
Metsantutkija varoittelee takatalvesta 

Oljykriisi ei ole ohi 
□ Viime kuukausina, kun toistuvat uutiset raa 
kaoljyn hinnan korotuksista ovat harvenneet , 
myos keskustelu energiaoma varaisuudestam
me ja raakaoljyn merkityksesta siina on lai
mentunut. Yleiseen mielipiteeseen nayttaa le
vinneen kasitys, etta oljykriisi olisi menossa 
ohitse, sanoo tohtori Veli Po hj one n Metsan
tutkimuslaitoksen Kannuksen koeasemalta. 
□ Tohtori Pohjonen on paneutunut kotimaisen 
energian mahdollisuuksiin, nimenomaan ener
giapuun tuotantoon. Tohtori Pohjonen varotte
lee tuudittautumasta rauhoittuneiden energia 
markkinoiden varaan tahdentaa kotimaisen 
energian hyodyntamismahdollisuuksien her
paantumatonta selvittamista. 

Mikali oljya tuottavien OPEC
maiden uusi suunnitelma hinnan 
maiiriiytymisesta saadaan pita
vaksi, oljyn todellinen eli ns. re
aalihinta nayttiiisi nousevan vuo
sittain vain vahiin, 2-3 prosent
tia. Mutta suunnitelman viekas 
ydin onkin kytkeii oljyn hinta teol 
lisuusmaiden inflaatioon. ,Jos inf
laatio etenee nykyisella noin 10 
prosentin vauhdilla, raakaoljyn 
nimellinen eli piiiviin rahassa il
maistu hinta nousisi vuosittain jo 
12-13 prosenttia. Talia menolla 
raakaoljyn tynnyrihinta jalleen 
kolminkertaistuisi seuraavan 10 
vuoden aikana. 

Oljykriisi ei ole menossa ohitse. 
Se vain viipaloituu jatkossa kulut
tajien huomiota vahemman he
riittiiviksi, tasaisiksi raakaoljyn 
vuosikorotuksiksi. 

Lipsuvaa 
kehitysta 

Hakkeella ja turpeella toimivien 
lampolaitosten suunnittelu ja ra
kentaminen polkaistiin rivakasti 
kayntiin maassamme pari vuotta 
sitten. Kunnallisia tai sita suu
ruusluokkaa olevia. oaiiasiassa 

lienee maassamme valmiina nyt 
40-50 kpl, ja suunnitteilla kaikki
aan 200 kpl. 

Nyt kotimainen energia niiyt
ti.ia joutuneen takatalveen. Ras
kasta po lttooljya on taas ruvettu 
varovasti arvostamaan a lueliim
polaitosten suunnitelmissa. Li
siiksi suurkuluttajat niiyttavat 
lipsahta van oljystii mieluusti ki
vihiileen. Kun vuonna 1979 oljyn 
osuus maamme "energiakakusta 
oli 48 % , vuonna 1980 osuus oli 
alentunut 2 prosenttiyksikkoii. Sa
malla kivihiilen osuus nousi sa
mat 2 prosenttiyksikkoa, 13 %:sta 
15 % : iin. Tana vuonna suunta on 
jatkunut . 

Kunnallisten liimpokeskusten 
ja maatilojen ei kuitenkaan olisi 
syytii hellittaa varsinkaan hak
keesta . Hakkeeseen liittyy nimit
tiiin paitsi tamiin paivan energia
vaikutuksia, mytis tyollisyys- ja 
metsanhoitovaikutuksia , joiden 
a rviointi markoiksi lamptilaitos
suunnitelmiin on vaikeaa. 

Maatilametsat 
avainasemassa 

Pienpuuta valmiina haketettavaksi liimpokeskukseen. 

yhteydessii Metsiintutkimuslaitos 
on inventoinut alueellisia energia
puuvaroja mm . Kannuksen, Ou
lun, Maaningan, Piela
v eden ja Joensuun ympiiris

toissii . Eniten energiapuusta, pai 
koin kolme neljannestii loytyi 
maatilametsien taimikoista ja 
nuorista kasvatusmetsista. 

Hukkapuuna niiihin saakka 
maahan lahonneen pienpuun kor
juu polttohakkeeksi on yksin){er
taisinta maatiloilla. Hakkeen 
hankinta kaikkine tyovaiheineen 
voidaan so_vittaa maatilo.ien mui-

muiden toiden tyohuiput sen salli
vat. Ainoa maatilalle tarvittava 
lisiilaite on traktorikaytttiinen 
hakkuri. Hakkeen varastointikin 
voidaan helposti jarjestaa. 

Etua metsan-
hoidolle 

Koska piiiiosa hakkeeksi kayvistii 
hukkapuuvaroista sijaitsee taimi 
konhoitokohteissa ja nuorissa 
kasvatusmetsissii, viiliton johto-

pienpuustoja ruvetaan harventa
maan ja hakettamaan poltetta
vaksi joko omaan tai alueelliseen 
liimpokeskuksen kattilaan, alu
een metsien tila tulee kohoamaan. 

Hukkapuuta korjaamalla saa
daan niiin metsiinhoidollista etua. 
Ellei pienikokoista puuta kyettiii
si myymaiin harvennusvaiheessa 
kuitupuuksi tai kiiyttiimiiiin polt
toaineena , taimikon hoito ja ensi-
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harvennus olisivat vaarassa jiHi
dii pois tai ainakin lykkaiintya , 
mikii hidastaa myohemmin tukki
puuksi kasvatettavien runkojen 
tuotosta. 

Hakkuutahteiden korjuu myos 
siistii avohakkuualoja. Oksa- ja 
latvusryteikossii sikiavien tuho
hyiinteisten maara vahenee, uu
den taimikon syntymi'selle luo
daan otollisempi kasvuympiiristo , 
ja metsiin virkistyskayttokin , 
esim. marjastus helpottuu. 

Kun havupuutaimikot hoide
taan ajallaan ja roskapuu poiste~ 
taan, metsastii saatavan arvo
puun maiirii kasvaa. Energia
puun korjaaminen maatilamet 
sista on· nahtava metsanhoidolli
sena toimenpiteenii - energia
metsanhoitona, joka maksaa itse 
itsensa. 

Hake 
nykypaivaa 

Perinteisesti hukkapuu on poltet
tu maatiloilla ja muussa pienkay
tiissa klapeina: 30-50 cm: n mit 
taisena pilkottuna pikkupuuna. 

Klapeihin verrattuna hakkeella 
1 on ylivoimainen etu siina, ettii yk

sinkertaisten koneiden avulla 
I paastaan jo korjuuketjun alkuvai

heessa eroon polttopuun yksin 
kappalein kasittelysta. Polttopuu 
muuttuu hakelastuksi tai -palak
si , tasalaatuiseksi massatuot
teeksi , jonka siirtely kuljetukses-
a. ja lostuksessa ja poltossa on 
elppoa. Varta vasten suunnitel
s.sa kattilassa puu palaa hak-

eena tehokkaasti. j a koko poltto
ma syottoi neen ja kattilan 

atoineen rni da an automatisoi
da 

Hakemenetelmii kehitettiin 
Suomessa jo liihes valmiiksi 1960-
luvun alkuun mennessa. Silloin 
ennustettiin, etta halot ja klapit 
tulevat syrjaytymaiin vanhanai
kaisina polttoaineina, ja hakkees
ta tulee korvaava liimmonlahde 
maatiloille ja pienlampiikeskuk
siin. 

Kevyt polttooljy kuitenkin syr
jiiytti hakkeen 1960-luvulla , ja 
menetelma paketoitiin noin 10 
vuodeksi. Nyt hake on tullut jaa
dakseen, maamme syrjaseutujen 
uudistuvaksi energiavaraksi ja 
maatilojen uudeksi tulonlahteek
si. 

Ilmakehan keskimiiariii sen 
lampo- ja kosteustasapainon to
teutumista Euroopan alueella se l
vittelevii fil.l is. Mikko Alestalon 
vaitoskirja tarkastettiin lauantai
na Helsingin yliopistossa. Vasta
vaittajana toimi professori J.M. 
Waalace ja valvojana professori 
E.O . Holopainen. (STT) 


