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Auringonkukkaa · tankkiin 
Kasvioljykin kelpaa korvaavaksi polttonesteeksi 

Vuonna 1911 Rudolf Diesel jul
kaisi tiedonannon suorittamastaan 
mielenkiintoisesta kokeesta. Han 

· o\i ruiskuttanut keksimansa moot
torin sylinteriin kasveista puristet
tua oljya ja saanut ne syttym!iiin 
moottorin korkeassa paineessa 
muiden palavien nesteiden tavoin. 

Heti Diesel aavisti, ett!i hailen 
keksintonsli voisi johtaa maatalou
dellisiin seuraamuksiin. "Vaikka 
kasvioljyn kiiytto moottorissani 
voi nayttiiii vielii tulevaisuuden 
unelmalta, ennustan vakaassa us
kossa, etta tamii voi helpottaa 
maatalouden kehittamista niissa 
maissa, joissa niiitii oljykasveja 
voidaan viljellii" Diesel kirjoitti. 

Nyt Dieselin ennustuksen voi
maa tutkitaan: Brasiliassa, Etelii
Afrikassa, Yhdysvalloissa, Austra
liassa, Japanissa ja monissa muissa 
rnaissa suoritetut kokeet ovat 
osoittaneet, etta autoja ja trakto
reita voidaan todella ajaa kasviol
jylla. 

Kasvioljyn kiiytto polttonestee
nii on parhaillaan nousemassa 
vaihtoehdoksi muusta biomassasta 
kuten maissista ja sokeri ruo'osta 
kaytettavan etanolin tai puusta ja · 
turpeesta valmistettavan metanolin 
rinnalle. 

Rivakkaa 
tutkimusta 

Kasvioljyli on loydetty koko 
joukosta eri kasveja. Paitsi aurin
gonkukkaa, maissia, rypsiii, soi
jaa; oljypalmua ja muita jo tunnet
tuja viljelykasveja, oljya on puser
rettu tutkittavaksi ylliittiivistiikin 
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Kasvioljyjen kiiytto pQlttonesteenii avaa uusia mahdollisuuksia kehitysmaiden maataloudelle. Auringonkuk
ka (etualalla) joutuu kuitenkin kilpailemaan mm. maissin kanssa maa-alueista. 

ta. Hiilen nesteyttiiminen on siellii 
~atkaistu i.? kay_t_a_nnon tasollakin. 

kuinka paljon energiaa saadaan sa
tona verrattuna sadon tuottamises-
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taan auringonkukalle, hiin saisi sii
tii niin paljon polttonestetta, ettii 
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vasadossa korjataan vain noin kol
minkertainen energiamaara pa
noksiin verrattuna. 

Maissi on tarkkelyskasvi kuten 
· peruna. Ennenkuin alkoholikiiy
minen on mahdollinen, tarkkelys 
on hajoitettava sokeriksi entsy
maattisella keitolla. Sitten sokerit 
void·aan kliyttali etanoliksi. Etanoli 
on vielli vakevoitava. 

Maissietanolin valmistus vie 
runsaasti apuenergiaa . Sitli kuluu 
itse asiassa kaksi kertaa enemmlin 
kuin pellolla. 

Yhteen etanolilitraan tarvitaan 
. vajaat kolme kiloa maissinjyviii, 
keskimliarainen (5 700 kg/ha 
USA:ssa) sato nesteytyy runsaaksi 
2 000 Iitraksi. Sen energiasisaltO 
on kuitenkin alle puolet siitli pa
noksestajoka kiiytetalin koko ket
juun pellolta nesteeksi. Maissieta 
nolin energiatase on pahoin nega
tiivinen: energiaa kuluu enemman 
kuin tulee. 

AuringonkukkaOljyllli on polt
tonesteenli puolellaan edullisempi 
energiatase verrattuna sekli mais
sista kaytettyyn etanoliin ettli myi:ls 
energiapuusta tai turpeesta nestey
tettyyn metanoliin. Kasvioljyn 
tuottaminen on lisliksi teknisest i 
helpompaa, tuotannosta ei jlili 
saastuttavia sivutuotteita, ja puri
tuksessa saatu jate on proteiinipi
toista elliinrehua. 

Kilpailu 
maa-alueista 

Kasveista puristettu polttoneste, 
kasvioljy on tulevaisuuden lupaus 
uudistuvaksi energiavaraksi. Mut-
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maatalouden kehittamista" -r ~iis;ii 
maissa, joissa naitli oljykasveja 
voidaan viljellli" Diesel kirjoitti. 

Nyt Dieselin ennustuksen voi
maa tutkitaan: Brasiliassa, Etelli
Afrikassa, Yhdysvalloissa, Austra
liassa, Japanissaja monissa muissa 
rnaissa suoritetut kokeet ovat 
osoittaneet, etta autoja ja trakto: 
reita voidaan todella ajaa kasvio~ 
jyllil. 

Kasvioljyn kaytto polttonestee
nli on parhaillaan nousemassa 
vaihtoehdoksi muusta biomassasta 
kuten maissista ja sokeri ruo'osta 
kliytettavan etanolin tai puusta ja 
turpeesta valmistettavan metanolin 
rinnalle . 

Rivakkaa 
tutkimusta 

. Kasvi51jyli on Joydetty koko 
joukosta eri kasveja. Paitsi aurin
gonkukkaa, rnaissia, rypsia, soi
jaa, oljypalrnuaja muita jo tunnet
tuja viljelykasveja, oljyil on puser
rettu tutkittavaksi ylllittavistakin 
ehr1okkaista kuten maitiaisnestettil 
1:· .uvista rikkakasveista ja erliistil 

, _.vuutta kestlivistli erilmaakas-
,1sta. 
Palavaa on myos oljy, joka saa

daan uuttamalla eukaklyptuspuun 
lehdista. Toistaiseksi eukalyptuk
sen oljysadot ovat olleet vain liian 
alhaisia, noin I prosentti Iehtisa
dosta, · rnutta kasvinjalostus etsii 
parhaillaan satoisampia eukaply
tyslajeja ja -lajikkeita. 

Japanilaiset tutkijat ovat osoit
taneet, etta eukalyptusoljy kay 
polttonesteeksi sellaisenaan tai 70 
0/o:n seoksena bensiinin kanssa . . 

Tiirkein ehdokas "dieseloljykas- . 
viksi" on tiinlian kuitenkin aurin
gonkukka. Auringonkukan viljely 
hallitaan jci, ja sita . voi viljella 
kaikilla mantereisilla, riittavan 
Jampiman kesiln maanviljelysalu
eilla. Auringonkukka menestyy 
vehnali ja maissia koyhemmallii 

· maalla ja tarvitsee vilhemman vet
ta. 

Pitkilllil auringonkukkaoljyn 
kaavaileminen polttonesteeksi on 
varsinkin Etela-Afrikassa. Etelil
Afrikallahan ei ole omia o!jyvaro
ja, mutta sen sijaan runsaasti hiil-
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Kasvioljyjen kiiytto poJttonesteenii avaa uusia mahdollisuuksia kehitysmaiden maataloudt-.'le. Auringonkuk
ka (etualalla) joutuu kuitenkin kilpailemaan mm. maissin kanssa maa-alueista. 

ta : Hiilen nesteyttaminen on siellil 
ratkaistu jo kliytannon tasollakin. 
Sen rinnalla tutkitaan · nyt aurin
gonkukkaoljyn mahdollisuuksia. 

Etelii-Afrikan viljelijilt osaavat 
jo viljellil auringonkukkaa: sitil on 
maassa yli puoli miljoonaa hehtaa
ria - kolme kertaa enemmlin kuin 
vuosikymmen sitten. Viljelytutki
mus ja kasvinjalostus ovat lisiln-

. neet satoja kaksi ja puolikertaisiksi 
sitten vuoden 1970. 

Myos Euroopassa on heriltty, 
mutta tutkittavana on maanosaan 
paremmin viljeltilviiksi sopiva ryp- · 
si. Hiljattain ltavallan Wieselbur
gissa koekilytettiin traktoreita sekil 
rypsioljyllii ettii soija- ja auringon
kukkao!jylla, I 000 tunnin koesar
jat kullakin. Tutkimus jatkuu. 

Energiatase 
avainasemassa 

Aurinko on kasvioljyistilkin pu
ristetun polttoaineen alkuliihde. 
Ennenkuin auringon energia virtaa 
nesteenii tarvitaan pitkilllinen ket
ju viljelyii, kerililya ja jalostusta. 
· Avain asemassa on encrgiatase : 

kuinka paljon energiaa saadaan sa
tona verrattuna sadon tuottarnises
sa kulutettuun energiamaarailn. 
Eihiin ole mitiilin jarkeii kasvattaa 
auringonkukkaakaan joka tuottai 
si yhden litran polttonestetta sa
malla kun kaksi litraa polttonestet
ta kuluisi auringonkukan kasvatta
miseen. 

Jotta energiatase saataisiin var
masti positiiviseksi, viljelyyn tulisi 
Joytila rnahdollisirnman satoisat la 
jit ja lajikkeet. Etelii-Afrikassa ja 
USA:n keskinilisessii suoritetuissa 
kokeissa auringonkukan energiata
seeksi on saatu noin 3-10 suhde 
yhteen, eli energiaa on tuotettu 
moninkertaisesti enemrnan kuin 
kulutettu. 

Kayttamal!a normaalia viljely
tekniikkaa ja yksinkertaisia oljyn
puristusmenetelrnia (40-50% kor
jattavasta sadosta on oljyil), kay
tiinnon vilje!miltii voidaan korjata 
noin yksi tonni auringonkukkaol-
jya hehtaarilta. . 

Auringonkukkaoljyn puristarni
nen on suhtee!lisen yksinkertaista. 
On jopa mahdollista, etta viljelija 
valmistaisi polttonesteensa itse. On 
laskettu, etta jos pohjoisarnerikka
lainen maissin vi!jelijil siirtaisi 
kymmenen prosenttia pe!toalas-

taan auringonkuk , .lie, hiln saisi sii
ta niin paljon pol :'!onestetta, ettli 
hanen traktorin sa ja leikkuupui
murinsa tulisivat orn varaisiksi. 

Vaihtoehtona 
maissietanoli 

Gasoholi, maissista kaytetyn 
etanolin ja !yijyttoman :iensiinin 
seos, helpottaa autoilijai , poltto
neste huolia jo 14 Yhdy .waltain 
osavaltiossa. 

Maissietanolissa on muh na an
nos maatalouspolitiikkaa: 1 ·hdys
valtain vuotuinen maissin y: ituo
tanto voi olla aina 25 miljc .. 1 11aa 
tonttia (kuudesosa koko sado ::;_a), 
jonka rnuuttaminen 7.5 mi!j .;o
naksi, bensiiniii jatkavaksi ew.n, li
tonniksi kiehtoo seka maissinvil j : 
lijoitil ettil autoi!ijoita. 

Mutta mikii on maissietanolii. • 
energiatase? Onhan maissi eras 
voimaperaisimmin viljeltiivia pel
tokasveja. 

Yhdysvalloissa yhdellil maissi
hehtaarilla poltetaan dieseloljya, 
levitetiiiin lannoitteita ja kylvetaan 
kemikaaleja siinil maarin, etta jy-

<.; 

1 mtt!ll 1:La noumraan tarvnaan 
. vajaat kolme kiloa maissinjyvia, 

keskimliarliinen (5 700 kg/ha 
USA:ssa) sato nesteytyy runsaaksi 
2 000 litraksi. Sen energiasisalto 
on kuitenkin alle puolet siitl! pa
noksestajoka kaytetilan koko ket
juun pellolta nesteeksi . Maissieta
nolin energiatase on pahoin nega
tiivinen: energiaa kuluu enemman 
kuin tulee. 

AuringonkukkMljylla on polt• 
tonesteenil puolellaan edullisempi 
energiatase verrattuna sekli mais
sista kiiytettyyn etanoliin etta mytls 
energiapuusta tai turpeesta nestey
tettyyn metanoliin. Kasvicjljyn 
tuottaminen on lisliksi teknisesti 
helpompaa, tuotannosta ei jl!a 
saastuttavia sivutuotteita, ja puri
tuksessa saatu jate o·n proteiinipi
toista elainrehua. 

Kilpailu 
maa-alueista 

Kasveista puristettu polttoneste, 
· kasvioljy on tulcvaisuuden lupaus 
uudistuvaksi energiavaraksi. Mut
ta niin kuin kaikilla biomasasta 
perilisin olevilla polttoaineilla, 
myos kasvioljyillil on omat varjo
puolensa. 

Biomassaa kasvavat kasvit tar-
1vitsevat maata, nimenomaan vilje
lysmaata, ja ne kilpailevat nl!in 
muun maatalouden tuotantornah
dollisuuksista. Vakavinta kilpailu 
on tietysti silloin kun se kllycllian 
ruuan ja energian valillli. 

Oljykasvien osalta kilpailua jou
duttaisiin lisiiksi kiiymililn eniten 
siellii, missii ruokaakin tulisi tuot
taa eniten eli kehitysmaissa. Sellai
silla vajaan viljelyskliyton maa
alueilla kuin pohjoisen pallonpuo
Eskon soilla ei auringonkukkaa ei
kil muitakaan oljykasveja voi vil
jella. 

Mutta sittenkin: raakaoljy on 
joka tapauksessa ehtyvli luonnon 
vara, jolle on loydettavli vaihtoeh
to. Jos· ki!pailuun maa-alueesta 
loydetaan sopuratkaisu, paiva jol
loin auringonkukka- tai eukalyptu• 
soljylle tuoksuva linja-auto ajaa 
maanteillii ei ole ehkli kaukana, jos 
Lasvioljya voidaan vain tuottaa 
rrittilvia maaria ja kohtuulliseen 
hintaan. 
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