
·oMAMAA 1'6 ,) . 1~1] 

. Rion kokouksen suositukset sopivat Suomelle: 

:Utlsiutuvat luonnonvarat ovat edelleen 
vaurautemnte perusta 
Veli Pohjoneh, Energiapuu- ja turvetuotannon professori, Joensuun yliopisto . 

Aina Alavetelin kappalaisen Antti Chydeniuksen ajoista, 1760 -luvulta lahtien 
maassamme on pohdittu, mita ovat ne voimavarat, mistii kansakunnan vauraus 
syntyy. Ennen Chydeniuksen aikaa, kun yhteiskunnat olivat suljettuja ja ulkomaan 
kauppa olematont~, suomalaisia voimavaroja olivat pellon perustuotanto ja sen 
maatalousylijiiiima. Viljelija ja hanen mukanaan koko yhteiskunta vaurastui, kun 
leipaviljan sato ylitti viljelijaperheen tarpeen, ja viljaa riitti myytiivaksi. 

Antti Chydenius esitti, kuinka kansakunnalle olisi hyvaksi vapauttaa ulkomaan 
kauppa. Kun hanen neuvoaan seurattiin, Suomelle rupesi syntymaan vaurautta 
muustakin voimavarasta kuin maatalousylijiiamasta. Englantiin viety Pohjanmaan 
terva oli maamme hyvinvoinnin perusta 1700-luvulla ja vielii 1800 -luvun alussa. 
Sahatavara ohitti viennissa tervan vasta 1830-luvulla, paperi taas sahatavaran 
1930-luvulla. 

Kahdensadan vuoden 
ajan vaurautemme kasvun 
takasi metsiin perustuotanto. 
Vielii 1950-luvun alussa met
siit olivat Suomen voimava
roja niin, ettii vientimme oli 
yli 90-prosenttisesti puuta ja 
senjalosteita. 

Kasvutalous ei 
. . . . kesJanyt : 
.'. ( 9'~Q-luvu111,1 liin~i'rnaissa 

yleistyi ~ a.svutalouden oppi . 
KaSl'UtaioudE;SSa hiotannon, 
kiuisantitotteen,' ktilutuksen, 
liihes kaiken, mitii .voi rahal
la mitata, tuli kasvaa miiiirii
prosentti vuosittain. Kasvi
talouden piti johtaa Suomi 
kestiiviiiin vaurauteen. 

Prosenttikasvun voima 
otettiin uusiutumattomista 
energiavaroista, halvasta ki
vihiilestii ja oljystii. Siksi 
myos energian kulutuksen 
tuli kasvaa miiiiriiprosentti 
vuosittain. Maasta kaivettu
jen ja pumpattujen polttoai
neiden, nimenomaan oljyn ja 
kivihiilcn runsas kiiytto oli 
ltnHv11lnl11111h•n t11nnuksia . 

Mulln mik-.i knsv11111lo11s 
t•t k,•,.Ulnylklliln'! l\lik•I kn• 
v11l11J1111J \ .,,j nwitllll 1u •11 ,. j 

jn1111 kll~lllllmlll tnmlllln In 
111111,11'! 'l ',ybttb1n yys Qll nous
sut , enhiit.y.slukemaan: vuo
~en.' J 99,2 alTruP,uofolln jo Ill 

lottovoiton sa1s1. Aurinko
siihko eroaa vain arpajaisista 
siinii, ettii saisimme miljoo
navoiton siiiinnollisesti, joka 
vuosi. 

Emme kuitenkaan osaa 
vangita aurinkoenergiaa vie
Iii suoraan siihkonii, sillii 
1900-luvun tekniikka pettiiii. 
On vaikea kuvitella, etUi mil 
joonia hchtanrcjn mmm 11in 
tan p(•ilcl tlliHiin jull111v111l11 
v1dok11nnolt•vyllll, 1•Ni111(•rkik 

1990-luvun alussa kestiiviin 
metsiitalouden PlusMetsiii: 
ne kasvavat enemmiin kuin 
mita niitii hakataan. Runko
puuta kasvaa 79 miljoonaa 
kuutiota vuodessa. Kun 
puustoa hakataan noin 50 j11 
puila kuolee luontnis••~ti r. 
miljoorm11 kuul loin v1101h·~ 
1111, v11ol11i111'11 1111i~h111111 on 
yhlt·••n~h r1r, 111llj11011n11 kuu 
lioln . V110luh11•11 k1111vu on sl
im, ,a,a r1r11s<1nttin suurempi 
kuln poi stuma . 

Metsiibiomassan vuotui
ncn kokonaiskasvu (rungot, 
oksat, latvukset, kannot, vi
heraines) on 126 miljoonaa 
kiintokuutiota eli 51 miljoo
naa tonnia kuiva-ainetta. Se 
vastaa energiasisiilloltliiin 24 
miljoonaa oljytonnia. Vertai 
luna todettakoon, etUi vuon 
na 1991 maamme raakaener
gian kulutus vastasi 30,3 
miljoonaa oljytonnia. 

Ensimmiiistii kertaa met
siitaloutemme historiassa 
tunnemme metsiivaramme ja 
niiden vuotuisen kasvun nyt 
hvviu l11rlllu11111, ~nt,•lliilliku 
din 111 llrlnkonrh,ll11 11rn111 
lll\ ·11111 111r11rlt'lmlr11 11v11ll11 
llihr • 111111 1111111111 1,: ... 1111 
mllbtll ltNlnn tuloushll.to • 
riassa kaikki metsistii kiin-

n"inpuol11,1 111~·•~11 

selluteollisuus ovat jiittei
densii poltolla ylittiineet 
energiaomavaraisuuden, ne 
ovat muuttuneet ulkomaisen 
oljyn kuluttajista kotimaisen 
siihkon tuottajiksi. 

Metsiileollisuuden onnis
tuneessa energinn siilistossii 
ja tarknssa puun kiiytossii 
piilee kotimaiscn energiarat
kaisun 1wain. Kotimaista 
metsii- ja voimalaloutta, ja 
niiden tulevia mahdollisuuk
sia tulisi nyt kehittiiii yhdes
sii. 

Kansallinen tavoite 
vuoteen 2000 

mcnn<•ssii 
011-ttnlrnon lu111h1111lnlo11 

t(•mnu- lh111h11 vno~ikymm•• 
11N1 111111111111,-lt·rl,si l11l1ms
rm•IMit•11 l111kkuid1•11 lisllllmi-
111•11, Mt>lsll 2000 ohjelmaa 
mylUliillen, 20 miljoonalla 
kuutiolla vuodessa. Mi,ten ta
voite palvelee parhaiten sekii 
puun kasvattajia, pientii ja 
keskisuurta teollisuutta 
(PKT), varsinaista metsiite
ollisuutta ettii voimatalout
ta? 

Puolet hakkuista, JO mil 
joonaa kuutiotn vuisi 01111 sn
hntukkin . Toist•I IO miljoo 
111111 kuuliot11 lmk11llni~ii11 
kuitu- ju 1•11erl{i111111m111, 1111'1 

sllnhoidollisin p••rust(•in, 
Metslin tutkimuslui toksen 
syksyn 1992 suosituksen mu
kaisesti. Metsien lisiihakkuu 
(40 prosentin nousu) jakaan
tuu puun kasvattajille tasai
sesti liipi Suomen siinii suh-
1 r•'""" k11i11 111111vur111111111• 
u, ·nl IINIUlnlynrrt 

l•:1ul111111IU11r11 111\'olt 

1111 "" ' '" ' ' ' '" Ill 111llj11111111NIII kuullo~lu kurjulluu lukki -
puuta sahataan vnod"""" 
l111111111 111 l1111ld11111 , hC1•1•n • II '., 

. Uudet sellutchtaat olisi
vat maamme voimalaloudel
le edullisia. Ne rakennettai
siin siihkon tuotannoltaan 
yliomavaraisiksi. 

Kolmas tavoite on ra
kentaa ja uusia biopolttoai
neella kiiyviii voimaloita 
maahamme. Niiden raaka
aineita oval mm. sahoilta tu
leva jiite (2 miljoonaa) ja toi
nen puoli ensiharvennusoh
jelmaa (5 miljoonaa kP1utio
la). Biovoimalat tuottavat 
leijupetitekniikalla sekli siih
koii ettii liimpoa. Niissii on 
monipolttokattilat, joihin 
kiiyviit kaikki kiinteiit polt 
toainect: kuori, puru, hake, 
mcts!itiihde jn turve . 

Biovoimaloita on kahta 
kokoa. Pienemmiin, Kuhmon 
mallin liimmiin tuotto ohja
laan kaukoliimpoverkkoon. 
Suuremmat biovoimalal ovat 
joko kaupunkien yhteydessii, 
metsiiteollisuuden osana tai 
lauhdevoimaloina maaseu
dulla siten, ettii nykyisissii jn 
uusissa turvcvoimaloissn 
voisi polttan st•kll lurveltu 
t>llii h11kc•1t11. 

Yl11liNllhnllllll tt11•lstl - ja 
vnimnlulous s(•kil kllyttlimlil
lll uu~inla kolimaisla tek
niikkan, 20 miljoonan kuuti
on lisiihakkuulla voi tuottaa 
sekii metsiiteollisuuden ja
losteita vientiin ettii siihkoii 
kotimaahan yli 1000 mega
wattia. Metsiiteollisuus kiiyt
tiili itse osan siihkostii. 
Myyntisiihkoii tulee silti noin 
800MW. 

Kestavan taloudcn 
••tnjn 

Uni kui~u 1111 ym11Uri,.ll1llc• 
)'Nlllvllllinrw <'i llmhlu jllll<'I 
Ill , <'i liNllhiilltllnll~itlin 1111111 
k1•hllll11, (•i dkkill, typc•n okNi 
dit mi11imoid11un uudelln 
tekniikalla. Rakeistettu 
puun tuhka palautetaan 
metsiiiin. 

Kestiiviin, PlusMetsiita
louden tavoitteissa pysytiiiin 
edcllccn. Metslivaramme li
llllntyvlll 11l1111ki11 v11nlt•N1 
11:111 """ MrhlU\ 011 vnrn IIU 

tllli llt~~l1111ilhlll" 11u1 1111111111 
t1•ltnlhl11 111111jrh1,·11m11loll11. 

Linjaus kotimaisiin uu-
iut u, ·lht rn, •1r,in, ·u1uihl11 

11 !'"'" 0111n1111 , 11111 
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suus ja voimatalous toteutuu 
yhteisetuja . Saha hyotyy 
saadessaan vaikeasti mark
kinoitavan sahausjiitteensii 
myydyksi voimalaan. Ri
moista ja losoista valmiste
tun hakkeen voi joko polttaa 
tai myydii llihimmiille sellu
tehtaalle. 

Voimala hyotyy siilii, et
tii sillli on varma polttoai
neen toimittaja, polttoaineen 
voi hinnoitella halvimman 
vaihloehdon eli jyrsintur
pecn tasolle (40-50 
mk/Mhw). Sahapuussa kor
jattava metsiienergia on hal
vintn ja helpoimmin korjat
tavau metslienergiaa. 

Puun tuottaja hyotyy sii
tii, ellii hiinen leimikollaan 
on entislii useampi mahdolli
nen ostaja. Saha ja voimala 
yhdessii voivat ostaa koko 
leimikon. Tukkipuusta val
mistetaan sahatavaraa, kui
tupuu ja pinlahake myydiian 
edelleen sell uteollisuudelle, 
snh11usjiite jalosletaan siih
ktlksi ja kuukoliimmoksi. 
Mnrkkinoidcn niin piiiitettii
i M;!i myos kuitupuu (erityi
sesli ensiharvennuspuu) ja 
pintahake voidaan ohjata 
voimalaan. 

Ensiharvennus- ja pien
puun energiakaytollii on li
siiksi melsiinhoidon peruste: 
ellei nuoria metsili harvenne
ta ajallaan, tulevien suku
polvien metsiiperinto on vaa
rassa. Talousmetsiin puun 
tuolon tuleva arvo laskee, jos 
sitii ei harvenneta aikanaan. 
Myos metsien kestiivyys il
m1111s1111st,•il n vnslm111 voi vli
llt'nlyll 

Ilion kolum s 1uwl 
111111(11 

ll u II N u II I II I n II I ,. 111 1111· 

2000 - luvun suuri linj11 on ve
dettlivii Rio de Janeiron ym
piiristokokouksen hengessii. 
Kokous jatti osanottajilleen 
vaativan haasteen. Kavahta
kaa tiljyn, kivihiilen, malmi
en ja muiden uusiutumatto-
111i1•11 h101111011\' llr11jt'l1 lisll 
ltM~tlOI\ . ltt1kl't1l11k1rn nllrll'n 

"" ' "" '" '" ll1111INk1111111111 1111 
~ ,.1,1111" kr,.Ulvlln tnln111ll'lt Jn 
kestavan kehityksen perus-
1 rrll• • Hr.tll, ·lln l11l1111tl<'n 



j111111 kNsltulmht Wmllflu 111 
nuu,n'! 'l\310.tU,1nyys, on nous
sut ,. enniity.slukemaan: vuo
rll"n I 0112 nlllu1111ol1•ll11 In Ill 
lw~ 1111olrl'II 111111111111111111. 

Kn-,·11l11lo11tlr11 vl111111hlll 
piti 'lt11h11111111 lulojn 1111ljn11 
e1wmmll11, kuin lt101111ist11 nl
hcutuu menoja. Miksi kui
lenkin velkaannuimme ulko
maille enemmiin kuin kos
kaan ennen? Ulkomaista vel
kaa oli vuoden 1992 lopussa 
jo 235 miljardia markkaa. 
Silloin ulkomaan velkaa on 
suomalaista nelihenki~rn 
perhettii kohti 188,000 mnrk
kaa. Tai toisin laskicn: ullw
maan vclka vaslnn knikkien 
Suomen metsien puustojen 
pystymyyntiarvoa, kun kuu
tion hinnaksi lasketaan 124 
markkaa. 

Harhauduimmeko . kulu
neen 40 vuodeµ, kasvukau
den, 'halvan ·otjyn ja '•{uilvan 
lcivihiilen aikana erooti ~voi
mavarasta, vauraude:n · · pe
:tustasta, miki! meille on 
omintakeisinta ja luonnolli
sinta? 1980-luvun lopun vuo 
sina emme cnllil luottnncet 
rikkaimpaan luonnonvn
raamme, metslin kasvuun. 
Metsatalous on aurin-

kovoiman taloutta 
Aurinkovoimaa lankeaa 

vuoden aikana jokaiselle 
Suomen hehtaarille keski
miiiirin 1000 kilowatin tehol
la. Kun meitli on 5 miljoonaa 
kansalaista, ja maapintaam
me on pyoreiisti 30 miljoonaa 
hehtaaria, jokaisella suoma
laisella on kiiytossiiiin 6000 
kilowatin aurinkoteho. Tai 
toisin laskien: vuoden aikana 
aurinkoenergiaa kertyy kul
lekin suomalaiselle 50 mil
joonaa kilowattituntia. 

Voisimme kenties muun
taa aurinkoenergian 30 pro
sentin hyotysuhteella sah
koksi, jos saisimme kliyt
toomme parhaat saksalaiset 
monikalvoiset aurinkoken
not. Voisimme kenties myydii 
sahkon eteenpiiin hintaan 20 
penniii kilowattitunti, vaik
kapa Imatran Voiman verk
koon tai uuteen Euroverk
koon. Nain laskien kukin 
meistii saisi aurinkosiihkostii 
myyntituloa kolme miljoo
naa markkaa vuodessa. Tur
haan ei ole sanottu, ettii syn
tyii suomalaiseksi on kuin 

si metslin latvuston tasolla. 
Siksi otamme avuksi luon
non keinpt. Annamme met
siin aurinkokennon peittliii 
maan, ja varastoida aurinko
voiman kemialliseksi voi
maksi, puuksi. 

Metsiitalous on suoma
laista aurinkolnloutta. Mel
slin knsvu on p .. r1iisi11 uusiu 
tuvnsl11 voitn11v11n1st11, 11ud11 
gostn. J\urinkot11ln11rlc·n Ulr
kdnlll r1111k11-11incUu, slHei
lyli, 011 paljon cikli se ehdy. 
Auringon sliteily on ilmaisla, 
se kasvattaa metsiin puut ii
man ihmisen suurta ptmnis
tusta, ellei viikisin. Metsiin 
aurinkovoiman tiihden mei
dlin ei tarvitse velkaantua 
ulkomaille. Metsiin hoitami
nen ja puun korjuu vaativat 
vain kotimaista tyota, koti
maisia lyok11luja j11 kotimai
sia koneila. Korjatun puun 
jalostuksen osaamme koti
maisin menelelmin. 

2000-luvun kest!iv!I ta
lons perusluu uusiuluviin 
luonnonvaroihin. Niistii 
saamme ehtymiiUomiisti raa
ka-aineita, niistii saamme 
ehtymlitontii energiaa. Edel
lytyksiii tarvitaan kolme: au
rinkovoimaa, riiUiiviisti vet
tli ja riittiivlisti maata. Ne 
edellytykset tiiyttyviit Suo
men maaseudulla, maamme 
metsissii. Metsli on se voima
vara, johon meidiin on entis
tii enemmiin lurvattava kas
vutalouden jlilkeisellii ylivel
kaantumisen vuosikymme
nellii. 

Metsankasvu uusiin 
lukemiin 

Suomen melslil oval 

111111·'1 111111 ,,11111,,. , .... ,. .... 
mlilslli kcrtnu tuloushlsto
riassa kaikki metsistii kiin-
1111•h1t1l'rl o•npm•l•t 111yll 
111y11111 IIVIU, l'I Ill 111,hlnlhll 
11111 1111 111111111, Mil II on llhljun I• 
c• k11N,·1111 kc,rl11luokk1111 

t·1w111111!111 kul11 sllll hnku 
taan. 

Toki kaikkea puuta ei voi 
eikii kannata korjata. Osa 
kasvusta on jlitettiivii luon
nonpoistumaksi: pokkeloik
si, keloiksi ja tuulenkaadoik
si n11rninhwi11iin, k1111:mlliK 
pulstuihh, ju suoj1•l11111t1hl111 
l'lc•nlknkol~1111ll111111 c•I 11111 
k11111111t11 k11rjnl11 0~1111 rnl"r 
gh111111ut 11. 

Mctslinlutkimuslnilos 
arvioi syksyllii 1992, etlii jo 
metsien hoidon ja tulevai
suuden laatupuun (saha
puun) vuoksi energiapuuta 
tulisi korjata 10 miljoonaa li
siikuutiota vuodessa. Pitem
miin piiiille hnrvennuston )nj . 
minlylinli lisllll 1>11idc,i1 suns 
t1•l11hoj11, lmollc·iN1111!111 In 
ltorj1111k11~t 11111111lt~l11. 

Humrwn l11lo11snwlslll py
syvlll kunnossu puun ener
giakiiyttoii lisiiiimlillii. Lisii
hakkuut koskisivat vain ta
lousmetsiin korkoon, ei met
siin paiiomaan. Runsaskaan 
puun kiiytto ei ole viilttamiit
tii ristiriidassa luonnonsuo
jelun kanssa. Metsiiii on vara 
jiittliii entistii mittavampaan 
suojeluun, esimerkiksi uu
teen aarnimetsiiohjelmaan. 

Metsa on merkittava 
energian Jahde 

Puuvoiman osuus Suo
men energian kulutuksesta 
oli 14 % vuonna 1991. Suomi 
on biopolttoaineiden kliyttii
jiinii johtava liinsimaa. Puu
voimasla tulee 55 % sellute
ollisuuden ligniinipitoisista 
jiileliemistii, 23 % puun kuo
resta, sahanpurusta ja muus
ta teollisuuden puujiitteestii. 
22 % puuvoimasta on periii
sin perinleisesta polttopuus
ta. 

Melsiileollisuuden lark
ka energian kiiylto oli knn
sallisen energian siiiistooh
jelman huomaltavin saavu
lus energiakriisien (1973 ja 
1979) jalkeen. Erityisen mer
kittiivasti ovat nousseet kuo~ 
ren ja selluteollisuuden lig
niinijiiUeen (sellun jiilelie
men) poltto. Seka snha- ettii 

1111 hr,l11•l•h• t O 111llf11t11111,tn 

kuuliusl11 korjutluu lukki
uuta sahntnntl vnort""1ilill\ 

111111111 111 l1111kh11n ~hl1111111M II 
11lllm1111t11 . a11httk1111ll11111, 
\'11lllk11 lllllllrll H1I 1111111111 
•1111rrlt11, 111111\'M c,I ulr 111c,l1oill 
tnlmulrllr ,vlh·11l11111l111•11. Sn 
balavurun tuotunlo nousec 
vain takaisin vuoden 1980 
tasolle. f 

Tuotannon lisliyksen 
piilitavoite on sahapuun ja
lostus mnnkuntien PKT-yri
lykNissll nilrll'll h1111111vil'll ko 
k1·11111~h•11 11111k111111, 1111111 
1'1111 S1111111I hn11kkr1'""" 1111 ju 
10.11111. 1'111111 111rk111111l11r11 ju 
l111,t11M on 11111mw111h111 lc·r 
veinlli lyllllistlhnistll. ,Jo vuu 
hastaan tiedellilin, ettii kai
kista metsliteollisuuden loh
koista rahapanos sahapuu
hun poikii tyopaikkoina eni
ten. Raaka-aine saadaan pai
kan plililla ilmaisen aurinko
enl'rginn knsvnll nmnnn . Sn
hnns jn hllylll ,vs 1•ivllt vnncli 
ullu111111l~l11 Vl'IIL1111. S11l11111 
jnlo~lr,,t vol uyt vi,•clll 11lk11 
m11ill11 Ntlblll hc1lp11111111l11, 
kun mnrkknn on kellutellu jn 
dollarin arvo on noussut. Sa
malla sahatukin ostohinta on 
laskenut. 

Sahauksesta jliii poltet
tavaksi kaksi miljoonaa kiin
tokuutiota kuori- ja purujii
tettii. Sahauksesta jaii myos 
pintahaketta, yhteensli 3 
miljoonaa kiintokuutiota. 
Koska pintahake on sellun
keiton parasta raaka-ainet
ta, se kannattaa ohjata sellu
tehtaaseen. 

Toinen tavoite on va
rautua rakenlamaan kolme 
uutta sellulehdasla jo 1990-
luvulla. Ne larvitsevat raa
ka-ainetla yhleensii 8 mil
joonaa kuuliota vuodessa. Se 
saadaan sahojen pintahak
keena (3 miljoonaa) ja ensi
harvennusohjelman kuitu
puuna (5 miljoonaa kuutiota 
vuodessa). 

Vaikka sellun maailman
markkinahinla on nyl huono, 
sellun ja siitli valmistettavan 
puuvapaan hienopnperin ky
synniin voi arvioida pnrane
van ainakin keskipitkiillii 
(10-20 vuotta) tlihtliimellii. 
Paperinkululus maailmassa 
nousee, ja kysylyimmiksi 
laaduiksi voivat lulla kierrii
lystii parhaiten kestiival sel
lupohjaisel paperit. 

h-llulhiu a1coJrl11v1111tulL~ll11 
Linjaus kotimaisiin uu-

11111,·ilu """'lllll\'1H11lhl11 
1111m11••• 11m1\'ttlm111111, t•II 

11111 1111111•l11t11mc, It ll\'1111 lu•!illl 
vlin h11hllyll-111i In 1i11111lnrvo 
-1111 111111-111nl11111lc•11 ly) ·~-1111 
1111. SN1 nrvon vlt-11U111111t· j11 
kansantaloutemme tulevai
suudelle ei ole vielii oivallet
tu. 

Puujate- ja hakevoimalat 
sekii kuorla ja jateliemiii 
poltlavat kattilat oval etevlin 
t1•k1111l111ti1111, ~11uu111lnlNll•n 
hv, ·ln l111lllhN111111 llrlulnl 
1.-11, ""ll11111l11r11 ,uh1111l11I" 
0IIIN1111~, c•Nlmr1 kklull i\hl 
NI rlim Jn 'l'nlllJll'lln, rch,~11111 
11lnn um1int11 kunsuinv!lliNtll 
osaamista. Ala on ilmeinen 
kansanlaloutemme kasvun 
lohko ja tulevaisuuden vien
tivaltti. 

Yhdistamiillii sahateolli-

1c1·u- 1111,,-.111 1u1J1t'iUtltllltcllt llllt' 

Vt1chntitN lu•.'flltilvhu tnluo,h-11 ju 
kesti:ivi:in ·kehityksen perus
l•eolh•. K11Ntlhll11 hd11111h111 

nlm11,·11r111 1m11h1h1\'l11, 1111 
1 i11l111111•rllhlt1 hw1111,111\'111·1•l11 

11111111'll11 Hlun 111111-111 1111 
1111 Vuh1111111 ,•11~111111 Nllht111 
n111~11i11111111ll11 lu1111111111v11r11l 
lamme, melslillli. Kansakun
nan uuden vaurauden perus
tana ovat laaja, metsan peit
tiimli pinta-alamme ja sille 
lankeava ilmainen auringon
siiteily, jonka puumme van
gilN1•v11l iu v11r11~tnlv11I k••NIII 
vlillll hwnlln l•:hkll\11i 111rlclll11 
rl l11Hll~rk111111 k111 rhtl11 ult 
Ill tlll.v ju 11111lml11111llu, j11lll11 
rht_yt11hl'l1 kmul,•11 11111111111 c•i 
ole 1,nUh n11rnl11 h1111111011vn
raa kuin polyiivaii hiekkaa ja 
tyhjiinli kumisevia kaivos
kuiluja 

Mctsicn monikiiyltin 
tutkimus xksissa kansissa 

Metsiintutkimuslaitos on 
koonnut yksiin kansiin bib
liografian, joka sisiiltiiii mel
sien monikiiyttoon liittyviii 
tutkimuksia ja selvityksiii 
vuosilta 1970-1990. Kirja on 
hakuteos, jonka avulla moni
kiiytostii kiinnosluneet loy
tiiviit tarvitsemansa alkupe
riiisteokset. 

Kirjaan on poimittu jul
kaisuja ja artikkeleita melsi
en monikiiyton eri osa-alu
eilta. Niiitii oval melsien 
kiiyttomuotojen yhleensovit
taminen, melsiiluonnon s110-
jelu, melsien virkistyskiiytlo 
ja kulttuurimerkilys sekii 
rinnakkaistuotteel ja niiden 
hyodyntiiminen. Lisiiksi 11111-

kana on monikiiyttoon liiH~•
viii mietinliijii ja loimintaoh
jelmia sekii seminaari- ja 
kurssiraportteja . 

Kirja vaslaa omalta osal
taan kysymykseen: Mita on 
melsien monikaytlo? 

./11/kai.rn: 
Metsien monika~·Hin tul

kimus Suomessa 1970-1990: 
tiivislelmiibibliografia. H~·-

tonen, M. 1992. Melsiinlulki
muslaitoksen liedonanloja 
430. Hinta: 120 mk. Kirjan 
voi tilala Melsiinlutkimus
laitoksen tiedolus~•ksikoslii. 
Unioninkaht -10 J\, 00170 
Helsinki lai puhelimitse 90-
85705 261 tai 90-85705 2il 
tai 90-'85705 279. 


