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Johdanto 

Kivihiiltä on käytetty Kiinassa jo tuhansia vuosia sitten Han-dynastian aikaan 

(200 eaa.) raudan valmistukseen. Euroopassa kivihiiltä tiedetään käytetyn jo ai-

nakin vuonna 1113 Belgiassa. (Smil1 2008)  

Ensimmäinen maa, joka siirtyi käytännössä biomassasta fossiilienergian käyt-

töön, oli Alankomaat, joka 1600-luvulla alkoi käyttää laajasti turvetta. Englanti 

oli ensimmäinen maa, jossa siirryttiin biomassasta kivihiileen. Jo 1500-luvulta 

lähtien kivihiilen käyttö alkoi yleistyä ja 1600-luvun alussa kivihiiltä käytettiin 

talojen lämmitykseen sekä tiilien, laattojen, keramiikan, lasin, tärkkelyksen, saip-

puan, suolan ja sokerin valmistukseen. 

Vuonna 1900 kivihiilen osuus maailman primäärienergiasta2 oli noin 95 %. Kivi-

hiilen osuus tippui tasaisesti koko 1900-luvun ja vuosituhannen vaihteessa kivi-

hiilen osuus primäärienergiasta oli alle 25 %. Kivihiili on ollut 2000-luvun alussa 

nopeimmin kasvava primäärienergian lähde ja sen osuus primäärienergiasta lä-

hentelee jo 30 %:a. Vaikka kivihiilen osuus primäärienergiasta vuonna 1900 oli 

95 % ja sata vuotta myöhemmin vain 25 %, on kivihiilen polttaminen absoluutti-

sesti kasvanut. Vuonna 1900 kivihiiltä poltettiin 0,8 Gt, kun sitä vuonna 2000 pol-

tettiin noin 5 Gt. Tästä kaksi kolmasosaa oli hyvälaatuista antrasiittia tai bitumis-

ta kivihiiltä ja kolmasosa oli ruskohiiltä. 

                                                 

1 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
2 Primäärienergiaa ovat öljy, kivihiili, maakaasu, ydinvoima ja vesivoima.  
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Primäärienergian kulutus maailmassa 1965–2012, EJ/vuosi (British Petroleum3 2013). 

 

Primäärienergian kulutus maailmassa 1965–2012, prosenttiosuus (British Petroleum3 2013). 

                                                 

3 BP statistical review of world energy June 2013, BP, June, 2013. 
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Primäärienergian lähteiden kasvuprosentit/vuosi 1965–2012 (British Petroleum4 2013). 

 

Primäärienergian lähteiden kasvuprosentit/vuosi 1997–2012 (British Petroleum4 2012). 

                                                 

4 BP statistical review of world energy June 2013, BP, June, 2013. 
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Globaalit hiilidioksidipäästöt öljyn, maakaasun ja kivihiilen polttamisesta 1980–2011, Gt 

CO2/vuosi (EIA5 2008, päivitetty 2013). 

Kivihiili on maailman suurivolyymisin laivattava kiinteä tuote hieman rauta-

malmia suuremmalla volyymillä.  

                                                 

5 International Energy Outlook 2008, Energy Information Administration, June, 2008. 
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225-metrinen kivihiililaiva Pasha Bulker ajautui myrskyssä rantaan New South Walesissa Austra-

liassa 8.6.2007.  

Vaikka öljyn osuus primäärienergiasta on ollut jo pitkään selvästi kivihiiltä suu-

rempi, oli kivihiili 1900-luvun suurin primäärienergian lähde. Sitä poltettiin 

1900-luvulla yhteensä 5500 EJ, kun öljyä poltettiin 5300 EJ. (Smil6 2008) 

Julkisuudessa puhutaan lähinnä vaihtoehtoisista energiamuodoista: tuulivoimas-

ta, aurinkovoimasta, vetytaloudesta jne. Kivihiilen on annettu ymmärtää olevan 

hiipuva energianlähde, josta tulee päästä ja ollaan pääsemässä eroon. Tähän olet-

tamukseen perustuvat myös kuvitelmat dramaattisesti pienenevistä hiilidioksi-

dipäästöistä. Kivihiilen käyttö on kuitenkin kasvanut jatkuvasti ja mm. kansain-

välinen energiajärjestö IEA on ennustanut kivihiilen kulutuksen kasvavan seu-

raavien 20 vuoden aikana jopa 60 %. Siinä ajassa ei ole vielä otettu käyttöön hiili-

dioksidin talteenottoa ja varastointia, joten myös kivihiilen polton aiheuttamien 

hiilidioksidipäästöjen voi olettaa kasvavan saman verran eli noin 60 %. Jo muu-

taman vuoden kivihiilen poltto on ollut maailman suurin hiilidioksidipäästöjen 

aiheuttaja. 

Kivihiiltä on maan sisällä paljon ja se on halpaa. Houkutus sen lisäkäyttöön 

energiantarpeen kasvaessa onkin suuri. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on ennustet-

tu, että vuosina 2003–2030 rakennetaan uutta hiilisähkökapasiteettia 280,5 GW eli 
                                                 

6 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
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lähes 300 ydinvoimalan verran. Kiinaan valmistuu nykyään yksi suuri hiilivoi-

mala joka viikko. Vuonna 2004 maailman hiilivoimakapasiteetti oli 1200 GW eli 

noin 1200 ydinvoimalan suuruinen. (Hydrocarbon Processing7 2004)  

Kivihiilet 

Kivihiilet ovat sedimenttikiviä, jotka koostuvat osittain hajonneesta orgaanisesta 

aineksesta, lukuisista mineraaleista ja vedestä. Ne ovat syntyneet soilla kasviker-

rostumien anaerobisen hajoamisen seurauksena. Turve on tämän prosessin nuo-

rin ja vain osittain fossiloitunut muoto. (Smil8 2008) 

Suurin osa hiilivarannoista syntyi hiilikaudella (360–286 Ma sitten). Kivihiiltä 

syntyi myös jurakaudella (213–145 Ma sitten), liitukaudella (145–65 Ma sitten) ja 

paleoseenikaudella (65–55,5 Ma sitten). Ruskohiili- ja turvevarannot ovat synty-

neet kvartäärikaudella (alkaen 1,8 Ma sitten). (Smil9 2008) 

Kivihiilet laadukkaimmasta heikkolaatuisimpaan ovat (suluissa vedettömän ki-

vihiilen hiilipitoisuus): 

– Antrasiitti (>90 % C) 

– Bituminen ja subbituminen kivihiili (80–85 % C) 

– Ruskohiili eli ligniitti (<75 % C) 

                                                 

7 Coal to perform bigger role in power generation, Hydrocarbon Processing, December, 2004. 
8 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
9 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
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Antrasiitti, bituminen kivihiili ja ruskohiili (ligniitti). 

Laadukkaan antrasiitin energia-arvo on jopa 35 MJ/kg eli lähellä öljyn energia-

arvoa (42 MJ/kg). Huonolaatuisen ruskohiilen energia-arvo on paljon puun ener-

gia-arvoa (15 MJ/kg) pienempi ja voi olla jopa niinkin pieni kuin 8,3 MJ/kg. Tyy-

pillisesti kivihiilen energia-arvo on 20–25 MJ/kg). 

Amerikkalaisessa bitumisessa kivihiilessä on 3–20 % happea, 4–6 % vetyä, 0,5–

2 % typpeä, 1–5 % rikkiä ja muita aineita kuten arseenia ja raskasmetalleja (mo-

lybdeeni, kadmium, elohopea, lyijy). (Smil10 2008) 

Vuonna 2004 todennetut hyödynnettävissä olevat kivihiilivarat olivat 909 Gt, 

josta hyvälaatuista bitumista kivihiiltä oli 53 %, huonompilaatuista bitumista 

kivihiiltä 30 % lopun ollessa huonolaatuista ruskohiiltä (Smil11 2008). Kivihiiliva-

rat riittävät nykyisellä kulutusvauhdilla sadoiksi vuosiksi. Kaikkiaan kivihiiliva-

rantoja on maankuoressa jopa tuhansiksi vuosiksi.  

Aasiassa (mukaan lukien Australia), Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa (mukaan 

lukien koko Venäjä) on kussakin noin kolmannes maailman hyödynnettävissä 

olevista kivihiilivaroista.  

                                                 

10 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
11 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
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Kivihiilen käyttö 

Oheisessa taulukossa on listattu kivihiilen kulutus maailmanlaajuisesti vuonna 

2001 ja ennuste vuodelle 2025. 

Taulukko. Maailman kivihiilen kulutus vuonna 2001 ja ennuste vuodelle 2025, miljardia tonnia 

(Chevriére12 12/2005). 

Alue 2001, Gt 2025, Gt Muutos, % 

Yhdysvallat 1,060 1,567 47,8 

Länsi-Eurooppa 0,574 0,463 -19,3 

Entisen Neuvostoliiton alueet 0,446 0,436 -2,2 

Kiina 1,383 2,757 99,3 

Muut 1.837 2,377 29,4 

Maailma 5,300 7,600 43,4 

Taulukon arvio Kiinan hiilenkulutuksesta saattaa olla jopa varovainen. Helsingin 

Sanomissa 19.10.2004 Olli Kivinen13 (2004) arvioi Kiinan kivihiilen kulutuksen 

kasvavan jo vuoteen 2020 mennessä 3,1 miljardiin tonniin.  

Kivihiilen käyttökohteet ovat muuttuneet vuosisatojen aikana. Lämmöntuotanto 

ja sulattokoksi olivat aluksi kivihiilen tärkeimmät käyttökohteet. Höyrykoneiden 

aikakaudella kivihiili antoi niille energian.  

Yhdysvalloissa kivihiilen käyttö ylitti puun käytön vuonna 1885. Tuolloin 40 % 

kivihiilestä käytettiin junanveturien höyrykoneissa. Kivihiilen käyttö junissa 

loppui 1960-luvun alussa. Nykyään yli 90 % hiilestä käytetään sähköntuotan-

toon. Sulattokoksin valmistamiseen käytetyn kivihiilen osuus on tippunut kah-

teen prosenttiin.    

                                                 

12 Chevriére J.P., Are resources at the ready to build the future LNG industry?, Hydrocarbon Pro-
cessing, December, 2005. 
13 Kivinen Olli, Unohdettu Kiina-ilmiö, Helsingin Sanomat, 19.10.2004. 
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Sähkö ja lämpö 

Suurin osa maailman kivihiilestä käytetään sähkön tuottamiseen, vauraissa 

maissa sähköntuotannon osuus kivihiilen käytöstä on noin 75 %. Myös perintei-

nen lämmöntuotanto on varsin suurta. Pohjoismaissa myös yhdistetty sähkön- ja 

lämmöntuotanto on yleistä. Kun kivihiilen polton hyötysuhde perinteisessä säh-

köntuotannossa on noin 33 % ja kehittyneemmissä kombilaitoksissa noin 50 %, 

saadaan yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kivihiilen energiasta jopa 

90 % käytettyä hyödyksi. 

Maailman sähköstä noin 40 % tuotetaan kivihiilellä. Joissain maissa kivihiilisäh-

kön osuus on todella suuri: Yhdysvalloissa 50–60 %, Intiassa 70 %, Kiinassa 80 %, 

Australiassa 85 % ja Etelä-Afrikassa 90 %. (Smil14 2003) 

Yhdysvalloissa Bushin hallinnon suuri hanke ns. FutureGen-koevoimala, jossa 

IGCC-teknologialla (integrated gasification combined cycle) oli tarkoitus tuottaa 

lähes ilman hiilidioksidipäästöjä kivihiilestä sähköä, kaatui hallituksen päätök-

sellä tammikuussa 2008. Syynä oli voimalan kalleus. FutureGenissa olisi yhdis-

tetty tehokas IGCC-sähköntuotanto hiilidioksidin talteenottoon (Shelley15 2008). 

Vastaava hanke Zerogen on hyllytetty Australian Queenslandissa hankkeen kal-

leuden ja puuttuvan hiilidioksidin loppusijoituspaikan takia (The Chemical En-

gineer16 2011). 

IGCC-kivihiilivoimala on oikeastaan enemmän kemiantehdas kuin sähkövoima-

la. Kivihiili kaasutetaan synteesikaasuksi, jossa on vetyä, hiilimonoksidia, hiilidi-

oksidia ja metaania. Osa synteesikaasusta voidaan käyttää kemikaalien ja neste-

mäisten polttoaineiden valmistamiseen ja osa sähköntuotantoon.  

FutureGen-voimalassa kivihiili oli tarkoitus kaasuttaa synteesikaasuksi, ja vesi-

kaasun siirtoreaktiolla lisätä synteesikaasun vedyn määrää ja muuttaa synteesi-

                                                 

14 Smil Vaclav, Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 2003. 
15 Shelley Suzanne, IGCC power generation – down but not out, Chemical Engineering Progress, 
September, 2008. 
16 Zerogen stalls, The Chemical Engineer, February 2011. 
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kaasun hiilimonoksidi hiilidioksidiksi. Hiilidioksidi oli tarkoitus ottaa talteen 

ennen kuin vetyrikas synteesikaasu johdetaan sähköntuotantoon. FutureGenissa 

olisi käytetty ilman sijasta puhdasta happea, mikä helpottaa hiilidioksidin tal-

teenottoa. Hapen valmistaminen vaatii kuitenkin kalliin ja energiaintensiivisen 

ilmatislaimen käyttöä. Näin tuotetun sähkön hinta olisi ollut noin 70 % kalliim-

paa kuin tavallisen hiilisähkön. (Shelley17 2008) 

 

FutureGen-kivihiilivoimalan periaate.  

Vanhojen noin 30 %:n hyötysuhteella toimivien kivihiilivoimaloiden korvaami-

nen moderneilla noin 45 %:n hyötysuhteella toimivilla hiilivoimaloilla olisi käy-

tännössä edullisin tapa pienentää hiilidioksidipäästöjä nopeasti. Toisaalta hiili-

voimainvestoinnit ovat pitkäikäisiä (~50 a) ja näin tulisi sitouduttua vuosikym-

meniksi eteenpäin kivihiilellä tuotettuun sähköön. 

                                                 

17 Shelley Suzanne, IGCC power generation – down but not out, Chemical Engineering Progress, 
September, 2008. 



Kivihiili 12

Hiilettömän uusiutuvan sähköntuotannon paras kohde eivät ole uudet sähkön-

kulutuksenmuodot kuten sähköautot vaan kivihiilisähkön korvaaminen. Kivihii-

len paras paikka on puolestaan maan sisällä. 

Kemikaalit 

Kiinassa kivihiilestä valmistetaan suuria määriä kemikaaleja. Vuonna 2007 Kii-

nan metanolista 60 % ja PVC:stä 76 % valmistettiin kivihiilestä. On arvioitu, että 

vuonna 2012 lähes 90 % metanolista ja PVC:stä on kivihiilipohjaista. (Hydrocar-

bon Processing18 2008) 

Koska öljynhinnan arvioidaan pitkällä aikavälillä vääjäämättömästi nousevan, 

näyttää Kiinan kemikaalituotanto kivihiilestä varsin lupaavalta. Kivihiilikemi-

kaaleilla on myös ongelmia: 

– Kiinan kivihiilireservit ovat hankalissa paikoissa ja kuljetuslogistiikka on 

kehittymätöntä. 

– Kivihiilikemikaalien valmistus vaatii paljon vettä ja varsinkin luoteinen 

Kiina on kuivaa aluetta, jossa vesi ei tahdo riittää ihmisillekään. 

– Kivihiilikemikaalien tuotanto on saastuttavaa. 

– Kivihiilikemikaalien tuotanto vaatii paljon pääomia, varsinkin olefiinien 

valmistaminen metanolista. 

– Teknologiat saattavat olla vielä kehittymättömiä. Kiinaan valmistuvat me-

tanolista olefiineja ja propeenia valmistavat tehtaat ovat ensimmäisiä teol-

lisen mittakaavan tehtaita. 

Kivihiilen sisältämät kemikaalit ovat tärkeitä vain aromaattien tuotannossa. 

Bentseenistä 3–17 % tuotetaan kivihiilestä (1990-luvun alussa), polyaromaateista 

ja heteroaromaateista noin 95 % tuotetaan kivihiilestä. (Weissermel ja Arpe19 

1993) 

                                                 

18 China's petrochem sector challenging refinery output, Hydrocarbon Processing, May, 2008. 
19 Weissermel Klaus, Arpe Hans-Jürgen, Industrial Organic Chemistry, VCH, 1993. 
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Jalostetut polttoaineet 

Kivihiiltä kaasuttamalla saadaan valmiita kaasumaisia polttoaineita. Lontoossa 

käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1812 kivihiilestä kaasuttamalla saatua 

kaupunkikaasua, jonka energia-arvo oli varsin huono (16–19 MJ/m3). Synteesi-

kaasua valmistetaan kivihiilestä eri osareaktioiden, kuten osittaishapetus, refor-

mointi ja vesikaasun siirtoreaktio, avulla. Synteesikaasu on hiilimonoksidin ja 

vedyn seos. Sen lämpöarvo on lähes maakaasun luokkaa (30–38 MJ/m3) ja sitä 

voidaan käyttää sellaisenaan polttoaineena tai sähköntuotannossa. (Smil20 2008) 

Synteesikaasusta voidaan valmistaa stabiilimpia kaasumaisia polttoaineita, kuten 

metaania eli synteettistä maakaasua (SNG) tai dimetyylieetteriä (DME). DME:tä 

voidaan käyttää autojen polttoaineena dieselin tapaan. Suurin mielenkiinto on 

kuitenkin synteesikaasun jalostamisessa nestemäisiksi polttoaineiksi. Tällaisia 

ovat Fischer–Tropsch-diesel, metanoli, etanoli ja mahdolliset muut alkoholit. 

Synteesikaasua voidaan valmistaa kivihiilen lisäksi käytännössä kaikista raaka-

aineista, joissa on hiiltä. 

Tanskalainen Haldor Topsøe on kehittänyt SNG-prosessin, jossa kivihiilestä 

valmistettu synteesikaasu jatkojalostetaan metaaniksi. Yhtiö kehitti prosessin 

pitkälle jo 1970-luvulla, kunnes kiinnostus prosessia kohtaan öljynhinnan romah-

tamisen myötä katosi. Yhtiö kaivoi prosessin 2000-luvun alussa naftaliinista ja 

kehitti sitä edelleen lisensoitavaksi tuotteeksi. (Ondrey21 2007)   

Kivihiiltä voidaan myös suoranesteyttää. Tällainen prosesessi on Bergius-

prosessi, jossa pulverisoitua kivihiiltä vedytetään korkeassa paineessa, jolloin 

muodostuu nestemäisiä hiilivetyjä, ammoniakkia, rikkivetyä ja vettä. Tavoite on 

saada kivihiili reagoimaan sopivanpituisiksi nestemäisiksi hiilivedyiksi, jotka 

voidaan erottaa tislaamalla. Bergius-prosessilla saadaan tuotetuksi arvokkaam-

pia hiilivetyjä kuin pyrolyysiprosessilla, jota myös voidaan käyttää kivihiilen 

suoranesteyttämiseen. Bergius-prosessin tuottamia hiilivetyjä voidaan käyttää 

                                                 

20 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
21 Ondrey Gerald, Making 'natural' gas from coal, Chemical Engineering, February, 2007. 
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esimerkiksi lämmitysöljynä, mutta liikennekäyttöä varten niitä pitää jalostaa 

edelleen. 

Pyrolyysiprosessissa hiiltä kuumennetaan hapettomissa olosuhteissa siten että 

hiilestä haihtuu nesteitä ja kaasuja ja jäljelle jää koksi. 

Fischer–Tropsch-prosessissa synteesikaasu reagoi muodostaen hiilivetyjä ja al-

koholeja, muitakin reaktioita tapahtuu: 

– Alkoholien muodostuminen:  nCO + 2nH2 → CnH(2n+1)OH + (n-1)H2O 

– Olefiinien muodostuminen:  nCO + 2nH2 → CnH2n + H2O 

– Parafiinien muodostuminen:  nCO + (2n+1)H2 → CnH(2n+2) + nH2O 

– Shift-reaktio:    CO + H2O → CO2 + H2 

– Boudoard-reaktio:  2CO → C + CO2 

– Koksin muodostuminen:  H2 + CO → C + H2O 

Alkoholien lisäksi syntyy muitakin oksygenaatteja, kuten aldehydejä, happoja ja 

ketoneja. Fischer–Tropsch-prosessissa tonnista kivihiiltä saadaan noin 0,25 tonnia 

FT-tuotteita. FT-nesteistä karkeasti 25 % on dieseliä, 25 % teollisuusbensiiniä ja 

50 % vahoja, joita joudutaan jalostamaan edelleen dieselin osuuden lisäämiseksi. 

Vahojen jatkojalostusprosessit ovat lähinnä vetykrakkaus ja C3–C5-olefiinien 

oligomeroiminen. FT-diesel on hyvälaatuista dieseliä, rikitöntä ja aromaattiva-

paata.  

FT-dieselin hiukkaspäästöjen on todettu olevan jopa 75 % petrodieseliä pienem-

mät ja typenoksidien päästöt 60 % pienemmät (Hydrocarbon Processing22 2007). 

Teollisuusbensiini on liian suoraketjuista ollakseen sellaisenaan käyttökelpoista 

moottoribensiiniä. Sen sijaan se on hyvä eteenin raaka-aine. Kivihiilen Fischer–

Tropsch-synteesissä käytetään lähinnä rautapohjaista katalyyttiä, kun maakaa-

                                                 

22 Benefits of coal liquefaction technology, Hydrocarbon Processing, March, 2007. 
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sua hyödyntävä Fischer–Tropsch-laitos käyttää yleensä kobolttikatalyyttiä (Ro-

berts23 2008).  

Andrewsin24 (2007) mukaan Fischer–Tropsch-CTL-laitoksen (CTL = coal to li-

quids) rakentaminen maksaa neljä kertaa enemmän kuin vastaavan määrän raa-

kaöljydieseliä valmistavan laitoksen rakentaminen. Hänen mukaansa 50 000 tyn-

nyriä päivässä Fischer–Tropsch-CTL-nesteitä tuottava laitos maksaa 4,5 miljardia 

dollaria. Milmon25 (2006) mukaan 80 000 tynnyriä päivässä Fischer–Tropsch-

CTL-nesteitä tuottava laitos maksaa 5–7 miljardia dollaria, 2–3 kertaa enemmän 

kuin vastaava Fischer–Tropsch-GTL-nesteitä tuottava laitos (GTL = natural gas to 

liquids). Milmon mukaan CTL-laitokset toimivat kannattavuusrajoillaan, jos öl-

jynhinta on 40–50 dollaria/tynnyri. 

Bergius-prosessia ja Fischer–Tropsch-prosessia käytettiin Saksassa jo 1940-

luvulla Wehrmachtin tarvitseman polttoaineen valmistamisessa. Saksa menetti 

Romanian öljykentät 30.8.1944 puna-armeijalle ja sen jälkeen Saksan sotakoneen 

polttoaine oli kivihiilestä valmistettu synteettinen diesel ja bensiini. Fischer–

Tropsch-prosessia on käyttänyt myöhemmin laajassa mitassa vain rotupolitiik-

kansa takia kauppasaarrossa ollut Etelä-Afrikka, joka valmisti ja yhä valmistaa 

kivihiilestä polttoaineita ja kemikaaleja.  

                                                 

23 Roberts Mike, Ruthenium and rhenium – who needs them?, The Chemical Engineer, March, 
2008. 
24 Andrews Edmund L., Lawmakers push for big subsidies for coal process, The New York Times, 
May 29, 2007. 
25 Milmo Sean, Coal gasification, Chemistry & Industry, June 05, 2006. 
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Saksan polttoainetuotanto vuonna 1943, miljoonaa tonnia. Fischer–Tropsch-prosessi on ns. epä-

suora kivihiilen nesteytysprosessi. Bergius-prosessi on ns. suoranesteytysprosessi, joka perustuu 

kivihiilen vedytykseen korkeassa paineessa. (Petroleum26 1946) 

 

 

Franz Fischer ja Hans Tropsch. 

                                                 

26 Synthetic Fuels in Germany, I Introduction”, Vol. 9, Petroleum, London, ss. 74 ja 93, 1946. 
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Friedrich Bergius (kemian Nobel 1931). 

Etelä-afrikkalaisella Sasolilla on tällä hetkellä käytössään kolme Fischer–Tropsch-

CTL-laitosta. Sasolin Secunda-CTL-laitoksella on kyseenalainen kunnia olla maa-

ilman suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde 20 miljoonan tonnin vuosi-

päästöillään (Kintisch27 2007). Secunda-laitos tuottaa 160 000 tynnyriä Fischer–

Tropsch-nesteitä päivässä (Milmo28 2006). Tosin Pacalan ja Socolowin29 (2004) 

mukaan 160 000 tynnyrin/päivä tuotanto on Sasolin kaikkien laitosten kokonais-

tuotanto. 

 

Sasolin Fischer–Tropsch-CTL-laitos Etelä-Afrikassa. 
                                                 

27 Kintisch Eli, The greening of synfuels, Science, Vol. 320, No. 5874, April 18, 2007. 
28 Milmo Sean, Finding new feedstocks, The Chemical Engineer, July, 2006. 
29 Pacala S., Socolow R., Stabilization wedges: solving the climate problem for the next 50 years 
with current technologies, Science, Vol. 305, August 13, 2004. 
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Fischer–Tropsch- tai Bergius-prosessilla tehtyjä polttoaineita sanotaan synteetti-

siksi polttoaineiksi. Innostus niihin nostaa ajoittain päätään. Vuonna 1980 öljyn 

hinnan noustua Iranin vallankumouksen jälkimainingeissa Yhdysvalloissa aloi-

tettiin kivihiilen ja öljyliuskeen laajamittaiseen nesteytykseen tähtäävä projekti. 

Tuolloin arvioitiin, että vuonna 2000 jopa viideosa (21 EJ) Yhdysvaltojen energi-

asta tulisi CTL-tekniikoilla tai öljyliuskeesta nesteyttämällä (Smil30 2003). Öljyn-

hinnan romahdettua projektista tuli fiasko ja moni yhtiö kaatui sen mukana.  

Kiinassa on mittavia projekteja, joissa tähdätään nestemäisten polttoaineiden 

valmistamiseen kivihiilestä joko epäsuorasti synteesikaasuksi kaasutuksen kaut-

ta tai kivihiilen suoraan nesteyttämiseen (Bergius-tyyppiset prosessit). Kiinalai-

nen Shenhua aloitti Mongoliassa Ordosissa ensimmäisenä kivihiilen suoranes-

teytykseen perustuvan nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien valmistami-

sen joulukuussa 2008. Polttoaineita syntyy 20 000 tynnyriä päivässä. Fischer–

Tropsch-tekniikkaan perustuvia laitoksia on myös suunnitteilla. Kiinassa myös 

kivihiilestä synteesikaasureitin kautta valmistettavalle metanolille on kaavailtu 

suurta roolia liikennepolttoaineena. Myös kivihiilietanolin tuotanto Kiinassa 

kiinnostaa (de Guzman ja Baumgarten31 2011)   

Kerr32 (2005) arvioi vuonna 2005, että vuoteen 2030 mennessä maailmaan on ra-

kennettu korkeintaan 4 miljoonaa barrelia/päivässä CTL-kapasiteettia, kun raa-

kaöljyn tuotanto on nykyään noin 87 miljoonaa tynnyriä päivässä. 

Metalli- ja sementtiteollisuus 

Kivihiili pelasti suuren osan maailman metsiä, kun puuhiili vaihtui kivihiilestä 

valmistetuksi sulattokoksiksi. Uudet sulattotekniikat ja teräksen kierrätys (noin 

                                                 

30 Smil Vaclav, Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 2003. 
31 de Guzman Doris, Baumgarten Stefan, Celanese targets China ethanol, ICIS Chemical Business, 
January 10-16, 2011. 
32 Kerr Richard A., Bumpy road ahead for world's oil, Science, Vol. 310, November 18, 2005. 
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40 % kierrätetään) ovat tehneet sulatoista tehokkaampia ja vähentäneet sulattoi-

hin tarvittavan kivihiilen osuutta kivihiilen kokonaiskulutuksesta. (Smil33 2008) 

Sementtiteollisuus on sen sijaan tarvinnut yhä enemmän kivihiiltä. Vuosittain 

sementtiteollisuus käyttää noin 3,6 % maailmassa poltetusta kivihiilestä eli noin 

0,18 Gt (Smil34 2003, Smil35 2008). 

Ympäristö ja turvallisuus 

Kivihiiltä pidetään yhtenä saastuttavimmista energiamuodoista. Kivihiilen pol-

ton tärkeimmät päästöt ovat hiilidioksidi, rikkidioksidi, typen oksidit, pienhiuk-

kaset ja raskasmetallit. Kivihiilen tuotanto tuhoaa suuria maa-alueita. Kivihiili-

tuhkan turvallinen käsittely ja sijoittaminen on myös ongelmallista. 

 

Harrimanissa Tennesseessä 22.12.2008 kivihiilituhkaa sisältänyt pato murtui ja valtava määrä 

tuhkalietettä pääsi ympäristöön. 

                                                 

33 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
34 Smil Vaclav, Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 2003. 
35 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 



Kivihiili 20

Yhdysvalloissa kivihiilivoimalat aiheuttavat 60 % rikkidioksidipäästöistä, 33 % 

elohopeapäästöistä, 25 % typpioksidipäästöistä ja 33 % hiilidioksidipäästöistä. 

(Johnson36 2004)  

Pienhiukkasista jopa 99 % saadaan poistetuksi elektrostaattisilla puhdistimilla. 

Rikkidioksidipäästöjen aiheuttamien happosateiden takia kivihiilen polton savu-

kaasuista tulisi poistaa rikkidioksidi kalkin tai jauhetun kalkkikiven avulla. 

Suomessa rikkidioksidista saadaan poistetuksi savukaasupesureilla noin 90 % 

(Taloudellinen tiedotustoimisto37 1999). Näiden prosessien huono puoli on, että 

ne nostavat kustannuksia ja lisäävät energiankulutusta eli kivihiilen käyttöä. 

Elektrostaattiset suodattimet (lentotuhkan poisto) kuluttavat 2–4 % ja rikinpois-

tossa kuluu 8 % voimalan tuottamasta sähköstä (Smil38 2003).  

Vaikka teollisuusmaissa käytetään puhdistustekniikoita laajasti, suuri osa esi-

merkiksi Kiinan kivihiiltä käyttävistä laitoksista on vailla mitään puhdistustek-

niikkaa. Kun Kiinan valtavasta energiankulutuksesta jopa 70 % tulee kivihiilestä, 

on kivihiilen aiheuttama ympäristörasitus Kiinassa valtava. 

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi kivihiiltä polttavista laitoksista on keino 

vähentää kivihiilen polton suuria hiilidioksidipäästöjä. Tekniikoita on useita, 

mutta kaikki ovat kalliita ja energiaintensiivisiä. Hiilidioksidin jälkipoisto ylei-

simmällä menetelmällä eli amiiniabsorptiolla pienentää kivihiilivoimalan hyöty-

suhdetta 14 % ja esipoisto ns. oxyfuel-voimalassa (puhtaalla hapella poltto) pie-

nentää hyötysuhdetta 11 % (Service39 2004). Näiden lisäksi energiaa kuluu run-

saasti hiilidioksidin varastoimiseen.   

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin laajamittainen käyttöönotto lähimpinä 

kymmeninä vuosina vaikuttaa epätodennäköiseltä. Energiaa tarvitaan yhä lisää 

ja öljy- ja maakaasuvarannot hupenevat. Kivihiiltä sen sijaan riittää sadoiksi vuo-

                                                 

36 Johnson Jeff, Getting to 'clean coal', Chemical & Engineering News, February 23, 2004. 
37 Energiaa!, Taloudellinen tiedotustoimisto, 1999. 
38 Smil Vaclav, Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 2003. 
39 Service Robert F., The carbon conundrum, Science, Vol. 305, August 13, 2004. 
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siksi. Kivihiilen käytön esteeksi voi kuitenkin tulla ilmastonmuutos, joka tekee 

kivihiilen käytön lisäämisen mahdottomaksi hyväksyä. 

Kivihiilen tuotanto on varsinkin kehitysmaissa ja kehittyvissä talouksissa vaaral-

lista työntekijöiden terveydelle johtuen altistumista ja onnettomuuksista. Kiinas-

sa noin 6000 hiilikaivostyöläistä kuolee joka vuosi (16 työläistä päivässä) kaivos-

tulviin, sortumiin, tulipaloihin, tukehtumisiin ja räjähdyksiin.  

 

Kivihiilityöläisiä. 


