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Vuosikymmenen alussa maassamme kiistel
tiin perusvoimasta. Tuo salaperainen sana 
pulpahtelee taas esiin sanomalehtien talous
sivuilla ja television uutislahetyksissa. Sana 
on salaperainen, koska kukaan ei ole pysty
nyt vakuuttavasti kertomaan, mita perusvoi
ma on, tai saako esimerkiksi tavallinen ku
luttaja ostaa halpaa perusvoimaa. 

Tiedamme, etta perusvoima on sahkoa. 
Mutta mika osa pistorasiasta tulevaa sahkoa 
on perusvoimaa, jaa sahkon ostajalle epasel
vaksi. Se on samalla tavoin arvoitus kuin 
ekosahkon osuus vihrean sahkon kaupassa. 
Johdoissa sahkon elektronit sekoittuvat, eika 
perusvoimaa sen enempaa kuin ekosahkoa
kaan voi korvamerkita. 

Suomessa monipuolinen 
sihkon tuotanto 
Yksinkertaisin nakokanta on, etta perusvoi
maa on sahko, mita tuotetaan riittavan laa
jassa mitassa. Vuonna 1997 saimme eniten 
sahkoa viisikosta ydinvoima (27 prosenttia), 
vesivoima (16), kivihiili (16), puuvoima ( 11) 

ja maakaasu (10 prosenttia). Alle 10 prosen
tin joukkoon jaivat turvevoima (8) ja oljy
voima (2 prosenttia). Lisaksi saimme 10 pro 
senttia sahkon tuonnista. 

Vuosikymmenen nousijoita ovat puu- ja 
turvesahko seka maakaasusahko. Puusahko 
tulee metsateollisuuden generaattoreista. 
Turvesahko seka maakaasusahko tulevat 
suureksi osaksi kaupunkien kaukolampovoi
maloista. Ydinsahko ja vesisahko pysyttelevat 
ennallaan, koska uusia voimaloita ei nykyi
sen ymparistokasityksen mukaan rakenneta. 

Kivihiilisahkoa tulee kaupunkien lampo
voimaloista ja Meri-Porin tyyppisista sahkon 
lauhdevoimaloista. Kivihiili on sahkontuo
tannon ongelma, silla se on hiilidioksidin 
paalahde, ja siita halut.taisiin hankkiutua 
eroon. Maakaasu syrjiiyttiiii kivihiiltii kovaa 
vauhtia. Paastoja maakaasu pudott ,1a vain 
osaksi, koska maakaasusta lulcc hiilidioksi 
dia vicla 11oi 11 puolct kivihiikcn vcrrallL1na. 

Kesl6ini sihkon 
tarve pienimmilllln 
Toinen niikoka11ta on, ettii pcrusvoi maa tu Ice 

sahko11 genernattorcista, jotka kayval aina: 
yot ja piiiva t, kesa t ja talvel. Perusvoimaa olisi 
vahimmaisvoima, joka jauhcla.111 kcs/Wina, 
kun lammitysta ci tarvita. 

Pienimmillaan voiman tarvc on hcina
kuun kesaoina. Misra sahko silloin 1ulcc? 

Kesaoina kayvat ydinvoimalat, vcsivoima
lat ja metsateollisuuden puuvoimalat . Kivi
hiilella ja maakaasulla kayvista voimaloista 
osa hiljenee kesaksi, kun kaupunkicn k.iuko
lammitys on pysaytetty. Meri Porin tyyppi
set kivihiili- ja maakaasuvoimal ,tt voival kay
da taukoamatta. Turvevoimaloista kiiy jalku
vasti Haapaveden lauhdcvoin1al.1. Sckin 
tuottaa vain sahkoli. 

Kotlmaisuus on 
turvalllsuusatu 
Kol mas 11akiil«1111,1 on, <:lt,i k,111s.1llis1,1 pt•rus
voi111a,1 voi tu Ila vain kotimaisist.i l:ihll'istii ja 
raaka aincista. Kotimaisuus 011 ,t'lv:I lurval
lisuusclu. TuonlisiihkosW ci olt• 1wrw,voi-
111.iksi. Kivihiili, maak,rnsu j,1 illjy ov.11 luon
tilavaraa. Mytis ydinvoima puto.1.11:1111;111 na-

kokannan mukaan pois, silla ydinvoiman 
kotimaisuus on sarnaa luokkaa kuin banaa 
nin . Raaka-ainc ostetaan ulkoa, ja tuote vain 
kypsytetaan kotimaassa. 

Nyky-Suomccn jiHiviil mcrkitt avassa mi
tassa kotimaiscksi pcrusvoimaksi vain vesi-, 
puu ja turvcvoima. PuusUhk.on tuotanto 
on noussut 1990 luvulla 111c1sa1collisuudcn 
myi\W. Puu pit:isi siihkiin1un1,11111on raskaa
sccn, yli IO prost'nt in sarjaan, k1111 mclsii- ja 
t•nngiat.ilous yhdi,tt'1tii11 t'lrv,isli. l\lcvin, 
ylio111av,1raint•11 puus:ihki\11 l11oll,1j,1111111c on 
puok11kymmt•11l,i v1w11.1 siltt·n v,ilmislunul 
H,111111,111 scllutt'hd.,s. Sahojcn yhtcytccn ra
kcnnl'luisl,1 puusiihkcla jauhavista kuuluisin 
on Kuhmon nrnlli. 

·1;1rkk,1an ouacn kaikki puusahko ei ole 
kol irnaista, sillii noin kymmenen prosenttia 
ll'llllisuudcn pu usta on tuontipuuta. Taatusti 
koti111,1isl,1 on sen sijaan turve. Polttoturpeen 
kt•skil uot.ullo on saavuttanut tason, yli 20 
miljoon.1,1 k11u1io1a vuodcssa, mink.a edus
kunl,1 ,1st'I Ii I'>/ 1, '1'111vcsiihko voi silti lisaan
ty.1, kun v,111hi111p1,1 vni111,iloil,1 uusitaan. Uu
dcll,1 tt·kniik,1ll,1 pa11svni111,1,1 ,,1,1 myi\s lur
pccn j,1 h,1kkt•t.•11 s<"k11p11ltost,1 

Puu - j,1 t111w,ilhk111111101.111101111 nou~rnl 
voim.1kk,1i1,1 i tall.I v11miky111111c11~ll,t. 1\1111 
vuo1111,1 I lJIJO niit:t 111otdtli11 ylttrrmil 7,M 

tcrawattitu111ia, v11n1111,1 11111/ l1101,11110 ,,It 
noussul jo yli 70 proscn1ill11, I .I,!\ lrr.1w11t1I 
tun ti in. 

Ensiharvennusten 
puussa anergiaresarvi 
Vuosikymmenen energiatilasto kcrtoo, cua 
perusvoiman lisatuotanto voi olla kotimais
ta, siis muutakin kuin vesivoimaa. Energiata
voitteinen puunjalostus naytti, etta maamme 
nwlsavaroissa oli piilevaa energiaa. 

Eikii encrgiapuusta otcttu kiiyttoon kuin 
111111111 11,,1 I·,i 11w,k ihi l<.1w,1111,111l'hil'11 ,•1 
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Ticdtimme, ctta perusvoima on sahkoa . suureksi osaksi kaupunki en kaukol~impovoi - hii lcllii ja maak,tasulla kiiyvis1;1 vrnn1,1l111•,t myiilii. Puu pkii:isi sahkontuotannon raskaa-
Mutta mika osa pistorasiasta tulevaa sahkoi:i maloista. Ydinsahko ja vesisahko pysyttelevat osa hiljenee kcsi:iksi, kun kaupunki c11 I, .11,k, ',('l'n, yli 10 prosentin sarjaan, kun metsa- ja 
on perusvoimaa, jaa sahkon ostajalle epasel- enna llaan, koska uusia voimaloita ei nykyi- lammitys on pysaytetty. Meri Porin tn 1•11I e1wrgiatalous yhdistett iin etevasti. Etevin, 
vaksi. Se on samalla tavoin arvoitus kuin sen ymparisto kasityksen mukaan rakenneta. setkivihiili - ja maakaasuvoim,dat voiv111 k,ly ylinmavarainen puusahkon tuottajamme on 
ekosahkon osuus vihrean sahkon kaupassa. Kivihiilisahkoa tulee kaupunk ien lampo- da taukoamatta . Turvevoimaloist,1 k,1y 1,tiku 1111oknkymmenta vuotta sitten valmistunut 
Johdoissa sahkon elektronit sekoittuvat, eika v9imaloista ja Meri-Porin tyyppisista sahkon vasti Haapaveden lauhd cvo imal.1. :,,:l<i l{.111 man sci lu tehdas. Sahojen yhteyteen ra-
perusvoimaa sen enempaii kuin ekosahkoii- lauhdevoimaloista . Kivihiili on siihkontuo- tuottaa vain sahkoa. kr1111rtuista puu sahkoa jauhavista kuuluisin 
kaan voi korvamerkita. · tannon ongelma, silla se on hiilidioksidin on l\11h111on ma Iii. 

Suomessa monipuolinen 
sahkiin tuotanto 
Yksinkertaisin nakokanta on, etta perusvoi
maa on sahko, mita tuotetaan riittavan laa
jassa mitassa. Vuonna 1997 saimme en iten 
sahkoii viisikosta ydinvoima (27 prosenttia) , 
vesivoima (16), kivihiili (16), puuvoim a (11) 

paalahde, ja siita haluttaisiin hankkiutua Kotimais 
5 

on ·1:1rkkaan oltaen kaikki puusahko ei ole 
eroon. Maakaasu syrjayttiia kivihiilta kovaa • UU kolim.iista, silla noin kymmenen prosenttia 
vauhtia. Paastoja maakaasu pudottaa vain turvalllsuusetu trnllisuud cn puu sta on tuontipuuta. Taatusti 
osaksi, koska maakaasusta tulee hiilidioksi- Kolmas nakokanta on, etta kans,1ll""l.1 pnus- koti111.1ista on sen sijaan turve. Polttoturpeen 
dia viela noin puoletkivihiileen verrattuna. voimaa voi tulla vain kotim aisi1,t.1 l.il11,•1~1;i ja ke1,kiluo1.tnto on saavutt anut tason, yli 20 

raaka-aineista. Kotimaisuu s on ,1·lv,1 t111v,1I- 111iljoon.1a ku11tiola vuodessa, minka edus
lisuusetu. Tuontisahkost a ei ok pc·11""voi- ku111,1 ,1sl'lli I 97 ' · 'l\1rvcsahko voi silti lisaiin
maksi. Kivihiili, maakaasu ja oljy c1v.11111011-ty11, k1111 v,111himpi.i voimaloita uusilaan. LJ11 
titavaraa. Myos ydinvoim a put o.1,1 t.1111,111 nii- ddl ,, ll'kniik.ill,1 pn11svoimaa saa myi:ls 1111 

Kediiina sahkiin 
tarve pienimmillain 
Toinen niikokanta on , etta pcrusvoimaa tulee 

' - ··, ;,.«-<~»: •::,;, ,_ 

11t·t•11 ;., li,il,kt•t·n \t·k.1poltosla. 
l'uu j,1 lu1 vt·,,thkiin luotanln 011 11<1t1",11l 

vo1111,rld1.1.1,li t.111.t v11osiky111111<·111·ll.1 k1111 
Vllllllll,1 111')() 11iil.1 l11ntt•ltii11 yitltTl\1,.l /,H 

ll'l dW,ll tit 111111,1, Vll01111.J J ') 1) } I 1101.tl 110 oil 
1u11..,,11t jo yli 70 p10"'·11tdl.1, I I, ' , l.-1.1w.1lli 
t1111tii11. 

nalharvennuaten 
puu••• energlareaervl 
Vum il, y111111c11l·11 t'lll'I gi.1t ilasto kcnoo, ettii 
pr 111woim,111 lis,1t11olanto voi olla kotimais
t,1, , ii, 1111111t,1ki11 k11in vcsivoimaa. Energiata
voil lt•111l'11 puunj ,rlostus naytti, ettii maamme 
llll'h,lvami %,l nli piileviiii energiaa. 

Fik,1 l'lll'1gi,1puusta otettu kayttoon kuin 
11rn1to os,1. Esimerkiksi kasvatusmetsien en
si111111,iist•11 liarvcnnuksen puu on vielii lahes 
koske111,1ton cncrgian lisareservi. Se tulisi 
hy<ldy11t,1;1 jo met
siinhoidon vuoksi 
j,1 s,il1,1puun tule
van kJsvun hyvaksi. 

Veli Pohjonen ■ 

Puu- ja turvesahktin tuotanto on noussut voimakkaasti talla vuosikymmenella. -- 1 Kirjoittaja on professori Joensuun yliopistossa ja 
Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvoston 
jasen . 
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