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Maat. ja metsiit. tohtori Veli Pohjonen: 

Energiaviljeivlla kohti 
kestavaa energiataloutta 

Vastlklin on pll"yny& vllmelnen 6ljyn alennu■myynti. 
OPEC-maat ova& pH&tineet luopua Jlljelll olevl■ta lljy
varolstaan vain kalU11een hlntaan. Valkka lb■imaat ovat 
yrUtllneet objata aaukkansa iUjyn 1H1&61lnJalle, 61jynku
lutus el ole hllllin&yny&. Nykyi11e1Ul vauhdllla lljy loppuu 
timin sukupolven alkana. 

Ydlnene r1la niyt&II JHvln vlllvalheekal: 1e luojatku-

Aurinko on luonnon oma ydinvol
mala. Sen uumenlua tapahtuu 
Jatkuvasti ydinreaktiollla tehok
kain: ruusio. Fuu1loener1laa vlr
taa maapallon pinnalle ehtymlt
t6man aurlneon sAtellyDI. SAtel
ly!Ahteen etaisyydeD J• 1110jaa
van ilmakehAmme amlo,ta 
saamme aurln1on ydtnener1tan 
maan p_tnnalle saaateettomana. 
Ydinjatteetltln Jllllvllt aurlnltoon. 

Suomen alueelle aaapuu vuoslt
tain aurln ltoenerglaa m!Uirl , 
Joka vastaa 1000-ltertalaestl ny
kyistA energlanku lutuatamme. 
Aurinkoenerf lan rllttAvyyden 
varaan olisl sitten mahdolllsta 
rakentaa eneretaon1elmiemme 
kestliva ratltalsu. Pulm ana on 
vain aurlngon sAtellyn vara1tol
mlnen. KesAIII yllln kyllln saata
vaa aurinkoenergl aa tarvittalalln 
klpelmmln pltkl n, plme An tal
vemme alkana. 

Aurinkoen ergian 
sitominen 

Jotta aurlngon aAtelden ala&l
tAmA energla voltalslln varaa
tolda, se on muutettava Joto llm
plienerglaksl, sllhkllener1la kll tat 
kemiallisten yhdlatelden aldo
senerglaksl . Varaatoltua eoer
giaa taytyy my61 sllrrelll. O1J110 
kemiallises tl sltoutuDUI ·eDer11a 
on tAstA syystll aaanut yllvol
malsen aaeman maapall on -r
gialAhteenA. 

memmllle ja plmelmmllle aeu
dullle. 

KuumltD erAmalhin 1uunnltel
tavat aurlnkovolmalat lleo1vlt 
klyt~valmllta Joskut lll80-
luvulla . Tolsebl 111ldeo peru1ta
m isla OD eWlaayt dhkllil btnta: 
lasketaan ettl ■urinkovolm1l11ta 
saatava alhldl tulee vlell S-lt 
kertaa pAlvln kuluttaJ ulhkM 
kallllmmakal. 

Auringon lltelly voldaan muut
taa slihklleneralaksl llman vlll
vailletla aurlntokennollla. Nlitl 
pilmet11llpohJ1llla knnoJa oD Jo 
kAytetty muua mu111B avaruuaa
lukslssa Ja pieDemplnl tame
rolssa. AurlnkokenDo on klytttl
valml1, mutta allhklln massatuo
tantoon allll el t,.1 . Aurloko
kennolsta saatav■ llhkll tullsl zo. 
-40 ltertaa plllvln kuluttaja1lh
koll kallilmmakal. 

Oivalli&et 
kasvit 

Kun aurlng on lllteet 1111uvat • 
reideu kasvlen lellvlalll6D alua 
eris elolllsen luoaDon tlrkelmpll 
ketJurHktlolta: yhteyttlmlnen 
eli foto1yDtee1I. Lehtiv/hrdbluk
kaaet muunta vat aurlntoD 1ltel
lyD enerelan tol'"11 muotoon, lle
mlalllaetsl sidpeener1lakll 1111-
vln soluihin. 

Kasvi tolmll aurlnkovolm•• 
lana, jonka tuottfffta aaadaan 
varutoltua llitellyur1l11, blo
ma11aa. Jolr.alnen btomuaan 
kulva-alnekllo on lterlnnyt ener
glaa noin puolen Gljykllon verr111. 

vasU enemmlln au■la on1elmla kuln mitl se pysty y rat 
kaisemaan. Vasta kuluvan vuoden aikana olemme havah
tuneet buomeamaan kulnka eplvarmolk sl ydlnvolmal at 
kllyvlt vanbemmDuttaan. Myl1 kymmenli tuha nsia vuo
■ia sflllyvlt Jitteet tullent lopulta ylipHs emllU6miksi 
on1elmlk1l, toteaa artlkkel111amme maat. ja metsat. toh
torl VeU Po b j o Den. HID tolmll met11Antutkimuslaitok-
1en Kannuklen &olmlpl1tee11I. 

_ .a,a,laJD metalaYlljelJ■ koeeoemalla 8eoaeaJeeUa. Kuva■ta1111H I•• 
aJ I kHl\111 It'll. Pinta, par haiten muata pint• 

llimpenee aurlDgon altellyn ltoh
datessa sen. TAhlln peru1tuu au
rlnkolammltys. Aurlnkot1llla 
seuduilla 1Aml)6ener,taa el uaeln
kaan tarvlta. Se voldHD kulten
kin muuttaa rllttll vlD auureaa 
laltoksessa slhkllener,tabt, Ja 
siirrelll volmalll\)oja myllten 
valltkapa IAmmltysslhk&kll kyJ. 

Jo nyt Suomen ka1vllllauu1, 
pellot Ja metallt, vara.iol vuo
deasa ltseenal aur1n,on eDerelaa 
ltahden vuode!I 0IJ7tuonnln ver
ran. Ener1lataloude ltiat1II kas
vlen merkitya on oivallettu vaata 
vllme vuoalna. On llytynyt ltaavi-

lajeja, jOlkl pyatyvAI oUtA vllJel 
tleaaA enneD arvaamattoman ~ 1 
hollcaaaecn aarlnkoeneratan •· 
dontaan. 

aurtn100 ener1laa v11taanote
taaD, lidolHD ,. mUllll:lf!UID YI· 
· 111c:!t.avu1J muotoon. Lupaa
vlmmat eaeriilavllJelyyo 1oultu
vat ltaavit kl.luluvat maauamme 
pajun rukuun. NAttA, nlln aanot-

tuJa ener&JapaJUja on tuotu maa
bamme koielsiln muun muaua 
Tanskasta . Unkarlsta Ja Siperl• 
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Ener111avlljely on oppl vUJel7a-' 
kaavelata Ja -menetelmlatl, joUJa, 
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SAVONS. 

I, Jalko• I. olvutta J 
asta. Nopeakasvuisla enereiapa
juja on loytynyt my6s kotl
maasta, muun muassa Oulun yll
optston kasvltieteellisestli puu
tarhasta. 

Energiapajukko viljell/Hin pls
tokkaista riviviljelynli 45-65 
cm:n rivein, 20-50 cm:n villein, 
pajulajista riippuen. ViljelmH 
lannoitetaan heinlinurmen ta
paan ja hoidetaan rikkakaavien 
torjumiseksi sokerijuurikkaan 
tapaan. Pistokkaat juurtuvat en
simmliisenli keslinii . Metrln -
puolentoista mittainen vesakko 
leikataan syksyllli lisliverso
misen edistlimiseksi. 

Varsinainen energiansidonta 
alkaa toisena keviilinA. Kantove
sat alkavat venya rukiln vauh
dilla. Parhaan keskikesAn aikaan 
pituuskasvu etenee 2.5 mm: n no
peudella tunnissa, 30 cm viikossa . 
viela syyskuun lopussa vesat kas
vavat puoli senttimetrlli plii
viissa. 

Vasta lokakuun pakkaset ty
rehdyttavat kasvun. Kasvusto on 
nyt yli kolmen metrin mittainen; 
pisimmat vesat venyivlit keslin 
1979 kokeissa llihes neljiin metrin 
mittaan. SeUaiseen kasvustoon 
kertyy kuiva-ainesatoa parikym
mentii tonnia hehtaarille. 

Kasvatus jatkuu pajulajista 
riippuen joko yhden tai useam
man (ehka 2-4) vuoden kier

. rolla . Tehokkain energian sidonta 
1 on saatu toistaiseksi yhden vuo

den kierrolla. aina syk~yisin kan-
toon leikkaamalla. 

Monivuotista viljelya rajoittaa 
parhaiden energiapajujemme 
heikko talvenkestavyys Nopean 
ja pitklilin jatkuvan kas vun 
vuoksi niiden versot eh'i it ehdi 
puutua, vaan paleltu vat talvella . 
Ne kestavat pakkasta kuitenkin 
lumirajan alapuolella, ainakin 
juurakkona. 

Energiaviljely 
korvaavana 

energiala hteena 
Eneraiaviljely voitaisiin aloittaa 
maasaamme esimerkiksi paket
tipelloilla ja kaytostll poisiuvilla 
turvetuotantoalueilla. Suhteel
lisen nopeasti valmisteltavia kas
vumaita on laskettu olevan 
maaHamma noin mlljoona heh
taarla. Mlkll on tAmln alueen 
merkltya e1imerklk1I ftijyntuon
tlmme rinnalla? 
· Maamme vuotuinen eoer&ia

tarve on •oin 1000 PetaJoulea 
(lOOxl0 joulea). Oljy tlyttlili 
siltA puolet, noln 500 Petajoulea. 
Kohtuulllnen tavoite ener1iavil
jelmAn kokonal&aadolle on 11 ton
nia kulva-ainetta hehtaarllta. Jos 
viljely111i tarvlttavan ja 11itli 
saatavan ener1iamalrlln auhde 
ollai aamaa luokkaa kuin volma
perlliseuli viUanvlljelyssll (yksi 
panos 1i1liAn, kolme panosta 
uloa), nettoenerafaksl voitalsiin 
muuttaa I tonnla hehtaarilta. 
TAUi aatotasolla miijoonan heh 
taarln ener1iaviljelmAt tuottalll 
vat ener1iaa noin 150 Petajoulea. 
Se on 30 prosenttia tAmAn hetken 
vuot1.1iae1ta 6ljyntuonnl1tamme . 

KesUivAan 
energiatalouteen 

Kasvien biomaasaan varaat o,tu 
aurinkoenergia on uusiutuv ,a, 
puhdasta ener1laa. Sen var,,an 
voidaan rakentaa ke1tA1 an 
energtatalouden yhtelskunta. 

Ruotsissa on laskettu a1ka
taulu, jolla maa irtautuisi ko
konaan ydinvoimasta vu<,teen 
1990 mennessA ja Oljysta vuoteen 
2000 mennessll. Energlaomava 
raisuus perustuisi aurlnkoe nergi 
aan. Sen tlirkeimplnA altornista 
pana olisivat energlaviljelmlit. 
Siirtymavaiheessa energiaa saa
taislin mylis turpeesta. Myohem-

1 
min turpe ennoatoalueetkin siir• 
tyisivlit eneraiavllj@lyyn. 

Koko bloener1lan tuotta
misessa tarvittavaksi plnta
a, aksi on laskettu 2.9 miljoonaa 
hehtaaria. Se on aama maa -ala 
kuin mitli Ruotsin maatalous vil-
jelee nykyAlin. 

Samanalalnen aikataulu piitisl 
i Suomessakln, jopa tiukempana. 
~ Meillll tutvetuotanto on jo hy- • 
,; vassa vauhdlasa ; ensimmllislii , 
~ suonpohjia on Jo energiaviljely
t kokeissa . 

Koko energiaviljely voitaisiln 
!, toteutta a maaasamme turve
f mailla. Eslmerkiksi metsliojite
;. tusta pinta-alastamme se sitolsl 
51 vain noin puolet. Kivennaismaat 
j voisivat kasvaa edelleen viljaa , 

1 
nurmea ja puuta. 

Ener lapajuun viljelyskasvina 
• suhtau1utaan vlelA vliheksyvllstl, 

jopa tunnepitoisen vastustavasti. 
Maailman energiatalous on nyky
aan kuitenkin sellalses sa kuohu
mistilassa, ettli energiaviljelyn ei 
tarvitse olla vlHttllmllttli etliinen 
asia. 
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