
Veli Pohjonen 

ENERGIAVILJELY 

- 2000-luvun vaihtoehto Suomen maatalouteen 

Energiaviljely on oppi viljelyskasveista ja -menetelmista, 
joilla auringon energiaa sidotaan ja muunnetaan va
rastoitavaan muotoon . Energia sidotaan fotosyntee
sissa ja varastoidaan kasvien biomassana. Jokainen si
dottu kuiva-ainekilo sisaltaa kasvilajist a riippumatta 
energiaa noin 19 megajoul ea . Se vastaa energiamaa
rana noin pu ol ta kiloa raskasta polttooljya. 

Energ iaviljely syntyi 1970-lmun puo liYalis a met a
puiden lyhytkiertovil jelysta. jo sa alunperin tahdattiin 
vain lisaraaka-ain een tuottamiseen met ateolli uu 
delle. Kenttakokeet alkoivat maassamrn e vuonna 19i . 
Heti alusta alkaen naissa kokeissa saatii n hamma tvt
tavia tuloksia . Tiheas sa viljeltyjen nop eakasvuisten pa 
jujen vuotuiset kuiva -ainesadot kipusivat yli 10 tan nin, 
jopa 20 tonniin hehtaarilta. 

Kun valtavien kuiva- a inesatoj en energi asisalto oi
vallettiin, metsapuiden lyhytkiertoviljel y muuntu i 
energiaviljelyksi . Mahdollisuuksia kestavan energiata
louden rakentamiseen uuden viljelysrnu odon avulla 
ruvettiin tutkimaan. 

Sidotun energian kiiytto 

Energiavi lj elmalta korjataan syksyisin tonn ikaupalla 
lehtine en, runkoineen haketettua biorna ssaa. ;.1ihin 
ta.ta kaytetaa n? 

Perinteellinen tapa on polttaa hake sellai enaan esi
merkiksi lampokeskuks essa. Biomassast a voidaan \'al 
mistaa myos neste - ja kaasumaisia poltt oain eita. Arvi
oidaan , etta j okin seuraavista vaihtoehd oista on talou 
de lliseksi kehitetty men etelma jo I 980-lurn n puoli\'a 
lissa: 

etano lin valmistus kaymistieta, 
met anolin valmistus kuivatislauks en kaut a. 
synteettisen raakaolj yn valmistus korke a a lampo 
tilassa ja paine essa. 

Mainittakoon, etta Ruot sissa on onni tuttu \·almista
maa n koemittakaavassa synteettista raakaoljya viljel
lvsta energ iapajusta . Menetelma julkistettiin ta.man 
vuo den tammikuussa. 

Energiapajut energian sitojina 

Lupaa\'im mat energiaviljelyyn soveltuvat kasvit kuulu
~a maassa mme pajun sukuun (Salicaceae ). Naita, niin 

sanottuja energiapajuj a on tuotu maahamme kokeilta
viksi muun muassa Tanskasta, Unkarista ja Siperiasta. 
Nopeakasvuisia energiap ajuja on loyd etty myos koti
maasta, muun muassa Oulusta. 

Energi apajut ja niid en viljely voidaan jakaa kaht een 
ryhmaan sen mukaan talvehtiiko pajun maanpaallinen 
verso vai ei. Mikali verso ei kesta talven pakkasia , 
mutta juuret kuit enkin sailyvat lum en alla , pajukko a 
ka ,·atetaan yhde n vuoden kierrolla. Kasvusto korja
taan Yk yi in. ja uu i sato kasvaa seuraavana kesana 
- neon~ oina. 

Teho · ain energian idonta ja suurimmat kuiva-ai
ne adoc on aatu juuri ,-k irnor isella kierrol la . Riitta
van tiheaan (esimerk iksi 25 cm :n valein) perustetulla, 
vuositt ain leikattavalla energ iapajuk olla paastaan 20 
tannin vuotui seen kuiva-ainesatoon, jopa ylikin . Mi
hin nain suur et sadot perustuvat? 

Energiapajukossa ja sen viljelyssa on ominaisuuksia , 
jo ita kasvinjalostusti ede ja kasvinviljelystiede ovat jo 
pitkaan tavoitel leet pyrki essaan entista satoisampaan 
viljelyyn. Nimenomaan rehuntuotantoon on etsitty ja
loste ita ja menetelmia, joita kayttamalla viljeltava kasvi 
kasvaa mahdollisimman nopeasti mutta kehittyy mah
do llisimman hitaasti. 

Nurmiheinilla kasvun ja kehityksen suhdetta saadel
laan Ieikkaamalla kasvusto kerran , pari kesan mitt aa n. 
Samalla joudutaan kuit enkin poistamaan fotosyntee
sikon eisto kesken parhaan kasvukaud en. Uude n 
koneiston rakentamin en vie paivia, yli viikonkin. 

Energiapajulla kasvun ja kehityksen suhd etta ei tar 
vitse saad ella . Leikkuun jalkeisena kesana vesa vain 
pyrkii kasvamaan mahdollisimman pi tkaksi kukkiak
seen ja siementaakseen vasta seuraav ana kesana. Va
lonsitomiskoneistoa ei tarvitse poistaa kesken kasvu
kauden. 

Valitsemalla sopivan etelaine n energ iapaju yksivuo
tiseen kiertoon kasvuston kanta,TYmine n lyhyen kas
vukautemme aikana mui unaa tava llaa n syopailmi
ota. Solut jak autuvat ehr:matto ma lla vauhdilla yota 
paiva a ; verso pi tenee 20- 30 cm viikossa. Syyspak
kanen tulee tavtena \·llan-k ena . Talveen valmentautu
maton verso ~i p:, ~- ede varistamaan lehtiaan. Kas
vusto on noin kolmen metrin mittain en. Se leikata an 
kamoon , ja ama ·asvu ilmio toistuu uudestaan ke
vaalla . 

(jalkuu seuraavalla sivulla) 
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Energiapajukkoa (Salix Aquatica "Gigantea") Kannuksen koekentdlld heindkuu55a 1979. 

Energiaviljelyn vilj"elyketju 

Kasvaakseen tehokkaasti energiaviljelma vaatii hyvassa 
kasvukunnossa olevan maan. Perusparannusten ja yli
paansa kasvualustan tavoitteena on taso, joka kelpaisi 
vaikkapa perunalle. 

Energiapajukko viljellaan riviviljelyna esimerkiksi 
45 tai 65 cm:n rivein, 15-30 cm:n valein. Ensim 
maisena kesana viljelma juurrutetaan kevaalla maahan 
pistetyista pistokkaista. Viljelmaa lannoitetaan 
heinanurmen tapaan, hoidetaan rikkakasvien torju
miseksi sokerijuurikkaan tapaan, ja kasvusto leikataan 
syksylla 5 cm :n kantoon. 

Varsinainen energiansidonta alkaa toisena kevaana. 
Kasvua vauhditetaan lannoituksella. Rivivalit harataan 
kertaalleen lannoitteen multaamiseksi, jo itaneiden 
rikkakasvien torjumiseksi ja maan kuohkeuttamiseksi. 
Kannoista nouseva vesakko peittaa maanpinnan jo ke
sakuun puolivalissa eika rikkakasvien torjuntaa sen jal 
keen tarvita. Syksylla sato on valmis korjattavaksi . 

Puolalaisten koripajukokeiden mukaan vuosittain 
leikattava paju vahvistaa juuriaan aina 5 vuoden ikaan. 
Sen j alkeen alkaa taantuminen, ja kasvusto olisi uudis
tettava 7-8 vuoden iassa. 

Moni vuotisella kierrolla kasvatettavat energiapajut 
leikata an ensimmaisena syksyna vesomisen vauhditta
miseksi ja sen j alkeen 2-4 vuoden valein. Viljelyketju 
on muuten paa pi irtein sama. Tiheyden tulee olla val
jempi. Moni vuo tisen kierron koetuloksia on tois
taiseksi niuka sti. 

Energiaviljel yn krii ttisin vaihe on pistokkaiden juur
tuminen . Maaperan tulee olla riittavan kostea. Juurtu
mmen on onnistunu t parhai ten turvemailla. Kiven-
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naismailla tarvittaneen kastelu, mikali viljelma sijaitsee 
maamme kevatkuivuusvyohykkeella. 

Uusi tuotantovaihtoehto maatiloille 

Energiaviljelykokeissa kehitetaan uutta viijelymuotoa 
Suomen maatilatalouteen. Viljelyketjussa tarvittava 
tyovoima, ammattitaito, peruskoneistus ja maa-alueet 
loytyvat helpoimmin maatiloilta. 

Energiaviljely soveltuu lisatuotantomuodoksi mui
den vaihtoehtojen rinnalle. Ilmasto- ja maaperavaati
muksiltaan parhaalta yhdistelmalta tuntuu nurmivil
jely + energiaviljely. 

Luonteeltaan energiaviljely kavisi sopimusviljelyksi 
esimerkiksi sokerijuurikkaan tapaan. Viljelija tuottaa 
raaka-ainetta lampokeskukselle tai teollisuudelle. 
Na.ma ovat puolestaan kiinnostuneet raaka-aineen 
saannin jatkuvuudesta ja siita, etta raaka-aine on tasa
laatuista ja etta sita tulee paljon. 

Energiaviljely on haaste maamme maa- ja met
satalous - seka teollisuustutkimukselle. Se on myos 
lupaus tuotantokattojen ja markk inoimismaksujen ah
distamalle maatilataloudellemme. Milloin energiavil 
jely pa.a.see alkamaan? 

Pajuun viljelyskasvina suhtaudutaan vaheksyvasti, 
jopa tunnepitoisen vastustavasti. Asenteiden muutta
minen vie aikansa. Kasvinviljelymme historiasta on 
kuitenkin muistettavissa vastaava tapaus. Sitkeasta vas
tustuksesta huolimatta heinasta tehtiin aikanaan vilje
lyskasvi, paakasvimme, ennen viljojen hallitsemille 
pelloillemme. 


