
Rintala 
,io (vv) 

nitus 
1mpela 
ri Stolt 
kainen 
~1301 
urheilu 
,mat.Fi 

' 
;asto 
·to (vv) 
1rvinen 
Laakso 
10 Susi 

rhma 
monen 
(ikallio 
i:ikinen 
eppi:ili:i 
'akkala 
10saari 
91274 

·kisto 
Nikula 
91298 

lvelut 
kisji:irvi 
talampi 
91255 

'ornio 
1htanen 
:atu 10 
81044 

tornio 
Jrilehto 
71941 
80117 

Pello 
Lessing 
14046 
23408 

:olarl 
itoinen 
61171 
56769 

♦ Pelletit ovat 
biomassasta puristettuja 
koiranmuonan kokoisia 
muruja tai papanoita. 
Pelletin tuotantotekniikka 
kehittyi ensin 
rehuteollisuuteen. 

AR.TIKKU I 
YELi POHJONEN 

P
uusta puristetun polttopelle
tin nykyaika alkoi maassam
me 1998, kun poltjalainen 
energiayhtio Fincambi Oy 
rakensi ensimmaisen tehtaan 

Voyriin. Sen jalkeen maahamme on 
noussut toistakymmentli muuta pellet
titehdasta. 

Pohjoisimmat laitokset ovat Kuusa
mossa ja Keminmaalla. 

Vuonna 2002 koko maan tuotanto
kapasiteetti oli 150 000 tonnia, ja sen 
kasvu nayttlia jatkuvan. Mistli poltto
pellettien tuotannossa ja kaytossa on 
oikein kysymys? 

Pelletit ovat biomassasla puristeltu 
ja koiranmuonan kokoisia muruja tai 
papanoita. Pelletin tuotantotekniikka 
kehittyi ensin rehuteollisuuteen. Suo
messa sokeriteollisuus puristi rehupel
lettejajo 1970-luvun alussa sokerijuu
rikkaan melassileikkeesta ja kuivatus
ta viherjauhosta. 

Puusta puristetun pelletin isa on 
saksalaisnerii.inen. sittemmin Ameri 6 

Energi .apelletin 
tuotanto etenee 
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ei syntynyt. 
Hakk~en hintaan tottunut kotimai

nen kuluttaja voi pitaa pellettia kallii
na. Vapaµ1a markkinoilla pelletin hin
_ta asettutj. lopulta aina tasolle, rninka 
myos kuluttaja hyvaksyy. Kansanta
louden k~nnalta pellettienergian hin
nannousua ei tule kavahtaa. Se on ja
lostukse ~ mytitli kasvanutta, aidosti 
ansaittua] puun lisaarvoa, joka ei katoa 
vaan jaa p ertamaan rahana ja tytinli 
puuta ka §. vavan ja siita pelletteja val
rnistavanl tehtaan kotimaakuntaan. 

Korv, . avaa energiaa 
Puup lettili markkinoidaan paikal

listasoll , pientalojen llirnrnitykseep.. 
Niissa Pi lletti korvaa kevytoljyli. 01-
jypoltt:· en voi vaihtaa pellettipoltti
meen. A 1tomatiikan taso pysyy sama
na. 

Koko aan rnittakaavassa pelletilla 
on isom i haaste: kivihiilen korvaami
nen kau!<ollimpovoimaloissa. Pohjois
maista n~ n teki ensimmaisenli Ruotsi. 
Suunna1''nliyttaja oli Hasselbyn kauko
lampovo )mala Tukholmassa. Viela 
vuonna 1992 Hasselby poltti kivihiilta 
100 000 onnia. Koska voimalan hiili
dioksidi , plilistojli tuli saada alem
maksi, v imalan johto paatti luopua 
kivihiile ta. Tilalle tuli puupelletti. 

Kahd ssa vuodessa kivihiilen polt
to loppu tyystin. Hasselbyn kolme 
100 me awatin kattilaa alkoivat polt
taa pell tia yhteensa 250,000 tonnia 
vuodess . 

Suo ssa Hlisselbyn kokemuksista 
kiinnos 1i Turku. Vuosikymmenen 
vaihtees ·a joukko Turku Energian 
henkilo untaa teki lahden toiselle 
puolell ' tuloksekkaan opintomatkan. 
Se johti mupelletin polttoon Turun 
Linn tdun kivihiilivoimalassa jou
lukuus 2000. Voimalan teho on 100 

tia. Vuosina 2001-2003 voi-
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ARTU(Ki:U 
VE LI POHJONEN 

P
uusta puristetun polttopell .e
tin nykyaika alkoi maassam 
me 1998, kun pohjalainen 
energiayhtio Fincambi Oy 
rakensi ensimmiiisen tehtaan 

Voyriin . Senjiilkeen maahamme on 
nou~sut toistakymmentii muuta pellet 
titehdasta. 

Pohjoisimmat laitokset ovat Kuusa
mossa ja Keminmaalla . 

Vuonna 2002 koko maan tuotanto 
kapasiteetti oli 150 000 tonnia, ja sen 
kasvu nayttaa jatkuvan. Mista poltto
pellettien tuotannossa ja kaytossa on 
oikein kysymys? 

Pelletit ovat biomassasta puristettu
ja koiranmuonan kokoisia muruja tai 
papanoita. Pelletin tuotantotekniikka 
kehittyi ensin rehuteollisuuteen. Suo
messa sokeriteollisuus puristi rehupel
letteja jo 1970-luvun alussa sokerijuu
rikkaan melassileikkeesta j a kuivatus 
ta viherjauhosta. 

Puusta puristetun pelletin isa on 
saksalaisperainen, sittemmin Amerik
kaan muuttanut keksijii Rudolf Gun
nerman . Han patentoi ja toi USA:n 
markkinoille 1978 Woodex-nirnisen 
polttopuristeen. Sen raaka-aineita oli
vat sahanpuru ja puun kuori. 

Uudesta puun energiajalosteesta 
kiiri tieto pian Suomeen. Vuonna 1979 
torniolaisperainen teollisuusrnies Ar
no Stormbom ja Muhoksella metsan
tutkijan uransa luonut lisensiaatti Ka
levi Karsisto vierailivat Gunnermanin 
luona Yhdysvalloissa ja hankkivat 
Woodexin lisenssin Suomeen. Arno 
Stormbornin perustama Suomen Voi
ma Oy joka aloitti koetuotannon. Pel
letteja puristettiin myos turpeesta. 

Ensimmainen pellettiaalto hiipui 
1980-luvun puolivalissii, kun polttool
jyn hinta romahti . Samoihin aikoihin 
omakotitalojen liimmitykseen tulvi 
halpaa siihkoa, kun kolmas ja neljiis 
tdinvoimala kytkettiin valtakunnan 
verkkoon. Pelletista ei tullut vielii 
markkinatuotetta. 

Heikki Liimata inen 

Pelletit ovat biomassasta puristettuja koiranmuonan kokoisia muruja tai pa
panoita. 

Pelletiu uusi nousu 
Puupelletti tuli 1990-luvun lopulla 

takaisin, metsiihakkeen uuden nousun 
periissii ja sen luonnollisena jatkeena. 
Pelletti ratkaisi metsiihakkeen kolme 
kiusallista ongelmaa: varastoinnin, ti
lantarpeen ja kuljetuksen. 

Kuivaa puupellettiii voi varastoida 
ilman homepolyn tai jaiitymisen vaa
raa, aivan kuin kuivaa viljaa siilossa. 
Kovapuristettu pelletti vie vain kol
manneksen metsahakkeen vaatimasta 
tilasta. Pelletti kulkee pitkiii matkoja 
kuorma-autolla tai vaikkapa Jaivalla. 
Tasalaatuista pellettiii voi siirrellii vii-

livarastosta autoonja autosta liihiva
raston siiloon samanlaisin pneumaatti
sin konein kuin viljelijiit siirteleviit 
karjanrehua tai ketunmuonaa. 

Puupelletti on esimerkki toisen su
kupolven bioenergiasta. Kyseessii on 
puun energiajaloste, kun ensimmaisen 
sukupolven metsiihake on vielii ener
giaraaka-ainetta. Jalosteella on raaka
aineeseen verrattuna orninaisuuksia, 
joista ka.pnattaa maksaa lisahintaa, ja 
jotka parhaassa tapauksessa kiinnosta 
vat kiiyttiijiii ulkomaita myoten. Puu
pelletille tapahtui juuri nain, sille tuli 
vientikysyntiiii, rnita energiahakkeelle 

puu111 k;1wav;u1 .111 s11th pcllctlt.:JU val 
mistava11 tchtaan kotimaakuntaan. 

Korvanvaa energiaa 
Puupdlettia markkinoidaan paikal

listasolla pientalojen lamrnitykseep. 
Niissa pulletti korvaa kevytoljyii. 01-
jypolttinien voi vaihtaa pellettipoltti
meen. Aiomatiikan taso pysyy sama
na. 

Koko aan mittakaavassa pelletillii 
on isom i haaste: kivihiilen korvaami
nen kau •.oliimpovoimaloissa. Pohjois 
maista nri"in teki ensimmaisena Ruotsi. 
Suunnan liyttiijii oli Hasselbyn kauko 
lampovo mala Tukholmassa. YielU 
vuonna !992 Hlisselby poltti kivihiillll 
100 000 onnia. Koska voimalan hiili 
dioksidi1 paastoja tuli saada alcm 
maksi, v imalanjohto paatti luopua 
kivihiile. ta. Tilalle tuli puupelletti . 

Kahd ssa vuodessa kivihiilen polt
to loppu tyystin. Hiisselbyn kolme 
100 meg watin kattilaa alkoivat polt
taa pelle iii yhteensii 250,000 tonnia 
vuodessf . 

Suom ssa Hiisselbyn kokemuksista 
kiinnost i Turku. Vuosikymmenen 
vaihtees , a joukko Turku Energian 
henkilo Untaa teki lahden toiselle 
puolell e uloksekkaan opintomatkan. 
Se joht i uupelletin polttoon Turun 
Linnank dun kivihiilivoimalassa jou
lukuuss, 2000. Voimalan teho on 100 
megawa ia. Vuosina 2001-2003 voi
mala on olttanut puupellettia kivihii
len seas, noin 2500 tonnia vuodessa. 
Myos H lsingin Energia on koepoltta
nut puu ellettiii kivihiilivoimalassaan. 

Kun uupelletti alkaa syrjiiyttiia ki
vihiiltii i ossa rnitassa, pellettimarkki
nat laaje evat. Tukholman Hiisselby ei 
saa ka · ea tarvitsemaansa pellettiii 
liihikunrµsta. Pellettiii rahdataan Kes
ki- ja Por.jois-Ruotsista Luulajaa 
myoten. J'ukholmaan on laivattu myos 
Suomes a puristettua pellettia, ja Has
selby voJsi imaista vieliikin koko Suo
men pel)ettituotannon. 

Kernipmai!lle, Koillismaalle ja yli
piiiinsa metsaisille Suomen maakun
nille tasJa on viesti tulevista markki
noista. ~oi olla, etta myos Suomessa 
pellettitehtaiden piiiiasiakkaat loytyviit 
tulevaisaudessa juuri rintamaiden taa
j amista, ~iiden nykyiselliiiin kivihiiltii 
polttavista kaukoliimpovoimaloista. 

Kirjoittaja on maatalous- ja 


