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Vanhat metsät
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● Korvaamattoman 
arvokkaita luonnon 
monimuotoisuudelle

● Erittäin harvinaisia
● Suuria hiilivarastoja
● Sitovat hiiltä
● Vanhaa metsää muodostuu 

vain pitkän ajan kuluessa
● Eivät hakkuun jälkeen 

välttämättä koskaan 
palaudu ennalleen



Mitä ruskettuminen on?
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● Ruskettuminen: veden värin 
tummuminen valuma-alueelta 
tulevan humuksen ja liuenneen 
orgaanisen aineen vuoksi

● Nuhraantuminen: hidas 
rehevöityminen karuissa, 
kirkkaissa tai humuksellisissa 
järvissä

● Rehevöityminen: 
perustuotannon kasvu 
vesistössä

Kuva: Katri Rankinen



Mistä ruskettuminen johtuu?
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● Happamoituminen
• Lisäsi orgaanisen aineksen 

pidättymistä maahan
• Ekosysteemi palaa normaalitilaan

● Ilmastonmuutos, kuivuus- ja 
märkyysjaksot
• Kiihdyttää orgaanisen aineksen 

hajoamista maaperässä
• Lisää huuhtoutumista

● Maankäytön muutos
• Metsänhakkuut, soiden ojitukset 

Kuva: Harri Tuppurainen



Miten ruskettuminen vaikuttaa?
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● Väri muuttuu
• Lämpötila
• Näkösyvyys

● Ravinnesuhteet muuttuvat
● Koko vesiekosysteemin

toiminta muuttuu
• Levät
• Vesikasvit
• Vesiselkärangattomat
• Kalat
• Vesilinnut

Kuva: Petra Pohjola



Ruskettuminen Suomessa
2000-luvulla
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● Mittausaineisto
• Virtaama- ja vedenlaatuhavainnot 

vesistöalueilta

• Lämpötila ja sadantahavainnot

• Happamoittava laskeuma

● Paikkatiedot
• CORINE

• Maannostietokanta

• Valtakunnallinen metsien inventointi

• Vanhat ojitusalueet

• Lohkotietokanta



Ruskettuminen Suomessa
2000-luvulla
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● Hiilen pitoisuudet ovat 
korkeimmat alueilla, missä 
orgaaniset maalajit ovat yleisiä

● Virtavesien hiilipitoisuuden 
ovat jatkuvassa kasvussa 
suurimmassa osassa maata

● Myös järvien hiilipitoisuudet 
ovat kasvussa



Ruskettuminen Suomessa
2000-luvulla
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● Hiilen pitoisuudet ovat 
korkeimmat alueilla, missä 
orgaaniset maalajit ovat yleisiä

● Virtavesien hiilipitoisuuden 
ovat jatkuvassa kasvussa 
suurimmassa osassa maata

● Myös järvien hiilipitoisuudet 
ovat kasvussa



Suomessa ruskettumiseen vaikuttaa
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● Vanhat metsät (120 v.)
● Järvet

● Metsäojitus
● Suot ja kosteikot
● Turvepellot
● Vuosisadanta
● Rikkilaskeuma
● Vuosilämpötila
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Ympäristötekijöiden muutokset
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● Lämpötila on noussut koko
maassa

● Sadannassa on suuri
vuosivaihtelu

● Haihdunta on kasvanut Keski-
Suomessa, vähentynyt
Pohjois-Suomessa

● Kuivuusjaksot ovat
lisääntyneet Keski-Suomessa, 
vähentyneet Pohjois-
Suomessa



Maankäyttö
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● Metsäojitusten osuus on suurin 
Keski-Suomessa



Maankäyttö
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● Metsäojitusten osuus on suurin 
Keski-Suomessa

● Turvepeltojen osuus on suurin 
Keski-ja Pohjois-Suomessa



Maankäyttö
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● Metsäojitusten osuus on suurin 
Keski-Suomessa

● Turvepeltojen osuus on suurin 
Keski-Suomessa

● Vanhoja metsiä on eniten 
Pohjois-Suomessa

● Niiden merkitys näkyy selvästi 
myös muualla maassa



Mahdollisia syitä?
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● Vanhat metsät 
saavuttaneet kasvussa 
tasapainon, joten 
kariketuotanto ei lisäänny

● Karikkeen tyyppi erilainen
● Tiheämpi metsä haihduttaa 

enemmän, josta seuraa 
pienempi valunta 

Kuva: Katri Rankinen



● Tavanomaiset vesiensuojelumenetelmät 
eivät tehoa liuenneen orgaanisen aineksen 
kulkeutumiseen vesistöihin

● Veden kulkeutumisen hidastaminen 
parantaa pidättymistä

● Hiilen sitominen maaperään pysyvään 
muotoon todennäköisesti vähentää myös 
huuhtoutumista

● Maankäytön ja erityisesti metsien käytön 
suunnittelu
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Mitä ruskettumiselle voi tehdä?

Kuvat: Katri Rankinen



METSÄLUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELU JA HIILEN SITOMINEN
MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ
martin.forsius@syke.fi
www.ibccarbon.fi
@IBCCarbon

KIITOS!
• Cano Bernal ym. 2021: Concentration in organic carbon in Finnish catchments and variables 

involved in its variations. JEM. Hyväksytty julkaistavaksi.

• Forsius ym. 2021: Developing a spatially explicit modelling and evaluation framework for 
integrated carbon sequestration and biodiversity conservation: Application in southern Finland. 
Science of The Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145847

• Politiikkasuositus “Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan” 02/2021 
https://bit.ly/3pUWpU0

• Kokemäenjoen valuma-alue, tarinakartta: https://arcg.is/14PbO8 
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