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Taustaa
Tietoa ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista
tarvitaan laajalti yhteiskunnassa. Suomessa metsät kattavat 86 % maapinta-alasta. Kokonaispinta-alasta 67,5 %
on puuntuotantoon käytettävissä. Metsät sitovat 3060 % Suomen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä. Metsillä
on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä hiilen nieluina ja varastoina ja puuta on mahdollista käyttää kestävästi ja korvaten tuotteita ja energialähteitä joilla on haitallisia ilmastovaikutuksia. Metsät ovat Suomen tärkein
luonnonvara. Metsätalouden piirissä on Suomessa laaja
joukko toimijoita. Metsien kasvu ja tulevaisuus koskettaa
siis Suomessa monia.
Metsiä koskevia tietotarpeita ja metsien tulevaisuutta koskevia epävarmuuksia on tunnistettu mm. kansallisen metsästrategiassa (Kansallinen metsästrategia 2025,
2015). Sitä edeltäneessä ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmassa (Maa- ja metsätalousministeriö,
2005) kuulutetaan entistä täsmällisempiä menetelmiä ilmastonmuutoksesta johtuvien riskien tunnistamiseen ja
vähentämiseen. EU:n metsästrategiassa puolestaan korostetaan metsien haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle
ja tärkeyttä ylläpitää ja parantaa niiden sietokykyä muutoksille (KOM(2013) 659 final).

Climforisk-hanke pureutui näihin tietotarpeisiin ja laati ennusteita metsien hiilinieluista ja kasvusta viime vuosina ja tulevaisuudessa. Tulokset tarjoavat vertailukohdan metsien kasvihuonekaasuinventaariolle. Hanke kehitti menetelmiä maantieteellisesti alueellisesti tarkempien hiilivarastojen muutosten ennustamiseen ja siten
tuki pyrkimyksiä saada yksityiskohtaisempaa tietoa kansallisen tason kasvihuonekaasupäästöistä (KOM(2012) 93
final). Metsien haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle tarkasteltiin kokoamalla yhteen aiemmat metsien inventointi- ja terveydentilatiedot ja ilmastotiedot. Niiden perusteella arvioitiin mahdollisuuksia ennustaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia metsätuhoriskeissä.
Tutkimustemme perusteella hiilinielut oletettavasti kasvavat, mutta epävarmuustekijöitä on yhä paljon. Tuhoalttiuksien muutokseen voidaan parhaiten varautua nopealla toiminnalla - tuhoja voi ennakoida ja lisätuhoja minimoida metsänhoidolla. Tätä varten perustimme uuden
verkkopalvelun, joka tarjoaa tietoa ja ennusteita tuhohyönteislajien kehityksestä keväällä. Palvelu auttaa ennakoimaan ajankohtaa jolloin kuolleet ja vaurioituneet
puut kannattaa kerätä maastosta lisätuhojen välttämiseksi. Ennakoimismahdollisuuksista huolimatta edelleen
tarvitaan lisää empiiristä aineistoa siitä, miten ilmasto
vaikuttaa metsätuhoihin ja metsien kasvuun.

Climforisk Life+ -hanke toteuttiin Metsäntutkimuslaitoksella
ja Helsingin yliopiston metsätieteiden yhteistyönä 1.1.2011-31.12.2014

www.luke.fi/projektit/climforisk
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Hankkeen tavoitteet
Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun ja hiilen sitomiskykyyn, sekä tuhoalttiuteen. Näiden muutosten ennakoiminen on tärkeää jo nyt, sillä metsien hitaan kasvun takia näihin muutoksiin varautuminen vie vuosikymmeniä.

• luoda kattava kuva Suomen metsäbiomassan ja lehtipinta-alaindeksin alueellisesta jakautumisesta maastoaineiston ja satelliittikuvien avulla.
• tarjota metsiä ja ilmastoa koskevaan tietoon ja metsien
kasvumalleihin pohjautuvia ennusteita metsien hiili- ja
vesitaseesta.
• tunnistaa niitä tekijöitä, jotka joko lisäävät tai vähentävät erityyppisten metsätuhojen todennäköisyyttä ja arvioida, miten nämä tekijät muuttuvat tulevaisuudessa.
• määritellä hiilinielujen muutoksille ja metsätuhojen
esiintymiselle altteimmat alueet.
• arvioida miten hyödyllisiä valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineisto, muut metsien seurantatiedot
(ICP-, ForestFocus- ja FutMon-ohjelmien keräämät tiedot) ja muut aineistolähteet, kuten tuotto- ja maaperän
hiilimallit ovat, kun tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin.

Eeva Pudas

Suomen metsiä on tutkittu ja seurattu tehokkaasti ja pitkään. Aiempien tutkimusten kokoamaa aineistoa hyödyntäen Climforisk -hanke tuotti entistä kattavampaa tietoa
siitä, miten vuosittainen säävaihtelu ja pitkän aikavälin ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen metsien hiilenkiertoon
ja tuhoalttiuteen. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä ja
malleja joilla arvioitiin muuttuvan ilmaston vaikutuksia
metsien hiilinieluille ja kasvulle, sekä laadittiin seurantatietojen ja mallinnuksen avulla metsätuhoriskejä kuvaavia ennusteita. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää muuttuvan ilmaston vaikutuksia arvioitaessa sekä
metsänhoidollisten päätöksien tukena.

Hankkeen tarkempina tavoitteina oli
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Työkaluja ilmastonmuutoksen vaikutusten
arviointiin
Metsät hillitsevät ilmastonmuutosta sitomalla hiilidioksidia ilmakehästä. Muuttuneessa ilmastossa puuston kasvu kuitenkin muuttuu. Sitovatko metsät tulevaisuudessa
enemmän hiiltä ilmakehästä vai kärsivätkö puut ilmastonmuutoksesta?

Kasvillisuus
yhteyttää ilmakehän

Maaperästä vapautuu hiilidioksidia
ilmakehään.

Hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joita voidaan soveltaa laadittaessa metsikkö- ja suuraluetason ennusteita
metsien hiilinielusta ja kasvusta.. Kehitettyjen menetelmien avulla laadittiin ennusteita nykyilmaston ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsien hiilitaseeseen ja kasvuun.
• Hankkeessa kehitettiin menetelmä metsien hiili- ja vesitaseiden ennustamiseen1.

Maaperästä
haihtuu vettä.

1)

Peltoniemi M., Pulkkinen M., Aurela M., Pumpanen J., Kolari P., Mäkelä A.,
2015. A semi-empirical model of boreal forest gross primary production,
evapotranspiration, and soil water-calibration and sensitivity analysis.
Boreal Environment Research. 20: 151–171.

2)

Peltoniemi M., Markkanen T., Härkönen S., Muukkonen P., Aalto T., Mäkelä A., 2015. Consistent estimates of gross primary production of Finnish Forests - comparison of estimates of two process models. Boreal
Environment Research. 20: 196–212.

3)

Valentine H.T. and Mäkelä A., 2012. Modeling forest stand dynamics
from optimal balances of carbon and nitrogen. New Phytol. 194, 961–
971.

4)

Mäkelä A., Kalliokoski T. and Peltoniemi M. 2014. Future forest production under optimal C:N balance. Poster presented in 2014 AGU Fall Meeting, San Francisco, USA.

4

Osa sadannasta läpäisee latvuskerroksen ja
sataa aluskasvillisuuteen
ja maaperään.

Maaperässä oleva
kuollut eloperäinen
aines hajoaa hitaasti.
Maaperä pidättää
vettä, jotka kasvit
käyttävät.

• Mallin ennusteiden luotettavuus tarkistettiin vertaamalla niitä muihin malleihin2 ja mittauksiin. Tuloksien
perusteella malli ennustaa hyvin metsien nykyistä tuotosta.
• Uuden kasvumallin3,4 avulla tutkittiin ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia hiili - typpitaseessa ja niiden vaikutuksista puuston kasvuun.

Kasvillisuus
haihduttaa vettä
ilmakehään.

Puut ovat veden ja hiilen kierrättäjiä
Puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Puut käyttävät
ilmakehän hiilidioksidia biomassansa kasvattamiseen.
Puut yhteyttävät ja kasvavat nopeammin lämpimässä.
Kun ilmassa on enemmän hiilidioksidia, puut haihduttavat vähemmän vettä ilmakehään. Lämpötilan nousu
puolestaan lisää haihduntaa.
Kuollut kasvibiomassa hajoaa maaperässä ja vapautuu takaisin ilmakehään hiilidioksidina.
Lämpötilan nousu lisää biomassan kasvua, mutta toisaalta nopeuttaa kuolleen aineksen hajoamista ja lisää maaperän hiilipäästöjä.
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Metla / Jouni Hyvärinen

Metsien hiilen ja
kasvun mallintaminen
ilmastonmuutoksessa

Auringon säteily ja
ilmakehän olosuhteet
vaikuttavat kasvillisuuden
haihduntaan. Pieni osa
säteilyn energiasta sitoutuu yhteytyksessä kasvien
biomassaan.

Mallit tarvitsevat hyviä syöttötietoja
Hankkeessa testattiin hiilitasemallin liittämistä koko
maan kattaviin metsävaratietoihin. Laskentaa kehitettäessä laadittiin karttatuotteita ja koottiin tietoa, joka tukee ilmastonmuutoksen vaikutuksien arvioimista.

Menetelmien soveltaminen ja kehittäminen vaati myös
useiden tietolähteiden kokoamisista:

• Laadimme Suomelle lehtipinta-alaindeksikartan1 (LAI),
sekä kartan metsien absorboiman auringonvalon kuvaamiseksi (kuva 1). LAI-karttaa verrattiin MODIS-satelliitin
globaaliin LAI-karttatuotteeseen. Tulostemme mukaan
MODIS LAI –kartta soveltuu heikosti Suomelle. Se yliarvioi lehtipinta-alaindeksiä Pohjois-Suomessa, mutta aliarvioi sitä Järvi-Suomen alueella. Koska lähtöaineiston
tarkkuus on mallinnuksessa ensiarvoisen tärkeää, suosittelemme maastoinventointiin perustuvien lehtipinta-alaindeksien käyttöä alueellisissa analyyseissa.

• Maannostietokantaa ja maastokarttoja vertailtiin ja
testattiin kuivuusalttiuskarttaa laadittaessa2.

• Korkearesoluutioiset LAI- ja fAPAR- (fotosynteettisesti
aktiivisen säteilyn osuus) tuotteet ovat saatavilla Suomen Ympäristökeskuksen EU:n tuella kehittämässä valuma-alueen rajaustyökalussa (VALUE) (kuva 2). Tämä
interaktiivinen internetsovellus tukee ympäristöhallinnan ammattilaisten työtä ja se avataan myöhemmin
myös laajempaan käyttöön.

• Hankkeessa yhdistettiin VMI-tulokset 1950-luvulta nykyhetkeen, maaperän hiilivarastosimulaatioita varten.

• Yhdistimme säätiedot ja ilmastonmuutosennusteet
kuivuushavaintoihin (kuvio 3).
• Koottiin yhteen hyönteistuhohavainnot mm. VMI- ja
ICP I -aineistoistosta3.

1)

Härkönen S., Lehtonen A., Manninen T., Tuominen S., Peltoniemi M.,
2015. Estimating forest leaf area index using satellite images: comparison of k-NN based Landsat-NFI LAI with MODIS-RSR based LAI product
for Finland Boreal Environment Research 20: 181–195.

2)

Muukkonen P., Nevalainen S., Lindgren M., Peltoniemi M., 2015. Spatial occurrence of drought associated damage in Finnish boreal forests:
results from forest condition monitoring and GIS analysis. Boreal Environment Research 20: 172–180.

3)

Nevalainen S., Sirkiä S., Peltoniemi M., Neuvonen S., 2014. Vulnerability
to pine sawfly damage decreases with site fertility but the opposite is
true with Scleroderris canker damage; results from Finnish ICP Forests
and NFI data. Ann. For. Sci., DOI 10.1007/s13595-014-0435-8.

Kuva 1. VMI-Landsat LAI (vasemmalla) ja fAPAR kartta (oikealla). LAI arvot vaihtelevat 0 ja 10 välillä (useimmiten
0-4), kun taas fAPAR arvot vaihtelevat 0 ja 1 välillä.
Kesäkuu 2006

Heinäkuu 2006

Elokuu 2006

Kuva 2. Climforisk LAI ja fAPAR tuotteet "Value" työkalussa.

Kuva 3. Kesä 2006 oli erityisen kuiva Suomessa.
Kesäkuussa maan vesipitoisuus oli normaalilla
tasolla, mutta elokuussa maan vesipitoisuus oli
vain 25 % normaalista tasostaan. Valkoiset pallot osoittavat kohteet, joissa havaittiin kuivuuden aiheuttamia tuhoja vuonna 2006.
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Karttatyökalu näyttää, miten metsä vastaa
ilmastonmuutokseen
Hankkeen tuottamia tuloksia ja ennusteita esitellään opetusportaalin avulla. Portaali taustoittaa aihepiiriin lyhyillä
tekstiosuuksilla ja esittelee Climforisk-hankkeen kokoamia ja kehittämiä malli- ja aineistopohjaisia karttoja ja
malleja. Tekstiosuuksissa käsitellään metsien hiilen ja veden kiertoa sekä sään ja odotettavissa olevan ilmastonmuutoksen vaikutusta metsien tuhoriskeihin. Kartat kuvaavat metsien hiilituotannon kehittymistä ja vesi- ja hiilitase-ennusteita vertailuajanjaksolla (1971-2000) ja tämän vuosisadan aikana (2011-2100).

Ennusteet pohjautuvat kolmen vaihtoehtoiseen päästö-
skenaarioon - maltilliseen, kohtalaiseen ja huomattavaan
hiilidioksidipäästöjen kasvuun - ja kahdeksaan valittuun
ilmastomalliin. Verkkoportaalissa on myös karttoja, jotka
havainnollistavat Suomen metsien mäntypistiäistuho- ja
kuivuusriskejä. Verkkoportaali on osoitteessa
http://www.luke.fi/projektit/climforisk/webtool/

Karttatyökalun avulla voi tarkastella kuinka Suomen
metsät reagoivat ilmaston muutokseen.
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Muuttuvat metsät
Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus Suomen metsien
bruttoprimäärituotokseen. Riippumatta puulajista, keskimääräinen tuotanto kasvoi kaikissa skenaarioissa ja ilmastomalleissa. Suomen bruttoprimäärituotos kasvoi
päästöskenaariosta riippuen keskimäärin 25-36 %. Lähes kaikki skenaario–ilmastomalliyhdistelmät ennustivat
bruttoprimäärituotoksen kasvua, vaikka niihin liittyi huomattavia keskituotannon kasvua koskevia epävarmuustekijöitä.
Arvioimme, että hiilidioksidilannoituksen lisääntyminen
kiihdyttää lähes kahta kolmasosaa tuotannon kasvusta ja loppuosa johtuu lähinnä lämpötilan noususta vuosisadan loppuun mennessä. Suhdeluvut vaihtelevat kuitenkin eri ilmastomalleissa, koska eri mallit ennustavat samalla hiilidioksidin nousulla erilaisia lämpötiloja. Kaikissa
ilmastoskenaarioissa lämpötilan vaikutukset ovat kuitenkin suhteellisesti suurempia pohjoisessa.

Mänty, 1971−2000

Mänty, 2011−2040

Hiilidioksidi vähentää kasvien kautta tapahtuvaa haihdutusta eli transpiraatiota, minkä seurauksena metsiköt käyttävät suurin piirtein saman verran vettä kuin nykyäänkin, koska lämpötilan nousu puolestaan kiihdyttää
haihduntaa. Eri mallit tuottavat poikkeavia ennusteita puiden haihdutuksesta kohonneessa hiilidioksidipitoisuudessa. Jos puiden haihdutus ei oleellisesti laske metsät
ovat tulevaisuudessa entistä alttiimpia kuivuustuhoille.
Ravinteilla on keskeinen merkitys tulevissa biomassan
tuottoennusteissa. Puuaineksen kasvu lisääntyy koko
Suomessa, mutta ainoastaan, jos ravinteiden saatavuus
lisääntyy myös. Maaperämallianalyysien mukaan maaperästä vapautuva typpi vaikuttaa biomassan tuottoon tulevassa ilmastossa etenkin ravinteisilla kasvupaikoilla.

Mänty, 2041−2070

Mänty, 2071−2100

Mänty, 2071−2100
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Metsien bruttoprimäärituotos kasvaa vuosisadan loppua kohden (vasemmalla), mutta ilmastomallien aiheuttamat epävarmuudet ovat huomattavat (oikealla). Kartoissa esitellään mallisimulointien tulokset männiköille.

Edellä käytettyjä määritelmiä:
•

Bruttoprimäärituotos (engl. Gross primary productivity GPP) kuvaa metsien fotosynteesituotosta

•

Nettoprimäärituotos kuvaa metsien biomassan
kasvua. Se lasketaan vähentämällä bruttoprimäärituotoksessa puiden metabolisen toiminnan aiheuttama hiilidioksidin vapautuminen.
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Suomen metsien alttius BIOOTTISILLE
METSÄTUHOILLE
Bioottisiin tuhoriskeihin vaikuttavia
tekijöitä
Muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vaikutukset metsien tuhohyönteisiin ja tauteihin ovat lajikohtaisia. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tuhohyönteisten leviämiseen ja lisääntymiseen on yllättävän vähän selkeitä ja hyvin dokumentoituja esimerkkejä, erityisesti kun otetaan huomioon
puilla elävien hyönteisten lajimäärä. Muuttuvan ilmaston
vaikutusten tutkimusta vaikeuttaa kaksi pääsyytä: (1) suorilla ilmastotekijöillä ja hyönteisten populaatiota säätelevillä vuorovaikutuksilla ravintoketjussa voi olla vastakkainen vaikutus hyönteisten kannanvaihteluihin (2) sääoloissa on huomattavaa vaihtelua vuosien välillä, mikä vaikeuttaa tutkimuksia muuttuvan ilmaston vaikutuksista. Hyönteiset nimittäin sopeutuvat eri kehitysvaiheissaan hyvin
keskimääräisiin sääolosuhteisiin. Koska esimerkiksi kuu16

Muutamilla tuholaislajeilla äärimmäisillä ilmasto-olosuhteilla on kuitenkin niin suuri vaikutus hyönteispopulaatioon, ja ilmastomuuttujien ja tuhoriskien välillä on riittävän suora vaikutussuhde, että tuhoriskejä voidaan arvioida. Ruskomäntypistiäinen on merkittävin männyn neulastuholainen Suomessa. Keskeisimpiä mäntypistiäisen levinneisyyteen vaikuttavia elottomia tekijöitä ovat kylmät
talvet, jolloin talvehtivat munat kuolevat, sekä maaperän
kosteusolosuhteet, jotka muokkaavat mäntypistiäisen
luonnollisten vihollisten alueellista ja ajallista esiintymistä. Alla olevasta kuviosta näkyy mäntypistiäisen elämänkaari ja sen vuorovaikutus isäntäkasvien, luonnollisten vihollisten ja elottomien tekijöiden kanssa.
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kausittainen keskilämpötilan vaihteluväli vuosikymmenen sisällä on suurempi kuin havaitut tai mitatut lämpötilamuutokset vuosikymmentä kohti (ks. kuviot alla), on
muuttuvan ilmaston vaikutusta vaikea arvioida.
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Vasemmalla: kuukausittaisten keskilämpötilojen vaihteluväli (= maksimi-minimi; oC) vuosikymmenen sisällä (keskiarvo
ajanjaksolta 1961-2010) eri paikkakunnilla Suomessa; leveyspiirit (N) ovat: Sodankylä 67,4, Oulu 65, Jyväskylä 62,2, Turku
60,5. Oikealla: kuukausittaisten keskilämpötilojen suoraviivaisen muutoksen kulmakerroin (oC/vuosikymmen) eri paikkakunnilla ajanjaksolla 1961-2010. (Säätietojen lähde: Ilmatieteen laitos).
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Mänty
Ruskomäntypistiäisen vuotuinen elinkaari ja vuorovaikutuksia erilaisten ympäristötekijöiden kanssa.
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Määritimme laajan seuranta-aineistojen (ICP Forest eli
metsien terveydentilan laaja-alainen seuranta ja VMI-aineisto vuosina 1986–2008) perusteella, kuinka suuri vaikutus ympäristötekijöillä on Suomen mäntymetsien kahden merkittävän tuhoaiheuttajan, mäntypistiäisen ja versosurman, aiheuttamiin metsätuhoalttiuksiin. Tuhoriskit mallinnettiin ympäristötekijöiden funktioina, jotta tulisi ilmi, miten riskit muuttuvat eri olosuhteissa, kuten erilaisilla kasvupaikoilla ja talvilämpötilojen vaikutuksesta.
Mäntypistiäisen tapauksessa sekä ICP Forest että laajempaan VMI-aineistoon pohjautuvat tulokset olivat samansuuntaisia.
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Mäntypistiäisten joukkoesiintymien alkamisen todennäköisyyteen vaikuttaa metsätyyppi: joukkoesiintymä alkaa suunnilleen neljä kertaa todennäköisemmin kuivissa
ja karuissa metsätyypeissä kuin maaperältään kosteammissa ja ravinteisemmissa tuoreissa tyypeissä. Talven minimilämpötilat rajoittivat mäntypistiäisten levinneisyyttä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Jotta riskejä olisi helpompi
ymmärtää, muutimme analyyseissa käytetyt vuosittaiset
todennäköisyydet sellaisiksi, joissa esiintyisi ainakin yksi
mäntypistiäisten joukkoesiintymä 20 vuoden jaksossa
(joka on yleisesti käytetty aikajana metsänhoitosuunnitelmissa). Yleisesti ottaen, mäntypistiäisten joukkoesiintymien todennäköisyydet ovat melko pieniä tuottavimmilla
mäntymetsiköillä. Talvilämpötilojen kohoaminen kasvattaa oletettavasti mäntypistiäisten joukkoesiintymien riskiä etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa (ks. kuvio s. 8). Metsätyyppien vaikutus versosurman esiintymiseen oli päinvastainen kuin mäntypistiäisellä: tuhot olivat todennäköisimpiä tuottoisimmilla ja kosteimmilla metsätyypeillä.
60

%

Kartoitetut tuhoalttiudet
Selvitimme, millä Suomen alueilla puut ovat olleet herkimpiä kuivuudelle1.
• Luokittelimme topografisten karttojen perusteella
maaperän kuivuusalttiiksi, tyypilliseksi ja kosteaksi.
• Teimme kuivuusalttiuskartan, joka pohjautui kuivuusvauriohavaintoihin ICP-verkostossa.
Kuivuusriskit ovat suurimpia Etelä-Suomessa, jossa kuumat ja kuivat kesät ovat yleisempiä. Riskiin vaikuttaa
myös Etelä-Suomen metsien maaperä: metsämaaperä on
usein kivistä, sillä parempi maa on muussa tarkoituksessa. Kuivuudelle altteimpien maiden taloudellinen merkitys
on vähäisempi. Kuivat alueet voivat kuitenkin toimia merkittävinä mäntypistiäisen leviämiskeskuksina.
ICP- ja VMI-aineistojen pohjilta tekemiemme analyysien
perusteella määritimme metsätyypin ja ilmastotekijöiden vaikutusta mäntypistiäisen ja versosurman aiheuttamiin metsätuhoihin ja laadimme näitä koskevia tuhoalttiuskarttoja2.
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Todennäköisyyksiä mäntypistiäisten joukkoesiintymiselle vähintään kerran 20 vuodessa (y-akseli) esitettynä vastaavien vuosittaisten todennäköisyyksien (x-akseli) funktiona (punainen katkoviiva). Laatikot näyttävät arvioidut
todennäköisyydet kolmelle kivennäismaiden kangasmetsätyypille. Perustuu metsien terveydentilan laaja-alaisen
seurannan aineiston (vuodet 1986-2008) analyysiin.
1)

Muukkonen P., Nevalainen S., Lindgren M., Peltoniemi M., 2015. Spatial occurrence of drought associated damage in Finnish boreal forests:
results from forest condition monitoring and GIS analysis. Boreal Environment Research. In Press.

2)

Nevalainen S., Sirkiä S., Peltoniemi M., Neuvonen S., 2014. Vulnerability
to pine sawfly damage decreases with site fertility but the opposite is
true with Scleroderris canker damage; results from Finnish ICP Forests
and NFI data. Ann. For. Sci., DOI 10.1007/s13595-014-0435-8.
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Kun keväät lämpenevät, tuholaiset
kehittyvät aiemmin
Lämpenevä ilmasto parantaa eräiden hyönteisten elinmahdollisuuksia, jolloin niiden osalta tuhoriskit kasvavat.
Hyönteistuhojen kehittymistä ohjaa voimakkaasti lämpösumman kertyminen keväällä, koska lämmin kevät nopeuttaa hyönteisten yksilönkehitystä. Jos olosuhteet ovat
muutoin hyönteisille suotuisat, kevään lämpösummat ennustavat hyvin parveiluajankohtia ja tuhojakson alkamista. Kun ilmasto lämpenee, tuhot alkavat totuttua aiemmin. Kaarnakuoriaisten suhteen tehokkain tapa vähentää
tuhoriskejä on poistaa myrskyjen vaurioittamat puut (pelastushakkuut) ja jo sairaat puut (metsänterveyshakkuut)
metsästä, sillä ne ovat sopivaa ja helppoa ravintoa hyönteisille.
Vuoden 2014 alusta voimaan tullut laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) määrittää kriittiset päivämäärät, joihin mennessä vahingoittuneet kuusi- ja mäntypuut on
poistettava metsiköistä. Eteläisimmässä Suomessa vahingoittuneen kuusipuun kriittinen poistamismääräaika aikaistui kahdella viikolla aiempaan lakiin verrattuna,
mutta männyn kohdalla ei ollut muutosta.
Jotta metsähoitotoimenpiteet olisivat mahdollisimman
tehokkaita, hakkuut tulisi tehdä ennen kuin seuraava

hyönteisten sukupolvi saavuttaa sukukypsyyden. Hakkuiden ajoittaminen voi olla vaikeaa lämpösummien kertymisen suuren vuosittaisen vaihtelun vuoksi (ks. kuvio alla).
Osana metsätuhoalttiuden arviointia perustimme verkkopalvelun, josta voi seurata merkittävimpien tuholaisten
kehitystä. Verkkopalvelu on suunnattu metsänomistajille
helpottamaan metsien tilan ja kunnon seurantaa.. Se tarjoaa myös ajankohtaista tietoa siitä, milloin kuollut puuaines tulisi poistaa metsistä.
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Päivämäärät (y-akseli), jolloin ytimennävertäjät (dd>400) ja kirjanpainajat (dd>700) alkavat aikuistua, vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen ja ovat aikaistuneet viime vuosikymmenien aikana (aineisto: Ilmatieteen laitos; paikkakunta: Turku).
Kolmiot ja yhtenäiset viivat osoittavat Metsätuholain (uudistettu 2014) mukaiset kriittiset päivämäärät, joihin mennessä myrskyn vahingoittamat männyt (vaalean vihreä; mänty_pvm) ja kuuset (violetti; kuusi_pvm) on poistettava metsästä Etelä-Suomessa.
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Policy Brief
ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET SUOMEN METSIEN
HIILINIELUIHIN JA TUHOALTTIUTEEN
Climforisk Eu Life+ -hankkeen tavoitteena oli muodostaa kattava kuva Suomen metsien tulevaisuudesta. Hanke yhdisti eri aineistoja ja ilmastoskenaarioita hankkeessa kehitettyihin menetelmiin ja laati niiden avulla Suomen
metsien hiilinieluja ja kasvua koskevia ennusteita. Hankkeessa kartoitettiin myös mahdollisuuksia ennustaa olemassa olevan tiedon perusteella metsätuhoriskejä. Seuraava katsaus tiivistää hankkeemme tulokset.

Suomen metsät tulevat edelleen
olemaan hiilinieluja
• Puiden yhteytyksen, kasvibiomassan tuotoksen ja metsien runkokasvun muutokset olivat selvästi myönteisiä
mallisimulaatioissa, jotka tehtiin kolmen ilmastoskenaarion ja kahdeksan ilmastomallin yhdistelmillä.
• Pitkällä aikavälillä puuston biomassan hiilivarastojen
koko lisääntyi Suomessa. Maaperän osalta lisääntyvät
hiilipäästöt tasoittivat myönteistä kasvua. Hakkuut ovat
edelleen tärkein metsien hiilinieluun vaikuttava tekijä.
• Paikalliset erot puiden runkokasvussa korostuvat tulevaisuudessa, koska tuottavimmilla kasvupaikoilla hiilidioksidilannoitukseen on paremmat edellytykset kuin
heikoilla kasvupaikoilla. Tämä puolestaan voi vaikuttaa
eri kohteiden ja alueiden metsätaloudelliseen merkitykseen.

Lämpenevä ilmasto lisää
tuhoriskejä
• Tuholaishyönteiset jotka talvehtivat munavaiheessa
mitä todennäköisimmin hyötyvät ilmaston lämpenemisestä. Tuholaisten joukkoesiintymät ovat lähivuosikymmeninä harvinaisia, mutta jos niitä esiintyy, niillä
voi olla hetkellisesti suuri vaikutus metsien hiilipäästöihin ja ravinteiden virtaamiseen.
• Talvien lämpeneminen lisää myös tiettyjen taudinaiheuttajien kuten juurikäävän aiheuttamia tuhoja,
mikä yhdessä aiempaa pitempien roudattomien kausien kanssa lisää tuulituhoja. Nämä puolestaan lisäävät
kaarnakuoriaisen leviämisriskiä.
• Lämpötilojen kohoaminen nopeuttaa tuhohyönteisten
yksilönkehitystä, mikä tarkoittaa entistä aikaisempaa
tuholaisten kehitystä keväisin ja mahdollisesti useampia hyönteissukupolvia vuodessa. Tuhoille altis kuollut ja vaurioitunut puu on poistettava ajoissa metsästä lisätuhojen estämiseksi. Haitallisimpien tuhohyönteisten kevätkehitystä voi nyt seurata tuhohyönteisten
kehitystä kuvaavassa internet-palvelussa. Palvelu helpottaa metsänhoidosta vastaavien tahojen ja metsänomistajien suojatoimenpiteitä.

Epävarmuuslähteitä
Metsien tuotoksen myönteisistä muutoksista huolimatta hiilitaseen ja kasvun ennusteisiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijöiden rooli korostuu
sitä enemmän, mitä kauemmas tulevaisuuteen ennusteet
ulottuvat.
• Ilmastonmuutosennusteiden epävarmuus heijastuu
ennusteisiin metsien kehityksestä. Vaikka muutokset
ovat selkeitä, niissä on huomattavaa vaihtelua ilmastonmuutosskenaarioiden välillä. Lisäksi ilmastomallien
ennusteet vaihtelevat huomattavasti kunkin skenaarion sisällä.
• Metsien vesitase-ennusteet ovat epävarmoja, koska
kohonneen hiilidioksidipitoisuuden vaikutusta metsien
vedenkäyttöön on vaikea arvioida ja sädemäärät ovat
epävarmoja.
• Typen kiertoon ja sen mallinnukseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on vaikea arvioida, miten hiilidioksidilannoitus vaikuttaa puiden kasvuun pitkällä aikavälillä.
• Lämpötila vaikuttaa vastakkaisella tavalla puuston kasvuun ja karikkeeseen, ja maaperän hiilivarastoihin. Eri
maaperämalliversiot tuottavat erilaisia ennusteita maaperän hiilinieluista ja –lähteistä, joten kokonaistase-ennusteet metsien hiilen sidonnasta ovat epävarmoja.
• Ilmastonmuutoksen vaikutus metsien tuottavuuteen
näyttää olevan suurempi Pohjois- kuin Etelä-Suomessa, vaikkakin eri ilmastomallien alueellisessa ennusteissa on huomattavia epävarmuustekijöitä.
• Metsätuhojen esiintymisten muutoksia ei voi luotettavasti määrittää tässä vaiheessa, mutta kvalitatiivisten
arvioiden perusteella metsätuhojen ja muutamien tuhohyönteisten esiintymät lisääntyvät.
• Sään ääriarvoilla (kuten talvien minimilämpötiloilla) on
suurempi vaikutus tuhohyönteisten populaatiodynamiikkaan kuin keskilämpötiloilla, mutta niiden interpolointi korkealla resoluutiolla on haastavaa ja vaatii lisäkokeita.
• ICP Forests- ja VMI-aineistot tarjoavat hyvät mahdollisuudet metsätuhoesiintymien määrittämiseen, mutta
alueellisesti inventointiaineistot voivat tuottaa vinoutuneita tuloksia.

Policy brief - LIFE09 ENV/FI/000571 Climforisk

11

Muutosten arviointi edellyttää
vaikutusten tutkimusta
• Ilmastonmuutoksen liittämien metsikkökohtaisiin kasvuskenaarioihin ja työkaluihin vaatii ennustetyökalujen
kehittämistä myös tulevaisuudessa. Lisää tietoa tarvitaan erityisesti ilmastomuutoksen aiheuttamasta maaperästä vapautuneiden ravinteiden vaikutuksesta kasvuun. Tarkemmat malliennusteet tukisivat metsänhoidollisia päätöksiä. Hyvä keino haarukoida epävarmuuksia on käyttää useita vaikutuksia arvioivia malleja rinnakkain.

• Tuholais- ja taudinaiheuttajien esiintymiä voi parhaiten
hallita oikein ajoitetuilla suojatoimenpiteillä kuten metsänterveyshakkuilla. Näiden ajoittamista voidaan helpottaa kehittämällä ajantasaista tuhohyönteistilanteen
tarkkailua ja tuhohyönteisten kehittymistä koskevia ennusteita. Metsätuhojen kokonaisriskejä voi minimoida
metsien rakennetta monipuolistamalla.

• Metsätuhot voivat aiheuttaa suuria hiilipäästöjä lyhyellä
aikavälillä. Ennustemallien muodostamista varten tarvitaan koko Euroopan kattavaa aineistoa metsätuhoista.
Myös metsien inventointien tulisi koota vuosittain tietoa metsätuhoista.

Suomi on tulevaisuudessa todennäköisesti nykyistäkin
sopivampi alue metsätaloudelle. Metsien käyttöä ja rakennetta
monipuolistamalla ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä voi
vähentää. Metsien kasvuennusteisiin liittyvien epävarmuustekijöiden
vuoksi tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta. Tuhohyönteisesiintymien
monimutkaisen ja vaihtelevan luonteen vuoksi tarvitaan myös
pitkäjänteisiä aineistoja hyönteisten aiheuttamista tuhoista koko
Euroopan alueelta ja muuta sellaista lisäaineistoa, joka tukisi
ennusteiden mallintamista tulevaisuudessa.

ISBN ???

12

With the- contribution
of the LIFE+
financial instrument of the European Union
Layman's Raportti
LIFE09 ENV/FI/000571
Climforisk

LIFE09 ENV/FI/000571

Climate change induced drought effects on forest growth and vulnerability (Climforisk)

Jouni Hyvärinen, Luke

http://www.luke.fi/projektit/climforisk

