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PUUVOIMA JA KESTAVAN KEHITYKSEN MAASEUTU 

1900-luku jaa historian aikakirjoihin ehtyvien luonnon

varojen vuosisatana. Rakensimme vaurautemme maasta kaivetuilla 

ja pumpatuilla tuotteilla: metalleilla ja oljylla. Mutta ehty

vien luonnonvarojen aika paattyy vaajaamattomasti. Sen merkkeja 

ovat maaseutumme jo hyljatyt kaivokset. Sen merkkeja on oljyn 

vahittainen kallistuminen, joka alkoi ensimmaisesta energiakrii

sista vuonna 1973, ja joka on jatkunut sittemmin tilapaisista 

hinnan heilahteluista huolimatta. 

Hyvilla idankaupoilla paasimme 1960-luvulta lahtien 

osalliseksi ehtyvasta luonnonvarasta, siperian oljysta. Silla 

loimme vaurautta 1970- ja 1980-luvuilla. Mutta hyvat oljykaupat 

lienevat nyt historiaa, silla nouseva Venaja tarvitsee tulevai

suudessa itse loput oljynsa. 

Mihin perustamme vaurauden taman vuosikymmenen lopulla 

ja varsinkin 2000-luvulla? Kestavan talouden vauraus vo1 perus

tua vain uudistuviin luonnonvaroihin. Olemme luopuneet halvan 

oljyn aikana siita vaurauden perustasta, jossa ilmainen auringon 

energia tuottaa lahes ilmaisia hyodykkeita. 

Suomen pinta-alasta on metsien peitossa kaksi kol

mannesta. Meidan uusvarallisuutemme perustuu auringon satei

lyenergiaan, jonka muutamme puuksi. Suomella on hyvat mahdolli

suudet kehittya tulevaisuuden vauraaksi aurinko- ja metsaenergi

an maaksi. 

Aurinkoenergia - kuin lottovoiton saisi 

Aurinkoenergiaa lankeaa jokaiselle maamme hehtaarille 

vuoden aikana keskimaarin 1000 kilowatin teholla . Kun meita on 

5 miljoonaa asukasta, ja maapintaamme on pyoreasti 30 miljoonaa 

hehtaaria, jokaisella suomalaisella on kaytossaan 6000 kilowatin 

aurinkoteho. Tai toisin laskien: vuoden aikana aurinkoenergiaa 
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kertyy kullekin suomalaiselle 50 miljoonaa kilowattituntia. 

Voisimme kenties muuntaa aurinkoenergian 30 prosentin 

hyotysuhteella sahkoksi, jos saisimme kayttoomme parhaat saksa

laiset aurinkokennot . Voisimme kenties myyda sahkon eteenpain 

hintaan 20 pennia kilowattitunti, vaikkapa Imatran Voiman verk

koon tai uuteen Euroverkkoon. Nain laskien kukin meista saisi 

aurinkosahkosta myyntituloa kolme miljoonaa markkaa vuodessa. 

Turhaan ei ole sanottu, etta syntya suomalaiseksi on kuin lotto

voiton saisi. Aurinkosahko eroaa vain arpajaisista siina, etta 

saisimme miljoonavoiton saannollisesti, joka vuosi. 

Emme kuitenkaan viela osaa vangita aurinkoenergiaa suo

raan sahkona, riittavan laajassa mitassa, miljoonia hehtaareja 

maan pintaa peittaen. Siksi otamme avuksi luonnon keinot. An

namme metsien aurinkokennon peittaa maan, vangita auringon sa-

teilyn ja varastoida energian puuksi. 

Metsankasvu uusiin lukemiin 

Metsantutkimuslaitoksen arvion mukaan metsabiomassan 

kokonaiskasvu maassamme on nyt 135 miljoonaa kiintokuutiota vuo

dessa. Kasvu jakaantuu kolmeen osaan: runkopuuhun (79 miljoonaa 

kuutiota), oksiin ja pienpuuhun (36 milj. m3
) seka kantoihin ja 

juuriin (20 milj. m3
). Nykyaan korjataan vain runkopuuta. Teol

lisuus tarvitsee sita vuosittain noin 50 miljoonaa kuutiota vuo

dessa, runsaat 60 prosenttia vastaavasta puun kasvusta. 

Varsinaista energiapuuta (pienpuuta ja hakkuutahdetta 

1 haketta) korjataan nykyaan mitattoman vahan, vajaa 100,000 kiin

tokuutiota vuodessa. Se on vain prosentin murto-osa korjaamat

tomasta metsabiomassasta. 

Toki kaikkea puuta ei voi eika kannata korjata. Osa 

kasvusta on jatettava luonnonpoistumaksi: pokkeloiksi, keloiksi 

ja tuulenkaadoiksi aarnialueisiin, kansallispuistoihin ja suo-

jelumetsiin. 

energiapuusta. 

Pienikokoisuuttaan ei taas kannata korjata osaa 

Nykytekniikalla, kohtuullisen taloudellisesti Ja 

ymparisto huomioiden 85 miljoonasta voisi korjata ehka 50 mil

joonaa kuutiota. 

Metsavarojemme, niiden puustopaaoman ja sen vuotuinen 

kasvun (koron) puolesta hakkut voisi kaksinkertaistaa nykytasos

taan. Ja on syyta korostaa etta edelleen korjattaisiin vain 

korkoa, eika paaomaan tarvitse koskea. Metsaa olisi myos vara 
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jattaa nykyista mittavampiin suojeluvarauksiin. 

Ensimmaista kertaa metsataloutemme historiassa olemme 

nyt tilanteessa, jossa tunnemme metsavaramme ja niiden vuotuisen 

kasvun hyvin tarkkaan, satelliittikuviin ja tietokoneisiin pe

rustuvien menetelmien avulla lahes puu puulta. Ensimmaista ker

taa taloushistoriassa kaikki metsista kiinnostuneet osapuolet 

myos myontavat etta metsissamme on puuta, sita on paljon ja se 

kasvaa kertaluokkaa enemman kuin mita sita hakataan. 

Lahisuhdanteiden valossa metsateollisuus ei pysty laa

jentamaan kotimaisen puun kayttoa. Farin viime vuosikymmenen 

aikana teollinen puunkaytto on maassamme itse asiassa mieluummin 

laskenut kuin noussut. Maa~altaan merkittavia puun lisakayton 

mahdollisuuksia on vain yksi, puun kaytto energiajalostukseen. 

Maatiloista energiatiloja 

Maassamme on 431,000 veroilmoituksen tekevaa metsata

loustilaa. Metsalon keskikoko on 26.6 ha. Kolme neljannesta 

metsiemme vuosikasvusta kertyy metsataloustiloille. Energiapuun 

tuotannosta saavat lisaansioita nimenomaan metsalot. 

Maaseudullamme viela toimivat 129,000 aktiivia maati

laa ovat kaikkien metsataloustilojen osajoukko. Asutut maatilat 

ovat energiapuun ensisijaisia myyjia, silla niilla on jo pien

puun konekorjuun peruskalusto. 

Jos energian tuotanto puuvoimalla toteutettaisiin Suo

messa taysimittaisena (50 milj. kiintokuutiometria vuodessa} ja 

yksi maatila myisi vuosittain 500 kiintokuutiota, hakkeen tuot

tamiseen tarvittaisiin yhteensa 100,000 maatilaa. Aktiivit maa

tilat eivat siihen ehka enaa riita, silla kaikkien maatilojen 

vuotuinen metsankasvu ei ylita 500 kuutiota. Avuksi tarvitaan 

aktiiveja, seka jo syntyneita etta uusia metsatiloja. 

Nykyhinnoin energiapuu maksaa esimerkiksi Kiteen lampo

voimalan portille hakkeena luovutettuna 136 markkaa kiintokuu

tio. Jos metsatilallinen hoitaa koko tyon ketjun energiapuun 

kaadosta kuljetukseen, tilan vuotuinen liikevaihto 500 kuution 

hakkuulla on 68,000 markkaa. Metsatila voisi olla rahavirtojen 

osalta myos energiatila; metsatila myisi tietysti jareampaa puu

takin nykykaytannon mukaan. 

Kaytannossa energiapuun tuotannosta ja kaytosta synty

vat tyopaikat ja -tulot jakaantuisivat aitojen maatilojen, met-



satilojen, ammattimetsureiden seka urakoitsijoiden ja muiden 

yrittajien kesken. Lisaksi tulevat kerrannaisvaikutukset, muun 

muassa biomassavoimaloiden tutkimus-, kehitys-, rakennus- ja 

vientityot. 

Elpyvaan maaseutuun 

Miksi energiapuun kauppa ei kuitenkaan kay kaikkialla 

maaseudullamme, vaikka hukkapuulla, hakkuutahteella ja ensihar

vennuspuullakaan ei ole muita ostajia? Maaseudulla kaipaavat 

ansioita maatilat, metsatilat, metsurit, urakoitsijat ja koko 

muu tyollisyyden ketju? Epailematta siksi, etta energiapuun 

markkinat eivat ole riittavat eivatka vakaat. Ostoasiamiehet 

puuttuvat, koska ei ole energiapuuta kayttavia voimaloita . Ne 

muutamat harvat kunnat: esimerkiksi Kitee, Liperi, Virrat ja 

Kuhmo, jotka eivat hellittaneet puuvoimasta 1980-luvun lopun 

halvan oljyn vuosinakin, nayttavat nyt suuntaa muulle Suomelle. 
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Metsaenergian lisakaytto ei ole irrallaan kansallisista 

suurista ratkaisuista. Jatammeko puuvoiman jalleen odottamaan 

pariksi vuosikymmeneksi, jos valitsemme massiivisen ulkomaisen 

energialahteen? 

Verrattuna 1980-lukuun puuvoimalla on nyt riittavyyden, 

ymparistoystavallisyyden ja tyollistavyyden etuja, jotka paina

vat tulevaisuudessa yha enemman. Puuvoima tayttaa kaikilta puo

liltaan ne kestavan talouden vaatimukset joita ihmisen toimin

nalle asetetaan jo nyt kaikkialla maapallolla. Metsan kasvu 

merkittavaksi aurinkoenergian varastoksi tarvitsee itse asiassa 

vain kolme ehtoa : laajan pinta-alan , runsaasti sateilya tai

vaalta kasvukauden aikana ja riittavasti vetta puiden kasvaa. 

suomen luonnossa nama ehdot tayttyvat vuodesta toiseen. Siksi 

puuvoima on suomelle omintakeinen, ehtymattoman energiatalouden 

ja elpyvan maaseudun ja kestavan kehityksen ratkaisu. 
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