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Puuenergian hintaa 
liioitellaan 
Parlamentaarinen hätäkokous tarpeen 

Puun asema energian tuo
tanno-"<i. on selvitettävä pikai-
sesti .delleen · parlamentaa-
risessa energianeuvostossa, 
MTK:n osastopäällikkö Pek
ka Airaksinen vaatii. Hän 
ihmettelee kauppa- ja teolli
suusministeriön ylijohtajan 
Taisto Turusen kiirettä tei
lata puu ilman perusteellisia 
kannattavuusselvityksiä. 

Airaksisen mielestä metsä
teollisuuden ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön edusta
jat ovat julkisuudessa tehneet 
johtopäätöksiä puuenergian 
mahdollisuuksista · ennenai
kaisesti ja sen kustannuksia 
liioitellen. Fossiilisten polt
toaineiden ympäristöhaitat 
jäävät kannattavuusvertai
luissa taka-alalle. 

Eduskuntaryhmien nimeä
mä energianeuvosto kokoon
tuu maaliskuun lopussa jär
jestf ·miskokoukseen. 
Ede. .;n neuvoston toimi
kausi päättyi viime vuoden lo
pussa. 

Neuvoston apulaispääsih-

teeri Jaakko 0 j a l a kauppa
ja teollisuusministeriöstä kat
soo jo edellisen neuvoston 
tehneen mittavan selvityksen 
energian tuotannon vaihtoeh
doista. Työn perusteella val
tioneuvosto antoi selonteon 
energiapolitiikan suuntavii
voista eduskunnalle. 

Jatkoaikaa 
puun avulla 

Puuta ja ydinvoimaa ei tar
vitse Airaksisen mielestä aset
taa vastakkain. Silti hänen 
mielestään pitäisi selvittää 
myös lisäydinvoiman tarve 
uudelleen: "Hankkeelta pu
toaa pohja pois, jos mekaani
sen massan valmistus onkin il
taruskon alaa." 

Puun energiakäytön asteit
taisella lisäämisellä saadaan 
Airaksisen mukaan jatkoai
kaa ydinvoimapäätöksen te
kemiselle. Metsistä voitaisiin 
välittömästi korjata kohtuu
hintaan pari miljoonaa kiinto
kuutiota lisää puuta nykyisille 
energia~aitoksille. 

Markku Vuorikari 

Puuta ja ydinvoimaa ei 
osastopäällikkö Pekka Ai
raksisen mielestä tarvitse 
asettaa vastakkain. 

Airaksinen takaa hinnan . 
jäävän sataan markkaan kiin
tokuutiolta käyttöpaikalla, 
jos metsäverotukseen voitai
siin sisällyttää energiapuuvä
hennys. Tällöin hinta alittaa 
selvästi raskaan polttoöljyn 
hinnan. Energiapuun hankin-. 

Veitsiluodon Kemin 
lomautukset peruttu 
Palkat jäihin helmikuun 1993 loppuun 

Veitsiluoto Oy:n Kemin 
tehtailla 6. maaliskuuta ja 
sen jälkeen alkaviksi ilmoi
tetut lomautukset on perut
tu. Jo pari päivää jatkuneissa 
työntekijöiden ja työnanta
. an välisissä neuvotteluissa 
päästiin tulokseen keskiviik
kona. 

Neuvotteluissa päätettiin 
r:~s palkkojen jäädyttämi-

sestä paikallisesti ensi vuoden 
helmikuun loppuun saakka. 

Lomautukset ja tuotanto
seisokki olisivat kestäneet 
kymmenen päivää ja ajoittu
neet pitkin kevättä. Yhtiö oli 
suunnitellut lamauttavansa 
noin 2 000 henkeä eli kaikki 
muut paitsi tällä hetkellä täy
sillä toimivan sahan 160 työn
tekijää. 

Neuvotteluissa kävi myös 
ilmi, että tehtaan uudelleen 
organisoinnissa vältyttäneen 
kokonaan irtisanomisilta. Ke
min tehtailta on tarkoitus vä
hentää 300 työpaikkaa vuo
teen 1994 mennessä. Hallin
topäällikkö Seppo R a n t a -
kari n mukaan tavoitteeseen . 
päästään pääsääntöisesti 
luontaisen poistuman kautta. 

nan päähyöty olisi metsän
omistajalle metsänhoidolli
nen. 

Uusia hakelaitoksia on 
mahdollista perustaa Airaksi
sen mukaan pitkä rivi yhden 
ydinvoimalalainan korkoku
luilla. Puuenergian kilpailu- -
kyky paranee mm. hiilidioksi
dipäästöjen haittaveroja ki
ristämällä. 

Polttotekniikan kehittämi- ~ 
seen tarvittaisiin ennakkoluu
loton insinöörijoukko, jonka 
yhtenä tehtävänä on nostaa 
puusta saatavan sähkön 
osuutta lämpöön verrattuna. 
Airaksinen vaatii myös puut
tumista Imatran voiman mo
nopoliasemaan sähkön jake
lussa. 

Aloitteita ja 
sovittelua 

Energianeuvoston yhtenä 
tehtävänä on tehdä kauppa- ja 
teollisuusministeriölle aloit
teita tärkeistä energiapolitiik
kaan liittyvistä asioista. Neu
voa-antavaan rooliin kuuluu 
myös erilaisten näkemysten 
yhteensovittelu. 

Neuvostoon kuuluvat tä
män vuoden alusta kansan
edustajat Rose-Marie Björ
kenheim, Markku Koski, Ar
ja Alho, Antero Kekkonen, 
Martti Tiuri ja Vesa Laukka
nen sekä tekniikan tohtori 
Markku Nurmi, diplomi-insi
nööri Martti Kätkä, pääsih
teeri Sauli Rouhinen, teknii
kan lisensiaatti Ulrika Gyllen
berg ja valtiotieteen lisen
siaatti Osmo Soininvaara. 

PysyY,ät asiantuntijat edus
tavat Oljyalan Keskusliittoa, 
Sähköntuottajien yhteistyö
valtuuskuntaa, ympäristömi
nisteriötä, Metsäteollisuuden 
keskusliittoa ja kauppa- ja 
teollisuusministeriötä. 
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