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Metsäkakun voi syödä ja säästää

• Huolimatta siitä, että kansainvälinen ilmastopolitiikka ei ole ottanut käyttöön metsien hiilinieluja ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa, metsien hiilinielu sitoo jo nyt suuren osan
fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Esimerkiksi Euroopan unionissa metsien hiilinielu vastaa noin
kymmenesosaa unionin fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Näin metsien hiilinielun merkitys unionin
hiilitaseelle on jo nyt suurempi kuin se, mitä unioni
on aikaansaanut kannustamalla tuulivoiman, suoran aurinkoenergian ja biopolttonesteiden käyttöä.

• Metsien hiilinieluja voitaisiin kuitenkin kasvattaa.
Tunnettu keino on sellaisten alueiden metsittäminen, missä aiemmin on ollut metsää. Metsittämisen mahdollisuudet sekä Euroopassa että muualla maailmassa ovat suuret.

• Vähemmän tunnettu keino metsien hiilinielujen
kasvattamiseksi on olemassa olevien metsien
puuvarojen kartuttaminen metsien tihentämisen
ja puuston järeytymisen kautta. Myös tätä tapahtuu maailman metsissä kaiken aikaa luontaisesti,
mutta tätä kehitystä voidaan kiihdyttää suunnitelmallisilla hakkuilla ja metsänhoidolla. Kun metsien
puuston sisältämät hiilivarastot kasvavat, kasvaa
myös metsien maaperän hiilivarasto.
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• Oikein toteutetut hakkuut lisäävät sekä puuston
kasvua että määrää. Tällä kasvulla on rajansa,
mutta sitä ei ole saavutettu vielä edes maailman
metsäisimmissä maissa, Suomessa ja Ruotsissa.
Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta metsien
puuston määrää tulisi kasvattaa niin kauan kuin
se on kasvatettavissa ja sen jälkeen säilyttää tämä korkea taso systemaattisella metsänhoidolla.

• Näillä keinoin voitaisiin hoitaa noin neljäsosa maailmassa tarvittavista ilmakehän kasvihuonekaasujen vähennyksestä. Keino on myös lähes ilmainen:
kun metsät kerran on saatu perustettua, metsien
sisältämä hiilivarasto voidaan kustantaa metsistä
saatavaa puuta myymällä. Puun kysynnän takaa
se, että maailma on kohtaamassa tulevina vuosina
ennen näkemättömän biomassapulan, mitä ennustavat lähes kaikki maailmanlaajuiset kehityskulut,
yhtenä esimerkkinä kasvava kiinnostus biopolttoaineisiin.

• Julkisen vallan kannattaakin tukea metsien perustamista ja metsänhoitotoimia silloin, kun metsänomistajan näistä toimenpiteistä saama hyöty on
metsän pitkän kiertoajan takia liian kaukana. Oikeilla puulajivalinnoilla ja metsänhoidon menetelmillä voidaan suosia tiheiden ja järeitä puita sisältävien metsien kasvattamista, joista lopuksi saadaan suuria tukkipuita. Tällaisissa metsissä sekä
hiilinielu että -varasto on suuri ja niistä saadaan
paljon arvokasta raaka-ainetta biotuoteteollisuuden tarpeisiin.
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1
Ilmasto tarvitsee
kokonaisratkaisun
Tehokkaita keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi esitettiin jo
kauan sitten, eivätkä ne ole koskaan edustaneet mitään rakettitiedettä. Poliittisia päätöksiä ei kuitenkaan ole saatu aikaiseksi. Kun
aikaa kuluu, ratkaisut tulevat yhä vaikeammiksi. Samalla myös
ratkaisujen vaatimat poliittiset päätökset hankaloituvat.
Yhdysvaltalaiset Princetonin yliopiston professorit Steve
Pacala ja Robert Socolow esittelivät kokonaisvaltaisen ratkaisuehdotuksen jo vuonna 2004 1. He asettivat tavoitteeksi, että ilmakehän hiilidioksidimäärä ei saa nousta yli kaksinkertaiseksi esiteolliseen aikaan nähden.
Hiilipäästöt ilmakehään olivat tuolloin seitsemän miljardia
tonnia ‒ eli gigatonnia ‒ hiilenä vuodessa. Jos mitään ei olisi tehty, päästöt olisivat silloisen ennusteen mukaan kasvaneet vuoteen
2014 mennessä 8,4:ään ja vuoteen 2054 mennessä 14 miljardiin
tonniin vuodessa.
Pacala ja Socolow kirjoittivat kymmenen vuotta sitten, että yhteiskunnalla on jo käytettävissään tieteellinen, tekninen ja teollinen
tietotaito, jolla hiili- ja ilmasto-ongelman voi ratkaista puolessa
vuosisadassa. Tutkijoiden esittämät keinot oli jo tuolloin testattu
1

8

Pacala, S. ja Socolow, R., Science (2004)

Hiili ja hiilidioksidi

•

•

Ilmastokeskustelussa hiilen määrää mitataan yleensä joko pelkkänä hiilenä tai hiilidioksidina,
jolloin siihen lasketaan mukaan
myös hiilidioksidimolekyylien sisältämät kaksi happiatomia.
Atomipainojen perusteella voidaan laskea, että polttamalla ton-

•

ni hiiltä syntyy noin 3,7 tonnia
hiilidioksidia. Toisaalta tonni hiilidioksidia sisältää noin 270 kiloa
hiiltä.
Tässä kirjoituksessa hiili ilmaistaan pelkkänä hiilenä, ellei toisin sanota.

käytännössä ja useat niistä olivat käytössä teollisessa mittakaavassa jossakin päin maailmaa.
Mutta mikä tärkeää, mikään keinoista ei yksinään olisi tuolloinkaan riittänyt täyttämään tehtävästä edes puolikasta, sen sijaan
yhdessä keinot olivat enemmänkin kuin riittävät.
Tavoitteet eivät ole kuitenkaan toteutuneet. Jo vuonna 2011 päästöt olivat lähes yhdeksän miljardia tonnia vuodessa 1.
Tutkijoiden esittämillä toimenpiteillä saavutettava päästövähennysvaikutus olisi kuluvan vuosisadan puolivälissä ollut yhteen laskien 25 miljardia tonnia vuodessa, kun tarvittava vaikutus oli 14 miljardia tonnia. Se olisi siis saavutettu kohtalaisella varmuudella. Ilmakehän hiilimäärä olisi saatu vakautettua ja
lopulta laskuun luonnollisten nielujen, kuten meren toiminnan
ansiosta.
Tärkeää oli, että keinoja ei arvioitu otettavan käyttöön noin
vain, osana tavanomaista liiketoimintaa, vaan lähes jokainen niistä olisi vaatinut poliittisia päätöksiä.
1

Peters, G. ym. Nature Climate Change (2012)
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Tutkijoiden esittämistä toimenpiteistä ensimmäinen oli tehokas ja
säästeliäs energian käyttö liikenteessä ja rakennuksissa. Energiatehokkuutta voisi nytkin parantaa lämmityksessä, jäähdytyksessä, veden lämmityksessä ja sähkön käytössä niin asunnoissa kuin
muissakin rakennuksissa, samoin energian tuotannossa erityisesti hiilivoimaloissa.
Yksi keino oli hiilisähkön tuotannon hyötysuhteen nosto 40
prosentista 60:een. Keino ei ole mahdoton: Suomen hiilivoimaloissa hyötysuhde on onnistuttu yhdistetyllä sähkön ja lämmön
– tulevaisuudessa myös kylmän – tuotannolla nostamaan noin 90
prosenttiin.
Tutkijat kannattivat myös ydinvoimaa ja tuulienergiaa. Tuulivoiman määrän olisi kuitenkin pitänyt kasvaa 50 kertaa nopeammin kuin se kasvoi 2000-luvun alussa täyttääkseen tutkijoiden
asettaman tavoitteen.
Tutkijat esittivät myös vedyn tekemistä uusiutuvalla sähköllä
ja biopolttoaineiden käyttöä. Esimerkiksi tarvittava määrä peltokasveista tehtyä etanolia olisi vaatinut 250 miljoonan hehtaarin
maa-alan.
Luonnon hiilinieluista tutkijat mainitsivat metsät ja maatalouden humuksen. Kumpikin olisi heidän mukaansa vaatinut aktiivista hoitoa.
Metsien osalta tutkijat esittivät trooppisen metsäkadon puolittamista. Toinen keino oli metsitys, jota olisi pitänyt tehdä 250
miljoonalla hehtaarilla tropiikissa tai 500 miljoonalla hehtaarilla
lauhkeilla vyöhykkeillä.
Kun tutkijoiden esitystä katsoo nyt, takana on hukattujen mahdollisuuksien vuosikymmenet. Monet keinoista ovat osoittautuneet liian toiveikkaiksi, mutta toiset vastaavasti arvioitua tehokkaammiksi. Varsinkin metsien ja ylipäätään biomassan kasvattamisen mahdollisuudet ovat paljon suuremmat kuin tutkijoiden arviossa kymmenen vuotta sitten.
10

2
Metsät maailman
hiilitaseessa
Metsä muodostaa hiilivaraston sen takia, että puilla on auringon
valon avulla kyky yhteyttämisreaktiossa tuottaa ilmakehän hiilidioksidista ja maaperän vedestä kestävää ja pitkäikäistä kasvisolukkoa. Tästä solukosta noin puolet on hiiltä. Toinen puoli sisältää pääosin happea ja vetyä ja vain hyvin vähän muita alkuaineita.

Metsien hiilivarasto syntyy monen mutkan kautta

•

•

Lehtipuut kartuttavat maaperän
hiilivarastoa varistamalla keväällä syntyneet lehdet syksyllä maahan. Havupuiden neulaset taas
ovat monivuotisia, mutta niidenkin elinkaari on runkoon nähden
lyhyt: yksittäisen neulasen elinikä on vain 3–6 vuotta.
Juurien uloimmat osat eivät ole
näkyvissä, mutta ne ovat vielä lyhytikäisempiä kuin lehdet.
Hienojuuria muodostuu ja kuo-

•

lee, syntyy ja tuhoutuu. Hienojuuren pätkä saattaa elää vain
pari viikkoa.
Maahan karisevasta lehti- ja
neulasmassasta ja juuristosta
syntyy lehti-, neulas- ja juurikarike. Se kartuttaa maaperän
hiilivarastoa, joka ei ole kovin
pysyvä. Toisaalta kuolleiden puiden kannot ja paksuimmat juuret voivat säilyä maassa kymmeniä vuosia.

Metsät maailman hiilitaseessa |
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Puut säilyttävät rungossaan, oksissaan ja juurissaan kymmenien, joskus jopa tuhansien vuosien takaista kasvisolukkoa. Tähän perustuu puiden ja samalla koko metsän olemassaolo. Varastoiminen ei tosin ole kovin tehokasta: vain noin yksi kymmenesosa yhteyttämisessä syntyvästä aineksesta jää talteen solukon
hiilivarastoon.
Metsän kasvu tarkoittaa puiden yhteenlaskettua kasvua eikä sitä
voi mitata yhdestä puuyksilöstä. Pienessäkin metsässä seisoo satojen puiden joukko, joista yhdet kasvavat enemmän, toiset vähemmän ja kolmannet ovat kokonaan lopettaneet kasvunsa ja seisovat kuolleina pystyssä.
Luonnontuhot, kuten metsäpalot ja myrskyt, vähentävät metsien hiilivarastoa. Eniten sitä kuitenkin vähentävät hakkuut, jos niitä tehdään. Toisaalta hakkuut oikein tehtyinä ylläpitävät tai jopa
kiihdyttävät metsien kasvua. Harvennushakkuissa metsästä ote-

Puu on aurinkovoimala

•

•
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Esimerkiksi aurinkokennot ovat
puihin nähden yksinkertaisia laitteita, jotka on suunniteltu ja tehty
vain yhtä tarkoitusta varten: valoenergian muuttamiseen sähköksi.
Aurinkokennon hyötysuhde on
hyvä: kennoon osuvasta auringon säteilyenergiasta jopa viidennes on pystytty muuttamaan
sähköksi laboratorio-oloissa, kun
puun sitomasta säteilystä saa-

•
•

daan talteen vain sadasosa. Lisäksi aurinkokenno toimii myös
kylmässä, kun taas valoenergian
sitoutuminen puuhun vaatii vähintään viiden asteen lämpötilan.
Puiden etu on, että ne kykenevät
tekemään kaksi asiaa yhtaikaa:
ne sekä sitovat että varastoivat
energiaa.
Puut myös luovat itse aurinkopaneelinsa, energiaa kokoavan
pinnan, lehvästön.

taan pois kuolleet ja huonokasvuiset puut, jotta jäljelle jäävät puut
voisivat jatkaa kasvuaan paremmissa oloissa.
Metsän puuston hiilivaraston muutos eli hiilitase on kasvun ja poistuman erotus. Äärimmäisen harvoin poistuma ja kasvu ovat täsmälleen yhtä suuret ja sen myötä hiilitase nolla. Puuvarasto melkein aina joko karttuu tai hupenee.
Skotlantilainen maantieteen professori Alexander Mather
havaitsi, että luontaistalouden aikaan metsät supistuvat metsäraivauksen ja kaskiviljelyn takia, mutta yhteiskunnan kehittyessä ne alkavat jälleen laajentua. Kehitysmaissa metsäala edelleen
monin paikoin supistuu, mutta teollisuusmaissa yleensä laajenee.
Mather nimitti metsätransitioksi sitä hetkeä, kun metsäala lakkaa
supistumasta ja alkaa laajeta.
Metsätransition vaikutus hiilitaseeseen on yleensä myönteinen. Se merkitsee siirtymistä hyvin pitkäkestoiseen puuvarojen
karttumisen aikakauteen.
Jos raivattu alue, kuten viljelys-, laidun- tai kaskimaa hylätään, se
aikanaan palautuu metsäksi. Näin metsäpinta-ala laajenee ja uuden metsät hiilivarasto alkaa karttua. Peltoja voidaan aktiivisesti
metsittääkin istuttamalla niille puita.
Historiallisen suuri metsien ekspansio tapahtui 1990-luvulla Venäjällä ja Ukrainassa, kun peltoviljely supistui voimakkaasti
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Alueelle syntyi uutta metsää ainakin Suomen metsäpinta-alan verran ‒ ja enemmänkin olisi voinut
syntyä, mutta osa hylätyistä pelloista muuttui puuttomaksi aroksi.
Hiilinielun näkökulmasta metsätransitioon liittyy metsittymistäkin tärkeämpi voimakas muutos: metsien elpyminen. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa metsäpinta-ala ei ole laajentunut, mutta metsien hiilinielu on ollut voimakas, koska puuston kokonaismäärä hehtaaria kohti on metsien tiheytymisen ja puuston järeytymisen takia vuosi vuodelta kasvanut.
Metsät maailman hiilitaseessa |
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Metsien hiilivarasto voi muuttua neljällä eri tavalla:

•
•
•

•

Metsäkato (engl. deforestation) tarkoittaa metsäalan raivaamista esimerkiksi pelloksi tai rakennusmaaksi. Näin metsäpintaala supistuu, raivattu alue käytännössä tyhjennetään puista ja
joskus myös humuksesta, jolloin hiilivarasto supistuu.
Metsien heikentyminen (engl. forest degradation) tarkoittaa
yleensä suurten ja arvokkaimpien puiden kaatamista ja pienten tai arvottomien puiden jättämistä metsään. Silloin metsään
jää puustoa, mutta sen hiilivarasto pienenee.
Metsien ekspansio metsittymisen tai metsittämisen seurauksena (engl. expansion of forest area) tarkoittaa uusien metsien
syntymistä, siis metsäkadolle käänteistä tapahtumaa. Se voi tapahtua luontaisen metsittymisen kautta tai tavoitteellisilla metsittämistoimilla esimerkiksi puuraaka-aineen tuottamiseksi.
Metsien elpyminen (engl. forest upgrading) tarkoittaa metsien
heikentymiselle käänteistä tapahtumaa, missä puusto ajan myötä järeytyy. Erona metsittymiseen tai metsittämiseen on, että metsien pinta-ala ei muutu, vaan olemassa olevien metsien
hehtaarikohtainen puusto kasvaa.

Vielä 1970-luvulla arvioitiin, että maailman metsien puusto ehtyi voimakkaasti 1. Uusien tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan enää tapahdu. Maapallon mittakaavassa metsätransitio on
jo tapahtunut, sillä metsien hiilivarastot karttuvat enemmän kuin
metsäkato niitä supistaa 2, 3.
Puuston kääntyminen kasvuun todettiin ensin Yhdysvalloissa 4 ja Euroopassa 5. Euroopassa kehitys alkoi Saksasta ja Ranskasta jo 1800-luvulla. Sittemmin muutos on tapahtunut Kiinassa 6 ja
nyt se saavuttaa muuta Aasiaa ja Etelä-Amerikkaa.
1
2
3
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Woodwell, G., ym. Science (1978)
Pan, Y. ym. Science (2011), Ballantyne, A. ym. Nature (2012)
FAO, FRA 2010

4
5
6

Clawson, M., Science (1979)
Kauppi P., ym. Science (1992)
Fang, J., ym. Science (2001)
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Puuston keskitilavuus
kohoaa

Metsien
heikentyminen

Metsien
elpyminen

Metsätransitio tarkoittaa, että metsäkato muuttuu metsäpinta-alan laajenemiseksi tai metsien heikentyminen muuttuu metsien elpymiseksi.

Muutos on merkittävä. Jos avoimet maisemat muuttuvat metsiksi, se sinällään lisää biomassaan sitoutuneen hiilen määrää, mutta antaa myös mahdollisuuden samanaikaisesti parantaa luonnonsuojelun tilaa ja lisätä puunkäyttöä.
Metsien laajeneminen ennestään puuttomalle maalle merkitsee aina hiilinielun syntymistä. Jos tällaisen uuden metsän puita ei kuitenkaan käytetä, sen kyky varastoida lisää hiiltä aikanaan
vähenee ja tyrehtyy, mutta on vaikea sanoa, tapahtuuko se 50 vai
500 vuoden päästä. Voi kuitenkin sanoa, että vaikka ei tehtäisi oikeastaan mitään, nielu säilyy vahvana ainakin seuraavat 30
vuotta.

Metsät maailman hiilitaseessa |
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Aapo Rautiainen keräsi Helsingin yliopistossa tekemänsä väitöskirjatutkimuksensa yhteydessä kansainvälisiä tilastotietoja ja osoitti, että metsien hiilinielu on jo pitkään syntynyt pääosin metsien
elpymisen kautta. Metsäpinta-alan kasvulla on siihen nähden suhteellisen vähäinen merkitys 1.
Rautiaisen tutkimus osoitti, että kansainvälinen REDD+-ohjelma (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) ei ota huomioon metsien hiilivaraston muutoksen kannalta tärkeintä asiaa, metsien tiheytymisen ja järeytymisen takia tapahtuvaa puuston tilavuuden ja siis hiilivaraston kasvua. Sen sijaan REDD+ pyrkii vain torjumaan metsäkadon ja metsien heikentymisen aiheuttamia päästöjä. Siinä tehtävässä se toki on ollut
tuloksellinen esimerkiksi Brasiliassa.
Suomen metsätilastojen trendit ovat samansuuntaisia. Metsien elpyminen sotia edeltävän ajan heikosta tilasta on ollut voimakasta, kun taas metsäpinta-alan laajeneminen on ollut soiden
ojitusta lukuun ottamatta vähäistä tai olematonta. Vuoden 1990
jälkeen metsä on jopa hiukan väistynyt muun muassa asutuksen
laajenemisen, tiehankkeiden ja sähkölinjojen tieltä.
Metsien hiilivarat ovat kuitenkin karttuneet ripeästi, koska puusto on tiheytynyt ja järeytynyt. Keskimääräisellä metsähehtaarilla on ollut vuosi vuodelta enemmän kaikkea kasvillisuutta.
Maailmalla metsien elpyminen, tihentyminen ja puuston järeytyminen on ollut osittain sattumanvaraista, mutta eräin paikoin hyvinkin suunnitelmallista metsien hoidon ja luonnonsuojelun edistämistä. Näiden toimien suurta merkitystä nimenomaan metsien
hiilivaraston kartuttamiseksi ei kuitenkaan ole arvioitu eikä otettu
huomioon metsä- ja ilmastopolitiikkaa suunniteltaessa.
Miksi metsien tiheytymistä ja järeytymistä ei ole havaittu? Syitä voi olla monia. Metsäpinta-alan laajeneminen on helppo ha-

1
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Rautiainen, A., ym. PLOS ONE (2011)

Järeän puuston määrän kehitys 1951–2012
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•

Järeällä puulla tarkoitetaan puuta, jonka läpimitta 1,3 metrin korkeudella
on vähintään 30 cm.

•

Pohjois-Suomessa metsien keskikasvu on alle puolet Etelä-Suomen
metsien keskikasvusta lyhyemmän kasvukauden, kylmän ilmanalan ja
huonomman maaperän vuoksi.

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2013, Metsäntutkimuslaitos.

vaita ja sitä voidaan yksinkertaisesti seurata kaukokartoituksella.
Metsien hehtaarikohtaisen puuston kasvu tapahtuu siihen nähden
huomaamatta eikä sitä varten ole olemassa kansainvälisiä, yhdenmukaisia mittausjärjestelmiä.
Rautiaisen tutkimus kuitenkin osoitti, että metsien tiheytymistä ja järeytymistä pitää seurata, jos halutaan tietää metsien hiilinielun kehitys.

Metsät maailman hiilitaseessa |
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3
Metsien käyttö
ratkaisuna
Puuta käytetään nykyään maailmassa karkeasti ottaen kahteen tarkoitukseen: polttopuuksi ja teollisuuteen. Lisäksi puita hävitetään
merkittäviä määriä, kun metsiä raivataan pelloiksi ja laidunmaiksi
tai maata käytetään kaskiviljelyyn. Tämä johtaa usein metsien pysyvään häviämiseen ja korvautumiseen vaikkapa ruohottuneella
maalla, joka sisältää merkittävästi vähemmän hiiltä kuin metsä.
Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa käyttöön otettu puu
menee pääosin suoraan polttoon. Euroopan ja Pohjois-Amerikan
puu sen sijaan käytetään valtaosin teollisuudessa, kuten viereisen
sivun kuvasta näkyy.
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn mukaan maailmassa käytettiin puuta kaikkiaan 3530 miljoonaa kuutiometriä
vuonna 2012. Tästä 53 prosenttia meni polttopuuksi.
Metsien käyttömuodoista metsää on eniten hävittänyt polttopuun
keräily. Yleisintä se on Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.
Polttopuuta kerätään ja hakataan varsinkin siellä, missä on eniten köyhyyttä. Suurimmat ympäristöön ja metsien hiilitaseeseen
liittyvät ongelmat ovat näillä alueilla, kun taas metsien hiilitase on
yleensä positiivinen siellä, missä elinolot ovat hyvät ja puuta hakataan pääasiassa teollisuuden tarpeisiin.
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puu menee suuremmassa määrin polttopuuksi.
Lähde: FAO, FRA 2010.

Meidän ei siis tarvitse lopettaa teollisuuspuun hakkuita ilmastonmuutoksen takia. Sen sijaan meidän on löydettävä korvaavia keinoja polttopuun hankintaan siellä, missä polttopuuta käytetään
paljon – siis kehitysmaissa.
Näiden ratkaisujen tulisi myös auttaa kehitysmaiden ihmisiä
heidän arjessaan ja esimerkiksi vapauttaa naiset erittäin työllistävästä ja raskaasta polttopuun keruusta opiskeluun ja tuottavampaan työhön. FAOn mukaan jopa 2,4 miljardia ihmistä, 40 prosenttia vähiten kehittyneiden maiden väestöstä kypsentää ruokansa polttopuulla. Heistä 764 miljoonaa käyttää puuta myös veden keittämiseen 1.
1

FAO, State of World Forest 2014
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Biomassan kasvun merkitys ilmakehän hiilidioksidimäärään
näkyy hyvin alla olevasta Keelingin käyrästä, joka kuvaa muun
muassa ilmakehän hiilidioksidimäärän vuotuista vaihtelua. Käyrän vuotuisesta aaltoilusta näkee, että jo yhden kasvukauden aikainen biomassan kasvu alentaa ilmakehän hiilidioksidimäärää
selvästi. Se kertoo, että biomassan kasvattaminen on erittäin nopeasti tehoava keino ilmasto-ongelmiin.

Ilmakehän hiilidioksiditason nousu ja vuotuinen vaihtelu
Hiilidioksiditaso, miljoonasosaa tilavuudesta
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Hiilidioksiditasot on mitattu Mauna Loalla Havaijilla.
Vuotuinen vaihtelu kuvastaa sitä, että biomassan kasvu vaikuttaa
ilmakehän hiilidioksidimäärään hyvin nopeasti, joten biomassan
kasvattaminen voi olla hyvinkin nopea keino hillitä ilmastonmuutosta.
Kioton sopimuksen 1997 jälkeen ilmakehän hiilidioksiditason nousu ei ole
edes hidastunut.

Lähde: CDIAC on-line, Oak Ridge National Laboratories, USA.
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Asiaa on mietitty ennenkin. Jo vuonna 1977 yhdysvaltalainen professori Freeman Dyson kysyi, voimmeko ylipäätään kontrolloida
ilmakehän hiilidioksidin määrää. Hänen vastauksensa oli myönteinen ja keino yksinkertainen: luodaan metsiin viiden miljardin
tonnin vuotuinen hiilinielu. Sitä varten tarvittaisiin prosentti enemmän metsäpinta-alaa kuin maailmassa silloin oli.
Dysonin mukaan hänen hankkeensa olisi maksanut 200 000
miljoonaa dollaria vuodessa, mikä kuulostaa paljolta. Mutta jos
se olisi jaettu esimerkiksi maailman kaikkien sähkön käyttäjien
kesken, kustannus olisikin ollut vain 0,021 Yhdysvaltain senttiä
per kilowattitunti.
Dysonin suunnitelmassa puustoon olisi siirretty viisi miljardia
tonnia hiiltä vuosittain 50 vuoden ajan. Nykypäästöihinkin verrattuna tämä on merkittävä määrä: vuonna 2011 maailman fossiiliset
hiilipäästöt olivat lähes yhdeksän miljardia tonnia 1.
Kun Dysonin kirjoitus ilmestyi vuonna 1977, väestöä oli 4,2
miljardia. Vuonna 2014 ihmisiä on jo 7,2 miljardia. Ravinnon tuottamiseksi on raivattu paljon uutta peltoa. Niinpä voi olla, että metsittämiskelpoista maata ei ole jäljellä yhtä paljon kuin sitä Dysonin suunnitelman aikaan oli.
Silti sitä on paljon. Tiedetään, että maailman metsäpinta-ala
on ihmistoiminnan johdosta vähentynyt noin kuudesta noin neljään miljardiin hehtaariin. Esimerkiksi yhdysvaltalainen World
Resources Institute julkaisi kesäkuussa 2014 selvityksen, jonka mukaan maailmasta löytyy kaksi miljardia hehtaaria, jotka periaatteessa voitaisiin metsittää. Suurin osa näistä hehtaareista löytyi
Afrikasta, jopa 720 miljoonaa hehtaaria 2.
WRI:n mukaan metsitys ei kuitenkaan voi olla vain puiden
istutusta, vaan myös huolenpitoa metsäekosysteemin synnystä ja
sen tuottavuudesta. WRI huomauttaa, että metsitys on erilaista
siellä, missä väestöä on paljon. Näillä alueilla metsäkato on usein
1
2

Peters, G. ym. Nature Climate Change (2012)
www.wri.org/blog/2014/05/7-unexpected-places-forest-landscape-restoration, 4.6.2014
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ihmisen aiheuttamaa, kun taas asumattomilla alueilla syynä ovat
yleensä luonnontuhot.
WRI nostaa esimerkiksi parhaista metsitysmahdollisuuksista seitsemän maata: Angola, Intia, Uruguay, Kongon demokraattinen tasavalta, Irlanti, Kambodža ja Yhdysvallat.
Angola voi WRI:n mukaan metsittää 57 miljoonaa hehtaaria, 2,5 kertaa Suomen metsäpinta-ala. Metsitys tähtäisi metsän
ja maatalouden yhteiselämään väestöltään rikkailla alueilla. Tällaiseen metsitykseen olisi mahdollisuuksia myös Brasiliassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
Intian potentiaalinen metsityspinta-ala on 72 miljoonaa hehtaaria. Vaikka Intia on maailman väkirikkaimpia maita, sillä on
WRI:n mukaan silti laajoja ja täysin käyttämättömiä maa-alueita,
jotka sopisivat metsitykseen. Intia onkin päättänyt lähteä metsämaatalouden tielle, ja vieläpä taloudellisista syistä.
WRI:n mukaan kokonaista 72 prosenttia Uruguayn pinta-alasta voitaisiin metsittää. Tämä voitaisiin tehdä karjankasvatusalueilla maatalouden siitä sen kummemmin kärsimättä – tai oikeastaan
se hyötyisi tuomalla karjalle suojaa tuulta ja aurinkoa vastaan sekä
parantamalla humusta ja aluskasvillisuuden monimuotoisuutta.
Myös Irlannin metsityspotentiaali on WRI:n mukaan suuri: 84
prosenttia maa-alasta. Puut hävitettiin maasta maatalouden leviämisen myötä 1700-luvulla. Kambodžan pinta-alasta taas 30 prosenttia voitaisiin metsittää. Maan jäljellä olevat metsät ovat uhanalaisia laittomien hakkuiden sekä kumi- ja sokeriruokoviljelmien
leviämisen takia.
Yhdysvaltain suurimmat metsitysmahdollisuudet ovat maatalousalueilla, kuten Mississippi-joella ja Kaliforniassa, samoin
kuin itärannikon asutuilla alueilla.
Itse asiassa onnistuneita metsityshankkeita löytyy kaikkialta
maailmasta. Jopa yllättävistä paikoista, kuten Islannista.
Kun Islantiin aikoinaan perustettiin ensimmäiset ihmisasutukset vuonna 874 jälkeen ajanlaskun alun, maa oli metsien peitos22

sa. Raudanvalmistus sekä maa- ja metsätalous tuhosivat kuitenkin nopeasti maan metsävarat. Metsää on yritetty palauttaa koko
1900-luvun, mutta vasta nyt siinä on Metsäntutkimuslaitoksen
tuella joissakin paikoin onnistuttu 1.
Tätä nykyä maan metsäpinta-ala on 153 000 hehtaaria, mikä
on noin 1,5 prosenttia maa-alasta. Kokonaispuusto on noin 1,2
miljoonaa kuutiometriä ja kasvu 80 000 kuutiota vuodessa. Uutta
metsää istutetaan joka vuosi noin tuhat hehtaaria.
Islannissa istutetaan 3,5 miljoonaa puuntainta vuosittain. Etupäässä Euroopan lehtikuusi ja Sitkan kuusi kasvavat hyvin tuliperäisessä maassa ja kosteassa ilmastossa.
Puu kasvaa yksityismetsänomistajien mailla, ja käytettäväksi.
Hakkuut ovat harvennuksia ja niitä tehdään huolellisesti puuston
kehityksen perusteella. Harvennuksen tarkoitus on lisätä jäljelle
jäävän puuston kasvua ja saada metsistä arvokasta puuraaka-ainetta hyödynnettäväksi. Metsillä on tärkeä merkitys myös tuulensuojana ja eroosion torjunnassa.
Maan ensimmäinen metsäbiomassaa käyttävä lämpölaitos perustettiin vuonna 2008 Hallormstaduriin. Syynä oli tarve kiihdyttää alueen metsien kasvua erityisesti harvennuspuuta käyttämällä.
Näin metsätalous on saatu tuottamaan paremmin ja alueen
metsitys maksamaan itse itsensä.
Lämpölaitos käyttää haketta 600 kuutiota vuodessa. Tukkikokoista puuta käyttää saha. Lisäksi puun kemiallisia ominaisuuksia käytetään Elkem-yhtiön ferrosilikaatin tuotannossa terästeollisuuden tarpeisiin.
Nyt Islannissa tehdään metsäenergiasuunnitelmaa täysin öljylämmityksen varassa olevalle Grimseyn saarelle. Metsäntutkimuslaitoksen johtopäätös onkin, että jos Islantiin voidaan perustaa toimiva metsätuotanto, se voidaan tehdä minne vain.
Luvut eivät tietenkään ole maailman metsämaihin verrattuna suuria – esimerkiksi Suomen metsäpinta-ala on 23 miljoonaa
1

Metsäntutkimuslaitoksen tiedote, 12.6.2014
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hehtaaria. Mutta tämä kertoo, että kun metsittyminen kerran on
saatu alkuun, sen varaan voidaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa
myös perustaa kannattavaa taloustoimintaa.
Onnistuminen ei silti ole automaattista. Metsäntutkimuslaitos
on auttanut esimerkiksi juuri Islantiin sopivien kasvu- ja harvennusmallien tuottamisessa.
Toinen kiinnostava esimerkki on Tanska. Siellä lähdettiin metsityshankkeeseen alun perin siksi, että saataisiin maata pois maataloustuotannosta. Myöhemmin havaittiin muitakin etuja: pohjaveden
huolto, hiilinielu, virkistys, ehkä monimuotoisuuskin.
Tavoitteeksi otettiin kaksinkertaistaa maan metsäpinta-ala sadassa vuodessa vuoden 1994 tasosta laskien. Hankkeeseen ovat
osallistuneet kaikki metsänomistajaryhmät ja esimerkiksi perhemetsänomistajille on maksettu metsittämiseen tukimaksuja jopa
yli tuhat euroa hehtaaria kohti.
Tanskan metsitysohjelman tuloksia

•
•
•
•
•

1990

2005

Metsäpinta-ala (1000 ha) ja
sen kasvu (%)

445

534/20

Puuston määrä (milj. m3) ja
sen kasvu (%)

64

106*/66

Biomassan määrä (milj. tn kuiva-ain.**)
ja sen kasvu (%)

45

52/16

73/62

Hiilivarasto (milj. tn***) ja
sen kasvu (%)

22

36/64

37/68

544/22

Vuoden 1990 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden lukujen kanssa.
* Luku on vuodelta 2006.
** Koko metsien biomassa niin maan alla kuin päällä.
*** Poislukien maaperän hiili, jota ei ole pystytty arvioimaan.
Prosentuaaliset kasvut on laskettu vertailuvuoteen 1990 nähden.

Lähde: FAO, FRA 2010.
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Metsäpinta-ala onkin kasvanut yli viidenneksellä 20 vuodessa,
eli ohjelma on tavoiteaikataulussaan. Siitä kuitenkin vain osa on
aktiivisten metsitystoimien ansiota. Esimerkiksi yksityismaita on
metsitetty keskimäärin noin 2400 hehtaaria vuodessa.
Metsien puuston määrä on kasvanut enemmän, samoin kuin
metsien sisältämän biomassan määrä. Eniten on kasvanut metsäkasvillisuuden sisältämä hiilivarasto.
Yksi kiinnostavimmista metsityshankkeista on Alankomaiden
voimayhtiöiden vuonna 1990 käynnistämä Face. Hankkeen tavoite oli poistaa ilmakehästä 20 miljoonaa tonnia hiiltä perustamalla avoimelle maalle 150 000 hehtaaria uutta metsää 25 vuoden aikana. Hanke ajateltiin väliaikaiseksi, kunnes maan hiilidioksidipäästöt saataisiin kuriin. Ohjelman tavoiteaika on pian saavutettu ja tulokset arvioitavissa 1.
1

www.face-thefuture.com/en/, 6.6.2014

Face-ohjelman metsityssopimukset
vuoden 1995 loppuun mennessä, hehtaaria
Alankomaat
Tšekki
Puola

2446
100

Uganda
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Malesia
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4448

Yhteensä

•

800

12 069

Uudempaa numerotietoa metsityspinta-aloista ei ole saatavilla.

Lähde: Kauppi, P., Maa- ja metsätalousministeriö, 1997.
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Metsitysohjelman kustannuksiksi ilmoitettiin nykyrahassa runsas 20 miljoonaa euroa. Kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi, mutta hiiltä saatiin tuon aikaisten arvioiden mukaan sidottua
25 miljoonaa tonnia – siis enemmän kuin tavoiteltiin.
Face-ohjelmassa tavoiteltiin suuria hehtaarikohtaisia hiilivarastoja: hiiltä oli tarkoitus sitoa 170 tonnia hehtaarille. Mahdollisuudet ovat siis suuret verrattuna vaikkapa Suomeen, missä
vastaava luku voi enimmilläänkin olla vain 50–55 tonnia hehtaarille.
Dysonin tarkoittamassa mittakaavassa metsittämistä on tapahtunut vain Kiinassa. Kiinan metsien pinta-ala on 1990-luvulta lukien
kasvanut yli kahdella miljoonalla hehtaarilla vuosittain. Tämä on
merkinnyt Kiinan metsien laajenemista Suomen metsäalan verran
kymmenen vuoden välein. Kiinan fossiilipäästöistä uudet metsät
kompensoivat kuitenkin vain runsaan sadasosan.
Kiina on tehnyt metsittämistä osittain hiilinielujen takia,
mutta tärkeämpiä motiiveja ovat olleet maaseudun työtilaisuuksien lisääminen, raaka-ainevarojen kehittäminen, tulvasuojelu ja
luonnonsuojelu 1.
Dyson esitti metsityssuunnitelmansa aikoinaan ”kassakaappiin”
siltä varalta, että ilmastokatastrofi todella on ovella. Ottaen huomioon sittemmin kertyneen kokemuksen, olisiko nyt aika avata
tuo kassakaappi?
Sen on tehnyt muun muassa yhdysvaltalainen R. H. Houghton, joka vuonna 2012 päivitti Dysonin arvion. Houghton esitti, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus saadaan vakiintumaan, jos täytetään kolme tavoitetta. Ensiksi maailman fossiilipäästöjä vähennetään 10–20 prosenttia, toiseksi perustetaan 200–300 miljoonaa
hehtaaria uutta metsää sellaisille alueille, joista metsä on kadonnut ja kolmanneksi pysäytetään maailman metsäkato kokonaan.
1
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Niu, X., ym. Ecological Complexity (2012)

Mikään näistä tavoitteista ei ole mahdoton. Tämä kolmen kohdan ohjelma sopisi hyvin vaikkapa Euroopan unionin linjaukseksi,
mutta metsien suhteen on saavutettavissa enemmänkin.
Maapallon metsät ja meret toimivat hiilinieluina jo nyt. Ilman
niitä tilanteemme olisi paljon pahempi.
Maapallon mittakaavassa ilmakehän hiilitase koostuu karkeasti kolmesta muuttujasta (ks. kuva alla). Vuosina 2003–12 fossiilipäästöt olivat 8,6 miljardia tonnia hiiltä vuodessa. Maahan ja meriin sitoutuu 2,6 miljardia tonnia kumpaankin ja maankäytön muutokset aiheuttivat 0,8 miljardin tonnin päästön. Kun nämä lasHiilen vuotuinen kierto maapallolla
Ilmakehän
hiilimäärän
kasvu

Maankäytön
muutokset

Metsä- ja
kasvillisuusnielu

4,3 ± 0,1

0,8 ± 0,5

2,6 ± 0,8
Nielu valtameriin

Fossiiliset
polttoaineet ja
sementti

2,6 ± 0,5

8,6 ± 0,4

Fossiiliset varannot

•
•

Mittayksikkö on gigatonnia eli miljardia tonnia hiiltä vuodessa.
Hiilimäärät on laskettu vuosien 2003–12 keskiarvona.

Lähteet: Le Quére at al 2013; CDIAC Data; NOAA/ESRL Data; Global Carbon
Project 2013.
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kee yhteen, ilmakehän hiilimäärän lisäykseksi saadaan 4,3 miljardia tonnia vuodessa – siis vain puolet fossiilipäästöjen määrästä.
Ilmakehän, biosfäärin ja fossiilipäästöjen järjestelmä, joka tämän tilanteen on tuottanut, ei kuitenkaan ole stabiili, vaan se on
ollut ja on jatkuvassa muutoksessa. Vuodesta 1960 metsien ja meren yhteenlaskettu hiilinielu on kasvanut runsaasta kahdesta miljardista tonnista nyt jo 5,2:een. Tämä on kuluttanut merkittävän
osan fossiilipäästöjen noususta, joka on kasvanut runsaasta kahdesta miljardista tonnista lähes yhdeksään.
Myös maankäytön muutosten aiheuttama päästö on vähentynyt kahdesta 0,8 miljardiin tonniin. Kaiken tämän seurauksena
vuotuinen hiilipäästö ilmakehään on nieluista huolimatta kasva-

Maailman fossiilipäästöt ja maaekosysteemien hiilinielu
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Hiilen päästöä on kuvattu positiivisilla luvuilla, nielua negatiivisilla.
Kuvio osoittaa, että maaekosysteemien hiilinielu vastaa lähes kolmasosaa
maapallon fossiilipäästöistä.

Lähde: Ballantyne, A. ym. Nature (2012).

28

1990

nut 1960-luvun noin kahdesta miljardista tonnista viime aikojen
yli neljään miljardiin tonniin vuodessa.
Järjestelmän muutostekijöitä ovat muun muassa pellonraivaus,
metsänhoito, luonnonsuojelu, kaupungistuminen sekä ilmastonmuutos itse – mahdollisesti myös ilmakehän kohonnut hiilidioksidipitoisuus. Yksi esimerkki muutoksista on biomassan kasvun selvä kiihtyminen kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla 1.
Aiemmin mainitussa Keelingin käyrässä sivulla 20 kuvattiin
ilmakehän vuotuisen hiilidioksidimäärän vaihtelua. Tämä vuotuinen vaihtelu on lisääntynyt esimerkiksi Havaijilla 0,32 prosenttia
ja Alaskassa 0,6 prosenttia vuodessa vuoden 1960 jälkeen 2. Suomessa taas kasvukauden lämpösumma on selvästi kasvanut, esimerkiksi Kaakkois-Suomessa 1100:sta 1300 astepäivään vuodesta
1961 3. Astepäiväluku saadaan, kun vähennetään kasvukauden
jokaisen päivän keskilämpötilasta viisi astetta ja lasketaan ne sen
jälkeen yhteen.
Tämä kaikki kertoo, että kasvukausien aikainen kasvu ja sitä
myötä hiilivarastot ovat voimistumassa.
Meillä on siis jo nyt metsissä melkoinen hiilinielu. Esimerkiksi Euroopan metsät sitoivat vuosina 1990–2005 runsaat sata miljoonaa tonnia hiiltä vuodessa, kun metsien kasvusta vähennettiin
lahoamisen, metsäpalojen ja metsien käytön kautta metsistä poistunut hiili. Tämä vastaa kymmentä prosenttia maanosan samanaikaisista fossiilisten polttoaineiden päästöistä 4.
Nielu on olemassa kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta se voisi olla suurempikin. Paitsi metsäpinta-alaa kasvattamalla, metsien hiilinielua voi kasvattaa lisäämällä hehtaarikohtaista
puuston määrää.
1
2
3
4

Myneni, R., ym. Nature (1997)
Graven, H., ym. Science (2013)
Kauppi, P., ym. PLOS ONE (2014)
Bellassen, V. ja Luyssaert, N. Nature (2014)
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Kuten aiemmin metsätransitiosta kirjoitettaessa kerrottiin, tätä tapahtuu metsien tiheytymisen ja järeytymisen johdosta jo nyt.
Mutta tätä kehitystä on mahdollista kiihdyttää viisaalla metsänhoidolla. Oikein toteutettuna hakkuut kiihdyttävät kasvua, mikä
on tullut todistettua esimerkiksi Suomessa.
Suomessa metsien puuvaranto on kasvanut 1950-luvulta lähtien noin 800 miljoonaa kuutiota. Samana aikana metsistä on kuitenkin hakattu peräti 3400 miljoonaa kuutiota. Vaikka kasvuun on
muitakin syitä kuin viisas hakkaaminen, juuri oikein tehdyt kasvatus- ja päätehakkuut ovat olleet kehityksen kannalta hyvin tärkeitä.

Puuston määrä ja poistuma vuosina 1951–2012
Milj. m3
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Kokonaispoistuma
1953–2012

Puuvaranto
2012

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2013, Metsäntutkimuslaitos.
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Tämä on siis ollut kakku, joka voitu sekä syödä että säästää.
Metsien puihin on kartutettu hiiltä yhä enemmän, vaikka – tai koska – metsiä on samalla myös hakattu.
Metsäala voisi kansainvälisen yhteistyön tukemana vastaavin
keinoin hoitaa noin neljäsosan maailman ilmastonmuutostalkoista. Tämä voidaan tehdä lisäämällä puuston määrää, minkä seurauksena myös muun biomassan kokonaismäärä metsissä lisääntyy (ks. kuva alla). Ja mikä parasta, runsastuvia puuvaroja voidaan
samalla käyttää metsätuotteiden tuotannossa esimerkiksi korvaamaan kilpailevia, fossiilisia raaka-aineita.

Metsien kasvu ja puuvaranto Suomessa

Vuotuinen kasvu,
kuutiometriä hehtaaria kohti

120

2009
2006

100

1999
1990

80

1980
1973

60
1965
1952

40
20
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Puuvaranto, miljoonaa kuutiometriä

•
•

Kuva osoittaa, että puuvaranto ja kasvu voivat lisääntyä yhtaikaa.
Vastaavanlainen kuva voidaan tehdä Ruotsin olosuhteista (ks. kuva sivulla 37).

Lähde: Valtakunnan metsien inventointi, Metsäntutkimuslaitos 2013.
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Paitsi että metsät ovat tiheytyneet – siis metsässä kasvavien
puiden lukumäärä on kasvanut – ne ovat myös järeytyneet, mikä
tarkoittaa, että suurten puiden määrä on kasvanut erityisen voimakkaasti (ks. sivun 17 kuva). Esimerkiksi Etelä-Suomessa järeän
puun määrä on 1950-luvun jälkeen kasvanut yli nelinkertaiseksi.
Pohjois-Suomessa järeän puun määrä on ollut ennestään suuri ja
siellä kasvussa on ollut enemmänkin pienpuun määrä. Ruotsissa kehitys on ollut samanlaista, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

Järeän lehtipuun määrä Ruotsissa
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Kyseessä on pystypuun määrä poislukien suojelualueet.
Läpimitta on mitattu 1,3 metrin korkeudelta.

Lähde: Ruotsin maatalousyliopisto SLU, Ruotsin valtakunnallinen metsäinventointi.
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Mitä olemme siis havainneet? Ensinnä, aivan ilman ihmisen ilmastotavoitteitakin ilmakehästä metsiin siirtyneiden hiilivarojen
määrä on kasvanut Suomessa, Ruotsissa, Euroopan unionissa ja
uusien tulosten mukaan myös maailmanlaajuisesti. Se ei kuitenkaan ole kasvanut riittävän paljon, jotta se olisi riittänyt kompensoimaan fossiilisten polttoaineiden nopeasti lisääntyneen käytön
vaikutuksen.
Ihmiskunnan tietoiset ilmastotoimet eivät ole saaneet aikaan
juuri mitään käytännön vaikutusta ilmakehän hiilimäärään. Myös
tämä näkyy Keelingin käyrästä (ks. sivu 20): ilmastopolitiikka aloitettiin Kioton sopimuksella vuonna 1997, minkä jälkeen hiilen
määrä ilmakehässä on kasvanut suurin piirtein yhtä paljon kuin
se ennakkoarvioiden mukaan olisi kasvanut ilman mitään ilmastotoimia.
Yksi syy tähän on, että Kioton sopimuksen metsäartiklat epäonnistuivat. Esimerkiksi Euroopan unioni on rajoittunut toteuttamaan Kioton pöytäkirjan ajatustapaa ja laskentakaavoja, eivätkä hiilinielut ole sitä kiinnostaneet. Myöskään unionin komission
uudet linjaukset eivät ole tuomassa tähän muutosta. Näin unioni jättää alussa mainittuja Pacalan ja Socolowin esittämiä toimenpiteitä käyttämättä, vaikka sillä olisi mahdollisuus esimerkiksi edistää metsäalaa osaratkaisuna ongelmiin.
Unioni voisi esimerkiksi aloittaa oman alueensa ja miksei
muunkin maailman metsityksen – tai mikä vielä parempaa, perustaa ohjelman kaikenlaisen biomassan kasvattamiseksi, myös
suuria mahdollisuuksia tarjoavilla kaupunkialueilla.
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4
Suomen ja
Ruotsin esimerkki
Suomi ja Ruotsi ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten metsien kasvua ja hiilivarastoa voidaan lisätä siitä huolimatta, että metsäpinta-ala ei kasva.
Suomen metsävarat ovat toisen maailmansodan jälkeen lisääntyneet yli 50 prosentilla noin 1500 miljoonasta nyt jo 2300 miljoonaan kuutiometriin (ks. sivu 30).
Syitä hyvään kasvuun on useita, mutta tärkeitä niistä on kaksi. Alussa kasvua kiihdytti systemaattinen metsänhoito. Myöhemmin merkittävin syy on saattanut olla ‒ ilmaston lämpeneminen.
Kun metsien vuotuinen kasvu on noussut Suomessa 1960-luvun
alun noin 54 miljoonasta kuutiosta vuodessa jo noin sataan miljoonaan kuutioon vuonna 2008, kasvunlisäyksestä jopa yli puolet, 28 miljoonaa kuutiometriä vuodessa on uuden arvion mukaan
seurausta ilmaston lämpenemisestä 1.
Metsänhoidon vaikutus ennakoitiin varsin hyvin jo 1970-luvulla, mutta ilmaston muuttumista ei ennakkoon osattu ottaa huomioon. Sitä pidettiin kyllä mahdollisena jo 1980-luvun tutkimuksissa, mutta ennakointi oli varovaista, koska kasvukausien säätila vaihtelee suuresti vuodesta toiseen. Erityisesti vuosituhannen

1
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vaihteen jälkeen kasvukaudet ovat olleet yleensä varsin lämpimiä
ja suotuisia Suomen metsien kasvulle.
Kasvukaudet ovat parantuneet kaikkialla maassa, mutta suhteellisesti eniten Lapissa. Samaan aikaan Pohjois-Suomen puusto
on ollut nuorta ja kasvukykyistä, mikä johtuu siitä, että pohjoisen
metsistä hakattiin paljon vanhaa puustoa rakennustarpeiksi toisen maailmasodan jälkeisen jälleenrakennuksen tarpeisiin. Näiden hakkuiden jälkeen syntyneet metsät ovat saavuttaneet parhaan kasvuikänsä, mikä Suomen oloissa tarkoittaa 30‒70-vuotiasta
metsää. Noin puolet Suomen metsien hiilinielusta onkin Oulujoen
pohjoispuolisella alueella.
Suomi ja Ruotsi voisivat näyttää esimerkkiä siitä, miten metsiä
on käytetty ja voidaan tulevaisuudessa yhä tehokkaammin käyttää
ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Usein kuitenkin sanotaan, että nämä maat eivät tässä suhteessa käy esimerkiksi, koska
ne ovat niin erilaisia kuin maailman muut maat.
Erilaisia ne kuitenkin ovat lähinnä vain siinä suhteessa, että ne ovat panostaneet metsänhoitoon, metsäteollisuuteen ja bioenergian käyttöönottoon. Vastaava on mahdollista useimmissa
muissakin maapallon maissa, sillä lähes kaikkialla maapallolla on
joskus ollut metsää.
Keinot ovat yksinkertaisia: on panostettava puuston kasvuun
ja puuston määrään, suureen määrään hyvin kasvavia ja mahdollisimman isoja puita. Tämän jälkeen on hakattava paljon, jotta
metsien kasvukyky säilyy ja puuraaka-ainetta tulee markkinoille.
Hakkuiden ulkopuolelle on jätettävä vain ne suojelualueet, jotka
on perustettu koskemattoman luonnon monimuotoisuuden turvaamista varten.
Niin sanottu jatkuva kasvatus, jota Suomessa on helpotettu, ei
ilmastopolitiikan näkökulmasta palvele hiilivarojen kartuttamista
eikä metsien arvon kohottamista. Jatkuvassa kasvatuksessa metsistä pyritään hakkaamaan vain suurimmat puut ja uudet puut syntyvät luontaisesti, ilman istutusta ja kylvöä. Tällaista metsää on
Suomen ja Ruotsin esimerkki |
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koko ajan kasvatettava harvana, koska muuten luontainen uudistuminen ei ole mahdollista. Näin puuston sisältämä hiilimäärä ja
metsän kasvu ovat pienempiä kuin harvennus- ja päätehakkuin
hoidettavassa metsässä.

Metsänäkymä jatkuvan kasvatuksen hakkuun jäljiltä Etelä-Suomessa vuonna
2014. Käytännössä jatkuvan kasvatuksen metsän puustoisuus ei
missään vaiheessa nouse juuri tätä suuremmaksi. Kuva: Pekka Kauppi.
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Miten pitkälle kasvun ja metsävarojen kartuttamisessa voi päästä, selviää tarkastelemalla esimerkiksi Suomen tai Ruotsin metsien kasvua maan koko puuston suhteen, olettaen teoreettinen
alkutilanne, missä puita ei ole ollenkaan. Tähän mennessä tapahtuneesta kehityksestä havaitaan, että puuston määrän kasvaessa
myös kasvu lisääntyy.
Tulevaisuudessa, kun puuston määrä kasvaa edelleen, kasvu
välttämättä hidastuu ja lopulta kääntyy laskuun.

Metsien kasvu ja puuvaranto Ruotsissa

Vuotuinen nettokasvu,
kuutiometriä hehtaaria kohti
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Tämä, samoin kuin sivun 31 kuva Suomen tilanteesta osoittaa,
että puuvaranto ja kasvu voivat lisääntyä yhtaikaa.

•

Katkoviivalla piirretty viiva on ennuste. Puuvarannon edelleen
noustessa myös kasvu lisääntyy, mutta jossakin vaiheessa se kääntyy
laskuksi. Missä kohtaa, sitä emme voi tietää etukäteen. Mutta kun tämä
piste on saavutettu, metsien hyöty niin ilmastolle kuin ihmisellekin on
suurimmillaan ja siksi meidän tulisi pyrkiä pysymään tässä pisteessä.

Lähde: Ruotsin metsätilastollinen vuosikirja 2014.
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Tavoittelemalla sitä kohtaa, missä puuston kasvu kääntyy alenevaksi ja pysyttäytymällä siinä saavutetaan kaksi asiaa: metsien
puuston ja muun biomassan hiilivarasto säilyy maksimaalisen suurena, mutta samalla metsästä saadaan hakattua mahdollisimman
paljon arvopuuta käyttöön.
Saavutetaan win-win-tilanne, joka kaiken lisäksi alkuun päästyään voi jatkua ilman yhteiskunnan tukea, itse luomiensa tulojen varassa edellyttäen, että puupohjaisilla tuotteilla on kysyntää.
Ja kysyntää täytyy olla, sillä lähes kaikki maailman merkittävät kehityskulut viittaavat siihen, että kaikenlaisen biomassan kysyntä tulee maailmassa lisääntymään rajusti. Siksi vastaavia mahdollisuuksia pitäisi etsiä kaiken biomassan kasvattamisesta, niin
kaupungeissa kuin maalla, niin kerrostalojen pihoilla kuin kaupunkien ja maaseudun joutomailla, kaikkialla ja mahdollisimman
paljon.
Suomelle soveliainta on nimenomaan metsien kasvattaminen.
Se ei ole sattumaa: osittain syy on tietenkin maan luonnonoloissa,
mutta merkittävämpi syy on, että suomalaiset ovat kasvattaneet metsänsä systemaattisella työllä huolelliseen tutkimukseen perustuen.
Miksi näin on Suomessa, miksi näin ei ole kaikkialla? Tärkeä syy on, että maallamme ei ole muitakaan luonnonvaroja kovin paljon, tai jos on, ne ovat suhteellisen köyhiä. Toisaalta metsä
on viisaasti käytettynä tuottanut ratkaisuja kaikkiin kansakunnan
kehitysvaiheisiin: aluksi lämpönä, talojen ja kaikenlaisten esineiden rakennusmateriaalina, sittemmin kemikaalien, kuten tervan tuotannossa, lopulta sellu- ja massapohjaisten kartonkien ja
paperien suurena vientiteollisuutena ja nyt taas enenevästi lämmön, sähkön ja muun energian tuotannossa ja aivan uusina tuotteina.
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Suomessa on 2,8 prosenttia maailman boreaalisten havumetsien
pinta-alasta.

Lähteet: The Global Forest Resource Assessment 2010, FAO; FAOSTAT 2013;
Metsätilastollinen vuosikirja 2013, Metsäntutkimuslaitos.

Metsäteollisuus Suomessa korostaa usein, että sillä ei ole maailmanmarkkinoilla paljonkaan suhteellisia etuja puolellaan ja että tärkein niistä eduista on halpa energia. Näitä etuja on kuitenkin huomattavasti enemmän ja itse asiassa, ne muut edut ovat paljon pysyvämpiä.
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Metsätalouden etuja Suomessa
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Suomen kaikki metsät ovat suhteellisen lähellä merta tai satamia, mikä tarkoittaa kulkutietä
maailmanmarkkinoille. Vesistöt
ulottuvat lähes kaikkialle maahan. Ne ovat toimineet ja toimivat hyvänä kuljetusreitistönä niin
raakapuulle kuin siitä tehdyille
tuotteillekin.
Maasto Suomessa on tasainen,
mikä helpottaa puunkorjuuta.
Suomessa kasvaa luontaisesti
vain muutamia puulajeja, mutta
juuri niistä on opittu tekemään
teollisuustuotteita, mihin ne myös
sopivat erinomaisesti niin koostumukseltaan kuin muodoltaankin: sahatavaraa on verrattomasti
helpompi sahata pitkistä, suorista ja suhteellisen saman kokoisista tukeista kuin mutkaisista ja
sekä materiaaliltaan että kooltaan vaihtelevista puulajeista.
Suorastakin tukista jää aina
käyttämätöntä pintapuuta, mitä varten on kehitetty prosessit paperimassan tuottamiseen.
Puun maanpäälliset osat onkin
meillä opeteltu jo kauan sitten
käyttämään viimeistä tikkua myöten.

•
•
•
•
•

•

Metsää on voitu kasvattaa, koska väestö on niin pieni, että se
on voitu ruokkia vähäisemmänkin peltoalan tuotoilla.
Väestö on kuitenkin levittäytynyt tasaisesti ympäri maan, mikä tarjoaa työvoimaa kaikkialla.
Vettä teollisuuden vaatimiin prosesseihin on kaikkialla runsaasti saatavilla.
Kylmä talvi jäädyttää pehmeät
maat ja helpottaa näin puunkorjuuta sekä vähentää metsätuhoja luonnollista tietä.
Systemaattisesti rakennettu
infrastruktuuri – johon kuuluvat
tavoitteellinen metsänhoito, korkeatasoinen metsäntutkimus ja
teollinen tuotekehitys, korjuukoneiden valmistus, hyvin organisoitu metsänomistus ja kuljetusreitistö – takaa sen, että teollisuus todellakin saa käyttöönsä
juuri sellaista puuta ja silloin kuin
se sitä tarvitsee.
Puuvaroista on rakennettu tarkka paikkatietojärjestelmä, minkä
perustalla puun korjuu ja kuljetus voidaan tietokoneilla suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi.

Mutta on tärkeää huomata, että näitä etuja on myös muualla.
Vaikka metsät vaihtelevat esimerkiksi ekologialtaan runsaasti, metsää
on mahdollista kasvattaa lähes kaikkialla maailmassa. Lisäksi Suomella on myös useita heikkouksia kannettavanaan, muun muassa
erittäin lyhyt kasvukausi ja suuri etäisyys maailmanmarkkinoista.
Suomen ja Ruotsin esimerkki on siitäkin hyvä, että myös näissä maissa on lähdetty runsas sata vuotta sitten jotakuinkin nollasta liikkeelle. Esimerkiksi Suomen metsien tila oli 1800-luvulla todella huono, eikä suuria tukkipuita juuri kasvanut kuin aivan pohjoisimmassa osassa maata.
Mutta se onnistui täällä, erittäin karuissa oloissa. Siksi se voi
onnistua muuallakin. Ja mikä parasta, alkuun päästyään tämä prosessi kannattaa itse itsensä, sillä biomassasta on tulossa lähivuosina kaikkialla maailmassa huutava pula.

Suomi elää metsästä

•

•

Suomen metsäsektori elättää suoraan ja välillisesti noin 100 000
suomalaista. Perhemetsänomistajia on 632 000, yli kymmenesosa maan väestöstä. He myyvät
vuodessa puuta noin 1,5 miljardilla eurolla.
Suomessa on puolisen prosenttia
maailman metsistä. Niiden tuotosta maa tekee puunjalosteita
noin 100 miljoonan ihmisen tarpeisiin.

•

Uudenaikaisen sellutehtaan jätevedet puhdistetaan joskus jopa puhtaammaksi kuin tehtaan
käyttövesi. Tehdas tuottaa tarvitsemansa energian ja sen lisäksi
myy uusiutuvaa sähköä noin sadan megawatin teholla keskeytyksettä, myös tuulettomina ja
pimeinä päivinä. Tämä sivutuote vastaa noin 50 ison tuulivoimalan tuotantoa.
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5
Mitä muuta
tästä seuraa
Kun esitetään uusia ratkaisuja, täytyy ottaa huomioon, että niillä
on paitsi toivottuja, myös ennustamattomia seurauksia, joista osa
on ei-toivottuja.
Suomen metsätalouden kehitys nykytilaan alkoi maan ensimmäisten metsäorganisaatioiden perustamisesta ja maailman ensimmäisen metsälain säätämisestä 1800-luvun loppupuolella. Tuolloin
asiasta ei suinkaan ollut yksimielisyyttä.
Metsällä ei ollut 1800-luvulla suurta arvoa ja se oli jopa kadonnut suurista osista maata. Tukkipuusta oli huutava pula jo vuosisadan puolivälissä, kuten tiedetään esimerkiksi saksalaisen metsäntutkija Edmund von Bergin Suomen-kiertomatkaan perustuvasta
raportista Kertomus Suomenmaan metsistä.
Ja hyvä niin, ajatteli 1800-luvulla Suomen kansalliseen heräämiseen merkittävästi vaikuttanut valtiomies J. V. Snellman.
Hänen mielestään ”metsä oli maata, joka ei pelloksi kelpaa”. Tämä asenne säilyi pitkään 1900-luvulle, eikä metsä, sen tuottamista hyvistä ekosysteemipalveluista huolimatta, ole vieläkään samalla tavalla himoittu luonnonvara kuin öljy, maakaasu, kulta tai
uraani.
Metsä on luonnonvara, jota naapurivaltiot eivät kadehdi. Maailmassa ei liene käyty koskaan sotia metsien omistusoikeudesta,
42

vaikka esimerkiksi toisen maailmansodan aikana metsällä oli suuri merkitys ainakin Suomen maanpuolustuksessa.
Mutta metsän merkitys on syvempi. Kuten tietokirjailija Juha
Kuisma on kirjoittanut 1, uusiutuvan luonnonvaran käyttö edellyttää aina yhteistyötä. Suurriistaa metsästetään aina joukolla, niin
saamelaisten kuin suomalaistenkin poronhoitajien porot vaeltavat vieläkin Lapissa samoissa laumoissa ja poronhoito jos mikä
on yhteistyötä. Samoin kaikki merkittävä kalastus on yhteistyötä.
Myös metsien metsätalouskäyttö on aina ollut yhteistyötä, eikä uusi teknologia ole sitä vähentänyt. Esimerkiksi Suomen metsät
omistaa pääosin yksityinen perhemetsänomistaja. Hän hoitaa metsänsä itse tai sitten hän ostaa toimet palveluina. Tukenaan hänellä ovat paitsi omat, myös valtakunnalliset tietojärjestelmät, yhteisvoimin ja yksityisesti kerätyt sähköiset tiedot hänen oman metsänsä tilasta, puuvaroista hakkuumahdollisuuksista ja hoitotarpeista.
Puun korjuusta vastaavat teollisuudelle alihankkijoina töitä tekevät korjuuyritykset, jotka noudattavat metsässä metsänomistajan
päätöksiä. Korjuu ja kuljetus hallitaan nykyaikaisilla tietojärjestelmillä sähköisistä karttatiedoista ja hakkuutilauksista alkaen puun
varastointiin, kuljetukseen ja raportointiin saakka. Kaikki tiedetään kaiken aikaa viimeistä kuutiota ja sen puutavaralajia myöten.
Tällä on merkitystä. Kuisman mukaan uusiutuvan luonnonvaran käyttö on tärkeimpiä syitä sille, että pohjoismaat ovat demokratioita: ei ole ollut varaa sooloiluun, jos on halunnut lämpöä ja ravintoa. Siksi metsä on myös demokratian luonnonvara.
Usein sanotaan, että metsien käyttö on uhka luonnon monimuotoisuudelle. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan tilanne voi
olla jopa päinvastainen. Metsien käyttö tuo metsille arvon, minkä
jälkeen myös metsän suojeluarvo on helpompi ymmärtää.
Vain luonnosta hyvinvointia saavat ihmiset ymmärtävät luonnon arvon. Jos tämä hyvinvointi ei pääse kehittymään tai se otetaan pois, luonto joutuu ryöstökäytön kohteeksi, mistä on lukuisia
1

Juha Kuisma: Tuli leivän antaa. Gummerus, 1997
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esimerkkejä. Mutta kehitys voi kulkea myös päinvastaiseen suuntaan, kuten Suomen metsähistoriasta näkyy: maan metsien tila oli
1800-luvulla katastrofaalisen huono, mutta se on kohentunut sitä
mukaa kuin metsien taloudellinen arvo on kasvanut.
Esimerkiksi Kanadan länsirannikolla tehdyt suuret metsien
suojelupäätökset ovat johtaneet siihen, että aiemmin metsätalouden
varassa eläneet ihmiset ovat perustaneet metsiin kasvihuoneita,
joissa he kasvattavat varastetulla sähköllä marihuanaa, mistä kärsii koko läntinen Pohjois-Amerikka.
Kreikan talouskriisissä nähtiin, että kun lämpö loppuu, ihmiset hakevat polttopuunsa kaupunkipuistoista. Neuvostoliiton hajoamisesta seurannut ahdinko on johtanut laajoihin metsätuhoihin esimerkiksi Kaukasuksella – syynä polttopuun tarve.
Entä Suomessa? Jos metsien teollinen käyttö olisi kovin haitallista metsäluonnolle, haitallisinta se lienee ollut 1960- ja -70-luvuilla, jolloin hakkuut olivat vuosien ajan suuremmat kuin kasvu,
avohakkuupinta-alat saattoivat olla kymmeniä tuhansia hehtaareja, soiden ojitus metsätalouskäyttöön oli laajaa toimintaa, maanmuokkausmenetelmät olivat jonkin aikaa todella rajuja ja lannoitteiden käyttö nykyistä suurempaa.
Kun metsissä nyt on uhanalaisia lajeja, kannattaa muistaa, mitä se merkitsee: edes 1960- ja -70-luvuilla ne eivät tuhoutuneet.
Miksi ne eivät selviäisi jatkossakin, kun metsien tiukan suojelun
pinta-ala on lisääntynyt valtavasti, uudisojitus on lopetettu kokonaan, avohakkuiden keskikoko on uuden korjuuteknologian ansiosta supistunut esimerkiksi Etelä-Suomen yksityismetsissä ‒ joita Suomen metsistä on kaksi kolmasosaa ‒ alle kahteen hehtaariin,
lannoitteiden käyttö on vähentynyt ja maanmuokkausmenetelmät
ovat keventyneet.
Jos lajien uhanalaisuutta halutaan mitata yhdellä mittarilla, paras on uhanalaisten lajien osuus kaikista tutkituista lajeista. Suomessa tehtyjen erittäin hyvien kartoitusten 1 perusteella on todet1
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Suomen lajien uhanalaisuus 2010, Ympäristöministeriö, (2010)

tu, että tämä osuus ei muuttunut lainkaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Jos Suomen uhanalaistilanne siis oli
2000-luvun alussa tällä mittarilla mitattuna pahenemassa, kehityksen on täytynyt kääntyä parempaan suuntaan ennen vuoden
2010 kartoituksen julkaisemista.
Tutkijoiden mukaan kehitys metsissä on ollut tätäkin parempaa, eikä se ole edes yllättävää. Metsissä asian eteen on tehty todella paljon ja jos kehitys niissä olisi siltikin huono, tilanne olisi
todella lohduton.
Entä mikä on suurin yksittäinen syy metsien hyvälle kehitykselle? Vastaus oli selvä: päätehakkuiden yhteydessä metsiin jätetyt
säästöpuut, jotka ovat lisänneet lahopuun määrää metsissä selvästi 1.
Säästöpuita alettiin jättää metsiin 1990-luvun lopussa metsäsertifioinnin myötä. Vuoteen 2010 mennessä niistä saatu hyöty näkyi vain lyhytikäisillä lajeilla, mutta kun seuraava kartoitus valmistuu vuonna 2020, muutos tulee näkymään myös pitkäikäisemmillä lajeilla.
Tutkijoiden mukaan tämä edellyttää, että toimenpiteitä metsäluonnon monimuotoisuuden hyväksi jatketaan. Suomessa niitä ei
kuitenkaan pelkästään jatketa, vaan tehostetaan: vasta hyväksytyssä Suomen PEFC-sertifioinnin uudessa standardissa säästöpuiden
määrää on päätetty entisestään lisätä.
Pääsyy Suomen metsäluonnon tilan kohenemiseen ei siis ole
tiukan suojelun lisääntymisessä, vaikka sitäkin on tehty runsaasti viime vuosina. Sen sijaan ansio löytyy metsänomistajien itse ja
vapaaehtoisesti käyttöön ottamissa metsäsertifioinnin menetelmissä, kuten säästöpuiden jättö.
Metsäpinta-alan kääntyminen kasvuun ei kuitenkaan aina
merkitse sitä, että uudet metsät olisivat monimuotoisuudeltaan
luonnonmetsien kaltaisia tai kehittyisivät kohti luonnonmetsiä.
Silti ruohokasvien valtaaman maan metsittyminen useimmiten
myös lisää luonnon monimuotoisuutta.
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Metsien suojelu Suomessa
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Vuonna 2011 perustettiin Sipoonkorven ja Selkämeren kansallispuistot,
maapinta-alaltaan yhteensä 3387 hehtaaria. Vuonna 2014 perustettiin
Etelä-Konneveden kansallispuisto, maapinta-alaltaan 1544 hehtaaria.
Vuoden 2015 tammikuussa vahvistettaneen Teijon kansallispuiston
perustaminen. Sen maapinta-alaksi tulee 3105 hehtaaria. Nämä puistot
eivät sisälly taulukkoon.

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2013, Metsäntutkimuslaitos.

Ympäristöjärjestöt esittävät usein, että metsiä voitaisiin käyttää ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa parhaiten siten, että
ne vain suojeltaisiin kaikelta talouskäytöltä. Tämä keino sopii toisinaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, mutta hiilivaraston kannalta se ei edistä kestävää kehitystä.
Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että tämän sukupolven toimet
eivät saa heikentää tulevien polvien toimintamahdollisuuksia. Samaa metsää ei kuitenkaan voi suojella kuin kerran. Jos me teemme sen, tulevat polvet eivät voi tätä keinoa enää tässä metsässä tä46

hän tarkoitukseen käyttää ‒ mutta he eivät voi tehdä metsällä mitään muutakaan.
Kestävän kehityksen kannalta ainoa järkevä perustelu tiukalle
suojelulle on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, eikä sekään ole pätevä peruste missä hyvänsä metsässä.
Sitä paitsi, kuten olemme osoittaneet, keino on tehoton: hoitamalla metsävaroja viisaasti sekä metsien hiilivarasto että hiilinielu saadaan paljon nykyistä suuremmaksi ja lisäksi – toisin kuin
tiukka suojelu – se tuottaa markkinaehtoista taloudellista hyvinvointia metsätaloudessa ja -teollisuudessa ja lisäksi vaihtoehtoja
fossiilisille raaka-aineille.
Puustoisten alueiden suojelu hakkuilta ei myöskään välttämättä edes johda hakkuiden vähenemiseen, vaan niiden siirtymiseen muualle. Näin on käynyt esimerkiksi Yhdysvaltojen länsiosissa, minne perustettiin 1990-luvulla luonnonsuojelualueita yhden eliölajin, täpläpöllön suojelemiseksi. Kun puuta kuitenkin tarvittiin, hakkuut siirtyivät muualle Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Amerikkaan ja Kaakkois-Aasiaan.
Metsien käytön yhteydessä puhutaan hiilivelasta. Hiilivelka
tarkoittaa sitä, että kun otetaan energiakäyttöön sellaisia uusiutuvia biomassoja, joita ei ole ennen käytetty, ilmakehän hiilidioksidimäärä väliaikaisesti nousee, kunnes näin vapautunut hiilidioksidi
on sitoutunut uuteen kasvillisuuteen.
Sinänsä hiilivelka on perusteltu käsite. Uusiutuvan luonnonvaran
kohdalla kuitenkin tavallisesti ajatellaan, että koska luonnonvara
uusiutuu, hiilivelka tulee maksetuksi ilman eri toimenpiteitä. Silti
hiilivelan aiheuttama väliaikainenkin ilmakehän hiilimäärän kasvu nähdään jopa kaiken biomassan energiakäytön haittapuoleksi.
Tässä ajattelutavassa on monia virheitä.
Hiilivelkaa on pidetty vain uusiutuvien luonnonvarojen ongelmana. Jostakin syystä siitä ei puhuta uusien fossiilisten energianlähteiden, esimerkiksi liuskekaasun kohdalla, vaan päinvastoin:
niiden käyttöä pidetään hyvänä asiana, koska liuskekaasun hiiliMitä muuta tästä seuraa |
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dioksidipäästö tuotettua energiamäärää kohti on pienempi kuin
esimerkiksi kivihiilen. Näin sen avulla voidaan laskea hiilidioksidin vuotuisia päästöjä.
Fossiilisten polttoaineiden hiilivelka on kuitenkin ikuinen:
liuskekaasun poltossa ilmaan vapautuva hiilidioksidi ei koskaan
sitoudu takaisin uusiin liuskekaasuvarantoihin, vaan jää elonkehän
hiilikiertoon – ellei sitä sieltä erikseen poisteta jollakin muulla keinoin. Uusiutuvien luonnonvarojen käytössä syntyvä hiilivelka taas
on pahimmillaankin vain väliaikainen.
Ympäristöasioissa tulisi myös aina muistaa, että tieteellisen kiistattomuuden rinnalla vähintään yhtä tärkeää on se, onko asialla
merkitystä. Suomessa hiilivelan avulla on vastustettu sitä, että kantoja on alettu käyttää energiantuotannossa. Metsätalouden muihin hiilivirtoihin nähden kantojen osuus on kuitenkin vähäinen.
Suomen metsissä runkopuun määrä on kasvanut 1950-luvun
alusta nykyhetkeen lähes 800 miljoonaa kuutiometriä. Karttuma
sisältää hiiltä määrän, joka vastaa noin 600 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä.
Tämä määrä vastaa suurin piirtein maan tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä yli 45 vuoden ajalta.
Samana aikana metsistä on viety teollisuuden käyttöön yli
3400 miljoonaa kuutiota runkopuuta. Siitä noin puolesta, eli 1700
miljoonasta kuutiosta on tehty bioenergiaa metsäteollisuudessa. Jos vastaava määrä energiaa olisi tuotettu fossiilisilla polttoaineilla, ilmakehässä olisi yli 1300 miljoonaa tonnia enemmän
hiilidioksidia kuin nyt. Se vastaa 22-kertaisesti vuoden 2007 fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön hiilidioksidipäästöjä
Suomessa.
Kantoja Suomessa on suunniteltu nostettavaksi enimmilläänkin 1,5–2,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, kun runkopuun ja
energiapuun yhteenlaskettu kestävä korjuutaso on yli 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Metsien käytöstä muuten syntyviin
hiilivirtoihin verrattuna kantojen käytön aiheuttama hiilivelka on
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Hiilen nettokertymä metsiin 1990–2010
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Kuvio ilmaisee kumulatiivisen nettokertymän hiilidioksidiekvivalentteina.

•

Kuvasta näkyy vain mainittujen vuosien kertymä. Vuonna 1990 metsien
hiilivarasto oli noin kaksi miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

•

Pylväiden yläpäiden siniset neliöt kuvaavat sitä määrää, minkä verran
metsähaketta on viety metsistä pois. Tästä määrästä vain pieni osa on
ollut kantoja.

Nettokertymä saadaan vähentämällä metsien biomassan kasvusta
teollisuuden ainespuuhakkuut, polttopuu, metsähake, luonnonpoistuma
ja maaperän hiilivaraston muutokset.

Lähde: Metsäntutkimuslaitos, Antti Asikainen.

merkityksetön, mikä näkyy hyvin myös viereisen sivun kuvasta.
Sekin velka tasoittuu heti, kun vastaava määrä puuta kasvaa metsiin takaisin.
Lisäksi on väärin laskea, että hiilivelka nostaisi ilmakehän hiilidioksidimäärää kannon nostamisesta siihen asti kun vastaava hiilimäärä on taas sitoutunut kasvaviin puihin. Tässä ajattelutavassa
unohdetaan, että yksikään puu ei ole ikuinen. Puut kuolevat aiMitä muuta tästä seuraa |
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kanaan, minkä seurauksena niiden sisältämä hiili joutuu joka tapauksessa ilmakehään – mahdollisesti myös ilmastonmuutoksen
kannalta hiilidioksidia paljon haitallisempana metaanina.
Oikea laskentaväli hiilivelan nostamalle ilmakehän hiilidioksidimäärälle on puun luontaisen elinkierron aika.
Intensiivisestä metsän kasvatuksesta voi seurata myös kielteisiä
vaikutuksia. Ihmiset arvostavat usein esimerkiksi avoimia maisemia. Metsien lisääntyvä kasvu kuitenkin umpeuttaa maisemat.
Suomessa tätä on tapahtunut jo 1800-luvun lopulta alkaen.
Monet valokuvaajat ovat julkaisseet kuvapareja samoista paikoista
kaikkialta Suomesta 1800-luvulta ja nykyajalta, metsistä, maatalousympäristöistä ja kaupungeista. Silmiinpistävintä on, että puuston
määrä on kasvanut kaikkialla, jopa niin, että maisemakuvien otto
on paikoin käynyt mahdottomaksi.
Positiivisena puolena taas voi sanoa, että metsittyminen tukee
ekosysteemipalveluista eniten niitä, joilla ei ole markkinoita. Tällaisia ekosysteemipalveluita ovat säätely- ja tukipalvelut, esimerkkinä eroosion esto, pölytys, suojavyöhykevaikutukset ja sekä typen ja hiilen sidonta 1.
Ghalley ym. laskivat kaikkien ekosysteemipalveluiden rahallisen arvon eri maankäyttötavoille. Tulos oli, että tutkituissa pyökkimetsissä markkinattomien ekosysteemipalveluiden arvon osuus
kaikkien ekosysteemipalveluiden yhteenlasketusta arvosta oli jopa 45 prosenttia, kun vastaava osuus esimerkiksi perinteisessä vehnän viljelyssä oli vain 12 prosenttia.
Ekosysteemipalveluista erityisesti metsien virkistysarvot ovat
suomalaisille tärkeitä. Monet metsäliikunnan muodot lisäävät kannatustaan. Hiihto, metsissä vaeltaminen, suunnistus, geokätköily,
maastopyöräily ja seikkailu-urheilu ylläpitävät suomalaisten terveyttä. Metsästys on tärkeä harrastus varsinkin maaseudulla. Metsien superfoodia, marjoja ja sieniä riittää sekä jokamiesten kerät1
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täväksi että kaupalliseen myyntiin. Lisäksi metsien hoitotyöt, kuten kylvö ja taimien istutus, taimikonhoito ja hakkuutähteiden keruu polttopuuksi ovat tärkeä hyötyliikunnan muoto monille metsiä omistaville perheille, joita on Suomessa satoja tuhansia.
Miten metsien tiheytyminen ja järeytyminen vaikuttaisi tähän?
Sitä on vaikea sanoa: toisaalta luonnossa liikkuminen saattaa vaikeutua, toisaalta monimuotoisuuden ja vaihtelun lisääntyminen
saattaisi tuoda metsiin enemmän ja useamman laatuista riistaa ja
keräilytuotteita – joita tosin kasvaa jo nyt niin paljon, ettei niistä
saada kerättyä kuin murto-osa.

Seuraavalla aukeamalla on kuvapari Pielaveden Tuovilanlahdelta.
Kuvat on otettu samasta paikasta,
ensimmäinen vuonna 1893, toinen
vuonna 1997. Kuvista näkyy selvästi
ja useassa kohdassa suomalaisen
metsämaiseman puustoisuuden
kasvu. Vastaavanlaisia kuvapareja
on otettu Suomesta paljon.
Kuvat: I. K. Inha ja Kari Ennola
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6
Parempaan
ilmastopolitiikkaan
Ilmastonmuutosta aiheuttaa kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä. Kun luonnon hiilikiertoon ja sitä kautta ilmakehään tulee ulkopuolelta jatkuvasti lisää fossiilista hiiltä, ilmastonmuutosta voidaan periaatteessa torjua vain kahdella tavalla: jättämällä mahdollisimman paljon fossiilisia raaka-aineita sinne, missä
ne ovat, siis maan alle, ja poistamalla teollistumisen aikana ilmakehään päätyneet ylimääräiset kasvihuonekaasut, ennen muuta
hiilidioksidi, ilmakehästä pysyvästi.
Kansainvälinen ilmastopolitiikka on pyrkinyt tähän alentamalla vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä. Todellisuudessa tämä ei edistä fossiilisten polttoaineiden jättämistä maan alle, vaan
päinvastoin, jopa kannustaa ottamaan käyttöön uusia fossiilisten
polttoaineiden varantoja.
Esimerkiksi liuskekaasun käyttöönottoa on joissakin arvioissa
pidetty ilmastopolitiikan kannalta hyvänä asiana, koska sen avulla vuotuisia päästöjä voidaan laskea vaikkapa kivihiilen käyttöön
verrattuna. Liuskekaasun käyttöön on kannustettu, vaikka se on aivan uusi ja aiemmin kokonaan käyttämätön fossiilinen polttoaine.
Vuotuinen, tiukentuvakaan päästötaso ei ole tavoitteena riittävä, jos näitä vuosia saa olla niin pitkälle tulevaisuuteen kuin
suinkin. Se vain johtaa siihen, että lopulta kaikki fossiiliset raaka54

aineet tulevat kuitenkin käytetyksi, kun se nimenomaan pitäisi
estää.
Erityisesti Euroopan unionissa ilmastopolitiikka on myös käymässä kohtuuttoman kalliiksi eikä ole johtanut kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin vaan erittäin usein vain niiden siirtymiseen unionin ulkopuolelle.
Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ei ole haluttu ottaa käyttöön
hiilinieluja, vaikka erityisesti metsien hiilinieluilla voisi olla tässä
suuri merkitys. Oletettavasti on pelätty, että tällainen voisi johtaa
päästötavoitteiden laiminlyömiseen. Kyseessä on kohtalokas virhe, sillä me tarvitsemme molempia, sekä päästöjen vähentämistä
että hiilidioksidin poistamista ilmakehästä.
Metsien mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole
ymmärretty tai ne on ymmärretty väärin. Todellisuudessa metsien
käytöllä voitaisiin hoitaa jopa neljäsosa maailman ilmastotalkoista.
Metsien tarjoamat keinot ovat yksinkertaisia: on lisättävä puuston kasvua ja määrää. Tämä voidaan tehdä kasvattamalla metsää
hakkuiden avulla. Metsiin ja muuallekin, kuten teiden varsille, tonteille ja puistoihin on saatava mahdollisimman paljon hyväkasvuisia ja mahdollisimman suuria puita, itse asiassa kaikenlaista biomassaa. Metsissä tämä voidaan saavuttaa hyvällä metsänhoidolla.
Hakkuiden ulkopuolelle pitää jättää vain tiukan suojelun alueet.
Suuri osa metsäluonnon monimuotoisuudesta voidaan kuitenkin
turvata hyvin hoidetuissa talousmetsissä.
Euroopan puuvarat ovat ennätyksellisen runsaat ja ne ovat karttuneet vuosi vuodelta. Samalla maanosan metsien luonnon monimuotoisuus on kasvanut. Sitä on talousmetsissäkin paljon enemmän kuin laajoissa, yhden kasvilajin peltomaisemissa.
Metsävarojen karttuminen tuottaa raaka-ainetta teollisuudelle,
jonka prosesseihin kytketty energiantuotanto on hyvä tapa tuottaa
bioenergiaa. Puun hankinnassa ja teollisuudessa syntyy puuperäistä
Parempaan ilmastopolitiikkaan |
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jätettä, joka voidaan käyttää vaivattomasti energiantuotannossa. Sitä unionin olisi syytä puoltaa samalla, kun se kannustaa kehittämään kestävällä tavalla tuotettuja nestemäisiä polttoaineita.
Erityisen arvokasta on tuottaa energia vasta sen jälkeen, kun
puu on ensin tehnyt palvelun paperina, kartonkina, huonekaluina,
asuntoina, siltoina tai muina tuotteina ja tullut elinkaarensa päähän.
Sähköä ja lämpöä tuotetaan puusta laajamittaisesti jo nyt. Puuperäisten polttoaineiden kehityskaari on vasta alussa ja suuret käytännön mahdollisuudet ovat vielä tulevaisuutta.
Käyttämällä metsien kaikkia mahdollisuuksia saisimme aikaiseksi paljon nykyistä parempaa ilmastopolitiikkaa, mutta myös
kestävämmän yhteiskunnan, elävämmän maaseudun, enemmän
ja tasaisempaa hyvinvointia –paremman maailman. Tätä mahdollisuutta ihmiskunnalla ei ole varaa jättää käyttämättä.
Oikea kysymys ei siis ole, hakata vai säästää. Sen sijaan oikea
vastaus on, hakata ja säästää.
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Metsäviestintää
kolmella vuosisadalla
Suomen Metsäyhdistys on metsäalan yhteistyöjärjestö, jolla on
47 jäsentä. Yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluvat käytännössä kaikki metsäalan yhteisöt, teollisuusyritykset ovat kuitenkin jäseninä
toimialajärjestöjensä kautta. Lisäksi yhdistykseen kuuluu ulkoiluja virkistysjärjestöjä sekä nuoriso- ja opettajajärjestöjä.
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä. Tässä työssä yhdistyksen
keino on pitkäjänteinen, kaksisuuntainen ja maltillinen viestintä.
Yhdistyksen viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yhteiskunnan
päättäjät ja vaikuttajat niin liike-elämässä, politiikassa, julkisella
sektorilla kuin kansalaisjärjestöissäkin sekä opettajat ja nuoriso.
Yhdistys on perustettu vuonna 1877. Se on Metsähallituksen jälkeen Suomen toiseksi vanhin metsäorganisaatio.

Metsäkakun
voi syödä ja
säästää
Metsien hiilinielu sitoo jo nyt suuren osan fossiilisista
hiilidioksidipäästöistä. Esimerkiksi Euroopan unionissa
metsien hiilinielu vastaa noin kymmenesosaa unionin
fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Sen merkitys on
suurempi kuin unionin tukemien tuulivoiman, suoran
aurinkoenergian ja biopolttonesteiden aikaansaamat
päästövähennykset.
Metsissä olisi kuitenkin mahdollisuus
enempään. Metsien hiilinieluja voitaisiin
lisätä sekä metsittämällä puuttomia alueita että kasvattamalla nykymetsien hiilivarastoja oikein toteutettujen hakkuiden
ja metsien hoidon avulla. Näin voidaan
kasvattaa jopa unionin metsäisimpien
maiden, Suomen ja Ruotsin hiilivarastoja.
Metsillä voitaisiin hoitaa noin neljäsosa maailmassa
tarvittavista ilmakehän kasvihuonekaasujen vähennyksestä. Keino on myös lähes ilmainen: kun metsät
kerran on saatu perustettua, metsien sisältämä hiilivarasto voidaan kustantaa metsistä saatavaa puuta
myymällä. Puun kysynnän takaa se, että maailma on
kohtaamassa tulevina vuosina ennen näkemättömän
biomassapulan.

