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Pohdintaa ja päätelmiä 
 
Raportin tarkoituksena on selvittää havainnollisesti metsien, metsätalouden ja ilmaston välisiä 
yhteyksiä. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsiä ja metsätaloutta tarkastellaan raportissa 
yksinomaan ilmaston näkökulmasta. Toimenpiteitä tai strategioita, jotka vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjä, pidetään raportissa positiivisina riippumatta niiden muista mahdollisista 
seurauksista. Tämä ei tarkoita sitä, että ilmaston katsottaisiin olevan hallitsevassa asemassa muihin 
tekijöihin nähden, vaan linjaus johtuu ainoastaan pyrkimyksestä selkeyteen. Vasta kun ollaan selvillä 
erilaisten menettelyvaihtoehtojen ilmastovaikutuksista, niitä voidaan arvioida suhteessa muihin 
seikkoihin, esimerkiksi taloudellisiin tekijöihin, vaikutukseen metsien biologiseen 
monimuotoisuuteen, muihin ympäristöarvoihin tai sosiaalisiin vaikutuksiin. Näihin tekijöihin ei 
puututa tässä raportissa. 
 
Analyysin keskeisenä lähtökohtana on arvio, jonka mukaan 2 °C on kriittinen raja ilmaston 
lämpenemiselle, ja että lähivuosikymmeninä kasvihuonekaasupäästöjä on rajoitettava voimakkaasti, 
jotta tätä rajaa ei ylitettäisi. Analyysi pohjoisten metsien merkityksestä ilmastolle ei siis voi perustua 
pelkästään pitkän aikavälin, kuten sadan tai vielä useamman vuoden, tilanteeseen. Lähimpien 30–40 
vuoden kehitys tulee olemaan ratkaiseva. 
 
Noin 30 prosenttia maapallon maaekosysteemin hiilestä sijaitsee pohjoisen havumetsävyöhykkeen 
metsissä. Näiden metsien hiilivarasto on suurempi kuin minkään muun maaekosysteemin, ja se on 
melkein kaksi kertaa niin suuri kuin trooppisten metsien hiilivaranto. Lähes 90 prosenttia hiilestä on 
metsämaassa. Valtavien hiilivarastojensa vuoksi pohjoiset havumetsät ovat avaintekijänä 
tulevaisuuden ilmaston kannalta, etenkin koska niiden arvellaan reagoivan erityisen herkästi 
lämpötilan kohoamiseen. 
 
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen luonnontilaiset metsät 
 
Suunnilleen puolet maailman pohjoisista metsistä on vanhoja luonnonmetsiä, jotka ovat kokonaan tai 
lähes kokonaan metsätalouden vaikutuksen ulkopuolella. Niitä on pääasiassa Alaskassa, Kanadassa ja 
Siperiassa. Vaikka tällaiset metsät ovat satoja vuosia vanhoja, ne voivat edelleen toimia hiilinieluina, 
ja ajan mittaan ne rakentavat maahan hyvin suuria hiilivarastoja. Näillä alueilla onkin suurin osa 
pohjoisten metsien hiilivarastosta. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen pohjoisosan maan hiilivarasto on 
valtava myös koko maailman mittakaavassa, ja tulevaisuuden ilmaston kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että tämä hiilivarasto ei vapaudu ilmakehään. 
 
Lämpimämmässä ilmastossa luonnossa ilmenee useammin erilaisia häiriöitä, kuten tulipaloja sekä 
hyönteisten ja muiden tuholaisten aiheuttamia tuhoja. Nämä vaikutukset ovat jo näkyvissä, ja niiden 
seurauksena metsien hiilensitomiskyky ja hiilivarastot pienenevät. Mikäli ilmaston lämpeneminen 
ylittää kriittisen tason, voi lämpöstressi yhdessä vedenpuutteen kanssa aiheuttaa laajoja 
metsäkuolemia pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Suuria määriä metsien hiilivarastoista vapautuisi 
silloin ilmakehään, mikä kiihdyttäisi ilmaston lämpenemistä peruuttamattomasti ja itsestään kiihtyvän 
prosessin myötä. Tämän mekanismin kriittiseksi rajaksi on esitetty 3–5 asteen korotusta maapallon 
keskilämpötilaan. 
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Tätä tulevaisuudennäkymää vasten voidaan kysyä, hyödyttävätkö pohjoisen luonnontilaiset metsät 
ilmastoa eniten, jos ne saavat jäädä nykytilaansa, vai olisiko parempi hakata ne raaka-aineeksi, jolla 
voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita ja energiaa vaativia rakennusmateriaaleja, ja istuttaa samalla 
uusia metsiä. Kansainvälisestä näkökulmasta ja lyhyellä aikavälillä kysymyksenasettelu on suurelta 
osin epärelevantti. Vaikka sitä toivottaisiinkin, ei ole mahdollista muuttaa Siperian ja Pohjois-
Kanadan suunnattomia luonnontilaisia metsäalueita tuotantometsiksi muutaman vuosikymmenen 
aikana. Suurinta osaa näistä alueista tulee niiden luonnollinen dynamiikka leimaamaan 
tulevaisuudessakin. Niiden vaikutus ilmastoon riippuu siitä, kuinka nopeaa ja laajaa odotettavissa 
oleva luonnon häiriintyminen on, mikä puolestaan riippuu ilmastonmuutoksesta. 
 
Lisäksi boreaalisten luonnontilaisten metsien muuttaminen tuotantometsiksi olisi haitallista sekä 
lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Hakkuun myötä osa hiilivarastosta vapautuu ilmakehään. Koska 
hiilivarasto niin maassa kuin biomassassakin on luonnontilaisissa metsissä suurempi kuin 
talousmetsissä, myös hiilidioksidia vapautuu niissä enemmän. Kestää todennäköisesti 100 vuotta tai 
pidempäänkin, ennen kuin uusi metsäsukupolvi pystyy sitomaan vastaavia määriä hiiltä. Tämä 
merkitsee sitä, että luonnontilaisten metsien hakkuut kiihdyttävät lyhyellä aikavälillä ilmaston 
lämpenemistä. 
 
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen talousmetsät 
 
Verrattuna luonnontilaisiin metsiin, pohjoisen havumetsävyöhykkeen talousmetsissä on paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa kasvihuonekaasujen määrään sekä metsähoidollisilla keinoilla että 
hyödyntämällä puuta. Tarkasteluajanjaksolla on suuri merkitys, kun analysoidaan eri 
menettelytapojen seurauksia. Toimenpiteet, joilla on positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen 
hillintään pitkällä aikavälillä, voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa vain vähän tai jopa negatiivisesti. 
Se, mikä toimii optimaalisesti 100 tai 200 vuoden aikavälillä, voi vaikuttaa vastakkaisesti siihen, mitä 
on tehtävä lähivuosikymmeninä. 
 
Julkisessa keskustelussa huomioita saanut strategia on panostaminen intensiiviseen metsätalouteen, 
joka osittain lisää kasvavien metsien hiilensitomiskykyä ja – ennen kaikkea – lisää puutavaran 
saatavuutta. Jotkut tutkimukset osoittavat, että Ruotsissa on suuret mahdollisuudet intensiiviseen 
metsätalouteen lannoituksen avulla sekä nopeakasvuisia puulajeja hyödyntämällä. Ilmaston 
näkökulmasta tällaisen strategian kannalta olennaista on, että mitä enemmän puutavaraa otetaan 
käyttöön, sitä enemmän puupolttoainetta voidaan käyttää energiasektorilla ja sitä enemmän energiaa 
vaativia materiaaleja (terästä ja betonia) voidaan korvata puulla. Kummassakin tapauksessa syntyisi 
positiivisia ilmastovaikutuksia, koska fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät. 
 
Tätä strategiaa vastaan voidaan kuitenkin esittää muutamia painavia perusteluita: Riskit ovat 
merkittävät. Tiettyjen tuholaisten hyökkäykset voisivat lisääntyä, mikä lisäisi hiilidioksidipäästöjä. 
Riski voimakkaan kasvihuonekaasun, typpioksiduulin, vapautumisesta metsämaasta lisääntyisi. 
Käytössä on rajallisesti tietoa siitä, mitä metsämaahan sitoutuneelle suurelle typpimäärälle tapahtuisi 
voimakkaasti lannoitettujen metsien hakkuiden yhteydessä. Tämä koskee myös nykyisiin 
metsänhoitomenetelmiin liittyvän lannoituksen vaikutuksia. 
 
Puupolttoaineen käyttö voisi lisääntyä huomattavasti, jos ryhdyttäisiin hyödyntämään hakkuiden 
jälkeensä jättämiä kantoja, sillä lähes 20 prosenttia puun biomassasta on kannossa. Koska kannoissa 
oleva hiili vapautuu ilmakehään paljon nopeammin poltettaessa kuin jos ne jätettäisiin maahan 
hajoamaan, kestää kauan ennen kuin kantojen hyödyntämisestä syntyy positiivisia ilmastovaikutuksia. 
Erään tutkimuksen mukaan siihen kuluu noin 15 vuotta, jos oletetaan, että korvattu fossiilinen 
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polttoaine on öljy. Jos otetaan mukaan maavauriot ja seuraavan metsäsukupolven heikentynyt kasvu, 
kuluu vieläkin enemmän aikaa. Erään tutkimuksen mukaan hiilen väheneminen ekosysteemistä on 
samansuuruinen kuin korjattujen kantojen hiilipitoisuus vielä 27 vuotta niiden murskaamisen jälkeen, 
mikä merkitsee sitä, että kantojen hyödyntämisen ilmastovaikutus on ollut negatiivinen. Ruotsalaiseen 
metsänhoitoon kantojen murskaaminen ei nykyään kuulu merkittävässä määrin. Mikäli kestää 30 
vuotta tai enemmän ennen kuin kantojen hyödyntämisellä on myönteisiä ilmastovaikutuksia, olisi 
ilmaston kannalta haitallista ryhtyä käyttämään tätä menetelmää, koska se lisäisi 
kasvihuonekaasupäästöjä lähimpien vuosikymmenten aikana. 
 
Metsänhoitomenetelmät, jotka tähtäävät muuhun kuin tuotannon ja puutavaran saannin 
maksimointiin, eivät ole juuri olleet mukana metsää ja ilmastoa koskevissa keskusteluissa. 
Talousmetsissä niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa piilee merkittäviä mahdollisuuksia jatkaa 
hiilen varastointia useita vuosikymmeniä, mikäli ne saavat kasvaa ja mikäli hakkuut eivät lisäänny 
samaa tahtia kasvun kanssa. Metsien hiilinielulla voi lisäksi olla tärkeä merkitys siten, että sen avulla 
saatetaan voittaa ilmaston kannalta aikaa. Suuren hiilimäärän varastoimisessa metsiin on kuitenkin 
omat riskinsä. Ajan mittaan hiilen vapautumisriski kasvaa metsäpalojen, hyönteishyökkäysten tai 
myrskyjen myötä. 
 
Metsänhoito luonnonsuojelutarkoituksessa merkitsee sitä, että näiden metsien hiilivarasto saattaa 
kasvaa entisestään. Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilinielujen kasvattaminen eivät 
välttämättä kulje käsi kädessä. Kuolleen puun lisääntyminen metsämaisemassa lisää metsäpalojen ja 
sitä kautta metsien hiilivarastojen vapautumisen riskiä. Luonnonarvoiltaan merkittävimmät metsät 
eivät välttämättä ole niitä, jotka ovat tehokkaimpia hiilinieluja. 
 
Mikäli halutaan varastoida mahdollisimman paljon hiiltä maahan ja puihin, saattaa hakkuiden 
lykkääminen olla suositeltava vaihtoehto. Samalla se merkitsee, että puunkäyttö ja mahdollisuudet 
muiden polttoaineiden ja materiaalien korvaamiseen puulla vähenevät. On kuitenkin käynyt ilmi, että 
metsän kiertoajan pidentäminen 20–40 vuodella pohjoismaisessa metsänhoidossa vaikuttaa ilmastoon 
myönteisesti erityisesti kuusimetsissä, vaikka korvausvaikutuskin otettaisiin huomioon. Tämä johtuu 
ennen kaikkea siitä, että sahatavaran osuus puun tarjonnasta kasvaa. 
 
Avohakkuuttomalla metsänhoidolla on välittömät ja pysyvät myönteiset vaikutukset metsäntalouden 
ilmastovaikutuksiin. Hakkuuala on hiililähde jopa 15 vuotta hakkuiden jälkeen, ja tarvitaan pari 
vuosikymmentä ennen kuin tämä päästö korvautuu. Hiilitasapaino on palautunut vasta 30–40 vuotta 
avohakkuun jälkeen. Jatkuvan kasvatuksen menetelmillä, jolloin ei päädytä avohakkuuseen vaan 
korjataan jatkuvasti pieniä määriä puuta, hiiltä ei vapaudu suuria määriä, ja metsä pysyy jatkuvasti 
hiilinieluna. On vielä tutkittava, kuinka mahdollisesti vähentynyt puutavarantuotanto 
avohakkuuttomassa metsätaloudessa vaikuttaa pitkällä aikavälillä polttoaineiden ja muiden 
materiaalien korvaamiseen puullaja sitä kautta kasvihuonekaasutasapainoon. 
Metsien kiertoajan pidentäminen ja jatkuva kasvatus vähentävät hakkuujätteiden 
käyttömahdollisuuksia (ensiksi mainitussa tapauksessa tosin tilapäisesti) ja siten mahdollisuuksia 
korvata fossiilisia polttoaineita puulla. 
 
Polttoaineiden ja muiden materiaalien korvaaminen puulla 
 
Korvausvaikutuksilla on ratkaiseva merkitys hoidettujen metsien ja metsätalouden 
kokonaisilmastovaikutuksen kannalta. Metsätuotteilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä 
polttamalla niitä suoraan että korvaamalla niillä energiaa vaativia materiaaleja, mikä siten vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
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On tärkeää muistaa, että korvausvaikutukset ovat tavallaan teoreettisia. Ne perustuvat olettamukseen, 
että jos tietty määrä puutavaraa tuotetaan markkinoille, muiden raaka-aineiden tai materiaalien käyttö 
vähenee vastaavasti. Itse asiassa olisi kohtuullista olettaa, että esimerkiksi puupolttoaineen lisääntynyt 
saatavuus vaikuttaisi polttoaineiden hinnanmuodostukseen, mikä vuorostaan laskisi energian hintaa ja 
lisäisi sen kulutusta verrattuna tilanteeseen, jossa muutosta saatavuudessa ei olisi tapahtunut. Saattaisi 
siis käydä niin, että osa puupolttoaineesta vaikuttaisikin energiankulutusta lisäävästi sen sijaan, että 
sillä vain korvattaisiin fossiilisia polttoaineita. Missään tässä raportissa käsitellyistä 
korvaustutkimuksissa ei oteta huomioon tämän kaltaisia mahdollisia markkinavaikutuksia eikä 
analysoida sitä, miten lisääntynyt puupolttoaineen saanti vaikuttaisi energiankulutuksen kasvuun. 
 
Vaikka jätettäisiin huomiotta mahdolliset markkinamekanismit, kestää tavallisesti jonkin aikaa, ennen 
kuin puuntuotannon lisääminen tuo mukanaan merkittäviä korvausvaikutuksia. Myös epärealistisen 
suuria materiaalinkorvauksia sisältävä skenaario sisältää melko vähäisiä vaikutuksia lyhyellä 
aikavälillä, ja eroa on varsin vähän verrattaessa tilannetta vaihtoehtoon, jossa korvaus on hyvin 
rajallinen. Ajan mittaan korvausvaikutukset kasvavat, koska ne ovat luonteeltaan kumulatiivisia.  
 
Voidaan kysyä, missä määrin on järkevää laskea korvausvaikutuksia 200 tai 300 vuoden ajalle. 
Ilmastopolitiikan kaukainenkin aikahorisontti ulottuu vain sadan vuoden päähän, eikä kukaan pysty 
tekemään tosiasioihin pohjautuvia olettamuksia siitä, millaisia polttoaineita tai materiaaleja voidaan 
300 vuoden kuluttua korvata puulla. 
 
Merkitystä on myös sillä, miten korjattua puutavaraa käytetään. Korvaustutkimuksissa lähdetään 
yleensä siitä, että kasvanut puuntuotanto käytetään joko polttoaine- tai materiaalikorvauksena tai 
niiden yhdistelmänä. Tämä poikkeaa selvästi todellisesta tilanteesta. Huomattavasti alle 20 prosenttia 
puutavaran kokonaistarjonnasta päätyy rakennuspuuksi, jonka elinkaari on pitkä. Paperin ja 
paperituotteiden valmistusta pidetään yleensä ilmaston kannalta kielteisenä – vaikka oletettaisiinkin, 
että tuotteet poltetaan käytön jälkeen, jolloin ne korvaavat fossiilisia polttoaineita – sillä niiden 
valmistus vaatii energiaa. Lisääntynyt puutavaran tarjonta siis vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
vain, jos suurin osa siitä käytetään polttoaineena ja/tai materiaalinkorvauksena eikä paperin 
valmistukseen. 
 
Vähentynyt paperinkulutus vaikuttaisi positiivisesti ilmastoon, kun metsätalouden tuotanto siirtyisi 
entistä enemmän sahatavaran ja polttoaineen suuntaan. Se vähentäisi päästöjä tuotannon yhteydessä ja 
lisäisi samalla korvausvaikutusta. Sen lisäksi metsä sitoo enemmän hiiltä, kun metsän kiertoaika 
pitenee ja metsien puuvarasto kasvaa. Merkitystä on todennäköisesti myös sillä, millä tavoin 
paperinkulutus vähenee, sillä ilmaston kannalta eri paperituotteet ovat luultavasti eriarvoisessa 
asemassa. Paperipakkaukset muovipakkausten korvaajina vaikuttavat todennäköisesti eri tavalla kuin 
sanomalehtipaperi. Tätä asiaa valaisevia tutkimuksia ei kuitenkaan ole vielä saatavilla. 
 


