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P 
elletit, piskuiset koiran
muonan nakoiset ener
giamurut, ilmestyivat 
lampomarkkinoille 1990-
luvun lopussa. Samalla 
omakotien pannuhuo

neisiin tuli tarjolle uusia pellettipolt
timia, joilla aikansa elaneen oljypolt
timen voi korvata uudella, ymparis
tolle ystavfillisemmalla tekniikalla. 

Suomeen on syntynyt muutamassa 
vuodessa toistakymmenta pelletti
tehdasta, jotka vievat tuotantoaan 
myos Eurooppaan. Pohjoisimmat teh
taat ovat Karsamaella, Kuusamossaja 
Keminmaassa. 

Vuonna 1998 pellettia tuotettiin 
maassamme ensimmaiset 1 O 000 ton
nia. Tuotanto nousi 80 000 tonniin 
vuonna 2001 j a 173 000 tonniin vuon
na 2003. Pellettiteollisuus on nopeim
min kasvava metsateollisuuden lohko. 

Pellettiteollisuuden nykynousu al
koi 1998, kun Fincambi Oy rakensi 
tehtaansa Voyriin. Pelletti on silti 
keksintona vanhempi tuttu. Sokeri
teollisuus puristi rehupelletteja jo 
1970-luvulla kuivatusta melassileik
keestaja viherheinasta. 

Puusta puristettu pelletti on lahtoi
sin USA:sta. Puupelletin isa on saksa
lais~rainen keksija Rudolf W. Gun, 
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Pelletti jalostaa bioenefgiaa 
nerman, joka muutti nuorena miehe
na Yhdysvaltoihin, vain 20 dollaria 
taskussaan, mutta paa taynna ideoita. 

Gunnerman perusti 1976 Bio-Solar 
-nimisen uusiutuvan energian yh
tion. Samalla han patentoi ja toi 
USA:n markkinoille Woodex-nimisen 
polttopelletin. Siita oli maara tulla 
yhtion menestystuote. 

Woodex-pelletin raaka-aineita oli
vat sahanpuru ja puun kuori. Gunner
man ajatteli myos viljan olkea. Pellet
tiaan ban ehdotti kivihiilen vaihtoeh
doksi, puhtaaksi biopolttoaineeksi, 
mis ta ei tule juuri rikkia eika tuhkaa. 

Bio-Solarille oli suunnitteilla 70 
pellettitehdasta eri puolille Yhdysval
toja. Pelletit oli maara jalostaa sah
koksi Yhdysvaltain kantaverkkoon. 

Gunnermanin yritys kaatui 1980-
luvun energiamarkkinoihin. Kivihii
len hinta putosi raakaoljyn myota, 
kun markkinat toipuivat 1970-luvun 
energiakriiseista. 

Amerikassa keksitystli Woodex-pel
letista kiiri tieto Suomeen. Vuonna 
1979 tomiolaisperainen, alun perin 
olutpanimoalan teollisuusmies Amo 

. Stormbomja Muhoksen metsantutki
musasemalla uransa luonut lisensi
aatti Kalevi Karsisto vierailivat Gun
nermanin luona. He hankkivat Woo
dexin lisenssin Suomeen. Stormbo
min perustama Suomen Voima Oy ja 
sen tytaryhtio Biopuriste Oy aloittivat 
pellettien tuotannon. 

V aikka Suomeen hankittiin nimen
omaan puupelletin lisenssi, meilla 
raaka-aineeksi valikoitui puuta hal· 
vempi jyrsinturve. Jalkikateen ajatel
len valinta oli onneton. Turvepelletis
sa on aivan liian paljon tuhkaa. Sita 
paitsi turvetuhkaanjaa annos raskas
metalli kadmiumia. rninka haitalli
suutta ei tunnettu viela 1970-luvulla. 
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Pellettiteollisuus on nopeimmin 
kasvava metsiiteollisuuden lohko. 

Biopuriste lopetti pelletin valmis
tuksen kannattamattomana 1980-lu
vun puolivfilissa. Halvan oljynja kivi
hiilen lisaksi energiamarkkinoitam
me painoi ale-sahko. Halpaa lammi
tyssahkoa alkoi tulvia markkinoille, 
kun kolmas ja neljas ydinvoimala kyt
kettiin sahkoverkkoon. 

Nykyinen pellettiaalto tuli Suo
meen Ruotsista. Pellerin raaka-ainee
na on nyt Gunnermanin alkuperai
sen ajatuksen mukaisesti puu. Uute
na pontena pelletilla on paastopuh
taus, painvastoin kuin fossiilipoltto
aineet, puupelletit eivat lisaa ilmake
han hiilidioksidia. 

Pelletin uutta tulemista auttoi myos 
se, etta toisesta uusiutuvasta ener
giavarasta, metsahakkeesta oli kerty
nyt ensin riittavasti kokemuksia. 
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Hakkeella on kqlme ongelmaa, joi
hin pelletilla on !ratkaisu. Hake on 
niin tuoretta, ettl sita on homevaa
ran vuoksi vaikea arastoida. Pelletin 
kosteus on viljan uokkaa, ja sita voi 
varastoida vuosik~usia. 

Hake on palakobltaan niin vaihte
levaa, etta sen kon~ellinen siirtely on
nistuu vain suuri$sa lampolaitoksis
sa. Pelletit ovat tasalaatuisia, pieneksi 
ja kovaksi puristettuja energiajyvia, 
jotka soljuvat putkikuljettimissa 
myos pientalojen $taissa tiloissa. 

Uiysa irtohake vie kuljetuksissa ti
laa, eika haketta sen vuoksi kannata 
kuljettaa juuri 100 kilometria edem
maksi. Pelletointi tiivistaa energian: 
yksi pellettikuutio yastaa energiamaa
rfiltaan neljaa hakekuutiota. Pellettia 
kannattaa kuljettaa haketta pitempia 
matkoja, myos maasta toiseen. 
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Bioenergian kehl,tyksessa puupel
letti edustaa toista sukupolvea. Ky
seessa on puun energiajaloste, kun 
metsahake on viela energiaraaka-ai
netta. Jalosteella on r~aka-aineeseen 
verrattuna ominaispuksia,joista kan
nattaa maksaa lis,hintaa, ja jotka 
parhaassa tapauks¢ssa kiinnostavat 
kayttajiii ulkomaitamyoten. 

Suomalaiselle pu 'upelletille tapah
tui juuri nain. Sille tuli vientikysyn
taa ulkomaille, mit~ energiahakkeel
le ei syntynyt. 

Hakkeen hintaa I silmaileva koti
mainen pienkuluttaja voi pitaa pel
lettia kalliina. Vapailla markkinoilla 
pelletin hinta asettuu kuitenkin lo
pulta aina tasolle, niinka myos kulut
taj a hyvaksyy. 

Kansantalouden ~annalta pelletti
energian hinnannqesua ei tarvitse 
kavahtaa. Se on jalostuksen myota 
kasvanutta, aidosti alnsaittua puun li
saarvoa, joka ei kat◊a. Se jaa kierta-

"' ' 

maan rahana ja tyona puuta kasva
vanja siita pelletteja valmistavan teh
taan kotimaakuntaan. 

Pellettilammitys on nakyvimmin 
tarjolla pientaloihin, mutta puupel
leteilla on myos isommat markkinat. 
Taustalla ovat ilmaston muutos, Kio
ton ilmastosopimus ja Euroopan 
unionissa alkanut hiilidioksidin 
paastokauppa. Pelletti on ainut 
uusiutuva energiavara, jolla kivihiil
ta voi korvata nopeasti. 

Euroopassa taman oivalsi ensim
maisena Ruotsi, Hasselbyn voimalas
sa Tukholmassa. Viela 1992 Hasselby 
poltti kivihiilta 100 000 tonnia. Koska 
voimalan hiilidioksidin paastoja piti 
laskea, kivihiilesta paatettiin luopua. 
Tilalle tuli puupelletti. 

Kahdessa vuodessa kivihiili vaistyi. 
Hasselbyn kolme 100 megawatin kat
tilaa alkoivat polttaa pellettia 
250 000 tonnia vuodessa. 

Suomessa Hasselbyn kokemuksista 
kiinnostui ensiksi Turku. . Vuosina 
2001-2003 Turku Energia poltti puu
pellettia kivihiilen seassa noin 2 500 
tonnia vuodessa. Helsingin Energia on 
koepolttanut puupellettia kivihiilivoi
malassaan. Pelletilla voi jatkaa myos 
polttoturvetta sadekesienjalkeen. 

Kun puupelletti alkaa syrjayttaa ki
vihiilta isossa mitassa, puun ener
giamarkkinatlaajenevat. Tukholman 
Hasselby ei saa kaikkea tarvitsemaan
sa pellettia lahikunnista. Pellettia 
rahdataan Keski-ja Pohjois-Ruotsista 
Luulajaa myoten. 

Tukholmaan laivataan myos Suo
messa puristettua pellettia. Yksin 
Hasselby voisi imaista vielakin koko 
Suomen pellettituotannon. 

Kirjoittaja on Viirrion tutkimusaseman 
johtaja. 


