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ENERGIAPAJUJEN VILJELYSTA VANHOILLA TURVETUOTANTOALUEILLA 

Turvetuotanto on parhaillaan luomassa 
maahamme uutta maareservia: kaytosta 
poistuvia turvetuotantoalueita. Nykyisel
laan turpeennosto kestaa yhdella suolla 
kymmenesta kahteenkymmeneen vuoteen. 
Kun tuotantoala oli viime kesana jo lahes 
20 000 hehtaaria, taman vuosisadan lop
puun mennessa tulee maassamme vapautu
maan merkittava pinta-ala ehka 50 000 
hehtaaria vanhoja suonpohjia, joille tulisi 
loytaa uusi kayttomuoto. 

Kun viimeinen turpeennostokone poistuu 
suolta, se jattaa jalkeensa kohtalaisessa kui
vatustilassa olevan, sarkaojitetun, tasaisen 
maan. Suon pohjan epatasaisuuksista ja 
nykyisista turpeennostomenetelmista joh
tuen kivennaismaan paalle jaa aina 30-50 
cm:n kerros pitkalle maatunutta turvetta. 
Mika on tallaisen suonpohjan arvo kasvien 
kasvualustana? 

Muihin viljelysmaihin verrattuna suon
pohjalla on eras merkittava etu. Se on 
kasvualustana steriili. Siina ei ole rikka
ruohoja, ei tauteja, ei tuholaisia. Tama etu 
kylla haviaa muutaman vuoden kuluessa, 
jos suonpohja hylataan. Varsinkin rikka
ruohot tulevat tuulen mukana nopeasti 
alueelle. 

Suonpohja on viljava. Jo luonnontilai
silla soilla on selvitetty, etta turpeen kalkki
ja typpitilanne paranevat pintaturpeesta 
pohjaturpeeseen pain. Happamuus saat-
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taa parantua raa'an pintarahkan 3.5 pH
yksikosta maatuneen pohjaturpeen 5.5 
pH-yksikkoon. Samalla typpipitoisuus nou
see jopa kahteen prosenttiin. 

Fosfori-, kalium- ja hivenravinnepitoi
suuksiltaan pohjaturve on koyhaa. Syva
juurisilla kasveilla on kuitenkin mahdolli
suus tunkea juurensa turpeen lapi verraten 
liihella olevaan kivennaismaahan ja sen 
mineraalivaroihin. 

Kasvualustana turvetuotannosta poistu
nut suonpohja on erinomaista viljelysmaa
ta. Turvetuotanto on soiden uudisfaivaus
menetelmana ylivoimainen. Vaikka tallai
nen raivio soveltuu miltei minka tahansa 
kasvin viljelyyn, tuntuu luontevalta jatkaa 
energiatuotantoa suolla toisella tasolla: vil
jelemalla. 

ENERGIA VILJEL Y 

Energiaviljely on oppi viljelyskasveista ja 
-menetelmista, joilla auringon energiaa si
dotaan ja muunnetaan varastoitavaan muo
toon. Energia sidotaan fotosynteesissa ja 
varastoidaan biomassana. Jokainen sidottu 
kuiva-ainekilo sisaltaa kasvilajista riippu
matta energiaa noin 19 Megajoulea. Se 
vastaa energiamaarana noin puolta kiloa 
raskasta polttooljya. 

Energiaviljely syntyi maassamme 1970-
luvun puolivalissa metsapuiden lyhytkierto
viljelysta, jossa alunperin tahdattiin vain 
lisaraaka-aineen tuottamiseen metsateolli
suudelle. Kenttakokeet alkoivat maassamme 
vuonna 1973. Heti alusta alkaen naissa 
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kokeissa saatiin hiimmiistyttiiviii tuloksia. 
Tiheiissii viljeltyjen nopeakasvuisten paju
jen vuotuiset kuiva-ainesadot kipusivat yli 
10 tannin, jopa 20 tonniin hehtaarilta. 

ENERGIAP AJUT ENERGIAN SITO JINA 

Lupaavimmat energiaviljelyyn soveltuvat 
kasvit kuuluvat pajun sukuun. Naita, niin 
sanottuja energiapajuja on tuotu maaham
me kokeisiin ulkomailta muun muassa 
Tanskasta, Unkarista ja Siperiasta. Lupaa
via energiapajuja on loytynyt myos koti
maasta muun muassa Oulusta. 

Energiapajukko viljelliiiin riviviljelynii 
esimerkiksi 45 cm:n rivein, 20 cm:n valein. 
Ensimmaisena kesana viljelma juurrutetaan 
maahan pistetyista lyijykynan mittaisista 
pistokkaista. Syksyyn mennessii vesat kas
vavat metiin-puolentoista mittaan. Kasvus
to leikataan 5 cm:n kantoon. 

Varsinainen energiansidonta alkaa toise
na kevaiina. Vesat alkavat venya rukiin 
vauhdilla. Rukiista poiketen ne eivat kui
tenkaan lopeta pituuskasvuaan keskikesan 
tahkimiseen, vaan jatkavat parhaimmillaan 
20- 30 cm:n vauhdilla viikossa. Kasvu jat
kuu aina syksyn pakkasiin. Energiapajukko 
on nyt noin kolmen metrin mittainen. 

Viljely jatkuu pajulajista riippuen yhden 
tai useamman (ehka 2- 5) vuoden kierrolla. 
Tehokkain energiansidonta on saatu tois
taiseksi yksivuotisella kierrolla aina syksyi
sin kantoon leikkaamalla . Monivuotista vil
jely_a rajoittaa parhaiden energiapajujemme 
heikko talvenkestavyys. Ne kestavat pakka
set ainoastaan lumirajan alapuolella, usein 
vain juurina. 

ENERGIA VILJELMAN LANNOITUS 

Luonnonvaraisissa ekosysteemeissa ener
gia on ainut elementti, joka virtaa. Vesi 
ja ravinteet kiertiivat. Energiaviljelyn sato
na tavoitellaan ainoastaan energiaa. Sen 
vuoksi energiaviljelmiin lannoituksessa voi-

. daan pyrkia suljettuun ravinnekiertoon. 
Jos energiaviljelman sato poltetaan lam

poenergiaksi, paaosa ravinteita jaa tuh
kaan. Itse asiassa typpi on ainut mineraali
ravinne joka karkaa, tassa tapauksessa il
makehaan. 

Energiapajun tuhka on energiapajuviljel 
man erinomainen lannoite. Se sisaltaa mi
neraaliravinteet (typpea lukuunottamatta) 
juuri oikeissa suhteissa. Vuotuisen tuhka 
lannoituksen tarve voidaan laskea energia
pajun tuhkapitoisuuden avulla. Jos esimer
kiksi keskinkertainen sato, 12 000 kg/ha 

(kuiva-ainetta) korjataan lehtineen, runkoi 
neen, vuosittain tarvitaan 500- 600 kiloa 
tuhkaa korvaamaan ravinnemenetys. 

Vanhalla turvetuotantoalueella tuhkalan
noituksella on toinenkin vaikutus. Sen an
siosta maan mikrobitoiminta vilkastuu, ja 
typen mobilisaatio kiihtyy. Tuhka toimii 
valillisesti myos typpilannoitteena. 

Kuinka paljon energiaviljelman sato tar 
vitsee typpea? Edella mainittu 12 tonnin 
kuiva-ainesato sisaltaa lehtineen, runkoi
neen korjattaessa noin 150 kg typpea. Leh
dissa siita on yli puolet. 

Hedelmallinen suonpohjaturve sisaltaa 
kaksi prosenttia typpea kuiva-aineessaan. 
Muokkauskerroksessa on 15 000 kg/ha 
typpivaroja, riittavasti sadan vuoden ener
giaviljelyyn. 

Valitettavasti suonpohjan typpilannoitus 
ei ole nain yksioikoinen. Typen mobilisaa 
tio on hidasta alkukesalla, kun turve on 
kylmaa. Kevattyppilannoitus vauhdittaa 
kasvua varsinkin Pohjois -Suomen oloissa. 
Ehkapa puolet tuosta 150 kilon typpitar 
peesta saadaan turpeen typpivaroista. Toi
nen puoli, 75 kg N/ha, tarvittaisiin siten 
energiaviljelman vuotuislannoituksena. 

Koska mikaan viljelma ei ole annetun 
lannoitteen hyviiksikaytossa tiiydellinen, 
edella laskettuja typpi- ja tuhkamaaria on 
nostettava. Jonkinlaisena lahtoasetelmana 
vanhan turvetuotantoalueen energiaviljel
man vuotuislannoitukselle voidaan pitaa 
100-150 kg/ha typpea ja 1000- 2000 
kg/ha tuhkaa vuodessa. 

Tuhkan osalta energiaviljelman suljettu 
ravinnekierto siis toimii. Sen sijaan typpea 
joudutaan tuomaan suolle teollisena lan
noitteena. Tassa on kuitenkin kysymys ty
pen kierrattamisesta, koska sen valmistus 
perustuu energiaan. Yhden lannoitetyppi
kilon valmistus vie energiaa noin 60 Mega
joulea, puolentoista oljykilon verran. Osa 
energiaviljelmalta saatavasta energiasta voi
daan varata typen valmistamiseen. Edella 
kaytetyssa 12 tonnin satoesimerkissa noin 
kahdeskymmenesosa nettoenergiasadosta 
joudutaan uhraamaan typen kierrattami
seen ilmakehan ja energiaviljelman valilla. 
Typen kierto on suljettu. 

ENERGIA VILJELMA T -
MILLOIN TODELLISUUTTA? 

Energiapajuja tutkitaan nykyaan seka 
Etela - etta Pohjois-Suomessa. Energiapajun 
viljelyketju on hahmottumassa puolenkym
menen vuoden koetoiminnan jalkeen. 

Kuntiin ja kaupunkeihin suunnitellaan 
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lampokeskuksia. Biomassan teollista kaasu
tusta ja nesteytysta kehitellaan ympari maa
pallon. Milloin energiaviljely siirtyy koe
toiminnasta kaytantoon? 

Pajuun viljelyskasvina suhtaudutaan vie-
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la vaheksyvasti, jopa tunnepitoisen vastus
tavasti. Asenteiden muuttaminen vie aikan
sa. Kaytosta poistuvat turpeennostoalueet 
ovat joka tapauksessa avainasemassa, kun 
energiaviljely alkaa maassamme. 

ON THE ENERGY WILLOW FARMING ON THE OLD PEAT INDUSTRY AREAS 

By the end of this century the peat 
industry in Finland will leave an area of 
approximately 50 000 hectares behind, an 
area where the peat mining is over and the 
problems of further utilization must be 
solved. There is still a thin bottom peat 
layer left above the mineral soil. This layer 
of 30- 50 cm bottom peat is a fertile 
growing media for different cultivated 
plants. First, as an environment it is 
exceptionally sterile. There are no weeds, 
no diseases, no insects. Secondly, the 
bottom peat is rich, much richer than the 
surface peat in nitrogen and in calcium. 
Moreover, the drainage is still in sufficient 
order after the last peat mining machines. 
As such, these old peat industry areas 
are suitable for energy production at a 
new level: using energy willows for energy 
farming. 
• Fast growing energy willows have been 

studied in Finland since 1973. The energy 
yields have been promising, from 200 GJ 

to 400 GJ per hectare in a year (10- 20 
tn/ha dry matter). The main lines of the 
energy willow husbandry have been 
established. The most important part in it is 
fertilization. 

The fertilization of energy willow growing 
on old bottom peats is based on the use of 
ash and booster nitrogen. The yearly 
removal in a moderate (12 tn/ha dry 
matter) yield is 500- 600 kg/ha ash and 
about 150 kg/ha nitrogen. The ash is 
circulated again and again between the 
energy plantation and the burning plant 
(for instance district heating unit). One 
part of the nitrogen is released from the 
peat resources through mobilization. The 
other part of nitrogen is given as booster 
for the early summer growth when the 
mobilization rate is low. When regarding 
the nutrient utilization efficiency, the yearly 
fertilizer need for the old peat industry area 
is estimated to be 100- 150 kg/ha nitrogen 
and 1000- 2000 kg/ha willow ash. 


