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KAANTYYKO METSATALOUDEN POHJAVIRTA? 

Neljannesvuosisata sitten Suomen metsatalous oli kovan paikan 

edessa. Oli kyse siita, riittaako puu, riittaako taloutemme tar

kein raaka-aine. 

Sodanjalkeinen teollistuminen oli maassamme nopeaa. S 0 lu- ja 

paperitehtaat tarvitsivat puuta yha enemman. Vaikka kansallinen 

metsanparannusohjelma oli ollut jo tovin hyvassa vauhdissa - soita 

ojitettiin, metsia lannoitettiin ja vajaatuottoisia maita viljel

tiin - hoidettujen metsien lisaantynyt kasvu ei viela tuonut lisa

puuta teollisuuden lisatarpeeseen. 

Metsamaana Suomi oli vaarassa joutua kehitysmaiden kastiin, 

silla vaatimus kansantalouden jatkuvasta kasvusta naytti johtavan 

metsataloutemme kestamattomaan tilaan. Kasvutalouden oppia seura

ten olisimme joutuneet hakkaamaan metsiamme pysyvasti enemman kuin 

ne kasvavat. 

Vahemmalla puulla - enemmalla sahkolla 

Metsiamme uhkaavan tilanteen vuoksi metsasektorin pohjavir

taa, megatrendia, paatettiin kaantaa. Runsaammin puuta tarvitsevan 

sahaamisen ja kemiallisen massan keiton asemesta uudeksi paino

alaksi valittiin puun kaytolle riittoisampi, mutta energiaa enem

man tarvitseva puun mekaaninen hiominen ja kuumahiertaminen. Sa

malla metsateollisuuden jalostusasteen noston tavoitteeksi asetet

tiin vienti mekaanisesta massasta valmistetuilla puupitoisilla 

painopapereilla. 

Metsavarojamme, kasvutalouden kansainvalista kehitysta ja 

paperinkulutuksen ennusteita ajatellen 1960-luvun lopun linjaus 

oli viisas. Se myos onnistui hyvin. 

Puun tarvetta oli mahdollinen vahentaa. Kun pyoreaa puuta 

kuluu 5,5 kuutiota tonniin kemiallista massaa, mekaanisen massan 

tonniin kuluu vain 2,6 kuutiota. 

Tuskin kukaan osasi 1960-luvun lopulla ennustaa, etta maail

mantalous ajautuu energiakriisiin. Kasvutalouden kayttovoima oli 

halpa oljy, ja sita sai ennen vuoden 1973 oljysotaa runsaasti. 
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Sanomalehti- ja muiden puupitoisten paperien maailmanmark

kinat olivat 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa kasvussa. Suomalai

nen kuusi kavi hyvin puupitoisten paperien raaka-aineeksi. Ja kuu

si kasvoi Etela-Suomessa. 

Kun sukupolven takaista linjausta tarkastelee 1990-luvulla, 

metsatalouden megatrendi, metsatalouden pohjavirta kaantyi tavoit

teen mukaisesti. Metsatalous paasi kestavaan tilaan. 1970-luvulta 

lahtien metsien kasvu on ylittanyt pysyvasti hakkuut. Metsateolli

suudessa kasvoi kuumahierteeen ja siita valmistetun paperin tuo

t anto. Sellun valmistuskin lisaantyi, mutta hitaammin. Puun sa ha .a

minen vahentyi. 

Pohjavirran kaannoksella oli kuitenkin hintansa. Energian ku

lutus nousi. Metsateollisuuden miljoonan markan tuotantoa kohti 

kului 1960-luvun alussa sahkoa 191 megawattituntia. Vuonna 1990 

sama tuotanto tarvitsi sahkoa 315 MWh eli 1,6 kartaa enemman. Sa

manaikaisesti puun tarve vaheni. Kun vuonna 1960 miljoonan markan 

teollisuustuotantoon tarvittiin 1556 kuutiota puuta, vuonna 1990 

siita tarvittiin enaa puolet, 850 kuutiota. Tai toisin laskien: 

yhta metsasta korjattua puukuutiota kohti energiaa kuluu nyt kolme 

kertaa enemman kuin sukupolvi sitten. 

Pollien hiominen, hakkeen jauhaminen ja kuumahiertaminen vie 

energiaa. Yksi kuumahierretta valmistava tehdas imaisee saman maa

ran sahkoa kuin suomalainen kaupunki, Yhtyneiden Jamsankosken teh

taat saman verran kuin Tampere. 

Nyt puuta riittaa, mutta energian hinta on noussut 

Pitavatko 1960-luvun metsalinjauksen perusteet viela, 1990-

luvun tilanteessa? 

Metsien hakkuu ei enaa uhkaa metsavaroja. Tilanne on pain

vastainen: metsat kasvavat parhaillaan niin hyvin, etta talousmet

sien hakkuita voisi lisata 45 prosentilla. Metsanparannusvaroin 

ojitetut suot puskevat puuta enemman kuin niita ehditaan hakkaa

maan. Meilla on metsaa nyt enemman kuin koskaan ennen aikana, jol

loin metsantutkijat ovat osanneet sita mitata. 

Energia ei ole enaa halpaa. 1970-luvun kaksi oljysotaa nosti

vat oljyn hinnan moninkertaiseksi. Ja vaikka oljyn raaka-ainehinta 

maailmanmarkkinoilla on sittemmin tasaantunut, oljyn kuluttajahin

ta nousee ymparistoverojen myota. 

Kuumahierteelle ja siita jalostetulle paperille on tullut 
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yllattava markkinauhka: jatepaperi. Eri menetelmilla tehty paperi

kuitu naet sietaa uudelleenkayttoa eri tavoin. Kuumahierretty kui

tu kuluu pois jo kahden kerayskierroksen jalkeen. Sen sijaan sel

lupohjaista paperia voi kierrattaa kuusi kertaa. 

Kiertokuidusta painettu sanomalehti on Keski-Euroopassa 

ymparistolle ystavallisempi kuin sellainen sanomalehti, joka on 

painettu ensiokuidusta eli kaadetusta puusta valmistetulle pape

rille. Sitapaitsi kerayskuidusta valmistettu sanomalehti tulee jo 

halvemmaksi kuin ensiokuidusta tehty sanomalehti. 

suomen metsataloudelle onneksi j atepaperia kuitenkin kuluu 

kierratyksessa. Keski-Euroopan tai Japanin paperiteollisuus tulee 

aina tarvitsemaan ensiokuitua vahintaan kuudenneksen. Ymparisto

aatteelle mieluisinta ensiokuitua on kierratysta kestava sellu. 

Muotoutuuko metsatalouden tuleva kansainvalinen tyonjako siten, 

etta jatepaperia kayttavat ne paperitehtaat, jotka ovat lahella 

kuluttajia? Siina tapauksessa vain valttamaton ensiokuitu tuote

taan lahella metsia. 

suomelle ja Pohjolalle ylipaansa voi langeta tassa kuvassa 

luontainen sellun tuottajan osa. Myos hyvalaatuisen sahapuun naky

mat paranevat . Sahapuu on aina ensiopuuta; kakkosnelosta ei kir

vesmies voi kierrattaa . 

Tallaisella tulevaisuudella olisi merkittavia seuraamuksia 

Suomen metsa- ja energiapolitiikalle. Markkinavoimat siirtaisivat 

painopistetta sahkoa vievasta kuumahierteesta sahkosta yliomava

raiseen selluun ja sahatavaraan. Puuvaramme antavat siihen mahdol

lisuuden. Viennin painotus siirtyisi pitkalla tahtaimella selluun 

ja siita valmistettuihin puuvapaisiin hienopapereihin seka me

kaanisen metsateollisuuden jalosteisiin. 

Metsatalouden pohjavirtaa lienee tarpeen tarkastella, ja 

kaantaakin, kerran sukupolvessa. Onko siihen on nyt historiallinen 

tilaisuus, kun raaka-aineet, energia-, talous-, tyollisyys- ja 

ymparistokysymykset ovat muutenkin pohdittavina? 

Jos 1960-luvun pohjavirta vei meidat puun vajaakayttoon ja 

energian ylikayttoon , veisiko 1990-luvulla uudelleen suunnattu 

pohjavirta meidat talousmetsien lisaantyviin hakkuisiin, energian 

saastoon ja puuperaisen energian tuotantoon, maaseudulle hajautu

vaan, lisaantyvaan tyollisyyteen, kasvavaan selluteollisuuteen, 

pieneen ja keskisuureen sahateollisuuteen, seka puun mekaaniseen 

jalostamiseen? 


