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Aurinko on ollut ihmiskunnan taloudellistu tomuntuu 
kayttava ainut voimanlahde liihes koko tunnetun historial
lisen ajan. Pitkaan se tarkoitti vain kasvavaa puuta;, jonka 
runkoon ja oksistoon aurinkoenergia oli sitoutunut. Ener-

giu suati in hylHyk1iyttoon lampona kun puu poltettiin. 
.1800-luvulla opittiin kivih .iilen ja oljyn kaytto. Myos 

niiden energia on periiisin auringosta; sitojina toimivat esi
historiallisen ajan saniaismetsat ja merten plankton. 

Kivihiili ja oljy eroavat kas
vavasta puusta ratkaisevasti sii
na, etta niiden energia on kay

, tettavissa vain kertaalleen; pu
humme , uudisturnattornasta 
luonnonvarasta. 

Uudistumattoman energian, 
nirnenornaan oljyn ylivoimai
nen halpuus 1950- ja 1960-
luvuilla ohjasi yhteiskuntamme 
ja elamantapamme nykyiseen 
muottiinsa. Tana.an yli 80 pro
senttia ihmiskunnan energian 
tarpeesta tyydytetaan . uudis
turnattomilla luonnonvaroilla, 
paaasiassa oljya polttamalla. 

Halvan oljyn aikakausi nayt
taa kuitenkin nyt paattyneen. 
Lahitulevaisuudessa sen osuus 
lansimaiden energiakakusta on 
korvattava tavalla tai toisella; 
pelkkaan energian saastamiseen 
ja siita seuraavan elintason las
kuun nyky-yhteiskunta tuskin 
suostuu. 

Varteenotettavia vaihtoehtoja 
on vain kaksi: ydinvoima tai 
aurinko. Meidan on joko hy
vaksyttava ydinenergia kaikki
ne ymparistoriskeineen, tai 
meidan on kehitettava uudis
tuvat menetelrnat aurinkoener
gian valjastarniseksi. 

Aurinkoenergia 
otettava talteen 

Auringon sateilla sellaisinaan 
on vain hetkellinen valaiseva ja 
lammittava vaikutus. Jotta au
rinkoenergiaa voitaisiin kayttaa 
myohernminkin, sateily on va
rastoitava lampona, muutettava 
sahkoksi tai sidottava kemialli
seksi energiaksi . 

Pinta, parhaiten musta, lam
penee auringon sateiden kohda
tessa sen. Lampo voidaan kera
ta talteen pinnan alla kierta
vaan veteen. Tahan periaattee
seen pohjaavat aurinkoisiin era
m,.ihi n s111mnitellut aurinko-

voimalat. Auringon sateilya te
hostetaan peileilla, jotka ohjaa
vat laajalle pinnalle osuvat sa
teet yhteen pisteeseen. Lampo 
kerataan keskitetysti, muute
taan turbiineissa sahkoksi ja 
johdetaan asutuille seudui!le. 

Lasketaan, etta aurinko -
peilikerays - lampo - sahko
ketjusta saatava energia tulee 
viela 5-10 kertaa nykyista ku
luttajasahkoa kalliimmaksi. 

Piikennovoimalan 
mahdollisuudet 

Yksinkertaisimmalta ta val ta 
valjastaa aurinkoenergia tuntui
si muuttaa se suoraan sahkoksi 
fotopareilla. Onhan niita kay
tetty menestyksekkaasti jo ava
ruusa luksissa ja pienernpina ka
meroissa . 

Fotoparit valmistetaan piime
tallista, jolla on ominaisuus syn
nyttaa pienia sahkovarauksia 
auringonvalon kohdatessa sen. 
Nykyisilla piikennoilla paas
taan noin 10 prosentin hyoty
suhteeseen. 

Auringonpaisteen l<:eskiteho 
koko vuoden aialle laskettuna 
on asutuilla seuduilla noin 200 
Wattia neliometrille. Jos halu
aisimme sytyttaa poytalampun 
(60 Wattia), piikennosahkolla, 
yhtenaisen piikennolevyn tulisi 
kattaa kolmen nelion pinta. Jos 
taas haluaisimm~ korvata 1 000 
Megawatin ydinvoimalan pii
kennovoimalalla, kennojen tu
lisi kattaa aukottomasti 5 000 
hehtaarin maa-alue, nelio, jon
ka sivu olisi runsas 7 kilomet
ria. 

Tallaisen rakennelman toimi
vuus lumimyrskyjen ja vesisa
teiden jalkeen tuntuu utopialta . 
Saatava sahkokin tulisi 20 - 40 

YLIOARTIKKELIMME 
KIRJOITTAJA ON MAAT. 
JA METS.AT. TRI VELI 
POHJONEN. HA.N ON 
METSANTUTKIMUSLAI
TOKSEN PAL VELUKSES
SA JA TOIMII TUTKIJANA 
KANNUKSESSA. 

kertaa paivan kuluttajastlhkoa 
kalliimmaksi. 

Oivallinen 
fotosynteesi 

Kun auringon sateet osuvat 
vihreiden kasvien lehtiin, alkaa 
eras elavan lu·onnon tarkeimpia 
ketjureaktioita: yhteyttaminen 
eli fotosynteesi. Lehtivihrea
hiukkset muuntavat auringon 
sateet ensin pienenpieniksi sah
kovarauksiksi. Nama sahkova
raukset pilkkovat vesimolekyy
leja hapeksi ja vedyksi. 

Happi virtaa ilmakehaan; 
energiarikas vety antaa kaytto
voiman hiiliketjujen rakennus
tyohon. Kasvi kasvaa, ja loppu
tuloksena olemme saaneet au
ringon energian taltioituna ke
mialliseksi energiaksi runkoon, 
oksiin, lehtiin ja juuriin. 

On merkillepantavaa etta 
kasvit tuntevat fotosynteesis
saan seka sahkon etta vedyn 
energiamuotona. Ne kumpikin 
ovat hetkellisia valituotteita . 
Energian varastointiin on valit
tu kuitenkin kem iallinen sidos, 
josta energia ei karkaa . 

Fotosynteesiin perustuvan 
aurinkovoimalan rakennus on 
helppoa: kerran kylvettyna tai 
istutettuna kasvit rakentavat it
se itsensa. Ne myos huoltavat it
se itseaan kasvattamalla uutta 
lehvastoa loppuunajetun ker
roksen ylapuolelle. Kasvit ovat 

luonnoliinen tapa levittaa au
ringon sateilyn keraajat laajoil
le pinta-aloille. 
Satoisia kasveja 
energiaviljelyyn 

Metsapuumme ja -pensaam
me seka peltokasvimme sitovat 
jo nyt fotosynteesissaan aurin
gon energiaa kaksi kertaa 
enemman kuin tuomme sita 
vuosittain raakaoljyna. Viela 
hammastyttavampiin tuloksiin 
paasemme, kun valitsemme so
pivat kasvit auringon energiaa 
vangitsemaan. 

Energiaviljely on oppi vilje
lykasveista ja . -menetelmista, 
joilla auringon energiaa vas
taanotetaan, sidotaan ja varas
toidaan. Kasvilajista ja kasvin
osasta riippumatta jokaisen si
dotun, kuivan biomassakilon 

. energiasisalto on vakio: noin 19 
Megajoulea. Se on 45 prosenttia 
raskaan polttooljykilon energia
sisallosta. 

Energiaviljelyyn etsitaan par
haillaan mahdollisimman satoi
sia kasveja ympari maailman . 
Tropiikissa kasvava sokeriruo
ko on eras lupaavimpia. Kay
tannon viljelyksillakin . siita 
voidaan saada 50 - 100 tonnin 
vuotuisia kuiva-ainesatoja heh
taarilta. 

J atkojalostuksen k~nnalta so
keriin sitoutunut energia on ta
voiteltavaa. Sokerin kayttami
nen polttonesteeksi - etanolik
si - hallitaan jo, ja se <on ar ki
paivaa muun muassa Brasilian 
energiahuollossa. 

Meikalaisista viljelyskasveista 
kysymykseen voisi tulla sokeri 
juurikas. Se on naatit mukaan
lukien satoisin peltokasvimme: 
noin 15 tonnia hehtaarilta . 

. Luonnonkasveistamme pi-
simman korren vetaa jarviruo
ko. Mei:en- ja jarvenlahdista on 
mitattu kuiva-airieistoja, jotka 
ovat samaa 15 tonnin luokkaa 

kuin sokerijuurikkaalla. Jarvi
ruo'on kasvuvoima on todella 
hammastyttava. Paras pituus
kasvuhavainto on kuin komeal
ta maissilta: 446 cm kesassa. 

Hyotypajusta 
polttoainetta 

Kun vesovia, nopeakasvuisia 
lehtipuita viljellaan lapipaase
mattomana tiheikkona, ja kas
vatukseen uhrataan huolenpi
toa samalla mitalla kuin perin
teisiin peltokasveihin, paastaan 
hammastyttaviin biomassan 
tuotoksiin. J alostettu energia
paju on kasvamassa hyvaa 
vauhtia satoisimmaksi viljely
kasviksemme. 

Energiapajuja on tuotu maa
hamme kokeiltaviksi Tanskas
ta, Unkarista ja Siperiasta. No

. peakasvuisia pajuja on loydetty 
myos kotimaasta, muun muassa 
Oulun yliopiston kasvitieteelli
sesta puutarhasta . 

Energiapajun viljelya on tut- , 
kittu maassamme vuodesta 
1973. Heti alun pitaen kokeista 
saatiin lupaavia tuloksia; vuo
tuiset kuiva-ainesadot ovat 
vaihdelleet valilla 10- 20 tn/ 
ha. Energiapajun viljelytekniik
ka hallitaan jo, ja hehtaarien 
suuruusluokkaa olevat koe
viljelmat ovat perusteilla. 

Pajun energiaviljelyyn sovel
tuvia maita olisivat peltoheitot, 
pakettipellot, turvetuotannosta 
vapautuvat suonpohjat ja ravin
teiset, muuten vaikeasti viljelta
vat metsaojitusalueet. Vastikaan 
mietintonsa jattanyt energia
metsatoimikunta ehdottaa, etta 
vuoteen 2000 mennessa naita 
alueita tulisi sa~ttaa energia
viljelyyn 550 000 hehtaaria. Ta
voitteena on kahden miljoonan 
ulkomailta laivattavan oljyton
nin saastaminen. 


