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kuitenkaan ole viela virallinen ehdokas, 
joten heidankin suosionsa on toistaiseksi , 
jossittelua. 

Sosialidemokraattien Tarja Halonen 
teki nopean nousun suosikkilistalle, mutta 
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ryvettymaan mediaan, jonka mielihalut. 
eivat aina ale erityisen ylevia . 

Tulevat kuukaudet ovat t<>rpeen myos 
sen miettimiseen, mika to{ . on tarkoi
tuksenmukainen ehdokasasettelu. Onko 

taan. Ainakin akateemisena kysymyksen
sa voisi mm. pohtia, saisiko Oulun laanin 
maaherra Eino Siuruaisen henkilohistori a 
kansalaisilta vastakaikua presidentinv \ 
lissa? 

Ei riita se, etta sellu- ja paperi
tehtailla on omat laatujarjestel
mansa. Jarjestelmien pitaa kattaa 
koko ketju puuntaimesta hoidon, 
moninaiskayton ja hakkuun kautta 
jalostukseen. 

Venajalla ei metsasektoria tulla 

Jo vuoden 1993 marraskuussa 
Esko Ahon hallitus antoi Suo
men energiataloudelle kaksi 
vaati vaa ymparistotavoitetta. 
Hiilidioksidin paastojen kasvun 
on maassamme pysahdyttava. Ja 
metsiimme happoina satavaa 
rikkia on vahennettava 80 pro
senttia vuoden 1980 maarasta . 
Aikaa molemmille tavoitteille 
on 1990-luvun loppuun. 
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Kovimman haasteen saivat 
kaukolampolaitokset. Haastee
seen on ehka mahdoton vastata, 
ellei hiilivoimaa ruveta korvaa
maan laajassa mitassa puuvoi
malla. 

*** 

Kivihiili oli aikoinaan kelpo 
massapolttoaine: se on halpaa, 
sita on helppo kuljettaa, se ei 
varastossa haihdu eika lahoa, ja 
se palaa voimalassa turvallisesti. 
Maailman kivihiilen kaytto kas
voi keskeytymatta ennen sotiaja 
taas 40 vuotta niiden ja lkeen. 
Vasta 1980-luvun lopulla havah
duimme kivihiilen ongelmiin. 
Sen kaytto tasaantui ja kaantyi 
maailmalla hienoiseen laskuun. 

Kivihiilen arvostelu voimis
tuu, kun ym[Jiiristotuhoista ker
tyy yha museitavampia todistei 
ta. Avolouhosten jatteet peitta
vat kymmenia tuhansia hehtaa-

Kivihiilen korvaamisesta 
2000-luvun ymparistohaaste 

reja. Hiilikaivosten tyolaiset kar
si vat hiilipolykeuhkosta. Lou
hinta saastuttaa juomavetta myr
kyllisilla kemikaaleilla. Voima
loiden ymparille kasatut kivihii
livuoret polyavat ymparistoon ja 
rumentavat maisemaa. 

*** 

Halyttavimpia ovat paastot 
ilmaan. Pitkaan pahin oli kivi
hiilen rikki. Kalliilla tekniikalla 
paastoja on saatu vahenemaan . 
Rikkidioksidin paastot kivihii
lesta 1996 olivat voimateollisuu
den kattiloissa silti viela 27,000 
tonnia, kun esimerkiksi tielii
kenne paasti enaa (etupaassa 
dieselista) 1200 tonnia. 

Viela ongelmallisempi on hii-,. 

lidioksidi. Sille nykylaitokset 
eivat mahda mitaan. Vaikka 
savukaasun puhdistaa rikitto
maksi , typettomaksi, vedetto
maksi ja polyttomaksi , savu ja 
sen hiilidioksidi jaavat jaljelle. 
Savua tulee paljon, eika kaikkea 
sita voi kerata talteen. Eniten 
hiilidioksidia paasee kivihiilesta. 
Esimerkiksi vuonna 1996 kivi
hiili paasti 17 miljoonaa tonnia , 
kun kevytoljy paasti 8 seka ras
kasoljy, bensiini ja diesel 5-6 
miljoonaa tonnia kukin. 

Kivihiilen kulutus on selvas
sa, vaikkakin vuodesta toiseen 
tempoilevassa nousussa. Kivi
hiilen vuosituonti 1970-luvun 
alussa oli kolme ja 1990-luvulla 
viisi miljoonaa tonnia . 

*** 

Vaihto hiilivoimasta puuvoi
maan pudottaa haitalliset paas
tot. Puu on vahlirikkinen poltto
aine. Hiilidioksidin paastoja 
puulta ei lasketa ollenkaan. 

Paastojen vahenema toteutuu 
omin raaka-ainein, kun kivihii
len korvaaminen alkaa ener
giapuulla: metsahakkeella tai 
Ruotsin mallin mukaan puun 
polttojalosteella eli pelletilla. 

Mielenkiintoisin kivihiilen 
korvaaja on juuri pelletti. Sen 
markkinarako on siella, minne 
tilaa vievaa haketta ei voi kuljet
taa, ja missa sita ei voi sailyttaa. 
Pelletin kayttoesimerkkeja on 
Ruotsissa ja Tanskassa. 
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Ruotsissa tuotettiin vuonna 
1998 pellettia puuteollisuuden 
sivutuotteena 560,000 tonnia. 
Pelletti korvaa seka kivihiilta 
etta oljya. Suurin kayttaja on 
Hasselbyn kaukolampovoimala 
Tukholmassa, jossa pellettia 
palaa paljon, 200,000 tonnia 
vuodessa. Jos Hasselby lampiai
si tavallisella metsahakkeella 
sita pitaisi kuljettaa Tukholmaan 
1,2 miljoona irtokuutiota vuo
dessa. Pieneen tilaan puristettu
na pelletti kulkee tankkiautolla 
ja junalla. Pohjois-Ruotsista pel
lettia rahdataan Tukholmaan lai
valla. 

Ensimmainen suomalainen 
pellettitehdas toimii Voyrissa. 
Sen vuosituotanto on 20 ,000 
tonnia. Metsaliitto-yhtyman 
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dostuu. Vai uskooko joku palat 
van siihen, etta teollisuus ost 
tuntien hintaneu vottelun j alke 
jokaisen pikkueran erikseen 
palkkaa Pohjois-Karjalaan1 
kymmenia uusia ostoasiamieh i 
Se kylla on satua. 

tytaryhtio Biowatti avaa pelletti
tehtaan Turengissa syksylla 
1999. Sen raaka-aine on yhty
man omaa purua ja kutterin las
tua. Vuosituotannoksi kaavail
laan 60,000 tonnia. Puuteolli
suudella on pellettisuunnitelmia 
myos Kotkan-Miehikkalan seu
dulla ja Kuhmossa. Suomalais
ten puupellettien markkinat ovat 
ainakin aluksi Ruotsin ja Tans
kan kivihiililaitoksissa. 

*** 

Hiilidioksidin paastojen 
rajoittaminen sai lisapaineen 
vuoden 1997 Kioton kokoukses
sa. Se hyvaksyi kansainvalisin 
kokouksen saman tavoitteen, 
mihin Suomi paatyi jo t993. 

Niin Suomessa, muualla Poh
joismaissa kuin koko Euroopas
sakin suuria paastolahteita on 
kaksi: liikenteen polttonesteet ja 
voimaloiden kivihiili. Polttones
teiden korvaamiseen biodieselil
la tai viljaetanolilla ei ole viela 
kayttovarmaa menetelmaa. Siksi 
kivihiilen korvaamisesta tulee 
energia-alalla 2000-luvun 
ensimmainen ymparistohaaste. 
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