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Kortti 1: Tiivistelmä: Miten voit  
vaikuttaa metsien ilmastokestävyyteen?
Infokorttisarja toimii muistilistana niistä keinoista, joilla metsänomistajat 
voivat omien metsien käsittelyn yhteydessä vaikuttaa ilmastonmuutoksen 
hillintään ja metsien kykyyn sopeutua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. 
Infokortit tarjoavat tietoa metsien hiilensidonnasta ja -varastoinnista.  
Metsänhoitosuositukset tarjoavat metsänomistajalle monia eri vaihtoehtoja 
metsätalouden toteuttamiseksi. Metsänomistaja voi tutustua näihin kortteihin 
itsenäisesti tai yhdessä metsäneuvojan kanssa ja hyödyntää korttien tietoa 
päätöksenteossa. Päätöksen metsän käytöstä tekee aina metsänomistaja.

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.



Hiilensidonnan ja varastoinnin vahvistaminen

1. Tiheät kasvatusasennot
• Nuoruusvaiheessa tiheänä kasvavissa metsissä kasvu, biomassan tuotos ja 

hiilensidonta ovat suurimmillaan.
• Lyhyellä aikavälillä hiilensidontaa painottava metsänomistaja voi suosia tiheitä 

kasvatusasentoja.
• Hyvin tiheänä kasvatettaessa vaarannetaan puuston kilpailukyky ja menetetään 

ainespuun (kuitu ja tukki) tuotos, jolloin hiilen varastointi elinkaareltaan pitkäikäisiin 
tuotteisiin menetetään.

2. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus
• Riittävän haihduttavan puuston avulla voidaan säädellä turvemaiden vedenpinnan 

tasoa ja minimoida turpeesta vapautuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
• Jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella voidaan välttää uudistushakkuun 

aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. 
• Hiilensidonta jatkuu, jos kehityskelpoista alikasvostaimikkoa on jo syntynyt tai 

saadaan syntymään luontaisesti riittävästi.

3. Kiertoajan pidentäminen
• Metsän kiertoaikaa pidentämällä tukkipuun tuotos lisääntyy, jolloin pystytään 

tuottamaan raaka-ainetta elinkaareltaan pitkäkestoisille tuotteille.
• Mitä enemmän kiertoaikaa pidennetään, sitä vanhemmaksi puusto kehittyy ja 

vuotuinen kasvu sekä hiilensidonta alkavat taantua.

4. Lannoitus
• Lannoitus on nopein toimenpide kasvun ja hiilensidonnan lisäämiseksi.
• Terveyslannoituksella voidaan korjata ravinne-epätasapainosta johtuvia 

kasvuhäiriöitä.
• Kasvatuslannoituksella voidaan lisätä puiden tarvitsemia ravinteita.

5. Säästöpuut
• Säästöpuut turvaavat talousmetsien lahopuujatkumoa ja lisäävät näin 

monimuotoisuutta.
• Hakkuissa jätettävät säästöpuut jatkavat hiilen sitomista ja varastointia pitkään, ja 

siten lisäävät karikkeen ja maahiilen määrää.

6. Suojelu
• Vanhat metsät ovat hiilen varasto. Hiilensidonta heikkenee puuston ikääntyessä.
• Suojelukohteissa on yleensä myös järeää kuollutta puuta, joihin hiili varastoituu.



Sopeutuminen ja tuhoriskit

1. Oikea puulajivalinta ja sekametsärakenne 
• Sekametsärakenteen suosiminen pienentää tuhoriskiä.
• Kasvupaikalle soveltuvimman puulajin valinta metsänuudistamisessa ennaltaehkäisee 

tuhoja.
• Vältä kuusen uudistamista liian karuilla ja kuivumisherkillä kasvupaikoilla.

2. Siementen ja taimien alkuperä
• Varmista metsänviljelymateriaalin alkuperä ja sen sopivuus uudistamiskohteelle. 

Hyvin valitut siemenet ja taimet edistävät puiden sopeutumista muuttuvaan 
ilmastoon.

3. Kasvukunnosta huolehtiminen harvennuksin
• Elinvoimaisella puustolla on riittävästi kasvutilaa ja puusto järeytyy. Seurauksena 

puusto vahvistuu erilaisia tuhoja vastaan.
• Harventamisen yhteydessä voit vaikuttaa puulajivalintaan ja suosia 

sekapuustoisuutta. 
• Metsien hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen vahvistaa metsien hiilinieluja ja 

-varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

4. Jatkuvapeitteinen kasvatus
• Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa korjuuvauriot voivat runsastua, koska metsää 

hakataan useammin.
• Alikasvoksen hyödyntäminen ja korjuuvauriot lisäävät juurikääpäriskiä.
• Poimintahakkuut suosivat kuusettumista ja heikentävät valopuulajien uudistumista. 

Talous

1. Lannoitus
• Lannoitus on taloudellisesti kannattavin metsänhoidon investointi.
• Lannoitus on myös nopein ja vaikuttavin toimi hiilensidonnan lisäämiseksi, sillä se 

parantaa kasvua.

2. Jalostettujen siemen- ja taimialkuperien käyttö
• Jalostettuja alkuperiä käyttämällä voit nopeuttaa puuston kasvua 10–20 %.

3. Liian tiheässä kasvatus heikentää kannattavuutta
• Ylitiheänä kasvatettaessa puut järeytyvät hitaammin kuin harvemmassa. Kasvu myös 

kohdistuu vähempiarvoisiin puutavaralajeihin, jolloin metsätalouden kannattavuus 
heikkenee. 

4. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus
• Metsänomistajan tavoitteet ja kasvupaikan edellytykset ohjaavat käytettävän 

menetelmän valintaa.
• Jatkuva kasvatus voi olla taloudellisesti kannattava menetelmä, jos 

alikasvostaimikkoa syntyy luontaisesti riittävästi, jolloin saavutetaan 
kustannussäästöjä uudistamiskustannusten osalta. 
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5. Kiertoajan pidentäminen
• Kiertoaikaa pidentämällä hakkuutulot siirtyvät myöhemmäksi.
• Tukkipuun tuotos lisääntyy. Tukkipuuta tarvitaan pitkäikäisten tuotteiden valmistukseen.

6. Suojelu
• Hakkuutulot jäävät saamatta, mutta suojelukorvaus on mahdollinen.

Monimuotoisuus

1. Talousmetsien luonnonhoito
• Jätä metsään säästöpuuryhmiä, tekopökkelöitä ja riistatiheikköjä. 
• Väistä maapuut koneellisen metsänkäsittelyn yhteydessä.
• Suosi sekapuustoisuutta ja ylläpidä puulajimäärää.
• Säästä vesistöjen suojavyöhykkeet, soiden ja kangasmaiden vaihettumisvyöhykkeet ja 

peltojen reunavyöhykkeet.

2. Vapaaehtoiset suojelutoimet ja kaavarajoitukset
• Suojelutoimet mahdollistavat arvokkaiden luontokokonaisuuksien säilyttämisen.
• Suojelutoimet mahdollistavat hiilensidonnan myös puuntuotannollisesti 

vähempiarvoisilla alueilla.

3. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus
• Osa lajeista voi hyötyä jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta, mutta esimerkiksi 

lehtipuiden selviytyminen on epävarmaa varjoisissa olosuhteissa.
• Talousmetsien luonnonhoitotoimet ovat keskeisiä luonnon monimuotoisuuden 

turvaamisessa niin jatkuvapeitteisessä kuin jaksollisessa kasvatuksessa.


