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Metsällä, tuulella ja auringolla etevä
energiayhteys

Veli Pohjonen

Pit kin ran ni koi ta mat kaa va on vuo si kym me nen ajan to den nut, et tä mai se mam me mer kit tä vin muu tos
ovat me ren ja met sän yl lä ma jes teet ti ses ti pyö ri vät tuu li myl lyn sii vet. Sa man il miön ha vait si jo 1900-
lu vun puo lel la Tans kas sa. Siel lä tuu li myl lyt ovat pel to jen pääl lä.

Tuu li saa al kun sa au rin gon sä tei lys tä. Au rin ko läm mit tää epä ta sai ses ti il ma ke hää man te rei den ja mer -
ten yl lä. Läm mös tä joh tu vat pai ne-erot pur kau tu vat tuu le na. Myl ly jen tuu li säh kö on osa au rin ko voi -
maa, sa moin kuin pa nee lien au rin ko säh kö.

Ty ve ni nä päi vi nä tuu li myl ly jen vie rit se mat kaa va miet tii, mi ten tuu li voi maa voi si va ras toi da. Au rin -
ko pa nee lei den vie res sä sa ma tu lee mie leen sy dän tal vel la.

Met siem me puut ovat rat kais seet ener gian va ras toin nin. Puut si to vat au rin gon ener gian vuo si kau sik si.
Hyö dyn näm me tä tä au rin gon voi maa ko to nam me pilk kei nä ja hal koi na. Kau pun kien kau ko läm pö voi -
ma loi hin puu käy par hai ten pu ris tet tu na pel let ti nä. Voi ma lois ta vir taa säh köä verk koom me tal vel la,
myös tal ven tuu let to mi na päi vi nä.

Met sä teol li suus polt taa kuor ta, pu rua, huk ka pa lo ja ja mus ta li peää eli lig nii niä. Jo ny kyi set sel lu teh taat
se kä eten kin li sä puu ta käyt tä vät uu det bio tuo te teh taat tuot ta vat myy tä vää pe rus säh köä ym pä ri vuo den.

Pui den ete vän ener gia ta lou den ta kia kas va vaa met sää ei kan na ta rai va ta au rin ko pa nee lei den ken täk si.
Pa nee lei den te ho alueik si ovat jo va li koi tu mas sa ta lo jen ka tot, lä hiöi den avoi met ta ka maat ja ym pä ris -
tö ar voil taan vä häi sem mät, puu ta kas va mat to mat jou to maat.

Au rin ko säh kön edel lä kä vi jä on Kii na. Siel lä pa nee lien ihan teel li sen aset te lun ha vait see, kun maa han
mat kus taa len to ko neel la. Ko neen ik ku nas ta nä kee si ni se nä hoh ta via pa nee le ja kau pun kien ja ky lien
ta lo jen ka toil la. Maa- ja met sä ta lous seu duil la au rin ko pa nee lei ta nä kee vä hem män.

Ta lous met sät ja tuu li voi man voi yh dis tää. Suo men met sä ti lat näyt ti vät tä män 2000-lu vun alus sa. Met -
sien yl le so vel tu vis sa voi ma lois sam me tuu li myl lyn sii vek keet pyö ri vät puus ton ylä puo lel la.

Met siem me puut ovat ener gian run sau den va ras to. Puu voi mas ta saa ta val la säh köl lä voim me pus ku roi -
da niin tuu li voi man ty ve net päi vät kuin au rin ko pa nee lei den kes ki tal ven pi mey den kin.

Kun li sääm me par hail laan se kä tuu li voi maa et tä au rin ko säh köä, nii den tu ke na on ko ko ajan met sä.
Täs sä uu siu tu van ener gian kol mi kos sa ku kin tu kee toi nen tois taan. Kes ke nään ne ei vät kil pai le.
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