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Aurinko on luonnon oma 
ydinvoimala. Sen uumenissa 
tapahtuu jatkuvasti ydinre· 
aktioista tehokkain: fuusio. 
Fuusioenergiaa virtaa maa• 

pallon pinnalle ebtymiitto· 
miinii auringon siiteilynii. Sii
teilyUlhteen etiUsyyden ja 
suojaavan ilmakehin ansios· 

ta saamme auringon ydine
nergian maan pinnalle saas
teettomana. Y dinjiltteet jiii
viit aurinkoon. 

Suomen alueelle aaapuu 
vuosittain aurinkoenergiaa 
maarii, joka vastaa 
I 000-kl'rtaisesti nykyisLii 
rnergiankulutustamme. Au· 
rinkO!'nergian riittiivyyden 
varaan olisi siten mahdollis· 
ta rukenlaa energiaongel
mi,•mme kestiivii ratkaisu. 
Pulmana on vain auringon 
sateilyn varastoiminen. Ke
''' Ila yllin kyllin saatavaa 
aurinkoenergiaa larvitlai· 
siin kipeimmin pitkiin. pi· 
mean talvemme aikana. 

Oivalliset 
kasvit 

Kun anringon sateet osu· 
\'al vihreidcn kHsvien leh· 
vn,tbon, alku eriis elollisen 
lunnnon llirkeimpili ketjure
ak11nila: yhteytLiiminen eli 

lotoaynteesi. Lehtivihre
ithiukkaset muuntavat au· 
ringon aiteilyn energian to~ 
:,een muotoon, kemiallil!llksi 
sidoaenergiaksi kasvin 10lui· 
hin. 

Kuvi toimii aurinkovoi· 
mallna. jonka tuotteena 
saadaan varutoitua siiteily· 
energiaa, biomassaa. Jokai· 
llf'n biomassan kuiva-aineki · 
lo on kerinnyt energiaa noin 
puolen oljykilon verran. 

.lo nyt Suomen kasvilli· 
suus, pellot ja metsiit. va· 
rastoi vuodessa auringon 
energiaa kahden vuoden iii• 
jyntuonnin verren. Energi· 
utaloudeUisesti kasvien mer · 
kitys on oivallettu vasta vii· 
me vuosina. On lo>'iynyt 
kasvilajeja, jotka pystyvit 
niiti viljeltaessii ennen ar· 
\'aamattoman tehokkaa-.i 
uurinkoenergian sidontaan. 

Energiaviljely 
Energiaviljely on oppi vll

jelysk11veista ja ·menetel· 
miatii, joilla auringon ener
giaa vastaaoo~an, sido-
1.aan ja muunnet.un vara•· 
toitavaan muotoon. 

Energiaviljely syntyi 
1970-luvun puolivili1si met· 
Bilpuiden lyhytkiertovilje
lysta, jossa alunperin tah
diittiin vain lisiiraaka-aineen 
tuottamiseen metsitoolli· 
suudelle. Kenttakokeet al· 
koivat maassamme vuonna 
1973. Heti alusta alkaen 
niliss.li kokeisaa saatiin him
miistyttavi.ii tuloksia. Tihe
iuii viljeltyjen nopeakas
vuisten pajujen vuotuiset 
lruiva-ainesadot kipusivat 
yli 10 tonnin, jopa 20 ton· 
niin hehtaarilta. 

Kun valtavien kuiva-aine-

satojen energiasillilto bu& 
mattiin, metaipuiden lybyt· 
kiertoviljely muuntui ener
giaviljelyksi. Uutta viljelys· 
muotoa ruveUiin kehitt.11-
miin. 

Energiapaju 
viljelyskasvina 

Lupaavimmat energiavil· 
jelyyn soveltuvat kaavit 
lruuluvat pajun aukuun. 
Niiitii. niin sanottuja energi
apajuja on tuotu maaham· 
me kokeiltaviksi Ruotsista, 
Tanskasta. Unkarista ja Si
periasta. Nopeaka8VUiaia 
pajuja on loytynyt myi>9 ko
timaasll. muun muaeaa Ou
lun yliopiston kasvitieteeUi· 
sest.i puutarhasta, 

Energiepajukko viljellHn 
riviviljelynii 45 - 65 cm:n 

rivein, 20 - 50 cm:n viilein, 
pajulajista riippuen. Viljel
mH lannoitetaan heininur· 
man tapaan ja hoidetaan 
rikkakasvien torjumiseks i 
sokerijuurikkaan tapaan. 
Pist.okkaat juurtuvat ensim
miisenli kesiini. Metrin -
puolentoista metrin mittai
nen veaakko leikataan syk· 
1yll6 lisavesomisen ediata· 
mi.ellkai. 

Varsinainen energiasidon· 
ta alkaa toillllna keviiiina. 
KaSV11a vauhditetaan Ian· 
noitukffll&. Rivivalit hara· 
tun kertaalleen lannoitteen 
multaamiseksi, jo itineitten 
rikkakasvien torjumiseksi 
i• maan kuohkeuttamieeksi. 

Kantoveut alkavat venyi 
rukiin vauhdilla. Siitii poike-
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Helpoln tapa holtaa energl1vllj11lmU on kiiyttAa rlvlvlljelyii. 
RivinYiilln tulee olla sellalnen, ettli maataloustraktorl vol 

tyoakennellii. Tiiasii enslmmiilsen· vuo<fen jokipajuvlljelmii 
Kannuksen koeasemalla. Rlvlviili 85 cm. 



Jatkoti 1nUlta2 rn tua. vaan paleltuvat talvel· 
la. Ne kestiiviit pakkasta 

ten ne eivat kuitenkaan lo· kuitenkin lumirajan alapuo-
peta kasvuaal'I keskikesiin lella. ainalcin juurakkona. 
kukkimiseen, vaan jatkavat Energiaviljelmalta korja• 
20-30 cm:n nopeudeUa vii· taan syksyisin tonnikaupal-
kossa aina syksyn pakka- la haketettua biomu!!aa. 
siin. Kasvusto on nyt yli Aurinkoenergia on sidottu 
kolmen metrin mittainen; pi· ja varastoitu, mutta miten 
sirnmat ve!lat venyiviit ke- sita kaytetiiiin? 
san 1979 kokeissa yli kol- Perinteellinen tapa on 
men ja puolen metrin. Sellai· polttaa hake sellaisenaan 
M!en kasvustoon kertyy esimerkiksi limpoke!llruk· 
kuiva-ainesatoa parikym· sessa. Biomassasta voidaan 
mentii tonnia hehtaarille. valmistaa mytis kaasu· ja 

Kasvatus jatkuu pajula- ne:ritemiisili polttoaineita. 

niiista vaihtoehdoista tulee 
raakaoljyii edullisemmakAi 
jo 1980-luvun puolivaliin 
mennesaii. 

Lihimpinii kiiytantoa on 
metanoli. Sita voidaan ~C'· 

koittaa tavalliseen twn~ii· 
niin 15 pro11enttia ilman etta 
moottoria tarvit:,ee saataa 
Tiillaista !t'()Sta. "vihreaa 
bensiiniii.. eli .. gasoholia .. 
myydiiiin jo huoltoasemilla 
muun muassa Yhdysvallois
sa ;a Brasiliassa. Tallii hl•l • 
kellii gasoholia valmii1tetaan 
maatalou5jattei~ta. 

jista riippuen joko yhden tai Mahdollisuuksia on loyty· 
u~amman lehka 2-41 vuo- nyt ainakin kolme: Energiaviljelykokeissa kt>· 
den kierroUa. Tehokkain - biomassan kaasutus hitetiiin uutta \'iljel~·muo· 
t>nergian sidont.a on saatu svnteesikaasuksi ja jalostus toa maamme maatilatalou· 
toistaiseksi yhden vuoden edelleen metyylialkoholiksi teen. ViJjelyketju5sa tar\'it · 
kierrolla, aina syksyisin (metanoliksil, tava tyovoima, ammattitai-
kantoon leik~ .,.. 1'tyylialkoholin .t~ :. , · · · to, pm111Dtnei~tus ja maa· 

Monivuot.ist.a vili,~yii !f•·' · . linl valmlstus kaxmi~ti~"-..: . alueet loytyvat helpoimmin 
joittaa parhaid$1 &Jr,.7t"' ~~ ....,.~i;b 7;fl'ikliJ. juuri maatiloilta. 
jujemme heikko talvenkes· -' jyn valmistus korkea·111a Energiaviljely ~wltui~i 
tavyys. Nopean ja pitkiian liimpotilassa ja paineessa lisatuotanl.omuodoksi mui-
jatkuvan kasvun vuoksi nii- katalyyttien avulla. den vaiht()('htojen rinnalk·. 
dt'n versot eiviit ehdi puu- Arvioidaan, etta jokin 


