
!Plliistokauppa on haaste puuenergial~a terasteollisuudelle 
■ Euroopan unionin vuonna 2005 
kaynnistyva piistokauppa on Suomel
le uhka ja mahdollisuus. Terasteolli
suuden on syyti kiirehtia kehittamian 
puuerergian tutkijoiden kanssa metal-

j lurgista puuhiilta, jotta ala valttyisi yli
. maaraisten piistokiintioiden ostami

selta. Sen sijaan kaukonakoisesti 
paastojaan vahentanyt metsateolli
suus voi myyda saastyneita paisto
kiintioitaan. 

EU:n hiilidioksidin paastokaupalla pyrit:fil.in hillitse
maan ilmaston larnpenemista uusin evain . Plilistojli 
ei saatu kuriin energiaveroin, sillli EU ei koskaan 

larnmennyt niille. Jos energiaverot ovat ilmastotalkoid en 
piiska, EU toivoo paastokaupasta talkoiden porkk:anaa. 

Myyntiin tulee maatalouden maitokiintioiden kaltainen 
. tuote. Plilistokiintioitli saa ostaa ja myydli hiilidioksidipors 
sissli. Kauppaa kliyvlit EU-maiden yli 20 megawatin voi
malat, sellutehtaat, paperi- ja kartonkitehtaat, rauta- ja te
rlistehtaat, koksaamot, oljynjalostamot, lasi- ja lasivillateh
taat seka keraamiset tiili- ja posliinitehtaat. 

Porssin myyjli on yritys, joka vlihensi pliastojlilin vertailu-

vuodesta 1990. Esimerkiksi metsliteollisuus saa nyt lisaar
voa viime vuosikyrnmenen energian slilistotoimilleen. Puu
voima korvasi oljy- ja kivihiilivoimaa, ja hiilidioksidin 
paastot putosivat. Ne voi myydli salistyneinii paastokiin
tioinli. 

Puupelletti yleistyi 1990-luvulla, ja sen tuotanto on ko
vassa nousussa. Taustalla on paastokauppa. Puupelletti on 
ainut uusiutuva energiavara, jolla sahkontuotannon paljon 
hiilidioksidia plilistavaa kivihiilta voi korvata nopeasti. Ta.
man osoitti Ruotsi jo kymmenen vuotta sitten. 

Viela 1992 Tukholman Hasselbyn voimala poltti kivi
hiilta 100 000 tonnia . Koska voimalan hiilidioksidin paas
toja piti laskea , kivihiilestli luovuttiin. Tilalle tuli puupel
letti. 

Kahdessa vuodessa kivihiili vaistyi. Hasselbyn kolme 100 
megawatin kattilaa alkoivat polttaa pellettili 250 000 tonnia 
vuodessa. Hlisselby paasee palistoporssissa myyjaksi. 

Porssin ostaj a on yritys, jonka hiilidioksidin paastot ovat 
nousseet. Huolestuttava tapaus on suomal ainen terasteolli
suus. Viimeiset 15 vuotta se on maaratietoisesti lisannyt te
rliksen tuotanto a. Kilpaa terliksen kanssa on kasvanut hiili
dioksidin paasto. Se on peraisin kivihiilestli, jonka pelkis
tyslarnmolla rautamalmi sulaa ja jalostuu terlikseksi. 

Terasteollisuuden kivihiilelle ei ole ollut Suomessa vaih
toehtoa puoleen vuosisataan. Tiedarnme kuitenkin, etta 
metallurginen hiili tehtiin alunperin puusta, ja etta Brasi-
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lian ja Australian terlisteollisuus kayttavat edelleen osaksi 1 
puuhiiltli. , 

Terasteollisuuternme joutuu ostamaan hiilidioksidin : 
paastokiintioita likimain siina suhteessa kuin terliksen tuo
tanto on noussut sitten vuoden 1990. Puuenergian tutki
muksella on edessiilin pellettiteollisuuden kokoluokk:aa 
oleva haaste : kehittiia nykyaikainen , metallurginen puuhii
li korvaamaan kivihiilta niin, etta vfiltymme ylimaaraisten 
paastokiintioiden ostolta. 

Kun ynnaamrne palistokauppaan tulevat myynnit ja ostot, 
Suomi joutunee maksumieheksi jo 2005. Hiilidioksidin 
kokonaispaastomme ovat naet villissa nousussa. 

Paaluvuonna 1990 paastimme hiilidioksidia 54 miljoo
naa tonnia . Vuonna 2000 olimme pari prosenttia yli sen. 
mutta vuonna 2002 ylitysta oli jo 17 prosenttia. Vuoden 
2003 ensi puoliskolla hiilidioksidin paastot olivat 36 ton
nia, kolmanneksen yli paalulukeman. 

Toki selviamme ylisuurista paastoista kovalla rahalla. 
ostamalla EU-porssista lislikiintioita. Paastokaupassa OSl ll · 

miehen osa ei kuiten.kaan Suomea mairittele. Uusiutuvicn 
puuvarojen maana meidlin tulisi pyrkia siihen, etta emm..: 
joutuisi pysyvaksi ostajaksi, vaan paasisirnme vahvab, 
myyjaksi. Se tarkoittaa entista miiliratietoisempaa puuencr
gian kehitystyota. 
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