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Aurinko on ollut ihmiskunna n taloudellista toimintaa 

k~yttliv~ ainut voirnqnl~hde l~hes koko tunnetun histo

riallisen ajan. Pit'.{aa.n Se tarkoitti v.J_j_n kasvava?. 

puuta, jonka runkoo~ ja oksistoon aurinkcenergia oli 

:sitout.unut. Energia saatiin hy~tyktiyt t~6n 7 •• .. • • 
.t.ampon3 . 

kun puu poltettiin. 

1800-lu vulla opitt iin kivihiilen ja Bljyn k~ytt5. 

Myos niiden energia on periisin auringosta; sitojina 

toimivat esihistoriallisen ajan saniaismetsat ja mer

ten plankton. 

Kivihiili ja oljy eroavat kasvavasta puusta ratkai

sevasti siin~ , ett~ niid en energia on k~ytett~viss~ 

vain kertaalleen; p~humrne uud istu mattom asta luonnon

varasta. 

Uudistumattoman energian, nimenomaan oljyn yLivoi

mainen halpuus 1950- ja 1960 -lu vuilla ohjasi yhteis

kuntamme ja elim~ntapamme nyky iseen muottiinsa. T~

naan yli 80 prosenttia ihmiskunnan energian tarpeesta 

tyydytet~Mn uudistumattomilla luonnonvaroill a , p~aasias

sa oljy~ polttamalla. 

Halvan ~ljy~ aikakausi nhyttai kuitenkin nyt pHtit

tyneen. Ui..hi tulevaisuudessa sen osuus lansiinaiden 

energiakakusta on korvattava tavalla tai toi s ella; 

pelkk~~n ener ~i an s~~stM mi seen ja siitti seuraavan elir1-

tason la skuun nyky-yhteiskunta tuskin suostuu. 

Varteenote ttav ia vaihtoehtoja Dn vain kaksi: ydin

voima tai aurinko. Meidin on joko hyvJksytt Jv~ ydin

energia kaikki nen ymp~rist~riskeineen, tai meidin on 

kehitetti vi uudistuvat menet el m~t aurinkoenergian val

jastamise lrn:L. 
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~urinkoenergia talteen 

~ur ingon sateilla sellaisinaan on vain hetkellinen 

valaiseva ja lammittava vaikutus. Jetta aurinkoener

giaa voitaisiin k~yttaa rnyohe mminkin, sateily on varas

toitava llimpona, muut etta va sahkoksi tai sidottava ke

miallise k si energia ks i. 

Pinta, parhaiten musta, lampenee auringon s~teiden 

kohdate ssa sen. Lampo v oid aan kerata talteen pinnan 

alla kiertav~an veteen. Tahan periaatteeseen pohjaa

v at aurinkoisiin eramaihin suunnitel l ut aurinkovoima

la t. Aur ingon sateilya tehostetaan p eileilla jotka oh

jaavat laajalle pinnalle osuvat sateet yhteen pistee

seen. Lampo kerataan keskitetysti, muutetaan turbii 

neissa sahkoksi j a johdetaan asutuille seuduille. 
' 

Lasketaan , etta aurinko - peilikerays - lampo 

sahko-ketjusta saatava energia tulee viela 5-10 

kertaa nykyista kuluttajasahkoa kalliimma k ~i. 

Sahkoa piikennovoimalasta 

Yksinker t ai s i mmalta tavalta valjastaa aurinkoene~ g ia 

tun tuis i muutta a se suoraan sahkoks i fotopareilla •. On

han niita k~ytetty menestyksekka~sti jo avaruusaluk~is~ 

sa ja pien empina kameroissa. 

Fo topa r it va l mis t etaa n piimetallista, jolla on omi

naisuus synny tt~~ pienia sahkovarauksia auringonvalon 

kohdatessa sen . Nyky isillli piikennoilla p~~stggn noin 

10 prosentin hyotysuhteeseen. 

Aurin gon paiste2n keskiteho koko vuoden ajalle lasket

tuna on asutuilla seuduilla noin 200 Wattia neliometril

le. Jos haluaisim me sytytta~ poyt~lampun (60 Wattia), 

piikennosahkolla, yhtenaisen piikennolevyn tulisi kattaa 
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kolmen neli6n pinta. Jos taas haluaisimme korvata 

1000 Megawatin ydinvoi~ a lan piikerinovoimalal la, kec

nojen tulisi kattaa aukot t omasti 5000 hehtaarin maa

alue, neli~ jonka s i vu olisi runsas 7 kilom et ri~. 

Tli l laisen rakennelman toimivuus lumimyra kyjen ja 

vesisateide n j~ l keen tuntuu ~sopialta. Saatava s~hkH-

\ri· n '--1.,uli· --i 20--40 1-re.,,,t,::i,.., ra:· ;,1c:.:n \n-J -·-1- "-~1;"' " 'i"'· rr,:-; J,a·l-.l. .:) ..,_ l',,.. -'- <...l.<.J.. _tJ ..L L L .o..-.. \-U _l.lvl,( Jd..:)C-.1. .. r-....Jt..1. .... -

liimmalcsi. 

Oivallinen fotosynteesi 

Kun auringon s~teet osu vat v i hrei~en kasvien lehtiin 

alkaa er~s el~v~n luonnon t~rke i mpi ~ ketjureaktioitn: 

yhteyttiminen eli fotosynteesi. Lehtivihre~hiukkaset 

muuntavat auringon s~teet ensin pienenpieniksi s~hkb 

varauksiksi~ Ni□li s~hk~varaukset pilkkovat ves i mole

kyylej~ hapeksi ja vedyksi. 

Happi virtaa il makeh ~~n; energiarikas vety antaa 

k~yttlivoiman hiiliketjujen rakennustyBh~n. Kasvi kas

vaa, ja lopputuloksena olemme saaneet auringon energian 

tarl i t o ituna kemiaJ. li seksi e~ergiaksi runkocn, oksiin, 

lehtiin ja juuriin. 

On merkille pantavaa ett~ kasvit tuntevat fotosyn tce 

siss~~n sek~ sfhkbn ett~ vedyn enerGiamuotona. Ne kum

pikin ovat hetkellisi~ v~lituotteita. Energian varas

tointiin on valittu kuiten~ i n kemiallinen sides, josta 

energia ei kar k a a, 

Fotosynteesj_in perustuvan aurinkovoirnalan rakennus 

on helppoa: kerran kylvettyn~ tai istutettuna kasvit 

rakentavat itse itsens~ . Ne my~s huoltavat itse itse

~lin lcasvatta mal la uutta lchvist~~ loppuunajetun kerrok-

sen ylapuoJ.elle. Kasvit ovat luonnol li nen tapa levit-

ta.a. auringon sz-i te ilyn kerti.aj at laa.j oil l e p1nt2.-aloi 11 e. 
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Ener giaa tehoviljelylla 

Metsapuum~e ja -pensaarn me seka peltokasvimrne sit o
vat jo nyt fotosynteesiss~~n auringon energiaa kaksi 

kertaa ene mm~n kuin tuomme sit~ vuo sittain raaka~ljy

na . Viela htlmm~stytt~v~mpiin tuloksiin p~asemme , kun 

valitsemme sopivat kasvit auringon energiaa vangitse

maan. 

E n e r g i a v i 1 j e 1 y on oppi viljelyskasveista 

j a -rnenete l mi s ta, j oilla auringon. energiaa vastaanote ta an, 

sidotaan ja varastoidaan. Kasvilajista ja kasvinosasta 

rii ppumatta jokaisen sidotun, kuivan biomassakilon ener

giasis~ltB on vakio: noin 19 Megajou lea. Se on 45 

prosenttia raskaan polttoBljykilon energiasis~llBst~. 

Energiaviljelyyn etsitaan parhaillaan mahdollisimman 
satoisia kasveja ymp~ri maai l man. Tropiikissa kasvava 

sokeriruoko on eras lupaa vimpi a . Kaytann~n viljelyksil

lakin siita voidaan saada 50-1 00 tonnin vuotuisia kuiva

ainesatoja .hehtaa rilta. 

Jatkojalostuksen kannalta sokeriin si toutunut energia 

on tavoiteltavaa . Sokerin kayttaminen polttonesteeksi 

etanoliksi hallitaan jo, ja se on arkipaiv~~ muun 

muassa Brasilian energiahuollossa. 

Meikalaisista viljelyskasveista kysymykseen voisi 

tulla sokerijuurikas. Se on naatit mukaanluk ien satoi

sin peltokasvimme : noin 15 tonnia hehtaarilta. 

Luonnonkas~eistamme pisimman korre~ vet~~ j~rviruoko. 

Meren- ja j~rvenlahdista on mitattu kuiva-ainesatoja, 

jotka ovat samaa 15 tannin luokkaa kuin sokerijuurikkaalla. 

Jarviruo'on kas vuvoima on todella h~mm~stytt~v~. Paras 

pituuskasvuhavainto on kuin komealta rnaissilta: 466 cm 
kesassa . 
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1:tfO~JDa iUS ta DOl 'ctoainet ~a 

Kun vesovia, nopeakasvuisia lehtipuita viljell~~n 

lapip~asem~tt5m~n~ tiheikkon~, ja kasvatukseen uhra

taan huolenpitoa sarnalla mitalla kuin perinteisiin 

peltokasveihin, pti~sta~n hamm~stytt~viin biomassan 

tuotoksiin. Jalostettu energiapaju on kasvamassa hy

vaa vauhtia satoisimmaksi viljelyskasvikse~me. 

Energiapajuja on tuotu maahamme kokeiltaviksi Tans

kasta, Unkarista ja Siperiasta. Nopeakasvuisia pajuja 

on loydetty myos kotimaasta, muun muassa Oulun yliopis

ton kasvitieteellisesta puutarhasta. 

Ener8iapajun viljelya on tutkittu maassamme vuodesta 

1973. Heti a l un pitaen kokeista saatiin lupaavia tu

loksia; v~otuiset kuiva-ainesadot ovat vaihdelleet 

v~lill~ 10~20 tn/ha. Energiapajun viljelytekniikka 

hallitaan jo, ja hetitaarien suuruusluokkaa olevat koe

viljelmat ovat perusteilla. 

Pajun energiaviljelyyn soveltuvia maita olisivat 

peltoheitot, pakettipellot, turvetuotannosta vapau

tuvat suonpohjat ja ravinteiset, muuten vaikeasti 

viljelttivat mets~ojitusalueet. · Vastiki~n mietint6n

sa jattanyt energiametsatoimikunta ehdottaa, etta 

vuoteen 2000 mennessa naita alueita tulisi saattaa 

energiaviljelyyn 550 000 hehtaaria. Tavoitteena 

on kahden miljoonan ulkomailta laivattavan oljyton

nin saastaminen. 


