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VELI POHJONEN 

Pellettiteolfisuuus 
laajenee Koillismaalle 

Heinakuun puolivalissii tuli julki 
tieto, etta Kuusamoon rakennetaan 
puupellettitehdas. Se kaynnistyy jo 
syksylla 2003. Tayteen 30,000 tannin 
tuotantoon tehdas laajenee kolmessa 
vuodessa. 

Pellettitehtaita on Suomessa toista
kymmenta, eri puolilla Suomea. Kuu
samon lahin kilpailija on Keminmaal
la. Vuonna 2002 koko maan tuotanto
kapasiteetti oli 150,000 tonnia. Mista 
polttopellettien tuotannossa ja kaytos
sa on oikein kysymys? 

Pelletit ovat hoylanlastusta, sahan
purusta ja muusta energiapuusta kui
vattuja ja puristettuja koiranmuonan 
kokoisia muruja tai papanoita. Pellerin 
tuotantotekniikka kehittyi ensin rehu
teollisuuteen. Suomessa sokeriteolli
suus puristi rehupelletteja jo 1970-lu
vun alussa sokerijuurikkaan melassi
leikkeesta ja kuivatusta viherjauhosta. 

Idean metsahakkeen rinnalla tar
vittavasta ja omakotitaloissa oljyn kor-

vaavasta polttopuristeesta toi maa
hamme metsantutkimuslaitoksessa 
vaikuttanut lisensiaatti Kalevi Karsisto. 
Han vieraili toisen oljykriisin jalkeen 
Yhdysvalloissa ja toi sielta mukanaan 
opit pelletoida sahanpurua ja kutteri
lastua. 

1980-luvun alussa Karsisto kayn
nisti puun pelletoinnin kaupallisessa 
mittakaavassa, silloin biopuristeen ni
mella. Han pelletoi myos polttoturvet
ta. 

Ensimmainen pellettiaalto hiipui 
1980-luvun puolivalissa, kun polttool
jyn hinta romahti. Samoihin aikoihin 
omakotitalojen lammitykseen tulvi 
halpaa sii.hkoa, kun neljas ja viides 
ydinvoimala kytkettiin valtakunnan 
verkkoon. 

Puupelletti tuli 1990-luvun lopulla 
takaisin, metsahakkeen uuden nousun 
perassii.. Pelletti ratkaisi metsahakkeen 
kolme, omakotikayttajalle kiusallista 
ongelmaa: varastoitavuuden, tilantar-
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peen .ja kuljeteltavuuden. 
Kuivaa puupellettia voi varastoida 

ilman homepOlyn tai jaatymisen vaa
raa, aivan kuin kuivaa viljaa siilossa. 
Kovapuristettu pclletti vie vain kol
manneksen metsahakkeen vaatimasta 
tilasta. Pellettiii. voi kuljettaa pitkia 
matkoja kuorma-autolla tai vaikkapa 
laivalla. Tasalaatuista pellettia voi siir
rella valivarastosta autoon ja autosta 
lahivaraston siiloon samanlaisin pneu
maattisin konein kuin viljelijat siirtele
vat karjanrehua tai ketumnuonaa. 

Pientaloissa, rivitaloissa, kouluissa, 
maatilojen viljankuivureissa ja pienissa 
lampokeskuksissa pelletti korvaa ke
vytoljya. Oljypolttimen voi vaihtaa 
pellettipolttimeen. Automatiikan taso 
pysyy samana. 

Kuusamolainen pelletti markkinoi
taneen juuri omakotitalojen lammi
tykseen. Koko maan mittakaavassa 
pelletilla on isompi haaste: kivihiilen 
korvaaminen rintamaiden kaukolam
povoimaloissa. 

Pohjoismaista nain teki ensimmai
sena Ruotsi. Suunnannayttaja oli Has
selbyn kaukolampovoimala Tukhol
massa. Viela vuonna 1992 Hasselby 
poltti kivihiilta 100.000 tonnia. Voima
lan johto teki paatoksen luopua kivi
hiilestii. ymparistosyista. Tilalle tuli 
puupelletti. 
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Kahdessa vuodessa kivihiilen polt
to loppui tyystin. Hasselbyn kolme 100 
megawatin kattilaa alkoivat polttaa 
pellettia yhteensa 250,000 tonnia vuo
dessa. 

Suomessa Hasselbyn kokemuksista 
kiinnostui Turku. Vuosikymmenen 
vaihteessa joukko Turku Energian 
henkilokuntaa teki lahden toiselle 
puolelle tuloksekkaan opintomatkan. 
Se johti puupelletin polton kaynnista
miseen Turun Linnankadun kivihiili
voimalassa joulukuussa 2000. 

Voimalan teho on 100 megawattia. 
Ensimmaisena kayttovuonna (2001) 
voimala poltti puupellettia 5000 ton
nia. Seospolttoaineena paloi viela 3500 
tonnia kivihiilta. 

Kun puupelletti alkaa syrjayttaa ki
vihiilta isossa mitassa, pelletille tulee 
kysyntaa koko maassa. Tukholman 

[asselby ei saa kaikkea tarvitsemaansa 
pellettia lahikunnista. Pellettia rahda
taan Keski- ja Pohjois-Ruotsista aina
kin Luulajaa myoten. Tukholmaan on 
myyty myos Suomessa puristettua ja 
tiialta laivattua pellettia. 

Koillismaalle ja muille metsaisille 
maakunnille tassa on viesti tulevista 
markkinoista. Voi olla, etta myos Kuu
samon pellettitehtaan asiakkaita loytyy 
tulevaisuudessa etelarannikon taaja
mista, niiden nykyisellaan kivihiilta 
polttavista kaukolampovoimaloista. 


