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Metsät Suomessa ”pähkinänkuoressa”
▪
▪
▪
▪
▪

Metsätalouden maata n. 26 milj. ha, josta puuntuotantoon soveltuu n. 20,3 milj.ha.
Vuotuinen metsien kokonaiskasvu n. 107 milj. m3, josta n. 25 milj. m3 turvemailla
(VMI12)
Kokonaispuuvaranto n. 2475 milj. m3, josta turvemailla n. 595 milj. m3 (VMI 12)
Markkinahakkuut v. 2018 78,2 milj. m3, kokonaispoistuma n. 94 milj. m3
Turvemaiden ojitus lähes
kolminkertaistanut suometsien kasvun.
- Metsäojitusalueita n. 4,7 milj. ha (52%)
Varsinais-Suomessa ojitusalueita
n. 69000 ha (ojitettu 65% alueen soista).
- Kestävä hakkuusuunnite n. 14 milj. m3
toteutuma 5-7 milj. m3/v (VMI11)
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Metsänkäsittelyjen vaikutukset - mitä
haasteita?
Kangasmailla maaperän hiilivarasto laskee väliaikaisesti
uudistushakkuun jälkeen. Myös puuston hiilivarasto romahtaa
avohakkuun jälkeen.

Negatiiviset monimuotoisuusvaikutukset
Turvemailla runsasravinteisten kasvupaikkojen maaperä menettää hiiltä
koko ajan, sitä enemmän mitä syvemmällä vedenpinnan taso on.
Kun vedenpinta nousee lähelle maanpintaa, etenkin runsasravinteisilta
turvemaiden kasvupaikoilta huuhtoutuu vesiin merkittäviä määriä
hiiltä ja ravinteita mm. fosforia;
-> kuormat moninkertaisia kangasmaihin verrattuina
Metsänhoidon raskas kulurakenne varsinkin turvemailla
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Hiili ja metsänkasvatus turvemailla

• Kangasmailla puusto on tärkeimpiä hiilivarastoja, mutta turvemailla
turpeeseen sitoutunut hiili muodostaa tavallisesti ylivoimaisesti suurimm
ekosysteemin hiilivaraston myös ohutturpeisilla alueilla. Hiiltä (C) 5304
eli miljoonaa tonnia (1012).

• Hiilidioksidiksi (CO2) muutettuna (19448 Tg) se vastaisi Suomen 300
vuoden kasvihuonekaasupäästöjä (nykytasoisina)
• Soiden kasvillisuuden, sis. kaikki suopuustot, hiilivarasto ’vain’ 656 Tg
• Suurimmat CO2-päästöt runsasravinteisilta, hyvätuottoisilta
turvekangastyypeiltä – turpeen hiilivarasto pienenee
• Karumpien ojitusalueiden maa lähellä hiilineutraalia, tai jopa nielu
• Suometsissä hiilitaseesta ei voi puhua ottamatta huomioon maan
hiilivarastossa tapahtuvia muutoksia
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Voidaanko jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella aikaansaada suotuisia
ilmastovaikutuksia?

9 m2
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Jatkuvapeitteinen kasvatus kangasmaalla:
Tasaikäis- ja eri-ikäisrakenteisen metsän
käsittelyn periaate

- Jatkuvapeitteinen kasvatus on metsänhoitoa
ilman avohakkuita
- Lisäksi turvemailla pyritään kunnostusojitusten
välttämiseen.
- Jatkuva kasvatus vaihtoehdoksi metsälain
uudistuksen myötä.
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Jatkuvapeitteisen / eri-ikäismetsän kasvatuksen
menetelmät
- Tavoitteena on säilyttää metsän läpimittajakauma ns. laskevan Jkäyrän muotoisena -> hyödynnetään olemassa oleva taimiaines ja
luontainen uudistuminen aukkopaikkoihin.
- Käsittelyvaihtoehtoina poimintahakkuu, pienaukkohakkuu (ml.
kaistalehakkuut ja ylispuuhakkuut/alikasvoksen vapautus
(turvemailla).
- Turvemailla usein parhaat edellytykset

•

Kaistale/pienaukkohakkuu
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Poimintahakkuu
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Ylispuiden poisto
(kuusialikasvos jätetty)
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Jatkuva kasvatus ja ilmastovaikutukset
kangasmaalla
-

Vertailuja jatkuvan ja tasaikäisen kasvatuksen hiilitalousvaikutuksista on
toistaiseksi vähän.
- Metsän keskimääräisessä hiilivaraston [tC ha-1] koossa maisematasolla ja
sadan vuoden tarkastelujaksolla vain vähän eroa jatkuvapeitteisen ja
tasaikäisen kasvatuksen välillä.
- Jatkuva kasvatus voi kasvattaa maaperän hiilivarastoa, mutta ”hiilihyöty” voi
leikkaantua, mikäli puuston kasvu on tasaikäistä pienempää (kenttäkokeissa
kasvu ollut n. 25% pienempää kuin tasaikäiskasvatuksessa)
- Keskimääräinen hiilensidonta [tC ha-1 vuosi-1] voi olla suurempaa
jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa.
- Jatkuvapeitteisen kasvatuksen hiilitase voi olla tasaikäistä parempi
hakkuukertymän suuremman tukkipuun osuuden vuoksi, josta voi seurata
hiilen suurempaa varastoitumista pitkäikäisiin puutuotteisiin ja
tuotantoketjujen pienemmät hiilipäästöt.
(Peura ym. 2018, Pukkala ym. 2011, Pukkala 2014, 2016, Shanin ym. 2016)

10

11.2.2020

© Luonnonvarakeskus

…
• Vertailut jatkuvan ja tasaikäisen kasvatuksen vaikutuksista
maaperäprosesseihin perustuvat pääasiassa asiantuntija-arvioihin
– On mahdollista että jatkuva kasvatus tuottaa keskimäärin viileämmän
mikroilmaston, josta seuraa hitaampi orgaanisen aineen hajoaminen:
• maaperään voi kertyä enemmän hiiltä
• ravinteiden vapautuminen orgaanisesta aineesta voi hidastua
– Jatkuvassa kasvatuksessa maaperän muokkaamisen tarve vähenee
verrattuna tasaikäiseen kasvatukseen
• maaperään voi kertyä enemmän hiiltä
• voi hidastaa aukkojen taimettumista verrattuna tasaikäiseen
kasvatukseen
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Jatkuvapeitteinen kasvatus turvemaalla
▪ Mitä rehevämpi kasvupaikka ja mitä syvemmällä vedenpinta on, sitä
nopeammin turve hajoaa ja siihen sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään
- Kasvava haihduttavan puuston määrä ja kunnostusojitukset
alentavat vedenpintaa
CO2 vapautuu ilmakehään turpeesta
- Uudistushakkuut nostavat vedenpintaa lähelle maanpintaa
metaania (CH4) vapautuu ilmakehään
(Ojanen ym. 2010, Korkiakoski ym. 2019).

▪ Jatkuvapeitteisellä metsänhoidossa kasvupaikan kuivatus puuston
varassa:
- ei avohakkuita ja kunnostusojituksia
- Hakkuiden jälkeen vedenpinta ei painu liian alas tai nouse liian ylös, turve
hajoaa hitaammin
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Avohakkuu

Harvennuksia+kunn.ojitus

Avohakkuu

Avohakkuu

CH4+vesistöpäästöjä
CO2 päästöjä
Aika
Osittaishakkuu Osittaishakkuu Osittaishakkuu

CH4-nielu
Tärkeää, että ei pohjaveden
pinnan ääreviä muutoksia!
Aika
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Puuston merkitys jatkuvapeitteisessä
metsänkasvatuksessa
-

Vedenpinnan taso maanpinnasta, cm
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Mänty-ylispuuston
poisto,Tammela
(Mtkg II)
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Hakkuiden vaikutus vedenpinnan tasoon
Vedenpinnan syvyys, cm
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Janakkala, Paroninkorpi
poimintahakkuukoe
(Rhtkg II)
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Korpikuusikon poimintahakkuu, Paroninkorpi, Janakkala
90

Hakkuu cutting
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Vedenpinnan nousu 5-12 cm
riippuen sadannasta ja
haihduntaoloista
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Puuston määrää vähennettiin hakkuissa
kahteen pohjapinta-ala tasoon:
2

Hakkuu 26 → 13 m (50%)
Hakkuu 25 → 17 m2 (32%)
Kontrolli 26 m2
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Männikön kaistalehakkuut
(Vatkg), Mänttä-Vilppula
Kaksi kasvukautta hakkuun jälkeen

Keskivedenpinnan syvyys
loppukesällä 2017 (kuiva kesä)
ja 2018 (märkä kesä)

Kaistalehakkuu tehty
talvella 2017
Vedenpinnan nousu 10-15 cm
- vähemmän kuin avohakkuussa
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Poimintahakkuukoe ojitettu korpikuusikko, Janakkala
- 1. hakkuun jälkeinen vuosi
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Voidaanko jatkuvalla kasvatuksella siis parantaa
metsien hoidon ilmastokestävyyttä?
•

Kangasmaalla hiilitaseen kannalta puusto on tärkein; jos hakkuut
johtavat puuston kasvun vähenemiseen ”hiilihyödyt” voivat jäädä
pieniksi. Tutkittua tietoa erittäin vähän.
Turvemaalla maaperän hiilivaraston muutokset tärkeimmät
ilmastovaikutusten kannalta. Vedenpinnan taso tärkeä päästöjen
indikaattori.

•

Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa ”tavanomaisilla”
turvemaakohteilla vedenpinta näyttäisi pysyvän melko hyvällä tasolla
kasvukauden aikana;
Metaanipäästöt riippuvat aina vedenpinnan tasosta; alkaa tulla, kun
vedenpinta nousee yli 20 cm tason

•

•

ei kohonnutta riskiä vedenpinnan noususta liian korkealle.
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Mutta turvemailla mikään ei kuitenkaan ole
yksinkertaista:
•

Kun muuttaa yhtä asiaa, sen mukana muuttuu moni muukin, joiden
vaikutuksista vielä vähän tietoa.

•

Siksi ei voida vielä julistaa, että jatkuvapeitteinen metsänkasvatus pelastaa
turvemaan hiilivaraston. Vuositasolla hiilipäästöjen voidaan vähentää 020% hakkuita edeltävään tasoon verrattuna – lisämittauksia tarvitaan.

•

Ainakin lyhyellä aikajänteellä aika varmasti parempi vaihtoehto kuin
avohakkuu, jonka jälkeen kaikki turvemaat menettävät hiiltä:
– Vedenpinnan noustessa paljon metaanipäästöt nousevat
– Vedenpinnan yläpuolisessa turpeessa hajotus kuitenkin nopeutuu
– Uuden hiilen syöte maahan karikkeina pienenee pitkäksi aikaa

•

Tutkimus jatkuu turvemailla mm. SOMPA-projektissa Lukessa. Lisää tietoa
tulossa lähiaikoina mm. hakkuiden väiittömistä vaikutuksista.
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Tutkimusorganisaatiot ja yhteistyökumppanit
•

Turvemaiden uusien metsänhoitomenetelmien tutkimusta aloitettu ja jatketaan
useissa hankkeissa Luken, Helsingin yliopiston, Ilmatieteenlaitoksen,
Koneen säätiön, Metsäteollisuus ry:n ja Suomen Akatemian ja
Nesslingin säätiön rahoittamana.

•

Suoria yhteistyökumppaneita lisäksi UPM-Kymmene, Suomen
Ympäristökeskus (Syke), Metsäkeskus ja Metsähallitus
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Kiitos!
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