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Viime kuukausien aikana on maamme päivälehtien palstoilla käyty keskustelua alkoholin
käyttämisestä autojen polttoaineena. Asian on

ajankohtaistanut julkisuuteen tullut tieto,
jonka mukaan Alko alkaa valmistaa ylijäämäohrasta etanolia, jota on tarkoitus käyttää mm.
bensiinisekoituksena autojen polttoaineena.
Käytetyille puheenvuoroille on ollut ominaista toisaalta ilmiselvä tietämättömyys ja
toisaalta alkoholiteollisuuden, öljyteollisuuden
ja maataloustuottajien edustajien ristiriitaisilta
vaikuttavat intressit. Tässä artikkelissa on tarkoitus eritellä tähänastisia muualla maailmassa saatuja kokemuksia polttoainealkoholista ja siten luoda tietopohjaa Suomessa käytävälle mielipiteenvaihdolle. Artikkeli on tehty
osana Alkoholitutkimussäätiön ja Suomen
Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia
"Maatalous ja alkoholin tuotanto".
Kiinnostus alkoholiin polttoaineena on
nykyisin varsin laajalle levinnyt. Vaikka eri
lähteiden tiedot poikkeavatkin jonkin verran
toisistaan, niitä yhdistelemällä saadaan selville
ne maat, joissajo tuotetaan alkoholia polttoaineeksi, ollaan toteuttamassa tai vakavasti
suunnitellaan jonkinlaista polttoainealkoholin
tuotanto-ohjelmaa. Nämä maat ovat Argentiina, Australia, Bangladesh, Benin, Botswana,
Brasilia, Costa Rica, Etelä-Afrikka, Etiopia,
Fidäisaaret, Filippiinit, Guatemala, Indonesia,
Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kenia,
Kolumbia, Kuuba, Madagaskar, Malawi,
Mali, Mauritius, Neuvostoliitto, Nicaragua,
Norsunluurannikko, Papua-Uusi-Guinea,
Paraguay, Peru, Ranska, Saksan liittotasavalta, Sambia, Sudan, Tansania, Thaimaa,
USA, Uusi-Seelanti, Ylä-Volta (Burkina Faso)
ja Zimbabwe (ks. Inventory. . . 1982, 3-5;
Juma 1985, 39; Rothman & al. 1983, 141;
Stambej 1985, l7). Listaan kuuluvaksi on Suomen lisäksi erikseen mainittava Ruotsi, jossa
kokeilumielessä tuotetaan etanolia polttoai-

neeksi ylijäämävehnästä Lidköpingissä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa.
Vaikka harvassa edellä luetelluista maista
tuotetaankin nykyään polttoainealkoholia teol-

lisesti kaupallisiin tarkoituksiin, huomiota

kiinnittää ensinnäkin listan pituus ja toiseksi
kehitysmaiksi luokiteltavien maiden suuri
osuus. Mistä tärr,ä laajalle levinnyt kiinnostus
polttoainealkoholiin johtuu? Tähän paneudutaan seuraavassa.
Alkoholi energiana
Alkoholienergia on maailman biomassaenergian muoto. Sekä etyylialkoholia eli etanolia
että metyylialkoholia eli metanolia voidaan
käyttää ja on käytetty polttoaineena.
Etanolia tuotetaan kahdella tapaa: käyttämällä sokeria hiivan avulla (fermentoitu etanoli) ja petroliraaka-aineiden, erityisesti etyleenin synteesin avulla (synteettinen etanoli).
Useimmissa maissa fermentoitua etanolia on
käytetty alkoholijuomiin ja erityisiin kemiallisiin tarkoituksiin. Synteettisen etanolin tuotantokustannukset ovat alhaisemmat kuin fermentoidun, mutta toisaalta se ei kemiallisesti ole
yhtä puhdasta. Siksi synteettistä etanolia on
käytetty etupäässä laajemmissa teollisissa
sovellutuksissa, jotka eivät ole herkkiä näille
epäpuhtauksille (World Bank 1980, ll).
Etanolin biomassaraaka-aineet ovat a) erilaiset sokeripitoiset tuotteet (sokeriruoko,
melassi jne.), b) tärkkelykset (kassava eli
maniokki, maissi, peruna jne.)ju .) selluloosat
(puu, maatalousjätteet jne.). Etanolin tuotantoprosessi on periaatteessa hyvin yksinkertainen ja koostuu kolmesta vaiheesta. Ensin muutetaan hiilihydraatit vesiliukoisiksi sokereiksi.
Tämän jälkeen sokerit fermentoidaan etanoliksi ja lopuksi tislaamalla erotetaan etanoli
vedestä ja muista käymistuotteista (World
Bank 1980, iii).
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Taulukko 1. Eräistä maatalousraaka-aineista valmistetut etanolimäärät

maissi (USA)
vehnä (USA)
hirssi (USA)
sokerihirssi (USA)
sokerijuurikas (USA)
sokeriruoko (USA)
peruna (USA)
sokeriruoko (Brasilia)
maniokki (Brasilia)
Lähde:

EAO 1981,

Juotavan

l/tn

llha

387

2 060

795

362
387

l

215

79

3 s50

92
67
95
67
146

4 230
5 830
2 800
3 330

I

825

memmillä ilmastovyöhykkeillä (Rask
e-10).

7

ja kemiallisen alkoholin kysyntä

ei

ole ollut herkkä tuotantokustannuksille. Siksi
etanolin tuotantoteknologia säilyi käytännöllisesti katsoen muuttumattomana aina 1970luvulle, jolloin öljyn hintojen kohoaminen synnytti tarpeen tuottaa vaihtoehtoisia nestemäisiä polttoaineita ja siten taloudellisen intressin
kehittää myös teknologiaa (World Bank 1980,

ir).
Käyttökelpoisimpia etanolin raaka-aineita
ovat runsaasti tärkkelystä tai sokeria sisältävät
maataloustuotteet (taulukko l). Sokeria sisältävistä tuotteista sokeriruoko on selvästi tuottoisin, vaikka sen tuottavuus vaihteleekin alueittain. Viljoista taas maissista saadaan suurin
etanolituotos. Niin viljoista kuin sokeriruo'osta
ja -juurikkaasta valmistettavan etanolin teollinen tuotantotekniikka tunnetaan hyvin. Sen
sijaan maniokin eli kassavan teollinen hyödyntäminen etanolin raaka-aineena on vasta
kokeiluasteella. Soveliaan tuotantotekniikan
kehittäminen kohottaisi huomattavastikin
maniokin etanolituotosta. Myös melassi on tärkeä etanolin raaka-aine. Melassia syntyy sokerin tuotannon sivutuotteena 250-300 kiloa
sokeritonnia kohti. Melassia voidaan käyttää
myös eläinten rehuna.
Etanolin ominaisuudet polttoaineena ovat
bensiiniin verrattuna varsin hyvät. Vedetöntä
etanolia (99,8-prosenttista) voidaan sekoittaa
aina 20 "/":än saakka bensiinin kanssa ja käyttää nykyisenkaltaisissa autonmoottoreissa,
ilman että moottorin suorituskyky alenee. Bensiinin lisäaineena etanoli kohottaa polttoaineen
4

oktaanilukua ja korvaa siten esim. lyijyn (van
der Pluijm 1982, ll).
Vettä sisältävä etanoli on puhtaudeltaan 94prosenttista, ja myös sitä voidaan käyttää sellaisenaan autojen polttoaineena
ei kuiten- polttoaikaan nykyisissä vaan erityisesti tätä
ne tta varten suunnitelluissa moottoreissa.
Moottorin suorituskyky on tällöin kuitenkin n.
viidenneksen alhaisempi kuin bensiiniä tai
bensiinin ja vedettömän etanolin sekoitusta
käyttävien moottorien. Jäätymisvaaran takia
vettä sisältävää etanolia ei voida käyttää kyl1983,

Metanolia valmistettiin aikaisemmin yksinomaa4 puuta tislaamalla. Nykyään sitä valmistetaan pääasiassa luonnonkaasusta, vaikka
vaihtoehtoisten nestemäisten polttoaineiden
kasvanut kysyntä onkin jälleen lisännyt kiinnostusta tähän ns. puualkoholiin.
Vaikka metanolin tuotantokustannukset
ovat alhaisemmat kuin etanolin, sen etanolia
pienempi energiasisältö yhdessä sen myrkyllisyyden kanssa, jolla voi myös olla haitallisia
ympäristövaikutuksia, tekee etanolista metanolia käyttökelpoisemman polttoaineen (FAO
l98l, l1).
Toisaalta metanoli kasvattaa etanolin tavoin
bensiiniin sekoitettuna polttoaineen oktaanilukua. Nykyisissä autonmoottoreissa on mahdollista käyttää polttoainetta, joka sisältää bensiinin lisäksi 5 o/o metanolia. Yleisesti ottaen
ongelmat metanoli-bensiini-sekoituksen käytössä polttoaineena ovat samantyyppiset kuin
etanoli-bensiini-sekoituksen kohdalla mutta
hieman kärjekkäämpiä. Siten metanolinkaan
kemialliset ominaisuudet eivät tee mahdottomaksi sen käyttöä polttoaineena (FAO 1981,
e).

Etanoli ja metanoli eivät kumpikaan sovellu
korvaamaan dieselöljyä autojen polttoaineena.
Sen sijaan jotkin kasvisöljyt voisivat dieselöljyn
korvata. Kasvisöljyn hinta ihmisravintona on
kuitenkin nykyään noin kolminkertainen verrattuna sen hintaan dieselöljyn korvikkeena.
Siten kasvisöljyn käyttö dieselöljyn korvikkeena tuntuisi edes periaatteessa olevan perusteltua ainoastaan rajatuilla, suhteellisen eristetyillä alueilla, jonne öljyntuonti on vaikeaa jal
tai öljyn tarjonta on epäluotettavaa (FAO

l98l, 1l).

Useimmissa maissa etanoli on kiinnostavin
ja todennäköisin vaihtoehtoisen nestemäisen
energian muoto lähitulevaisuudessa (World
Bank 1980,2).
Ei-j

uotau
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etano

lin

tuo

tanto

Noin puolet maailmassa nykyään tuotetusta
etanolista on synteettistä etanolia (ks. taulukko 2). Todellisuudessa fermentoidun etanolin osuus kaikesta maailman etanolista oli
197O-luvun loppupuolella taulukon esittämää
52 o/o:a suurempi. Historiallisesti tarkastellen
synteettisen etanolin tuotanto on vähentynyt
1960-luvun alkupuolelta lähtien (World Bank
1980, ll-12). Taulukossa ei myöskään näy
fermentoidun etanolin tuotannon erittäin
nopea kasvu juuri vuoden 1977 jälkeen.
Systemaattisimmat ja ajallisesti kattavimmat tilastot, mitkä sisältävät myös ei-.juotavan
alkoholin, ovat FAO:n keräämät julkaisemattomat alkoholitilastot. Ne kattavat ajanjakson
1961-I983 ja koskevat fermentoitua etanolia.
Vuoden 1977 osalta näiden tilastojen tiedot
ovat varsin yhtäpitävät edellä esitettyjen Maa-

ilmanpankin tietojen kanssa. Kun Maailmanpankin mukaan synteettisen ja fermentoidun
etanolin tuotanto vuonna 1977 oli yhteensä
3 014 milj. kiloa, FAO:n mukaan ei-juotavan
alkoholin tuotanto oli tuolloin 3 I I I milj. kiloa.
Fermentoidun etanolin tuotanto yli viisinkertaistui 1960-luvun alusta l980-luvun

Taulukko

3. Fermentoidun etanolin tuotanto mait-

tain ja pääalueittain 1961-65
maa/alue

Iso-Britannia

Italia
Itävalta
Ranska
Saksan lt.

EEC yht.
Länsi-Eurooppa yht

DDR
Jugoslavia
Puola
T§ekkoslovakia

Itä-Eurooppa yht.
Taulukko

2. Arvio maailman etanolintuotannosta

maa/alue

synt.

ferm.

milj. kg milj. kg
USA
Kanada

5BB

Iso-Britannia

215

Ranska
Saksan It.
muu EEC

(koko EEC)
Japani

95

(41l)

Intia

Brasilia
Itä-Eurooppa
muut maat

+2

l68

l0l

yht. synt./ferm.
kg
%

milj.

630

9317

168

100/0

254

39

226

321

B2

l83

2t+

214

(s6l

BO

il0

4

3+0

)

525
85
100

Lähde:

Väli-Amerikka yht
Brasilia
Chile

%

milj.

kg

75

+9

t67

213

30
140

153

t7

33

399
+29

4+B

520

28,6

42

63

195
194

270

l3

160
26

5lB 3+,6

823

+6

l15

I

6
20

+19

3,8

l+l

Paraquay

3

30170

Peru

3

551+5

Etelä-Amerikka yht.

l,B

5 924

428

5

6

28,6 5 935 75,8

(42/58)
42158

Indonesia
Pakistan

l6

190

4

7

34+
525

l/99

Thaimaa

5

130

0/100

Turkki
Aasia yht.

10,5

J

Bs/ls

B5

6,6

304

t+

9
56

o/o

72

(s72)

43
68

67

4,5

l9l
395

5,0

100

yhteensä | 436 I 578 3 014
: tilastollisesti
-..:eitietoa

Meksiko
Panama
Venezuela

r981-83

1961-6s

milj.kg

Unkari

vuonna 1977

ja l98l-83

48/52

Kenia
Zimbabwe
Afrikka yht.

5

l5

20

0,3

merkityksetön

World Bank 1980, I I

kaikki yht.

I 499 100,0 7 834

100,0

Lähde: FAO, Unpublished alcohol statistics l9B4
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Taulukko 4. Brasilian osuus maailman ei-juotavan
fermentoidun etanolin tuotannosta l96l-1983,
milj. tn

maailma

Brasilia

(pl. Brasilia)

koko

maailma

l96l

1,0

0,4

I ,+

l97l

1,3

0,6

1,9

1975
1976
1977

1,4
1,4

0,6
0,7

2,0

,6

1,5

3,1

l978

,6

4,1

1979
1980

,B

2,5
3,4
3,7
+,2
5,6
8,0

l98l
1982

r983

,6
,8
,9
,9

2,1

5,2
5,3
6,0
7,5

9,9

Löhfu: FAO, Unpublished alcohol statistics 1984.

juotavana etanolina. Tislattujen alkoholijuomien osuus on vajaat 30 % ja viinin 16,5 o/".
Muiden alkoholijuomien osuus on selvästi
vähäisempi (Kortteinen 1985, 23). Myös alkoholijuomina tuotettua etanolia käytetään muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi (esim.
viinin tislaus). Kun l980-luvun alussa tuotetut
alkoholijuomat sisälsivät absoluuttista alkoholia n. 13,5 milj. tonnia, tästä arviolta n. milj.
tonnia ohjautui ei-inhimilliseen kulutukseen
(Kortteinen 1985, 23-24). Siten l980-luvun
alkupuolella muuna kuin ihmisravintona kulutetun etanolin määrä oli noin 12 milj. tonnia.
Mikäli metanoli sisällytetään laskelmiin, selvästi yli puolet maailman absoluuttisesta alkoholista tuotetaan teollisiin ja polttoainetarkoituksiin.
P o I tto aine al ko ho li B r as ilias s a,
teo I lis tuu as s a ke hit2 smaas s a

Brasilia on nykyisin USA:n ohella suurin
polttoaine-etanolin tuottajamaa. Raakaalkuun. Taulukon 3 pohjana olevan tilastoaineiston vakavimpia puutteita on se, ettei siihen

sisälly tietoja etanolintuotannosta Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa. Samoin Intiaa ja
Filippiinejä, merkittäviä fermentoidun etanolin tuottajia, koskevat tiedot puuttuvat. Etanolin tuotantokapasiteetti Yhdysvalloissa oli
vuonna 19Bl noin milj. tonnia (Biomass for
energ-y 1984, 2l). Kun nämä seikat otetaan
huomioon, maailman etanolintuotannon voidaan arvioida olleen vuonna 1983 ainakin ll
milj. tonnia.
Eniten kokonaistuotannon lisäykseen on vaikuttanut tuotannon kasvu Brasiliassa (ks. taulukko 4). Brasiliassa tuotettu etanoli on sokeriruokopohjaista fermentoitua etanolia, ja siellä
tuotetaan nykyään noin kolme neljännestä
maailman ei-juotavasta etanolista. Kun lisäksi
otetaan huomioon, että USA:n nykyinen etanolin tuotantokapasiteetti on pääosin fermentoidun etanolin tuotantoon tarkoitettua, on selvää, että jopa90 o/, maailmassa nykyisin tuotetusta ei-juotavasta etanolista on fermentoitua.
Kaikesta maailmassa nykyään tuotetusta
fermentoidusta etanolista, sekä juotavasta
(oluet, viinit, tislatut alkoholijuomat yms.) että
ei-juotavasta, tuotetaan absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna yli kolmannes (35,2 %) ei6

aineena käytetään sokeriruokoa, jonka tuottamiseen Brasilian luonnonolot soveltuvat hyvin.
Brasilia onkin maailman suurin sokerin
tuottaja ja viejä. 1960-luvun lopussa ja 1970-

luvun alussa alettiin maassa valtion tuella
toteuttaa ohjelmaa maan sokerintuotannon ja
-viennin tehostamiseksi sekä nykyaikaistamiseksi. Otrjelman toteuttamista kiihdytti sokerin
maailmanmarkkinahintojen l0-kertaistuminen
1970-luvun alkuvuosina. Vuonna 1975 sokerin
maailmanmarkkinahinta kuitenkin putosi
aikaisemmalle tasolleen. Tämä ei luonnollisestikaan vaikuttanut sokerin tuotantokapasiteettiin, joka säilyi entisellään (Barzelay & Pearson 1982, 132).
Brasilian teollistuminen on perustunut pääasiassa autoteollisuuteen, maanteitse tapahtuvaan tavarankuljetukseen ja korkeaan koneistusasteeseen maatalouden päätuotantoalueilla.
Tällainen teollistumisen tapa perustuu riittävään raakaöljyn saatavuuteen, ja koska Brasilian omat raakaöljyvarannot eivät ole riittävät,
B0 oh raakaöljyn tarpeesta on tyydytetty tuonnilla (Adams & Rask, 104-105). Samoihin
aikoihin sokerin maailmanmarkkinahinnan
romahtamisen kanssa raakaöljyn maailmanmarkkinahinta moninkertaistui ns. energiakriijopu kansallisin seurauksena. Tällaisessa

-

seksi hätätilaksi luonnehditussa

tilanteessa

luotiin marraskuussa 1975 annetulla

asetuk-

sella kansallinen polttoainealkoholin tuotanto-

ohjelma Proälcool (tai PNA).
Polttoainealkoholi-ohjelmalle asetettiin varsin kunnianhimoisia tavoitteita. Taloudellisia
tavoitteita oli useita: Vuoteen 1985 mennessä

polttoaine-etanolin kokonaistuotanto tuli
kohottaa 10,7 miljardiin litraan; gasoholi
(: bensiinin ja etanolin sekoitus) autojen polttoaineena tuli korvata vettä sisältävällä etanolilla ja dieselöljy alkoholin ja vihannesöljyn
sekoituksella; öljyn tuontia tuli vähentää ja
siten säästää ulkomaanvaluuttaa; kansantuloa

tuli kasvattaa hyödyntämällä muuten käyttämättömiä maa-

ja

työvoimaresursseja; koti-

maista pääomatavaroiden tuotantosektoria

tuli

laajentaa tyydyttämällä tislaamoiden laitekysyntä kotimaisella tuotannolla (ks. Inventory.. . 1982, 6; Lawrence l98l, 330-331;
van der Pluijm 1982,7).
PNA:lle asetettiin myös sosiaalisia tavoitteita. Niistä tärkeimmät olivat alueellisten ja
yksilöllisten tuloerojen kaventamiseen liittyvät:
tislaamojen sijoittaminen aluepoliittisesti
perustellull a tav alla ja työvoimavaltaisten tuotantomenetelmien suosiminen tislaamojen
raaka-aineiden tuotannossa (kr. Lawrence
l98l, 330-331; van der Pluijm 1982,7).
PNA ei siten ole vain ohjelma Brasilian ulkomaisen energiariippuvuuden vähentämiseksi,
vaan tavoitteena on korjata yleisempiä yhteiskunnallisen kehityksen vinoumia.
Periaate PNA:n toteuttamiseksi on, että valtion tukema yksityinen pääoma kantaa päävastuun. Järjestelmän tuli toimia siten, että valtio
ostaa yksityisiltä tuottajilta etanolin ennakkoon määrätyllä hinnalla. Lisäksi valtio tukee
alkoholia bensiinille vaihtoehtoisena polttoaineena hinta-, vero- ja luottopoliittisin keinoin
(ks. Inventory . . .1982, 6).
Kaikki teollisesti kaupallisiin tarkoituksiin
tuotettu etanoli tehdään Brasiliassa nykyään
sokeriruo'osta, vaikka muidenkin raaka-aineiden teollista hyödyntämistä on harkittu. Brasiliassa on käytetty alkoholia polttoaineena
1920-luvulta saakka. Ylituotantotilanteessa
sokeria tislattiin alkoholiksi sokeritehtaiden
yhteyteen sijoitetuissa tislaamoissa. Vuodesta

l9B0 kansallisen alkoholiohjelman

osana

rakennetut tislaamot ovat sen sijaan olleet täy-

sin riippumattomia sokerin tuotannosta.
Itsenäisissä tislaamoissa sokeriruo'osta

puristettu sokerimehu fermentoidaan ja
mehusta tislataan etanolia, kun vanhoissa
sokeritehtaiden yhteydessä sijaitsevissa tislaamoissa alkoholia tuotettiin sivutuotteena
melassista. Viimeksi mainitussa tapauksessa
alkoholituotos on n. l2 litraa sokeriruokotonnia kohden. Itsenäisissä tislaamoissa tuotos on
huomattavasti suurempi, 67-70 litraa tonnia
kohden (Biomass for energy 1984, 51). l9B0luvun alkuvuosina noin kolme neljännestä Brasilian alkoholista tuotettiin suoraan sokeriruokomehusta ja jäljelle jäävä neljännes melassista (Barzelay & Pearson 1982, 135, note Il).
Koska valtio tukee Brasiliassa voimakkaasti
tislaamoinvestointeja, sokeriruokopohjaisen
etanolin tuotantokustannuksia on vaikea arvioida tarkasti. Raaka-ainekustannukset ovat
sekä uusissa että vanhoissa tislaamoissa suurin
menoerä, uusissa noin 60 7o kokonaiskustannuksista. Valtio määrää polttoainealkoholin
vähittäismyyntihinnan, ja se perustuu sokerin
hintaan. Koska tuotantokustannukset ovat selvästi pienemmät kuin kuluttajahinnat, polttoainealkoholin tuotanto vaikuttaisi taloudellisesti kannattavalta, vaikka otettaisiinkin huomioon vettä sisältävän alkoholin bensiiniä
alhaisempi tehokkuus polttoaineena (Biomass
for energy 1984, 52).
Tuotantokustannukset ovat alhaisemmat
itsenäisissä, sokerimehusta suoraan vettä sisältävää etanolia tuottavissa tislaamoissa. Energian tarve on näissä tuotantolaitoksissa pienempi kuin vanhoissa tehtaissa. Sokeriruokohan on siitä edullinen etanolin raaka-aine, että
se tuottaa itse tislaamisessa tarvittavan energianlähteen, bagassin. Itsenäisissä tislaamoissa
bagassia jää jopa yli tarpeen. Sen sijaan vanhoj., tislaamojen tuotantoprosessi edellyttää
usein enemmän bagassia kuin raaka-aineena
käytetystä sokeriruo'osta saadaan, ja tuotannossa joudutaan siten käyttämään muita, kalliimpia energianlähteitä (Wight 1985, 852).
Tislaamoteknologian kehittyminen (esim. ns.
jatkuvan fermentaation menetelmä) lisää tuotannon tehokkuutta ja alentaa siten tuotantokustannuksia. Kun bagassienergiaa näin
vapautuu muihin tarkoituksiin (mm. sähköenergian tuotantoon maaseudulla), etanolin
tuotantokustannuksien arvioidaan laskevän
7

useita prosenttiyksikköjä (Rask 1984; I l-12).

Sokeriruo'on lisäksi Brasiliassa harkitaan
erityisesti kassavan eli maniokin käyttöä etanolin raaka-aineena. Tuotettaessa etanolia maniokista kokonaiskustannukset näyttävät olevan
n. l0 % suuremmat kuin sokeriruo'osta tuotettaessa (Biomass for energy 1984, 5l-53).
Maniokki ei ole yhtä käyttökelpoinen kuin
sokeriruoko mm. seuraavista syistä: Se on istutettava vuosittain; tuotannon ja erityisesti
sadon korjaamisen koneistamisessa on ongelmia (juurikas on suuri ja sen koko vaihtelee);
maa on kynnettävä ja kasvi istutettava uudestaan jokaisen sadonkorjuun jälkeen; maniokin
teollisen käsittelyn kustannukset ovat nykyisellä teknologialla suuremmat kuin sokeriruo'on; maniokkibagassi tyydyttää vain n. neljänneksen maniokkitislaamon tarvitsemasta
energiasta; maniokin viljely aiheuttaa maan
eroosiota; maniokin hinta vaihtelee huomattavasti, ja sen hehtaarituotos on alhainen
(Biomass for energy 1984, 53; Rothman & al.
1983,28-29).
Maniokilla on toisaalta myös hyviä puolia
sokeriruokoön verrattuna. Sitä voidaan kasvattaa marginaalisilla tai nykyisin viljelemättömillä mailla; sen käyttö ei edellytä yhtä paljon
vettä (esim. yhden vedettömän etanolilitran
valmistamiseksi melassista tarvitaan 250 litraa
vettä f[uma 1985, 55]); sen työllistävä vaikutus on jopa nelinkertainen sokeriruokoon verrattuna; se ei ole riippuvainen sokerin maailmanmarkkinahinnan heilahteluista; sen käyttö
edistäisi alueellisten eroavaisuuksien tasoittamista (Rothman & al. 1983, 2g-29). Lisäksi
maniokki on ympärivuotinen kasvi, ja sitä voitaisiin käyttää sokeriruokoa täydentävänä
raaka-aineena vuodenaikoina, jolloin sokeriruokoa ei ole saatavilla (sokeriruo'on säilyvyys
on huono). Näin tislaamot voisivat toimia
ympäri vuoden.
Entä miten alkoholiohjelmalle asetetut
tavoitteet sitten ovat toteutuneet? Vaikka Brasilia onkin nykyään maailman suurin polttoainealkoholin tuottaja, energia-alkoholilla voidaan tyydyttää vain murto-osa maan energiantarpeesta. Vaikka ohjelman tavoite 10,7 miljardin alkoholilitran tuottamiseksi vuonna 1985
on toteutunut (Borges & de Almeida 1985),
tyydyttää tuotettu määrä n.4 o/" maan primaarienergian kokonaistarpeesta (Rothman & al.
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1983, 58). Joka tapauksessa energia-alkoholin
kulutuksen vuosittainen kasvu on ollut nopeampaa kuin muiden energiamuotojen (Rothman & al. 1983, 44).
Vaikka polttoainealkoholin osuus energian
kokonaiskulutuksesta siis onkin varsin vaatimaton, on muistettava, että teollistumisen
edellytyksenä Brasiliassa on nestemäisen polttoaineen riittävä ja turvattu tarjonta. Siten
alkoholin ja alkoholiohjelman arvoa ei voida
mitata puhtaasti määrällisin kriteerein. Erityisesti aikoina, jolloin raakaöljyn tarjonnassa
ilmenee vakavia häiriöitä, alkoholiohjelma voi
lieventää näiden häiriöiden vaikutusta maan
talouteen.
Ulkomaanvaluutan säästäminen on alkoholiohjelman päätavoitteita. On arvioitu, että
jokainen Brasiliassa tuotettu kuutiometri alkoholia vastaa 0,6 toe:n (tons of oil equivalent)
raakaöljyn tuontia ja aikaansaa 153 dollarin
säästön, kun raakaöljybarrelin hinta on 35 dollaria. Alkoholin tuotanto edellyttää kuitenkin

lannoitteiden, erilaisten öljytuotteiden jr..
tuontia; niiden hinta tuotettua alkoholikuutiometriä kohden on noin l4 dollaria. Ulkomaanvaluutan nettosäästö olisi siten 139 dollaria
etanolikuutiometriltä. Vuonna l9B2 Brasiliassa tuotettiin 4,1 milj. kuutiome triä alkoholia,
josta 3,73 milj. kuutiometriä kulutettiin kotimaassa. Kun raakaöljybarrelin hinta tuolloin
oli 35 dollaria, ulkomaanvaluutan säästö oli
5lB milj. dollaria. Kun lisäksi 370 000 kuutiometriä vietiin (vientihinnan ollessa 0,35 dollaria litralta), saatiin lisäsäästöksi 130 milj. dollaria. Ulkomaanvaluutan kokonaissäästö oli
siten n. 648 milj. dollaria. Lisäksi on huomattava, että Brasilian maataloustuotteiden (ml.
sokerin) vienti ei ole vähentynyt alkoholiohjelman aikana; näitä valuuttasäästöjä ei siis ole
saatu maataloustuotteiden vientitulojen kustannuksella (Biomass for energ'y 1984,
86-87). Nykyisin, raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan ollessa selvästi alhaisempi, ulkomaanvaluutan säästö on luonnollisesti pienempi.

Alkoholiotrjelma on aiheuttanut alueellisella
tasolla kilpailua hyvänlaatuisesta peltomaasta ruoan tuotannon ja etanolin
raaka-aineen sokeriruo'on tuotannon välillä.
Sokeriruo'on tuotanto on levinnyt hedelmällisimmälle ja asutuskeskusten läheisyydessä

ja paikallisella

sijaitsevalle maalle. Tämä on johtanut siihen,
että ruoan saatavuus on heikentynyt erityisesti
pienituloisten kaupunki- ja maaseutuväestön

ryhmien kohdalla (van der Pluijm 1982,
22-23).
Alkoholiohjelma on myös johtanut maaomaisuuden keskittymiseen erityisesti suhteel-

lisen varakkaan Säo Paulon osavaltion alueella, jossa sokeriteollisuus oli jo alkoholiohjelmaa luotaessa hyvin organisoitunut ja vertikaalisesti integroitunut ja kykeni siten nopeasti
reagoimaan valtion tukeman ohjelman tarjoamiin taloudellisiin mahdollisuuksiin sokeriruo'on tuotantoa lisäämällä. Lisäksi valtion
lainananto on johtanut maan hinnan kohoamiseen, mikä on osaltaan rohkaissut pienomistajia myymään maitaan ja muuttamaan joko
kaupunkeihin tai varakkaamman keskisen
Länsi-Brasilian alueelle. Tämä on ollut luonteenomaista erityisesti köyhemmälle KoillisBrasilialle, jossa maniokin pientuotanto on
ollut maataloudessa vallitsevana (van der
Pluijm l9B2). Alkoholiohjelma on siten osaltaan kiihdyttänyt maan sisäistä muuttoliikettä
ja kaupungistumista.
Edelleen alkoholiohjelma on vaikuttanut
työllisyyden kehitykseen. Koska sokeriruo'on
viljely on vähemmän työvoimavaltaista kuin
sen korvaamien lajikkeiden, ympärivuotiset
työmahdollisuudet ovat vähentyneet sokeriruo'on uusilla viljelyalueilla. Toisaalta kausittainen työvoiman kysyntä on lisääntynyt erityisesti sokeriruo'on korjuuaikoina (van der
Pluijm l9B2). Alkoholiohjelman työllisyysvaikutus vaihtelee myös alueittain, ja siksi sen
kokonaisvaikutusta on vaikeara arvioida (ks.
Rothman & al. 1983, 53).
Brasilian alkoholiohjelmaa voidaan arvioida
monin kriteerein. Etanolin määrällisten tuo-

tantotavoitteiden saavuttamisen

suhteen

ohjelma näyttää olleen menestys. Toisaalta
tuotantotavoitteet on saavutettu tavalla, joka'
ei ole sallinut ohjelmaan liittyneiden tärkeiden
aluepoliittisten ja tulonjaollisten tavoitteiden
toteutumista vaan on pikemminkin lisännyt
sekä alueellista eriarvoisuutta että tuloeroja.

Tuloerojen kasvamisen pääasiallinen syy on

se, että pienviljelijät eivät ole käytännössä
päässeet osallisiksi alkoholiohjelman taloudellisista eduista. Maanomistus on entisestään

keskittynyt,

ja

itsenäiset tuotantokapasiteetil-

taan suuret tislaamot tuottavat pääosin itse
sokeriruokonsa omilla laajoilla viljelyksillään.
Maniokin käytön mahdollisuuksia etanolin
teollisen valmistuksen raaka-aineena ei ole riittävästi tutkittu.
Brasilian pitkän aikavälin tavoitteena on
tuottaa riittävästi ruokaa kaupunkiväestölle,
lopettaa ruoan tuonti, lisätä ruoan vientiä ja
tuottaa polttoainealkoholia omiin tarpeisiinsa.
Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää,
että vuosittain raivataan 4,5 milj. hehtaaria
pelloksi. Tämä vastaa Hollannin kokoisen alueen vuosittaista uudisraivausta. Näin laajojen

ja on jo
ja poliitti-

maa-alueiden uudisraivaus aiheuttaa
osassa maata aiheuttanut sosiaalisia

sia ristiriitoja (Rothman

& al. 1983, 133).

On ilmeistä, että maassa tarvittaisiin perusteellinen maareformi, jotta mainitut tavoitteet
saavutettaisiin sekä alueellisen ja tulonjakokehityksen vinosuuntaus voitaisiin oikaista. On
tosin epätodennäköistä, että maareformi toteutetaan. Yksi pääsyy pessimismiin on se, että
Brasilian armeijan taloudellinen ja poliittinen
perusta on latifundia-järjestelmässä, ja näin
ollen maareformi on taloudellisesti ja poliittisesti tulenarka kysymys. Siksi on todennäköisintä, että esim. sokeriruo'on tuotanto ei kasva
lähitulevaisuudessakaan olemassa olevien viljelmien tuottavuutta lisäämällä vaan liittämällä uusia maa-alueita vanhaan tuotantojärjestelmään (Rothman & al. l9B3). Tällainen
kehitys luonnollisesti vain vahvistaa edellä
kuvattuja alkoholiohjelman tavoitteiden
vastaisia
alueellisen ja tulonjakokehityksen
- Lisäksi tähän tuotantojärjestelvinoutumia.
mään perustunut energiaviljely on ajoittain ja
eräillä alueilla johtanut ihmisravinnon saatavuuden heikentymiseen ja hintojen kohoamiseen.

Myöskään polttoainealkoholin tuotannon
taloudellinen kannattavuus ei ole kiistaton.
Eräiden arvioiden mukaan etanolin valmistaminen sokeriruo'osta ei ollut Brasiliassa taloudellisesti kannattavaa edes l98O-luvun alun
raakaöljyn hinnoilla (Barzelay & Pearson
1982, 139). Vastoin 1970-luvun lopun odotuksia raakaöljyn hinta on selvästi laskenut (ja
näyttää yhä laskevan) l98O-luvun aikana, jolloin etanolintuotanto on liiketaloudellisesti
entistä kannattamattomampaa. Brasilia on
liian yksipuolisesti
näin esitetään
kehittä-

-

-
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nyt

nestemäisen polttoaineen tuotantoaan
alkoholin varaan, mistä se nyt saa maksaa
laskun (Barzelay & Pearson 1985, 861).
Kun arvioidaan alkoholiohjelmaa pelkäs-

tään liiketaloudellisten laskelmien
edellä esitetty

varassa,

kritiikki lienee perusteltua. (On

kuitenkin muistettava, että tällaistenkin laskelmien tulokset vaihtelevat huomattavasti riippuen laskelmien perustana käytetyistä aineistoista; ks. esim. Wight 1985, 854). Alkoholiohjelman toteuttamisen järkevyyttä voidaan kuitenkin arvioida myös muunlaisin, kansantalouden kehittämiseen liittyvin strategisin kriteerein. Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki.
Vuonna 1980 Brasilia toi n. B0 7o tarvitsemastaan raakaöljystä ja 79 7o tuonnista tuli
Lähi-Idästä. Kun Iranin ja Irakin välinen sota
puhkesi syyskuussa 1980, 40 7o Brasilian raakaöljyn tuonnista tyrehtyi käytännöllisesti katsoen yhden yön aikana. Brasilia kykeni väistämään uhanneen taloudellisenja poliittisen kriisin lisäämällä etanolin osuutta maan polttoainekulutuksesta 30 o/o:än ja ostamalla yksittäisiä raakaöljyeriä maailmanmarkkinoilta
(Wight 1985, 853). Etanolintuotannolla kyet-

tiin siis ainakin tässä tilanteessa turvaamaan
strategisesti tärkeä nestemäisen polttoaineen
saatavuus. Taloudellisissa kriisitilanteissa
alkoholiohjelman avulla kyetään myös pitämään yllä korkeampaa työllisyyttä. Lisäksi
alkoholiohjelma on eittämättä edesauttanut
kotimaisen pääomatavaroiden tuotantosektorin kehitystä.
Kaiken kaikkiaan Brasilian alkoholiohjelman synty ja sen toteutumisen tapa perustuvat
ainutlaatuiseen historiallisten, taloudellisten,
poliittisten ja teknologisten olosuhteiden
yhteen kietoutumiseen. Ensimmäistä kertaa
suuri ja suhteellisen kaupungistunut kehitysmaa yrittää teollistuessaan irtaantua perinteisestä teollistumisen mallista,.joka on pitkälti
perustunut öljyn kasvavaan kulutukseen. Tällainen irtautuminen on samalla irtautumista
ulkomaisesta energiariippuvuudesta. Jo tältä
näkökannalta yritystä on pidettävä merkittävänä (Goldemberg 1979,261-262). Siihen ei
kuitenkaan ole syytä suhtautua kritiikittömästi, eikä se voi sellaisenaan olla malli muiden kehitysmaiden teollistumiselle tai energiaongelmien ratkaisulle.

English Summary
Timo Kortteinen: Ruoka, raakaöIfu, riippuauus
polttoainealkoholi energiauaihtoehtona I ( Food, Crude
Oil, Depende Fuel Alcohol as an Alternatiue

Form of Energt I)
The use of alcohol as automobile fuel has been
brought into the limelight in Finland by Alko's
announcement of a plan to make fuel ethyl alcohol
from surplus barley. The article takes a look at
previous attempts to use ethyl alcohol as fuel in
developed capitalist and socialist countries as well
as in industrializing and other developing countries. Part one of the two-part article examines the
properties of alcohol as energy, the production of
non-potable alcohol in various countries and the
principal geographical areas, and the social connection between the production and consumption of

fuel alcohol in an industrializing developing
country in the light of the example set by Brazil.
The chemical properties of ethyl alcohol make
a highly competitive alternative to petrol

it

cially when mixed with petrol. As a result of the

l0

national fuel alcohol programme launched by Bra1975, some 90 7o of the non-potable ethyl
alcohol produced in the world today is fermented
alcohol
whereas almost half
the ethyl alcohol
- in the early '70s wasofsynthetic.
produced
Production of non-potable alcohol has in fact increased
much more rapidly worldwide than production of
alcoholic beverages.
The Brazilian alcohol programme has ambitious
economic and social goals. Most of the goals concerned with energy and the economy seemed to
have been attained by the mid '80s, whereas the
programme had failed to meet its main social objectives: reduction of regional inequality and levelling
of income differences. The economic goals had in
fact been achieved in a way that only served to
aggravate regional inequality and increase differences in income. The social objectives cannot be
attained without a land reform, which is unlikely as
long as the latifundia system prevails in agriculture,
as it is the principal source for financing the Bra-

zil in

zilian army.

The Brazilian alcohol programme is unique in
that it marks the first attempt by an industrializing
developing country to break free from the tradi
tional pattern of industrialization, primarily based

Alkolnlipolitäkka Val. 5t:

on the increasing consumption ofoil for energy, and
thereby to break free from the dependence on
foreign energy. Experience with the programrne
must be viewed against this background.
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