
KESKISUOMALAINEN Perjantaina 1.2.1980 

Maat.metsiit.tri VeliPohjonen: 
. ,. • • • I 

,· 

Polttonestettii aurinkoenergiasta 
1970-luku lopetti halvan oljyn aikakauden. Vaikka lansi

maat ovat yrittaneet ohjata asukkaansa vuosikymmenen lop
pupuoliskon ajan oljyn ja yleensa energian saastolinjalle, 
muutama autoton sunnuntai taisi jaada niikyvimmaksi saavu- · 
tukseksi. Kulutus ei ole hilliintynyt. Nykyisen vauhdin jatku- 
essa helposti pumpattavat oljyvarat ehtyvat jo taman sukupol-

Polttonesteena oljyn korvaa
jaksi on tulossa alkoholi, aluksi 
bensiiniin sekoitettuna. Kaytiin
non vaihtoehtoja on kaksi. Liinsi
Saksassa auton voi tankata 30 
huoltoasemalla M15-polttones
teella, jossa 15 % bensiinista on 
korvattu metanolilla. Yhdysval
loissa on 14 osavaltiossa myytiivii
na gasoholia eli "vihreaii bensii
nia". Siina 10 % bensiinistii on 
korvattu etanolilla. 

Metanoli 
kaasuttamalla 
- etanoli kaymistieta 

Kun jauhettua biomassaa, esi
merkiksi turvetta, puuta tai ol
kea, kuumennetaan vesihoyry- ja 
happikaasuseoksessa, jauhe _saa
daan kaasuuntumaan synteesi
kaasuksi. Se on hiilimonoksidin 
eli hiikiikaasun ja vedyn seos. 
Seos nesteytyy metanoliksi ko
vassa painee8H8. Metanoli on yk
sinkertaisin alkoholi, jota on ni
mitetty myos puuspriiksi. 

Etanoli on itse asiassa tavalli11-
ta viikiviinaa vedettomilnii. Sen 
valmistus on helpointa sokerista 
kiiyttiimiillii. Sokeripitoiset kas
vit, kuten sokeriruoko tai sokeri-

venaikana. 
Irtautuminen oljysta energian lahteena on kuitenkin jo 

hyvassa alussa. Me Suomessa poltamme 60 prosenttia oljys
tamme lammitysoljyna, ja lammitys voidaan toki hoitaa tur-
peella, hakkeella ja haloll~kin. · 
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11rrmsrns on nerpomi;a soKensia 
kiiyttiimiillii. Sokeripitoiset kas
vit, kuten sokeriruoko tai sokeri
juurikas ovat tamiin vuoksi sopi
via raaka-aineena. 

Jos etanoli valmistetaau t.!irk • 
kelyskasveista, esimerkiksi peru 
nasta tai maissist a, tiirkke lys on 
hajoitettava keittoprosessilla en
nen alkoholikiiymistii. Jos taas 
halutaan etanolia puusta, sellu
loosa on pilkottava voimakkaalla 
hapolla sokereiksi. Esikiisittelyt 
syoviit osan tuotettavasta energi
asta, eikii varsinkaan puuta pide
tii taloudellisena etanolin raaka
aineena. 

Seka metanoli ettii etanoli ovat 
palavia alkoholeja joita voidaan 
sekoittaa bensiiniin aina 30 pro
senttia ilman ettii nykyisiii mQot
toreita tar ,vitsee ' saiitiia. 

Vedettoman alkoholin lam·po
arvo on kaksi kolmasosaa bensii
nin liimpoarvosta. Polttoaineen
kulutuksen pitiiisi siten lisiiiintya 
siirryttiiessii puhtaasta bensiinis
tii gasoholiin. Tata ei ole pystytcy 
kuitenkaan kokeellisesti todista
maan. 

Turpeen nesteytys
suunnitelmat pitkalHi 

Vuoden 1960 tienoilla silloisen 
Typpi Oy:n tehtailla Oulussa ke
hiteltiin jyrsinturpeen kaasutus
ja nesteytysmenetelmiiii. Vaikka 
kokeet olivat lupaavia, kiiytiin
non toteutus kuitenkin jiii r~aka
oljyn jatkuvasti halvetessa. Nyt 
niimii tutkimukset ovat tulleet 
jalleen ajankohtaisiksi. 

Valtion Teknilinen Tutkimus
keskus on laskenut turpeesta val
mistettavan metanolin edulli
suutta. Metanolia tuotettaisiin 
oljynjalostamon suuruusluokkaa 
olevassa tehtaassa niin paljon, 
etta 15-prosenttinen laimennos 
saataisiin kaikkiin Suomen autoi
hin. ·Raaka-ainetarve olisi noin 5 
miljoonaa .kuutiometria jyrsin
turvetta vuodessa, toisin . sanoen 

· nykyinen vuotuinen turvetuotan
tomme kokonaisuudessaan. 

Kun tutkimus tehtiin vuoden 
i978 loppupuoliskon hintatason 
perusteella, metanolista olisi vie
la tullut kalliimpaa kuin bensii
nistii. Ennustettiin kuitenkin et-

Suunnitelmat turpeen nesteyttiimiseksi metanoliksi ovat jo pitkallii. Ylla palaturpee'n nostoa 
Haapaveden Piispannevalla. 

ta jos raakaoljyn hinta nousee 50 
prosentilla, metanoli tulee talou
delliseksi. Raakaoljyn hintataso 
on nyt noussut. Ensimmiiisen bi
omassaa jalostavan metanoliteh
taan rakentanee Ruotsi. Kun hei
d,Jn turvetuotantonsa on vasta 
alussa, raaka -aineena kiiytetiiiin 
turpeen ohella energiapajua, ol
kea ja jii.rviruokoa. 

Energia viljely 

Energiaviljely on oppi viljelys
kasveista ja -menetelm istii, joilla 
auringon energiaa vastaanote
taan, sidotaanja muunnetaan va
rastoitavaan muotoon. Kasvila
jista ja kasvinosasta riippumatta 
jokaisen sidotun, absoluuttisen 
kuivan biomassakilon energiasi
sii.lto on miltei vakio: 19-20 Me
gajoulea. Se on noin puolet ras-

' kaan polttooljykilon energiasisiil
lostii. 

Energiaviljelyyn ja biomassan 
jatkojalostukseen polttonesteP.ksi 
etsitaii.iin parhaillaan mahdolli
simman satoisia kasveja ympiiri 
maailman. Vuotui:;en kuiva-aine
tuotoksen enniitys on eteliiisessii 
Teksasissa kasvaneella, voimape
riiisesti kastellulla sokeriruo'olla: 
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132 tonnia hehtaarilta. Toinen 
tiirkeii yrripiirivuotisen kasvukau
den energiakasvi on ananas, joka 
kii.yttiiii niukkoja vesivaroja soke
riruokoa tehokkaammin. Kii.y
tii.nnon toiininnassa - energiavil
jely+jatkojalostus - tropiikin so
keriruo 'o!Ja ja ananaksella on las
kettu piiiistiiviin noin 6000 kg/ha 
vuotuiseen etanolisaantoon. 

Suomalaisista viljelyskasveista 
etanolin tuotantoon sopinee par
haiten sokerijuurikas. Se on naa
tit, juurikkaat mukaan lukien sa-

Energiapajun sato voidaan jatkojalostaa metanoliksi. Ylla Kan
nuksen koeasernan viljelrnii kesiillii 1979. 

toisin viljelyskasvimme: voima
periiisesti viljellen siita saadaan 
noin 15 tonnia kuiva-ainetta heh
t.aarilta vuodessa. Sokerijuurik
kaan vaateliaisuus on kuitenkin 
rajoittanut sen viljelyn maamme 
etelii- ja lounaisosan viljaville 
maille. 

Jii.rviruoko on luonnonvaraisis~ 
ta kasveistamme tuottoisin. Me-

renlahdista on mitattu hiimmiis
tyttiiviii vuotuisia kasvuja. Paras 
pituushavainto lienee · korresta, 
joka venyi kesiissii 466 cm:n mit
taan. Kuiva-ainetuotos on sami}a 
15 tannin suuruusluokkaa kuin 
sokerijuurikkaalla. Jarviruokoa 
voisi ajatella viljeltiiviin esimer
kiksi tulvitetuilla vanhoilla tur
peennostoalueilla. Viljelytekniik-

ka on vielii kehittiimii.ttii. 
Toistaiseksi lupaavimmat vil

jelytulokset on saatu maassamme 
energiapajulla. Kuiva-ainesadot 
ovat ylittiineet koeruuduilla 20 
tonnia vuodessa hehtaarilta. 
Energiapajun viljelytekni ikka 
hallitaan jo, ja hehtaarien suu
ruusluokkaa olevat koealueet 
ovat perusteilla. 

Jos turve vaihdettaisiin energi
apajuhakkeeseen VTI:n kaavai
lemassa metanolitehtaassa, voi
maperaisesti viljeltyii hehtaaria 
kohti voitaisiin tuottaa vuo,dessa 
noin 3000 kiloa metanolia. Ener
giapajuviljelmiii. tarvittaisiin 
noin 150 000 hehtaarina turvaa
maan tehtaan raaka-ainetarve. 

Auringosta 
ehtymaton 
energialahde 

Sokeriruo'osta kiiytetty etanoli 
ja turpeesta tai energiapajusta 
nesteytetty metanoli ovat uusiu
tuvia luonnonvaroja, auringon 
energiaa toisessa muodossa. Ver
rattuna uusiutumattomiin ener
giavaroihin, kuten oljyyn ja uraa
niin aurinkoenergialla on mania 
etuja. 

Aurinkoenergia on puhdasta ja 
turvall ista. Auringon on laskettu 
paistavan ehtymiittomiinii aina
kin seuraavat 50 000 vuotta. Au
ringon siiteet jakautuvat tasa-ar
voisesti niin itiiiin kuin liinteen , 
niin kehitysmaihin kuin jo kehit
tyneisiinkin mai'hin; uskonsuun
tien viiliset kiistatkaan eiviit hor
juta aurinkoenergian saatavuut
ta. 


