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METSAT JA ENERGIA KARJALAN EKOLOGISESSA KAYT!VASSA 

Forests and Energy in the Karelian Arctic - An Attempt for a 
Regional Hodel 

Referaatti esitelmasta Lapin Yliopiston Arktisen keskuksen 
seminaarissa "Effects of Global Changes on Social Life in the 
Arctic", Rovaniemi 1.8.1992 

Karjalan ekologinen kaytava 

1. Karjaan ekologinen kaytava - Karelian Arctic - on run
saiden boreaalisten metsavarojen vyohyke pohjoisella 
pallonpuoliskolla, noin 27. ja 32. pituuspiirin valissa, 
Virosta Petsamoon, molemmin puolin Suomen ja Venajan 
rajaa. 

Metsavarat 

2. Uusimpien tutkimusten mukaan (esim . Science 256, 3.4.92) 
metsien puusto ja niiden vuotuinen kasvu lisaantyvat par
haillaan Euroopassa. Erityisen selvasti nain on tapahtunut 
vuosina 1970-1990 Pohjois-Euroopassa, Ruotsissa ja Suomessa 
- ja mita todennakoisimmin myos Venajan Karjalan puolella. 
Metsatuhoja ilmenee, mutta niiden pinta-ala on murto-osa 
koko metsaalasta, esimerkiksi koko Euroopan tasolla vahem
man kuin 0.5 prosenttia. 

3. Boreaalisten metsavarojen lisaantymaan on kolme todenna
koista syyta. Metsanhoito ja -korjuu on sovitettu kestavan 
talouden ehtoon. Teollisuudesta tuulien mukana kulkeutu
villa typpilaskeumilla on metsanlannoitusvaikutus. Jail
makehan lisaantynyt hiilidioksidin pitoisuus nopeuttaa jo 
puiden kasvua . 

4. Metsavarojen lisaantyminen, niiden monipuolinen hoito ja 
kestava hyodyntaminen, seka jo tapahtuneiden metsavauri
oiden korjaaminen on Karjalan ekologisen kaytavan suurin 
haaste seka luonnon etta yhteiskunnan kehityksen kannalta. 

Uudistuvat energiavarat, biopolttoaineet, metsae n ergia 

5. Energia-alan kehitys seka Suomessa etta naapurimaissamme 
viittaa siihen, etta uudistuviin energiavaroihin ylipaansa, 
ja metsabiomassaan erityisesti, tullaan kiinnittamaan ympa-
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ristosyista entista enemman huomiota. Tallainen kehitys on 
nopeutunut kevaalla 1992, kun on ruvettu etsimaan vaihtoeh
toja "Sosnovyi Bar" -tyyppisten ydinvoimaloiden energian 
tuotannon korvaamiseksi ydinvoimaa vaarattomammilla vaihto
ehdoilla. Kansainvalinen Greenpeace-jarjesto esitti Mosko
vassa maaliskuussa 1992 pienia voimalayksikoita osaksi kor
vaavaa vaihtoehtoa. 

6. Suomi on biomassaenergian johtava tietomaa. Saamme bio
polttoaineista 18 prosenttia koko energian tarpeestamme 
(puuvoi masta 13 %, turvevoimasta 5 %). Metsateollisuus on 
kehittanyt yli 100 prosentin sahkoomavaraisuuden sellun 
valmistukseen. Sahateollisuuden kuorijate ja sahanpuru 
poltetaan nykyaan tarkoin. Kaukolammityksen kokemus ulot
tuu kymmenien vuosien yli. Automaatioaste on kehittynyt 
viimeisen 10 vuoden aikana harppauksin; eteva teknologia 
(high tech) parantaa pienissa laitoksissa sahkontuotannon 
hyotysuhdetta. Suomen uudenaikaisin laitos on rakenteilla 
Kuhmoon; sen sahkoteho on 5.4 ja lampoteho 13 megawattia. 

Kestavan kehityksen mallit 

7. Tulevaisuuden kestava kehitys Karjalan ekologisen kaytavas
sa perustuu uudistuviin, aurinkoperaisiin luonnonvaroihin. 
Metsa tuottaa seka raaka-aineita etta energiaa. Ne jalos
tetaan integroidussa laitoksessa sahatavaraksi, selluksi, 
sahkoksi ja lammoksi. Sahko myydaan (Suomeen), lampo kay
tetaan sahalla ja kaukolammityksessa. 

8 . Perustyyppi on Kuhmon malli, jota monistetaan joko sellai
senaan tai muunneltuna eri puolille kaytavaa. Kuhmon mal
lin ydin on paikallinen saha, jonka yhteydessa on uuden su
kupolven biomassavoimala. Voimalan peruspolttoaine on 
sahaus- ja kuorijate. Lisapolttoaineita ovat metsanhoidol
linen energiapuuhake, avohakkuiden metsatahde ja muuten 
kaupaksi kaymaton ensiharvennuspuu. Sahauksessa syntyva 
kuoreton hake myydaan sellunkeittoon (Suomeen). 

Mali 1: Kulmo laajennettuna (Laskela) 

Raa a-aine: 

Tuott:eet: 

Halli 2: Kantalahti 

Raaka-aine 

Tuotteet: 

345,000 m3/v (kiintokuutio) 

:. 5 , m3/v sahatavaraa 
--- , -~ 3/v haketta (irto) 
8.0 
25. 

egawattia sahkoa 
egawattia la poa 

690,000 m3/v (kiinto) 

300,000 m3/v sahatavaraa 
222,000 m3/v haketta (irto) 
15.0 megawattia sahkoa 
47.0 megawattia lampoa 



3 

Tapaus Kemijirvi 

9 . Kemijarven sellutehdas on rakennettu vuonna 1964. Sen 
raaka-aineet ovat 0.8 milj. kiinto-m3/v mantya ja 0.3 milj. 
m3/v koivua. Tehtaan paatuote on 220,000 ADT/v selluloo
saa. Tehdasta pidetaan tulevaisuutta ajatellen liian pie
nena. Epaily raaka-aineen riittavyydesta tehtaan hankinta
alueella varjostaa laajennussuunnitelmia. 

Lisaraaka-ainetta sellunkeittoon on mahdollista saada, hak
keena, ekologisen kaytavan pienvoimaloista. Toisaalta, 
selluteollisuuden luominen Karjalan kaytavan Venajan puo
leisiin osiin lienee nykyaan taloudellisesti vaikeaa. Puun 
vienti hakkeena rajan yli lienee myos helpompaa kuin raaka
puuna. 

10. Halli Kemijarvi: laajennetaan Kemijarven sellutehdas Enon 
Uimaharjun mukaiseksi tayden mittakaavan laitokseksi, jon
ka raaka-aineet ovat manty ja koivu, ja jonka paatuotteet 
ovat sellu ja sahko. Nykyinen sellun tuotanto 220,000 
ADT/v nostetaan tasolle 340,000 ADT/v lisaamalla mantysel
lun tuotantoa. Raakapuun lisatarve on 720,000 kiinto-m3. 
Se hankitaan hakkeena molemmin puolin rajaa rakennettavista 
pienvoimaloista. Laitos tuottaa puusta sahkoa yli oman 
tarpeen; myyntisahkon osuus nostetaan 30 prosenttiin koko 
sahkontuotannosta. 

Ekologisia ja yhteiskunnallisia nakokohtia 

Metsavarat ja puuston kasvu nousussa, hyva lahtokohta 
kehittaa elinkeinoja uudistuville luonnonvaroille 

Suunnitellut luonnonsuojelu- ja kansallispuistohankkeet 
toteutetaan taysimaaraisina. 

Energiatavoitteinen metsankasvatus sopeutetaan ekologiaan 
ja kestavan metsatalouden periaatteeseen. 

Uusien ydinvoimaloiden rakentaminen tarpeetonta, vanhojen 
vajaakuntoisten hallittu sulkeminen mahdollinen. 

Kestavan talouden tyollisyys; metsatalousalan perustyo
paikkojen merkittava lisays, kerrannaistyopaikkoja kulje
tusalalla, voinaloissa, tuotekehittelyssa ja bio assavoi
maloiden rake.tamisessa. 

Vientia lannesta itaan: tietotaitoa, 
hin liittyv · a neita a a teita. 
teen: .a e _a ~a sa. - a. 

sa.o: in ja voimaloi
ie tia idasta lan-


