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Tämän työn tavoitteena on tarkastella suositusten mukaisen metsänhoidon vaikutuksia 

kuusimetsän kasvuun ja puuston hiilivarastoon Suomessa. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, 

millainen metsänhoitomalli soveltuu parhaiten hiilivarastointitarkoitukseen kuusimetsissä. 

Arvioinnin tukena käytetään kirjallisuuden ja tutkimusten antamaa tietoa. Työn soveltava 

osa perustuu Luonnonvarakeskuksen metsän kasvua simuloivaan Motti-ohjelmistoon, jota 

hyödynnetään eri metsänhoitoskenaarioiden simulointiin. 

 

Suositusten mukaisilla metsänhoitomenetelmillä on tulosten perusteella positiivinen 

vaikutus kuusimetsän puuston kasvuun ja hiilivarastointiin, mikä on tuloksena jotakuinkin 

yhtenevä kirjallisuuden ja tutkimustiedon kanssa. Hiilivarastoinnin tehostamiseksi on 

hyödyllistä ohjata ainespuuta mahdollisimman pitkäikäisiin puupohjaisiin tuotteisiin. 

Keskipitkällä aikavälillä hoitamaton kuusimetsä toimii suurempana hiilivarastona kuin 

hoidettu metsä. Tulisi siis tehdä lisää tutkimusta hoitamattomien metsien dynamiikasta sekä 

jatkuvasta kasvatuksesta, jonka avulla voisi luultavasti tehostaa metsien hiilivarastointia. 

Motin avulla ja tämän työn mukaisesti on mahdollista tehdä puuston hiilivarastovertailuja 

koko Suomen alueella ja eri puulajeja käyttäen. 
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TERMI- JA LYHENNELUETTELO 

 
AH   alahakkuu 

CO2   hiilidioksidi 

d.d., ºCvrk  vuorokausiaste 

KPH   kokopuuhakkuu 

LULUCF  maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous; land use, land  

   use change and forestry 

maannos  maaperän pintakerros, joka on muodostunut kasvillisuuden ja  

   eliöstön vaikutuksesta 

MM   maanmuokkaus 

pioneerilaji  tuhoutuneelle alueelle ensimmäisenä levittäytyvä (kasvi)laji 

podsoli   voimakkaasti kerrostunut havumetsien maannos 

RH   runkohakkuu 

VMI   valtakunnan metsien inventointi 

vuo   virtaus 

YH   ylähakkuu 
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1 JOHDANTO 

Metsät ovat olleet Suomessa tärkeä hyödyke jo satoja vuosia. Metsien ja puun käyttö on 

Suomessa perinteisesti kohdistunut kaskeamiseen, tervanpolttoon, polttopuuksi ja 

rakentamiseen, sekä 1800-luvun lopulta sahateollisuuteen ja selluloosan valmistukseen. 

Metsäympäristöt ovat ihmisille tärkeitä virkistyskäytössä ja vapaa-ajan aktiviteettien, kuten 

keräilyn ja metsästyksen, muodossa. Tarve korvata rajallisia fossiilisia polttoaineita ja 

rajoittaa päästöjä on kasvussa.  Siksi metsillä on nykyään talous- ja monikäytön lisäksi myös 

tärkeä rooli ilmakehän hiilidioksidin (CO2) sitomisessa puumassan ja maaperän 

hiilivarastoihin. Esiteolliseen aikaan verrattuna maapallon keskilämpötila on kasvamassa 

kohti kahden celsiusasteen rajaa, jonka ylittämisen YK:n ilmastonmuutoskonventti (2009) 

on esittänyt uhkaavana maailmanlaajuiselle ilmastosysteemille ja monille haittavaikutuksille 

herkille alueille (UNFCCC 2009, 1). Kahden celsiusasteen rajan on myös aiemmin 

määrittänyt Eurooppa-neuvosto (EU Council 1996). Kahden celsiusasteen raja ei kuitenkaan 

ole konkreettinen piste, jossa monenlaiset muutokset alkaisivat hallitsemattomasti 

voimistua. Rachel Warren toteaa aineistonsa pohjalta muutoksia tapahtuvan ympäristössä 

kaiken aikaa lämpenemisen myötä, ja kuinka jotkut muutokset ovat jo nähtävissä (UNFCCC 

2009, 100). Metsien käyttö liittyy vahvasti niin globaaliin ilmastonmuutokseen kuin 

muihinkin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Niitä ovat muun muassa metsien 

monimuotoisuuden säilyminen, hakkuiden lisääminen ja metsien rooli Kioton 

ilmastosopimuksen ehtojen täyttymisessä. 

  

Etenkin Suomessa on syytä tarkastella mahdollisuuksia metsien hiilivaraston 

kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi taloudellisten hyötyjen ohella; 86 % maapinta-alasta eli 

26,2 miljoonaa hehtaaria on metsätalousmaata ja 67 % eli 20,3 miljoonaa hehtaaria on 

puuntuotantoon hyödynnettävissä olevaa metsämaata (Metsäntutkimuslaitos 2014, 33; 

Suomen Metsäyhdistys ry 2016). Metsätalousmaa käsittää kaikki maatalousmaan, 

rakennetun maan, liikennealueiden ja voimansiirtolinjojen ulkopuoliset alueet 

(Metsäntutkimuslaitos 2014, 33). Metsätalousmaa luokitellaan puuston vuosittaisen kasvun 

perusteella tuottavaan metsämaahan (yli 1 m3/ha), pienikasvuiseen kitumaahan (0,1–1 

m3/ha) ja lähes puuttomaan joutomaahan (alle 0,1 m3/ha). Metsät muodostavat valtaosan 

Suomen hiilinielusta; maankäyttö- eli LULUCF-sektori sitoo lähes puolet Suomen CO2-

päästöistä (SVT 2017). 
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Työn tavoitteena on tarkastella, kuinka metsänhoidolliset toimenpiteet vaikuttavat metsien 

puubiomassan kasvuun ja ainespuun kertymään, sekä arvioida puun eri käyttökohteita 

hiilivaraston näkökulmasta. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät suojellut, virkistyskäyttöön 

tarkoitetut ja muut talouskäytön ulkopuoliset metsäalueet. Myöskään metsänhoidon 

epäsuoria vaikutuksia ympäristöön ja vesistöön ei huomioida. Työn soveltavassa osassa 

kuvataan hehtaarin kokoisen kuusimetsän kasvua 100 vuoden aikajaksolla. Kuusimetsälle 

laaditaan eri hoitoskenaarioita Luonnonvarakeskuksen Motti-ohjelmistolla. Skenaarioiden 

avulla metsänhoidollisten toimien vaikutusta puuston kasvuun voidaan tarkastella ja 

vertailla. Myös ainespuun tuotosta ja puun käyttökohteita arvioidaan hiilivarastoinnin 

näkökulmasta. Vertailun tarkoituksena on selvittää, millainen metsänhoitosuunnitelma voisi 

parhaiten palvella hiilen sidontaa suomalaisessa kuusimetsässä. Vertailukohteeksi valitaan 

hoitamaton kuusimetsä, jonka hiilivarastoa myös tarkastellaan ja verrataan sitä hoidetun 

metsän ja puutuotteiden hiilivarastoon.  
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2 POHJOISET METSÄT 

Metsät peittävät noin 30 % maapallon 13 miljardin hehtaarin maa-alasta. Lämpötila, sateen 

määrä ja sen jakautuminen, sekä häiriötekijöiden esiintyvyys ovat merkittävimmät metsien 

esiintyvyyteen vaikuttavat ympäristötekijät. Maailman metsät voidaan jakaa karkeasti 

kolmeen alueeseen: pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, lauhkeaan seka- ja 

lehtimetsävyöhykkeeseen sekä trooppiseen ja subtrooppiseen vyöhykkeeseen (Kuva 1). 

Noin neljäsosa maailman metsäpinta-alasta kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. 

(Rantala 2014, 21.)   

 

 

Kuva 1. Maailman metsävyöhykkeet. Pohjoisimpana sijaitsee havumetsävyöhyke ja sen eteläpuolella seka- ja 

lehtimetsät. Päiväntasaajan aluetta ja sen eteläpuolta hallitsevat trooppiset ja subtrooppiset metsät. (Lindström 

2014.) 

2.1 Suomen ilmasto ja kasvuolot 

Suomi on pohjoinen ja pohjois-eteläsuunnassa pitkä maa, josta suurin osa kuuluu pohjoiseen 

havumetsävyöhykkeeseen. Maasto on melko tasaista; korkeus merenpinnasta on pääosin alle 

200 metriä. Suomen väli-ilmastossa yhdistyvät suuret sade- ja lämpötilanvaihtelut, jotka 

asettavat haasteita puiden kasvulle. Lämpö- ja sadeolot ovat tärkeimmät muuttujat metsien 

kasvun kannalta. Lämpöisyyttä kuvataan termisen kasvukauden ja tehoisan lämpösumman 

avulla. (Rantala 2014, 22.) Terminen kasvukausi, eli +5 ºC keskilämpötilan ylittävien 

vuorokausien lukumäärä, vaihtelee alle 105 vuorokaudesta yli 185 vuorokauteen 
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(Ilmatieteen laitos 2015). Tehoisa lämpösumma lasketaan kasvukauden päivien 

keskilämpötilojen summana, ja jokaisen päivän keskilämpötilasta vähennetään 5 ºC. 

Lämpösumma ilmoitetaan vuorokausiasteina, ºCvrk, tai lyhenteellä d.d., degree day. Suomi 

voidaan jakaa karkeasti kolmeen alueeseen keskimääräisen lämpösumman mukaan (Kuva 

2).  (Rantala 2014, 22–24.) 

 

 

Kuva 2. Keskimääräinen tehoisan lämpötilan summa jaksolla 1981–2010. (Äijälä et al. 2014. Liite 3; Rantala 

2014, 24.) 

 

Pohjois-Suomessa kasvukausi on lyhyempi kuin etelässä, jossa metsän kasvua rajoittava 

tekijä voi lämpöisyyden sijaan olla veden tai ravinteiden puute. Vuotuinen sademäärä 

vaihtelee pääasiassa 500 ja 700 mm:n välillä. Eniten sataa eteläisessä ja itäisessä Suomessa, 

vähiten Perämeren rannikolla ja Lapissa (Kuva 3). Puiden vedensaantiin vaikuttaa sateen 

lisäksi myös haihdunta, joka on suurinta etelässä ja vähenee pohjoista kohti. Karkeasti noin 

puolet sademäärästä päätyy maahan ja kasvien käyttöön ja puolet haihtuu takaisin 

ilmakehään (Rantala 2014, 25). 
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Kuva 3. Keskimääräinen vuotuinen sademäärä vuosina 1981–2010. (Ilmatieteen laitos 2016.) 

 

Pohjois- ja Itä-Suomessa esiintyy runsaan sadannan ja vähäisemmän haihdunnan takia 

runsaasti soita. Kosteilla ja vähähappisilla alueilla orgaaninen aines hajoaa hyvin hitaasti ja 

muodostaa turvetta. Metsän kasvun kannalta märkä maa on haitallinen, koska ravinteiden 

kierto märässä maassa on hitaampaa. Turvemaita onkin Suomessa ojitettu vedenpinnan 

laskemiseksi ja puuston kasvun tehostamiseksi. Suomessa vallitseva, boreaaliselle 

vyöhykkeelle ominainen maannostyyppi on kerrostunut podsolimaannos, jonka pinta 

koostuu osittain hajonneista kasviaineksista, karikkeesta. Metsämaan puista varisseessa 

karikkeessa olevat ravinteet päätyvät takaisin puille käyttökelpoiseen muotoon hajottajien 

toimesta. Tämä ravinnekierron nopeus riippuu maan kosteudesta ja happamuudesta. 

(Rantala 2014, 30–34.) 

2.2 Suomen metsävarat 

Puolet Suomen puustosta on mäntyä, kolmasosa kuusta ja loput lehtipuita, joista 85 % on 

koivua (Metsäntutkimuslaitos 2014, 36). Metsävarat sijoittuvat pääosin Kainuun ja Pohjois-

Pohjanmaan eteläpuolelle ja Järvi-Suomeen (Kuva 4). Männyn muodostama havumetsäraja 

kulkee Enontekiön ja Inarijärven pohjoispuolella. Kuusen esiintymisalue rajoittuu mäntyä 

etelämmäksi ja alavammalle maanpinnan korkeudelle. Koivulajeja tavataan koko maassa. 

Hieskoivun levinneisyys kattaa koko Suomen, mutta rauduskoivu harvinaistuu pohjoiseen 
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mentäessä. Vaivais- ja tunturikoivu ovat yleisiä Lapissa, ja ne esiintyvät korkeammalla ja 

pohjoisemmassa kuin männyt. 1900-luvulle asti kaskeaminen ja metsäpalot johtivat 

pioneerilajien, männyn, koivun ja lepän, menestymiseen. Vuosina 1960–1985 valtaosalla 

metsänuudistamisaloista käytettiin mäntyä, mikä johti kuusen osuuden vähenemiseen. 

(Rantala 2014, 58–63.) Kuusi on kuitenkin yleistynyt Suomessa viime vuosina, ja sitä 

istutetaan nyt enemmän kuin mäntyä. Männyn ja koivun osuudet uudistamisessa ovat 

laskeneet. (Metsäntutkimuslaitos 2014, 109.) 

 

 

Kuva 4. Keskimääräinen puuston tilavuus hehtaarilla puuntuotannon maalla maakunnittain (vas.) ja 

keskimääräinen puuston kasvu maakunnittain (oik.). Puuston tilavuus on laskettu käyttämällä 

Luonnonvarakeskuksen ja Maanmittauslaitoksen tilastotietoja. (Luonnonvarakeskus 2017b ja 2017c; 

Maanmittauslaitos 2017.) 

 

1970-luvulta lähtien Suomen puuston vuotuinen kasvu on lähes kaksinkertaistunut vajaasta 

60 miljoonasta kuutiometristä 110 miljoonaan m3:iin (Luke, 2017a). Kasvu johtuu 

pääasiassa soiden ojituksesta, metsänhoidon kehittymisestä ja metsien ikärakenteen 

muutoksesta, jonka tuloksena nopeimman kasvuvaiheen 30–60-vuotiaita metsiä on 

enemmän kuin ennen. Eniten kasvua on tapahtunut etenkin mäntymetsien tilavuuden 

lisäyksestä, mitä ovat edesauttaneet aikaisemmin yleiset soiden ojitukset sekä männyn 
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suosiminen metsien uudistamisessa vuosina 1960–1985. (Metsäntutkimuslaitos 2014, 36; 

Rantala 2014, 60.) 

  

Suomessa on tehty valtakunnan metsien inventointeja (VMI) 1920-luvulta lähtien 5–10 

vuoden välein (Metsäntutkimuslaitos 2015). Viimeisin inventointi on VMI12, jonka 

mittaukset suoritettiin vuosina 2014–2016 (Luonnonvarakeskus 2017a). VMI tuottaa tietoa 

muun muassa koko maan metsävaroista, metsien terveydentilasta, maankäytöstä ja 

monimuotoisuudesta. Yksityismetsien metsävaratietoja tuottaa ja ylläpitää Suomen 

metsäkeskus. (Kaila 2014.) VMI:n tulokset ovat julkisesti saatavilla. 
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3 METSÄT JA HIILIVARASTOINTI 

Metsät ovat hiilen kierron osa, jossa hiilen voidaan katsoa virtaavan sisään ja siitä ulos. Hiiltä 

sijaitsee merissä, maaperässä, elollisessa luonnossa ja ilmakehässä eri yhdisteinä. Nämä 

hiilivarastot ovat jatkuvasti vuorovaikutuksissa keskenään, jolloin hiili liikkuu niiden välillä. 

Keskimäärin noin 43 % metsiin sitoutuneesta hiilestä sijaitsee maaperän metrin syvyyteen 

ulottuvassa pintakerroksessa ja loput biomassaan sitoutuneena (Lorenz & Lal 2014, 62.) 

Liskin et al. (2006, 690–691) mukaan vuonna 2004 Suomessa hieman yli puolet 

metsäekosysteemien hiilivarastosta sijaitsi maaperässä (960 Tg) ja loput biomassassa (823 

Tg). Toisaalta Peltoniemi et al. (2006, 78) arvioivat maaperän hiilivaraston olleen 620–1700 

Tg ja biomassan noin 580 Tg. Voidaan kuitenkin todeta maaperän olevan metsien biomassan 

lisäksi tärkeä hiilivarasto pohjoisissa metsissä. 

 

Kun metsäekosysteemiin sisäänvirtaavan hiilen määrä on suurempi kuin sen poistuma, 

metsän hiilivarasto kasvaa ja metsä toimii hiilinieluna. Jos taas hiilen poistuma on suurempi 

kuin sisäänvirtaus, metsän hiilivarasto hupenee ja se on hiililähde. Metsäekosysteemin 

hiilivaraston karttumisnopeus riippuu ilmastosta, maannoksen laadusta, valtapuulajista ja 

metsänhoidollisista toimenpiteistä (Lal 2005, 242). Liski et al. (2006, 692) arvioivat hiilen 

sisäänvirtauksen Suomen metsiin vuonna 2004 olleen 0,39 kg/m2/vuosi ja hiilen poistuman 

olleen 0,29 kg/m2/vuosi. Suomen metsät ovat siis ilmeisen merkittävä hiilinielu. 

3.1 Hiilen kierto metsäekosysteemissä 

Metsäekosysteemiin sitoutuva hiili on pääosin kasvien fotosynteesissä sitomaa ilmakehän 

hiilidioksidia (CO2). Hiiltä voi päätyä metsäekosysteemiin monilla muillakin tavoilla 

(Lorenz & Lal 2014, 35–39), mutta niiden osuus hiilen sitomisessa verrattuna kasvien 

fotosynteesiin on vähäinen. Sen vuoksi hiiltä oletetaan tässä työssä sitoutuvan vain 

fotosynteesissä ja muut hiilen sisäänvirtaukset jätetään huomiotta. Fotosynteesi tapahtuu 

pääasiassa puun lehdissä, jotka sitovat veden ja auringon valon avulla CO2:n hiiltä 

hiilihydraatteihin. Niitä puu kuljettaa kaikkiin osiinsa, varastoi sekä käyttää 

aineenvaihduntaansa ja rakenteidensa kasvuun. Havupuiden kuiva-aineen hiilipitoisuus on 

51 % ja lehtipuiden 49 % (Knuuttila 2003, 25). Ajoittain puusta varisee vanhaa kuorta, oksia, 

lehtiä ja siemeniä karikkeeksi maahan. Maanpäällinen karike ja kuolleet juuret muodostavat 

pääasiallisen hiilivuon maaperään. Lorenz ja Lal (2014) kuvaavat, kuinka hiiltä päätyy 
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maaperään myös sateen vaikutuksesta ja juurten kautta. Puun lehtiä, oksia ja runkoa pitkin 

valuvaan sadeveteen liukenee puun pinnoilta orgaanisia aineita, jotka päätyvät veden 

mukana maahan. Sadeveden mukana maahan siirtyvän hiilivuon suuruus vaihtelee, ja 

pohjoisessa lehtimetsässä sen suuruus on 2 % kaikesta karikkeesta. Elävät puun juuret taas 

vapauttavat hiiliyhdisteitä ympäröivään maaperään useilla tavoilla, joihin sisältyy muun 

muassa kuolleiden solujen poistuma, hiiliyhdisteiden siirtyminen symbionteille (toisille 

symbioottisen suhteen eliöille) ja eritteiden vapautuminen elävistä soluista. (Lorenz & Lal 

2014, 50–54.) 

 

Vain pieni osa metsäekosysteemiin sitoutuneesta hiilestä varastoituu maaperään 

pitkäaikaisesti. Hiiltä poistuu metsäekosysteemistä kasvien soluhengityksen, karikkeen 

hajoamisprosessin sekä vähäisimpänä hiiliyhdisteiden huuhtoutumisen ja eroosion 

vaikutuksesta. Puun sitomasta hiilestä osa vapautuu kasvien soluhengityksessä ja 

fotosynteesin tuotteena CO2:na ilmakehään. Maaperän hajottajien soluhengitys on kuitenkin 

merkittävin hiilen ulosvirtaus metsäekosysteemistä. Maaperän pieneliöt ja mikrobit 

käyttävät karikkeen orgaanista ainetta hiilen lähteenään, ja hajotusprosessissa vapautuu 

soluhengityksen tuloksena hapellisissa oloissa CO2:a ja hapettomissa metaania (CH4). 

Hajotusnopeus riippuu hajotettavan aineksen koostumuksesta; noin 90 % orgaanisesta 

aineksesta hajoaa 10–100 vuodessa, kun taas osa biomassasta on heikosti hajoavaa ja sen 

hajoamiseen kuluu 100 vuodesta yli 1000 vuoteen. Maaperän sisältämän hiilen määrä kasvaa 

hitaasti ajan myötä, kun stabiilin hiilen määrä maaperässä kasvaa nopeasti hajoaviin 

(labiileihin) hiiliyhdisteisiin verrattuna. Myös hajotusprosessissa syntyy uusia vaikeasti 

hajoavia yhdisteitä. Hiiltä voi siirtyä maaperän pitkäaikaiseen varastoon myös sitoutumalla 

esimerkiksi mineraaleihin ja puuhiilenä epätäydellisen palamisen seurauksena. (Lorenz & 

Lal 2014, 69–81.) Kuvassa 5 on esitetty metsäekosysteemin tärkeimmät hiilivuot. 
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Kuva 5. Hiilen virtaus metsäekosysteemissä. Mukailtu lähteestä Lorenz & Lal 2014. 

 

3.2 Hiilivarastointi Suomen metsätyypeissä 

Metsätalousalueisiin Suomessa kuuluu erilaisia kasvuympäristöjä. Kankailla, lehdoissa ja 

suoalueilla maaperä on vuosituhansien kuluessa kehittynyt tietynlaiseksi ilmaston ja 

kasvillisuuden vaikutuksesta alkuperäisen maaperän koostumuksen pohjalta. Tätä maaperän 

pintakerrosta, jonka koostumukseen kasvillisuus on vaikuttanut, kutsutaan maannokseksi. 

Abioottisten tekijöiden johdosta myös hiilen dynamiikka eri kasvupaikoissa poikkeaa 

toisistaan. Suomessa yleisimmät kasvuympäristöt ovat kangasmetsät ja suot. 

Hiilivarastointia niissä sekä lehtipuille suotuisissa lehdoissa tarkastellaan seuraavissa 

kappaleissa. 

 

Noin 80 % Suomen metsistä koostuu havupuista (Metsäntutkimuslaitos 2014, 36). 

Havumetsille ominainen maannos on nimeltään podsoli, jota muodostuu viileässä ja 

kosteassa ilmastossa, jossa sataa enemmän kuin ehtii haihtua. Podsolia on arvioitu olevan 

Suomen pinta-alasta noin puolet (Tamminen & Tomppo 2008, 3). Podsolin ylin kerros on 

osittain hajonneesta biomassasta koostuvaa tummaa kangashumusta, jossa risteilee 

sienirihmastoja. Humuksen alla on vaalea, vaihtelevan paksuinen huuhtoutumiskerros, josta 

vesi huuhtoo mukanaan rauta- ja alumiiniyhdisteitä alla olevaan punertavaan 

rikastumiskerrokseen, johon ne saostuvat. Puut ovat riippuvaisia etenkin karikkeen 
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sisältämästä typestä, joka yleensä on puuston kasvua rajoittava tekijä. Havupuiden neulaset 

hajoavat lehtevää ainesta hitaammin, johtuen niiden sisältämistä vaha- ja hartsiaineista. 

(Rantala 2014, 31–34.) 

 

Suomen metsätalousmaasta noin kolmasosa luokitellaan turvemaaksi, ja koko maan 

suopinta-alasta on ojitettu noin puolet metsän kasvun parantamiseksi (Metsäntutkimuslaitos 

2014, 35). Soilla puiden kasvua rajoittaa eniten kivennäisaineiden puute ja runsas kosteus, 

ja puuston rakenne ja laatu kehittyvät kasvuolosuhteiden vuoksi melko epätasaiseksi (Äijälä 

et al. 2014, 17). Turve on epätäydellisesti hajonnutta biomassaa. Sitä muodostuu ajan 

mittaan runsaan kosteuden ja maan hapettomuuden tuloksena, kun kuollutta kasvimassaa 

syntyy enemmän kuin sitä ehtii hajota. Märkinä vuosina turvemaat toimivat hiilivarastoina 

hitaan hajoamisen johdosta, mutta kuivempina vuosina orgaanisen aineksen hajotus on 

nopeampaa ja suo saattaa toimia hiililähteenä. Turvemaan ojitus laskee maanalaisen veden 

pinnan korkeutta, jolloin orgaanisen aineksen hajotus kiihtyy ja turvemaasta voi tulla vielä 

suurempi päästölähde. (Lorenz & Lal 2014, 135–139.) Toisaalta ojitus lisää metsän kasvua 

ja siten sitoo entistä enemmän hiiltä maanpäälliseen biomassaan ja karikkeen mukana 

turpeeseen, jonka kuiva-aineen hiilipitoisuus voi olla 50 % (Minkkinen et al. 2001, 56; Lal 

2005, 245). 

 

Lehtoja tavataan Suomessa vain maan eteläisimmissä osissa. Suomen lehdot ovat pääosin 

lehtipuita sisältäviä sekametsiä. Maannos on vähemmän hapanta kuin kankailla, minkä 

ansiosta olosuhteet ovat suotuisammat maaperäeliöille. Niiden toiminnan tuloksena 

lehtomaan orgaaninen ja epäorgaaninen aines sekoittuvat lehtomullaksi. Maan 

sekoittuminen, maaperäeliöiden sieniä tehokkaampi hajottaminen ja karikkeen lehtevän, 

helposti hajoavan aineksen runsaus neulasiin nähden edesauttavat karikkeen nopeaa 

hajoamista. (Rantala 2014, 30–32.) Lehdoissa maanpäällisen biomassan hiilivarasto on 

tyypillisesti suurempi kuin havumetsissä, mutta maaperän hiilipitoisuus on vastaavasti 

pienempi (Lal, 2005). Lehdoissa maannos on ravinteikkaampaa kuin kankailla, ja lehtipuut 

kasvavat täyteen mittaansa havupuita nopeammin; havupuiden tilavuuskasvu on 

suurimmillaan 50–70 vuoden ja rauduskoivulla 35–45 vuoden iässä (Rantala 2014, 60–62). 
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4 METSÄNHOITO JA SEN VAIKUTUKSET HIILIVARASTOON 

Yksityishenkilöt omistavat Suomen metsätalousmaista noin 67 % (Metsäntutkimuslaitos 

2014, 35). Metsänhoidollisten toimenpiteiden tavoitteena on tavallisesti saada metsä 

tuottamaan enemmän ja korkealaatuisempaa puuta kuin metsästä hoitamattomana saisi 

korjattua, ja työn kokeellinen osa toteutetaan tämän oletuksen kautta. Metsää on pitkään 

kasvatettu tasaikäisrakenteisena, jossa kiertoajan lopussa hakkuupituuteen kasvanut metsä 

kaadetaan ja kerätään puutavaraksi. Vuonna 2014 metsälaki uudistettiin, jonka johdosta 

nykyään on mahdollista kasvattaa metsää myös eri-ikäisrakenteisena, johon kuuluu 

päätehakkuun sijaan pienempiä poimintahakkuita. Tässä luvussa keskitytään tasaikäisessä 

metsänkasvatuksessa suositeltuhiin menetelmiin ja tarkastellaan niiden vaikutusta 

metsäekosysteemin hiilivarastoon. Tarkastelukohteena ovat kuusimetsät. 

 

Tasaikäisrakenteisen metsän hoidossa tärkeä käsite on kiertoaika, jonka katsotaan loppuvan 

päätehakkuuseen ja alkavan metsän uudistamisesta eli uuden puusukupolven perustamisesta.  

Päätehakkuun jälkeen maanpintaa yleensä muokataan ja metsä viljellään kylvämällä tai 

istuttamalla. (Rantala 2014, 79, 84.) Kuusi uudistetaan yleensä istuttamalla, jolloin sopiva 

istutustiheys hehtaarille on noin 1800 tainta, riippuen kasvupaikan viljavuudesta (Äijälä et 

al. 2014, 49–50). Taimikonhoitovaiheessa, eli noin kuuden vuoden sisällä istutuksesta, 

uudistusalalta poistetaan taimien kasvua heikentävää kasvustoa, kilpailevia lehtipuita ja 

taimikkoa harvennetaan, eli huonokuntoiset taimet poistetaan. Harvennusten tarkoituksena 

on parantaa hyväkuntoisten taimien kasvuolosuhteita. Myöhemmissä harvennushakkuissa 

poistetaan jo varttuneita puita suosien aina hyväkuntoisia yksilöitä. (Rantala 2014, 115–

119.) Harvennushakkuu voidaan tehdä ylä- tai alaharvennuksena. Yläharvennuksessa 

poistetaan kookkaimmat 50–100 puuta hehtaarilta, kun taas alaharvennuksen tarkoituksena 

on poistaa valtapuita pienemmät puut ja turvata laadultaan lupaavimpien puiden kasvu. 

Yläharvennusta käyttämällä uudistushakkuu viivästyy 5–20 vuodella. (Äijälä et al. 2014, 

99–100.) 

 

Metsänhoidolla on moninaisia vaikutuksia sekä puuston että maaperän hiilivarastoihin. 

Lorenz ja Lal (2014) toteavat hiilen varastointikyvyn olevan suuri nuorissa metsissä, kun 

taas vanhoissa metsissä on suuri hiilisisältö. Lyhyt kiertoaika siten maksimoisi biomassan 

tuotoksen, mutta pitkä kiertoaika kartuttaisi metsäekosysteemin hiilivarastoa. (Lorenz & Lal 
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2014, 127.) Liski (2000) toteaa kirjoituksessaan samoin, mutta esittää pidemmän kiertoajan 

kartuttaman hiilen määrän olevan melko pieni verrattuna lyhyeen kiertoaikaan varsinkin 

kuusimetsissä. Toisaalta kuusimetsän puunkäytön päästöt ovat huomattavasti pienemmät 

pidemmällä kiertoajalla. (Liski 2000, 641–642.) Lorenzin, Lalin ja Liskin mainitsema hiilen 

varastointikyky metsissä liittyy vahvasti juurikin puuston kasvunopeuteen, joka saavuttaa 

huippunsa puulajista riippuen 30–70 vuodessa. Kiertoajan pidentämistä rajoittaa puiden 

biologisen iän lisäksi kasvava riski puukuolemiin, sairauksiin ja muihin häviöihin (Lorenz 

& Lal 2014, 127). Clarke et al (2015, 9) muistuttavat, että metsänhoidon vaihtelevat 

vaikutukset maaperän hiilivarastoon riippuvat käytetyistä hoitomenetelmistä, metsäalueesta 

ja puulajista. 

4.1 Päätehakkuu 

Tasaikäisrakenteisissa metsissä yleinen päätehakkuumenetelmä on avohakkuu, jossa 

uudistusalalta poistetaan lähes kaikki puut mahdollisia luonnonhoidollisia jättöpuita lukuun 

ottamatta. Maaperän hiilivarastoon vaikuttaa vahvasti se, käytetäänkö kokopuuhakkuuta 

(KPH) vai runkohakkuuta (RH), jossa hakkuutähteet, eli latvat, oksat, lehdet ja neulaset 

jätetään hakkuualueelle. KPH:ssa pyritään poistamaan kaikki maanpäällinen puumassa 

alueelta. (Kaarakka et al. 2013.) Hakkuualueelle suositellaan jätettäväksi vähintään 30 % 

hakkuutähteistä (Äijälä et al 2014, 68), mikä toteutuu RH:ssa itsestään. Käytännössä myös 

KPH:ssa hakkuualueelle voi jäädä suositusten mukainen osuus hakkuutähteistä johtuen 

tähteiden epätarkasta koneellisesta keräämisestä (Clarke et al. 2015, 17). Metsä muuttuu 

avohakkuun jälkeen hiililähteeksi, kun puuston poistumisen takia hiilivuo 

metsäekosysteemiin kutistuu huomattavasti, samalla kun hakkuualueelle jääneiden 

hakkuutähteiden hajotessa vapautuu CO2:a (Lorenz & Lal 2014, 131). Maahan jäävät 

hakkuutähteet kasvattavat maaperän hiilivarastoa vain hetkellisesti muutaman vuoden ajan 

(Liski et al 2006, 694; Lorenz & Lal 2014, 132). KPH:n on katsottu pitkällä aikavälillä 

pienentävän maaperän hiilivarastoa kuusimetsissä (Kaarakka 2014). Palosuo ja Wihersaari 

(2000) esittävät, että KPH:n vaikutuksesta kiertoajan aikana maaperän hiilivarastoon syntyy 

1–2 %:n suuruinen vaje. Siitä johtuen maaperän kokonaishiilivaraston on katsottu 

pienenevän pitkällä aikavälillä hakkuiden vaikutuksesta. (Palosuo & Wihersaari 2000, 25, 

32.)  
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Avohakkuulla voi olla muitakin vaikutuksia hiilivarastoon. Puiden poistamisen johdosta 

maaperän lämpötila voi nousta ja karikkeen hajoaminen siten nopeutua. Työkoneiden 

aiheuttama maan tiivistyminen ja sekoittuminen saattavat vaikuttaa orgaanisen aineksen 

hajoamisnopeuteen; maan tiivistyminen hidastaisi ja maakerrosten sekoittuminen 

nopeuttaisi hajoamista ja hiilen vapautumista. Hakkuutähteen ja varsinkin typpirikkaiden 

neulasten poistaminen uudistusalalta voi vaikuttaa negatiivisesti uuden puusukupolven 

kasvuun. (Clarke et al. 2015, 10.) Kaarakka et al. (2014) eivät kuitenkaan havainneet 

KPH:lla olleen vaikutuksia uuden puusukupolven kasvuun. Samanlaisia tuloksia kerrotaan 

saadun muissa samankaltaisissa tutkimuksissa. (Kaarakka et al 2014, 183–185.) Hakkuun 

vaikutukset metsäekosysteemin hiilivarastoon koko kiertoajalla voivat olla hyvin vaihtelevat 

(Lorenz & Lal 2014, 132; Clarke 2015, 10). Tutkimustietojen perusteella hakkuut 

näyttäisivät pitkällä aikajänteellä pienentävän maaperän hiilivarastoa, ellei vuosisatojen 

kuluessa mahdollinen puiden kasvun nopeutuminen kumoa hakkuiden aiheuttamaa 

hiilivajetta. 

 

Päätehakkuun yhteydessä voidaan poistaa maasta kannot ja suurimmat juuret energiakäyttöä 

varten. Eräitä kantojen korjuusta saatavia etuja ovat fossiilisten energialähteiden 

korvaaminen puubiomassalla, uuden puusukupolven nopeampi kehitys sekä pienempi riski 

tuholais- ja tautituhoihin. Toisaalta kantojen korjuu voi pienentää maaperän hiilivarastoa ja 

hajottajaeliöiden monimuotoisuutta hajoavan puuaineksen poistuessa alueelta. (Kellomäki 

et al. 2013, 166–167.) Kaarakka et al. (2016) toteavat, ettei kantojen korjuulla ollut 

merkittävää vaikutusta maaperän hiilivarastoon 11–12 vuotta korjuun jälkeen. Kantojen 

korjuu näyttäisi tutkimusten valossa pienentävän hiilivarastoa, mutta vaikutus voi olla myös 

metsäkohtainen. (Kaarakka et al. 2016, 61–62.)  

4.2 Metsän uudistamisvaihe 

Maanmuokkauksella pyritään nopeuttamaan taimien kasvua poistamalla niiden ympäriltä 

kangashumuskerrosta, joka on epäsuotuisa kasvualusta taimille. (Rantala 2014, 35, 84, 91.) 

Kangasmaille sopivia maanmuokkausmenetelmiä ovat äestys ja laikutus (Äijälä et al. 2014, 

49). Tässä luvussa keskitytään laikutukseen. Siinä kangashumus poistetaan noin puoli metriä 

halkaisijaltaan olevalta pyöreältä laikulta. Laikusta otettu maa voidaan kääntää ylösalaisin 

muokkaamattoman maan päälle toiseksi taimen alustaksi. Laikku edistää taimen juurten 
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kehitystä, vähentää muun kasvillisuuden kilpailua ja suojaa tainta tuholaisvaurioilta (Äijälä 

et al. 2014, 83). 

 

Maanmuokkauksen katsotaan aiheuttavan maaperässä olevan orgaanisen aineksen 

sekoittumista ja hapettumista, mikä johtaa sen nopeampaan hajoamiseen verrattuna 

muokkaamattomaan maahan. Mitä enemmän maata muokataan ja sekoitetaan, sitä 

suurempaa voidaan olettaa hiilen vapautumisen olevan. Vaikutukset tosin vaihtelevat 

kasvupaikoittain. (Jandl et al 2007, 261–262.) Mjöfors et al (2015) toteavat mittaustensa 

pohjalta, että maanmuokkaus ei vaikuttaisi CO2:n vapautumiseen maaperästä, ja saattaa jopa 

vähentää päästöjä. He myös päättelevät, että karike hajoaa nopeammin maan peittämänä 

kuin maan pinnalla, ja että se olisi suurin maanmuokkauksen aiheuttama vaikutus karikkeen 

hajoamisnopeuteen. (Mjöfors et al. 2015.) Mjöfors et al (2017) tulivat siihen tulokseen, että 

koneellisen maanmuokkauksen aiheuttamat hiilipäästöt olisivat pieniä verrattuna siihen 

hiilimäärään, jonka tehostunut puiden kasvu sitoo. Tämän Ruotsissa tehdyn tutkimuksen 

mukaan kohtuullinen maanmuokkaus olisi positiivinen toimenpide metsän pitkäaikaisen 

hiilivaraston kannalta. (Mjöfors et al 2017, 6–7.)  

4.3 Harvennushakkuut 

Harvennushakkuulla on samantyyppisiä vaikutuksia metsän kokonaishiilivarastoon kuin 

päätehakkuulla siinä mielessä, että metsiköstä poistetaan puuta. Osa harvennetusta 

puuaineksesta on tosin mahdollista jättää metsään, jos siitä saatavat tulot eivät kata 

korjauskuluja. Tässä kuitenkin oletetaan harvennetun puuaineksen poistuvan kokonaan 

metsäekosysteemistä. KPH ja RH ovat läsnä harvennuksessa samoin kuin päätehakkuussa. 

Harvennuksessa hiilitaseeseen vaikuttavat useat seikat: poistetun puumassan määrä, mihin 

hakkuutähteet joutuvat, fyysiset muutokset maaperässä ja latvuston kyky sitoa CO2:a 

ilmakehästä (Wallentin & Nilsson 2011, 23). 

 

Mäkisen et al. (2006, 104) mukaan voimakkaat harvennukset vähentävät kuusikon 

kokonaiskasvua, mutta toisaalta voimakkaampi harvennus johtaa kuusen nopeampaan 

läpimitan kasvuun (Mäkinen & Isomäki 2004, 354–355; Jandl et al. 2007, 257). Tästä 

päätellen harvennus johtaa laadukkaamman ainespuun tuotokseen, mutta pienempään 

biomassan hiilivarastoon, ja sitä kautta kenties pienempään maaperän hiilivarastoon 
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karikesyötteen vähentyessä. Wallentin ja Nilsson (2011, 27–32) toteavat kuusen 

tilavuuskasvun heikentyneen vain hieman KPH-harvennuksen jälkeen. Tilavuuskasvu 

kiihtyi kolmen vuoden sisällä harvennuksesta johtuen tehostuneesta fotosynteesistä 

neulasissa. Tämän perusteella he väittävät, että harvennuksella saavutettu kasvun 

kiihtyminen korvaisi harvennuksen aiheuttaman kasvuhäviön suhteellisen nopeasti. 

(Wallentin ja Nilsson 2011, 27–32.) Tutkimuksista ei tosin löytynyt viitteitä siihen, että 

Suomessa tai muussa pohjoismaassa harvennus kiihdyttäisi kuusikon tilavuuskasvua, mikä 

olisi merkittävää hiilensidonnan kannalta. Jandl et al. (2007, 262) tiivistävät harvennuksen 

vaikutuksen hiilivarastoa pienentäväksi. Tämän he perustelevat johtuvan yksinkertaisesti 

kasvavan puuston harvenemisesta ja poistamisesta. 

 

Norjalaisen tutkimuksen tulosten perusteella myös maaperän hiilivarasto saattaa pienentyä 

harvennuksen voimakkuuden kasvaessa (Nilsen & Strand 2008, 207). Vaikka Tammisen et 

al. (2012, 37) kokeessa harvennettu puuaines poistettiin metsästä, maaperän hiilivarastossa 

ei huomattu selvää muutosta. Näiden tutkimusten aikajänteet eivät kuitenkaan kata useaa 

kiertoaikaa ja siksi on epäselvää, kuinka suuri vaikutus harvennuksilla maaperän 

hiilitaseeseen on.  Palosuon ja Wihersaaren (2000, 24) tuloksista voisi päätellä, ettei 

harvennus aiheuta edes päätehakkuun aiheuttamaa 1–2 %:n vajetta maaperän hiilivarastoon 

kiertoajalla, ja siten harvennusten vaikutus maaperän hiilivarastoon olisi sitäkin pienempi. 

Siinä tapauksessa mahdollinen hiilivaraston pieneneminen näkyisi selvästi vasta satojen 

vuosien kuluessa. 
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5 KUUSIMETSÄ JA HIILIVARASTOT 

Tässä luvussa sovelletaan edellä käsiteltyä tietoa metsien hiilivarastoinnista ja 

metsänhoidosta käytännön hiilivarastotarkasteluun. Hiilivarastoinnin tarkastelukohteeksi 

Suomessa kasvatettavista puulajeista on valittu kuusi. Kuusta on istutettu vuodesta 2006 

lähtien enemmän kuin mäntyä (Metsäntutkimuslaitos 2014, 109), joten tulevien 

vuosikymmenten kannalta kuusimetsien hiilensidontaa on syytä tarkastella. Myös 

henkilökohtainen mielenkiinto kuusimetsiin on vaikuttanut valintaan. Kuusimetsikön 

kasvua simuloidaan Luonnonvarakeskuksen Motti-ohjelmiston avulla. Motti tarjoaa useisiin 

lähtötietoihin Tapion vuoden 2006 metsänhoidon suosituksiin perustuvia malleja, joita 

hyödynnetään simuloinnissa. Tarkasteluajanjakso on 100 vuotta, ja kohteena on hehtaarin 

kokoinen metsikkö. Kasvupaikat valitaan sekä eteläisestä että pohjoisesta Suomesta. 

Etelästä kasvatusalueeksi valitaan Lappeenranta, jossa vuoden lämpösumma on 1300 d.d. ja 

korkeus merenpinnasta 65 m. Pohjoisesta valitaan Kemi, jossa lämpösumma on 997 d.d ja 

korkeus merenpinnasta 10 m. Kemi sijaitsee noin 530 km Lappeenrantaa pohjoisempana. 

Eteläisen kuusimetsän kasvatuksessa vertaillaan neljää eri skenaariota: muokataanko 

metsänuudistuksessa maata vai ei, ja käytetäänkö ylä- vai alaharvennusta. Lisäksi 

taimikonhoito suoritetaan kaikissa paitsi hoitamattomissa metsiköissä. Hiilivaraston 

kehityksessä tarkastellaan vain puuston biomassaan sitoutunut hiili, joten maaperän 

hiilivarasto jätetään huomiotta. Metsäkoneiden ja puunkuljetusketjujen päästöjä ei 

myöskään huomioida.  

5.1 Metsänhoitotoimet ja puuston hiilivarasto 

Kasvupaikaksi valitaan sekä pohjoisessa että etelässä tuore kivennäismaa ilman lisämääreitä. 

Uudistaminen suoritetaan Tapion suositusten mukaisesti istuttamalla 1800 tainta hehtaarin 

alueelle, ja maa muokataan kääntömätästyksellä tai ei ollenkaan. Taimien eloonjääminen on 

100 %. Kasvatuksessa suoritetaan varhaisperkaus, taimikonhoito, ennakkoraivaus ja 

yläharvennukset suositusten mukaisesti. Hoitamattomassa metsässä kasvatustoimia ei tehdä. 

Harvennukset suoritetaan leimausrajan keskeltä ”jäävä puusto”-alueen keskelle, ja 

harvennuksessa metsän pohjapinta-alasta poistetaan enintään 30 %. Ylä- ja 

alaharvennuksille laaditaan erilliset skenaariot. Harvennuksissa korjataan energiapuuta: 

latvat, oksat ja neulaset kerätään. Päätehakkuussa kerätään lisäksi kannot. Energiapuun 

talteenottoprosentti on 100 % ja läpimittarajaa ei ole. Päätehakkuu suoritetaan 
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Lappeenrannan hoidetuissa metsiköissä 80 vuoden, hoitamattomassa 100 vuoden ja Kemin 

kaikissa metsiköissä 100 vuoden kohdalla. Hoidettu metsä uudistetaan heti päätehakkuun 

jälkeen. Tarkasteluaikana tapahtuvan päätehakkuun avulla voidaan tarkastella eri ositteiden 

– tukin, kuitu- ja energiapuun – kertymiä kierron aikana. Tuloksena saadaan metsän 

biomassan sisältävän kuiva-aineen kehityksen datapisteet sisältävä Excel-tiedosto. Oletetaan 

biomassasta 50 % olevan hiiltä (C). Biomassan yksikkö tulostaulukoissa on 1000 kg/ha, 

joten arvot kerrotaan 0,5:llä. Kuviin 6 ja 7 on koottu eri skenaarioiden mukaiset hiilen 

kertymät biomassaan sekä Lappeenrannan että Kemin kuusimetsiköissä. Kaikkiin 

metsiköihin, etenkin hoitamattomiin, kasvaa tarkasteluaikana lehtipuita (mm. rauduskoivu), 

ja ne sisältyvät biomassa- ja hakkuukertymiin kuusen ohella. 

 

 

Kuva 6. Lappeenranta: biomassaan sitoutunut hiili 100 vuoden tarkastelujaksolla. Selitteet: MM 

(maanmuokkaus tehty); YH (yläharvennus); AH (alaharvennus). Hakkuut tapahtuvat 100. vuonna. 
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Kuva 7. Kemi: biomassaan sitoutunut hiili 100 vuoden tarkastelujaksolla. Selitteet: MM (maanmuokkaus 

tehty); YH (yläharvennus); AH (alaharvennus). Kemin metsikössä ei suoritettu alaharvennuksia. Motti olettaa 

biomassan nollaksi vuoteen 23 Kemissä; sen käyriä on jatkettu alkamaan vuodesta 17. Hakkuut tapahtuvat 100. 

vuonna. 

 

Kuvien 6 ja 7 kuvaajista huomataan metsikön sijainnilla olevan merkittävin vaikutus puuston 

kasvuun. Vaikka Kemi sijaitsee rannikolla ja lähempänä merenpinnan korkeutta kuin 

Lappeenrannan metsikkö, aiheuttaa kuitenkin Kemin matalampi lämpösumma metsikön 

selvästi hitaamman kasvun. Maanmuokkauksella (MM), taimikonhoidolla ja 

harvennustavalla huomataan olevan myös vaikutuksia puuston kasvuun. MM suositusten 

mukaisella kääntömätästyksellä nopeuttaa taimikon kasvua Lappeenrannan metsiköissä 

selkeästi verrattuna skenaarioihin ilman MM:ta. Lisäksi myöhempi puuston järeytyminen on 

MM-metsiköissä noin neljä vuotta muokkaamatonta metsikköä edellä. Kemin metsiköissä 

MM nopeuttaa taimikon kasvua noin kymmenellä vuodella verrattuna muokkaamattomaan 

metsikköön. Toisaalta Kemin MM-metsikön kasvu muuttuu vuosien 40–50 paikkeilla 

muokkaamatonta metsikköä hitaammaksi. Kasvun hidastuminen ei ole kovin merkittävä, 

kun otetaan huomioon maanmuokkauksen johdosta saatu ylimääräinen harvennushakkuu. 

Tämän kaltaista kasvun hidastumista ei Lappeenrannassa kuitenkaan tapahtunut. 
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Taimikonhoito aikaistaa puuston kasvua, mikä huomataan vertaamalla hoitamattoman 

metsän skenaariota hoidettuihin. Taimikonhoidossa jätetään terveet ja parhaiten kasvavat 

taimet kasvamaan ja vähennetään muun kasvillisuuden kilpailua, joten tulos oli odotettu.  

 

Alaharvennuksen (AH) käyttö Lappeenrannassa pitkittää harvennusten välistä aikaa 

yläharvennukseen (YH) verrattuna. Tämä johtuu siitä, että harvennuksissa on käytössä noin 

30 % pohjapinta-alan poisto; AH:n tapauksessa jo ensimmäisessä harvennuksessa runkoluku 

– ja siten tuleva kasvu – tippuu pienemmäksi kuin YH:ssa. AH:ta käyttäessä kuusimetsissä 

tulisi siis vähentää harvennuksen voimakkuutta, jotta kasvutappiot pienenisivät. Tällöin 

hakkuukertymät tosin vähenevät, mutta kiertoaika lyhenisi YH:seen verrattuna, kun 

suurimmat puut jätetään järeytymään. Lappeenrannan metsiköissä toisen harvennuksen 

jälkeen on lisäksi huomattavissa AH:n kasvun heikkeneminen YH:seen verrattuna. AH-

skenaariossa AH ei suurenna hakkuukertymiä ja päätehakkuu joudutaan tekemään liian 

aikaisin – vain kuusi vuotta viimeisen harvennuksen jälkeen. AH näyttää heikommalta 

vaihtoehdolta tässä 80 vuoden aikaisessa kuusimetsän kasvatuksessa.  

5.2 Ainespuun tuotos eri skenaarioissa 

Olennainen kysymys metsän hiilitaseen kannalta on, kuinka paljon puuta harvennuksessa 

poistuu ja kuinka pitkän ajan kuluessa puusto sitoo takaisin harvennuksessa poistuneen 

hiilen määrän. Kuvien 6 ja 7 hoidettujen metsiköiden – pois lukien Lappeenrannan AH ja 

MM_AH-skenaariot – harvennuksissa poistunut hiili sitoutuu aina takaisin puustoon; 

jokaisen harvennusvuoden hiilivarasto on edelliseen nähden suurempi sekä etelässä että 

pohjoisessa. Ilman päätehakkuuta AH- ja MM_AH-skenaarioissa metsä sitoisi aikanaan 

harvennuksessa poistuneen hiilen takaisin. Toisaalta niissä vanhenevan valtapuuston 

hidastuva kasvu ja harvennusvälin viivästyminen YH:seen verrattuna ei näytä hyödylliseltä 

metsän hiilensidonnalle 80 vuoden kiertoajalla. Keskimäärin Lappeenrannan metsiköiden 

harvennuksissa poistuu 89–94 m3 ainespuuta, ja hakkuukertymä suurenee puuston 

kehityksen mukana. Harvennuksissa ja päätehakkuussa saatava ainespuu jaetaan tässä 

kolmeen ositteeseen: tukki-, kuitu- ja energiapuuhun. Kuvassa 8 esitetään ainespuuositteiden 

massan kehitys 80 vuoden aikana Lappeenrannan MM_YH-metsikössä. Kuuselle tukin 

latvaläpimitta on >15,5 cm ja kuitupuun 7–15,5 cm.  Tukin tiheyden oletetaan olevan 400 

kg/m3 ja kuitupuun 350 kg/m3. Energiapuuhun luetaan tässä kaikki tukki- ja kuitupuun 
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ulkopuolinen puun biomassa (hukkarunko, elävät ja kuolleet oksat, kannot, juuret ja 

neulaset). 

 

 

Kuva 8. Metsässä sijaitsevan ainespuun kuiva-aineen massa skenaariossa MM_YH. Tiheydet oletettu tukille 

(400 kg/m3) ja kuidulle (350 kg/m3). Energiapuun tuotosta jatkettu alkamaan 15. ikävuodesta vuoteen 10 

(ensimmäinen arvo vuonna 18). 

 

Puusto alkaa saavuttaa tukkipuun järeyden vasta 30. ikävuoden paikkeilla. Tukin tuotos on 

nopeinta ikävuosina 38–48, jonka jälkeen se alkaa hidastua. Vuosien 63–65 välillä tapahtuva 

kasvupiikki saattaa johtua Motin sisäisistä malleista, jotka määräävät tasaikäisen puuston 

kehitystä. Kuitupuun kehitys on kiihtyvää vuoteen 28 asti, jonka jälkeen sen tuotos hidastuu, 

mikä ymmärrettävästi johtuu puuston järeytymisestä tukkikokoon. Energiapuun tuotos on 

melko tasaista harvennuksista riippumatta ja sen massa jokaisena harvennusvuonna on 

suurempi verrattuna edelliseen harvennusvuoteen. Energiapuuta on metsikön biomassasta 

suurin osa vuoteen 60 asti, josta alkaen aina päätehakkuuseen asti suurin osa biomassasta on 

tukkipuuta. Eri ainespuuositteiden kehitys on tärkeää tietoa, kun suunnitellaan metsän 

käyttöä. Vaikka esimerkiksi tukin kehittyminen hidastuu vuosina 50–65, metsikön edelleen 

kasvattaminen voi olla kannattavaa, sillä päätehakkuusta ja uudesta istutuksesta kestää 

vähintään 25 vuotta, kunnes puusto alkaa jälleen järeytyä tukiksi. Toisaalta taas energia- tai 

kuitupuun tuottamiseen optimoidun metsän kiertoajan kannattaakin olla lyhyempi kuin 

tukkipuun tuotantoon tähtäävässä metsikössä. Ainespuumassan kehittymisen lisäksi 

metsästä hakkuissa saatavissa oleva ainespuu ja sen kokonaiskertymä ovat puunkäytön 
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kannalta olennaista tietoa. Kuvassa 9 esitetään eri ainespuuositteiden kertymät koko 

kiertoajalla Lappeenrannan kuusimetsiköissä.  

 

 

 

Kuva 9. Lappeenranta: ainespuukertymä kiertoajan päättyessä, hoidetuissa metsissä 80 vuoden ja 

hoitamattomassa (MM) 100 vuoden kohdalla. Taulukossa MM_YH:n ja MM:n kertymät ja ainespuun 

keskimääräinen vuotuinen kasvu. 

 

Metsikkö MM_YH tuottaa selvästi eniten ainespuuta hoidetuista metsistä, mutta kertymä 

hoitamattomasta MM:sta on absoluuttisesti suurin. Kun suhteutetaan MM_YH:n ja MM:n 

kertymät kiertoaikoihin, huomataan MM:n tuottavan keskimäärin hieman enemmän tukkia 

kuin MM_YH. Keskimäärin MM_YH:n muut ainespuukertymät ovat kuitenkin MM:aa 

suuremmat. Ero metsiköiden tukin keskimääräisessä vuosikasvussa on niin pieni, että 

hoidetun metsän voidaan katsoa tuottavan ainespuuta tehokkaammin. MM-skenaariosta 

puuttuu harvennusten lisäksi taimikonhoito, joka on voinut vaikuttaa ainespuun kertymiin. 

Vaikka hoitamaton metsikkö tuottaisikin enemmän ainespuuta hoidettuun verrattuna, tulee 

ottaa huomioon myös kasvava riski taudeille, luonnontuhoille ja tuholaisille vanhenevassa 

metsässä. 

5.3 Puutuotteiden hiilivarastot 

Hiilivarastoinnin näkökulmasta on tärkeää tarkastella, mihin metsästä poistettu puu 

käytetään. Jos metsästä kerätään energiapuuta polttoon, puun sisältämän hiili vapautuu 

hiilidioksidina vuoden kuluessa. Metsään jätetyt hakkuutähteet sen sijaan hajoavat vähintään 

useiden vuosien tai vuosikymmenien kuluessa, ja pieni osa hiilestä jää stabiilina maaperän 
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hiilivarastoon. Puun sisältämän hiilen vapautumisaika on siis tässä yhteydessä olennaista. 

Mitä pitkäikäisempi puutuote on, sitä kauemmin hiili pysyy varastoituneena. Puun käyttöä 

tarkastellaan ainespuuositekohtaisesti, sillä tukkia, kuitu- ja energiapuuta käytetään eri 

tarkoituksiin. Kuvassa 10 esitetään yksinkertaistetusti ainespuun käyttökohteet. Tukin 

käyttökohteiden osuudet arvioitu lähdekirjallisuudesta (Knuuttila 2003, 42). Tarkasteltaviksi 

esimerkkipuutuotteiksi on valittu rakennukset, huonekalut, paperi ja energia. 

 

 

Kuva 10. Ainespuusta valmistettavat puutuotteet ja niihin käytettävät oletetut ainespuuosuudet. Tarkasteltavat 

lopputuottteet ovat tekstilaatikoissa. Mukailtu lähteestä Hamberg et al. 2016. 

 

Huomataan, että vain puolet tukkipuusta saadaan sahatavaraksi rakennuksiin. Loput sahojen 

sivutuotteet – puru, kuori ja hake – menevät energiakäyttöön, puulevyihin ja puumassan 

valmistukseen. Toisaalta myös osa kuitupuusta käytetään huonekaluihin ja rakennuksiin 

paperin ohella. Hamberg et al. (2016) kertovat puutuotteiden hiilitaselaskennassa 

käytettävän oletettuja puoliintumisaikoja, jotta puutuotteiden hiilivarastoa voidaan arvioida. 

Puoliintumisaika kertoo vuosissa sen ajan, jossa tuotteen hiilivarasto puolittuu. Sahatavaran 

puoliintumisaika on 35, puulevyjen 25 ja paperin 2 vuotta. (Hamberg et al. 2016, 20.) Tässä 

tarkastelun kohteena ovat kuitenkin puolivalmisteiden sijaan lopulliset puutuotteet. 

Oletetaan puoliintumisajoiksi rakennuksille 40, huonekaluille 15, paperille 2 ja 

energiapuulle 0,5 vuotta. Tuotteiden oletetaan myös hajoavan lineaarisesti, jolloin tuotteet 

ovat kokonaan hajonneet vastaavasti 80, 30, 4 ja 1 vuoden kuluttua. Metsiköksi, josta 

ainespuuta saadaan, valitaan Lappeenrannan MM_YH-metsikkö. Taulukkoon 1 on koottu 

hakkuissa saatavasta ainespuusta valmistettavat tuotteet prosenttiosuuksina kyseisenä 



 28 

hakkuuvuonna, sekä tuotteiden kumulatiivinen hiilisisältö. Tukissa oletetaan olevan hiiltä 

200, kuitupuussa 175 ja energiapuussa 225 kg/m3, eli puolet ainespuun tiheydestä. 

Kierrätysmateriaalia, kuten paperia ja kartonkia, ei huomioida. Laskennassa on oletettu, että 

kaikki hakkuusta saatava puu käytetään tarkasteltaviin puutuotteisiin jo saman vuoden 

aikana.  

 

Taulukko 1. Hakkuuvuosittaiset puun käyttökohteet prosenttiosuuksina sekä tuotteiden kumulatiivinen 

hiilisisältö. Vuodet laskettu metsän istutuksesta lähtien. 

  Vuosi 

  
33 43 53 65 80 100 

P
u

u
n

 

kä
yt

tö
 [

%
] Rakennukset 15,5 25,4 28,7 36,1 33,5 - 

Huonekalut 6,6 5,9 5,7 4,9 4,0 - 

Paperi 48,2 36,1 32,7 21,9 15,9 - 

Energia 29,6 32,7 32,9 37,1 46,5 - 

Tu
o

tt
ee

n
 

h
iil

is
is

äl
tö

 

[1
0

0
0

 k
gC

] Rakennukset 2,0 6,3 12,7 18,6 51,9 46,7 

Huonekalut 0,8 1,5 2,4 2,9 5,5 1,3 

Paperi 5,4 4,7 4,4 2,3 5,3 0 

Energia 4,5 6,4 7,1 8,8 48,9 0 

 

Paperinvalmistukseen ja energiakäyttöön sijoittunut puu ja sitä myöten hiili ovat 

vapautuneet kokonaan vuoteen 100 mennessä. Huonekalujen hiilivarasto kasvaa tasaisesti 

harvennusvuosien aikana, mutta päätehakkuun jälkeinen 20 vuoden tauko pienentää 

huonekalujen hiilivarastoa huomattavasti. Pitkän puoliintumisaikansa vuoksi rakennusten 

hiilivarasto on vielä erittäin merkittävä vuonna 100, jolloin vielä osa vuonna 33 

rakennetuista rakennuksista toimii hiilivarastoina. Rakennukset ovat tässä selkeästi 

varteenotettavin vaihtoehto metsästä poistetun hiilen varastoimiseen. Verrataan vielä kuvan 

9 taulukon MM_YH- ja MM-metsiköiden ainespuutuotoksia toisiinsa, kun otetaan huomioon 

kuvan 10 oletetut ainespuun virrat puutuotteisiin (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Metsiköistä MM_YH ja MM saatavasta ainespuusta puutuotteisiin sitoutuva hiili. 

 
 Rakennukset Huonekalut Paperi Energia Yht. 

M
M

_Y
H

 Tuotteisiin sitoutuva hiili 
[1000 kgC] 

53,1 7,8 37,2 75,71 173,8 

Keskim. hiilivaraston kasvu 
[1000 kgC/a] 

0,66 0,1 0,46 0,95 2,17 

M
M

 

Tuotteisiin sitoutuva hiili 
[1000 kgC] 

65,41 8,4 35,55 88,6 198 

Keskim. hiilivaraston kasvu 
[1000 kgC/a] 

0,65 0,08 0,36 0,89 1,98 

 

Taulukosta nähdään, että hoidettu MM_YH-metsikkö tuottaa vuosittain keskimäärin 

hoitamatonta MM-metsikköä enemmän pitkäaikaisiin hiilivarastoihin menevää ainespuuta. 

MM_YH-metsiköstä toisaalta poistetaan enemmän hiiltä käytettäväksi erittäin lyhytikäisiin 

paperiin ja energiaan. Ero on kuitenkin metsiköiden välillä melko pieni etenkin rakennuksiin 

sitoutuvan hiilen määrässä. Tarkastellaan vertailun vuoksi metsiköiden puuston ja 

puutuotteiden hiilivarastoja pitkällä aikajänteellä. Kuvassa 11 kuvataan hoitamattoman MM-

metsikön puuston hiilivarastoa MM_YH-metsikön puuston ja metsiköstä saatujen 

puutuotteiden yhdistettyyn hiilivarastoon. 

 

 

Kuva 11. MM-skenaarion puuston (MM_p) ja MM_YH-skenaarion puuston ja puutuotteiden (MM_YH_pt) 

hiilivarastot. Puutuotteista on otettu huomioon rakennukset ja huonekalut, jotka hajoavat lineaarisesti 80 ja 30 

vuoden kuluessa. 
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Kuvaajista huomataan MM_p:n hiilivaraston olevan MM_YH_pt:a merkittävästi suurempi 

vuoteen 305 asti, josta eteenpäin MM_p:n hiilivarasto pienenee MM_YH_pt:n alapuolelle. 

Puuston hiilivarastopotentiaali on myös selkeästi suurempi kuin puutuotteilla. MM_p:n 

hiilivarasto on korkeimmillaan vuoden 200 paikkeilla, josta vuoteen 330 mennessä puuston 

runkoluku hupenee alle sataan ja puuston keskiläpimitta nousee yli 55 cm:iin. Tällöin myös 

puuston tilavuus laskee, kuten kuvaajasta nähdään. MM_YH_pt:n hiilivarastossa on 

nähtävissä kasvua jokaisen kiertoajan jälkeen, mutta kasvu on silti hyvin pientä. Kuvaajan 

perusteella hoidettu metsä olisi parempi hiilivarastoinnin kannalta, kun tarkastelu kattaa yli 

kolme vuosisataa. Satojen vuosien tarkasteluaika on kuitenkin hyvin epärealistinen ilmaston 

jatkuvan muutoksen ja metsänhoidon kehittymisen vuoksi. Tästä johtuen hoitamaton metsä 

on ilmeisen tärkeä hiilivarasto keskipitkällä aikavälillä. Ihanteellinen skenaario olisi 

sellainen, jossa puuston tilavuus pystyttäisiin – esimerkiksi hoitokeinoin – pitämään vuoden 

200 tasolla, eikä hiilivarasto alkaisi pienetä. 

 

Motin biomassamallit perustuvat pääosin talousmetsistä kerättyihin mittausaineistoihin, 

eivätkä puuston kasvu- ja kuolleisuusmallit siten ole täysin luotettavia vanhojen metsien 

tapauksessa. Merkittävin virhelähde voi olla etenkin kuolleisuusmalleissa. Motin mallit 

mahdollisesti yliarvioivat kasvua ja aliarvioivat kuolleisuutta vanhoissa metsissä, jolloin 

biomassaennusteet olisivat huomattavia yliarvioita. (Salminen, sähköpostiviesti 

15.12.2017.) Ero MM_p:n ja MM_pt:n välillä on todellisuudessa siis todennäköisesti 

pienempi ja MM_pt ohittaa MM_p:n hiilivaraston aiemmin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hiilivarastoinnin kannalta puuta kannattaa ohjata mahdollisimman paljon pitkäikäisiin 

puutuotteisiin. Puutuotteiden tarkastelun perusteella voidaan todeta talousmetsän palvelevan 

hiilivarastointia sitä paremmin, mitä enemmän tukkia se tuottaa. Tämä johtuu tukin 

merkittävästä osuudesta mm. rakentamisessa. Maanmuokkauksella, taimikonhoidolla ja 

harvennuksilla huomattiin olevan jotakuinkin positiivinen vaikutus kuusimetsikön ja siten 

puuston biomassan hiilivaraston kasvuun niin etelässä (Lappeenranta) kuin pohjoisessa 

(Kemi). Maanmuokkaus nopeutti taimikon kasvua verrattuna skenaarioihin, joissa maata ei 

muokattu. Taimikonhoidolla oli positiivinen vaikutus puuston järeytymiseen etelässä ja 

pohjoisessa. Todellisuudessa vaikutus olisi vielä selkeämpi, kun eloonjäämisprosentti ei 

taimilla olisi simuloinnissa käytetty 100 %. Harvennukset eivät kuvaajien jyrkkyyden 

perusteella nopeuta puuston järeytymistä.  

 

Hiilivarastointia ja tukkituotosta ajatellen simulaation parametreillä yläharvennus on 

selkeästi kannattavampi harvennustapa kuin alaharvennus. Harventaminen alhaalta lyhentää 

kuusimetsikön kiertoaikaa, mikä ei ole tavoitteena yhtenevä suuren tukkituotoksen kanssa. 

Ainespuukertymien puolesta yläharvennettu metsikkö tuottaa nettona enemmän ja myös 

vuositasolla keskimääräisesti enemmän ainespuuta – pois lukien tukki – kuin alaharvennettu 

tai hoitamaton metsikkö. Toisaalta huomattiin, että puutuotteiden hiilivarastot ovat pieniä 

verrattuna hoitamattoman kuusimetsikön potentiaaliin varastoida hiiltä. Hoitamattoman 

metsikön hiilivarasto oli selkeästi suurempi kuin hoidetun ja siitä saadun puun yhdistetty 

hiilivarasto 300 simulointivuoden ajan. Motin kasvu- ja kuolleisuusmallien epätarkkuus 

vanhan metsän tapauksessa tarkoittaa, että ero hoidetun ja hoitamattoman metsän 

hiilivarastoissa on pienempi kuin tuloksissa on esitetty. Luonnonvarakeskuksella on 

meneillään hanke, jonka tuloksena saadaan paremmin toimivat kuolleisuusmallit vanhoille 

metsille (Salminen, sähköpostiviesti 15.12.2017). 

 

Tulokset metsänhoitotoimien vaikutuksesta kuusen kasvuun näyttäisivät olevan yhteneviä 

kirjallisuuden ja luvussa 4 esitettyjen tutkimusten kanssa niiltä osin, kuin tässä työssä 

tarkasteltiin. Motti-ohjelmisto antoi hyvän alustan puuston biomassan tutkimiseen ja 

metsänhoitoskenaarioiden vertailuun. Mottia olisi mahdollista hyödyntää puuston 

hiilivarastolaskelmissa ja -vertailuissa laajemminkin. Tarkasteltujen skenaarioiden 
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soveltuvuutta kuusimetsien kokonaishiilivarastointiin näiden tulosten perusteella ei voi 

täysin arvioida, sillä metsikön hiilitase ei todellisuudessa rajoitu pelkkään puustoon. Metsien 

käytöllä on suurta taloudellista arvoa, joten metsien hoitamatta jättäminen ei vaikuta hyvältä 

vaihtoehdolta, vaikka se hiilivarastointia edistäisikin. Erilaisten skenaarioiden laajemmassa 

vertailussa tulisi ottaa huomioon, kuinka skenaariot muutenkin kuin puuston kasvun kautta 

palvelevat hiilen sidontaa. Kun puustoa poistetaan harvennuksessa, metsän hiilivarasto 

pienenee välittömästi verrattuna tilanteeseen, jossa puuta kerätään vähemmän tai ei 

ollenkaan. Vaikka kaikki puu käytettäisiin pitkäikäisiin tuotteisiin, kuluu kuljetuksiin ja 

puun käsittelyyn ylimääräistä energiaa. Harventamattoman puuston elinvoimaisuus on taas 

matalampi ja kuolleisuus korkeampi etenkin puuston ikääntyessä, mikä kasvattaa tuhoriskejä 

metsikössä. Moninaiset vaikutukset metsän kokonaishiilitaseeseen jäivät siis huomiotta työn 

rajatun laajuuden vuoksi. Tämän työn antia ja Motti-ohjelmistoa on silti mahdollista 

hyödyntää metsän käyttöä suunniteltaessa, kun halutaan ottaa metsän hiilivarastointi 

huomioon. 

 

MM_YH tuotti MM-skenaariota huomattavasti enemmän ainespuuta paperin valmistukseen 

ja energiakäyttöön. Poltettaessa puun sisältämä hiili vapautuu ilmakehään sen sijaan että osa 

siitä jäisi stabiilina maaperään, mikä asettaisi puun energiakäytön kyseenalaiseksi. Toisaalta 

puulla voidaan korvata uusiutumattomia energiamuotoja, ja puunenergian tuottamisen CO2-

päästöt näyttäisivätkin reilusti alittavan hiilen päästöt (Routa 2012). Riippumattomiksi 

ilmoittautuneet Soimakallio et al. (2016) toisaalta toteavat fossiilisten polttoaineiden 

korvaamisen hyödyn olevan marginaalinen verrattuna metsän hiilivaraston pienenemiseen 

harvennusten johdosta (Soimakallio et al. 2016). Energiapuun käytössä onkin siis kysymys 

siitä, missä ilmastohyötyjä halutaan saavuttaa: metsän hiilivaraston ylläpitämisessä vai 

fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa puuta käyttäen. Nykyistä metsätaloutta leimaakin 

kahden ristiriitaisen tavoitteen ajaminen: suojeltujen metsäalueiden lisääminen ja toisaalta 

intensiivisesti hoidettujen metsäalueiden laajentaminen (Kellomäki et al. 2013, 39). 

 

Vuoden 2014 metsälain uudistuksen myötä erilaisten metsänhoidollisten toimenpiteiden 

käyttömahdollisuudet Suomessa ovat nyt laajemmat. Luvun 4 alussa mainittiin metsän eri-

ikäisrakenteisesta eli jatkuvasta kasvattamisesta, jossa metsikössä kasvaa eri puulajeja, ikä- 

ja -pituusluokkia. Jatkuvaan kasvatukseen kuusi soveltuu parhaiten sen varjonsietokyvyn 
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ansiosta (Äijälä et al. 2014, 74). Metsän peittävyys ei muutu merkittävästi missään 

vaiheessa, jolloin vaatelias eliöstö ei kärsi muutoksista ympäristössä. Poimintahakkuilla 

metsiköstä poistetaan aika ajoin suurimpia ja tarvittaessa myös viallisia tai sairaita puita. 

Metsiköstä on siten mahdollista valita poistettavaksi tukin mitat täyttäviä puita, mikä 

tarkoittaisi ihanteellista tilannetta hiilivarastoinnin kannalta: suurin osa poistetusta puusta 

ohjautuisi pitkäikäisiin rakennuksiin. Jatkuvan metsänkasvatuksen laajempi tutkiminen voi 

antaa metsän hiilivarastoista uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tasaikäisrakenteisen 

metsän kasvatuksessa ja uusien hoitosuositusten laatimisessa. Jatkuvan kasvatuksen 

periaatteella hoidetun metsän hiilivarasto voi kenties jatkuvasti olla suurempi kuin missään 

vaiheessa tasaikäisrakenteisen metsän kiertoaikaa. Jatkuvassa kasvatuksessa voisi siis 

yhdistyä hoitamattoman metsän suuri hiilivarasto sekä talouskäyttö. 

 

Kellomäki et al. (2013) toteavat metsien voivan sekä kartuttaa maanpäällistä hiilivarastoa 

että viivästyttää hiilen vapautumista ilmakehään. IPCC on esittänyt keinoja, joilla voidaan 

hidastaa ilmastonmuutosta metsiä hyödyntäen: (1) vähennetään metsäkatoa ja metsien 

tuhoutumista; (2) kasvatetaan metsäpinta-alaa istuttamalla tai viljelemällä; (3) kasvatetaan 

olemassa olevien metsien hiilivarastoa; (4) lisätään biomassan energiakäyttöä fossiilisten 

polttoaineiden korvaamiseksi; ja (5) lisätään biomassapohjaisten tuotteiden käyttöä 

olemassa olevien metsien ulkopuolisen hiilivaraston kasvattamiseksi. (Kellomäki et al. 

2013, 127.) Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti suurimmat ilmastohyödyt olisivat 

saavutettavissa IPCC:n keinojen (1) ja (2) avulla. Suomi on metsäinen maa, jossa keinojen 

(1) ja (2) potentiaali on jo pieni. Suomessa onkin syytä panostaa olemassa olevien metsien 

kestävään ja ilmastotavoitteita palvelevaan käyttöön, mikä on varmasti mahdollista toteuttaa 

myös taloudellisesti ja luonnonhoidon kannalta järkevästi. 
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7 YHTEENVETO 

Metsillä on selkeä potentiaali hidastaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua, ja etenkin 

metsänhoito ja puun käyttö ovat siinä avainasemassa. Ilmakehän hiilen sidonnassa metsiin 

etenkin Suomella on roolinsa, sillä suurta osaa maasta peittävät havupuuvaltaiset metsät. 

Tavoitteena oli selvittää metsänhoidon ja puunkäytön vaikutuksia puuston hiilivarastointiin 

kuusimetsissä, ottaen myös huomioon hoitamattoman metsän mahdollisuuden. Kuusta on 

käytetty uudistuksissa enemmän kuin muita puulajeja, ja siksi se valittiin tarkasteltavaksi. 

Tarkasteluissa otettiin huomioon vain metsätalouden piiriin kuuluvat metsät ja 

metsänhoidon epäsuoria vaikutuksia ympäristöön ei huomioitu. Luonnonvarakeskuksen 

Motti-ohjelmaa käyttäen voitiin selvittää useita metsien hiilivarastoinnin näkökulmia.  

 

Työssä selvisi, että metsänhoitotoimet nopeuttavat kuusen kasvua, mikä on positiivista 

hiilivarastoinnin kannalta. Tulokset olivat pääosin yhteneviä esitetyn kirjallisuuden ja 

tutkimustiedon kanssa. Esimerkiksi yläharvennus on harvennustavoista selkeästi sopivin 80 

tai useamman vuoden kiertoajan kuusimetsälle. Hoitamattoman kuusimetsän hiilivarasto on 

keskipitkällä aikavälillä huomattavasti suurempi kuin hoidetussa talousmetsässä. 

Hiilivarastoinnin näkökulmasta puuta kannattaa käyttää mahdollisimman paljon 

pitkäikäisiin tuotteisiin. Metsä palvelee tätä tarkoitusta sitä paremmin, mitä enemmän tukkia 

se tuottaa. Jatkuvassa metsänkasvatuksessa perinteiseen kasvatukseen nähden suurempi 

tukkipuun tuotos voi olla mahdollista, ja vielä pienemmin vaikutuksin metsän ekologiaan. 

Jatkuvassa kasvatuksessa myös metsän hiilivarasto voi pysyä suurempana kuin perinteisesti 

hoidetussa metsässä.  

 

Tehtyjen rajausten johdosta tämän työn tuloksia voidaan hyödyntää vain kuusimetsien 

puuston hiilensidontaan. Työssä esitelty tutkimustieto ja tulokset antavat pohjan 

yksityiskohtaisemmalle biomassatarkastelulle. Motti soveltuu hyvin metsän 

biomassamallinnukseen, ja antaa mahdollisuuden tarkastella useita skenaarioita eri 

talouspuulajeilla. Mottiin mahdollisesti tulevan laskumallien päivityksen myötä vanhojenkin 

metsien biomassan hiilivarastotarkastelusta tulee täsmällisempää.  
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