
Ilmastoviisaan metsänhoidon infokorttisarjan 3. kortissa tutustutaan 
hiilensidonnan tehostamisen mahdollisuuksiin nuorissa ja varttuneissa 
kasvatusmetsissä. 

Hoidetuissa metsissä harvennusten taloudellinen tulos on parempi kuin 
hoitamattomissa. Lyhyellä tähtäimellä puuston kokonaisbiomassantuotanto ja 
hiilensidonta on suurinta hoitamattomissa metsissä. Nämä metsät tuottavat 
kuitenkin vähemmän raaka-ainetta pitkäkestoisiin hiiltä varastoiviin tuotteisiin 
ja ovat myös alttiimpia tuhoille, ja siksikin hiilen sitoutuminen heikkenee aikaa 
myöten. Lannoituksilla voidaan sopivilla kohteilla lisätä puuston kasvua ja 
hiilensidontaa. Jatkuvapeitteinen kasvatus voi olla hiilensidonnan kannalta 
hyvä valinta erityisesti turvemailla ja soistuneilla kankailla. 
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Hiilen sitomisen tehostaminen nuorissa ja varttuneissa  
kasvatusmetsissä – kasvatusvaihtoehdot

1. Harvennukset
• Harvennukset edistävät puuston järeytymistä ja ainespuun muodostumista. 

Hyvälaatuista tukkipuuta kertyy enemmän sekä pitkäkestoisen hiilen sidonnan että 
kantorahatulojen näkökulmasta.

• Kun teet taimikonhoidon ajallaan, harvennusten taloudellinen tulos parempi.
• Suosi lehtipuustoisia sekametsiä. Lehtipuiden karike lisää hiilen ja ravinteiden 

sitoutumista maahan. Sekapuustoisuus vähentää myös tuhoriskiä.
• Jätä harvennuksissa säästöpuuryhmiä ja lahopuuta. Ne lisäävät hiilen sitoutumista 

ja varastointia.

2. Harventamattomuus ja tiheät kasvatusasennot
• Lyhyellä tähtäimellä puuston kokonaisbiomassan tuotanto on suurinta 

harventamattomissa metsissä.
• Harventamattomissa metsissä ainespuun muodostuminen kuitenkin hidastuu 

ja vähenee. Raaka-ainetta päätyy vähemmän pitkäkestoisiin tuotteisiin ja hiiltä 
varastoituu vähemmän pitkällä aikavälillä.

• Harventamattomissa metsissä puiden elinvoimaisuus heikkenee vanhemmiten, 
jolloin hiilensidonta vähenee ja tuhoriskit sekä kuolleisuus kasvavat.

• Harventamattomissa metsissä puista tulee eniten kariketta metsän kehityksen 
alkuvaiheessa, ja se kasvattaa maaperän hiilivarastoa.

Lannoitukset

1. Kivennäismaat
• Kasvatuslannoituksella voit lisätä puiden tarvitsemia ravinteita, jolloin puuston 

kasvu ja hiilen sidonta tehostuvat.
• Lannoituksella puusto järeytyy nopeammin. Raaka-ainetta voidaan saada enemmän 

pitkäkestoisiin puutuotteisiin, joihin hiili varastoituu.
• Lannoitus lisää myös juuriston ja maan orgaanisen aineksen määrää sekä hiilen 

varastoitumista.
• Kuivahkojen, tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden havupuustojen kasvua rajoittava 

tekijä on yleensä typen puute. 
• Terveyslannoituksella voit korjata ravinne-epätasapainoa, kuten boorin puutteesta 

johtuvia kasvuhäiriöitä.

2. Turvemaat
• Tuhkalannoitus vähentää happamuutta. Se lisää puuston ja juuriston kasvua, jolloin 

hiiltä sitoutuu enemmän.
• Fosforin ja kaliumin puute on tavallista ojitetuilla paksuturpeisilla rämeillä.
• Lannoituksella puuston kasvu voi lisääntyä vuodessa kolme kuutiometriä hehtaarilla. 
• Lannoituksen vaikutus on suurinta nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä 

runsastyppisillä kohteilla. Vaikutus on havaittavissa muutaman vuoden viiveellä. 
Lannoituksen vaikutus voi kestää vuosikymmeniä.



Jatkuvapeitteinen kasvatus vaihtoehtona erityisesti  
turvemailla ja soistuneilla kankailla

1. Soveltuvuus
• Nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä siirtymä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen 

on luontevinta tehdä suosimalla puuston valmista eri-ikäisrakennetta ja/tai 
säästämällä tervettä alikasvosta.

• Sopivia kohteita jatkuvapeitteiselle kasvatukselle ovat runsasravinteiset 
turvemaametsät (korpikuusikot, mustikkaturvekankaat) ja soistuneet kankaat.

• Vaatimuksena on terve, elinvoimainen ja riittävä haihduttava puusto sekä alikasvos.
• Onnistumista edesauttaa valmiiksi eri-ikäisrakenteinen metsä tai kaksijaksoinen 

metsä.
• Jatkuvapeitteinen kasvatus soveltuu vesiensuojelullisesti tärkeisiin kohteisiin ja 

erikoismetsiin (suojavyöhykkeet, maisemametsät).

2. Huomioitavaa
• Kotimaisista puulajeista vain kuusi on sopeutunut kasvamaan muiden puiden alla, 

joten jatkuvapeitteinen kasvatus voi lisätä kuusettumista.
• Korjuuvauriot eivät ole välttämättä sen suurempia kuin tasaikäiskasvatuksen 

piirissä olevien metsien harvennuksissa. Metsässä kuitenkin käydään huomattavasti 
useammin, jolloin vaurioita voi tulla enemmän.

• Mahdollisesti lisääntyvät korjuuvauriot altistavat juurikäävälle.
• Korjuuvauriot ja juurikääpä voivat aiheuttaa kasvun alenemista, puun laadun 

heikentymistä, kuolleisuutta ja hiilen vapautumista.
• Kaikilla kohteilla uutta puustoa ei synny ilman maanmuokkausta ja istutusta.
• Varmista, että kohteella on tarpeeksi siementämiskykyistä puustoa.
• Jatkuvapeitteisen kasvatuksen kohteilla voidaan välttää ojitus ja uudistaminen sekä 

niiden aiheuttamat vesistövaikutukset ja kustannukset. 
• Jatkuvapeitteinen kasvatus voi vähentää hiilen vapautumista, koska paljaan maan 

vaihetta ei ole.

Menetelmien vaikutus sekä sopeutuminen (edut, riskit)

1. Tiheänä kasvattaminen
• Lumi- ja tuulituhoriskit ovat hoitamattomissa tai tiheissä metsissä suuremmat kuin 

hoidetuissa metsissä, ja ne voivat johtaa myös muihin tuhoihin.
• Mahdollisten tuhojen lisäksi puiden välinen kilpailu tiheiköissä johtaa suurempaan 

luontaiseen kuolleisuuteen, jolloin jo nuoret puut kuolevat. Niistä hiili vapautuu 
nopeasti.

• Riista pystyy hyödyntämään paikallisia alikasvostiheikköjä.
• Monimuotoisuuden näkökulmasta tiheänä kasvattaminen tuottaa enemmän 

kuollutta pystypuuta. Monesti puusto on kuitenkin niin pieniläpimittaista, että siinä 
eivät viihdy vaateliaat, järeää lahopuuta vaativat lajit.

2. Lannoitus
• Pohjavesialueilla lannoitus ei ole suositeltavaa, eikä siihen saa tukea.

3. Jatkuvapeitteinen kasvatus
• Ei sovellu juurikääpäalueille eikä kaikille kasvupaikoille, edes turvemailla.
• Ei edistä automaattisesti ilmastoon sopeutumista tai monimuotoisuutta.
• Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa geneettinen monimuotoisuus voi vähentyä, ja 

metsän sopeutumiskyky heikentyä sen seurauksena.



Muistiinpanoja

Hanketiedot

Korttisarja on tuotettu OpenForData – Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto – 
tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi -hankkeessa. Hankkeen 
päämääränä on läpimurto avoimen metsä- ja luontotiedon jatkojalostuksessa, 
käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.  Hankkeen toteuttajat ovat Suomen metsäkeskus ja 
Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.
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