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Maat. metsllt. tohtori Veli Pohjonen: 

Etanolia vai metanolia 
Kotimaisen polttonesteen vaihtoehtoja haetaan 

Llilr.enteemme energian-
ktyt,on kotimaillllusallte ou 
kiyt.lnn6lllaeetl k.at10111 
oolla. Tiydellleen 61jykrilaln 
iakleaai ailloaatun aihlrilju· · 
DI, r■itiovaunu j■ johdlnlu
ta pY9yiaivlt liikkee981. ff. 
tempialkaiaeeea 6ljn,u)a
henkil6autot jouduttal.siln 
jUtimlin talleihin, m■tku
taessaan ihmisten olisi aul
loudllttava jwilin, ja taVlllt' 
Wkenneldn nostettaialln ta• 
kaial!! ltlakoille. 

OngelmaW.in liikkuja oli
si t.raktori. Auraa ja lesti ei 
vedetJi sihk61li. Kai viimel· 
set oljytlpat olisi siilietettl
vi maatalouteen, jotta jon
kinaateinen elintarvikkelden 
tuotanto turvattaisiin. 

Polttonet1teenli oljyn kor· 
vujakai on twossa alkoboli. 
aluluii autoihin myytJivilin 
bensiiniin 81koitettuna. 
Kiyt.ilnl}(ln vllihtoehtoja on 
jo kakai. YhdysvalloiBS■ OIi 

14 oeavaltio911a myyt.ivia,ii 
gaaoholia eli "vihreill ben
aiinii ". jo!l!lll 011 rulra6._ 
jysti tialatuata benaiinillti 
on korvattu maluista kiy· 
tetyllll vedettomllll vikivii
nalla eli etanolilla. Linsi
Sak-• autonsa vol tau 
l.ankata 30 hooltoaaemalla 
M 16-polttonesteelli, jOQI 
beneiini on jatkettu ybin· 
kertalsimmalla alkoholilla 
eli metanolllla. 

Seki etanoli ettl metanoli 
ovat palavia alkoholeja. Nii
Li voidaan lekoittu bensii· 
niin aina 10-15 prosentlia 
ilman etUi nykyiaet mootto
rit tarvitsevat lliitojii. Ku· 
-~ut~t 'J~ muut ·;;oftto~
t.ejirjestelmin otat · vaatlttt' 
sen sijaan sy6pymista entis
ta paremmin kestiviit me-

peltopiDta·alu. Etanolioh· 
jelma luo -dulle 
1S6 OOOuutta ty6pailiku. 

Jaurikkaasta 
jaobruta 

Mailliliiilistl viljelysliu
wlata etanolln tuotantoon 
IDpial parhaiten sobrfjumi· 
kn 1\min piivin pelto
lruveistamme • on •toi
sin, joe naatitkin pwmltaan 
mukun. Pelkki kesldmili· 
rllnen juurikuaato neetey· 
tylsl noia 2000 lt■Dolilitrak· 
• helttaarilta. 

Toistaiseksi aokeri on ol
lllt kannattavampaa myydi 
kiteini dkisai kuia etano
llksi kiytettyni. Edulllsin 
tulnaiauudeo vaihtoebto 
saattu olla IIOkerln ja aillc>
holin tuottaminea 111111n■i

kaiaesti. Viihimm6111 msp
alla paksumehusta saatava 
aokeri kiteytettiisiin ja jil-

• jeDe jUvt ry6nl klytettli
siin etanollkai. 

Entrglapajun Ylljtly en tulollt m1ltllollle. Sen J• muun puublomaaun nttteyty■tl 
metanollkal tulldtaan parhalllaan. 

Joa etanolia haluttaiaiin 
vaJmistaa tlrkkelyspitoiae• 
ta lruvlsta kuten eeimetkill· 
ai ohruta, tlrkkelys GIi ha
loit,lttava ennea allroholi· 
kiymisti entaymuttlalllla 
bitolla . Timi taas vaatll Ii

da entrgMipanoksia j1 polt· 
tcaelteen hinta nou-. 
V aikka behtaarin ohraaato 
lllllteytyisi noin 700 etanoli
lltr■bi. tuotanto olilli tappi
ollilta. Energiaa meniai 
enemmin kuin tulisi. 

tal.liNoluet. 
1980-luVUD IJIAllelhlD nimi 
muutouat on jo tehtykln. 

ruo'on tUOWIJIOD yllipitii· 
mlnm aokerln muilman· 
lllllkkinahlntojen las~ttua. 

Vuonna 1975 klynnistet· 
Sokeriruokn tlln kansalllnen alkobolioh· 
tankldin jelma: 10-vuotiuvunnitel· 

Plaimmilli kotimaiaen man mukun etanolln tuo-
polttoalkoholia kiyttb Oil tant.o nostetaan 4. '1 mlljar-
Brasilias .. ; ,~ diui litraui. S. vutaa yli 
viljellilin BOteriruokoe. Jo kakslbrtaiNlt1 -.laift-
vuonna 1931 .U.dettiln laid tm YUOlitt■iu polttamaa 

ioM•"'-""1tia ·a ~;inimH"4- ~.Bra· 
koitui mia.ratJY ·: """.lk./' •lifMau/ellt~vat 
oeksi"'t'iii:\"1 m" iifl' klaianun UF1:,VbQll;jlin 
benlliinlin. Silloin piUitarkoi· 20-prosenttiaella seoksella; 
tua oil kotimaiaen aokeri- 0 • tankataan puhtaalla 90-

keriruokoviinalla. 
Brasili■n ololbin jaioltet• 

tua IIOkerlruo'on hybridilaji
ketta kuvatet,an neljin 
vuoden ~ . joatl llor· 
J•tun kolme uioa. Vuotui
nen ~ toallin NOkollto 
nMteytyy nm&111kal 3000 
etaoolilitraksi. Ykal litra 

tuotet.aanhintunUOmk. M -i_u 
Bruiliaa -li■•iljebnU et1111U • 

nik ·t m • aeudua tarpeeeta N.~1, .. ~W~~:ll:''' 1'~ Ktf1'1Ntattua 1a'1auhet· 
iflt~ •eniiall· •pelto~. tllJ biomH&aa, es!merkiksi 
koja ja uudilraivioita miiiri ~ 
mik.ii vaetaa Suomen koko .. 
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·,,.. Jatkoa .. h urr:, '!'.: "' ' ............... -.: ... ,;, . ~ y 
puuta, turvetta tai olkea 
kuumennetaan veaihoyryn 
ja hapen seolcN111. jaubl 
kaasuuntuu. Sudaan syn· 
teesikaasukei nimitetty ve
dyn ja hii.kikaasun eeos. Se 
nesteytyy paineessa meta· 
noliksi. 

Suhteellieuti edullilinta 
metanolin valmiatus oli&i 
aloittaa turpeesta. Hehtaa· 
rin vuotuinen jyninturve
tuotanto voitaisiln neeteyt· 
taii yli 60 000 metanolilit· 
raksi, riittaviisti pariin, kol· 
meen tankkiautoon. Ykai 
tuotantoketjuun - turpeen 
jyrsinta, kuljetut ja neatey• 
tys - eijoitettu energiapa· 
nos antaisi llihes 20-kertai
sen maliriin energiaa poltto
nesteenii takaisin. 

V altion telmillinen tutki· 
muskesku6 on laskenut etta 
riitta viin suuressa metanoli-· 
tehtaassa voitaisiin muut· 
taa 5.5 tonnia jyrsinturvet
ta (jossa vetta 50 %) ybdek
si metanolitonni.ksi. Ja tama 
tapahtuisi ilman energian li· 
siipanoksia, silla osa tehtaa· 
seen tulevaa biomassaa pol· 
tettaisiin vastapainevoima
laitoksessa nest.eytyksessa 
tarvittavaksi liimmok&i ja 
sahkoksi. 

Metanolilaskclma edellyt• 
tila laitosta. jossa metanolia 
tuotettaisiin 15 %:n jatke 
kaikkiin Suomen bensiini· 
kaytt.oisiin autoihin. Raaka· 
aineen tarve olisi runsaat 5 
miljoonaa kuutiometriii jyr· 
sinturvetta vuodessa, ny
kyinen turvetuotantornrne 
kokonaisuuudessaan. 

Metanolitehdas olisi suu
ruusluokaltaan puunjalotus
laitosta vastaava, sillii ra· 

kentamincn vaatisi noin mil
jardin markan investoinnin. 
Valmiina mikroprosessorein 
ohjattu tehdas tyollistaisi 
noin kaksisataa henkiloa 

Energiapaju 
tulossa 

Turv88uomme ovat rajal· 
liaet ja ehtyvit; turve ti 
kwJu uudiltuviln luonnon· 
varoibin. Pitkilli ja keeti
villa tlhtiimelli poltto.
teen tuotanto biomauuta 
voi pa,l&tua vain kasveihin. 

Kun veaovia. nopeakas
vuilia pajuja viljellab liipi· 
piisemittomli.nl tiheikkona 
ja kasvatukaeen ubrataan 
huolenpitoa samaDa mitalla 
kuin muihin peltokasveihin, 
pliastiiin ylliittaviin biomas· 
san tuotoksiln. Jalostettu 
energiapaju on kasvamassa 
hyvii vauhtia satoisimmak· 
Ii viljtlyakalViksemme. 

Joe turve vaihdett.aitiin 
enqiapajubakkaeteen 

I
I -ria ka~vamaan tehtaalle 

raaka-ainetta. Energiapajun 
ku1va-aineen kilohbmalla 15 
p/kg. metanolia pyayttii-
lUD tuottam■aa IIUDUJl 

1.20 mb tivahintun kuin 
Jnd§nJefeMl&aDolia 

Kl:,tllm&l l'IUHiMm 
, hanlriJml11111 turve ja paju

hake olilivat joutava pui
vaJjallko. Kllll polttaturve
suo on loppuun jynitty • 
voidun iatuttaa beti IIM!l'gi• 

' pajulle. Meuintlltklm'Ullai· 
tos koevlljelee jo Hupav. 
den Piispannevu, erhti en· 
simmiisiii vapautuneita 
SUOllpohjia. 

Kestlvlb 
eneqiatalouteen 

V'l'l':a bava&massa meta· , 
nolitehtauaa, kohtuullinen t 
energiaviljelmiin vuotw,aen t 
behturieato, 12 tonnia 

Seki sokerirao'osta kiy
tettlvln etanolin Itta eNI"' 

giapajusta kauutettavan 
metanolin litrahinta ylittai 
viela raaka6ljyttl tislatl;4· 
van bensiinin bianeh. Syynii 
ovat piiiomamtmOt, jotk.a 
koituvat uuden tuotannon 
kiiynnistamisesta. 

kuiva•aimitta, neeteytyiai \ 
yli 6000 metanolilitrwi. I 
E?Mqiapajuviljelmii tarvit- I 
taisiin noln 150 000 hehtaa-I 

Ero fossiiliseen polttones· 
teeeeen hupenee kuitenkin 
vauhdilla, eiki raakaoljyn 
jatkuvaa hinnannousua roh· 
kene enaii kukaan epiillA. 
Rohkeimman vastauksen ol
jyn hintahaasuieseen antoi , 
Brasilia kansalliseUa alkoho
liohjelmallaan. 

Oman raaka·aineen viljely 
polttonestejalostukseen on 
kotimainen, kestiva ja luon· 
toa hoitava ratkaisu energi· 
aongelmaarnme. Uusi ener
gia-aikakausi on myos lu• 
paus maamme haja-asutusa
lueille: maatilat ovat saa
massa uusia tehtavui. 
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