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Lisaksi paikallisia hankkeita 1 toteutettu tukiyhdistysten 
[c;i~;;;n'.;;' sektorin sosiaali
ja terveysjarjestoille -"l[onta-
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Taman seurauksena kehitys-
varnrp.aisten palveluista useat 

massa todelliset markkinat kil
pailuttamiseen heidan tarvit-
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Kivihiilen voi korvata puupelletilla 
► Runsaan vuoden kuluttua 
.alkava hiilidioksidin paasto
kauppa on Suomelle rnyos 
mahdollisuus, ei pelkastaan 
uhka kaukolammitykselle, jota 
Kuntaliiton energ1amsin66ri 
Mauri Marjamaki pelkaa (HS 
31. 10.). 

Kaukolammitys joutuu osta
maan hiilidioksidin paasto
kiintioita vain, jos voimaloiden 
kivihiilta ei korvata. 

Onneksi kivihiilelle on jo 
paastoton vaihtoehto: puupel
letti. Pelletit ovat kuivasta 
puun kutterilastusta, kuoresta 
tai muusta biomassasta puris
tettuja, koiranmuonan kokoisia 
energiammuja . 

Pelletti on ainut uusiutuva 
energiavara, jolla kaukolammi
tyksen ja sahkontuotanrion ki
vihiilta voi korvata nopeasti. 

Taman 0S0lttl Ruotsi jo 
kymmenen vuotta sitten, Tuk
holman Hasselbyn voimalassa. 
Viela 1992 Hasselby poltti kivi
hiilta 100 ooo tonnia . 

Koska voimalan hiilidioksi
din paastoja piti leikata, kivi
hiilesta luovuttiin. Tilalle tuli 
puupelletti. 

Kahdessa vuodessa kivihiili 
vaistyi. Hasselbyn kolme 100 

megawatin kattilaa alkoivat 
polttaa pellettia 250 ooo ton
nia vuodessa. 

Suomessa Hasselbyn koke
muksista kiinnostui ensiksi 

Puupelletteja. 

Turku Energia. Vuosina 2001-

2003 se poltti puupellettia ki
vihiilen seassa 2 500 tonnia 
vuodessa. Myos Helsingin 
Energia on koepolttanut pellet
tia Salmisaaressa. 

Turun ja Helsingin koke
mukset osoittivat, etta pelletti 
toimii myos Suomen kauko
lammityksessa. Ensimmainen 
puupellettia puristava teh
taamme valmistui 1998 Voy
riin. 

Siita lahtien pellettiteolli
suus on ollut maamme no-

peimmin laajeneva metsateol
lisuuden lohko. Pellettitehtaita 
on jo parikymmenta ja lisaa on 
suunnitteilla eri puolille maa
tamme. 

Vuonna 2003 valmistuivat 
Kaskisten, Ylistaron, Paltamon 
ja Kuusamon tehtaat. Vuonna 
2004 kaynnistyvat tehtaat 
Joutsenossa ja Haapavedella . 

Paaosa Suomen pellettituo
tannosta menee nyt vientiin, 
Ruotsin ja Tanskan kivihiili
voimaloihin. Mutta kun paas
tokauppa alkaa 2005, pelletin 
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kysynta lisaantyy myos Suo
messa. 

Kivihiilta korvaava pelletti 
vahvistaa metsatalouttamme, 
kun energiapuulle tulee lisaky-

•• • • Joa, syntaa. 
Uusiutuvien puuvarojen 

maana meidan tulisi pyrkia sii
hen, etta emme joutuisi hiili
dioksidin paastokaupassakaan 
ostajaksi, vaan paasisimme 
vahvaksi myyj~ksi. 

· Veli Pohjonen 
dosentti 

Vantaa 


