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Uudistuvan energian haaJsteet 
.Aurinkoenergian valjastamiseen kehitettava huokeita menetelmia 

---
Uudistumattoman energi

an, nimenomaan oljyn yli
voimainen halpuus 1950- ja 
1960-luvuilla ohjasi yhteis
kuntamme ja elamanta
pamme nykyiseen muot· 
tiinsa. Halvan oljyn aika
kausi on nyt kuitenkin paat
tynyt, ja lahitulevaisuudes· 
sa oljyn osuus lansimaiden 
energiakakusta on korvatta· 
va tavalla tai toisella. 

Kun nykytekniikan suo
mat parannukset rakennus
ten eristamisessa ja muut 
yhta yksinkertaiset energi• 
an saastotoimet on toteutet· 
tu, varteenotettavia oljyn 
korvaajia jaa vain kaksi: 
ydinvoima tai aurinko. 

Meidan on joko hyvaksyt
tava ydinenergia kaikkine 
ymparistoriskeineen tai 
meidan on kehitttava huo
keat menetelmat uudistu
van aurinkoeoergian valjas• 
tamiseksi. 

Vesivoima, tuuli ja kasvit ovat 
kotoisia energiavaroja mrne. Ne 
kaikki saavat alkunsa auringosta. 
Niin kauan kuin aurinko paistaa 
(arviolta ainakin seuraavat 50 000 
vuotta), joet eiviit lakkaa virtaa
masta, tuuli puhaltamasta eiviitkii 
kasvit kasvamasta, puhumme uu
distuvista energiavaroista . 

Aurinko paistaa maapa llon pin- · 
nan yli verraten tasaisesti. Mita 
suurempi jonkin valtion pinta-ala 
on sitii enemmiin se saa ilmaista 
aurinkoenergiaa. Sellaiset laajat .. ,... . ,, . .., ___ , ____ : 

Vesi- ja 
ttiulivoima 

Vesivoima saadaan virtaavan 
veden liikkeestii, joka voidaan 
muuttaa voimalaitoksessa siihkok
si. Joet keriiaviit laajille alueille 
auringon paisteesta alkunsa saa
neet sateet yhdeksi virraksi, jonka 
koskipaikoissa tiimii energia on 
helpoimmin vangittavissa. Esimer
kiksi Niagaran putouksiin on niiin 
keskittynyt siihkiinii laskettavaa 
tehoa 4400'megawattia (4400 miljoo
naa Wattia). Valjastettuna Niagara 
vastaisi neljiiii ydinvoimalaa. 

Tuulivoima saadaan virtaavan 
ilman liikkeestii, joka taas voidaan 
muuttaa siihkoksi tuulimyllyssii. 
Keskiarvotuuli puhaltaa maan pin
nan yli reipasta pyoriiilyvauhtia: 
noin 6 metriii sekunnissa . Kun tiil
lainen tuuli liipiiisee tuulta vasten 

asetetun, neliometrin suuruisen ke
hikon, siinii voidaan rnitata tuulite
hoksi 130 Wattia. Kokonaan siih
koksi rnuutettuna se siis sytyttiiisi 
pari poytiilamppua. 

Navakka rannikkotuuli puhaltaa 
nopeudella 25 metriii sekunnissa. 
Se nostaisi tuulitehon jo 10 000 
wattiin (10 kW) neliometriii kohti. 
Ensimrniiisiii tuulivoimaloita ra
kennetaankin parhaillaan eri puo
lilla Eurooppaa alaville rannikko
seuduille, suunn(telmissa jopa me
rellii kelluville ponttooneille, missii 
tuuli puhaltaisi tasaisen voimak
kaana mahdollisimman suuren 
osan aikana. 

Auringosta 
sahkoa 

Samoin kuin joki, myos tuuli ko-

koaa laajalle alueelle lankeavaa au
ringon siiteilyii. Auringon paiste 
sellaisenaan ei sen sijaan tiivisty 
ilmakehiissii ollenkaan, vaan levi
iiii tasaisesti maan pinnan yli. Tii
mii leviiirninen tuo mukanaan pul
man kun auringonpaistetta ruve
taan valjastamaan suoraan siih
koksi. 

Maapallon aurinkoisin paikka 
orl Punaisen meren alue Liihi-ldiis• 
sii. Siellii keskimiiiiriiinen aurinko
teho on vuoden mittaan noin 280 
wattia neliometrille. Jos Puna isen 
meren hiekkaeriimaassa haluttai
siin keriitii sama miiiirii energiaa 
auringon paisteesta kuin Niagaras
sa virtaa koskivoimana, keriiilyyn 
tarvittaisiin 1600 hehtaarin alue. 
Joen ja tuulen energiaitoisuuksia 
ajatellen aurinko paistaa ylliittii· 
van heikosti. 

Kun aurinkoenergia muutetaan 
kokonaan siihkoksi, keriiilyyn tar
vitaan eriimaasta itse asiassa pie
nen pitiijiin kokoinen alue, sillli tii· 
man piiiviin aurinkoparit pystyv!lt 
muuttamaan auringon paisteesta 
siihkoksi vain kymmenennen osan . 

Auringon paiste on jaksottaista, 
vaihtelua aiheuttaa toisaa lta piii
vlln ja yc'.m, toisaalta kesiin ja tal· 
ven vuorotte lu. Jaksottaisuus ai
heuttaa varastointiongelman 
mistli voimaa kun aurinko ei pais
ta. Esimerkiksi siihkl'>n varastoin 
tia ei ole pystytty ratkaisemaan, 
vaikka monia kiertoteitil on kaa
vailtu. Piiiviin aurinkoallhk6llii 
voisi vaikkapa pumpata vetUI stiili
Mn, josta sitii valutettaisiin y6n ai
kana generaattorin liipi. Toistai
seksi tiillaiset kiertoyritykset ovat 
kariutuneet kustannuksiin. 

Auringon paisteen kesii/talvi · 
jaksottaisuus on sitii. suurempi on· 
gelma mitii pohjoisemmaksi men
niiiin. Suomessa auringon voimaa 
voisi kiiyttaii esirnerkiksi talojen 
!iirnrni~~ks_~en. Pirneii. t~lv~!Il!Il~. on 

kasvin vihreiian lehteen, kiiynnis
tyy eras elollisen luonnon tiirkeim- . 
piii ketjureaktioita: hiilen yhteytta
minen eli fotosynteesi. Auringon 
valo vastaanotetaan lehtivihreii
hiukkasten monimutkaisiin kalvoi
hin. Niissii auringonvalo muunne
taan ensin pienenpieniksi siihkola
tauksiksi, jotka sitten pilkkovat 
kasvin juurillaan irnemiii vesimole
kyylejii happi- ja vetyatorneiksi. 

Happi virtaa puhtaana ilmake
hAiin, kun taas energiarikas vety 
otetaan kiiyttovoirnaksi hiiliketju
jen rakennustyohon. Kasvi kasvaa, 
ja lopputuloksena saamme aurin
gon energian siiilottynii kemialli
seksi energiaksi kasvin runkon, ok
siin, lehtiin ja juuriin. Kun halko 
tai hake sytytetiiiin palamaan, ke
miallinen energia vapautuu liimpo· 
nii kuumentamaan saunan kiuasta 
tai liimpokeskuksen kattilaa. 

Kannattaa panna rnekrille ettii 
luonto (kasvit) kyllii kiiyttiiii sekii 
slihkliii ettii vetyii energiataloudes
saan . Kumpikin niistii. kelpaa kui
tenkin vain vtllituotteeksi. Sahkoii 
kun ei voi varastoida, jl'. vety taas 
yhdessii hapen kanssa on liian 
herkkM riijahtiimiiiin. Eliivii. luon
to varastoi energiaa vain kemialli
seen sidokseen, mistii energia ei 
karkaa. 

Metsat aurinko
voimaloina 

Maapallon metsiit rnuodostavat 
luonnon oman aurinkovoi.ll'alan. 
Tekniikkaan perustuvista laitok
sista poiketen metsii.n energialaitos 
on helppo pystyttiiii, puuthan ra
kentavat itse itsnsii, kun ne kerran 
kylvetiilin tai istutetaan. Puusto 
mylis huoltaa itse itseiiiin kasvatta
malla jatkuvasti uutta lehviistoii 
fotosynteesissii loppuunajetun leh
tikerroksen pii.iille. Metsien aurin
kovoirnalassa ei tarvita huoltomie-

' hiii nikkuvikoia koriaamaan. 
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1960-luvuilla ohjasi yhteis
kuntamme ja elamanta
pamme nykyiseen muot
tiinsa. Halvan oljyn aika
kausi on nyt kuitenkin paat• 
tynyt, ja lahitulevaisuudes• 
sa oljyn osuus lansimaiden 
energiakakusta on korvatta• 
va tavalla tai toisella. 

Kun nykytekniikan suo· 
mat parannukset rakennus· 
ten eristamisessa ja muut 
yhta yksinkertaiset energi
an saastotoimet on toteutet
tu, varteenotettavia oljyn 
korvaajia jaa vain kaksi: 
ydinvoima tai aurinko. 

Meidan on joko hyviiksyt• 
tava ydinenergia kaikkine 
ympiiristoriskeineen tai 
meidan on kehitttava huo• 
keat menetelmat uudistu· 
van aurinkoenergian valjas• 
tamiseksi. 

Vesivoima, tuuli ja kasvit ovat 
kotoisia energiavarojamme. Ne 
kaikki saavat alkunsa auringosta. 
Niin kauan kuin aurinko paistaa 
(arviolta ainakin seuraavat 50 000 
vuotta). joet eiviit lakkaa virtaa· 
masta, tuuli puhaltamasta eiviitkii 
kasvit kasvamasta, puhumme uu
distuvista energiavaroista. 

Aurinko paistaa maapallon pin- · 
nan yli verraten tasaisesti. Mitii 
suurempi jonkin valtion pinta-ala 
on sitii enemmiin se saa ilmaista 
aurinkoenergiaa. Sellaiset laajat 
maat kuin Suomi ovatkin tulevai
suuden vauraita energiamaita. 

Verrattuna uudistumattomi.in 
energiavaroihin, kuten kivihiileen, 
o!jyyn tai uraaniin, auringosta pe
riiisin olevalla energialla on jatku· 
van saannin ohella muuan toinen· 
kin merkittiivii etu. Aurinkoener· 
gia jakaantµu tasa-arvoisesti mail
le ja kansoille. Sama aurinko saa 
tuulen puhaltamaan µiin, idiissii 
kuin liinnessii. Joet keriiiiviit aurin
koenergiaa koskiinsa ja putouk
siinsa niin kehittttyneissii maissa 
kuin kehitysmaissakin. Polttopuu
hun varastoituva liimpo ei kysele 
uskonsuuntaa. 

Vesivoima saadaan virtaavan 
veden liikkeestii, joka voidaan 
muuttaa voimalaitoksessa siihkok
si. Joet keriiiiviit laajille alueille 
auringon paisteesta alkunsa saa
neet sateet yhdeksi virraksi, jonka 
koskipaikoissa tiimii energia on 
helpoimmin vangiUaviHsa. v:11im11r
kiksi Niagaran riuLoukHiin on nllin 
keskittynyL sllhkllnd h1sk(1Ltn vnn 
tehou 4400 mog11w11Ltiu (4400 miljoo
naa W11tti1~). VuljuHLoLtunn Niagara 
vastaisi nclj/111 ydinvoimalua. 

'ruulivoima saadaan virtaavan 
ilman liikkeestll, joka taas voidaan 
muuttaa sahkoks i tuulimyllyssii. 
Keskiarvotuuli puhaltaa maan pin
nan yli reipasta pyoriiilyvauhtia: 
noin 6 metriii sekunnissa. Kun tiil
lainen tuuli liipiiisee tuulta vasten 
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pari poytiilamppua. 
Navakka rannikkotuuli puhaltaa 

nopeudella 25 metriii sekunnissa. 
Se nostaisi tuulitehon jo 10 000 
wattiin (10 kW) neliometriii kohti. 
Ensimmiiisiii tuulivoimaloita ra
kennetaankin parhaillaan eri puo· 
!ilia J•!urooppaa alaville rannikko-
11cuduillo, 8uunnitelmissa jopa m,1-

rclltl kt1lluvillc ponttooneille , miHH 
tuuli puhnltuisi tnsaisen voim11k 
kaana muhclollisimman suur(1n 
osan aikana . 

Auringosta 
sahkoa 

Samoin kuin joki, myos tuuli ko-
·~ 
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Australialaisten tiedemiesten kehittiimii korkealiimpoinen aurin
kovoimal,a antaa liimmon noin kymmenelle taloudelle ja hukka
liimpo kiiytetiiiin veden liimmittiimiseen. 
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iiii tasaisesti maan pinnan yli. Ta
ma leviiirninen tuo mukanaan pul
rnan kun auringonpaistetta ruve
taan valjastarnaan suoraan siih· 
koksi. 

Maapallon aurinkoisin paikka 
orl Punaisen meren alue Liihi-Idas
slL Siellt\ keskimUrilinen aurinko
toho on vuodon mitLaan noin 280 
w11tli11 noli01110Lrillc. Jos Punaisen 
mmon hi11kk1H'rllmnaHsa haluttai-
1:1iin keriltil Rama milt\r/1 onergiaa 
auringon paiRtccsta kuin Niugnras
sa virtan koNkivoimana, kerl\ilyyn 
tarvittaisiin 1600 hehtaarin alue. 
Joen ja tuulcn energiaitoisuuksia 
ajatellen nurinko paistaa ylliittil · 
van heikosti. 

Kun aurinkoenergia muutetaan 
kokonnan ~&hkoksi, kerililyyn tar
vitaan erlimaasta itse asiassa pie
nen pitiijlin kokoinen alue, sillil tA
miin piiivlin aurinkoparit pystyvilt 
muuttamaan auringon paisteesta 
siihkoksi vain kymmenennen osan. 

Auringon paiste on jaksottaista, 
vaihtelua aiheuttaa toisaalta plli· 
viin ja yon, toisaalta kesiin ja tal
ven vuorottelu. Jaksottaisuus ai
heuttaa varastointiongelman 
rnistii voimaa kun aurinko ei pais
ta. Esimerkiksi siihkon varastoin
tia ei ole pystytty ratkaisemaan, 
vaikka monia kiertoteitii on kaa
vailtu. Piiiviin aurinkosiihkOlll! 
voisi vaikkapa purnpata vettii siiili
Mn, josta sitii valutettaisiin yon ai
kana genernattorin liipi. Toistai
seksi tiillaiset kiertoyritykset ovat 
kariutuneet kustannuksiin. 

Auringon paisteen kesii/talvi • 
jaksottaisuus on sitii suurempi on• 
gelma mitii pohjoisemmaksi men
niiiin. Suomessa auringon voimaa 
voisi kiiyttiiii esimerkiksi talojen 
liimrnitykseen. Pimeii talvemme on 
kuitenkin ilrnastomrne ja sijaintim
me asettama este jota emme voi 
kiertiiii. Kolme neljiisosaa auringon 
siiteilystiimrne saadankin kesiillii 
kun liimmitystarve on olematon. 

Vaikka auringon siiteily on yli
voirnaisesti runsain energialiih· 
teemme, sen talteenoton taloudelli
suus riippuu kahdesta avainkysy
myksestii: voidanako siiteilyn ke· 
riiiijiit levittiiii helposti laajoille 
pinta-alo}lle? ja voivatko siiteilyn 
keriiajiit rnyos varastoida vastaan· 
ottamansa aurinkoenergian? 

Kasvit avuksi 
Kun auringon valo osuus eliiviin 

valo vastaanotetaan lehtivihreii
hiukkasten monirnutkaisiin kalvoi
hin. Niissil auringonvalo muunne
taan ensin pienenpieniksi siihkola
tauksiksi, jotka sitten pilkkovat 
kasvin juurillaan irnemiii vesimole
kyyleja happi- ja vetyatomeiksi. 

Happi virtaa puhtaana ilmake
hai!n, kun taas energiarikas vety 
otetaan kliyttOvoimaksi hiiliketju
jen rakennustylihon. Kasvi kasvaa, 
ja lopputuloksena saamme aurin
gon energian siiilottynii kemialli
seksi energiaksi kasvin runkon, ok
siin, lehtiin ja juuriin. Kun halko 
tai hake sytytetiiiin palamaan, ke
miallinen energia vapautuu liimpo
nli kuumentamaan saunan . kiuasta 
tai liimpc'lkeskuksen kattilaa. 

Kannattaa panna mekrille ettii 
luonto (kasvit) kyllii kiiyttiiii sekii 
silhkOii ett/i vety/i energiataloudes
saan. Kumpikin niistii kelpaa kui
tenkin vain valituotteeksi. Siihkoii 
kun ei voi varastoida, j?. vety taas 
yhdessii hapen kanssa on liian 
herkkilll riijiihtilmiiiin. Eliivii luon
to varastoi energiaa vain kemialli
seen sidokseen, rnistii energia ei 
karkaa. 

Metsat aurinko
voimaloina 

Maapallon metsiit muodostavat 
luonnon oman aurinkovoiwalan. 
Tekniikkaan perustuvista laitok
sista poiketen metsiin energialaitos 
on helppo pystyttiiii, puuthan ra
kentavat itse itsnsil, kun ne kerran 
kylvetiiiin tai istutetaan. Puusto 
myos huoltaa itse itseiiiin kasvatta
malla jatkuvasti uutta lehviistoii 
fotosynteesissii loppuunajetun leh
tikerroksen piiiille. Metsien aurin
kovoirnalassa ei tarvita huoltomie
hiii pikkuvikoja korjaamaan. 

Miltei huomaamattarnme maam
me metsiipuut sitovat auringon sii
teiden kuljettamaa energiaa jo nyt 
ltuornattavia miiiiriii, vuosittain 
runsaat 700 Petajoulea (1015 jou
lea). Liimpoarvoltaan se vastaa 
noin 17 rniljoonaa oljytonnia eli · 
puolitoistakertaisesti nykyistii ol
jyntuontiamme. 

1970-luvun liljykriisit ovat opet· 
taneet, ettli metsiiiin kannattaa 
mennii energiapulassakin. Energia
metsiitalous on kotirnainen, kestii· 
vii, turvallinen ja luontoa hoitava 
tapa vastata uudistuvan energian 
aikakauden haasteisiin. 


