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Kasveista tulevaisuuden polttoneste 
Liikenteessa energiankayttomme kotimaisuusaste on vahaisin. Tay-

.ellisen oljykriisin iskiessa ainoastaan sahkojuna, raitiovaunu ja joh
dinauto pysyisivat liikkeessa. Pitempiaikaisessa oljypulassa henkilo
&utot jouduttaisiin jattamaan tallehin, matkustaessaan ihmisten olisi 
sullouduttava juniin, ja tavaran kuljetuskin nostettaisiin takaisin kis
koille. 

Ongelmallisin liikkuja olisi traktori: auraa ja aesta kun ei vedeta 
sahkolla. Kai viimeiset oljytipat olisi saastettava maatalouteen, jotta 
jonkinasteinen elintarvikkeiden tuotanto turvattaisiin. 

Polttonesteena oljyn korvaa
jaksi ovat tulossa alkoholit, aluksi 
autoihin myytavaan bensiiniin se
koitettuna. Kaytannon vaihtoeh
toja on jo kaksi: etanoli ja meta -
noli. Traktoreihin ja muihin die

' selkayttoisiin koneisiin tarjotaan 
1kasvioljya, siemenista puristet
tua palavaa nestetta. 

Sokeriruokoa 
tankkiin 

Pisimmalla polttoalkoholin 
kaytto liikenteessa on Brasilias
sa. Ra¢.rn-aineeksi viljellaan so
keriruokoa, joka kaytetiian etano
liksi eli viikiviinaksi. Jo vuonna 
1931 saadettiin laki, jolla 5 prosen
tin etanolisekoitus maarattiin pa
l,{6lliseksi kaikkeen autoilijoille 

ITT

yytavaiin bensiiniin. Silloin 
aiitarkoitus oli kotimaisen soke
ruo'on tuotannon ylliipitaminen 

okerin maailmanmarkkinahinto
jen laskettua. 

Vuonna 1975 kaynnistettiin uusi 
kansallinen alkoholiohjelma. Seu
raavaq 10-vuotiskauden aikana 
etanolib tuotanto oli maara nos
taa 4J'l miljardiksi litraksi. Se 

Maa- )a metstitaloustieteiden 
tohtori Veli Pohjonen on Kan
nuksen energiametstikoease
man johtaja ja toimii samalla 
Metsttntutkimuslaitoksen ener
giaprojektin koordinaattorina. 

litraksi hehtaarilta . 
Toistaiscksi sokeri on ollut kan

nattavampaa myydil kiteinii sa
keissa kuin etanoliksi kaytettyna. 
Edullisin tulevaisuuden vaihtoeh
to saattaa plla sokerin ja alkoho
lin tuottaminen samanaikaisesti. 
VahimmalUi energialla paksume
husta saatava sokeri kiteytettiii
siin ja jaljelle jaava ryonii kaytet
taisiin etanoliksi. 

Etanolikasviksi on tarjolla 
myos ohra. Mutta ohranjyva on 
taynna tiirkkelysta kuten peruna, 
ja tarkkelys vaatii entsymaatti
sen keiton ennen kuin alkoholi
kaymien on mahdollinen. Tama 
taas vaatii lisaa energiapanoksia, 
ja polttonesteen hinta nousee. 
Vaikka hehtaarin ohrasato nes
teytyisi noin 700 etanolilitraksi, 
tuotanto olisi tannioUita. Enersti-

Lisaa biomassaa 
energia pajusta 

Turvesuomme ovat rajalliset ja 
ehtyvat, turve ei ku~u uudislu
viin luonnonvaroihin. Pitkilllil Ju 
kestiiviilli.i tiihtiiimella polttones
teen tuotanto biomassasta voi pe
rustua vain kasveihin. 

Kun vcsovia, nopeakasvuisia 
pajuja viljellillln Iiipipiiiist•mlll I ii 
miinii tiheikkonli ja kasvaluksPPn 
uhrataan huolcnp1toa Humalla mi 
talla kuin muihin peltokasveihin , 
paastaan yllattaviin biomassaan 
tuotoksiin. Jalostettu energiapaju 
on kasvamassa hyvaii vauhtia sa
toisimmaksi viljelykasviksem
me. 

Jos turve vaihdettaisiin meta
nolitehtaassa energiapajuhakkee
seen, hyvakasvuisen pajuhehtaa
rin vuosisato voitaisiin nesteyttaa 
noin 5 000 metanolilitraksi. Yhden 
metanolitehtaan vaikutusalueelle 
tarvittaisiin tallaisia energiapa
juviljelmia noin 150 000 hehtaaria 
kasvamaan raaka-ainetta. 

K~ytannon raaka-aineen han
kinnas~a turve ja pajuhake olisi
vat ~ioustava narivaliakko. Kun 



iUn etanou:se11.ouu:s maarauuu pa
olliseksi kaikkeen autoilijoille 
yytavaan bensiiniin. Silloin 

piiatarkoitus oli kotimaisen soke
riruo' on tuotannon yllapitaminen 
sokerin maailmanmarkkinahinto
jen laskettua. 

Vuo11na 1975 kiiynnistettiin uusi 
kansallinen alkoholiohjelma. Seu
raavan 10-vuotiskauden aikana 
etanolin tuotanto oli maara nos
taa 4,7 miljardiksi litraksi. Se 
va1taa yli kaksinkertaisesti suo
malaisten vuosittain polttamaa 
bensiinimiiarlHi. Kaikki Brasilian 
biiiniautot tulevat kulkemaan 
vii intaiin 20-prosenttisella seok
s a; osa tankataan raa'alla so
k iruokoviinalla. 

rasilian oloihin jalostettua so
klriruo'on hybridilajiketta kasva
t,an neljan vuoden kierrolla, 
j ta korjataan kolme satoa. Vuo
t nen 50 tonnin ruokosato nestey
t runsaaksi 3000 etanolilitraksi. 

rasilian energiaviljelmat nii
k at myos maaseudun maise
m ssa: sokeriruo'olle istutetaan 
e isiii peltolohkoja ja uusia raivl
oi maiirli, mikii vastaa Suomen 
k o peltopinta-alaa. Etanolioh
je a luo maaseudulle 135 000 
uu ta tyopaikka~. 

1Juurikkaasta 
ija ohrasta 

Melkalaisista viljelyskasveista 
tanolin tuotantoon sopisi parhai

iten sokerijuurikas. Tilman piiivan 
peltokasveistamme se on satoisin 
jos naatitkin punnitaan mukaan. 
Pelkkii keskimiiarainen juurikas
sa to nesteytyisi noin 2000 etanoli-

taisiin etanoliksi. 
Etanolikasviksi on tarjolla 

myos ohra. Mutta ohranjyva on 
taynnii tiirkkelysta kuten peruna, 
ja tarkkelys vaatii entsymaatti
sen keiton ennen kuin alkoholi
kaymien on mahdollinen. Tama 
taas vaatii lisaa energiapanoksia, 
ja polttonesteen hinfu nousee. 
Vaikka hehtaarin ohrasato nes
teytyisi noin 700 etanolilitraksi, 
tuotanto olisi tappiollita. Energi
aa menisi enemman kuin tulisi. 

Metanolia 
turpeesta 

Kun kuivattua ja jauhettua bio
massaa, esimerkiksi puuta, tur
vetta tai olkea kuumennetaan ve
sihoyryn ja hapen seoksessa, jau
he kaasuuntuu. Saadaan synteesi
kaasuksi nimitetty vedyn ja hakii
kaasun seos. Se nesteytyy pai
neessa metanoliksi. 

Suhteellisesti edullisinta meta
nolin valmistus olisi aloittaa tur
peesta. Hehtaarin vuotuinen jyr
sinturvetuotanto voitaisiin nes
teyttaii yli 50 000 metanolilitraksi, 
pariksi kolmeksi tankkiautolli
seksi. Yksi tuotantoketjuun - tur
peen jyrsintii, kuljetus ja nestey
tys - sijoitettu energiapanos aµ
taisi lahes 20-kertaisen miiaran 
energiaa polttonesteena takaisin. 

SITRAn metanoliselvityksessa 
vuodelta 1980 metanolin tuotan
non ei kuitenkaan todettu taytta
van liiketaloudellisia vaatimuk
sia: metanolita saatavan hinnan 
tuli nousta silloisesta hintatasosta 
viela 25 %, jotta olisi piiasty tyy
dyttavaiin paiioman tuottoon. 

Jos mrve vamaeuaisnn mera
nolitehtaassa energiapajuhakkee
seen, hyvakasvuisen pajuhehtaa
rin vuosisato voitaisiin nesteyttaa 
noin 5 000 metanolilitraksi. Yhden 
metanolitehtaan vaikutusalueelle 
tarvittaisiin tiillaisia energiapa
juviljelmia noin 150 000 hehtaaria 
kasvamaan raaka-ainetta. 

Kai· tiinnon raaka-aineen han- rt 
kinn sa turve ja pajuhake olisi-
vat ustava parivaljakko. Kun 
poltt turvesuo on loppuun jyrsit
ty, s voidaan istuttaa heti ener
giapajulle. MetsantutkimuslaitoR 
on kttynnistiinyt energlapajuko
keet jo kuudella turvetuotannon 
jattosuolla. 

Rudolf Dieselin 
ennustus 

~iAll:1, 

Vuonna 1911 Rudolf Diesel jul
kaisi tiedonannon suorittamas
taan mielenkiintoisesta kokeesta. 
Han oli ruiskuttanut keksimansii 
moottorin sylinteriin oljykasveis
ta puristettuja oljyja ja saanut ne 
syttymiiiin moottorin korkeassa 
paineessa muiden palavien nes
tei4en tavoin. Heti Diesel aavisti, 
,ett~ hanen1 keksintonsii voisi joh
taa m11ataloudellisi'in seuraamuk
sjin. 1'Vail{ka kasvioljyjen kaytto 
moo~orissahi voi nayttaa vielii 
tule\laisuuden unelmalta, ennus
tan '(akaassa uskossa, ettii tiima 
voi ilpottaa maatalouden kehit
tiimi . ta niiss!i maissa, joissa nai
tii · jykasveja voidaan viljellii 

Vannepaju kasvoi turvetuotannon jlittiimaakokeissa parhaiten sadekeslinll 1981. Kuva ensimmllisen vuo
den J<antovesakosta Haapaveden Piipsannevalta. 

"Di el kirjoitti. 
K1$violjyjli on loydetty koko 

jouk4sta eri kasveja . Paitsi aurin
gonkfikkaa, maissia, rypsiii, soi-

jaa, oljypalmua ja muifa jo tun
nettuja viljelykasveja, oljya on 
puserrettu tutkittavaksi yllatta
vistakin ehdokkaista kuten maiti
aisnestetta tihkuvista rikkakas
veista ja eraistii kuivuutta kestii
vistii eriimaakasveista. Palavaa 
on myos oljy, joka saadaan uutta
malla eukalyptuspuun lehdista. 

tietysti silloin kun se kaydaan 
Nyt Dieselin ennustuksen voi- ruuan ja energian viililla. 

maa tutkitaan: Brasiliassa, Seka sokeriruo'on etta oljykas
Etela-Afrikassa, Yhdysvalloissa, vien osalta kilpailua joudutaan li
Australiassa, Japanissa ja · myos, saksi kaymiian eniten siellii, mis
Suomessa suoritetut kokeet ovat sa ruokaakin tulisi tuottaa eniten 
osoittaneet, ettii traktoreita . ja eli kehitysmaissa. 
dieselautoja voidaan todella ~Jaa vuoristoja lukuunottamatta ai
kasvioljyillii. Niiden mahdolhsu~~ noat vajaan viljelyskiiyton alueet 
det huomispaivan polttonesteena maapallollamme ovat pohjoisen 
niiyttavat tanaiin itse asiassa pallonpuoliskon suot. Osa siita 
polttoalkoholien mahdollisuuksia kuuluu ikiroudan alueeseen, mut
~upaavammil~a .. q!tykasvien .. vii: ,~ ta jos joka toista ma~_l?,allon s~o
Je!yalat ovat JO hsaantymassa en hehtaaria voisi kayttaa energ1a
puolilla maailmaa. . . kasvien kasvatukseen, raivaa

Riittaako maa? 
Kasveista saatavat polttones

teet: alkoholit ja kasvioljyt ovat 
tulevaisuuden lupaus uudistuvak
si energiavaraksi. Mutta biom.as
saa kasvavat kasvit tarvitsevat 
maata, nimenomaan viljelysmaa
ta, ja ne kilpailevat nain muun 
maatalouden tuotantomahdolli
suuksista. Vakavinta kilpailu on 

mattomia soita loytyy viela niin 
paljon etta pinta-ala vastaa .e~i
merkiksi USA: n koko maanv1lJe
lypinta-alaa. 

Soiden - seka turpeen etta tur
vetuotannon jattomaiden - mer
kitys on noususuunnassa, kun 
energiatalouden pe~usmuut<?~ fo~
siilisista polttoame1sta uusnn Ja 
uudistuviin energiavaroihin kiih
tyy. 



lllevaisuuden po ttoneste 
aste on vahaisin. Tay
ia, raitiovaunu ja joh
a oljypulassa henkilo-
rnssaan ihmisten olisi 
tettaisiin takaisin kis-

1 aesta kun ei vedeta 
a maatalouteen, jotta 
aisiin. 

isaa biomassaa 
~nergiapajusta 

Turvesuomme ovat rajallise t ja 
ihtyvat, turve ei ku1f!u uucllitu· 
·iin luonnonvaroihin. Pitkli.llii ja 
estavalla tahtaimella polttones
een tuotanto biomassasta voi pe
ustua vain kasveihin. 
Kun vesovia, nopeakasvuisia 

ajuja viljellaiin liipipaiisemiitto
~ana tiheikkonii ja kasvatukseen 
hrataan huolenpitoa samalla mi
ilia kuin muihin peltokasveihin, 
aiistaan ylliittiudin ~ -
1otoksiin. Jalostettu energiapaju 
h kasvamassa hyviiii vauhtia sa-
1isimmaksi viljelykasviksem-
1e. 
Jos turve vaihdettaisiin meta
)!itehtaassa energiapajuhakkee
ien, hyviikasvuisen pajuhehtaa
n vuosisato voitaisiin nesteyttaii 
Jin 5 000 metanolilitraksi. Yhden 
.etanolitehtaan vaikutusalueelle 
,rvittaisiin tiillaisia energiapa
!viljelmiii noin 150 000 hehtaaria 
1svamaan raaka-aine tta. 
Kaytanniin raaka-aineen han
nnassa turve ja pajuhake olisi-
1t joustava parivaljakko. Kun 
llttoturvesuo on loppuun jyrsit
, se voidaan istuttaa heti ener
apajulle. Metsiintutkimuslaitos 
1 kiiynnistiinyt energiapa juko
:et jo kuudella turve tuotannon 
ttosuolla . 

.udolf Dieselin 
nnustus 
Vuonna 1911 Rudolf Diesel jul
isi tiedonannon suorittamas
~n miele~iintoisesta ko~e~stB:: 
[n oli rmskuttanut keks1mansa 
Jottorin sylinteriin oljykasveis
puristettuja oljyjii ja saanut ne 
;tymiiiin moottorin korkeassa 
ineessa muiden palavien nes
den tavoin. Heti Diesel aavisti, 
ii hiinen keksintonsii voisi joh-
maatafoudellisiin eura 
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~- "Vaikka kasvioljyjen kiiytto 
ttorissani voi niiyttiiii vielii 

evaisuuden unelmalta, ennus- jaa, oljypalmua ja muifa jo tun- Nyt Dieselin ennustuksen voi
l vakaassa uskossa, ettii tiimii nettuja viljelykasveja, iiljyii on maa tutkitaan: Brasiliassa, 
helpottaa maatalouden kehit- puserrettu tutkittavaksi ylliitta- Etelii-Afrikassa, Yhdysvalloissa, 
istii niissii maissa, joissa niii- vistiikin ehdokkaista ktiten maiti- Australiassa, Japanissa ja · myiis. 
oljykasveja voidaan viljellii aisnestetta tihkuvista rikkakas- Suomessa suoritetut kokeet ovat 

;esel kirjoitti. veista ja eriiistii kuivuutta kesta- osoittaneet, ettii traktoreita ja 
(asvioljyjii on Ioydetty koko vista eriimaakasveista. Palavaa dieselautoja voidaan todella ajaa 
kosta eri kasveja. Paitsi aurin- on myos oljy, joka saadaan uutta- kasvioljyillii. Niiden mahdollisuu
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- polttoalkoholien mahdollisuuksia 
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tietysti silloin kun se kaydiian 
ruuan ja energian viilillii. 

Seka sokeriruo 'on etta oljykas
vien osalta kilpailua joudutaan li
siiksi kiiymaiin eniten siellii, mis
sii ruokaakin tulisi tuottaa eniten 
eli kehitysmais sa. 

Vuoristoja lukuunottamatta ai
noat vajaan viljelyskayton alueet 
maapallollamme ovat pohjoisen 
pallonpuoliskon suot. Osa siita 

uuhm iki l'o11rl::m.J1lm•A<:oon mut 




