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Uusimpien metsavaroja koskevien selvitysten mukaan 

metsiemme puusto lisaantyy ja niiden vuotuinen kasvu paranee 

vuosi vuodelta. Puuston vuotuinen kasvu on noussut 1960-luvun 

alun 55 miljoonasta kuutiosta jo 79 miljoonaan kuutioon 

(1990). Nousua on yli 40 prosenttia. 

Metsavarojen ja metsien kasvun lisaantyma voi tuntua 

epailyttavalta, jopa ihmeelta, olihan 1980-luvun loppupuolisko 

metsatuhojen aavistusten aikaa. Puuston maaran osalta mittaus

tulokset ovat kuitenkin niin varmoja kuin nykyisen metsatie

teen menetelmin voi ylipaansa saavuttaa. Metsien kasvua seura

taan toistuvin maastomittauksin, ilmakuvatulkinnoin, satel

liittikuvin ja tietokonein tehtavin laskelmin. 

Metsanhoito takaa arvokasvun 

Jotta metsien hyva kasvu jatkuisi, metsanhoidolla on 

~~ jo lahivuosina kaksi avaintehtavaa. Puustoisten soiden metsa

ojat on auottava 20 vuoden valein. Muuten ojikko palautuu 

suoksi, puun kasvu tyrehtyy ja suometsa alkaa keloutua kesken 

kasvunsa. 

Kasvatushakkuut ovat toinen avaintehtava. Jos hoita

vista ensiharvennuksista luovutaan, laatupuun jareytyminen 

hidastuu, tukkipuun tuotos pienenee, ja myohemman vaiheen kor

juun kustannukset lisaantyvat. 'Kirves metsan kasvattaa' ope

tettiin 1950-luvun metsanhoidossa. Se pitaa paikkansa laatu

puun osalta edelleen. Talousmetsamme tuottavat arvokkainta 

puuta, sahatukkia, vain kasvatushakkuin. 

Etenkin mannikoiden ensiharvennukset ovat metsata

louden ongelma. Sellun keittajalle nuori manty on kehnoa 

raaka-ainetta. Pehmeaa puuta haviaa kuorinnassa . Ensiharven-
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nusmannyn kuitu on lyhytta. Paperin lujittamiseen kuluu sellua 

enenunan kuin pitempikuituisesta, jareasta puusta tehtya mas

saa. Lyhyet kuidut katkeilevat, eika sellun saanto ole sama 

kuin kuusikuidusta. Pulma tulee vastaan viela kierratyksessa. 

Ylitiheana kasvaessaan mannikot menettavat elinvoi

maansa . Ne harsuuntuvat tupsulatvaisiksi riukumetsikoiksi, 

joita on enaa vaikea kasvattaa tukkipuustoiksi. Pitkaan hoidon 

puutteessa rytekoityneet riukumannikot ovat harvoin hyvia ul

koiluun, marjastukseen tai metsastykseenkaan. 

Kun puuta kasvaa talousmetsissa paljon, myyntileimi

koita tarjotaan enemman kuin metsayhtiot voivat ostaa. Ylitar

jonnan vuoksi kolmesta metsakaupasta voi toteutua nykyaan vain 

kaksi. Korjattaviksi valikoituvat automaattisesti helpoinunin 

hakattavat vanhat metsat, eivat kasvatusmetsat. 

Metsatalouden painopisteen siirtyminen paatehakkui

siin on jo heikentanyt metsaalan tyollisyytta. Metsureita kui

tenkin tarvittaisiin kasvatushakkuissa. Sen sijaan vanhojen 

metsien hakkuissa heita ei enaa valttamatta tarvita, silla 

monitoimikoneet ovat kannattavimmillaan juuri paatehakkuissa. 

Metsavarojemme puolesta puun kayttoa on mahdollinen 

tehostaa. Se voi tapahtua kahdella tapaa: lisaamalla talous

metsien hakkuita ylipaansa, ja korjaamalla puu nykyista tar

kenunin. Talousmetsiemme tulevan arvokasvun turvaamiseksi kas

vatushakkuita tulisi lisata siten, etta ensiharvennuspuuta 

hakattaisiin noin 10 miljoonaa lisakuutiota vuodessa. Nyky

suhdanteissa metsateollisuuden laajennusten varaan ei voi kui

tenkaan laskea lisaa kasvatushakkuita. Merkittavia lisakayton 

mahdollisuuksia on vain yksi: puuvoima, eli jalostaa puusta 

sahkoa ja lampoa. 

Metsa on jo merkittava energian lahde 

Puuvoiman osuus Suomen energian kulutuksesta on 14 

prosenttia 1991. Biopolttoaineiden kayttajana suomi on johtava 

lansimaa. Puuvoimasta tulee 55 % selluteollisuuden ligniinipi

toisista jateliemista, 23 % puun kuoresta, sahanpurusta ja 

muusta teollisuuden puujatteesta. 22 % puuvoimasta on peraisin 

perinteisesta polttopuusta. 

Metsateollisuuden tarkka energian kaytto oli kan

sallisen energian saastoohjelman huomattavin saavutus ener-
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giakriisien (1973 ja 1979) jalkeen. Erityisen merkittavasti 

ovat nousseet juuri kuoren, purun ja selluteollisuuden lig

niinijatteen (sellun jateliemen) poltto. Seka saha- etta 

selluteollisuus ovat jatteidensa poltolla ylittaneet energian 

omavaraisuuden. Ne ovat muuttuneet ulkomaisen oljyn kulut

tajista kotimaisen sahkon tuottajiksi. 

Metsateollisuuden onnistuneessa energian saastossa ja 

tarkassa puun kaytossa on kotimaisen energiaratkaisun avain. 

Kotimaista metsa- ja voimataloutta, ja niiden tulevia mahdol

lisuuksia tulisi nyt kehittaa yhdessa. 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma 

Otettakoon kansantaloutemme taman vuosikymmenen paa

haasteeksi talousmetsien markkinahakkuiden lisaaminen - Metsa 

2000 ohjelmaa myotaillen - 20 miljoonalla kuutiolla vuodessa. 

Markkinahakkuut nostetaan 1980-luvun keskitasolta, 44 mil

joonasta kuutiosta 64 miljoonaan kuutioon. 

Puolet hakkuista, 10 miljoonaa kuutiota tulisi olla 

sahatukkia. Toiset 10 miljoonaa kuutiota hakattaisiin kuitu

ja energiapuuna, metsanhoidollisin perustein, Metsantutkimus

laitoksen syksyn 1992 suosituksen mukaisesti. 

Ensimmainen tavoite on keskeisin. 10 miljoonasta kuu

tiosta korjattua tukkipuuta saadaan sahatavaraa 5 miljoonaa 

sahakuutiota. Lisays ei ole metsataloudellemme ennen kokema

ton. Sahatavaran tuotanto nousee vain takaisin vuoden 1980 

tasolle. Tuotannon lisayksen paatavoite on pienissa ja kes

kisuurissa yrityksissa, sahapuun jalostustuksessa huonekaluik

si, aihioiksi, paneleiksi, design-tuotteiksi, monen moniksi 

mekaanisen puunjalostuksen vientituotteiksi. 

Sahauksesta jaa poltettavaksi 2 miljoonaa kiintokuu

tiota kuori- ja purujatetta. Sahauksesta jaa myos pintahaket

ta, yhteensa 3 miljoonaa kiintokuutiota. Koska pintahake on 

sellunkeiton parasta raaka-ainetta, se kannattaa ohjata sellu

tehtaaseen. 

Toinen tavoite on varautua rakentamaan jo 1990-luvul

la 3 uutta sellutehdasta: Rauma, Kaskinen ja Kajaani. Ne 

tarvitsevat raaka-ainetta yhteensa 8 miljoonaa kuutiota vuo

dessa. Se saadaan sahojen pintahakkeena (3 miljoonaa) ja 

ensiharvennusohjelman kuitupuuna (5 miljoonaa kuutiota vuodes-
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sa). Uudet sellutehtaat ovat voimataloudeltaan edullisia, 

koska ne voi rakentaa sahkon tuotannoltaan yliomavaraisiksi. 

Kolmas tavoite on rakentaa ja uusia biopolttoaineella 

kayvia voimaloita maahamme. Niiden raaka-ainetta ovat sahoilta 

tuleva jate (2 miljoonaa) ja toinen puoli ensiharvennusohjel

maa (5 miljoonaa kuutiota). Biovoimalat tuottavat leijupe

titekniikalla seka sahkoa etta lampoa. Niissa on monipoltto

kattilat, joihin kayvat kaikki kiinteat polttoaineet: kuori, 

puru, hake, metsatahde ja turve. 

Biovoimaloita on kahta kokoa. Pienemman, Kuhmon 

mallin lammon tuotto ohjataan kaukolampoverkkoon. suuremmat 

biovoimalat ovat j oko kaupunkien yhteydessa, metsateollisuuden 

osana tai lauhdevoimaloina maaseudulla siten, etta nykyisissa 

ja uusissa turvevoimaloissa voisi polttaa seka turvetta etta 

haketta. 

Yhdistamalla metsa- ja voimatalous seka kayttamalla 

uusinta kotimaista tekniikkaa, 20 miljoonan kuution lisahak

kuulla voi tuottaa seka metsateollisuuden jalosteita vientiin 

etta sahkoa kotimaahan yli 1000 megawattia. Metsateollisuus 

kayttaa itse osan sahkosta. Myyntisahkoa tulee noin 800 mega

wattia. 

Puuvoimaloiden rakentaminen kiynnistynyt 

Puuvoima palasi aluevoimaloiden energialahteeksi 

vuonna 1992. Puuvoiman paluu oli mahdollinen uuden polttotek-

- ~ niikan myota. Biomassan leijukerrospoltto oli kehittynyt yli 

10 vuoden aikana niin, etta se voitiin ottaa kayttoon suurvoi

maloiden ja metsateollisuuden lisaksi myos pienemmissa katti

loissa. 

Uuden biovoimalan sydan on kotimaisille polttoaineil

le raataloity leijupetikattila. Leijukerrospoltossa vanhanmal

lisen arinan korvaa ilmavirrassa leijuva hienon hiekan kerros, 

leijupeti, johon polttoaine syotetaan. Polttoaine saa olla 

haketta, kuorta, purua tai turvetta. 

Leijupedin merkittava etu arinapetiin verrattuna on 

voimalan koossa. Sahkoa voi tuottaa pienehkoissa biovoimalois

sa, sahkon tuotannon voi hajauttaa lahelle sahkon kayttajia. 

Esimerkiksi Kuhmossa sahkotehon kilpiarvo on vain 5,4 megawat

tia. Viela 10 vuotta sitten nain pieni biovoimala oli mah-
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doton; pienin kannattava laitos oli kymmenen kertaa suurempi. 

Sahkon lisaksi biovoimalat tuottavat jaahdytysvesinaan kauko

lampoa. Si ta syntyy noin kolminkertaisella teholla sahkoon 

verrattuna. 

Kuhmon malli on vauhdittanut maakunnissa jo useita 

vastaavia hankkeita. Paatoksia ovat tehneet, tai niita ovat 

pitkalle valmistelleet muun muassa Kuusamo, Ylivieska, Lieksa 

ja Outokumpu. 
' Kuhmon mallin puuvoimahankkeissa on merkittavia tyol-

lisyysarvoja. Viela 5 vuotta sitten Kuhmon sahaa uhkasi lak

kautus. Selviytyjiksi povattiin vain isoja sahoja, jotka ovat 

sellutehtaan kupeessa. Kuhmon sahan pelasti puuvoima. Nyt Kuh

mon laitos tyollistaa kannattavasti ja pysyvasti runsaat 100 

henkea. Kuhmolaisille aarettoman paljon huonompi vaihtoehto 

olisi ollut lakkauttaa saha, lomauttaa metsurit ja sahan vaki, 

ostaa ydinsahkoa valtakunnan verkosta ja lammittaa kaupunki 

raskaalla polttooljylla. 

varaavat takkauunit - puuvoimaa pientaloissa 

Varaavien tulisijojen, nykyaikaisten takkauunien ra

kentajana Suomi on johtava maa maailmassa. suomessa takkauu

nien valmistus on keskittynyt Pohjois-Karjalaan, Juuan vuolu

kiviesiintymaan. 

Vuolukiven paremmuus varaavissa takkauuneissa perus

tuu kahteen ominaisuuteen. vuolukiven lammonjohtavuus on 8,8 

0 ~ kertaa suurempi kuin muuratun tiilen. Hyva lammonjohtavuus 

nostaa palamisen hyotysuhdetta, puun energian saa paremmin 

talteen. 

Vuolukivisen takkauunin lammonvarastointikyky on 2,2 

kertaa suurempi kuin samankokoisen, tiilista muuratun takkauu

nin. Hyva lammonvarastointikyky on kayttajalle ystavallinen, 

koska uuni luovuttaa lamponsa hitaasti ja tasaisesti. Yhden 

varaavan takkauunin lammonluovutusteho on 2 - 3 kilowattia. 

Vuonna 1992 Suomessa oli 965,000 pientaloa. Pientalo

jen maara ylittanee miljoonan viela talla vuosikymmenella. 

Periaatteessa kaikkiin pientaloihin voisi rakentaa varaavan 

takkauunin lammonlahteeksi, jota kaytettaisiin ainakin kovim

pien pakkasten aikaan, kun energian tarve maassamme on suurin. 

Jos miljoonaan pientaloon rakennettaisiin varaava 
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takkauuni, ja ne kaikki olisivat pakkasilla yhta aikaa kaytos

sa, niiden luovutusteho olisi 2000-3000 megawattia, 2-3 uuden 

ydinvoimalan tehon verran. Vertailun vuoksi: pientalojen sah

kolammityksen nykyinen osuus talven kuormitushuipuissa on juu

ri 2500 megawattia. 

Juuan mallissa yhdistyy uunilammitys ja metsanhoito, 

varaavat takkauunit ja ensiharvennuspuun kaytto niiden poltto

aineeksi. Juuan mallissa saadaan pienella paaomapanoksella 

edullisinta huipputehoa sahkon tuotannon avuksi, korvaamaan 

lammityssahkoa. Juuan mallissa kasvatusmetsien energiahakkuut 

turvaavat osaltaan metsien, maamme tarkeimman raaka-aineen, 

kasvumahdollisuuden hyvalaatuiseksi sahapuuksi. 

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

siemme 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 tyolla. 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: lisaammeko sita, vai vahennamme

ko si ta. Kotimainen energia on ainut, mil la emme velkaannu 

lisaa. 
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