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Mets3.haklteen energiakayttOa 
puoli vuosisataa 
Metsiihakkeen tuotannol

la on maassamme pitkii 
perinne. · J;nsimmliisiii 

hakltureita kokeiltiin pieniko
koiseen koivuun jo 1950-luvun 
lopulla. Harvennuskoivulla ei 
ollut silloin muuta menekkiii 
kuin halkoliimmitys. Se viiheni 
kovaa kyytiii. Kliyton puuttees
sa koivua lyotiin maahan. 

Hakemenetelmlissii oli kyse 
soveltavassa tutkimuksessa noin 
kerran sukupolvessa esiin pul
pahtavasta innovaatiosta, joka 
sysliii aiemmin tutun, mutta lop
puun asti tutkitun menetelmlin 
syrjliiin, ja korvaa sen uudella. 

Metslihake syrjiiytti pienpuun 
korjuun kiisityoviilinein. 

Metslihakemenetelmii muutti 
yksinpuin keriittiivlin, pieniko
koisen koivun jo korjuuketjun 
alkupiiiissii massatuotteeksi , ha
kepaloiksi, joiden koneellinen 
siirtely ruuvi- ja kolakuljettimil
la, kuljetus traktoreilla ja auto il
ia sekii poltto hakkeelle kehite
tyissii uuneissa on helppoa. 

Hakkureiden konekehittely 
lahti vauhtiin, kun kiiytiinnon 
urakoitsijat oivalsivat uuden me
netelmiin edut ja tarttuivat toi
meen. Metsiihakkeen vuosituo
tanto nousi 100 000 kiintokuu
tiometriin 1960-luvun alussa. 

Metsiiteollisuus kehitti koivu
sellun keiton 1960-luvulla. 

Koivupropsille tuli yhtiikkiii 
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menekki normaalina pyoreiinii 
puuna. Samalla metsiihake liihes 
katosi. Sita vauhditti polttooljyn 
jatkuvahalpeneminen. Hakkurit 
romutettiin vuosikymmenen 
loppuun mennessii. 

Oljykriiseista vauhtia 
Sana energiapuu ihp.estyi arki
kieleen 1970-luvun lopulla. Met
siintutkimuslaitoksen professori 
Olavi Huikari esitti eduskunnal
le, ettii puun energiakiiyttoii tuli
si harkita uudelta pohjalta. 

Puun osuus koko energias
tamme oli 24 prosenttia vielii 
vuonna 1970. Puun energiakiiyt
to putosi vu0si vuodelta, kun 
halpa polttooljy tuli pientaloihin 
ja maatiloille. Teollisuus poltti 
raskasoljyii ja kivihiiltii. Alim
millaan puuvoima kiivi (1977) 
alle viidessiitoista prosentissa. 

1970-luvun lopulla puuener
gialle oli myos rahassa mitatta
va tilaus, kun oljyn hinta oli kol
minkertaistunut ensin 1973 ja 
sitten uudelleen 1978- 1979. 
Metsiiteollisuus huomasi raha
edun ensimmiiisenii. Sabat sekii 
sellu- ja paperitehtaat alkoivat 
uusia kattiloitaan oljyltii puulle: 
hukkapaloille, kuorelle ja bio
liemille. 

Huikari totesi puun energia
kiiyton perusteluissaan Liihi
idiin oljysotien luoneen maail
mantalouteen ja kansainviilisille 
energiamarkkinoille niin huo
lestuttavan epiivarmuuden, ettii 
riippuvuutemme tuontioljystii 
tulisi viihentyii. Energian koti
maisuusasteen nostaminen tuli 
ottaa kansalliseksi tavoitteeksi. 
Puun energiakiiyttoii puolsivat 
myos syrjiiseutujen tyollisyys 
sekii 1950-luvulta liihtien ojitet
tujen suometsiemme hoito. 

Eduskunta hyviiksyi peruste
lut. Se myonsi 1978 lisiibudje
tissaan Metsiintutkimuslaitok
selle varat Huikarin johtamaan 

laajaan energiapuun tutkimuk
seen. Kannukseen perustettiin 
energiametsiikoeasema. 

Kiiytiinnon konekehittel'ijiit ja 
kokeilevat hakeyrittiijiit liittyi
viit metsiienergian tutkijoihin 
pian. Metsiihakkeen tuotanto 
liihti kasvuun ja nousi noin 
700 000 kiintokuutiometriin 
1980-luvun alussa. 

Lupaavasti alkanut metsiihak
keen kiiytto hiipui kuitenkin taas 
1980-luvun puoliviilissii. Poltto
oljyn hinta romahti liihes oljy
sotia edeltiineelle tasolle. Pien
talojen liimmitysenergiaksi alkoi 
tulvia halpaa siihkoii, kun kol
mas ja neljlis ydinvoimala kyt
kettiin valtakunnan verkkoon. 
Energiapuun tutkimus mainittiin 
malliesimerkkinii tutkimukses
ta, josta varat tulisi irrottaa, kos
ka aika on ajanut siitii ohi. 

Fermin aivoriihi 
Metsiihakkeen kolmannen nou
sun alku on elokuussa 1990. 
Kannuksen energiametsiikoe
aseman ( sittemmin metsiintutki
musaseman) edesmennyt johta
ja Ari Ferm kutsui metsiiener
gian tutkijat Helsingin Metsiita
lon aivoriiheen pohtimaan, mi
hin hakkeen lupaavasti alkanut 
energiakiiytto urvahti 1980-lu
vulla, ja mitii tutkimus voisi 
asialle tehdii. 
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Fermin aivoriihestii poiki met

siihakkeen uusi tutkimus ja al
koi puuenergian uusi nousu. 
Vaikka tufkimus ja kehitystyo 
olivat rivakkaa, vieriihti kuiten
kin 10 vuotta ennen kuin metsii
hakkeen uusi nousu niikyi ener
giatilastossa. Metsiihake junna
si paikallaan, noin puolessa mil
joonassa kiintokuutiossa, koko 
1990-luvun. 

Tuotanto lisiiiintyi selviisti 
vasta vuosikymmenen taittees
sa. Miljoonan kiintokuution ra
ja ylittyi 2001. Vuonna 2002 
metsiihaketta paloi 1,7 miljoo
naa kiintokuutiota. 

Metsiihakkeen energiakiiytto 
on piiiisemiissii Suomessa mie
hen ikiiiin. Puolen vuosisadan 
kehitystyo on vakiinnuttanut 
menetelmiin. 

Oljyn tynnyrihinta tuskinhei
luttanee metsiihaketta eniiii 
2000-luvulla. Euroopan unionin 
maat ovat sitoutuneet viihentii
miiiin pysyviisti haitallisen, fos
siiliperiiisen hiilidioksidin piiiis
tojii. Bioenergia saa siitii pitkiin 
pestin. Suomen mallissa viihen
nys kiiy mutkattomimmin piiin
sii juuri metsiihakkeella. Sita 
tiiydentiiii seuraavan sukupolven 
innovaatio, puupelletti. 
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