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Puupelletti korvaa kivihiilta 
Kuluvan talven paukkupakkasissa Suomen voimata

lous on joutunut taas kiiynnistamiilin kivihiilellii kiiyviii, 
ekologisesti jo vanhentuneita varavoimaloitaan. Hyvii 
esimerkki on lli.ntisen Uudenmaan Inkoo. Inkoon 
hiilivoimala rakennettiin 1900-luvun puolella hyvlin 
Suomenlahden sataman llihettyville, niin ettii kivihiilen 
tuonti sinne on vaivatonta. 

Inkoon voimala on kovien talvien hiitavara. Se jauhaa 
kivihiilestli vain slihkoii. Voimalan lauhdelampo ajetaan 
Suomenlahteen, sillii Inkoon sataman llihettyvillii ei ole 
riittiivasti kaukoliimpoii tarvitsevaa asutusta. Lauhoina 
talvina Inkoo seisoo. 

Vain kivihiilellii kiiyviit voimalat ovat 2000-luvulla 
epiiekologisia, koska kivihiili on maamme suurin 
hiilidioksidin piiiistlijii. Turvaamalla jatkuvasti kivihii
leen emme pysty pudottamaan piiiistojii tavalla, mihin 
Suorni on 1990-luvun kansainviilisissii ilmastokokouk
sissa sitoutunut. Aikaa muutostoimiin on vuoteen 2008. 

Ratkaisu loytyi 
1990-luvulla 

V aihto kivihiilestii bioenergiaan nollaa hiilidioksidin 
piiiistot. Tam.ii kansainviilisesti sovittu periaate seuraa 
siitli, ettii kasvihuonehaittaa ei tule puun poltosta. 
Syntyvii hiilidioksidi kiertiiii takaisin metsiin. Vaikkapa 
Puolasta ostetusta, 270 miljoonaa vuotta vanhasta 
suomalaisessa voimalassa palavasta kivihiilestli tuleva 
hiilidioksidi ei kierrii takaisin Puolan kaivoksiin . Se jiiii 
ilm~ehiian, lisiiii kasvihuoneilrnion uhkaa ja lasketaan 
suomalaiseksi piilistoksi. 

Puuvoiman tekniikka meni 1990-luvulla eteenpliin 
niin, ettii kotimaisella puulla voi nyt korvata ulkomaista 
kivihiiltii ison voimalan mittakaavassa. Kivihiilen 
vaihtoehdoksi ei kuitenkaan tullut metsahake niin kuin 
vielii 1990-luvun alussa luultiin. Ratkaisu loytyi 
puupelletistii. 

Pelletit ovat hoyliinlastusta, sahanpurusta ja muusta 
energiapuusta kuivattuja ja puristettuja koiranmuonan 
kokoisia rakeita. Pelletti on ratkaissut metsiihakkeen 
kolrne ongelmaa: varastoitavuuden, tilantarpeen ja 
kuljeteltavuuden. 

Kuivaa puupellettiii voi varastoida ilman homepolyn 
tai jiiiitymisen vaaraa, aivan kuin kuivaa viljaa siilossa. 
Kovapuristettu pelletti vie vain kolmanneksen metsii
hakkeen vaatimasta tilasta. Pellettiii voi kuljettaa pitkiii 

matkoja kuorma-autolla tai vaikkapa laivalla. Tasalaa
tuista pellettiii voi siirrellii vfilivarastosta autoon ja 
autosta liihivaraston siiloon samanlaisin pneumaattisin 
konein kuin viljelijiit siirteleviit karjanrehua tai ketun
muonaa. 

Hasselby ja Turku 
nayttavat suuntaa 

Pohjoismaista kivihiilen korvaamisen puupelletillii 
aloitti ensimmliisenii Ruotsi. Suunnanniiyttiijii oli 
Hiisselbyn kaukolampovoimala Tukholmassa. . Vielii 
vuonna 1992 Hiisselby poltti kivihiiltii 100 000 tonnia. 
Voimalan johto teki piiiitoksen luopua kivihiilestii 
ympiiristosyistii. Tilalle tuli puupelletti. 

Kahdessa vuodessa kivihiilen poltto loppui tyystin. 
Hiisselbyn kolme 100 megawatin kattilaa alkoivat 
polttaa pellettiii yhteensii 250 000 tonnia vuodessa. 

Suomessa Hiissclbyn kokemuksista kiinnostui ensiksi 
Turku . Vuosikymrnenen vaihteessa joukko Turku 
Encrgian hcnkilokunt aa teki lahden toiselle puolelle 
tuloksekkaan opinlomatkan. Se johti puupelletin polton 
kiiynnistiirnisccn Turun Linnankadun kivihiilivoimalas
sa joulukuussa 2000. Voimalan teho on 100 mcgawut
tia. Ensimmai scnii kiiyttovuonna (200 I) voimala poltti 
puupellettiii 5 000 tonnia . Seospolttoaincl'lla pnllli viclll 
3 500 tonnia kivihiiltii. 

Pelletin toimittaa Biowatti Oy, Turnngin pl'llc1titch
taaltaan. Pelletti on puristettu Lounais-Suomcn puust11, 
saha- ja puuteollisuuden sivutuotteista. Uimmityskuu 
den aikana 35 pellettitonnia vetiivii kuormu-nuln ujaa 
Turengin pellettiii Turkuun yhden kuormun pliivllHsll. 

Ruotsin Hiisselby ja Suomen Turku nllyllllvllt nyl 
suuntaa, rniten ongelmallisesta kivihiilcslll voi luopuu 
isojen taajamien voimaloissa , paikoissa, joihin mctsllhu 
ke ei paljon tilaa vieviinii ja pcllcllill vuikc11111111in 
kuljetettavana oikein sovellu. Pullonkuulunu voi py!iyll 
hinta . Tarnmikuussa 2001 kivihiili 1u11k1mi Tumn 
voimalassa 13 euroa megawuttitunniltu , kun pcllctti 
maksoi 17 euroa. 

Piastotonta energlaa 
metslen maakunnlsta 

Kun puupelletti alkaa syrjiiyttaa kivihiiltii isossa 
rnitassa, rintamaiden saha- ja puuteollisuuden sivutuot
teet eiviit tule pellettiteollisuudelle riittiimiiiin. Tiistiikin 

on jo kokemuksia Ruotsissa. Tukholman Hiisselby ei 
saa kaikkea tarvitsemaansa pellettiii llihikunnista. 
Pellettiii rahdataan Keski- ja Pohjois-Ruotsista ainakin 
Luulajaa myoten. Tukholmaan on myyty myos 
Suomessa puristettua ja taiiltii laivattua pellettiii. 

Metsien maakunni1le, kuten Pohjois-Karjalalle, Hiis
selbyn ja Turon malli on viesti tulevista markkinoista. 
Esimerkiksi Ilomantsin pellettitehtaan piiiiasiakkaat 
loytyviit eteliirannikon taajamista, niiden nykyiselliilin 
kivihiiltii polttavista kaukoliimpovoimaloista. 

Ei liene sattuma, ettii Vapo Oy suunnittelee juuri nyt, ' 
kovana pakkastalvena biopolttoaineen ja -energian 
tuotannon rnittavaa laajentamista Ilomantsissa. Ilomant
sin pellettitehtaalle on suunnitteilla rakentaa raaka
aineen kuivuri, joka mahdollistaa myos kosteiden 
pellettiraaka-aineiden kiiyton. Tehtaan tuotantokapasi
teetti nousee 60 000 tannin vuositasolle. Turon 
voimalassa tuo miiiirii riittliisi nykykiiytollii 12 vuodek
si, mutta Hiisselbyssii vain kolmeksi kuukaudeksi. Osa 
Ilomantsin pellettituotantoa victiincen joka tapauksessa 
Ruotsiin ja Tanskaan . 

Niin Suomcssa kuin Ruotsissakin nykyisct yhteiskun
nat niiytt;iviit 2000-luvulla kchillyvtin edellcen niin, ettii 
p1i1iosu kansalaisia asuu ja larvitscc cnergiaa rintamailla. 
Uusiutuva cncrgia knsvaa ja jalostuu kuitenkin metsien 
maakunnissu , misla cncrgia on kuljctettava sinne missii 
nwrkkinat oval. 

Encrgian kuljettamista ci parane sisiimaassa kum
mcksuu. Vain vuosikymmenen, parin takana on aika, 
jolloin kivihiilUi rahllattiin Puolasta Suomccn, jiirvireit
till mylltcn uinu Vurkuutccn snakku. Miksci mctsien 
muukunnan puupdlctti kulkisi samulla mcnctelmiillii 
v11s111suunlH1tn: sisllmaasta Sumncn rinlamaillc ja Euroo
punkin 11111rkkinoillc? 
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