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Oljyn hinnannousu siivittaa 
metsahakkeen energiakayttoa 
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Raakaoljyn tynnyrihinta ylitti 50 
dollarin haamurajan ensimmai
sen kerran syksylla 2004. Uudel
leen raja ylittyi toukokuussa 2005 
ja heinakuussa ohittui 60 dollarin 
etappi. Elokuun lopun Katrina
myrskyn aikaan oljytynnyrin hin 
ta hipoi jo 70 dollaria. 

Oljyn hinta on noussut vaajaa
matta jo muutaman vuoden ajan 
Lahi-idan ja Venajan poliittisten ja 
taloudellisten kriisien myota. Pe
rusnousun takana lienee kuiten
kin Kiina. Vuonna 1993 se muut
tui oljyn viejasta oljyn tuojaksi. Nyt 
Kiinan kasvava talous tuntuu os
tavan tuontioljya lahes mihin hin
taan hyvansa. 

Oljyn hinnan nousu riipaisee 
suomalaisen jokapfilvfilsta talout
ta, mutta metsaiselle maalle nou
sulla on myos suotuisa vaikutus. 
Puun energiakaytto saa potkua. 
Nain on kaynyt aikaisemminkin. 
Metsavaki muistaa viela, kuinka 
metsahakkeesta tuli energialahde 
1970-luvun oljykriisien jfilkeen. 

Metsahakkeen valmistusta koi
vusta oli kokeiltu jo varhemmin. 
Ensimmainen siirrettava hakku
ri, itavaltalainen Pottinger, tuotiin 
maahamme vuonna 1956. 

Koivupropsilla oli silloin menek
kia vain haloiksi ja klapeiksi. Nii
den kysynta hiipui, ja etenkin Poh
jois-Suomen saloilla rikkapuuksi 
julistettua koivua alettiin lyoda 
maahan kokonaisina runkoina 
mannynviljelyn tielta. Puun tuh
laukseen haettiin ratkaisua hake-

menetelmasta. 
Hakemenetelmassa oli kyse tie

teen historiassa kerran sukupol
vessa esiin pulpahtavasta innovaa
tiosta, joka sysaa syrjaan loppuun 
asti tutkitun menetelman ja korvaa 
sen uudella. Metsahake syrjayttaa 
polttopuun korjuun kasityovalia 
n_ein. Hake muuttaa yksinpuin ke
rattavan, pienikokoisen koivun jo 
korjuuketjun alkupaassa massa
tuotteeksi, hakepaloiksi. Niiden 
koneellinen siirtely metsassa, kul
jetus ja poltto ovat halko- ja kla
pimenetelmaan verrattuna help
poa. 

Hake lahti rivakkaan vauhtiin, 
kunkaytannon urakoitsijat oivalsi
vat sen edut. Jo 1960-luvun alussa 
metsahakkeen vuosituotanto nou
si 100 000 kiintokuutiometriin. 

Metsateollisuus kehitti koivu
sellun keiton 1960-luvulla. Kek
sinnolla oli metsataloudelle laajat 
seuraukset. Koivupropsin hinta 
nousi ja sen sai myydyksi paperi
puuksi. Rikkapuu koivusta tuli yht
akkia rahapuu. Koivuhake katosi 
lammityksesta, ja hakkurit romu
tettiin 1960-luvun lopulla. 

Bioenergia ja energiapuu ilmes
tyivat metsasanastoon 1970-luvun 
lopussa. Metsantutkimuslaitok
sen professori Olavi Huikari esit
ti eduskunnalle vuonna 1978, etta 
puun energiakayttoa tulisi harki
ta uudelta pohjalta. Lahi-idan 61-
jysodat olivat nostanfret oljyn hin
nan kolminkertaiseksi, 20 dollariin 
tynnyrilta. Maailmantalouteen oli 

syntynyt lisaksi sellainen epavar
muus, etta riippuvuutta tuoptiol
jysta tuli vahentaa. 

Huikari nimesi energian koti
maisuusasteen nostamisen kan
salliseksi tavoitteeksi. Toinen ta
voite oli metsaseutujen tyollisyys 
ja kolmas ojitettujen suometsien 
hoito. 

Eduskunta hyvaksyi esityksen. 
Se myonsi vuoden 1978 lisabud
jetissa Metsantutkimuslaitokselle 
varat kymmenen vuoden mittai
seen bioenergiahankkeeseen, Pe
ra-projektiin (puu energian raaka
aineena). Metsahake oli hankkeen 
keskeinen tutkimustavoite. 

Hankkeessa arvioitiin vuon
na 1979, etta oljy on todella ehty
va energiavara eika sen hinta enaa 
pysyvasti laske, vaan painvas
toin nousee aina 50 dollariin noin 
vuonna2000. 

Siksi metsaenergian tutkimuk
sessa piti sitoutua pitkajantei
seen hankkeeseen. Enaa ei ollut 
kysymys pelkasta pienkoivun on
gelmasta, vaan metsaenergiaa oli 
ma.lira tuottaa kaikilla puulajeil
la tavallisen metsanhoidon osa
na. Puun lisatarpeeseen kehitet
tiin energiametsien viljely. 

Lupaavasti alkanut metsahak
keen tutkimus ja kaytto hiipui 
kuitenkin 1980-luvun puolivalis
sa, kun oljyn hinta yllattaen vajo
si maailmanmarkkinoilla. Energia- · 
puu mainittiin malliesimerkkina 
tutkimuksesta, josta varat tulisi 
irrottaa, koska aika on ajanut sii-

ta ohi. Ensimmainen bioenergian 
tutkimushanke lopetettiinkin niin ~ 
akisti, etta siita ehti valmistua vain 
vfiliraportti vuonna 1985. 

Puuenergian tutkimus alkoi uu
delleen vasta 1990-luvun puolella, 
kun oljyn hinta oli kaantynyt taas 
nousuun. Kaytannon energiata
loudessa hakkeen no usu alkoi vas
ta 2000-luvulla. 

Bioenergian lajeista Suomelle 
ominta, metsahaketta on tutkittu 
jakehitettymaassamme 50vuotta. 
Paljosta puheesta huolimatta met- " 
sahakkeella on silti edelleen vahan 
merkitysta Suomen energiatalou
dessa. Vuonna 2004 metsahaketta 
kaytettiin energian tuotantoon 2, 7 
miljoonaa kuutiometria. Se vastaa 
vain yhta prosenttia energian ko
konaiskaytosta. Esimerkiksi tur
peen osuus oli kuusi ja kivihiilen 
viisitoista prosenttia. 

Oljyn nykyhinnan perusteella 
hakkeen tulevaisuus nayttaa hy
valta. Metsahakkeen tulevaa tuo
tantoa ei heiluta enaa oljyn tyn
nyrihinta, vaikka se putoaisi 50 
dollarin haamurajalta. Suomi on 
muiden Euroopan unionin mai
den tavoin sitoutunut vahenta
maan haitallisen hiilidioksidin 
paastoja. Se kay pfilnsa mutkatto
masti juuri metsahakkeella. Met
sfilsten maiden merkitys uusiutu
van energian taloudessa kasvaa. 

Kirjoittaja on dosentti, Viirrion tut
kimusaseman johtaja, Helsingin 
yliopisto. 


