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□ Maamme energiavirrat hakevat parhaillaan uu
sia uomia. Halvan Oljyn aikakausi pllttyi viime 
vuosikymmenella, ja Oljynkulutuksemme on jo 
kllntynyt laskuun. Luotettavana pidetty kivihiilikin 
naytW olevan vaarassa jauhautua maailmanpolitii-1 

kan jalkoihin. 
Y dinsahkOssil olemme tilllil hetkellil suhteellisesti 

D Kahdeksun valominuutin 
paassa maasta hehkuva aurinko 
on turvallincn ydinvoimalamme. 
Sen uumeni\\11 tapahtuu jatkuva
na ydinre11k11oistu tehokkain, 
fyysikkojen l11horalorioissaan ja 
reaktorebs111111 tavoiuelema fuu
sio. Tuotu l1111,iovo1maa virtaa 
maapallon pinrmllc ehtymatto
miinii au111111011 stltcilynll; Suo
menkin 11lucdlc energiaa osuu 
vuosittain nlllllrli, mikll vastaa 
1000-kertuisesti cncrgiankulutus
tamme. 

Aurinkocncrgian riittllvyyden 
varaan olisi rakennettavissa ener
giaongelmicmme kestava ratkai
su . Pulmana on vain aurinkoe
nergian varastoiminen. Kesalla 
yllin kyllin saatavaa siiteilya pi
taisi voida kayttaa viela pitkan 
talvemmekin aikana. 

Maapallon kasvillisuus - met
sat, pellot, niityt, suot - on kuin 
valtava aurinkopaneli, joka ke
raa auringon energiaa ja varastoi 
sen vihreyteensa. lhmisen piirtli
mistli energialaitoksista poiketen 
kasvien energialaitos on vahatoi
nen ja varmatoiminen. Kasvit
han rakentavat itse itsensa, kun 
ne kerran kylvetaan ·tai 
istutetaan; kasvillisuus myos 
to_imii vuosikausia ilman kaytto-

ainesatoja. Muita jatkuvan ke
san huippukasvajia oval mu11n 
muassa kassava, durra ja maissi. 

Meikalaisista peltokasveista 
energiaviljelyyn voisi ajatella esi
merkiksi sokerijuurikasta. Naa
titkin mukaan lukien se on sat oi
sin yleisesti viljellyistii kasveis
tamme, silla siitll voidaan korja
ta vuosittain noin 15 tonnin 
kuiva-ainesatoja. Muitakin juu
rikkaari sukuun kuuluvia kasve
ja, esimerkiksi lanttuja tutkitaan 
parhaillaan maassamme. 

Energian jatkojalostuksen 
kannalta sokcrikasvit ovat tavoi
teltavia, sillii sokcrin kayttam i
nen au1ojen polttonesteeksi -
etanolik~i hallitaan jo. Pelkkli 
kcsk imiltlr:lincn juurikassato voi
taisiin ncstcyttllll noin 2000 eta-

laskien johtava maa, mutta tuudittautuminen sen 
taattuun saantiin voi osoittautua petolliseksi. Onhan 
ydinvoiman kotimaisuusaste samaa luokkaa kuin 
banaanin: hinnasta kylUl muodostuu raaka-ainetta 
kypsytettilessil suurin osa maamme rajojen sislpuo
lella, mutta kokonaan kotimaisen tuotteen valmistus 
tulee liian kalliiksi. 

nolilitraksi hehtaarilta. Sokeri
ruokoviinalla jatkettu bensiini 
on jo autoilijan arkipaivaa ta
man paivan Brasiliassa. 

□ Jarviruokoa 
kesytetaan 

Villien luonnonkasviemme sa
toisuudessa pisimmlin korren ve
lali jarviruoko. SiiUl on mitattu 
meren- ja jarvcnlahdista kuiva 
ainemaaria, jotka ovat kasvaneet 
vuodessa - ilman viljelyll - Ml 

malle 15 tonnin tasolle kuin so 
kerijuurikas. 

Jarviruo'on kasvuvoima on 
todella hammastyttiiva: paras 
yhden kesan pituuskasvuhavain-

to on 466 cm. Kasvua seliWiviit 
osaksi merenlahtia rehevoiWivat 
ravinteet typpi ja fosfori. 

Ympiiriston hoidon kannalta 
jarviruokoa voitaisiin kliyttllli 
ekologisena haravana, silla se ha
ravoi juurillaan kiusallisia rehe
voittajia korteensa. Jos jarviruo
ko korjataan poltettavaksi oljen 
tapaan, samalla kerlitiilin pois 
typpea ja fosforia ja nain vesis
ttln tila paranee. 

Ruo'on kcsyttllminen viljely
kuwiksi on jo alkanut pienessa 
111i11akaavassu. Viljclcminen kliy 
pllinstl J0ko s1emenestll kylvii
m:111/l, tai lohkomalla juurakoita 
uut~·cn kasvupaik kaan. Mahdol
h\ia viljelyalucita olisivat vaikka
pa vanhat turpeennostoalueel. 

T orstai 5. maaliskuuta 1981 

Jos ajattelemme vain Oljyil, maakaasua, kivihiiltil 
tai uraania, maamme on todella energiakOyha. Mut
ta mahdollisuutemme ovatkin . uudistuvissa energia
varoissa; ehkilpil meilla ei ole miWln syytil kadehtia 
niitil Oljyntuottajamaita, joilla ensi vuosituhannella 
ei ole kilsissaan muuta kuin pOlisevaa hiekkaa. 

Korjuun ja polton osalta jarvi
ruoko muistuttaa olkea, mutta 
on sitii edullisempaa. Niitto voi
taisiin nimittiiin jattali alkutal
veen, koska tukevakor,tinen ruo
vikko ei hevin lakoa syysmyrs
kyissa. Ruo'on vesipitoisuuskin 
laskee sita alemmaksi mita pi
demmalle talvi ehtii. 

□ Energiapaju 
Energiapajun viljelya on tut

kittu maassamme vuodesta 1973. 
Viljelymenetelmat hallitaan jo 
piiapiirtein, ja hehtaarien suu
ruusluokkaa olevat koeviljelmlU 
oval perusteilla. 

Eniten koeviljelty energiapaju 

on Tanskasta 1940-luvun lopussa 
kori- ja vanneteollisuuteen loy
detty jattilaismainen vesipaju 
(Salix Aquatica Gigantea). Toi
nen nopeakasvuinen koepaju on 
varsinainen kori- eli hamppupaju 
(Salix viminalis). Sita viljeltiin 
sotien jalkeen maassamme kori
teollisuudelle, ja siina yhteydessa 
se levisi myos pensasaita- ja ko
ristepajuksi Etela-Suomeen. Ko
ripaju on talvenkestavyydeltiian 
vesipajua heikompi. 

Talvenkestavii ja satoisa ener- , 
giapaju on loytynyt Oulun ylio
piston kasvitieteellisen puutar
han kokoelmista. Silla ei ole vielii 
edes suomalaista nimea, mutta 
sen oletetaan olevan luonnossa 1 

syntynyt sekoitus koripajua, har
maapajua ja raitaa (Salix dasyc
lados). 

Tllysin talvenkestavan, mutta 
nopeakasvuisen energiapajun et
sinnassa maamme 4H
kerholaiset ovat olleet avainase
massa. Jo kolmen vuoden ajan 
kerholaiset ovat pitiineet luon
nossa liikkuessaan silmiinsli auki 
ja mittailleet pitkia pajunvesoja. 
Parhaat niistli on koottu kokeil
taviksi Metsantutkimuslaitoksen 
energiametsakoeasemalle, Kan
nukseen. 



Sen UUIIICIIISSll lUpllhluu JUlkuvu 
na ydinreaktioista tehokkain, 
fyysikkojen laboratorioissaan ja 
reaktoreissaan tavoittelema fuu
sio. Tuota fuusiovoimaa virtaa 
maapallon pinnalle ehtymiitto
manii auringon siiteilyna; Suo
menkin alueelle energiaa osuu 
vuosittain maiirii, mikii vastaa 
1000-kertaisesti energiankulutus
tamme. 

Aurinkoenergian riittiivyyden 
varaan olisi rakennettavissa ener
giaongelmiemme kestiivii ratkai
su. Pulmana on vain aurinkoe
nergian varastoiminen. Kesiillii 
yllin kyllin saatavaa siiteilyii pi
tiiisi voida kiiyttiiii vielii pitkan 
talvemmekin aikana. 

Maapallon kasvillisuus - met
siit, pellot, niityt, suot - on kuin 
valtava aurinkopaneli, joka ke
riiii auringon energiaa ja varastoi 
sen vihreyteensii. lhmisen piirtii
mistii energialaitoksista poiketen 
kasvien energialaitos on viihiitOi
nen ja varmatoiminen. Kasvit
han rakentavat itse itsensii, kun 
ne kerran kylvetiiiin tai 
istutetaan; kasvillisuus myOs 
toimii vuosikausia ilman kaytto
katkoja ja huoltoja, sekii hoitaa 
siina sivussa energian varastoin
nin. 

Suomessa metsapuut ja 
pensaat sekii peltokasvit keriiii
vat jo nyt fotosynteesissiian vuo
sittain energiaa auringosta kaksi 
kertaa enemmiin kuin tuomme 
sita esimerkiksi raakaOljyna. 
Viela hammiistytutvlimpiin tu
loksiin on pHsty, kun on valittu 
mahdollisimman nopcuknsvuisia 
kasveja viljclUlv1ksi, u11ri111w11 
energiaa vangitscmuun. 

□ Energiaviljelyn 
haaste 

Mc1kt.lllllsi~tll pcllokasveista man paiv:tn lirastliussa. Y111p!lnsl011 llo1ooilkannalt~ ~sim nlffilffllfif ""]11lfll11- allcutal-
energiaviljelyyn voisi ajatella esi- jarviruokoa voitaisiin kiiyttllii veen, koska tukevakortinen ruo-
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□ Energiapaju 
Energiapajun viljelya on tut

kittu maassamme vuodesta 1973. 
Viljelymenetelmiit hallitaan jo 
paapiirtein, ja hehtaarien suu
ruusluokkaa olevat koeviljelmat 
ovat perusteilla. 

Eniten koeviljelty energiapaju 

{:)amc Aquanca u1ganrea,. 1 01 
nen nopeakasvuinen koepaju 01 
varsinainen kori- eli hamppupaj1 
(Salix viminalis). Sita viljeltii1 
sotien jalkeen maassamme kori 
teollisuudelle, ja siina yhteydess, 
se levisi myOs pensasaita- ja ko 
ristepajuksi Etela-Suomeen. Ko 
ripaju on talvenkestiivyydeltiiii.1 
vesipajua heikompi. 

Talvenkestava ja satoisa ener 
giapaju on loytynyt Oulun ylio 
piston kasvitieteellisen puutar 
han kokoelmista. Silla ei ole viell 
edes suomalaista nimea, multi 
sen oletetaan olevan luonnoss; 
syntynyt sekoitus koripajua, har 
maapajua ja raitaa (Salix dasyc 
lados). 

Taysin talvenkestiivan, mutt , 
nopeakasvuisen energiapajun et 
sinnassa maamme 4H 
kerholaiset ovat olleet avainase
massa. Jo kolmen vuoden ajar 
kerholaiset ovat pitaneet luon
nossa liikkuessaan silmiinsii auk 
ja mittailleet pitkia pajunvesoja. 
Parhaat niisra on koottu kokeil• 
taviksi Metsiintutkimuslaitokse11 
energiametsiikoeasemalle, Kan• 
nukseen. 

□ Daniel 
Lithanderin 
ennustus 

Pajun energiaviljely ei olc 
suinkaan mikaiin ta.man paivan 
keksinto, vaikka oljykriiseistll 
nykyiset kokeilut vasta alkoivat 
kin. Jo 7. heiniikuuta, vuonna 
1753, Daniel Lithander kirjoitti 
Turun Akatemiasta: "Kuink a 
helposti vain piiliii ja pajua vii, 
saasti istuttamalla saataisikaa11 
mihei kaikki se polttoaine, mikl! 
1urvitaan". 

I un julistus ei kuitenkaa~ 
kllynrml:tnyl pajun viljelyii ener • 
1dnk\1 Vuosisatojen ajan paj~ 

Kasvilajista ja kasvinosasta 'fflim• 1111 pywnyt 1naami~hen viholli~~i 
riippumatta jokaisen kuivana na, ~esyttomiina OJapens'.1_ana Jol 
mitatun kasvimassakilon energi- ka e1 uuvu kuokkaan, vnkattee i 
asisallon on todettu olevan lllhes seen, niittokoneeseen eika juuri 
vakio: noin 19 megajoulea/kilo, vesakkomyrkkyynkiiiin. 
eli 42 prosenttia raakal'IIJyk1l011 . ~yt Litha~derin ennu~tuk~e~ 
ener1tiasisllllO ·stS T •s11cst cnergta- ·- v01maa (utk1taan: energtapaJu-
' 1t1rlvv11 ,·1,11,11111 11111 l111illa1111 yro tutkimus on osa Metsantutki 
11111 t 111111111111111 1,11111•111 k11\111l111r mu~lai1oksc11 cncraiametsllpro ] 
ju, 1111~11 hnn11 11111111 bt111111n Jcklla . b1 puohllc.- 111auta pcrus 
s_a~1l11111 ht>hlAIUIII lrnhll 11111htlol tetuissa kentUlkokcissu pajust~ 
hs1m11111111111lj111111110Jr\,11 kehitetiian maamiehelle viholli-

Trop11k1ssa kawa1111 ,okr1ir110 sen sijasta uutta viljelykasvia, jo-
ko on er as lupaavimpia energia- ka toisi uusia mahdollisuuksiaJ 
k~sv~)a_: k~ytannOn _viljelyksilta- ~arsinkin k~h_i_tysalu~ille - ja l 
km s11ta vo1daan korJata 50-_IOO . . . . . . . . Jolla keriittli1S1m aurmgon ener-
ton~in vuotuisia ku1va- D Energ1apaJUSta kef1tetaln uutta tuotantokasv1a maatdo11Ie, kuva Metsantutk1musla1toksen kokecsta HaapavedelUl kesalla 1980. giaa yhteiskunnan tarpeisiin. 
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