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l johtaneen Nonllin va
emmat ajautu lvat um-

1ik aa Vllin kah deksa n 
n racllk aaliin ra tkai
upolvcn ja suk111molen 
a. Niin ;1stui 42 vuot ias 
mimm ;1llc ja nilk yvim
ista on myiiskin, ettii 
cen joht avan tur valli
ne Bru11Uandin vai mo 
polii Wseen inmiroon 

ssaan p!iiiminisk l'inii. 
iiristiimmojelij an :l, jo
kaastl mm. ol,iynp o
a, kosk Ll turvalllsuus
ttiiviistl sclvitetty , Li-
1yt huowiota vapa :tta 
rnmpan,jallaan ja lau
an on Ndviisanai scsti 
1sa-arvois11utta. Ilm ci
aps en altlnii on myi1s 
:a perhepolitiika n on-

ki niimii piirtee t saa
'jan sosialid cmokraat-
1 ctua, jiiii toistaiseksi 
l. 

n talouden ter vehdyt

myos Ruotsin indeksi
ka nsaajille ko rvataan 
.i hinnat nouscvat yli 
nkiiiin inflaatiota ei 
nii, vaan hyvitys on 65 
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Vesivo ima, tuuli ja polttopuu ovat kotoisia ener
dav arojamme. Ne kaikki saavat alkunsa auringon 
Himmosta ja valosta. IhmiseHiman mittakaavaa 
ajatellen 111aan pinnalle kay avaruudesta ehtyma: 
ton energiavir ta, silla auringon on laskettu sateile-

Tiillii hetkt:llLI uudistuvien 
!nergiavaro jcn kay tto kok o 
n1aailmas sa cm hii.mmastytt a
vlin vahai sUl mahdo llisuuk 
tilin verr attunn , Ihmiskunta 
sna aurink ocucrgiaa vuosit 
tl\in 15 000 •kt·l·tai sen ma arli.n · 
kulutukse en~u verra ttun a. 
Kuitenkin 00- 00 prosentti a 
kok o kulutu kscsta katet aan 
uud istum attomilla energiava 
r·oilla, pa li.aslns~n 61jyllii ja ki 
vihiilella. 

Piikennoja 
tarvittaisiin 
paljon · 

Yksinkertaisimmalta taval• 
ta valjastaa aurink oenergia 
tuntuisi muutt aa se suoraan 
sahkoksi fotopareilla. Onhan 
niit ii kiiyte tty menestyksek • 
kiias ti jo ava ruusaluksissa, ja 
pien empin a kameroissa. 

Fotoparit va lmistetaan pii
metallista, jolla on ominai suus 
synnyttiia pie nia siihkova 
rauksia aurlngonvalon kohda · 
tessa sen. Nykyisilla piiken
noilla pii.astaan noin 10 prosen· 
tin hyiitysuh tcesee n . 

Auringon paistee n keskiteho 
koko vuoden ajalle laskettuna , 
on asutuill a seud uilla noin 200 
wattia. Jos haluais imme sytyt
ta ii. piiytalampun (60 wattial 
piik ennosiihk olla, yhtenaisen 
piik ennolevyn tulisi - hyoty- : 

:t::::;\~ 

van ainakin seuraavat 50 000 vuotta. Siksi joet ei
vat lakkaa virtaamasta, tuuli puhaltan1asta eivat
ka puut kasvamasta; puhumme uudistuvista ener
giavaroista. 
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kuvasti uutta lehvastii a foto 
synteesissii loppuunajetun leh
tikerroksen pai:i.lle; vanhinj 
mat nain toimivat puut elavat 
viela yli 3 000 vuoden ikiiisina. 

t 
Energiaviljelyn ~ 
haaste : 

Energiaviljely on oppi vilj~
lyskasveista ja -menetelmi stii, 
joilla auringon sateilyen ergiaa 
sidotaan ja vastaanotetaan . .' 

Kasvilajista ja kasvinosasf;:i. 
, riippumatta jokaisen kuivana 

· mitatun kasvimassakilci'n 
energiasisii.llon · on todettu ol~
van la.hes vakio: noin· 19 Meg;,.
joulea eli 42 prosenttia ·raa
•kaiiljykilon energiasisiillost t 
Siksi energiaviljelyyn et~i
tiian sellaisia kasvilaj ej a, jot
ka kasvavat noita biomassald 
loja hehtaaria kohti mahdolll - . 

· simman paljon vuodessa . 

Pajut ovat osoittautuneet 14-
paavimmiksi viljelykelpoisik
si kasveiksi pohjoismaiseen 

· energiaviljelyyn . Muitakin nq
peakasvuisia puita on kokeil
tu , . Muun muassa poppelil~a 
odotett~in joit ak in vuosia sit-

. ten paljon, mutta viljelyk~ -
. keissa on tullut takaisku j_a 
maaperii.n liiallisen happa 
muuden, ilmaston ankaruuden 
ja myyriituhojen vuoksi. ; 

Energiapajun viljelya on tut
kittu maassamme vuodesta 
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m indeks i
korvataa n 

ousevat yli 
flaat iot a ei 
1yvitys on 65 

m vast aav ia 

1vuotin en pui
,\ ty ont ekijaa. 

.i ja puskurina 
:ntyn ee . Muiden 
avat piianavaa 
miia edu stavie n 
:tuotsista 011 vii
ttama sta mallia 
;aytii tay sin luk-
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lemaa1' vaikeito , jon
:i valti o ei voi tur jota 
1sia et uuksia . Sopi
)n piiiiusialli sestl so
a mak scttava ji.irjcs
nsii . Asllmisku ston
lentamln cn ja in[Jua-
1kset verotu kscssa 
tojen nousun hilli ntii 
tenk in rncrk ityk sc lli
., jotta tulokseksi sau
nflaa ti ota hillit sevii 
n us. 
nii.iset rcaktiot eri 
ovat olleet suhteell i
✓a i sia, jotcn ota tai j ii.
;ailu ssa lienee tyyt ya 
aa'a n kalli stuvan vii 
ull e menne ssa sopi
puole lle . Se olis i kes
;avoitteiden kannalta 
ratka isu kuin ajautu 
ittoko ht aisee n taiste
,koihin ja enti stii suu 
talou dclli sen epava r
tielle . 
1allituks en tulee luon
i pyrkia kokonaisral 
, mutta eri kysymyk-
1iminen saat taa, panna 
,liittisen tahd on koe-
" 

noilla paastaan nom w pru~eu
tin hyotysuhte cucen. 

Auringonpal steen keskite ho 
koko vuoden njnlle lask ett una 
on asutuilla s,1udu illa noin 200 
wattia .,Jos ho luais imm c sytyt 
tail poytalam pun (60 wat tia) 
pii kcnnosiihl<u1la, yhtenaise n 
piik cnnol cvyn tulisi - hyoty- . 
suhde huomlt:11,)n otta en - kat: 
tao kolm cn nelii:in pinta . Jos 
taa s · hnluni simme korva ta 
1 000 Mci.:nwatin ydinvoima
lan pllk1•rt11ovoimal alla , ken
nojcm tu ll1I kattaa aukot to
ma sli 5 000 hehta arln maa- . 
altH'. nrlll\ jonka sivu ollsi run
sas 7 kl lm,ietria. 

V arastoinn in 
ongclma 

l\urlr1w:m paist e on jaksot
talslu; v11lhtelua aihcultaa toi
saa ltn p/\1van ja yon, loi saalta 
kcsl\n Jn talven vuorotte lu . 
J ak :iolt nlsuus aih eu\t ou varas
tol11llt1111(clman - mlstL\ voi 
mnll Irnn aurinko ci paista. 
Sahk l\n var astoint in c•i olc pys
tyl ly 1'atka isem aun, vaikka 
martin kie rtoteit a on ujuteltu . 
Piiiv/\11 nurinkosahk ollii voisi 
vaiklrnp a pumpata vclt il saili
oon, }o~ta sita va luldlai siin 
yon 111kuna gener aali orln la.pi. 
ToM11lncks i tiilla isct kl crtoy 'J 
ri ty lrn,1l ova t kariu tun ccl kus
t annuk s!in. 

Aurln gon paist ecn kcsii/ta l
vi -jnksotta isuus on slt ti suu
ren-ipi ongelma milti poh joi
semmn)<si menn aan . Suomessa 
aurln11on voima a vois i kaytt iia 
esimcrkiksi talojen Himmityk
sern . Pimea talvem mc on kui
t enkin ilmastomme ja sija in
timm c asettama este jota em
me voi kie rtaa . Kolm e nel j aso
saa auringo n sateil ystamme 
saadaankin kesalla kun lam 
mi tys t arve on olema t on. 

Vaikk a auringon sate ily on 
ylivoimaisesti runsain energi 
ala hteemme, sen talteenoton 
taloudelli suus riippuu kahdes
_ta avainkysym ykse stii: voi
daa nko siiteilyn keriiii j at levit
tiia helposti l aajo ille pinta
aloille? ja voiv atko siiteilyn 
kerilajat myos varastoida v.as
taanottamansa aurinkoenergi
an . 

Kasvit avuksi 
Kun aurin gon valo osuu ela

van kasvin vihreaiin lehteen, 

- Turvetuotannosta poistunut suonpo hja sopii hyvin energiakasvu:u ... ...,,v,uu ... ,.1::1::11 . , ,,. ,.,, ,,. .,,,. 

sim miiisen vuoden energiapajukkoa polttoturvesuolla, taustalla turveauma. 

kiiynnistyy eras elollisen luon 
non tarkeimpia ketjureakti oi
ta: hiilen yhteyttaminen eli fo
tosynteesi. Auririgon valo va s
taanote taan ensin lehtivihr eii
hiukkasten monimutk aisiin 
kalvoih in, joissa se muut etaan 
pienenp ieniksi sahkolat auk 
siksi. Ne pilkkovat kasvin juu • 
rillaan imemia vesimolek yy Jr;. 
jti happi- ja vetyatomeiksi. 

Happi virtaa puhtaana ilma 
kchaan, mutta energi arikn s 
vcty sii rty y kayttovoim aksi 
hiilike tjujen rakennust yi:ihi:in. 
Kasvi kasvaa, ja lopputu lok 
scna saa mme auringon encrgl 
an sailottyna kemi alli sck si 
ncrgiaks i kasvin runko on, 

, ok siin, lehtiin ja juuriin . 
Kun halko tai h ake syt yt 

Ul!.ln pa laamaan kemiallincn 
ncrgia vapautuu lamponil 

kuumen tamaan saun an k1uas
ta tai lampi:ikeskuksen katti 
laa. Kan nattaa pann a merkill 
cttii luonto (kasvit) kyll ii. k i:iyt
tiiil seka sahkoa . etta vclyi.i 
ncrgia taloudessaan. 
Kump ikin niista kelpa a kui • 

tenkin vain valituott eeksi, 
Sahkoa kun ei voi varastoida, 
ja vety . taas yhdessa hap cn 
kanssa on lii an herkkaa rajah 
tamaan . Elava luonto varastoi 
energia:a vain kemialliseen si
dok seen, · mist a energia ei kar-
ka a. · 

. Maapallon kasvillisuus -
met sat, pellet , niityt, suot -
on kuin valtava aurinkopane
li, joka ker iia auringon energi
aa ja vara stoi sen vihreyteen
sa. Toisin kuin tekniikkaan 
perustuvat aurinkoenergian 
keraajiit , kuten piikennot, 
kasv ien oma energialaitos on 
helppo pystyttaii. 

Kasvithan rakentavat itse 
it sensii kun ne· kerran kylve 
taan ta i istutetaan. Kasvien 
aur inkopane li myo s huoltaa 
its e itseaan kasva ttamalla jat-

- Pajun energiaviljelya on tutkittuJ]1aassamme jo vuodesta 
1973. Tama nopeakasvuinen, Siperiasta loytynyt energiapaju . 
kasvaa kantov esana vuodessa yli 3 metria. 
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odotettiin joitakin vuosia sit
ten paljon, mutta viljelyk6 -

. keissa on tullut takaiskuia 
maaperan liiallisen happa
muuden, ilmaston ankaruuden 
ja myyrii.tuhojen vuoksi. · ~ 

Energiapajun viljelya on tut
kittu maassamme vuodesfa 
1973. Heti alun pit aen kokeisfa 
saatiin lupaavia tuloksia; vuo
tuiset kui va-ainesadot ovat 
vaihdelleet parhaimmilla a,n 
valilla 10-20 tonnia hehtaarH 
ta . Energiapajun _viljelymene
telmat hallitaan jo paapii l:
tein, ja hehtaarien suurusluo \{
kaa olevat koeviljelmat ovat 
perusteilla. ~ 

Energiapajun viljelyyn si;>
veltuvia kasvumaita olisiva:t 
maatalouden ylituotannol ta 
liike neva t pellet , pak ettipe:}
lot, peltoheitot , turvetuot ari
nosta vapautuvat suonpohj at 

· ja ravinteiset, muuten vaik~-
asti viljeltii.vat metsaojitu sa
luee t . Energiametsatoimikui\.
nan mietinnon mukaan energi 
avi lj elmi a tulisi perusta a maa 
hamme vuoteen 2000 menne ss'ii 
yhteensa 550 000 hehta ari~. 
Tavoitteena on kahden miljo o
nan, ulkomailta laivattav an 
i:iljytonnin saa staminen. : 

Daniel Lithanderin j 
. . J 

ennustus 
Pajun energiaviljely ei ofe 

suinkaan mikaan ta.man pi:i.1-
van keksinto, vaikka i:iljykri,
sista nykyiset kokeilut vasta 
alkoivatkin. Jo vuonna 17!>3 
Dani el Lithander kirjoitti Ttl
run Akatemiasta: "Kuin ka 
helposti vain piilia ja paju a 
viis aasti istuttamalla saatai
siink aan miltei kaikki se polt-
toain e, mika tarvitaan" . ;. .. ' 

Tuo julistus ei kuitenkaan 
kaynnist i:inyt pajun viljely'.a 
energi aksi. Vuosisatojen ajan 
paju on pysynyt maamiehe h 
vihollisena, kesyttomana ojl).,
pensaana joka ei uuvu kuo~
kaan, viikatteeseen, niittoko 
neeseen eika juuri vesakko 
myrkkyihinkaan. 

Nyt Lithanderin ennustuk
sen voimaa tutkitaan: Metsan
tutkimuslaitos on k ii.ynnista 
nyt . laajat . kenttakokeet eri 
puolilla - maata, ·joissa .pajua 
kesytetaii.n maanviljelijii.lle 
uudeksi viljelyskasviksi - ja 
keraiimaan aurinko energiaa 
yhteis _kunnan tarpeisiin. ,. 
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