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VELI POHJONEN: 

Tuleeko kOtimainen polttoneste? 
D YLI 70 prosenttia suomalaisten tanaan kaytta
masta energiasta ostetaan ulkomailta. Joka toi
nen joule (joule on energiamaarien mittaluku) lai
vataan maahamme raakaOljyna, yhteensA noin 12 
miljoonaa raakaOljytonnia. 
□ MEILLA Suomessa irtautumista OljysUi luuli
si helpommaksi kuin monessa muussa maassa. 
Mehan poltamme siita 60 prosenttia Himmitykses
sa, ja Uimmitys voidaan toki hoitaa turpeella, 

□ Etanolin valmistus on hel
pointa sokerista kayttamalla. So
keripitoiset kasvit, k u ten sokeri
ruoko tai ananas ovat sen vuoksi 
sopivia raaka-aineena. Meikalai
sista peltokasveista etanolin val
mistukseen kavisi sokerijuurikas. 

Jos etanoli halutaan valmistaa 
tarkkelyskasveista kuten peru
nasta tai maissista, tiirkkelys on 
ennen alkoholikaymista hajoitet
tava keittokasittelylla sokereiksi. 
Keitto taas vaatii lisaenergiaa ja 
nostaa nliin saatavan etanolin 
hintaa. 

Kun Yhdysvalloissa myytayan, 
maissia raaka-aineenaan kaytta
van gasoholin tuotannon cnergi
avirtoja setvittiin, huomattiin ct
ta maissin viljelyyn ja etanolin 
valmistukseen siitli, kului yhteen
sa energiaa hieman enemman 
kuin mita saatiin poltettavana al
koholina talteen. 
· Viela tuhlaavampaa etanolin 
valmistus olisi puusta ja turpees
ta, niiden selluloosa pitaisi pilk
koa ennen alkoholikaymista voi
makkailla hapoilla sokereiksi. 
Taman linjan ~n~rgiatase j_a._\si _ta: 

D Metanolista 
bensiiniksi 

Metanolilla jatkettua bensiinia 
polttava moottori tarvitsee joita
kin muutoksia. Polttonestejar
jestelma vaatii syopym ista entis
ta paremmin kestavat metallise
okset, useissa 1980-luvun auto
malleissa namli muutokset on jo 
tehtykin. Lisliksi metanoli ai
heuttaa muutoskustannuksia s11i
li1>ihin ja jakeluascmiin. Muu
toksct ovat tarpeettomia, jos me
tanolia jalostetaan edelleen. 

Mobil oljy-yhti<> on keksinyt 
Yhdysvalloissa vastikaan ham
mttstyutMln yksinkertaisen me
nt!tt!lmlin, jolla mctanoll voidaan 

hakkeella ja halollakin. 
□ OLJYN valta on kuitenkin hammastyttavan 
jarkkymatOn. 1970-luvun hintarajahdys kykeni 
vain hiukan horjuttamaan sitii. Oljy!Hl on edel
leen puolellaan kiistattomat valttinsa: se on vaiva
tonta kuljettaa, varastoida ja polttaa. Naihin valt
teihin pystyy vain toinen polttoneste. Mika tahan
sa muu korvaava energian muoto - turve, hake, 
halot, sahk6, kaasu - voi kilpailla vain hinnalla. 

muuttaa bensiiniksi. Valikoivalla 
katalyytilla lohkaistaan metano
limolekyylistii sopiva mllilra ve
tya ja happea, ja jaann◊s muis
tuttaa erehdyttavasti niitll raa 
kaoljyn nestemaisia hiilivetyjli 
joista bensiini tanalin tislataan. 

Metanoli voi siis jliadll bio
massan nesteytyksen vttlituot
teeksi, jos sen jatkojalostus kehi
teUi1!n taloudcllis\!sti houkullclc 
vaksi. Raaka-aineesecn ja sen 
kaasutuksccn tlllltl ci ole kuitcn
kaan mcrkitystli: kotimainen tur
ve ja hake nousevat arvossaan. 

□ Turvetta 
tarvitaan paljon 

V'I I :n mctanolilaskclnia cdcl 

lyttaii laitosta, jossa metanolia 
tuotettaisiin 15 OJo:n jatke kaik
kiin Suomen bensiinikliyttoisiin 
autoihin. Raaka -aineen tarve oli
si runsaat 5 miljoonaa kuutio
metriii jyrsinturvetta vuodessa, 
toisin sanoen nykyinen turvetuo
tantomme kokonaisuudessaan. 
Suopinta-alaa sc vaatii noin 
12 000 hehtaaria. 

Metano litehdas olisi suuruus 
luokaltaan puunjalostuslaitosta 
,vastaava. silla rakentaminen vaa
tisi noin miljardin markan inves
toinnin . Valmiina mikroproses
sorcin ohjattu tchdas ty(lllistfiisi 
noin kahisataa hcnkil1>ll. 

D POL TTONESTEENA Oljyn korvaajaksi on 
tulossa alkoholi, aluksi autoihin myytavaan ben
siiniin sekoitettuna. Kliytannon vaihtoehtoja on 
jo kaksi.. Yhdysvalloissa on 14 osavaltiossa myy
tavana gasoholia eli "virhreaa bensiinHi". Siina 
10 OJo bensiinista on korvattu vedettOmlilHi vaki
viinalla eli etanolilla. Uinsi-Saksassa autonsa voi 
taas tankata 30 huoltoasemalla M15-
polttonesteella, jossa bensiinia on jatkettu 15 OJo 
yksinkertaisimmalla alkoholilla eli metonolilla. 

D Vaihtoeh tona 
energiapaju 

Turvesuomme ovat rajalliset 
ja ehtyvat, turve ei kuulu uudis
tuviin luonnonvaroihin. Pitkalla 
ja kestavalla tahtaimella poltto
nesteen tuotanto biomassasta 
voi perustua vain kasveihin, 
meilla cnergiapuuhakkeeseen. 

Kun vesovia nopeakasvuisia 
pajuja viljellUn llipipliilsemiltto
mllnli tihcik kOn:t ja kasvatukseen 
uhrataan huolcnpitoa samalla 
mitalla kuin perinteellisiin pelto
kasveihin paastaan yllattaviin bi
omassan tuotoksiin. Energiapa
ju n viljelysta on saatu lupaavia 
tuloksia sckll Suomessa ett1! 
Ruotsissa. 

Jos turve vaihdettaisiin energi
apajuhakkeeseen VTT:n kaavai
lemassa metanolitehtaassa, koh
tuullinen energiaviljelman heh
taarisato, 12 tonnia kuiva
ainetta, nesteytyisi yli 5000 meta
nolilitraksi. Energiapajuviljelmia 
tarvittaisiin noin 150 000 hehtaa 
ria kasvamaan tehtaalle raaka
ainetta . 

Kttytlinn◊n raaka-aineen han
kinnassa turve ja pajuhake olisi
vat joustava parivaljak ko. Kin 
poluoturvesuo on loppuun jyr
sitty se voidaan istuttaa heti ener
giapajulle. Metsantutkimuslaitos 
koeviljelee jo Haapaveden Piis
pannevaa, erasta ensimmaisia 
vapautuneita suonpohjia. 

D Lapin 
mahdollisuudet 

□ Polt.tonesteenl Oljyn kor
vaajaksi on tulossa alkoholi, 
aluksi autoihin myytavalin 
bensiiniin sekoitettuna. Siitll, 
miten Ulm1! tapahtuu ja mitii 
mahdollisuuksia se tarjoaa 

Turvevarojemme pouolesta 
maahamme voidaan rajata 6- 7 
suuraluetta jotk a voisivat turvata 
metanolitehtaan raaka-aineen. 
Puolet niista on Oulujoen poh
joispuolella. Turvetuotanto on 
Laoin laanissa vasta alkuvaihees -
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Jos etanoli halutaan valmistaa 
tiirkkelyskasveista kuten peru
nasta tai maissista, tiirkkelys on 
ennen alkoholikiiymista hajoitet
tava keittokasittelylla sokereiksi. 
Keitto taas vaatii lisllenergiaa ja 
nostaa nllin saatavan ctanolin 
hintaa. 

Kun Yhdysvalloissa myytayiin, 
maissia raaka-aineenaan kiiyttii
viin gasoholin tuotannon energi
avirtoja setvittiin, huomattiin ct
ta maissin viljclyyn ja ctanolin 
valmistukseen siitll, kului yhteen 
sii energiaa hieman enemmlln 
kuin mita saatiin poltettavana al
koholina talteen. 
· Vielii tuhlaavampaa etanolin 
valmistus olisi puusta ja turpees
ta, niiden selluloosa pitaisi pilk
koa ennen alkoholikiiymistii voi
makkailla hapoilla sokereiksi. 
Tiimiin linjan energiatase jaisi ta
naan niin pahoin tappiolliseksi 
- energiaa menisi enemmiin 
kuin tulisi - ettll vllkiviinasta ei 
ole vielii oljyn korvaajaksi. 

□ Edullinen 
metanoli 

Kun kuivattua ja jauhettua bi
omassaa, esimerkiksi puuta, tur
vetta tai olkea kuumennetaan ve
sihoyryn ja hapen seoksessa, jau
he kaasuuntuu. Saadaan syntee
sikaasuksi nimitetty vedyn ja hii
kiikaasun seos. Se nesteytyy pai
neessa metanoliksi. 

Suhteellisesti edutlisinta meta
nolin valmistus olisi aloittaa tur
peesta. Hehtaarin vuotuinen jyr
sinturvetuotanto voitaisiin nes
teyttiiii yli 50 000 metanolilitrak
si, riittavasti pariin, kolmeen 
tankkiautoon. Yksi tuotantoket
juun - turpeen jyrsintii, kuljetus 
ja nesteytys - sijoitettu energia
panos antaisi liihes 20-kertaisen 
miiiiriin energiaa polttonesteenii 
takaisin. 

Valtion teknillinen tutkimus
keskus on laskenut ettii riittiiviin 
suuressa metanolitehtaassa voi
taisiin muuttaa 5.5. tonnia jyr
sinturvetta (jossa vettii 50%) yh
deksi metanolitonniksi. Ja tiimii 
tapahtuisi ilman energian lisiipa
noksia, sillii osa tehtaaseen tule
vaa biomassaa poltettaisiin vas
tapainevoimalaitoksessa liim
moksi ja siihkoksi. Samalla me
tanoliprosessi saisi tarvitsemaan
sa vesihoyryii. 

jestelmii vaatii syopymistii entis
tii paremmin kestiiviit metallise
okset, useissa 1980-luvun auto
malleissa niimii muutokset on jo 
tehtykin. Lisaksi metanoli ai
hcuttaa muutoskustannuksia slli
litlihin ja jakcluasemiin. Muu
tokscl ovat tarpeetromia, jos me
tanolia jalostetaan edelleen. 

Mobil Oljy-yhtiO on keksinyt 
Yhdysvalloissa vastikaiin hiim
mllstyttll vlln yksinkertaisen me
nc1elml111, jolln merunoli voidaun 

Metanoli voi siis jiiiidii bio
massan nesteytyksen valituot
teeksi, jos sen jatkojalostus kehi
tetaan taloudellisesti houku ttele
vaksi. Raaka-aineeseen ja sen 
kaasutukseen talla ei ole kuiten
kaan merkitystll: kotimainen tur
ve ja hake nousevat arvossaan. 

D Turvetta 
tarvitaan paljon 
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tantomme koko'naisuudessaan. 
Suopinta-alaa se vaatii noin 
12 000 hehtaaril!,_ 

Metanolitehdas olisi s uuruus • 
luokaltaan puunjalostuslaitosta 
vastaava. sillii rakentaminen vaa
tisi noin miljardin markan inves
toinnin. Valmiina mikroproses 
so,cin ohjnttu tchdas ty{lllisttlisi 
noin kaksisataa hcnkiltlil. 

Ja l<estaviilla tiihtiiimellii poltto
nesteen tuo tan to biomassasta 
voi perustua vain kasveihin, 
rneillii energiapuuhakkeeseen. 

Kun vesovia nopeakasvuisia 
pajuja viljelliian lapipl!asemiitto
rnttntl tiheikkOn:t ja ka~vatukseen 
uhrataan huolenpitoa samalla 
rnitalla kuin perinteellisiin pelto
kasveihin piiiistiiiin yllattaviin bi
omassan tuotoksiin. Energiapa
j un viljelysta on saatu lupaavia 
tuloksia sck/1 Suomessa ettll 
Ruotsissa. 
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□ Polttonesteenll Oljyn kor
vaajaksi on tulossa alkoholi, 
aluksi autoihin myytavlllln 
bensiiniin selcoitettuna. Siiut, 
miten tllmli tapahtuu ja mitli 
mahdollisuuksia se tarjoaa 
mm. Pohjois-Suomelle, leer
too kirjoituksessaan maat. 
metslit. tri Veli Pohjonen 
metsllntu tkim uslai toksen 
Kannuksen toimipisteestll. 

~ 

□ □ Nopeakasvujnen energiapaju voi olla tulevaisuudessa polttonesteen raaka-ainetta. Kuvan kasvusto Suonenjoen koeasemalla keslilUl 
1979. 

UUJIJ1Ll dl\::>J, C.JICl)::,ld.}JdJUV IIJCUllld 

tarvittaisiin noin 150 000 hehtaa
ria kasvamaan tehtaalle raaka
ainetta. 

Kiiytiinno n raaka-aineen han
kinnassa turve ja pajuhake olisi
vat joustava parivaljakko. Kin 
polttoturvesuo on loppuun jyr
sitty se voidaan istuttaa heti ener
giapajulle. Metsiintutkimuslaitos 
koeviljelee jo Haapaveden Piis
pannevaa, eriistii ensimmaisiii 
vapautuneita suonpohjia. 

D Lapin 
mahdollisu udet 

Turvevarojemme pouolesta 
maahamme voidaan raj a ta 6- 7 
suuraluetta jotka voisivat turvata 
metanolitehtaan raaka-aineen. 
Puolet niistii on Oulujoen poh
joispuolella. Turvetuotanto on 
Lapin liiiinissii vasta alkuvaihees
saan, merkittaviisti turvetta jyrsi
tiian vasta Simon Lumiaavalta. 

Energiaviljelmiit voisivat tuot
taa metanolin raaka-ainetta 
myos Lapissa. Energiapaju on 
kasvupaik ka vaatimu ksil taan 
kuin timoteinurmi: tarvitaan va
loa, vettii ja turvemaita. Pajun 
satoisuus eteliista pohjoiseen ei 
putoa miinnikon satoisuuden ta-

. valla. 

Viljavia kasvumaita energia
pajulle loytyisi esimerkiksi Lapin 
kolmiosta, Kemi- ja Tornionjo
kien viilimaastosta. Viljely voi
taisiin aloittaa suopelloilla, pa
kettipelloilla ja peltoheitoilla. Li
siimaata on helposti saatavissa 
metsaa kasvavista jo esiojitetuis
ta soista . 
· Raaka-aineen jatkuvan saan
nin ohella metanolitehtaan si
jaintipaikkaan tulevat vaikutta
maan liikenneyhteydet. Turpeen 
ja hakkeen kuljetus kuorma
autoilla vaatii tiestonsii, rautati
eyhteys on toivottava eika sata
makaan saisi olla kovin kauka
na. 

Oljyn hilliton hintakehitys 
kypsyttelee parhaillaan suunni
telmia kotimaisen metanolin tuo
tannon kiiynnistamiseksi. Hanke 
tulisi elvyttiimiiiin alueensa maa
tilataloutta ja teollisuutta kaikki
nen kerrannaisvaikutuksineen. 
Sijoitettiinpa ensimmiiinen laitos 
minne tahansa, Lappiakaan ei 
sovi unohtaa naissii kaavailuissa. 


