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Mita. puuvoiman lisiikiiyttO 
merkitsee tyOllisyydelle? 
□ Metsaenergian lisii
kaytto ei ole irrallaan 
kansallisista 
ratkaisuista. Encrgi
apuulla ja muillu m1-
distuvilla energiava 
roilla rakennetaan tu
levaisuuden kestavii 
energiatalous mihin el
vat kuulu ikuiset jiif 
teet, hiilidioksidln 
paastoja seuraava 11-
mastomuutos ja rikl 
hapattamat, luontm• 1 

vaurioittavat 
Merkittavinta puuvol 
man anti on kuitenkln 
tyollisyydelle. Metsi 
energian lisakaytto tle
taa tuotantoa ja tyti
mahdollisuuksia Suo 
men maatiloille, maa 
seudulle ylipaansa j 
kerrannaisvaikutuksll
laan koko muulle yh
teiskunnalle. 
D Vastoin yleista kii.sityst11 
puuvoima kuuluu maassammc 
edelleen energiatalouden ras
kaaseen sarjaan. Kauppa- ja 
teollisuusministerion viimei
simman energiatilaston mu
kaan, vuodelta 1990. Suomen 
energiakulutuksesta katetaan 
14. nroi:enttia ouulla. Se iattii.ii. 

D Energiapuu on runsain kiiyttiimiiton luonnonvaramme. 

puun minimilapimitta nousee 
na r_hai11aan konekoriuun 

□ Energiapuulle 
.nJ_.....,..., .. . . __ __ ~ □ Tyollistava 

D Artlkkelin kirjoittaja Veli 
Pohjonen toimii energiapuu
ja turvetuotannon vs. profes
sorina Joensuun yliopistossa. 

maloiden tutkimus-, kehitys-, 
r-::1l..rPnn11c::_ i~ viPntitvi\t 
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0-:or1mmun--e ncrgmntaston mu 

kaan, vuodelta 1990. Suomc11 
energiakulutuksesta katetn,111 
14 prosenttia puulla. Se ja11 
taakseen seka vesivoiman (9 
prosenttia kulutuksesta), t 11 

vevoiman ( 4 OJo ), kivihiilen ( I I 
OJo) ettii maakaasun (7 % I 
Liihin puuvoiman kilpaili111 
on ydinvoima 15 prosen1111 
energiaosuudcllaan. 
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Metsiiteollisuus tuottaa vul 
taosan puuv<>inrna polttamulln 
kuoren, mustalipdln, snhnm 
jatteen ja 111111111 p111111 tllhlrt·n 
siihk<lksi, prnst•ssih<lyr yksi ju 
vastapaineUimm5ksi. Tavano
mainen polttopuu - ha lot, 

klapit, pilkket•t, hake \'II 

taa culUI viillenrwsttl kok 
mctsttcncrgian tuotannosta. 

□ Energiapuu 
on runsain 
kayttamaton 
luonnonvaramme 

Puuvoiman lisiikiiytostii 
kiistelllian parhaillaan. Riit
tiiiik5 puuta seka paperinval
mistukseen ja sahattavaksi et
ta voimatalouteen, kun siiU 
ruvetaan jauhamaan siihkM 
tositarkoituksella? 

Metsiintutkimuslaitos selvit
ti 1980-luvun alussa paljonko 
vuotuisissa, tasapainoisen raa
kapuun kysynniin hakkuissa 
jiiii korjaamatta kuitupuuksi 
kelpaamatonta pienpuuta, 
viiiiriiii puulajia (haapaa, lep
piiii ja pajua) ja hakkuutiih
dettii. 1980-luvun alun arvio 
oli 40 miljoonaa kiintokuuti
ota vuodessa. Silloisella tek
niikalla metsiin tiihdepuuta 
olisi ollut mahdollista korjata 
15 miljoonaa kuutiometriii 
vuodessa. 

1990-Iuvulla tiediimme, ettii 
Metsiintutkimuslaitoksen ar
vio oli varovainen. Nyt ener
giapuuksi voi laskea paitsi 
aiemman 15 miljoonaa kuuti
ota, myos sen 5- 7 cm:n lapi
mittaluokan harvennuspuun, 
mikii ei kiiy eniiii kuitupuuna 
kaupaksi. 

Kaupaks ei viilttiimiittii kiiy 
kaikki vii 7 cm:n nuuk:rnn _ 

L.-1 .c1u~•i;•ul'uu 

uun minimiliipimitta nousee 
arhaillaan konekorjuun 
11y0tii. Monitoimikoneen kui

iulcimikoissa ei eniiii kan
korjata rinnantasalta 

·n puuta. Lapin ja 
t on jo alueita, 

·n puu 
1p1111bi 

1U11111t 
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vun lislili11lymilll, mikl.l 1111:11,ii. 
-tllmmc 1980 -hwulla l5ydet
lll11. I '.11,>0 h1v1111 11h111 1111dt·I 
snldliiltik11vii11 ja tictokonc 
cnnusteisiin perustuvat met
sainventoinnit kertovat ettii 
puustomme kasvaa nyt runko
puuta noin 80 miljoonaa kuu
tiota vuodessa, kun 1970-
lu vulla puhuttiin vielii 60 mil
joonasta kuutiosta. 

Kayttiimatontii, kestaviisti, 
ja nykymenetelmin teknisesti 
korjattavaa energiapuuta voi 
metsistiimme hakata vahin
tiian 20 miljoonaa kuutiota 
vuodessa. Suomen metsissii 
odottaa korjaajaansa uudistu
va luonnonvara, jonka energi
apotentiaali on vajaan kahden 
uuden ydinvoimalan (1000 
MW) luokkaa. 

Puustopiiiiomaan kajo-
amatta voisimme 1990-luvulla 
kaksinkertaistaa puuvoiman 
kiiyton 1980-luvun tasosta. 
Puuvoiman osuus energiaka
kussamme on mahdollista 
nostaa nykyisestii 14-15 pro
sentista 30:een. 

Siihen paiistiiisiin 10-20 
vuodessa, jos toimeen tartut
taisiin samalla miiiiriitietoi
suudelle kuin turvvevoimaan 
1970-luvun alussa. 

Energiapuu on runsain 
kiiyttiimiiton Iuonnonvaram
me. Puuvoima on myos tule
vaisuudessa suomalaista peus
voimaa; miiiiransii puolesta 
puuvoiman Iisiituotanto ja 
hallittu kaytto ratkaisisivat 
energiaongelmamme 1990-
luvulla. ia oitkiille _2000-

..,.. I uu--:,11111 IUIJ' lUIIIUllUII 1uu1111011 •n.n111111u:. 

□ Energiapuulle 
ekotunnus 

Ympariston kannalta puu
voiman merkitys on 1990-
luvulle tultaessa korostunut 
uudella tavalla sillii cncrgi
apuulla on ylivoimaint•o ym
p!1rist<\ctu. Puun poltto ci Ii 
still ilmal,.l'htln h11lidiohid1a, 

po ltd 1,1e"11 ihnnk 
h1tll11 k11n11111111 hill11lii1ksidi 
p11l1111t1111 111r.Uil11 pui<lr.11 
vur""'· 1'11r1A1i11p11111l11 l·1 I.uh 
dytcl/1 kasvihuoncihni◊UI, mi
rn pir.lclntln 2000 -luvun alussn 
1111111p111I1111 11hkuuv111111 pahi111 
panu ympUrisWongdmana. 

Uusimmat tutkimukset 
osoittavat etta maapallon 
puuvartisen biomassan viisas 
hoito: hyodyntiiminen ja vilje
ly on ihmisen ainoa toteutet
tavissa oleva keino milla kas
vihuoneilmioon voi vaikuttaa 
vahentiivasti, ei vain hidasta
vasti kuten esimerkiksi ydin
voiman kayttoonotolla. 

Lisiietunaan puulla on rikit
tomyys. Sen savukaasuista ei 
tule metsiii vaurioittavia hap
posateita. 

Y mpiiristoystiiviillisyytensii 
perusteella energiapuulle voisi 
antaa ekotunnuksen. Ekotun
nuksin merkatuin tuottein 
huomisen Euroopassa on hel
pompi eliiii. Puhtaaseen puu
voimaan liittyviistii tietotai
dosta ja eteviin tekniikan 
(high tech) teollisuudesta on 
kasvamassa Suomelle entistii 
tiirkeiimpi vientituote. Esi
merkiksi kiiyneviit vaikkapa 
Ahlstromin Ieijupetikattilat 
jotka ovat jo nyt vientimark
kinoilla lyomiittomiii. 

Puuvoiman lisiikiiytolle 
kannattaisi antaa ympiiristo
tukea, jotta tietotaitomme ja 
tekniikkamme kehittyisiviit 
etukiiteen, ennakoiden tule
via, BY-maiden yhteisia ym
piiristovaatimuksia. Liihivuo
sina niistii tiirkeimpiii ovat 
fossiilipolttoaineille Iangetet
tavat hiilidioksidin piiasto
maksut. Puu ja muu uudistu
va biomassa saavat EY-veros-

□ Tyollistava 
vaikutus 

Maasamme on 431 000 ve
roilmoitukscn tckcvtttl inctsl 
taloustilaa. Mt•ts:11on kcskiko 
ko on 26,6 hn. Noin 300 000 
tilaa m:1ksan rnt·tsJlnhoito 
maksun, jnid1·11 vt•1ok1111tioi11a 
l11sk1·lt11 1m·t~ll11 v1111sil1111tlo 
1111 vii ;.'O m' v11od1·~~11. E11r11-11 
;r,,;1111 t111,1111111ml11 ,ai,ivat Ii 
-~l1111rninit11 lllllll.'1111111111111 llll'I 

,a101. 
Maaseudullamme vielli toi

m iv nt 129 000 nktiivin m11n1i 
Ina ov,11 k111J.. k1r11 111l'l~lllal1111 
LiloJcn 11~aj1111kJ..1,. Nllmtl aMr 
tut rnaatilat oval cm:rgiapuun 
ensisijaisia myyji!l, sill!l niill!l 
on jo pienpuun konekorjuun 
peruskalusto. Maatilojemme 
sailyminen asuttuina ja tuot
tavina on ensimmainen osa 
puuvoiman tyollisyysvaikutus
ta. 

Jos energian tuotanto puu
voimalla toteutettaisiin Suo
messa taysimittaisena (20 
milj.) kiintokuutiometria vuo
dessa) ja yksi maatila myisi 
vuosittain 200 kiintokuutiota, 
hakkeen tuottamiseen tarvit
taisiin yhteensa 100 000 maa
tilaa. Aktiivit maatilat eiviit 
siihen ehkii eniia riittiiisi. 
A vuksi tarvitaan aktiiveja 
metsiitiloja. 

Nykyisellii voimalateknii-
kalla energiahakkeen kannat
tavuusraja on 45 mk/MWh 
(laitoksen portilla). Se vastaa 
hakkeen hintana 50 mk irto
kuutiolta, ja energiapuun hin
tana 125 mk kiintokuutiolta. 
Miksi energiapuu ei Iiiku sillii 
hinnalla, jos puulle ei ole mui
takaan markkinoita? Jos Iii
kenevii energiapuu korjattai
siin polttoon taysimiiiiraisenii, 
maaseudun taloudessa pyorisi 
ylimiiiiraisia tuloja 1-2 mil
jardia markkaa vuodessa. 

Puuvoiman kaytto synnyt
tiiii tyopaikkoja paitsi met
siiiin, hakepuun kuljetukseen 
ja hakevoimalaan. Lisiiksi tu
Ievat kerrannaisvaikutukset, 
m1111n mu--!lC:C:.!:I P.t_Pulin tP _lrnii __. 

maloiden tutkimus-, kehitys-, 
rakennus- ja vientityot. 

Metsantutkimuslaitoksen 
picnpuun k!iytOn tutkimuksis
sa on todcttu clt!l yhden mil
juonnn kiintokuution Iisii
k/iyttll toisi vlilittomiisti 2000 
ja vlililli~esti 2600 tyovuotta 
vast 1111van tyomliariin, siis 
46(1() yrnparivuotista tyopai
kan. 

.Ills koko 20 miljoonan 
kiintokuution vuotuincn ener
giapuun hankinta totcutettai
siin metsurityonii, tyopaikko
ja syntyisi 40 000. V:llitt<>mien 
111l'I rnrity(\pt1ikkojc11 syntymi
ncn on toinen osa puuvoimaQ 
ty5llisyysvaikutusta. · 

Viilillisesti samalla syhteella 
syntyisi 52 000 tyopaikkaa. 
Kerrannaistyopaikkojen syn
tyminen on kolmasosa puu
voiman tyollisyysvaikutusta. 
Arvio on ehkii varovainen, 
koska yksi metsurity5paikka 
kertautuu maassamme kulje
tusten, puunjalostukseen, tuo
tekehittelyn, konepajateolli
suuden, myynnin ja viennin 
ansiosta moninkertaisesti, 
eriiiden arvioiden mukaan ne
linkertaisesti, tai jopa kym
menkertaisesti. 

Kiiytiinnossli energiapuun 
tuotannosta ja kiiytostii synty
viit tyopaikat jakaantuisivat 
aitojen maatilojen, metsatilo
jen, ammattimetsureiden seka 
urakoitsijoiden ja muiden 
yrittajien _kesken. Energi
apuun korjuun ja kiiyton ket
ju myos tehostuu kokemuksen 
myotii eika kaikkia nyt lasket
tavia tyovaiheita tarvita par
haissa ketjuissa. Siitii huoli
matta 20 miljoonan energi
apuun kiintokuutiometrin 
vuotuinen korjuu, kuljetus, 
kaytto ja kerrannaisvaikutus 
vastaavat maassamme suu
ruusluokaltaan 100 000 tyo
paikan tyollisyysvaikutusta. 

YELi POHJONEN 

Energiapuu- ja turvetuotan-
nnn nrofpcc.n.ri u c.- lAPnc1111-n 
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taakseen sek~ vesivoiman (9 
prosenttia kulutuksesta), tur 
vevoiman (4 %), kivihiilen {I I 
%) etta maakaasun (7 OJo) 
Lahin puuvoiman ki!paili111 
on ydinvoima 15 prosen1111 
energiaosuudellaan. 

Metsateollisuus tuottaa vol 
taosan puuvoimaa polttamullu 
kuoren, mustalipelin, snh:iu, 
jatteen ja muun puun tllhtern 
sahkoksi, prosessihOyryksi ja 
vastapainelammOksi. Tavano
mainen polttopuu - halnt , 
klapit, pilkkeel, hnh v 
taa cntltl viidt•1111csHI kok 
mets!lencrgian tuotannosta. 

□ Energiapuu 
on runsain 
kayttamaton 
luonnonvaramme 

Puuvoiman lisakaytosta 
kiistellaan parhaillaan. Riit
tiiako puuta seka paperinval 
mistukseen ja sahattavaksi et-' 
ta voimatalouteen, kun siit 
ruvetaan jauhamaan stihkoa 
tositarkoituksella? 

Metsantutkimuslaitos selvit
ti 1980-luvun alussa paljonko 
vuotuisissa, tasapainoisen raa
kapuun kysynnan hakkuissa 
j!la korjaamatta kuitupuuksi 
kelpaamatonta pienpuuta, 
vaaraa puulajia (haapaa, lep
paa ja pajua) ja hakkuutah
detta. 1980-luvun alun arvio 
oli 40 miljoonaa kiintokuuti
ota vuodessa. Silloisella tek
niikalla metsiin tiihdepuuta 
olisi ollut mahdollista korjata 
15 miljoonaa kuutiometria 
vuodessa. 

1990-luvulla tiediimme, ettii 
Metsantutkimuslaitoksen ar
vio oli varovainen. Nyt ener
giapuuksi voi laskea paitsi 
aiemman 15 miljoonaa kuuti
ota, myos sen 5- 7 cm:n lapi
mittaluokan harvennuspuun, 
mika ei kay enaa kuitupuuna 
kaupaksi. 

Kaupaks ei valttamatta kay 
kaikki yli 7 cm:n puukaan, 
silla kuitupuuksi korjattavan 

myota. Monitoimikoneen kui
tupuuleimikoissa ei enaa kan
nattaisi korjata rinnantasalta 
alle 15 cm:n puuta. Lapin ja 
Oulun laaneissa on jo alueita, 
miss:! ensiharvennusten puu 
klly l'll!ltl vain energiapuuksi 

111ikali cncrgiamarkkinat 
IUlllll\lVUf 

I •m·1 v.iap111111 li,Hm11mkk,i 
011 lu,kl"ltava myOs st· osa ku, 
vun lisill!ntymil!l, mik!l mctsis
ttlmme 1980-\uvulla loyc;let-
11111. 1'>'10 h1v1111 al1111 111Hkf 
sutclliittikuviin ja tietokone
ennusteisiin perustuvat met
sainventoinnit kertovat etta 
puustomme kasvaa nyt runko
puuta noin 80 miljoonaa kuu
tiota vuodessa, kun 1970-
luvulla puhuttiin viela 60 mil
joonasta kuutiosta. 

Kayttamatonta, kestavasti, 
ja nykymenetelmin teknisesti 
korjattavaa energiapuuta voi 
metsistamme hakata vahin
taan 20 miljoonaa kuutiota 
vuodessa. Suomen rnetsissa 
odottaa korjaajaansa uudistu
va luonnonvara, jonka energi
apotentiaali on vajaan kahden 
uuden ydinvoimalan (1000 
MW) luokkaa. 

Puustopaaomaan kajo-
amatta voisimme 1990-luvulla 
kaksinkertaistaa puuvoiman 
kayti:in 1980-luvun tasosta. 
Puuvoiman osuus energiaka
kussamme on mahdollista 
nostaa nykyisesta 14-15 pro
sentista 30:een . 

Siihen paastaisiin 10-20 
vuodessa, jos toimeen tartut
taisiin samalla maaratietoi
suudelle kuin turvvevoimaan 
1970-luvun alussa. 

Energiapuu on runsain 
kayttamaton luonnonvaram
me. Puuvoima on myos tule
vaisuudessa suomalaista peus
voimaa; maaransa puolesta 
puuvoiman lisatuotanto ja 
hallittu kaytto ratkaisisivat 
energiaongelmamme 1990-
luvulla, ja pitkalle 2000-
lukua. 

Ympariston kannalta puu
voiman merkitys on 1990-
luvulle tultaessa korostunut 
uudella tavalla silla energi
apuulla on ylivoimainen ym
paristoetu. Puun poltto ei li
s!ill ilmakehlln hiilidic>ksidia. 
Puuta poltclla(·ssa il111akc 
h/ltln karn1111111 hiil1di11bldi 
pala1111111 111r1,1111 p1111lt-11 kn 
vm·"a. l •.m·1giap11111la l'I ki1h 
dytcta kasvihuoneilmiottl, mi
HI pidctl\lln 2000-luvun alussa 
111napallou 11hkaav111111 pnhi111 
pana ympii.rist6ongelmana. 

Uusimmat tutkimukset 
osoittavat ettii maapallon 
puuvartisen biomassan viisas 
hoito: hyodyntaminen ja vilje
ly on ihmisen ainoa toteutet
tavissa oleva keino milla kas
vihuoneilmioon voi vaikuttaa 
vahentavasti, ei vain hidasta
vasti kuten esimerkiksi ydin
voiman kayttoonotolla. 

Lisaetunaan puulla on rikit
tomyys. Sen savukaasuista ei 
tule metsia vaurioittavia hap
posateita. 

Y mparistoystavallisyytensa 
perusteella energiapuulle voisi 
antaa ekotunnuksen. Ekotun
nuksin merkatuin tuottein 
huomisen Euroopassa on hel
pompi elaa. Puhtaaseen puu
voimaan liittyvasta tietotai
dosta ja etevan tekniikan 
(high tech) teollisuudesta on 
kasvamassa Suomelle entista 
tarkeiimpi vientituote. Esi
merkiksi kaynevat vaikkapa 
Ahlstromin leijupetikattilat 
jotka ovat jo nyt vientimark
kinoilla lyomattomia. 

Puuvoiman lisakaytolle 
kannattaisi antaa ymparisto
tukea, jotta tietotaitomme ja 
tekniikkamme kehittyisivat 
etukateen, ennakoiden tule
via, EY-maiden yhteisia ym
paristovaatimuksia. Lahivuo
sina niistii. tarkeimpiii ovat 
fossiilipolttoaineille langetet
tavat hiilidioksidin paasto
maksut. Puu ja muu uudistu
va biomassa saavat EY-veros
ta vapautuksen. 

Maasamme on 431 000 ve
roilmoituksen tekevaa metsa
taloustilaa. Metsalon keskiko
ko on 26,6 ha. N oin 300 000 
tilaa maksaa metsanhoito
maksua, joiden verokuutioina 
laskc11 u metslln vuosituotto 
011yli201111 vumkssa. Bncrgi 
ap111111 I 1111111111111,1 a ,uisivat Ii 
,aa11,1011 ii lllllll"lllllllllllll llll"I 

sHlill. 
Maaseudullamme viela toi

mivnt 129 000 11k1iiviu maati 
Ina oval kuikkirn 111t·hllfulo11 
tilojcn osujoukko. Nlhull 11su 
tut maatilaf oval CIK"I RIIIJJUllll 

ensisijaisia myyjW, sill:I niillU 
on jo pienpuun konckorjuun 
peruskalusto. Maatilojcmme 
sailyminen asuttuina ja tuot
tavina on ensimm!linen osa 
puuvoiman tyollisyysvaikutus
ta. 

Jos energian tuotanto puu
voimalla toteutettaisiin Suo
messa taysimittaisena (20 
milj.) kiintokuutiometria vuo
dessa) ja yksi maatila myisi 
vuosittain 200 kiintokuutiota, 
hakkeen tuottamiseen tarvit
taisiin yhteensa 100 000 maa
tilaa. Aktiivit maatilat eivat 
siihen ehka enaa riittaisi. 
A vuksi tarvitaan aktiiveja 
metsatiloja. 

Nykyisellii. voimalateknii
kalla energiahakkeen kannat
tavuusraja on 45 mk/MWh 
(laitoksen portilla). Se vastaa 
hakkecn hintana 50 mk irto
kuutiolt a, ja energiapuun hin
tana 125 mk kiintokuutiolta. 
Miksi cncrgiapuu ei liiku silla 
hinnalla, jos puulle ei ole mui
takaan markkinoita? Jos Iii 
kenevtl energiapuu korjattai
siin polttoon Ulysim!iarii.isenii., 
maaseudun taloudcssa pyorisi 
ylimaar!iisili tuklja 1-2 mil
jardia markkaa vuodcssa. 

Puuvoiman kltyll O synnyt
taa tyopaikkoju paitsi met
saan, hakcpuun kuljctuksccn 
ja hakevoimalaan. 1.isttksi tu 
levat kcrrannaisvaikutuksct, 
muun muassa clt•v/ln tcknii
kan (high tech) biomassavoi-

1V1ersa11tUt.Pt..UllU.)l(lJ.LVt\..O'-'.I.J. 

pienpuun kayton tutkimuksis
sa on todettu ettii yhden mil
joonan kiintokuution lisa
kaytto toisi vt1litt0m!isti 2000 
ja valillisesti 2600 tyovuotta 
vastaavan tyomliliran, siis 
4600 ymptlrivuotista tyopai
kuu. 

.los koko 20 miljoonan 
kiintokuulion vuotuinen ener
giapuun hankinta totcutcttai
siin metsurityona, tyopaikko
ja syntyisi 40 000. Vtilittomien 
111etsurily~puikkojen syntymi-
11rn on toincn osa puuvoima v 
tyOllisyysvaikut usta. 

Vtllilliscsti s;unalla syhteella 
syntyisi 52 000 tyopaikkaa. 
Kerrannaistyopaikkojcn syn
tyminen on kolmasosa puu
voiman tyollisyysvaikutusta. 
Arvio on ehkii varovainen, 
koska yksi metsurityopaikka 
kertautuu maassamme kulje
tusten, puunjalostukseen, tuo
tekehittelyn, konepajateolli
suuden, myynnin ja viennin 
ansiosta moninkertaisesti, 
eraiden arvioiden mukaan ne
linkertaisesti, tai jopa kym
menkertaisesti. 

Kaytannossa energiapuun 
tuotannosta ja kaytosUi synty
vat tyopaikat jakaantuisivat 
aitojen maatilojen, metsatilo
jen, ammattimetsureiden seka 
urakoitsijoiden ja muiden 
yrittajien kesken. Energi
apuun korjuun ja kayton ket
ju myos tehostuu kokemuksen 
myotii eika kaikkia nyt lasket
tavia tyovaiheita tarvita par
haissa ketjuissa. Siita huoli
matta 20 miljoonan energi
apuun kiintokuutiometrin 
vuotuinen korjuu, kuljetus, 
kii.ytto ja kerrannaisvaikutus 
vastaavat maassamme suu
ruusluokaltaan 100 000 tyo
paikan tyollisyysvaikutusta. 

VELI POHJONEN 

Encrgiapuu- ja turvetuotan
non professori, vs. Joensuun 
yliopisto \ 




