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Ilmastonmuutosnäkökohdat 



● Metsien hiilivarat 

○ Puusto 

○ Maaperä 

○ Tuotteet 

● Korvaavuus 

● Metsätalouden päästöt 
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1. Ilmastonmuutoksen hillintä metsien 

avulla: Keskeiset muuttujat 



Suomalainen mäntymetsien puuntuotanto- ja puunkäyttöketju 

Vihreät nuolet = puiden ilmakehästä sitoman hiilen virtoja, tn/(ha v) 

Vihreät laatikot = puiden ilmakehästä sitoman hiilen varastoja, tn/ha 

Mustat katkonuolet = fossiilisen hiilen virtoja, tn/(ha v) 

Metsien hiilivarastot ja –virrat 

4 Liski ym. 2001. CJFR, Liski 2000. Metsätieteen aikakauskirja. 



Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta 

hyväksi 
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● Suuret 

hiilivarastot 

● Korvaaminen 

vähentää 

päästöjä 

tehokkaasti 

● Metsätalous 

aiheuttaa 

pienet päästöt 
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Kuva: Eero J. Laamanen 



Metsä avohakataan aina 90 v. ikäisenä ja harvennetaan 1-2 

krt. kasvatuksen aikana 

Hiilivarastot tasaikäisrakenteisen metsän 

eri ikävaiheissa 

7 Liski ym. 2001. CJFR. 



”Even” = optimoitu (puuntuotanto, hiili, mustikka) tasaikäiskasvatus 

”Current” = nykyinen tasaikäiskasvatus 

”Uneven” = optimoitu eri-ikäiskasvatus 

Eri tavoin kasvatettujen metsien 

hiilitalous 

8 Pukkala ym. 2011. CJFR. 



1. Kuinka paljon maaperän hiilivarasto pienenee 

tasaikäisrakenteisen metsän päätehakkuun jälkeen? 

○ Mittauksia hämmästyttävän vähän ja niissä suuri 

satunnaisvaihtelu 

○ Päättelyketju: avohakkuu nostaa maaperän lämpötiloja, 

hajotustoiminta kiihtyy lämpimämmässä, avohakkuu 

kiihdyttää hajoamista 

○ Vaikutus maaperän hiilisyötteeseen (puiden ja muiden 

kasvien kasvuun)? 

○ Tarvitaan luotettavampaa tietoa vaikutuksista 

hajotustoimintaan ja maaperän hiilisyötteeseen 
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Metsän kasvatuksen kaksi keskeistä 

kysymystä hiilitalouden kannalta 



2. Kuinka puustoisena eri-ikäisrakenteista metsää voidaan 

kasvattaa? 

○ Vaikuttaa metsän hiilitalouden moneen osaan: puuston 

hiilivarat, puuston kariketuotos ja hiilisyöte maaperään, 

hakkuutähteiden määrä ja laatu sekä maaperän 

hiilivarat 

○ Hiilitalousnäkökulmasta tarkasteluja on vain vähän, 

puuntuotannon näkökulmasta enemmän 

• Pitäisikö ensimmäiset arviot tehdä näiden perusteella?, miten 

arvioida biomassa metsäinventoinnin tunnuksista (ppa, 

runkoluku, V)? 
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Metsän kasvatuksen kaksi keskeistä 

kysymystä hiilitalouden kannalta 



Eri-ikäisrakenteisten metsien 

hiilitalouteen liittyviä tietotarpeita 
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● Puiden biomassa ja 

kariketuotos (määrä ja 

laatu) 

○ Nykytieto 

tasaikäisrakenteisista 

metsistä 

○ Uusilla menetelmillä* 

tietoa voidaan saada 

nopeasti 

● Maaperän hiilikierto 

○ Kariketuotos ja hiilivirta 

maaperään 

○ Hajoamisolosuhteet 

*Raumonen ym. 2013. Remote Sensing, Liski ym. 2013. GCBB,  

Kaasalainen ym. 2014. Remote Sensing. 



Eri-ikäisrakenteeseen 

tasaikäisrakenteesta 
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● Siirtymävaihe 

ilmastonmuutoksen 

hillinnän kannalta 

kriittiseen aikaan 

● Siirtymävaiheen 

hiilitaloudesta vähän tietoa 

● Keskeisiä asioita 

○ Hiilivarastot 

○ Korvaavuus 

○ Puuston määrä ja 

kasvu 

○ Tuhoherkkyys 



RF = rotation forestry, CCF = continuous cover forestry, 

AAF = any-aged management, low/high = ala-/yläharv. 

Laskelmassa huomioitu hiilivarastot, korvaaminen ja 

metsätalouden päästöt 

Metsänkasvatustapojen hiilitase (tn/(ha v) 

30 v. siirtymävaiheen aikana 

13 Pukkala. 2014. For. Pol. Econ. 



ConvThin = conversion thinning, ConThinSpat = spatial 

modification, ThinLimit = homogenously structured 

Eri-ikäisrakenteiseksi harvennetun 

kuusikon kasvu 50 v. aikana Ruotsissa 

14 Drössler et al. 2014. Forestry. 



● Kasvuhyödyt edullisemmasta ilmastosta 

● Tuhojen välttäminen 

○ Myrskyt 

○ Vuodenaikaisrytmi 

○ Sienitaudit 

○ Tuhohyönteiset 

● Erot eri- ja tasaikäisrakenteisten metsien välillä 

○ Puiden alkuperä 

○ Puulajivalinta 

○ Puiden vaurioituminen 
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2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

metsiin 



Yhteenveto: Eri-ikäisrakenteiset metsät ja 

ilmastonmuutosnäkökulmat 

16 

Ilmastonmuutoksen hillintä  

● Ei kategorisia ongelmia 

● Mahdollisuuksia etuihin 

● Tutkimustietoa, l. 
vaikutusarvioita ja 
arviontimenetelmiä, 
tarvitaan joka tapauksessa 
eri-ikäismetsien 
yleistyessä 

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset 

● Nojaa metsien 
luonnonmukaiseen 
sopeutumiskykyyn, vrt. 
tasaikäismetsätalous 


