
Kun aurlngon va(o osuu elavan kas
vin vihreain lehteen, kaynnistyy eras 
elollisen luonnon tirkeimpia ketju
reaktioita: hlllen y~teyttaminen eli fo
tosynteesi. Aurlngon valo vastaanote
taan ensin lehtlvlh£81hlukkasten mo
nimutkaisiin kalvoinln, Joissa se muu
tetaan pienenpleniksl sihkolatauksik-

Kannattaa panna merkillu ettil luonto (kasvit) 
kylla kayttaa sekti sahkOA ettA vetya energiatalou
dessaan. Kumpikln nlistA kelpaa kuitenkin vain 
valituotteeksi. Sl!hk6a kun ei voi varastoida, ja vety 
taas yhdessa hapen kanssa on liian herkkaa 
rajahtamaan. Eil!v/1 I1:lJ)nto varastoi energiaa vain 
kemialliseen sidokseen, m1sta energia ei karkaa. 

Maapollon knsvlllisuus -- rnotsllt, pellot, nlltyl, 
suot 1111 kuIn valtav'a aurlnkopaneli, Joka kerlla 
aurinnon unorgloa ja varestol sen vihreyteensa. 
ToiRlll kuin tekniikkaam. perustuvat aurinkoenergian 
keri\ilj/11 kuten peilijii1 elm/it tai fotoparit, luonnon 
omo aulinkopaneli on helppo pystyttaa. Kasvithan 
rakentavat itse itsensa kun ne kerran kylvetaan tai 
istutetaan. Kasvien energialaitos myos huoltaa itse 
ilseaan kasvattarnalla1 jatkuvasti uutta lehvastoa 
fotosynteesissa loppu1.111ajetun lehtikerroksen paal
le; vanhimmat nain tdJrnivat puut elavat vie/a yli 
3000 vuoden ikaisina.l'~asvien aurinkovoimalassa 
,.; Lt_Qn,it" h1 ,oltomiehiii ldllkku.viKoia kQrjaamali!l,_ 

si. Ne pilkkovat kasvin juurillaan ime
mia vesimelokyyleja happi-ja vetya1o
meiksi. 

Happi virtaa puhtaana ilmakehaan, 
mutta energiarikas vety siirtyy kaytto
voimaksi hiiliketjujen rakennustyo
hon. Kasvi kasvaa, ja lopputuloksena 
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saamme auringon energian sailottyna 
kemialliseksi energiaksi kasvin run
koon, oksiin, lehtiin ja juuriin. Kun 
halko tai hake sytytetaan palaamaan, 
kemiallinen energia vapautuu lampo
na kuumentamaan saunan kiuasta tai 
~ampokeskuksen kattilaa. 



ITTII~•• pyhtytfffi"I l\w,vIU1,111 
kun ne kerran kylvetMn tai 
rgialaitos myos huoltaa itse 

itseaan kasvattomellt jatkuvasti uutta lehvastoa 
fotosynteesissa loppuunajetun lehtikerroksen paiil
le; vanhimmat nain t0imivat puut eliiviit vielii yli 
3000 vuoden ikiiisinii. Kasvien aurinkovoimalassa 
111 tnrvitn huoltomiehia, pikkuvikoja korjaamaan. 

!,u1J1111m!l0 metsapui.tt ja -pensaat sekii peltokas
vtt k1111111vnt Ju nyt fotosynteesissaan vuosittain 
1111111u1tI1:1 1111111111osta Ji;aksi k~rtaa enemman kuin 
1111111111111 ~1111 nRI111o~ksi raakaoljyna. Viela ham-
1111l!1tytt1lvA111p11n tulo;iin on paasty kun on valittu 
I1111l11t11llt11i1111111111 no .akasvuisia kasveja viljelta~ 
v/1~••I 111111110011 onor. a vangitsemaan. 

■ 
E.nrn qI1111ilJnlyy11 etsitaan parhaillaan runsaasti 

biom,1•,,.,111 l11ott11v1a' kasveja ympiiri maailmaa. 
Tropitk1•;•,n knw11v11 IIC)j(eriruoko on eras lupaavim
pin kllyt/111111\r\ v1IIel~siltiikin siita voidaan korjata 
!JO HKl tmntn v11otul~j:l kuiva-ainesatoja. 

M11Ik1III\Hw1t11 pnltoi;isveista energiaviljelyyn voi
si aJatoll,1 11•1lrmukt1· sokerijuurikasta. Naatitkin 
mukaan h1k11111 !111 o satoisin yleisesti viljellyistii 
kasveistamtT111. •111111 ·1a voidaan korjata vuosittain 
noin 15 tonntn k111va,l3.inesatoja. 

Energian Iatkojalostuksen kannalta sokerikasvit 
oval tavoiteltaw,, •,1116 sokerin kiiyttaminen autojen 
polttonesteeksi etanoliksi - hallitaan jo. Pelkka 
koHklm/11\rtlinen suomalainen juurikassato voitai
siin n'3steyttt!A holn 2000 etas,olilitraksi hehtaarilta. 
Sokeriruokoviinalla j~tkettu bensiini on jo autoili
jan arkipaivaa tamarli paiviin Brasiliassa. 

■ Kesyyntyyko ruoko? 
Villien luonnonkasviemme satoisuudessa pisim

miin korren vetiiii jarviruoko. Siitii on mitattu 
meren- ja jarvenlahdista kuiva-ainemaaria, jotka 
ovat kasvaneet vuodessa - ilman viljelya -
samalle 15 tannin tasolle kuin sokerijuurikas. 

Jarviruo'on kasvuvoima on todella hammiistytta
va: paras yhden kesan pituuskasvuhavainto on 466 
cm. Kasvua selittaa osaksi merenlahtia rehevaitta
vat ravlriteet typpi ja fdsfori. 

Ympariston hoidon kannalta jiirviruokoa voitaisiin 
kliyttaa ekologisena haravana, silla se haravoi 
juurillaan kiusallisia rehevoittajili korteensa. Jos 
jlirviruoko korjataan poltettavaksi oljen tapaan. 
samana kerataan pois typpea ja fostoria ja nliln 
vesiston tila paranee. 

Ruo'on kesyttiiminen viljelyskasviksi on jo alka
nut pienessii mittakaavassa. Viljeleminen kliy pliin
sa joko siemenesta kylvatnalla, tai lohkomalla 
juurakoiia uuteen kasvupaikkaan. Mahdollisia vilje
lyalueita olisivat vaikkapa vanhat · turpeennosto
alueet. Korjuun kannalta ruoko olisi olkea edullisem
pI, sI11a paalaaminen voitaisiin jattaa alkutalveen, 
kun jaa jo kestaa traktorin painon. 

Kauniistl aaltoilee energiapelto ... Kantovesakkona kasva
vaa energiapajukkoa Metsantutklmuslaltoksen koekentiillii 
syksylla 1980. Energlapula on pakottanut etslmiUin uusla 
energlanlahtelta ja talloin katseet ovat kohdlstuneet 
myos energiakasveihln. Naita hankkeita selvlttelee tAmlln 
paivan ylioartikkelissamme Metsantutklmuslaltokaen 
energiametsakoordinaattori maat.metsat. tohtorl Ve 11 
Pohjonen. 

■ Energiapajua 
1 O hehtaaria 

Energiapajun vlljolyn 11y11Iys111111t !~11111111111• .. 1 llu 
nee lausunut D1111I11I III1111111l111. J11k,1 Iu1tntI I 1111111 
AkatemlORlu 7 l10lnllk1111t11 1 /!,:1 "K11l11k11 hnlI111,t1 
va,n pllliA jfl fJOJllll vilsnrwll htt 1ltut1111ll11 1111111111~11 · 
kaan miltol knlkkl m, µulttnnlnn, 1111kll t111vI1t11111" 
Tuo julistus ol k111t1111knu11 klly1111Ist1\11yt p11Ju11 vllJ, 
lya energlaksl. 

Kun pajun energiaviljelya ruvettiin ·taas ajattele
maan 1970-luvulla, koetoiminta alkoi rniltei nollata• 
solto; kokollt11v111 pnjulujojnkln joutluttun VAIil~,, 
m111111 rnIll11I urnplmltllk/\/\11 V1111ho)1111 korl 111 v1111 
noprt)lljllll t1odutt1111 kI11tu11kI11 nlnv,111 oj1111v11111lp11ju 
ja satoisamp111. 

Enlten koevllJelty energinpnju 011 vuodnst11 111 /3 
lahtlen kokeiltu jlittllllism!!1non VOSiPUJU (Snllx 
"Aquatics Gigantea"). So on todonntlklllsosll luon 
nossa itsestaan syntynyt hybrid! ell rlstoym!i, Joka 
ll)ydettiin kori- ja vannepajun viljelyyn Tanskassa 
1940-luvulla. 

Toinen nopeakasvuinen koepaju on varsinainen 
kori- eli hamppupaju (Salix viminalis). Kotimaiseri 
koriteollisuuden tyrehdyttya se levisi pensasaita-ja 
koristepajuksi maamme etelarannikolle. Korpiaju 
on talvenkestiivyydeltaan vesipajua heikompi. 

Talvenkestava ja satolsa energiapaju on lliytynyt 
Oulun ylioplston kasvitletoelllsostl\ puutarhasta. 
Sill!i el ole vlell\ edos suomalalsta nlmol\, mutt a son 
oletetaan olevan hamppupaJun ja harrmmpajun 
rlsteyma (Salix sasycidos). 

Nalta kolmea energiapajua kasvoi viime kesl\nl\ 
maassamme yhteensa noin 10 hehtaarin koe
alueella. Viljelmia on tasaisesti etelarannikolta aina 
Kolarin Teuravuomalle. 

■ Pajunviljelya kehitetaan 
Eras lupaavia pajun kasvumaita on kaytosta 

puli1tu1111t polt111h1rvnsuo11 pohjn, joka tasaisena, 
11kkm1111hotto1111111n Jo r11ttl\vl\11 kosteana on helppo 
vIlt11IUl I l\ll11Is111 koovllJ11lmil\ kasvaa Tohmajarven 

vodon Pllpsannevalla ja Rant-

cm kohltetty nopoa 
"""'IJIIIVll)llllllftll p1ttUNIIIIT1IRtnpil. 30- bO cm:n mil• 
li1t1111t 11I~tokkn11t (1>11Ju11vos1111 p!ltk!lt) vlljellMn 

in vnkolhin Jl'I mullataan kevyesli 
p111I11 !!1111111111111,111 I,11111kormksolla. Jos maaporl\ on 
rlltll\Vlln kusto1111 kuten turvepollollla Ja polttotur 
vesuonpohJulla pa1u juurtuu Ja talmettuu parlssa 
vilkossa. Kun yiljelyn rivivallksi v~ltaan perunan 70 
cm, istutus, seuraavat hoitotoimet ja korjuu voidaan 
konrmlllstan mantnloustraktorln nvulla. 

■ Tavoltteenatuottavuus 
ja huokeus 

Energlnknsvlon vllJnlylllt ll\lutlUl\1\11 t 990 luvulle 
ja sen jlilkeisoen utkuun. vnlhm1!101111 jomm onor
gian saastcitolmet, Jl\tteidon n11111glak/\yttO, oljon Jo 
pienpuun tehostettu korjuu snkl\ vesasyntylsten 
luonnonrnetsien kasvatus jo sllllstltv!lt oman osan
sa tuontienergiaa. 

Tutkimuksessa on kaksi avalnkohtaa. Voidaanko 
ensiksikin jo nyt satoisista vlllikasvelsta jalostaa 
viela tuottoisampia lajikkeita vlljelt!lvlksl, nlln kuin 
on onnistunut mwllakin viljelyskasvellla? Eslmer
kiksi energiapajun jalostus on maassamme Jo 
aloltettu. 

Tolnen avainkysymys on tehokkaan viljelyteknil
kan kehlltaminen. Biopolttoainetta on tuotettava 
viljelmlltli puoleen hintaan tai kolmannekseen siita 
mita saman energiaraaka-aineen, esimerkiksi jarvi
ruo'on, paju- tal kolvuhakkeen, keraily luonnosta 
tulisi maksamaan. Tasaisilla mailla, viljelya, hoitoa 
ja korjuuta koneistamalla tahan on mahdollista 
paasta. Energiakasveillakin kehityksen suunta tu
lee kaymaan kerailysta kulttuuriin eli viljelyyn pain. 


