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• Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla 
Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia 
ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita
› Kehitetään paikkatietoa hyödyntävä menetelmä potentiaalisten 

metsityskohteiden etsimiseen
› Rakennetaan metsityksen menetelmiä, tuloksia, kannattavuutta 

ja koealaverkostoa havainnollistava nettisivu metsityksen
› Rakennetaan metsityksen hiilikompensaatiomalli
› Tuotetaan ja välitetään tiedotusmateriaalia eri median kanavien 

ja tilaisuuksien avulla
› Aktivoidaan metsityshankkeita

• Valtakunnallinen 1.9.2019-31.12.2021

Peltoheitot ja suonpohjat 
metsittämällä hiilinieluiksi -hanke 



• Ennen metsitystä kohteen riskien 
kartoitus:
› Ravinteisuuden arviointi, vesitalouden 

kunnostustarve, herkkyys hallatuhoille ja 
hirvituhoille, maisemalliset tekijät

• Puulajivalinta (kuusi on varmin)
• Maanmuokkaus
• Suuret taimet, metsitys aina istuttamalla
• Jälkihoito:

› Heinäntorjunta tarvitaan aina
› Ravinnetasapainon tarkkailu ja tarvittaessa 

korjaus lannoittamalla
Kuvat: A. Wall

Peltoheittojen metsitys



Kuva: J. Issakainen

2500 – 3500 ha/v



• kylvö 80-l. puolivälissä 
• laikkulannoitus (PK)
• kohteiden etäisyys 10 m

Turpeen 
paksuus

Turvetta 80 cm

Turvetta 10 cmKuvat: L. Aro



Irtotuhkan ja raetuhkan levitystä

Kuvat: J. Issakainen ja J. Hytönen



Maanmuokkaus

Muokkauksella nostetaan ja sekoitetaan pohjamaata pintaturpeeseen. 
Pohjamaan laatu.

Kuvat: Jorma Issakainen



Puulajit

Mänty – erityisesti kun pohjamaa on 
karkealajitteinen. Laatu?

Sopivalla 
kasvualustalla 
rauduskoivun tuotos 
voi olla korkea.

Hieskoivusta 
kuitua, 
energiapuuta

Kuusi voisi hyödyntää suonpohjan runsaita 
typpivaroja, mutta hallanarka. Kuvassa luontaista 
mänty- kuusitaimikkoa.

Kuvat: J. Issakainen



Honkajoki, Satamakeidas  
Istutettu 40-v sitten

Taustalla
Laikkulannoitus: istutettaessa ja 
jatkolannoitus PK (1995 & 2003)

Edessä: Ei lannoitusta

• Karvia, Alkkia: 
Turpeennoston päättymisestä 
30 vuotta

• Taustalla luontaisesti 
metsittynyt koeala. 
Lannoitettu (NPK) 27 vuotta 
sitten (puustoa n. 140 m3/ha)

• Edessä ei lannoitettu

Lannoituksen vaikutus

Kuva: Jyrki Hytönen



Hieskoivun biomassakasvatuksen kannattavuus, 2019, 
Paula Jylhä, Anssi Ahtikoski, Jyrki Hytönen, Lasse Aro
Energiapuuta suonpohjilla –video 
https://www.youtube.com/watch?v=Bciyf3_Bags&list=PLtMxBepiQsI6gRv2xxL
mOxdDpIY_OF7VN&index=3

Laskelmissa 
käytetyillä 
oletuksilla 
hieskoivun 
kasvatus on 
kannattavaa 
nykyisella 
metsähakkeen 
hintatasolla (n. 
20 €/MWh), 
mutta kiertoajan 
on oltava 
vähintään 20 
vuotta.
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