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UPM::n puun talvikorjuu 
pyirii tlysilll 
V'uoden 20!S alussa vauhtl 
puumarkkin oill:1 011. jatku-
1ntt hyvii llli tasolla Ja vas
tannut hyvin UPM:ii puu
tarp_eita. T.alvikinjuu eri 
puolilla Suomca pyorii nyt 
tiiy&illa. Odote1t11 ta.lvi ja 
lumi oyat luoneet siiheo 
otolliset olosuhteet. 

Ede,liinen poikkeuksel
llsec leuto talvl oli puwt• 
korjuun kunnalta valkea, 
mln:kll' vuc,ksi osa suunnl
telluista t:llviharvennuk, 
sista jouduttiin sifrt.'intiiiin 
tllmlln tal~en korjuuobfel
mlin. Rastlt ydteaan purkaa 
mabdol1isimman suurelta 
osin ta.man talve.u l<uluessa. 
Alkamit t.-ilvi n~yttiiii edel· 
llsvuotta lupaavainmalta. 
\'UU(;l. kor]l1taan ja kuijece
tmm nyt kcllon ympari, 

1IJPM:u teh.taiden puun
)f!iyqlin11kr,1JWt 9.Vllt p}'V;it, 
l?letar~aaren Bellmehtaalta 
Jo·wteure ttu lnvesto'inti j'a 
J(ymi11 seUutehtaan me• 
neilliian oleva ill:vestolnti II· 
saavlit kuitupum1 ta ,·vetta., 
Myiis sahoilla jo tchdyt Ja 
menossa olevat l1westoln• 
rtit mel'kitseviit lisaiintyviili 
tukkltarvetta. Vanerltehtal• 
den erttyistoi11ec on Stia<la 
nykyis ti enemtnan koti
malsta jiireiiii kolvuttikkin. 
}amsankosken paperikone 
5:n ja ~ukaan paperlkOl\e 
2:n sulkemis et tliman h• 
vliiin alkana elyac valkuta 
merkit.t3viisti J.:;.uusi.kuitu· 
puun tarpeese.en: paperi• 
tolmitukset asiakkaille hol· 
setaan mullta vastaavilta 
l,oaellra. 

autoform 

-Kotjaamme viimetalvisia 
rastllelmilmlta nhn kauau 
kui.n talv~ •rtlttali, alµejoh
tajaJanne S11UP. kuvaa lilan• 
netta Pob]aurnaalla. 

•·Tiilla he\kella . ostosl i$
tamme kiirkisijalfa oval 
111anJ;ytukldvaTrabet sulan• 
ma.m kohteet !!llSi kevaanja 
kesliJJ. bakkuisiin,, Uusia ba• 
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vtik:u:ittJpuukaupp <:rja teh
desslimmejoudummejonyt 
ottamaan huomioon hyon
teistubolain vaatim11kse.t: 
puut p.lt§a ehtlli kulje tta · 
maan poll! me~tli ajowa. 

• Kaiken kaikk iaan os• 
ramme pu.lita normaallin 
t.ihtiin. Kartutamme tiillli 
betkellii. varnmojamme teh• 
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Ku11gs Ari.tlc•ls 
•klnnasraappa 

taidemme kesan ja . syksyn 
tar·peisiln. Monet perin 
teisesti val11 talvella korjat
ta~·aksi aiott1t koht,e.et so· 
vel:tuviu nykyalin hyvln 
:l«lrjattavaksi ,nyos kesalta. 
Sea. mahdolllstaa byva 
~uunnittelu j amodern i pell· 
m.eisiln 01aastoi hii1 soveJ~· 
tuva lmlusro. 
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• Kolumni 

Puu on ajattoman 
hyvaa energiaa 

I 

En~cgi~ .i:1hr111t~1a t~a$. Pe· 
rusvoiman lajeJstJ. (yll 10 pro,
senttia kolm energlasrnmme) 
ydhwohnan vyorya ci nay pi· 
diittelevijn mik-a§)J. /)ljyvolma 
rampii poltjahl,mois.,aan. Ki
vih.illi on ottlUJut turpeeha ta· 
kalsia osa11Sa, mikli, sllla olljo 
1970•1ul'Ufla. 

Kumma!Jista on, kun kotl• 
ma.inen puuvoini;,)du kanger
telee, Tuoreet tilasto1:kertova1 
esi111erldksi puusfihlconhyl· 
klmlsest.ii. Knukolam.111011 Ja 
sahkiin ylueistuornnto oouSf
vat Suome.ss.i va lwoina koko 
1990-.luvuu, kunnes tapabtul 
kaljnne. Vuoden 2003 j~lkeen 
yhteissahkon vuosituotanto 
on pudonnut jo neljlinnek
sellii, 

'' Puuvoimalla ei ole 
ikuisen jatteen 
ongelmaa. 

1
se ei 

tarvitse tulevien 
vuosituhanten 
hoitovastiketta. 

Me.rkilllsi! on 111y6s lupaa• 
vana pidetyn, vientiluot· 
tee·ksl astl Jalostetun puupel· 
letln uupuminen. Pelli!tti oli 
kakslkymment5 vuotrn sltten 
lupaavimmin nousevaa bio· 
energiaa. l'clletln niotanto al• 
looi kuitenlci.n maassmnme pu
dota 2008. Sitilkaan putousta 
el ole saatu pysahtymiiiin. 

Olemme 20lO·Juvun puoli· 
Ylilissli ymmlil lijmme, mihiJJ 
energiaan panostaa jatkossa. 
TuijOUtmmeko ~ksi lyhyisiin 
talousvalliutul:$tin? Nykylsi/l 
ja 1ulevia ym1;,ilristovaik11111k· 
sia ei mlisi unohtaa. 

Kailcesta energiasta tu-
lee vuosfa kestavia ympiiris• 
tohaittoja,ja nllden kustan• 
nusten tullsi n1lkya energian 
hirnll!SS;I. Makset\-avann on 
loolmea iaatua: ikuls!a saas
teit:ll, sukupoMsii .ja11ei1Ji ja 
lyl1ymikaisia paastoja.. 

Ydlnvoimaa rashrnas:ltel
levii polttojlite,joka on lll\l .U

rattava pertJ.l:ka!l~ n 200 000 
vuedekst Pcn1smuurauksen 
kulut tunneraan,.la ne sisillty· 
vatnyk~hkii mmel1intaan. 
Ydinluolastonjatkuwn yllii· 
pitoa ei sen sijaa1iole bionoi
teltu. Kustaomiksen kattaisi 
luolaston hoitovasdk<'!, jonka 
verottaj-lti,riiisi vuosittain, 
VasUke olisl tosin viibiiincn, 
ja selaskisi puoleenjo 65000 
vuoden pa5sta. 

Jiilkelaisemme ldittaisivli1 
meita,jos mah aisimme hoJ· 
tovastikkee.n et.nkateen. Se ta· 
pabnm ,;lisl'Oottaamalla ydin• 
saltkon nykyhintaan lcaikkl 
jateluolaston ntlevien vuooien 
hoitovastlkkeet. Diskontatut 
,,ir~sijoitella i~iin hQi!orahas· 
toon, mistaydinluQ]ascon lm
lut maksenaisiin aioa poltto· 

ja1w~u l111joa111i~n IQPIM,m 
saakka. 

Diskonrtaus jl\ lUIIUU ayt 
ytfmsahkolle Ja.,i<etmta hin• 
nasta. se ohitetaan meneuil
miilla, jotayritystalous k1l1sw 
tapplon ulkoistamlseksi l.:ol• 
maunelle osapuolelle. Ydlnja~ 
teen h9itov;istiketta ei maks:i 
ydlnsa'llkon tupttaja elka ku· 
luuaja, 1,aan kolm;,s ()SapuQli: 
tulevat sulrupolvet. 

Pu11voi:mallilja f0$lilivoi• 
malla ei ole lkuJsenjiitteen 
on&<ehnaa. Ne ei"'1r !arvitse 
tulcvien vuositlihanten holto· 
vasdketta. · 

Tol,en vnkavuustason 011-
gelma ovatsuh ,polvisetjat
teet. N'iistii merkittiivin oo fos
siilivoiman hiilidiok$idi. Tiede 
onjo selYittanyt, ettiylilllaa• 
riiisen htilioksidin pQil!ID cill 
mabdollista muutaman suku· 
polven aOqma. Paiisiok:auppa 
v!)iJ~l)la.n·l'lll!llllJlan lwi· 
taa, kunllanmaailman kailcki 
maat si01ec simuruvat. 

Puuvounall3 on fossiilioiln 
energialahteisiln verrattuoa 
ylivoimainen ymplirisi.iietu; 
uusiutuvana Juon.nonvararm 
puu boltaa oma1: hiUid!olcsii;lin 
pa.istiirt<a. Miokii puu pala· 
essaan iaivaalle lahettaa, sen 
uus! kMvu imee 1alrais!11 pui
den lehviistiiiln. Ja kun vilje
lJ!mme kasvulsaa Jrtetli;itli~iia 
Ja kliytanime malldollls1111111.an 
paljon )alosterust:1 puustn ltes· 
tiivalin rakent.nnlseen, llman 
blllldlolcsllll menee l!lldseS· 

t33u. 
Lyhytaikalsron paaswjcn 

esin1edtkej1i nvat lcivilililen 
rik~ija l\Jhkan.pienhiu.l<J,asct. 
Ne ovat ydinjatteestiiJahillidl· 
olcsidisia poiketen lusl1106rl• 
tlctein ratlraistaVia ongelmla, 
Nllden polsto hallitaall, pols· 
ton hinta tledetalin,ja lrnlut Si· 
saltyvat kaultolimmonja sah• 
Iron nykylilntaai;1. 

~-rcldiinj~lkelsets ukupolvet 
tulevat puimitsemaan valit• 
simmeko tan3511 held1in ka11-
11altaan encrgial;ihtdsta by• 
vat, pahat ·val runiat.Jo .sadan 
Y!JQden piiastii (2115) I,e voivat 
oinmii fossiilivoiman·(oijynja 
kiviltlilefl) .rumaksl, kun all
ooi mme i,en J~mmittiiii ilma, 
lrebaij. Ehl;~ Jo ruJiann~n V11.0· 
den pliiistil(30!S)hevolvat 
llimctaydlnvotmao pahaksl, 
kun sliteileviin rJpismvia 
ydlnluolastoja Jotilu~muuraa, 
maan unipeen yha u~e;imulin 
ja yha 1yolaam111io. 

AJam)man byvaksl ener
gialalneeksi he nimittiiviir 
pmivoiman. Se Q[i vuositu• 
bannesta toiseen aidosti uu
siutuvaa, puiden itseensa, 
turva!Lisesti var;istoilnaa 
energiaa. Vaildcapa puusiih· 
kiia verkkoon ja pellcttiii lim
moksl rilttaa pubtaana niio 
moniamiljoonaa vuoltak11in 
aurinko me1siimmc pa!staa, 
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