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Ekosysteemin hiilivirtojen mittaus

Pyörrekovarianssi-
menetelmä mittaa 
nettohiilen vaihtoa. 

Photo J. Pumpanen

Jukka Pumpanen

Kammiomittauksilla voidaan mitata 
esimerkiksi maasta tulevaa 
hiilidioksidivirtaa (maahengitystä).
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Latvuston hengitys
300 g C m-2

Puiden fotosynteesi
1100 g C m-2

Juuriston hengitys

300 g C m-2

Hajotus

300 g C m-2

Runkohengitys
100 g C m-2

Puiden vuotuinen kasvu
200 g C m-2

Pintakasvillisuuden
fotosynteesi
100 g C m-2

Karike
100 g C m-2

Pintakasvillisuuden
hengitys

50 g C m-2

Maaperän hiilivarasto ~ 7000 g C m-2

Puiden hiilivarasto 4500 g 
C m-2

Jukka Pumpanen 28.10.2021

Lähde: Long-term measurements of the carbon balance of a boreal Scots pine dominated 
forest ecosystem. Ilvesniemi et al. 2009. Boreal Environment Research 14: 731–753.

Veden mukana 
kulkeutuva hiili

Hiilivarastot ja virrat
metsäekosysteemissä



UEF // University of Eastern Finland

Ihminen:
• Hakkuut

Luonnolliset häiriöt:
• Metsäpalo
• Myrsky
• Hyönteiset
• Kuivuus

Jukka Pumpanen

Kuva: Eetu Pursiainen

Kuva: Ponsse

Häiriötekijöiden vaikutus 
hiilivirtoihin
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Ennen häiriötä Häiriön jälkeen

CO2
yhteytys

Fotosynteesi

Hiilivirta 
maahan

Juuriston hengitys 
ja karikkeen 
hajotus

Valunta

CO2
yhteytys

Fotosynteesi

Hiilivirta 
maahan

Juuriston hengitys

Valunta

Karikkeen 
hajotus

Hiilivirta 
maahan

Häiriötekijöiden vaikutus hiilivirtoihin
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 Hiilitase muuttuu avohakkuun
tai muun metsäpeitteen
häviämisen seurauksena:

 1. Puiden yhteytys loppuu
väliaikaisesti

 2. Maahan vapautuu suuri
määrä kariketta

 3. Lämpötila- ja 
kosteusolosuhteet muuttuvat

 4. Kasvilajisto ja kasvillisuuden
määrä muuttuvat

Photo P. Siilahti
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 Avohakkuu ja maanpinnan muokkaus 
vaikuttavat maan hiilivirtoihin vaikuttaviin 
prosesseihin.

 Maan lämpötila- ja kosteusolosuhteet 
muuttuvat.

Hakkuun vaikutus metsän hiilitaseeseen

Jukka Pumpanen 28.10.2021
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Metsien hakkuumäärät Suomessa

•Tällä hetkellä Suomen 
metsät kasvavat 
nopeammin kuin niitä 
hakataan 

•Suomen metsät ovat 
hiilinieluja.

•Metsämaan rooli 
hiilinieluna on 
epäselvä.

Jukka Pumpanen 28.10.2021
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Avohakkuun vaikutus metsän hiilitaseeseen kivennäismaalla

Ennen hakkuuta 5 vuotta hakkuun jälkeen vuonna 2003

Hakkuun jälkeen 1998

Photo J. Pumpanen Photo J. Pumpanen

Photo J. Pumpanen

Jukka Pumpanen 28.10.2021



UEF // University of Eastern Finland

• Nettohiilenvaihtoa mitattiin eri ikäisillä 
avohakkuualoilla männiköissä 
pyörrekovarianssi-menetelmällä.

• Metsä on hiilen lähde heti avohakkuun 
jälkeen.

• Aluksi hakkuutähteiden ja kuolleiden 
juurten hajoaminen vapauttaa ilmakehään 
enemmän hiiltä, kuin pintakasvillisuus 
yhteyttää.

• Avohakattu metsä palaa Etelä-Suomessa 
hiilinieluksi 10-15 vuotta hakkuun jälkeen.

Avohakkuun vaikutus metsän hiilitaseeseen kivennäismaalla

Kuva: Kolari P. et al. 2004.  Global Change Biology 10: 1106- 1119.

Jukka Pumpanen 28.10.2021
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Jatkuvan kasvatuksen vaikutus metsän 
hiilitaseeseen turvemaalla

• Lettosuon koealue on ojitettu 1930-
luvulla. Valtapuuna mänty.

• Osa Lettosuon alueesta hakattiin 
yläharvennuksella vuonna 2016 ja osa 
avohakattiin.

• Harvennuksessa poistettiin 70% 
puuston tilavuudesta ja 69% 
pohjapinta-alasta.

• Alueiden nettohiilenvaihtoa mitattiin 
pyörrekovarianssi-menetelmällä.
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Korkiakoski et al. 2020. Väitöskirja.
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Avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöihin turvemaalla

•Avohakkuu muuttui 
hiilen lähteeksi 
hakkuun jälkeen ja 
pysyi hiilen lähteenä 
koko mittausjakson 
ajan hakkuun jälkeen 
2016-2019

•Metsä, johon tehtiin 
yläharvennus palautui 
hiilinieluksi 2-3 vuotta 
hakkuun jälkeen.
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Korkiakoski, Lohila  et al. 2020. Julkaisematon 
aineisto.
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Hakatun puun käyttötarkoitus vaikuttaa 
hiilinieluihin

28.10.2021Jukka Pumpanen 13

Kuva: Western Wood Products association
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Hakatun puun käyttötarkoitus vaikuttaa 
hiilinieluihin
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Pukkala T. Forest Ecosystems (2018) 5:11

Hakattu mänty (lpm 30 cm) Kuollut mänty (lpm 30 cm)
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Hakkuusta kulunut aika Hakkuusta kulunut aika

Neulaset
Juuret
Oksat
Kanto
Biopolttoaine
Kuitu
Sahatavara

Neulaset
Juuret
Oksat
Kanto
Runko

• Kuitupuussa ja bioenergian poltossa huono hiilitase, koska hiili palautuu nopeasti kiertoon

• Hakatun puuston hiilitasetta voidaan parantaa lisäämällä puutavaran käyttöä rakennuspuuna
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Jatkuvan kasvatuksen ja jaksollisen kasvatuksen vertailua

’Eri-ikäismetsätalous’ (=Jatkuva kasvatus) ’Tasaikäismetsätalous’ (=Jaksollinen kasvatus)
₋ Nielussa suuria tasomuutoksia, ensimmäiset vuodet 

nielu on negatiivinen (= CO2 päästö)
₋ Maaperän varastojen palautuminen kestää 

kymmeniä vuosia
₋ Lajisto ja elinympäristö yksipuolistuu  
₊ Hyvässä kasvussa oleva metsä sitoo hiiltä 

tehokkaasti puustoon
₊ Taimettuminen tehokasta (istutus, kylvö, 

siemenpuut)

₋ Joissain tapauksissa huonompi 
uudistumiskyky

₊ Nielu pysyy tasaisena yli ajan 
₊ Lahopuujatkumo pitää yllä hyvää 

hiilivarastoa ja biodiversiteettitasoa 
₊ Hyvässä kasvussa oleva metsä sitoo hiiltä 

tehokkaasti sekä puustoon että maahan

28.10.2021Jaana Bäck
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₊ Viileämpi mikroilmasto  maaperän orgaaninen aines 
hajoaa hitaammin

₊ Maaperän muokkaamisen tarve vähenee verrattuna 
tasaikäiseen kasvatukseen  maaperään voi kertyä 
enemmän hiiltä

₊ Karike ja juurisyöte tasaista yli ajan
₊ Turvemailla:

– vedenpinta pysyy keskimäärin tasaisempana  turve 
hajoaa hitaammin ja hiilen päästöt alemmat

₋ Hakkuutähde hajoaa ja vapauttaa nopeasti hiilen 
ilmakehään

₋ Uuden hiilen syöte karikkeena lakkaa pitkäksi aikaa 
hakkuun jälkeen

₋ Puiden poisto lopettaa myös juurisyötteen jolloin hajottava 
mikrobisto muuttuu ja aiemmin sitoutunutta hiiltä 
vapautuu

₋ Turvemailla:
– Vedenpinta nousee avohakkuun seurauksena 

metaanipäästö, ravinteiden ja liukoisen hiilen 
huuhtoutuminen vesistöihin

– Kasvava puusto haihduttaa ja alentaa vedenpintaa 
turpeen hajotus kiihtyy ja CO2 vapautuu

Jatkuvan kasvatuksen ja jaksollisen kasvatuksen vertailua
’Eri-ikäismetsätalous’ (=Jatkuva kasvatus) ’Tasaikäismetsätalous’ (=Jaksollinen kasvatus)

28.10.2021Jaana Bäck



UEF // University of Eastern Finland

YHTEENVETO
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• Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Metsät ovat hiilinieluja.

• Maaperän hiilivarasto on tärkeä (jopa suurempi kuin puuston hiilivarasto) erityisesti 
turvemailla

• Avohakkuualue palaa hiilinieluksi keskimäärin 9 vuoden kuluttua, mutta hakkuun 
jälkeisinä vuosina kadotetun hiilen takaisin sitominen vie kauemmin. Kylmässä 
ilmastossa muutokset kestävät kauemmin.

• Hyvässä kasvussa oleva metsä sitoo hiiltä tehokkaasti sekä puustoon että maahan

• Lahopuun määrän lisääminen metsässä pitää yllä hyvää hiilivarastoa ja 
biodiversiteettitasoa

• Hakattujen puiden loppukäyttö vaikuttaa hiilinieluihin

• Metsänhoitomenetelmä valittava tapauskohtaisesti kasvupaikan ja metsänomistajan 
tavoitteiden mukaan. Ei ole yhtä parasta menetelmää.


