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Mitä sanoo metsänhoitosuositus lannoituksesta?
Lannoituksen keinot metsätalouden sopeutumisessa 
ilmastonmuutokseen

– Parannetaan tuhkalannoituksella turvemaametsien 
ravinnetasapainoa.

– Huolehditaan kivennäismaiden puustojen 
terveyslannoituksista. 

• Kivennäismaat: Puiden kasvua rajoittaa eniten niukkuus 
typestä (N).

• Turvemaat: Puiden kasvua rajoittaa yleensä fosforin (P) 
heikko saatavuus ja kaliumin (K) niukkuus. 

• Boorista voi tulla pulaa niin kivennäis- kuin turvemailla.

www.metsanhoitosuositukset.fi

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/


06/11/2020VTT – beyond the obvious

Mitä sanoo metsänhoitosuositus lannoituksen 
vaikutuksesta puuston kasvuun? 
• Kasvunlisäys

– Kivennäismailla, varttuneissa metsissä, yhdellä typpilannoituksella 
12–20 m3/ha. 

– Turvemailla PK- tai tuhkalannoituksella jopa 2–4 m3/ha/vuosi.
– Pohjois-Suomen eteläosassa lannoituksella saatava keskimääräinen 

kasvunlisäys on kivennäismailla 60–80 % Etelä-Suomen vastaavista 
arvoista

• Vaikutusaika
– Kivennäismaiden typpilannoitus, männiköissä 6–8 v ja 

kuusikoissa 8–10 v
– Ojitetuilla turvemailla, lannoitteesta riippuen 15–30 v. 
– Lannoituksia voidaan toteuttaa kiertoajan aikana 

useamman kerran.

1 m3 lisäkasvua = 750 - 900 kg CO2

www.metsanhoitosuositukset.fi

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/


Hiilimetsätalouden vaikutus lannoituksen 
kannattavuuteen

Markus Hurskainen
8.10.2020
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Lähtökohdat & oletukset

• Vertaillaan metsänhoidon suositusten mukaista kasvatusta tapaukseen, 
jossa metsä lannoitetaan 10 v ennen päätehakkuuta käyttämällä MOTTI-
simulaattoria:

– Kuusikko (tuore kangas, Saarijärvi):
• VP 5v, TH 10v, EH 40v, H 55v, (Lannoitus 70v), PTH 80v

– Männikkö (kuivahko kangas, Saarijärvi)
• VP 5v, TH 15v, EH 55v, H 70v, (Lannoitus 80v), PTH 90v

• Lannoitemäärä 160 kgN/ha (suomensalpietari/ammoniumnitraatti) 
ja kustannus 342 €/ha

• Hiilihyvitys 0 tai 30 €/t CO2



Lannoituksen vaikutus kertymiin ja ainespuun hiilensidontaan
Kuusikko

7 Etunimi Sukunimi 6.11.2020

10 vuotta ennen 
päätehakkuuta 
suoritettu lannoitus 
nostaa selvästi 
tukkipuun saantoa



Hiilihyvityksen vaikutus rahavirtoihin
Kuusikko

9 Etunimi Sukunimi 6.11.2020

Ensimmäinen (ja merkittävämpi) 
hiilihyvityksen tuoma lisätulo 
lannoituksesta saadaan jo viiden 
vuoden kuluttua

Lisätulot 
puukaupasta

CO2 91 €/ha

CO2



Hiilihyvityksen vaikutus lannoituksen kannattavuuteen
Kuusikko

10 Etunimi Sukunimi 6.11.2020

Lannoitusinvestoinnin nettonykyarvo
nousee hiilihyvityksen tapauksessa 
298  527 €/ha (+77%) lannoitus-
hetken rahassa (3% korolla)

(Vertailun vuoksi: lannoituskustannus 342 €/ha)

Tämä vastaa sisäisen korkokannan 
nousua 9,7  14,4%
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Lannoituskustannuksen vaikutus kannattavuuteen
Kuusikko

• Esim. 3% tuottovaatimuksella 
rajahinnat, joita korkeammilla 
hinnoilla lannoitus ei enää ole 
kannattavaa: 
– Ilman hiilihyvitystä 640 ja 

hiilihyvityksellä 870 €/ha
(Vertailun vuoksi: oletettu 
lannoituskustannus 342 €/ha)
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Kuusikko vs. männikkö

• Tukkipuun saanto nousee 
männiköllä absoluuttisesti lähes 
saman verran

• Hiilihyvityksen vaikutus 
männiköllä vaikutus aavistuksen 
suurempi nopeamman ja hieman 
suuremman ainespuun 
kasvuvaikutuksen vuoksi

+77% +83%

Kuusikko Männikkö
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Yhteenveto ja johtopäätökset

• Lannoitus on selvästi kannattavaa ilman hiilihyvitystäkin (IRR ~10%)

• 30 €/tCO2 hiilihyvitys paransi selvästi lannoituksen kannattavuutta 
sekä kuusikolla (IRR ~14,5%) että männiköllä (IRR ~16%)



Tuhkalannoitus osana hiilimetsätaloutta
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Tuhkalannoituksen vaikutukset turvemaametsän 
hiilensidontaan?

• Muutaman koekohteen perusteella 
turvemaan orgaanisen aineksen hajoaminen 
nopeutuu tuhkalannoituksen vaikutuksesta, 
jolloin myös CO2:n vapautuminen 
ilmakehään tehostuu. 

• Merkittävä puuston kasvun lisäys kompensoi 
päästöä: 
– Lannoitetun alueen lopullinen hiilipäästö 

43 – 58 g C/m2

(Vuotuinen CO2-emissio tuhka-lannoitetuilla aloilla 
420 – 475 g/m2)

– Lannoittamattoman alueen lopullinen 
hiilipäästö 204 g C/m2

(Vuotuinen CO2-emissio vertailualalla 238 g/m2)
Lähteet: Matilainen, M. Puutuhkalannoituksen vaikutus puun kasvuun.
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Puutuhkan-vaikutus-puun-kasvuun.pdf
Matilainen, M. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136418/Matilainen_Mervi_2017_11_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähde: Moilanen M., Hytönen J., Leppälä M. 2013. Puutuhkan vaikutus 
turpeen hiilidioksidipäästöihin ja puuston hiilensidontaan ojitetulla 
rämeellä. Julkaisussa: Maankäytön kestävyys. VII Maaperätieteiden 
päivien abstraktit, s. 59-60. Toim. Leppälammi-Kujansuu, J., Soinne, H., 
Merilä, P., Rankinen, K., Salo, T. ja Hänninen, P. 2013. 
http://docplayer.fi/8128549-Pro-terra-no-61-2013-vii-maaperatieteiden-
paivien-abstraktit.html

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Puutuhkan-vaikutus-puun-kasvuun.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136418/Matilainen_Mervi_2017_11_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://docplayer.fi/8128549-Pro-terra-no-61-2013-vii-maaperatieteiden-paivien-abstraktit.html
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Kangasmetsien tuhkalannoitus?

• Tuhkalannoitus kangasmetsissä parantaa maaperän laatua 
ja biologista aktiivisuutta

• Yksittäisissä kokeissa saatu positiivia vaikutuksia 
(kasvunlisäys), mutta yleensä vaikutusta ei ole ollut tai se 
on ollut jopa negatiivinen

• Selkeämmin positiivinen vaikutus on saatu, kun tuhkaa on 
lisätty yhdessä typpilannoitteen kanssa
– Tuhka-typpi yhdistelmällä on saatu jopa parempia ja 

pidempiaikaisempia kasvuvaikutuksia kuin pelkällä 
typellä

• Tutkimustuloksia kangasmetsien tuhkalannoituksesta on 
vielä vähän 
Lähde: Matilainen, M. Puutuhkalannoituksen vaikutus puun kasvuun.
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Puutuhkan-vaikutus-puun-kasvuun.pdf

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Puutuhkan-vaikutus-puun-kasvuun.pdf
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Suomen hallitus tukee tuhkalannoitusta

https://mmm.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/ministeri-leppa-hallitus-
panostaa-metsien-kasvuun-tuhkalannoitukselle-
tukea

Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajeni 
1.5.2020:
• Turvemaiden tuhkalannoitukseen voi saada Kemera-

tukea ilman, että hakijan täytyy osoittaa lannoitus-
alueen puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, 
neulasten värivikoja tai ravinnepuutoksia. Tukea 
haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen 
Kemera-hakemuslomakkeella. Tuki kattaa 30 % 
lannoituksen kokonaiskustannuksista.

• Tuhkalannoituksen tukea voi saada turvemaille, jotka 
ovat ravinteisuudeltaan vähintään puolukkaturve-
kankaita. Tällaisilla kasvupaikoilla puuston kasvua on 
mahdollista vielä parantaa tuhkalannoituksella, joten 
kohde on määräaikaisen Kemera-lain mukaan 
rahoituskelpoinen.

https://www.metsakeskus.fi/uutiset/metsien-tuhkalannoituksen-kemera-tuki-laajenee-turvemailla

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-leppa-hallitus-panostaa-metsien-kasvuun-tuhkalannoitukselle-tukea
https://www.metsakeskus.fi/uutiset/metsien-tuhkalannoituksen-kemera-tuki-laajenee-turvemailla
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06/11/2020VTT – beyond the obvious

Polttoainekulutus tulevaisuudessa? 
Vaikutus tuhkien muodostumiseen? Skenaario A

Vuoden 2018 kivihiilellä, turpeella ja puupolttoaineilla tuotettu energiamäärä 72 TWh = tuotettava energiamäärä vuonna 2030
 Kivihiilen käyttö kielletty
 Turpeen käyttö puolitettu 16 → 8 TWh
 Kivihiili ja turve korvataan puupolttoaineilla 37 → 64 TWh

Tuhkaa, t
2018

Tuhkaa, t
2030

Muutos

Kivihiili 376 200 0 - 100 %

Turve 196 300 95 400 - 51 %

Puu 159 600 275 500 + 73 %

Yht. 732 100 370 900 - 49 %
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Polttoainekulutus tulevaisuudessa? 
Vaikutus tuhkien muodostumiseen? Skenaario B
Vuonna 2030

 Kivihiilen käyttö kielletty
 Turpeen käyttö vain huoltovarmuus-polttoaineena 16 → 2 TWh
 Puupolttoaineiden käyttö vähenee päästörajoitusten ja kannattavuus-ongelmien vuoksi merkittävästi 37 → 30 TWh

Tuhkaa, t
2018

Tuhkaa, t
2030

Muu-tos

Kivihiili 376 200 0 - 100 %

Turve 196 300 23 900 - 88 %

Puu 159 600 129 600 - 19 %

Yht. 732 100 153 500 - 79 %
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Metsä- ja tuhkalannoitus osana hiilimetsätaloutta
Alustavaa yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 
• Lannoituksella on merkittävä vaikutus puuston kasvuun ja lisääntyneen kasvun kautta 

positiivinen vaikutus metsien hiilensidontaan. 
• Lannoitus on kannattavaa jo nyt, hiilihyvitys vain parantaa kannattavuutta.
• Tuhkalannoitettujen metsien määrä on pysynyt melko vakiona, hieman yli 10 000 ha/a

– Nykyisellä biomassatuhkamäärällä voisi lannoittaa lähes 100 000 ha metsiä
– Sellaisenaan tuhkat soveltuvat vain suometsien lannoitteiksi – Kemera tuen haku mahdollista

• Lannoitukseen soveltuvien biomassatuhkien määrä saattaa vähentyä tulevaisuudessa, 
mikäli polton merkitys energiantuotannossa pienenee.

– Lannoitekäytön lisäksi myös muut hyötykäyttövaihtoehdot kilpailevat samoista tuhkista, kun kivihiilituhkia ei ole 
enää saatavilla (esimerkiksi rakennustuoteteollisuus).

• Lannoitelainsäädäntö on uudistumassa EU:ssa ja kansallisesti
– Kierrätyslannoitteiden turvallista käyttöä pyritään edistämään
– Tuhkien metsälannoitekäyttö Suomen tapaan on ainutlaatuista



TP3. Hiilimetsätalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet

Biohiilen tuottaminen osana hiilimetsätaloutta

Kirsi Korpijärvi, 
Tulosseminaari 8.10.2020



06/11/2020VTT – beyond the obvious

Biohiili

• Tuotetaan pyrolysoimalla biomassaa hapettomassa tilassa, 
350 - 650 (800) °C lämpötilassa, sivutuotteina muodostuu bioöljyä/tisleitä, 
pyrolyysikaasuja sekä lämpöenergiaa

• Raaka-aine ja valmistusprosessi vaikuttavat tuotehiilen ominaisuuksiin
• Huokoinen rakenne, joka sitoo vettä ja ravinteita

– Kykenee sitomaan vettä jopa 5 kertaa oman massansa

Dinesh et al.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.120

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.120
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Biohiilen käyttö

• Yleisesti ottaen käyttö Suomessa vielä pientä 
ja kokeiluluontoista, mutta kasvaa koko ajan

• Suodatinmateriaalina
– Hulevedet
– Jätevedet
– Kaasut

• Maanparannusaineena
– Pellot
– Kaupunkien viherrakentaminen
– Golf-kentät
– Useat multatuotteet sisältävät jo biohiiltä

• Kompostoinnin tehostajana

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili/

Erään selvityksen mukaan 
biohiilellä on 55 käyttökohdetta!

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili/
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Biohiili hiilensidonnassa
• Yksi kilo biohiiltä sitoo ilmasta 3,5 kg CO2:a, 

mutta ei vapauta sitä yhtään kiertoon 
mm. https://www.metsaan-lehti.fi/uutiset/metsien-kaytto/biohiilelta-odotetaan-paljon.html

• Tutkimuksissa on saatu viitteitä myös 
ilmastonmuutosta kiihdyttävien metaani- ja 
dityppioksidipäästöjen vähenemisestä 
biohiiltä käytettäessä (maatalousmaa) 
https://www.ilmase.fi/alueelliset-esimerkit/biohiili-lisatienestia-maaseutuyrittajalle-ja-
ymparistovaikutusten-kestavampaa-hallintaa-2/

www.flickr.com

https://www.metsaan-lehti.fi/uutiset/metsien-kaytto/biohiilelta-odotetaan-paljon.html
https://www.ilmase.fi/alueelliset-esimerkit/biohiili-lisatienestia-maaseutuyrittajalle-ja-ymparistovaikutusten-kestavampaa-hallintaa-2/
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Biohiiltä metsään?

• Vähän kenttäkokeita ja tutkimuksia boreaalisissa metsissä!
• Biohiili voi

– Lisätä maan pH:ta
– Lisätä vedenpidätyskykyä
– Lisätä mikrobiaktiivisuutta - kiihtyykö maaperässä olevan orgaanisen aineen hajotus?
– Toimia maanparannusaineena ja lisätä puuston kasvua + hiilen sidontaa
– Vaikuttaa typen saatavuuteen kangasmetsissä?
 Ensimmäiset tutkimukset osoittavat, ettei 5 – 10 t/ha puubiohiilen lisäys boreaaliseen 

metsään aiheuta suuria muutoksia maahengityksessä tai uhkaa maassa jo oleville 
hiilivarastoille, eikä vaikuta haitallisesti maan mikrobimassaan tai typen kierron 
prosesseihin, ainakaan lyhyellä aikavälillä.

 Lisäyksen olisi todennäköisesti pitänyt olla 25 t/ha, jotta olisi nähty merkittävämpiä 
vaikutuksia https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-018-3568-y

• Käyttöä taimitarhoilla tutkitaan

https://www.lamk.fi/sites/default/files/2018-
06/Biohiilen%20vaikutus%20mets%C3%A4maan%20hiilen%20ja%20typen%20virtoihin%202.pdf
Itä-Suomen Yliopisto + Helsingin Yliopisto

https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-018-3568-y
https://www.lamk.fi/sites/default/files/2018-06/Biohiilen%20vaikutus%20mets%C3%A4maan%20hiilen%20ja%20typen%20virtoihin%202.pdf
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Biohiilen tuotanto Suomessa
• Noireco Oy, Mikkeli, 6 000 t/a 
• Carbofex Oy, Tampere 700 – 1000 t/a
• Carbons Finland Oy (ent. Pajupojat)

– Sopimustuottajat Carbofex & Raussin Energia

• Biolanin tuotteissa käytettävä hiili tuotetaan 
Virossa, noin 2 500 t (grilli+biohiiltä) –
Kekkilän tuotteissa kerrotaan biohiilen 
olevan valmistettu kotimaisesta puusta.

Biohiilen hinta?
– 260 €/m3 + alv. (Carbofex), 

410 – 455 €/m3 (Carbons)
– 400 – 600 €/m3 

(Puutarhataloutta-biohiilen-avulla-Elo-HAMK.pdf)

– Rauta/puutarhakaupoissa 900 – 2 100 €/m3

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiilikartta/

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2019/03/7-Kest%C3%A4v%C3%A4mp%C3%A4%C3%A4-puutarhataloutta-biohiilen-avulla-Elo-HAMK.pdf
https://www.suomenbiohiili.fi/biohiilikartta/
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Biohiilen taloudesta – alustavaa hahmotelmaa

X m3 puru/kuori
(2,86 tonnia kuivaa tarvitaan, 
jos saanto pyrolyysistä 35%)
X €/m3

3,38 m3 biohiiltä
260 €/m3 = 880 €/t 
3,11 t CO2 sidottuna

1 t 
BIOHIILI 
= 3,38 m3

CO2 kompensaation 
ostaja
20 €/t CO2 → 
62,2 €/t biohiiltä

Kompensaatio 
hiilensidonnasta 
metsänomistajalle
22 €/m3 (jos 30 €/t CO2)

Puunmyynti-tulo 
51 - 58 €/m3

Sahatavarat
n. 50 %

Pyrolyysikaasut
energiantuotantoon 

Biohiilen käyttö 
taimikasvatuksessa

Biohiilen 
käyttö 
suodatin-
materiaalina

Biohiilen käyttö 
maanparannukseen tai 
viherrakentamiseen

Biohiili-
metsälannoite-
valmiste

Biohiilen 
käyttö 
peltoviljelyssä

Hake
n. 30 %

Saha

Biohiilen jalostus 
arvokkaampiin 
käyttökohteisiin

Tisleet
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Biohiili osana hiilimetsätaloutta, alustavaa yhteenvetoa ja 
johtopäätöksiä 
• Biohiilellä on monia hyviä ominaisuuksia

– Sitoo hiilidioksidia pitkäaikaisesti
– Kykenee sitomaan vettä ja ravinteita
 Kuinka nämä ominaisuudet saadaan parhaiten hyödynnettyä 

hiilimetsätaloudessa?
• On tärkeää valita kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiva biohiili
• Biohiilen käyttö on yleistymässä, mutta korkea hinta ja tuotannon vähäinen 

määrä ovat vielä rajoittavia tekijöitä.
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