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Ilmastoviisaan infokorttisarjan 4. kortissa perehdytään hiilenvarastoinnin 
mahdollisuuksiin uudistamiskypsissä metsissä. Varastoinnin keinoja ovat 
muun muassa kiertoajan pidentäminen, talousmetsien luonnonhoito ja suojelu. 
Kiertoaikaa pidentämällä hiilensidonta jatkuu pidempään, mutta vähenevällä 
tasolla. Näin voidaan kuitenkin tuottaa enemmän puuta tuotteisiin, joissa hiili 
säilyy varastoituneena.

Talousmetsien luonnonhoito voi edesauttaa monimuotoisuuden lisäyksen 
ohella myös hiilensidontaa, kun jätetään enemmän puuta kasvamaan 
suojavyöhykkeille ja säästöpuuryhmiin. Metsään jäävä kuollut puu hajoaa 
hitaasti muodostaen pitkäikäisen hiilivaraston. Jos metsänomistajalla on 
halukkuutta suojella metsiään, voi se monimuotoisuuden ohella edesauttaa 
hiilen sitomista (nuorten metsien suojelu) ja varastointia (vanhojen metsien 
suojelu). Nämä toimet voivat kuitenkin pienentää metsänomistajan tuloja ja 
lisätä tuhoriskejä.
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Kiertoajan pidentäminen

1. Tukkipuuosuuden kasvattaminen
• Kiertoajan pidentäminen mahdollistaa puuston järeytymisen ja samalla hiilen 

sitomisen aika pidentyy.
• Järeytymisen myötä aines- ja tukkipuun osuus kasvaa, joten puuta on mahdollista 

käyttää tuotteisiin, joissa hiili säilyy varastoituneena.

2. Haasteena hiilinielun pitkäaikainen säilyminen
• Kiertoajan pidentyessä vuotuinen kasvu ja hiilensidonta hiipuvat.
• Karikesyöttö maaperään jatkuu pidempään ja hiilen varastoituminen maahan 

lisääntyy.
• Puuston ikääntyessä tuhoriskit kasvavat.

Talousmetsien luonnonhoito

1. Säästöpuuryhmät, suojakaistat
• Mitä enemmän kasvavia puita jätetään, sitä enemmän hiiltä sitoutuu. Myös 

karikkeen kertyminen jatkuu suurempana ja hiiltä voi varastoitua enemmän.
• Jätä vesistöjen varsille suojakaistat. Suojakaistat ovat hyödyksi niin vesiensuojelun 

kuin hiilensidonnan kannalta. 
• Säästöpuuryhmät ja suojakaistat ovat monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä.
• Jätä säästöpuita ryhmiin. Kun puut kaatuvat maapuiksi, ne on helpompi säästää 

koneellisen metsänhoidon yhteydessä.
• Säästöpuuryhmät ja alikasvos edistävät myös monimuotoisuutta ja luovat riistalle 

sopivia suojaisia kohtia.
• Lisäksi ryhmittäiset säästöpuut vähentävät juuristokilpailua ja vesomista.

2. Lahopuut
• Metsään jäävä kuollut puusto lahoaa hitaasti, ja muodostaa siten hiilen varaston 

vielä vuosikymmeniä.
• Lahopuusto, etenkin järeä lehtipuu, on monimuotoisuuden kannalta arvokasta.



Suojelu

1. Hiilen sitominen ja varastointi
• Nuorten metsien siirtäminen suojeluun lisää hiilensidontaa useita kymmeniä vuosia. 

Sen jälkeenkin suojellut metsät säilyvät hiilen varastoina pitkään.
• Vanhojen metsien suojelu lisää hiilen varastointia.
• Hiilen varastoinnin kannalta parhaimpia ovat pitkäikäiset ja hitaasti lahoavat puut.

2. Tuhoriskit
• Vanhat, heikentyneet, kuolevat tai juuri kuolleet puut ovat alttiimpia hyönteis- ja 

sienituhoille kuin nuoret puut, tai puut hoidetuissa metsissä.
• Tuhot voivat aiheuttaa puun nopeampaa kuolemista ja lahoamista, jolloin hiilen 

vapautuminen on mahdollista. Puun lahoaminen on hidasta palamista, josta 
vapautuva hiili voi myös sitoutua maaperään.

• Suojelualueille mahdollisesti kehittyvät vakavat kaarnakuoriaistuhot voivat levitä 
ympäröiviin talousmetsiin, jolloin kasvu ja hiilensidonta vähenevät.

• Suojelluissa metsissä karikkeen ja kuolleen kuivan puuaineksen määrä voi 
lisääntyä huomattavasti. Tämä voi nostaa hallitsemattomien metsäpalojen riskiä. 
Metsäpaloissa voi vapautua paljon hiiltä suurilta pinta-aloilta. 

3. Muut arvot ja taloudelliset vaikutukset
• Metsänomistaja menettää hakkuutuloja siirtäessään metsänsä suojeluun.
• Toisaalta metsän muut arvot voivat kasvaa: monimuotoisuus, virkistyskäyttö, marja- 

ja sienisadot sekä riistan määrä.
• Suojelusta saattaa saada korvauksia luontoarvoiltaan arvokkaiden kohteiden osalta.

Menetelmien vaikutus sekä sopeutuminen

1. Edut
• Kiertoajan pidentämisellä voit kasvattaa hiilen sidontaa ja varastoa. Kiertoajan 

pidennyksellä saatavan puun lisäys on tukkipuuta, josta saadaan raaka-ainetta 
hiilivarastoina toimiviin pitkäkestoisiin tuotteisiin.

• Kiertoajan pidentämisellä ja lahopuuston lisäämisellä on merkitystä myös luonnon 
monimuotoisuudelle. 

• Lisäämällä suojelualueita, säästöpuuryhmiä ja lahopuita on mahdollista lisätä 
pienessä määrin hiilen sidontaa (lyhytaikaisesti), mutta ennen kaikkea hiilen 
varastointia (pitkäkestoisesti).

• Kaikki edellä mainittu lisää myös maahiilen määrää.

2. Riskit
• Kiertoajan pidentäminen siirtää hakkuutuloja kauemmas tulevaisuuteen ja alentaa 

metsänhoitoon tehtyjen sijoitusten korkotuottoa. 
• Tuhoriskit, kuten juurikääpä ja kirjanpainaja, voivat lisääntyä kiertoaikaa liikaa 

jatkamalla
• Vakavien tuhojen toteutuminen suojelualueilla voi nostaa tuhoriskin kasvua myös 

ympäröivissä talousmetsissä.



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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