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UUDENMAAN TULEVAISUUS – Metsät ja pellot hiilinieluina 

Jaana Bäck, HY 

 

Miltä näyttävät Uudenmaan metsät ja pellot v 2050? Mahdollisesti hyvinkin erilaisilta kuin tätä 

kirjoitettaessa vuonna 2020, koska maailma kokonaisuudessaan voi ilmastonmuutoksen takia muuttua 

hyvin paljon. Mutta myös siksi, että uskallan toivoa että ilmastonmuutos on Uudellamaalla ja Suomessa 

pystytty ottamaan vakavasti, ja siihen on ryhdytty sopeutumaan ja kehittämään keinoja muutoksen 

rajuuden hillitsemiseksi. Metsissä ja pelloissa on nimittäin suuri mahdollisuus ilmastonmuutoksen 

hillinnässä. Ne myös kohtaavat ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Ilmastonmuutoskeskustelu on tuonut yleiseen tietoisuuteen monia aiemmin tuntemattomia termejä: 

ilmastovaikutus, hiilinielu, säteilypakote, palautemekanismi, jne. Näihin kannattaa perehtyä hiukan kun 

mietitään metsien ja maatalousmaiden tulevaisuutta. Hiilinielu kertoo kasvillisuuden yhteyttäessään 

sitoman, ja samalla ilmakehästä poistuvan hiilidioksidin määrän. Hiiltä sitoutuu kasvillisuuteen eniten 

kasvukauden aikana, eli hiilinielu on voimakkain kesällä. Tämä näkyy selvästi myös ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuuksissa, jotka ovat alimmillaan pohjoisen pallonpuoliskon kesän aikana. Metsien ja 

peltojen hiilinielun suuruuteen vaikuttavat mm. sääolot, kasvillisuuden rakenne ja elinvoima.  

Hiilinielu ei ole kuitenkaan ainoa merkittävä asia ekosysteemien ilmastovaikutuksessa. Kasvillisuudessa ja 

erityisesti metsämaassa on hiilinielun ansiosta valtava määrä hiiltä varastossa.  Tuo hiili on aiemmin imetty 

pois ilmasta jossa se aiheuttaa ilmaston lämpenemistä säteilypakotteen lisääntymisen kautta. 

Säteilypakote kuvaa kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaa epätasapainoa ilmastojärjestelmässä:  

hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekasujen kumuloituminen vähentää maapallolta avaruuteen poistuvan 

lämpösäteilyn määrää, mistä aiheutuu lämmittävä eli positiivinen säteilypakote, toisaalta pienhiukkaset 

taas vähentävät auringonsäteilyn lämmittävää vaikutusta ja aiheuttavat siksi pintalämpötilojen viilenemistä 

eli negatiivista säteilypakotetta. 

 

Yhteytetty hiili varastoituu orgaanisiin yhdisteisiin jotka hajoavat luonnonoloissa hyvin hitaasti. Pohjoisten 

metsien maahan sitoutunut hiili palaa takaisin ilmaan luonnollisten prosessien kautta keskimäärin 

muutamien satojen vuosien kuluessa. Peltoviljelyssä on hiilen kannalta paljon nopeampi kiertoaika, ja 

maanmuokkauksessa ja sadonkorjuussa kasvukauden aikana kerääntynyttä hiiltä vapautuu ja poistetaan 

systeemistä viljelymenetelmistä riippuen runsaasti tai ainakin jonkin verran.  

Ekosysteemien ja ilmakehän väliset palautemekanismit ovat tulevaisuudessa entistä merkittävämpiä joko 

ilmastonmuutoksen hillinnässä tai sen kiihtymisessä. Vuonna 2020 on selvää että kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaan sen 

täydentämiseksi on löydettävä ratkaisuja, joiden avulla ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi voidaan sitoa 

takaisin maaperään, poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, ja hidastaa ilmastonmuutoksen etenemisvauhtia.  

Tehokkaiden hiilinielujen ja -varastojen muodostaman palautekytkennän kautta saatava ilmastohyöty on 

valtava, mutta se edellyttää että tiedostamme ne riskit ja mahdollisuudet mitä nielun ja varaston 

ylläpitämiseen ja lisäämiseen liittyy, ja toimimme niin että pidämme huolta niiden pysyvyydestä pitkällä 

aikajänteellä. Siksi Uudenmaan metsien ja peltojen tulevaisuuden kannalta on tärkeää pohtia riskejä ja 

mahdollisuuksia joita tähän liittyy.  

  

Riskit  



Vuoden 2050 sääennusteissa on hyvin todennäköisesti lämpimiä ja kosteita talvia, kuumia ja kuivia kesiä, ja 

äkillisiä sääilmiöitä kuten myrskyjä ja rankkasateita. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat suoraan myös 

hiilinielujen ja hiilivarastojen määriin. Jo nyt on viitteitä siitä että leudot talvet voivat kuluttaa puiden 

energiavaroja niin että niiden kesän aikana varastoimasta hiilestä osa vapautuu takaisin ilmaan, ja tämä 

vaikuttaa seuraavan kesän kasvuun. Kesäaikaiset kuivuuskaudet ja helteet ovat viileisiin ja kosteisiin 

ilmasto-oloihin sopeutuneille pohjoisille kasveille kova stressi. Maatalousmailla kasvukauden sääolot ovat 

vieläkin kriittisempiä: kuivuuden aiheuttamia satotappioita kuitataan Suomessakin jo monina vuosina. 

Euroopassa voimakkaiden ja pitkäkestoisten kuivuusaaltojen ennustetaan tulevan monta kertaa 

yleisemmiksi vuosisadan loppuun mennessä, ja hyvin todennköisesti ne ovat arkipäivää Uudellamaallakin 

vuonna 2050. 

Talvien lämpö ja kasvaneet sademäärät tuottavat ongelmia metsänomistajille, kun talviaikaiset koneelliset 

metsänkorjuutoimet ovat maan routimattomuuden vuoksi hankalia tai mahdottomia. Peltojen tulviminen 

tuhoaa talvikylvöksiä ja viivästyttää kylvöjä keväällä ja sadonkorjuuta syksyllä. Sekä myrskyjen voimakkuus 

että esiintymistiheys voivat muuttua tulevaisuudessa, ja kun tämä yhdistyy leutoihin talviin jolloin maa on 

sula ja märkä, paikalliset tuhot voivat olla mittavia. 

Eikä tässä vielä kaikki: Yksi suuri riski on luonnossa normaalistikin esiintyvien tuholaisten ja 

ilmastonmuutoksen yhteisvaikutus. Näistä on tuoreita kokemuksia Keski-Euroopassa, jossa useiden 

peräkkäisten kuivien kesien jälkeen laajoilla alueilla on kärsitty runsaista kaarnakuoriaistuhoista. Kuoriaiset 

näyttävät iskevän erityisen herkästi kuivuuden heikentämiin kuusiin, jotka normaalioloissa olisivat 

vastustukykyisiä tälle pienelle tuholaiselle. Saksassa, Itävallassa ja Tsekissä on jouduttu korjaamaan noin 

750 miljoonaa m3 tuhojen seurauksena pystyyn kuollutta puuta ennen aikojaan viimeisten kymmenen 

vuoden aikana ja erityisesti v. 2018 kuivuuden jälkeen. Uudellamaallakin on paikallisia kirjanpainajatuhoja 

havaittu mm Helsingin keskuspuistossa v. 2020. Tämä ei ole uusi ilmiö, ja varsin luultavaa on että vastaavia 

esiintymiä nähdään vuoteen 2050 mennessä yhä enemmän ja laajemmilla alueilla.  

Tuhojen seurauksena hiilinielu heikkenee, ja myrskyn, kuivuuden tai tuholaisten runtelema metsä voi jopa 

hetkellisesti muuttua hiilen päästölähteeksi, kun puustoon ja maaperään varastoitunut hiili vapautuu 

ilmaan. Vaikka tärkein ja kiireellisin tekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä on kasvihuonepäästöjen 

vähentäminen, riskejä karttava, ilmastotietoinen metsänomistaja ja maanviljelijä voivat nykytiedon valossa 

kuitenkin tehdä paljon vuoteen 2050 mennessä vähentääkseen riskejä, lisätäkseen ekosysteemien 

hiilinieluja ja siten vähentääkseen ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.   

  

Mahdollisuudet  

Ilmastonmuutos tarjoaa ekosysteemien hiilinieluja ylläpitäville maanviljelijöille ja metsänomistajille myös 

paljon hyvää, riskien kompensaationa. Lämpenemisen seurauksena kasvukausi pitenee: Euroopassa on 

havaittu puiden lehteentulon aikaistuneen 3-5 päivää kymmenessä vuodessa viimeisten vuosikymmenten 

aikana ja viitteitä syksyn alkamisen viivästymisestäkin on olemassa. Tämä tarkoittaa myös hiilinielun 

käynnistymistä aiemmin kuin ennen, joka johtaa koko kasvukauden ajalta nielun voimistumiseen. 

Lämpimämmät kasvukaudet tuovat myös uusia kasvilajeja joiden levinneisyys aiemmin on ollut rajoittunut 

etelämmäs kylmien talvien ja lyhiden kasvukausien takia. Näitä ovat mm. jalot lehtipuut kuten tammi, 

jalava ja saarni. Näin syntyvä positiivinen palautemekanismi lisää lämpenemisen seurauksena hiilen 

sidontaa ja varastointia metsiin ja maaperään, tietenkin edellyttäen että ylläkuvatut riskit eivät realisoidu.  

Riskien vähentämistä ja nielujen tehostamista voidaan edistää itseasiassa ’uusvanhoilla’ menetelmillä sekä 

metsissä että pelloilla: jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, uusiutuva regeneratiivinen maatalous ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen sekä pelloilla että metsissä ovat olleet aiemmin ja ovat myös 



tulevaisuudessa keinoja sekä hillitä riskejä että lisätä hiilinieluja. Hiiltä sitova, uusiutuva kiertomaatalous 

lisää peltomaan tuottavuutta ja samalla alentaa kasvihuonekaasupäästöjä, ja tukee monimuotoisuutta ja 

viljelymaiden kykyä sietää vaikkapa kuivuutta. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus pitää yllä hiilinielua, sitoo 

tehokkaasti maaperän hiilivarastoja ja - kun se yhdistetään useampiin eri puulajeihin - lisää myös 

monimuotoisuutta.  

Tämä tulevaisuudenkuva on ehkä optimistinen, muttei mahdoton. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan 

vaatii uutta tietoa ja aktiivisia toimia sekä maanomistajien että poliitikkojen ja alueellisten toimijoiden 

taholta onnistuakseen. Siihen on jo monia käytännön edellytyksiä olemassa ja tarve tuoda tietoa ja uusia 

innovaatioita laajasti asukkaiden, metsänomistajien ja maanviljelijöiden käyttöön kasvaa jatkuvasti. Myös 

EU ja monet kansalliset päättäjät korostavat ilmastotoimien kiireellisyyttä ja hakevat keinoja edistää ja 

vauhdittaa niitä esim. taloudellisten kannustimien avulla. Siksi tulevaisuudenkuva on että vuonna 2050 

Uudenmaan metsistä ja pelloista suuri osa toteuttaa näitä kestävän kehityksen ja kiertotalouden hyviä 

periaatteita, ja samalla ilahduttaa alueen asukkaita monimuotoisella ja tervehdyttävällä maisemalla ja 

tuottaa merkittäviä ilmastohyötyjä. Ne vähät nyt jo suojellut vanhat metsät ovat edelleen pystyssä, ja 

mahdollisesti niitä on ehtinyt tulla jo vähän lisääkin kun on ymmärretty luonnontilaisten metsien suuri 

merkitys hiilinieluina  ja –varastoina ja monimuotoisuuden ’hotspotteina’. 

 

 

 


