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Tyotehoseuran metsatiedotus 

Sililytys: Kotimainen energia 

Maat. ja metsat. toht. 

Veli Pohjonen 

Metsantutkimuslaitos 
Energiaviljely 

• s1too 
• • aunngon energwaa 

Auringosta virtaa maapallom
me pinnalle ehtymaton energia
virta. Suomenkin alueelle energi
aa osuu vuosittain maara, joka 
vastaa· 1000-kertaisesti nykyistii 
energiankulutustamme. Aurin
koenergian riittiivyyden varaan 
olisi rakennettavissa energiaon-
~ehniemme kestiiva ratkaisu. 

.?ulmana on vain aurinkoener
gian varastoiminen. Kesallii yllin 
kyllin saatavaa sateilya pitiiisi voi
da kayttiia viela pitkan talvemme
kin aikana. 

Kasvit aurinkovoimaloina 
Luonto on ratkaissut aurinkoenergian 

keriiiimis-, sitomis- ja varastoimispulman 
muuttamalla osan auringosta saapuvaa sa
teilyenergiaa kemialliseksi sidosenergiaksi 
vihreisiin kasveihin. Auringon energia vas
taanotetaan klorofyllimolekyylissa, sido
taan fotosynteesissa sokereiksi ja varastoi
daan kasvillisuuteen biomassana . Jokai
nen niiin varastoitu kuiva-ainekilo sisiiltiiii 
energiaa noin 19 Megajouluea, puolet ras
kaan polttooljykilon energiasisiillostii . 

Kasveihin perustuvan aurinkovoimalan 
rakennus on helppoa: kasvit rakentavat it
se itsensii. Ne ovat huokein tapa levittiiii 
siiteilyn pyydysyksikot laajalle alalle. 

Nykyiselliiiin koko Suomen kasvillisuu
den, peltojen ja metsien itseensii vuosittain 
varastoima energiamiiiirii on jo noin kaksi 

kertaa suurempi kuin vuotuinen oljynkulu
tuksemme. Energ iataloudellisesti kasvien 
merkitys on oivallettu vasta viime vuosina, 
kun on loytynyt kasvilajeja, jotka pystyviit 
niitii viljeltiiessii ennen arvaamattomaan 
tehokkuuteen . 

Energiaviljely 
Energiaviljely on oppi viljelyskasveista ja 

-menetelmistii, joilla auringon energiaa 
vastaanotetaan, sidotaan ja muunnetaan 
varastoitavaan muotoon. Lupaavimmat 
energiaviljelyyn soveltuvat kasvilajit kuu lu
vat maassamme pajun sukuun . Niiitii niin 
sanottuja energiapajuja on tuotu maaham
me kokeiltaviksi muun muassa Tanskasta, 
Unkarista ja Siperiasta . Nopeakasvuisia 
energiapajuja on loytynyt myos kotimaas
ta, muun muassa Oulun yliopiston kokoel
mista. 

Laajimmin koeviljelty energiapaju on ni
meltiiiin vesipaju (Salix cv . Aquatica). 
Muita samantapaisia niin sanottuja kult
tuuripajuja ovat koripaju (Salix viminalis) ja 
koripajuhybridi Salix dasyclados . Niiitii 
kolmea voidaan viljellii piiiiosassa maatam
me vain yhden vuoden kierrolla, aina syk
syisin kantoon leikkaamalla. Nopean ja pit
kiiiin jatkuvan kasvun vuoksi niiden versot 
eiviit ehdi puutua, vaan paleltuvat talvella. 
Ne kestiiviit pakkasta kuitenkin lumirajan 
alapuolella, ainakin juurakkona . 

Tiiysin talvenkestiiviin, nopeakasvuisen 
energiapajun etsimisessa maamme 4H-ker
holaiset ovat olleet avainasemassa . 4H
kerayskilvan tuloksena on paasty vertaa
maan noin 1 000 maamme nopeakasvui-

sinta maatiaispajua . Lupaavin niistii loytyi 
Hartolan kunnasta . Se on yltiinyt kahdessa 
vuodessa yli kolmen metrin pituuteen . 

Energiaviljelyn viljelyketju 
Kasvaakseen tehokkaasti energiaviljel

ma vaati i hyvassa kasvukunnossa olevan 
maan. Perusparannusten ja ylipiiiinsa kas
vualustan tavoitteena on taso, joka kelpaisi 
vaikkapa perunalle . 

Energiapajukko vi ljellaan riviviljelyna pis
tokkaista esimerkiksi 45 cm:n rivein, 20 
cm :n valein . Viljelmaii lannoitetaan heina
nurmen intensiteetilla ja hoidetaan rikka
kasvien torjumiseksi esimerkiksi juurikas
haralla (45 cm on sokerijuurikkaan rivivali) . 
Pistokkaat juurtuvat ensimmiiisenii kesa
nii . Vesat ovat syksylla metrin-puolen
toista mittaisia. Ne leikataan viiden sentti
metrin kantoon vesomisen vauhdittami
seksi. 

Varsinainen energiasidonta alkaa toise
na kevaana. Kasvua vauhditetaan lannoi
tuksella. Kantovesat alkavat venyii rukiin 
vauhdi lla. Parhaina keskikesan piiivina pi
tuuskasvu etenee 2.5 mm:n nopeudella 
tunnissa. Nopeakasvuisimmat energiapa
jut eiviit lopeta pituuskasvuaan ennen 
syys-lokakuun vaihteen pakkasia . Kasvus
to on nyt yli kolmen metrin mittainen; pi
simmat vesat venyivat kesan 1979 kokeissa 
yli kolmen ja puolen metrin . 

Kasvatus jatkuu pajulaj ista riippuen joko 
yhden tai useamman (ehkii 2 - 5) vuoden 
kierrolla. Monivuotisessa viljelyssii kasva
tustiheyden tulisi kuitenkin olla valjempi . 



Riittiliiko vesi? 
Energiaviljelykokeissa on paasty yli 20 

tonnin vuotuisiin kuiva-ainesatoihin . Miki:ili 
ki:iyti:innon viljelyssi:i tavoitteena olisi vain 
puolet ti:ista, jo sekin tulee vaatimaan pal
jon kasvualustan vesitaloudelta. 

Kasvifysiologia luokittelee energ iapajun 
hiiliaineenvaihduntansa mukaan niin sa
nottuihin C3-kasveihin . Niiden ominai
suuksia on muun muassa tuhlaileva veden
ki:iytto. Yhden ku iva-ainekilon kasvaminen 
haihduttaa satoja litroja vetti:i . C3-kasvien 
haihdutuskerroin on yleensi:i yli 500. 

Yhden millimetrin sademi:ii:iri:i riitti:ii:i 
energiaviljelmi:illi:i vain 20 kilon sadontuo
tantoon hehtaarilla, jos haihdutuskerroin 
on tuo 500. Vastaavasti esimerkiksi 12 ton
nin kuiva-ainesato haihduttaa hehtaarilta 
600 millimetrin sadetta vastaavan vesimi:ii:i
ri:in. Se on samaa suuruusluokkaa kuin mi
ti:i saamme koko vuoden sateina. 

Rivivillit 45 cm ja 70 cm mahdollistavat energiaviljelmiln rikkakasvintorjunnan traktorin avul
la. Kuvassa ensimmiiisen vuoden jokipajukasvusto (Salix triandra) Metsiintutkimuslaitoksella 
Kannuksessa. 

Vaikka eri puolilla maatamme kasvavat 
koeviljelmi:it viittaavat siihen, etti:i energia
paju on arvioitua tehokkaampi vedenki:iyt
ti:iji:i (haihdutuskerroin alle 500), veden riit
ti:ivyys tulee olemaan ongelma . Kivenni:iis
maiden soveltuvuus laajamittaiseen ener
giaviljelyyn on kyseenalainen. Ellei haluta 
investoida kasteluun, vain hikevi:it hiet< ~ 
maat turvemaiden ohella takaavat korkean -
satotason. 

Korvaamaan 
o]jyenergiaa? 

Energiaviljely vo1ta1s11n aloittaa maas
samme esimerkiksi suomaiden pakettipel
loilla ja ki:iytosti:i poistuvilla turvetuotanto
alueilla. Suhteellisen nopeasti valmistelta
via kasvumaita on laskettu olevan maas
samme noin miljoona hehtaaria . Mika on 
ti:imi:in alueen merkitys oljyntuontimme rin
nalla? 

Maamme vuotuinen energiatarve on 
noin 1 000 Petajoulea (1 000 x 1Q15 jou lea). 
Oljy ti:iytti:ii:i siiti:i puolet, noin 500 Petajou
lea. Kohtuullinen tavoite energiaviljelmi:in 
bruttosadolle on 12 tn/ha (kuiva-ainetta)~ 
Jos viljelyssi:i tarvittavan ja siiti:i saatava. _ 
energian suhde olisi samaa tasoa kuin in
tensiivisessi:i viljanviljelyssi:i, eli 1 :3, netto
sadoksi saataisiin 8 tn/ha. Kuiva-aineen 
muuntokertoimella 19 MJ/kg se vastaa 
150 Gigajoulea hehtaarilta. Miljoonan heh
taarin energiaviljelmi:it tuottaisivat netto
energiasatona noin 150 Petajoulea. Se on 
30 prosenttia ti:imi:in pi:iivi:in oljyntuonnista . 

Milloin energiaviljely alkaa maassamme? 

Energiaviljelyyn etsitiiiin parhaillaan nopeakasvuisimpia lajeja. Kuvan vesipaju fSalix cv. 
Aquatica) on eriis lupaavimpia. Kesiillii 1979 parhaat vesat kasvoivat yli kolme ja puoli metriii. 

Pajyun viljelyskasvina suhtaudutaan vieli:i 
vi:iheksyvi:isti, osaksi tunnepitoisen vastus
tavasti. Asenteiden muuttuminen vienee 
aikansa. Maailman energiatalous on ti:illi:i 
hetkelli:i kuitenkin sellaisessa ki:iymistilas
sa, etti:i energiaviljelyn ei vi:iltti:imi:itti:i tarvit
se olla eti:iinen asia . • 

Veli Pohjonen 
The Finnish Forest Research 
Institute 
ENERGY FARMING COLLECTS 
SOLAR ENERGY 

Energy farming is a discipline on 
cultivated plants and husbandry 
with which the solar radiation is 

collected and converted into biotic 
energy of the phytomass. The 
most promising results have been 
achieved using energy willows. 
The best clones grew in the sum
mer 1979 into the height of 3.50 
meters. The breeding program of 
willows has been initiated in Fin-

land regarding both the growth po
tential and the winter hardiness. A 
row cultivation method using the 
machinery already available in the 
farms, has been developed for the 
energy willow. The need of water 
in the intensive energy farming 
should not be ignored; the culti-

vated peatlands offer the best 
moisture condition. The estimated 
area of realtively easily cultivated 
lands in Finland is about one mil
lion hectares. In the energy farm
ing, it could provide an annual sub
stitution of about 30 percent out of 
the Finnish crude oil import. 


