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Hiilineutraali Etelä-Savo ja metsien 

hyödyntäminen



• Metsänhoidolla vaikutetaan metsien hiilensidontakykyyn, hiilinielun 

suuruuteen ja hiilivarastoihin.

• Metsien ja puuston kasvua, rakennetta ja terveydentilaa ohjataan 

hakkuilla

• Oikea-aikainen hoito ja toimenpiteiden ajoitus

• Hakkuiden vähentäminen ei ole ratkaisu ilmastonmuutoksen 

torjuntaan.

• Kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen

• Metsien kasvun ja hiilensidonnan lisääminen

• Maaperästä vapautuvien kasvihuonekaasujen määrä

Ilmastokestävä metsätalous



• Nopea uudistaminen, taimikoiden ja nuorten metsien hoito

• Turvemaiden tuhkalannoitukset ja kivennäismaiden terveyslannoitukset

• Jalostetun viljelymateriaalin käyttö, 15-20 %:n kasvun lisäys

• Joutomaa-alueiden metsitys. Potentiaalisia kohteita Etelä-Savossa on 

käytöstä poistuneet pellot 5000 ha ja turvetuotanto-alueet 1000 ha.

• Suometsien käsittely ilmastoystävällisesti

• Peitteiset metsänkäsittelymenetelmät turvemailla

• Kunnostusojitusten tarveharkinta

• Kiertoajan maltillinen pidentäminen lisää puuston hiilivarastoa

• Metsien kasvattaminen suosituksia tiheämpänä

• Metsätuhojen kasvava riski ja hallinta, hyönteis- ja tuulituhot

Lisätään metsien kasvua ja hiilensidontaa



• NUORIA METSIÄ HOIDETTAESSA KAADETAAN 

PIENPUUTA, JOLLE ON VAIKEA LÖYTÄÄ MUUTA 

KÄYTTÖÄ KUIN ENERGIATUOTANTO

• -HOITAMATON METSÄ SITOO ENEMMÄN HIILTÄ, 

MUTTA HOIDETTU METSÄ JÄREYTYY NOPEAMMIN,  

JA TUOTTAA ENEMMÄN ARVOKASTA 

TUKKIPUUTA, JOTA KÄYTETÄÄN PITKÄÄN HIILTÄ 

SITOVIIN PUURAKENTAMISEN TUOTTEISIIN



Metsähakkeen käyttö ja tavoite Etelä-Savossa

Etelä-Savo Tulos 2015 - 2019, m3 Tavoite, m3

Hakkuutähde 168 000 250 000

Järeä runkopuu 7 000 0

Kannot 10 000 0

Pienpuu 225 000 300 000

YHTEENSÄ 410 000 550 000



• Etelä-Savon metsien ja maaperän hiilinielu 1,4 miljoonaa 

CO2ekv tn/v

• Metsien hakkuupotentiaalin ja hiilensidonnan tarkastelu eri 

metsänkäytön skenaarioilla

• BAU perusmetsänhoito

• SCE 1 Metsänhoidon aktivointi puuntarjonnan lisäämiseksi

• SCE 2 Hiilensidonnan aktivointi, hiilineutraalisuuden lisäys

• SCE 3 Puuntarjontaa ja hiilensidontaa optimoiva 

metsänhoito

Etelä-Savon metsien hiilensidonta, LUKE



Ainespuuhakkuiden kehitys



Puuston hiilivaraston kehitys



Puuston hiilivarasto, hiilinielu



• Metsät ovat merkittävä hiilinielu ja hiilen varasto

• Hakkuiden lisääminen pienentää hiilinielua

• Metsien kasvun ja hiilensidonnan lisääminen

• Fossiilisten korvaaminen tuottaa ilmastohyötyjä viiveellä, 

kun korvaaminen on pysyvää, metsä säilyy metsänä ja 

puuston kasvu ei heikkene

Puustoon sitoutuu hieman alle 10 % metsien hiilivarastosta

Suot: merkittävin hiilivarasto, yli 2/3 Suomen maaperän 

hiilivarastoista on turpeessa. Puuston kokonaisbiomassaan 

verrattuna turpeen hiilivarastot ovat noin 6 kertaa 

suuremmat. 

Ilmastokestävä metsätalous



• 1 kuutiometri puuta varastoi 1 – 1,5 tonnia hiilidioksidia.

• Puun biomassasta keskimäärin puolet on hiiltä.

• Puun biomassan hiilen määrä: kuiva-aineen massa x 0,5 

• Hiilidioksidin määrä: hiilen määrä x 44/12 (3,67) 

• Esimerkki: Yksi kuutiometri kuusirunkopuuta painaa kuiva-

aineeltaan 0,38 tn. Hiilen määrä on 0,19 tn ja hiilidioksidin 

määrä 0,697 tn. Koko puun biomassa (runko, oksat, 

neulaset, kanto ja juuret), kuiva-ainetta on 0,74 tn, hiiltä 

0,37 tn ja hiilidioksidia 1,36 tn.

• Etelä-Savon puuston keskikasvu 7,5 M3/ha -> hehtaari 

sitoo10,2 tn CO2

Metsien hiilensidonta
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