
.-· _,_· ' ___________ N_:o_s_• __ =1_99_3 METSiilEHTI~II 
lotu 

MMT Veli Pohjonen on 
energiapuu- ja turvetuotan

non professori (vs.) Joen
suun yliopistossa. 

VAUHTIA:" .· 
PUUVOINllAAN 

Puu energialahteena koki 
vuonna 1992 uuden tule
misen. Puuvoiman uusi 

rnusi oli mahdollinen, kun 
msi polttotekniikka tuli avuk
;i. Biomassan leijukerrospolt
o oli kehittynyt yli 10 vuoden 
tikana niin, etta se voitiin ot
aa kayttoon suurvoimaloiden 
a metsateollisuuden lisaksi 
nyos pienemrnissii kattiloissa. 

Viime vuonna Pieksamiiel
e, Kankaanpiiiihiin ja Kuh
noo~kennettiin uuden tek-
1iih • Jiovoimala. Ne kaikki 
auhavat sahkoa ja lampoa 
nassapolttoaineista: kuorijat
eesta, sahanpurusta, hakkees
a ja turpeesta. 

Uuden biovoimalan sydiin 
m kotimaisille polttoaineille 
·aataloity leijupetikattila. Lei
ukerrospoltossa vanhanmalli
;en arinan korvaa ilmavirrassa 
eijuva hienon hiekan kerros, 
eijupeti, johon polttoaine syo
etaan. 

Polttotekniikalle menetel
niilla on kolme etua. Ensiksi, 
eijupetikattilaan voi syottaa 
cka turvetta etta haketta, joko 
·rikseen tai seoksena . Pelkas
aan turpeen polypolttoa ei 
:naa tarvita. 
roiseksi, leijupetikattila on 
1mparistolle ystavallinen, silla 
1uun ja turpeen palaminen lei
umalla on lahes taydellista. 
['ypen paastot ovat vahaiset. 

Kun leijupetikattilan peraan 
kytketty sahkosuodin viela 
imee savusta noet ja polyt, pii
pusta tulee puhtaimmillaan 
vain hiilidioksidia ja hieman 
vetta (hoyryna). Ne palautuvat 
metsaan ja kasvavat uudeksi 
puuksi. 

Kolmas etu on voimalan ko
ko. Kuhmossa sahkotehon kil
piarvo on 5,4, Kankaanpiiassii 
6,3 ja Pieksamaella 9,4 mega
wattia. Viela 10 vuotta sitten 
nain pieni biovoimala oli mah
doton; pienin kannattava laitos 
oli kymmenen kertaa suurem
pi. Sahkon lisiiksi voimalat 
tuottavat jaahdytysvesinaiin 
kaukolampoa. Sita syntyy noin 
kolminkertai sella · teholla sah
koon verrattuna. 

Kuhmon, Kankaanpaan ja 
Pieksiimaen esimerkki - yleis
nimella Kuhmon malli - on 
vauhdittanut maakunnissa jo 
useita vastaavia hankkeita. 
Paatoksia ovat tehneet, tai nii
tii ovat pitkalle valmistelleet 
muun muassa Kuusamo, Yli
vieska, Lieksa ja Outokumpu. 
ltil-Suomen puuvoimaprojekti 
karnpaa alueeltaan Kuhmon 
malliin soveltuvat paikkakun
nat. Vastaava kampaus kiiy la
pi Lansi- ja Pohjois-Suornea. 

Vauhdikkaimmin biovoima
lan aikoo rakentaa Ylivieska. 
Urakka mitoitettiin joulukuus
sa 1992 vuoden mittaiseksi 
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niin, etta voimala on kaytto
kunnossa seuraavana jouluna, 
kun lammontarve on jo kasva
nut talven , tasolle. Voimalan 
rakennusaikataulu on ennatys- , 
maisen nopea seka Suomessa 
etta Pohjoismaissa. ' 

vain 2 pennia · kifowattitunti. 
Se on puolet puolet turpeen 
energiahinnasta. Sahausjatteen 
alhainen hinta selittyy markki
noiden puutteella: kaikki sahat 
eivat saa kuortaan ja puruaan 
myydyksi. ·Kun kysynta ja tar
jonta tasapainottuvat, sahaus
jatteen energiahinta asettunee 
halvimman vaihtoehdon, tur
peen tasolle, 4-5/ penniin kilo-

Ylivieskan voimalan no
pealla rakentarnise lla on selva 
tyollisyyden tilaus. Rakenta
minen 'tyollisti jo viime vuo
den . lcipulla 30 henkea. ·Tana 
vuonna tyopaikkojen luku on 
65-70. Biovoirilalat ovat osa 
pienen ja keskisuuren metalli
ja rakennusteollisuuden elvy
tysta. · 

• wattitunnilta. Raskaan poltto
oljyn enetgia maksaa sisa
maassi kaksi kertaa enemman 
kuin turpeen energia, ja se on 
jo pudonnut hintakilpailusta. 

Ylivieskan voimala hankkii 
vuosittain 110 000 - 120 000 
irtokuutiota turvetta, sahausja
tetta tai metsahaketta, niiden 
hinta suhteista riippuen. Sah
koa voimala jauhaa 6,2 mega
watin ja kaukolampoa 17 me
gawatin teholla. 

Biovoimalan polttoaine va
lifaan viime kadessii liiketa
louden perustein, periaatteella 
halvin polttoaine voittakoon. 
Tana.an biovoimalat ostavat 
turvetta ja sahoilta jaaviiii 
kuorta ja puma. Sahausjatteen 
energiakaytto kasvaa tulevai
suudessa ehka turvetta no
peammin. 

Kauppa- ja teollisuusminis
terion puun energiakayton tyo
ryhma arvioi kesiikuussa 1992 
sahausjatteen energiahinnaksi 

Kuhmon mallin vauhditta
missa puuvoimahankkeissa on 
kuitenkin · kyse · laajemmalle 
vaikuttavista tyollisyysarvois
ta kuin energian pennihinnalla 
voi mitata. Viela 5 vuotta sit
ten Kuhmon sahaa uhkasi lak
kautus. Selviytyjiksi pov.attiin · 
vain isoja sahoja, jotka ovat 
sellutehtaan kupeessa. Kuh
mon sahan pelasti puuvoima. 
Nyt Kuhmon laitos tyollistaa 
kannattavasti ja pysyvasti run
saat 100 henkea. Kuhmolaisil 
le aarettomiin paljon huonom
pi vaihtoehto olisi ollut lak
kauttaa saha, lomauttaa metsu
rit ja sahan vaki, ostaa ydin
sahkoa valtakunnan verkosta 
ja lammittaa kaupunki raskaal- . 
la polttooljylla. 
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