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Metsantutkimus uskoo omavaraisuuteen 

Hukkapuulla Oljyn tuonti 
neljiinnestii pienemmiiksi 

Pohjois-Pohjanmaallakin energiapolitiikan piiiita
voitteet ovat tanaiin energian siiiistiiminen ja energi
an kotimaisuusasteen lisiiaminen. Molemmat tavoit
teet kytkeytyviit paljolti rakennusten - sekii julkis
ten rakennusten etta maatilojen ja omakotitalojen 
liimmitykseen ja polttooljyn osuuden vahentamiseen 

Energian saastaminen tarkoit
ta esimerkiksi entistii paksumpaa 
vuorivillakerrosta uusia raken
nuksia pystytettiiessii ja vanhoja 
peruskorjattaessa, kolmin- tai 
nelinkertaisia ikkunoita kaksin
kertaisten sijaan tai ilmanvaih
don uusimista siten, ettli poistoil
man hukkalampOkin otetaan 
vastedes talteen. 

Energian kotimaisuusasteen Ii-

siiliminen tarkoittaa taas energia
puuta ja turvetta, niidcn poltta 
mistu Oljyn sijaan maatiloilla ja 
alueellisissa llimpOkeskuksissa, 
kaupunkien lampOvoimaloissa ja 
teollisuuden suurtehokattiloissa. 

Energiakriisl 
ei ole obi 

Viime kuukausina, kun toistu-

siinii. 
Niiin toteaa maat. metsiit. tri Veli Pohjonen Met

siintutkimuslaitoksen Kannuksen energiametsakoea
semalta. Han selvittelee ·seuraavassa artikkelissa ko
timaiseen energiaan liittyviii kysymyksiii. 

vat uutiset raakaoljyn hinnan ko- , 
rotuksista ovat harvenneet, myos 
keskustelu cnergiaomavaraisuu
destamme on laimentunut. Ylei
seen mielipiteeseen nayttaa levin
necn klisitys, ettii energiakriisi 
olisi mcnossa ohitsc. Mutta 
hinta -aulomaatti on cdelleen ole
massa: plitlOljyntuoja Saudi Ara 
bia nosti juuri raakaO!jynsli hin 
taa 2 dollarilla, 34 dollariin/tyn 

nyri (n. llOO mk/tn). Suomelle 
tuo korotus toi lisamenoa 140 
miljoonaa markkaa vuodessa. 

Muutaman viime vuoden aika
na oljyn hinnan nousu on ollut 
niin nopeaa, etta hinnan vaiku
tus on ruvennut nllkymll!ln ener
giatilastoissamme: Oljyn kulutus 
on kll!lntynyt massamme Jas
kuun, Kun vuonna 1979 Oljyn 
osuus maamme "energiakakus
ta" oli 48 %, vuonna 1980 osuus 
oli jo alentunut 2 prosenttiyksik
kOii. Tana vuonna suunta on jat 
kunut . 

◊ljyn kulutuksen ehkli ylliittii
v!ln nopea vliheneminen johtuu 
kuitenkin osaksi siita, ettli talo
jamme on ruvettu lammittamaan 
sahkOllli. Jos tuo sahko tuote
taan kivihiilesta tai ydinvoimas
ta, tulos ei energian omavarai
suuttamme ajatellen ole mikaan 
ratkaisu. Ajaudumme vain Ol
jykriisistii siihkokriisiin. 

Puun osuus jo 
merkittiiva 

Puun osuus "energiakakusta" 

Hieskoivu on tanMn Ulrkeln energiapuu. Turvemaalle syntynyt 
IAplpMsematon vesakko Haapavedella . 

ollisuudessamme ei liene enaii 
mahdollista paljon tehostaa. 
Senpa vuoksi metsaan on mentii
vli · uudelleen. Metsissiimme kas
vaa merkittava, nykyaan hukka-

. n1111n~ ma~h~n l~hn~v~ PnProi~ .. 

oksia neulasineen sekii kantoja ja 
juuria voitaisiin metsistamme 
korjata vuodessa yhteensa noin 
40 milj. kuutiometriii. 

Hukkapuun talteenotto vii-
mPi~Hi nlr~~~ mvXtPn nn lruit~n-
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Nain toteaa maat. metsat. tri Veli Pohjonen Met

siintutkimuslaitoksen Kannuksen energiametsakoea
semalta. Han selvittelee seuraavassa artikkelissa ko
timaiseen energiaan liittyvia kysymyksia. 

vat uutiset raakaoljyn hlnnan ko
rotuksista ovat harvenneet, myos 
keskustelu energiaomavaraisuu
destamme on laimentunut. Ylei
seen mielipit.eeseen nayttaa-levin
neen kiisitys, etta energiakriisi 
olisi menossa ohitse. Mutta 
hinta-automaatti on edelleen ole
massa: paaoljyntuoja Saudi Ara
bia nosti juuri raakaoljynsli hin
taa 2 dollarilla, 34 dollariin/tyn-

nyri (n. 1100 mk/tn). Suomelle 
tuo korotus toi lisamenoa 140 
miljoonaa markkaa vuodessa. 

Muutaman viime vuoden aika-
oljyn hinmurnousu on ollut 

niin nopeaa, etta hinnan vaiku
tus on ruvennut nakymaan ener
giatilastoissamme: oljyn kulutus 
on kaantynyt massamme las
kuun. Kun vuonna 1979 oljyn 
osuus maarnme "energiakakus
ta" oli 48 OJo, vuonna 1980 osuus 
oli jo alentunut 2 prosenttiyksik
koii. Tiinii vuonna suunta on jat
kunut. 

Oljyn kulutuksen ehka yllatta
van nopea vaheneminen johtuu 
kuitenkin osaksi siita, ettli talo
jamme on ruvettu lammittamaan 
sahkolla. Jos tuo sahko tuote
taan kivihiilesta tai ydinvoimas
ta, tulos ei energian omavarai
suuttamme ajatellen ole mikllan 
ratkaisu. Ajaudumme vain ol
jykriisista sahkokriisiin. 

Puun osuus jo 
merkittava 

Puun osuus "energiakakusta" 
pysyi samana 16 OJo:nli vuodesta 
1979 vuoteen 1980. Tuo osuus on 
kansainvalisestikin ajatellen jo 
nyt huomattava; kaikki muut 
lantiset teollisuusmaat saavat 
puusta vain alle 10 OJo energias
taan, esimerkiksi merkittava 
metsateollisuusmaa Kanada vain 
3 OJo. Paaosa taman paivan puue
nergiasta tulee tehokkaasta met
sateollisuudestamme: kemiallis
ten prosessien jateliemet ja me
kaanisten prosessien sahausjat
teet poltetaan tarkoin tyydytta
maan laitosten omaa energiatar
vetta. 

l se kesalla lehtineen. Jate-energian kayttoa metsate- ' 

Hieskoivu on tanMn tarkein energiapuu. Turvemaalle syntynyt 
IApipMsematon vesakko Haapavedella. 

ollisuudessamme ei liene enaa 
mahdollista paljon tehostaa . 
Senpa vuoksi metsaan on menta
va · uudelleen. Metsissamme kas
vaa merkittava, nykyaan hukka
puuna maahan lahoava energia
puureservi. Tamlin entuudestaan 
teollisuudelle kelpaamattoman 
taimikonhoitopuun, pienikokoi
sen harvennuspuun, oksa-, 
latvus-, kanto- ja soiden lieko
puun kayttoonotto on ensimmai
nen uuden energiametsatalouden 
vaihe. 

Katseet hukka
puuhun 

Metsiemme hukkapuuvarat ja 
vuosittain kasvavan hukkapuun 
maara tiedetaan monien selvitys
ten j!ilkeen suhteellisen tarkoin. 
Niinsanottua runkohukkapuuta, 

oksia neulasineen seka kantoja ja 
juuria voitaisiin metsistamme 
korjata vuodessa yhteensii noin 
40 milj. kuutiometriii. 

Hukkapuun talteenotto vii
meistli oksaa myoten on kuiten
kin kaytannossa mahdotonta. 
Kantoja ja juuriakin revitaan ny
kyaan poltettavaksi vain erikois
tapauksissa, kuten pellon tai 
polttoturvesuon raivauksessa. 
Metsantutkimuslaifoksen selvi
tyksissa on arvioitu, etta hak
kuutiihteen ja pienpuun vuotui
nen korjuu voitaisiin kaytannos
sa nostaa tasolle 15 milj. kuutio
metria. Lampomaaraltaan se 
vastaa energiapanosta joka saa
dan noin neljanneksesta vuotuis
ta oljyn tuontiamme. Energia
metsatoimikunta on ehdottanut, 
etta nama hukkapuuvarat otet
taisiin kokonaisuudessaan ener-



neljaltnesta pienemmiiksi 
Pohjois-Pohjanmaallakin energiapolitiikan piiiita

voitteet ovat tiiniiiin energlan saastiiminen ja energi
an kotimaisuusasteen lisiiaminen. Molemmat tavoit
teet kytkeytyviit paljolti rakennusten - sekii julkis
ten rakennusten ettii maatilojen ja omakotitalojen 
liimmitykseen ja polttooljyn osuuden viihentiimiseen 

Energian siiiistllminen tarkoit
ta esimerkiksi entistli paksumpaa 
vuorivillakerrosta uusia raken
nuksia pystytettiiessli ja vanhoja 
peruskorjattaessa, kolmin- tai 
nelinkertaisia ikkunoita kaksin
kertaisten sijaan tai ilmanvaih
don uusimista siten, ettli poistoil
man hukkaliimpokin otetaan 
vastedes talteen. 

Energian kotimaisuusasteen Ii-

siiiiminen tarkoittaa taas energia
puuta ja turvetta, niidcn pollta 
mista Oljyn sijaan maatiloilla ja 
alueellisissa llimpokeskuksissa, 
kaupunkien llimpovoimaloissa ja 
teollisuuden suurtehokattiloissa. 

Energiakriisi 
ei ole obi 

Viime kuukausina, kun toistu-

siinii. 
Niiin toteaa maat. metsiit. tri Veli Pohjonen Met

santutkimuslaitoksen Kannuksen energiametsiikoea
semalta. Han selvittelee ·seuraavassa artikkelissa ko
timaiseen energiaan liittyviii kysymyksiii. 

vat uutiset raakaoljyn hinnan ko-, 
rotuksista ovat harvenncct, myOs 
keskustelu cnergiaomavaraisuu• 
destamme on Iaimentunut. Ylei
seen mielipiteeseen nayttiiii Ievin
neen klisitys, ettii energiakriisi 
olisi menossa ohitse. Mutta 
hinta-automaatti on edelleen ole
massa: plilloljyntuoja Saudi Ara
bia nosti juuri raakaOljynsa hin
taa 2 dollarilla, 34 dollariin/tyn-

nyri (n. 1100 mk/tn). Suomelle 
tuo korotus toi lislimenoa 140 
miljoonaa markkaa vuodessa. 

Muutaman viime vuoden aika
na oljyn hinnan nousu on ollut 
niin nopeaa, ettli hinnan vaiku
tus on ruvennut nlikym!llln ener
giatilastoissamme: Oljyn kulutus 
on klllintynyt massamme Ias
kuun. Kun vuonna 1979 oljyn 
osuus maamme "energiakakus
ta" oli 48 ll7o, vuonna 1980 osuus 
oli jo alentunut 2 prosenttiyksik
kOii. Tlina vuonna suunta on jat
kunut. 

◊ljyn kulutuksen ehkli ylllittli
viln nopea vilheneminen johtuu 
kuitenkin osaksi siitli, ettli talo
jamme on ruvettu lammittlimliiin 
siihkOllli. Jos tuo siihko tuote
taan kivihiilestil tai ydinvoimas
ta, tulos ei energian omavarai
suuttamme ajatellen ole miklilin 
ratkaisu. Ajaudumme vain ol
jykriisistii siihkokriisiin. 

Puun osuus jo 
merkittiivii 

Puun osuus "energiakakusta" 
pysyi samana 16 %:na vuodesta 
1979 vuoteen 1980. Tuo osuus on 
kansainviilisestikin ajatellen jo 
nyt huomattava; kaikki muut 
llintiset teollisuusmaat saavat 
puusta vain alle 10 % energias
taan, esimerkiksi merkittlivli 
metsliteollisuusmaa Kanada vain 
3 %. Pliaosa tamiin,piiivan puue
nergiasta tulee tehokkaasta met
sateollisuudestamme: kemiallis
ten prosessien jateliemet ja me
kaanisten prosessien sahausjiit
teet poltetaan tarkoin tyydyttii
mlilin laitosten omaa energiatar
vetta. 

Parhaiten hakepuu saadaan kuivumaan kaatamalla se kesAIIA lehtineen. Jate-energian kliyttoa metsiite-' 

Hieskoivu on tAnMn tarkein energiapuu. Turvemaalle syntynyt 
IApipMsematon vesakko HaapavedellA. 

ollisuudessamme ei liene enali 
mahdollista paljon tehostaa. 
Senpii vuoksi metsiiiin on mentli
vii ·uudelleen. Metsissiimme kas
vaa merkittiivii, nykyaiin hukka
puuna maahan lahoava energia
puureservi. Tiiman entuudes.taan 
teollisuudelle kelpaamattoman 
taimikonhoitopuun, pienikokoi
sen harvennuspuun, oksa-, 
latvus-, kanto- ja soiden lieko
puun kayttMnotto on ensimmiii
nen uuden energiametsatalouden 
vaihe. 

Katseet hukka
puuhun 

Metsiemme hukkapuuvarat ja 
vuosittain kasvavan hukkapuun 
miilirli tiedetiiiin monien selvitys
ten jlilkeen suhteellisen tarkoin. 
Niinsanottua runkohukkapu uta, 

oksia neulasineen seka kantoja ja 
juuria voitaisiin metsistlimme 
korjata vuodessa yhteensii noin 
40 milj. kuutiometriii. 

Hukkapuun talteenotto vii
meistli oksaa myoten on kuiten
kin kaytiinnossa mahdotonta. 
Kantoja ja juuriakin revitiiiin ny
kyiiiin poltettavaksi vain erikois
tapauksissa, kuten pellon tai 
polttoturvesuon raivauksessa. 
Metsiintutkimuslaifoksen selvi
tyksissii on arvioitu, ettii hak
kuutiihteen ja pienpuun vuotui
nen korjuu voitaisiin kllytiinnos
sa nostaa tasolle 15 milj. kuutio
metrili. Liimpomiiiiriiltiiiin se 
vastaa energiapanosta joka saa
dan noin neljanneksesta vuotuis
ta oljyn tuontiamme. Energia
metslitoimikunta on ehdottanut, 
etta nama hukkapuuvarat otet
taisiin kokonaisuudessaan ener-



giakllyttMn vuoteen 1990 men
nessll. 

Hukkapuun keriiilyn ja hake
tuksen maatilojen omaan kiiyt
tMn hoitavat isanniit nyky!ian 
omatoimisesti. Jos haketta kulje
tetaan suurempiin liimpokeskuk
siin, jakeluketjun eriiiinii lenkki
nii voi olla metsiinhoitoyhdistys 
tai mukaan on liittynyt myos yk
sityisiii urakoitsijoita. Kunnalli
sia tai sitll suuruusluokkaa ole
via, haketta polttavia lampokes
kuksia on maassamme nykylllin 
valmiina jo noin 40 kpl, ja suun
nitteilla kaikkiaan noin 200 kpl. 

Ylivoimainen 
hakemenetelma 

Polttohakemenetelmll kehitet
tiin Suomessa pitkiille jo 
1960-Juvun alkuun mennessli. 

Silloin ennustettiin, ettll halot ja 
klapit tulevat syrjil.ytymil.l!n van
hanaikaisina polttoaineina, ja 
hakkeesta tulee korvaava ll!m
mon l!ihde maatiloiUe ja pien
l!impokeskuksiin. Kevyt polt
tooljy kuitenkin syrjl!ytti hak
keen, ja menetelmiin kehittiimi
sestl! luovuttiin noin 10 vuodek
si. Nyt hakkeen kl!ytto lammi
tykseen on taas nopeasti yleisty
mil.ssl!. 

Verrattuna halkoihin ja kla
peihin hakemenetelml!lll! on yli
voimainen etu siinil., ettil. yksin
kertaisten mutta tehokkaiden ko
neiden avulla pllllstlllln jo kor
juukctjun alkuvaihecssa croon 
polttopuun yksin kappaltin kl
sittelystl!. Polttopuu muuttuu 
hakkeeksi: tasalaatuiseksi massa-
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tuotteeksi, jonka siirtely kulje
tuksessa, jalostuksessa ja poltos
sa on helppoa. Sopivissa katti
loissa puu palaa hakelastuna te
hokkaasti, ja koko polttotapah
tuma syottoineen ja kattilan siil!
toineen voidaan automatisoida. 

Hukkapuun korjuu polttohak
keeksi on yksinkertaisinta maati
loilla. Hakkeen hankinta kaikki
ne tylivaiheineen voidaan sovit
taa maatilojen muiden toiden lo
maan, kausiin jolloin muiden 
toiden tyohuiput sen sallivat. 
Polttohakkeen varastointikin 
voidaan helposti jllrjcstlill. Ainoa 
tarvittava lislilaitc on traktori 
klytt<linen hakkuri. 

Energiametsan
hoitoa 

Korjaamalla hukkapuuta hak
keeksi saadaan etua mylis met
siinhoidolle. Kun harvennuslei
mikoista poistetaan markkina
tonta roskapuuta, paranevat jl!l
jelle jaavl!n kasvatettavan puus
ton elinolot. Ellei pienikokoista 
puuta kyetii myym!iiin harven
nusvaiheessa kuitupuuksi tai 
kiiyttl!ml!iin polttoaineena, tai
mikon hoito ja ensiharvennus 
oval vaarassa jii!idl! pois tai aina
kin lykkl!iintyil., mikl! hidastaa 
my0hemmin tukkipuun tuotosta. 

Hakkuutl!hteiden korjuu myos 
siistii avohakkuualoja. Oksa- ja 
latvusryteikoissii sikiil.vien tuho
hyonteisten ml!l!rii viihenee, uu
den taimikon syntymiselle luo-' 
daan otollisempi kasvuympl!ris
to, ja metsil.n virkistyskllyttokin, 
esim. marjastus helpottuu. 

Hukkapuun korjuuseen ja ha
ketukseen liittyy siten metsiinhoi
dollinen sivuvaikutus. Kun havu 
puutaimikot hoidetaan ajallaan 
ja roskapuu poistetaan, metsiistii 
saatavan arvopuun miiiirii kas
vaa. Energiapuun korjaaminen 
luonnonmetsistii on niihtil.vli 
metsl!nhoidollisena toimenpitee
nil. - energiametsl!nhoitona, jo
ka maksaa itse itsensl!. 


