
KA~JALAINEN 

fjifii;i:■•11■••ll•r•i•11••11■1 

Polttoturvetuotanto on parhaillaan luomas
sa maahamme uutta viljelyskelpoisen maan 
reservia: kaytosta poistuvia suonpohjia. Ta
man vuosisadan loppuun mennessa maas
samme tulee turvetuotannosta vapautumaan 
ehka 50 000-100 000 hehtaarin maa-ala, jolle 
tulisi loytaa uusi kayttomuoto. 

Kirjoittajamme, maatalous- ja metsatietei
den tohtori Ve Ii Po h j one n, joka toi-
mii energiapajututkimusten parissa Metsan
tutkimuslaitokseri Kannuksen toimipisteessa. 
pitaa suonpohjaa energiapajulle erinomaise
na kasvualustana, silla maatuneessa pohja
turpeessa on varsin runsaasti typpea ja myos 
sen pH-luku on suhteellisen korkea. Typpi ei 
kuitenkaan ole kasveille kayttokelpoisessa 
muodossa, mutta typen vapauttamiseen oiva 
keinon tarjoaa tuhkalannoitus. Tuhkaa taas 
syntyisi esim. poltettaessa energiapajua voi
maloissa. 

Tehtyjen tutkimusten Pohjonen sanoo oso .. -
taneen, etta energiapajun viljely voi tarjota 
todella merkittavan osaratkaisun energia 
miimme. Hehtaarin alalta voidaan ni~ .... u 

saada keskimaarin parinkymme 
kuiva-ainesato, mika vastaa -
kasta polttooljya. Tietyst 
energiaa, mutta sen rnaa: 
menesosa viljelyn antamasra: enenuama.a.i 

' 

ta. Talloin on j 
vittavien tyo 
energia. 
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Jellaan maassamme vain-muuta- ol~ rikkakasveja, el ~iiden sieme- haillaan mahdolli~ii_nman satoi
milla koealoilla. vume kesana nia, el tauteJa, eika tuholaisia. sia kasveJa ympari maallrnan . 
viljelyala oli yhteensa vasta pari Tama etu haviaa muutaman vuo- Meilla on lupaavimmat kasvutu
hehtaaria, mutta viljelya on tar - den kuluessa jos alue jaa oman ~okset saatu energiapaj~oke is
lmltu" la .aJentaa mahdollis!mman onnensa nojaan. :s.a Laa~,".""~at .,.~"'.::el=:;: -:-,·a · 

Kasvatus Jatkuu pajulaj ista 
riippuen joko yhden tai useam- on 
man (ehka 3-5) vuoden kierro Ua. ket 
Tehokkain energians !donta o 
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~uuvuv.::,.::,a, HlULLa typen VapaUttaffifSeen OiVan 
keinon tarjoaa tuhkalannoitus. Tuhkaa taas 
~yntyisi esim. poltettaessa energiapajua voi
maloissa. 

Tehtyjen tutkimusten Pohjonen sanoo osoit-.. 
~aneen, etta energiapajun viljely voi tarjota 
todella merkittavan osaratkaisun energiapul
miimme. Hehtaarin alalta voidaan nimittain . 
saada keskimaarin parinkymmenen tonnin 
~uiva-ainesato, mika vastaa 7-8 tonnia ras
kasta polttooljya. Tietysti viljelyyn kuluukin 
energiaa, mutta sen maara on vain noin kym
menesosa viljelyn antamasta energiamaaras
ta. Talloin on jo huomioitu jopa viljelyssa tar
vittavien tyokoneiden valmistuksen vaatima 
energia. 

Ensimmaisen vuode~ energiapajuk11sv 1111 1979, (Kuvu Vt:li Pohjonen) 

Tall.a, betkella energlapajua v:11-
ellaan maassamme vain muuta
nllla koealollla. Vllme keslinli 
iljelyala oll ybteensli vasta parl 
.ebtaaria, mutta vlljelyli on tar
!Oltus laajentaa mahclolllslmman 
.opeasti. Omat raJnnRn ascttaa 
'.ultenkin plstokkaldcn puuto. 
Maassamme nostrlnnu poltto 

urvetta ens! kesl\nll rummun 
p 000 bebtaarln alur1•1t11. Turv 
yomalden plnta-ala on kultcnkln 
-olmakkaassa nousuMR11, turvete
lllsuuden arvioldaan olt•van tlil
:i. betkella maamm«' ruJulmmin 
3ajeneva teollisuudrn nla. 

,uonpohj a on 
1jitettu, tasatnen 

jollla aurlngon energlaa vastaan- tonnia hehtaarlll 
otetaan, sldotaan ja muunnetaan entimmlln kuln t111lr 
varastoltavaan muotoon. maperlllsm1II vll)c•lt 

, Suonl)phja .. on sterUli , Slln! e{_,(, Ener ,slaviljelyyn etslt!llln par- hunurrn..,en. ""' up uuv«1uu 'l!" .""""l:!"'m"' xn.,r • 
ole rlkkakasveja, el nilden sleme-1 hamaan mabdollislmman satol- Kasvatus Jatkuu pajulajlsta klllln1•n llmlo Lehttpulden knsvu 
nUi, el tauteJa, elkli tuholaisia, sla kasveja ympArl maallman. rll11p111•11 Joko yhcll'n lnl 
Tlim~ etu havlU muutaman vuo-' Melllii on lupaavlmmat kasvutu- mun , t•hk" :1 t1, vuodt111 kl 
den kuluessa jos alue jiiA om.an lokset saatu energiapajukokeis- Tohokkul11 """''Ml1111Mhlunu1 011 
onnensa nojaan. I sa. Laajlmmat koeviljelmat ovat saatu tolHlnlNt•k11I yhd~11 vuod«in 

SuonpohJa on viljava. Jo luon- Haapaveden Pilpsannevalla. klerrolla, ulnu MYk8Yl11l11 kllilloorl 
nontllaisilla soma on selvitetty et- , lelkkaamalla. 
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toalnella. M11hdolllsla ovat seu
r 

hlo1111111111111 ko11a11t we 11yt1l.t•1•sl• 
kllllflllk~I Jn J11lt1t1I us t!dclleen 
nwlyyllnlkohollkHI ell metano
ltksi, 

Ui turpeen kalkkl- ja typplpltol· • 
suus nousevat plntaturpeesta Ener~lapajukko vi!Jelliiiin rlvl- fit•11ru11kscna typpl on Iahtenyt - etyylialkoholin ell etanolin 
pohJaturpeeseen. Happaqi.uus viljel~_na 45-65 cm:n riveln, 20-50 lllkk11111aan maanesteessii, Ja valmistus kiiymlstletii, 
saattaa parantua raa'an plnta- cm valein, pajulaJlsta rllppuen. Tuhkalla typpi 1>11111 nvnt twtl vastanneet.ilmloon 
rahkan pH-luvusta 3.5 pobjatur- Pistokkaat Juurtuvat enslmmAI- ll11llkusv11ll11. Tuhkalannoltuksel-
peen 5.5 pH-ykslkktion. Typpeii senii kesiinii. Metrln - puolen- irti turpeesta 111 volt1111111 ~1111 korvata alnakin 
suonpohjalla vol olla kaksl pro- toista metrln mittalnen vesakko osa typpllnmmltuksesta, ja van-
senttla turpeen kulva-aineesta: lelkataan enslmmalsenii syksynii Energlapajun . tuhka on ener- hat turp1•1•1111011toulueet ovat sil-

- synteettlsen raakaoljyn val
mistus korkeassa liimpotilas
sa ja palneessa katalyyttlen 
avulla. 

Kyntokerroksessa on siten plile- llsiivesomlsen edlstiimlseksl. giapajuviljelmiin .. erlnomainen loin otolllsln kohll•lln. 
viii typpivaroJa yll 10 ooo kg/ha lannolte. Se slsliltiia kasvlen tar- Polttonestelstii on Iablmpiina 
rilttiiviistl 100 vuoden vlljelyyn ' Varslnalnen energlansldonta vitsemat mlneraallt juuri olkeis- kiiytAnnon toteutusta metanoll. 

Vaikka tlillalnen ralvlo so~el- alkaa toisena keyaiina. Kantove- sa suhtelssa. Alnoastaan typpl on Sen valmlstuksen on arvioitu tu-

a viljava tulsl miltel mlnkii tahansa kasvlnl sat alk'.;1vat venya rukil~. vaubdil- ongelma. Se karkaa liimpokes- levan raakaoljyyn verrattuna ta-
viljelyyn, energtantuotannon Jat- la. Slita polketen ne eivat kult~~- kuksen ~a_yupllpusta, kun ener- . loudelliseksi 1980-luvun puollva-

Kun vllmelnen turp1•1mnostoko-kamlnen vi!Jelemiilla on luonteva kaan lopeta kasvuaan kesklkesan g!avllJelman satopoltetaan. Haketta Ja llln mennessii. Metanolla voldaan 
e poistuu suolla, 111• JatUHi Jlil- valhtoehto. , kukkimiseen, vaan Jatkavat kas- Vuotulsen tuhkalannoltukscn metanolia sekoittaa tavalliseen bensllnlin 15 
eensii sarkaojl!Plun, tasalsen, vuaan 20-30 cm:n vauhdilla vii- tarve on saatu selvllle mlttaam11I prosenttia llman etta moottorla 
annottoman Ju ktvotUimiin Auringon kossa. Vlelii syyskuun lopussa, la energlapaJun tuhkapitolsuus. Energlaviljelmaltii korjataan tarvitsee siiatiiii. Tiillalsta seos-
1aan. Suon pohJan t•p/ltnsalsuuk- • ennen kasvua tyrehdyttiivlii syys- Vlljelmiille on palautettava 500 vuoslttaln tonnlkaupalla blomas- ta, "vlbreiiii bensllnla" ell gaso-
lsta ja nykytslstl\ t.urpcennosto- energ1a pakkasia, vesat pltenevat puoli kg/ha tuhkaa vuodessa, jotta ra- saa. Aurlnson energla on sldottu holia myydiiiin Jo buoltoasemllla 
1enetelmlstll Johtuen klvennA!s- talteell' senttlmetriii piiivassa. Kasvusto vlnnetasapaino siiilylsl. Ja varast_ollu bioenerglaksl. Mi- muun muassa Liinsl-Saksassa, 
1aan piiiille Jlili alna viihlntiiiin on nyt yli kolmen metrln mittais- Vuotulnen typen tarve on 150 ten sltii kaytetiiiin'/ Yhdysvallolssa Ja Braslllassa. 
o cm:n kerros pltkiille maatunut- Energlavlljely on oppia vllje-1 ta. Sellaiseen vesakkoon kertyy kg/ba. Vuotulslannoltuksena tii- Ykslnkertalsln tapa on polttaa Tiiniilin gasoholl valmistetaan 
11 pobjaturvetta. lyskasveista ja menetelmistii,- kulva-alnesatoa parikymmentii ma tuntuu suurehkolta. Nyt volm- energlapajukon sato hakkeena vlelii maatalousjiittelsta. 
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