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narkan vuorok a usitapp io jo ka isen a pai-
1anii jona kauppa vii vUstyy. Tappi o sy n
YY jaamatta saanees ta korko tuotos ta. 
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javaihdok sen jalk ee n or 1, skelmissa saatu 
nayttamaan jopa 30 n .J onaa markkaa 
vuod essa on kyse pitkalle spekul atiivises 
ta numeroleiki sta jonka perusteella joku 
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ovat aina valmiita myymaan peri aatte-,,qsa 
hernerokasta . Oike a mpa a lienee e1 _)ii, 
ettei heilla ole lainkaan periaatteita. 

Joensuun Ener gian tuo lto kaupun gill e 

1990-luvull a maassa mm c 
,antiin alkuun useita ruokohc l
'en viljelyh ank ke ita. Yilj e lyn 
:eskittyma on Oulu ssa, j onn e 
1elpisato suunnit ellaan myo-
1e111min myytavak si. 

Ouluun kaavailJa an uuden
yy ppi sta , ruokohelpe a raak a
tineenaan kaytt avaa sellutehdas
a. Ennen tehta an valmistumi sta 
1elpea kokeillaan bio po lttoai -
1eena. 

*** 
Mi sta ruok ohelpi putkahti 

,htiikkiii uudeksi, mahdolli seks i 
Jeltokasviksi? 

Kasv i on vart eva, ruokom ai-
1en hein a, joka kasva a rnaas
;amme villina. Kookas, talven
cestava heina kiinn osti rehumic-
1iii jo kyrnmeniii vuosia s itten. 

Ruok ohelpea keriis i viljelyko
ceisiin 196 0-lu vull a Lapi n 
Apu ka n) koease man j ohtaja 
ohtori Aimo lsotalo. Helpi kas
roi hanen kokeissaa n hyvin, 
nutta sen rehuarvo oli hcikko. 

Ruokohelven viljc lyLi uudclta 
Johj alta esitti 1989 .loensuun 
{liopistossakin lucnnoinul bio
<aasun asiantuntija Olli Kuusi-
1en. Han oli tutustunut Vattcn 
'allet-yhtion 1980 I u vun encr
;iavi ljelyn tutkimuksiin Kcski
a Pohjois-Ruotsissa. 

Kuusinen poirni tutkimustcn 
:ulok$i~ta.aja(ukscn helpo~l'i. vi\', , 
1eltavasUi, satoisastµ ru~ikohel·-

Ruokohelpea kehitetaan 
lta-ja Pohjois-Suomen 

viljelykasviksi 

ves tii, j oka kasvaa seka ku itu a 
etta energiaa. Kuidusta Kuu si
nen es itti ke itettaviiks i er ikois 
se llua . Mitii jai kuidun y li, han 
esitti kaasutettavaksi biok aasuk
si. 

Kuusisen esitys sai vastaka i
kua maa- j a metsiitalousminis tc
ridssa . Ru okoh elve n koev iljc Jy 
pan ti in alkuu n Ete la -Suomen 
kesa ntope llo ill a. Pa rin vuoden 
kuluessa koevi ljely levisi rnyos 
muualle Suomeen . 

Kuusisen perusidea, kuitua ja 
energiaa, on edelleen vo imassa. 
Biokaasu jiii kuitenkin sivuun. 
Ruokohelpi on helpompi polttaa 
silppuna turpeen tai hakkeen 
seassa kuin kaasuttaa biokaasuk
si. 

*** 
' ' ,R,tlokohelven ktlitu on lujaa 

heinakuitu a. Maailmalla se llun 
teko heiniikuiduista on verraten 
y le ista. Heinaperaista sellua 
seko ite taan erikoi spapere ihin. 
Suomess akin on kiiytetty Va li
meren rnaista tuod un es parto
heinan kuitua luji ttamaan seteli
paper ia j a ohutta raamattupape 
ria. 

Po lton ominaisuuksiltaan ruo
ko heJp i on lahem pana olkea 
kuin metsii haketta ta i va ikkapa 
jyrs inturvetta. Kun tonnissa kui
vaa ruokohe lpeii on energiaa 4,8 
mcgawattitunt ia, viljan o ljessa 
energiaa on yhtii pa ljon, mutta 
kuivassa metsahakkeessa on 5,3 
ja kuivassa turpeessa 6,0 mega
wattituntia. 

Kun ruokohelven tuhkapitoi
suus on 5,5 prosenttia, oljessa 
on 7, turpeessa 2-6 prosenttia ja 
metsahakk eessa l prosentti. Kun 
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ru okohelven rikkipit o isuu s on 
0,1 pro senttia, turpeessa on 0,24 
pro senttia rikkia , oljess a 0,15 ja 
metsah akkeessa vain 0,03 pro
sentt ia. 

Ruoko helven suurin ero met
sah akkeeseen j a turpeeseen on 
alkua ine piissa . Kor kea piipitoi
suus an taa pitk aksi kasvavalle 
helven korre ll e tuk evuud en. 
Hakkee n j a turpeen piip itoisu us 
on alhainen. 

Korkea piipitoisuus on myos 
haitta. Sel lunke itossa pii p itaa 
poistaa . Hakekattilassa helvesta 
palanut piipiloinen tuhka sulaa 
j a paataa arinoita. 

*** 
Ruokohelpi on eras Euroopan 

uni onin tarkkaan seuraamia 
uusia energ iaviljel yn kasveja. 
Yuonna 1997 sita. k.as.voi EUm, 

Aidinkielen tunnilla hereilla ollu t 
alokas Romppiiinen tie si , etta se 
on verbin imperatii vimuoto. Ali
kessu siitii holmi stymaiin kunn ek
k a Romppiiinen se litti, ettii sill ii 
tavalla kaverit hiinen aina kiiske -

alu eell a yhteen sa 6250 heh taa 
ria , j oista 4000 hehta aria Ruot 
sissa. 

Suom ess a ruo koh elpe ii o li 
kes al la 1998 viljely ss a vaj aa 
1000 hehtaaria, kun mukaan lue
taa n siernentuota ntoa lueetk in . 
Suurimpia loh koj a viljeli Vapo 
Oy, turvetuot ann on jo v apautta
m illa suopoh jill a, yhtee nsa 200 
hehtaar illa. 

Ruotsa laisen kokem uksen 
mukaan ruokohelven tuotanto
kustann us (hank intahinta) kay
tanndn viljelyssa on 40 Suomen 
pennia kuivalta kilolta . Jos helpi 
korvaa sellutehtaassa koivua, 
tehtaan maksama vertailuhinta 
on la sket tava koivukuitupuun 
hankintahinnasta , joka on noin 
160 markkaa per kuutio. 

Kun kuutiossa on kuivakiloja 
400, koivun vertailuhiptf! _01,1 
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je repi hiuk siaan . -Jos koton saa
vat tietaii mil lain en armeija teillii 
on niin heti leikkaavat puolu stus
maararahat j a siina men ee minul
takin tyopai kka. Liittykaa Nato on, 
voi liittykaa , sopersi Soshtakoit sh. 

sama 40 pennia per kilo kuin 
ruo kohelvella. Kuituvaihtoeh 
doss a ruokohelven viljely kan
nattaa jo nykyisi Ila hinnoilla. 

Energiahinnaltaan helpea voi 
tuotta a 67 markkaan megawatti 
tunnilta. Hinnassa on mukana 20 
kilornetrin kuljetus lahimpii an 
lampokeskuk seen. Hinta on kor
keampi kuin mets asta ko rjatun 
hakkuutahd ehakk een, 45 -55 
markkaa megawattitunnilta . 
En ergiavaihto ehd ossa vilj elij ii 
j outuisi nykyhinn oin myy maan 
ruokohelven tappiolla. 

*** 
lta- ja Pohj ois-Suomell e ruo

kohelven tekee ki inno stavaks i 
kaks i sei kkaa . Ensiks i, ru oko
hel ven suhteellinen satoe tu mui
hin energiakasve ihin verr attun a 
parane e siir ryttaes sa etel iista 
pohj oisee n . Ruoko helpi st a voi 
tu Ila ju uri union in maatalo uden 
pohjo isen ulo ttuvuuden vi ljely
kasvi, vilj an tulee ntum israja lla 
ja sen takana. 

Toiseksi, ruokohelpi viihtyy 
parhaiten kosteilla, humuspito i
silla mailla, siis mailla joita ltii
ja Pohjois-Suomcssa riillaa. 
Lisaa viljelymaata on tulossa 
turves uon pohjilt a. 
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