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METSATALOUDEH KEHITTAMISMAHDOLLISUUDET TYOLLISYYDEH PARAN"TAMISEKSI 

Metsa on kestavan vaurauden perusta 

Aina Alavetelin kappalaisen Antti Chydeniuksen ajoista, 1760 -
luvulta lahtien maassamme on pohdittu, mita ovat ne voimavarat, 
mista kansakunnan vauraus syntyy. Ennen Chydeniuksen aikaa, kun 
yhteiskunnat olivat suljettuja ja ulkomaan kauppa olematonta, suo
malaisia voimavaroja olivat pellon perustuotanto ja sen maatalous 
ylijaama. Viljelija ja hanen mukanaan koko yhteiskunta vaurastui, 
kun leipaviljan sato ylitti viljelijaperheen tarpeen, ja viljaa 
riitti myytavaksi. 

Antti Chydenius esitti, kuinka kansakunnalle olisi hyvaksi 
vapauttaa ulkomaan kauppa. Kun hanen neuvoaan seurattiin, Suomelle 
rupesi syntymaan vaurautta muustakin voimavarasta kuin maatalous 
ylijaamasta. Englantiin viety Pohjanmaan terva oli maamme hyvin
voinnin perusta 1700-luvulla ja viela 1800-luvun alussa. Sahatava 
ra ohitti viennissa tervan vasta 1830-luvulla, paperi taas sahata
varan 1930 - luvulla. 

Kahdensadan vuoden ajan vaurautemme kasvun takasi metsan pe
rustuotanto. Viela 1950-luvun alussa metsat olivat Suomen voimava
roja niin, etta vientimme oli yli 90-prosenttisesti puuta ja sen 
jalosteita. 

1960-luvulla lansimaissa yleistyi kasvutalouden oppi. Kasvu
taloudessa tuotannon, kansantuotteen, kulutuksen, lahes kaiken, 
mita voi rahalla mitata, tuli kasvaa maaraprosentti vuosittain. 
Kasvutalouden piti johtaa Suomi kestavaan vaurauteen: hyvinvoinnin 
lisaantymiseen vuosi vuodelta seka taystyollisyyteen. 

Pro s enttikasvun voima otettiin uusiutumattomista energiava
roista, halv a sta kivihiilesta ja oljysta. Siksi myos energian ku 
lutuksen tuli kasvaa maaraprosentti vuosittain. Maasta kaivettujen 
ja pumpattujen polttoaineiden, nimenomaan oljyn ja kivihiilen run
sas kaytto oli kasvutalouden tunnuksia. 

Mutta miksi kasvutalous ei kestanytkaan? Miksi kasvutalous 
vei meidat sen sijaan kasittamattomaan lamaan? Tyottomyys on nous
sut ennatyslukemaan: vuoden 1993 alkupuolella jo la.hes puoleen 
miljoonaan. 

Kasvutalouden viennista piti saataman tuloja paljon enemman, 
kuin tuonnista aiheutuu menoja. Miksi kuitenkin velkaannuimme ul
komaille enemman kuin koskaan erinen? Ulkornaista velkaa oli vuoden 
1992 lopussa jo 235 miljardia markkaa. Silloin ulkomaan velkaa on 
suomalaista nelihenkista perhetta kohti 188,000 markkaa. Tai toi
sin laskien: ulkomaan velka vastaa kaikkien Suomen metsien puusto
jen pystymyyntiarvoa, kun kuution hinnaksi lasketaan 124 markkaa. 
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Harhauduimmeko kuluneen 40 vuoden, kasvukauden, halvan oljyn 
ja halvan kivihiilen aikana eroon voimavarasta, vaurauden perus
tasta, mika meille on omintakeisinta ja luonnollisinta? Jatimmeko 
luottamatta 1980-luvun lopun vuosina rikkaimpaan luonnonvaraamme, 
metsan kasvuun? 

Metsan kasvu on peraisin uusiutuvasta voimavarasta, auringos
ta. Aurinkotalouden tarkeinta raaka-ainetta, sateilya, on paljon 
eika se ehdy. Auringon sateily on ilmaista, se kasvattaa metsan 
puut ilman ihmisen suurta ponnistusta, el lei vakisin. Metsan 
aurinkovoiman tahden meidan ei tarvitse velkaantua ulkomaille. 
Metsan hoitaminen ja puun korjuu vaativat vain kotimaista tyota, 
kotimaisia tyokaluja ja kotimaisia koneita. Korjatun puun jalos
tuksen osaamme kotimaisin menetelmin. 

2000-luvun kestava talous perustuu uusiutuviin luonnonvaroi
hin. Niista saamme ehtymattomasti raaka-aineita, niista saamme eh
tymatonta energiaa. Edellytyksia tarvitaan kolme: aurinkovoimaa, 
riittavasti vetta ja riittavasti maata. Ne edellytykset tayttyvat 
suomen maaseudulla, maamme metsissa. Metsa on se voimavara, johon 
meidan on entista enemman turvattava kasvutalouden jalkeisella 
ylivelkaantumisen vuosikymrnenella. 

Metsankasvu uusiin luk.emiin 

Suomen metsat ovat 1990-luvun alussa kestavan rnetsatalouden 
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 suurernpi 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 rniljoonaa 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 
puuta, sita on paljon ja se kasvaa kertaluokkaa enemman kuin sita 
hakataan. Itse asiassa taloushistoriarn.iue ei tunne nain hyvaa ti
lannetta yli 200 vuoteen. 

Metsa on edelleen merkittava energian lahde 

Puuvoirnan osuus Suomen energian kulutuksesta oli 14 % vuonna 
1992. Suomi on biopolttoaineiden kayttajana johtava lansimaa. Puu
voimasta tulee 55 % selluteollisuuden ligniinipitoisista jatelie
mista, 23 % puun kuoresta, sahanpurusta ja muusta teollisuuden 
puujatteesta. 22 % puuvoimasta on peraisin perinteisesta poltto
puusta. 

Metsateollisuuden tarkka energian kaytto oli kansallisen 
energian saastoohjelman huomattavin saavutus energiakriisien (1973 
ja 1979) jalkeen. Erityisen merkittavasti ovat nousseet kuoren ja 
selluteollisuuden ligniinijatteen (sellun jateliemen) poltto. Seka 
saha- etta selluteollisuus ovat jatteidensa poltolla ylittaneet 
energiaomavaraisuuden, ne ovat rnuuttuneet ulkomaisen oljyn kulut-
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tajista kotimaisen sahkon tuottajiksi. 
Metsateollisuuden onnistuneessa energian saastossa ja tarkas

sa puun kaytossa piilee kotimaisen energiaratkaisun avain. Koti
rnaista rnetsa- ja voirnataloutta, ja niiden tulevia rnahdollisuuksia 
tulisi nyt kehittaa yhdessa. 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma kansalliseksi tavoitteksi 

Otettakoon kansantaloutemme taman vuosikymmenen paahaasteeksi 
talousmetsien hakkuiden lisaaminen, Metsa 2000 ohjelmaa myotail
len, 20 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Miten tavoite palvelee 
parhaiten seka puun kasvattajia, pienta ja keskisuurta teollisuut
ta (PKT), varsinaista metsateollisuutta etta voimataloutta? 

Puolet hakkuista, 10 miljoonaa kuutiota voisi olla sahatuk
kia. Toiset 10 miljoonaa kuutiota hakattaisiin kuitu- ja energia
puuna, metsanhoidollisin perustein, Metsantutkimuslaitoksen syksyn 
1992 suosituksen mukaisesti. Metsien lisahakkuu (40 prosentin nou
su) jakaantuu puun kasvattajille tasaisesti lapi Suomen siina suh
teessa kuin puuvaramme ovat lisaantyneet. 

Ensimmainen tavoite on keskeisin. 10 miljoonasta kuutiosta 
korjattua tukkipuuta sahataan vuodessa lautaa ja lankkua yhteensa 
5 miljoonaa sahakuutiota. Vaikka maara voi tuntua suurelta, lisays 
ei ole metsataloudelle ylivoimainen. Sahatavaran tuotanto nousee 
vain takaisin vuoden 1980 tasolle. 

Tuotannon lisayksen paatavoite on sahapuun jalostus maakun
tien PKT-yrityksissa niiden lupaavien kokemusten mukaan, mita Puu
Suomi hankkeessa on jo saatu. Puun mekaaninen jalostus on maaseu
dun terveinta tyollistamista. Jo vanhastaan tiedetaan, etta kai
kista metsateollisuuden lohkoista rahapanos sahapuuhun poikii tyo
paikkoina eniten. Raaka-aine saadaan paikan paalla ilmaisen aurin
koenergian kasvattamana. Sahaus ja hoylays eivat vaadi ulkomaista 
velkaa. Sahausjalosteet voi nyt vieda ulkomaille entista helpom
min, kun markkaa on kellutettu ja dollarin arvo on noussut. Samal
la sahatukin ostohinta on laskenut. 

Sahauksesta Jaa poltettavaksi 2 miljoonaa kiintokuutiota 
kuori- ja purujatetta. Sahauksesta jaa myos pintahaketta, yhteensa 
3 miljoonaa kiintokuutiota. Koska pintahake on sellunkeiton paras
ta raaka-ainetta, se kannattaa ohjata sellutehtaaseen. 

Toinen tavoite on varautua rakentamaan 3 uutta sellutehdasta 
jo 1990-luvulla. Ne tarvitsevat raaka-ainetta yhteensa 8 miljoonaa 
kuutiota vuodessa. Se saadaan sahojen pintahakkeena (3 miljoonaa) 
ja ensiharvennusohjelman kuitupuuna (5 miljoonaa kuutiota vuodes
sa). Uudet sellutehtaat olisivat maamme voimataloudelle edullisia. 
Ne rakennettaisiin sahkon tuotannoltaan yliomavaraisiksi. 

Kolmas tavoite on rakentaa ja uusia biopolttoaineella kayvia 
voimaloita maahamme. Niiden raaka-ainetta ovat mm. sahoilta tuleva 
jate (2 miljoonaa) ja toinen puoli ensiharvennusohjelmaa (5 mil
joonaa kuutiota). Biovoimalat tuottavat leijupetitekniikalla 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 jo
ko kaupunkien yhteydessa, metsateollisuuden osana tai lauhdevoima
loina maaseudulla siten, etta nykyisissa ja uusissa turvevoima
loissa voisi polttaa seka turvetta etta haketta. 
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Puulla ja puuvoimalla eniten tyopaikkoia 

Vuosina 1985-1991 metsatalous tyollisti keskimaarin 42,000 ja 
metsateollisuus 91,000 henkea. Yhteensa metsasektorin 133,000 suo
malaista korjasivat ja jalostivat tuolla ajanjaksolla puuta, tuon
tipuu mukaanlukien, keskimaarin 54 miljoonaa kuutiota vuodessa. 
Yhden tyopaikan takasi keskimaarin 406 kuution puuera. 

Muutaman viime vuoden ajan myos metsasektori on saneerannut. 
Metsatoiden koneellistuminen ja metsateollisuuden automaatio ovat 
vieneet tyopaikkoja. Siksi yhden tyopaikan takaava puumaara on 
nousussa. 

Metsamiesten Saatio on arvioinut (1993), etta jos metsatalou
den saHeeraus j.atkuu nykyvauhdilla metsasektorin tyopaikat putoa
vat noin vuosikymmenen lopulla 95, ooo :n. Jos metsateollisuuden 
vuotuinen puun kaytto sailynee entisellaan, yhteen pysyvaan tyo
paikkaan tarvittaisiin vuonna 2000 jo noin 575 kuutiota. Nain ta
pahtuu, jos metsatalous muuntuu yha enemm.an paatehakkuiksi, ja yha 
vahemman harvennushakkuiksi. Metsuri vaistyy, koneet jyllaavat. 

Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma kaantaa kehityksen. 
Talousmetsien taysimaarainen hyodyntaminen hidastaa metsatalouden 
tyopaikkojen saneerausta, koska puuta korjataan muualtakin kuin 
monitoirnikoneiden avohakkuista. Painopiste siirtyy kasvatushakkui
siin, ensiharvennukset palaavat rnetsiimm.e, ja ojitettuja suometsia 
kunnostusojitettaisiin Metsa - 2000 ohjelman mukaan. 

Energiatavoitteisessa puunjalostusohjelmassa puuta tarvitaan 
vuosikymmenen lopulla yhteen tyopaikkaan 500 kuutiota vuodessa. 
Jos talousmetsiemm.e lisakasvua otetaan vuoteen 2000 mennessa 20 
rniljoonaa lisakuutiota vuodessa, sen korjuu ja jalostus tyollista
vat 40,000 suomalaista. 

Perustyopaikkojen lisaksi metsatalous luo tyon ketjureaktion. 
Kauppaan, palveluihin ja julkiseen talouteen syntyy tyopaikkoja 
saman verran kuin metsaan ja jalostukseen. sen lisaksi tulevat 
viela vahvat kerrannaistyot, muun muassa sahoja, kattiloita ja 
sellutehtaita valmistavassa metalliteollisuudessa. Metsatieteissa 
kaytetylla kertoimella 1,3 laskien lisatyopaikkojen maara olisi 
52,000. Kaiken kaikkiaan talousmetsiemme lisakasvun taysimaarai
sessa hyodyntamisessa on siten kyse noin 92,000 uudesta tyopaikas
ta. 

Kansallisen energiapaatoksen kynnyksella juuri tyollisyys on 
nostettu keskeiseen osaan. Etenkin ydinvoiman etuna on korostettu 
syntyvien tyopaikkojen rnaaraa. Totta on, etta myos ydinrakentami
nen on mittava urakka. Sen laitetoimitukset vaativat Oulun yli
opiston selvityksen mukaan 6500, alihankinnat 6900 ja varsinainen 
rakentaminen 4800 miestyovuotta, eli yhteensa 18200 rniestyovuotta. 

Kun ydinrakentaminen kestaa kaikkine vaiheineen arviolta 8 
vuotta, tyopaikkoja syntyy yhteensa 2275 kappaletta noin vuoteen 
2000 asti. Kauppaan, palvelualoille ja julkiseen talouteen syntyy 
lisaksi kerrannaistyota saman verran kuin varsinaiseen rakentami
seenkin. Yhteensa ydinvoiman vaihtoehdossa on kyse noin 4500 
tyopaikast~ 8 vuoden ajaksi. 

Ydinrakentamisen tyollistava vaikutus on kuitenkin verraten 
vaatimaton, kun sita vertaa kotimaiseen vaihtoehtoon, puuhun ja 
puuvoimaan. Ydinvoiman ekoteollinen vaihtoehto: metsa- ja voimata
louden yhdistarninen luo tyopaikkoja 20 kertaa enemman. 


