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Hakepuun laajamittainen energiakaytto tu

Ii Varsinais-Suomessa mahdolliseksi 2000-lu
vun alussa, kun alueella otettiin kayttoon 
kaksi uudenaikaista, biomassaa polttavaa lei 
jupetikattilaa. Saloon, sokeritehtaan yhtey
teeri, valmistui Voimavasu Oy:n 32 megawa
tin kattila vuonna 2000. Turku Ehergia otti 
vuotta myohemmin kiiyttoon uuden 40 mega
watin kattilan . Lisaksi Pernioon valmistui 
pienempi hakeliimpokeskus vuonna 2002. 

Metsahakkeen tuotannolla on maassamme 
pitkii perinne. Ensimmiiisia hakkureita ko
keiltiin pienikokoiseen koivuun jo 1950-luvun 
lopulla. Harvennuskoivulla ei ollut silloiQ. 
muuta menekkiii kuin halkoliimmitys, joka jo 
vaheni kovaa kyytia. 

Hakkureiden konekehittely eteni,ja kiiytiin
non urakoitsijat tarttuivat toimeen. Metsa
hakkeen vuosituotanto nousi 100 000 kiinto
kuutiometriin 1960-luvun alussa. Metsii.teol
lisuus kehitti koivusellun keiton 1960-luvulla, 
Uudella menetelmiilla oli laajat seuraukset. 
Koivupropsille tuli yhtiikkiii uutta menekkiii 
normaalina pyoreiinii puuna. Samalla metsa
hake lahes katosi. Hakkurit romutettiin vuo, 
sikymmenen loppuun mennessii.. Myos muu 
pienpuun tutkimus hyytyi. 

Sana energiapuu ilmestyi suomalaiseen ar
kikieleen 1970-luvun lopulla. Metsiintutki-

muslaitoksen professori Olavi Huikari esitti 
1978 eduskunnalle, etta puun energiakayttoii 
tulisi harkita uudelta pohjalta. Kaksi periik
kaistii Lahi-idii.n oljysotaa olivat luoneet 
maailmantalouteen ja energiamarkkinoille 
huolestuttavan epiivarmuuden. Riippuvuu
temme tuontioljystii tulisi viihentyii. Ener
gian kotimaisuusasteen nostaminen tulisi ot
taa kansalliseksi tavoitteeksi. Huikarin mui
ta perusteluja puun energiakiiytolle olivat 
syrjii.seutujen tyollisyys sekii 1950-luvulta 
lahtien ojitettujen, vielii pienpuuta kasvavien 
suometsiemme hoito. · 

Eduskunta hyvaksyi perustelut. Se myonsi li
sii.budjetissaan Metsiintutkimuslaitokselle va
rat laajaan energiapuun tutkimukseen: PERA
hankkeeseen (puu energian raaka-aineena). 

Puuenergian osuus koko energian tarpees
tamme oli 24 prosenttia viela vuonna 1970. 
Ennen oljykriiseja puun energiakii.ytto putosi 
vuosi vuodelta, kun vaihdoimme halkoa ja 
pilketta halpaan polttooljyyn. Teollisuus polt
ti jarkiihtamatta, raskasoljyii. ja kivihiilta. 
Alimmillaan puuenergian osuus kavi (1977) 
alle viidessatoista prosentissa. 1970-luvun 
lopulla puuenergialle oli selvii tilaus, kun ol
jyn hinta oli kolminkertaistunut ensin 1973 
ja sitten uudelleen 1978-1979. . 

Metsii.teollisuus huomasi sen ensimmaise-

nii. Sahat sekii. sellu-ja paperitehtaat alkoi
vat uusia kattiloitaan oljyltii puulle. Puuener
gian osuus alkoi taas nousta. Metsiihakkeen 
tuotanto nousi noin 700 000 kiintokuutiomet
riin 1980-luvun alussa. Lupaavasti alkanut 
kaytto hiipui kuitenkin taas 1980-luvun puo
livalissa, kun polttooljyn hinta romahti lahes 
oljysotia edeltiineelle tasolle. Samoihin aikoi
hin lammityksen energiaksi alkoi tulvia hal
paa siihkoii, kun neljas ja viides ydinvoimala 
kytkettiin valtakunnan verkkoon. 

Metsiihakkeen kolmannen nousun alku on 
syyskesiissii 1990. _Kannuksen metsii.ntutki
musaseman edesmennyt johtaja Ari Ferm 
kutsui metsaenergian .tutkijat Metsatalon ai
voriiheen pohtimaan, mihin hakkeen lupaa
vasti alkanut energiakii.ytto urvahti 1980-lu
,vulla, ja mita tutkimus voisi asialle tehda. 
Fermin aivoriihesta poiki metsahakkeen uusi 
tutkimus ja alkoi puuenergian uusi nousu. 
Kaytannon konekehittelijat ja kokeilevat ha
keyrittiijiit liittyivat tutkijoihin pian. 

Vaikka tutkimus ja kehitystyo olivat rivak
kaa, vierahti kuitenkin 10 vuotta ennen kuin 
metsahakkeen uusi nousu niikyi energiatilas
tossa. Hakkeen tuotanto junnasi paikallaan, 
noin puolessa miljoonassa kiintokuutiossa, 
koko 1990-luvun. Metsahakkeen tuotanto ja 
kaytto lisiiantyivat selvasti vasta vuosikym-

menen taitteessa. Miljoonan kiintokuution ra
j a ylittyi 2001. Vuonna 2002 metsahaketta 
paloi 1, 7 miljoonaa kiintokuutiota. 

2000-luvulla metsahakkeen tuotantoa ei 
heiluta enaii. oljyn tynnyrihihta maailmalla. 
Suomi on muiden Euroopan unionin maiden 
tavoin sitoutunut viihentamiiiin haitallisen, 
fossiiliperaisen hiilidioksidin piiastojii. Mut
kattomimmin se kiiy piiinsii metsahakkeella 
ja muulla bioenergialla. 

Varsinais-Suomen alueella se tarkoittaa esi
merkiksi sitii, ettii metsahake korvaa kivi
hiiltii Salossa, raskasta polttooljya 'Turussa ja 
kevyttii polttooljya Perniossii. Samalla alueen 
metsatalouden asema vahvistuu. 

Veli Pohjonen 
maatalous-ja metsatieteiden tohtori 

1 dosentti 
Helsingin yliopisto 

•J VALIHUUTO 

Epavirallinen os~ 
• A._ ,.... __ _ 


