
SATAKUNNAN KANSA 13. helmikuuta 1980 

Nopeakasvuisten pajujen energiaviljelyllii tiihdiitiiiin tulevaisuuteen. Ku-vassa ensimmiiisen kesiin jokipajuviljelmii Kannuksen koeasemalla vii-
me vuonna. · 

Maat.ja metsat. tohtori Veli Pohjonen: 

V esivoima, tuuli, turve, 
olki ja vihreiit kasvit 

en 
Noin 70 prosenttia suomalaisten tiiniiiin kiiyttiimiis

tii energiasta ostetaan ulkomailta. Joka toinen tarvit
semamme joule (joule on energiamiiarien mittaluku 
laivataan maahamme raakaoljyna: kivihiilen osuu
koko energiakakusta on 15 pro enttia. 

Hal van oljyn aikakausi lienee nyt paattyn_ ·t. Lan'-i
maat ovat yrittaneet ohjatajo tovin asukkaitaan olj -n 

• _____ ahteita 
ja yleensa energian siiiistoajatteiuun. Samalla on 
kaynnistynyt , aihtoehtoisen energian tutkimus. 

. leilla uome sa irtautumisen oljystii luulisi kiiyviin 
elpommin kuin monessa muussa maassa. Mehan pol
am e .siita 6 pro-ent ·a Himmityksessii, ja liimmitys 

· aan o · · honaa turpeella. hakkeella ja halollakin. 

Oljyn valta on kuitenkin hiim- tuulet seisahtuis ivat. Tiimii outo Olki ja ruoko 
miistyttiiviin jiirkkymiiton. 1970- kuvitelma kertoo, ettei tuulimyllyjii 
luvun hintariijiihdys kykeni vain voi rakentaa vieri viereen. Olkisato sisiiltiiii ener iaa kah-

Siihkoenernia muuttuu kemialli 
seksi energiaksi kasvien lehtiin, 1 
runkoon, ok~iin )~Juuriin . Me va-
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me vuonna. 

Maat.ja metsiit. tohtori Veli Pohjonen: 

Vesivoima, tuuli, turve, 
olki ja vihreiit kasvit 

Noin 70 prosenttia suomalaisten tanaan kayttamas
ta energiasta ostetaan ulkomailta. Joka toinen tarvit
semamme joule (joule on energiamaarien mittaluku) 
laivataan maahamme raakaoljyna; kivihiilen osuus 
koko energiakakusta on 15 prosenttia. 

Halvan oljyn aikakausi lienee nyt paattynyt. Lansi
maat ovat yrittaneet ohjatajo tovin asukkaitaan oljyn 

Oljyn valta on kuitenkin hiim
mii.styttiiviin jiirkkymiiti:in. 1970-
luvun hintariijiihdys kykeni vain 
hiukan horjuttamaan sitii . Oljyllii. 
on edelleen puolellaan kiistattomat 
valttinsa: se on vaivatonta kuljet
taa, varastoida ja polttaa. Niiihin 
valtteihin pystyy vain toinen poltto
neste. Mikii. tahansa muu korvaava 
energialaji - siihki:i, kaasu , kiinteii 
polttoaine - voi kilpailla vain hin
nalla. 

Vesivoima lahes 
rakennettu 

Vesivoim·a on virtaavan veden 
liikettii. Se pyi:irittiiii koskiin ja pu
touksiin rakennettujen voimalaitos
ten siihki:igeneraattor eita. Vesivoi
ma on turvallista ja tasaista; 
maamme joet virtaavat rauhallisi
na kesiit talvet. 

Kaikesta maamme joissa virtaa
vasta voimasta on valjastettu jo 
kaksi kolmasosaa. Energiaa saam
me vesivoimaloistamme noin 100 
petajoulea vuodessa (petajoule on 
10 15 joulea). Se on kymmenesosa 
koko energiantarpeestamme ( 1000 
petajoulea). Valjastamattoman 
koskikolmanneksen varaan ei voi 
suunnitella i:iljyti:intii huomispiii
viiii. Vesivoimamme on tiissii mitta
kaavassa jo rakennettu. 

Tuulella 
mahdollisuuksia 

Tuulivoima sa:adaan virtaavan 
ilman liikkeestii. Se saa tuulimyllyn 
siivet pyi:irimiiiin. Samalla pyi:irii 
myi:is pieni siihki:igeneraattori. 

Keskiarvotuuli puhaltaa maan 
pinnan yli reipasta pyi:iriiilyvauh
tia: noin 6 m/ s. Kun tiillainen il
mavirta liipiiisee yhden nelii:imetrin 
suuruisen , tuulta vasten asetetun 
kehikon, siinii voidaan mitata tuu
litehoksi 130 wattia. Siihki:inii se 
sytyttiiisi kaksi pi:iytiilamppua. 

Jos kaikki tuulen energia yritet
tiiisiin vangita tuulimyllyjen siipiin, 

tuulet seisahtuisivat. Tiimii outo 
kuvitelma kertoo, ettei tuulimyllyjii 
voi rakentaa v1eri viereen. 

Tuulen mukanaan kuljettama 
energiarniiiirii on kuitenkin niin 
valtava, ettei siitii tarvittaisikaan 
kuin murto-osa. Kahdeskymmene
sosa korvaisi esimerkiksi ulkomail
ta ostettavan raakai:iljyn energian 
(noin 500 petajoulea vuode~sa.). 
Tuulimyllyjen rakennusurakka voi
si kuitenkin ylittiiii mahdollisuu
ternme. Liihes 100 metrin korkuisia 
suurmyllyjii pitiiisi pystyttiiii 200 
kappaletta joka pitiijiiiin. 

Tuulimyllyillii tullee kuitenkin 
cilernaan paikallinen rnerkitys niillii 
alueilla , joilla tuuli puhaltaa tasai
sesti piiiviistii toiseen. Yksikin 
rnyrsky-yi:i tosin riittiiii rikkomaan 
nykyiset myllyt. 

Turve kansallinen 
rikkautemme 

Suomen turve sisiiltiiii energiaa 
kaksi kertaa niin paljon kuin Nor
jan i:iljyvarat; jos voisimme korvata 
turpeellamme kaiken ulkomailta 
ostetun energian, tulisimme toi
meen omillamme yli 50 vuotta. 

Turveteollisuus on parhaillaan 
Suomen nopeimmin laajeneva teol
lisuuden ala. Ensi kesiinii poltto
turvetta jyrsitiiiin liimpi:ivoimaloi
hin ja -keskuksiin noin 6 miljoonaa 
kuutiometriii. Tiillii vuosikymme
nellii tuotannon on miiiirii viihin
tii.iin kolminkertaistua. 

Turve antaa energiasijoitukselle 
roiman katteen: suolla kuluu tuo
tantoon vain yksi prosentti jyrsityn 
turvesadon energiasisiilli:istii. 
Maantiekuljetus polttopisteeseen 
vie toisen prosentin . 

Turve on kuitenkin kertakiiytti:ie
siintyrnii; siihen liittyy sama epii
jatkuvuus kuin i:ilj_yyn. Laajaa tur
vetuotantoa vieroksutaan myi:is ko
van tuotantoteknologian takia. 
Turvekonetta ajaessaan ihminen 
kajoaa suoluontoon rajummin kuin 
koskaan aikaisemmin. 

• •• te1ta 
ja yleensa energian saastoajatteiuun. Samalla on 
kaynnistynyt vaihtoehtoisen energian tutkimus. 

Meilla. Suomessa irtautumisen oljysta. luulisi kayvan 
helpommin kuin monessa muussa maassa. Mehan pol
tamme siita 60 prosenttia lammityksessa, ja lammitys 
".oidaan toki hoitaa turpeella , hakkeellaja halollakin. 

Olki ja ruoko 
Olkisato sisii.ltiiii energiaa kah

deskymmenesosan vuoden tarpees
tamme. Tii.niiiin olkisadosta kiiyte
tii.iin vain hiukan, ja sekin piiiiasi
assa kuivikkeena ja rehuna. 85 
prosenttia oljesta tuhotaan pellolla 
joko kyntiimiillii tai polttamalla. 

Olkisadon keruu polttoaineeksi 
on toistaiseksi kilpistynyt maanvil
jelijiin syyskiireisiin ja sateisiin 
korjuusii.ihin. Huonona syksynii 
viljelijiille on jiiiinyt ehkii 4-5 au
rinkoista piiiviiii, jolloin olkipoltto
aineen keruu olisi ollut ylipiiiinsii 
mahdollista. 

J iirviruoko on satois1n luonnon
kasvimme. Meren- ja jiirvenlahdis
ta on rnitattu vuotuisia kuiva-ai
nesatoja, jotka vetiiviit vertoja par
haille peltokasveillemme. Jii.rvi
ruo 'on _kasvuvoima on todella hii.m
mii.styttii.vii: paras yhden kesiin pi
tuuskasvuhavainto on 466 cm. 

Korjuusiiid en kannalta jiirviruo
ko on olkea edullisemrnassa ase
massa. Niitto ja paalaus voidaan 
jiittiiii syyskiireiden taakse alkutal
veen, kun jiiii jo kestiiii traktorin ja 
paalaimen painon. 

Ruo'on sadonkorjuu ei paljon 
energiaa haukkaa. Vaikka mukaan 
arvioitaisiin korjuukoneiden val
mistukseenkin kuulunut energia, 
korjuussa kuluu vain pari kolme 
prosenttia energiana saatavasta 
sadosta. Energian sijoituksen kan
nalta jii.rviruo'on keruu olisi siten 
Iii.hes yhtii. edullista kuin pol_ttotur
vetuotanto. 

Metsa sitoo 
energ1aa / 

Kun auringon sii.teet osuvat vih
reiden kasvien lehtiin alkaa eriis 
eliiviin luonnon tiirkeimpiii. ketjure
aktioita: yhteyttiiminen eli fotosyn
teesi. Lehtivihreiihiukkaset muun
tavat auringon siiteet ensin pienen
pieniksi siihki:ivarauksiksi. Nii.ma 
sii.hki:ivaraukset ovat kiiytti:ivoima
na hiiliketjujen rakennustyi:issii. 
Kasvi kasvaa. 

Sii.hki:ienergia muuttuu kemialli " 
seksi energiaksi kasvien lehtiin, 
runkoon, oksiin ja juuriin. Me va
pautamme kemiallisesti vangitun , 
energian liirnmi:iksi kun poltarnme_J 
haketta tai halkoa . 

Maamme metsiit sitovat vuotui
seen lisii.kasvuunsa auringon ener
giaa noin 700 petajoulea , enem
mii.n kuin i:iljyntuontimme sisiiltii.ii. 
Puunjalostusteollisuus kiiyttiiii sii
tii 60 prosenttia raaka-aineenaan. 
Loput 40 prosenttia, energiaa yhtii. 
paljon kuin saamme vesivoimasta ';"~ 
kivihiilestiija maakaasusta yhteen- l'
sii., lahoaa pienpuuna, latvuksina 
ja oksina . 

Vesakoita 
kasvattamalla 

Kun vesovia, nopeakasvuisia 
lehtipuita kasvatetaan liipipiiiise
miitti:imiinii tiheikki:inii riittiiviin 
kostealla maapohjalla, ehkii hie
man lannoittaen, piiiistii.iin yllii.ttii.
viin biomassan tuotoksiin. Vesak
kojen kasvatuskokeissa on saatu 
monirtverroin suurempia kasvutu
loksia kuin perinteisessii metsiinvil
jelyssii on totuttu. 

Tiillaisia energiametsiii on jo 
odottamassa hyi:idyntiimistiiiin. 
Esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla 
toteutettu metsiiojitus synnytti 
hieskoivutiheikoitii noin 600.000 
hehtaaria Keski- ja Pohjois-Suo
men viljaville soille. 

Nopeakasvuisten pajujen energi
aviljelyllii tiihdiitiiiin tulevaisuu
teen . Lannoitettu, tiheiinii kasvava 
pajuviljelmii yltiiii parinkymmenen 
tonnin kuiva-ainesatoon vuodessa; 
auringon energiaa saadaan sido
tuksi hehtaaria kohti puolen tank
kiautollisen verran . 

Energiaviljelyyn soveltuvia mai
ta li:iytyisi heti maastamme, e~imer
kiksi peltoheittoja, pakettipeltoja 
ja turvetuotannosta vapautuvia 
suonpohjia. Tiillii hetkellii jaloste
tun viljelymateriaalin puute rajaa 
ensimmiiiset perustettavat energia
viljelmii.t vain hehtaarin suuruus
luokkaan . 


