
KAINUUN SAN□MAT 

Aurinkoenergia jakaantuu tasa-arvoisesti. Sa
ma aurinko saa tuulen puhaltamaan niin kehi
tysmaissa kuin kehittyneissakin maissa . Joet ke
raavat aurinkoenergiaa koskiinsa ja putouksiinsa 
niin idassa kuin lannessa. Polttopuuhun varastoi
tunut aurinkoenergia ei kysele uskonsuuntaa. 

Vihreat kasvit ovat ylivoimaisia auringon 
energian sateilypyydyksia. Luonto on jo ratkais
sut aurinkoenergian keraamis- ja varastointi
pulman muuttamalla auringon sateilyenergian 
kemialliseksi sidosenergiaksi kasveihin. 

Tohtori Veli Pohjonen Metsantutkimu slaitok
sen Kannuksen koeasemalta valaisee ohuisessa 
artikkelissa tata luonnon luomaa jiirjestelmaa. 
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aurin)rnteho on asutuilla seu
duilla vajaat 200 watt ia, siis vain 
parin suur en sahkolampun ver
ran. Maapallon aurinkoi sim
lnassa paikassakaan, Pun aiscn 
meren rantamilla , tehoksi ei olc 
mitattu kuin 280 wattia nelio
metr ille. 

Yksinkertaisimma lta tava lta 
;kayttaa aurinkoenergiaa tuntu i
si muuttaa se piikennoilla sah
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Lehtivihr eahiukkas et muunta 
vat sateilyenergian ensin atirin
kokennoperiaatteella pieniksi 
sahkovarauksiksi. Ne ovat kayt 
tovoimana hiiliketjujen raken 
nustyossa , j ossa ilman hiilid i
oksidi ja maaperan vesi ovat 
paatarpeina. 
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kemialliseksi sidosenergiaksi kasveihin. 

Tohtori Veli Pohjonen Metsantutkimuslaitok
sen Kannuksen koeasemalta valaisee oheisessa 
artikkelissa tata Iuonnon Iuomaa jarjestelmaa. 

Auringonpaisteen tehoa mita
taan watteina yhtii. maanpinnan 
nelii:imetriii. ko,hti. Kun laske 
iaan koko vuoden keskiarvoja, 
auri):lkoteho on asutuilla seu
duilla vajaat 200 wattia, siis vain 
parin suuren sii.hki:ilampun ver
ran. Maapallon aurinkoisim
massa paikassakaan, Punaisen 
meren rantamilla, tehoksi ei ole 
mitattu kuin 280 wattia nelii:i• 
metrille. 

Yksinkertaisimmalta . ta val ta 
kii.yttiiii aurinkoenergiaa tuntui
si muuttaa se piikennoilla sii.h
ki:iksi. Onhan niitii kii.ytetty me
nestyksekkiiiisti jo avaruusa
luksissa ja pienempinii. kame
roissa. Nykyisillii. piikennoilla 
pii.ii.stiiii noin 10 prosentin hyi:i
tysuhteeseen. J os haluaisimme 
korvata 1000 megawatin ydin
voimalan piikennovoimalalla, 
niiiden kennojen tulisi kattaa 
aukottomasti noin 5000 hehtaa
rin pinta-ala. Piikennovoimalal
la on vielii pitkii matka tekni
seen toteutukseen. 

Auringon siiteilyssii. on kaksi 
jaksoa, vuorokautinen ja vuo
tuinen. Jaksottaisuus aiheuttaa 
varastointiongelman; mistii. 
siihkoii. kun aurinko ei paista. 
Sii.hkon varastointia sellaise• 
naan ei ole onnistuttu ratkaise
maan, mutta mania kiertoteitii. 
on ajateltu. Pii.ivii.n aurinkosiih
kollii. voisi esimerkiksi pumpata 
vettii. sii.i!ii:iihin, joista sitii. valu
tettaisiin taas yon aikana gene
raattoreiden Iii.pi. Tiillaiset kier
totiet ovat toistaiseksi kaatu
neet kustannuksiin. 

Auringon energian hyodyn
tiimiseh taloudellisuus riippuu 
siis kahdesta avainkysymykses
tii: a) voidaanko siiteilyn kerii.ii.
jii.t levittii.ii. helpostl laajoille pin
ta-aloille? jab) voivatko siiteilyn 
kerii.iijii.t myos varastoida vas
ta§lnottamansa energian? 

Oivalliset kasvit 

Verrattuna mihin tahansa 
keinotekoiseen auringon sii.tei-

lypyydykseen, vihrt·iit kasvit 
ovat ylivoimaisia. Luo11tu on Ju 
ratkaissut .1urinko(•1w1g11111 kP• 
rii.iimis- ja varastoimispulman 

' muu,ttamalla auringon siiteilye
ne:rgian kemialliseksi sidose
nergiaksi kasveihin. 

Kun auringm;tu snapuvnt sii
tcct osuvat kasvien lehtiin alkaa 
monimutkaincn kctjureaktio: 
yhteyttiiminen eli fotosynteesi. 
Lehtivihreii.hiukkaset muunta 
vat siiteilyenergian ensin aurin
kokennoperiaatteella pieniksi 
siihkovarauksiksi. Ne ovat kii.yt. 
ti:ivoimana hii!iketju,jen raken
nustyi:issii, jossa ilman hiilidi
oksidi ja maaperiin vesi ovat 
pii.ii.tarpeina. 

Ketjureaktion lopputulokse
na saamme aurinkoenergian tal
tioiduksi kasvin omiin soluihin 
kemiallisena sidosenergiana. 
Kasvi toimii aurinkovoimalana , 
jonka tuotteena saadaan bio
massaa. 

Kasveihin perustuvan voima
lan rakennus on helppoa: ker
ran kylvettynii. tai istutettuna 
kasvit rakentavat itse itsensii. 
Ne myos huoltavat itse itseii.ii.n 
pitiimiillij. sii.teilyii. kerii.iiviin 
pinnan jatkuvasti parhaassa 
toimintakunnossa. Kasvit ovat 
huokein tapa levittiiii. auringon 
sii.teilyn keriiiijii.t riittiivii.n laa
joille pinta-aloille. 

On merkillepantavaa, ettii 
kasvit tuntevat siihki:ienergian 
fotosynteesissiiii.n mutta sitii. 
kii.ytetiiii.n vain vii.lituotteena. 
Energian varastoimiseen on va
littu hiiliketjujen kemiallin en 
sidos, joka purkautuessaan v1.., 
pauttaa liimpi:ienergiaa. Me pu
ramme nii.itii. sidoksia kun pol• 
tamme halkoa, haketta tai tur
vetta. Nii.ihin sidoksiin varastoi
tiin myi:is i:iljyn energia miljoo· 
nia vuosia sitten. 

EnergiaviIJely v, j' 
· Suomen kasvillisuus, pel

tomme ja metsii.mme, sitoo ja 
varastoi vuodessa itseensii 

Energiapajulla auringon energian keriiiijiinii on saatu maassamme lupaavla tuloksia. Kuva KannukHt•n k1w11M•man pajukosta 
viime kesiinii. 

energiaa kahden vuoden oljyn
.kulutuksemme verran. Vihrei
den kasvien merkitys tulevai
suuden energialahteenii on oi
vallettu vasta viime vuosina, 
kun on li:iytynyt kasvilajeja jot• 
ka pystyviit niitii viljeltii.essii. 
ennen arvaamattomaan tehok• 
kuuteen energian sidonnassaan. 

Energia viljely on oppi vilje
lyskasveista ja menetelmistii, 
joilla auringon energiaa vastaa
notetaan, sidotaan ja muunne
taan varastoitavaan muotoon. 
Energiaviljelyyn etsitiiiin . par 
haillaan mahdollisimman M1oi
sia kasveja ympii.ri maailman. 
Meilla on lupaavimmat kasvu
tulokset saatu energiapajuko
keissa. 

Energiapajukko viljellii.ii.n ri
viviljelynii 45-65 cm:n rivein, 
20-50 cm:n vii.lein, pajulajista 
riippuen. Pistokkaat juurtuvat 
ensimmii.isenii. kesii.nii.. Metrin -
puolentoista metrin mittainen 
vesakko leikataan ensimm ii.ise-

nii. syksynii. lisii.vesomisen edis
tii.miseksi. 

Varsinainen energiasidonta 
alkaa toisena keviiiinii. Kanto
vesat alkavat venyii rukiin 
vauhdilla. Siitii. poiketen ne ei
vat kuitenkaan lopeta kasvuaan 
keskikesiin kukkimiseen, vaan 
jatkavat 20-30 cm:n vauhdilla 
viikossa. Vielii. syyskuun lopus
sa, ennen kasvua tyrehdyttiiviii 
pakkasia, vesat pitenevii.t puoli 
senttimetriii. pii.iviissii.. Kasvusto 
on nyt kuin komeaa mais sia, yli 
kolmimetristii. Sellaiseen ve
sakkoon kertyy kuiva-ainetta 
parikymmentii. tonnia hehtaaril 
le, kaksi kertaa enemmii.n kuin 
esimerkiksi voimaperii.isesti vil
jeltyyn siiilorehunurmeen. 

Kasvatus jatkuu pajulajista 
riippuen joko yhden tai use
amman (ehkii. 3-5) vuoden kier
rolla. Tehokkain energiasidonta 
Of\ saatu toistaiseksi yhden 
vuoden kierrolla , aina syksyisin 
kantoon leikkaamalla. 

Monivuotista viljelyii. rajoittaa 
parhaiden energiapajujemme 
heikko talvenkestii.vyys. Nope
an ja pitkii.ii.n jatkuvan kasvun 
vuoksi niiden versot eivat ehdi 
puutua, vaan paleltuvat talvella. 
Ne kestii.viit pakkasta kuitenkin 
lumirajan alapuolella, ainakin 
juurakkona. 

Polttoneste tulossa 

.Energiavi)jelmii.ltii koriataan 
vuosittain tonnikaupalla bro
massaa. Auringon energia on 
sidottu ja varastoitu bioenergi
aksi. Miten sitii kii.ytetii.iin? 

Yksinkertaisin tapa on polttaa 
energiapajukon sato hakk eena 
esimerkiksi maatilan, tai kun
nallisessa liimpokeskuksessa. 
Biomassasta voidaan valmistaa 
myos kaasu- ja nestemiiisiii. 
polttoaineita. Mahdollisia ovat 
seuraavat kolme: 
- biomassan kaasutus syntee-

s1lw11~uks 1 JH jalostus edelleen 
mctyyliallrnholiksi eli metano
lll1~i, 
- l'tyylinlkoholin eli etanolin 
vulmistus ktlymistietii., 

Hynteettiscn raakai:iljyn val
mistus korkeassa lii.mpi:itilassa 
ja paineessa katalyyttien avulla. 

Polttonesteistii on lii.himpanii. 
kiiytiinnon toteutusta metanoli. 
Sen valmistuksen on arvioitu 
tulevan raakao]jyyn verrattuna 
taloudelliseksi 1980-luvun puo
livii1iin mennessa . Metanolia 
vordaan sekoittaa tavalliseen 
bensiiniin 15 prosenttia ilman 
ettii. moottoria tarvitsee siiiitii.ii.. 
Tii.llaista seosta, "vihreiiii ben
siiniii" eli gasoholia myydaii.n jo 
huoltoasemilla muun muassa 
Liinsi-Saksassa, Yhdysvalloissa 
ja Brasiliassa. Tanii.ii.n gasoholi 
valmistetaan vielii. maatalous
jiitteistii.. 
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