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J • Gasoholi, ma1ss1sta kayttamalla 
~ adun etanolin ja lyijyttomiin ';#, :i,ensiinin seos, helpottaa autoilijan 

_-:'' :t,olttonestehuolia jo neljiissiitoista 
,hr."Yhdysvaltain osavaltiossa. Liinsi
:1~ '.Saksassa on 30 huoltoasematla 

• 
1
:: koemyynnissii M15-polttoneste, 

:
1~Jossa bensiiniii on jatkettu metano

' lilla. Myos liikenne on alkanut ir
tautua oljystii. 

Seka etanoli etta metanoli ovat 
palavia alkoholeja. Niitii voidaan 

-.-sekoittaa bensiiniin 10-15 pro
~. ;senttia ilman etta nykyiset mootto· 
·•J ~ rjt vaativat siiatoja. 
;- ,/-· Etanoli on polttoarvoltaan kaksi 

mtmasosaa ia n.etanoll ,am 
let bensiinin tehosta. Seospolttoai
ne ei kuitenkaan vaadi viilttiimiittii 
tilavampia polttonestesailioita eika 
lisaii kulutusta. Voi kiiydii painvas
toin: kahden miljoonan mailin tes
ti Nebraskassa kertoi gasoholia ku
luneen 6,7 prosenttia vahemmiin 
kuin bensiinia. Vahiiisen alkoholi
jatkeen arvellaan vaikuttavan 
moottorissa "tehoaineen" tavoin. 

Energiatase 
avainasemassa 
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a 
i.t.ulahde. Ennen !min auringon 
energia virtaa nesteena, tarvitsan 
pitkiillinen ketju viljelyii, keriiilyii 
ja jalostusta. 

Vihreiit kasvit ovat auringon 
energian ensimmiiinen viilivarasto. 

Energiakasveja, kuten maissia · 
tai puuta, voidaan viljellii. Viihin· 
tiiiin tarvitaan keraily kuten met
siinhoidossa vapautuvalle pienpuul
le tai viljanviljelyn sivutuotteelle 
oljille. Turvetuotttaja keriiii mui
naisiin suokasveihin sitoutunutta 
auringon energiaa. 

Jyviii, haketta ja turvetta kulje
tetaan kuorma-autoilla kymmenien 

1raoo1 
Miellyttava, vadelman

makuinen yskansiirappi. 
Siina oleva tehokas guai
fenesiini imeytyy nopeas
ti ja irronaa sitkeankin 
liman keuhkoputkista. 
Robitussin onluotettava, 
myos lapsille sopiva 
yskanlaiike. 
Pakkaus 
125ml 
250ml 

\'MH. 
mk 6:35 
mk 11:45 

Saatavana apteekeista ilman 
reseptia. 
Annostusohjeet pakkauksessa 

asta 
kilometrien matka alkutuotannosta 
jalostuslaitokseen. Biomassan nes
teyttiiminen on vaativa teollinen 
prosessi. Alkoholi on lopuksi se
koitettava bensiiniin ja jaeltava . 
huoltoasemille. · 

Jokaiseen ketjun vaiheeseen ku
luu energiaa, kovin usein vielii 
moottoreissa palavana nesteenii . 
Onko koko ketjuii energiatase po
sitiivinen? Saadaanko lopputuot 
teena enemmiin energiaa, kuin mi
ta ketjuun kulutetaan? 

Tuhlaava 
maissietano li 

· -·· .. .... - .... ··~· 

siin verrattuna . 
nergiamiiiira panok

Maissi on tiirkkelyskasvi kuten 

I 
peruna. Ennen kuin alkoholikiiy-
minen on mahdoll inen, tiirkkelys 

I on hajotet tava sokereiksi entsy
maattisella keitolla. Sen jiilkeen 
sokerit ~, ,1daan kayttiia etanoliksi. 
Et:molt on ~eta va kevoitava. 

Maissietanolin valmistus tarvit
see ronsaasti apuenergiaa. Sita ku
luu itse asiassa kaksi kertaa enem
miin kuin pellolla . 

Yhtee!l etanolilit raan tarvitaan 
vajaa t kolrne kiloa maissinjyvia; 
keskimiiiirainen sato 5 700 kg/ha 
nesteytyisi runsaaks i 2 000 litraksi. 
Yhdysvalloissa sen energiasisalto 
on kuitenkin alle puolet siitii pa
noksesta joka kiiytettiin koko ket-

, juun pellolta nesteeksi. Maissieta
nolin energiatase on pahoin nega- · 
tiivinen; energiaa kuluu enemmiin 
kuin tulee. 

Mika maissietanolissa sitten vie
hiittiia? Gasoholin hintaa nimittain 
lasketaan veronmaksajan tuella 
useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. 

Puolustajat vetoavat maan ener
giatalouteen. Vaikka etanolin tuo
tanto suorastaan tuhlaa energiaa , 
se ei kuitenkaan tuhlaa oljyener-AA-•---------- giaa. Osa energiapan oksista voi-

•WWWWWW ------- daan antaa kivihiilestii ja ydinener-
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Vuonna 1~t kauan va1vanneet mielta. W, olla jopa 25 miljoonaa tonnia 
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Kun jauhettua, kuivattua bio
massaa kuumennetaan vesihoyryn 
ja hapen seoksessa ja kovassa pai
neessa, jauhe saadaan nesteyty
miiiin metanoliksi. Prosessi vaatii 
energiaa liimponii ja siihkonii. 

Metanolisynteesi voidaan saattaa 
-iiitfflvan suuressa-taitoksessa ener 
giaomavaraiseksi. Osa tulevaa bio
massaa kuivataan ja poltetaan vas
tapainevoimalaitoksessa. Siihkon 
ja lammon ohella saadaan yksi 
raaka-aineista, vesihoyry. 

Valtion teknillinen tutkimuskes
kus on laskenut, ettii energiaoma
varainen metanolitehdas voisi 
muuttaa 5 ,5 tonnia jyrsinturvetta 
(jossa vetta 50 % ) yhdeksi meta
nolitonniksi. Synteesin energiahyo
tysuhde olisi 41,5 %. 

Laskelma edellyttiiii laitosta, jo
ka tuottaa vuorokaudessa tuhat 

' tonnia metanolia. Siita riittaisi 15 
prosentin metanolijatke jokaiseen 
maamme bensiinikayttoiseen au
toon. Nain suuren tuotantolaitok
sen luomista voisi verrata uuden 
selluloosatehtaan rakentamiseen. 
Piiiiomamenot olisivat 500-1000 
miljoonaa markkaa. 

Loppuvuoden 1978 oljyn- hinta
tason mukaan metanoli olisi tullut 
piiiiomamenojen suuruuden v~9ksi 
vielii bensiinia kalliimmaksi. Oljyn 
hinnan nousu 50 prosentilla riitti 
kuitenkin kaantamiian · taloudelli
suuden jo selvasti metanolin eduk
si. 

Halpa 
turve 

Suhteellisesti edullisinta metano
lin valmistus olisi aloittaa turpees
ta. Yhdelta suohehtaarilta jyrsi
tiiiin kesan aikana turve-energiaa 
kymmenen kertaa enemman kuin 
mihin parhaankaan energiakasvin 
viljelylla olisi mahdollista paiistii. 

Turvetuotanto antaa energiasi-

Kasveihin varastoitunutta auringon energiaa voidaan muuttaa 
myos nestemiiiseksi polttoaineeksi. Metsiintutkimuslaitoksen 
pajuviljelmien takana kone tekee turpeeseen aumaa; turvekiri 
on yksi aurinkoenergian varastoista. 

joitukselle roiman katteen: suolla 
kuluu energiaa vain yksi prosentti 
ja tien piialla toinen prosentti ke
railtiiviistii energiasadosta. 

Hahtaarin jyrsinturvetuotanto 
voitaisiin nesteyttiiii vuosittain yli 
50 000 metanolilitraksi, riittaviisti 
pariin kolmeen tankkiautoon. Yksi 
ketjuun sijoitettu energiapanos an
taisi 18 n'estemiiista energiapanosta 
takaisin. 

Turvesuomme ovat kuitenkin ra
jalliset ja ehtyviit; turve ei kuulu 
uudistuviin luonnonvaroihin. Me
tanolin raaka-aineena turvetta pi
taisi oikeastaan verrata kivihiileen. 

. Energiapuu 
tulossa 

Kun vesovia nopeakasvuisia leh
tipuita viljelliiiin liipipiiasematto
mana tiheikkona ja kasvatukseen 
uhrataan huolenpitoa (energiapa
noksia) samalla mitalla kuin perin
teisiin maatalouskasveihin, piias
taan hammastyttiiviin biomassan 
tuotoksiin. Jalostettu energiapaju 
on kasvamassa hyviiii vauhtia sa
toisimmaksi viljelyskasviksemme. 

Energia pa jun pikkuserkusta 
poppelista on jo riittiiviin pitkan 
viljelykierron energiapanos-tuotos
laskelmia. Puupellon ja maissipel
lon energiavirtoja voidaan vertailla 
samalla mittatikulla. 

Eriiiissii Wisconsinissa, Yhdvs
valloissa kasvatetussa poppelikossa 
kirjattiin kaikki viljelyyn, lannoi
tukseen, kasteluun ja muuhun hoi
toon sekii kymmenentena vuonna 
tehtyyn korjuuseen uhratut ener
giapanokset. Yhtii kasvuvuotta 
kohti poppeliin kului runsas puolet 
siitii mitii maissinviljely vaatii. 

Puusatoa tiiytyy kuitenkin esikii
sitellii enemmiin kuin maissia. Kun 
haketukseen, jauhamiseen ja kul
jetukseen tarvittavat panokset ote
taan huomioon, energiapoppelikko 
vaatii energiaa hehtaaria ja vuotta 
kohti siinii kuin maissikin. Samalla 
taolla tultaneen liikkumaan myos 
eenergiapajuviljelmiilla. 

Energiapuusta polttonestettii 
tehtiiessii kannattaa valita turpeen 
tavoin metanoli. Suuri biosato voi
daan kayttaii vaikka kokonaan; 
lehtisato maahan varisseena kor
vaa kuitenkin osan lannoitteita ja 

Piirros; Pelcka 

hoitaa muutenkin maan viljavuut
ta. 

Suomalaissyntyinen energiamet
saprofessori Gustaf Siren .on piiiis
syt Etelii-Ruotsin pajuviljelmillaan 
18 tonnin vuotuiseen korjuukelpoi
seen kuiva-ainesatoon. Meilia kiiy· 
tonto voi tavoitella 15 tonnin ta
soa. Silliikin tasolla saadaan meta
nolisynteesiin liihes kolme kertaa 
enemman biomassaa kuin maissi
hehtaarilta etanoliksi kiiytettiivia 
iyviii. 

Yhtii metanotilitraa kohti tarvi
n run.saat kaksi kiloa kuivattua, 

auhenua biomassaa. Hehtaarin 
epergi_!!vilj I .ill!t> -,;. ... · ;.; _ c:,¢ 
6 000-7 000 litraa. Koska itse ja
lostus ei vaadi apuenergiaa, ketjun 
energiatase Jiiisi selvasti positiivi-

Yks1 siJoitettu energiapano 
antaisi 2-j nestemliista energiapa
nosta takaisin. Painvastoin kuin 
massilla. energiapuun viljely polt
tonesteeksi toisi energiaa enem
mii.n kuin veisi. 

Raaka-ainetta 
joustavasti 

Oljyn hilliton hintakehitys kyp
syttelee paraikaa suunnit.elmia ko
timaisen metanolin tuotannon 
aloittamiseksi. Pisimmallii laskel
mat lienevat Nesteellii ja Kemiral
la. 

Turve ja energiapuu ovat meta
nolin raaka-aineina oivallinen pari-

,,'valjakko. Turvetuotantomme on 
jo varautunut lisiimenekkiin; ha
kettakin saataisiin turvesoiden lai
~amien ja metsiiojittelujen liihisoi
den hieskoivikoista. 

Kun polttoturvesuo on loppuun 
jyrisitty, se voidaan istuttaa valit
tomasti energiapajulle. Metsantut
kimuslaitos viljelee jo Haapaveden 
Piipsannevaa, ensimmiiisiii vapau
tuneita suonpohj ia. Metanolin raa
ka-aineen tuotanto voidaan niiin 
siirtiiii joustavasti kovan teknolo
gian jyrsinturpeesta astetta peh
meiimpiian, uusiutuvaan energia
viljelyyn. 

YELi POHJONEN 

Maatalous-ja metsiitieteitten toh
tori Veli Pohjonen on tutkijana 
Metsiintutkimuslaitoksen Kannuk
sen toimipisteessii. 
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