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Puun energiakaytOn lisaaminen 
on kolto kansantalouden etu 
U usimpien metsllva 

roja koskevicn 11cl
vitysten mukaun 
puusto lislliintyy ja 

metsien vuotuinen kasvu para
nee vuosi vuodelta . 

Puuston vuotuinen km1vu on 
noussut 1960-luvun alun 5 
miljoonasta kuutiosta jo 79 
miljoonaan kuutioon ( I 'NO). 
Nousua on 44 prosenttiu. 

Metsiivarojen ja mctsicn kas
vun Iisiiiintymii voi tuntu11 cplli
lyttiiviilta, jopa ihmeclttl, olihan 
1980-luvun loppupuolisko mct
siituhojen aavistusten aik1111. 

Puuston miiiiriin osalt11 mit
taustulokset ovat kuitcnkin niin 
varmoja kuin nykyiscn mctsli
tieteen menetelmin voi yliplilin
sii saavuttaa. Metsien kasvua 
seurataan toistuvin maastomit 
tauksin, ilmakuvatulkinnoin , 
satelliittikuvin ja tietokoncin 
tehtiivin laskelmin. 

Jotta hyvii kasvu jatkuisi, 
metsiinhoidolla on jo lilhivuosi
na kaksi avaintchtlivllll. 

Puustoistcn soidcn mctsllo~at 
on auottava 20 vuodcn vlllcm . 
Muutcn ojikko palautuu suoksi, 
puun kasvu tyrchtyy ja suomct 
sU alkmt kcloutua kcskcn kus
vuns 

kuut ovat toinc 

uvun metsinhoidossa. Se pitiii paikkansa laatupuun osalta edelleen. Talousmetsiit 
aln, kun ka1vatm1hakkuut holdl'taan aJallaen. 



avaintehtiivii. Jos hoitavista en
siharvennuksista luovutaan, 
laatupuun jiireytyminen hidas
tuu, tukkipuun tuotos pienenee, 
ja myohemmiin vaiheen kor
juun kustannukset lisiiiintyviit. 

"Kirves metsiin kasvattaa", 
opetettiin 1950-luvun metsiin
hoidossa. Sc pitiiii paikkansa 
laatupuun osalta edelleen. Ta
lousmctsiit tuotlavat arvokkain
ta puuta - sahatukkia - vain, 
kun kasvatushakkuut hoidetaan 
ajallaan. 

Etenkin miinnikoiden ensi
harvennukset ovat metsiitalou 
den . ongelma. Sellun keittiijlille 
nuori miinty on kehnoa raaka
ainetta. Pehmeiiii puuta haviiiii 
kuorinnassa. Ensiharvennus 
miinnyn kuitu on lyhyttii. Pape
rin lujittamiseen kuluu scllua 
enemmiin kuin pitempikuitui
sesta, jiireiistii puusta tchtyii 
massaa. Lyhyet kuidut katkci
levat, eikii sellun saanto olc sa
ma kuin kuusikuidusta. Pulma 
tulee vastaan vielii kierriityk-1,. sessii. • 

Kasvatushakkuista 
toita metsureille 

Ylitiheanii kasvaessaan miin
nikot menettiiviit elinvoimaan
sa. Ne harsuuntuvat tupsulat
vaisiksi riukumetsikoiksi, joita 
on eniia vaikea kasvattaa tukki
puustoiksi. 

Pitkliiin hoidon puutteessa 
ryteikoityneet riukumiinnikot 
ovat harvoin hyviii ulkoiluun, 
marjastukseen tai metsastyk
seenkiiiin. 

Kun puuta kasvaa talousmet
sissii paljon, myyntileimikoita 
tarjotaan enemmiin kuin met
siiyhtiot voivat ostaa. Ylitarjon
nan vuoksi kolmesta metsiikau
pasta voi toteutua nykyiian vain 
kaksi. Korjattaviksi valikoitu
vat automaattisesti helpoimmin 
hakattavat vanhat metsiit, eiviit 
kusvutusmctsilt. 
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"Kirves metsan kasvattaa", opetettiin 1950-luvun metsanhoidossa. Se pitaa paikkansa laatupuun osalta edelleen. Talousmetsat 
tuottavat arvokkainta puuta - sahatukkia - vain, kun kasvatushakkuut hoidetaan ajallaan. 

Metslivarojemme puolesta 
puun kiiyttoa on mahdollista te
hostaa. Se voi tapahtua kahdel
la tapaa: lisiilimiillii talousmet
sien hakkuita ylipiilinsii, ja kor
jaamalla puu nykyistli tarkem
min. 

Talousmetsiemme tulevan 
arvokasvun turvaamiseksi kas
vatushakkuita tulisi lislitii siten, 
cttii ensiharvennuspuuta hakat
taisiin noin 10 miljoonaa lisli
kuutiota vuodessa. 

Nykysuhdanteissa metsiiteol
lisuuden laajennusten varaan ei 
voi kuitenkaan laskea lisiiii kas
vatushakkuita. Merkittaviii lisii
kayton mahdollisuuksia on 
vam yksi: jalostaa puusta sah
koli ja Iiimpoa. 

Energiaa 
metsasta 

Metsli on jo merkittlivii. cncr
gian lahde Puuvoiman osuus 
Suomen energian kulutuksesta 
oli 14 prosenttia 1991. 

Biopolttoaineiden kliyttiijiina 
Suomi on johtava liinsimaa. 
Puuvoimasta tulee 55 prosent
tia selluteollisuuden ligniinipi
toisista jiiteliemistii, 23 prosent
tia puun kuoresta, sahanpurusta 
ja muusta teollisuuden puujat
teestii ja 22 prosenttia perintei
sestii polttopuusta. 

Metsiiteollisuuden tarkka 
energian kiiytto oli kansallisen 
energian siiiistoohjelman huo
mattavin saavutus energiakrii
sien (1973 ja 1979) jiilkeen. 
Erityisesti ovat lisiilintyneet 
juuri kuoren, purun ja selluteol
lisuuden ligniinijatteen (sellun 
jateliemen) poltto. 

Seka saha- etta selluteolli
suus ovat jiittcidensii poltolla 
ylittiincct cncrgian omavarai
!IUUdcn. Ne oval mm11tu11ccl ul

n ()ijyn kulu&l1U11 
n 111h 
IUt111II 

kittavinta puuvoimaa myos tu
levaisuudessa, mutta unohtaa ei 
sovi keskisuuren kayton ja 
pienkayton mahdollisuuksia
kaan. 

Puuvoimaloita 
rakennetaan 

Puuvoima palasi aluevoima
loiden energialiihteeksi 1992 
uuden polttotekniikan myotii. 

Biomassan leijukerrospoltto 
oli kehittynyt vuosikymmenen 
aikana niin, etta se voitiin ottaa 
kayttoon suurvoimaloiden ja 
metsiiteollisuuden lisaksi myos 
pienemmissii kattiloissa. 

Uudcn biovoimalan sydiin 
on kotimaisille polttoaineille 
riiataloity leijupetikattila. Van
hunmalhscn urimin korvuu il
muvirrnssn lcijuvu hicnon hie 
kun kcrros, lcijupcti, johon 
polttoainc syl\tctUUn. 1'oltlouinc 
saa olla hakctta, kuorta, puruu 
tai turv etta. 

Leijupedin merkittiivil. etu 
arinapetiin verrattuna on voi
malan koossa. Siihkoii voi tuot
taa pienehkoissa biovoimalois
sa. Siihkon tuotannon voi ha
jauttaa llihelle siihkon kayttajiii. 

Esimerkiksi Kuhmossa slih
kotehon kilpiarvo on vain 5,4 
megawattia. Viela kymmenen 
vuotta sitten nain pieni biovoi
mala oli mahdoton; pienin kan
nattava laitos oli kymmenen 
kertaa suurempi. 

Sahkon Iisliksi biovoimalat 
tuottavat jaahdytysvesinaan 
kaukoliimpoii. Sita syntyy noin 
kolminkertaisella teholla sah
koon verrattuna. 

Kuhmon malli on vauhditta
nut jo useita vastaavia hankkei
ta. Paiitoksiii ovat tehneet tai 
valmistelleet muun muassa 
Kuusamo. Ylivieska, Lieksa ja 

utokumpu. 
l'uuv, tlm11h11nk k 

ll'1lll 

kannattavasti ja pysyvasti yli 
sata henkea. Paljon huonompi 
vaihtoehto olisi ollut lakkauttaa 
saha, lomauttaa metsurit ja sa
han vliki, ostaa vierasperaista 
slihkoa valtakunnan verkosta ja 
liimmittaa Kuhmo raskaalla 
polttooljylla. 

Puuvoimaa 
pientaloissa 

Varaavien tulisijojen, nyky
aikaisten takkauunicn rakenta
jana Suomi on johtava maa. 
Takkauunicn valmistus on kcs
kittynyt Pohjois-Kurjuluan, 
Juuan vuolukivicsiintym!illn , 

Vuolukivcn Uimmlinjohta 
vuus on 8,8 kertaa suurempi 
kuin muuratun tiilcn. Hyva 
lllmmllnjohtuvum1 nost1111 p11h1 
miscn hyl\lyHt1hdct111, puun 
cncrJtiun Nun purcmmln tultci:n 

VuolukivlHen tnkk11111111f n 
1ll111mllnv11rnsloinllkyky on }., 
kcrtaa suurcmpi kuin tiiliuunin. 
Hyvil lilmm5nvarastointikyky 
on kayttajiille ystiMillincn, 
koska uuni luovuttaa llimponsa 
hitaasti ja tasaisesti. Yhden va
raavan takkauunin lammonluo
vutusteho on 2-3 kilowattia. 

Vuonna 1992 Suomessa oli 
965 000 pientaloa. Miljoonan 
raja ylittynee viela tillla vuosi
kymmenella. Periaatteessa 
kaikkiin pientaloihin voisi ra
kentaa varaavan takkauunin 
lammonlahteeksi, jota kaytet
taisiin ainakin kovimpien pak
kasten aikaan, kun energian 
tarve maassamme on suurin. 

Jos miljoonaan pientaloon 
rakennettaisiin varaava takkau
uni ja ne kaikki olisivat pakka
silla yhtii aikaa kiiytossli, niiden 
luovutusteho olisi 2 000-3 000 
megawattia - parin kolmen 
ydinvoimalan tehon verran. 

Vcrtailun vuoksi: picntalojen 
llhkl\llhnmllyk11rn nvkvinrn 

noksella saadaan edullisinta 
huipputehoa sahkon tuotannon 
avuksi, korvaamaan liimmitys
slihkoa. 

Lisiiksi energiahakkuut tur
vaavat osaltaan metsien, 
maamme tiirkeimmiin raaka-ai
neen, mahdollisuuden kasvaa 
hyvalaatuiseksi sahapuuksi. 

Tuoretta rahaa 
kansantalouteen 

Vclkaanlumincn ulkomaille 
on kansuntnloudcn ongelmista 
puhimpiu. Vuodcn 1992 lopus
su ulk11m1111nvclkaa oli jo 235 
miljunliu m11rkk1111. 

Jos mclslimmc olisival ulko• 
maal\ velan vakuutcna., hchtaa
rin vA'lmusarvoksi tulce 10 085 
markk1111. T11i joH m11ks11i11immc 
ulkom111111 vcl11n 111yy111Ullll 
k11lkkl p11111111nc,, kuutlollc pillli 

nn1ln pyi.ty111yyntlhlnt1111 I 
11111rkk1111, M11lcn11t1ln tnvoin 
hu1ke11111ll11 ulk11111111111 vrlkn on 
yllttllnyl mr1!1lemmc III v1111 

Suomi knlpu!! nyt vllll1tll111il1 
tuot11111101liP1ln p11111111luk11l11, tcr
vcita invc111ol11trj11, jotku tuovat 
kansantaloutccn tuorclln ruhaa, 
ei Iisliii ulkonu11111 vclk1111. 

Talousmetsicn lisfillnlynci 
den puuvarojen hyl,dynllhnincn 
on juuri tallainen hankc. Sc on 
tuotannollinen investointi, 
pliinvastoin kuin esimerkiksi 
teiden ja rautateiden rakentami
nen. 

Raaka-aine kasvaa ilmaisella 
aurinkoenergialla. Puu korja
taan kotimaisella tyolla. Puuta 
ja sen jalosteita voi viedii ulko
maille entista helpommin, kun 
markkaa on kellutettu. 

Kaikkia kansantalouden va
lintoja tulisi nyt tarkastella ul
komaanvelkaa vasten: lisaiim
meko sita vai vahennammeko 
sitii. Kotimainen energia ei kas
vnln V(•lkaa. 



,tett lln 1950-1 
holdo1sa. Sc pltlll pal 
laatupuun osalta cdellccn. 
lousmetslit tuotta\'at arvokkain
ta puuta - sahatukkia - vain, 
kun kasvatushakkuut hoidetaan 
ajallaan. 

Etcnkin miinnikoiden ensi
harvennuksct oval metsiitalou
den ongelma. Scllun keittiijiille 
nuori miinty on kehnoa raaka
ainetta. Pehmeiia puuta hiiviiiii 
kuorinnassa. Ensiharvcnnus
miinnyn kuitu on lyhyttii. Pape
rin lujittamiseen kuluu scllua 
enemmiin kuin pitempikuitui
sesta, jiireiistii puusta tehtyli 
massaa. Lyhyet kuidut katkei
levat, eikii sellun saanto ole sa
ma kuin kuusikqidusta. Pulma 
tulee vastaan vielii kierriityk- , 
sessii. 

Kasvatushakkuista 
toita metsureille 

Ylitihelinli kasvaessaan miin
nikot menettlivlit elinvoirnaan
sa. Ne harsuuntuvat tupsulat
vaisiksi riukurnetsikoiksi, joita 
on enliii. vaikea kasvattaa tukki
puustoiksi. 

Pitklilin hoidon puutteessa 
ryteikoityneet riukumlinnikot 
ovat harvoin hyviii. ulkoiluun, 
marjastukseen tai metslistyk
seenkiilin. 

Kun puuta kasvaa talousmet
sissii paljon, myyntileimikoita 
tarjotaan enemmiin kuin met
sliyhtiot voivat ostaa. Ylitarjon
nan vuoksi kolmesta metslikau
pasta voi toteutua nykyliiin vain 
kaksi. Korjattaviksi valikoitu
vat automaattisesti helpoimmin 
hakattavat vanhat metsiit, eiviit 
kasvatusmetsiit. 

Metsii.talouden painopisteen 
siirtyminen plilitehakkuisiin on 
jo heikentii.nyt metsiialan tyolli
syyttli. Metsureita kuitenkin 
tarvittaisiin kasvatushakkuissa. 
Sen sijaan vanhojen metsien 
hakkuissa heitli ei enliii viilttli
miittli tarvita, sillii monitoimi
koneet ovat kannattavimmil
laan juuri J!liiitehakkuissa. 

llhdul111l1 l 
vot tapahtua kahdcl-

11 tapaa: llsllllmllllll talousmet
slcn hakkuita yliplilinsii, ja kor
jaamalla puu nykyistii tarkem
min. 

Talousmetsiemme tulevan 
arvokasvun turvaamiseksi kas
vatushakkuita tulisi lisiitii siten, 
ettli ensiharvennuspuuta hakat
taisiin noin 10 miljoonaa lisii
kuutiota vuodessa. 

Nykysuhdanteissa metsiiteol
lisuuden laajennusten varaan ei 
voi kuitenkaan laskea lisiili kas
vatushakkuita. Merkittii.viii lisii
kiiyton mahdollisuuksia on 
vain yksi: jalostaa puusta siih
koli ja llimpoli. 

Energiaa 
metsasta 

Metsii on jo merkittiivii ener
gian liihde Puuvoiman osuus 
Suomen energian kulutuksesta 
oli 14 prosenttia 1991. 

Biopolttoaineiden kliyttiijlinii 
Suomi on johtava liinsimaa. 
Puuvoimasta tulee 55 prosent
tia selluteollisuuden ligniinipi
toisista jliteliemistii, 23 prosent
tia puun kuoresta, sahanpurusta 
ja muusta teollisuuden puujlit
teestii ja 22 prosenttia perintei
sestli polttopuusta. 

Metsliteollisuuden tarkka 
energian kiiytto oli kansallisen 
energian siiiistoohjelman huo
mattavin saavutus energiakrii
sien (1973 ja 1979) jiilkeen. 
Erityisesti ovat lisiilintyneet 
juuri kuoren, purun ja selluteol
lisuuden ligniinijiitteen (sellun 
jiiteliemen) poltto. 

Seka saha- ettli selluteolli
suus ovat jlitteidensii poltolla 
ylittiineet energian omavarai
suuden. Ne ovat muuttuneet ul
komaisen oljyn kuluttajista ko
timaisen siihkon tuot~jiksi. 

Metsliteollisuuden onnistu
neessa energian siiiistossii ja 
tarkassa puun kiiytossii on koti
maisen energiaratkaisun avain. 
Metsiiteollisuuden kattiloissa 
puusta tuotettu siihko ja proses
siliimpo ovat miiiirliltiiiin mer-

v .... MWW"'"""' 
sovl keskisuurcn 
pienkliyton 
kaan. 

Puuvoimaloita 
rakennetaan 

Puuvoima palasi aluevoima
loiden energialiihteeksi 1992 
uuden polttotekniikan myotii. 

Biomassan leijukerrospoltto 
oli kehittynyt vuosikymmenen 
aikana niin, ettii se voitiin ottaa 
kliyttoon suurvoimaloiden ja 
metsiiteollisuuden lisliksi myos 
pienemmissii kattiloissa. 

Uuden biovoirnalan sydan 
on kotimaisille polttoaineille 
riiiitiiloity leijupetikattila. Van
hanmalhscn arinan korvaa il
mavirrassa leijuva hienon hie
kan kerros, leijupeti, johon 
polttoaine syotetiilin. Polttoaine 
saa olla haketta, kuorta, purua 
tai turvetta. 

Leijupedin merkittiivii etu 
arinapetiin verrattuna on voi
malan koossa. Siihkoli voi tuot
taa pienehkoissii biovoimalois
sa. Siihkon tuotannon voi ha
jauttaa liihelle siihkon kiiyttiijili. 

Esimerkiksi Kuhmossa siih
kotehon kilpiarvo on vain 5,4 
megawattia. Vielii kymmenen 
vuotta sitten niiin pieni biovoi
mala oli mahdoton; pienin kan
nattava laitos oli kymmenen 
kertaa suurempi. 

Siihkon lisiiksi biovoimalat 
tuottavat jiiiihdytysvesiniiiin 
kaukoliimpoli. Sita syntyy noin 
kolminkertaisella tebolla slih
k66n verrattuna. 

Kuhmon malli on vauhditta
nut jo useita vastaavia hankkei
ta. Piiiitoksiii ovat tehneet tai 
valmistelleet muun muassa 
Kuusamo, Ylivieska, Lieksa ja 
Outokumpu. 

Puuvoimahankkeet tarjoavat 
myos tyotii. Vielii viisi vuotta 
sitten Kuhmon sahaa uhkasi 
lakkautus. Selviytyjiksi povat
tiin vain isoja sahoja, jotka 
ovat sellutehtaan kupeessa. 

Kuhmon sahan pelasti puu
voima. Nyt laitos tyollistlia 

vaihtochto olisi ollut lakkauttaa 
saha, lomauttaa metsurit ja sa
han viiki, ostaa vierasperiiistii 
slihkoii valtakunnan verkosta ja 
liimmittliii Kuhmo raskaalla 
polttooljyllii. 

Puuvoimaa 
pientaloissa 

Varaavien tulisijojen, nyky
aikaisten takkauunien rakenta
jana Suomi on johtava maa. 
Takkauunicn valmistus on kcs
kittynyt Pohjois-Karjalaan, 
Juuan vuolukivicsiintymalin. 

Vuolukiven lilmmonjohta-
vuus on 8,8 kertaa suurempi 
kuin muuratun tiilen. Hyvii 
liimmonjohtavuus nostaa pala
miscn hyt>tysuhdetta, puun 
energian saa parcmmin taltecn. 

Vuolukivisen takkauunin 
liimmonvarastointikyky on 2,2 
kertaa suurempi kuin tiiliuunin. 
Hyvii liimmonvarastointikyky 
on kiiyttiijiille ystiiviillinen, 
koska uuni luovuttaa liimponsii 
hitaasti ja tasaisesti. Yhden va
raavan takkauunin liimmonluo
vutusteho on 2-3 kilowattia. 

Vuonna 1992 Suomessa oli 
965 000 pientaloa. Miljoonan 
raja ylittynee vielii tlillii vuosi
kymmenellli. Periaatteessa 
kaikkiin pientaloihin voisi ra
kentaa varaavan takkauunin 
liimmonliihteeksi, jota kliytet
tliisiin ainakin kovimpien pak
kasten aikaan, kun energian 
tarve maassamme on suurin. 

Jos miljoonaan pientaloon 
rakennettaisiin varaava takkau
uni ja ne kaikki olisivat pakka
silla yhtli aikaa kiiytossii, niiden 
luovutusteho olisi 2 000-3 000 
megawattia - parin kolmen 
ydinvoimalan tehon verran. 

Vertailun vuoksi: pientalojen 
siihkoliimmityksen nykyinen 
osuus talven kuormitushuipuis
sa on juuri 2 500 megawattia. 

Juuan mallissa yhdistyy uu
niliimrnitys ja metsiinhoito, va
raavat takkauunit ja ensihar
vennuspuun kiiytto niiden polt
toaineeksi. Pienellii piiiiomapa-

avuks4korvaamaan iamumy.:,
siihkoii. 

Lisliksi energiahakkuut tur
vaavat osaltaan metsien, 
maamme tiirkeimmiin raaka-ai
neen, mahdollisuuden kasvaa 
byviilaatuiseksi sahapuuksi. 

Tuoretta rahaa 
kansantalouteen 

Velkaantumincn ulkomaille 
on kansantaloudcn ongelmista 
pahimpia. Vuodcn 1992 lopus
sa ulkumaanvclkaa oli jo 235 
miljardia markkaa. 

Jos mets!lmme olisivat ulko
maal\-velan vakuutena, hehtaa
rin vakuusarvoksi tulee 10 085 
markkaa. Tai jos maksaisimme 
ulkomaan velan myymllllli 
kaikki puumme, kuutlollc pitlii-
111 ,111ad11 pystymyyntihintaa 125 
markkaa. Molcmmin tavoin 
liu1kemalla ulkomaan velka on 
ylittilnyt mctsicmme arvon. 

Suomi kaipaa nyt viilittomiii 
tuotannollisia panostuksia, ter
veitli investointeja, jotka tuovat 
kansantalouteen tuoretta rahaa, 
ei lisiiii ulkomaan velkaa. 

Talousmetsien lisiilintynei
den puuvarojen hyodyntiiminen 
on juuri tiillainen hanke. Se on 
tuotannollinen investointi, 
piiinvastoin kuin esimerkiksi 
teiden ja rautateiden rakentami
nen. 

Raaka-aine kasvaa ilmaisella 
aurinkoenergialla. Puu korja
taan kotimaisella tyollii. Puuta 
ja sen jalosteita voi viedii ulko
maille entistii helpommin, kun 
markkaa on kellutettu. 

Kaikkia kansantalouden va
lintoja tulisi nyt tarkastella ul
komaanvelkaa vasten: lisiiiim
meko sitii vai vahenniimmeko 
sitii. Kotimainen energia ei kas
vata velkaa. 
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