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Vaihtoehtoja oljylle 

Tuuli,.v • 
SI, asvit 

Vesivoima, tuuli ja polttopuu 
ovat uudistuvia energiavaroja, 
auringon energiaa uudessa 
muodossa. Verrattuna uudistu
mattomiin energiavaroihin, ku
ten oljyyn ja uraaniin, auringosta 
peraisin olevalla energialla on 
merkittavia etuja. Aurinkoener
gia jakaantuu ensiksikin tasa
arvoisesti. Sama aurinko saa 
tuulen puhaltamaan niin idassa 
kuin lannessa. Joet keraavat 
aurinkoenergiaa koskiinsa ja 
putouksiinsa niin kehittyneissa 
kuin kehittyvissakin maissa. 
Polttopuuhun varastoituva au
rinkoenergia ei kysele uskon
suuntaa. 

lhmiskunta saa aurinkoener
giaa vuosittain 15 000-kertaisen 
maaran kulutukseensa verrattu
na. Kuitenkin 80-90 prosenttia 
koko energiankulutuksesta ka
tetaan uusiutumattomilla ener
giavaroilla, paaasiassa oljyll~ . .. 

Vaikka lansimaat ovat yritta
neet ohjata asukkaansa o jyn
saastolinjalle, kulutus ei ole ~il
liintynyt. Nykyisella vauhd1lla 
helposti pumpattava oljy loppuu 
taman sukupolven aikana. 

Ydinenergia voi jaiida valivai
heeksi; se luo tanaan enemman 
uusia ongelmia kuin mita se 
pystyy ratkaisema~n. Vasta pa
rin viime vuoden a1kana olemme 
huomanneet kuinka epavar
moiksi ydinvoimalat kayvat va~.
hemmuuttaan. Myes kymmerna 
tuhansia vuosia sailyvat jatteet 
tullevat lopulta ylipaasematto
maksi ongelmaksi. 

Uudlstuvat energlavlrrat 
Oljy ja uraani sis&:avat e er-

gian jo varas ~ t ~.a. ece • 
tuulen ja a ·- ~ - :a.-· 
nen on r· -:.l<ase- ;:.aa 
koska niiden e ergia o e
energiaa, sellaisenaan vaikeasti 
varastoitavaa. 

Vesivoima saadaan virtaavan 
veden liikkeesta. Se muutetaan 
voimalaitoksessa sahkoenergi
aksi. Koska joet keraavat laajoil
le alueille satavat vedet yhteen 
virtaan, sen koskipaikkoi~in ker
tyvat suurimmat__ uusIutuvan 
energian tihentymat. Es1merkIk• 
si Niagaran putousten potenti
aaliseksi sahkotehoksi on las
kettu 4400 megawattia (4 49~ 
miljoonaa wattia). Se vastaIsI 
neljan ydinvoimalan tehoa. .. 

Jokien vesivoima on ollut niin 
huokeaa valjastaa, ellii kaytta
mattomia mahdollisuuks·a · e 
enaa paljon. Suomen 
vesivoimasta on rake 
kaksi kolmannesta (2 300 e
gawattia). Viimeisen kolman-

Uudlstuvlen luonnonvaro/en merkltys tulevalsuu• 
den energlahuollossa kasvaa. Maat. Ja metsat. trl 
Veil p o h J o n e n Metsantutklmuslaitoksen Kan
nuksen toimipisteesta on sita mlelta, etta vaka!astl 
otettaviksl valhtoehdoiksl kohoavat mm. tuull- Ja 
vesivolma seka kasvit. Tuullvolmalla tulee olemaan 
paikallinen merkltys nlilla seudullla, Joilla tuull pu
haltaa tasalsestl ymparl vuoden. Veslvolma taas on 
turvallinen, Jo· rakennettu Jalusta. Suurlmman tol
vonsa Poh/onen panee kultenkln aurlnkoenerglaan 
Ja sen ykslnkertalslmplln vastaanottajlln ell kasvel-

hiiel(raavassa Veil Pohjonen tarkastelee naita tule• 
vaisuuden energlalcysymyksla. 

Tuulimyllytekniikan rajoitukset 
pudottavat maksi~isaannon 
viela noin 35 prosentt11n. 

Nain laskien Suomen tuulista 
tarvitsisi valjastaa vain 5-10 
prosenttia, ja kok0 energiantar~ 
peemme olisi tyydytetty. Tuuh 
on kuitenkin jakaantunut valta
vaan, katlden miljoonan kuutio
metrin i mati aan. Tarvitsisim
me lahes sadan metri korkuisia 
suurrnyllyja 400 kappaletta io~ 
pitajaan. Suuren luokan e~er~. -
avaihtoshdoksi tuulesta e1 sus 
ole. 

Auringon sateily on pienim
pien energiapakkau~te.~.: .. t.oto
nien liiketta. Kesk1maarainen 
aurinkoteho koko maapallolla on 
vajaat 200 wattia vaakasuoralle 
maanpinnan neliometrille.- Au
rinko siis paistaa vain vahan te
hokkaammin kuin mita tuuli pu
haltaa. Laajalle alueelle lankea
vaa sa: e ye erg·aa saadaan 
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taas auringon sateet jakautuvat 
tasaisesti yli maan pinnan. 

Vlhreat kasvlt 
sltovat energlan 

Jetta voisimme kiiyttiia au
rinkoenergiaa joka~aivaises~.a 
elamassamme, aunngon sa
teilyenergia on m~u~ne~ava 
muiksi enrgiamuodo1ks1. Pinta, 
partiaiten musta, liimpenee au-
. gon siiteiden kohdatessa 

se . Tahan ilmioon perustuu au
rinko ammitys; saamme aurin-
gosta lampoenergiaa. . 

Auringon sateily vo1daan 
muuttaa siihkoenergiaksi au
rinkokennoilla. Naita piimetalli
pohjaisia kennoja on jo kiiytetty 
muun muassa avaruusaluksissa 
ja pienempina kameroissa. 

Seka lampo- etta sahkoener
gian varjopuolena on heikko ~a
rastoitavuus. Luonto on ratka1s
sut aurinkoenergian keraami

e ja aras1 · se 

Kun auringosta saapuvat sa
teet osuvat kasvien lehtiin, alkaa · 
monimutkainen ketjureaktio: yh
teyttaminen eli fotosynteesi. 
Lehtivihreahiukkaset muunta
vat sateilyenergian ensin _aurin~ 
kokennoperiaatteella pIenIksI 
sahkovarauksiksi. Ne ovat kayt
tovoimana hiiliketjujen raken
nustyossa, jossa ilm~n hiilidi?~
sidi ja maapera11 ves, ovat paa
tarpeina. 

On merkillepantavaa, etta 
kasvit tuntevat sahkoenergian, 
mutta sitii kaytetaan vain vali
tu·otteena. Energian varastoimi
seen on valittu hiiliketjujen kemi
allinen sidos, joka purkautues
saan vapauttaa lampoa. Me pu
ramme naita sidoksia kun pol
tamme halkoa, haketta tai tur
vetta. Naihin sidoksiin on varas
toitu myos oljyn energia. 

Energlaa vlljelemalla 
Jo nyt Suomen kasvillisuus, 

pellet ja metsat, varastoi vuo
dessa itseensa energiaa kah
den vuoden oljynkulutuksen 
verran. Energiataloudellisesti 
vihreiden kasvien merkitys on 
oivallettu vasta viime vuosina. 
On loytynyt kasvilajeja, jotka 
pystyvat niita viljeltaessa ennen 
arvaamattoman tehokkaaseen 
aurinkoenergian sidontaan. 

Energiaviljely on oppi viljelys
kasveista ja -menetelmista, joil
la auringon energiaa vastaano
tetaan sidotaan ja muunnetaan 
varast~itavaan muotoon. Kasvi
lajista ja kasvinosasta riippu
matta jokaisen sido~un! ~u!Yan 
biomassakilon energ1as1sallo on 
miltei vakio: 19-20 megajou
lea. Se on ncin puolet raskaan 

r .'I · er.e g·as·saiiosta. 
E..,e,g.a e ,-., e!.Sfaan ~ -

a ;a.a ; · man satoI-
s kasve a ympari maailman. 
Vuotu1sen kuiva-ainetuotoksen 
enniitys on etelaisessii Teksa
sissa kasvaneella, voimaperai
sesti kastellulla sokeriruo·ona: 
132 tonnia hehtaarilta. Toinen 
tarkea ymparivuotisen kasvu
kauden energiakasvi on ana
nas, joka kayttaii niukkoja vesi
varoja sokeriruokoa tehokkaam
min. 
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ovat uudistuvia energfa.~-~,~. 
auringon energiaa uudessa 
muodossa. Verrattuna uudistu
mattomiin energiavaroihin, ku
ten oljyyn ja uraaniin, auringosta 
peraisin olevalla energialla on 
merkittavia etuja. Aurinkoener
gia jakaantuu ensiksikin ta.sa
arvoisesti. Sama aurinko saa 
tuulen puhalta.maan l"''i"l :Cassa 
kuin lannessa. Joet karaava:. 
aurinkoenergiaa kosld:r..sa ja 
putouksiinsa niin kehitt;•mfssa 
kuin kehittyvissakin rassa. 
Polttopuuhun varastoituva au
rinkoenergia ei kysele uskon
suuntaa. 

lhmiskunta saa aurinkoener
giaa vuosittain 15 000-kertaisen 
maaran kulutukseensa verrattu
na. Kuitenkin 80-90 prosenttia 
koko energiankulutuksesta ka
tetaan uusiutumattomilla ener
giavaroilla, paaasiassa oljylla. 

Vaikka lansimaat ovat yritta
neet ohjata · asukkaansa oljyn
saastolinjalle, kulutus ei ole hil
liintynyt. Nykyisella vauhdilla 
helposti pumpattava oljy loppuu 
taman sukupolven aikana. 

Ydinenergia voi jaada valivai
heeksi; se luo tanaan enemman 
uusia ongelmia kuin mitii se 
pystyy ratkaisemaan. Vasta pa
rin viime vuoden aikana olemme 
huomanneet kuinka epavar
moiksi ydinvoimalat kayviit van
hemmuuttaan. Myos kymmenia 
tuhansia vuosia sailyvat jatteet 
tullevat lopulta. ylipaasematto
maksi ongelmaksi. .1Jj 

~ Uudlstuvat energlavlrrat 
15 Oljy ja uraani sisaltavat ener-
o gian jo varastoituna. Vaden, 
0 tuulen ja auringon hyodyntami
·0 nen on monimutkaisempaa, 
0 koska niiden energia on liike-

energiaa, sellaisenaan vaikeasti 
u varastoitavaa. 
e Vesivoima saadaan virtaavan 
ji, veden liikkeesta. Se muutetaan 
0 voimalaitoksessa sahkoenergi-
3j aksi. Koska joet keraavat laajoil
nE le alueille satavat vedet yhteen 
· virtaan, sen koskipaikkoihin ker)fl 
s. 
!~ 

tyviit suurimmat uusiutuvan 
energian tihentymat. Esimerkik

l~ I si Niagaran putousten potenti
. I aaliseksi siihkotehoksi on las
n kettu 4400 megawattia (4 400 
J miljoonaa wattia). Se vastaisi 
· neljiin ydinvoimalan tehoa. 

Jokien vesivoima on ollut niin 
huokeaa valjastaa, etta kiiytta
mattomia mahdollisuuksia ei ole 
enaa paljon. Suomen kokonais
vesivoimasta on rakennettu · 
kaksi kolmaJ"nesta i2 

·•1 l "gawattia). Vume 
l 11eksen• rt!l\e, ,tm 

jaljellii olevien tuonnonarvojen 
menetykseen. 

Tuulivoima saadaan virtaavan 
ilman liikkeestii. Keskimiiariii
nen pintatuulen nopeus koko 
maapallolla on noin kuusi metria 
sekunnissa. Kun ta.ma tuuli pu
haltaa yhden pystysuoran nelio
metrin lavitse, tuuliteho on 130 
wattia, siis parin siihkolampun 
verran. 

Jos kaikki tuulen energia otet
taisiin kiiyttoon, tuulet seisahtui
sivat. Tama outo kuvitelma ker
too, ettii koko tuulen energiaa ei 
voida valjastaa. Mahdollisuudet 
laskevat noin 60 prosenttiin. 

Uudlstuvlen luonnonvarojen merkltys tulevalsuu• 
den energlahuollossa kasvaa. Maat. Ja metsat. trl 
Veil P o h J o n e n Metsantutklmuslaltoksen Kan
nuksen toimipisteestii on sitii mleltii, ettii vakavastl 
otettavlksl valhtoehdoiksl kohoavat mm. tuull- ja 
vesivoima sekii kasvit Tuulivoimal!a tulee olemaan 
paikamnen merldtys nlifla seudullla. ioflla 
haltaa :tasaisesti 

Jasen 
hin. 

Seuraavassa Veil Pohjonen tarkastelee naita tule• 
vaisuuden energiakysymyksiii. 

Tuulimyllytekniikan rajoitukset 
pudottavat maksimisaannon 
viela noin 35 prosenttiin. 

Nain laskien Suomen tuulista 
tarvitsisi valjastaa vain 5-10 
prosenttia, ja koko energiantar
peemma olisi tyydytetty. Tuuli 
on kuitenkin jakaantunut valta
vaan, kahden miljoonan kuutio
metrin ilmatilaan. Tarvitsisim
me lahes sadan metrin korkuisia 
suurmyllyjii 400 kappaletta joka 
pitiijiiiin. Suuren luokan energi
avaihtoE!hdoksi tuulesta ei siis 
ole. 

Auringon siite ily on pienim
pien energiapakkausten, foto
nien liiketta. Keskimaarainen 
aurinkoteho koko maapallolla on 
vajaat 200 wattia vaakasuoralle 
maanpinnan neliometrille. Au
rinko siis paistaa vain vahiin te
hokkaammin kuin mitii tuuli pu
haltaa. Laajalle alueelle lankea
vaa sateilyenergiaa saadaan 
kuitenkin 50 kertaa enemmiin 
kuin mita saman alueen tuulie
nergiaa. Sama tuuli nimittain pu
haltaa paikasta toiseen, kun 

taas auringon siiteet jakautuvat 
tasaisesti yli maan pinnan. 

Vlhreat kasvlt 
sitovat energlan 

Jotta voisimme kiiyttaa . au
rinkoenergiaa jokapaivaisessa 
elamassamme, auringon sa
teilyenargia on muunnettava 
muiksi enrgiamuodoiksi. Pinta, 
parhaiten musta, liimpenee au
ringon siiteiden kohdatessa 
sen. Tahan ilmioon perustuu au
rinkoliimmitys; saamme aurin
gosta liimpoenergiaa. 

Auringon sateily voidaan 
muuttaa siihkoenergiaksi au
rinkokennoilla. Niiitii piimetalli
pohjaisia kennoja on jo kaytetty 
muun muassa avaruusaluksissa 
ja pienempina kameroissa. 

Seka liimpo- etta siihkoener
gian varjopuolena on heikko va
rastoitavuus. Luonto on ratkais
sut aurinkoenergian keraami
sen, sitomisen ja varastoimisen 
muuntamalla auringon energian 
kemialliseksi . sidosenergiaksi 
vihreisiin kasveihin. 

Nopeakasvuisilla pajuilla on saatu lupaavia tuloksia aurin
koenergian sitomisessa vihreisiin kasveihin. 

.eet osuvall<asvien lefitiin;-alkaa · 
monimutkainen ketjureaktio: yh
teyttaminen eli fotosynteesi. 
Lehtivihreahiukkaset muunta
vat siite ilyenergian ensin aurin
kokennoperaatteella pieniksi 
~•a.raJksd<Si. Ne ovat kiiyt-

a.-ia h;,;:J<etjujen raken
ossa. jossa ilman hiilidiok

ia maaperan. vesi ovat paa
tarpeina. 

On merkillepantavaa, etta 
kasvit tuntevat sahkoenergian, 
mutta sita kaytetaan vain vali
tu.otteena. Energian varastoimi
seen on valittu hiiliketjujen kemi
allinen sidos, joka purkautues
saan vapauttaa lampoa. Me pu
ramme niiitii sidoksia kun pol
tamme halkoa, haketta tai tur
vetta. Niiihin sidoksiin on varas
toitu myos oljyn energia. 

Energlaa vlljelemallii 
Jo nyt Suomen kasvillisuus, 

pellot ja metsiit, varastoi vuo
dessa itseensii energiaa kah
den vuoden oljynkulutuksen 
verran. Energiataloudellisesti 
vihreiden kasvien merkitys o 
oivallettu vasta viime vuosina. 
On loytynyt kasvilajeja, jotka 
pystyviit niita viljeltiiessii ennen 
arvaamattoman tehokkaaseen 
aurinkoenergian sidontaan. 

Energiaviljely on oppi viljelys
kasveista ja -menetelmistii, joil
la auringon energiaa vastaano
tetaan, sidotaan ja muunnetaan 
varastoitavaan muotoon. Kasvi
lajista ja kasvinosasta riippu
matta jokaisen sidotun, kuivan 
biomassakilon energiasisalto on 
miltei vakio: 19-20 megajou
lea. Se on noin puolet raskaan 
polttooljykilon energiasisallosta. 

Energiaviljelyyn etsitiiiin par
haillaan mahdollisimman satoi
sia kasveja ympari maailman. 
Vuotuisen kuiva-ainetuotoksen 
enniitys on etelaisessii Teksa
sissa kasvaneella, voimaperai
sesti kastellulla sokeriruo'olla: 
132 tonnia hehtaarilta. Toinen 
tarkea ympiirivuotisen kasvu
kauden energiakasvi on ana
nas, Joka kiiyttaa niukkoja vesi
varoja sokeriruokoa tehokkaam
min . 

na.'ta so
,"toutu~ut energia on ta

el\avaa. Sokerin kayttami-
:, polttonesteeksi - etyylial

kOholiksi - hallitaan jo hyvin. 
Meikiilaisistii viljelyskasveista 
voisi tulla kysymykseen sokeri
juurikas. Se on naatit, Juuret mu
kaanlukien satoisin viljelyskas

e: noin 15 kuiva-aineton-

veista.mme tuottoisin. 
d,sta on mctattu samoia 
sia kasvuja kuin sokerijuunk
kaalla. Jiirviruokoa voisi ajatella 
viljeltaviin esimerkiksi vanhoilla 
turpeennostoalueilla. Viljelytek
niikka on viela kehittiimiittii. 

Toistaiseksi lupaavimmat 
kasvutulokset on saatu maas
samme energiapajuilla. Vuotui
set kuiva-ainesadot ovat ylitta
neet koeruuduilla· 20 tonnia 
vuodessa hehtaari!ta. Energia
pajun viljelytekniikka hallitaan 
jo, ja hehtaarien suuruusluok
kaa olevat koealueet ovat pe
rusteilla. 


