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METSAHAKKEEN JA PELTOHAKKEEN TUOTANTO ETELA-SUOMESSA 

Kotimaiset biopolttoaineet ovat kestavan kehityksen 
polttoaineita. Niiden riittavyys on hyva. Aurinkoperaisen, 
uusiutuvan puuvoiman riittavyys on kaikista polttoaineista 
paras. Metsamme kasvavat nyt enemman kuin niita hakataan. 

Biopolttoaineiden kotimaisuus on korostunut talouden 
laman myota. Niiden vuoksi ei tarvitse ottaa lisaa ulkomaan 
velkaa. Kotimaisten voimien kehi ttaminen tuo aluetalouteen 
tuoretta rahaa. Uusiutuvien luonnonvarojen luorna tyollisyys on 
kestavaa, ja se on hajautunut lapi suomen. Biopolttoaineilla 
suomalaisen maaseudun voi pita.a asuttuna ja tuottavana. 

Biopolttoaineista 18 prosenttia maamme energiasta 

Biopolttoaineet kattoivat vuonna 1992 maamme energian 
tarpeesta 18 prosenttia (puu 14 %, turve 4 %). Biopolttoaineet 
jattivat taakseen seka vesivoirnan (13 %) etta ydinvoiman (15 
%), kivihiilen (9 %), maakaasun (8 %) ja tuontisahkon (7 %). 

Puuvoima on ollut kautta aikojen rnerkittavin kotimai
nen voimavaramme. 1990-luvulla puuvoima ei kuitenkaan tarkoita 
enaa vain halkoja ja pilkkeita, eika hakettakaan. Nykypaivan 
puuvoima on kytkeytynyt verkkomaisesti metsatalouteen, metsa
teollisuuteen ja metsasta korjatun puun tarkkaan kayttoon. 

Metsahakkeen tuotanto pol ttoaineeksi kaynnistyi maas
samrne lupaavasti 1970-luvun oljysotien jalkeen. Hakekayttoisia 
lampokeskuksia rakennettiin Sisa - ja Pohjois-Suomeen. Metsa
hakkeen polttokaytto saavutti huippunsa vuonna 1983, mista 
lahtien se on tasaisesti laskenut. 

Vuonna 1992 metsahaketta pol tettiin vain noin o .1 
miljoonaa kuutiota. Metsantutkimuslaitos arvioi vuonna 1992, 
etta metsiemme vuosikasvusta voisi hakata jo metsanhoidolli
sista syistakin ainakin 10 rniljoonaa kuutiota energia- ja 
ensiharvennuspuuta. Metsahakkeen tuotanto- ja kayttomahdolli
suuksien valilla on vaje suhteessa yksi kahteenkymmeneen. 

Etela-Suomessa runsaat energiapuuvarat 

Jo neljannesvuosisadan ajan Etela-Suomen metsat ovat 
kasvaneet hyvin. Saannolliset puuvarojen rnittaukset ovat 
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paljastaneet, etta puuston keskitilavuus metsahehtaarilla on 
noussut parhaissa lantisen Etela-Suomen metsapitajissa 1950-
luvun alle 100 kuutiosta jo 150 kuutioon hehtaarilla. 1990-
luvulla Suornen puisevimmat metsat kasvavat kartan sektorissa, 
joka avautuu Sydan-Hameesta (Tampereen kaakkoispuolelta) 
etelaan ja lounaaseen. 

Metsavarojen ja metsien kasvun lisaantyma voi tuntua 
epailyttavalta, jopa ihmeelta, kun muistelee 1980-luvun puoli
valin synkat ennustukset metsien tuhoutumisesta. Puuston maa
ran osalta mittaustulokset ovat kuitenkin niin varmoja, kuin 
nykyisen metsatieteen menetelmin voi ylipaansa saavuttaa. Met
sien kasvua seurataan toistuvin maastomittauksin, ilmakuvatul
kinnoin, satelliittikuvin ja tietokonein tehtavin laskelmin. 
Niin Suomessa, kuin koko Lansi-Euroopassa on todettu, etta 
metsatuhot eivat onneksi iskeneetkaan niin rajusti kuin pelat
tiin. - 1-1:etsatuhojen uhkaa on kaikesta huomatta tutki ttava 
jatkuvasti, riittavin panostuksin, ja luonnolle haitallisia 
teollisuuden paastoja on edelleen rajoitettava. 

Metsien kasvusta merkittava osa on tullut hyvasta 
metsanhoidosta: metsien uudistamisesta, viljelysta ja taimi
konhoidosta. Mutta metsien puisevuus kertoo myos siita, etta 
ensiharvennukset ovat jaaneet tekematta, ja siita, etta pieni
kokoiselle puulle ei ole Etela-Suomessa menekkia, ei kuitu
eika energiapuuna. 

Koko Suomeakin ajatellen on erikoista, etta energia
puusta puhutaan ja metsanhoidollista hakepuuta korjataan vahi
ten siella, missa metsavarat ylipaansa ja metsaenergiavarat 
erityisesti, ovat suurimmat. 1980-luvulla rakennetut puuvoima
lat nousivat Etela- ja Lounais=Suomea vahaisempien puuvarojen 
seuduille Ita- ja Pohjois-Suomeen. 

Biovoimala, 1990-luvun huipputekniikkaa 

Biopol ttoaine, eri tyisesti hakepuu koki 1990-luvun 
alussa uuden tulemisen. Puuvoiman uusi kausi oli mahdollinen, 
kun uusi polttotekniikka tuli avuksi. Biomassan leijukerros
poltto oli kehittynyt 10 vuoden aikana niin, etta se voitiin 
ottaa kaytt66n suurvoimaloiden ja metsateollisuuden lisaksi 
myos pienemmissa kattiloissa. 

Vuonna 1992 Pieksamaelle, Kankaanpaahan ja Kuhmoon 
rakennettiin uuden tekniikan biovoimala. Ne kaikki jauhavat 
sahkoa ja lampoa massapolttoaineista: kuorijatteesta, sahanpu
rusta, hakkeesta ja turpeesta. 

Uuden biovoimalan sydan on kotimaisille polttoaineil
le raataloity leijupetikattila. Leijukerrospoltossa vanhanmal
lisen arinan korvaa ilmavirrassa leijuva hienon hiekan kerros, 
leijupeti, johon polttoaine syotetaan. 

Polttotekniikalle menetelmalla on kolme etua. Ensik
si, leijupetikattilaan voi syottaa kaikkia kiinteita biopolt
toaineita, joko erikseen tai seoksena. Esimerkiksi haketta ja 
olkisilppua voi polttaa sekaisin. 
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Tekniikan puolesta biopolttoainetta ei ole enaa valt
tamaton kuivata. Kostean hakkeen polton hyva hyotysuhde var
mistetaan savukaasujen lauhdutuksella. Hakkeen voi polttaa he
ti kaatotuoreena. Homepolya synnyttavaa hakkeen varastokui
vausta ei tarvita. Hake-energian tuotannon kuuma ketju: hake 
heti metsasta polttoon on myos koneiden kehittamisen ja ketjun 
talouden kannalta houkutteleva. 

Toiseksi, leijupetikattila on ymparistolle ystavalli
nen, silla biomassan palaminen leijumalla on lahes taydellis
ta. Typen paastot ovat vahaiset. Kun leijupetikattilan peraan 
kytketty sahkosuodin viela imee savusta noet ja polyt, piipus
ta tulee puhtaimmillaan vain hiilidioksidia ja hieman vetta 
(hoyryna). Ne palautuvat metsaan ja kasvavat uudeksi puuksi. 

Kolmas etu on voimalan koko. Kuhmossa sahkotehon kil
piarvo on 5,4, Kankaanpaassa 6,3 ja Pieksamaella 9,4 megawat
tia. Viela 10 vuotta sitten nain pieni biovoimala oli mahdo
ton; pienin kannattava laitos oli kymmenen kertaa suurempi. 
Sahkon lisaksi voimalat tuottavat jaahdytysvesinaan kaukolam
poa. Sita syntyy noin kolminkertaisella teholla sahkoon ver
rattuna. Kaukolammon tyypillisia kayttajia ovat taajamat, nii
den julkiset rakennukset, kerrostalot, rivitalot ja osa pien
taloja. Kuhmossa lampoenergiasta kayttaa noin 40 prosenttia 
paikallinen saha (sahatavaran kuivaukseen). 

Biomassapajulla haketta pelloilta 

Biomassapaju, energiapaju Ja pajun energiaviljely 
ovat ruotsalaisia kasitteita. Tutkimus alkoi vuonna 1976. Kay
tannon energiaviljely pelloille soveltuvalla biomassapajulla 
alkoi kymmenen vuoden koetoiminnan jalkeen, vuonna 1986, kun 
Ruotsin viljelijajarjesto (Lantbrukarnas Riksforbund), otti 
biopolttoaineet ohjelmaansa. Taustalla oli Ruotsin maatalouden 
ylituotanto ja huoli maaseudun pysymisesta maaseutuna: asuttu
na ja viljeltyna. 

Vuosina 1986-1992 ruotsalaiset tuottajat viljelivat 
biomassapajua yhteensa 6300 ha. Vuoden 1993 loppuun mennessa 
viljelytavoite on 10'000 ha. Vuosituhannen vaihteeseen men
nessa viljelypajun pinta-ala ylittanee 100,000 ha. 

Viljelijan rnyyma tuote on peltohake, jonka han mark
kinoi biovoimalaan sopirnusviljelylla. Peltohake sekoitetaan 
voimalassa metsahakkeen joukkoon. Suomesta poiketen Ruotsissa 
on haketta polttavia sahko- ja lampovoimaloita maan etelaosia 
myoten. Pajun viljelijalla on varrnuus markkinoista. Han saa 
myydyksi haketuotteensa, tulipa se pellolta tai metsasta. 

Ruotsissa biopolttoaineet, seka metsa- etta peltohake 
saavat ymparistotavoitteisen verotuksen ansiosta hintaedun. 
Fossiilisten polttoaineiden rikille, typen oksideille ja hii
lidioksidille on nimittain asetettu roimat paastornaksut. Esi
merkiksi kivihiilta polttava voirnala maksaa lammontuotannossa 
saasteveroa Suomen rahassa 9 1 9 pennia kilowattiturtnilta. Vas
taava vero on suomessa 0,47 p/kWh; Ruotsin vero on Suomeen 
verrattuna 21-kertainen. 
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Viljelijan kannalta metsahake ja peltohake ovat sa
malla tuotannon viivalla. Metsahaketta voi tuottaa kaikilla 
tiloilla. Peltohakkeen tuotannon ratkaisee talous. Jos voima
laan myydysta hakkeesta saa paremman katteen peltoviljelyn ja 
peltokoneiden menetelmin, talouslaskentaa harjoittava viljeli
ja valitsee epailematta peltohakkeen. Kaytannossa seka pelto
etta metsahaketta tuotettaisiin yhdessa siten, etta tuotanto 
sovitettaisiin vuodenaikojen vaihteluun. Esimerkiksi peltohak
keen konekorjuu on kevattalven tyota. Metsahaketta voi korjata 
ympari vuoden. · 

Suomessa biomassapajun viljelya ja peltohakkeen tuo
tantoa ovat tutkineet vuodesta 1984 lahtien Imatran Voima Oy 
ja Joensuun yliopisto Kopparnasin energiapuistossa Inkoossa. 
Kokeissa on mukana paitsi Suomesta loydettyja nopeakasvuisia 
pajuja, myos Ruotsin viljelyohjelman parhaimmisto. 

Vuonna 1992 tutkimus laajennettiin 30 suomalaiselle 
maatilalle nimella Energiatila-ohjelmaksi. Kullekin energiati
lalle perustettiin puolen hehtaarin lajikekoe. Kevaalla 1993 
Energiatila-ohjelma laajenee. Kokeiltavaksi saadaan lisaa 
parhaita ruotsalaisia biomassapajun jalosteita. Viljelman pe
rustamisessa kokeillaan Ruotsissa kehitettaja parhaita istu
tuskoneita. 

Seka metsahakkeen etta pel tohakkeen tuotantoon on 
Etela-Suomessa hyvat valmiudet. Maatalouden ylituotanto, EY
kehitys, lamakausi, tyottomyys ja yrnparistokysymykset ovat 
kaikki lisanneet kiinnostusta kotimaiseen energiaan. Mutta, 
ennenkuin hakkeen tuotanto paasee Etela-Suomessa kayntiin, 
tarvitaan kuitenkin biovoimaloita tarvitaan kotirnaista 
energiaa suosivia kansallisia ratkaisuja. 


