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~nergiametsakoordinaattori Veli Pohjonen 

Energi~puun ,viljely· avaa 
uusia mahdOllisuuksia 

Vesivoima, tuulivoima ja bio
massa ovat kaikki periiisin aurin
gon energiasta. Niin kauan kuin 
aurinko paistaa (arviolta ainakin 
seuraavat 50 000 vuotta), joet ei
viit Jakkaa virtaamasta , tuuli pu
haltamasta eiviitkii kasvit kasva
masta. Puhumme uudistuvista 
energiav aroista. 

Verrattuna uudistumattomiin 
energiavaroihin, kuten kivihii
leen, oljyyn ja uraaniin, aurin
gosta periiisin olevalla energialla 
on myos muita etuja kuin jatku
vuus. Aurinkoenergia jakaantuu 
tasa-arvoisesti. Sama aurinko 
saa tuulen puhaltamaan niin 
idiissii kuin lannessii. Joet keraa
vat aurinkoenergiaa koskiinsa ja 
putouksiinsa niin kehittyneissii 
maissa kuin kehitysmaissakin. 
Polttopuun varastoituv a energia 
ei kysele uskonsuuntaa. 

Auringon sateily 
harvaa ja jaksottaista 
Auringon suora· siiteily ei tiivisty 
luonnossa ollenkaan , vaan siroaa 
tasais estl maan pinnan yli. Maa
pallon aurinkoisin paikka on 
Punaisen meren alue L11hi
Idiissii. Siellii · keskimiiiirainen 
aurinkoteho on vuoden mittaan 
noin 280 Wattia neliometrille. Jos 
Punaisen meren hiekkaera
maassa haluttaisiin keriita sama 
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□ Vihreiden kasvien viljely on helpoin tapa kerata ja varas
toida harvaa ja jaksottaista auringon sateilya. Energiapuun 
keraily luonnonmetsista ja varsinainen energiaviljely tuovat 
uusia mahdollisuuksia maamme maatilatalouteen ja ener
gian kotimaisuusasteen lisaamiseen 

pilkkovat vesimolekyyleja ha
peksi ja vedyksi. 

Happi virtaa ilmakehiiiin; 
energiarikas vety antaa kasville 
kiiyttovoiman hiiliketjujen ra
kennustyohon. Kasvi kasvaa , ja 
lopputuloksena saamme aurin
gon energian taltioituna kemial
lisena energiana kasvin runkoon, 
oksiin, lehtiin j a juuriin. Kun 
halko tai hake palaa, kemiallinen 
energia vapautuu lampoener gi
ana. 

On mcrkillcpunt.iv,rn cttii kas 
vit tuntcvat fotosynteeslsstH!n 
sekii sahkon etta vedyn energla
muotoina. Ne kummatkin luonto 
kelpuuttaa vain hetkellisiksi vali
tL1otlciksi. StlhklHI kun ei voi va. 
ras toida, j a vcty tw1s on li.lun 
herkkiia rajahtamatin. Eltlvii 
luonto varastoi energian kemial
liseen sidokseen josta energia ei 
karkaa. 

Maapallon kasvillisuus - met
sat, pellot, suot - on kuin suuri 

aurinkopaneli joka keraa aurin
gon siiteitii ja varastoi ne vihrey
teensa. Toisin kuin keinotekoiset 
aurinkoenergian keraajiit kuten 
peilijiirjestelmiit tai fotodiodit, 
luonnon oma aurinkopaneli on 
helppo pystytti.ia: kerran kylvet
tynii tai istutettuna kasvillisuus 
rakentaa itse itsensa. Se myos 
huoltaa itse itseaiin kasvatta
malla uutt a lehvastoa loppuuna
jet.un khti kerrokscn paa lle. 

Metsap uissa 
valivarasto 

Milici huomaamatta mme 
n11111111nw mct.~iipuut sitovut uu-
1•i11!(on stltciden kuljettamaa 
encrgiau melkoisia maariii. vuo
sittain runsaat 700 Petajoulea 
0015 joulea) . Lampoarvoltaan se 
vastaa noin 17 miljoonaa oljyton
nia eli puolitoistakertaisesti ny
kyistii oljyntuontiamme. 

Puunj alostusteollisuus keittiiii 
selluksi, sahaa tai muuten jalos
taa metsiemme vuotuisesta kas
vusta noin 60 prosenttia. Loppu 40 
prosenttia on jiiiinyt naihin 
saakka kasvupaikalleen metsiiiin 
lahoamaan taimistonper
kauspuuna, latvuksina 1 oksina ja 
kantoina. 

Tami.in metsiitahteen keriiily 
poltettavaksi hakkeena on ensim
m1iinen vaihc maassa mmo kayn
nlstynyltti enorgiametslltaloutta. 
Sruraa v a vulhe kasvaa luonnon
vesakkou hicskoivuu, harm aa . 
lcppiHI, haupaa ja pajua. Kolm as 
vaihe, energiaviljely tahtiiii tule
vaisuuteen : valitaan mahdol
lisimman voimalliseen, pelto
niuisocn kasva tuksecn. 

Energiapajulla 
lupaavia . tuloksia 

Kun vesovia, nopeakasvuisia leh
tipuita viljellaan liipipiiiisemiitto-

miinii tiheikkona, ja kasvatuk
seen uhrataan huolenpitoa sa
malla mitalla kuin nykyai
kaisessa maataloudessa, pai.is
tiiiin hiimmiistyttav iiiin biomas
san tuotokseen. J alostettu energi
apaju on kasvamassa hyviiii 
vauhtia satoisimmaksi viljelys
kasviksemme. 

Energiapajun viijelyi.i on keh1-
tetty Suomessa ja Ruotsissa 197Q
luvun puolivalista liihtien. Puo
lenkymmenen vuoden kenttiiko
keiden jiilkeen viljelymenetelmiit 
on saatu hallintaan, ja kiiytannon 
viljelmiii on ruvettu perusta
maan. Ruotsalaisia energiaviljel
miii on maatiloilla jo noin 50 heh
taarin alueella, meilla maatila 
kokeet ovat juuri a'lkamassa. 

Energiapajun viljelya kehite, 
tiiiin Metsantutkimuslaitoksessa 
rationalisoiduksi tehoviljelyksi, 
jonka tavoitteena on pudottaa 
energiapuun hankintakust annuk
sct. Vertailukohteena on energia
puun keraily luonnonmetsistii. 
Siinii hankintakustannukseksi tu
lee tiinaiin 60- 70 mk / kuutio. Te
hoviljelylla arvellaan paiistiiviin 
siitli vaja asee n kolmannekseen, 
noln 20 mk: uan / kiintokuutio
metri. 

Maatiloille 
uusia tehtavia 
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Jeen, ii!jyyn ja uraaniin, aurin
gosta peraisin olevalla energialla 
on myiis muita etuja kuin jatku
vuus. Aurinkoenergia jakaantuu 
tasa-arvoisesti. Sama aurinko 
saa tuulen puhaltamaan niin 
idassa kuin lannessii. Joet keraii
vat aurinkoenergiaa koskiinsa ja 
putouksiinsa niin kehittyneissa 
maissa kuin kehitysmaissakin. 
Polttopuun varastoituva energia 
ei kysele uskonsuuntaa . 

Auringon sateily 
harvaa ja jaksottaista 
Auringon suora sateily ei tiivisty 
luonnossa ollenkaan, vaan siroaa 
tasaisesti maan pinnan yli. Maa
pallon a11rinkoisin paikka on 
Punaisen meren alue L!.ihi
Idiissii. Siellii keskimaiiriiinen 
aurinkoteho on vuoden mittaan 
noin 280 Wattia neliiimetrille. Jos 
Punaisen meren hiekkaerii
maassa haluttaisiin keriitii sama 
maara energiaa auringosta kuin 
Niagarassa virtaa vetena, tarvit
taisiin kerailyyn 1600 hehtaarin 
pinta-ala . Jos energia halut
taisiin sahkiina, taman paivan 
suhteellisen heikkotehoisten au
rinkoparien tulisi kattaa vielii 
paljon suurempi alue. 

Auringon vuotuinen jaksot
taisuus on sita suurempi ongelma 
mita pohjoisemmaksi mennaan. 
Suomessa auringon voimaa voisi 
kayttaii esimerkiksi talojen liim
mitykseen. Valitettavasti kolme 
neljasosaa auringon sateilys
tamme saadaan kesiilla kun liim
mitystarve on olematon. 

Vaikka auringon sateily on yli
voimaisesti runsain energialiih
teemme, sen talteenoton talou
dellisuus riippuu kahdesta avain
kysymyksesta: voidaanko satei
lyn keraajat levittaa helposti laa
joille pinta-aloille? ja voivatko 
siiteilyn keraiijat myiis varas
toida vastaanottamansa auringon 
energian? 

Vihreat kasvit 
v arastoivat energiaa 

Kun auringon sateet osuvat vih
reiden kasvien lehtiin alkaa eras 
elollisen luonnon tarkeimpia ket
jureaktioita: yhteyttaminen eli 
fotosynteesi. Lehtivihrea
hiukkaset muuntavat auringon 
sateet ensin pienenpieniksi sah
kiilatauksiksi. N ama lataukset 

µ1111.11.ovac ves1mo1e1CyyleJa ha
peksi ja vedyksi. 

Happi virtaa ilmakehiian; 
energiarikas vety antaa kasville 
kayttiivoiman hiiliketjujen ra
kennustyiihon. Kasvi kasvaa, ja 
lopputuloksena saamme aurin
gon energian taltioituna kemial
Jisena energiana kasvin runkoon, 
oksiin, lehtiin ja juuriin. Kun 
halko tai hake palaa, kemiallinen 
energia vapautuu lampol'nl'rgi 
ana . 

On mcrkillcpantuvaa ctW kt1H
vit tuntevat fotosynlcl'Si8siH\n 
sekil sahkon etta vedyn energia 
muotoina. Ne kummatkin luonto 
kelpuuttaa vain hetkellisiksi vali
tuottciksi. Stihkill.i kun ei voi vu
rastoida, ja vety taas on Iiiun 
herkkiia riijahtamiHin. Ell.iva 
luonto varastoi energian kemial
liseen sidokseen josta energia ei 
karkaa. 

Maapallon kasvillisuus - met
sat, pellot, suot - on kuin suuri 

aurinkopaneli joka keraii aurin
gon sateitii ja varastoi ne vihrey
teensa. Toisin kuin keinotekoiset 
aurinkoenergian keriHijat kuten 
peilijiirjestelmiit tai fotodiodit, 
luonnon oma aurinkopaneli on 
helppo pystyttaii: kerran kylvet
tyna tai istutettuna kasvillisuus 
rakentaa itse itsensii. Se myiis 
huoltaa itse itseaan kasvatta
malla uutta lehvasttHi loppuuna
jctun lPhtikcrroksen pllillle. 

Metsi.ipuissa 
valivarasto 

Miltei huomaamattamme 
nw.1mrnl' mctsilpuut sitovut uu
ringon sliteiden kuljettumau 
energiuu mclkoisiu maaria. vuo
sittain runsaat 700 Petajoulea 
(1015 joulea). Liimpiiarvoltaan se 
vastaa noin 17 miljoonaa oljyton
nia eli puolitoistakertaisesti ny -
kyista oljyntuontiamme. 

Pu unj alostusteo!lisuus keittaii 
selluksi, sahaa tai muuten jalos
taa metsiemme vuotuisesta kas
vusta noin 60 prosenttia. Loppu 40 
prosenttia on jiiiinyt naihin 
saakka kasvupaikalleen metsaiin 
lahoamaan taimistonper
kauspuuna, latvuksina, oksina ja 
kantoina. 

Tiimiin metsatahteen keraily 
poltettavaksi hakkeena on ensim
mainen vuihe maassammc kayn
nistynytUi energiwnetsataloutta. 
S(•uruu vu vuihc kusvaa luonnon
vcsukkela - hicskoivuu, harmua 
It•ppil!l, haupaa ja pujua. Kolmas 
vaihe, energiaviljely tahtiiii tule
vaisuuteen: valitaan mahdol
lisimmnn voimalliseen, pelto
maiS('l'n kusvatuksecn . 

Energiapajulla 
lupaavia . tuloksia 

Kun vesovia, nopeakasvuisia leh
tipuita viljellaan lapipaasemattii-

D Vihreiit kasvit sitovat aurinkoenergiaa luonnonmukaisella tavalla. Kuvassa energiapajuviljelmii Met
siintutkimuslaitoksen koekentiillii, 

tetty ::iuomessa ja Ruotsissa 1970-
luvun puoliviilistii lahtien. Puo
lenkymmenen vuoden kenttiiko
keiden jiilkeen viljelymenetelmat 
on saatu hallintaan, ja kaytiinniin 
viljelmiii on ruvettu perusta:
maan. Ruotsalaisia energiaviljel
miii on maatiloillajo noin 50 heq
taarin alueella, meilla maatila
kokeet ov at j uuri a"lkamassa. 

Energiapajun viljelya kehite-. 
tiiiin Metsantutkimuslaitoksessa 
rationalisoiduksi tehoviljelyksi, 
jonka tavoitteena on pudottaa 
cnergiapuun hankintakustannuk
set. Vertailukohteena on energia
puun keriiily luonnonmetsista. 
Siina hankintakustannukseksi tu
lee tiinaiin 60-70 mk / kuutio. Te
hoviljelyllii arvellaan piiastavan 
siitii vajaaseen kolmannekseen, 
noin 20 mk: aan / kiintokuutio
metri. 

Maatiloille 
uusia tehtavia 

Energiametsiitalous on koti
mainen, kestava, turvallinen ja 
luontoa hoitava tapa kerata ja 
varastoida auringon energiaa. 
Uusi energia-aikakausi on myos 
haaste maamme maatiloille. 
Myytiivaksi on tulossa uusi 
tuote, hake joko luonnonmetsien 
energiapuusta tai energiaviljel
milta haketettuna. 

Energiapuun hankintakustan
n,uksen takia suunta kiil kohti 
energiaviljelya. Tama voi avata 
aivan uusia tyiitilaisuuksia maa
seudulle. Lasketaan, etta 2-3 
maatilaa saisi toimeentulonsa 
aina 100 hehtaaria kohti. Jos 
energiametsatoimikunnan ehdo
tus - 550 000 hehtaaria energia
viljelmiii maahamme t~man vuo
sisadan Joppuun mennessii - to
teutuisi, se tietaisi tyiimaata noin 
15 000 maatilalle. Kiiytanniissa 
luku olisi vielii suurempi, koska 
energiaviljelysta tulisi ilmeisesti 
uusi vaihtoehto muun muassa 
nurmiviljely'n ja karjatalouden 
oheen. 

Luvassa on myiis suomalaisen 
maiseman siistiytyminen. Hoide
tut energiaviljelmiit poistai'sivat 
kulonvarisen riinsistyneen paket
tipeltomaiseman, ja tilalle saa
taisiin jiilleen lehtivihreaa. Ener
giapellot soveltunevat maalais
maisemaan myiis paremmin ku'in 
jotkut muut aurinkoenergian ke
raiijat, esimerkiksi 100 metrin 
korkuiset suurtuulimyllyt ripotel
tuna lukuisia joka pitajiian. 

-
~ 
_:> . 
o(J 
0 


