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Saksassa on metsää runsaat 11 miljoonaa hehtaa-
ria eli noin 32 prosenttia maa-alasta. Yksityiset 
omistavat pinta-alasta noin puolet, valtio vajaan 
kolmasosan ja yritykset viidesosan nykyisen val-

takunnan kolmannen metsäinventoinnin mukaan. 
Kuusi, mänty, pyökki ja tammi ovat Saksan pääpuu-

lajit. Kuusikot ja jalopuumetsät painottuvat maan etelä-
osiin sekä männiköt entisen Itä-Saksan alueelle. Ilman 
epäpuhtaudet olivat 1980 maan metsätalouden haastee-
na, mutta ilmanlaadun parantamisessa on onnistuttu ja 
samalla jalokuusien kasvatus on saatu turvattua. Leh-
tipuumetsien ja vanhojen metsien osuudet ovat kasva-
neet viime vuosina. 

Saksassa puustoa on keskimäärin noin 335 kuutiota 
hehtaarilla, josta lahopuuta on 20 mottia. Viisi prosent-
tia metsäalasta on suojeltu erityisen arvokkaiden lajien 
elinympäristöjen takia.

Saksa on metsämaa 

Metsän kasvu on Saksassa runsaat 11 kuutiota hehtaa-
ria ja vuotta kohti kokonaiskasvun ollessa vastaavasti 
122 miljoonaa kuutiota. Saksalaisten mukaan maan met-
sätalous on kestävää, kun hakkuumäärä ei ylitä puuston 
kasvua. Tällä vuosikymmenellä vuosihakkuut ovat voi-
neet ylittää 50 miljoonaa kuutiota. Kuollutta lahopuuta 
jää metsään noin kahdeksan miljoonaa mottia vuodes-
sa. Puun käyttö on ollut noin 75 miljoonaa kuutiometriä 
vuodessa ilman kuorta.

Saksa voitti Ruotsin jääkiekon olympiapeleissä kulu-
van vuoden helmikuussa. Kiekkomaa Saksa on myös 
merkittävä metsämaa Euroopassa. Tällä vuosikymme-
nellä Saksassa on tuotettu sahatavaraa yli 20 miljoonaa 
kuutiota vuositasolla eli noin tuplasti yli Suomen sahaus-
määrien. Saksa on voittanut runsaalla 12 miljoonalla 
kuutiometrillä Suomen runsaan miljoonan kuution le-
vyteollisuuden vuosituotannon. Saksa voittaa Suomen 
noin tuplasti paperin ja kartongin vuosituotannossa. 

Vuosikymmenen puolivälissä Saksan polttopuuhak-
kuut olivat 11 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli noin 
kolme miljoonaa kuutiota enemmän kuin meillä. Saksan 

energiaratkaisut perustuvat kui-
tenkin paljolti biokaasuun. Tuuli-
voima- ja aurinkoenergiakin ovat 
merkittävässä asemassa. Vuoden 
2017 Agritechnicassa ei kuiten-
kaan suuremmin esitelty biokaa-
suratkaisuja, vaan biokaasutee-
malla oli omat messunsa.

Tukipolitiikan muutosten ta-
kia biokaasun ja aurinkoenergi-
an roolit ovat Saksassa tietyllä ta-
voin vakiintuneet. Biokaasu on 
edelleen tärkeä osa sähköntuo-
tantoa kalliin markkinasähkön 
maassa. Korkea sähkön hinta ei 
toisaalta tunnu suosivan maaläm-
pöä Saksassa.

itävalta -hakevalta

Keski-Euroopan maissa sähkö 
on kallista. Tästä syystä erityises-
ti Itävallassa puuenergian suo-
sio on kasvanut. Metsähakkeel-
la lämpiävät omakotitalot ovat Itä-
vallan erikoisuus. Pientaloon riit-
tää 15-25 kilowatin hakekattila, ar-
vioi Eschlböck-hakkureita myyvä 
Anssi Salo Agritechnicassa. Ver-
tailun vuoksi eteläpohjalaisella 
isolla broileritilalla voi olla 300 ki-
lowatin kattila ja Tuomarniemen 
metsäkonekoulun lämmitykses-
sä noin 1 000 kilowatin hakekat-
tila. Itävallassa kiertävä autohak-
kuri tekee noin tunnissa vuoden 
hakkeet yhdelle omakotitalolle. 
Anssi Salon arvion mukaan auto-

Metsä ja 
puuenergia tärkeitä 
Keski-Euroopassa

Aikanaan saksalaiseen metsään miellettiin 
myyttisiä ja muinaisgermaanisia 
tarinoita loistavasta menneisyydestä. 
Nykyään Saksa on merkittävä 
metsätalousmaa, jossa korostetaan 
metsien hiilensidontaa ja suojeluarvoja. 
Saksan metsäteollisuustuotanto 
ylittää Suomen luvut. Saksalaisessa 
Agritechnicassa eli maailman suurimmassa 
maatalouskonenäyttelyssä metsäasiat 
olivat yllättävän hyvin esillä viime vuoden 
marraskuussa. Kalliin sähkön itävallassa 
puolestaan kotitaloudet lämpiävät 
hakkeella.

hakkurit ovat syrjäyttämässä pie-
nemmän mittakaavan hakkurika-
lustoa. Lisäksi Itävallassa suosi-
taan pellettikattiloita.

Pyökkiä pesään

Myös pyöreällä polttopuulla on 
tärkeä rooli keskisessä Euroo-
passa. Agroteknologiaa Suomes-
ta -yhteisosasto oli mukana Ag-
ritechnicassa Suomi 100 –juhla-
vuoden leimoilla. Ylistarolainen 
klapikonevalmistaja Palax oli täl-
lä osastolla. 

Keski-Eurooppa on tärkeä vien-
tialue suomalaisille klapikoneval-
mistajille. Agritechnican metsä-
hallissa oli mukana mm. puuta-
varan juontokouria ja klapikonei-
ta valmistava PIKOteam Oy Kau-
havalta. Laitilalainen Japa esiintyi 
ulko-osastolla, jossa sen kalustol-
la tehtiin pyökkipölleistä klapeja. 
Keskisessä Euroopassa pyökistä 
ja tammesta tehdään klapien li-
säksi polttohaketta.

Rypsidiesel kiinnostaa 

Bioöljy on saksalaisittain kiinnos-
tava asia liikennepolttoaineena 
eikä niinkään hydrauliikkaöljynä. 
Kun kymmenkunta vuotta sitten 
rypsipohjaista biodieseliä kehitet-
tiin autojen liikennepolttoaineek-
si, tällä hetkellä biodieselin käy-
tön painopiste on turvallisuus- 

TEKSTi JA KuVAT: RiSTO LAuHANEN, SEAMK

ja ympäristösyistä off-road liiken-
teessä eli maataloustraktoreissa ja 
metsätyökoneissa erityisesti poh-
javesialueilla. 

Rypsidieselin käyttö vähentäi-
si arvioiden mukaan kasvihuone-
kaasupäästöjä jopa 80 %. Rypsidie-
selien laadunvarmennukseen on 
myös panostettu, ja vaatimukset 
on määritelty DIN 51605 –standar-
dilla. Saksalaisen alan teknologia-
keskuksen mukaan rypsidieseliä 
tuotetaan erityisesti Baijerin alu-
eella, ja tuote sopii moitteettomas-
ti traktoreihin. Rypsiöljyn sivutuot-
teena saadaan karjanrehua. Samal-
la on lisätty Saksan rehuomavarai-
suutta ja parannettu ruokaturvalli-
suutta.

Saksalaista metsämaisemaa. 
Marraskuussa oli lehti puussa. 

Jenz näytillä sisäosastolla. 

Lapualainen kattila- ja 
konttivalmistaja Veljekset Ala-Talkkari 
Oy Agritechnicassa. 

 Pyökkipölleistä tehtiin klapeja Japan kalustolla. 

Puutavaran kuormausta messukentällä. Claas-traktorit eivät ole 
kovin yleisiä Suomessa. 
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