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Serbiassa kivihiilen asema energian-
tuotannossa on hyvin vahva: Kun 
vuonna 2005 energian kokonaisku-
lutus Serbiassa oli runsaat 200 tera-
wattituntia (TWh), yli puolet siitä 
tuotettiin kivihiilellä. Sähkön tuo-
tannossa kivihiilen osuus on pe-
räti noin kaksi kolmasosaa. Valta-
osa käytetystä kivihiilestä tuotetaan 
Keski-Serbiassa sijaitsevilla Koluba-
ran ja Kostolacin hiilikaivoksilla. 

Fossiiliset energialähteet jylläävät
Vahvana kakkosena tulee Serbiassa 
öljy, jonka osuus vuonna 2005 oli yli 
neljänneksen energian kokonaisku-
lutuksesta. Kolmanneksi merkittä-
vin energialähde Serbiassa on maa-
kaasu. Lämmön tuotannossa maa-
kaasu on ylivoimainen ykkönen. 
Serbiassa käytetty öljy ja maakaasu 
ovat valtaosin peräisin Venäjältä.

Serbiassa uusiutuvien energialäh-
teiden osuus energian kokonaiskäy-
töstä on alle kymmenyksen, siis hy-
vää eurooppalaista keskitasoa. Uu-
siutuvista energialähteistä selväs-
ti tärkein on vesivoima. Sen osuus 
vuonna 2005 energian kokonaisku-
lutuksesta oli seitsemän prosenttia. 
Sähkön tuotannossa vesivoiman 
osuus on vajaa kolmannes.

Pääosa polttopuuta
Serbiassa puun osuus energian-
tuotannossa on nykyisin suhteelli-
sen vähäistä. Pääosa puun energia-
käytöstä on perinteistä polttopuuta. 
Pilkkeitä käytetään erityisesti maa-
seudulla arviolta vajaan 800 000 
pienkiinteistön lämmitykseen tal-
vikuukausina. Pilkkeitä poltetaan 
myös jonkin verran pienkiinteis-
töissä asutustaajamissa. 

Pienkiinteistöissä puuta polte-
taan usein tulisijoissa, joiden ener-
giatehokkuus on heikko. Pienkiin-
teistöjen keskus- tai kaukolämmi-
tyksessä polttopuun käyttö on ny-
kyään vähäistä. Viime vuosina polt-
topuun pienkäyttö on ollut Serbias-
sa noin 1,6 miljoonaa kiintokuutio-
metriä vuosittain.

Toinen merkittävä puuenergia-
lähde Serbiassa on sahateollisuu-
desta syntyvä sivutuotepuu, eli 

puutfähteet, sahanpuru ja kuori. 
Sahateollisuuden sivutuotepuun 
energiasisällön arvioidaan olevan 
vuosittain yhteensä noin 0,8 TWh, 
mistä osa käytetään sahoilla läm-
mön tuotantoon ja osa myydään 
sahoilta ulos jalostamattomana 
raaka-aineena ja jalostettuna bri-
kettinä.

Serbiassa puubrikettejä käyte-
tään erityisesti suuremmissa kau-
pungeissa, eli Belgradissa ja Novi 
Sadissa. Myös puupellettien käyttö 
on Serbiassa melko vähäistä. Serbi-
assa on yksi pellettitehdas. Se käyn-
nistyi vuoden 2006 lopulla. Pellet-
titehdas on sahan yhteydessä. Raa-
ka-aineena pelletin valmistuksessa 
käytetään omalta sahalta syntyviä 
puutähteitä ja sahanpurua. Tehtaan 
vuosikapasiteetti on 5 000 tonnia 
puupellettiä. Tuotanto viedään lä-
hes täysin Italiaan.

Ei metsähakkeen tuotantoa
Puuhiilen tuotanto on yleistä Län-
si- ja Lounais-Serbiassa, kuten 
myös Itä-Serbiassa. Sahateollisuu-
den puutähteet ovat raaka-aineena 
puuhiilen valmistuksessa. 15 kuu-
tiometristä puuta saadaan vajaa 
kaksi tonnia puuhiiltä. Puuhiiltä 
käyttävät Serbiassa pääosin ravin-
tolat. Pieniä määriä puuhiiltä vie-
dään Serbiasta myös Kyprokselle ja 
Kreikkaan. Belgradilaisessa super-
marketissa kilon pussi serbialaista 
puuhiiltä maksaa 0,55 euroa. Itä-
valtalainen tuontipuuhiili maksaa 
noin kolmanneksen enemmän.

Puutähteistä tehtyä haketta käyt-
tää nykyisin vain kaksi lämpölai-
tosta Serbiassa. Vain muutama pie-
ni yritys tuottaa puutähdehaketta. 
Näiden yritysten puuhakkeen tuo-
tanto on sidoksissa naapurimaas-
ta Kroatiasta tulevasta kysynnästä. 
Suomalaisittain katsottuna varsi-
naista metsähakkeen tuotantoa ja 
käyttöä ei siis nykyisin ole Serbias-
sa.

Metsäpinta‑alaa tarkoitus lisätä
Serbian metsävarat mahdollistaisi-
vat nykyistä huomattavasti laajem-
man puun energiakäytön: Serbias-
sa on 2,3 miljoonaa hehtaaria met-
sää. Maapinta-alasta metsät peit-
tävät vajaan kolmanneksen. Itä-, 
Lounais- ja Etelä-Serbia ovat met-
säisimpiä seutuja. Kunnianhimoi-
nen tavoite on lisätä metsien osuus 
maapinta-alasta nykyisestä 27 pro-
sentista 41 prosenttiin vuoteen 2040 
mennessä. Yli puolet Serbian met-
sistä on nykyisin yksityisten omis-
tamia. Serbiassa on noin puoli mil-
joonaa yksityismetsänomistajaa. 

Metsien vuotuinen kasvu on Ser-
biassa runsaat yhdeksän miljoonaa 
kuutiometriä. Ainespuuhakkuut 
jäävät alle puoleen kasvusta ollen 

Puun energiakäyttö 
Serbiassa nykyisin 
vähäistä
– Käyttöä edistetään aktiivisesti

Energiantuotannossa käytettävästä puusta valtaosa käytetään 
perinteisenä polttopuuna Serbiassa. Kuvassa pyökkihalkopino kui-
vumassa Länsi-Serbiassa, Bajina Baštan alueella. Valokuvat: Branko 
Glavonjic.
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Eurostatin tilastoista on 
turha vielä etsiä tietoa, 
miten Serbiassa käytet-
ty energia – lämpö ja 
sähkö – tuotetaan ja eri-
tyisesti, mikä on puun 
asema energiantuotan-
nossa. 
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3,5–4,0 miljoonaa kuutiometriä 
vuodessa. Tehtyjen laskelmien mu-
kaan metsähakepotentiaali on Ser-
biassa vuosittain 4,3 TWh, eli noin 
2,2 miljoonaa kuutiometriä. 

Miksei puuta käytetä  
energiantuotannossa?
Kun metsävarat Serbiassa mahdol-
listaisivat selvästi intensiivisemmän 
puun käytön energiantuotannossa, 
voidaan kysyä, miksei metsien tar-
joamia mahdollisuuksia hyödyn-
netä paremmin, miksei esimerkik-
si metsähakkeen, puupellettien tai 
-brikettien käyttö ole nykyistä laa-
jempaa? Syitä on monia:

– Serbiassa on totuttu poltta-
maan puu nimenomaan perintei-
senä polttopuuna, pilkkeenä.

– Nykyisin käytössä olevien tuli-
sijojen/kattiloiden heikko soveltu-
vuus metsähakkeen, puupellettien 
tai -brikettien käyttöön.

– Uusien puuenergiamuotojen, 
kuten metsähakkeen, puupelletin 
ja -briketin, edistämistyö on ollut 
riittämätöntä Serbiassa.

– Serbiassa ei ole ollut selvää oh-
jelmaa kiinteistöjen aktivoimiseksi 
siirtyä pilkkeen poltosta hakkeen, 
pellettien tai brikettien polttoon.

– Serbiassa ei ole markkinoil-

la metsähakkeen, puupellettien tai 
-brikettien käyttöön sopivaa polt-
totekniikkaa tai sen hankintahinta 
on vielä nykyisin liian korkea yksit-
täisille talouksille.

– Serbiassa on hyvin vähän läm-
pölaitoksia, jotka voivat käyttävät 
puuhaketta. Näin ollen ei ole tar-
vetta laajamittaiseen, organisoituun 
hakkeen tuotantoon.

– Serbiassa puun saatavuudessa 

energian tuotantoon ja käyttöön 
on ollut ongelmia.

Syitä on myös muita: halpa ve-
näläinen maakaasu ja öljy vaikeut-
tavat puun asemaa energiantuo-
tannossa. Nykyisin yhä kiihtyvässä 
määrin asutustaajamiin vedetään 
maakaasuputkiverkostoja kiinteis-
töjen lämmittämiseksi. Tehtyjen 
laskelmien mukaan puun kilpailu-
kyky on kuitenkin suhteellisen hy-
vä pienkiinteistöjen lämmitykses-
sä verrattuna esimerkiksi maakaa-
suun.  

Puun energiakäyttöä edistetään
Vaikka Serbiassa nykyisin nojataan 
hyvin vahvasti fossiilisiin energia-
lähteisiin sähkön ja lämmön tuo-
tannossa, uusiutuvia energialähtei-
tä ei ole suinkaan unohdettu. Tä-
tä varten Serbiassa on tehty muun 
muassa seuraavia toimenpiteitä:

1) On laadittu uusi Energialaki, 
joka parantaa uusiutuvien ener-
gialähteiden – puun ja vesivoiman 
– mahdollisuuksia sähköntuotan-
nossa pienissä voimalaitoksissa.

2) On perustettu Energiatehok-
kuustoimisto (Agencija za Ener-
getsku Efikasnost), jonka pääasial-
linen tehtävä on kannustaa toimi-
joita kehittämään energiantuotan-
toa uusiutuvista energialähteistä. 

Toinen toimiston päätehtävä on 
pyrkiä parantamaan energiatehok-
kuutta erityisesti teollisuudessa, 
mutta myös muiden energiankäyt-
täjien kulutuksessa.

3) On tehty Serbian metsäta-
louden kehittämisstrategia, mis-
sä puuenergian tuotannolla sekä 
puun energiakäytöllä on merkittä-
vä paino.

Kansallisten toimijoiden lisäksi 
FAO ja UNECE (Economic Com-
mission for Europe) ovat muka-
na puun energiakäytön edistämi-
sessä. Yhtenä tärkeänä osana puun 
energiakäytön edistämistyössä oli 
marraskuussa 2007 Belgradissa jär-
jestetty Ekonomski i Tržišni Efekti 
Korišcenja Drveta kao Obnovljivog 
Izvora Energije -konferenssi, jossa 
tarkasteltiin puun energiakäytön 
mahdollisuuksia. Suomalaista tie-
to-taitoa puuenergian ja erityisesti 
metsähakkeen tuotannosta ja käy-
töstä serbialaisille energia- ja met-
säpäättäjille, -viranomaisille ja -vai-
kuttajille olivat tuomassa Metsäte-
ho Oy:n ja VTT:n energia-asian-
tuntijat. n

Kirjoittajat ovat professori Belgra-
din valtion yliopistosta (brankogl@
net.yu) sekä erikoistutkija ja toimi-
tusjohtaja Metsäteho Oy:stä.

Pelletin kysyntä on nykyisin 
vielä vaatimatonta Serbiassa. 
Belgradilaisessa supermarke-
tissa puupellettisäkkejä (15 kg) 
myydään hintaan 321 dinaaria/
säkki (4,2 e/säkki). 
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Eri energialähteiden osuudet energian kokonaiskäytöstä vuonna 
2005 Serbiassa ja Suomessa. Vuonna 2005 energian kokonaiskäyttö 
Serbiassa oli 212 ja Suomessa 380 TWh. Lähteet: Agencija za Ener-
getsku Efikasnost 2007, Tilastokeskus 2007.
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Laskelma pientalon, joka energiankulutus on 20 MWh/v, lämmitys-
kustannuksista eri polttoaineilla Serbiassa. 
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Serbian ja Suomen metsäva-
ratarkastelu. Lähteet: Ministarst-
vo poljoprivrede, šumarstva i vo-
doprivrede 2007, Metsäntutki-
muslaitos 2007. 
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 Serbia Suomi
Metsäala, 2,3 22,9
milj. ha
Metsämaan   27 75
osuus maa-alasta, %
Puuston tilavuus, 363 2 054
milj. m3

Metsänomistus, %
– Yksityiset 52 64
– Valtio ym. 48 36


