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Miksi?

• Metsät ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen ja erityisesti Suomen ilmastotavoitteiden
kannalta

• Nykyinen oletus bion käytön hiilineutraaliudesta on ”sinnepäin”, muttei ohjaa kohti
hiilitehokkaampaa toimintaa
– Metsien käsittely
– Teknologiat
– Pitkäikäiset puutuotteet
– Puun kaskadikäyttö

• Kasvanut (ja kiihtynyt) keskustelu aiheesta
• Markkinaehtoinen ohjaus päästökauppa

Vain yksi skenaario miljoonista mahdollisista ohjauskeinoista!
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• Hiilen sitominen maaperään
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26.10.2022Etunimi Sukunimi8

Jae Mukana
hiilimallissa

Perustelu

Ainespuu x Realistinen monitoroida hakkuuvaiheessa (ja tasata esim.
vuosittain saatu tuki tähän)

Ainespuun oksat ja latvat Ei realistista pitkäikäistä hiilivarastoa (hakkuun jälkeen), ei
sisälly puukaupan yhteydessä mitattavaan ainespuuhun

Erikseen korjattu pienpuu Ei mukana Motti-simulaatioissa, monitorointihaaste ja iso
hiilivuodon riski (hiilituetun puun pienpoltto)

Ei-kaupallinen runkopuu x Saanut tukea kasvaessaan

Ainespuun puru ja kuori x Mukana monitoroidussa massassa

Kannot Ei sisälly puukaupan yhteydessä mitattavaan ainespuuhun

Tarkasteltuun malliin kuuluvat ja kuulumattomat jakeet
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Tarkastellut metsänkäsittelyvaihtoehdot

• Simuloinneissa tutkittiin pääasiallisesti eri metsänkäsittelytoimenpiteiden väliin jättämistä sekä
päätehakkuun lykkäämistä

• Kaikki tarkastelut lähtivät liikkeelle uudistuksesta ja päättyivät päätehakkuuseen ja ne tehtiin sekä
keskisuomalaiselle kuusikolle että männikölle. Harvennukset oletettiin tehtävän alaharvennuksina

• Lisätarkasteluna tapaukset, joissa harvennusten ja päätehakkuun ajankohtia muuteltiin 5-10v
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Vaihtoehto
Varhais-
perkaus

(VP)

Taimikon-
hoito
(TH)

Ensi-
harvennus

(EH)

Harvennus
(H)

Lannoitus
(L) Päätehakkuu (PTH)

1 - - - - -
Kuusikko:

80 / 100 / 150 / 200 v

Männikkö:
90 / 110 / 130 / 160 v

2 - - - x -
3 - - x x -
4 x x - x -
5 x x x - -
6 x x x x -
7 x x x x x

Metsänhoidon suositusten mukainen käsittely

7x4x2=56
simulointia
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Tarkastelun periaate

• Excel-mallinnuksessa Motti-simuloinneissa saaduille energiapuun, kuitupuun ja tukkipuun
tuotantomäärille asetettiin taloudellinen arvo sekä nykyistä toimintaympäristöä että
tarkasteltua hiilimetsätaloutta simuloiden.

– Hiilihyvitystä ei joudu maksamaan takaisin hakkuiden yhteydessä, vaan vasta hiilen vapauttaja maksaa

• Kaikille vaihtoehdoille laskettiin nettonykyarvo (NPV). Tavoitteena oli selvittää muuttuisiko
tarkastellussa hiilimetsätalousmallissa taloudellisesti kannattavin tapa
omistaa/käsitellä metsää?

12



NPV-tarkastelun oletusarvot

• CO2 hinta 100 €/t
• Diskonttokorko: kuusikko 3% ja männikkö 2,5%
• Lannoituskustannus: 400 €/ha (syksy 2022)
• Puujakeiden myyntihinnat Keski-Suomen Q2/2022 taso:
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Tulokset ovat erittäin herkkiä
mm. näille muuttujille ja
lisäksi tarkastelun rajauksille!
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Käsittelyvaihtoehtojen vertailu – tapaus kuusikko, 100 €/tCO2

• Hiilimetsätaloudessa (oletusarvoilla!) 2.
harvennuksen väliin jättäminen johtaa
aavistuksen parempaan tulokseen kuin Tapion
suositusten mukainen kasvatus

– Matalammilla puun hinnoilla 1. harvennuksen väliin
jättäminen oli kannattavinta!

– Lisätarkasteluissa löydettiin vielä parempi kannattavuus, jos
ainoa harvennus tehdään vuonna 45 (oletusarvoilla 1. ja 2.
harvennus olivat vuosina 40 ja 55 v)

• Lannoitus on kannattavaa 80-100v. kiertoajoilla

• Hoidetuissa metsiköissä 80v. kiertoaika on
taloudellisin myös hiilimetsätaloudessa, mutta
päätehakkuun lykkääminen 20 vuodella ei
heikennä kannattavuutta ”paljoa” ja
hoitamattomissa jopa parantaa

Tapion suositusten
mukainen kasvatus
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Käsittelyvaihtoehtojen vertailu – Kuusikko
Hiilihyvityksen hinnan vaikutus – 10040 €/t

• Alhaisemmalla hiilihyvityksen
tasolla (40 €/tCO2) kuusikkoa
kannattaisi harventaa kahdesti

– CO2-rajahinta harvennuksen
väliin jättämiselle ~50 €/t

• Päätehakkuun lykkäämisestä
aiheutuvat ”tuottomenetykset”
merkittävämmät kuin
korkeammalla CO2-hinnalla

Tapion suositusten
mukainen kasvatus



• Hiilihyvityksellä olisi todella merkittävä positiivinen vaikutus metsänkasvatuksen talouteen
– 100 €/tCO2 tasolla säännöllinen ainespuun kasvuun perustuva hiilihyvitys lähes kolminkertainen NPV

puunmyyntituloihin verrattuna
– Ei suoria kustannuksia metsänomistajille, vaan ”hiilidioksidin vapauttaja maksaa”

• Metsänomistajan kannattaisi edelleen huolehtia metsänkäsittelystä, jolloin ylläpidetään
hyvää kasvua ja maksimoidaan myös puunmyyntitulot

– Varsinkin varhaisperkaus ja taimikonhoito kannattaa tehdä
– Korkeilla hiilihyvityshinnoilla kuusikkoa kannattaisi kuitenkin harventaa vain kerran
– Lannoitus entistäkin kannattavampaa – kaksi tulonlähdettä

• Hiilihyvityksen (100 €/tCO2) myötä kiertoaikoja vaikuttaisi kannattavan pidentää noin 10-
15 vuotta – HUOM! kiertoaikoja ei kuitenkaan optimoitu
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Johtopäätökset NPV-tarkastelusta
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simulaatiot
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vaihtoehtojen

NPV:stä
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vaihtoehtojen

NPV:stä

Rajaus
ainespuuhun

Rajaus
ainespuuhun
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Vaikutus puun tarjontaan

• Esimerkki, jossa tehdään vain yksi harvennus kuusikoiden
tapauksessa (tässä esimerkissä v. 55)

• Hiilimetsätalousmalliin liityttäisiin päätehakkuun jälkeen
(kiertoajan keskeltä liittyminen johtaisi vaikeisiin
oikeudenmukaisuuskysymyksiin)

• Vaikutus Keski-Suomen päätehakkuiden tasolle 2008-2012,
joka ollut noin 12 000 ha/vuosi
– Hakkuista 50% oletettiin olevan sellaisia, joihin puhtaiden

kuusikoiden simulaatiotuloksia voisi soveltaa



Ensimmäisten
järjestelmään liittyneiden
1.harvennukset jää
tekemättä

Ensimmäisten
järjestelmään liittyneiden
harvennukset alkaa.
Myöhemmin liittyneiden 1.
harvennuksia jää yhä
tekemättä kuvassa
nettovaikutus

Ensimmäisten
järjestelmään liittyneiden
päätehakkuut alkaa



Huom, oletuksia!
• Kaikki metsiköt aktiivisen metsänhoidon piirissä (ei harvennusrästejä)
• Oletus, että energiapuuta korjataan vain päätehakkuulta

– Nuoren metsän kunnostuksia ja integroitua kuitu- ja energiapuun korjuuta
harvennuksilta ei huomioitu (”hiilimetsätaloudessa” 2. harvennukselta voisi
tulla merkittävästi energiapuuta)

• Nykyisiä lannoitusmääriä ei huomioitu



• Huom, myös metsän hiilitase muuttuu!

Suuruusluokka: alle
100 ktCO2/vuosi

Vrt. Äänekoski ~4 Mt/a
 Ligniinin talteenotto!



• Muutokset maltillisia, suhteellinen muutos kuitupuussa ja
pikkutukissa merkittävä 2060-2075 välillä

• Muutokset näkyisivät kaukana tulevaisuudessa.
Ilmastonmuutoksen kannalta liian kaukana.
– Aloitus kesken kiertoajan? Lisäisyysperusteinen maksu?
 Keskitetyt ratkaisut (erityisesti ligniinin talteenotto)

Havainnot tarjontatarkastelusta

Picture: Pixabay



26/10/2022VTT – beyond the obvious

• Mahdoton ennustaa tarkasti, jopa muutoksen suunta on
joissain tapauksissa epäselvä

• Päästämisen hinta kallistuisi, joten oletettavasti nettona
lisäkustannus tehtaille

• Seurauksena kuitenkin voimakas häiriö puumarkkinoihin

• Päästöoikeuden hinta, biopäästöille mahdollisesti
laskettava pienempi osuus tai ilmaiset päästöoikeudet
vaikuttaisivat suoraan hintoihin.
– Huom: ilmaiset päästöoikeudet eivät poista ohjausvaikutusta

(säästetyt päästöoikeudet voi aina myydä)

Tarkastellun mallin vaikutus hintoihin



Esimerkki tukkipuun ja sen sivutuotteiden osalta
Päästöoikeuden hinnalla 100 €/tonni

= lisäkustannus CO2-hinnalla 100 €/tonni

42,1 M€

3,2 M€
8%

6,1 M€
221%

Saatu C-tuki

6,2 M€
83% 24,6 M€



26/10/2022VTT – beyond the obvious

Tarkastellun mallin vaikutus kuitupuun hintaan, 100 €/tCO2

Ääripää 1
Sellutehtaan lisäkustannus CO2-

päästöistä menisi täysimääräisesti
kuitupuun hintaan …

Ääripää 2
Kuitupuun hinta, jolla metsänomistaja

saisi nykysuositusten mukaisella
metsänhoidolla saman NPV:n kuin

yhdellä harvennuksella

Negatiivinen kuitupuun hinta,
-24€/k-m3

Johtopäätökset:
• Mihin hinta asettuisi?

• Jopa muutoksen suunta on epäselvä
• Päätöksenteko muun kuin kiertoajan NPV perusteella

• Valtava häiriö markkinoille

Korkea kuitupuun hinta,
~75€/k-m3

Epärealistinen? Maksaisiko
metsänomistaja todella
kuitupuusta sellutehtaalle,
jotta saisi harvennuksen
tehtyä?

Epärealistinen? Sellutehtaan
kustannukset kasvaisi mallissa jo
päästöoikeuksien takia, kuitupuun
hintaan ennemmin laskupainetta tai
tehtaita kiinni.



26/10/2022VTT – beyond the obvious

Tarkastellun mallin vaikutus energiapuun hintaan

Jae Mukana
hiilimallissa

Vaikutus energiakäytön hintaan

Ainespuu x Kallistuisi huomattavasti, mutta käyttö energiaksi muutenkin
vähäistä

Ainespuun oksat ja latvat Ei kallistuisi merkittävästi tässä mallissa, koska nielutuen ei
oletettu koskevan näitä. Hinta riippuisi lähinnä mallin
vaikutuksista hakkuutasoihin

Erikseen korjattu pienpuu Ei kallistuisi merkittävästi tässä mallissa, mutta kysyntä
oletettavasti kasvaisi muiden jakeiden kallistuessa enemmän

Ei-kaupallinen runkopuu x Kallistuisi huomattavasti, jäisikö metsään?

Ainespuun puru ja kuori x Käyttö kallistuisi huomattavasti, mutta mikä on realistinen
vaihtoehto (läjitys kielletty)

Kannot Ei kallistuisi merkittävästi
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Kaukolämmön energialähteet, case KS-kylä

• Turpeen käyttö vähenee
voimakkaasti 60 €/t
päästöoikeustasolla

• Turve korvautuu pienpuulla

• Hiilimetsätalousmallissa myös puru
ja kuori korvautuu enimmäkseen
pienpuulla
 Mihin puru ja kuori ohjautuisi?
 Voimakas hinnan lasku, jopa

porttimaksu?

*Vuosi 2020, EUA 25 €/t

*



Motti-
simulaatiot

Motti-
simulaatiot

Excel-malli eri
vaihtoehtojen

NPV:stä

Excel-malli eri
vaihtoehtojen

NPV:stä

Rajaus
ainespuuhun

Rajaus
ainespuuhun

Tarkasteltujen hiilitehokkaiden teknologioiden
kannattavuus

Vaikutus
puumarkkinoihin

Vaikutus
puumarkkinoihin

Hiilitehokkaiden
teknologioiden
kannattavuus
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Lannoitus johti parhaaseen hiilensidontaan ja NPV:hen

Lannoitus

100 €/tCO2 40 €/tCO2

Lannoitus



26/10/2022VTT – beyond the obvious

Puutuhka on hyvä lannoite turvemaametsille – Onko
puutuhkia riittävästi saatavilla jatkossakin?

• Edellä esitettyjen skenaarioiden
perusteella on (kun pienpuun käyttöä ei
rajoitettu)
• Syntyy 300 – 400 kt/a
• Nykykäyttö 159 kt (2020)

• Täyttääkö lannoitelainsäädännön
vaatimukset?
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Lannoitekelpoisten tuhkien saatavuus
• Puupolttoaineissa luonnostaan enemmän ravinteita

→ Lannoitekäyttöön soveltuvien tuhkien määrä kasvaa, mikäli
turvetta korvataan puupolttoaineilla.

• Biomassan polton tuhkia riittää metsälannoitekäyttöön jatkossakin,
mikäli puupolttoaineiden käyttöä ei merkittävästi rajoiteta.

• Lannoitekäyttö kilpailee biomassatuhkista maarakentamisen
kanssa. Tuhkien hyötykäyttö maarakentamisessa
ilmoitusmenettelyllä on usein tuhkan tuottajalle lannoitekäyttöä
edullisempaa.

• Uudistuva lannoitelainsäädäntö edesauttaa kierrätyslannoitteiden
markkinoille pääsyä ja mahdollistaa myös biomassatuhkien
laajemman käytön lannoitevalmisteiden raaka-aineena.



kuivattavat
tuorehake-erät (kpl/a)

sähkö 8 snt/kWh
sähkö 16 snt/kWh
sähkö 24 snt/kWh

-

Perustapaus Ilman optimointia Hiilimetsätalous

Hybridikuivurin takaisinmaksuaika
perustapauksessa 13 a

• Ilman optimoitua ajotapaa: 16 a
• Sähkön keskihinta kaksinkertainen: 26 a
• Hiilimetsätalousmallissa: 7 a
• Investointikustannus 30% pienempi: 10 a

Ajotavan optimoinnin merkitys kasvaa sähkön
keskihinnan kasvaessa: korkean hinnan tunnit
vältettävä, mutta riittävä kuivausmäärä varmistettava

Hybridikuivurilla lisää energiaa samoilla päästöillä



26/10/2022VTT – beyond the obvious

Kuitutuotteiden valmistus

Kierrätettävän hiilen osuus tuotteen hinnasta on niin pieni,
ettei hinta merkittävästi laskisi tarkastellulla mallilla
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Ligniinin erotus

Ligniinin erotus (tarkastellussa tapauksessa ja
reunaehdoilla) ei kannata nykymarkkinoilla

Mikäli bioperäiselle hiilidioksidille olisi hinta,
ligniinin erotus muuttuisi taloudellisesti
houkuttelevaksi



Motti-
simulaatiot

Motti-
simulaatiot

Excel-malli eri
vaihtoehtojen

NPV:stä

Excel-malli eri
vaihtoehtojen

NPV:stä

Rajaus
ainespuuhun

Rajaus
ainespuuhun

Yhteenveto

Vaikutus
puumarkkinoihin

Vaikutus
puumarkkinoihin

Hiilitehokkaiden
teknologioiden
kannattavuus

Hiilitehokkaiden
teknologioiden
kannattavuus



26/10/2022VTT – beyond the obvious

• Istutushetken NPV-tarkastelulla koko kiertoajalle tehtynä ja ainespuuhun rajattuna ei
isoja muutoksia parhaisiin (tarkasteltuihin) toimintatapoihin
– Yhden myöhäisemmän harvennuksen malli (esimerkkikuusikolle) ja kaikki tarkastellut

lannoitusvaihtoehdot (myös esimerkkimännikölle) johtivat hieman parempiin tuloksiin kuin
nykysuositukset

– Liian karkea resoluutio esim. kiertoajan pidennyksissä, pienemmät muutokset todennäköisiä
– Paljon optimointivaihtoehtoja, joita ei katsottu. Esim. lannoitus+muut skenaariot,

harvennusten viivästykset, lisäharvennukset pidemmillä kiertoajoilla…
• Hiilihyvitys olisi valtava muutos metsänomistajan tuloihin ja koko teollisuudenalaan.

Useita mahdollisia takaisinkytkentöjä puun hintoihin valtava epävarmuus ja
systeeminen muutos
– Suuri lisäkustannus kemiallisille sellutehtaille ja huomattava lisäkustannus myös sahoille 

vaikutukset kysyntään?

Yhteenveto (1/3)
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• Hiilitaseiden kannalta tukkipuun osuuden kasvattamisen lisäksi olisi tärkeä myös
kasvattaa tukkipuusta pitkäikäisiin tuotteisiin päätyvää hiilen osuutta
– Onko toimivia markkinoita suurikokoiselle tukkipuulle, jolloin tukista, mutta erityisesti hehtaarilta

päätyisi suurempi hiilimäärä pitkäikäisiin tuotteisiin?  markkinapaikka
• Kysynnän muutokset ratkaisevia, muuten korvautuu tuonnilla tai jopa

päästöintensiivisemmillä tuotteilla
– Parempi suitsia kulutusta ja luoda vetoa pitkäikäisiin puutuotteisiin?

• Lannoitus hyvin kannattavaa sekä talouden että hiilensidonnan kannalta hiilihyvitys
parantaisi merkittävästi lannoituksen kannattavuutta
– Uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. rahoituksen osalta. Sijoituksena parempi kuin

kompensaationa kaksoislaskennan takia

Yhteenveto (2/3)
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• Biohiilitehokkaampia teknologioita ja ratkaisuja on ja niitä kannattaa edistää
• Paljon huomioitavia kysymyksiä mm. maantieteelliseen rajaukseen ja muihin

hiilivuotoriskeihin liittyen (riskeistä erillinen kalvo)
• Tuloksista helppo tehdä virhetulkintoja

– NPV päätöksentekoperusteena
– Rajaus ainespuuhun
– Tapion suositukset vertailutilana

Yhteenveto (3/3)



26/10/2022VTT – beyond the obvious

• Miten muutokset korvautuisi markkinoilla? Millä tuotettaisiin lämpö talvella tai millä muutokset puutuotteiden
saatavuudessa korvattaisiin?

• Tekisikö jotkut metsänomistajista lyhyen tähtäimen ratkaisuja eli nauttisivat hiilinielutuloista pidemmän tähtäimen
hakkuutuottojen kustannuksella? Riski sekä kansantalouden, metsänomistajan että ilmaston kannalta.

• Koska mallin globaali soveltaminen on teoreettinen, merkittävä hiilivuotoriski! Erityisesti sellutehtaiden sulkemiset
Suomessa ja uusien rakentaminen sademetsiin.

• Myös pienpolttoon liittyy hiilivuotoriski, kun nielutukea saanut puu saattaa ohjautua polttoon monitoroinnin ulkopuolelle
• Liian hidas aloitettavaksi istutusvaiheessa, mutta siirtymä/oikeudenmukaisuus vaikeaa eri ikäisille metsille (esim.

harvennusvaiheessa oleva ei ehtinyt hyötyä nielutuloista, mutta kärsisi joutumisesta malliin kesken kiertoajan)
• Luonnontuhot (palot, myrskyt, hirvet, hyönteiset…), vakuutusyhtiöiden rooli hiilituloa saaneen metsän korvauksissa

– Kirjanpainaja, yleistyy muutenkin ilmastonmuutoksen seurauksena
• Hiilitulojen velka (sosiaalinen riski), esim. vastuu peritystä metsästä jos hiilitulot on tuhlattu
• Rajaus vain ainespuuhun johtaisi muun puun energiakäytön kasvuun. Yhdessä kuitupuun lisärasitteen kanssa riski,

ettei kuitupuuta ehdi edes kasvaa.
• Miten siirtymävaihe malliin muuttaisi markkinoita? Esim. Haluaisiko metsänomistajat hakata
aiemmin, jotta pääsisivät malliin?

Tarkastellun mallin riskit


