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Valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaostolle 

Uudet energiatuotantotavat ja valtioneuvoston periaatepaatos 
ydinvoimalaitosyksikon rakentamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministerion selvitys perusvoima
vaihtoehdoista (luonnos 10.2.1993) toteaa, etta perusvoiman 
vaihtoehtoina tulevat kyseeseen ydinvoima, hiilivoima, tuonti, 
maakaasuvoima seka turpeeseen, puuhun tai muuhun kotimaiseen 
energiaan perustuva voimantuotanto, karkeasti jaettuna: ulkomai
set vaihtoehdot ja kotimaiset vaihtoehdot. 

Puu- ja turvevoiman merkitys korostunut perusvoimakasittelyn 
kuluessa 

Siita lahtien (17.5.1991), kun Imatran Voima oy ja 
Teollisuuden Voima Oy jattivat hakemuksensa 5. ydinvoimalan ra
kentamisesta, puu- ja turvevoiman merkitys perusvoiman tuotan
nossa on jatkuvasti korostunut. Vaikka maamme energian tarpeesta 
on puu- ja turvevoimaa (yhteensa 18 % vuonna 1992) jatkuvasti 
enemman kuin ydinvoimaa (15 %) tai kivihiilivoimaa (9 %), hake
muksen kasittelyn alkuvaiheessa perusvoiman vaihtoehdoiksi ym
marrettiin vain ydinvoima ja kivihiilivoima (esim. Ydinenergia
neuvottelukunnan lausunto 4.9.1991, Sahkontuottajien yhteistyo
valtuuskunnan lausunto 24.10.1991, Teollisuuden Keskusliiton ja 
Suomen Tyonantajain Keskusliiton lausunto 30.10.1991, Valtiova
rainministerion lausunto 10.1.1992) tai ydinvoima, kivihiili ja 
maakaasu (esim. Suomen Ammattiliittojen Keskusjarjeston lausunto 
4.11.1991). Puu- ja turvevoima tulivat perusvoimakasittelyyn mu
kaan vasta loppuvuodesta 1992 jalkeen, ja kirjallisesti vasta 
edellamainitussa KTM:n selvityksessa. 

Puu- ja turvevoiman puuttuminen perusvoiman vaihtoeh
doista viela vuonna 1991 ei ole kuitenkaan sattuma. Silla on 
selva yhteys kansantalouden nopeasti huononneeseen tilaan. Koti
maisia voimavaroja, kotimaisia luonnonvaroja on ylipaansa alettu 
arvostaa sita enemman mita enemman kansantalous velkaantui ulko
maille, mita korkeammaksi tyottomyysluvut nousivat ja mita sy
vemmaksi lama paheni. Erityisen merkittavaksi myos perusvoima
ratkaisussa on tullut suhde luonnonvaran kotimaisuuden ja ulko
maille velkaantumisen valille: kotimaiset puu- j a turvevoima 
eivat lisaa velkaantumista. 

Puuvoiman merkityksen lisaantyminen taas kytkeytyy vii
meisimpiin tietoihimme valtakunnan metsavaroista ja metsien kas
vusta. Uudet metsien inventointitiedot kirkastuivat tutkijoille
kin vasta vuosien 1991-1992 aikana. Kun viela 1990 maassamme 
laskettiin olevan puuta 1660 miljoonaa kuutiota, vuoden 1992 
metsatilasto toteaa maaraksi 1880 milj. m3. Kun metsistamme 
poistuu hakkuissa ja luontaisesti noin 55 milj. m3/v, metsamme 
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kasvavat uusimpien tulosten mukaan noin 80 milj. m3/v; metsamme 
kasvavat 45 % poistumaa enemman. Nain hyvaa tilannetta metsava
rojemme ja metsan kasvun osalta ei taloushistoriamme tunne aina
kaan 200 vuoteen. 

Metsiemme kasvun lisaantymaa eivat useimmat lausunnon 
antajat voineet tietaa lausunnon kirjoitushetkella, eika ilmion 
kantavuus ole vielakaan selvinnyt edes kaikille metsatalouden ja 
metsateollisuuden edustajille. Kun metsateollisuutemme rakenne 
suuntautui 1960-luvun lopulta lahtien vahaisempien, suorastaan 
niukkojen puuvarojen hyodyntamiseen, 1990-luvun tilanne on ham
mentava. Mikaan metsateollisuuden laajenemissuunnitelma ei ole 
varautunut puun nykymittaiseen ylitarjontaan. Ensimmaisen har
vennusvaiheen kasvatushakkuut ovat jo jaamassa pois metsanhoi
dosta. 

Kun puun energiakayttoa vastustettiin 1980-luvulla puun 
niukkuuteen vedoten, tuo peruste on 1990-luvulla poistunut. Ti
lanne on nyt painvastainen: etenkin ensiharvennuspuun energia
kayttoa tulisi kannattaa jo metsanhoidollisista syista, jotta 
laadukkaan jarean puun jatkuva hyva kasvu turvattaisiin. 

Talousmetsiemme lisaantyneen kasvun hyodyntaminen on 
puuvoiman lisaamisen avain. Mutta 1990-luvun puuvoima ei tarkoi
ta enaa halkoa, pilketta, klapia eika hakettakaan. Uuden suku
polven puuvoima on metsateollisuuden kehittamaa prosessivoimaa. 
Puuvoima on verkkomaisesti kytkeytynyt erityisesti saha- ja 
selluteollisuuteen, metsasta korjatun puun tarkkaan kayttoon ja 
energiaa saastavaan huipputekniikkaan. Mainittakoon, etta suoma
lainen sahateollisuus paasee energian omavaraisuudessa jo 170 
prosenttiin ja selluteollisuus 130 prosenttiin. 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma ottaa kansan
taloutemme taman vuosikymmenen paahaasteeksi talousmetsien 
markkinahakkuiden lisaaminen - Metsa 2000 ohjelmaa myotaillen -
20 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Markkinahakkuut nostetaan 

~ ,. 1980-luvun keskitasolta, 44 miljoonasta kuutiosta 64 miljoonaan 
kuutioon. 

Puolet hakkuista, 10 miljoonaa kuutiota, tulisi olla 
sahatukkia. Toiset 10 miljoonaa kuutiota hakattaisiin kuitu- ja 
energiapuuna, metsanhoidollisin perustein, Metsantutkimuslaitok
sen syksyn 1992 suosituksen mukaisesti. 

Ensimmainen tavoite on keskeisin. 10 miljoonasta kuu
tiosta korjattua tukkipuuta saadaan sahatavaraa 5 miljoonaa sa
hakuutiota. Lisays ei ole metsataloudellemme ennen kokematon. 
Sahatavaran tuotanto nousee vain takaisin vuoden 1980 tasolle. 
Tuotannon lisayksen paatavoite on pienissa ja keskisuurissa yri
tyksissa, sahapuun jalostuksessa huonekaluiksi, aihioiksi, pane
leiksi, design-tuotteiksi, monen moniksi artikkeleiksi mekaani
sen puunjalostuksen vientiin. 

Sahauksesta jaa poltettavaksi 2 miljoonaa kiintokuutio
ta kuori- ja purujatetta. Sahauksesta jaa myos pintahaketta, yh
teensa 3 miljoonaa kiintokuutiota. Koska pintahake on sellunkei-
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ton parasta raaka-ainetta, se kannattaa ohjata sellutehtaaseen. 

Toinen tavoite on varautua rakentamaan jo 1990-luvulla 
3 uutta sellutehdasta. Ne tarvitsevat raaka-ainetta yhteensa 8 
miljoonaa kuutiota vuodessa. Se saadaan sahojen pintahakkeena (3 
miljoonaa) ja ensiharvennusohjelman kuitupuuna (5 miljoonaa kuu
tiota vuodessa). Uudet sellutehtaat ovat voimataloudeltaan edul
lisia, koska ne voi rakentaa sahkon tuotannoltaan yliomavarai
siksi. 

Kolmas tavoite on rakentaa ja uusia biopolttoaineella 
kayvia voimaloita maahamme. Niiden raaka-ainetta ovat sahoilta 
tuleva jate (2 miljoonaa) ja toinen puoli ensiharvennusohjelmaa 
(5 miljoonaa kuutiota). Biovoimalat tuottavat leijupetiteknii
kalla seka sahkoa etta lampoa. Niissa on monipolttokattilat, 
joihin kayvat kaikki kiinteat polttoaineet: kuori, puru, hake, 
metsatahde ja turve. 

Biovoimaloita on kahta kokoa. Pienemman, Kuhmon mallin 
lammon tuotto ohjataan kaukolampoverkkoon. Suuremmat biovoimalat 
ovat joke kaupunkien yhteydessa, metsateollisuuden osana tai 
lauhdevoimaloina maaseudulla siten, etta nykyisissa ja uusissa 
turvevoimaloissa voisi polttaa seka turvetta etta haketta. 

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

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma olettaa (samoin 
kuin KTM: n sel vi tys peruvoimavaihtoehdoista si vulla 4) , etta 
metsateollisuus suuntautuu markkinasyista entista selvemmin 
kemialliseen massaan (hyvaan ensiokuituun) ja uusiomassaan. Ne 
vaativat vahemman sahkoa kuin mekaaninen massa. 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma olettaa myos, 
etta energiataloudeltaan saastavin, tarkin ja tehokkain metsate
ollisuuden osa: puun sahaus ja mekaaninen jalostaminen on met
sasektorin nopeimmin kasvavia osia erityisesti pienen ja kes
kisuuren teollisuuden osalta. Huipputekniikan PKT-sahauksen ja 
siihen liittyvan uuden sukupolven voimantuotannon symboliksi on 
noussut Kuhmon, jo kansainvalistakin huomiota herattanyt malli. 
Metsatalouden tuotteiden kysynta maailmanmarkkinoilla alkuvuo
desta 1992 suosii sahausta. Sahatavaran vienti Euroopan ulkopuo
lisiin maihin on esimerkiksi kaksinkertaistunut alkuvuonna 1992. 
Ja sahojen tuotannon odotetaan nousevan jo tana vuonna tasolle, 
mika vastaa viime vuosikymmenen keskimaaraista vuosittaista sa
sahausmaaraa. 

Metsatalouden megatrendi, metsatalouden kansainvalinen 
pohjavirta on parhaillaan kaantymassa ymparistotavoitteiseen 
suuntaan: paperin hyvaan kierrattamiseen, suljettuihin kiertoi
hin, energiaa saastaviin ja tuottaviin prosesseihin ja puun suo
suosimiseen muovin asemesta, siis ylipaansa ekoteolliseen suun
taan. Energiaa saastava j a tuottava puunj alostus on Suomelle 
2000-luvulla parempi tunnus ja kayntikortti kuin energian run
saaseen kayttoon ohjautunut metsateollisuus. 
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Tyollisyyden nakokulma 

Perusvoiman kaikki vaihtoehdot lisaavat metalli- ja 
rakennusteollisuutta. Voimalayksikkoa kohti laitosrakentamisen 
tyollistava vaikutus on samaa suuruusluokkaa, rakennettiinpa 
ydin-, kaasu- tai kotimaista voimaa. Puu- ja turvevoiman vaih
toehto tyollistaa kuitenkin eniten, koska voimaloihin ei juuri 
tarvita ulkomaisia alihankintoja, ja koska polttoaine hankitaan 
Suomesta. 

Ydinvoimalan suunnittelu- ja rakentamistyo luovat Oulun 
yliopiston selvityksen mukaan valittomia tyopaikkoja siten, etta 
henkilotyovuosia syntyy yhteensa 18200. Jos rakentamisen arvioi 
vievan kaikkiaan 8 vuotta, tyopaikkoja syntyy siis 2275 kappa
letta 8 vuoden ajaksi. 

Metsasektorin (metsatalous ja metsateollisuus) tyollis
tava vaikutus 1980-luvulla oli yksi tyopaikka aina korjattua 
400-450 kuution puumaaraa kohti. Koneellistamisen ja yleisen au
tomaation vuoksi myos metsasektorin tyollistava vaikutus on va
henemassa. Nykytrendin mukaisesti vuoden 2000 tienoilla yhta 
tyopaikkaa kohti tarvitaan 500 kuution puuera. 

Jos talousmetsiemme lisakasvua otettaisiin kayttoon 
energiatavoitteisen puunjalostusohjelman 20 milj. m3/v, tyopaik
koja metsasektorille syntyisi 40,000 kappaletta, siis 17.5 -
kertaisesti ydinrakentamiseen verrattuna. 

Jos ydinrakentamista tarkastelee pelkastaan tyollista
vana hankkeena, yksi vali ton tyopaikka tulisi maksamaan 6, 6 
milj. mk, kun viidennen ydinvoimalan hinnaksi arvioi nykyisten 
valuuttakurssien mukaisella tasolla 15 miljardia markkaa. 

Energiatavoitteisenpuunjalostusohjelmaninvestoinneik
si on arvioitu 17.5 mrd ennen valuuttakurssimuutoksia, ja nyky
aan ehka 22.5 mrd mk. Jos ohjelmaa arvioi pelkastaan tyollista
vana hankkeena, yhden tyopaikan hinnaksi tulee 0.56 milj. mk, 
siis alle kymmenesosa ydinvoimavaihtoehdon tyollistavyydesta. 

Valittomien tyopaikkojen paalle syntyy lisaksi kerran
naistyopaikkoja muussa teollisuudessa, kaupassa ja julkisella 
sektorilla. Kerrannaisvaikutus on suhteellisesti laskien samaa 
luokkaa kaiken perusvoiman rakentamisessa. Kerrannaistyopaikkoja 
syntyy noin 1.5 -kertaisesti valittomiin tyopaikkoihin verrattu
na. Metsasektorin tyopaikkoja seuraavat kerrannaiset ovat kui
tenkin Suomen talouselamalle muita vaihtoehtoja merkittavampia, 
ajateltakoon vaikkapa sahoja, kattiloita ja sellutehtaita val
mistavaa metalliteollisuutta. 

Energiarakentamisen tulisi vaikuttaa nopeasti. Metalli
ja rakennusteollisuus tarvitsisi uusia tyopaikkoja jo valitto
masti. Ydinrakentaminen paasisi kuitenkin vauhtiin konepajoilla 
ja voimalan tontilla vasta kahden vuoden perustamispaatoksesta, 
kun tarjouskilpailu on kayty, voimalan toimitusehdot neuvoteltu 
ja suunnitelmat viimeistelty. Metalli- ja rakennusteollisuuden 
tyollisyys kohenisi aikaisintaan syksylla 1995. Ydinrakentaminen 
elvyttaisi aivan liian hitaasti. 

Sen sijaan uusia pienen ja keskisuuren teollisuuden 
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tyopaikkoja syntyisi nopeasti, kun rakennetaan sahoja ja bio
voimaloi ta. Esimerkiksi kaykoon tassakin Kuhmon malli, missa 
sahkoa ja kaukolampoa jalostetaan sahalaitoksen jatepuusta. 

Metalliteollisuus paasisi valmistamaan kattiloita ja 
sahan koneita nopeasti. Kattilateollisuuden vienti on vetanyt 
koko laman ajan, ja samoja kattiloita voisi alkaa valmistaa myos 
kotimaahan. Suomalaiset sahat ovat jo koeteltua tekniikkaa. 

Rakennustyon nopeudesta on hyva esimerkki Ylivieskan 
uusi biovoimala. Urakka luvattiin rakentaa valmiiksi ja laitos 
luovuttaa kayttokunnossa joulukuussa 1993, kun paatos oli valmis 
joulukuussa 1992. 

Puun hankinnan osalta tyollistava vaikutus on Metsan
tutkimuslaitoksen (1992) mukaan 15,000 - 20,000 jos puun kayton 
lisays on 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tyopaikat jakaantuvat 
luonnollisesti ja tasaisesti lapi suomen: maatiloille, metsati
loille, metsureille, urakoitsijoille ja koko kerrannaistyopaik
kojen ketjuun. Turvevoiman suotuisa tyollistava vaikutus tunne
taan Sisa- ja Pohjois-Suomessa jo 20 vuoden kokemusten pohjalta. 

Kaiken kaikkiaan viidennen ydinvoimalan tyollistavasta 
vaikutuksesta on annettu ylioptimistinen kuva. Kaikilta tahoilta 
punnittessa kotimaisen, uusiutuvan luonnonvaran kestava hyodyn
taminen on myos tyollisyyden kannalta parempi vaihtoehto. Myos 
tyollisyyden hoidossa on muistettava kestavan talouden periaate. 
Mihin ydinrakentamiseen erikoistuneet ammattimiehet sijoittuvat 
8 vuoden kuluttua, kun voimala on saatu valmiiksi? 

Turvetta energialahteena on harkittava uudelleen 

Turvevoiman kausi kaynnistyi Suomessa vuonna 1971, kun 
eduskunta maarasi Valtion Polttoainekeskuksen tuottamaan poltto
turvetta 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vuoden 1973 energiak
riisissa tavoite kaksinkertaistettiin, 20 miljoonaan kuutioon. 

Kuluneiden kahden vuosikymmenenen aikana tavoite on 
saavutettu. 20 miljoonan kuution tuotanto on ylitetty jo kah
desti, vuosina 1986 ja 1992. Turpeen osuus maamme energian ku
lutuksesta on noussut 4-5 prosenttiin. Maahamme on luotu uusi 
teollisuuden ala, turveteollisuus. Sen tyollistava merkitys 
perustuotannossa, urakoitsijoiden kesken ja konepajoilla tunne
taan sisamaassa hyvin. 

Turvetta riittaa maassamme nykyisella nostovauhdilla 
sadoiksi vuosiksi. Turvetuotanto ei uhkaa soiden suojelun ta
voitteita, koska turvetyomaina on maamme 10 miljoonasta suo
hehtaarista vain runsas prosentti. 

Turpeella tuotettu perusvoima kilpailee hinnallaan 
hyvin seka kivihiili- etta ydinsahkon kanssa. Kauppa- ja teolli
suusministerion selvityksessa perusvoimavaihtoehdoista (s. 34) 
turvesahko ja ydinsahko tulevat samanhintaisiksi (noin 18 
p/kWh), kun niita verotetaan Euroopan Yhteiteison kaavailemien 
energiaverojen mukaan. 

Turvevoiman hintakehi tys on Suomessa vakaa. Jyrsin-
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turpeen hinta on ollut jo vuosikaudet 47-48 markkaa megawatti
tunnilta. Irakin sota, porssiromahdus, markan kellutus tai Sak
san korkotaso eivat ole vaikuttaneet turpeen hintaan. 

Miksi turvetta ei siis otettaisi uuteen tarkasteluun 
entista merkittavampana energialahteena? Turpeen ongelma on sen 
uusiutuvuus. Turve kasvaa niin hitaasti, etta tyhjaksi kuoritul
le suolle saadaan samanlainen turvepatja vasta 5000 vuodessa. 
Tuhansien vuosien kierrolla kasvavaa turvetta ei voi nimittaa 
puun tapaan uusiutuvaksi uusiutuvaksi luonnonvaraksi. 

Hitaan kasvunsa vuoksi turve halutaan rinnastaa ympa
ristovaikutuksiltaan fossiilisiin polttoaineisiin, esimerkiksi 
kivihiileen. Epaillaan, etta turvetalous vaikuttaa ilmakehan 
kasvihuonekaasuihin ja ilmaston muutokseen. Tulisiko turpeelle 
siis asettaa hiilidioksidivero? 

Turvetalouden ja kasvihuoneilmion valisista suhteista 
kaydaan parhaillaan periaatteellista kiistaa seka suomessa etta 
Ruotsissa. EY-neuvotteluissa Suomi, Ruotsi ja Irlanti saanevat 
paattaa keskenaan, haluavatko ne verottaa turvetta uusiutuvana 
vai fossiilisena polttoaineena. 

Kun turvetalouttamme tarkastelee osana koko suoluon
tomme muutoksia, soiden kaytosta ei todennakoisesti aiheudu 
ilmastouhkaa. Siihen on nelja perustetta. 

Ensiksi, 4,3 miljoonaa hehtaaria luonnontilaista suo
tanune kasvaa edelleen turvetta huomattavavasti. Arviot vaihte
levat valilla 1-10 miljoonaa tonnia vuodessa. Eras perusteel
lisimpia laskelmia, joka tarkastelee erityisesti matalia, no
peimmin turvetta kerrostavia soita, paatyy lukuun 4,9 miljoonaa 
tonnia vuodessa. Vaikka laskelmassa olisi kaksinkertainen yliar
vio, ja turvetta kerrostuisi luonnonsoillamme vain runsaat 2 
milj. tn/v, suuruusluokka on merkittava. Turpeen nykykaytto on 
nimittain samaa luokkaa: 2,56 milj. tn/v. 

Toiseksi, osa metsaojitettuja soita palautetaan luon
nonsuoksi, koska uudisojitus ei tuottanut toivottua metsitys
tulosta. Ojat tulisi aukoa, ojikko tulisi kunnostusojittaa 20 
vuoden valein. Kunnostusojituksesta luovuttaneen noin 15 prosen
tilla koko ojitusalasta, koska huonosti metsittyneille ojikoille 
ei riita metsanparannusvaroja. Kun koko metsaojitettu pinta
alamme on 5,3 milj. ha, luonnontilaiseksi suoksi on palautumassa 
800,000 ha. Nuo suot tulevat kasvamaan turvetta noin miljoona 
tonnia vuodessa. 

Kolmas tekija on soiden metaani eli suokaasu. Metaania 
paasee ilmakehaan luonnontilaisilta soilta, ei metsaojitetuilta 
soilta, eika turpeen tuotantoalueilta. Suon metaanivirta kaantyy 
ojituksen jalkeen itse asiassa toisinpain. Pohjaveden pinnan 
laskettua ojikon hapekkaan pintaturpeen mikrobit alkavat imea 
metaania ilmakehasta. ojikosta tulee metaanin nielu. 

Metaani on 20-30 kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu 
kuin hiilidioksidi. Metsaojitus ja turvetalous vahentavat suo
luontomme metaanipaastoja, ja tama tulisi laskea kasvihuoneil
miota aiheuttavien paastojen ymparistoarvioinnissa soiden ta
louskayton eduksi. 
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Neljanneksi, turvetuotannon loputtua suonpohjat metsi
tetaan. siina vaiheessa uusi suometsien puusto rupeaa keraamaan 
ilmakehan hiilidioksidia runkoihinsa ja juuriinsa. Maan alle 
kertyva juurikarike muuntuu turpeeksi nopeimmin. Suontutkija 
tunnistaa sen tavallisimmin metsasaraturpeeksi. 

Suomen luonnontilaiset suot, oj ikoista osan palautu
minen luonnontilaan ja suometsatalous ylipaansa, ovat koko 
suoluontomme kasittavassa laskelmassa kasvihuonekaasujen nielu. 
Nielu korvaa Suomen ilmaston kaasutaseessa sen hiilidioksidin 
lahteen, minka turpeen poltto aiheuttaa. Siksi turpeelle ei 
tulisi asettaa hiilidioksidiveroa. · 

Huipputekniikan biovoimala yhdistaa puun ja turpeen 

Biopolttoaineet, puu ja turve kokivat 1990-luvun alussa 
uuden tulemisen. Erityisesti puuvoiman uusi kausi oli mahdol
linen, kun uusi polttotekniikka tuli avuksi. Biomassan leijuker
rospoltto oli kehittynyt yli 10 vuoden aikana niin, etta se voi
tiin ottaa kayttoon suurvoimaloiden ja metsateollisuuden lisaksi 
myos pienemmissa kattiloissa. 

vuonna 1992 Pieksamaelle, Kankaanpaahan ja Kuhmoon ra
kennettiin uuden tekniikan biovoimala. Ne kaikki jauhavat sahkoa 
ja lampoa massapolttoaineista: kuorijatteesta, sahanpurusta, 
hakkeesta ja turpeesta. 

Uuden biovoimalan sydan on kotimaisille polttoaineille 
raataloity leijupetikattila. Leijukerrospoltossa vanhanmallisen 
arinan korvaa ilmavirrassa leijuva hienon hiekan kerros, leiju
peti, johon polttoaine syotetaan. 

Puu ja turve eivat kilpaile energialahteina keskenaan, 
kun ne yhdistetaan uudella tekniikalla. Vain jyrsinturvetta 
polttavien laitosten kattilat ovat jo osaksi vanhentunutta tek
niikkaa. Kun ne joudutaan uusimaan vanhemmasta paastaan, korvaa
viksi kattiloiksi valittakoon huipputekniikan, ymparistollekin 
ystavalliset monipolttokattilat. 

Puu- j a turvevoiman yhdistamisella on myos laaj empi, 
energiataloudellinen ulottuvuus. Turvevoiman kehitystyosta olem
me oppineet, etta kotimaisen energian tuotankokustannus saadaan 
kuriin, kun toiminnalle asetetaan ajallinen ja maarallinen 
tavoite. Turvetaloudesta kehitettiin tuottava kotimaisen teolli
suuden ala 20 vuodessa. 

Turveteollisuus on todennakoisesti laajennettavissa 
seuraavassa kehitysvaiheessa yleisemmaksi biovoimateollisuudek
si, jos puuvoiman kaytolle asetetaan samantyyppinen ajallinen ja 
maarallinen tavoite kuin turpeelle 20 vuotta sitten. Lisaksi 
tarvitaan tutkimus- ja kehitystyota riittavasti, aivan kuin tur
peen osaltakin tapahtui. Kun puuvoiman tuotanto ja sita kehitta
va tutkimustyo ylittavat kriittisen massan, energiapuun tuotan
tokustannuksen arvioidaan putoavan turpeen tasolle. Juuri tahan 
pyrkii jo kaynnistetty Bioenergia - tutkimusohjelma. 

Uuden sukupolven tekniikka mahdollistaa jo turpeen ja 
hakkeen sekakayton. Kaytanto on valmis mittaviin sovelluksiin. 
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siita on esimerkkina vaikkapa juuri Mikkeliin voimalaan sovittu 
kaikkien aikojen suurin metsahakkeen toimitus. Mutta ennenkuin 
tutkimus- ja kehitystyo on laskenut puuvoiman hinnan kilpailuku
kykyiseksi, tarvitaan metsanparannusvaroja energiapuun hankin
taan. Vuosittain riittava nuorten metsien kunnostukseen varatta
va metsanparannusrahoitus on ehka varmin tie siihen, etta puun 
energiakaytto laajenee kaytannon toivomalla tavalla. Metsanpa
rannustuki on kuitenkin nahtava valivaiheen ratkaisuna. EY
tyyppinen ymparistoverotus poistanee energiapuun metsanparannus
tuen tarpeen aikanaan. 


