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Ruokohelpi oli'!~nergian ja kuidun Iahde 

K 
esfilla 2005 Suomes
sa oli ruokohelpea 
energiaviljelyssa 
noin 10 000 hehtaa
ria. Paaosa kasvaa 
maatilojen sopimus

viljelyksilla Keski-ja Pohjois-Suomes
sa. Eniten sopimuksia on tehnyt ener
giayhtio Vapo, noin 4 000 hehtaarille. 
Vapoa kiinnostaa kylvaa ruokohel
velle myos turvetuotannolta vapau
tuneita suopohjia. Vapon tytaryritys 
Suo Oy viljelee nain omana tyonaan 
toiset 4 000 hehtaaria. 

Pohjolan Voimalla on helpisopi
muksia viljelijoiden kanssa Seina
joen, Pietarsaaren, Kokkolan ja Yli
vieskan voimaloiden alueilla vajaalle 
2 000 hehtaarille. 

Seka Vapo etta Pohjolan Voima se
koittavat ruokohelpea turpeeseen, ja 
seos poltetaan suurissa kaukolampo
voimaloissa. Yhtiot laajentavat nain 
uusiutuvan energian tuotantoaan, 
vahentavat hiilidioksidin paastojaan 
ja valttyvat hiilidioksidin paastokau
palta. 

Ruokohelven viljelyala lisaantyy 
nopeasti. Ensi vuonna yksistaii.n 
Vapo suunnittelee lisii.avansa viljely
sopimuksia 4 000-10 000 hehtaarilla. 
Vuonna 2010 ruokohelpea ennuste
taan kasvavan jo 70 000 hehtaaria. 

Ruokohelpi on Suomessa Lappia 
myoten luonnonvarainen, varteva, 
ruokomainen heina. Se tunnettiin 
Pohjoismaissa jo 1800-luvulla kes
tavana latojen kattoheinana. Miten 
ruokohelpi putkahti yhtakkiii. 2000-
luvun energiaviljelyyn? 

Rovaniemen Apukassa sijaitsevan 
Pera-Pohjolan koeaseman (nyk. Lapin 
koeasema) johtaja Aimo Isotalo oli 

ensimmamen suomalainen tutkija, 
joka kiinnostui ruokohelvestii. viljely
kasvina. Han kerasi 1960-luvulla Tor
niosta ruokohelven maatiaiskannan 
uusia Lapin rehuheiniii. vertailevaan 
viljelykokeeseen. Tornion ruokohelpi 
kesti Apukan talven hyvin ja oli koh
tuullisen satoisa, mutta rehuarvo oli 
heikko. Viljely ei viela kaynnistynyt. 

Nykykiinnostus juontaa 1980-luvun 
lopulle, kun maatalouspolitiikkam
me etsi uusia non-food-viljelykasveja. 
Sanahirvio kertoo silloisesta maata
louden ylituotannosta. Pakkokesan
noidut pellot haluttiin pitaii. viljelyssii.. 
Jos pelloilla ei voinut vilj ella enempii.ii. 
ruokaa (food), viljeltakoon muuta 
kuin ruokaa (non-food), ajateltiin. 

Ruokohelven non-food-viljelyii. esitti 
ensimmaisenii. diplomi-insinoori Olli 
Kuusinen, Neste Oy:ssa uransa luonut 
maa-ja biokaasun asiantuntija. Kuusi
nen oli tutustunut 1980-luvun lopul
la pohjoismaisia biokaasukokemuk
sia vertaillessaan Vattenfallet-yhtion 
bioenergiatutkimuksiin Ruotsissa. 

Kuusinen poimi 1989 ruotsalaisista, 
energiaviljelyn kasveja vertailevista 
koetuloksista ruokohelven, jonka han 
arveli sopivaksi myos Suomeen. Kuu
sinen ehdotti, ettii. sen kasvatuksella 
voisi yhdistaii. kuidun ja energian 
tuotantoon. Viljellysta ruokohelvesta 
keitettaisiin ensin erikoissellua. Mita 
jai keitossa kuidun yli, han ehdotti 
biokaasun raaka-aineeksi, joka poltet
taisiin energiaksi maakaasun tapaan. 

Kuusinen markkinoi ajatuksensa 
Helsingin yliopiston kasvinviljelytie
teen professori Eero Varikselle. Ajatus 
lahti itamaii.n maataloustutkijoiden 
parissa. Ensirnrnaiset ruokohelvet vil
jeltiin 1990. 

Olli Kuusisen ehdotus tuottaa ruo
kohelvella seka kuitua etta energiaa 
oli tutkimuksen paalinja 1990-luvul
la. Biokaasu j ai kuitenkin pian sivuun. 
Ruokohelpi on mutkattomampi polt
taa sellaisenaan kuin kaasuttaa ensin 
biokaasuksi. 

Heinakuidulla naytti olevan 1990-
luvun alussa menekkia. Maailmalla 
heinasellua sekoitetaan erikoispape
reihin. Suomessakin on kii.ytetty Vali
meren maista tuotua esparto-heinaa 
lujittamaan seteli-ja raamattupaperia. 
Ruokohelpi kasvaa lujaa heinii.kuitua. 

"Viimeisin kehitysaskel 
on puristaa ruokohelpi 
pelletiksi, joko sellai
senaan tai seoksena 
kuivan kutterinpurun ja 
hoylanlastun kanssa." 

Veli Pohjonen 
Kirjoittaja on Viirriiin tutkimus
asemanjohtaja. 
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Siltii. toivottiin esparton korvaajaa. 
Ruokohelven kuidutukseen syntyi 

1990-luvulla pohjoissuomalainen teh
dassuunnitelma, "Peltosellu". Uuden 
tehtaan paikkakunniksi olivat ehdol
la Oulu ja Haapajarvi. Hanketta alkoi 
vetii.a oululainen teknologiayhtio 
Chempolis. 

Hanke kuitenkin tyssii.si. Sellumark
kinat olivat niin epii.varmat, etta ra
hoittajat eivat halunneet uudentyyp
pistii. helpisellua myyntiin. 

Oululainen kehitystyo johti silti 
huipputeknologian vientiin. Chempo
lis solmi 2002 yhteistyohankkeen Kii
naan, maailman suurimman peltokui
tuja jalostavan sellutehtaan kanssa. 
Sen raaka-ainevalikoimaan kuuluvat 
ruoko, viljan olki ja sokeriruo 'on pu
ristusjate bagassi. Ne ovat kaikki raa
ka-aineina ruokohelven sukulaisia. 

Bioenergian ominaisuuksiltaan 
ruokohelpi on lahempii.na olkea kuin 
metsahaketta tai turvetta. Kun ton
nissa kuivaa ruokohelpea on energiaa 
4,5 megawattituntia, oljessa on yhtii. 
paljon, mutta metsahakkeessa 5,3 ja 
turpeessa 6 megawattituntia. 

Kunruokohelven tuhkapitoisuuson 
5,5 prosenttia, oljessa on 7, turpeessa 
2-6 ja metsahakkeessa yksi prosentti. 
Kun ruokohelven rikkipitoisuus on 
0,1, turpeen on 0,24, oljen 0,15 ja met
sahakkeen 0,03 prosenttia. 

Ruokohelven pa.aero metsahakkee
seenja turpeeseen on alkuaine piissa. 
Korkea piipitoisuus antaa rotevalle 
helven korrelle tarvittavan tukevuu
den. Hakkeenja turpeen piipitoisuus 
on alhainen. 

Biomassan poltossa ruokohelven 
pii oli aluksi hankala haitta. Ongel
ma ratkesi, kun keksittiin silputa ruo-
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kohelpi poltettavaksi turpeen seassa. 
Kun seospolttoaine syotetii.an suurten 
lampovoimaloiden polttoon, tuhkan 
sulamisen voi estii.ii. tarkoin saii.doin. 
Juuri seospolttoon perustuu seka Va
pon etta Pohjolan Voiman kiinnostus 
ruokohelpeen. 

Viimeisin kehitysaskel on puristaa 
ruokohelpi pelletiksi, joko sellaise
naan tai seoksena kuivan kutterin
purun ja hoylanlastun kanssa. Vapon 
uudessa llomantsin pellettitehtaassa 
tahan onjo varauduttu. 

2000-luvulla ruokohelven viljely on 
osa EU:n yhteista maatalous- ja ener
giapolitiikkaa. Jasenmaat haluavat 
pita.ii. koko unionin alueen viljeltyna. 
Ydinalueilla Etela- ja Keski-Euroopas
sa kuten Etela-Suomessakin tavoite 
tarkoittaa viljaa. Energiakasvien mah
dollisuus on viljanviljelyn aii.rialueilla 
ja viljan tuleentumisrajan takana. 

Biomassaa kasvavassa, hiilidioksi
din paastoja vahentavii.ssa ja turve
tuotannon jattosoita luonnollisesti 
maisemoivassa ruokohelvessii. on 
Keski-ja Pohjois-Suomeen uusi tuo
tannon mahdollisuus. Viljelya tulisi 
edistii.a juuri sen pohjoisen ulottu· 
vuuden takia. 

Ruokohelpi viihtyy suhteellisesti 
paremmin suopelloilla kuin kiven
naispelloilla. Suopeltoja Pohjanmaal
la ja Pohjois-Suomessa riittaa, ja tu
lossa on lisaii. turvesuon pohjilta. 

Mita ennakoikaan jo Pelson halla
koeasemaa Vaalassa pitkaan johta
nut Arvi Valmari ja sittemmin Oulun 
yliopiston sovelletun ekologian do
sentti vaitoskirjassaan 1956: "Poh
jois-Suomen maatalouden mahdolli
suus on suopelloissa ja heinii.kasvien 
heimossa." 


