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Maat. ja· metsiit. tri Veli Pi!hjonen: 

Energiakasvit ratkaisu 
laurinkosiiteilyn varastoimiseen 

Kahdeksan valominuutin piiiissii maasta hehkuva aurinko 
on tur-vallinen ydinvoimalamme. Sen uumenissa hehkuu jat
kuvana ydinreaktioista tehokkain, fyysikkojen laboratoriois
saan ja reaktoreissaan tavoittelema fuusio. Tuota fuusiovoi
maa virtaa maapallon pinnalle ehtymiittomiinii auringon sii-

Aurinkoenergian riittiivyyden 
varaan olisi siten rakennettavissa 
energiaongelmiemme kestii.vii 
ratkaisu. Pulmana on vain tuon 
sii.teilyn kiinniottaminen ja va
rastoiminen. 

Kun auringon valo osuu elii.viin 
kasvin vihreii.iin lehteen, kiiyn
nistyy erii elollisen luonnon tii.r
~eimpiii ketjureaktioita: hiilen 
yhteyttiiminen eli fotosynteesi. 
Auringon valo vastaanotetaan 
ensin lehtivihreiihiukkasten mo
nimutkaisiin kalvoihin, joissa se 
muutetaan pienen pieniksi siih
,kolautasikei. Ne pilkkovat kasvin 
juurillaan imemiii vesimolekyyle
jii happi- ja vetyatomeikei. 

Happi virtaa puhtaana ilma
kehiiiin, mutta energiarikae vety 
siirtyy kiiyttovoimaksi hiiliketju
jen rakennustyohon. Kaevi kas
vaa, ja lopputuloksena eaamme 
auringon energian siiilottynii ke
mialliseksi energiaksi kasvin run
koon, oksiin, lehtiin ja juuriin. 
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energiaa auringosta kaksi kertaa 
enemmiin kuin tuomme sitii esi
merkiksi raakaoljynii. Vielii hiim
miistyttiiviimpiin tuloksiin on 
piiiisty, kun on valittu mahdolli
simman nopeakasvuisia kasveja 
viljeltiiviksi, auringon energiaa 
vangitsemaan. 

Sopivia lajeja 
etsitiiiin 

Kasvilajista ja kasvinosasta 
riippumatta jokaisen kuivana 
mitatun kasvimassakilon energi
asisilllon on todettu olevan liihes 
vakio: noin 19 megajoulea/kilo, 
eli 42 prosenttia raakaliljykilon 
energiasisiillostii. Siksi energia
viljelyyn etsitiiiin parhaillaan 
ympiiri maailman sellaisia kasvi
lajeja, jotka kasvavat noita bio
massakiloja hehtaaria kohti 
mahdollisimman paljon vuodes
sa. 

teilynii, onhan auringon laskettu paistavan ainakin seuraavat 
50 000 vuotta. Suomen maa-alueelle energiaa lankeaa niiin 
vuosittain miiiirii, mikii vastaa 1000-kertaisesti energiankulu
tustamme. 
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Kun halko tai hake sytytetiiiin 
palamaan, kemiallinen energia 
vapautuu liimponii kuumenta
maan saunan kiuasta tai liimpi:i
keskuksen kattilaa. Kannattaa 
panna merkille, ettii luonto (kas
vi) kyllii kiiyttii.ii siihkoii energia
taloudessaan. Kumpikin niistii 
kelpaa kuitenkin vain viilituot
teeksi. Sahkoii kun ei voi varas
toida, ja vety taas yhdessa hapen 
kanssa on liian herkkiiii riijahtii
maiin. Eliivii luonto varastoi 
energiaa vain kemialliseen sidok
seen, mistii. energia ei karkaa. 

Etevii 
energialaitos 

Maapallon kasvillisuus - met
siit, pellot, niityt, suot - on kuin 
·valtava aurinkopaneli, joka keriia 
auringon energlaa ja varastoi sen 
vihreyteensii.. Ihmisen piirtii.mis
tii energialaitoksista poiketen 
kasvien energialaitos on vii.hiitoi
nen ja varmatoiminen. Kasvit- . 

. han rakentavat itse itsensii, kun 
ne kerran kylvetiiiin tai istute: 
taan; kasvillisuu11 myos toimii 
vuosikausia ilman kii.yttokatkoja 
ja huoltoja, sekii hoitaa siinii si
vussa energian varastoinnin. 

Suomessa metsii.puut ja -pen
saat sekii peltokasvit keraiiviit jo 
nyt fotosynteesissiiiin vuosittain 
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Tropiikissa kasvava sokeriruo
ko on eriis lupaavimpia: kiiytiin
non viljelyksiltiikin siitil on voitu 
korjata 50 - 100 tonnin vuotuisia 
kuiva-ainesatoja. Muita jatku
van kesiin huippukasvajia ovat 
muun muasea kassava, durra ja 
maisei. 

Meikiiliiisistii peltokasveista 
energiaviljelyyn voisi ajatella esi -
merkiksi sokerijuurikasta. Naa
titkin mukaan lukien se on satoi • 
sin yleisesti viljellyistii kasveis
tamme, sillii siitii voidaan korjata . 

· vuosittain noin 15 tonnin kuiva
ainesatoja. Muitakin juurikk,:tan 
sukuun kuuluvia kasveja, esimer
kiksi lanttuja tutkitaan parhaii
laan maassamme. 

Energian • jatkojalostuksen 
kannalta sokerikasvit ovat tavoi
teltavia, sillii sokerin kiiyttiimi
n,en autojen polttonesteeksi -
etanoliksi - hallitaan jo. Pe1kkii 
keskimiiiiriiinen juurikassato voi
taisiin nesteyttiiii noin 2000 eta
nolilitraksi hehtaarilta. Sokeri
ruokoviinalla jatkettu bensiini on 
jo autoilijan arkipiiiviiii tamiin 
piiiviin Brasiliassa. 

, Pajututkimukseen 
panostetaan 

Kun vesovia, nopeakasvuisia 
_Jehtipuita viljelliiiin liipipiiiise-

Turvetuotannon jattomaa on energiapajun oivallinen kasvumaa. Ylla nakymii Ruukin palonevalta, 
taustalla turveauma. 

miittomiinii tiheikki:inii ja kasva
tukseen uhrataan huolenpitoa sa
malla mitalh1 kuin perinteisiin 
maatalouskasveihin, piiii.stiiiin 
hiimmiistyttiiviin kasvutuloksiin. 
Jalostettu energiapaju on kasva
massa hyviiii vauhtia satoisim
maksi viljelyskasviksemme. 

Pajun energiaviljelyii ruvettiin 
.kehittiimaiin Metsiintutkimus
Jaitok,!essa 1970-luvun puoliv.iilis
sii. Puoleitkymmenen vuoden 
kenttiikokeiden jiilkeen viljely
menetelmiit on saatu piiiipiirtein 
hallintaan ja kiiytiinnon laajuisia 
viljelmiii on ruvettu perus
tamaan . . 

Energiapajun juurtuminen pis
tokkaana onnistuu parhaiten tur
v~mailla, jotka pysyviit riittiiviin 
kosteina pitkienkin poutakausien 
aikana. Ojituksen vetiiessii, liial
lisesta miirkyydestii ei ole sade
kesiinakiiiin pelkoa. Kivenniiis
mailla juurtuminen on sen sijaan 

epiivarmempaa ja alkukesiin 
poutimisen torjumiseksi voidaan 
joutua kasteluun. 

Suot ovat Suomen suurin, tois
taiseksi vajaasti kiiytetty luon
nonvara. Maa-alasta on paikoin 
puolet, paikoin jopa kaksi kol
mannesta turvekerrosten peitos
sa. Energiapajun viljely voitaisiin 
aloittaa suoviljelyksillii, turve
IIl!iden pakettipelloilla ja turve
tuotannon jiittomailla. Turpeen 
kuoriminen soiden pinnalta polt
toturpeeksi vain parantaa maa
periiii energiapajulle. 

Hajautettuun 
energiantuotantoon 

Energiakasvien kasvatus on 
luonnonmukainen tapa auringon 
energian sitomiseen. Vain kas
vien avulla voidaan riittiiviin laa
jat pinta-alat ottaa kiiyttoi:in. 

Kasvit ovat myos ratkaisu ener
gian varastointiin, sillii auringon 
energia siiilotiiiin kemiallisesti so
luihin. 

Energiakasvien kasvatuksen 
perustana ovat runsaat auringon
siiteilyvaramme. - Vaikka ke
siimme on lyhyt, jatkuva valo jat
kaa sitii ainakin osaksi, sillii yo
ton yo ei anna kasvulle taukoa. 

Lisiiksi meillii on muitakin 
valtteja. Maamme on pinnan
muodoiltaan tasainen, vettii on 
riittiiviisti, asutus on vielii ja
kaantunut verraten tasaisesti yli 
mean ja viljelijiiviiesto on am
mattitaitoista. 

Merkittiiviiii kasvien energia
vaihtoehdossa olisi hajautus, 
piiinvastoin kuin viiestokeskuk
siin rakennetuissa jiittivoimalois
sa. Energiantuotanto hajautuisi 
viilttiimiittii liipi maan, ja tuo
tantolaitoksena toimisi maatila. · 


