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Pohjoiset, kestävän kehityksen 
aurinkokennomme



Suomi 100 – maailman pisin ja 
tarkin metsän mittauksen sarja



Hiililuku Suomessa, puiden alkuainehiiltä 
(rungot + oksat + juuret) per maahehtaari



2020-luvun 5 kysymystä
1. Uhkaako maapalloa nälänhätä?

2. Uhkaako maapalloa energiapula?

3. Uhkaako maapalloa sellun pula?

4. Uhkaako maapalloa ilmakehän hiili?

5. Uhkaavatko maapalloa metsäpalot?





The 2019 projection is based on preliminary data and modelling.
Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

Hiilidioksidin (CO2) päästövirta taivaalle

)

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Tieteen vakuuttavimpia mittauksia



Metsäpalot ovat 2020-luvun uhka
kuva Australiasta / Washington post 2.1.2020



Kolme päätelmää

1. Fossiilienergia ehtyy ja kallistuu

2. Hiilen määrä ilmakehässä nousee

3. Metsäpalot yleistyvät



Hiilimetsänhoidon haasteet

n YK, EU, ja Suomikin hyväksyvät bio- ja 
energiatalouden jatkossa vain, jos

- Ilmakehän hiili alkaa vähetä
- Ilmaston muutos pysähtyy



Hiilimetsänhoito 
menee
metsaan.fi

Kiikala, Metsolan 
palsta
Pinta-ala 15,9 ha
Puustoa 1760 m3

Hiiltä (C) rungot, 
oksat, juuret 623 tn

Metsolan hiililuku
= 39,2 tn C/ha



Hiilidioksidin EU-pörssihinta
2020 tammikuu: 25 E/tn CO2 = 91,7 E/tn C



Ilmastometsätalous 
suomalaisen metsätilan tasolla

Hiilimetsänhoito, malli Metsola

n Hiililuku alkuvuonna (A)  = 39,2 tn C/ha
n Hiililuku seuraavana vuonna (B) = 40,5 tn C/ha
n Hiilenpoisto B – A = 1,29 tn C/ha/v 
n Hinta sidotaan hiilen pörssihintaan = 91,7 

E/tn (C)  (tammikuu 2020: tonni hiilidioksidia 25 euroa)

n Hiilenpoiston arvo:  1,29 x 91,7 = 118 E/ha/v
n Metsolan tilan (15,9 ha) hiilimetsänhoidon lasku 

ilmastorahastoon:  15,9 x 118 = 1880 Euroa/v.
n Ilmastolaskutus jatkuu vuodesta toiseen



Hiilimetsänhoito – jatkuvalle 
kasvatukselle mahdollisuus



Ilmastoterveellinen 
rakentaminen

Kuinka paljon puurakenteisessa 
talossa on alkuainehiiltä?

Paljonko hiiltä tontilla (tn C/ha)?

Mikä on puutalon (ja tontin) 
hiilen nieluvaraston 
ilmastoarvo?



Puurakenteisen talon hiilen 
nieluvarasto (C)

n Tavallinen puusta rakennettu omakotitalo, tontin 
pinta-ala 2000 m2 (=0,2 ha)

n Puuta rakenteissa yhteensä 35 tn
n Puun kosteus 10 %, kuivapuuta 31,1 tn
n Alkuainehiiltä (50%) 15,8 tn C
n Omakotialueen hehtaaria kohti 79 tn C/ha (= 

omakotitontin, taloineen hiililuku)
n Omakotitalon ilmastoarvo 15,8 x 91,7 = 1459 

Euroa (kertalaskutus ilmastorahastoon)



Hiilimetsänhoito olisi 
kehitysavun mahdollisuus



Farmer Minale Hailu in Ethiopia 2009-2010:
A= 5,04 tn C/tila, B= 5,47 tn C/tila; tila noin 1 ha

Hiilimetsänhoito B-A = 0,43 tn C/tila/yr
0,43 x 91,7 = 39,4 Euro/yr = 10 % lisätulo tilalle



Ilmastometsillä 
mahdollisuuksia 
maailmalla

Kuva vuodelta 
2016: noin 50 
vuoden ikäistä, 
viljeltyä 
Eucalyptus grandis 
metsää Kaakkois-
Etiopiassa. 



Ilmastotavoitteisen kehitysavun suuri linja: 
Afrikan köyhien maiden on viherryttävä,
hiilimetsänhoitoa Saharaan ja Saheliin



Palometsänhoito vähentämään 
hiilidioksididin päästöjä

Suomi on metsäpalojen ennakolta torjunnassa maailman johtavia maita



Palometsänhoidon 3 päätekijää

1. Vielä tehokkaampi energiapuun korjuu

2. Metsäautoteiden kattava verkko, kunnossa

3. Pystykarsinta takaisin metsänhoitoon



Taimikonhoito ajallaan ja 
tehokkaasti

Ensiharvennuksissa 
korjataan pienpuu

Väljennysharvennuksisa 
korjataan myös latvukset 
ja oksat

Päätehakkuissa 
korjataan myös latvukset 
ja oksat

Ravinteet hoidetaan 
hakevoimalan tuhkalla

KÄÄNNETÄÄN TÄMÄN PÄIVÄN 
METSÄNHOIDON SUUNTAA
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Suomessa jo nyt maailman paras 
metsäautoteiden verkko, pidetään siitä huolta



Pystykarsintaa kuntourheiluksi



Yhteenveto
n Paisuvaa puustoaan hyvin hoitava Suomi 

voi jatkaa hiilimetsänhoidon mallimaana 
seuraavat 100 vuotta

n Hiililuvun kestävä nousu tavoitteeksi niin 
perhemetsän, yhteismetsän, kansakunnan, 
Euroopan, kehitysmaiden kuin koko 
maapallon tasolla

n Lopputulema: Kasvihuoneilmiön voi metsillä 
voittaa (MOT)



Kiitos

veli.pohjonen@gmail.com

Lisää tunteita linkissä:

http://pohjonen.org/veli/
vprefs/vpreferences.html

http://gmail.com
http://pohjonen.org/veli/vprefs/vpreferences.html

