
OKOn Osakeindeksilaina Euro-osinko 11/2006 tarjoaa 

paaomaturvatun* tavan saada tuottoa euro-alueen 30 eniten 

osinkoa maksavan yrityksen porssikurssien noususta. 

Merkintaaika 27.2.-17.3.2006 

Kysy lisaa omasta Osuuspankistasi! 

* Lainan nimellispaaoma maksetaan 
takaisin erapaivana, mutta lainaan liittyy 
normaali liikkeeseenlaskijariski. 

Kun yhtii:in luottamuksellista tietoa joutuu "vahingossa" 
vaariin kasiin, kuka on sill oin niin sanotusti li rissa? 

Toimitusjohtaja Talouspaallikkii Siivooja 

Kysy juri st ilta s i tai katso www.prosectotal.fi ja voita taulu-tv. 

20 Talouselamil 8/2006 

Prosec 

I Puheenvuorot 

Pelletti voittaa paastokaupassa 

Puupelletti on harvinainen suoma
lainen tuote , joka hyi:ityy hiilicti
oksictin piiiisti:ikaupasta. Pellettejii 
eli puusta puristettuja energiajyvia 
tuotetaan Suomessa nelj iinnesmil
j oona tonnia vuodessa . 

Pientalot polttavat pelleteistii 
viidenneksen. Valtaosa laivataan 
Ruotsiin, missii pelletti palaa enti
sissii kivihiilivoimaloissa. 

Pelletti on ainoa uusiutuva ener
giavara,jolla voi korvata kivihiilta 
nopeasti. Suuntaa niiyttiiii Fortu
min omistama Hiisselbyn voimala 
Tukholmassa. 

Vuonna 1992 Hiisselb y poltti 
100 000 tonnia kivihiiltii. Koska 
hiilid ioksi dipiiiisti:ijii piti laskea , 
voimala luopui kivihiilesta . Sen 
sijaan Hiisselby alkoi polttaa pel
lettiii 150 000 tonnia vuodessa . 

Kun piiiisti:ikauppa alkoi vuo
den 200S alussa, Fortum saattoi 
hykerrellii Hiisselbyn kauaskan
toista valintaa. Pellettivoimala ei 
tarvinnut piiiisti:ioikeuksia. Kivi
hiilen piiiisti:ihinta nousi Euroo 
passa viime juhannukseen men
nessii kolminkertaiseksi. 

Piiiisti:ikauppa loi pelletinja kivi
hiilen viiliin rajahinnan,jonka voi 
laskea tavarapi:irssien avulla. Puo
litoista tonnia puupellettia korvaa 
tonnin kivihiiltii. Voimalan joh
taja piiiittelee hintarajalla , kuink a 
paljon kannattaa enintaiin maksaa 
puupelleti sta, kun vaihtoehto on 
kivihiili ja sen kylkiiiisiksi hanki t-

tavat piiiisti:ioikeudet. 
Rahdeistaja veroista puhdistetun 

tavaran liihti:isatamahinnan (FOB
hinta) perusteella pelletin rajahinta 
ennen piiiisti:ikauppaa oli 28 euroa 
tonnilta . Piiiisti:ikaupan alku sysiisi 
rajahinnan 40 euroonja viime hei
niikuussajo yli 70 euron . Vuoden
vaihteessa rajahinta oli 60 euroaja 
nyt se liihestyy taas 70 euroa pel
lettitonnilta. 

Fortumkin hyotyy 
pellettivoimasta. 

Ekonon arvion mukaan pelle
tin "tukkuhinta " rahteineen (CIF
hinta) oli vuonna 2004 Pohjan
meren satamissa 100- 110 euroa 
tonnilta. Vuoden 2006 alkupuolen 
viihittiiishinta Suomessa irtotava
rana vahintaan I 000 kilon erassa 
oli rahteineen ja arvonlisiiveroi
neen noin 130 euroa. 

Kun hiilidioksidin piiiisti:ikau
pan toinen kierros alkaa vuosille 
2008-2012, pelletin vientimark
kinat paranevat entise staan. Ehkii 
saamme silloin ensimmiiisen ker
ran Euroopan tavara pi:irsseihin 
noteerattavaksi bioenergian, vaik
kapa nimikkeellii Pohjoismainen 
pelletti - Nordic pellet. 

Veli Pohjonen 
johtaja 

Varrion tutkimusasema 
Helsingin yliopisto 

Maamme-laulu on kansan laulu 
Paivi Munter ehdotti kolumni s
saan (Talouseliimii 3/2006) , ettii 
Suomessa jiirjestetiiiin kansanaa
nestys kansallislaulusta . Munter 
haluaa Finlandian Maamme-lau
lun tilalle. 

Fredrik Paciuksen J. L. 
Runebergin runoon siiveltiimii 
Maamme -laulu on aivan erityinen 
laulu, jolla on eliimiiii suurempi 
syntyhistoria. Se kajahti ensim
miiisen kerran ilmoille ylioppi
laiden keviitjuhlassa vuonna 1848 
Helsingin Kumtiihden kentiillii . 
Juhlasta tuli aikalaisia ja jiilkipol
via innoittanut tilaisuus . 

Runebergin runo ja Paciuksen 
savellys on saavuttanut itsenaisesti 
Suomen kansallislaulun aseman. 

Laulun erikoispiirteisiin kuuluu, 
ettii Maamme-laulua ei ole viral
listettu eika sen asemaa maaritelty 
lakiteitse, vaan se levisi aluksi Suo
men ylioppilaiden ja myi:ihem.rnin 
myi:is kansakoululaitoksen myotii. 

Kun laulun kaytti:i perustuu 
vakiintuneeseen kiiytiintoi:in, voi 
vain ihmetellii , miksi pitai si miiii
rittiiii sen asema lakiteitse kansan
iiiinestyksessa. Ei Suomen kansalle 
tarvitse kertoa, mitii sen pitiiii lau
laa - kyllii kansa tietiiii. 

Rene Soderman 

Konsuli 
Los Angeles 

Kirjoittaja toimi Maamme-laulun 

150-vuotisjuhlien paasihteerina 
vuonna 1998. 


