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Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa Suomen oloissa? 

• Suomen lämpötila nousee tulevaisuudessa enemmän ja 

nopeammin kuin maapallolla keskimäärin 

– Lämpeneminen on nopeinta Pohjois-Suomessa 

– Etenkin talvilämpötilat kohoavat 

– Kasvukausi pidentyy ja muuttuu lämpimämmäksi  

– Hellejaksot yleistyvät ja pidentyvät 

• Myös sademäärät voivat kasvaa 

– Etenkin talvisateet, jotka tulevat yhä useammin vetenä 

– Kesällä rankkasateet voimistuvat enemmän kuin sateet yleensä 

– Sadannan muutosten ennustaminen  on epävarmempaa kuin 

lämpenemisen 

• Myrskytuulet voimistuvat 

• Lumipeiteaika lyhenee, myös routaa on vähemmän 
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Mitä ilmastoviisaus tarkoittaa? 

• Ilmastonmuutoksen hillintää 

• Ilmastonmuutokseen sopeutumista 

• Yksityismetsänomistajan näkökulmasta tärkeintä 

ilmastoviisautta on tällä hetkellä ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

• Sopeutumistoimilla pääsääntöisesti myös hillitään 

ilmastonmuutosta! 

• Yksityismetsänomistajille ei ole toistaiseksi ohjausta 

ilmastonmuutoksen hillintään 

– Hillintää on tietenkin myös hyvä pohtia mahdollisuuksien 

mukaan! 
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Mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan? 
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Ilmastonmuutoksesta on Suomen metsille hyötyäkin 

• Sekä lämpeneminen että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 

kasvaminen lisäävät puuston kasvua 

– Veden ja ravinteiden saatavuus säätelevät muutoksen suuruutta 

• Osa lisääntyneestä metsien kasvusta on jo todennäköisesti 

ilmastonmuutoksen ansiota 

– Metsien vuotuinen kasvu on yli kaksinkertaistunut alle sadassa 

vuodessa 

– Suurin osa muutoksesta johtuu tehostuneesta metsänhoidosta ja 

aktiivisesta metsänparannuksesta (mm. soiden ojitus) 

– Henttonen ym. (2017) arvio: reilu kolmannes kangasmetsien kasvun 

lisääntymisestä johtuu ympäristötekijöistä, kuten ilmaston 

lämpenemisestä 
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Pitkällä aikavälillä puulajisuhteet voivat muuttua 

• Havumetsävyöhykkeestä lehtipuuvaltaisiksi metsiksi? 

• Nykyisten puupopulaatioiden sopeutumat vielä vallitseviin ilmasto-

oloihin murtuvat vähitellen? 

– Voidaan ottaa huomioon lisäysmateriaalin valinnassa (siemen- ja taimi-

aineksen alkuperä) 
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Miten haittoihin ja riskeihin voi varautua 

• Tuulituhojen todennäköisyys riippuu metsikön sijainnista ja 

puuston rakenteesta 

• Metsä-alueen tuulituhoriskin voi tarkistaa Luken Metsäinfo-

palvelusta: https://metsainfo.luke.fi/ 

• Korkean riskin alueella on hakkuita suunniteltaessa hyvä välttää 

voimakkaita harvennuksia 

• Hakkuualueen rajauksessa kannattaa välttää luomasta tuulille 

alttiita metsänreunoja 
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Miten haittoihin ja riskeihin voi varautua 

• Osa metsiemme nykyisistä hyönteistuholaisista, kuten 

kirjanpainaja, hyötyy lämpenevästä ilmastosta 

• Suomeen voi myös levitä uusia tuholaisia, jotka eivät tähän asti ole 

voineet yleistyä ilmastosta johtuvista syistä 

• Myös erilaisista tuholaisista saa tietoa mm. edellä mainitusta 

Metsäinfo-palvelusta 

• Tuholaisten lisääntymiseen voidaan varautua parhaiten välttämällä 

suurialaisia yhden puulajin metsiköitä, ja huolehtimalla metsien 

yleisestä terveydestä ja kasvukunnosta 
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Miten haittoihin ja riskeihin voi varautua 

• Jos hyvin lämpimät ja kuivat kesät yleistyvät, kuivuus voi alkaa 

haitata merkittävästi puuston kasvua 

• Kuusi on herkin kuivuudelle 

• Maaperän soveltuvuutta kuusen kasvatukselle kannattaa jatkossa 

punnita entistäkin huolellisemmin 

• Turvemaametsiä ei kannata kuivata voimakkaasti syvillä ojilla 

– Kuivina kesinä kasvutappioita 

– Voimakkaan maastopalon riski – kuivaa turvetta on erittäin vaikea 

saada sammumaan, jos se pääsee syttymään laaja-alaisesti 

• Tukea sopeutumiseen metsänhoidon ohjeista 

– mm. Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja 

https://tapio.fi/kaukaaviisasta/ 
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Ilmastonmuutoksen hillintä - käsitteitä 

• Suomen metsät ovat paitsi tärkeä hiilinielu, myös tärkeä hiilivarasto 

– mitä se tarkoittaa? 

• Hiilinielu tarkoittaa aktiivista hiilidioksidin poistumista ilmakehästä 

– Puuston biomassan kasvu sitoo hiilidioksidia 

– Hiilinielun myötä hiilivarasto kasvaa  

• Hiilivarasto tarkoittaa passiivista hiilidioksidin pysymistä poissa 

ilmakehästä 

– Puuston biomassassa hiilidioksidi on sitoutuneena kunnes biomassa 

lahoaa tai poltetaan 

• Nieluista ei ole juuri hyötyä ilman varastoja! 

• Myös maaperä voi olla sekä nielu että varasto 

• Noin puolet kaiken eloperäisen eli orgaanisen aineksen 

kuivapainosta on hiiltä 

11 26.11.2019 



© Luonnonvarakeskus 

Metsän hiilivarasto, 

tn CO2 tai C 

Aika, vuosia 
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Ilmastonmuutoksen hillintä 

• Päätavoite on hillitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua 

• Suomessa on kaksi merkittävää biologista hiilidioksidin nielua: 

metsät ja turvetta kerryttävät suot 

• Soiden hiilinieluista ei puhuta yhtä paljon, koska luonnontilaiset 

suot eivät ole nielujen ja päästöjen raportoinnin piirissä 

– On kuitenkin ilmastoviisasta suojella soidenkin hiilinieluja 

• Metsien hiilinieluilla on suuri merkitys, ja sitä halutaan lisätä 

– Tehokas nielu – nopeampi ja tehokkaampi kuin turpeen kertyminen 

– Nielu, jonka kokoon voidaan vaikuttaa suhteellisen helposti 

– Nielu johtaa myös hallittavissa olevaan hiilivarastoon (puustobiomassa) 

– Vanhatkin metsät voivat kerryttää hiiltä vähintäänkin maaperään 

• Ilmastoviisaalla metsänhoidolla pyritään pitämään yllä hiilen nieluja 

ja varastoja, ja tuottamaan sellaista puutavaraa, jota voidaan 

käyttää pitkäikäisiin tuotteisiin 
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Ilmastonmuutoksen hillintä 

• Jos ajatellaan pelkästään hiilinieluja ja hiilen varastoja, lyhyellä 

aikavälillä (10-20 vuotta) kaikista hakkuista pidättyminen olisi 

hyödyllistä  

• Yhden metsikön tasolla kaikki hakkuut pienentävät aina sekä 

hiilinielua että hiilen varastoa 

• Suuremmalla metsäalueella hakkuita voidaan suunnitella niin, että 

otetaan taloudellisen tuloksen lisäksi huomioon nielujen ja 

varastojen ylläpito 

• Metsien raivaaminen muuhun käyttöön on haitallista 

– Yleensä sekä pienentää hiilinielua että lisää kasvihuonekaasujen 

päästöjä maaperästä ilmakehään 

– Erityisen haitallista on turvemaiden raivaaminen 

– Myös uusien soiden kuivaaminen metsänkasvun parantamiseksi on 

haitallista, koska turpeen päästöt ovat pitkään suuremmat kuin  

puuston nielu 
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Ilmastonmuutosta hillitsevä metsänhoito 

• Kangasmetsissä pidetään yllä metsän hyvää kasvukuntoa, ja 

annetaan puuston varttua järeäksi 

• Turvemaametsissä on lisäksi huomioitava vedenpinnan tason 

vaikutus maaperän hiilivarastoon, erityisesti runsastuottoisissa 

ruoho- ja mustikkaturvekangastason metsissä 

• Yleispätevä sääntö: mitä intensiivisempiä hakkuita metsikkötasolla 

tehdään, eli mitä useammin ja voimakkaammin hakataan, sitä 

pienempää on hiilen sidonta, ja sitä pienemmiksi jäävät sekä 

puuston että maaperän hiilivarastot 

– Tämä pätee sekä päätehakkuulliseen tasaikäisen puuston 

kasvatukseen että jatkuvaan kasvatukseen.  
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Kuva: Hannu Nousiainen 

• Runsasravinteisten ojitettujen suometsien turvemaa on 

kasvihuonekaasujen päästölähde (CO2 ja N2O) 

• Nämä päästöt pienentävät maankäyttösektorin hiilinielua 

noin viidenneksen 

• CO2-päästö on sitä suurempi, mitä syvemmällä 

pohjavedenpinta on 
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Metsien nielut ja päästöt 
(Maaperä, orgaaniset maat = ojitettujen suometsien maan CO2-päästöt) 
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https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/yymp_kahup_1990-2018_2019_19740_net.pdf 

• Ojitettuja suometsiä on 4,6 milj. ha 

• Maaperä on päästölähde runsasravinteisissa suometsissä 

• Puusto on hiilinielu ja puuston hiilinielu on suurempi kuin maaperän päästöt 
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Mikä on ilmastoviisasta metsänhoitoa turvemailla? 

• Kun otetaan huomioon kasvavaan puustobiomassaan vuosittain 

sitoutuvan hiilen määrä, ojitusaluemetsätkin toimivat merkittävänä 

hiilinieluna 

• Puuston hiilinielu ja -varasto on kuitenkin lyhytkestoinen, kun sitä 

verrataan turvemaan hiilivarastoon, jossa hiili voi pysyä pois 

ilmakehästä tuhansia vuosia 

• Siksi runsasravinteisten suometsien maaperän hiilipäästöt ovat 

ongelma, johon on ilmastoviisasta etsiä ratkaisua 
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Mikä on ilmastoviisasta metsänhoitoa turvemailla? 

• Vältetään tarpeettoman voimakasta kuivatusta – enemmän 

turvetta pysyy vedenpinnan alla hapettomissa oloissa, 

suojassa hajoamiselta 

• Otetaan vesitalouden hallinnassa huomioon puuston maata 

kuivattava vaikutus  

– Latvusto pidättää sadetta, joka haihtuu siitä ilmaan 

– Puusto ottaa maasta runsaasti vettä, ja merkittävä osa 

siitä päätyy latvuston kautta ilmaan  

• Jatkuvapeitteinen metsätalous: hakkuukierroissa pidetään yllä 

sellaista puuston määrää, joka pitää itse kasvupaikkansa 

riittävän kuivana 

– Kunnostetaan ojia vain tarkan tarveharkinnan perusteella 
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Mikä on ilmastoviisasta metsänhoitoa turvemailla? 

• Turvemailla avohakkuu yleensä lisää sekä kasvihuonekaasu- 

että vesistöpäästöjä; kannattaa välttää silloin kuin mahdollista 

• Jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta voi harjoittaa erilaisin 

keinoin: 

– Alikasvosten hyödyntäminen 

– Poimintahakkuut (erirakenteisen metsän kasvatus) 

– Kaistalehakkuut 

– Pienaukot 

– Näiden yhdistelmät 

• Ei ole vielä varmaa tietoa siitä, kuinka paljon nämä vähentävät 

maaperäpäästöjä 

• Kokonaisarviossa otettava huomioon myös hakkuupinta-alat 
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Mikä on ilmastoviisasta metsänhoitoa turvemailla? 

• Lannoituksella voidaan usein lisätä kunnostusojituksia 

tehokkaammin puuston kasvua, hiilen sidontaa ja 

suometsätalouden kannattavuutta 

• Kasvun paraneminen lisää puuston haihdutustehoa, mikä vähentää 

ojien kunnostustarvetta 

• Painopisteen siirtymisellä kunnostusojituksista ravinnetalouden 

hoitoon voidaan myös vähentää suometsätalouden 

vesistökuormitusta 

– tuhkalannoitus vesistöjen kannalta vähämerkityksellisen toimenpide 

– lannoitetussa metsässä ojien kunnostamisen tarve on vähäisempi kuin 

lannoittamattomassa 
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• Nopea uudistaminen 

• Kiertoajan pidentäminen 

• Lisääntyvä kasvu 

• Maaperän päästöjen 

pieneneminen 
 

• Intensiiviset 

harvennukset ja 

luonnonpoistuman 

välttäminen 

 

 

- 

• Myöhennetyt 

harvennukset  ja 

lisääntyvä 

luonnonpoistuma 

• Suojelualueiden ja 

kuolleen puun määrän 

lisääminen 

• Metsien raivaus 

pelloiksi 

• Nuorten metsien 

osuuden 

lisääntyminen 

• Hakkuutähteiden ja 

kantojen korjuu 

Ilmastonmuutoksen hillintä 
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Metsien hiilinieluun vaikuttavat toimet 
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Ilmastonmuutoksen hillintä 

• Pienmetsänomistajan on vaikea sekä kasvattaa että säästää 

kakkua, jos siitä pitää syödäkin 

• Suuren metsäpinta-alan omistajan on helpompi optimoida sekä 

nieluja että varastoja taloustuloksen ohella 

• Tällä hetkellä ei ole yksityistaloudellista kannustetta huomioida 

metsänhoidon ilmastovaikutusten yhteiskunnallista arvoa 

– Muilla sektoreilla käydään jo hiilikauppaa, ja se tulee todennäköisesti 

laajentumaan 

– Puuston hiilinieluille ja hiilivarastoille tulee todennäköisesti 

lähitulevaisuudessa hinta ja markkinat, koska niillä on 

päästövähennysmahdollisuuksien kautta yhteiskunnalle suuri merkitys 

– Tämä olisi metsänomistajan kannalta hyvä asia 
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Hiilen virrat ja varastot (Kuva: Luonnonvarakeskus) 

24 26.11.2019 



Kiitos! 


