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Puu mukaan energiapeliin 
Kauppa- ja teollisuus

ministerion tuoreimman 
energiatilaston mukaan, vuo
delta 1990, Suomen energi
ankulutuksesta katetaan 14 
prosenttia puulla. Puu kuu
luu maassamme edelleen 
energiatalouden raskaaseen 
sarjaan. Se jiittiiii taakseen 
muun muassa kivihiilen (11 
prosenttia kulutuksesta), ve
sivoiman (9 prosenttia), 
maakaasun (7 prosenttia) ja 
turpeen (4 prosenttia). Lahin 
puuvoiman kilpailija on 
ydinvoima 15 prosentin encr
giaosuudellaan. 

Metsiienergian vahva osuus 
'On ollut tyypillistii koko 1980-
luvun. Ydinvoima ajoi puuvoi
man ohitse vasta vuonna 1982. 
Polttoturve, jonka tuotantoon 
on panostettu voimallisesti jo 
20 vuoden ajan, ci ole vielii 
noussut energiataloudcn ras
kaaseen sarjaan. 

Puuvoimasta 
sahkoii 

Mistii SHlllllllll' l.llllilll pa1va11 
puuvoiman'l Jo:r1iii1 va111 11111110 

osa (noin viidl·1111c~) ,11t;r -,,1;1 
daan prri11ll'ISl',l;i poltlnp1111,la 
l'h halorsta 1a ldapl'i'LI Valla 
osan 111cts:istu pcri11s111 olcvaa 
energiaa tuottaa metsiiteolli-

siihko- ja liimpotaloudellisesti 
tehokkaalla tavalla oli metsiite
ollisuuden merkittiiviii energia
alan saavutuksia 1980-luvulla. 

Toinen metsiiteollisuuden 
puuenergia Jaji on oudompi. Yli 
puolet kaikestyi metsiienergiasta 
saadaan polttamalla selluteolli
suuden jiiteliemet. Miksi ne pa
lavat? Nykyaikainen sellunkeit
to on sarja liuotuksia millii pa
perin raaka -aineeksi meneviistii 
selluloosasta erotetaan puusolu
jcn tukiaines, ligniini. Ligniini 
011 puun energiap itoisin osa. 
Lig11ii11i ()11 latinaa ja tarkoittaa 
polttopuuta. Ligniini antaajiite
liemillc: musta lipeiille ja sulfiit
tiliemcllc niidcn hyviin polttoar
von. 

Ostamastaan raakapuust,1 
metsiiteollisuus jalcistaa sclluksi, 
paperiksi ja sahaustuotteiksi 
noin kaksi kolmasosaa. Lopus
ta tehdiiiin energiaa. Metsiiteol
lisuus on myos energia teolli
suutta, se jalostaa puuvoimaa 
siihkoksi . Siihko saadaan pro
sessihoyryn pyorittiimiistii tur
biinista. Lauhtuneen hoyryn 
loppuenergiaa kiiytetiiiin teh
laan liimmitykseen, sellupaalien 
k11ivaukseen tai myydiiiin ylei
,n·n kaukoliimpoverkkoon. 

11111111 larkk..1 cnergiakiiytto 
1111 11111,"~mnnw 15 vuoden 
1 L11,1a hr,·, ~i.11aloudcn nyky-
111111ttm t.1p;1hl11i nimittiiin vasta 
l'I\Sllllllliii 'L'II l'llL'f!:',iUk riisin 
( 1973) jiilkccn. M uidcn tcolli
suuden alojen tavoin metsiiteol-
1ir , , ,, " ,., ,""',.,...,j l"\ Mt;,-n n i ,-n , 1,, n ,..,,.,,..,r 

Energiapuu 
runsam 
kayttamaton 
luonnonvaramme 

Suomen metsissii kasvava 
puuvarasto on parhaillaan nou
sussa. Vuonna 1991 ylittyi jo 
I 900 miljoonan kuution raja. 
Puuston piiiioma kasvaa kor
koa 4.2 prosenttia, 79 miljoo
naa kuutiota vuodessa. Siitii 
poistuu hakkuissa ja luontaises
ti (lahoaminen, pokkeloitymi
nen, keloutuminen) noin 60 mil
joonaa kuutiota vuodessa. Ela.
vii puustomme lisiiiintyy siksi 20 
miljoonalla kuutiolla vuodessa. 

Mctsiintutkimuslaitos selvitti 
1980-luvun alussa ettii metsiem
me vuotuisissa hakkuissa jiiii 
korjaamatta, mutta nykypiiiviin 
tekniikalla korjuukelpoista 
pienpuuta ja hakkuutiihdettii 
noin 15 miljoonaa kuutiometriii 
vuodessa. 1990-luvulla tiediim- . 
me, ettii Metsiintutkimuslaitok
sen arvio oli varovainen, koska 
eliiviin puuston lisiiiintymiistii 
oli vasta aavistus. 

Kun surnmataan nykyhak
kuissa metsiiiin jiiiivii energia
puu ja osa cli.iviin puuston li
siiiintymiiii, kiiyttiimiittomiiksi 
jiiiiviiksi cncrgiapuun kiiyttopo
tcntiaaliksi voi hyvinkin laskea 
20 miljoonua kuutiota vuodes
sa. 

P,,n ~tl"lni"l :1n1"r'ln ~,n kn inH 111fltt :, 

Metsahakkeen 
korjuu 
avamasemassa 

Hakemenetelmii kehitettiin 
Suomessa pitkiille jo 1960-luvun 
alkuun mennessii. Silloin ennus
tettiin, ettii halot ja klapit tule
vat syrjiiytymiiiin vanhanaikai
sina polttoaineina ja hakkeesta 
tulee . korvaava liimmonliihde 
maatiloille ja pienliimpokeskuk
siin. Liimmitysoljy kuitenkin 
syrjiiytti hakkeen, ja menetel
miin kehittiimisestii luovuttiin 
jo 10 vuodeksi. 

Hakkeen kiiytto liimmityk 
seen rupesi taas yleistymiiiin 
1970-luvun lopussa. Nousu
kautta kesti 1980-luvun puoli
viiliin, jolloin polttooljy taas 
halpeni. . 

Verrattuna halkoihin ja kla
peihin hakkeella on ylivoimai
nen etu siinii, ettii yksinkertais
ten mutta tehokkaiden kone1-
den avulla piiiistiiiin jo korjuu
ketjun alkupiiiissii eroon yksin
puin kiisittelystii. Puu muuttuu 
hakkeeksi, tasalaatuiseksi mas
satuotteeksi, jonka siirtely kul
jetuksessa, jalostuksessa ja pol
tossa on helppoa. 

1990-luvulla metsiihakkee-
seen on tulossa automatisoitu 
puhdistus. VTT:n Kotimaisten 
polttoaineiden laboratoriossa 
on kehitteilla menetelmii, missii 
metsiihake lajitellaan seulonnan 
piiiitteeksi viiricrottelulla . Val
koincn, kuorcton laslu ohjataan 
sellunkeittoon. Ruskea, kuori
n~iillinPn b~tn ohi::itnrtn nolt -

miit jo · hallitaan ja tarvittavat 
koneet ovat olemassa, hakepuu 
ei liihde liikkeelle ennenkuin se 
saa hintaetua. Sitii odotetaan 
uudelta, ehkii ylliittiiviiltii suun
nalta: ilmaston muutoksesta ja 
eri polttoaineiden osuudesta sii
nii. 

Hiilidioksidin 
paastomaksusta 
hintaetu 

Yhdessii 18 muun OECD
maan kanssa Suomi allekirjoitti 
vuonna 1990 Geneven julistuk
sen, jonka mukaan hiilidioksi
din piiiistot pysiiytetiiiin vuo
teen 2000 mennessii vuoden 
1990 tasolle ja viihennetiiiin 
vuoteen 20 IO mennessii IO pro
sentilla. 

1990-luvun puuenergian mer
kitys korostuu uudelta kannal
ta. Energiapuu, kuten muukaan 
biomassa, ei lisiiii hiilidioksidin 
piiiistojii. Kun metsiemme puu
ta poltetaan, ilmakehiin hiilidi
oksidi pysyy tasapainossa. Mi
ka puuta poltettaessa savuaa 
taivaalle, palautuu metsien kas
vussa takaisin puihin. 

Puun energiakiiyli111 vuuhdll · 
tajaksi on Summ:cnkin 111l0Ksa 
hiilidioksidin piiiist1i111abu. EM 
merkkiii kntsommc Ruotsi~ta 
Sicllii siifalcttiin vuonnH 19\J I 
fossiilistcn poltloaincidcn kasvi 
huonekaasumaksu. Maakaa
sun, polttooljyn, bensiinin ja ki-
,,a"';; 1,.,,,n nnltln,;n,t ir'\11hnM1t mnlr ~ 



cm:rg1aa -ruonaa mersareon1-
suus. 

Metsiitrnllis11mk11 p1111v111 
111;111 1uotla111111l'll 1a kiiyt1a1111 
m•n .111kaa11t1111 kahtccn tois1s 
taan poikkl'av:ian osaan . Ensik 
si croteltavat k uori ja sahauk 
scn hylkypalat poltetaan nyky 
iiiin larkoin. Niista saadaan 
noin viidennes puuenergiasta. 
Kuoren polton ratkaiseminen 

suucten aloJen tavom ·metsateo1-
lisuus rupesi optimoimaan ener
giavirtojaan. Sc oli manmmc 
1111((;1\111 l'lll'l),',inn ·.:tiistiiohwl 
111.1 Nyl 11n1sLdqwi1a 1a s11ll111t1 
l1ent:1 ,·1 ,·1t;1i1 h;1;1skala v,·.,1st1i1 
hin c1k1i k 11011.1 ;qc-1:1 k11atop111 
koillc. Nmlen L'lll"t p111 ott-1;1,111 

taltccn uuden:11kn1sissa katti 
loissa, jotka on kchitctty rakcn
teeltaan ja lchollaan maailman 
parhaiksi. 

Puustopaaomaan kajoamatta 
voisimme 1990-luvulln kaksin
kntaistaa p1111voiman kiiytiin 
l'lHO luv1111 taso,ta. l'uuem·rg,ia 
1n1 rn11,a111 kiiyttiimiitiin l11011 
llllllVllllllllllll' , l'uuvoima ()11 

,110111ala1,111 pL·1 usvo1111aa; pu u 
vo11rn111 ltsil t uotu nto ju hullit tu 
kiiyl tii 111tka1sisi cncrgiaongcl
nrnmmc I 990-luvulla, ja 2000-
1 uv11ll,1 k 111. 

YDINVOIMA JA PUUPERAISET 
ENERCIALAHTEET 1977-1990 
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uskea, l<uori
ohjataan polt-

I lak,·111,·11r1dmiin kchitt{imi-
111:11 .111 llll'ls:i ha~ kccn puhdistus 
oval kcskl'isl'llii sijulla jos mct
siihakclta halutaan korjata ny
kyistii cncrnmiin. Nyt hakepuun 
korjuuta januLlaa fossi ilipoltto
aineiden edullisuus. Vaikka 
mctsiihakkeen korjuumenetel-

~q 911 

sun, polttooljyn, bensiinin ja ki
vihiilen polttajat joutuvat mak
sammtn hiilidioksidin paasto
rnaksun jonka suuruus on polt
toaineesta riippucn noin 13 
Suomen markkaa gigajoulelta 
(maakaasu 9 mk/GJ, kivihiili 15 
mk/GJ). Paastomaksu on esi
merkiksi I 000 litran sailiollises- · 
tii kevytta polttoi:iljya 468 mk. 

Kasvihuonekaasumaksua ei 
ole uudistuvalla puuenergialla. 
Polttoaineiden hintakilpailussa ' 
ruotsa lainen hakkeen tuottaja 
saa lisaedun joka vastaa noin 
I 00 Suomen markkaa puun 
kiintokuutiolta. Silla hinnalla 
suoma lainenkin energiapuu lah
tee liikkeelle. 

f:1:1eq~iapelin 
vumemen 
kierros 

Vallitsevan kasityksen mu
kaan energiapelin viimeisella 
kierroksella ovat vastakkain 
ydinvoima ja kivihiili. Mutta 
jos peliin pannaan myos Suo
men omat luonnonvarat, vii
meisellii kierroksella tulisi olla 
vain puuvoima vastaan muut 
voimat. Vastakkain tulisi paas
taii vain kotimainen ja tuontita
vara, vain uudistuva ja uudis
tumaton luonnonvara . 

Paluuta perinteiseen poltto
puuhun ei kuitenkaan ole. 1990-
luvulla ja 2000-luvulla puuvoi
ma voi menestyii vain etevan 
teknologian (high tech) mene
telmin . Siihen metsien Suomella 
ja suomalaisella metsaosaami
se1la on maailman parhaat edel
lytykset. 

VELI POHJONEN 

Artikkelin kirjoittaja on 
Joensuun yliopiston energia
puu- ja turvetuotannon pro
fe,,~nri .. 
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Puu·mukaan energiapeliin 
Kauppa- ja teollisuus-

ministeri6n tuoreimman 
energiatilaston mukaan, vuo
delta 1990, Suomen energi
ankululuksesta katetaan 14 
prosenttia puulla. Puu kuu
luu maassamme edelleen 
energiatalouden raskaaseen 
sarjaan. Se jiittiiii taakseen 
muun muassa kivihiilen (11 
prosenttia kulutuksesta), ve
sivoiman 1(9 prosenttia), 
maakaasun (7 prosenttia) ja 
turpeen (4 prosenttia). Lii.hin 
puuvoiman kilpailija on 
ydinvoima IS prosentin ener
giaosuudellaan. 

Metsaenergian vahva osuus 
'On ollut tyypillistii koko 1980-
luvun. Ydinvoima ajoi puuvoi
man ohitse vasta vuonna 1982: 
Polttoturve , jonka tuotantoon 
on panostettu voimallisesti jo 
20 vuoden ajan, ei ole vielii 
noussut energiatalouden ras
kaaseen sarjaan. 

· Puuvoimasta 
siihkoii 

) . 

siihk6- ja liimpotaloudellisesti 
tehokkaalla tavalla oli rnets3te
ollisuuden merkitt3vi3 energia
alan saavutuksia 1980-luvulla. 

Toinen metsiiteollisuuden 
puuenergia Jaji on oudompi . Yli 
puolet kaikes4' metsiienergiasta 
saadaan polttamalla selluteolli
suuden jiiteliemet. Miksi ne pa
lavat? Nykyaikainen sellunkeit
to on sarja liuotuksia millii pa
perin raaka-aineeksi meneviistii 
selluloosasta erotetaan puusolu
jen tukiaines, ligniini. Ligniini 
on puun energiapitoisin osa. 
Ligniini on latinaa ja tarkoittaa 
polttopuuta. Ligniini antaa jiite
liemille: mustalipeiille ja sulfiit
tiliemelle niiden hyviin polttoar
von . . 

Ostamastaan raakapuust a 
metsiiteollisuus jalostaa selluksi, 

· paperiksi . ja sahaustuotteiksi 
noin kaksi kolmasosaa. Lopus
ta tehdiiiin energiaa. Metsiiteol

..lisuus on•-my6s energiateolli
suutta, se jalostaa puuvoimaa 
siihkoksi. Siihkii saadaan pro
sessihoyryn pyorittiimiistii tur
biinista. Lauhtuneen hoyryn 
loppuenergiaa kiiytetiiiin teh
taan liimmitykseen, sellupaalien 
kuivaukseen tai myydiian ylei
sCen kaukotamp Overkkoon . 

Mista saamme tiimiin paiviin 
puuvoiman? Ena.a vain murto
osa (noin viidennes) siita saa
daan perinteisesta polttopuusta \. 
eli haloista ja klapeista. Valta
osan mets3sta per3isin olevaa 
energiaa tuottaa metsiiteolli
suus. 

, .. Puun tarkka energiakiiytt6 
on maassamme IS vuoden 
ikiiistii. Energiatalouden nyky
muutos tapahtui nimittiiin vasta 
ensimm.iisen energiakriisin 
(1973) jiilkeen. Muiden teolli
suuden alojen tavoin metsiiteol-

·, lisuus rupesi optimoimaan ener
giaviriojaan. Se oli maamme 
mittavin energian siiiistoohjel
ma. Nyt mustalipeiiii ja sulfiitti
lientii ei eniiii haaskata vesistoi
hin eikii kuorta ajeta kaatopai
koille. Niiden energia otetaan 
talteen uudenaikaisissa katti- · 
loissa, jotka on kehitetty raken
teeltaan ja teholtaan maailman 

Metsiiteollisuuden puuvoi-
rnan_ tuottaminen ja kiiyttiimi
nen jakaantuu kahteen toisis
taan poikkeavaan osaan. Ensik
si eroteltavat kuori ja sahauk
.sen hylkypalat p_oltetaan nyky
iiiin · ·1arkoin. Niistii saadaan 
noin viidennes puuenergiasta. 
Kuoren pollon ratkaiseminen . parhaiksi. 

Energiapuu 
runsain 
kiiyttamaton 
luonnonvaramme 

Suomen metsissa kasva va 
puuvarasto on parhaillaan nou
sussa. Vuonna 1991 ylittyi jo 
I 900 miljoonan kuution raja. 
Puuston paaoma kasvaa kor
koa 4.2 prosenttia , 79 miljoo
naa kuutiota Vuodessa. Siita 
p'oistuu hakkuissa ja luontaises
ti (lahoaminen. piikkeliiitymi
nen, keloutuminen) noin 60 mil
joonaa kuutiota vuodessa. Elii
vii puustomme lisiiiintyy siksi 20 
miljoonalla kuutiolla vuodessa. 

Mets.intutkimuslaitos selvitti 
1980-luvun alussa ettii metsiem
me vuotuisissa hakkuissa jiiii 
korjaamatta, mutta nykypiiiviin 
tekniikalla korjuukelpoista 
pienpuuta · ja hakkuutiihdettii 
noin 15 miljoonaa kuutiometriii 
vuodessa. I 990-Juvulla tiediim
me, ettii Metsiintutkimuslaitok
sen arvio oli varovainen, koska 
eta.van pUuston lisiiiintym3sta 
oli vasta aavistus. 

Kun summataan nykyhak
kuissa metsaan jiiivii energia
·puu ja osa eliiviin puuston li
s33ntymaa, k3yttamattOm8ksi 
jiiiiviiksi energiapuun kiiyttopo
tentiaaliksi voi hyvinkin laskea 
20 miljoonaa kuutiota vuodes
sa. 

Puustopiiiiomaan kajoamatta 
voisimme 1990-luvulla kaksin
kertaistaa puuvoiman kiiytiin 
1980-luvun tasosta. Puuenergia 
on runsain kiiyttiimiitiin luon
nonvaramme. Puuvoima on 
suomalaista (Jerusvoimaa; puu
voiman lisiituotanto ja hallittu 
kiiyttii ratkaisisi energiaongel
mamme I 990-luvulla, ja 2000-
luvullakin . 

YDINV0IMA JA PUUPERAISET 
ENERGIALAHTEET 1977-1990 
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Metsiihakkeen 
korjuu 
a vainasemassa 

Hakemenetelmii kehitettiin 
Suomessa pitkalle jo 1960-luvun 
alkuun mennessa. Silloin ennus
tettiin; ettii halot ja klapit tule
vat syrjiiytymiiiin vanhanaikai
sina polttoaineina ja hakkeesta 
tulee . korvaava liimmonliihde 
maatiloille ja pienliimpiikeskuk
siin. Liimmitysoljy kuitenkin 
_syrjiiytti hakkeen, ja menetel
miin kehittiimisestii luovutt iin 
jo IO vuodeksi. 

Hakkeen kiiytto liimmityk~· 
seen rupesi taas yleistymiiiin 
1970-luvun lopussa. Nousu
k~~_tta ~esti. I 980-luvun puoli
vahm, Jollom polttooljy taas 
halpeni. . . 

Verrattuna halkoihin ja kla
peihin hakkeella on ylivoimai-. 
nen etu siinii, etta yksinkertais
ten mutta tehokkaiden konei. 
den avulla piiiistiiiin jo korjuu
ketjun alkupiiiissii eroon yksin
puin kiisittelystii. Puu muuttuu 
hakkeeksi, tasalaatuiseksi inas
satuotteeksi, jonka siirtely kul
jetuksessa, jalostuksessa ja pol
tossa on helppoa. 

19.90-luvulla metsiihakkee-
seen on tulossa automatisoitu 
puhdistus. VTT:n Kotimaisten 
polttoaineiden laboratoriossa 
on kehitteillii menctelm8.1 missa 
metsiihake lajitellaan seulonnan 
piiiitteeksi viirierottelulla. Val
koinen, kuoreton lastu ohjataan 
sellunkeittoon. Ruskea, kuori
piiiillinen lastu ohjataan polt
toon. 

Hakemenetelmiin kehittiimi
nen ja metsiihakkeen puhdistus 
ovat keskeisellii sijalla jos met
siihaketta halutaan korjata ny
kyistii enemmiin. Nyt hakepuun 
korjuuta jarruttaa fossiilipoltto
aineiden edullisuus. Vaikka 
metsiihakkeen korjuumenetel-
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miit jo hallitaan ja tarvittavat 
koneet ovat olemassa, hakepuu 
ei liihde liikkeelle ennenkuin se 
saa hintaetua. Sita odotetaan 
uudelta, ehkii ylliittiiviiltii suun
nalta : ilmaston muutoksesta ja 
eri polttoaineiden osuudesta sii
na. 

Hiilidioksidin 
piiiistomaksusta 
hintaetu 

Yhdessii 18 muun OECD
maan kanssa Suomi allekirjoitti 
vuonna 1990 Geneven julistuk
sen, jonka mukaan hiilidioksi- . 
din piiiistot pysiiytetiiiin vuo- · 
teen 2000 mennessii vuoden 
1990 tasolle ja viihennetiiiin . 
vuoteen 20 IO mennessii IO pro
sentilla. 

1990-luvun puuenergian mer- · 
kitys korostuu uudelta kannal
ta. Energiapuu, kuten muukaan 
J;iomassa, ei lisiiii hiilidioksidin 
piiiistojii. Kun metsiemme puu
ta poltetaan, ilmakehlin hiilidi
oksidi pysyy tasapainossa. Mi
ka puuta poltettaessa savuaa 
taivaalle, palautuu metsien kas
vussa takaisin puihin. 

Puun energiakiiytiin vauhdit
iajaksi on Suomeenkin tulossa 
hiilidioksidin piiiistomaksu. Esi
merkkiii katsomme Ruotsi~ta. 
Siellii siiiidcttiin vuonna 1991 
fossiilistcn polttoaineiden kasvi
huonekaasumaksu. Maakaa
sun. polttoiiljyn, bensiinin ja ki
vihiilen polttajat joutuvat mak
samaan hiilidioksidin piiiisto
maksun jonka suu:ruus on poll• 
toaineesta riippuen noin 13 
Suomen markkaa gigajoulelta 
(maakaasu 9 mk/GJ, kivihiili 15 
mk/GJ). Piiiistomaksu on esi
merkiksi I 000 litran siiiliiillises-· 
tii kevyttii polttooljyii 468 ink. 

Kasvihuonekaasumaksua ei 
ole uudistuvalla puuenergialla. · 
Polttoaineiden hintakilpailussa' 
ruotsalainen hakkeen tuottaja 
saa lisiiedun joka vastaa noin 
100 Suomen markkaa puun 
kiintokuutiolta. Silla hinnalla 
suomalainenkin energiapuu liih-
tee liikkeelle. 

Energiapelin 
viimeinen 
kierros 

Vallitsevan kiisityksen mu
kaan energiapelin viimeisella 
kierroksella oval vastakkain 
ydinvoima ja kivihiili. Mutta 
jos peliin pannaan my6s Suo
men omat luonnonvarat, vii
meisellii kierroksella tulisi olla 
vain puuvoima vastaan muut 
voimat. Vastakkain tulisi piiiis
tiiii vain kotimainen ja tuontita
vara, vain uudistuva ja uudis
tumaton luonnonvara. 

Paluuta perinteiseen poltto
puuhun ei kuitenkaan ole. 1990-
luvulla ja 2000-luvulla puuvoi- · 
ma voi menestyii vain eteviin 
teknologian (high tech) mene
telmin. Siihen metsien Suomella 
ja suomalaisella metsiiosaami
sella on maailman parhaat edel
lytykset. 

YELi POHJONEN . 

Artikkelin kirjoittaja on 
Joensuun yliopiston energia
puu- ja turvetuotannon pro
fessori. 


