
TEKSTI: VELI POHJONE 

ERGIATAVOmEINEN 
PUUNJALOSTUSOHJELMA 

U usimpien Euroopan metsavaroja 
koskevien selvitystenmukaan met
sien puusto lisaantyy ja niiden vuo
tuinen kasvu nousee parhaillaan 

kaikkialla Lansi-Euroopassa. Erityisen sel
vasti nain on tapahtunut 1970- ja 1980-lu
vulla pohjoisen havumetsavyohykkeen 
maissa Suomessa ja Ruotsissa. 

Metsien lisaantyneen kasvun on saa
nut aikaan kolme todennakoista tekijaa. 
Teollisuudesta tuulien mukana kulkeu
tuva, saasteena pellitty typpi ei vielli vau
rioita, vaan painvastoin lannoittaa met
saa. Toinen tekija on kasvihuonekaasuksi 
mainittu hiilidioksidi. Sen pitoisuus il
makehassa on noussut, ja sekin lannoit
taa metsaa. 

Tarkein on kuitenkin kolmas tekija: 
onnistunut metsanhoito. Toisen maail
mansodan jalkeen aloitettu maaratietoi
nen metsanparannus tuottaa nyt tulosta. 
Onnistunut metsanhoito on paljolti on
nistuneita metsaojituksia. Ojikot puske
vat puuta nopeudella, mita metsien kor
juu ei ole pystynyt · euraamaan. 

PlusMetsissa kasvava 
puuvaranto 
Suomen metsat ovat 1990-luvulla kesta
van metsatalouden PlusMetsaa. Runko
puuta kasvaa noin 80 miljoonaa kuutio
ta vuodessa. Runkopuun vuotuinen ko
konaispoistuma (markkina- ja kotitarve
hakkuut, runkohukkapuu ja puiden luon
taintm kuoleminen) on 55 milj. m3 /v. Run
kopuun vuotuinen kasvu on 25 milj. m3 /v, 
45 prosenttia suurempi kuin poistuma. 

Metsabiomassankokonaiskasvu (run
got, oksat, latvukset, kannot, viheraines) 
on 126 milj. m3/v eli 51 miljoonaa ton
nia kuiva-ainetta vuodessa. Se vastaa 
energiasisalloltaan 24 miljoonaa oljy
tonnia. Vertailuna todettakoon, etta vuon
na 1991 maamme raakaenergian kulutus 
vastasi 30.3 miljoonaa oljytonnia. 

Ensimmliistli kertaa metslitaloutemme 
historiassa tunnemme metslivaramme ja 
niiden vuotuisen kasvun nyt hyvin tark
kaan, satelliittikuviin ja tietokoneisiin 
perustuvien menetelmien avulla llihes 
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Kuva 1. Markkina-ainespuun hak
kuut Suomessa w. 1980-91 , 
vastaava trendisuora, seka ener
giatavoitteisen puunialostusohiel
man mukaiset hakkuutavoitteet 
v. 2000 mennessa. 

puu puulta. Ensimmaistli kertaa talous
historiassa kaikki mets is ta kiinnostuneet 
osapuolet myos myontlivlit ettli metsis
slimme on puuta, sitli on paljon ja se kas
vaa kertaluokkaa enemmlin kuin sita ha
kataan. Metslivarojemme puolesta puun 
kayttoli on mahdollinen tehostaa. Se voi 
tapahtua kahdella tapaa: lislilimlillli ta
lousmetsien hakkuita ylipalinsli, ja kor
jaamalla puu nykyistli tarkemmin. 

Metslintutkimuslaitos arvioi syksylla 
1992, ettli jo metsien hoidon ja tulevai
suuden laatupuun (sahapuun) vuoksi en
siharvennus- ja energiapuuta tulisi kor
jata lisaa 10 milj. m3/v. Pitemmlin paal
le harvennusten laiminlyonti lislili pui
den saastetuhoja, kuolleisuutta ja kor
juukustannuksia. 

Suomen talousmetslit pysyvlit kasvu
kunnossa kasvatushakkuita lislilimalla. Ja 
on syytli edelleen korostaa, ettli lisahak
kuut koskisivat vain talousmetsan kor
koon, ei pliliomaan. Runsaskaan puun 
kaytto ei ole valttlimatta ristiriidassa luon
nonsuojelun kanssa. Metslili on vara jat-

tali entistli mittavampaan suojeluun, esi
merkiksi uuteen aarnimetsliohjelmaan. 

Metsatalouden vaisu 1980-luku 
Metslitalous ja -teollisuus eivat kasva
neet 1980-luvulla metslivarojen myotli. 
Markkina-ainespuun hakkuut pysyivlit 
keskimlilirliisella tasolla 44 milj. m3/v. 
Vaikka kansantalous oli vuosikymme
nen lopulla jyrkassli nousussa, vastaava 
ilmio jai metslitaloudessa, perustuotan
non tasolla kokematta. - Poikkeuksel
lista hakkuuvuotta 1991 ei kannata tlis
sli yhteydessa tarkastella. 

Mekaanisten (hioke ym.) ja kemiallis
ten massojen tuotanto on noussut verra
ten vakaasti vuodesta 1976. Sellun val
mistus on noussut hivenen jyrkemmin 
kuin mekaanisten massojen valmistus. 
1980-luvulla jatkuneen nousun varmis
ti tuontipuu. 

Sahatavaran tuotannossa on kaksi sel
vaa jaksoa. Sahaus lisaantyi aina vuo
teen 1980 asti, jolloin saavutettiin huip
pu, 10.2 milj. m3 sahatavaraa. Mutta sen 
jalkeen sahatavaran tuotanto on laskenut 
llihes puoleen. Vuonna 1991 sahatava
raa tuotettiin enaa 5.9 milj . m3

• Sahauk
sesta poistuivat etupaassa pienet ja kes
kisuuret sahat. Usein lopettamisen taus
talla oli kuoren, purun ja hakkeen mark
kinointivaikeus. 
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Metso on merkittava 
energian lahde 

Puuvoiman osuus Sucimen energian ku
lutuksesta oli 14 % vuonna 1991. Suomi 
on biopolttoaineiden kayttajana johtava 
lansimaa. Puuvoimasta tulee 55 % sellu
teollisuuden ligniinipitoisista jateliemis
ra, 23 % puun kuoresta, sahanpurusta ja 
muusta teollisuuden puujatteesra. 22 % 
puuvoimasta on peraisin perinteisesta polt
topuusta. 

Metsateollisuuden tarkk:a energiankayt
to oli kansallisen energian saastooh jelman 
huomattavin saavutus energiakriisien 
( 1973 ja 1979) jfilkeen. Erityisen merkit
tavasti ovat nousseet kuoren ja selluteol
lisuuden ligniinijatteen (sellun jateliemen) 
poltto. Seka saha- etta selluteollisuus ovat 
jatteidensa poltolla ylittaneet energia
omaval'aisuuden, ne ovat muuttuneet ul
komaisen oljyn kuluttajista kotimaisen 
sahkon tuottajiksi. 

Metsateollisuuden onnistuneessa ener
gian saastossa ja tarkassa puun kaytossa 
piilee kotimaisen energiaratkaisun avain. 
Kotimaista mets a-ja voimataloutta, ja nii
den tulevia mahdollisuuksia tulisi nyt ke
hittaa yhdessa. 

Energiatavoitteinen 
puunjalostusohjelma 
Otettakoon kansantaloutemme taman vuo
sikymmenen paahaasteeksi talousmetsien 
markkinahakk:uiden lisaaminen - Metsa 
2000 ohjelmaa myotaillen - 20 miljoo
nalla kuutiolla vuodessa (kuva 1). Mark
kinahakkuut nostetaan 1980-luvun keski
tasolta, 44 milj. m3/v tasolle 64 milj. m1/v. 
Mi ten tavoite palvelisi parhaiten seka puun 
kasvattajia, pienta ja keskisuurta teolli
suutta (PKT), varsinaista metsateollisuut
ta etta voimataloutta? 

Puolet hakk:uista, 10 milj. m3/v tulisi ol
lasahatukkia(kuva2). Toiset lOmilj. m1/v 
hakattaisiin kuitu- ja energiapuuna, met
siinhoidollisin perustein, Metsantutki
muslaitoksen syksyn 1992 suosituksen 
mukaisesti. 

Ensimmainen tavoite on keskeisin . 10 
miljoonasta kuutiosta korjattua tukk:ipuu
ta saadaan sahatavaraa 5 miljoonaa saha
kuutiota. Lisays ei ole metsataloudellem
me ennen kokematon. Sahatavarantuo
tanto vain nousee takaisin vuoden 1980 
tasolle (kuva 3). 

Tuotannon lisayksen paatavoite on sa
hapuun jalostus maakuntien PKT-yrityk
sissa niiden lupaavien kokemusten mu
kaan, mira PuuSuomi -hankk:eessa on jo 
saatu. Puun mekaaninenjalostus on maa
seudun terveinra tyollistamista. Jo van
hastaan tiedetaan, etta kaikista metsateol
lisuuden lohkoista rahapanos sahapuuhun 
poikii tyopaikkoina eniten. Raaka-aine 
saadaan paikan paalla ilmaisen aurinko
energian kasvattamana. Sahaus ja hoy lays 
eivat vaadi ulkomaista velkaa. Sahausja-
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losteet voi nyt vieda ulkomaille entistahel
pommin, kun markk:aa on kellutettu ja dol
larin arvo on noussut. Samalla sahatukin 
ostohinta on laskenut. 

Sahauksesta jaa poltettavaksi 2 milj. k
m3/v kuori- ja purujatetta. Sahauksestajaa 
myos pintahaketta, yhteensa 3 milj. k-m3 /v. 
Koska pintahake on sellunkeiton parasta 
raaka-ainetta, se kannattaa ohjata sellu
tehtaaseen. 

Toinen tavoite on varautua rakenta
maan 3 uutta sellutehdasta jo 1990-luvul
la (kuva 4). Tehtaat tai niiden laajennuk
set sijoittuisivat esimerkiksi Raumalle, 
Kaskisiin ja Kajaaniin. Mekaanisten mas
sojen tuotanto nostettaisiin nykyisissa teh
taissa vuoden 1990 tasolle. 

Uudet sellutehtaat tarvitsevat raaka-ai
netta yhteensa 8 milj. m3/v. Se saadaan sa
hojen pintahakk:eena (3 milj. k-m3 /v) ja en-

siharvennusohjelmah kuitupuuna (5 milj . 
m3 /v ). Uuden sukupolven sellutehtaat ovat 
maamme voimataloudelle edullisia ja ym
paristolle ystavallisia. Huipputekniikka ra
kentaa ne sahkon tuotannoltaan ylioma
varaisiksi. 

Vaikka sellun maailmanmarkkinahinta 
on nyt huono, sellun ja siita valmistetta
van puuvapaanhienopaperinkysynnan voi 
arvioida paranevan ainakin keskipitkalla 
(10-20 vuotta) tahtaimella. Paperinkulu
tus maailmassa nousee, ja kysytyimmik
si laaduiksi voivat tulla kierratysta par
haiten kestavat sellupohjaiset paperit. Sen 
sijaan esimerkiksi sanomalehtipaperin tuo
tannon niikymat ovat Suomen kannalta, 
koska eurooppalainen kierratyskuitu kay 
sanomalehtipaperinraaka-aineeksi. Se syo 
tilaa suomalaiselta hiokk:eelta. 

Kolmas tavoite on rakentaa ja uusia 
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biopolttoaineella kayvia voimaloita maa
hamme. Niiden raaka-ainetta ovatmm. sa
hoilta tuleva jate (2 milj. k-m3 /v) ja toinen 
puoli ensiharvennusohjelmaa (5 milj. 
m3/v) (kuva 5). 

Biovoimalat tuottavat leijupetiteknii
kalla seka sahkoa etta lampoa. Niissa on 
monipolttokattilat, joihin kayvat kaikki 
kiinteat polttoaineet: kuori, puru, hake, 
metsatahde ja turve. Biovoimaloita onkah
ta kokoa. Pienemman, Kuhmon mallin 
lammon tuotto ohjataan kaukolampo
verkkoon. Suuremmat biovoimalat ovat 
joko kaupunkien yhteydessa,metsateolli
suuden osana tai lauhdevoimaloina maa
seudulla siten, etta nykyisissa ja uusissa 
turvevoimaloissa voi polttaa seka turvet
ta etta haketta. 

Yhdistamalla metsa- ja voimatalous se
ka kayttamalla uusinta kotimaista tek
niikkaa, 20 fniljoonan kuution lisahak
kuulla voi tuottaa seka metsateollisuuden 
jalosteita vientiin etta sahkoa kotimaahan 
1180 megawattia (kuva 2). Metsateolli
suus kayttaa itse osan sahkosta. Myynti
sahkoa tulee noin 800 megawattia. 

Etuina ymp6rist6, talous ja 
maaseudun tyollisyys 
Energiatavoitteinen puunjalostus on ym
paristolle ystavfillinen: se ei tuota ikuisia 
jatteita, se ei lisaa hiilidioksidia ilmake
haan, eika rikkia happosateina luontoon. 
Typen oksidit minimoidaan uudella tek
niikalla. Rakeistettu puun tuhka palaute
taan metsaan. Kestavan, PlusMetsatalou
den tavoitteissa pysytaan edelleen. Met
savaramme lisaantyvat ainakin vuoteen 
2030 asti. 

Linjaus kotimaisiin uusiutuviin ener
giavaroihin, erityisesti puuvoimaan, piir
faa maastamme kuvaa kestavan kehityk
sen ja moniarvoisen metsatalouden tyys
sijana. Sen arvoa vientimme ja kansanta
loutemme tulevaisuudelle ei ole viela oi
vallettu. 

Puujate- ja hakevoimalat seka kuorta ja 
jateliemia polttavat kattilat ovat etevan tek
no logian, suomalaisten hyvin hallitsemaa 
tietotaitoa. Kotimainen voimateollisuus, 
esimerkkina Ahlstrom, Tampella, Outo
kumpu ja Wartsila, edustaa alan uusinta 
kansainvalista osaamista. Ala on ilmeinen 
kansantaloutemme kasvun lohko ja tule
vaisuuden vientivaltti. 

Sahateollisuus tuottaa jatteenaan edul
lisinta metsaenergiaa, 2 pennia kilowatti
tunti. Se on vain puolet puolet kivihiilen 
ja turpeen hinnasta. Sahateollisuus voikas
vaa nopeasti. Se tyollistaa eniten. Sahate
ollisuuden investointitarve on metsateol
lisuuden lohkoista pienin. Sahatavaran ja 
puun mekaanisten jalosteiden kilpailuky
ky on parantunut valuuttakurssien muu
tuttua ja sahatukin hinnan laskettua. 

Yhdistamalla sahateollisuus ja voima
talous toteutuu yhteisetuja. Saha hyotyy 
saadessaan vaikeasti markkinoitavan sa-
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Kuva 4. Mekaanisten ia kemiallisten massoien tuotanto w. 1980-91 ia tuotan
non kasvu v. 2000 mennessi:i enerkiatavoitteisen puunjalostusohjelman mukaan. 
Mekaanisten massojen tuotanto nousee vuonna 1993 vuoden 1990 tasolfe ja 
pysyy si//o v. 2000 asti. Kemiallisten massojen tuotanto nousee vuonna 1993 
vuoden 1990 tasolle ja lisi:ii:intyy kahden vuoden vi:i/ein mi:ii:iri:illi:i 600 000 
tn/v. Vastaavat uudet sellutehtaat valmistuvat vuosina 1995, 1997 ia 1999. 
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Kuva 5 . Energiapuun ki:iyttotavoite 
biovoimaloissa v. 2000 mennessi:i 
energiatavoitteiden puunialostus
ohjelman mukaan. Sahausii:iffeen 
koytto nousee tasolle 2 mil( k-m3/v 
ia pien- seki:i ensiharvennuspuun 
ki:iytto tasolle 5 milj. k-m3/v. 

hausjatteensa myydyksi voimalaan. Ri
moistajalosoista valmistetunhakkeen voi 
joko polttaa tai myyda liihimmalle sellu
tehtaalle. Voimala hyotyy siita, etta silla 
on varma polttoaineen toimittaja, poltto
aineen voi hinnoitella halvimman vaihto
ehdon eli jyrsinturpeen tasolle ( 4-5 
p/kWh). 

Puun tuottaja hyotyy siita, etta hanen 
leirnikollaan on entista useampi mahdol
linen ostaja. Saha ja voimala yhdessa voi
vatperiaatteessa ostaakoko leimikon. Tuk-

kipuusta valmistetaan sahatavaraa, kuitu
puu ja pintahake myydaan edelleen sellu
te'(llisuudelle, sahausjate jalostetaan siih
koksi ja kaukolammoksi. 

Energiatavoitteinen puunjalostus on jo 
toteutunut Kuhmon mallissa, missa pien
sahaus ja puusahkon tuotanto sahaus- ja 
metsiihakkeesta toimivat yhdessa. Kuh
mon malli on kesfavan metsa- ja voima
talouden ihanne maakuntien Suomelle. 
Raaka-aineet ja energia, niiden jalostus ja 
myynti ovat maakunnan omissa kasissa. 
Tyollisyys on pysyva ja se on hajautunut 
monen ammatin kesken koko maakuntaan. 
0 

Veli Pohjonen on energiapuu-ja turvetuotannon 
professori (vs.) Joensuun yliopistossa )a met
siinhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. 
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