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Veli Pohjonen: 

Uuteen energia-aikakauteen 
I I 

Uudistumattoman energian, nimenomaan oljyn 
ylivoimainen halpuus 1950-_ja 1960-luvuilla ol!jasi 
yhteiskuntamme ja elamantapamme nykyiseen 
muottiinsa. Tanaan yli 80 prosenttia ihmiskun-

Halvan oljyn aikakausi nayt
taa nyt paattyneen . Lahitulevai
suudessa sen osuus lansimaiden 
energiakakusta on korvattava 
tavalla tai toisella. Kun nyky
tekniikan suomat parannukset 
rakennusten eristamisessa ja 
muut yksinkertaiset energian 
saastotoimet on toteutettu, var
tecnotettavia oljyn korvaajia jaa 
vain kaksi: ydinvoima tai aurin
ko. Meidan on joko hyvaksytta
va ydinenergia kaikkine ympa
ristoriskeineen, tai meidan on 
kehitettava huokeat menetel
mat aurinkoenergian valjasta
miseksi. 

Energiatalouden suuret muu
tokset vaativat aikaa toteutuak
seen 10-20 vuotta. Turve on siita 
hyva esimerkki. Jo vuonna 1968 
VAPO aloitti tutkimukset tur
peen kayton lisaamisesta; edus
kunta asetti tuotantotavoitteet 
vuosina 1971 ja 1974. Turpeen 
poltto on kaantynyt jyrkkaan 
nousuun vasta pari vuotta sit
ten. 20 miljoonan kuutiometrin 
vuositavoitteesta on saavutettu 
yksi kolmasosa. 

Kotimalsista luonnonvaroi1:1ta 
t!!.n!!.an teht!!.v!!.t p!!.!!.tokset vai
kuttavat energiataloudessamme 
vasta 1990- ja 2000-luvuilla. 
Vaikka oljy ei loppuisikaan viela 
silloin, sen jatkuvaa hinnannou
sua epailee enaa tuskin kukaan. 

nyt taynna auringon sateita ke
raavia metsia ja peltoj a. 

Verrattuna uudistumattomiin 
luonnonvaroihin, kuten oljyyn, 
kivihiileen tai uraaniin, aurin
gosta peraisin olevalla energialla 
on merkittavia etuja. Aurinkoe
nergia jakautuu tasa-arvoisesti. 
Sama aurinko saa tuulen puhal
tamaan niin idassa kuin lannes
sa. Joet keraavat aurinkoenergi
aa koskiinsaja putouksiinsa ni!n 
kehittyneissil. kuln kehlttyvlssli
kin maissa. Polttopuuhun varas
toituva aurinkoenergia ei kysele 
uskonsuuntaa. 

Vesivoimamme 
lahes rakennettu 

Vesivoima on virtaavan veden 
liiketta. Se pyorittaa koskiin ja 
putouksiin rakennettujen voi
malaitosten sahkogeneraatto
reita . Vesivoima on turvallista ja 
tasaista; maamme joet virtaavat 
rauhallisina kcsl.lt talvcL. 

Kalkt•sta maamme jolss11 vlr 
taavasta voimasta on valjastct
tu jo kaksi kolmasosaa. Tlinil.lin 
saamme j oka kymmenennen 
tarvitsemamme joulen (joule on 
energiamM.rien mittaluku) vesl
voimasta, yhteensa noin 100 Pe
tajouluea (1015 joulea) vuodessa. 
Tulevaisuuden energiatarpeis-
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nan energiantarpeesta tyydytetaan uudistumat
tomilla luonnonvaroilla, paaasiassa oljya polt
tamalla. 

myllyn siivet pyorimaan; samal
la pyorii pieni sahkogenerautto
ri. 

KeskiarvotuU11 puhaltaa 
maan pinnan yli reipasta pyorai
lyvauhtia: noin 6 m/s. Kun tal
lainen ilmavirta lapaisee yhden 
neliometrin suurulsen, tuulta 
vasten asetetun kehikon, siina 
voidaan mitata tuulitehoksi 130 
Wattla . Siihkonli se sytyttaisi 
kaks! pciytlilamppua. 

Jos kaikki tuulen energia yri
tetUiisiin vangita tuulimyllyjen 
siipiin, tuulet seisahtuisivat. 
Tamli outo kuvitelma kertoo, et
ta tuulim)'.11)'.j_ii ei voi raKentaa 
vieri viereen. 

Tuulen mukanaan kuljettama 
energiamiiarii on kuitenkin niin 
valtava, ettei siita tarvittaisi
kaan kuin murto-osa. Kahdes
kymmenesosa korvaisi esimer
kiksi ulkomailta ostettavan raa
kaoljyn energian (noin 500 Peta
joulea vuodessa). Tahiin tarvit
tava tuulimyllyjen rakennusu
rakka voisi kuitenkin ylitt!ia 
tnahctolllsuutcmm,i. Ll1hN1 100 
mt'Lrln korkulsla 11ut1rrnyllyj!\ pl 
tlilsl pystytt!Ui 200 k.appull'tLa 
joka pitaj!ian. 

Tuulella on mahdollisuuksia 
erikoistilanteissa. Tuulimyllyja 
tullaan rakentamaan alaville 
alueille, joilla tuuli puhaltaa ta
saisesti paiviistii toiseen. Euroo
pan suuritehoisinta tuulimyllya 

s!ipuut sitovat auringon satei
den kuljettamaa energiaa mel
koisia ma.aria. Nykyisellii kas
vuvauhdilla maamme metsiit 
keraavat energiaa vuosittain 
runsaat 700 Petajoulea, noin 17 
miljoonan oljytonnin verran. 

Puunj alostusteollisuus keittiiii 
selluksi tai sahaa vuotuisesta 
Il)etsankasvusta 60 prosenttia. 
Loppu 40 prosenttia on jaanyt 
naihin saakka kasvupaikalleen 
l!jhoamaan taimistonperkaus
puuna, latvuksina, pollinpiitki
na j a oksina. 

Kotimaisen metsaenergian 
epsimmainen vaihe on markki
n~ttoman metsiitiihteen tehos
tettu keriiily. Toinen vaihe, 
energiametsa kasvaa vesoina 
syntynytta hieskoivu-, leppa-, 
haapa- tai pajutiheikkoa. Kol
mas vaihe, metsapuiden ener
giaviljely tahtaii tulevaisuuteen: 
valitaan mahdollisimman no
peakasvuinen puulaji ja viljel
li).iin sita voimaperiiisesti pelto
~aisissa oloissa, lyhye!Ui. kier
tooj alla. 

Roskapuu talteen 
Pienpuun tyypillisess!i kor

Nuketjussa metsuri kaataa kaa
!1kahvallisella moottorisahal
laan ranteenvahvuista hieskoi
vlla. Teleskooppipuomilla va
rustettu kuormatraktori keraa 
,-__.,na<1t. n\r_~;nPPn kasnihin mils-
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Nopcakasvuinen pajutiheikkii tuottaa energiapuuta. Kuvassa 
vesasyntyistii luonno~pajua Kemijoen suistossa. 

ten lehtipuiden annetaan kas
vaa Hi.pipiiasemiittomana ti
heikkonii piiastaiin yllattiiviin 
lrnsv11t.11lnki;iin _ VP.sametsii.ko-

joonan ulkomailt::i laivattavan 
oljytonnin korvaaminen vuoteen 
2000 mennessii. 
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Halvan oljyn aikakausi nayt
taa nyt paattyneen. Lahitulevai
suudessa sen osuus lansimaiden 
energiakakusta on korvattava 
tavalla tai toisella. Kun nyky
tekniikan suomat parannukset 
rakennusten eristarnisessa ja 
muut yksinkertaiset energian 
saastotoimet on toteutettu, var
tecnotettavia oljyn korvaajiajaa 
vain kaksi: ydinvoima tai aurin
ko. Meidan on joko hyvaksytta
va ydinenergia kaikkine ympli
ristoriskeineen, tai meidan on 
kehitettava huokeat menetel
mat aurinkoenergian valjasta
miseksi. 

Energ_iatalouden suuret muu
tokset vaativat aikaa toteutuak
seen 10-20vuotta. Turve on siita 
hyva esimerkki . Jo vuonna 1968 
VAPO aloitti tutkimukset tur
peen kayWn lisaamisesta; edus
kunta asetti tuotantotavoitteet 
vuosina 1971 ja 1974. Turpeen 
poltto on kaantynyt jyrkkaan 
nousuun vasta pari vuotta sit
ten. 20 miljoonan kuutiometrin 
vuositavoitteesta on saavutettu 
yksi kolmasosa. 

Kotimalsista luonnonvaroista 
tanaan tehtavat paaWkset vai
kuttavat energiataloudessamme 
vasta 1990- ja 2000-luvuilla. 
Vaikka oljy ei loppuisikaan viela 
silloin, sen jatkuvaa hinnannou
sua epailee enlia tuskin kukaan. 

Aurinko energian 
alkukoti 

Vesivoima, tuuli ja kasvit ovat 
kotoisia energiavarojamme. Ne 
kaikki saavat alkunsa auringon 
lammostaja valosta. Niin kauan 
(ainakin 50 000 vuotta), joet el
vat lakkaa virtaamasta, tuuli 
puhaltamasta eivatka kasvit 
kasvamasta. Puhumme uudis
tuvista energiavaroista. 

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 ener
giamaita. Laaia maamme on jo 

nyt taynnli auringon sii.teita ke
raavia metsia ja peltoja. 

Verrattuna uudistumattomiin 
luonnonvaroihin, kuten oljyyn, 
kivihiileen tai uraaniin, aurin
gosta peraisin olevalla energialla 
on merkittavia etuja. Aurinkoe 
nergia jakautuu tasa -arvolscstl. 
Sama aurinko saa tuulcn puhnl 
tamaan nun ldil.sA!i kuln 11\nm•:; 
s!l. Joet kcrlUivtH uurlnko1·rn·rid 
aa koskllmm Jn p1it.011kt-1il111w 111111 
kehittynclssll kulu kt'hltlyvll;sl\ 
klnmalssa. Polttopuuhun vuru:,; 
toituva aurlnkol'tli'rgla cl kyscll' 
uskonsu untaa. 

Vesivoimamme 
lahes rakennettu 

Vesivoima on virtaavan veden 
liiketta. Se pyorittl:lli koskiin ja 
putouksiin rakennettujen voi
malaitosten sllhkogeneraatto
reita. Vesivoima on turvallistaja 
tasaista; maammejoet virtaavat 
rauhallisina kesllt talvet. 

Kaikesta maamme jolssa vir
taavasta voimasta on valjastet
tu Jo kaksi kolmasosaa. TaniHin 
saamme joka kymmenennen 
tarvitsemamme joulen (joule on 
energiamii.arien mittaluku) vesl
voimasta, yhteensa noin 100 Pe
tajouluea (1015 joulea) vuodessa. 
Tulevaisuuden energiatarpeis
tamme emme siis selviaisi mis
saan tapauksessa pelklin sahko
voiman avulla vaikka vangitsi
simme kaikki jokemme jauha
maan slihkoa. 

Koko maan mittakaavassa ve
sivoimamrne on jo llihes valjas- · 
tettu. Viimeisilla vapaana kuo
huvilla koskilla on enaa merki
tysta sahkonkulutuksen huippu
jen ylittarnisessa. Kaiken koski
voiman kahlitseminen hii.vittaisi 
kuitenkin luonnostamrne jota
kin minkli mittaaminen ei kay 
kilowattitunneilla. 

Tuulta myllyihin 
Tuulivoima saadaan virtaavan 

voiman liikkeesta. Se saa tuuli-

myllyn siivet pyorimaan; samal
la pyorii pieni sahkogeneraatto
ri. 

Keskiarvotuul1 puhaltaa 
maan pinnan yli reipasta pyorii.i
lyvauhtia: noin 6 m/s. Kun tlil
lainen ilmavirta lap!ilsee yhden 
nelll}m!'trln suurulsrn, tuulta 
vm1t.1•11 11111'1.1•tun kPhikon, slln!l 
vold111111 111IL11t.11 l,uulltehokli1 130 
Wut.Uu Hl\tlkl\1111 :-ll' sytyt.tlllst 
kuk1d pl}ytl\lumppun. 

Jos knlkkl tuulen rncrg1a yrl• 
tt•U/llHl1n vanglta tuultmyllyjcn 
Hliplln, tuulet selsahtuislvat. 
T!ima outo kuvitelma kertoo, et
ta tuullmyllyj!i ei voi rakentaa 
vleri viereen.--

Tuulen mukanaan kuljettama 
energiamliara on kuitenkin niin 
valtava, ettei siita tarvittaisi
kaan kuin murto-osa. Kahdes
kymmenesosa korvaisi ·esimer
kiksi ulkomailta ostettavan raa
kaoljyn energian (noin 500 Peta
joulea vuodessa). Tahan tarvit
tava tuulimyllyjen rakennusu
rakka voisi kuitenkin ylittaa 
mahdolllsuutemme. L!lhes 100 
metrln korkuisla suurmyllyjl! pi
tll.1s1 pystyttlHt 200 kappalctta 
joka piUljaan. 

Tuulella on mahdollisuuksia 
erikoistilanteissa. Tuulimyllyja 
tullaan rakentamaan alavllle 
alueille, joilla tuuli puhaltaa ta
saisesti paivasta toiseen. Euroo
pan suuritehoisinta tuulimyllyli 
suunnitellaan parhaillaan Tans
kan rannikolle . 

Lapin tuntureilla, sahkolinjo
jen ulottumattomissa, tuulige
raatt.ori voijauhaa sahkoa Posti
ja lennatinlaitoksen linkkiase
mien voimaksi. Valtionyhtio Te
leva on kehittanyt poltjoisiin 
oloihin soveltuvaa pienta Dar
rieus-tuulivoimalaa parin vuo
den ajan. Laitteen nimellisteho 
on vain 500 wattia, mutta se riit
taa puolijohteiden kaudella. 

Metsa sitoo 
aurinkoenergiaa 

Metsa on aurinkoenergian 
luonnonmukainen valivarasto. 
Miltei huomaamattamme met-

sapuut sitovat auringon satei
den kuljettamaa energiaa mel
koisia maariii.. Nykyisella kas
vuvauhdilla maamme metsat 
keraavat energiaa vuosittain 
runsaat 700 Petajoulea, noin 17 
miljoonan oljytonnin verran. 

Puunjalostusteollisuus keittaa 
selluksl ta! sahaa vuotuisesta 
mets!lnkasvusta 60 prosenttia. 
Loppu 40 pros,mttia on jlaanyt 
n!Uhln !!AllkkH k111wupalkalleen 
lahoamaan t1limiHtonperkm1s• 
puuna, lntvuksl11u, p/\lllnpl\tkl
na ja okslna. 

Kotimalscn mcts!\cnrr~lnn 
enslmm!Unen valhe on markkl 
nattoman metsatahteen tehos • 
tettu keraily . Toinen vaihc, 
energiametsa kasvaa vesolna 
syntynytta hieskoivu-, leppli-, 
haapa- tai pajutiheikkoli. Kol
mas vaihe, metsapuiden ener
giaviljely tahtali tulevaisuuteen: 
valitaan mahdollisimman no
peakasvuinen puulaji ja viljel
laan sita voimaperaisesti pelto
maisissa oloissa, lyhyella kier
toajalla. 

Roskapuu talteen 
Pienpuun tyypillisessa kor

juuketjussa metsuri kaataa kaa
tokahvallisella moottorisahal
laan ranteenvahvulsta hleskoi
vua. Teleskooppipuomilla va
rustettu kuormatraktori keraa 
r;mgat oksineen kasoihin pals
tan syrjaan. Rankojen kuivah
dettua ne haketetaan palsta
~akkurilla suoraan kuljetusau
tbn lavalle, ja hake ajetaan kun
~alliseen kaukoliimpokeskuk
seen. 

Roskapuun keraily ei paljon 
energiaa haukkaa. Koko kor
juuketjuun kannolta liimpokes
kukseen kuuluu vain vajaat 5 
prosenttia siita energiamaarasta 
jbka saadaan hakkeena talteen. 
Yksi sijoitettu energiapanos an
taa yli 20-kertaisen maaran 
energiaa takaisin. 

Vesakoita 
kasvattamalla · 
Kun vesovien, nopeakasvuis-

Nopeakasvuinen pajutiheikko tuottaa energiapuuta. Kuvassa 
vesasyntyista luonnonpajua Kemijoen suistossa. 

ten lehtipuid en annetaan kas
vaa lapipaasemattomana ti
heikkona paastaan yllattaviin 
kasvutuloksiin. Vesametsako
keissa - sahapuun sijasta ener
giapuuta - on saatu monin ver
roin enemmlin kuutioita ta! kilo
ja hehtaarilta kuin mihin perin
teisessa metsii.nhoidossa on to
tuttu. 

Tallaisia energiametsikoita on 
jo maassamme odottamassa 
hyodyntiimistliiin. Esimerkiksi 
1960-ja 1970-luvuilla toteutettu 
metsaojitus synnytti hieskoivi
koita yli puolelle miljoonalle 
hehtaarille. , 

Vesakkokasvatukseen, sekii 
luonnonmetsiin etta perustetta
ville energiaviljelmille, ehdote
taan vastikaan jatetyssa ener
giametsatoimikunnan mietin
nossa varattavaksi yhteensa 1.3 
miljoonan hehtaarin pinta-ala. 
Tavoitteena on seitseman mil-

joonan ulkomailt::i laivattavan 
oljytonnin korvaaminen vuoteen 
2000 mennessa. 

Maatilasta 
polttoaineen 
tuott~ja 
Energiametsatalous on koti

mainen, kestava, turvallinen ja 
luontoa hoitava ratkaisu ener
giaongelmaamme. Uusi ener
gia-aikakausi on myos lupaus 
maamme maatilataloudelle. 
Myytavaksi on tulossa uusi tuo
te: hake, joka metsatahteesta, 
koivuvesakosta tai energiapa
justa haketettuna. Polttoaineen 
tuotar.to on parhaillaan siirty
massa maatiloille. Nimenomaan 
energiaviljelma edustaa uutta, 
nykyaikaiseen maatalouteen 
soveltuvaa tapaa kotimaisen 
energian tuottamiseen. 
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