
vesipaju on nopeakasvuinen ulkomainen paju, jonka versot paleltuvat talvella. Metsanhoitaja Kirsi Elo 
mittailemassa kesan 1979 kantovesojen kasvua Kannuksen taimitarhalla. 

Maat.metsat. tri VELI POHJONEN 

Kotimaisen 
energian tie/le 

Vesivoima, tuuli ja kasvit ovat uudistuvia 

•• Vesivoima, tuuli ja kasvit 
ovat kotoisia energiavarojam
me. Ne kaikki saavat alkunsa 
auringon lammosta ja valosta. 
Niin kauan kuin aurinko paistaa 
(ainakin 50 000 vuotta), joet 
eivat lakkaa virtaamasta, tuuli 
puhaltamasta eivatka kasvit kas
vamasta. Puhumme uudistuvista 
energiavaroista. 

• • energ1avaro1amme 

Aurinko paistaa maapallon 
pinnan yli verraten tasaisesti. 
Mita suurempi jonkin valtion 
pinta-ala on, sita enemman se 
saa ilmaista aurinkoenergiaa. 
Sellaiset maat kuin Suomi ovat 
tulevaisuuden vauraita energia
maita . Laaja maamme on jo nyt 
taynnaan auringon sateita keraa
via metsia ja peltoja. 

VESIVOIMA RAKENNEITU 
• Vesivoima on virtaavan ve
den liiketta. Se pyorittaa koskiin 
ja putouksiin rakennettujen voi
malaitosten sahkogeneraattorei
ta. Vesivoima on turvallista ja 
tasaista , maamme joet virtaavat 
rauhallisen varmasti kesat talvet. 

Kaikesta maamme joissa vir
taavasta voimasta me olemme jo 



kahlinneet kaksi kolmasosaa. 
Viimeisten vapaana kuohuvien 
koskien valjastamista vastuste
taan ankarasti. Niiden mukana 
menettliisimme Suomen luon
nosta jotakin korvaamatonta. 

Tiiniiiin saamme joka kymme
nennen tarvitsemamme joulen 
(joule on energiamaarien mitta
luku) vesivoimasta. Emme siis 
misslilin tapauksessa selviaisi 
energiapulastarnrne pelkan vesi
voiman avulla, vaikka kaikki 
jokemme jauhaisivat sahkoa. 

TUULIMYLL YT 
PY6RIMAAN 
• Tuulivoirna saadaan virtaa
van ilman liikkeesta. Se saa 
tuulimyllyn siivet pyorirnaan. 
Sarnalla pyorii rnyos pieni sahko
generaattori. 

Tuuli puhaltaa rnaan pinnan 
yli keskimaarin reippaan pyorai
lyvauhdin nopeudella: noin 6 
mis. Kun tiillainen tuuli lapaisee 
yhden pystysuoran neliornetrin 
kehikon, siinii voidaan mitata 
tuulitehoksi 130 Wattia. Sahko
na se sytyttaisi kaksi poytiilamp
pua. 

Jos kaikki tuulen energia 
yritettiiisiin vangita tuulimylly
jen siipiin, tuulet seisahtuisivat. 
Tama outo kuvitelma kertoo, 
ettii tuulirnyllyja ei voi rakentaa 
vieri viereen . 

Tuulivoirnarnme on kuitenkin 
niin valtava, ettei siitii tarvittaisi
kaan kuin murto-osa. Kahdes
kyrnrnenesosa riittaisi esirnerkik
si korvaarnaan ulkomailta laivat
tavan raakaoljyn sisaltarnan 
energian. Tuulirnyllyjen raken
nusurakka voisi olla kuitenkin 
ylivoirnainen. Lahes 100 metrin 
korkuisia suurrnyllyja pitaisi pys
tyttaa 200 kappaletta joka pita
jaan. 

Tulevatko tuulirnyllyt takaisin 
rnaaseudun rnaisernaan? Ehkapii 
ei ihan joka pitiijaan, rnutta 
rnahdollisesti rnaarnme rannik
koseuduille, alaville paikoille 
rnissa tuuli puhaltaa tasaisesti 
vuoden yrnpari. 

IHMEELLINEN 
FOTOSYNTEESI 
• Kun auringon sliteet osuvat 
vihreiden kasvien lehtiin, alkaa 
eras eliivan luonnon tarkeimpia 
ketjureaktioita: yhteyttarninen 
eli fotosynteesi. Lehtivihreii
hiukkaset muuntavat auringon 
sateet ensin pienen pieniksi 
sahkovarauksiksi. Narna sahko
varaukset ovat kayttovoimana 
hiiliketjujen rakennustyossa. 
Kasvi kasvaa. 

Sahkoenergia rnuuttuu ke
rnialliseksi energiaksi kasvien 
lehtiin, runkoon, oksiin ja juu-

riin. Me vapautarnrne kernialli
sesti vangitun energian Jarnrnok
si, kun poltarnme haketta tai 
halkoa. 

Myos turve on kerniallista 
energiaa. Suokasvit varastoivat 
sen satojen vuosien kuluessa 
rnustaksi, koossapysyrnattorniik
si rnassaksi. 

Metsapuurnrne ja -pensaarn
rne seka peltokasvirnrne sitovat 
jo nyt fotosynteesissiian aurin
gon energiaa kaksi kertaa enern
rnan kuin tuornrne sitii vuosittain 
raakaoljyna. Viela harnrnastyttii
varnpiin tuloksiin paasernme, 
kun valitsernrne sopivat kasvit 
auringon energiaa vangitse
rnaan. 

ENERGIAA 
VILJELEMALLA 
• Energiaviljely on oppi vilje
lyskasveista ja -menetelrnistii, 
joilla auringon energiaa vastaan
otetaan, sidotaan ja varastoi
daan~ Lupaavimmat energiakas
vit kuuluvat maassamrne pajun 
sukuun. Naitii energiapajuja on 
tuotu maahamrne kokeiltaviksi 
Tanskasta, Unkarista ja Sipe
riasta. Nopeakasvuisia pajuja 
loydettiin tutkimusten alkuvai
heessa (1975-76) rnyos koti
maasta, rnuun muassa Oulun 
yliopiston kasvitieteellisestii 
puutarhasta. 

Laajirnrnin koeviljelty ener
giapaju on nimeltaan vesipaju 
(Salix cv. Aquatica). Muita 
sarnantapaisia, niin sanottuja 
kulttuuripajuja ovat koripaju 
(Salix virninalis) ja koripaju-ris
teyma Salix dasyclados. 

Paluu tuulimyllyjen aikaan voi 
olla totta jonakin paivana. 

Naitii kolmea voidaan viljellii 
paaosassa rnaatarnrne vain yh
den vuoden kierrolla, aina syk
syisin kantoon leikkaarnalla. No
pean ja pitkaan jatkuvan kasvun 
vuoksi niiden versot eivat ehdi 
puutua, vaan paleltuvat talvella. 
Ne kestavat pakkasen kuitenkin 
Iurnirajan alapuolella, ainakin 
juurakkona. 

4H-KERHOLAISET 
HUIPPUP AJUA ETSIMASSA 
• Pajuja on maailmassa noin 
300 lajia; Suomestakin niita 
loytyy kolrnisenkyrnrnentii. Lii
hes kaikki pajulajit risteytyvat 
luonnossa keskenaan. Lajiristey
rnien eli hybridien rnaarii lienee 
rajaton. 

Ensirnmaiset energiaviljelmiit 
perustettiin miltei urnpimiihkiiiin 
valituilla pajuilla. Jo niiistii ko
keist.a saatiin hiirnmastyttiiviin 
lupaavia tuloksia. Silloin virisi 
toivo, etta varta vasten etsirniillii 
joltakin maamrne ojanpenkalta 
tai pellon pientareelta loytyisi 
todellinen huippukasvaja. Apua 
pyydettiin 4H-kerholaisilta. 

Jo kahden vuoden ajan kerho
laiset ovat pitiineet luonnossa 
liikkuessaan silmiinsii auki ja 
rnittailleet pitkiii pajunvesoja. 
Pisirnrnat niistii on liihetetty 
Metsiintutkirnuslaitokseen, Kan
nuksen tairnitarhalle. Siellii ne 
on leikattu pistokkaiksi ja pistet
ty kasvarnaan kaikki sarnoihin 
olosuhteisiin. 

Syksylla 1979 nopeakasvuisia 
4H-pajuja oli rekisterOity jo 888 
kappaletta. Metsiinhoitaja Kirsi 
Elo rupeaa jalostarnaan niitii 
edelleen kuin konsanaan ohraa 
tai vehnaa. 

Huippupajuja loytyi koko 
joukko. Pisirnmiillii kasvaa Har
tolasta IOytynyt risteymiipaju. 
Sen latva on kahden kasvuvuo
den jiilkeen 326 crn:ssii. 

HY6TYP AJU HAKKEEKSI 
• 4H-kerholaisten IOytiirnistii 
huippupajuista kasvatetaan hy
viii hakepajuja. Suurernrnille 
maatiloille ja kuntiinhan raken
netaan parhaillaan haketta polt
tavia liirnpokeskuksia. Tiinaan 
niiden tulipesiin syydetiiiin hake
tettua pienikokoista harvennus
puuta, oksia, latvuksia, jouto
rnaiden hieskoivua ja ojanvarsi
pajua. 

Viljellysta hyotypajusta toivo
taan helpotusta liirnpokeskusten 
tulevaan raaka-ainetarpeeseen. 
Sarnalla voidaan paiista-halvem
malla. Viljelernallii muutkin kas
vit ovat tulleet edullisernmiksi, 
kun vaihtoehtona on keriiily 
luonnosta. • 
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