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Metsät toimivat hiilinieluina ja -varastoina, mutta niiden biomassaa käytetään myös energian 

tuotannon polttoaineena sekä rakentamisen ja puutuotteiden raaka-aineena. 

Ilmastonmuutoksen voimistuessa on keskustelu metsien ja metsäbiomassan 

hiilineutraaliuudesta voimistunut siinä samalla. Väittelyä hankaloittaa universaalien rajojen 

määrittelemättömyys, joilla keskustelua ja tutkimuksia tehdään, sillä hiilivarannot voivat 

vaihdella jo saman metsän sisällä huomattaviakin määriä ja laajoille käsitteillekään ei 

välttämättä ole tarkkaa alueen tai ajan määritelmää olemassa. 

Metsien hiilineutraalius on energian tuotannon ja siten myös energiatekniikan kannalta 

erittäin tärkeä aihe, sillä bioenergialla tehdään yli neljännes Suomen energian 

kokonaistuotannosta. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on koota yhteen eri väittämiä 

metsien ja metsäbiomassan hiilineutraaliusolettaman puolesta sekä sitä vastaan.  
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1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavista ongelmista ja on 

sitä myöten eräs suurimmista tämän päivän kuumimmista keskustelun aiheista. Uusiutuvan 

energian käytön lisääminen ja fossiilisten polttoaineiden vähentäminen on yksi hyväksi 

todettu vaihtoehto ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä Suomen energiaomavaraisuuden 

parantamiseksi. Suomen suurin kotimaisen uusiutuvan energian muoto on metsäbiomassa ja 

sen käytön määrä, ja käytön lisääminen on viime vuosina kirvoittanut kiivasta keskustelua 

aiheesta kuinka hiilineutraaleja metsät todellisuudessa ovatkaan ja kuinka paljon metsiä olisi 

aiheellista Suomessa käyttää energiantuotantoon vuosittain. Tätä keskustelua on käyty 

eritoten metsäteollisuuden, joka on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista, sekä 

luonnonsuojelijoiden välillä, sillä metsät toimivat myös hiilinieluina ja -varastoina, joita 

käytetään ilmastonmuutoksen hillintään. Väittelyssä on hyvä ottaa huomioon myös se, että 

puutuotteita valmistetaan ja kehitetään jatkuvasti, jotka myös sitovat osan hiilestä, joka oli 

sitoutuneena puuhun. Tämän lisäksi on myös otettava huomioon metsän maan sisältämä hiili 

ja miten metsämaan hiilivuo muuttuu metsän eri elämänvaiheiden mukana.  

 

Hiilineutraalilla tavallisesti tarkoitetaan systeemiä, joka päästää yhtä paljon hiiltä ilmaan 

kuin mitä se sitoo itseensä. Suurimmat kiistat liittyvät kuitenkin ehtoihin, joilla metsää 

voidaan kutsua hiilineutraaliksi. Kiistat syntyvät keskustelun tuoreuden takia ja siksi, kun 

väittelyyn ei ole koskaan määritetty tarkkoja rajoja, kuten esimerkiksi millaista aluetta 

voidaan kutsua metsäksi, millä alueella vaikutuksia pitää tarkastella, tai millä aikavälillä 

tarkastelun pitäisi tapahtua. Myös luonnonsuojelijoiden mielestä luonnolle pahaa tekevän 

avohakkuun määritelmä on hyvin ympäripyöreä, sillä sillekään ei olla määritelty 

minimirajaa, millä alueella puun kaato aiheuttaa avohakkuun. Periaatteessa jo neliömetrin 

kokoisella alueella kaadettava puu voi olla avohakkuu sillä alueella.  

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on pyrkiä määrittelemään ehtoja, joilla metsää ja 

metsäbiomassaa voidaan pitää hiilineutraalina kokoamalla argumentteja sekä metsien 

hiilineutraaliuden puolesta, että hiilineutraaliuutta vastaan tarkastelemalla hiilivoita metsissä 

erilaisten siihen kohdistuvien toimenpiteiden ja metsäbiomassan loppukäytön skenaarioissa. 
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2 METSÄN ELÄMÄNKIERTO 

Tässä kappaleessa käsitellään pintapuolisesti puun, ja sitä myöten myös metsän luonnollisen 

elämänkierron eri vaiheita ja siihen, miten puun ikä vaikuttaa hiilen sitoutumiseen kasvissa, 

sekä mitä vaikutuksia metsänhoito muodostaa metsien hiilitaseisiin ja mitä riskejä 

hoitamattoman metsän hiilitaseeseen liittyy.  

 

Mutta mikä on metsä? Metsä on vähintään puolen hehtaarin kokoinen alue, jolla puut ovat 

yli viiden metrin korkuisia ja ne peittävät yli 10 % maan pinnasta (FAO 2000). Niitä on 

kahdenlaisia: luonnonmetsiä sekä ihmisen hoitamia metsiä. Tämän lisäksi kummallakin 

näistä metsätyypeistä on kolme mahdollista olotilaa hiilensidonnan kannalta: hiilinielu, 

hiililähde tai hiilineutraali. 

 

Metsän elämänkierron voi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: a) istutus- ja kasvuvaihe, b) 

kypsä vaihe sekä c) rappeutuva vaihe. Metsän kasvua mitataan kahdella mittarilla: pituus- ja 

tilavuuskasvu, joista tärkeämpi mittari on tilavuuskasvu, jota mitataan yksikössä [m3/ha/a] 

(WBA 2012). 

 

Metsän elämänkierto voidaan havainnollistaa kuvassa 1. Punainen käyrä osoittaa metsän 

puubiomassan kokonaistilavuuden hehtaarilla, kun taas sininen käyrä osoittaa 

keskimääräisen kasvun ja vähenemän samalla alueella vuodessa.  
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Kuva 1, Metsän puuntuotanto hehtaarilla [m3/ha] ilman harvennuksia. (Lähde: WBA Fact Sheet 2012, figure 3) 

 

2.1 Istutus ja kasvu 

Istutusvaiheessa vuotuinen kasvu on erittäin vähäistä, sillä nimensä mukaisesti taimikko on 

juuri istutettu eikä sillä ole vielä kapasiteettia sitoa itseensä suuria määriä hiiltä ilmasta 

yhteyttämällä. Uuden metsän kasvuun vaikuttaa erittäin paljon maan ravinnepitoisuus, joka 

on yleensä luonnon metsillä huomattavasti korkeampia kuin talousmetsillä. Talousmetsillä 

maaperän rikkauteen vaikuttaa muun muassa hakkuutähteiden korjuun laajuus, kuinka 

suurelta osin metsää istutetaan uudelleen ja muun metsänhoidon määrä.  

 

Istutuksen jälkeen kestää yleensä vuodesta muutamaan vuoteen, että taimikkoa voi alkaa 

pitämään kasvavana metsänä. Nuoren metsikön ikääntyessä ja pituuden sekä tilavuuden 

kasvaessa vuotuinen kasvu kiihtyy. Puu kasvattaa vuosittain enemmän lehtiä ja pystyy 

yhteyttämään enemmän kasvattaen joka vuosi enemmän rakennusaineita itselleen. Kasvavan 

metsän vaiheessa metsä on aina hiilinegatiivinen, eli se sitoo enemmän hiilidioksidia 

ilmakehästä yhteyttämällä kuin mitä hengittää ulos. Myös luonnonkuolleisuus on erittäin 

vähäistä nuorella metsällä ja vuotuinen kasvu on huomattavasti suurempaa. 
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Nuoren metsän kasvuvaihe kestää, kunnes se saavuttaa elämänkierron vaiheen b), eli kypsän 

vaiheen. Kovilla puulajeilla kasvuvaihe voi kestää hieman yli 20 vuotta (kuva 1), mutta on 

riippuvainen puulajista sekä kasvupaikasta. Tässä vaiheessa puusto absorboi ilmasta 

enemmän hiiltä kuin mitä hengittää ulos toimien hiilinieluna.  

 

2.2 Kypsä metsä 

Kypsän metsän vaiheen voi jakaa kahteen osaan, kasvavaan ja rappeutuvaan. Metsän 

alkaessa tulla kypsään ikään, sen hiilensidontakyky jatkaa nousemistaan biomassan 

tilavuuden kasvun mukana. Kypsän metsän alkuvaiheissa metsän tilavuuden kasvunopeus 

on huipussaan ja metsä saattaa kasvattaa tilavuuttaan hehtaarin alueella jopa viisi 

kuutiometriä vuodessa (WBA 2012). Nuorehko kypsä metsä sitoo itseensä enemmän 

hiilidioksidia kuin mitä se hengittää ulos, ollen täten hiilinegatiivinen. 

 

Täysin luonnontilaisessa metsässä on tietenkin kaiken ikäisiä ja kaikissa kasvun vaiheissa 

olevia puita. Tämmöinen metsä yleensä absorboi saman verran hiilidioksidia kuin mitä se 

päästää uloshengityksen mukana ilmakehään, eli toimii staattisena hiilivarastona, muttei 

hiilinieluna. Se voi myös muuttua hiililähteeksi, mikäli metsää ruvetaan muuttamaan 

nuoremmaksi ja puiden sisältämää hiiltä ei pistetä hyötykäyttöön.  

 

Kypsä metsä on ilmastonmuutoksen hillinnän ja ympäristön kestävyyden kannalta paras 

mahdollinen metsän olotila. Maailman metsistä noin 30 % käytetään puun tuotantoon ja 

kasvua tapahtuu siitä huolimatta huomattavasti enemmän kuin mitä poistumana lähtee 

hakkuiden tai luonnontuhojen mukana (WBA 2012).  

 

Metsä on arvokkaimmillaan ollessa kypsän metsän tilassa, joten tässä vaiheessa metsästä 

poistettava puubiomassa päätyy todennäköisemmin rakennusmateriaaliksi tai muihin 

puutuotteisiin raaka-aineeksi kuin energiantuotannon polttoaineeksi (Sedjo 2011). 

 

Metsän päästessä noin 70:nen vuoden ikään metsä alkaa kuihtua ja uuden kasvillisuuden 

kasvu hiljalleen tyrehtymään. Silloin metsä voi toimia vielä hetken hiilinieluna. Pian kasvun 
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huippukohdan jälkeen, kasvun hidastuessa ja luonnonkuolleisuuden lisääntyessä, vuotuinen 

kasvu muuttuu vuosi vuodelta lähemmäksi nollatasoa. Tällöin metsä toimii vain 

hiilivarastona ollen hiilineutraalissa tilassa itsensä kanssa. Ollessaan hiilineutraalissa tilassa 

metsä sitoo saman määrän hiilidioksidia ilmasta puihin ja karikkeesta maaperään kuin mitä 

metsä hengittää ulos. Lopulta vuotuinen kasvu painuu negatiiviseksi. Tämä vaihe tulee 

metsälle keskimäärin noin 120:nen vuoden iässä, jonka jälkeen metsä alkaa rappeutua.  

 

2.3 Rappeutuva metsä 

Rappeutuvaa metsää ei lähtökohtaisesti näe muualla kuin luonnonmetsissä, sillä 

talousmetsissä päätehakkuu toteutetaan tavallisesti metsän ollessa 60–80-vuotias                   

(UPM Metsä, 29.7.2020). Jos metsä pääsee kasvamaan yhtäjaksoisesti yli sata vuotta, alkaa 

se lopulta rappeutuman. Rappeutuvan metsän nettokasvu on hyvin lähellä 0 m3/ha/a, tai jopa 

negatiivinen, jolloin hiilivarastosta on tullut hiililähde. Esimerkiksi Kanadan ja Venäjän 

suuret boreaaliset metsät, eli pohjoisella havumetsävyöhykkeellä sijaitsevat metsät alkavat 

lähestyä jo ylikypsän metsän rajapyykkiä muuttaen niitä valtaviksi hiililähteiksi              

(WBA 2012). Hiililähteenä metsä vapauttaisi ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin mitä 

se pystyy itse hyödyntämään. Tämä ei ole missään nimessä toivottavaa ilmastonmuutoksen 

hillinnän kannalta.  

 

Vanhojen metsien säilytyksen ja siihen ikään päästämisestä käydään maailman laajuisesti 

keskusteluja. Eräs vanhojen metsien puolestapuhujien perusargumenteista on se, että 

”ikääntyvien metsien kertyminen on kestävää” (WBA 2012; Ancient Forest Alliance 2020). 

Tämä argumentin taustalla on monta seikkaa, kuten ekosysteemin säilyttäminen, sillä vanhat 

metsät ovat nykypäivänä harvinaisia kohteita. Esimerkiksi Suomen metsistä noin viisi 

prosenttia on yli satavuotiaita (Seppälä ym. 2017). Suomen vanhat metsät ovat vielä nuoria 

verrattuna joihinkin Euroopan ulkopuolisiin alueisiin missä metsät voivat olla jopa toista 

tuhatta vuotta vanha. Jos sellaisen metsän kaataisi ja istuttaisi uuden metsän tilalle, se tuskin 

ikinä pääsisi yhtä vanhaksi (Ancient Forest Alliance 2020). Näin mahdollisesti 

ainutlaatuinen luonnon ekosysteemi olisi tuhottu vieden mukanaan myös mahdollisesti 

joillekin eläinlajeille ainoan mahdollisen kodin. Tämän lisäksi, jos niin suuret hiilivarastot 

hakattaisiin kerralla matalaksi, päästäisi hakkuu kerralla ilmaan valtavan määrän 
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hiilidioksidia. Nämä vanhat metsät saattavat vielä osin toimia hiilinieluinakin. Tämä määrä 

hiiltä sijoittuisi suurimmilta osin ilmakehään. Nuori metsä, saati sitten vasta istutettu 

taimikko, ei pysty hyödyntämään sitä kaikkea hiilimäärää metsän nettokasvun ollessa 

hakkuun nettopäästöä huomattavasti pienempi. Tämä tilanne ei ole suotavaa, sillä se vain 

kiihdyttäisi ilmastonmuutosta. Myös metsäkadon mahdollisuus pitää ottaa huomioon. 

Toisaalta argumentti on erittäin politisoitunut väite, sillä se on hyvin suosittu vihreää 

politiikkaa tekevien politikkojen melko runsaassa käytössä. Argumentin suurimpia ongelmia 

on se, ettei se katso tulevaisuuteen niinkään pitkällä tähtäimellä vaan lyhyissä muutaman 

vuoden pätkissä. Tämä väite myös sivuttaa kestävyyden periaatteen, joka määriteltiin 

Yhdistyneiden Kansakuntien raportissa ”Our Common Future” (1987). Metsän 

hiilensidontakapasiteetillä on kuitenkin rajansa. Vaikka vanhojen metsien säilyttämisessä on 

omat positiiviset puolensa, uusien metsien istuttaminen voisi hyödyttää pitkällä tähtäimellä 

enemmän hiilensidonnan näkökulmasta. Toinen vaihtoehto luultavasti olisi fossiilisten 

polttoaineiden poltto puun polttamisen sijan. Tässä tilanteessa metsät eivät myöskään pääse 

uusiutumaan tehokkaasti. Tämäkin voi myös johtaa ilmastonmuutoksen merkittävään 

nopeutumiseen.  

 

Toinen, tällä kertaa fossiilisten polttoaineiden puolestapuhujien käyttämä argumentti puiden 

kaatamatta jättämiseksi kuuluu näin: ”Puiden jättö metsiin ja fossiilisten polttoaineiden 

poltto puubiomassan sijan on ilmastoteko” (WBA 2012; Goklany 2012; Epstein ym. 2013). 

World Bioenergy Associationin (WBA) mukaan tämä on harhapäätelmä, joka juontaa 

juurensa liian lyhyelle aikavälille tai liian pienelle alueelle sijoitettuun metsän hiilikierron 

tutkimukseen. Tutkimuksessa vuorovaikutus ajan ja paikan suhteen jää huomioitta. 

Vastaavasti fossiilipolttoaineiden kannattajat argumentoivat biomassan tuottavan enemmän 

hiilidioksidia energiayksikköä kohden kuin fossiilisten poltosta. Täten olisi parempi jättää 

metsät kasvamaan ja sitomaan hiiltä ilmakehästä, jonka seurauksena ilmakehässä olisi 

vähemmän hiiltä lämmittämässä ilmakehää. Tämä argumentti pitää osittain paikkansa, sillä 

jos poltettavaksi menevä metsä olisi vielä kasvuvaiheessa eikä kypsässä vaiheessa, 

hiilensidonnan kannalta sitä metsää ei kannattaisi kaataa. Myös se on totta, että mm. öljyllä 

on korkeampi energiatiheys kuin biomassalla, joten se tuottaa energiayksikköä kohden 

pienemmän kertapäästön. Argumentin ongelma on kuitenkin se, ettei puu voi ikuisesti toimia 
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hiilinieluna ja fossiilisten poltolla vain nostetaan kokonaishiilimäärää hiilikierrossa, kun 

taasen puun poltto pitää kokonaishiilimäärän vakiona (Soimakallio 2018). 

 

Metsien koskematta jättämisen puolesta sanotaan myös, että polttaminen vapauttaa kaiken 

biomassan sisältämän hiilen saman tien ilmaan. Maatuessaan hiilidioksidia vapautuu puusta 

pitkän ajan kuluessa hidastaen näin välitöntä kuolleen puun hiilen vaikutusta ilmakehään. 

Puun polttamatta jättämisestä menetetty energia saataisiin luultavasti korvattua fossiilisista 

polttoaineista lisäten hiilen määrää hiilikierrossa. Väitteen tukijat tiedostavat, ettei puu olisi 

silloin hiilinielu vaan hidas lähde. Tämä argumentti jättää myös huomioitta sen, että kuollut 

puu vie tilaa metsästä estäen uuden puun kasvamisen kuolleen tilalle. Tietenkin 

biodiversiteetin kannalta vanhojen ja kuolleiden puiden metsään jättäminen olisi hyvä asia, 

mutta kun tarkastellaan yksinomaan metsän hiilitaseita niin sillä ei ole juurikaan merkitystä. 

 

2.4 Harvennus- ja päätehakkuu 

Kuten kappaleessa 2.3 (Rappeutuva metsä) todettiin, päätehakkuu suoritetaan Suomessa 

talousmetsälle tavallisesti metsän ollessa 60–80-vuotias. Tämä riippuu kuitenkin hyvin 

paljon metsän puulajista sekä metsän omistajasta. Päätöshakkuun jälkeen metsä yleensä 

istutetaan uudelleen, mutta sitä voidaan toki käyttää muihin myös tarkoituksiin kuten 

rakennusmaana tai viljelyyn.  

 

Harvennushakkuita tehdään tavallisesti metsiin niiden päästessä aikaisesta kasvun vaiheesta 

kypsän metsän vaiheeseen tai melko pian sen jälkeen. Hakkuut sitoutuvat usein puuston 

ikään ja latvuksen osuuteen rungon mitasta, sillä latvuksessa tapahtuva yhteyttäminen 

tuottaa puulle sen tarvitsemat rakennusaineet. Tämä tarkoittaa ensimmäisen 

harvennushakkuu tapahtuu noin 20–35-vuoden iässä, milloin latvusta on puulajista riippuen 

40–60 prosenttia rungon pituudesta. Usein metsiin tehdään vielä toinen harvennushakkuu 

puuston ollessa suurenpiirtein kypsän vaiheen kasvuosuuden puolessa välissä, eli 40–55-

vuoden ikäisenä (UPM Metsä, 29.7.2020).  

 

Jokaisen harvennus- ja päätehakkuun yhteydessä metsän hiilitase laskee huomattavasti jopa 

vuosikymmenten ajaksi (Sievänen ym. 2012; Soimakallio 2018). Myös maaperän 
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ravinnearvot usein kärsivät hakkuiden yhteydessä ja suurin yksittäinen aine, jota maaperästä 

häviää, on typpi. Typen vähäisyys maaperässä vaikuttaa puiden kasvuun heikentävästi. 

Tämä johtaa kasvutappioihin ja siten metsän hiilensidontakyvyn heikkenemiseen. Se miten 

paljon metsän arvot laskevat riippuu hyvin paljon siitä, miten paljon hakkuutähteitä jätetään 

hakkuupaikalle. Keskimäärin latvusmassasta saadaan kerättyä 2/3-osaa. Jäljelle jäänyt 

latvusbiomassa on yleensä pienempää ja siten ravinnepitoisempaa (Nurmi 1997;               

Hynynen 2001). Vastaavasti metsähakkeen jättämistä metsiin hiilivarastoksi verrataan 

energiakäytön kasvihuonekaasupäästöihin, sillä lahotessa puiden sisältämä hiili päätyy 

ilmakehään (Melin ym. 2009; Palviainen ym. 2010). 

 

Vaikka hakkuun jälkeen maa menettääkin osan hiili- ja ravinnevaroistaan, voidaan silti 

väittää harvennushakkuun tekevän metsälle hyvää. Harvennuksen jälkeen jäljellejääneen 

metsän kasvunopeus kiihtyy (Hynynen, ym. 2017). Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että metsän 

kokonaishiilivarastot jäävät pienemmiksi kuin mitä ne olivat ennen hakkuita.  

 

2.5 Metsänhoidon vaikutukset 

Metsänhoitomuodolla voi myös vaikuttaa metsän kuntoon. Metsän voi jättää täysin 

koskemattomaksi, jolloin siitä kasvaa ajan kuluessa aarniometsä. Vastakohta sille on 

talousmetsä, jonka kasvuolosuhteisiin vaikutetaan voimakkaasti muun muassa 

lannoittamalla sekä sille tehdään harvennushakkuita vuosien mittaan ennen päätöshakkuuta. 

Näiden kahden muodon välissä on vielä jatkuvan kasvatuksen muoto, missä ei tehdä 

avohakkuita, vaan puita kaadetaan hyötykäyttöön pieni osa kerrallaan                                 

(Helsingin Sanomat 2020). Tämä kasvatustapa uudistaa metsää ilman ylimääräisiä istutuksia 

ja koska puita korjataan pois osissa, siinä on paljon eri ikäisiä alueita.  

 

Kaikille kasvatusmetodeille on puolustajia ja vastustajia, mutta suurimmat väittelyt käydään 

jatkuvan kasvatuksen tavan ja avohakattujen talousmetsien kannattajien välillä. 

Avohakattujen metsien kannattajien mukaan jatkuva kasvatus pilaa metsän eri ikäisten 

puiden muodostaen jatkuvaa varjostusta. Tämä aiheuttaa taimien kitumista ja johtaa suoran 

tukkipuun vähäisyyteen ja metsän hitaampaan kasvunopeuteen. Pienempi metsän 

kasvunopeus pienentää samalla hiilinielua. Loppupeleissä kysymys kuitenkin on metsän 
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puhtaan rahallisen arvon vastaan asettelu metsän esteettisen vaikutuksen ja luonnon 

monimuotoisuuden välillä. Jatkuvan kasvatuksen metodin puolustajat väittävät 

kasvatustapansa avulla pystyvänsä poimimaan arvokkaimmat tukkipuut metsästä ja 

pitämään metsän metsänä sen kaikkine ominaisuuksineen (Helsingin Sanomat 2020). Metsiä 

hoitamalla voidaan kasvattaa metsikön hiilensidontakykyä, mutta se voi myös johtaa 

maaperän hiilivarastojen pienenemiseen (Jandl ym. 2007).  

 

Maaperän ravinnepitoisuus on suoraan verrannollinen uudelleen istutetun metsän 

kasvunopeuteen ja siten hiilivelan takaisinmaksuajan lyhenemiseen. Hakkuutähteiden 

loppukäyttö tulee vaikuttamaan maaperän kuntoon hakkuun jälkeisenä aikana, sillä 

latvukset, oksat ja neulaset sisältävät runsaan määrän ravinneaineita. Ne myös pitävät         

15–40 % puun kokonaisbiomassasta, joten oksia ja latvuksia harvoin jätetään maatumaan 

(Marklund 1988; Repola 2008; Repola 2009). Tämä tarkoittaa sitä, että metsän maaperä 

menettää hakkuiden sekä niiden jälkeisten kantojen ja muiden hakkuutähteiden poiston 

yhteydessä osan varastoimastaan hiilestä. Myös maaperän ravinnepitoisuus laskee hakkuun 

jälkeisinä vuosina, varsinkin typen osalta. Neulasissa ja latvuksissa on paljon ravinteita, mitä 

uudelleen istutettu metsä tulee tarvitsemaan kasvamiseensa, ja mitä se ei tule saamaan puista 

tippuvan karikkeen loppumisen myötä (Soimakallio 2018).  

 

Ratkaisuna maaperän ravinnepitoisuuden laskulle talousmetsien kasvattajat usein 

lannoittavat metsiään. Puutuhka sisältää booria, fosforia, kaliumia, kalsiumia sekä 

magnesiumia, mutta koska tuhka ei sisällä typpeä, viljelijät käyttävät myös typpilannoitteita.  

 

2.6 Luonnontuhot metsissä 

Metsien luonnontuhoiksi lasketaan muun muassa metsäpalot, tuulenkaadot, hyönteistuhot, 

säätuhot eläintuhot, puutaudit sekä sienituhot (Ruttonen 2011). Ilmastonmuutoksen 

voimistuessa myös luonnontuhot yleistyvät ja voimistuvat sekä mahdollistaen uusien 

puutautien ja tuholaisten ilmaantumisen. Metsän joutuessa luonnontuhojen kohteeksi, 

menetetään osa hiilivarastosta, samoin kuin hakkuun yhteydessä (Mitchell ym. 2012).  
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Hoitamattomassa metsässä luonnontuhot ovat aina huomattavasti suuremmat kuin 

hoidetussa metsässä. Luonnontuhon iskiessä suurempi määrä hiiltä vapautuisi ilmakehään 

hyvin äkillisesti hoitamattomasta metsästä verrattuna hoidettuun metsään                               

(Lippke ym. 2011). Hoitamattomalla metsällä on myös suurempi todennäköisyys joutua 

totaalisesti luonnon tuhoamaksi, niiden yleensä tiheämmän luonteen takia. Tämän takia 

aarniometsien voidaan sanoa olevan hiilineutraaliuuden rajamailla. Perusteluina tälle 

väitteelle käytetään samoja argumentteja, kuin mitä luonnonmetsiä vastaan käytetään, eli 

metsä voi kasvaa ja sitoa hiiltä vain tiettyyn pisteeseen asti. Hiilineutraaliusolettaman 

puolesta ne sitovat suunnilleen saman määrän hiilidioksidia ilmasta kuin mitä ne vapauttavat 

uloshengityksen ja lahoamisen yhteydessä. 
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3 MAAPERÄ 

Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, mihin Suomikin kuuluu, suurin osa metsien 

hiilivarastoista sijaitsee biomassan sijan maaperässä (Gorte 2009). Maapallolla on arvioitu 

olevan orgaanista hiiltä sitoutuneena maaperään, kasvillisuuteen ja ilmakehään noin         

3650 Pg (3650 ∙ 1015 g), mistä maaperän ylimmässä metrissä olisi orgaanista hiiltä noin    

1500 Pg (Jobbágy ja Jackson, 2000) ja puustoon n. 820 Tg (Liski ym. 2006). Tästä 

huolimatta puut ovat metsän hiilitaseen määräävä tekijä sillä orgaanisen hiilen 

kulkeutuminen puustosta maaperään tulee puuston varisseen karikkeen maatumisesta.  

 

Metsämaan hiilivarastojen muutoksia on hankala määrittää tarkasti, sillä hiili ei ole 

jakautunut alueelle tasaisesti, vaan voi vaihdella hyvinkin paljon pienelläkin alueella         

(Liski ja Westman 1995). Suuri määrä hiiltä pysyy maaperässä melko hyvin tallessa, mutta 

osa hiilestä muuttuu maaperässä metaaniksi. Tämä ei ole itsessään ongelma, sillä metaani 

pystytään usein käyttämään biopolttoaineisiin. Ilmastonmuutoksen voimistuessa on 

kuitenkin todennäköistä, että vuosittain vapautuu enemmän ja enemmän metaania 

maaperästä. Tämä nopeuttaa entisestään voimistuvaa ilmastonmuutosta, sillä kilogrammalla 

metaania on 25 kertaa suurempi kertavaikutus ilmaston lämpenemiseen kuin mitä 

kilogrammalla hiilidioksidia (Yvon-Durocher ym. 2014).  

 

Maan käytön muuttuminen, esimerkiksi alueen alkuperäisten puulajien vaihtamisella toisiin, 

nopeampikasvuisiin puulajeihin, aiheuttaa maaperän hiilivarastoihin negatiivisen 

vaikutuksen (Jandl ym. 2007). Tämä johtuu siitä, että puita kaadetaan useammin, jolloin 

maan muokkausta ja maanpinnan rikkoutumista tapahtuu useammin. 

 

3.1 Maan muokkaus 

Kun puustoa poistetaan metsästä, nostetaan myös kantoja metsämaasta, jota voidaan verrata 

toimenpiteenä maanmuokkaukseen. Maanmuokkauksen vaikutuksia metsämaan 

hiilivarastoihin on tutkittu ja tulokset saavat keskenään erittäin eriäviä tuloksia. Esimerkiksi 

Robert Jandlin ryhmän tutkimus “How strongly can forest management influence soil carbon 

sequestration?” (2007) sai tulokseksi maanmuokkauksen pienentävän maan hiilivaraston 

kokoa, kun taas Michael Freemanin ryhmän tutkimus ”Climate change impacts on forests in 
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Europe: biological impact mechanisms” (2005) sai vastakkaisen tuloksen. Tutkimuksien 

selkeät erot voidaan selittää sillä, että energiapuun korjuun aiheuttamaa muutosta metsän 

hiilitaseeseen pyritään suorien mittausten sijan arvioimaan erilaisilla mallitarkasteluilla 

(Repo ym. 2011). Riittää siis, että tutkimuksissa käytetään keskenään erilaisia parametreja, 

niin tulokset voivat olla hyvinkin eriäviä keskenään.  

 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksessa ”Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät” 

(2012) todetaan maaperän hiilivuon eli maahengityksen olevan suoraan verrannollinen maan 

lämpötilaan. Maan lämpötilan kasvaessa myös maahengityksen määrä kasvaa metsässä. 

Maaperä rikkoutuu avohakkuun yhteydessä täten muodostaen kohoumia ja sekoittaen 

orgaanisen kerroksen hiiltä mineraalimaan joukkoon (Yanai ym. 2003; Nordborg ym. 2006). 

Tämä nostaa alueellista maan lämpötilaa verrattuna lämpötilaan metsän alla täten pienentäen 

metsämaan hiilivarastoa. Ensimmäisen vuoden aikana hakkuusta maaperän hiilivuo on 

kuitenkin suunnilleen yhtä suuri kuin ennen hakkuuta, mutta on huomattavasti pienempi 

seuraavalla kolmella kasvukaudella karikkeen tulon loppumisen seurauksena                 

(Ilvesniemi ym. 2012). 

 

Ylipäätänsä maaperän hiilivarastojen muutokset ovat pienempiä kuin puuston hiilivarastojen 

muutokset, mutta koska maaperän hiilivarasto on huomattavasti suurempi, voi se tietyissä 

olosuhteissa aiheuttaa suuriakin päästöjä ilmakehään.  
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4 METSÄBIOMASSAN HYÖDYNTÄMINEN 

Tässä luvussa tarkastellaan metsäbiomassan hiilineutraaliuuden ehtoja energiantuotannossa 

sekä rakennusaineena. Metsäbiomassaa on käytetty energiantuotantoon niin siitä saakka, 

kun ihminen on keksinyt tulen. Rakennuskäyttöön se on päätynyt silloin, kun ihminen alkoi 

valmistamaan puisia työkaluja. Aina kun puun käyttöä lisätään, välitön vaikutus ilmakehän 

hiilitaseeseen on aina negatiivinen, sillä puutuotteisiin sitoutuu aina paljon vähemmän hiiltä 

kuin mitä metsäbiomassaan sitoutunut hiili vähenee. Epäsuorat vaikutukset parantavat 

hieman välitöntä vaikutusta hiilitaseeseen, sillä rakennuspuun valmistus tuottaa vähemmän 

fossiilisen hiilen päästöjä kuin mitä syntyy muiden rakennusmateriaalien valmistuksesta. 

Tämän lisäksi puulla voidaan tietenkin korvata suoraan myös fossiilisia polttoaineita.  

 

Monesti biomassan käytöstä keskusteltaessa kuulee termin ”hiilivelka”. Perusidea on juuri 

se mitä nimi vihjaakin, eli kun puu kaadetaan ja käytetään joko energiantuotantoon tai 

rakennusaineeksi. Uusi puu pitäisi istuttaa korvaamaan menetetty hiilinielu ja -varasto. 

Velka on maksettu silloin kun metsä on saavuttanut hakkuuta edeltävän puuston hiilen 

määrän (Sievänen ym. 2012) tai vaihtoehtoisesti, kun biomassalla syrjäytetty fossiilisen 

hiilen kumulatiivinen päästö on pienempi kuin alkuperäinen hiilivelka (Pingoud ym. 2013). 

Tässä taas tulee esille takaisinmaksuajattelu, jossa katsotaan kuinka paljon ja miten pitkäksi 

aikaa osa biomassasta sitoutuu tuotteisiin sekä kuinka tehokkaasti voidaan syrjäyttää 

fossiilisia päästöjä. Vasta-argumenttina usein sanotaan, ettei hiilivelka käsitteenä ota 

huomioon sitä, että kun puu on kasvanut, on se kerännyt kasvin sisältämän hiilen ilmasta 

yhteyttämällä hiilidioksidia sokeriksi ja hapeksi. Puun poltto siis käytännössä tapahtuisi 

ennen kasvin kasvatusta. Tämän takia voidaan argumentoida, että on mahdotonta muodostaa 

hiilivelkaa ilmakehään käyttämällä biomassaa, sillä se on jo maksanut velkansa kasvaessaan 

(WBA 2012). Jos metsä on hyvin hoidettu, se voi kestää satoja vuosia  ja uusia puita 

kasvaa kaatuneiden tilalle. Hiilivelan käsitettä vastaan argumentoidessa myös usein 

huomautetaan, ettei mittausta tai mallinnusta tehdessä yleensä tarkastella koko metsää 

pitkällä aikavälillä vaan mieluummin pienempää aluetta lyhyemmissä jaksoissa. 
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4.1 Metsäbiomassa energiantuotannossa 

Metsäbiomassaa käytetään yhä enemmissä määrin kaupallisessa energiantuotannossa. 

Varsinkin Keski- ja Länsi-Euroopassa, missä energiantuotanto tehtaissa ja voimalaitoksissa 

on hoidettu pääosin kivihiilellä 1800-luvulta lähtien, puupellettien suosio on kasvanut. 

Vuonna 2009 Euroopan Unioni julisti metsäbiomassan hiilineutraaliksi päästäkseen 

paremmin samaisena vuonna julkaistuun Renewable Energy Directive-tavoitteeseensa, 

missä vähintään 20 % Euroopan Unionin jäsenmaiden kokonaisenergiantuotannosta 

tuotettaisiin uusiutuvilla energianmuodoilla.  Tämän seurauksena muun muassa Iso 

Britannia on alkanut tukemaan puupellettien polttamista perinteisemmän kivihiilen sijan ja 

on sittemmin tullut maailman suurimmaksi puupellettien maahantuojaksi (Thran ym. 2017). 

Tämä muodostaa paradoksin Ison Britannian polttaman puubiomassan 

hiilineutraaliusolettaman ympärille, sillä Isoon Britanniaan tuotavat pelletit kasvatetaan ja 

tehdään Yhdysvaltojen eteläosien metsistä (Sterman ym. 2018), joten niiden puista 

muodostuneeseen hiilivelkaan pitäisi lisätä myös pellettien prosessoinnista ja kuljetuksesta 

syntyvät päästöt.  

 

Tämän lisäksi Kiina ja 18 muuta valtiota, joiden yhteen laskettu väkiluku kattaa noin puolet 

Maapallon väestöstä, aikovat kasvattaa puun energiakäyttöä (Biofuture Platform 2017). 

Myös Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto alkoi etsimään EU:n ratkaisun tyylistä 

ratkaisua biomassan hiilineutraaliksi julistamiselle vuonna 2011 ja julisti biomassan 

energiakäytön hiilineutraaliksi vuonna 2018 (EESI 2018). Ympäristönsuojeluviraston 

johtajan vanhojen kollegoiden metsäteollisuusyritysten puolesta suorittama lobbaus saattoi 

tosin vaikuttaa enemmän asiaan kuin kestävän kehityksen tavoittelu                                             

(Inside Climate News 2018). Asiaa ei myöskään auta se, että kyseinen pääjohtaja, Scott 

Pruitt, on ollut ankarasti bioenergiaa ja sen hiilineutraaliuutta vastaan. Tämä sopii myös 

muiden bioenergian vastustajien maailmankuvaan bioenergian haitallisuudesta, sillä ainakin 

Yhdysvalloissa he voivat nyt väittää, että se julistettiin hiilineutraaliksi vain rahan takia. 

Virallisia väitteitä julistukselle oli, että julistus ”luo selkeyttä osakkeenomistajille biomassan 

ja bioenergian tilasta sekä ohjaa kongressia tekemään relevantteja toimintaohjeita”          

(EESI 2018). 
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Keskustelun käydessä kiivaana poliitikot ovat esittäneet erilaisten rajoitusten asettamista 

puubiomassan energiakäytölle. Tämän huono puoli on se, että saamatta saatu energia pitää 

saada jostain muualta. Jos korvattava energia tullaan saamaan fossiilisista polttoaineista, 

niiden tuottamat päästöt kerryttävät hiilikierrossa olevaa hiilen määrää (Sedjo 2011). 

Rajoitusten positiivinen vaikutus tulisi hiilinielujen ja -varastojen pitempiaikaiseen 

elinaikaan, täten vähentäen hiljalleen hiilen nettomassaa ilmakehässä. Vuosina 2009 ja 2010 

Yhdysvaltojen kongressi sai kaksi kirjettä koskien puubiomassan energiakäyttöä ja sen 

ympäristövaikutuksia (Schlesinger ym. 2009; Lippke ym. 2010).  Molemmat kirjeet 

puolsivat sitä ajatusta, että jo kuollutta metsäbiomassaa voidaan käyttää rakentavasti 

bioenergian tuotantoon. Kuollut biomassa päästäisi joka tapauksessa sisältämänsä hiilen 

maatumisen yhteydessä takaisin ilmakehään, joten sen polttamisesta ei aiheutuisi 

ylimääräisiä päästöjä eikä kasvavaa hiilinielua hakattaisi alas. Kirjeet myös olivat samaa 

mieltä fossiilisten polttoaineiden vapauttaman hiilen peruuttamattomista vaikutuksista, jotka 

kasvattavat hiilen nettomassaa hiilikierrossa biomassan energiakäytön pitäessä hiilen 

nettomassan vakiona vaikkakin, ilmassa olevan hiilen määrä kasvaisikin hetkellisesti.  

 

Myös Massachuttesin osavaltion teettämän tutkimus (Manomet 2010) on samalla linjalla 

kirjeiden kanssa todeten, että puun polton yhteydessä vapautuu suuri määrä hiilidioksidia. 

Ajan kuluessa kuitenkin tapahtuu ilmakehän hiilen kokonaismäärän asteittaista vähenemistä. 

Tämä tukee väitettä, että biomassan energiakäyttö olisi ainakin lähellä hiilineutraaliuutta ja 

täten hyväksi ilmastolle pitkällä aikavälillä. Jos tarkastellaan vain lyhyen aikavälin 

ilmastovaikutuksia biomassan käyttämiselle energiantuotannossa, tulokset näyttävät hyvin 

saman laisilta kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Tällöin päästöt kiihdyttävät 

ilmastonmuutosta lisäämällä hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Tämä tarkastelu ei huomioi 

fossiilisten polttoaineiden polton lisäävän hiilen kokonaismäärää biosfäärissä (Sedjo 2011).  

 

Kuten luvussa 3.2 todettiin, metsä on arvokkaimmillaan ollessa kypsän metsän tilassa. Tässä 

vaiheessa metsästä poistettava puubiomassa päätyy todennäköisemmin 

rakennusmateriaaliksi tai muihin metsäteollisuuden tuotteisiin raaka-aineeksi kuin 

energiantuotannon polttoaineeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa polttoon menevästä 

puubiomassasta on hakkuutähteitä, sahatavaran ylijämiä, jo ennalta kuolleita puita sekä 

nuorempien metsien puita, millä ei vielä ole kehittynyt tarpeeksi korkealaatuista 
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runkopuuainesta, kuin esimerkiksi sellun valmistus vaatii. Myös selvästi nuorempana 

kaadetun metsän puita, jotka kasvaisivat vielä paljon ja siten sitoisivat itseensä vielä paljon 

hiiltä ilmasta itseensä, pitäen sen pois ilmakehästä jopa kymmeniä vuosia, käytetään 

energiantuotantoon (Sedjo 2011). Bioenergian hiilineutraaliuuden vastustajien mukaan tämä 

tuottaa ongelman hiilensidonnan kannalta, sillä jo kuolleet puut ruokkivat maatuessaan 

metsämaata, joka taas tehostaa uusien puiden kasvua. Nuorien puiden kaato energialähteeksi 

taas tuhoaa hiilinieluja sekä tulevaisuuden hiilivarastoja. Vastaavasti bioenergian 

hiilineutraaliuuden puolestapuhujien mukaan, jos vähän hyödynnettyjä alueita käytettäisiin 

enemmän bioenergian raaka-aineena, päästäisiin ajan kuluessa ainakin lähemmäs 

metsäbioenergian hiilineutraaliuutta, kuin mitä se paljon hyödynnetyn metsäalueen puita 

käyttämällä olisi (Sedjo 2011). Tämä johtuu siitä, ettei metsä voi jatkaa ikuisesti kasvuaan, 

vaan se rappeutuu ajan myötä. Vähemmän biomassan kasvatukseen käytetyn alueen maaperä 

on myös rikkaampaa kuin runsaasti käytetyn alueen maaperä.  

 

Bioenergian nettohiilipäästöt mitataan polton hetkellä siitä, mitä energiamuotoa biomassan 

poltolla korvataan sekä millaisella hyötysuhteella palaminen tapahtuu. Esimerkiksi hiilellä 

on noin 10 prosenttiyksikköä korkeampi palamishyötysuhde kuin puubiomassalla 

(Netherlads Enterprise Agency 2011). Tämän lisäksi pitää ottaa huomioon se, mitä 

aloituskappaleessa todettiin, hiilivelalla voidaan myös tarkoittaa aikaväliä, millä biomassan 

kumulatiivinen päästö on pienempi kuin mitä fossiilisten polttoaineiden poltosta tuleva 

päästö. Energiapuuntuotannosta väitetään sen hiilivelan takaisinmaksuajan olevan hyvin 

pitkä, noin 44–104 vuotta hakkuusta (Sterman ym. 2018). Myös puun muuntamisen 

pelleteiksi synnyttämät prosessipäästöt ja pellettijalostamolta polttopaikalle syntyvät 

kuljetuspäästöt pitää lisätä voimalaitoksien energiapuun hiilivelkaan. Energiapuun poltolla 

pitää siis korvata melko suuri määrä fossiilisia energiamuotoja. 

 

Biomassan poltosta tulee siis enemmän hiilidioksidia ja muita savukaasuja energiayksikköä 

kohden kuin mitä fossiilisten polttoaineiden poltosta syntyy. Fossiilisten polttoaineiden 

kannattajat tukeutuvatkin tähän väitteeseen väittäessään, että fossiilisten poltto olisi 

biomassan polttoa ympäristöystävällisempää (Sterman ym. 2018). Tämä voi pitää paikkansa 

niin kauan kuin uutta metsää ei kasva pelleteiksi muunnetun metsän tilalle, mutta loppujen 

lopuksi puubiomassan energiakäyttö ei lisää hiilen määrää hiilikierrossa. Puupolttoaineen 
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poltto nostaa ainoastaan hetkellisesti hiilen kokonaismäärää ilmakehässä toisin kuin 

fossiiliset polttoaineet, jotka kasvattavat hiilen määrää sekä ilmakehässä että hiilikierrossa. 

 

Metsän tulevaisuuden mallinnuksissa, kuten Sedjo ja Lyon (1990), sekä FASOM-malleissa 

(Forest and Agricultural Sector Optimization Model), kuten Alig ym. (1997), käytetään 

pohjalla Takayaman ja Judgen kehittämää ”Rationaalisten odotuksien”- lähestymistapaa 

(1971) (Sedjo 2011). Metsän elinkaaren aikana siitä pitää tehdä useita päätöksiä hyödyntäen 

juuri tulevaisuuden - tai FASOM-mallia, usein käyttäen dynaamisen optimoinnin mallia 

rationaalisten edotuksien taustalla. Nämä mallit voivat muuttaa hiilijalanjälkilaskelmat 

energiakäyttöön kasvatetun metsän osalta. Jos metsä on istutettu ja kasvatettu sillä 

olettamalla, että puubiomassa päätyy tulevaisuudessa energiantuotannon polttoaineeksi, 

voidaan sanoa, että ilman päästetty hiili oli jo kerätty kasvun aikana ilmasta pois, tehden 

kyseisestä biomassasta hiilineutraalia polttoainetta. Mallin vastustajat huomauttavat, ettei 

malli ota huomioon sitä, miten käy metsälle ja sen hiilivarastolle, jos sitä ei voida hyödyntää 

bioenergian tuotantoon sen kysynnän puutteessa. Malli kuitenkin hakee optimistista 

tulevaisuuden näkymää. Toinenkin ääripää, eli kysynnän räjähtäminen olisi huono tilanne, 

sillä luonto ei pysty tuottamaan huonoimmissa skenaarioissa tarpeeksi biomassaa 

energiasektorin tarpeisiin. Tämmöistä on ollut havaittavissa Yhdysvalloissa jo 80-luvun 

loppupuolella, sen tuottaessa suuren osan länsi-Euroopan bioenergiantuotannon 

tarvitsemasta puupelleteistä (Sedjo ym. 1994).  

 

Eräs yleisimmistä metsäbiomassan energiakäytön hiilineutraaliuutta vastustavista väitteistä 

väittää puun polton energiantuotannossa lisäävän hiilidioksidin määrää ilmakehässä lyhyellä 

aikavälillä (Stermann ym. 2018). Tämä on hyvä pointti ja on aiheellista olla huolissaan 

lisääntyneiden päästöjen ilmastovaikutuksista ennen kuin fossiilisten polttoaineiden 

korvaamisesta tulleet ilmastohyödyt alkavat kunnolla vaikuttamaan                                               

(Brack 2017; Cornvall 2017). Biopolttoaineiden vaikutusta arvioidessa kannattaakin 

hiilineutraaliuuden tukijoiden mukaan painottaa pitkän, mielellään yli sadan vuoden 

tähtäimen arvioita. Silloinkin pitäisi huolehtia siitä, että metsä kasvaa takaisin ja 

tasapainottaa alkuperäiset päästöt. Oletuksena biomassan energiakäytölle on kuitenkin usein 

myös se, että sitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Metsäkato johtuu metsien liiasta 

kaatamisesta ja/tai liiallisesta vanhojen metsien muuntamisesta nuoreksi taimikoksi. Tämä 
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on suuri ongelma hiilen sidonnan ja paikallisten ekosysteemien haurauden vuoksi, jonka 

takia useat ympäristöjärjestöt vastustavatkin metsäbioenergian lisäämistä.  

 

Tällä hetkellä metsäbiomassan poltosta vapautuu maailmanlaajuisesti vähemmän päästöjä 

kuin mitä kasvavat metsät sitovat itseensä vuoden aikana. Terve ja kasvava metsä pystyy 

parhaimmillaan sitoman 1,5–2 t hiiltä hehtaaria kohden (Jean-Marc Jancovici 2007), kun 

taas biomassan poltosta vapautuu 1,16 t hiiltä öljyekvivalenttitonnia (toe) kohden                    

(IPCC 2006). Biomassan hiilineutraaliuuden puolestapuhujien on helppo käyttää kyseistä 

argumenttia hiilineutraaliusolettaman ajamiseksi, mutta väite ei kuitenkaan ota huomioon 

skenaariota, missä biomassan käyttöä lisätään holtittomasti ja siten hakkuiden määrää 

nostetaan vähintään kasvua vastaavalle tasolle mitätöiden argumentin voimassaolon.  

 

4.2 Metsäbiomassa rakennusmateriaalina 

Kun biomassaa käytetään rakennusaineena, puhutaan myös hiilivelasta. Tästä huolimatta, 

kun puuta käytetään rakennusmateriaalina, sen korvausvaikutus on yleensä korkeampi kuin 

energiapuulla, ollen täten tehokkaampi biomassan loppukäyttövaihtoehto ilmakehän 

kannalta verrattuna puun energiakäyttöön tai puun jättämiseen metsään (Sathre, ym., 2010). 

Tämä on kuitenkin tapauskohtaista. Tilanne milloin rakennuspuu ei olisi 

korvausvaikutukseltaan parempi vaihtoehto olisi, jos kasvatetaan lyhytikäisten 

puutuotteiden valmistusta, kuten puusta valmistettuja kertakäyttöaterimia.  

 

Noin 70 prosenttia Suomen sahatavaran kulutuksesta menee runkorakenteiden 

rakentamiseen ja loput pintoihin (Pingoud ym. 2000). Tämä biomassa toimii vanhan metsän 

tavoin hiilivarastona ja jopa pienissä määrin hiilinieluna, sillä esimerkiksi puusta rakennettu 

ulkoseinä voi sitoa yli 10 kg hiilidioksidia neliömetriä kohden. Verrattuna fossiilisiin 

rakenteisiin, betonista tai tiilistä valmistetun ulkoseinän valmistuksesta syntyy yli 90 kg 

hiilidioksidia neliömetriltä seinää kohden (Räty 2009). Tämän takia voidaan väittää 

puurakentamisen tekevän ainakin osan metsäbiomassasta hiilineutraaliksi. Toisaalta voidaan 

myös väittää, ettei puurakentaminen olisikaan niin tehokas hiilen sidontamuoto. Hiilen 

sitoutuminen rakennuskantaan on sen verran hidas prosessi, että vuosittaisen 

uudisrakentamisen yhteydessä lisääntyvä hiilivarasto kasvaa vain muutamia satoja tuhansia 
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tonneja. Suomen rakennuskannassa valmiiksi oleva hiilivarasto oli vuonna 2005 noin        

18,6 miljoonaa tonnia. Ilmastopoliittisesta näkökulmasta nämä ovat erittäin pieniä lukuja, 

tehden puurakentamisen ympäristöhyötyargumenteista jokseenkin mitättömiä. Tämän 

lisäksi, vaikka puu on rakennusmateriaalina kustannustehokas, biomassan energiakäytön 

lisääminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamien on huomattavasti tehokkaampi ratkaisu 

vaikuttaa ympäristöön ja ilmastoon, kuin mitä rakennusmateriaalien valinnat ovat. 

 

Rakennusmateriaalien loppukäyttö pitää myös huomioida arvioidessa, onko 

puurakentaminen osa metsien hiilineutraalius-olettamaa. Puutuotteita käytetään 

rakentamisessa sekä pitkäaikaiskäyttötarkoituksissa, kuten hirsitaloihin, että 

lyhytaikaiskäyttötarkoituksissa, kuten valumuotteihin tai rakennustelineisiin. Pitkäaikaiset 

puutuotteiden käytöt pitävät hyvin raakapuun sisältämää hiiltä olemassaolonsa ajan. 

Rakennuksissa varasto säilyy usein vähintään yhtä kauan, että uusi metsä on ehtinyt kasvaa 

talon rakennusaineeksi kaadetun puuston tilalle, näin korvaten oman hiilivelkansa ja vielä 

sitoen kasvaessaan sitomaansa hiiltä itseensä. Hiilineutraaliuuden kannalta ongelmallisempi 

kysymys on, mitä tehdä lyhytkäyttöön tarkoitetuille puutuotteille, jotka voivat poistua 

jätteenä heti rakennuksen valmistuttua.  Puurakentamisesta syntyvät jätteet ja 

ylijämämateriaali päätyvätkin suurimmilta osin energiantuotannon polttoaineeksi sekä 

muiden puutuotteiden valmistuksessa. Energiakäyttöön päätyville rakennusjätteillepätee 

bioenergian hiilineutraaliuuden ehdot. Loppuosa käytetään massanvalmistukseen raaka-

aineena (Pingoud ym. 2000).  

 

Eräs metsien hiilivarastojen osittaista muuntamista puutuotteiden hiilivarastoiksi 

vastustavien perusväitteen mukaan ”Metsäbiomassasta jalostettuihin tuotteisiin sitouttaman 

hiilen määrä on aina huomattavasti pienempi, kuin mitä se olisi elävänä ja kasvavana 

hiilivarastona pystyisi sitomaan. Tämä johtuu siitä, että puusta jalostettuun lopputuotteeseen 

käytetään vain osa puusta” (Pingoud ym. 2000). Hakkuutähteitä syntyy enemmän kuin mitä 

puutuotteisiin käytetään metsäbiomassaa, joista osa menee vielä lyhytaikaiseen käyttöön 

rakennustyömaille. Tämä on totta, varsinkin jos metsä on vielä kasvavassa vaiheessa. 

Puutuote tulee vapauttamaan osan varastoimastaan hiilestään ajan kuluessa uloshengityksen 

mukana, samalla tavalla kuin eläväkin puu hengittää hiilidioksidia ulospäin. Argumenttia 

vastaan argumentoidaan, että vaikka biomassa ei puutuotteen muodossa olekaan niin laaja 
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hiilivarasto kuin mitä metsä olisi. Puulla voidaan korvata rakennuksissa paljon erilaisia 

raaka-aineita, joiden käytöllä olisi huomattavasti suurempi ympäristövaikutus. Muiden 

raaka-aineiden valmistaminen tuottaa huomattavasti enemmän hiilidioksidia ilmaan kuin 

mitä puun jalostaminen puutuotteeksi tuottaa, kuten taulukko 1 sen osoittaa. 

 

 Korvaavuussuhde C-päästön 

vähennys 

puutuotetonnia 

kohti 

C-päästön vähennys 

valmistuksessa metsän 

kokonaispoistumaa kohti 

 t tuotteita / 

t puutuotteita  

t C / 

t puutuotteita 

t C / 

t C biomassaa 

Puutuotteet - -0,011 -0,006 

Kivituotteet 3,6 0,175 0,095 

Metallituotteet 0,12 0,034 0,018 

Muut tuotteet 0,005 0,002 0,001 

Yhteensä  0,200 0,108 
 Taulukko 1, Yksikkökohtaiset arvioidut päästövähennykset rakennustuotteiden valmistuksessa vuonna 

1990, jos puuperäiset materiaalit olisivat korvanneet muita. Korvaussuhde sekä valmistuksen fossiilisten 

hiilipäästöjen väheneminen suhteessa puutuotemäärään ja suhteessa kaadetun puubiomassan hiilisisältöön 

(Boström ym. 1992). 

 

Taulukon 1 perusteella jokaisen metsästä poistettu hiilitonni vähentää reilun 0,1 hiilitonnin 

verran fossiilisia hiilidioksidipäästöjä rakennustuotteiden valmistamisesta. Tätä samaa tapaa 

voidaan myös soveltaa rakennuspuiden jämien hyödyntämisessä fossiilisia polttoaineita 

korvaavassa poltossa. 

 

Lopullisen kasvihuonevaikutuksen määrittää potentiaalisen - ja toteutuneen rakentamisen 

erotus, eli kuinka paljon puurakentamisen lisäys vuoden aikana olisi saanut aikaan verrattuna 

siihen määrään hiiltä, mikä sitoutui samaisen vuoden rakentamisessa. Toinen suuri tekijä 

puurakentamisen kasvihuonevaikutukseen on energiakäyttöön verraten saman lainen suuri 

tekijä, eli mitä materiaalia puulla korvataan. 
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5 YHTEENVETO 

Metsistä, metsäbiomassasta ja sen keräämisestä sekä metsäbiomassan käytöstä puhuessa, on 

ensin määriteltävä rajat, minkä kokoisista alueista, määristä ja tarkasteluajanjaksosta on 

puhe. Ilman määritelmää, tutkimustulokset ovat melkein yhtä tyhjän kanssa, sillä metsän 

ekosysteemi ja hiilivarastojen määrä vaihtelee jopa saman metsikön sisällä huomattavasti, 

usein riippuen maaperän laadusta.  

 

Metsä toimii hiilivarastona koko elämänsä ajan, mutta miten se varastoi sitä, vaihtelee ajan 

myötä. Metsän perusyksikkönä puu on kasvaessaan hiilinielu ja vanhetessaan hiililähde, eli 

kasvaessaan se varastoi hiiltä ja vanhetessaan hitaasti vapauttaa kasvaessaan varastoimaansa 

hiiltä takaisin hiilikiertoon. Täten metsä on luonnontilaisena lähestulkoon aina hiilineutraali 

ekosysteemi, sillä luonnontilaisessa metsässä löytyy kaiken ikäisiä puita. Mikäli metsä 

pysyy terveenä eikä se joudu suurien luonnontuhojen kohteeksi, sen nuorempi kasvusto sitoo 

itseensä vanhempien puiden uloshengittämän hiilidioksidin. Hoitamattomalla metsällä 

luonnontuhojen riski ja vaikutus kasvaa ja suurten tuhojen iskiessä tai puuston uusiutumisen 

puutteessa, kuten Kanadan ja Venäjän boreaalisissa metsissä, luonnontilaisestakin metsästä 

voi tulla yksi suuri hiililähde. 

 

Eräs suurimmista väittelyn aiheista on kaadetun metsäbiomassan hiilivelka ja sen 

olemassaolo. Suuri osa tutkijoista on sitä mieltä, että hiilivelkaa muodostuu aina puuta 

kaadettaessa, osa tutkijoista sanoo puun maksaneen hiilivelkansa jo kasvaessaan. Tämä on 

tärkeä osa väittelyä, mutta se on lähinnä tulkintakysymys, millä aikavälillä ja alueella 

metsäbiomassaa tarkastellaan. Myös kysymys siitä, oletetaanko puun ja biomassan 

hiilikierron lähtökohdaksi puun kasvun alku vai puun kaato. Jos oletetaan, että kaadettu puu 

on vain ilmestynyt kaatopaikalle, muodostuu hiilivelkaa rungon varaston ja potentiaalisen 

tulevaisuuden hiilen sidonnan verran, vähennettynä korvattujen rakennusmateriaalien tai 

polttoaineiden aiheuttama päästö. Jos taas lähtökohta on se, että puu on kasvanut ajan myötä 

paikalleen ja sitonut vuosien mittaan hiilidioksidia ilmasta, on se jo maksanut hiilivelkansa, 

käytettiin sitä miten hyvänsä.  
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Metsäbiomassan hyötykäytöstä puhuessa pitää huomioida sen loppukäyttökohde ja mitä 

polttoainetta tai rakennusmateriaalia sillä korvataan. Esimerkiksi biomassan hiilivelkaa saa 

huomattavasti pienemmäksi, mikäli sillä korvataan energiantuotannossa fossiilisia 

polttoaineita eikä esimerkiksi aurinkovoimaa. Rakennuskäyttöön päätyvän biomassan pitäisi 

korvata mieluiten kivirakenteita, sillä kivirakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat 

huomattavasti suuremmat kuin millään muulla rakennusmateriaaleilla. Myös biomassan 

hyötykäytön saamiseksi lähelle hiilineutraalia, ei pitäisi käyttää kasvuvaiheessa, tai kypsän 

vaiheen alkupuolella olevaa alle kuusi-kahdeksankymmenvuotisista (60–80-vuotisista) 

puista tehtyjä biomassaa. Mieluummin pitäisi käyttää mieluummin jo ennalta kuollutta 

biomassaa. Jos puu pitää kaataa, olisi suotavaa, että se kaadettaisiin sen ollessa 

vanhemmassa kypsässä – tai rappeutuvassa vaiheessa, mieluiten yli yhdeksänkymmenen 

(90) vuoden iässä. Tämä ei ole niin taloudellisesti kannattavaa, sillä kunnon tukkipuu on 

huomattavasti arvokkaampaa kuin energiapuu. Harvennuksista kerätty metsäbiomassa 

voidaan käyttää lähtökohtaisesti niin kuin halutaan, jos harvennus itsessään parantaa metsän 

terveyttä ja kasvua, vaikka harvennukset pienentävätkin jonkin verran metsän hiilivarastoa.  

 

Suurin osa tutkijoista on yhtä mieltä siitä, että metsää ja metsäbiomassaa voi lähtökohtaisesti 

aina pitää hiilineutraalina, mikäli huolehditaan siitä, että uusi metsä kasvaa kaadetun metsän 

tilalle. Mikäli raivattu metsäala käytetään esimerkiksi pellon kasvatukseen tai 

rakennustontiksi, kaadosta syntyvä hiilivelka ei korvaudu koskaan. Alueen hiilivelkaa voi 

pienentää pellon viljelyllä tai rakentamalla puurakennuksen betonisen rakennuksen sijan. 

Uudelleen kasvatuksessa pitää jälleen kerran tarkastella metsänhoidollisten toimenpiteiden 

vaikutuksia maahan ja metsään. Jotta uusi metsä saadaan istutettua, pitää vanhoja kantoja 

usein nostaa maasta. Samalla rikotaan maanpintaa ja pienennetään maan ravinne- ja 

hiilivarastoja. Tämä taasen hidastaa uuden metsän kasvua ja pidentää hiilivelan 

takaisinmaksuaikaa. Myös aikajakso on erittäin tärkeää huomioida metsän hiilineutraaliuutta 

arvioitaessa. Hiilen määrä ilmakehässä vähenee, kun uutta hiiltä ei lisätä fossiilisia 

polttoaineita polttamalla hiilikiertoon. Vaikka ilmakehän absoluuttinen hiilen määrä voikin 

välittömästi hakkuiden jälkeen nousta, pidemmällä aikavälillä biomassan hyötykäyttö 

kompensoi hakkuiden aiheuttaman ylimääräisen päästön.    
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Osasyitä käsitteiden määrittelemättömyydelle ja tutkimustulosten merkittävälle vaihtelulle 

löytyy tutkijoiden omista näkemyksistä, vahvasti politisoituneista argumentista ja 

mielipiteistä sekä kysymys siitä, että minkälaista tutkimusta tehdään. Myös ihmisten 

vastahakoisuus vaihtaa omaa maailmankuvaa, “talous ensin” -ajattelu ja oman edun jatkuva 

tavoittelu vaikuttaa vahvasti tutkimuksiin ja miten ne otetaan vastaan.  

 

Puu maksaa aina hiilivelkansa jo ennen käyttöä ja uudelleen kasvatusta, sillä se on 

yhteyttämällä kerännyt ja varastoinut hiiltä ilmasta koko kasvunsa ajan. Metsä on siis 

luonnontilaisena hiilineutraali systeemi, kuten talouskäytössäkin. Sen hiilitase kuitenkin 

riippuu biomassan loppukäyttötarkoituksesta ja metsän uudelleenkasvusta huolehtimalla. 

Biomassa on ympäristölle parempi raaka-aine energiantuotantoon ja rakentamiseen, kuin 

fossiilisten polttoaineiden ja esimerkiksi betonin käyttö, sillä biomassalla voidaan korvata 

niitä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vaikka joku voikin niin luulla, metsät eivät 

kuitenkaan voi sitoa hiiltä loputtomiin. Vanhojen ja heikosti hiiltä sitovien metsien 

hyödyntäminen auttaa vähentämään fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Vaikka biomassan 

käsittelystä, jalostuksesta ja kuljetuksesta voimalaitoksiin ja rakennuspaikoille syntyy 

ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, niin niitä syntyy myös fossiilisten raaka-aineiden 

jalostuksessa, kuljetuksessa sekä muissa prosesseissa. Puu vain ei lisää ylimääräistä hiiltä 

hiilikiertoon. Niin kauan, kun ihminen käyttää puuta rakennusaineena ja raaka-aineena 

muihin puutuotteisiin, saadaan samalla energiantuotannon hyödynnettävissä olevia 

sivuvirtoja. Sivuvirtojen käyttäminen johonkin muuhun hyödylliseen tarkoitukseen voi olla 

erittäin hankalaa ja kallista. Tulevaisuudessa energiantarve tulee vain kasvamaan verrattuna 

nykyiseen tilaan ja pelkkä tuuli-, vesi- ja aurinkovoiman lisääminen ei tule riittämään 

tulevaisuuden energiatarpeen tyydyttämiseksi. Tämä korostuu, mikäli samaan aikaan vielä 

rajoitetaan biomassan hyötykäyttöä ja ajetaan fossiilisia polttoaineita polttavia 

voimalaitoksia alas. Maapallon ja ihmislajille suotuisan tulevaisuuden kannalta kannattaa 

pitää kiinni nykyään sekä EU:n ja USA:n asettamasta metsäbiomassan hiilineutraalius-

olettamasta. Olisi myös hyvä panostaa biomassan käytön lisäämiseen korvaamaan fossiilisia 

polttoaineita ja paljon päästöjä aiheuttavia rakennusaineita.    
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