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ENERGIATAVOITTEINEN PUUNJALOSTUS JA AARNIMETSIEN OHJELMA 

Muun Suomen tavoin itaiset metsamme rupesivat kasvamaan 1970-
luvulla hyvin. Kasvu ylitti pysyvasti hakkuut 1960-luvun alkupuo
lella. Siita lahtien Ita-suomen metsat ovat kasvaneet korkoa ko
rolle. 1990-luvun metsat ovat kestavan aurinkotalouden PlusMetsaa. 

Koko maan tasolla runkopuuta kasvaa noin 80 miljoonaa kuu
tiota vuodessa. Runkopuun vuotuinen kokonaispoistuma on vain 55 
milj. m3. Siihen sisaltyvat paitsi markkina- ja kotitarvehakkuut, 
myos puiden kuoleminen pokkeloitymisessa, keloutumisessa ja tuu
lenkaatoina. Runkopuun vuotuinen kasvu on 25 milj. m3, 45 prosent
tia suurempi kuin poistuma. 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma ottaa kansantaloutem
me taman vuosikymmenen paahaasteeksi talousmetsien markkinahakkui
den lisaamisen - Metsa 2000 ohjelmaa myotaillen - 20 milj. m3:lla 
vuodessa. Puolet hakkuista, 10 milj. m3, on sahatukkia. Toiset 10 
milj. m3 ovat kuitu- ja energiapuuta, mika hakataan metsanhoidol
lisin perustein. 

Ensimmainen tavoite on keskeisin. 10 milj. m3:sta korjattua 
tukkipuuta saadaan sahatavaraa 5 miljoonaa sahakuutiota; tuotanto 
nousee takaisin vuoden 1980 tasolle. Tuotannon lisayksen paatavoi
te on PKT-yrityksissa, sahapuun jalostuksessa huonekaluiksi, aihi
oiksi, paneleiksi, design- ym. tuotteiksi mekaanisen puunjalostuk
sen vientiin. 

Sahauksesta jaa 2 milj. m3 kuori- ja purujatetta. Huipputek
niikan biovoimala - esimerkiksi mallia Kuhmo - polttaa ne sahkoksi 
ja lammoksi. Huipputekniikan sahauksen ja voimantuotannon yhdista
vassa laitoksessa energiaomavaraisuus on jo 170 %. Pintoja ja lo
soja sahauksesta jaa 3 milj. m3. Ne ovat sellunkeiton parasta 
raaka-ainetta, ne kannattaa ohjata sellutehtaaseen. 

Toinen tavoite on varautua rakentamaan jo 1990-luvulla 3 
uutta sellutehdasta. Yksi niista voisi sijaita Kajaanissa. Sellu
tehtaat tarvitsevat vuodessa raakapuuta yhteensa 8 milj. m3. Puu 
saadaan sahojen pintahakkeena (3 milj. m3) ja ensiharvennusoh
jelman kuitupuuna (5 milj. m3). Uudet sellutehtaat ovat voimata
loudeltaan edullisia, esimerkiksi sahkoomavaraisuus on jo 130 %. 

Kolmas tavoite on rakentaa ja uusia biopolttoaineella kayvia 
voimaloita maahamme. Niiden raaka-ainetta ovat sahoilta tuleva ja
te (2 milj. m3} ja toinen puoli ensiharvennusohjelmaa (5 milj. 
m3). Biovoimalat tuottavat leijupetitekniikalla seka sahkoa etta 
lampoa. Niissa on monipolttokattilat, joihin kayvat kaikki kiinte
at polttoaineet: kuori, puru, hake, metsatahde ja turve. 

Biovoimaloita on kahta kokoa. Pienemman, Kuhmon mallin lammon 
tuotto ohjataan kaukolampoverkkoon. suuremmat biovoimalat ovat jo-
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ko kaupunkien yhteydessa, metsateollisuuden osana tai lauhdevoima
loina maaseudulla siten, etta nykyisissa ja uusissa turvevoima
loissa voi polttaa seka turvetta etta haketta. 

Yhdistamalla metsa- ja voimatalous seka kayttamalla uusinta 
kotimaista tekniikkaa, 20 miljoonan kuution lisahakkuulla voi 
tuottaa seka metsateollisuuden jalosteita vientiin etta sahkoa 
kotimaahan yli 1000 megawattia. Metsateollisuus kayttaa itse osan 
sahkosta. Myyntisahkoa tulee noin 800 megawattia. 

Metsatalouden painopiste kasvatushakkuisiin 

Jetta metsien hyva kasvu jatkuisi, metsanhoidolla on jo lahi
vuosina kaksi avaintehtavaa. Puustoisten soiden metsaojat on auot
tava 20 vuoden valein. Ilman kunnostusojitusta ojikko palautuu 
suoksi, puun kasvu tyrehtyy, j a suometsa alkaa keloutua kesken 
kasvunsa. 

Kasvatushakkuut ovat toinen avaintehtava. Jos hoitavista en
siharvennuksista luovutaan, laatupuun jareytyminen hidastuu, tuk
kipuun tuotos pienenee, ja myohemman vaiheen korjuun kustannukset 
lisaantyvat. 'Kirves metsan kasvattaa' opetettiin 1950-luvun met
sanhoidossa. Se pitaa paikkansa laatupuun osalta edelleen. Talous
metsamme tuottavat arvokkainta puuta, sahatukkia, vain kasvatus
hakkuin. 

Metsiemme lisaantyneessa kasvussa, kasvatushakkuissa ja 
energiatavoitteisessa puunjalostuksessa on myos aarnimetsien oh
jelman avain. Siihen tarvitaan metsatalouden painopisteen muutos. 
Lisataan kasvatushakkuita reippaasti ja vahennetaan samalla vanho
jen metsien avohakkuita. Kainuussa, kuten muuallakin maamme suope
raisissa metsissa kiireen karjessa ovat suometsien ensiharvennuk
set ja samalla tarvittava kunnostusojitus. 

Aarniohjelma sopii hyvin painopisteen muutokseen. Esimerkiksi 
Pohjois-Karjalaan on ehdotettu aarnialueita yhteensa 5000 - 6000 
hehtaaria. Niiden puusto kasvaa 20,000 - 30,000 kuutiota vuodessa. 
Se on vain 5-10 prosenttia vuotuisen kasvun reservista, mika jaa 
nyt Pohjois-Karjalassa korjaamatta. 

Metsatalouden painopisteen muuttaminen paatehakkuista kasva
tushakkuisiin muuttaa metsaalan tyollisyytta. Metsureita tarvitaan 
edelleen kasvatushakkuissa. Mutta vanhojen metsien hakkuissa heita 
ei enaa valttamatta tarvita; itse asiassa metsureiden tyopaikat 
vahenevat parhaillaan kaikkialla maassamme. Vahenema johtuu osaksi 
talousmetsien kasvun ja hakkuiden epasuhdasta, osaksi monitoimiko
neen tulosta metsankorjuuseen. 

Kun puuta kasvaa talousmetsissa paljon, myyntileimikoita 
tarjotaan enemman kuin metsayhtiot voivat ostaa. Kolmesta metsa
kaupasta toteutuu nykyaan vain kaksi. Ylitarjonnan vallitessa 
korjattaviksi valikoituvat automaattisesti helpoimmin hakattavat 
vanhat metsat, eivat kasvatushakkuut. 

Juuri vanhojen metsien avohakkuista ovat metsurit poistumas
sa, juuri niissa monitoimikoneet ovat kannattavimmillaan. Osa 
jalkametsureita voi kouluttautua konemetsureiksi, monitoimikoneen 
ja metsatraktorin ohjaajiksi, mutta metsatyopaikkojen lukumaara 
vahenee nykysuuntauksella kuitenkin jyrkasti. 
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Jos ensimmaisen harvennuksen puusto korjataan miestyona 
esimerkiksi uudella massahakemenetelmalla kuitu- ja energiakayt
toon, miljoonan kuution hakkuita kohti syntyy 680 pysyvaa metsuri
ja urakoitsijatyopaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen tyollistava 
vaikutus on yhteensa 1500-2000. Pysyvia tyopaikkoja syntyy kasva
tushakkuissa monikymmenkertaisesti siihen verrattuna, mita aar
niohjelman mukana vanhojen metsien avohakkuista haviaa. 

Ojitettujen suometsien kunnostusojitukset tyollistaisivat 
ojitusurakoitsijoita. Kunnostusojituksen vuositavoite koko suomes
sa on jo vahintaan 150,000 ha, saman verran kuin ojittajien kii
reisina vuosina 1960-luvun alkupuolella. 

Suljetun kierron sellutehdas Kajaaniin 

Kajaaniin on suunniteltu jo pitemman aikaa uutta selluteolli
suutta. Ymparistoongelmat, etenkin vesistopaastojen osalta ovat 
toistaiseksi jarruttaneet hanketta. Olisiko nyt otollinen hetki 
tavoitella Kajaaniin maamme ensimmaista ensimmaista, uuden suku
polven, veden kierroltaan suljettua sellutehdasta, ja liittaa se 
osaksi Kainuun ymparistokysymyksia: kotimaisen energian tuotantoa, 
talousmetsien kestavaa, kasvatushakkuita painottavaa kayttoa, ja 
aarnimetsien ohjelmaa? 

Veden kierroltaan suljetussa sellutehtaassa vesistoon ei 
lasketa j atevesia. Vesi kiertaa tehtaassa puhdistettuna. Veden 
kierrosta poistuu vain 3 % savupiipusta, puhdistettuna vesihoyry
na. 

Veden kierroltaan suljettu sellutehdas olisi suomalaisen 
Plusmetsatalouden ja Plusmetsasektorin lippulaiva ja kayntikortti 
Euroopan metsapolitiikassa. Ymparistoa saastavan luonteensa mukai
sesti sen luonteva sijaintipaikka on sisamaassa, puhdasvetisen 
jarven rannalla, esimerkiksi Kajaanissa. 

Energiatavoitteisen puunjalostusohjelman, talousmetsien kas
vatushakkuiden, suometsien kunnostusoj i tusten, energiataloudel taan 
yliomavaraisen ja veden kierroltaan suljetun selluteollisuuden se
ka aarnimetsien ohjelman yhdistaminen Ita-Suomessa, Kainuun alu
eella - Kuhmo keskuspaikkana - olisi teollisuuden, perusmetsata
louden ja ymparistoaatteen historiallinen kompromissi. Se toteut
taisi ensimmaista kertaa maassamme luonnonvarojen kayton seeprape
riaatetta: talousmetsien hoitamista ja hyodyntamista monipuolises
ti, taysimaaraisesti ja kestavan talouden mukaisesti - mutta 
varaamalla talousmetsien vastapainoksi suojelu- ja puistoalueita 
riittavasti, kansainvaliset normit tayttavan maaran. 


