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Taustaa

• Suomessa on metsäojitettuja soita n. 4,7 miljoonaa ha
• merkittävä uusiutuvan raaka-aineen lähde

• merkittävä osuus metsätalousmaasta, vajaat 20 %

• Puulla voi korvata ilmastolle haitallisempia raaka-aineita
• metsätalous auttaa torjumaan ilmastonmuutosta

• MUTTA auttaako turvemaiden ojitus torjumaan ilmastonmuutosta?

• Kuinka suuret ovat metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasupäästöt?

• Tarvitseeko ja voiko asialle tehdä jotain?



Luonnontilainen suo

Fig. 4 Holocene radiative forcing (Wm2) due to atmospheric 

perturbations in CH4 concentration, CO2 concentration, and both 

CH4 and CO2 (net) for the baseline flux trajectory shown in Fig. 2. 

Right axis shows atmospheric burden in TgCH4 or PgCO2-C.

Frolking & Roulet 2007. Global Change Biology 13, 
1079–1088, doi: 10.1111/j.1365-2486.2007.01339.x

• metaanin lähde
• hiilidioksidin nielu
• => pitkällä aikavälillä viilentää 

ilmastoa



Metsäojitettu suo, metaani

Päästön keskiarvo
1,2±0,5 g CH4/m2/vuosi
−0,28±0,04 g CH4/m2/vuosi

Luonnontilainen suo
2–25 g CH4/m2/vuosi

Ojitus vähentää päästöjä!

+ lähde = päästö
− nielu

Ojikot ja muuttumat
turvekankaat

Pohjaveden pinta, cm maanpinnasta

(Ojanen ym. 2010)



Metsäojitettu suo, hiilidioksidi

Päästön keskiarvo Luonnontilainen suo (LORCA:n perusteella)
−100... –150 g CO2/m2/vuosiRhtkg–Mtkg 190±70 g CO2/m2/vuosi

Ptkg–Vatkg −70±30 g CO2/m2/vuosi

Rehevät nielusta lähteeksi!
Karuilta ei suuria päästöjä!

Suurimmat päästöt etelässä!

(Ojanen ym. 2013)(Ojanen ym. 2013)



Metsäojitettu suo, typpioksiduuli

Luonnontilainen suo
0–0,004 g N2O/m2/vuosi

Ojitus lisää päästöä, etenkin
ravinteikkailla soilla!

Rhtkg 0,19±0,07
Mtkg I 0,12±0,04
Mtkg II 0,17±0,07

Ptkg I 0,03±0,01
Ptkg II 0,07±0,02
Vatkg 0,03±0,01

crosses and triangles:
results from other studies

Pintamaan (0–20 cm) hiili-typpisuhde 

Ristit ja kolmiot ovat 
muista tutkimuksista

(Ojanen ym. 2010)

Päästön keskiarvo (g N2O/m2/vuosi)



Metsäojitetut suot, koko Suomi, koko metsä

Kaikki kaasut CO2-ekvivalentteina, Tg/vuosi

• maaperän CO2: ±10 (Ojanen ym. 2014)

• maaperän N2O: +1,2±0,2* (Ojanen ym. 2010 & VMI10)

• maaperän CH4: +0,8±0,4* (Ojanen ym. 2010 & VMI10)

• ojien CH4: +0,27±0,04* (Minkkinen & Ojanen 2013 & VMI10)

• maaperä yhteensä: +2,3±10

• puusto (CO2): −16,2 Tg (2012, NIR 2014)

*keskihajonnan minimiarvio (sisältää vain koealojen keskiarvon keskivirheen)

Suomen KHK-päästöt 2013: 
63,1 Tg CO2 (Tilastokeskus)

Suomen turpeen hiilivarasto: 5304 Tg C 
(Turunen 2008, BER 13: 319-334)

Turpeen hiilivarasto vastaa 300 vuoden KHK-päästöjä



Johtopäätöksiä I

• metsäojitusalueet eivät todennäköisesti ole tällä 
hetkellä suuri päästölähde

• Ilmaston kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto 
kuin maatalous

• laajamittaisella ennallistamisella tuskin saataisiin 
aikaan nopeaa ilmastoa viilentävää vaikutusta, koska 
todennäköisesti:
• puustobiomassan CO2-nielu pienenisi huomattavasti

• CH4-päästö kasvaisi (lyhyellä aikavälillä erittäin voimakas 
ilmaston lämmittäjä)

• vältetty N2O-päästö pieni

• turpeen kertyminen on hidasta



Johtopäätöksiä II

• pitkällä aikavälillä (satoja vuosia)
• karuilla soilla (Ptkg & Vatkg) ilmastollisesti kestävä 

metsätalous ei ole poissuljettua (ei ylisyviä ojia!)

• rehevillä soilla (Rthkg & Mtkg )turpeen hajoaminen jatkuu 
(CO2- ja N2O-päästöt) kumoten lopulta puuston CO2-nielun 
vaikutuksen
• päästö jatkuu kunnes turve hävinnyt (kestää muutamista 

kymmenistä useisiin satoihin vuosiin turvekerroksen paksuudesta 
riippuen)

• päätehakkuun aikaan mietinnän paikka
• ennallistaminen (päästöt vesistöihin?)

• turpeen nosto (onko teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä?)

• avohakkuu ja uudistaminen (kaasupäästöt + päästöt vesistöihin?)

• uudistaminen alikasvoksesta tms?

Mikä on näiden tuleva kehitys?

0,8 miljoonaa ha epäonnistuneita ojituksia, eivät tällä hetkellä metsätaloudessa: LIFEPeatLandUse-hanke 2013-2018 
http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm

http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm
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