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1::1m Halvan oljyn aika nayt
taa paattyneen. Ympari maail
man on kaynnistynyt vaih
toehtoisten energiafahteiden 
etsinta. Pitkan ajanjakson 
suunnittelussa nayttiia aurin
koenergia kaikissa muodois
saan Iupaavimmalta. Sen 
ainoa vakava kilpailija on 
ydinvoima. 

Vesivoima , tuuli ja poltto
puu ovat auringon energiaa 
uudessa muodossa. Talia het
kella naiden uusiutuvien ener
giavarojen kiiyttO koko maail
massa on hammastyttavan va
haista mahdollisuuksiin ver
ratruna. 

Ihmiskunta saa aurinkoe
nergiaa vuosittain 15 000-ker
taisen maaran kulutukseensa 
verrattuna . Kuirenkin 80--90 
prosenttia koko kulutuksesta 
karetaan uusiutumattomilla 
energiavaroilla, paaasiassa ol
jyl!a ja kivihii!elfa. 

Aurinkoenergian riittavyy
den varaan olisi mahdollista 
rakentaa energiaongelmiem
me kestava ratkaisu. Pulmana 
on vain auringon sateilyn va
rastoiminen. Kesalla yllin kyl
lin saatavaa aurinkoenergiaa 
tarvittaisiin kipeimmin pitkan, 
pimean talvemme aikana. 

Ihan uusi 
viljelymuoto 
11111 Energiaviljely on oppi vil-
1elykasveista ja -menetelmis
tii, joilla auringon energiaa 
vastaanotetaan, sidotaan ja 
muunnetaan varastoitavaah 
muotoon. Kasvilajista ja kas
vinosasta riippumatta jokaisen 
sidotun, ehdottoman kuivan 
biomassakilon energiasisalto 
on miltei vakio: 19- 20 me
gajoulea. Se on noin puolet 
raskaan polttooljykilon ener
giasisallostii. 

Energiaviljely syntyi I 970-
luvun puolivfilissa metsapui
den lyhytkiertoviljelysta. 
Aluksi oli tarkoituksena viljel
Ja nopeakasvuisia lehtipuita 
lyhyella kiertoajalla (1-20 
vuotta), mutta mahdollisim
man voimaperaisin menetel
min metsateollisuuden raaka
aineeksi. 

Ensimmaiset metsapuiden 
lyhytkiertoviljelyn kenttako
keet perustettiin maassamme 
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II Kannuksessa Pohjanmaalla tutkitaan 
tomakasti energiapajun olemusta. 
~ 

II - Muutaman vuoden kuluttua pajusta 
saatava metanoli voi olla kilpailukykyinen 
raakaoljyn kanssa, arvioi Veli Pohjonen, tutkija. 
m Amerikan huoltoasemilla tankataari jo 
vihrealla bensiinilla, metanolin ja bensiinin 
seoksella. 

vuonna 1973. Naista kokeista 
saatiin lupaavia tuloksia heti. 
Napapiirin korkeudella, muo
katulla saraturvepellolla kas
vatettu, tanskalaista alkuperaa 
oleva vesipaju tuotti tiheaan 
viljeltyna jo ensimma1sena 
kasvukautenaan yli IO tannin 
kuiva-ainesadon hehtaarilta. 

Myohemmissa tutkimuksis
sa viljelymenetelmia on kehi
tetty ja uusia pajulajeja ko
keiltu. Vuotuiset kuiva-aine
sadot ovat vakiintuneet 10-- · 

. 20 tonnin vfilille hehtaarilta . 
Kun suurten kuiva-ainesa

tojen energiasisalto oivallet
tiin, metsapuiden lyhytkierto
viljely muuntui energiavilje
lyksi, jota ruvettiin kehitta
maan. 

Vesipajulla 
paras tulos 
• Energiaviljelykokeissa sa
toisirnmiksi havaitut kasvit 
ovat pajuja. Useat naista ovat 
vanhoja koripajuja, joita vil
jeltiin maassamme 1900-lu
vun alkupuolella, ja koemie
lessa vie!a 1950-luvullakin. 

Energiapajut ja niiden vilje
ly voidaan jakaa kahteen ryh
maiin sen mukaan talvehtiiko 
pajun maanpafillinen verso vai 
ei. Mikilli verso ei kestii tal
ven pakkasia mutta juuret kui
tenkin sailyvat lumen alla, pa
jukkoa kasvatetaan yhden 
vuoden kierrolla. Kasvusto 
korjataan syksyisin ja uusi sa
to kasvaa seuraavana kesana 
kantovesoista. 

Toistaiseksi parhaat kasvu
SIVULLE 46 

TATA ENNEN 
Pellervon energiasar
jassa aikaisemmin jul
kaistuja aiheita: numero 
15/79 biokaasu, 18/79 
maalampo, 1 /80 ydin
voima, 2/80 aurinkoe
nergia. Ensi numeros
sa: Monitoimikattila. 

Vesipaju on eniten tutkittu 
yksivuotisen kierron energiapaju. 

Kuvassa kantovesoina kasvava 
viljelma Kannuksen koeasema//a 

heinakuun puolivalissa 1979. 
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Ruolroa 
kattilaan 

korjuuta. Tyotehoseuran ko
nemiehet osoittivat uteliaille 
kuinka tama korjuu sujuu ta
vallisilla heinakoneilla. 

- Periaatteessa on var-
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mempaa korjata ·ruokoa kuin 
esimerkiksi olkea. Syksyn 
tyohuippuun sattuu yleensa 
vain muutamia oljenkorjuu
seen sopivia paivia. Jarviruo
ko sen sijaan on kuivaa, joten 
kosteusongelmia ei ole, ker
too agronomi Reijo Orava 
Tyotehoseurasta. 

Vihdin Lapoonjarvellil oli 
Junia parikymmentii senlt iil 
eika se haitannut koneiden 
tyi:ita. Ruoko katkaistiin niit
tokoneella, karhottiin ketjuha
ravalla ja koottiin Iopuksi ko
vapaalaimella. Kaikki sujuu 
siististi ja napparasti. 

- Aluksi pelkasimme; etta 
ruoko olisi liian haurasta ko
neelliseen kasittelyyn, mutta 
pelko osoittautui turhaksi. 
R uo 'on korjuuominaisuudet 
vastaavat lahinna rukiin ol
kea. 

Palaa kuin olki 
!ill Vihti!aisellil Jussi Ollik
kalalla on kokemuksia oljen 
poltosta parin talven ajalta. 
Lampokeskus ofl emakkosika
lan paadyssa ja oljet varastoi
daan ullakolla. Taytto etupe
saan kay sujuvasti vinnilta ja 
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Energiapajun 
jalostus on 
vafintavaiheessa. 
Kuvan 
nopeakasvuinen, 
kapeafehtinen paju 
on kotoisin 
Siperiasta. 
Lisensiaatti Paavo 
Pelkonen 
Suonenjoen 
koeaseman 
viljelyksilla. 

Jussi 01/ikkala puhuu 
kokemuksesta: - Ky/lase on ihan 
oljen veroista. 

Iampo varastoidaan 14 000 Iit
ran varaajaan. 

Ollikkalalle kotimaisen 
energian kaytto on ollut taval
laan harrastus, kokeilua ja ra
kentelua, jossa ovat olleet mu
kana monet asiantuntijatkin. 
Parhaillaan VTI:n Iaitteet sel
vittavat paljonko energiaa ir
toaa oljesta. 

Ollikkala kertoo, etta ko
keilu ja mittaukset ovat saa
neet aikaan huomattavia pa
rannuksia polttamisen hyoty
suhteessa. Moni saa kylla ol
jen haviamaan, mutta siita pi
taisi irrota myos lampoa. 

- Hyvan oljenpolttajan no
ki on valkoista kuin lumi, tie
taa Ollikkala ja nayttaa etupe
san tarkastusluukusta Iiekki
rintamaa. 

Kattilassa on kokeiltu myos 
ruokoa. 

- Kylla se on ihan oljen 
veroista. Jos ei nyt ihan kau
ran ja rukiin niin kuitenkin oh
ranol jen luokkaa. Ja jos polt
totekniikkaa vahan muuttaa, 
niin kylla silla Jammittaa ja tu
lee toimeen. Ruo'on etu on 
siina, etta sita voi kerata tal
vella. Olkea ei lumen alta ote
~- D 

Paju on 
kannuk
sensa 
ansainnut 
tulokset on saatu heikosti tal
vehtivalla koripajulajilla, ve
sipajulla. Versojen paleltumi
sen takia sita voidaan kasvat
taa esimerkiksi Keski-Pohjan
maan korkeudella vain yhden 
vuoden kierrolla. Kasvutulok
set Kannuksen koeasemalta 
ovat kuitenkin !upaavia. Kun 
paras talvehtiva energiapaju 
kasvoi vuosien I 978-79 ai
kana pistokkaasta 3 ,26 metrin 
pituuteen, vesipaju venyi 
vuonna 1979 kantovesana 
(siis yhtenil vuonna) 3,52 met
rin pituiseksi. 



• 
c Kantovesojen 

k.asvuhairiO 
~ Kantovesoina kasvava, 
alunperin lyhyen paivan ke
sasta siirretty vesipaju nayttaa 
;outuvan pohjoisen pitkan pai
van kesassa kasvuhairioon. 
Solut rupeavat jakaantumaan 
d1tymatt0malla vauhdilla yota 
n:iivaa. Pajukko venyy heina
kuun he!teide n aikana 4--S 
';enttia paivassa. Vicla syys
·.uun Jopun 13.mpotiloissa ve
sat kasvavat puoli senttia pai
'>'assa. 

Syys-lokakuun vaihteen 
pakkaset tulevat taytena ylla
' yksena. Ede Ileen kasvavat, 

•ta taJveen vaJmentautu-
1.__ttomat versot eivat pysty 
c.des varistamaan Jehtiaan. 
Puutumattomat vesat paleltu
val Jehtincen. Onneksi juurak-
~o kuitcnkin talvehtii hangen 

Jla, ja uusi sato kasvaa seu
raavan kesan kantovesoina. 

Energiapajun kasvuhairios
,;a on itse asiassa kysymys 
t".r;fastil kasvinjalostuksen 
paaongclmasta: viljelykasvien 
kehityksen ja kasvun suhtees
ta. Nimenomaan rehukasvien 
viljelyyn on kehitetty jalostei
ta ja menetelmia, joilla viljel
tavii kasvi kasvaa mahdolli
:;imman nopeasti, mutta kehit
tyy mahdollisimman hitaasti. 
Esimerkiksi paras timotei sai
!faehun viljelyyn olisi sellai
nPn . joka vain kasvaa ja kas-

arntta ei kehity: ei korsiin
nu eika kuki_ 

Luonto on jo jalostanut 
cnergiapajuun toivotun omi-

,,.i,1aisuuden. Parhaat pajukan-
1at nayttavat juuttuvan koko 

l:asvukauden ajaksi yksilon
kehityksen kasvulliseen vai
heeseen. Tama selittaa osaksi 
cnergiapajukoista mitattuja 
hammastyttavia kasvutulok
sia. 

Haketta ja metanolia 
~ Energiaviljelmalta korja
(aan vuosittain tonnikaupalla 
biomassaa,. Aurinkoenergia 
on sidottu ja varastoitu, mutta 
mitcn sita kaytetaan? 

Yksinkertaisin tapa on polt
taa energiapajukon sato hak
keena vaikkapa maatilan lam
pokattilassa tai kunnallisessa 
13.mpokeskuksessa . Pajusta ei 
kuitenkaan ole viela saatu koi-

vuhakkeen veroista polttoai
netta. Syyna on ollut liian kor
kea kosteuspitoisuus. Esimer
kiksi vesipaju on nimensa mu
kainen: sen rungoissa on syk
sylla korjattaessa kosteutta SS 
prosenttia toivotun 40 sijasta . 

Kosteusongelmaan etsitaan 
ratkaisua pystykuivauksesta. 
Nopeakasvuisten energiapaju
jen vesat nimittain talven ai
kana paleltuessaan samalla 
kuivuvat. Kuivahtanut vesak
ko haketettaisiin fassa tapauk
sessa vasta huhti-toukokuus
sa ennen uuden kasvukauden 
alkua_ 

Biomassasta voidaan val-· 
mistaa myos kaasu- ja neste
maisia polttoaineita. Lahim
pana kaytantoa on metanoli. 
Metanolin valmistuksen on ar
vioitu tulevan raakaoljyyn 
verrattuna taloudelliseksi 
1980-!uvun puoliva!iin men
nessa. 

Metanolia voidaan sekoit
taa tavalliseen bensiiniin 15 
prosenttia ilman etfa mootto
ria tarvitsee saafaa. Tallaista 
seosta, "vihreaa bensiinia" 
(gasohoolia) myydaan jo 
huoltoasemilla muun muassa 
Yhdysval!oissa ja Brasiliassa. 
Talla hetkella se valmistetaan 
maatalousjatteisfa. 

Tavoitteena 
tuottavuus ja 
huokeus 
II Energiaviljelmilla fahda
faan 1990-Iuvulle ja sen jal
keiseen aikaan, vaiheeseen 
jossa pienpuun tchostettu kor
juu ja vesasyntyisten luonnon
metsien kasvatus jo saasfavat 
oman osansa· tuontienergiaa. 

Pajututkimuksessa on kaksi 
ydinkohtaa. Voidaanko ensik
sikin jo nyt satoisasta villipa
justa jalostaa vie!a tuottoisam
pia Iajikkeita niin kuin on on
nistuttu muillakin viljelykas
veilla? 

Toinen avainkysymys on 
tehokkaan viljelytekniikan ke
hittaminen. Biopolttoainetta 
on tuotettava vi! jelmilla puo
Ieen hintaan tai kolmannek
seen siita mita saman raaka
aineen keraily Iuonnosta tulisi 
maksamaan. Jos tama tavoite 
saavutetaan, energiaviljeiy on 
tulevaisuudessa maatilatalou
den uusi vaihtoehto. 0 

Osuuskaupasta saat 
viela helmikuussa 

siemenet 53 kevaan 
hintaa edullisemmin 

Onko viljasi varmasti siemenkelpoista? 
Asia on hyva tarkistaa, jotta valttyisit ikavilta yllatyk
silta kylvokauden alkaessa. Tee orastumiskoe! Tar
vittaessa osuuskauppasi antaa mielellaan apuaan .. 

Osuuskaupan ammattitaitoon voit luottaa 
Ostosiemen kannattaa hankkia osuuskaupasta. Se 
tarjoaa suuren lajikevalikoiman ja ehdottomasti luo
tettavan laadun. 
Tarkoin valitut, erikoistuneet siemenviljelijat , tarkka 
valvonta siementuotannon kaikissa vaiheissa ja huo
lellinen, asiantunteva kunnostus ovat siemenen laa
dun takeina. 

Ripeys on rahaa siemenkaupassa 
Siemen kannattaa ostaa ajoissa! Hintaporrastuksen 
ansiosta hankintahinta on sita edullisempi, mita aikai
semmin olet asialla. Nyt helrnikuussa saat siemenesi 
viela 5 3 kevaan hintaa huokeammalla. Kayta hyvak
sesi ! Ostarnalla ajoissa saat rnyo~ 1rmirnrnin halua
masi lajikkeet. 

OSUUSKAUPAT 
- valvottua siementuotantoa 
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