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Vuonna 1992 julkaistiin kansainvalisessa tiedelehdes

sa merkittava tutkimus Lansi- Euroopan metsien tilasta. Se yl 

latti paitsi paitsi puun tuottajat ja jalostajat, myos metsan-

tutkijat. Metsamittausten mukaan puusto lisaantyy ja niiden 

vuotuinen kasvu nousee parhaillaan kaikkialla Lansi-Euroopas

sa. Erityisen selvasti nain tapahtuu havumetsien alueilla muun 

rnuassa Itavallassa, Saksassa, Ruotsissa - ja Suomessa. 

Metsavarojen ja metsien kasvun lisaantyrna voi tuntua 

epailyttaval ta, jopa ihrneel ta, olihan 1980-luvun puoli vali 

metsatuhojen aavistusten aikaa. Puuston maaran osalta mittaus

tulokset ovat ainakin Suomessa niin varmoja, kuin nykyisen 

metsatieteen menetelmin voi ylipaansa saavuttaa. Metsiemme 

kasvua seurataan toistuvin maastomittauksin, ilmakuvatulkin

noin, satelliittikuvin ja tietokonein tehtavin laskelmin. 

Metsatuhoja kylla ilmenee Lansi-Euroopassa, mutta 

sittenkin, ja onneksi, vain paikallisesti. Tuhoutuneita metsia 

loytyi vain puoli prosenttia metsien pinta-alasta. Vaikka 

tila osoittautui pelattya paremmaksi, metsatuhojen 

uhkaa on edelleen seurattava saannollisin tutkimuksin, ja 

luonnolle haitallisia teollisuuden paastoja on rajoitettava. 

Metsien lisaantyneen kasvun on saanut aikaan kolme 

todennakoista tekijaa. Ensiksi, kotimaan teollisuuden typpi

paastot, tai rajojen yli tuulien mukana kulkeutuvat typen ok 

sidit, eivat viela vaurioita rnetsia. Typen happarnoittava vai

kutus on jaanyt typen metsaa lannoitttavan vaikutuksen alle. 

Toiseksi, kasvihuonekaasuksi rnainitun hiilidioksidin pitoisuus 

ilmakehassa on noussut. Sekin lannoittaa metsaa. 

Kolrnas tekija on kuitenkin tarkein: onnistunut rnet

sanhoito. Toisen maailmansodan jalkeen aloitettu maaratietoi-
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nen metsanparannus tuottaa tulosta. Hoidetut talousmetsat pus

kevat puuta nopeudella, mita puun teollinen kaytto ei ole pys

tynyt seuraamaan. Metsatalouden kestavyytta vaarantamatta ta

lousmetsien hakkuita voisi lisata talousmetsiemme paaalueella 

45 prosentilla. 

Metsasta kansantalouteen tuoretta rahaa 

syva velkaantuminen ulkomaille on kansantaloutemme 

ongelmista pahimpia. Vuoden 1992 lopussa ulkomaan velkaa oli 

jo 235 miljardia markkaa. Jos metsamme olisivat ulkomaan velan 

vakuutena, hehtaarin vakuusarvoksi tulee 10,085 mk. Tai jos 

maksaisimme ulkomaan velan myymalla kaikki puumme, kuutiolle 

pitaisi saada pystymyyntihintaa 125 mk. Molemmin tavoin laske-

malla ulkomaan velka on ylittanyt metsiemme arvon. 

Nykylamassa maamme kaipaa valittomia tuotannollisia 

panostuksia, terveita investointeja, jotka tuovat kansantalou

teemme tuoretta rahaa, ei lisaa ulkomaan velkaa. Talousmet

sieTiu.ue lisaantyneiden puuvarojen hyodyntaminen on juuri tal

lainen hanke. Se on tuotannollinen investointi, painvastoin 

kuin esimerkiksi teiden ja rautateiden rakentaminen. Raaka

aine kasvaa paikan paalla ilmaisella aurinkoenergialla. Puu 

korjataan kotimaisella ty5lla. Puuta ja sen jalosteita voi 

vieda ulkomaille entista helpommin, kun markkaa on kellutettu 

ja dollarin seka eurovaluutan kurssi ovat nousseet. 

Kaikkia kansantaloutemme valintoja tulisi nyt tarkas

tella vasten ulkomaan velkaa: lisaammek5 sita, vai vahennamme

ko sita. Valintoihin kuuluu myos energia. 

Energian kotimaisuus taas tavoitteeksi 

Kymmenen vuotta sitten, 1982, maamme energiapolitii

kalla oli kaksi tavoitetta: energian saastaminen ja energian 

kotimaisuuden (erityisesti puun ja turpeen osuuden) lisaami

nen. Energian saastossa onnistuimme. Energian kotimaisuusas

teen nostaminen sen sijaan epaonnistui. 

Energian kotimaisuus on laskenut kuluneet 10 vuotta, 

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

teollisuusministerion energiatilastossa. Kun energiasta oli 

kotimaista 35 prosenttia vuonna 1970, kahdenkymmenen vuoden 
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kuluttua kotimaisuus oli alentunut jo 26 prosenttiin. Kahden 

energiakriisin (1973 ja 1979) jalkeen oljyn osuus kylla vahe

ni, mutta se korvautui 1980-luvulla ydinvoimalla, eika koti 

maisin cm::Lg..i..avcuv.i.u, kuten useat komiteamietinnot 1980-luvun 

alussa esittivat. 

Tuontienergian lasku oli vuonna 1991 ytteensa 11,1 

miljardia markkaa. Vuoden 1992 energialasku nousi dollarin mu

kana. Tulevat energialaskut nousevat viela enemman. 

Energian kotimaisuusasteen nostaminen tulisi ottaa 

uudelleen energiapolitiikan tavoitteeksi. Kotimaisten ener

giavarojen erityisasema tulisi kayttaa hyvaksi eritoten lama 

aikana. Kotimainen energia on perusvoiman vaihtoehdoista ai

nut, milla emme velkaannu lisaa. 

Metsa on kestava tyollistaja 

Vuonna 1991 metsasektorilla (metsatalous ja metsate

ollisuus) teki toita 115,000 suomalaista. He korjasivat ja ja

lostivat 49 miljoonaa kuutiota puuta. Yhden tyopaikan takasi 

aina yksi 426 kuution korjattu puuera. Nyt metsiemme kasvu on 

kohentunut niin, etta kestavyytta vaarantamatta talousmetsien 

puuta voisi korjata lisaa 20 miljoonaa vuodessa. 

Puun korjuu ja jalostus tehostunevat talla 

menella niin, etta yhta miestyovuotta vastaava puumaara nousee 

500 kuutioon. Talla suhteellakin 20 miljoonaa puun lisakuutio

ta tyollistaa metsasektorille lisaa 40,000 suomalaista. Metsa

sektorin tyopaikkojen paalle tulevat viela vahvat kerrannais

tyot, muun muassa sahoja, kattiloita ja sellutehtaita valmis

tavassa metalliteollisuudessa. 

Metsa- ja voimatalouden tyollisyys elpyy nopeimmin, 

kun panostetaan pieneen ja keskisuureen teollisuuteen (PKT), 

erityisesti sahoihin ja biovoimaloihin. Malliksi kannattaa ot 

taa Kuhmo, joka onnistui yhdistamaan sahauksen seka sahkon ja 

kaukolammon tuotannon uudella, toisiaan tukevalla tavalla. 

Kuhmon 7 7 " ma...1.....1..l on huipputekniikan, PKT~mittakaavan 

puunjalostus- ja puuvoiman tuotantolaitos. Kuhmon mallin ydin 

on paikallinen saha, jonka sivutuotteet kuori ja sahanpuru 

(yhteensa 25 % sisaan tulevasta puusta), jalostetaan sahkoksi 

(5 megawattia) ja lammoksi (13 megawattia). Sahauspolttoainet

ta voi jatkaa metsahakkeella. 
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Voimatalouden kannal ta Kuhmon mallissa on se etu, et- 

ta puun energiaosuus tuodaan metsasta joka tapauksessa jarean 

sahapuun sivutuotteena. Sahausjatetta Kuhmossa ei enaa tule. 

Kaikki ostettu puu kaytetaan hyodyksi. 

Sahatavara on yrityksen avaintuote. Voiman tuotanto 

takaa sen, etta saha paasee eroon ennen markkinattomasta sivu

tuotteestaan, ja saa siita viela maksunkin. Voimala hyotyy 

siita, etta polttoaineen virta on tasainen, ja polttoaine on 

kohtuuhintaista. 

Puun tuottaja taas hyotyy siita, etta hanen leimikol

laan on entista useampi ostaja. Saha ja voimala yhdessa voivat 

ostaa kokonaisia leimikoita. Tukkipuusta valmistetaan sahata

varaa, kuitupuu ja pintahake myydaan edelleen selluteollisuu

delle, sahausjate jalostetaan sahkoksi ja kaukolammoksi. Huo

nojen sellumarkkinoiden aikaan myos kuitupuun (latvapollit, 

leimikon ensiharvennuspuu) ja pintahakkeen voi polttaa voima

lassa sahkoksi. 

Puuvoimalan rakennustyon voi kaynnistaa nopeasti, jos 

rivakkuudessa seuraa Ylivieskaa. Ylivieskan biovoimala luvat-

tiin rakentaa valmiiksi ja laitos luovuttaa kayttokunnossa 

joulukuussa 1993, kun paatos oli valmis joulukuussa 1992. No

pealla rakentamisella on selva tyollisyyden tilaus. Rakenta

minen tyollisti jo vuoden 1992 lopulla 30 henkea, urakoitsi

joita ja h.uuef:Jajujc::11 vah.c::a. Vuonna 1993 tyopaikkojen luku on 

65-70. Biovoimaloiden ja sahojen rakennustyot ovat parhainta 

pienen 

tysta. 

ja keskisuuren metalli- ja --1,. __ __ .. ,_~ __ ., 1.; -····....J--
.L QJ"-t::lUlU.::> 1-t::U..L..L..L.::>UUUt::H elvy= 

Myos tyollisyyden hoidossa on muistettava kestavan 

talouden periaate. Tyopaikkojen tulee sailya isalta pojalle. 

Kuhmon malli on tasta oiva esimerkki. Viela 5 vuotta sitten 

Kuhmon 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 huonompi vaihtoehto olisi ollut lakkauttaa saha, lo

mauttaa metsurit ja sahan vaki, ostaa ydinsahkoa valtakunnan 

verkosta ja lammittaa kaupunki raskaalla polttooljylla. 



Ymparistotavoitteinen verotus kohentaa kannattav~uutta 
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Ymparisto painaa Suomen tulevassa taloudessa paljon. 

2000-luvun tulevaisuuteen ei enaa ~u~~i kuuluval! ikuisia jat

tei ta. Loppuvaksi haluamme myos hiilidioksidin pa.as tot, ja 

niiden myota ilmakehan hallitsemattoman lampenemisen. Emme 

ylipaansa halua enaa aiheuttaa ymparist6lle ylisukupolvisia 

mullistuksia, nainhan meita 

kokous kesakuussa 1992. 

evasti Rio de Janeiron 

Puuvoimalla on puolellaan kestavan talouden ymparis

toedut. Puun palaminen ei ole luonnolle ongelma, koska se on 

osa luonnon kiertokulkua. Puuvoirna on ilmakehalle ystavalli

nen: se ei lisaa hiilidioksidia, eika siita koidu happosatei

ta. Puu ei aiheuta kasvihuoneilmiota. 

Puuvoimalan ongelmallisin jate on tuhka. Mutta sen

kaan havitys ei ole ongelma, silla puun tuhkalla voi, ja silla 

kuuluu lannoittaa metsaa. Puun tuhkan rakeistaminen on jo rat

kaistu, eika tuhkan levityksesta koidu enaa edes polyongelmaa. 

Ymparistotavoitteinen polttoaineiden verotus on par

haillaan tulossa kaikkialle Lansi-Eurooppaan. Pisimmalle polt

toaineiden energiaverotuksen on vienyt Ruotsi. Kivihiilen ja 

raskaan polttooljyn ymparistomaksu on 21 - kertainen Suomen ta

soon verrattuna. Vero on uudistanut Ruotsin polttoainemarkki

nat. Raskasta polttooljya ei kannata kayttaa enaa lammityk

seen. Kivihiililaitoksia muunnetaan monipolttoaineille. Ympa-

ristotavoitteinen verotus kohensi metsahakkeen kannattavuutta 

niin, etta se kilpailee Ruotsissa fossiilipolttoaineiden kans

sa hinnallaan, ei vain metsanhoitoa ja tyollisyytta parantaen. 

Ymparistotavoitteinen verotus tulee kohentamaan puuvoiman, ja 

ylipaansa metsatalouden kannattavuutta myos Suomessa. 
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