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Maat.metsat. tri Veli ohjonen: 

Pellettiii vai =etanolia 
l{otimaisen p lttojalosteen 
vaihtoehtoja · aetaan 

FOSSIILISTEN energiavarojen mtiinoin syntyessii 
Suomi taisi jaada syrjaan. Jos ajattelemme vain ol• 
jya, maakaasua, kivihiilta tai uraania, maamme on 
todella energiakoyha. Motta mahdollisuutemme 
ovatkin toisaalla: meilla on soita turpeennostoon ju 
meilla on maita puunkasvuun. Oljyn veroista super
polttoainetta emme tule kylHikaan soistamme ja met
sistamme pusertamaan, mutta kylla niiden kasvamat 

Pelletti 
tulossa 

Ajankohtainen seka jyrsintur
pcelle etta energiapuulle soveltu
va jalostusmenetelma on pelle
tointi: jauhettu biomassa puriste
taan kuumuudessa mini
lakritsipalan nakoisiksi rakeiksi. 
Ne ovat tasalaatuisia, lahes ve
dettOmia, helposti kuljettimissa 
soljuvia energiajyvia, joilla lam
mitys voidaan automatisoida. 

Pellettitehtaita on parhaillaan 
nuosemassa, tai ainakin pitrus
tuksiin hahmottumassa Kyyjar
velle, Haapajarvelle, Kuivanie
melle, Si moon, .... ., toistakym
menta kaikkiaan. Ne kaikki 
kayttavat alku vaiheessaan 
paaraaka-aineena jyrsinturvetta, 
mutta heti alun pitaen suunnitel
missa on mukana myOs puuener
gia, joka saataisiin kuorijattees-
HL c::~h~nn11r11cta rn.otr-ntnh,-1,..., 

vihiilivoimalat haluttaisiin kar 
kottaa rikkiplUbltlineen mahdol 
lisimman kaua~ 11\hiOista. Sc ci 
kuitcnkaan ktly pllinsl:l kusta11 
nusten vuoksi: kaukolilml)tlput 
kien vetamincn takaisin l:thii\111 
lamittamMn tulisi liinn kalliihi. 

Pelletti olisi kaupunkil·n 111111 
pOvoimaloille rikitOn vaihtochto: 
raaka-aineina kilytctUM\n t ur 
peen ja puun rikkipitoisuus on 
nimittain kivihiileen vcrrattuna 
kaytannollisesti katsoen nolla. 
Pelletti olisi kotimaista eik:I sen 
saatavuutta ja hintaa jayUlisi jnt• 
kuvasti muuttuva 
maailmanpolitiikka. 

Pelletin valmistuskustannuk 
seksi lasketaan talla hetkella noin 
300 mk/tonni, ja sen kuljettami• 
sen rautateitse esimerkiksi Oulun 
laanista Helsinkiin arvioidaan 
vievan 50 mk/tonn~. Pellettiakin 
voitaneen kuljettaa meritse hal-
vemm~l l::1 l:::1~t~~m~1l!J CA.-1.!J_iu..o ..on 

hiomassatkin - turve ja puu - ovut osolthmtuneet 
aivan kayviksi i,ollf 011ineiksi. 

RIOMASSAN jatkojalostus on liillil hl'fk,•lhi kay
mislilassa. Turve ja hake voivul nlmllhiht osoittau
hut vasta raaka-aineiksi aivan kuln juurl 1mmpattu 
iiljy: se saadaan kylla palam11nn rm,kunnkln, mutta 
suurin hyoty saadaan tasalaatuislsh1, ,:rl kiiyttokoh
klsiin tarkoitetuista jalosteista. 
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Paavo Jar 
Poh ja nn1 

Aja 
1 ·· .. 

Etiik ka 011 nousemassa farma- t111 .. 1p.1inoa lisaav~ 
sian pii11,,a 1·11tistll tarkeammak- lm·,.t sen taloude1 
si puhL'l'll,11hL·1•ksi. Menneen vuo- 11111111,111isella puol 
den __ Fa1111;1"·") !'ilivilla sita kasi I :1:1~_ehuolt?~ ol 
telt11n v11111L·k" Joukolla monelta 1111 :1 1111n, etta 1h11 
eri taholla l\11itcnkin on todetta 111,11.1 ltlilkkeiden v 
va, ctW ,•111kan inhimillisess:l ,11ll111cn saatavuus 
mielessH t,tysin onnistumincn \1·1111111kainen ka~ 
myOs ra1111a,1assa, vaatii eraiden 1cd kilaitoksen k< 
tosiasinidt·n 111yOntamista. 111.;,· lnteuttaa tall, 

Ensin11:lk111 on tiedostettava, 10•, "'" kehittam· 
etta ltitlhh11ol10 rakentuu ketjus tnl11111lcllisella tas 
ta, jonka ll'llkkcina ovat laaketc 111,111ll1sclla tasolla 
ollisuus, litilh•tukut seka laakkci jr,1.-l111tln pohjalta 
den vilhi11/lisjakelupisteet siis I 1t11lct apteekki 
paaasiallis,,ti apteekit, mutta u111111,11illiset vaati 
my5s sai, aalalaitosten laakeva t11,:11 kuitenkin 
rastot ja aptcckit. li,;1k1111l11tusta ja 

Toiscksi on nahtava itse laake- 111a11 j.itkuvaa pon 
huolto tcrvcydenhuollon yhten!I phk,·l1111a tyOpai 

• tasavertaist:na osana. Usein jaa h,1,,111.1an, etta ko 
tarpeettoman vahalle huomiollc 1,.11, 011gclmakenta 
terveydenhuollon kehittamisen 1cklji111:1 on apteek 
yhteydessa nimenomaan laakin 11,111 ;"<'nne ammat 
nan merkitys terveydenhoidossa. , ,,~111k ,t·t·n ja palk 
Tana paivana kylla ymmarretaiin ltTk k 11 yl\n mielek 
la!ikkeen merkitys sairaan henki- 111iwh~i olisi mm. 

' Ion hoidossa. Mutta nykyajan t yill'hl<lsopimus sa 
odotuksia vastaavaa laakintaan ~rk 11111 a vastaavak 
sisaltyvaa toimintaa ei useinkaan yk sr11 p11olcstaan 
oteta tarpeeksi huoniioon, kun I rd k ll'II taloudel 
puhutaan terveydenhuollon kohL1111i~ta. 
kehittamisesta. /\ptl'd..kicn talo 

Kolmanneksi terveydenhuol- 11ma voidm111 koh 
toa on pidettava kokonaan pal- 111yc\lL'11 kehitt/1!1 a 
velualana, jonka toiminnan koh- matilli~ta ia palv 
de on elava olento. Laakehuol- mm.: 
Ion kohdalla ta.ma merkitsee ny- I) apll'l'i,kimak 
kyajan vaatimuksia ja odotuksia korjaarnalla ,1tt•11. 
edelleen myOtaillen, etta potilas - inflaatiolcil.J 
saa apteekista l!iiikkeensa tai - py,yvtl 1111111111 

muut hoitotarpeens~. nopcasti, vtlksyt/Hln ia 



"'"'YITttvt\( arKUvnnteessaan .,JV'Q 1-n-"-r t~r.-nn t Ju - :,-c-n - ~trlJt;rl.-UUll 

paaraaka-aineena jyrsinturvetta, s~~ ~a~_tateitse_esi~erkiks\ (?ulun 
mutta heti alun pitaen suunnitel- l~an~sta Helsmkn~ arv101~a~11 
missa on mukana myos puuener- v1e_van 50 mk(tonn1. Pel)ett1lik111 
gia, joka saataisiin kuorijattees- vo1taneen ku!Jettaa mentse_ hal 
ta, sahanpurusta, metsatahde- vem~alla, lastaam~lla se la1vn11n 
puusta ja energiapajusta. Poh)a_nl_~~den pohJukassa. 

K1v1huh maksaa Ulnlllln 1101n 
Energiaa 600 mk/tonni, mutta st· 1111 

k energia-arvoltaan pellettill tehok 
pa attuna kaampaa. Jos kivihiilen 11111~~rt 

Loyhaan jyrsinturpeeseen ja tavaksi langetettaisiin sen 111hr111 
irtohakkeeseen verrattuna ener- tamt rikkisaastehaitat, rm·r 111 
giatiheys saadaan nousemaan kustannusten ero voisi k1u1111y 
pelletoinnissa noin kolminkertai- piankin pelletin eduksi. 
seksi. Yksittainen pelletti on pu-
rist~tt~ v,etta painavammaksi: Ongelmallinen 
omma1spamoltaan 1.3:een. Irto- .. 
tavarana pcllcttikuutio painaa lnkenne 
noin 600 kiloa. . . Liikenteessa energiank1\yllt\m-

Pcllct111 c11crg1at1hcys on mer- me kotimaisuusaste on vllhllisin. 
kity~~c!lincn \yrjttsl'ud_uillc, mis Tll.ydcllisen oljykriisin iskirssll. 
sli . s1Ja1ts~~at r~aka am~lah~c~t. ainoastaan sahkojuna, raitiovau-

:-::,=:= Va1kka_ s1_1r_~ymmen ko111na1s1~n nu ja johdinauto pysyisivat liik-
,<;I::/ polttoame1s11n, _tur~eeseen Ja keessa. Pitempiaikaisessa oljypu- - • 
• f.·.·-·- hakkeeseen onkin JO hyva"ssa" 1 h k'l.. t • r1 t . .. 1 Nupo11111111vu1111rn 1111111u111pn1u vol 01111 1u111v11LHHHI011 

:=:=,=== assa en 1 oau ot Jou'f~ t:;i.1sun . ,- . J • (S 11 :W myotatuulessa_ maatUoilla ja jattiimiian talleihin, rnalfkustaes-f 
1

_ pellett_lraak,i-ialnetla. K~v~ssu J~ltll&.ls!n/11.,til veslpa u~ .. a x lljtf •~aascu1,uk11n11cn l~mp/\kcskuk snan ihmisicn olisi suilo~d\lttava Aquat1ca G1gantea) Metsantutk1musla1toksen koekentalla. 
fa§ s~ssa, 1111dc11 c1_1t:1'gla11 larv~ on juniin, ja tavaran k\J 'etuskin 

11 
==J sittcnkm vahl11~en Yl!1Plirrsl6n nostettaisiin tak isin k's oille. sikaasuksi nimitetty vcdyn ja h/1- ta parcmmin kcsttlvlit 111c1allbc 

! }f tuotantomah~oll~suuks11n verrat- Ongelmallisi~ liiklc ja olisi kakaasun scos. S1.: ncsh.:ylyy pai okset: 11st•1,s11 l'IHO l11v1111 .11110 
{} tuna._ Vars1?a1set m_aam~e traktori: auraaja aestal un ei ve- neessa mctanoliksi. 111alkiw1 111111,1:1 1111111l11kw1 1111 111 
if energia-ahmaut ovat teolhsuus Ja deta sahkolla. Kai vii iset oljy- Suhtcclliscsti cdullisi111a nwla lcht yk111 !'I: yl111:tUy11111,1yw,11 
It Etela-~uo~e~ kaupungit._ ti pat olisi saastettiiva aatalou- nolin valmistus olisi aloitt aa I ur kl·1." v11;1lim•t· ka~so,.1_1a11krn •:1111. 
ft . Laaiam1tta1sta turpeen Ja ener- teen, jotta jonkinaste nen elin- peesta. Hehtaarin vuotuincn jyr- ku111 p~t H!oliaulrnhtn. I.1s,lh1 

5
1=,?= g1apuun tuotantoa on seurattava tarvikkeiden tuotanto sinturvetuotanto voitaisiin ncs- mctanoli arhcultaa 111uu1oskus 
{( pohjois-Suomessa jalostus: ener- turvatta isiin. teyttaa yli 50 000 netanolilitrak- tannuksia saili6isUI ja jakcluasc-
ff g_i~. on pakattava _niin tiivisti, etta Polttonesteena oljy korvaa- si, pariksi kolmeksi tankkiautol - m!sta. _Muutokset ~vat_ tarpeetto-
tt s1ta _vo1daan k~!Jettaa kanna_tt~- jaksi on tulossa alkoh Ii, aluksi liseksi. Yksi tuotantoketjuun - m1a, JOS metanoha Jalostetaan WI vast! sydanma1lta _kaup~nke1hm autoihin myytavaiin ensiiniin turpeen jyrsinta, kuljetus ja nes- edelleen. 
fl ja ~tela-Suomeen Johtavien rau- sekoitettuna. Kaytan on vaih- teyt~s. - sijoitettu e?ergiapanos M;o?,il olj~-yht\~ on .. k_eksinyt 
t:::= taterden varteen. toehtoja on jo kaksi. hdysval- anta1s1 lahes 20-kertaisen maaran vast1kaan hammastyttavan yk-
:~}~ Ioissa on jo useissa os valtioissa energiaa polttonesteena takaisin. sinkertaisen menetelman, jolla 
@j Kivihiilta myytavana gasoholia Ii "vihre- SITRAn metanoliselvityksessa n:i_et_an?li vo!da~n muuttaa b7n_: 
/H korvaamaan? a~ bensiinia", jossa ~ ~o ben_sii- viime. ke~ana metanolin tuota~- s11mks1. _Yahk01v~Ila_ katalyyti\la 
(I . . msta on korvattu mars 1sta ke1te- non e1 ku1tenkaan todettu taytta- metanoh~olekyyhsta l?hkais-
:::=? PolttoolJyn hmnan karatessa tylla vedettomalla vak· iinalla eli van liiketaloudellisia vaatimuk- taan sop1va maara vetya Ja hap-
\{ paiva paivalta yha korkeammalle etanolilla. sia: metanolin hintatason tuli pea, ja jaannos muistuttaa ereh-
t} Etela-Suomen kaupunkeja uh- Lansi-Saksassa au nsa voi nousta viela 25 "lo, jotta paastai- dyttavasti niita raakaoljyn neste-
tH kaavan energiavajeen tayttajaksi taas ' tankata siin tyydyttavaan paaoman tuot- maisia hiilivetyja, joista bensiini 
tH on kaava!lt_u_1;1sei1111;1in kivihiilta. MI5-polttonesteella, }pssa ben- toon. Viime kesasta polttonestei- tanaan tisl~taa~. .. ..... .. . 
t{ Mutta kiv1h1della~m .<>." ongel- siinia on jatkettu yks1· kertaisim-. den hinnat ovat jo nousseet ja Metanoh v01 s11s Jaa~a. b10-
:=:::=:: mansa: sehan nayttaa olevan malla alkoholilla eli tanolilla. nayttavat nousevan edelleen .. .. massan nesteytyksen vahtuot-
}{ parhaillaan jauhautumassa maa- teeksi, jos sen jatkojalostus kehi-
:::=? ilmanpolitiikan jalkoihin. Kivi- Metanolia tetaan taloudellisesti houkuttele-
j{ hiilen ~aatavuus on epavarmaa ja turpeesta I l , Metanolista vak~i. Aihetta t~tkitaan kuumei-
/} sen hmn~n ennust~taan .. ~o-~s7- . . . . bensiiniksi sest1 mm. Ruots1ssa. . 
:,:,=,== van vasta1suudessa Jopa olJyakm Kun kmvattua Ja J uhettua br- Polttonesteen raaka-ameeseen 
ff varmemmin. omasaa, esimerkiksi puuta tur- Metanolilla jatkettua bensiinia talla uudella prosessilla ei ole 
f? Rahalla mittaamaton varjo- vetta tai olkea kuumehnetaan ve- polttava moottori tarvitsee joita- kuitenkaan merkitysta: kotimai-
I/ puoli kivihiilella on rikkisaas- sihoyryn ja hapen seo,ksessa, jau-

1 
kin muutoksia. Polttonestejar- nen turve ja hake nousevat edel-

)} teessaan. Taman takia uudet ki- he kaasuuntuu . Saadaan syntee- jestelma vaatii syopymista entis- teen arvossaan. 

}{ - - - - ---I .. -- -- --~ _ . ,. .. - -
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kyajan vaatimuksia ja odotuksia 
edelleen myotaillen, etta potilas 
saa apteekista laakkeensa tai 
muut hoitotarpeensa nopeasti, 
kitkattomasti, turvallisesti seka 
tarvittaessa. 

Edcllytyksill. t:lllaisccn toimin
taan on jo olcn1assa, sill!\ ihmisct 
saaval 11\niHln ltltlkkccnsll uscim
mitcn 0111al1a paikkak11nnalta, 
hyvl111 ja lurpecksi 1ihelln apteek
k1wrkos1011 ansiosta, suhtcelli
scn nopcasli sck11 lurvallisesti. 
Mutta kitkattomampaan ja viela 
turvalliscmpaan palvcluun Iaake
huollossa paiisU.Uln, jos esim. re
scptit olisivat yksiselitteisia ja 
sclvitl, ja jos aplcekin tavarava
rasto olisi asianmukainen eli sen 
suhlccn olisi huomioitu scka ap
tcckin toimialuccn kul111us t·t11\ 
aptci!kin taloudcllisuus. 

Ny! k11ilt•11ki11 voidaa11 lmlrla, 
l'llil nllinh:1111111 111 prll-./llli, 1a l'I 
Iii rsi111 11.ll11h:l11 ,1pln·k111 v,1r.1, 
1011 kohualla JOJ)II pilatl ullakin. 
"'Mila siis on sitten huoleen ai

hetta? Apteekkien ja muiden ter
vcydcnh11ollo11 alojcn kcskcn nn• 
11rllava11 i111"o1111;1alio11 vieHl va 
111v11111t·11 yhill·1111111L,1,1111, v!lhru 
I/Ill l11akl·l111valh~1111lla \l'k,l syn 
11v1 llt:l kit kai,11u11a 1011111111amt, 
1tilt11 1111n. aplcckkicn loiminnan 
kohdalla -siinll. huolcn aihc. 

Ncljanncksi on tarkeali myon
taa, etta lll.ll.kehuoltoa on kehitet
tava tasapainoisesti. Se tarkoitta
nee silloin, etta olisi paneudutta
va tutkimaan laakejakelun ta
pahtumaa kokonaisuutena, mm. 
sita, miten yksikanavaisuus vai
kuttaa, vai vaikuttaako se, epa-

J.J tl}Jl\,.\,,l\.l\.lU.IUJ\..lUJCllj\,,.ll.\.,lll j 

korjaamalla siten, etta esim. 
- inflaatioleikkaus tehdaar 
- pysyva inflaatioleikkuri I 

vaksytaan ja 
- palkkaliukumahyvitys o 

taan kayttMn. 
2) Iaakkeiden hinnoitusper1 

tciden tarkistuksia tehdaan. 
3) yksikanavaisuus joko pc 

tetaan tai sen epakohc 
korjataan. 

4) apteekkarien elakejarjes 
lyilla, jolloin voi tulla kyseese 
mm.: 

sopivan siirtymakaud 
luominen, 

- liukuva eliikeikli ja 
- vapaaehtoisen luopumi: 

lak keen mahdollisuus. 
Nykyiscn terveydenhuollon 1 

kcntccllinen muoto ja jo pitka 
valmista ja se vastaa sellaisena 
11yk yisia tarpcita. Hienosaatc 
ja t•1111cn kaikkca loiminnallise 
lasolla, voidaan kuilcnkin keh 
ltHl palvclun lnadun parantaq 
seksi mm. esim. huomioma 
edella esitettyja nakokanto: 
Nykyajan suomalaiscn odotuk: 
lt•rvcytlt-nh1101lolla voitanee I 
lcyll/1;1 \l'lllil<!Vasti) 

palvl'lun laatua on para 
ncttava ja 

- palvrlun saatavuuta, hen! 
lokohtaisuutta ja inhimillisyyt 
on lisattavtl. 

5) ettei pienia apteekkeja mu 
teta laakevarastoiksi, vaan mu 
ten parannetaan pienten ja kesl 
suurten apteekkien taloudellis 
kannattavuutta, esim. juuri a 
teekkimaksujarjestelmiin korja 
misella. 

Keskustanuoret 
l{oolla Nivalassa 

Kaytitnnon toimia ja konkreet
tista yleisolljelmaa vaati pari
kymmenta Kalajokilaakson kes
kustanuorta Nuoren Keskustan 
Liiton Pohjois-Pohjanmaan pii
rin alueellisilla jarjestokursseilla 
lauantaina Nivalassa. 

Laajassa kurssiohjelmassa 
nousi NKL:n yleisohjelmaluon
nos keskeiseksi ruotimisen ai
heeksi. Piirin johtokunnan jase-
nPn A rtn Vlilcntilnn Pc:;tPltu8 "h -

kaisumalleja, jotka ~rotta· 
keskustalaisen aatteen mui 
vaihtoehdoista. 

NKL:n piirin toiminnanjoh 
jan Eero Oinas-Panuman alus1 
kasitteli yksityiskohtaisesti k: 
tannon toimintaa osastois 
kouluissa ja tyopaikoilla. 

Poliittisen passiivisuud 
suuntaus on Oinas-Panum 
m1P1Pt:t~ k-iPrn11t11 n11t l!l k-~n<::-: 


