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Aurinko on luonnon oma ydinvoimala. Sen uumenis 

sa tapahtuu jatkuvast i ydinreaktioista tehokkain : 

fuusio . Fuusioenergiaa virtaa maapallon pinnalle 

ehtymattoman auringon sateilyna . Sateilylahteen 

etaisyyden ja suojaavan ilrnakehamme ansiosta saamme 

auringon ydinenergia n maan pinna l le saasteettomana . 

Ydinjatteetkin j aavat aurinkoon . 

Suomen alueel le s aapuu vuosittain aurinkoenergiaa 

rnaara, joka vastaa 1000 - ~erta i sesti nykyista ener

giankulutustamme . Aurinkoenergian riittavyyden va 

raan olisi siten mah dollista rakentaa energiaonge l

rniemme kestava r atkaisu . Pulmana on vain auringon 

sateilyn sitominen j a varastoiminen . Kesalla yl l i n 

kyllin saatavaa aurinkoenergiaa tarvittaisiin kipeim 

min pitkan , pimean talvemme a ikana . 

E n e r g i a v i 1 j e 1 y on oppi viljelys -

kasveista ja menetelmista , j oilla auringon energiaa 

vastaanotetaan , sidotaan ja muunnetaan varastoitavaan 

rnuotoon . Energia sidotaan v ih reiden kasvien yhteyt

tamisessa (fotos yn teesissa ) ja varastoidaan kasviainek 

sena eli biomassa na . Joka in en sidottu kuiva - ainekilo 

sisaltaa lampoene r giaa noin 19 Megajoulea, kasvilajista 
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riippumatta. Se vastaa energiamaarana noin puolta 

kiloa raskasta polttooljya a 

Energiaviljely syntyi 1970-luvun puolivalissa 

metsapuiden lyhytkiertoviljelysta~ joss~ alunperin 

tahdattiin vain lisaraaka-aineen tuottamiseen metsa

teollisuudelle. Kenttakokeet alkoivat maassamme vuon

na 1973. Heti alusta alkaen naissa kokeissa saatiin 

htimmastyttavia tuloksia. Tiheassa viljeltyjen nopea

kasvuisten pajujen vuotuiset kuiva-ainesadot kipusi

vat yli 10 tonnin, jopa 20 tonniin hehtaarilta. 

Kun valtavien kuiva-ainesatojen energiasisalto oi

vallettiin, metsapuiden lyhytkiertoviljely muuntui 

energiaviljelyksi. Mahdollisuuksia kestavan energia

talouden rakentamiseen uuden viljelysmuodon avulla 

ruvettiin tutkimaan. 

Energiapajut 

Lupaavimmat maamme energiaviljelyyn soveltuvat 

kasvilajit on loydetty pajun suvusta. Energiapajuil

ta vaaditaan seuraavia viljelyominaisuuksia: 
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- varma juurtuminen pistokkaana, 

- nop e a alkukasvu rikkakasvien kilpailun voitta-

miseksi, 

kasvun jatkuttava voimakkaana aina syksyn pak 

kasiin, 

- ainakin juurakon tulee talvehtia kovanakin tal -

vena, 

- runsas vesominen leikkuun jalkeisena kevaana. 

Energiapajut ja niiden viljely voidaan jakaa kah

teen ryhmaan sen mukaan talveh ti iko pajun maanpaalli

nen vesa vai ei. Mikali vesa ei kesta talven pakka

sia , mutta juurakko kuitenkin talvehtii hangen alla, 

pajukkoa kasvatetaan yhden vuoden kierrolla. Kasvus

to korjataan syksyisin, ja uusi sato kasvaa seuraava

na kesana kantovesoina . 

Monivuotisen kierron energiaviljelyyn valitaan tal

vea vastaan karaistunut pajulaji ;· Nyt vesasta saa pa

leltua vain parikymmenta senttimetria latvasta. Pajuk

koa kasvatetaan ehka 3-5 vuoden kierrolla. Tassakin 

tapauksessa uusi ·sato kasvaa kantovesoina. 
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4H - pajut avainasemassa 

Pajuja on maailmassa noin )00 lajia; Suomestakin 

niita loytyy kolmisenkymmenta. Lahes kaikki pajula

jit risteytyvat luonnossa keskenaan. Lajiristeymien 

maara lienee rajaton. 

Pajuja on totuttu pitamaan joutavina rikkakasveina, 

eika niiden luontaisia kasvueroja ole juuri tutkittu . 

Kun energiapajun jalostus alkoi muutama vuosi sitten, 

tarvittiin nopeasti maamme paraskasvuisimmat paju

lajit, - risteymat , ja -yksilotkin jalostuksen lahto

aineistoksi. Apua pyydettiin 4H - kerholaisilta. 

Vuosina 1978 ja 1979 jarjestettiin koko maan kasit

tava kerayskilpa: kuka kerholaisista loytaa maamme 

paraskasvuisimman energiapajun. Pajunvesoja kerat

tiin maastosta ja ne lahetettiin Metsantutkimuslaitok

seen , Kannuksen taimitarhalle. Siella ne leikattiin 

pistokkaiksi, ja pistettiin kasvamaan kaikki samoihin 

olosuhteisiin. 

Pajunayt tei ta saapu i kahden vuoden aikana al un tois -~• 

ta tuhatta. Syksylla 1979 niista rekisteroitiin 888 

kappaletta energiapajun jalostuksen jatkokokeisiin. 



5 

Jo nyt 4H - kerays on paljastanut arvokasta pa

jutietoa. Nopeakasvuisimmat pajut loytyvat maamme 

etelaosista. Pohjois-Suomen pajuilla on taas verra

ton talvenkestavyys. Kaikki maamrne l uonnonvaraiset 

pajut kestavat kuitenkin talvea riittavan hyvin ai

nakin viela Kannuksen korkeudella . 

Ensimmaisen kesan kasvutuloksen perusteella ei 

voi viela tehda kovin varmaa valintaa parhaasta 

energiapajusta. Vuonna 1978 keratyt pajut ovat sii

ta hyva esimerkkie Eras Hartolan kunnasta loytynyt 

paju paasi ensimmaisen kesan jalkeen sijaluvulle 17. 

Sen pituus oli syksylla. 146 cm, kun paras paju oli 

kasvanut 193 cme iesalla 1979 tuo paju ristittiin 

"Hartolan Mustaksi Hevoseksi" , silla se kiri syksyyn 

mennessa kaikkien muiden edelle. Hartolalainen joh

taa kilpaa nyt rinnanmitalla. Sen pituus on kahden 

kasvukauden jalkeen 326 cme Toisena seuraa Liperin 

energiapaju pituudella 308 cm. 

Seuraavassa vaiheessa 4H - kerayspajuja tullaan 

kokeilemaan edelleen kasvinjalostustieteen menetel

min testaustarhoissa·ja maastokokeissa eri puolilla 

Suomea ja erilaisissa kasvuolosuhteissa. Pajuja odot

taa noin .kymmenen vuoden jalostusohjelma. Sen tulok

sena saamme paraskasvuisimman energiapajun kullekin 

viljelyalueellee 
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Energiapajusta korvaava energialahde 

Energiapajun viljely voitaisiin aloittaa maassam

mes esimerkiksi pakettipelloilla ja kaytosta poistu

villa turvetuotantoalueilla. Naita ja muita suhteel 

lisen nopeasti valmisteltavia kasvumaita on laskettu 

olevan maassamme yhteensa noin miljoona hehtaaria. 

Mika on taman alueen merkitys esimerkiksi oljyntuon

timme rinnalla? 

Maamme vuotuinen energiantarve on noin 1000 
1~ 

Petajoulea (1000 x 10) joulea)~ ~ljy tayttaa sii-

ta noin puolet eli 500 Petajoulea. Kohtuullinen ta

voite energiapajuviljelman kuiva-ainesadolle on esi

rnerkiksi 12 kuiva-ainetonnia . hehtaarilta vuotta koh

ti. Jos viljelyssa tarvittavan ja siita saatavan 

energiamaaran suhde olisi samaa luokkaa kuin voima

peraisessa viljanviljelyssa (yksi panos sisaan, kol

me panosta ulos), nettoenergiaksi voitaisiin muuttaa 

8 kuiva-ainetonnia hehtaarilta . Talla satotasolla 

miljoonan hehtaarin energiapajuviljelmat tuottaisi

vat vuosittain energiaa noin 150 Petajoulea. Se 

on 30 prosenttia taman hetken vuotuisesta oljyntuon

nistamrne. 
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Milloin energiapajun viljely paasee toden teolla al

kamaan. Pajuun viljelyskasvina suhtaudutaan viela 

vaheksyvasti, jopa tunneperaisesti. Maailman energia

talous on talla hetkella kuitenkin sellaisessa murros

vaiheessa, etta uusiutuviin luonnonvaroihin on ruvetta

va siirtymaan. Kerholaisten keraamat 4H - pajut ovat 

joka tapauksessa avainasemassa, kun energiaviljely al

kaa maassamme. 


