
Puupelletti tuloSsa kivihiilell vaihtriebddk;i 
K 

eski-Pohjanmaalle sijoittunut, 
maailman suurin biomassavoi
mala, Alholmens Kraft haki elo

;uussa 2003 Pietarsaaren ymparisto
·iranomaisilta lupaa rakentaa uusi, 
unsaan hehtaarin suuruinen kivihii
en varastokentta voimalan tarpeisiin. 
Civihiilta sinne varastoitaisiin 65 000 
onnia. 
Vaikka kyseessa lienee vain biovoi

halan varapolttoaine, kivihiilen li
aaminen edes varastoihin on 2000-lu
'lllla aina huomion arvoinen tapaus. 
Civihiilelle on nimittain haettu jo 10 

1uoden ympariston kannalta puh
aampaa vaihtoehtoa seka Suomessa 
tta Ruotsissa. 
Kivihiilen on tiedetty pitkaan olevan 

eka rikki- etta hiilidioksidin paalah
le. Viela 1980-luvulla, kun metsiem
ne pelattiin tuhoutuvan hap-
1osateisiin, paaongelmana pidettiin 
uuri kivihiilen poltosta tulevien sa
ukaasujen mukana maahan satavaa 
ikkia. . 
Etevalla puhdistustekniikalla · rikin 

,aasti:it saatiin 1900-luvun lcipulla ku
iin . Kun vuonna 1980 rikkidioksidin 
.okonaispaasti:i oli 580 000 tonnia , 
uonna 1999 se oli pudonnut 85 pro
en tilla, 86 000 tonniin. 

-iiilidioksidi ongelmana 

'.ikkia ongelmallisempi on hiili
lioksidi. Sille nykytekniikka ei mah
la mitaan. Vaikka savukaasun puh
listaa rikittomaksi, typettbmaksi, ve
letti:imaksi ja pi:ilyttomaksi, savu ja 
en hiilidioksidi jaavat jaljelle. Savua 
ulee paljon, eika sita voi kerata tal
een. 
Hiilidioksidin paastoillamme on paa

.1lukemana Euroopan unionissa so
ittu kansallinen ylaraja, jota ei tule 
Iittaa. Paalulukema on vuoden 1990 
Liilidioksidin kokonaispaasti:imme. 
1aasti:ijen tarkistus tapahtuu vertailu-
1ksolla 2008-2012. 

Ergiapuu korvaa kivihiilta jo monissa isoissa voimaloissa. Pietarsaaren biovoimala on hyva esimerkki. Energiapuun va
rastointi on ongelma, mutta sekin voidaan voittaa, jos puusta puristetaan pelletteja. Kuva: Clas-Olav Slotte 

Erityisen pulmalliseksi tilanteen te
kee se, etta 1990-luvun tasaisten vuo
sien jalkeen hiilidioksidin paastomme 
ovat kaantyneet 2000-luvulla jyrk
kaan nousuun . Kun olimme viela 
vuonna 2000 vain pari prosenttia yli 
sallitun paalulukeman, vuonna 2002 
olimme jo 17 prosenttia yli sen. Tana 
vuonna nousu on kiihtynyt. 

Energiapuu tulossa 

Kivihiilella on kotimainen, uusiutuva 
vaihtoehto: energiapuu. Vaihto hiili-

voimasta puuvoimaan pudottaa voi
maloiden haitalliset paastbt. Puu on 
luontojaan vaharikkinen polttoaine. 
Puun poltosta tulee hiilidioksidia, mut
ta sita ei puuenergian uusiutumisen an
siosta lasketa ilmakehaa lammitta
vaksi paastoksi. 

Isoissa voimaloissa energiapuu kor
vaa kivihiilta maassamme jo isossa mi
tassa. Pietarsaaren biovoimala on sii
ta hyva esimerkki. Puu palaa siella met
sahakkeena, joka tehdaan hakkuiden 
tahdepuusta. 

Metsahakkeella ei ole kuitenkaan 

onnistuttu ratkaisemaan energian var
muusvarastointia. Vuoroin jaatymi
sen, lampenemisen, homehtumisen 
ja polyamisen takia haketta ei voi va
rastoida. Varastointiongelma ei rat
kennut ennenkuin energiapuu opittiin 
puristamaan polttojalosteeksi eli pel
letiksi. 

Kuivaa puupellettia voi varastoida il
man homepolyn tai jaatymisen vaaraa, 
aivan kuin kuivaa viljaa siilossa. Ko
vapuristettu pelletti vie vain kolman
neksen metsahakkeen vaatimasta ti-
lasta. ' 

Ruotsi edellakavija 

Puupelletilla on 2000-luvulla iso haas
te: kivihiilen korvaaminen kaukolam
povoimaloissa . Pohjoismaista taman 

· oivalsi ensimmaisena Ruotsi, Hassel
byn kaukolampovoimalassa Tukhol
massa. Viela vuonna 1992 Hasselby 
poltti kivihiilta 100 000 tonnia. Kos
ka voimalan hiilidioksidin paastoja 
tuli saada alemmaksi, voimalan johto 
paatti luopua kivihiilesta. Tilalle tuli 
puupelletti. 

Kahdessa vuodessa kivihiilen poltto 
loppui tyystin. Hasselbyn kolme 100 
megawatin kattilaa alkoivat polttaa 
pellettia yhteensa 250,000 tonnia vuo
dessa. 

Suomessa Hasselbyn kokemuksista 
kiinnostui ensiksi Turku. Vuosina 
2001-2003 Turku Energia on polttanut 
puupellettia kivihiilen seassa noin 
2500 tonnia vuodessa. Myos Helsingin 
Energia on aloittanut puupelletin ko
epolton kivihiilivoimalassaan. 

Varastotilaa tarvitaan 

Aidoissa metsahaketta ja muuta tuo
retta massaa polttavissa biovoimalais
sa kuiva puupelletti on luonnollinen 
varasto- ja puskuripolttoaine. Se vie ki
vihiilta suuremman tilan. Varaston 
taytyy olla myos katettu, silla pellet
tia ei voi varastoida kivihiilen tavoin 
sateessa. Vastapainoksi puupelletille ei 
lankea hiilidioksidin paastomaksuja 
eika veroja. 

Maassamme on vuonna 2003 tois
takymmenta pellettitehdasta: Niiden 
yhteenlaskttu tuotantokapasiteetti on 
150 000 tonnia vuodessa. Yhden vuo
den tuotanto tayttaisi sopivasti Al
holm Kraftin tarvitseman varmuusva
raston. 
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