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Luonnonvarakeskus
Kartoitus MMM:n maankäyttösektorin ilmastokokonaisuutta varten
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Luonnonvarakeskusta selvittämään:
1) Mitä sellaista tutkimusta Lukessa on käynnissä, mikä liittyy MMM:n maankäyttösektorin
ilmastokokonaisuuden tavoitteisiin?
2) Mihin tutkimuksessa pitäisi jatkossa erityisesti pureutua?
Näihin kysymyksiin on haettu vastauksia Luken professoreilta, johtavilta tutkijoilta,
tutkimuspäälliköiltä ja ohjelmajohtajilta. Taulukkoon 1. on tiivistetty keskeinen informaatio
maankäyttösektorin ilmastokokonaisuuden jäsennystä noudatellen. Liitteenä on yksityiskohtaisempi
selvitys käynnissä olevasta tutkimuksesta tutkimusaloittain, sekä yhteenveto tutkijoille tehdystä
kyselystä tutkimustarpeista.
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Taulukko 1. Tiivistelmä Lukessa käynnissä olevasta tutkimuksesta ja uusista tietotarpeista.
Ilmastokestävä maatalous
Ilmastokokonaisuuden tavoite
Turvepeltojen hoito ja käyttö

Maaperän kasvukunto, viljelyn
monipuolistaminen ja viljelykierrot

Riskien hallinta

Käynnissä oleva tutkimus
 Eloperäisten maiden ilmastoviisas viljely
 Turvemaiden päästöt (ilmasto ja vesistö),
hiilitaseet
 Turvepeltojen kosteikkoviljely
 Viljelytekniset keinot nurmen viljelyssä
 Ruokinnan vaikutukset karjatalouden päästöihin
 Viljelykiertotyökalun kehittäminen
 Viljelyn monipuolistaminen (uudet lajit ja lajikkeet,
uudet käyttötarkoitukset)
 Sekaviljely

Edistetään kansainvälistä 4/1000aloitetta maatalouden hiilensidonnan
lisäämiseksi
Muu ohjelmaa tukeva tutkimus

 Nurmien hiilensidontakyky
 Maaperän orgaanisen hiilen dynaamiset mallit
erilaisille viljelyjärjestelmien menetelmille
 Maatalouden tuotantojärjestelmien
ilmastokestävyys
 Luomutuotannon lisäämismahdollisuudet

Ilmastokokonaisuuden tavoite
Metsien kasvukyky ja terveys; jalostetun
metsänviljelyaineiston käyttö ja
lannoitus; riskianalyysit ja riskien
hallinta

Käynnissä oleva tutkimus
 Jatkuvan kasvatuksen mallit kivennäismailta
 Typen rooli hiilen sidonnassa

Uusia tietotarpeita
 Turvemaiden määrittely ja luokittelu toimenpiteiden
suunnittelemiseksi ja kohdentamiseksi
 Turvepeltojen maaperäseuranta (mittauksiin) eri
viljelymenetelmiin kytkettynä
 Kivennäismaiden orgaanisen aineksen merkitys hiilensitojana
erilaisissa olosuhteissa
 Maatalouden suljetut ravinnekierrot (kasvin- ja eläintuotannon
kokonaistarkastelu)
 Uudet jalostusmenetelmät (genomin muokkaus) tuottamaan
vaihtuviin olosuhteisiin nopeasti uusia lajikkeita (sopeutuminen)
 Tautien torjuntamenetelmät (jalostus, biologinen torjunta)
 Kustannustehokkuus ja vaikutus satoihin ja koko
tuotantorakenteeseen
 Maaperän mikrobiston ominaisuudet ja muokkaus
 Viljelymenetelmät erilaisissa olosuhteissa, niiden
kasvihuonekaasutaseet ja kustannukset
 Maaperän KHK-virtojen mallinnustyö

Ilmastokestävä metsätalous
Uusia tietotarpeita
 Täsmämetsänhoitomenetelmät kivennäismaille
 Peitteisen kasvatuksen vaikutukset metsän uudistumiseen,
kasvuun, maaperään ja hiilienkiertoon
 Metsämaan käsittelyn vaikutukset hiilenkiertoon (tasaikäinen vs.
peitteinen kasvatus)
 Synteesi erilaisten metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksista
metsämaahan ja sen prosesseihin
 Puulajivalinnan vaikutukset (kuusettumisen) mm. maaperään
 Kasvu-, hajotus- ja hydrologiset mallit puuston käsittelyn ja
ilmastovaikutusvasteen yhdistämiseksi
 Metsän typpilannoituksen maaperävaikutukset
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Ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden
ja toimenpiteiden yhteistarkastelu,
ristiriidat ja synergiat

 Useissa hankkeissa osana tarkastelua

Suometsien ilmastokestävä hoito

 Turvemaiden metsänhoidon ja viljelymenetelmien
kehittäminen (BD, ilmasto, vesistövaikutukset ja
talous)
 Jatkuvapeitteinen kasvatus suometsissä
(taloudelliset ja ympäristövaikutukset)
 Ennallistettujen soiden ilmastopäästöt

Metsänhoidon suositusten
päivittäminen; hillinnän ja
sopeutumisen edistäminen

 Sekametsien kasvumallit ja –ohjeet, suometsien
käsittelyohjeisto tulossa
 Jatkuvapeitteisten metsänkasvatukseen tähtäävän
hakkuun päästöt ja puuston elinvoimaisuus
 Kangasmaametsien metaanipäästöt
 Metsän luontaisen uudistumisen ja
erirakenteisuuden hyödyntäminen
metsätaloudessa
 Ympäristöseloste hirsirakentamisen sertifiointiin
(valmis)

Pitkään hiiltä varastoivien
puutuotteiden tutkimus ja tuotekehitys
sekä sivuvirtojen hyödyntäminen

 Kierrätyslannoitteiden käyttömahdollisuudet
metsänkasvatuksessa
 Maalajien kartoitus- ja ennustemenetelmät
 Dynaamisten kosteusmalliennusteiden jatkokehittäminen ja
implementointi käytäntöön
 Maankäyttösektorin ilmastotoimien kokonaiskestävyys,
hyväksyttävyys ja toimien toteuttamisen sosiologiset ja
taloudelliset haasteet sekä vaikutukset
 Suomen maankäyttösektorin hillintäpotentiaalin arviointi eri
sektoreiden taloudelliset, sosiaaliset ja biologiset kytkökset
huomioiden
 Hiilensidontatavoitteiden toteuttamisen
monimuotoisuusvaikutukset. Esim. soiden/metsien
ennallistamisen, puuntuotannon tehostamisen
monimuotoisuusvaikutukset sekä heijastevaikutukset metsän
tuottamiin muihin ekosysteemipalveluihin
 Turvemaametsien metsänkäsittely- ja korjuumenetelmien
kehittäminen
 Turvemaiden maaperän KHK-virtojen mallinnuksen kehittäminen
(prosessimalli)
 Turvemaametsien puuston biomassamallit sekä jatkuvapeitteisen
kasvatuksen kasvumallit tärkeimmille puulajeille ja sekametsille
 Turvemetsien maaperäseuranta eri metsänhoitomenetelmiin
kytkettynä

 Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvien arvoketjujen
(esim. puumateriaalien) asiakas- ja markkinalähtöinen tutkimus
kattaen ilmasto- ja kestävyyskysymysten eri ulottuvuudet
(ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset)
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Maankäytön muutoksiin liittyvät toimet ja kosteikot
Ilmastokokonaisuuden tavoite
Metsäkadon vähentäminen ja
monitavoitteiset kosteikot

Käynnissä oleva tutkimus
 Tilusjärjestelyt ja pellonraivaus
 Lannan hyödyntäminen biokaasutuotannossa
 Monipuolinen ravinteiden kierrätystutkimus

Ilmastokokonaisuuden tavoite
Kehitetään ohjauskeinoja ja kannustimia
metsien ja maaperän hiilinielujen ja
varastojen vahvistamiseksi

Käynnissä oleva tutkimus
 Tutkimusta ohjauskeinoista ja niiden vaikutuksista
useissa hankkeissa
 Ilmastotoimikohteiden tunnistamisen
kehittäminen
 KEMERA –järjestelmän arviointi sekä ilmasto- että
biodiversiteettinäkökulmasta
 ilmastoviisaiden viljelymenetelmien
hyväksyttävyys
 Eri maankäyttömuotojen yhteen sovittaminen
arktisilla alueilla (käynnistymässä)
 Liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden
syntyminen
 Kompensaatiomekanismien kartoitus
 Selvitykset kompensaatioiden kysynnästä
(yritykset ja kuluttajat)

Uusia tietotarpeita
 Pellon raivauksen pinta-alojen ja kohdentumisen
(kivennäismaat/turvemaat) selvitys
 Lannoitevalmisteisiin liittyvä säätely ja sen vaikutukset
 Liiketaloudellinen kannattavuus

Poikkileikkaavat toimenpiteet

Metsien ja maatalouden hiilinielujen ja varastojen kannustinohjelma/
hiilikorvausjärjestelmä ja -markkinat

Päästöjen ja nielujen raportoinnin ja
laskennan luotettavuuden
parantaminen

 Tutkimuksia on pistemäisinä menossa myös
maaperään liittyen
 Puuston hiilinielut tunnetaan hyvin
 MYT seuranta-alueet

Uusia tietotarpeita
 Täsmätieto kohteiden (peltolohko, metsikkökuvio)
ominaisuuksista ja toimenpidevasteesta
 Lohkojen/kuvioiden asettaminen paremmuusjärjestykseen
€/MtCO2eqv perusteella päästövähennyksen suhteen
 Elinkaarilaskennan kehittäminen substituutiokysymysten
arvioinnissa
 Arvoketjujen elinkaaristen hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen,
etenkin maaperän hiilivaraston muutosten kytkentä LCAlaskentaan
 Maankäytön ohjaus ja optimoinnin työkalut eri mittakaavoissa
 Nielujen verifiointi ja toimenpiteiden lisäisyyden tunnistaminen
 Maankäyttömuutosten seuranta reaaliajassa (myös
hiilensidonnan näkökulmasta)
 Kompensaatiomarkkinoiden tutkimus, hiilimarkkinat
 Lainsäädäntötarkastelut: rahankerääminen suhteessa
kompensaatioihin, ehdot toimijalle
 Järjestelmien toiminnan arviointi
 Synergiat ja trade-offit muiden ekosysteemipalveluiden kanssa
 laskentamenetelmien kehittäminen
 Maaperän hiilivaraston muutokset muuttuvassa ilmastossa
 Kasvihuonekaasuinventaarion kehittäminen ml.
kasvihuonekaasuinventaarion ja skenaariotyökalujen konsistenssi
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1. Katsaus Luken hiilen kierto - tutkimukseen
Luonnonvarakeskuksessa on käynnissä kymmeniä hankkeita, joissa tarkastellaan
maankäyttösektorin ilmastovaikutuksia ja ilmastoviisaita tuotantomenetelmiä. Näitä hankkeita
toteutetaan lukuisten yhteistyötahojen kanssa. Hankkeet luovat kokonaiskuvaa
maankäyttösektorin päästölähteistä, päästöjen suuruuksista, erilaisten maankäyttövaihtoehtojen
ja tuotantomenetelmien tehokkuudesta päästöjen vähentämiseksi sekä näiden toimenpiteiden
vaikutuksista. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää politiikkatoimien suunnittelussa ja
tuotantomenetelmien kehittämisessä. Ilmastoviisas hiilen kierto on yksi Luken uuden strategian
neljästä päätavoitteista.

Kuva 1. Hiilen kierto –tutkimusta tehdään Lukessa noin 70 projektissa yhdessä muiden
tutkimusorganisaatioiden, sidosryhmien tai tutkimustiedon käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä.
Seuraavassa tutkimusta esitellään lyhyesti seuraavista näkökulmista: maaperän hiilensidonta, hiilen
kierto metsätaloudessa, hiilen kierto maataloudessa, hiilen kierron isompi kuva, seuranta ja
ohjauskeinot.
Maaperän hiilensidonta
Maaperäeliöt (lierot, sukkulamadot) ja -mikrobit (sienet ja bakteerit) vapauttavat maaperän hiiltä
eloperäistä ainesta hajottaessaan, ja toisaalta ne sitovat hiiltä omaan biomassaansa tai
maaperäainekseen. Näiden eliöiden toiminnasta riippuu, kuinka paljon hiilidioksidia vapautuu
maaperästä ilmaan. LuMiReCi, BioValse, SoildiverAgro ja Diverfarming - projektit selvittävät, mikä rooli
maaperän eliöiden toiminnalla on maa- ja metsätalouden hiilen sidonnassa. Virome syventää tätä
tutkimuskenttää tuomalla mukaan virusten merkityksen mikrobipopulaation säätelijänä.
Maailmanlaajuisesti pohjoisiin soihin on sitoutunut kolmannes maaperän hiilestä. Typpilaskeuma voi
heikentää soiden hiilensidontakykyä nopeuttamalla hajotusta ja ravinteiden kiertoa. Karuihin ja
happamiin oloihin sopeutuneina monet suovarvut muodostavat mykorritsan, symbioosin sienen
kanssa ravinteiden ottamiseksi. Isäntäkasvin ilmakehästä sitomasta hiilestä merkittävä osa voi siirtyä
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sienelle. Nitro Erica ja Nitropeat II selvittävät, miten typpilaskeuma vaikuttaa suokasvien ravinteiden
ottoon ja miten tämä heijastuu suon hiilen sidontaan. Näiden suoekosysteemin vasteiden tunteminen
parantaa sekä hiilivarastojen muutosten että kasvihuonekaasupäästöjen ennustamista ilmaston
muuttuessa. Verra-projektissa kehitetään menetelmää boreaalisten ennallistettujen soiden
kasvihuonekaasupäästöille. ACAP selvittää porojen laidunnuksen vaikutusta pohjoisten soiden
kasvihuonekaasudynamiikkaan ja sitä säätelevään mikrobistoon. Accusoil -projekti puolestaan
parantaa hiilen kertymistä maahan mittaavaa Yasso07 mallia lisäämällä hiilen isotooppi 13 ja 14 C
fraktioita mallin käyttöön.
Hiilen kierto metsätaloudessa
Metsänhoitomenetelmillä on merkittävä vaikutus hiilen kiertoon metsissä. Jatkuvapeitteistä
metsänhoitoa on esitetty vaihtoehdoksi erityisesti ojitetuissa suometsissä, jotka kattavat lähes 25 %
Suomen metsäpinta-alasta. Tutkimustietoa tämän metsänhoitomenetelmän piirteistä ja vaikutuksista
kasvihuonekaasupäästöihin sekä vesistökuormitukseen on toistaiseksi vain vähän saatavilla. Pearson
ERI-KHK -hankkeessa selvitetään jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen tähtäävän hakkuun ja sitä
seuraavan vedenpinnannousun vaikutuksia turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin sekä jäljelle jäävän
puuston elinvoimaisuuteen. BiBiFe-projekti pyrkii puolestaan kvantifioimaan metsänhoidon
vaikutuksia kolmessa erityyppisessä boreaalisessa metsäkohteessa. Tutkimuksessa muutetaan
biokemiallisten ja biofysikaalisten tekijöiden suhdetta ja mitataan kasvihuonekaasupäästöjä, energiaa,
puiden fysiologiaaa, maaperäprosesseja, metsän rakennetta ja tuottavuutta sekä analysoidaan
satoennusteita. CarBe tutkii eri-ikäisten ja kehitysvaiheessa olevien hieskoivuvaltaisten metsiköiden
hiilensidontatehokkuutta puuston eri kehitysvaiheissa. CCFPeat selvittää jatkuvan kasvatuksen
taloudellisia ja ympäristövaikutuksia ojitetuissa suometsissä tasaikäisrakenteiseen metsänhoitoon
verrattuna.
Aina metsät eivät välttämättä toimi hiilinieluina. Esimerkiksi, kangasmaametsät voivat märkinä kesinä
ja syksyinä muuttua pienestä metaanin nielusta sen lähteeksi. Sademäärien on ennustettu kasvavan
pohjoisilla leveyspiireillä ilmastonmuutoksen edetessä, jolloin kangasmetsien märkyys ja niiden
muuttuminen ajoittaiseksi metaanilähteeksi todennäköisesti lisääntyy. Tällaisen ilmiön on jo havaittu
vaikuttavan globaalien CH4 päästöjen vuosittaiseen vaihteluun. Upformet-projekti tuottaa täysin
uutta tietoa kangasmetsien metaanipäästöistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa
pyritään skaalaamaan päästöjä ja nieluja ajallisesti ja paikallisesti yleisemmälle tasolle. Peitteisen
metsänhoidon mahdollisuudet - uudistuminen, kasvu ja kannattavuus –hankkeessa selvitetään
peitteisen metsänhoidon onnistumista Pohjois-Suomen männiköissä: metsien luontaista
uudistumista, metsien kasvua sekä taloudellista kannattavuutta. TRANSFORM ja FORWARD hankkeissa selvitetään metsän luontaisen uudistumisen ja erirakenteisuuden hyödyntämistä
metsätaloudessa.
SoilProductivity -projektissa tutkitaan peruskysymyksiä kangasmetsämaittemme typen ja
hiilenkiertoon liittyen. Keskiössä on kasveille käyttökelpoisen typen saatavuus ja sen yhteys
metsämaan orgaanisen aineen koostumukseen ja hiilen mineralisaatioon. Selvityksen alla on myös,
miten koivu tai leppä (typensidontasymbioosissa elävä) vaikuttaa kuusikon hiilivarastoon muuttamalla
typen saatavuutta. Projektissa tutkitaan myös hakkuutähteen merkitystä typen ja hiilen kierrolle,
typen häviöille kaasuemissioina tai huuhtoutumalla. Lisäksi hitaasti typpeä vapauttavan
ureaformaldehydilannoitteen vertailu käytössä oleviin nopealiukoisiin typpilannoitteisiin on
tutkimuksessa mukana. Uudessa MMM:n rahoittamassa Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää
puuntuotantoa turvemailta (SUO) -hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa suometsien hoidossa
otetaan puuntuotannon lisäksi huomioon hiilensidonta, monimuotoisuus ja vesistövaikutukset.
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SOMPA ja CANEMURE –hankkeissa kehitetään ja testataan ratkaisuja turvemaametsien maaperän
päästöjen kustannustehokkaaseen hillintään.
Hiilen kierto maataloudessa
Maataloudessa keskeisiä hiilen kierron näkökulmasta ovat nurmet, turvepellot ja kotieläintuotantoon
liittyvät kysymykset. CarboNurmi ja JuuriHiili -projekteissa pureudutaan viljelyteknisten keinojen
vaikutukseen nurmen hiilensidonnassa kenttäkokeiden avulla. Saatuja tuloksia voidaan käyttää
esimerkiksi kehitettäessä nautakarjatalouteen soveltuvia elinkaarimalleja. JuuriHiili selvittää lisäksi
säilörehunurmen hiilisidonnan potentiaalia Suomessa. Mikäli se osoittautuu merkittäväksi, kehitetään
indikaattoreita ”hiilinielunurmien” tunnistamiseksi.
Eloperäisten maiden viljely lisää kivennäismaita voimakkaammin maaperän kasvihuonepäästöjä ja
hajakuormituksesta johtuvaa vesistöjen rehevöitymistä. Tällaisten maiden viljelyn kuormitus riippuu
todennäköisesti pellon rakenteesta, käytetystä viljelykierrosta sekä viljelytekniikasta. Elopäästö tutkii
erityisesti ohutturpeisten eloperäisten maiden nurmiviljelyssä syntyviä kasvihuonekaasuja ja
valumavesien ravinnepäästöjä, kun viljelyssä käytetään vaihtoehtoisia lannoitus- ja
muokkausmenetelmiä ja siemenseoksia. Tilamittakaavainen tutkimusympäristö mahdollistaa sekä
kaasujen että ravinnepäästöjen tarkan mittaamisen ja ravinne- sekä hiilitaseen laskennan. Myös
OMAIHKA pyrkii etsimään vaihtoehtoja maito- ja nautakarjatiloille hiilensidontaan eloperäisillä mailla.
OPAL-Life vie käytäntöön Pelto Optimi -hankkeessa kehitettyä työkalua tehokkaan ja kestävän
maatalousmaan käytön suunnitteluun, tukien sitä VILKAS -hankkeessa kehitetyllä monimuotoiseen
viljelyyn kannustavalla Viljelykierto-työkalulla. OPAL-Life selvittää myös viljelijöiden näkemyksiä
ilmastonmuutoksesta sekä maatalouden ilmastotoimenpiteiden hyväksyttävyydestä.
Luke on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa MULTA -projektissa, jossa yhdessä viljelijöiden,
yritysten ja päättäjien kanssa kehitetään ja kokeillaan ruokajärjestelmää hyödyttäviä ilmastoviisaita
viljelykäytäntöjä, kehitetään hiilensidonnan todentamisjärjestelmää, sekä taloudellisia ja muita
ohjauskeinoja näiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi Suomessa ja muualla. SOMPA ja CANEMURE hankkeissa testataan turvepeltojen uusia viljelymenetelmiä ja analysoidaan menetelmien
taloudellista kannattavuutta ja tehokkuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä. RATU -hanke kehittää
yhteistyössä SOMPA -hankkeen kanssa ilmastoviisaan turvemaiden käyttöä viljelijälähtöisesti ja
pyritään löytämään keinoja siihen, miten voidaan edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä
maataloudessa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Kotieläintuotannon lannasta aiheutuu päästöjä ilmaan ja vesiin. OrVo -hankkeessa tutkitaan, miten
kotieläintuotannossa käytettävät eloperäiset lannoitteet vaikuttavat peltomaan hiilen kiertoon ja
ravinnehuuhtoutumisriskiin sekä laaditaan kannattavuuslaskelmia ja ohjeita lannan separoinnista,
kuivituksesta, vetoletkulevityksestä ja eloperäisten lannoitteiden käytöstä. Kotieläinpuolen
projekteissa tutkitaan myös eläinten ruokinnan ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi, RumenPredict
ennustaa miten geneettiset tekijät, ravinnelisät ja mikrobiomit voivat vaikuttaa märehtijöiden
kasvihuonekaasupäästöihin ja kehittää sen pohjalta ruokintamenetelmiä ja teknologioita, jotka
parantavat ravinteiden tehokasta käyttöä ja vähentävät ympäristövaikutuksia Myös CEDERS ja
MitiGHG -hankkeissa tutkitaan lypsykarjan metaanipäästöjä eri ruokintavaihtoehdoissa. NARUTESTI
päivittää nautojen erityslaskennan lähtötiedot ja menetelmät yhteistyössä tutkimuksen, elinkeinon,
neuvonnan ja tuottajien kanssa sekä testaa tulosten vaikutuksia päästöarvioihin ja valtakunnallisiin
ravinnetaseisiin. NATinvent kehittää menetelmiä ja laitteita karjatalouden päästöjen inventointiin
sekä mallintaa kasvihuonepäästöjä.
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Hiilen kierron isompi kuva
Lukessa on meneillään myös projekteja, jotka piirtävät isompaa ja ajallisesti pitkäaikaisempaa kuvaa
hiilenkierrosta tuotantojärjestelmätasolla sekä arvioi ilmastoviisaan alkutuotannon hiilitavoitteiden
yhteensovittamista muiden tavoitteiden, kuten monimuotoisuustavoitteiden kanssa. TrendFor -hanke
tuottaa tietoa Suomen metsien sopeutumisesta muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Hankkeessa
kehitetään uusi monitieteinen menetelmä, joka hyödyntää ajantasaisia metsäninventointitietoja,
satelliittikuvia ja muita spatiaalisia tietolähteitä sekä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin.
Se tuottaa paikkaan sidottuja ennusteita Suomen metsien kehityksestä vuosille 2019-2048
pienalueittain (~20 000 ha) yhdistettynä metsänkasvatuksen riskeihin. Tulosten pohjalta tarkastellaan,
kuinka muuttuva kasvu ja tuhoriskit vaikuttavat metsien puuntuotosmahdollisuuksiin ja muihin
ekosysteemipalveluihin. Tuloksia voidaan hyödyntää metsänkasvatusmenetelmien suunnittelussa
ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa. Tarkka alueellinen tieto puubiomassan tulevasta kehityksestä
on tärkeää metsäalan yrityksissä ja metsiä koskevan poliittisen päätöksenteon tukena.
Tracy –hanke kehittää systeemiseen ajatteluun perustuvia maankäytön malleja pyrkimyksenä
tunnistaa vivutuspisteitä, jotka huomioivat myös monimuotoisuuden säilyttämisen paikallisella ja
globaalilla tasalla. Vanhojen puiden vuosilustoista voidaan isotooppianalyyseilla saada tietoa ilmaston
vaihtelusta ennen kuin sitä on alettu systemaattisesti dokumentoimaan, tällaista ISOBOREAL hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan tulevaisuuden muutoksiin varauduttaessa. Pohjoisten järvien ja
muiden vesialtaiden ilmastopäästöihin on lisääntyvää kiinnostusta. Innowater -hankkeessa selvitetään
vesien kiintoaines- ja ravinnekuormitusta ravinteiden, mutta myös hiilen kierron näkökulmasta.
DamRem -hankkeessa tutkitaan padon purkamisen vaikutuksia kasvihuonekaasuihin.
DivCSA, CROCuS, BoostIA sekä CarbonMarket -hankkeet ovat pureutuneet ilmastoviisaisiin, mutta
taloudellisesti kannattaviin maatalouden viljelyjärjestelmiin. DivCSA -projektissa kehitetään
integroivia menetelmiä, joilla voidaan arvioida monimuotoistettavien viljelyjärjestelmien merkitystä
tuotannolle, tukea tuotantojärjestelmien ilmastokestävyyttä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Projektissa kehitetään viljelykasvien kasvua kuvaavia malleja niin, että ne paremmin kuvaavat kasvien
kasvua ja satovasteita, hiili- ja typpitaseita sekä viljelyn aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi
projektissa suunnitellaan tulevaisuuden ilmasto-oloihin sopivia viljelyjärjestelmiä ja tarkastellaan
niiden ilmastokestävyyttä ja hillintäpotentiaalia. Projektissa myös arvioidaan monimuotoistettujen
viljelyjärjestelmien talousvaikutuksia tilan, eri tuotantomuotojen ja koko maataloussektorin
näkökulmista erilaisissa globaaleissa sosioekonomisissa skenaarioissa. CROCuS projekti selvittää
puolestaan luomutuotannon lisäämisen mahdollisuuksia ilmastoviisaan maatalouden näkökulmasta.
BoostIA -hanke mallintaa erilaisten kasvusto- ja maaperäyhdistelmien ja viljelykiertojen vaikutusta
ravinnepäästöihin ja hiilensidontaan erilaisissa ilmastoskenaarioissa. Mallit tarkastelevat myös näiden
vaihtoehtojen sosioekonomisia vaikutuksia tilatasoa laajemmassa, globaalissa toimintaympäristössä
huomioiden väestönkasvun, maailmankaupan, ruokavaliot, teknologisen kehityksen sekä erilaiset
politiikat. Hanke tuottaa kokonaiskuvaa Euroopan tilanteesta valaisten samalla kehitystä Suomessa.
CarbonMarket -hankkeessa kehitettiin maaperän orgaanisen hiilen dynaamisia malleja erilaisille
viljelyjärjestelmien menetelmille (tavanomainen, suorakylvö, pysyvä maaperäpeittävyys
viljelyjäämien ja/tai peitekasvien kanssa sekä kasvilajien monipuolistaminen) Etelä-Suomessa, KeskiAasiassa ja Etelä-Euroopassa. Mallit tehtiin myös tulevaisuuden ilmastoskenaariolle. Näiden mallien
perusteella Etelä-Suomen hiilidioksidipäästöt on arvioitu. Lisäksi lauhkean ilmaston vyöhykkeellä
tehdään maailmanlaajuinen tutkimussynteesi ja meta-analyysi maatalouden hoitokäytäntöjen
vaikutuksista maaperän orgaaniseen hiileen. Vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä julkaistujen ja
tähän aiheeseen liittyvien tutkimusten synteesien ja meta-analyysien laatua arvioidaan, jotta
saataisiin tietoa EJP SOIL -ohjelman eurooppalaisesta toiminnasta ja tutkimuspuutteista.
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SOMPA–hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti turvemaiden käyttöä sekä maataloudessa että
metsätaloudessa ja etsitään yhdessä sidosryhmien kanssa ratkaisuja päästöjä vähentäviin, mutta
biotalouden kasvun kannalta myönteisiin toimiin. Tarkastelu kattaa tuotannon kaikki vaikutukset
maatalouden ja metsänhoidon maaperävaikutuksista tuotteiden hiilinieluvaikutuksiin ja tuotannon
kasvihuonekaasupäästöihin, jotta löydetään kustannustehokkaimmat päästövähennystoimet.
CANEMUREssa kehitetään ja siirretään käytäntöön turvepohjaisten pelto- ja metsämaiden hoitoa
koskevia menetelmiä, joilla vähennetään maankäyttösektorin päästöjä. Lisäksi kehitetään suometsien
hakkuukäytäntöjä niin, että turvemaiden maaperän päästöt pienenevät mm. pitämällä pohjaveden
pinta nykyistä korkeammalla ja kasvattamalla metsiä jatkuvapeitteisinä, mikä turvaa riittävän
haihdunnan ilman ojien ylläpitoa. Myös sosioekonomisia vaikutuksia pyritään arvioimaan. Luke on
mukana myös ilmasto-oppaan (https://ilmasto-opas.fi/) kehitystyössä yhdessä Syken ja IL:n kanssa.
Hankkeessa tuotetaan ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia edistäviä sisältöjä maankäyttösektorille
yhteistyössä eri hankkeiden ja sidosryhmien kanssa jaettavaksi.
LIFEOrgBalt on Life -hanke, jota toteutetaan yhdessä Baltian maiden ja Saksan kanssa. Siinä kehitetään
kasvihuonekaasuinventointimenetelmiä ravinnerikkaille eloperäisille maille, tunnistetaan ja
demonstroidaan kustannustehokkaita vähentämistoimia, arvioidaan työkaluja ja ohjeita
hillintätoimenpiteiksi ja niiden sosioekonomisia vaikutuksia. Turvesuonpohjat ja maatalouskäytön
ulkopuolella olevat peltoheitot, joita Suomessa on arviolta noin 200 000 ha, ovat sellaisenaan suuria
päästölähteitä ja niiden metsitys on nähty yhtenä keinona. Metsitä - hanke tuottaa ratkaisuja ja
menetelmiä sopivien metsityskohteiden löytämiseen, tietoa hyvään lopputulokseen johtavien
metsitysmenetelmien valintaan ja levittää tietoa valtakunnallisesti sekä maanomistajille että metsäja maatalousalan toimijoille.
Hiilivapaa Etelä-Savo on esimerkki alueellisesta projektista, jossa etsitään ratkaisuja maakuntatasolla.
Hankkeessa tarkastellaan energiatuotannon ja -käytön ratkaisuja sekä metsien hiilitasetta.
Hankkeessa selvitetään, mitkä ovat päästö- ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot
hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Hankkeessa perustetaan alueellinen ilmastotyöryhmä tulosten
jalkauttamiseksi käytäntöön. Hanke on pilotti tarkastelun tekemisestä alueellisella tasolla. Arktisilla
alueilla on käynnistymässä ArcticHubs –hanke, joka käsittelee ilmastonmuutosta yhtenä globaalina
driverina maankäyttömuotojen yhteensovittamisen kannalta arktisilla aluilla. ARKISOPU –hankkeessa
tavoitteena on edistää kansainvälistä arktisten toimijoiden yhteistyötä, rakentaa
kumppanuusverkostoja, laatia uusia ilmastokestävyyden työkaluja ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi sekä koostaa ilmastokestävyyttä kuvaavia tunnuslukuja. Hankkeessa mahdollistetaan
ilmastokestävän osaamisen leviäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden
syntyminen.

Seuranta
Luke tekee myös kasvihuonekaasupäästöihin liittyvää seurantaa. Kasvihuonekaasuinventaario –hanke
tuottaa Suomen kasvihuonekaasujen inventaarioon kasvihuonekaasujen päästö- ja poistumatiedot
maatalouden sekä LULUCF –sektoreiden (maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous) osalta.
Inventaario laaditaan YK:n ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja EU:n kasvihuonekaasupäästöjen
seurantajärjestelmäasetuksen ohjeistuksia noudattaen. Luke osallistuu yhteistyössä muiden
toimijoiden (esim. Ilmatieteen laitos, SYKE, Helsingin yliopisto) kanssa kansainvälisten
infrastruktuurien kautta tapahtuvaan hiilen kierron seurantaan myös ekosysteemi- ja valumaaluetasolla (eLTER, UN-ECE ICP Forests, ICP IM). Luke tekee valtakunnallisen metsien inventoinnin.
Metsien ympäristötieto (MYT) seuranta-alueet ovat mukana eLTER:n kautta EU:n ESFRI tiekartalla,
mikä luo mahdollisuuksia MYT-infran entistäkin parempaan hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
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Kasvihuonekaasydynamiikka
-hankkeessa
toteutetaan
Luken
osuus
pitkäaikaisten,
kasvihuonekaasudynamiikkaan ja kasvillisuuden hiilitaseeseen liittyvien yhteistutkimuskokeiden
(ICOS-verkoston kohteet) kenttätöistä, näytteenotoista, laboratorioanalyyseistä ja tulosten
raportoinnista. Luke ylläpitää MELA-ohjelmistoa, jota käytetään metsien eri tuotanto- ja
käyttömuotojen arvioinnissa ja yhteensovittamisessa. Menu -hankkeessa MELA-ohjelmistoa
uudistetaan ja nykyaikaistetaan erityisesti metsien kokonaisilmastovaikutusten sekä niihin liittyvien
riskien ja epävarmuuden huomioon ottamiseksi. VALSE seuraa peltomaiden kemiallista tilaa
valtakunnallisella tasolla. Siinä on seurattu noin 700 pellon hiilivaraston kehitystä vuodesta 1974.
Hiililaskuri Taloustohtoriin -hanke kehittää tilakohtaista laskuria, jolla voidaan seurata maaperän
hiilipäästöjen ja nielujen kehitystä maatiloilla. MMM:n rahoittamana on käynnissä Metsätalouden
vesistökuormituksen seuranta yhteensä 30 valuma-alueella. Projektissa seurataan mm. sitä miten
paljon hiiltä virtaa metsistä vesiin ja miten metsätalous vaikuttaa tähän virtaan. Näiden lisäksi Lukella
on omia pitkäaikaisia kenttäkokeita ja seurantaverkostoja. Tutkimusmetsissä toteutetaan
pitkäjänteisesti erilaisia metsänkasvatusohjelmia, jotka tarjoavat mm. hiilen kiertoon liittyville
tutkimusprojekteille ainutlaatuisia mahdollisuuksia vertailla eri menetelmien vaikutuksia yksittäisiä
metsiköitä laajemmilla ja eri ilmastovyöhykkeisiin kuuluvilla alueilla.
Ohjauskeinot ja kannustinjärjestelmät
Hiilen kiertoon liittyvä politiikkaa, samoin kuin maankäyttöä, tulee tarkastella muiden
politikkatavoitteiden kanssa yhdessä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, jotta löydetään
optimaalisimmat keinot toteuttaa hiilen sidontaa taloudellisesti tehokkaasti, sekä alueellisesti ja
sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Monet edellä mainituista hankkeista tuottavat joko suoraan
tai välillisesti tietoa päätöksenteon, koulutuksen ja neuvonnan tueksi ja alkutuottajien käyttöön. On
myös hankkeita, joiden päätavoitteena on eri ohjauskeinojen tukeminen.
Hiilikompensaatioita tutkitaan useissa hankkeissa ja asiakasrahoitteisissa projekteissa. Kysyntää
hiilikompensaatiolle selvitetään SOCOS –hankkeessa yritysten näkökulmasta, jatkossa tarkastelu
laajenee kuluttajiin. Tuoteryhmäkohtaisia hiilijalanjälkilaskureita ja laskentaa kehitetään useissa
asiakasrahoitteisissa projekteissa. Luke on kehittänyt myös ympäristöselosteen hirsirakenteen
hiilisertifikaatille. Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hankkeessa etsitään sopivia
metsityskohteita esimerkiksi peltoheitoilta ja suonpohjista, ja OmaIhka kehittää karttapalvelua ja
hiilensidontakeinojen tunnistamispalvelua maanomistajille. CONSOLE ja Noveco –hankkeissa
tarkastellaan erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä kompensoinnin sopimusmalleja sekä kuvataan niiden
toimintaa ja hyväksyttävyyttä.
ValoFor -hankkeessa tutkitaan mm. metsänomistajien näkemyksiä metsien hiilinieluja vahvistavasta
ja monimuotoisuutta ylläpitävästä metsänhoidosta sekä tehdään laskelmia miten eri tavoitteiden
toteutuminen vaikuttaisi puuntuotantoon ja hakkuisiin. Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja
ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon -hankkeessa tuotetaan alueellisesti tarkat riskiarviot
yhteiskunnan eri sektorien sopeutumisen tueksi sekä jo muuttuneessa ilmastossa että tulevaisuuden
ilmastossa aikavälillä 2020-2050. Lisäksi kartoitetaan sopeutumisen ohjauskeinoja ja nostetaan
keskusteluun niihin liittyviä vastuukysymyksiä. Erityisesti tarkastellaan ilmastolain uudistusta ja sen
suunnittelujärjestelmän kehittämistä sekä erilaisten ohjauskeinojen soveltuvuutta Suomessa. Luke on
mukana eurooppalaisessa yhteishankkeessa (EJP Soil) jossa tavoitteena on edistää ja harmonisoida
maaperätutkimusta ja politiikkaa Euroopassa.
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2. Tunnistetut tietotarpeet
Maatalous
Ilmastoviisaaseen hiilenkiertoon pyrkivät viljely- (ja tuotanto)menetelmät erilaisissa
olosuhteissa, niiden kasvihuonekaasutaseet ja kustannukset.
Maatalousmaiden maaperätutkimus
o turvemaiden määrittely ja luokittelu toimenpiteinen suunnittelemiseksi ja
kohdentamiseksi
o maaperän KHK-virtojen mallinnustyö
o kivennäismaiden orgaanisen aineksen merkitys hiilensitojana erilaisissa
olosuhteissa
o maaperän mikrobiston merkitys, vuorovaikutussuhteet ja
muokkausmahdollisuudet
Maatalouden suljetut ravinnekierrot (kasvin- ja eläintuotannon kokonaistarkastelu)
Pellon raivauksen pinta-alojen ja kohdentumisen (kivennäismaat/turvemaat) selvitys
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellytykset, riskien hallinta
Metsätalous
Ilmastoviisaat metsänhoitomenetelmät erilaisiin olosuhteisiin ja niiden
kasvihuonekaasutaseet.
o turvemaametsien metsänkäsittely ja korjuumenetelmien kehittäminen
o täsmämetsänhoitomenetelmät kivennäismaille
o peitteisen/jatkuvan kasvatuksen vaikutukset metsän uudistumiseen, kasvuun,
maaperään ja hiilienkiertoon
o metsämaan käsittelyn vaikutukset hiilenkiertoon (tasaikäiskasvatus vs peitteinen
kasvatus)
o synteesi erilaisten metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksista metsämaahan ja
sen prosesseihin
o puulajivalinnan vaikutukset (kuusettumisen) mm. maaperään
Mallinnustyökalujen kehittäminen, etenkin turvemaille
o turvemaiden maaperän KHK-virtojen mallinnuksen kehittäminen (prosessimalli)
o turvemaametsien puuston biomassamallit sekä jatkuvapeitteisen kasvatuksen
kasvumallit tärkeimmille puulajeille ja sekametsille
o maalajin kartoitus- ja ennustemenetelmät
o dynaamisten kosteusmalliennusteiden jatkokehittäminen ja implementointi
käytäntöön
Metsäteiden ylläpitomenetelmien kehittäminen, tieverkon kantavuuden ennustaminen,
tieverkon ylläpidon optimointi
Metsänlannoitus
o metsän typpilannoituksen maaperävaikutukset
o kierrätyslannoitteiden käyttömahdollisuudet metsänkasvatuksessa
Arvoketjut
Elinkaarilaskennan kehittäminen
o substituutiokysymysten arviointi
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o

arvoketjujen elinkaaristen hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen, etenkin
maaperän hiilivaraston muutosten kytkentä LCA-laskentaan

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvien arvoketjujen (esim. puumateriaalien)
asiakas- ja markkinalähtöinen tutkimus kattaen ilmasto- ja kestävyyskysymysten eri
ulottuvuudet (ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset)
Seurannat
Turvepeltojen ja -metsien maaperäseuranta (mittauksin) eri viljely- ja
metsänkäsittelymenetelmiin kytkettynä
Kasvihuonekaasuinventaarion kehittäminen ml. kasvihuonekaasuinventaarion ja
skenaariotyökalujen konsistenssi
Ohjaus
Maankäytön ohjaus ja optimoinnin työkalut eri mittakaavoissa
Kompensaatiot ja hiilimarkkinat
o maankäyttömuutosten seuranta (myös hiilensidonnan näkökulmasta)
o kompensaatiomarkkinoiden tutkimus, hiilimarkkinat
o lainsäädäntötarkastelut: rahankerääminen suhteessa kompensaatioihin, ehdot
toimijalle
o järjestelmien toiminnan arviointi
o synergiat ja trade-offit muiden ekosysteemipalveluiden kanssa
o laskentamenetelmien kehittäminen
Poikkileikkaavat teemat
Ilmastonmuutoksen vaikutukset hiilen kiertoon, hiilensitomispotentiaalin toteutumiseen ja
päästöriskeihin
Maankäyttösektorin ilmastotoimien kokonaiskestävyys, hyväksyttävyys ja toimien
toteuttamisen sosiologiset ja taloudelliset haasteet sekä vaikutukset
Suomen maankäyttösektorin hillintäpotentiaalin arviointi eri sektoreiden taloudelliset,
sosiaaliset ja biologiset kytkökset huomioiden
Hiilensidontatavoitteiden toteuttamisen monimuotoisuusvaikutukset. Esim. soiden/metsien
ennallistamisen, puuntuotannon tehostamisen monimuotoisuusvaikutukset sekä
heijastevaikutukset metsän tuottamiin muihin ekosysteemipalveluihin.

Muut
Porolaidunnuksen vaikutukset maaperän käyttöön ja hiilensidontaan
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