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PUUN ENERGIAKAYTTOA MAATILOILLE JA PIENTALOIHIN 

1900-luku jaa historian aikakirjoihin ehtyvien luonnonvarojen 
vuosisatana. Rakensimme vaurautemme maasta kaivetuilla ja pumpa
tuilla tuotteilla: metalleilla ja oljylla. Mutta ehtyvie _ luonnon
varojen aika paattyy vaajaamattomasti. Sen merkkeja ovat maakun
tiemme jo hyljatyt kaivokset. Sen merkkeja on oljyn vahittainen 
kallistuminen, joka alkoi ensimmaisesta oljysodasta vuonna 1973, 
ja joka on jatkunut sittemmin tilapaisista hinnan heilahteluista 
huolimatta. 

Hyvilla idankaupoilla paasimme 1960-luvulta lahtien osalli
seksi ehtyvasta luonnonvarasta, Siperian oljysta. Silla loimme 
vaurautta 1970- ja 1980-luvuilla. Hyvat oljykaupat lienevat nyt 
historiaa, silla nouseva Venaja tarvitsee tulevaisuudessa itse 
loput oljynsa. 

Mihin perustamme vaurauden ta.man vuosikymmenen lopulla ja 
varsinkin 2000-luvulla? Kestavan talouden vauraus voi perustua 
vain uudistuviin luonnonvaroihin. Olemme luopuneet halvan oljyn 
aikana siita vaurauden perustasta, jossa ilmainen auringon energia 
tuottaa la.hes ilmaisia hyodykkeita. 

Suomen pinta-alasta on metsien peitossa kaksi kolmannesta. 
Meidan uusvarallisuutemme perustuu auringon sateilyenergiaan, 
jonka muutamme puuksi. suomella on hyvat mahdollisuudet kehittya 
tulevaisuuden vauraaksi metsaenergian maaksi. 

~ Metsat kasvavat lisaa, puun kaytto ei 

Suomen metsat ovat 1990-luvun alussa kestavan metsatalouden 
PlusMetsia: ne kasvavat enemman kuin mita niita hakataan. Runko
puuta kasvaa 79 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kun puustoa hakataan 
noin 50 ja puita kuolee luontaisesti 5 miljoonaa kuutiota vuodes
sa, vuotuinen poistuma on yhteensa 55 miljoonaa kuutiota. Vuotui
nen kasvu on siten 44 prosenttia suurempi kuin poistuma . 

Metsabiomassan vuotuinen kokonaiskasvu (rungot, oksat, lat
vukset, kannot, viheraines} on 126 miljoonaa kiintokuutiota eli 51 
miljoonaa tonnia kuiva-ainetta. Se vastaa energiasisalloltaan 24 
miljoonaa oljytonnia. Vertailuna todettakoon, etta vuonna 1991 
maamme raakaenergian kulutus vastasi 30.3 miljoonaa oljytonnia. 

Ensimmaista kertaa metsataloutemme historiassa tunnemme met
savaramme ja niiden vuotuisen kasvun nyt hyvin tarkkaan, satel
liittikuviin ja tietokoneisiin perustuvien menetelmien avulla la
hes puu puulta. Ensimmaista kertaa taloushistoriassa kaikki met
sista kiinnostuneet osapuolet myos myontavat, etta metsissamme on 
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puuta, sita on paljon ja se kasvaa kertaluokkaa enemman kuin sita 
hakataan. 

Nykysuhdanteiden vallitessa metsateollisuutemme ei pysty 
lisaamaan puun, varsinkaan pienikokoisen ja harvennuspuun kayttoa 
talla vuosikymmenella. Merkittavia lisakayton mahdollisuuksi on 
vain yksi: puuvoima, eli puun kaytto energialahteena. 

Metsantutkimuslaitos arvioi syksylla 1992, etta jo metsien 
hoidon ja tulevaisuuden laatupuun (sahapuun) vuoksi energiapuuta 
tulisi korjata 10 miljoonaa lisakuutiota vuodessa. Pitemman paalle 
harvennusten laiminlyonti lisaa puiden saastetuhoja, kuolleisuutta 
ja korjuukustannuksia. 

Metsasta kansantaloutemme saa 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 laskien ulkomaan velka on ylittanyt met
siemme arvon. 

Nykylamassa maamme kaipaa valittomia tuotannollisia panostuk
sia, terveita investointeja, jotka tuovat kansantalouteen tuoretta 
rahaa, ei lisaa ulkomaan velkaa. Talousmetsiemme lisaantyneiden 
puuvarojen hyodyntaminen on juuri tallainen hanke. Se on tuotan
nollinen investointi, painvastoin kuin esimerkiksi teiden ja rau
tateiden 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 tarkastella 
vasten ulkomaan velkaa: lisaammeko sita, vai vahennammeko sita. 
Kotimainen energia on ainut, milla emme velkaannu lisaa. 

Maatiloista energiatiloja 

Maassamme on 431,000 veroilmoituksen tekevaa metsatalousti
laa. Metsalon keskikoko on 26.6 ha. Kolme neljannesta metsiemme 
vuosikasvusta kertyy metsataloustiloille. Energiapuun tuotannosta 
saavat lisaansioita nimenomaan metsalot. 

Maaseudullamme viela toimivat 129,000 aktiivia maatilaa ovat 
kaikkien metsataloustilojen osajoukko. Asutut maatilat ovat ener
giapuun ensisijaisia myyjia, silla niilla on jo pienpuun konekor
juun peruskalusto. 

Jos energian tuotanto puuvoimalla toteutettaisiin Suomessa 
siina mitassa kuin Metsantutkimuslaitos esitti syksylla 1992 (10 
milj. kiintokuutiometria vuodessa) ja yksi maatila myisi vuosit
tain 500 kiintokuutiota, hakkeen tuottamiseen tarvittaisiin yh
teensa 20,000 maatilaa. 

Nykyhinnoin energiapuu maksaa esimerkiksi Kiteen lampovoima-
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lan portille hakkeena luovutettuna 136 markkaa kiintokuutio. Jos 
metsatilallinen hoitaa koko tyon ketjun energiapuun kaadosta kul
jetukseen, tilan vuotuinen liikevaihto 500 kuution hakkuulla on 
68, ooo markkaa. Metsatila voisi olla rahavirtoj en osal ta myos 
energiatila; metsatila myisi tietysti jareampaa puutakin nykykay
tannon mukaan. 

Kaytannossa energiapuun tuotannosta j a kaytosta syntyvat 
tyopaikat ja -tulot jakaantuisivat aitojen maatilojen, metsati
lojen, ammattimetsureiden seka urakoitsijoiden ja ·muiden yritta
jien kesken. Lisaksi tulevat kerrannaisvaikutukset, muun muassa 
biomassavoimaloiden tutkimus-, kehitys-, rakennus- ja vientityot. 

Miksi energiapuun kauppa ei kuitenkaan kay kaikkialla maas
samme, vaikka hukkapuulla, hakkuutahteella ja ensiharvennus pu u lla
kaan ei ole muita ostajia? Maaseudulla kaipaavat ansioita maati
lat, metsatilat, metsurit, urakoitsijat ja koko muu tyollisyyden 
ketju? Epailematta siksi, etta energiapuun markkinat eivat ole 
riittavat eivatka vakaat. Ostoasiamiehet puuttuvat, koska ei ole 
energiapuuta kayttavia voimaloita. Ne muutamat harvat kunnat: 
esimerkiksi Kitee, Liperi, Virrat ja Kuhmo, jotka eivat hellitta
neet puuvoimasta 1980-luvun lopun halvan oljyn vuosinakin, naytta
vat nyt suuntaa muulle suomelle. 

Puun energiakaytto alkaa pientaloista 

Varaavien tulisijojen, nykyaikaisten takkauunien rakentajana 
Suomi on johtava maa maailmassa. Suomessa takkauunien valmistus on 
keskittynyt Pohjois-Karjalaan, Juuan vuolukiviesiintymaan. 

Vuolukivisen takkauunin paremmuus muurattuun tiilitakkaan 
verrattuna perustuu kahteen ominaisuuteen. Vuolukiven lammonjohta
vuus on 8,8 kertaa suurempi kuin tiilen. Hyva lammonjohtavuus nos
taa palamisen hyotysuhdetta. Puun energian saa paremmin talteen. 

Vuolukivisen takkauunin lammonvarastointikyky on 2,2 kertaa 
suurempi kuin samankokoisen, tiilista muuratun takkauunin. Hyva 
lammonvarastointikyky on kayttajalle ystavallinen, koska uuni luo
vuttaa lamponsa hitaasti ja tasaisesti. Yhden varaavan takkauunin 
lammonluovutusteho on 2 - 3 kilowattia. 

vuonna 1992 suomessa oli 965,000 pientaloa. Pientalojen maara 
ylittanee miljoonan viela talla vuosikymmenella. Periaatteessa 
kaikkiin pientaloihin voisi rakentaa varaavan takkauunin lammon
lahteeksi, jota kaytettaisiin ainakin kovimpien pakkasten aikaan, 
kun energian tarve maassamme on suurin. 

Jos miljoonaan pientaloon rakennettaisiin varaava takkauuni, 
ja ne kaikki olisivat pakkasilla yhta aikaa kaytossa, niiden luo
vutusteho olisi 2000-3000 megawattia, 2-3 uuden ydinvoimalan tehon 
verran. Vertailun vuoksi: pientalojen sahkolammityksen nykyinen 
osuus talven kuormitushuipuissa on juuri 2500 megawattia. 

Juuan mallissa yhdistyvat uunilammitys ja metsanhoito, varaa
vat takkauunit ja ensiharvennuspuun kaytto polttoaineena. Juuan 
mallissa saadaan pienella paaomapanoksella edullisinta huipputehoa 
sahkon tuotannon avuksi, korvaamaan kalleinta lammityssahkoa. 


