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2.2

Energiapuun korjuun vaikutukset metsiin ja
vesistöihin
Hannu Ilvesniemi, Markus Hartman, Jyrki Hytönen, Ari Lauren,
Annu Kaila, Marjatta Kantola, Oili Kiikkilä, Jiri Kremsa, Eero Kubin,
Martti Lindgren, Antti-Jussi Lindroos, Mikko Moilanen, Tanja Murto,
Mika Nieminen, Tiina M. Nieminen, Timo Penttilä, Juha Piispanen,
Anna Saarsalmi, Aino Smolander, Pekka Tamminen ja
Liisa Ukonmaanaho

2.2.1

Miksi energiapuuta korjataan metsistä

Uusiutuvien biomassojen käytön lisääminen energianlähteenä on yksi keino vähentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Fossiilisten polttoaineiden korvaamisen ja
näin saavutettavien ilmastohyötyjen lisäksi metsäbiomassojen hyödyntäminen lisää merkittävästi
kansallista huoltovarmuutta ja työllisyyttä. Puun käyttäminen energianlähteenä lisää puuvarojen
käyttöä sekä ohjaa sitä, mitä puun osia hyödynnetään.
Energiapuun kysyntä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Suomessa asetettujen ilmastopoliittisten tavoitteiden ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden saavuttamiseksi metsähakkeen
vuotuinen käyttö pyritään nostamaan vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 6–7 miljoonasta kuutiometristä 13–15 miljoonaan kuutiometriin. Energiapuuta korjataan tällä hetkellä niin riukuvaiheen
metsiköiden perkauksen, ensiharvennuksien kuin päätehakkuidenkin yhteydessä.
Puubiomassan kysynnän lisääntyessä metsistä kerättävän bioenergian määrän kasvattaminen on
suunnattu erityisesti sellaisiin puun osiin, joita ei ole aikaisemmin korjattu, eli oksiin, latvuksiin
ja kantoihin. Varttuneiden kuusikoiden kokonaisbiomassasta noin 40 % on oksissa, neulasissa ja
latvahukkapuussa, männyllä näiden ositteiden osuus on noin 15 %. Kummankin puulajin kannoissa ja isoissa juurissa on noin 20 % puun kokonaisbiomassasta (Marklund 1988, Petersson ja
Ståhl 2006, Repola 2008 ja 2009).
Aikaisemmin korjaamatta jääneiden puun osien käyttö energianlähteenä ei ole ongelmatonta. Ravinnerikkaiden puun osien korjuu lisää kasvupaikalta poistuvien ravinteiden määrän moninkertaiseksi
runkopuun korjuuseen verrattuna. Kantojen nosto puolestaan rikkoo maan pintaa voimakkaasti.
Kannot ovat myös merkittävä osa suuriläpimittaisesta puusta, joka on aiemmissa hakkuutavoissa
jäänyt hakkualoille ylläpitämään maan hiilivarastoja ja metsien monimuotoisuutta, tarjoten ravintoa ja asuinpaikkoja eliölajeille, jotka käyttävät kuollutta puuta ravinnonlähteenään.
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Tutkittua tietoa kokopuun korjuun, erityisesti kantojen noston, pitkäaikaisvaikutuksista metsiin
on vähän. Seuraavassa kerromme, mitä lähinnä Suomessa ja muissa pohjoismaissa tehdyn tutkimuksen perusteella tiedämme kokopuun korjuun vaikutuksista metsiin ja missä asioissa tietomme
ovat vielä puutteellisia. Esittelemme myös Metsäntutkimuslaitoksessa aloitettuja uusia kenttäkokeita, joiden avulla saamme tulevaisuudessa lisää uutta tietoa tehostuneen puun käytön vaikutuksista metsiin (ks. tietotaulut ss.76-79).

2.2.2

Hakkuutähteiden korjuun vaikutus kivennäismaiden metsien
maaperän ravinnevarastoihin

Maan ravinnevarastot ovat suuret, mutta kasvit pystyvät hyödyntämään vain osaa näistä varastoista.
Maan kiviaineksen ravinteet ovat osa mineraalien kemiallisia yhdisteitä, ja monet näistä yhdisteistä
ovat hyvin vaikeasti hajoavia. Myös maassa olevasta orgaanisesta aineksesta suuri osa muodostuu
sellaisista yhdisteistä, joiden hajoaminen on hyvin hidasta. Tästä syystä maan ravinnevarastojen
kokonaismäärä ei ole kovin hyvä vertailukohta arvioitaessa kokopuun korjuun aiheuttamia ravinnepoistumia ja niiden vaikutuksia.
Erilaisilla uuttomenetelmillä määritettävät kasveille käyttökelpoisten ravinteiden määrät kuvaavat ravinteiden saatavuutta ravinteiden kokonaismäärää paremmin (Taulukko 2.2.1). Esimerkiksi
käyttökelpoisen typen määrä on sadasosa tai tätä pienempi kokonaismäärään verrattuna.
Harvennushakkuissa syntyvän hakkuutähteen määrä ja hakkuutähteen sisältämät ravinnemäärät ovat
melko pieniä (Taulukko 2.2.2). Kuusikon avohakkuussa syntyvien hakkuutähteiden määrä ja hakkuutähteiden sisältämien ravinteiden määrä on harvennushakkuisiin verrattuna suuri (Kuva 2.2.1).
Taulukko 2.2.1. Metsämaan kokonaistypen sekä kasveille käyttökelpoisen fosforin, kaliumin, kalsiumin ja
magnesiumin määrät Etelä-Suomessa. Esitetyt luvut ovat humuksen ja kivennäismaan ylimmän pintakerroksen
(0–20 cm) sisältämiä keskimääräisiä lukuja. Lähde:Tamminen, P. ja Kukkola, M. 2003.
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Taulukko 2.2.2. Ensiharvennuksen yhteydessä poistuva biomassa ja biomassan sisältämät ravinteet. Lähde:
Mälkönen, E. ym. 2001.
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Kuva 2.2.1. Kuusen ja männyn hakkuutähteiden biomassa (a) ja hakkuutähteiden sisältämät ravinnemäärät
päätehakkuussa.

Metsähakkeen saatavuutta tarkastelevissa laskelmissa oletetaan, että latvusmassan tekninen korjuupotentiaali on 70 % latvuksen kokonaismassasta (Laitila ym. 2008). Bioenergiaa metsistä- tutkimusohjelmassa Längelmäellä, Anjalankoskella ja Paltamossa toteutetuissa kokeissa, joissa tavoitteena
oli kerätä 70 % latvusmassasta, saatiin talteen keskimäärin noin 40 % laskennallisesta kokonaislatvusmassasta. Kun tavoitteena oli kerätä pois kaikki latvusmassa, talteen saatiin noin 72 %, eli
hakkuualueelle jäi vielä lähes 30 % latvusmassasta. Myös myös muissa aiemmissa tutkimuksissa
on todettu, että korjuussa saadaan latvusmassasta keskimäärin kaksi kolmasosaa talteen (Nurmi
1997, Hakkila ym. 1998, Hynynen 2001, Saksa ym. 2002). Jäljelle jäävä biomassa on yleensä pienempikokoista, mistä johtuen sen ravinnepitoisuus on keskimääräistä hakkuutähdettä korkeampi.
Maahan karikkeena tai hakkutähteinä palautuvista ravinteista osa vapautuu hajotuksen seurauksena nopeasti kasvien saataville. Nykyisen käsityksen mukaan ravinteiden vapautuminen neulasista
tapahtuu joidenkin vuosien kuluessa neulasten varisemisesta. Oksista ja puumaisesta karikkeesta
ravinteet vapautuvat hitaammin, näistäkin kuitenkin pääosin parinkymmenen vuoden kuluessa.
Hakkuutähteiden korjuulla on melko vähäinen vaikutus maan ravinteiden kokonaismääriin. Humuskerroksen ravinnevarastojen kokoon suhteutettuna kokopuun korjuussa poistuu eniten kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia (Kuva 2.2.2).
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Kuva 2.2.2 . Hakkuutähteen sisältämien ravinteiden suhde maaperän orgaanisen kerroksen ravinteisiin
7 männikön ja 4 kuusikon ensiharvennuskohteella (Tamminen ym. 2012). Lyhenteiden selitykset: N = typpi,
P = fosfori, K = kalium, Ca = kalsium, Mg = magnesium.

Kahdessa avohakkuun yhteydessä perustetussa kokeessa hakkuutähteen korjuu ei aiheuttanut
24 vuoden seurantajakson aikana mittauksin havaittavia muutoksia maan orgaanisen aineen, hiilen ja ravinteiden määriin (Saarsalmi ym. 2010b). Myöskään harvennus¬hakkuiden yhteydessä
(11 koetta) hakkuutähteiden korjuu ei näyttänyt oleellisesti vaikuttavan maan orgaanisen aineen,
hiilen ja ravinteiden kokonaismääriin (Tamminen ym. 2012).
Vaikka kokopuun korjuulla ei ole havaittu vaikutuksia maan ravinnevarastojen kokoon, maaekosysteemissä tapahtuu muunlaisia muutoksia. Osalla kasvupaikoista harvennushakkuiden yhteydessä tehty
hakkuutähteen korjuu heikensi kasveille käyttökelpoisen typen vapautumista orgaanisesta aineksesta
hajotuksen yhteydessä (Kuva 2.2.3). Lisäksi hakkuutähteen korjuu aiheutti pitkäaikaisia muutoksia
maan orgaanisen aineen koostumuksessa alentamalla esimerkiksi joidenkin terpeenien pitoisuuksia.
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Kuva 2.2.3. Mineraalitypen vapautumisnopeus (mg typpeä / kg orgaanista ainetta / vrk) neljän kahdesti
harvennetun hakkuutähdekokeen humuskerroksessa (Smolander ym. 2008, 2010). Kokeen 733 kasvupaikka
oli muita kohteita selvästi viljavampi.
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2.2.3

Hakkuutähteiden korjuun vaikutus puuston kasvuun

Hakkuutähteiden mukana kasvupaikalta poistuu ravinteita moninkertaisesti pelkkään runkopuun
korjuuseen verrattuna. Neulasten ja oksien mukana menetetään varsinkin typpeä. Koska typpi on
lähes kaikissa kangasmetsissämme puuston kasvua rajoittava ravinne, typen menetys merkitsee aina
kasvuolosuhteiden heikkenemistä ja todennäköisesti kasvutappioita ennemmin tai myöhemmin.
Harvennushakkuun yhteydessä tehty hakkuutähteen korjuu alensi puiden tilavuuskasvua pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin erilaisten korjuutapojen vaikutuksia Etelä-Ruotsista
Rovaniemen korkeudelle ulottuvalla alueella (Helmisaari ym. 2011). Kymmenen vuoden seurantajakson aikana männiköiden kasvu väheni keskimäärin 4 ja kuusikoiden 5 prosenttia ainespuun
korjuuseen verrattuna (Kuva 2.2.4). Kuudessa kuusikossa ja viidessä männikössä harvennus ja
kokopuun korjuu toistettiin 10-vuoden kuluttua ensimmäisestä harvennuksesta. Toistettu koko
puun korjuu alensi männiköiden tilavuuskasvua kahdeksan ja kuusikoiden kasvua 13 prosenttia
toista harvennusta seuranneen 10-vuotisjakson aikana (Kuva 2.2.4). Kasvun väheneminen johtui
todennäköisesti hakkuutähteiden mukana poistuneiden ravinteiden, erityisesti kasveille käyttökelpoisen typen, määrän pienenemisestä.
Edellä mainitussa tutkimuksessa hakkuutähteet poistettiin koealalta mahdollisimman tarkasti. Käytännön korjuukohteilla koneellinen kokopuun korjuu alentaa todennäköisesti puiden kasvua vähemmän kuin tässä koesarjassa mitattiin, sillä koneellisessa kokopuun korjuussa saadaan kerättyä vain
60–70 prosenttia hakkuutähteiden kokonaismäärästä. Runkopuun korjuun jälkeen hakkuutähteiden
sisältämien ravinteiden saatavuus ei ole tasaista, koska hakkuutähteet jätetään ajourille ja kasoihin
ajourien varrelle, eikä niitä levitetä tasaisesti koko alueelle, kuten kokeissa tehtiin.
Avohakkuualoilla hakkuutähteen korjuun vaikutuksista taimikoiden alkukehitykseen on niukasti
tietoa. Saarsalmen ym. (2010) tutkimuksessa hakkuutähteen korjuulla ei ollut vaikutusta männyn
kasvuun ensimmäisten 22 vuoden aikana. Kokeissa maa muokattiin auraamalla, jolloin hakkuutähteen korjuun vaikutus on voinut peittyä voimaperäisen muokkauksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Todennäköisesti myös taimien pieni ravinnetarve tyydyttyy helposti, vaikka hakkuutähteet
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Kuva 2.2.4. Kymmenen vuoden vuotuinen keskimääräinen tilavuuskasvu ensimmäisen ja toisen harvennuksen
jälkeen, kun harvennuksissa korjattiin vain runkopuu tai runkopuu ja hakkuutähteet. Tulokset ovat keskiarvoja
koesarjasta, jonka aineistona olivat pohjoismaiset hakkuutähdekokeet (Helmisaari ym. 2011).
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ja niiden sisältämät ravinteet korjataankin päätehakkuussa. Ruotsalaisessa tutkimuksessa kuusen
taimikoiden pituuskasvu oli 15-vuotisen tutkimusjakson aikana alentunut erityisesti viljavilla kasvupaikoilla, joilta hakkuutähteen korjuussa poistuu eniten ravinteita (Egnell ja Lejon 1999). Kasvun
taantuma alkoi näkyä vajaan 10 vuoden kuluttua päätehakkuusta ja vastasi keskimäärin kahden
vuoden pituuskasvua. Hakkuutähteiden korjuulla on ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ollut lievä
negatiivinen vaikutus myös männyn pituuskasvuun, mutta vaikutus on ollut nähtävissä männyllä
myöhemmin kuin kuusella (Egnell ja Valinger 2003).
Jotta maan ravinnemäärät eivät alenisi, energiapuun korjuumenetelmien on hyvä olla sellaisia, joissa
mahdollisimman suuri osa hakkuutähteiden neulasista varisee hakkuualalle. Saadut tulokset kokopuun korjuun vaikutuksista kasvuun tukevat käytännön toimijoille jo annettua suositusta, jonka mukaan puun vihreät osat kannattaa jättää metsään ja kolmannes hakkuutähteistä jätetään korjaamatta.

2.2.4

Pystyykö maan mineraalien rapautuminen korvaamaan
hakkuutähteiden korjuun aiheuttaman ravinnepoistuman?

Kasvien tarvitsemista ravinteista kaikki muut ravinteet, paitsi typpi, ovat peräisin maaperän mineraaleista, joista ne ovat vapautuneet kasveille käyttökelpoiseen muotoon rapautumalla. Siksi
rapautumisella on keskeinen asema metsäekosysteemin aine- ja ravinnekierrossa. Lisäksi mineraalien rapautuminen toimii myös puskuroijana maaperän happamuuden lisääntymistä vastaan.
Eloperäisen aineen hajoamisessa syntyvät orgaaniset hapot ohjaavat ja nopeuttavat rapautumista.
Koska kokopuukorjuun jälkeen maahan jää vähemmän hakkuutähteitä ja jäljelle jäävien hakkuutähteiden ominaisuudet muuttuvat, kokopuun korjuu voi vähentää myös rapautumisnopeutta. Arvioitaessa kokopuukorjuun aiheuttaman ravinnehävikin merkitystä metsien käytön ekologiseen
kestävyyteen, yksi käyttökelpoinen kestävyyden kriteeri on verrata rapautumisessa kiertoajan kuluessa vapautuvia ravinnemääriä kokopuun korjuun yhteydessä poistuvien ravinteiden määrään.
Maaperän mineraaliaineksen rapautumisnopeutta voidaan arvioida mittaamalla maan mineraaliaineksen alkuainekoostumusta eri syvyyksillä maan pinnasta (Kuva 2.2.5). Rapautuminen havaitaan
zirkoniumpitoisuuden (Zr) kasvuna sekä kalsiumin (Ca) pitoisuuksien laskuna ylimmässä maakerroksessa. Tällaisia mittauksia on tehty vasta muutamia, ja tällä hetkellä metsämaiden rapautumisarviot perustuvat kallioperäkartoitukseen ja mallitarkasteluihin (Johansson ja Tarvainen 1997).
Jos puuston kiertoajaksi oletetaan 70 vuotta, tänä aikana metsämaasta rapautuneen magnesiumin määrä yhdessä kertyneen magnesiumlaskeuman kanssa on samaa suuruusluokkaa kuin puuston biomassaan kertyneen magnesiumin määrä. (Kuva 2.2.6). Jos puusto korjattaisiin kokopuukorjuuna, puuston
mukana poistuva ravinnehävikki olisi jonkin verran suurempi kuin maahan 70 vuoden laskeuman ja
rapautumisen mukana tulleen uuden kasveille käyttökelpoisen magnesiumin määrä. Kokopuun korjuu muuttaisi siis tällä esimerkkikohteella kasvupaikan ravinnetaloutta varsin voimakkaasti. Vaikka
muutos ei näkyisikään lyhyellä aikavälillä maaperän ravinnevarastojen vuoksi, muutoksia voisi ilmetä pitkällä ajanjaksolla edellyttäen, että tulevaisuudessakin metsien käyttö on yhtä intensiivistä.
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Kuva 2.2.5. Eri maannoshorisonteista mitatut Zr- ja Ca- pitoisuudet Anjalankosken koealueella. Kuvan pitoisuusmuutoksien ja jääkauden loppumisesta kuluneen ajan avulla voidaan laskea arvio vuotuisesta rapautumisnopeudesta. Kuvan tulokset on esitetty Suomen metsämaissa yleisen podsolimaannoksen horisontteihin
jaettuna: E = humuksen alla sijaitseva, voimakkaasti rapautunut ja väriltään vaalea huuhtoutumiskerros B = punaruskea tai kellertävä rikastumiskerros, johon kertyy erityisesti rauta- ja alumiiniyhdisteitä, BC = heikommin
värjäytynyt pohjamaan ja rikastumiskerroksen välinen vaihtumisvyöhyke ja C = muuttumaton pohjamaa.
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Kuva 2.2.6. Maaperän rapautumisessa 70vuoden aikana vapautuvan ja maahan sateen mukana tulevan
magnesiumin määrä (vasen pylväs) sekä saman ikäisen kuusikon pelkästään rungossa (keskimmäinen pylväs)
ja koko puussa (oikea pylväs) olevan magnesiumin määrä (Ukonmaanaho ym. 2008).

2.2.5

Energiapuun korjuu turvemailta – tietoa vaikutuksista on vielä
vähän

Suomessa on noin 4,9 milj. ha puuntuotantoa varten ojitettuja turvemaita, joista noin 4 milj. ha on
arvioitu olevan kelvollisia metsän kasvatukseen. Runsaalla puolella ojitettujen puuntuotantosoiden
pinta-alasta on nuoria kasvatusmetsiä. Näistä noin 1 milj. ha on nyt tai lähitulevaisuudessa sopivia
harvennushakkuukohteita ja saman verran tulee harvennusvaiheeseen 10–30 vuoden kuluessa. Päätehakkuuvaiheessa suometsiä on tällä hetkellä noin 0,5 milj. ha ja lisäksi noin 1 milj. ha varttuneita kasvatusmetsiä tulee päätehakkuuvaiheeseen 30 vuoden kuluessa. Kansallisten metsäenergian
käytön lisäämistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa on kiinnostuttu myös suometsien nykyisin
vielä vähän hyödynnetyistä energiapuuvaroista. Kokopuukorjuu soilla on nähty myös yhtenä keinona parantaa suometsien harvennusten kannattavuutta (Heikkilä 2007).
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Myös puuston kasvultaan heikkotuottoisiksi arvioiduille, valtaosin Pohjois-Suomessa sijaitseville
noin miljoonalle suohehtaarille on ojituksen jälkeen kertynyt puustobiomassaa. Jos nämä alueet
jäävät jatkossa pois metsätalouskäytöstä, ja jos niitä halutaan palauttaa lähemmäksi luonnontilaa,
tätä kehitystä voidaan jouduttaa poistamalla puustobiomassa osittain tai joissain tapauksissa kokonaan. Näin saatavan puumäärä ei kuitenkaan ole suuri.
Energiapuun korjuun vaikutuksia turvemaiden ravinnetalouteen on aiemmin arvioitu vertaamalla
turpeeseen ja puustoon sitoutuneita ravinnemääriä keskenään (Finér 1992, Laiho 1997). Tällaiset
ravinnetasetarkastelut ovat osoittaneet, että kivennäismaista poiketen turvemailla kriittisiä ravinteita ovat typen sijasta kalium ja boori. Erityisesti alun perin märillä nevasyntyisillä ja paksuturpeisilla sekatyypin soilla kaliumin niukkuus voi muodostua puuston kasvun kannalta minimitekijäksi, mutta tämä voi tapahtua myös ilman, että ravinteita poistuu runko- tai energiapuun mukana
kasvupaikalta. Typen ja orgaanisen aineen poistuminen energiapuun mukana ei ole ensisijainen
huolenaihe turvemailla.
Myöskään turvemailla hakkuutähteiden korjuun todelliset vaikutukset kasvupaikan ravinnetalouteen
eivät ole käytännössä niin suuria kuin suoraan puuston latvusmassaa ja latvusten ravinnemääriä
tarkastelevat laskelmat kuvaavat. Käytännössä noin kolmasosa hakkuutähteistä jää etenkin talviaikana tehtävän korjuun yhteydessä kivennäismaiden tapaan myös suometsien kokopuukorjuukohteilla kasvupaikalle. Suometsien harvennukset toteutetaan huonon kantavuuden takia pääasiassa
talvella (Hytönen ym. 2010). Kokopuun korjuussa poistuvan biomassan määrää selvittävässä kokeessa edes korjuun jälkeen käsin tehdyllä hakkuutähteiden lisäkeräyksellä ei päästy tilanteeseen,
jossa kaikki hakkuutähteet olisivat tulleet korjatuksi (kuva 2.2.7). Erityisen runsaasti jäljelle jää
pienikokoisinta hakkuutähdettä, joka usein on myös ravinnepitoisempaa kuin isompiläpimittainen,
lähinnä puuaineksesta koostuva hakkuutähde. Kokopuukorjuuna tehdyssä harvennushakkuussa
kasvupaikalta poistuu 2–5 kertaa enemmän ravinteita kuin ainespuukorjuussa (Taulukko 2.2.3).
Kokopuukorjuussa poistuneet typpi- ja fosforimäärät ovat melko pieniä verrattuna pintaturpeen
varastoihin. Sen sijaan kaliumin ja boorin lisäpoistuma ainespuukorjuuseen verrattuna voi edustaa
noin kymmenettä osaa turpeen pintakerroksen ravinnevaroista.
Suometsiin perustetut kokeet, joissa tutkitaan energiapuukorjuun ekologisia vaikutuksia, ovat vasta muutaman vuoden ikäisiä. Tästä johtuen eri hakkuutapojen vaikutuksia suopuustojen kasvuun
voidaan tarkastella vasta myöhemmin. Koska osassa suometsiä ravinnetalous on epätasapainoinen ilman energiapuukorjuun aiheuttamia ravinnemenetyksiäkin, lannoittamisen tarvetta on usein
syytä harkita erityisesti energiapuun korjuun jälkeen. Hyvälaatuinen puutuhka on osoittautunut
perinteisen PK-lannoituksen ohella lukuisissa maastokokeissa erinomaiseksi pitkävaikutteiseksi
lannoitteeksi suometsissä (esim. Moilanen ym. 2005).
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Kuva 2.2.7. Hakkuutähteen kuivapaino kahdessa suometsien ensiharvennusmännikössä eri tavoin tehdyn
korjuun jälkeen, esimerkkeinä metsiköt Himangalta ja Sievistä. A = ainespuukorjuu, R = ainespuukorjuu ja
ranka, K = kokopuukorjuu ja K- = kokopuukorjuu, jota on täydennetty käsin tavoitteena poistaa kaikki hakkuutähteet (Hytönen ym. 2010).

Taulukko 2.2.3. Harvennushakkuussa kasvupaikalle jääneen hakkuutähteen sisältämät ravinnemäärät _
ainespuukorjuun (RPK) ja kokopuukorjuun (KPK) jälkeen. Luvut ovat viiden mitatun kohteen keskiarvoja ( x ).
Lisäksi taulukossa on esitetty pintaturpeen (0-20 cm) ravinnemäärät (T).
Käsittely

Ravinteita hakkuutähteissä, kg/ha
Typpi

RPK
KPK
T

2.2.6

_
x
_
x
_
x

Fosfori

Kalium

Boori

55,2

5,2

14,2

0,07

24,8

2,2

5,6

0,026

5610

321

82

0,6

Kasvupaikalta poistuvien ravinteiden korvaaminen 			
lannoituksella

Puuta polttavissa energialaitoksissa syntyy vuosittain 150 000–200 000 tonnia puuntuhkaa. Jos
metsähakkeen käyttö lisääntyy suunnitelmien mukaan, puutuhkaa tuotetaan lähitulevaisuudessa
aikaisempaan verrattuna lähes kaksinkertainen määrä.
Tuhka sisältää muun muassa kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, fosforia ja booria. Koska tuhka ei
sisällä typpeä, tuhkalannoitus ei lisää puuntuotosta kasvupaikoilla, joilla kasvua rajoittaa typen puute.
Tämän vuoksi tuhkaa ei ole tähän asti suositeltu lannoitteeksi kangasmaille eikä hyvin niukkatyppisille
turvemaille, vaan lähinnä sellaisiin suometsiin, joissa on niukkuutta erityisesti fosforista ja kaliumista.
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Puutuhka sisältää typpeä lukuun ottamatta muita ravinteita likimain samoissa suhteissa kuin niitä
on puuston biomassassa. Monipuolisen ravinnesisältönsä lisäksi tuhkalla on voimakas kalkitusvaikutus eli se neutraloi maaperän happamuutta. Palauttamalla energiantuotannossa puusta syntyvä
tuhka takaisin metsään, korvataan samalla puunkorjuussa syntyviä ravinnemenetyksiä ja hidastetaan maan luontaista happamoitumista. Näin toimien saadaan tuhka hyötykäyttöön, huolehditaan
kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesta ravinteiden kierrätyksestä ja vähennetään samalla
tuhkan energialaitoksille aiheuttamia jäteongelmia.
Tuhkalannoituksella voi karuillakin kangasmailla olla ravinnekiertoa vilkastuttava ja puiden kasvua
lisäävä vaikutus, jos tuhkan ohella lannoitteena annetaan myös typpeä. Tuhkan ja typpilannoitteen
kasvua lisäävä yhteisvaikutus voi kestää kauemmin kuin pelkän typpilannoitteen vaikutus. Kun kanervatyypin männikköä lannoitettiin joko pelkästään typellä tai typellä ja tuhkalla, niin pelkän typpilannoituksen kasvua lisäävä vaikutus loppui alle 10 vuodessa, mutta yhdistetty typpi-tuhkalannoitus
paransi mäntyjen kasvua huomattavasti pidemmän ajan (Kuva 2.2.8a). Puolukkatyypin männikössä
ja mustikkatyypin kuusikossa, joissa niin ikään oli annettu tuhkan ohella typpeä, puuston kasvussa ei
ollut oleellista eroa riippumatta siitä, oliko typpi annettu tuhkan kanssa tai yksinään (Kuva 2.2.8b).

a
0,8
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m2/ha
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N 185 kg/ha
Tuhka 2500 kg/ha + N

0,6
0,4
0,2
0
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b

1,8

Männikkö

m2/ha

1,8

I. Harvennus

1,4

Lannoitus

1,4

2.Harvennus

1,0

1,0

0,6

0,6

0,2
0

0,2
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0

Kuusikko

m2/ha

Harvennus
Lannoitus
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Lannoittamaton

N 180 kg/ha (P, B, Cu)
Tuhka 3000 kg/ha + N

Kuva 2.2.8. Puuston pohjapinta-alan vuotuinen kasvu kanervatyypin männikössä (a) sekä puolukkatyypin
männikössä ja mustikkatyypin kuusikossa (b), kun lannoitteena on annettu pelkkää typpeä (ruskea viiva) tai
typpeä ja puuntuhkaa (vihreä viiva). Kanervatyypin männikkökohteella tuhkalannoitus pidensi typpilannoituksen vaikutusaikaa merkittävästi (a), puolukkatyypin männikkökohteella ja kuusikkokohteella (b) tällaista
vaikutusta ei havaittu. Kuvassa esitetään myös lannoittamattoman vertailualueen puuston vuotuinen kasvu
(harmaa viiva) (Saarsalmi ym. 2010a, Saarsalmi ym. 2012).
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2.2.7

Hakkuutähteiden ja kantojen korjuun vaikutus ravinteiden ja
muiden aineiden huuhtoutumiseen

Metsät ovat tärkeä osa veden ja siihen liuenneiden aineiden kiertoa. Suomessa vallitsevassa ilmastossa vuosittainen sadanta on suurempaa kuin kasvillisuuden ja maanpinnan haihduttaman veden määrä.
Tämä tarkoittaa, että kasvupaikoilta poistuu vettä ja siihen liuenneita aineita maassa ja uomissa liikkuvan veden mukana. Metsät pidättävät monia sateen mukana tulevia yhdisteitä, kuten esimerkiksi
kasveille käyttökelpoisia ravinteita hyvin tehokkaasti. Metsistä valuva vesi myös kuljettaa liukoisia orgaanisia yhdisteitä ja niiden kanssa yhdessä liikkuvia ravinteita pois metsäekosysteemeistä.
Metsien hakkuu vähentää haihduttavan puuston määrää, ja sen seurauksena huuhtoutuvan veden
määrää lisääntyy 15–20 % . Maanpinnan käsittely sekä kohteella liikkuminen rikkovat maan pintaa ja tekevät maahan vettä helposti kuljettavia uomia. Lisääntynyt liikkuvan veden määrä yhdessä
maan pinnan rikkoontumisen ja urittumisen kanssa lisäävät veden liikenopeutta ja samalla veden
mahdollisuuksia kuljettaa mukanaan myös kiinteitä partikkeleita. Tämä lisää kiintoainekuormituksen, ja joissain tapauksissa myös eroosion, todennäköisyyttä.
Huuhtoutuminen on osa ravinteiden luontaista kiertokulkua, mutta metsien voimakas käsittely
voi lisätä erityisesti toimenpidealueiden lähistössä huuhtoutumista niin paljon, että ne muuttavat
vesistöjen ominaisuuksia. Tästä syystä metsien käsittelyn yhteydessä on tärkeää huomioida myös
käytettävien erilaisten toimenpideketjujen aiheuttamat vesistövaikutukset.
Metsätalouden aiheuttamia vesistövaikutuksia on tutkittu jo pitkään. Kokopuun korjuun aiheuttamia vesistövaikutuksia sen sijaan on tutkittu vähän, turvemailla vielä kivennäismaakohteitakin
vähemmän. Bioenergiaa metsistä tutkimusohjelmassa on perustettu intensiivisiä koealoja, joilla tutkitaan energiapuun korjuun vesistövaikutuksia kivennäismailla ja turvemailla (Tietotaulut
ss. 76-78). Tällaisille kokeille on luonteenomaista, että niiden avulla voidaan seurata käsittelyjen
vaikutuksia pitkän ajan kuluessa.
Hakkuiden ja hakkuutähteiden korjuun vaikutukset pohjaveteen
Päätehakkuu ja maanmuokkaus vaikuttavat selkeästi ravinteiden huuhtoutumiseen. Paltamon Kivesvaarassa 1980-luvun puolivälistä lähtien seuratussa kenttäkokeessa päätehakkuu ja maanmuokkaus aiheuttivat erityisesti nitraattitypen huuhtoutumista sekä pinta- että pohjavesiin. Tausta-arvoja
korkeampi huuhtoutuminen pintavesiin kesti noin viisi vuotta. Pohjavesivaikutukset ovat olleet
pitkäaikaisempia. Pohjaveden pitoisuudet olivat korkeimmillaan 3–5 vuoden kuluessa hakkuusta, ja kohonneita pohjaveden nitraattipitoisuuksia mitattiin vielä 20 vuotta toimenpiteen jälkeen.
Ensimmäisinä vuosina pohjaveden pitoisuusmuutokset olivat samanlaiset ainespuun ja kokopuun
korjuussa. Kokopuun korjuussa pohjaveden nitraattipitoisuudet kuitenkin alenivat nopeammin kuin
ainespuuhakkuissa (kuva 2.2.9). Pohjavedestä mitatut nitraattipitoisuudet olivat korkeimmillaankin
ollessaan selvästi talousvesien laatuvaatimuksen raja-arvon 25 mg / l alapuolella.
Uudemmilla, vuonna 2007 perustetuilla kokeilla (ks. Tietotaulu s. 76) tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Pohjaveden nitraattipitoisuudet ovat kohonneet käsittelyiden jälkeen kaikilla koealueilla ja käsittelyillä (Kuva 2.2.10).
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Kuva 2.2.9. Avohakkuun ja hakkuutähteiden talteenoton vaikutus pohjaveden nitraattipitoisuuteen Hautalan
koekentällä Paltamon Kivesvaarassa 23 vuoden aikana avohakkuun jälkeen. Ylemmässä kuvassa pohjaveden nitraattipitoisuudet on mitattu avohakatulta alueelta, jonne hakkuutähteet on jätetty maahan. Alemassa
kuvassa olevat tulokset ovat kohteelta, josta hakkuutähteet on kerätty.
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Kuva 2.2.10. Nitraattitypen (NO3-N) määrä pohjavedessä Paltamon, Anjalankosken ja Längelmäen koealueilla
vuosina 2007–2010. Koealueiden hakkuut tehtiin syksyllä 2007, kantojen nosto ja maanmuokkaus vuoden
2008 aikana.
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Kannonnoston vaikutus valuma-alueelta huuhtoutuvan veden laatuun
Kuusamon Oijusluoman ja Taivalkosken Katajavaaran valuma-alueilla tutkitaan kantojen noston
vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen alueilla oleviin puroihin. Heti kantojen noston (2010)
jälkeen kokonaistypen, kaliumin, magnesiumin ja mangaanin pitoisuusuudet olivat hieman kohonneet molempien valuma-alueiden ulosvirtaavasta purosta otetuissa vesinäytteissä. Kiintoainepitoisuuksissa havaittiin Katajavaaran alueella hetkellinen kohoaminen heti hakkuun ja kantojennoston
jälkeen. Oijusluomassa, jossa puron ja käsitellyn alueen välille jätettiin suojakaista, ei tällaista
kohoamista havaittu (Kuva 2.2.11).
Uusien kokeiden seuranta-aika on metsien kiertoaikaan verrattuna vielä lyhyt. Näissä kokeissa
saatujen tulosten perusteella ei siten voida vielä esittää kokonaisvaltaisia johtopäätöksiä eri tavoin
tehtyjen hakkuutähteiden keruun ja kantojen noston aiheuttamien ravinne- ja kiintoainehuuhtoutumien kestosta ja käsittelyjen välisistä eroista, vaan kohteiden seurantaa on jatkettava edelleen.
Hakkuutähteiden määrän vaikutus maaveden ominaisuuksiin
Hakkuutähteiden määrän vaikutuksia maaveden ominaisuuksiin tutkittiin koesarjassa, jossa maan
pinnalta oli poistettu kaikki hakkuutähteet, punnittu tuoreita kuusen oksia joko 100 t/ha (10 kg/m2)
tai 400 t/ha (40 kg/m2) tai levitetty hakkuutähteiden poiston jälkeen 3 t/ha tuhkaa. Ainespuuhakkuuna tehtävillä kuusen päätehakkuualoilla hakkuutähteiden määrä on usein lähellä sataa tonnia
hehtaarilla. Maaveden ominaisuuksia seurattiin läheltä maan pintaa sekä 40 cm syvyydestä maan
alta kerätyistä vesinäytteistä (Kuva 2.2.12).
Hakkuutähteistä vapautui heti hakkuutähdekasan alta kerättyyn veteen runsaasti liukoista orgaanista hiiltä (DOC) jo toisena vuonna hakkuun jälkeen. Koska kivennäismaa sitoo orgaanisia yhdisteitä pinnoilleen voimakkaasti, liukoisen hiilen huuhtoutuminen 40 cm:n syvyyteen oli vähäistä
riippumatta siitä, oliko tutkittavalla ruudulla hakkuutähteitä tai ei, tai oliko alueelle levitetty puun
tuhkaa. Mikäli hakkuutähteet korjataan bioenergiaksi, tällaista hiilivirtaa maaperän pintaosaan ei
synny (Kuva 2.2.13).
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Kuva 2.2.11. Kokonaistyppipitoisuus Oijusluoman (a) ja Katajavaaran (b) kantojen nostoalueiden valumaalueilta kerätyissä vesinäytteissä 2007–2011. Alueiden hakkuut ja kantojennosto suoritettiin syksyllä 2010
(Kubin ym. 2012). Kuvassa mitattujen havaintojen keskiarvo esitetään laatikon sisällä olevana poikkiviivana.
Laatikko ja pystyviivat kuvaavat eri mittauskerroilla saatujen tulosten välistä hajontaa.
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Hakkuutähteiden korjuu tai jättäminen paikalleen vaikutti myös nitraattitypen huuhtoutumiseen.
Toisin kuin liuennutta orgaanista hiiltä, nitraattia huuhtoutui myös juuristovyöhykkeen alapuolelle
40 cm:n syvyyteen. Päätehakkuun jälkeen kohonneet nitraattipitoisuudet olivat korkeampia, kun
hakkuutähteitä ei korjattu. Kaikkein korkeimmat nitraattitypen huuhtoutumismäärät mitattiin, kun
hakkuutähdettä jätettiin maahan isoina kasoina (40 kg/m2).

a						

b

Kuva 2.2.12. Hakkuutähteiden määrän – 0, 100 ja 400 t/ha – ja tuhkalannoituksen – 3 tn/ha – vaikutuksia
maahan valuvan veden ominaisuuksiin tutkittiin 1 m2 pienruuduilta e (a). Kuvan (b) koeruudulla on 400 t/ha
hakkuutähteitä (= 40 kg/m2 ). Vettä kerättiin maahan asennetuilla vajovesikeräimillä suoraan hakkuutähdekasan alta ja 40 cm:n syvyydeltä maasta. Kuvat Metla/Martti Lindgren.
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Kuva 2.2.13. Veden liukoisen hiilen pitoisuus maan pinnassa (Pinta) ja 40 cm:n syvyydellä maassa vuosina
2008 ja 2009.
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Kokopuun korjuun aiheuttamat vesistövaikutukset turvemailla
Suometsissä tehtävät metsätalouden toimenpiteet yleensä lisäävät vesistöjen ainekuormitusta
enemmän kuin toimenpiteet kangasmaiden metsissä. Haihdunnan vähentyessä hakkuiden jälkeen
valunta lisääntyy, jolloin pohjaveden pinnan nouseminen johtaa hapettomuuteen ja sen seurauksena turpeen heikentyneeseen ravinteiden pidätyskykyyn. Tämä altistaa vesiekosysteemit hakkuita
edeltänyttä tilannetta suuremmalle ravinteiden, orgaanisen hiilen, happamuuden, metallien ja kiintoaineen kuormitukselle. Myös metsäkoneiden aiheuttamat ajourat ja kantojen nostosta syntyneet
kuopat voivat vedellä täyttyessään toimia hapettomina painanteina, jotka luovat otolliset olosuhteet
esimerkiksi elohopean metyloitumiselle ja raskasmetallien liukenemiselle.
Kokopuukorjuussa vesistöön huuhtoutuvien aineiden määrä voi vähentyä runkopuukorjuuseen
verrattuna. Näin siksi, että hakkuutähteen talteenotto pienentää hakkuualueelle jäävän hajoavan
karikkeen määrää ja siten hajoamisessa vapautuvia aineita. Toisaalta puun korjuun yhteydessä tapahtuva maanpinnan rikkoutuminen voi lisätä kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista. Tämä
koskee erityisesti kokopuukorjuuta, jossa metsäkoneiden käyntikertoja kohteella on useampia eikä
hakkuutähteitä voi käyttää hyväksi korjuukoneiden kantavuuden parantamiseksi. Lisäksi kantojen
nosto lisää maanpinnan rikkoutumista.
’Bioenergiaa metsistä’ – tutkimusohjelmassa runko- ja kokopuun korjuun vesistövaikutuksia turvemailla on tutkittu valuma-aluetasoisesti Lapinjärvellä, Vilppulassa ja Sotkamossa. Käsittelyjen
vaikutukset ekosysteemien toimintaan ovat pitkäaikaisia, ja suokohteilla toimenpiteiden vaikutukset
ovat erilaisia sen mukaan, minkälaisista soista tarkasteltavat metsät ovat syntyneet. Energiapuukorjuun vaikutuksia on tutkittu turvemailla vasta muutaman vuoden ajan, ja siksi tarvitaan vielä lisäseurantaa erilaisten toimenpiteiden kokonaisvaikutusten selvittämiseksi erilaisilla kasvupaikoilla.

Kuva 2.2.14. Sotkamon turvemaakoealalla on toteutettu kantojen nosto. Kuva Metla/Marita Turunen.
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Kokeista tällä hetkellä käytettävissä olevien tulosten mukaan typpeä huuhtoutui enemmän kokopuukuin runkopuukorjuukohteilta (Kuva 2.2.15). Vilppulassa muutokset typpikuormituksessa olivat
vähäisiä todennäköisesti siksi, että alueet olivat viljavuudeltaan karuja ja turpeen typpipitoisuudet olivat alhaisia. Sotkamon aloilla myös fosforia huuhtoutui enemmän kokopuukorjuukohteilta,
mutta typen huuhtoutumisesta poiketen fosforin huuhtoutuminen oli lähellä hakkuuta edeltävää
tasoa jo toisena vuotena hakkuiden jälkeen. Vilppulassa sen sijaan fosforia huuhtoutui enemmän
runkopuukorjuukohteilta, mutta myös kokopuukorjuu lisäsi huuhtoumia. Turvemaakasvupaikkojen ravinnetalouden kannalta kaliumin huuhtoutuminen voi olla merkityksellistä etenkin sellaisilla
kohteilla, joilta korjataan myös neulasbiomassaa, sillä kaliumin huuhtoutuminen lisääntyi selkeästi
viimeistään toisena vuotena hakkuiden jälkeen riippumatta hakkuutavasta. Kaliumin huuhtoutuminen oli vähäisintä ohutturpeisilla korpikohteilla (Lapinjärvi).
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Kuva 2.2.15. Typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) pitoisuudet (mg/l) purkuojissa ennen toimenpiteitä (2008 –kalibrointi) ja toimenpiteiden jälkeen (2009 ja 2010). Kuvassa esitettävät tutkimusalueet sijaitsevat Sotkamossa..
Tutkimuksessa toteutetut käsittelyt olivat RKP = runkopuukorjuu, KPK= kokopuukorjuu, KPK+kannot = kokopuukorjuu + kantojennosto, sekä käsittelemätön kontrollialue. Näytteenotto tehtiin vuoden lumettomana aikana.
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Sotkamon aloilla ojissa virtaavan veden raskasmetallien pitoisuudet pääsääntöisesti nousivat päätehakkuiden jälkeen hakkuutavasta riippumatta. Esimerkiksi rautapitoisuus lähes kaksinkertaistui
hakkuiden jälkeen (Kuva 2.2.16). Tyypillisesti pitoisuudet alkoivat laskea jo toisena vuotena hakkuiden jälkeen. Kokonaiselohopean ja metyylielohopean pitoisuudet olivat luontaisesti erilaiset
eri käsittelyissä ja pitoisuudet vaihtelivat paljon mittauskertojen välillä, mutta kokopuunkorjuun
ja kantojennoston jälkeen elohopeapitoisuudet valuntavesissä ovat lisääntyneet (Kuva 2.2.17).
Suomailta päätehakkuun jälkeen vesistöihin tuleva raskasmetallikuormitus saattaa siten lisätä kalojen elohopeapitoisuuksia (Verta ym. 1986, Porvari 1998) tai vaikuttaa kalalajien runsaussuhteisiin (Rask ym. 1996).

7

Fe, mg/l
2008 - kalibrointi
2009 - hakkuut + kannonnosto
2010 - 2. vuosi hakkuiden jälkeen
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Kuva 2.2.16. Rautapitoisuus (mg/l) purkuojissa Sotkamossa, ennen talvella 2009 tehtyjä toimenpiteitä ja
toimenpiteiden jälkeen. Runkopuuhakkuut ja kokopuunkorjuu lisäsivät puroveden rautapitoisuutta. Kokopuukorjuukohteella veden rautapitoisuus oli selvästi muita kohteita korkeampi jo ennen käsittelyjä. Tutkimuksessa
toteutetut käsittelyt olivat RKP = runkopuukorjuu, KPK= kokopuukorjuu, KPK+kannot = kokopuukorjuu +
kantojennosto, sekä käsittelemätön kontrollialue. Näytteenotto tehtiin vuoden lumettomana aikana.

16
14
12

Hg, ng/l

4,5

2008 - kalibrointi
2009 - hakkuut + kannonnosto
2010 - 2. vuosi hakkuiden jälkeen

4,0
3,5

2008 - ennen hakkuuta
2009 -1. vuosi hakkuun jälkeen
2010 -2. vuosi hakkuun jälkeen

3,0

10

2,5

8

2,0

6

1,5

4

1,0

2

0,5

0

MeHg, ng/l

kontrolli

RPK
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Kuva 2.2.17. Hakkuut ja kannonnosto lisäsivät kokonaiselohopean (Hg) huuhtoutumista Sotkamon valumaalueilla. Metyylielohopean (MeHg) pitoisuus vaihteli eri mittauskerroilla paljon, eikä käsittelyjen välillä havaittu
eroja ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Pitoisuudet ovat hyvin pieniä, ne ilmoitetaan yksikössä nanogrammaa
(= gramman miljardisosa) litrassa (ng/l). Käsittelyjen lyhenteet kuten kuvassa 2.2.16.
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Kokopuun korjuun vaikutukset maaperäeliöihin
Bakteerien ja sienten lisäksi maaperäeläimet ovat hyvin merkittävä eliöryhmä maaperän kuolleen orgaanisen aineksen hajotuksessa ja siten niillä on tärkeä osa metsämaiden ravinnekierron ylläpitäjänä ja metsien hiilitaseen säätelijänä. Avohakkuu ja sitä seuraavat maan muokkaukset rikkovat maapeitteen rakennetta sekä muuttavat voimakkaasti
maaperän eliöyhteisöä ja sen toimintaa. Hakkuutähteet lisäävät hetkellisesti maassa olevan hajotettavan biomassan
määrää voimakkaasti. Monet maaperäeläimet käyttävät hakkuutähteitä ravintonaan. Käsittelyjen vaikutukset maaperäeliöyhteisöön riippuvat myös käytettävien käsittelyjen intensiteetistä. Avohakkuuseen ja perinteiseen äestykseen tai
mätästykseen verrattuna hakkuutähteiden korjuu ja kantojen nosto ovat voimakkaampia ekosysteemin häiriötekijöitä.
Hakkuutähteiden korjuu vähentää hakkuutähteiden määrää ja siten myös maaperäeläimien saatavilla olevaa ravinnon
määrää. Kantojen nostossa rikkoutuneen maan osuus lisääntyy selvästi ja samalla paljastuu laajoja alueita kivennäismaata, jossa usein maaperäeläinten yksilömäärä on selvästi humuskerrosta alhaisempi.

Yksilömäärä, 1000 yks/m2

Bioenergian käytön vaikutuksia selvittävän maaperäeläintutkimuksen tavoitteena on tutkia kantojen noston ja
hakkutähteiden keruun vaikutusta maaperäeläinten lajistoon sekä runsauden vaihteluun. Maaperäeläinten tutkimuksessa käytettävien menetelmien työläyden takia kokopuun korjuun vaikutuksista on tällä hetkellä käytettävissä vasta
vähän tuloksia. Kuvan 2.2.18 tulosten mukaisesti näyttää siltä, että hakkuiden yhteydessä syntyvät hakkuutähteet lisäävät maaperäeläinten määrää kontrollimetsään verrattuna heti hakkuuta seuraavana kesänä, mutta erilaisten korjuutapojen välillä ei ole selviä eroja.
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Kuva 2.2.18. Änkyrimatojen keskimääräinen yksilömäärä Längelmäen koekentän lohkoilla 1 ja 2 ennen käsittelyä vuonna
2007 ja käsittelyjen jälkeen 2008. Längelmäen koekentän lohkot ja kokeessa toteutetut käsittelyt 1-6 (=koejäsen) on kuvattu
tietotaulussa 3. Käsittelyjen vaikutuksissa on paljon paikallista vaihtelua. Kuvasta nähdään, että lohkolla 1 hakkuut eivät
ole juurikaan vaikuttaneet maaperäeläinten määriin, mutta lohkolla 2 hakkuita seuraavana vuonna maaperäeläinten määrä
on selvästi hakkuita edeltänyttä aikaa suurempi.

Kuva 2.2.19. Änkyrimatoja “spagetti-muodostelmassa”
heti erottelun jälkeen ja ryhmiteltynä kuvausta ja mittausta
varten. Kuvat Metla/Martti Lindgren.
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2.2.8

Bioenergian korjuun vaikutus metsämaan hiilitaseeseen ja
maahengitykseen

Ihminen on käyttänyt metsiä eri tavoin jo vuosisatojen ajan, ja kaikilla näillä käyttötavoilla on ollut omat vaikutuksensa myös maan hiilivarastoon. Kaskenpolton vaikutukset ovat ilmeiset. Kaskea poltettaessa sekä puuston että maaperän hiilivarastot ovat vähentyneet merkittävästi. Samalla
kuitenkin maahan on voinut kertyä merkittävä määrä hiiltynyttä puuta. Musta hiili on käytännössä
mikrobiologisesti hajoamatonta ja siten pysyvä osa maan hiilivarastoa. Metsän laidunnus on vaikuttanut voimakkaasti sekä aluskasvillisuuden että puun taimien määrään ja puuston rakenteeseen.
Tervanpoltossa poistettiin maasta kantoja ja muutettiin puuston rakennetta koloamalla puita. Myös
harsintahakkuissa vaikutettiin voimakkaasti jäljelle jääneen puuston tiheyteen ja kasvukykyyn ja
tämän kautta myös metsikön hiilensidontakykyyn ja kariketuotokseen. Kokopuun korjuussa metsistä poistetaan valtaosa korjattavan puuston sisältämästä hiilestä.
Maahan kohdistuvien vaikutustensa osalta kantojen nosto muistuttaa toimenpiteenä maan muokkausta. Eräissä käytettävissä olevissa tutkimuksissa maan muokkauksen on havaittu pienentävän
maan hiilivaraston kokoa (Jandl ym. 2007), toisissa tutkimuksissa tällaista taas ei ole havaittu
(Freeman ym. 2005). Maan muokkaantumisen hiilitasevaikutusten arviointia hankaloittaa myös
se, että maata käsiteltäessä orgaanisen kerroksen hiiltä voi sekoittua mineraalimaan joukkoon pienentäen orgaanisen kerroksen hiilimäärää samalla kasvattaen kivennäismaan hiilimäärää (Yanai
ym. 2003; Nordborg ym. 2006).
Sitä, vaikuttaako kasvupaikan muuttunut ravinnetila tai kantojen noston aiheuttama maan pinnan
muokkaantuminen myös karikkeen hajotusnopeuteen, ei vielä tunneta. Maan hiilivaraston koko on
suuri oletettuun hiilivaraston muutokseen verrattuna ja myös hiilivaraston koon paikallinen vaihtelu
on varsin suurta. Tästä syystä muutoksen osoittaminen on vaikeata (Jandl ym. 2007, Walmsley &
Godbold 2010). Hakkuiden ja kokopuun korjuun vaikutuksia maan hiilivaraston kokoon selvittäviä
kokeellisia mittauksia on tällä hetkellä käytettävissä vain muutamia. Niissä esitetyt tulokset eivät ole
yhdenmukaisia. Zabowski ym. (2008) havaitsivat, että maan hiilivarasto oli pienentynyt 20 vuotta
kantojen noston jälkeen. Johnson ym. (2002) puolestaan havaitsivat 16 vuoden kuluttua kannonnostosta tehdyissä mittauksissa kannonnoston lisänneen maanpäällisen biomassan määrää, mutta ei aiheuttaneen muutoksia maan hiilivarastossa. Hopen (2007) Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa kantojen
nosto yhdessä äestyksen kanssa pienensi maan hiilivarastoa.
Koska nykyisen kaltaista kokopuun korjuuta on tehty vasta lyhyen aikaa, tutkittua tietoa maan hiilivaraston muutoksista ei ole vielä olemassa suomalaisia olosuhteita vastaavista metsistä. Erilaisissa
ilmasto-olosuhteissa tehtyjen mittausten tuloksia puolestaan ei voi suoraan yleistää meille.
Suorien mittauksien sijaan energiapuun korjuun aiheuttamaa muutosta metsien hiilitaseisiin on
pyritty arvioimaan myös erilaisilla mallitarkasteluilla (Bengtsson & Wikström 1993; Peng ym.
2002, Ågren & Hyvönen 2003; Repo ym. 2011; Lindholm ym. 2011). Mallitarkasteluissa maahan
tuleva hajoava biomassa jää pienemmäksi hakkuutähteiden ja kantojen korjuussa, minkä vuoksi myös maan hiilivarastossa tapahtuu laskennallinen pieneneminen. Käytännön kohteilla tehdyt
mittaukset eivät yksiselitteisesti tue tätä johtopäätöstä. Tällainen ristiriita mallien ja kokeellisten
tulosten välillä voi syntyä monista syistä. Esimerkiksi mallien kariketuotosta ja hajotusta kuvaavat
yhtälöt voivat olla puutteellisia tai kokeellisessa työssä näytteiden välinen hajonta on niin suurta,
että muutoksia ei voida osoittaa merkitseviksi.
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Ilmeisin johtopäätös hakkuiden ja puun korjuun vaikutuksista maan hiilivarastoon on, että ne
kohdistuvat lähinnä ylimpään maakerrokseen eli humukseen, eivät juurikaan mineraalimaahan.
Energiapuun korjuun vaikutukset maaperän hiilivuohon
Bioenergiaa metsistä – tutkimusohjelmassa perustetuilla hakkuu- ja maankäsittelykoealoilla on mitattu hiilivuota (maahengitys) hakkaamattomassa metsässä ja eri tavoin käsitellyillä avohakkuualoilla.
Vuoden kuluttua käsittelystä avohakattujen ja koealojen hiilivuossa ei vielä havaittu eroa hakkaamattomaan kontrolliin verrattuna. Seuraavina kolmena kasvukautena hakkaamattoman metsän hiilivuot
olivat suuremmat kuin hakatuilla aloilla mitatut vuot. Eri korjuuintensiivisyyksien välillä ei voitu havaita tilastollisesti merkitseviä eroja, joskin usein käsittelyssä, josta oli poistettu kaikki hakkuutähteet
ja kannot, hiilivuo oli alhaisin (kuva 2.2.20).
Maaperän hiilivuo oli runsainta kontrollikohteilla, joilta puustoa ei oltu poistettu. Tämä johtuu todennäköisesti elävän puuston ja aluskasvillisuuden juuristossa tapahtuvasta hengityksestä, joka on
hakkaamattomilla aloilla avohakattuja kohteita korkeampi. Hakkuissa syntyneen hakkuutähteen
hajotuksessa vapautuva hiilidioksidi ei siten vastaa suuruudeltaan juuriston hengityksen tuottamaa
hiilidioksidivuota.
Maaperän hiilivuo riippuu maan lämpötilasta ja on sitä suurempaa, mitä lämpimämpi maa on
(Kuva 2.2.21). Avohakkuu ja samalla tapahtuva maan pinnan rikkoutuminen tekevät maahan kohoumia
ja tummia pintoja, joiden lämpötila on korkeampi kuin maan lämpötila metsän alla. Tästä huolimatta
maahengitys oli suurinta häiriintymättömässä maassa varttuneen puuston alla ja alhaisinta pinnoilla,
joissa kivennäismaa on paljastunut. Tästä voidaan päätellä, että maahengityksen määrää säätelee voimakkaimmin elävän puuston juurten ja ritsosfäärin hengitys. Tämän lisäksi tärkeitä maahengityksen
nopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat hajoamiskelpoisen maan orgaanisen aineksen määrä, sekä maan
lämpötila ja vesipitoisuus.
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Kuva 2.2.20. Eri tavoin käsitellyiltä koealoilta mitatut hiilivuot ennen hakkuita sekä neljänä hakkuuta seuranneena vuotena. Tulokset perustuvat yli tuhanteen maastossa tehtyyn hiilidioksidivuomittaukseen. Käsittelyt 1
= Hakkaamaton metsä, 3 = Avohakkuu + laikkumätästys + kuusen istutus, 4 = Avohakkuu + hakkuutähteestä
kerätään 70 % + laikkumätästys + kuusen istutus, 5 = Avohakkuu + hakkuutähteestä kerätään 70 % + kannonnosto, jää 25 kantoa/ha + laikkumätästys + kuusen istutus, 6 = Avohakkuu + hakkuutähteestä kerätään
100 % + kannonnosto, 100 % + laikkumätästys + kuusen istutus.

73

Metlan työraportteja 240
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm

Hiilivuo, g CO2/m2/h
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Kuva 2.2.21. Maanpinnan rikkoutumisen mukaan neljään eri luokkaan jaettujen mittauspisteiden hiilivuon
(g CO2 m-2 h-1) väliset tasoerot sekä hiilivuon riippuvuus maan lämpötilasta. Hiilivuon suuruutta kuvaava
Y-akseli on logaritmimuunnettu. Kuvassa käytetyt koodit ovat = häiriintymätön maanpinta aukolla, = häiriintynyt maanpinta aukolla, = käännetty maanpinta aukolla ja = häiriintymätön maanpinta puustoisella
kontrollikoealoilla. Maan lämpötila (C°) mitattiin mittaushetkellä 5 cm syvyydellä mineraalimaan pinnasta.
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Kuva 2.2.22. Koskemattoman maan määrä eri käsittelyillä koealueittain (Kubin ym. 2012).
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2.2.9

Yhteenveto

Kokopuun korjuu on ainespuun korjuuta intensiivisempää metsien käyttöä, jossa pois kuljetetun
biomassan ja ravinteiden määrä lisääntyy. Tämä vähentää harvennushakkuissa jäljelle jäävän tai
päätehakkuiden jälkeen syntyvän uuden puuston kasvua kivennäismaakohteilla, joilla typpi on
kasvua rajoittava tekijä. Turvemaakohteilla todennäköisin kasvua vähentävä ravinne on kalium.
Ravinnepoistuman aiheuttamaa kasvun pienenemistä voidaan ehkäistä käyttämällä sellaisia hakkuutähteiden korjuuketjuja, joissa neulaset ehtivät varista kasvupaikalle ennen hakkuutähteiden
kuljetusta kasvupaikalta. Myös laskeuma ja rapautuminen sekä oikein kohdennettu lannoitus vähentävät ravinteiden pois kuljetuksesta aiheutuvia kasvuvaikutuksia.
Jotta bioenergian korjuun vaikutukset kasveille käyttökelpoisten ravinteiden määrään ei muodostuisi metsien kasvua rajoittavaksi tekijäksi, energiapuun korjuumenetelmien tulee olla sellaisia,
että mahdollisimman suuri osa hakkuutähteiden neulasista varisee hakkuualalle. Saadut tutkimustulokset kokopuun korjuun vaikutuksista kasvuun tukevat käytännön toimijoille jo annettua suositusta, jonka mukaan puun vihreät osat kannattaa jättää metsään ja kolmannes hakkuutähteistä
jättää kokonaan korjaamatta.
Kokopuun korjuun vaikutukset metsien hiilitaseeseen on vaikea selvittää. Johtopäätöksiin vaikuttaa erittäin merkittävästi tarkastelujakson pituus ja tarkasteltavan alueen koko. Puun polttaminen
vapauttaa yhteytyksessä sitoutuneen hiilidioksidin takaisin ilmakehään, mutta toisaalta puut ovat
käyttäneet kasvaessaan vastaavan määrän hiilidioksidia ilmakehästä. Metsiemme puusto ja sen
vuotuinen kasvu ovat noin kasinkertaistuneet viimeisten 60 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että
metsiimme on sitoutunut kaksinkertainen määrä hiiltä viime vuosisadan puolivälin metsiin verrattuna. Metsät myös sitovat kasvuunsa joka vuosi kaksinkertaisen määrän hiiltä sotien jälkeen
vallinneeseen tilanteeseen verrattuna.
Maaperän hiilivarastossa tapahtuvien muutosten määrittäminen on paljon hankalampaa kuin puuston hiilivarastojen arvioiminen. Lisääntynyt puusto ja puuston kasvu lisäävät kariketuotosta eli
kasvattavat maaperän hiilivarastoa. Hakkuut puolestaan poistavat metsistä biomassaa, joka ilman
hakkuita jäisi aikanaan metsään lahoamaan. Tulevan tutkimuksen haasteeksi jää arvioida, miten
ilmaston muuttuminen ja erilaiset toimenpiteet vaikuttavat maassa jo olevan hiilivaraston kokoon.
Ilmeistä kuitenkin on, että suurimmat vaikutukset havaitaan humuskerroksessa.
Vaikka maa on tehokas ravinteiden pidättäjä, hakkuualalle syntyvistä suurista hakkuutähdekasoista
voi huuhtoutua lyhytkestoisesti runsaasti ravinteita. Avohakkuualoilta ravinteiden ja kiintoaineen
valunta vesistöihin voi kasvaa, kun haihduttavaa puustoa ei ole ja maanpinta on hakkuiden yhteydessä rikkoutunut ja urittunut. Turvemaakohteilla hakkuiden seurauksena tapahtuva pohjaveden
pinnan kohoaminen lisää hapettomuutta, mikä edistää raskasmetallien liukoisuutta ja lisää siten
niiden huuhtoutumista. Jos hakkuutähteiden korjuun yhteydessä kasvupaikalta korjataan myös
ravinnerikkaita neulasia, nämä ravinteet eivät voi lisätä huuhtoutuvien ravinteiden määrää, eli on
todennäköistä, että kokopuun korjuu pienentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.
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Kantojen noston ja hakkuutähteiden korjuun ekologiset ja
				metsänhoidolliset vaikutukset			

Kokopuun korjuun ekologisten vaikutusten tutkimusta varten perustettiin kesällä 2007 koekentät kolmelle eri ilmasto-olosuhteita edustavalle alueelle
(Kuva 2.2.23). Yksittäinen koekenttä muodostuu kolmesta lohkosta, joilla kullakin on taulukon 1 mukaiset, voimakkuudeltaan toisistaan poikkeavat käsittelyt.

Taulukko 1. Käsittelyt.

Pohjois-Suomi
(Paltamo)

Keski-Suomi
(Längelmäki)
Etelä-Suomi
(Anjalankoski)
Kuva 2.2.23. Koekenttien sijainti.

1.

Hakkaamaton metsä (kontrolli)

2.

Avohakkuu

3.

Avohakkuu + laikkumätästys + kuusen istutus

4.

Avohakkuu + laikkumätästys + hakkuutähteistä kerätään 70 % + kuusen istutus

5.

Avohakkuu + laikkumätästys + hakkuutähteistä kerätään 70 % + kantojen
nosto, jätetään 25 kpl/ha + kuusen istutus

6.

Avohakkuu + laikkumätästys + hakkuutähteistä kerätään 100 % + kantojen
nosto, 100 % +kuusen istutus

		

Tutkimuksen kohteena ovat käsittelyiden vaikutukset aluskasvillisuuden lajiston muuttumiseen ja palautumiseen, istutustaimien kasvuun, maaperäeläimien lajistoon ja yksilömääriin, sienijuurten lajistoon ja biomassaan, maan mikrobiologiseen aktiivisuuteen, kasvupaikan hiilitaseeseen ja sitä kuvaavaan maan hiilidioksidivuohon sekä vaikutukset
maaveden ja pohjaveden laatuun. Vesistövaikutuksia seurataan neljä kertaa kasvukauden aikana kerättävien pohjavesinäytteiden avulla. Vesinäytteistä analysoidaan 14 veden laatua kuvaavaa tunnusta (sähkönjohtokyky, väri, NH4-N,
NO3-N, P-tot, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu ja Al). Veden laadun lisäksi kohteilla seurataan pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelua.

Kuva 2.2.24. Keski-Suomen lohko 1 heti hakkuiden jälkeen vuonna 2007 ja vuoden 2010 kesällä.
Kuvat Metla/Reijo Seppänen ja Tanja Murto.
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Kantojen noston vesistövaikutukset valuma-alueilla
Kuusamon Oijusluoman ja Taivalkosken Katajavaaran (Kuva 2.2.25) valuma-alueilla seurataan kantojennoston vaikutuksia sekä valumaan että ravinteiden ja kiintoaineiden huuhtoutumaan. Tutkimuksessa hyödynnetään 1990 -luvulla ”Hakkuun
ja maamuokkauksen vesistövaikutukset”-hankkeessa perustettuja kokeita ja niiltä
kerättyä mittausaineistoa.
Keskeytyksissä olleet mittaukset aloitettiin uudestaan vuoden 2007 syksyllä.
OijusluomaMolemmilta alueilta on käsitelty kantojennostolla yksi valuma-alue. Loput valumaKatajavaaran
valuma-alue
alueet on säilytetty luonnontilaisina verrokkialueina. Työt valuma-alueilla aloitettiin
ainespuun korjuulla ja kantojen nostolla syksyllä 2010. Alueiden muokkaus ja viljely suoritettiin syksyn 2011 aikana. Käsitellyille Oijusluoman valuma-alueelle 1
(Kuva 2.2.26) ja Katajavaaran valuma-alueelle 10 on syksyn 2010 aikana asennettu sääasemat, jotka mahdollistavat jatkuvan sadannan sekä ilman- ja maaperän lämpötilan seurannan.
								
									
				 					
					
Kuva 2.2.25. Valuma-alueiden sijainti.

Kuva 2.2.26. Oijusluoman valuma-alueet, mittapatojen sijainti ja valuma-alueen yksi mittapato.
Kuva Metla/Ari Kokko.

Vedenpinnan korkeuden vaihtelua patoaltaissa
seurataan jatkuvatoimisten vedenkorkeusmittareiden avulla. Ravinnepitoisuuksien määrityksiä varten vesinäytteet kerätään sulan veden aikana vähintään kerran kuukaudessa, tulvahuippujen aikana kahdesti kuukaudessa. Vesinäytteiden kerääminen suoritetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman kanssa.
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Kokopuun korjuun vaikutus valumavesien laatuun turvemailla
Bioenergiaohjelmassa käynnistettiin ojitetuilla turvemailla valuma-aluetutkimuksia Vilppulassa (10 kpl),
Lapinjärvellä (6 kpl) ja Sotkamossa (8 kpl). Kokeissa tutkitaan koko- ja runkopuun korjuun vaikutuksia
ravinteiden, kiintoaineksen ja raskasmetallien huuhtoutumiin. Valuma-aluetutkimukset aloitettiin vuonna
2007, jolloin Vilppulassa ja Lapinjärvellä alettiin seurata veden laatua ja valuntaa, Sotkamossa seuranta
aloitettiin 2008. Hakkuut koealoille tehtiin keväällä 2009, jolloin myös hakkutähteet poistettiin kokopuukorjuukohteilta. Kannot nostettiin kesän ja syksyn aikana.

Kuva 2.2.27. Yleiskartta Sotkamoon perustetun koesarjan koealoista sekä ilmakuva koealasta (ML10), jolle tehtiin kokopuun korjuu ja kantojen nosto.

a		

			b
Kuva 2.2.28. Vilppulan ojituksin rajatut 10 keinotekoista pienvaluma-aluetta. Valuma alueet on värjätty harmaalla ja vesinäytteiden keräyspisteet kokoojaojan vieressä on merkitty karttaan mustalla pisteellä (a). Mittapato ja hakkuunäkymä
Lapinjärveltä. Käsittelyalueelta valuva vesi ohjataan kulkemaan kuvassa näkyvän putken kautta. Vesinäytteet kerätään ja
virtaavan veden määrän mittaus tehdään putken suulta (b). Kuva Metla/Mika Nieminen.
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Turvemaakohteille perustetut ravinteiden riittävyyskokeet
Turvemaakohteille perustetut ravinteiden riittävyyskokeet
Vaalaan ja Vesijaolle perustettiin koesarjat, joiden avulla tutkitaan hakkuutähteiden korjuun pitkäaikaisia vaikutuksia
ravinteiden riittävyyteen. Kokeessa käytettävät käsittelyt ovat:
		

1)

Tavanomainen hakkuu,

2)

Hakkuu ja hakkuutähteiden korjuu

3)

Hakkuu ja kantojen nosto

4)

Hakkuu, hakkuutähteiden korjuu ja kantojen nosto

Kaikilta koealoilta arvioitiin koealoille jääneen hakkuutähteen määrä heti hakkuun jälkeen. Oksat, neulaset, kuori ja latvusrunkopuu ja muut rungon kappaleet punnittiin ja hakkuutähteistä kerättiin näytteet niiden kuivapainon ja ravinnesisällön määrittämiseksi. Niillä koejäsenillä, joissa tehtiin kannon nosto, kaikki kannot, jotka ylittävät 15 cm:n minimiläpimitan,
korjattiin kesällä 2009. Eri läpimittaluokkia edustavista näytekannoista punnittiin tuorepaino ja otettiin näytteet niiden
kuivapanon ja ravinnesisällön määrittämiseksi. Maankäsittelyä varten koeala jaettiin kahteen osaan, joista toinen osa
kääntömätästettiin ja toinen osa jätettiin käsittelemättä. Taimet (kuusi Vesijaolla, mänty Vaalan männikköosassa, kuusi
korpiosalla) istutettiin mättäisiin tai tasamaalle. Taimien elossaoloa ja kasvua seurataan vuosittain toistuvin mittauksin.

Mä

Ku

Puolikoealoittain kääntömätästys
sekä männyn ja kuusen istutus

Kuva 2.2.29. Vaalan Hyrynsuon turvekankaan päätehakkuualueelle perustetut pitkäaikaiset ravinteiden riittävyyttä selvittävät
kokeet ja niille tehdyt erilaiset käsittelyt toistoineen.
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