
Puu energialahteena ja metsat tyollistajana 

Esitelma Polvijarvella 2.3.1993 (Metsanhoitoyhdistys / Polvijarven 

kunta) 

Veli Pohjonen 

Energiapuu- ja turvetuotannon professori (vs.) 
Joensuun yliopisto 

PUU ENERGIALAHTEENA - METSAT TYOLLISTAJANA 

Puuvoiman osuus Suomen energian kulutuksesta vuonna 1991 oli 

14 prosenttia. Suomi on biopolttoaineiden kayttajana edelleen joh

tava lansirnaa. Mista saamme puuvoimaa, mista rnetsaenergia tulee? 

/'\. Valtaosan (78 %) metsasta peraisin olevaa energiaa tuottaa rnetsa

teollisuus. Enaa vain murto-osa (22 %) siita saadaan tavanomai

sesta polttopuusta: haloista, pilkkeista ja hakkeesta. 

Teollisuudessa metsaenergiaa saa kahta tieta. Ensiksi ero

teltavat kuitupuun kuori ja sahauksen hylkypalat poltetaan tar

koin. Niista saadaan vajaa neljannes (23 %) puuenergiasta. Metsa

teollisuuden ratkaisema kuoren tarkka poltto sahkoksi ja lammoksi 

oli energian kansallisen saastoohjelman rnerkittavia saavutuksia 

1980-luvulla. 

Toinen osa, yli puolet puuvoimaa saadaan sellunkeiton pala

vista jatteista: mustalipeasta ja sulfiittiliemesta. Sellunkeitos

sa puuraaka~aineesta erotetaan solujen tukiaines, ligniini, joka 

on puun energiapitoisin osa. Ligniini antaa jateliemille niiden 

hyvan polttoarvon. 

Raakapuuksi laskien puuvoimaksi muuntuu 21 miljoonaa kuutiota 

vuodessa. Tai toisin sanoen: kaksi kolmasosaa metsistamrne vuosit

tain korjattavasta raakapuusta jatkaa aineen virrassa lautoina, 

lankkuina, selluna, paperina ja monen monina myyntituotteina. Yksi 

kolmasosa raakapuuta jalostetaan energian virtaan sahkoksi, pro

sessihoyryksi ja lammoksi. 

Nopeimmin puuvoiman tuotanto lisaantyisi sellutehtaissa. 

Energian saa jaloimmassa olotilassaan, sahkona. Uudenaikaisessa 

tayden mittakaavan sellutehtaassa, esimerkiksi Enon Uirnaharjussa 

sahkon yliomavaraisuus on noin 30 prosenttia. Puusahkoa syntyy 

1123 kilowattituntia (kWh) ilmakuivaa sellutonnia kohti, ja kun 

sahkoa kuluu vain 800 kWh/tn, myyntiin jaa 323 kWh/tn. 
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Jos sovelletaan 1980-luvun lopun tekniikkaa, yksi sellutehdas 

voi myyda puusahkoa 25-40 megawatin (MW) teholla. Mutta jos teh

taaseen tulevan biomassan kayttoa lisataan: hakkuutahdetta •ja 

pienpuuta korjataan enemman, ja jos energia jalostetaan uuden 

sukupolven leijupetitekniikalla ja paineistetulla kaasutuksella, 

myyntisahkon tehon voi nostaa valille 52-136 MW. Jokainen uusi 

sellutehdas olisi samalla noin 100 MW:n sahkovoimala. Uuden suku

polven sellutehtaita on ehdotettu perustettavaksi maahamme 2-5 

kappaletta. 

Kuhmon malli ja maatilan taso 

Aluevoimaloihin hajautetun energian tuotannon perusyksikoksi 

on kehitetty Kuhmon malli. sen ydin on saha, jonka sivutuotteet 

kuori (12 %} , sahanpuru (13 %} , ja ehka pinnoista ja losoista val

mistettu hakekin (29 %) poltetaan sahkoksi ja kaukolammoksi. Kuh

mon laitoksessa sahkoa syntyy 5 MW:n ja kaukolampoa 13 MW:n tehol

la. Sahausjatteen lisaksi voimala hankkii energiapuuta Kuhmon met

sista. 

Kuhmon mallissa on se etu, etta puun energiaosuus tuodaan 

metsasta joka tapauksessa, jarean sahapuun jatteena. Vanhan metsa

saannon mukaan puun korjuu on kuutiota kohti sita halvempaa, mita 

jareampaa puuta hakataan. Siksi sahapuusta eroteltava energia: 

kuori, puru ja hake ovat halvinta metsaenergiaa. Sahausjate kil

pailee lampolaitoksessa hinnallaan polttoturpeen kanssa; raskas 

polttooljy on pudonnut kilpailusta. 

Kuhmon malli on esitetty kloonattavaksi kaikilla maamme paik

kakunnilla, joilla on jo sopiva saha tai joihin voisi perustaa uu

den sahan, ja joilla kaukolampoverkkoon voi liittaa vahintaan 5000 

asukasta. Naista voimaloista on laskettu saatavan yhteensa noin 

180 MW:n sahkoteho. 

Puun energiakaytto voi lisaantya nopeasti myos maatiloilla ja 

omakotitaloissa. Seka sahkolammitykselle etta polttooljylle lanke

aa vuosittain asteittain nousevia ymparistoveroja. Uusiin pienta

loihin ei oljylammitysta enaa asenneta. Myes suora sahkolammitys 

jaanee pois. Sen asemesta tultaneen kayttamaan erilaisia yosahko

jarjestelmia, joihin liittyy varaava takkauuni tai lamminvesiva

raaja. 
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Metsa on kestava tyollistaja 

Vuonna 1991 metsasektorilla (metsatalous ja metsateollisuus) 

teki toita 115,000 suomalaista. He korjasivat ja jalostivat 49 

miljoonaa kuutiota puuta. Yhteen tyopaikkaan tarvittiin 426 kuuti

on korjattu puuera. Nyt metsiemme kasvu on kohentunut niin, etta 

kestavyytta vaarantamatta talousmetsien puuta voisi korjata lisaa 

20 milj. m3/v. 

Joensuun yliopistossa on laadittu maallemme energiatavoittei

nen puu n jalostusohjelma, milla talousmetsien lisakasvu hyodynne

taan. Puu korjataan energialtaan yliomavaraisiin sahoihin ( 10 

milj. rn3) ja sellutehtaisiin (5 milj. m3) seka uusiin biovoimaloi

hin (S milj. m3). Puunjalostusohjelrnan ydin on metsa- ja voimata

louden kehittaminen yhdesssa. Ohjelman aikajanne ulottuu vuoteen 

2000. 

Puun korjuu ja jalostus tehostunevat talla vuosikymmenella 

niin, etta yhta miestyovuotta vastaava puumaara nousee 500 kuuti

oon. Talla suhteellakin 20 rniljoonaa puun lisakuutiota tyollistaa 

metsasektorille lisaa 40,000 suomalaista. Sitapaitsi metsasektorin 

tyopaikkojen paalle tulevat viela vahvat kerrannaiset, muun muassa 

sahoja, kattiloita ja sellutehtaita valrnistavan rnetalliteollisuu

den tyot. 

Pienen ja keskisuuren teollisuuden elvyttarninen vaikuttaisi 

tyollisyyteen nopeimmin, esirnerkiksi panostarnalla sahoihin ja bio

voirnaloihin. Koska kattilateollisuuden vienti on vetanyt koko 

· 1arnan ajan, rnetallirniehet paasisivat takornaan uusia kattiloita ja 

sahan koneita valittomasti. 

Rakennustyo kaynnistyisi nopeasti, varsinkin jos rivakkuu

dessa seurataan Ylivieskan biovoirnalaa. urakka luvattiin rakentaa 

valmiiksi ja laitos luovuttaa kayttokunnossa joulukuussa 1993, kun 

paatos oli valmis joulukuussa 1992. 

Myes tyollisyyden hoidossa on muistettava kestavan talouden 

periaate. Tyopaikkojen tulee sailya isalta pojalle. Kuhmon malli 

on tastakin oi va esimerkki. Viela 5 vuotta si tten Kuhrnon sahaa 

uhkasi lakkautus. Selviytyjiksi povattiin vain isoja sahoja, jotka 

ovat sellutehtaan kupeessa. Kuhmon sahan pelasti puuvoima. Nyt 

Kuhmon laitos tyollistaa kannattavasti ja kestavasti runsaat 100 

henkea. Kuhmolaisille aarettoman paljon huonornpi vaihtoehto olisi 

ollut lakkauttaa saha, lomauttaa metsurit ja sahan vaki, ostaa 

ydinsahkoa valtakunnan verkosta ja lammittaa kaupunki raskaalla 
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polttooljylla. 

Energian kotimaisuus taas tavoitteeksi 

Kymmenen vuotta sitten, 1982, maarnme energiapolitiikalla oli 

kaksi tavoitetta: energian saastaminen ja energian kotimaisuuden 

(erityisesti puun ja turpeen osuuden) lisaaminen. Energian saas

tossa onnistuirnme. Energian kotimaisuusasteen nostaminen sen 

sijaan epaonnistui. 

Energian kotimaisuus on laskenut kuluneet 10 vuotta, ja itse 

asiassa koko sen ajan, kun sita on seurattu kauppa- ja teollisuus

ministerion energiatilastossa. Kun energiasta oli kotimaista 35 

prosenttia vuonna 1970, kahdenkyrnmenen vuoden kuluttua kotimaisuus 

oli alentunut jo 26 prosenttiin. Kahden energiakriisin (1973 ja 

1979) jalkeen oljyn osuus kylla vaheni, mutta se korvautui 1980-

luvulla ydinvoimalla, eika kotimaisin energiavaroin, kuten useat 

komiteamietinnot 1980-luvun alussa esittivat. 

Nykylaman syvin olemus liittyy ulkomaan velkaan. Kaikkia 

talouden valintoja tulisi nyt tarkastella velkaantumisen valossa: 

lisaantyyko velka edelleen, vai vaheneeko se? Tuontienergian lasku 

oli vuonna 1991 yhteensa 11,1 miljardia markkaa. Vuoden 1992 ener

gialasku nousi j a tulevat energialaskut uhkaavat nous ta vie la 

enernman, kun markka heikkenee ja dollari vahvistuu. 

Energian kotimaisuusasteen nostaminen tulisi ottaa uudelleen 

energiapolitiikan tavoitteeksi. Kotimaisten energiavarojen eri

tyisasema tulisi kayttaa hyvaksi nimenomaan lama-aikana. Raaka

aine kasvaa ilmaisella auringon voimalla, ja se korjataan kotimai

sella tyolla. Puu- ja turve jalostetaan sahkoksi ja lammoksi ko

timaisen teollisuuden takomissa voimaloissa. Kotimainen energia on 

perusvoiman vaihtoehdoista ainut, milla ernme velkaannu lisaa. 


