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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Yksi keskeisimmistä tavoitteista ilmastopolitiikassa on vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta,
jotta lämpötilan keskimääräinen nousu pysyisi alle 1,5 asteessa (IPCC, 2018; UNFCCC, 2018), mihin
myös Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen myötä. Ilmastopolitiikassa keinoja tavoitteen
saavuttamiseksi ovat sekä päästöjen vähentäminen että hiilinielujen ja hiilivarastojen lisääminen.
Suomessa metsät ovat kasvaneet selvästi nopeammin kuin niitä on hakattu (Peltola ym., 2020) ja
Suomen nykyisen hallitusohjelman (Valtioneuvosto, 2019) tavoitteena on pyrkiä hiilineutraaliuteen
vuoteen 2035 mennessä, missä maankäyttösektorin nielujen vahvistamisella on päästöjen
vähentämisen ohella tärkeä osa. Metsien rooli osana ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toteuttamista
onkin olennainen johtuen niiden kyvystä sitoa hiilidioksidia ilmakehästä (Asikainen ym., 2012; Gren
ja Aklilu, 2016; IPCC, 2019).
Metsätalousmaata on Suomessa 26,2 miljoonaa hehtaaria, joka kattaa 86 prosenttia maa-alasta.
Soiden osuus metsätalousmaan alasta on hieman yli kolmanneksen, kokonaisuudessaan noin 9,1
miljoonaa hehtaaria, josta 53 prosenttia on ojitettu. Metsämaata on yhteensä noin 20 miljoonaa
hehtaaria, josta 60 prosenttia on yksityishenkilöiden omistuksessa. (Luonnonvarakeskus, 2021.)
Heidän omistuksessansa oleva metsämaa jakautuu omistusmuodoittain perhemetsänomistajiin,
verotusyhtymiin ja kuolinpesiin. Merkittävä osuus metsämaasta on lisäksi valtiolla, jonka
metsäomaisuus kattaa noin neljänneksen metsämaan alasta. (Suomen virallinen tilasto: metsämaan
omistus.)
Valtio-omisteisia metsiä hallinnoi Metsähallitus, jonka tavoitteet hyväksytään eduskunnan toimesta
maa- ja metsätalousministeriön vastatessa tulosohjauksesta sekä ympäristöministeriön oman
hallinnonalansa ohjauksesta (Laki Metsähallituksesta 234/2016). Siten Metsähallituksen tavoitteisiin
ja toimintaan valtio voi vaikuttaa suoraan. Sen sijaan yksityismetsänomistajien käyttäytymisen
ohjaaminen

metsien

hiilensidonnan

vahvistamiseksi

edellyttäisi

monipuolisia

ratkaisuja.

Metsänomistajakunta koostuu moninaisesta joukosta metsänomistajia, joilla on erilaisia tavoitteita
omistuksensa suhteen (Karppinen ym., 2020). Suomalaiset yksityismetsänomistajat kokevat
puuntuotannon tärkeimmäksi metsien tuottamaksi hyödyksi sekä itselleen että Suomelle, mutta puolet
metsänomistajista on myös vähintäänkin ehdollisesti kiinnostuneita hiilensidontapalvelun myynnistä
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(Koskela ym., 2021). Metsänomistajien halukkuuteen toteuttaa hiilen sitomista edistäviä
metsänhoidollisia toimenpiteitä vaikuttavat luonnollisesti usein palvelun tuotannosta saatavat
korvaukset, mutta myös omistamiseen liittyvät tavoitteet (mm. Koskela ym., 2021; MarkowskiLindsay ym., 2011; Wade ja Moseley, 2011).
Metsäsektorilla ilmastotoimenpiteet voivat liittyä sekä päästöjen vähentämiseen että metsien
hiilinielujen lisäämiseen, joka on noussut lisääntyvässä määrin esille ilmastopolitiikassa. Metsien
sitoessa itseensä ilmakehästä enemmän hiiltä kuin ne vapauttavat, on niiden nettovaikutus ilmaston
kannalta positiivinen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden laskiessa. Metsiin sitoutuneen hiilen määrää
voidaan kasvattaa vähentämällä hakkuita, metsittämällä tai toteuttamalla hiilen sitomista edistäviä
metsänhoidollisia toimenpiteitä. (mm. IPCC, 2019; Lehtonen ym., 2021.) Kasvun ollessa korjattavan
puuston määrää suurempi, muodostavat metsät hiilinielun (Lehtonen ym., 2021). Suomessa metsien
taloudellisen

arvon

varmistaminen

ja

hiilineutraalisuustavoitteen

saavuttaminen

vaativat

toimenpiteitä, joissa on huomioitava myös yksityisomistuksessa olevien metsien osuus Suomen
metsävarannoista.
Metsien hiilinieluja ja hiilivarastoja voidaan kasvattaa sekä kivennäismailla että turvemailla eri
keinoin toteutettavilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä (Lehtonen ym., 2021). Metsäpinta-alan
lisääminen tai metsien kasvun tehostaminen kasvattavat hiilinieluja ja kiertoaikojen pidentäminen
lisää hiilivarastoja. Hiilen sitomista edistävät metsänhoidolliset toimenpiteet voivat lisäksi tuottaa
hyötyjä myös puuntuotannolle sekä muille metsien tuottamille ekosysteemipalveluille (Lehtonen
ym., 2021). Metsien hiilinielujen vahvistaminen olisikin oikein toteutettuna osin yhteensovitettavissa
myös muiden tuotannollisten ja omistamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.
Suomessa metsätalousmaan käyttöön liittyy kansallisten politiikkatavoitteiden ja tukijärjestelmien
(mm. biotalousstrategia, METSO-ohjelma, maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma ja asetus
kestävän metsätalouden rahoituksesta) (Laine ym., 2021) lisäksi EU:n metsästrategia, joka ohjaa ja
säätelee metsien käyttöä. Näistä tavoitteista suurin osa on nostettu esille myös Kansallisessa
metsästrategiassa 2025, jossa metsien ilmastokestävyys nostettiin aiempaa vahvemmin esille.
Metsäsektoria koskevissa politiikkatavoitteissa on lisääntyvässä määrin huomioitu kokonaisvaltainen
kestävä kehitys, minkä takia niiden rooli kansallisissa politiikkatavoitteissa on kasvanut. (Maa- ja
metsätalousministeriö, 2019.) Metsänomistajien mahdollisuudet toteuttaa hiilen sitomista tukevia
toimia ovatkin lisääntyneet metsien kytkeytyessä yhä vahvemmin osaksi ilmasto- ja
ympäristöpolitiikan toteuttamista. Nykyisen hallituksen asettaman hiilineutraaliuden tiekartan
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mukaan tavoitteena on lisätä maankäyttösektorin nettonielua noin 3 Mt CO2 verran vuosittain
nykyisiin toimenpiteisiin verrattuna (Valtioneuvosto, 2020).
Maankäyttösektorilla eri politiikkatavoitteiden lisäksi yksityisesti toteutettavien vapaaehtoisten
hiilikompensaatioiden toiminta on viime vuosina lisääntynyt myös Suomessa. Alalle on tullut useita
uusia toimijoita, joiden tarjontaan kuuluvat myös erilaiset metsien hiilinieluja lisäävät hankkeet.
Hiilikompensaatiolla tarkoitetaan aiheutetun päästön hyvittämistä vähentämällä tai sitomalla
vastaava määrä jossain muualla. Suomessa hiilikompensaatiomarkkinalla olevat toimijat tarjoavat
tyypillisesti erilaisia metsityshankkeita, kasvun tehostamista lannoittamalla tai kiertoajan
pidentämistä. (Laine ym., 2021; Niemistö ym., 2021.) Siten yhä useampi metsänomistaja voisi
halutessaan osallistua Suomessa myös yksityisiä kompensaatioita toteuttavien toimijoiden
hankkeisiin.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Tämän tutkielman keskeisimpinä tavoitteina on tarkastella:
1.

Miten metsänomistajat suhtautuvat hiilensidonnan lisäämiseen eri toimenpitein omissa
metsissään?

2.

Miten tilojen ja omistajien taustapiirteet vaikuttavat metsänomistajan kiinnostukseen tuottaa
hiilensidontapalvelua?

3.

Millaisin toimenpitein metsien hiilinieluja ja -varastoja voidaan kasvattaa ilmastopolitiikan
kannalta

tehokkaasti

huomioiden

metsänomistajien

osallistumishalukkuuden,

eri

toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalin ja ohjauskeinot?
Metsänhoidollisten toimenpiteiden vaikutusta hiilensidonnan lisäämiseen tarkastellaan kirjallisuuden
kautta, missä hyödynnetään pääasiassa Lehtonen ym. (2021) raportin laskelmia yksittäisten keinojen
päästövähennyspotentiaalista. Tähän yhdistetään Koskela ym. (2021) raportin havaintoja vuonna
2019 kerätystä kyselyaineistoa, joka suunnattiin yksityismetsänomistajille osana Suomalainen
metsänomistaja 2020 -tutkimushanketta. Kyselyn yhtenä osatekijänä kysyttiin metsänomistajien
suhtautumista metsien tuottamiin ekosysteemipalveluihin sisältäen hiilen sidonnan ja varastoinnin
lisäämisen eri keinoin sekä kiinnostuksen myydä hiilensidontapalvelua omissa metsissä. Tavoitteena
on tarkastella, miten eri toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali ja metsänomistajien halukkuus
ottaa käyttöön näitä toimenpiteitä suhtautuvat toisiinsa.
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Toisena osatekijänä havainnoidaan metsänomistajien kiinnostusta myydä hiilensidontapalvelua
suhteessa tilojen ja omistajien taustapiirteisiin laajentamalla Koskela ym. (2021) raportin tuloksia
logistisella

regressiomallilla.

Tavoitteena

on

tunnistaa,

mitkä

taustapiirteet

vaikuttavat

metsänomistajien osallistumishalukkuuteen.
Havainnoimalla

erilaisia

metsänhoidollisia

metsänomistajan

näkökulmasta,

pyritään

toimenpiteitä
tunnistamaan,

päästövähennyspotentiaalin
millaiset

toimenpiteet

ja

koetaan

houkuttelevina ja mikä on niiden potentiaali ilmastopolitiikan näkökulmasta. Tarkastelemalla
metsänomistajien ja tilojen taustapiirteisiin liittyviä eroavaisuuksia suhtautumisessa hiilensidontaan,
tavoitteena on tunnistaa, minkälainen metsänomistaja olisi kiinnostunut sovittamaan hiilen sitomista
ja varastointia lisääviä toimia osaksi omien metsien hoitoa. Näitä tekijöitä on olennaista tarkastella
ohjauskeinoja

suunniteltaessa,

jotta

yksityismetsänomistajat

saadaan

kytkettyä

osaksi

ilmastopolitiikan toteuttamista.
Tutkielman rakenne etenee seuraavasti:
Toisessa kappaleessa kuvataan yleisellä tasolla aiempiin tutkimuksiin perustuen metsien roolia
hiilinieluna-

ja

varastona,

erilaisten

metsänhoidollisten

toimenpiteiden

potentiaalinen

päästövähennys, metsiin kytkeytyviä ohjauskeinoja sekä metsänomistajien suhtautuminen
hiilensidonnan lisäämiseen. Kolmannessa kappaleessa käsitellään tässä tutkielmassa käytettävää,
yksityisille metsänomistajille suunnattua kyselyaineistoa sekä menetelmiä, joilla sitä hyödynnetään.
Neljännessä kappaleessa siirrytään aineiston analyysiin ja tulosten tarkasteluun. Viidennessä
kappaleessa pohditaan johtopäätöksiä saatujen tulosten pohjalta sekä mahdollisia aiheita
jatkotutkimuksen kannalta.
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2 Teoreettinen tausta
2.1 Metsät hiilinieluna
Metsät, puuvarannot ja metsäekosysteemit tuottavat monenlaisia hyötyjä ilmastonmuutoksen
hillinnässä sekä muiden ekosysteemipalvelujen muodossa. Kasvaessaan metsät sitovat hiiltä
ilmakehästä sekä puuainekseen että maaperään (Asikainen ym., 2012; Gren ja Aklilu, 2016; IPCC,
2018). Metsät toimivat hiilinieluna, kun ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä enemmän kuin
vapauttavat (Lehtonen ym., 2021). Hiilinieluja voidaan siten lisätä kasvattamalla metsäpinta-alaa tai
tehostamalla metsien kasvua. Hiilivarastolla puolestaan tarkoitetaan, että metsiin sitoutunut hiili
pidetään varastoituneena vähentämällä hakkuita. Pinta-alan ja tehostetun kasvun sekä hakkuiden
vähentämisen lisäksi on olemassa myös yksittäisiä toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä metsien
maaperään ja puustoon sitoutuneen hiilen määrää (mm. Lehtonen ym., 2021). Metsiin sitoutuneen
hiilen määrää on mahdollista kasvattaa monin eri tavoin tuomalla monipuolisesti yksittäisiä toimia
osaksi metsien käyttöä ja hoitoa. Metsien potentiaalia vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta on
korostettu myös alan tutkimuksissa (mm. Håbesland ym., 2016; IPCC, 2019; Pingoud ym., 2018).
Puustoon ja maaperään sitoutuneen hiilen lisäksi myös pitkäaikaiset puutuotteet voivat toimia oikein
käytettynä hiilivarastona niiden elinkaaren aikana (Lehtonen ym., 2021). Puun ollessa uusiutuva
luonnonvara ja soveltuessa moniin eri käyttötarkoituksiin voidaan sillä korvata fossiilisia raakaaineita (Asikainen ym., 2012; Soimakallio ym., 2016). Kuitenkin Kalliokoski ym. (2020) mukaan
Suomessa pääasiassa sellun merkityksen myötä, puutuoteportfolio painottuu lyhytikäisiin
puutuotteisiin ja hakkuista pitkäaikaisiksi tuotteiksi päätyy alle 20 prosenttia puuraaka-aineesta.
Puun käytön kannalta on myös huomioitava, että hiilen sitomisen lisääminen lähtökohtaisesti
rajoittaisi puun tarjontaa, elleivät metsäpinta-alan määrä tai puun kasvunopeus lisäänny.
Nykymuotoinen energiantuotanto ja fossiilisten polttoaineiden käyttö puolestaan lisäävät päästöjä ja
mahdollisuudet korvata niitä muilla energiamuodoilla ovat varsin rajalliset (Asikainen ym., 2012).
Korvaavien raaka-aineiden perustuessa puun biomassaan, kasvattaisi tämä mahdollisesti puun
kysyntää, joka loisi painetta lisätä hakkuita (Asikainen ym., 2012; Soimakallio ym., 2016).
Ilmastonmuutoksen vaikutus metsissä näkyy todennäköisesti tulevaisuudessa kasvun lisääntymisenä,
mutta myös tuntemattomien seurausten kehittymisenä (FAO, 2017). Ilmaston lämpeneminen
kiihdyttää metsien kasvua etenkin Pohjois-Suomessa männyn osalta ja koivun osalta koko maassa,
mutta Etelä-Suomessa kuusen kasvu hidastuisi. Kasvun tehostumisesta ja puun tarjonnan
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lisääntymisestä huolimatta lämpiävä ilmasto altistaisi metsät myös uudenlaisille riskeille, kuten
tuholaisille sekä lisääntyville myrskyille ja metsäpaloille. (Venäläinen ym., 2020.) Osa ilmaston
muuttumisen vaikutuksista voi olla myös arvaamattomia, sillä ei ole täysin selvää, miten
lämpeneminen vaikuttaa ekosysteemeihin, luonnon kiertokulkuun ja elinympäristöjen tilaan yleisesti
(FAO, 2017).
Huomioiden tavoitteet metsien hiilensidonnan lisäämisestä, liittyy siihen myös ominaisia
epävarmuuksia. Nielut vähentävät päästöjä vain väliaikaisesti, ja ne ovat aikaan ja paikkaan sidottuja.
Metsään sitoutunut hiili vapautuu sieltä ajan kuluessa, kun taas päästöjen vähentäminen esimerkiksi
fossiilisten polttoaineiden kulutusta alentamalla pitäisi periaatteessa leikatun määrän päästöyksikköjä
pois ilmakehästä ikuisesti (Nurmi ja Ollikainen, 2019). Siitä huolimatta päästöjen kompensoinnilla
hiilen sitomista lisäämällä on ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä merkitystä oikein kohdistetuilla
toimenpiteillä (Laturi, 2015). Hiilikompensaatioita ei voi kuitenkaan tarkastella vain nielujen
lisäämisen kannalta, vaan niiden toteuttamisessa tulee vertailla vaihtoisehtoiskustannusta suhteessa
päästöjen vähentämiseen (Gren ja Aklilu, 2016).
Suomen metsistä suurin osa on yksityisten metsänomistajien omaisuuserä (Karppinen ym., 2020;
Suomen virallinen tilasto: metsämaan omistus), minkä johdosta kansallisen ilmastopolitiikan
toteuttamisessa on tärkeää ottaa huomioon myös heidän roolinsa. Tämä edellyttää metsänomistajien
osallistamista hiilinieluja ja -varastoja lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseen (Koskela ym., 2021).
Siksi on olennaista huomioida metsänomistajien intressit ja hyväksyttävyys metsien hoidossa ja
niiden eri käyttömuodoissa (Horne ym., 2020), sillä metsiin sidotun hiilen määrä on sijainnin ja
kasvupaikan ohella riippuvaista siitä, miten metsiä hoidetaan. Sen vuoksi onkin tärkeää, että
metsänomistajilla on tietoa eri toimenpiteiden vaikutuksista, jotta he voivat toteuttaa itselleen
mieleisiä käyttötapoja (Koskela ym., 2021). Puuston kasvun lisäksi metsiin sitoutuneen hiilen määrä
on riippuvaista metsien kyvystä pitää hiili varastoituna, minkä takia tavoitteissa tulisi huomioida
myös hiilen sitomista ylläpitävät toimet. Kasvuvaiheessa olevat nuoret metsät sitovat kasvaessaan
enemmän hiiltä, kun taas vanhemmissa metsissä puuston lisäksi myös maaperä toimii merkittävänä
hiilivarastona. (FAO, 2017.)
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2.2 Metsänhoidolliset toimenpiteet
Metsäsektorilla on mahdollisuuksia kasvattaa hiilinieluja ja ylläpitää hiilivarastoja monin eri keinoin.
Monet näistä keinoista edistävät hiilen sidonnan lisäksi myös muita tavoitteita, kuten esimerkiksi
luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja metsätalouden haitallisten ympäristövaikutusten
vähentämistä. (Lehtonen ym., 2021.)
Taulukossa 1 on esitelty Lehtonen ym. (2021) raportin laskelmien minimi- ja maksimiarviot (Mt CO2
ekvivalenttia per vuosi) eri metsänhoidollisten toimenpiteiden vuotuisesta potentiaalisesta
päästövähennyksestä vuoteen 2035 mennessä. Raportin tuloksia tarkastellaan tässä tutkielmassa
tiivistetysti huomioimatta syvällisemmin kussakin laskelmassa laskettuja skenaarioita ja
taustaoletuksia. Tähän tutkielmaan Lehtonen ym. (2021) raportista on otettu tarkasteltuun metsien
käyttöä koskettavat toimenpiteet. Myöhemmässä vaiheessa vertailua tehdään yksinkertaistetusti
soveltuvin osin niiden toimien osalta, joihin yksityisten metsänomistajien suhtautumista tarkasteltiin
Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuksen kyselyssä. Sen tuloksia esitellään tämän tutkielman
kolmannessa kappaleessa.
Turvemaametsissä metsienkäsittelyllä voidaan vaikuttaa puustoon ja maaperään sitoutuneen hiilen
määrään (Lehtonen ym., 2021). Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa hiilinieluksi lasketaan
ojitetut suometsät, mutta niiden maaperä on päästölähde (Tilastokeskus, 2020). Pohjaveden pinnan
tasoa säätelemällä pystytään vaikuttamaan erityisesti turpeeseen sidoksissa olevan hiilidioksidin
määrään. Mitä alempana on pohjaveden pinta, sitä enemmän turpeesta vapautuu kuivumisen
seurauksena hiiltä ilmakehään. (Ojanen ym., 2019.) Lehtonen ym. (2021) tutkimuksessa käsitellyistä
toimenpiteistä, suurin potentiaalinen päästövähennys voidaan saavuttaa siirtymällä jatkuvaan
kasvatukseen ojitetuilla turvemailla ilman kunnostusojituksia. Soveltuvia kohteita toteuttaa jatkuvaa
kasvatusta turvemaametsissä on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan
alueilla. Lisäämällä vuosittain jatkuvaa kasvatusta turvemaametsissä 65 000–80 000 hehtaarin alalla,
voitaisiin saavuttaa 0,3–2,4 Mt CO2 ekvivalentin vuotuinen päästövähennys. (Lehtonen ym., 2021.)
Kosteikkojen osalta Lehtonen ym. (2021) laskivat skenaariot painottaen ravinnerikkaiden
turvemaiden ennallistamisen vaikutuksia kasvihuonekaasujen päästöihin. Vuodesta 2026 lähtien
kosteikot liitetään osaksi LULUCF:ää (Land Use, Land-Use Change and Forestry), mikä
mahdollistaa näiden alueiden ennallistamisen tuottamien nielujen sisällyttämisen kansalliseen
hiilitaseeseen. Raportissa laskettiin turvemaiden ennallistamisen päästövähennyspotentiaali, kun
ennallistaminen kohdentuu suometsiin, jotka ovat ravinteikkaita ja heikkotuottoisia. Tällaiset alueet
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kattavat kokonaisuudessaan 80 000 hehtaaria. Ensimmäisen skenaarion mukaan ennallistamalla
vuosittain 5000 hehtaaria turvetuotantoalojen kattaessa 800 hehtaaria päästöt vähenevät 0,24 Mt CO2
ekvivalenttia vuoteen 2035 mennessä. Toisessa skenaariossa ennallistettava pinta-ala ja
turvetuotantoala puolitettiin, jolloin päästövähennyspotentiaaliksi saatiin 0,12 Mt CO2 ekvivalenttia.
(Lehtonen ym., 2021.)
Lannoituksen käyttäminen soveltuu lannoitustyypistä riippuen sekä turvemaille että kivennäismaille.
Suurin vaikutus voidaan saavuttaa kasvupaikoilla, joissa kasvua rajoittavat ympäristölliset tekijät,
kuten vesi, lämpötila tai ravinteiden niukkuus. Typpilannoitus soveltuu parhaiten kivennäismaille,
kun taas tuhkalannoitusta suunnataan turvemaametsiin. (Ilvesniemi ja Kukkola, 2017; Lehtonen ym.,
2021.) Tutkimusten mukaan lannoittaminen vaikuttaa positiivisesti myös metsänhoidon
kannattavuuteen olettaen annetun diskonttokoron ja lannoitteen hinnan, mutta tähän vaikuttaa myös
metsien muu käsittely, kuten esimerkiksi hakkuiden ajoittaminen (Pukkala, 2017). Lehtonen ym.
(2021) mukaan lisäämällä tuhkalannoitusta paksuturpeisilla kasvupaikoilla vuosittain 30 000–77 000
hehtaarin alalla, voidaan saavuttaa 0,09–0,28 Mt CO2 ekvivalentin vuotuinen päästövähennys.
Kangasmetsissä kohdistaen typpilannoitusta kuiville männiköille sekä tuoreille männiköille ja
kuusikoille, päästövähennyspotentiaali on 0,31–0,62 Mt CO2 ekvivalenttia vuodessa, kun
lisälannoituksia kohdennetaan 30 000–50 000 hehtaarin alalle per vuosi (Lehtonen ym., 2020).
Metsäkadolla tarkoitetaan maankäyttöön liittyviä muutoksia, kun metsiä raivataan muuhun
käyttötarkoitukseen, kuten esimerkiksi maataloustuotantoon tai rakentamiseen. Suomessa metsäkato
on suhteellisen pieni ongelma, mutta sen vaikutukset päästöjen kasvun kannalta ovat kuitenkin
huomattavat. Hillitsemällä metsäkatoa vuosittain noin 65 000 hehtaarilla on sen arvioitu tuottavan
1,26–1,37 Mt CO2 ekvivalentin vuotuisen päästövähennyksen vuoteen 2035 mennessä, riippuen
raivausten kohdentumisesta. Turvemaita säästämällä saavutetaan hieman isompi vaikutus suhteessa
kivennäismaihin. Muiden ekosysteemipalveluiden kannalta metsäkatoa hillitsemällä voidaan
saavuttaa myös lukuisia positiivisia vaikutuksia muiden ekosysteemipalveluiden kannalta, kuten
maisema-arvon, monimuotoisuuden ja säätelypalvelujen turvaaminen. (Lehtonen ym., 2021.)
Lahopuun määrän lisäämisellä voidaan vaikuttaa erityisesti metsien ja niiden maaperän
hiilivarastoon, sillä puuhun sitoutunut hiili palautuu ilmakehään vasta vuosikymmenien aikana
lahoamisen seurauksena. Metsissä olevan lahopuun määrää voidaan kasvattaa jättämällä joko
hakkuiden yhteydessä tai luonnonpoistuman seurauksena kaatuneita puita lahoamaan, jolloin
hiilivarasto kasvaa olettaen lahoamisnopeuden pysyvän ennallaan. (Keto-Tokoi ym., 2021; Rinne
ym., 2017; Lehtonen ym., 2021.) Sen potentiaalinen päästövähennys arvioitiin Lehtonen ym.
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raportissa (2021) vuoteen 2035 mennessä olevan 1,26 Mt CO2 ekvivalenttia, jos luonnonpoistuma
kasvaa 50 % nykytasosta ja 2,52 Mt CO2 ekvivalentin suuruinen luonnonpoistuman kasvaessa 100 %
nykyiseen verrattuna. Muista toimenpiteistä poiketen lahopuun vaikutuksen päästövähennys
laskettiin huomioiden kaikki Suomen metsät, kun muiden toimenpiteiden kohdalla laskelmat tehtiin
perustuen ennalta määriteltyyn pinta-alaan. Hiilensidonnan lisäksi lahopuulla on olennainen vaikutus
luonnon monimuotoisuuden kannalta monien lajien ollessa riippuvaisia lahopuun määrästä (KetoTokoi ym., 2021; Lehtonen ym., 2021).
Lehtonen ym. (2021) laskivat suojelualueiden ilmastovaikutuksen perustuen METSO-ohjelmaan.
Siinä pääasiallisena tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Metsänomistajalle
osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, josta maksetaan kuitenkin korvaus. Ohjelman tavoitteena
on lisätä suojelualueita joko valtiolle hankkimalla tai määräajaksi rauhoittamalla 96 000 hehtaarin
alalle vuoteen 2025 mennessä. (Valtioneuvosto, 2014.) Ilmastovaikutuksina suojelualueiden
lisääminen

tuottaisi

Lehtonen

ym.

(2021)

mukaan

0,08–0,28

Mt

CO2

ekvivalentin

päästövähennyspotentiaalin puuston osalta riippuen vuotuisesta suojelualueiden lisäyksestä.
Minimitavoite vaatisi vuosien 2021–2035 välillä vuodessa 3000 hehtaaria ja maksimitavoite 10 000
hehtaaria lisää suojelualueita (Lehtonen ym., 2021).
Tapion mukaan metsitykseen soveltuvien joutoalueiden pinta-ala on Suomessa yhteensä 118 181
hehtaaria, josta entisten turvetuotantoalueiden ala on 9259 hehtaaria (Lumperoinen ja Hämäläinen,
2020). Lehtonen ym. (2021) arvioivat metsitettävien joutoalueiden ilmastovaikutusta 45 000
hehtaarin alalla, 90 000 hehtaarin alalla sekä Tapion laskeman noin 118 000 hehtaarin alalla.
Metsityksen päästövähennyspotentiaali laskettiin ensimmäisessä skenaariossa olettaen vuotuiseksi
pinta-alaksi 7879 hehtaaria ja siten vuoteen 2035 metsitetty pinta-ala kattaisi noin 118 000 hehtaaria.
Toisessa laskentaskenaariossa vuotuinen pinta-ala oli 3000 hehtaaria eli vuonna 2035 kokonaisala
olisi 45 000 hehtaaria. Toteutettavasta skenaariosta riippuen metsityksellä voitaisiin saavuttaa 0,09–
0,25 Mt CO2 ekvivalentin päästövähennys vuoteen 2035 mennessä olettaen kivennäismaiden
kattavan 75 prosenttia ja turvemaiden 25 prosenttia metsitettävästä pinta-alasta.

Taulukko 1. Metsänhoidollisten toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali (Lehtonen ym., 2021).

Toimenpide
Turvemaametsien maaperä*
Typpilannoitus*
Tuhkalannoitus*

Päästövähennys vuonna 2035 (Mt
CO2 ekvivalenttia vuodessa)
0,3–2,4
0,31–0,62
0,09–0,28

Vuosittainen pinta-ala (tuhatta
hehtaaria)
65–80
30–50
30–77
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Lahopuu*
Metsitys
Metsäkadon välttäminen
Suojelualueiden lisääminen*
Kosteikot*

1,26
0,09–0,25
1,26–1,37
0,08–0,28
0,12–0,24

3–7,9
6,5
3–10
2,9–5,8

* Tarkastellaan tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa suhteessa metsänomistajan kiinnostukseen toteuttaa toimenpidettä vastaavaa
käsittelyä osana omien metsien hoitoa.

2.3 Ohjauskeinot
Metsien kyky sitoa hiiltä ilmakehästä on huomioitu sekä kansallisessa että kansainvälisessä
ilmastopolitiikan toimeenpanossa. Etenkin vuonna 2015 hyväksytty Pariisin ilmastosopimus toi
metsien hoidon ja kestävän käytön esille, missä huomioitiin metsien nielut ja niiden lisääminen
aiempaa voimakkaammin. (UNFCCC, 2015). Pariisin ilmastosopimuksen myötä metsien rooli osana
ilmastopolitiikan toteuttamista onkin noussut puheenaiheeksi enenevissä määrin luoden
suuntaviivoja myös kansallisen tason politiikkatoimiin, kuten Kansallisen metsästrategian 2025
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2019) päivitys osoittaa. Metsät eivät kytkeydy ainoastaan
hiilensidontaa lisääviin tavoitteisiin, vaan myös fossiilisten raaka-aineiden korvaamisessa uusiutuvat
raaka-aineet, kuten puun biomassa, nähdään relevanttina vaihtoehtona (Asikainen ym., 2012;
Soimakallio ym., 2016). Kuitenkin haasteellista on, että puun käyttö raaka-aineena edellyttää
hakkuita, mikä puolestaan vähentäisi hiilinieluja (Soimakallio ym., 2016).
Suomen Kansallinen metsästrategia 2025 on nostanut aiempaa vahvemmin esille suurimman osan
metsiin kohdistuvista politiikka- ja tukijärjestelmistä koostaen yhteen metsien ilmastokestävyyden ja
kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019). Metsien käyttöön
liittyviä Suomen metsäsektoria koskettavat useat kansalliset politiikkatavoitteet ja tukijärjestelmät,
joista tärkeimmät ovat biotalousstrategia, METSO-ohjelma, maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma,
joutomaiden metsitystuki ja asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (Laine ym., 2021).
Kansallisen metsästrategian tavoitteena on lisätä tietämystä metsien roolista ilmastonmuutoksen
hillinnässä, mikä edesauttaisi metsätalouden ja metsänomistajien tehokkaamman huomioinnin
metsäsektorilla (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019).
Poliittisten ohjauskeinojen suunnittelussa tulisi

kokonaisuudessaan

pyrkiä joustavien ja

kustannustehokkaiden mekanismien luomiseen, mitkä kannustaisivat metsänomistajia osallistumaan
hiilen sitomista edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tärkein kannuste metsänomistajille riippuu
tyypillisesti rahallisesta korvauksesta (mm. Dickinson ym., 2012; Håbesland ym., 2016; Khanal ym.,
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2017), mutta myös sen oikeanlaisella kohdentamisella on mahdollista lisätä kustannustehokkuutta
esimerkiksi maksamalla hehtaarikohtaisia tukia tietyntyyppisissä hankkeissa (Engel ym., 2012).
Tosin hehtaareihin pohjautuvan korvauksen tehokkuuden tarkastelussa olisi kiinnitettävä huomiota,
että se kohdistuu tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin aiheuttamatta ylimääräisiä kustannuksia tai
vaikuttamatta esimerkiksi markkinahintoihin (Laturi ym., 2021). Mekanismien pitäisi joka
tapauksessa olla sellaisia, joiden soveltaminen olisi metsänomistajalle mielekästä joko taloudellisen
hyödyn tai muiden etujen muodossa tai muuten helposti yhteensovitettavissa metsien hoitoon ja
käyttöön liittyvien tavoitteiden kanssa.
Olettaen hiilensidonnan lisäämisen pohjautuvan metsänomistajille maksettaviin korvauksiin olisi
suunnittelussa ensisijaista arvioida vaikuttavuutta, kannattavuutta ja kustannustehokkuutta (Laturi
ym., 2021). Hiilensidonnan tuottama positiivinen ulkoisvaikutus muodostuu sidotuista hiilitonneista,
jota voidaan tarkastella lisäisen vaikutuksen tai kokonaisnielun kautta. Kokonaisnieluun perustuva
järjestelmä olisi yhteiskunnan varoilla toteutettuna haastavaa toteuttaa kustannusten ja
metsänomistajille maksettavien massiivisten tulonsiirtojen johdosta. (Nurmi ja Ollikainen, 2019.)
Ohjauskeinojen perustuessa huomattavan paljon julkiseen tukeen, kuten esimerkiksi metsätalouden
kannustejärjestelmä, tulee niiden olla hyväksyttäviä ja läpinäkyviä vaikutusten osalta sekä
kansalaisten näkökulmasta (Hänninen ym., 2017; Laturi ym., 2021). Hiilikompensaatiohankkeissa
onkin olennaista huomioida niiden tuottama lisäisyys eli korvausta maksettaessa tiettyyn
hankkeeseen olisi varmistuttava siitä, ettei hanke olisi toteutunut ilman tukea (van Kooten ja
Johnston, 2016). Nurmi ja Ollikainen (2019) mukaan hiilinielujen lisäämiseen perustuvassa
hyvitysjärjestelmässä lisäisyys onkin kriteerinä välttämätön.
Vapaaehtoisuuteen perustuvien mekanismien sisältäessä taloudellisen hyödyn korvauksen muodossa
olisi kuitenkin huomioitava, ettei korvaus voisi ylittää metsänomistajan menetettyjä tuottoja ja
kustannuksia. Toimenpiteiden liittyessä kiertoajan pidentämiseen tai hakkuiden lykkäämiseen,
vähentäisivät ne lyhyellä aikavälillä puuntuotantoa, jos metsänomistajat toteuttaisivat näitä toimia
suuressa mittakaavassa korvauksen ylittäessä puuntuotannosta saatavat tulovirrat (Nurmi ja
Ollikainen, 2019). Tällöin puun hinta oletettavasti nousisi, mikä lisäisi tarjontaa toisaalla aiheuttaen
hiilivuotoa. (van Kooten ja Johnston, 2016). Siten ne metsänomistajat, jotka tuottaisivat hiilen
sitomista lisääviä toimenpiteitä, saisivat korvauksen, mutta hinnan nousun myötä puuntuotantoon
keskittyvät saisivat samanaikaisesti kannusteen lisätä hakkuita (Nurmi ja Ollikainen, 2019). Tällöin
hiilen sitomista lisäävien toimien nettovaikutus ilmaston kannalta voisi jäädä vähäiseksi.
Jonkinlainen kannustinjärjestelmä olisi silti oltava olemassa, sillä hiilen sidonnan lisäämisen myötä
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metsänomistajalle aiheutuisi luultavasti jonkinasteisia kustannuksia, jos toimet poikkeavat totutuista
menetelmistä (Valsta ym., 2005).
Metsänomistajien omien preferenssien lisäksi myös neuvonnalla on ollut tärkeä merkitys
ohjauskeinona usean vuosikymmenen ajan (Primmer ja Wolf, 2009). Suomessa neuvonnan merkitys
on lisääntynyt etenkin vuoden 2013 jälkeen tehdyn lakimuutoksen (Metsälaki 1093/1996) myötä,
joka antoi metsänomistajille enemmän valtaa päätettäessä metsienhoidosta. Hänninen ym. (2020)
mukaan viidennes metsänomistajista turvautuu täysin metsäammattilaisten neuvontaan omien
metsien hoidossa. Suomalaisille yksityismetsänomistajille neuvontaa voivat antaa Suomen
metsäkeskus, metsäyhtiöt, metsänhoitoyhdistykset sekä muut metsäpalveluyritykset (Hänninen ym.,
2020). Neuvonnalla on keskeinen rooli erityisesti vaihtoehtoisten metsänhoidollisten toimenpiteiden
esittelyssä, toteuttamismahdollisuuksissa sekä niiden vaikutusten arvioinnissa (Kurttila ym., 2010).
Metsänomistajien näkökulmasta pelkän neuvonnan lisäksi olisi myös tarpeen huomioida
ilmastoystävällisten toimenpiteiden valitsemisen helppous ja niiden yhdistäminen jo olemassa oleviin
metsäomistukseen liittyviin tavoitteisiin ja metsänhoitoon. Neuvonnan tehokkuuden lisäämiseksi
yhtenä vaihtoehtona voisivat olla tuuppaukset (”nudging”), joilla pyritään valinta-arkkitehtuuria
muuttamalla ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä kohti toivottuja valintoja säilyttäen valinnanvapaus
(Thaler & Sustain, 2009). Metsänomistajien päätöksentekoon voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi siten,
että heillä olisi vapaus valita laajasta joukosta yksittäisistä ilmastoystävällisistä toimenpiteistä
itselleen soveltuvimmat osaksi omien metsien hoitoa. Tällöin metsänomistajalla voisi olla pienempi
kynnys ottaa käyttöön monipuolisemmin tavanomaisista poikkeavia toimenpiteitä, jos niistä
tunnistettaisiin sellaisia keinoja, joiden vaikutus ilman omistamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa
olisi vähäinen.

2.4 Metsänomistajien suhtautuminen hiilensidontaan
Metsänomistajien suhtautumista ja halukkuutta lisätä hiilinieluja ja -varastoja omissa metsissään on
tarkasteltu useissa aiemmissa ulkomaisissa sekä kotimaisissa tutkimuksissa. Ulkomaisissa
tutkimuksissa on yleensä esitelty metsänomistajille yksityiskohtaisia ominaisuuksia erilaisista
vapaaehtoisuuteen perustuvista hiilikompensaatiohankkeista (mm. Dickinson ym., 2012; Håbesland
ym., 2016; Khanal ym., 2017; Markowski-Lindsay ym., 2011). Tällöin on voitu tarkastella sekä
metsänomistajien taustapiirteiden vaikutuksia että metsänomistajien suhtautumista hankkeissa
vaihtuviin ominaisuuksiin, kuten eri suuruisiin korvauksiin tai sopimusehtoihin liittyviin
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yksityiskohtiin. Kotimaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu yleisemmällä tasolla metsänomistajien
suhtautumista ja asenteita sekä hiilensidonnan lisäämiseen (mm. Karppinen ym., 2018; Koskela ym.,
2021; Rämö ym., 2013). Usein tarkastelua on tehty kyselyaineistoihin pohjautuvilla tilastollisilla
malleilla tai kuvailevilla analyyseilla (mm. Dickinson ym., 2012; Håbesland ym., 2016; Kelly ym.,
2016; Khanal ym., 2017; Koskela ym., 2021; Markowski-Lindsay ym., 2011; Rämö ym., 2013).
Norjalaisten metsänomistajien halukkuutta osallistua hiilikompensaatioita tuottaviin hankkeisiin ovat
tutkineet Håbesland ym. (2016) logistisen regression avulla. Tutkimuksessa metsänomistajille
esiteltiin erilaisia hankkeita, joissa vaihtelivat osallistumisesta saatava korvaus, sopimuksen pituus
sekä alueen koko. Edellytyksinä osallistumiselle olivat metsänhoitosuunnitelma, metsän sertifiointi,
joiden lisäksi tuli huomioida metsätilan ominaisuuksia tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden
toteuttamiseksi. Tulosten mukaan 48 prosenttia metsänomistajista suhtautui myönteisesti
hiilensidonnan lisäämiseen. 42 dollarin vuosittaisella korvauksella hehtaaria kohden, kiinnostuneita
oli puolet kaikista tutkimuksen kyselyyn vastanneita metsänomistajista. (Håbesland ym., 2016.)
Kiinnostuneiden määrä tutkimuksessa esitetyllä korvauksella on kuitenkin suhteellisen suuri
verrattuna yhdysvaltalaisiin tutkimuksiin.
Markowski-Lindsay ym. (2011) tarkastelivat yksityismetsänomistajien halukkuutta Massachusettsin
osavaltiossa kolmen eri skenaarion kautta. 25 dollarin vuotuisella hehtaarikohtaisella korvauksella ja
tiukoilla sopimusehdoilla (esim. metsänhoitosuunnitelma, vaatimus lisäisyydestä, 30 vuoden
sopimusaika

ja

sakko

aikaisesta

irtautumisesta),

todennäköisesti

vain

2–4

prosenttia

metsänomistajista olisi kiinnostunut osallistumisesta. Korvauksen noustessa 247 dollariin samoilla
sopimusehdoilla vähentäen metsämaan osuuden puoleen ja ilman lisäisyysvaatimusta, olisi
kiinnostuneita todennäköisesti 6–8 prosenttia. 2472 dollarin korvauksella ja joustavammilla
sopimusehdoilla (esim. ei edellytetä metsänhoitosuunnitelmaa tai vaatimusta lisäisyydestä, 15
vuoden sopimusaika, aikaisesta irtautumisesta ei rangaista) 36–38 prosenttia osallistuisi
todennäköisesti hankkeeseen. Metsänomistajien taustapiirteitä tarkasteltaessa osallistumisen
todennäköisyys oli suurempaa alle 65-vuotiaiden ja korkeammin koulutettujen metsänomistajien
keskuudessa, joiden ensisijainen tavoite omistamiselle ei ole puuntuotantoon liittyvä ja
tulevaisuudessa ei ole aikomuksena suorittaa hakkuita. (Markowski-Lindsay ym., 2011.)
Dickinson ym. (2012) tutkimuksessa yhdysvaltalaisista metsänomistajista 7,5 prosenttia osallistuisi
todennäköisesti hankkeeseen, joka sisältää tiukat sopimusehdot ja 20 dollarin vuosittaisen
korvauksen hehtaaria kohden. Korvauksen noustessa 74 dollariin per hehtaari ja sopimusehtojen
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joustaessa siten, että sopimusaika on 5 vuotta, sopimuksesta on mahdollisuus irtaantua ja
metsänhoitosuunnitelman teettämistä ei edellytetä, osallistuvien määrä olisi todennäköisesti 43
prosenttia metsänomistajista. (Dickinson ym., 2012.)
Kelly ym. (2016) tutkivat Pohjois-Kaliforniassa metsänomistajien halukkuutta liittyä Kalifornian
päästökauppajärjestelmään kyselytutkimuksen avulla. Kysely sisälsi osioita, jotka käsittelivät
omistamisen

tavoitteita,

tulevaisuuden

suunnitelmia

omistuksen

suhteen,

näkemyksiä

ilmastonmuutoksesta sekä asenteita koskien päästökauppajärjestelmää. Tutkimuksen mukaan eniten
metsänomistajien motivaatiota osallistumiselle lisäsi mahdollisuus saada metsästä hakkuista
riippumattomia tuloja. Tämän ohella myönteisimpinä tekijöinä nähtiin osallistumisen tukevan
metsien terveyttä ylläpitävää metsänhoitoa sekä tulovirtojen lisäystä hakkuutulojen ohella.
Hiilimarkkinoille liittymisen merkittävimpänä rajoittavana tekijänä oli selvästi osallistumisesta
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi ohjelman monimutkaisuus, kuten myös puutteet metsänomistajan
tietämyksessä näyttivät vaikuttavan kielteisesti. (Kelly ym., 2016.)
Wade ja Moseley (2011) tutkimuksessa havainnoitiin Yhdysvaltojen koillisosassa toimivien
metsäammattilaisten näkemyksiä metsänomistajien osallistumishalukkuudesta hiilimarkkinoille.
Tutkimuksen mukaan korvauksen tasolla on olennainen vaikutus metsänomistajien kiinnostukseen.
Kuitenkin tutkimuksessa havaittiin korvauksen lisäksi myös epävarmuuksia, jotka tulkittiin esteinä
osallistumiselle.

Metsänomistajien

epävarmuutta

hiilimarkkinat,

omistusoikeuden

varmistaminen,

puuntuotannollisiin

tulovirtoihin

sekä

kasvattivat

esimerkiksi

alhaisempi

metsäammattilaisten

kehittymättömät

tuotto-odotus

näkemykset

verrattuna

hiilimarkkinoille

liittymisestä. (Wade ja Moseley, 2011.)
Suomalaisten metsänomistajien suhtautuminen hiilen sidonnan lisäämiseen omissa metsissä on
pysytellyt suhteellisen vakaana edellisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2010 julkaistussa
metsänomistaja tutkimuksessa Rämö ym. (2010) havaitsivat, että 43 prosenttia metsänomistajista on
kiinnostunut myymään hiilensidontapalvelua omissa metsissä ja ehdollisesti kiinnostuneita oli 5
prosenttia. Koskela ym. (2021) raportin mukaan kiinnostuneiden osuus on pysynyt lähes täsmälleen
samana, sillä tietyin edellytyksin kiinnostuneita oli 7 prosenttia ja suoraan kiinnostuneita yhtä suuri
osuus, 43 prosenttia vastanneista.
Koskela ym. (2021) raportissa tarkasteltiin lisäksi metsänomistajien näkemyksiä tärkeimmistä
metsien tuottamista hyödyistä sekä itselleen että Suomelle ja heidän suhtautumistaan
ekosysteemipalveluiden tuottamiseen. Puuntuotanto koettiin selvästi tärkeimpänä hyötynä, mutta
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etenkin Suomen kannalta metsien hiilensidonta nousi yleisimmin toiseksi tärkeimpänä (Koskela ym.,
2021).
Korvauksen taso on useiden tarkastelluiden tutkimusten mukaan tyypillisesti tärkein kannuste
metsänomistajalle osallistua vapaaehtoiseen hiilensidonnan lisäämistä edistävien hankkeiden
toteuttamiseen (mm. Håbesland ym., 2016; Kelly ym., 2016; Markowski-Lindsay ym., 2011; Wade
ja Moseley 2011). Kuitenkaan edes suhteellisen suuri korvaus hiilensidonnasta ei ole aina riittävä
kannuste osalle metsänomistajista (Khanal ym., 2017). Korvauksen lisäksi osallistumisen
houkuttelevuuteen vaikuttavat muutkin tekijät, kuten hanketyyppi, kustannukset, omistusoikeuden
varmistaminen ja sopimusehdot (mm. Khanal ym., 2017; Markowski-Lindsay ym., 2011; Wade ja
Moseley, 2011). Pitkät sopimusajat, tiukat ehdot ja sopimuksesta irtautumisen vaikeuttaminen
laskevat metsänomistajien halukkuutta osallistua hiilensidonnan lisäämistä tavoitteleviin ohjelmiin
(mm. Dickinson ym., 2012; Håbesland ym., 2016; Markowski-Lindsay ym., 2011).
Hankekohtaisten ominaisuuksien ohella taustapiirteittäin tarkasteltuna tutkimuksissa ovat nousseet
esille omistamiseen liittyvät tavoitteet sekä muita omistajien ja tilojen taustapiirteisiin liittyviä
ominaisuuksia merkitsevinä tekijöinä (mm. Håbesland ym., 2016; Khanal ym., 2017; Wade ja
Moseley, 2011). Osallistumishalukkuuteen on havaittu vaikuttavan esimerkiksi metsänomistajan
tulotason, koulutustason, iän, omistamisen tavoitteiden ja metsätilan koon (Khanal ym., 2017).
Metsänomistajien yleinen käsitys metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä on lisännyt
kiinnostusta hiilensidontaa kohtaan myös omia metsiä ajatellen (Håbesland ym., 2016; MarkowskiLindsay ym., 2011; Thompson ja Hansen 2013). Iältään nuoremmat metsänomistajat ovat
keskimääräistä vanhempia kiinnostuneempia hiilen sitomista edistävistä hankkeista (Khanal ym.,
2017; Koskela ym., 2021; Markowski-Lindsay ym., 2011). Korkeampi koulutustaso on vaikuttanut
myönteisempään suhtautumiseen yleisesti hiilensidontaan (Håbesland ym., Khanal ym., 2017;
Koskela ym., 2021; Markowski-Lindsay ym., 2011). Suurempia tilakokonaisuuksia omistavat ovat
todennäköisemmin kiinnostuneita liittämään ainakin osan metsästään hiilensidontaa tukeviin
hankkeisiin (Khanal ym., 2017; Koskela ym., 2021).
Metsänomistajien suhtautumiseen vaikuttavat useat eri tekijät hankkeiden ominaisuuksista heidän
omiin tavoitteisiinsa. Metsänomistajat koostuvat moninaisesta joukosta erilaisia ihmisiä, jolloin myös
suhtautuminen omaan metsään ja sen käyttöön vaihtelee. Siten on luonnollista, että metsien
hyödyntämisen monipuolistuminen tavanomaisista poikkeavien käyttötarkoitusten yleistyessä näkyy
eroina metsänomistajien taustapiirteissä ja suhtautumisessa vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin.
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3 Aineisto ja menetelmät
3.1 Aineiston kuvaus
Tässä tutkielmassa käytetään vuonna 2019 kerättyä maanlaajuista kyselyaineistoa, joka on osa
Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimusta. Aineiston perusjoukko (n = 264 555) sisältää
metsätilakokonaisuudet, jotka ovat sellaisten luonnollisten henkilöiden, kuolinpesien tai
verotusyhtymien omistuksessa, joiden metsätalousmaan ala oli yli viisi hehtaaria Etelä-Suomessa, yli
kymmenen hehtaaria Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä yli 20 hehtaaria
Lapissa. Otostilojen poiminta suoritettuun Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmästä ositetulla
systemaattisella otannalla poimimalla jokaiselta puunhankinta-alueelta 2 250 tilan otos.
Puunhankinta-alueeseen kuuluva otos jakautui maakuntiin suhteessa tilojen metsämaan pinta-alaan.
Otostilat järjestettiin maakunnittain metsäntalousmaan pinta-alaan perustuen suuruusjärjestykseen,
jolloin otosväli mukautettiin kaikkien tilojen lukumäärään maakunnassa. (Karppinen ym., 2020.)
Kyselyaineisto sisälsi kaikille vastaajille yhteisen perusosan sekä kolme osaotosta, joissa käsiteltiin
erityisteemoja. Kuhunkin osaotokseen poimittiin joka kolmas tila jokaisesta maakunnasta.
Kokonaisuudessaan vastaajien määrä oli 6558 kappaletta, joista käyttökelpoisia on yhteensä 6542
kappaletta. Käyttökelpoiset vastaukset huomioiden palautusprosentti kyselylle oli 42,4 prosenttia.
Tilastollista tarkasteltua varten aineisto painotettiin johtuen yhteisomistustilojen, kuolinpesien,
yhtymien ja alle 55-vuotiaiden metsänomistajien vähäisestä määrästä. (Karppinen ym., 2020.)
Aineiston käytöstä on sovittu yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen kanssa, joka on osa
Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuskonsortiota. Suomalainen metsänomistaja 2020 tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta yksityisen metsänomistajakunnan rakenteesta,
omistamisen tavoitteista sekä metsänhoitokäyttäytymisestä (mm. Karppinen ym., 2020).
Tässä tutkielmassa hyödynnetään kyselyaineiston perusosan lisäksi metsien käytön ja käsittelyn
hyväksyttävyyteen keskittynyttä osaotosta (liite 1), jonka tuloksia on raportoitu Suomalainen
metsänomistaja 2020 -tutkimuksen raporteissa (Horne ym., 2020; Hänninen ym., 2020; Karppinen
ym., 2020; Koskela ym., 2021). Erityisesti tarkastelun kohteena on kysymys liittyen
metsänomistajien halukkuuteen tuottaa hiilensidontapalvelua korvausta vastaan osassa omia metsiä.
Metsänomistajille esiteltiin tilanne, jossa kaivosyhtiö korvaa tuotannon aiheuttamia päästöjä
ostamalla hiilensidontapalvelua metsänomistajilta, jotka sitoutuvat metsänhoidollisilla toimenpiteillä
tuottamaan hiilensidontaa omassa metsässä kaivosyhtiön korvatessa kustannukset ja tuottojen
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menetykset. Koskela ym. (2021) mukaan puolet metsänomistajista eivät olleet kiinnostuneita
esitetyssä tilanteessa osallistumaan hiilensidontapalvelun myyntiin, 43 prosenttia oli suoraan
kiinnostuneita ja 7 prosenttia ehdollisesti kiinnostuneita (taulukko 2). Ehdollisesti kiinnostuneilla oli
mahdollisuus avata kiinnostusta koskevia edellytyksiä erillisellä avovastauksella, joissa oli mainittu
esimerkiksi korvauksen taso, alueen koko sekä sopimusehtoihin liittyviä kysymyksiä (Koskela ym.,
2021).

Taulukko 2. Metsänomistajien kiinnostus myydä hiilensidontapalvelua korvausta vastaan (Koskela ym., 2021).

Kyllä

Ei

Kiinnostaa
edellyttäen, että…

Osuus metsänomistajista (%)
Hiilensidontapalvelun myynti (n = 2045)

43

50

7

Metsänomistajien suhtautumista hiilensidontapalvelun myyntiin tarkasteltiin suhteessa tilojen ja
omistajien taustapiirteisiin lisäksi ristiintaulukointien avulla. Suurin osa tuloksista on esitetty
aiemmin Koskela ym. (2021) raportissa, joka käsitteli metsien tuottamia ekosysteemipalveluja ja
jokamiehenoikeuksia metsänomistajan näkökulmasta. Raportissa tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla
metsänomistajien kiinnostusta myydä hiilensidontapalvelua suhteessa luokitteluasteikollisiin
muuttujiin, jotka perustuivat ammattiasemaan, ikään, asuinympäristöön, omistajan sukupuoleen,
koulutukseen, metsäalaan, tavoiteryhmään, tilan hallintatapaan ja
metsänomistajiin.

Luokitteluasteikollisten

muuttujien

lisäksi

puukaupan

raportoitiin

tehneisiin

metsänomistajan

keskimääräinen puunmyyntimäärästä vuosina 2016–2018. (Koskela ym., 2021.)
Koskela ym. (2021) raportissa esitettyjä tuloksia sekä tähän tutkielmaan lisättyjä taustatekijöitä on
kuvattu taulukossa 3. Tähän tutkielmaan otettiin tarkasteluun myös metsänomistajan tuloluokka,
tyytyväisyys nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin, näkemys oman metsän toimimisesta
hiilinieluna ja hiilivarastona sekä asuinpaikan ja metsätilan välinen etäisyys. Koskela ym. (2021)
raportista poiketen, ikä ja metsätilan pinta-alan otettiin jatkuvina muuttujina.
Ammattiaseman perusteella puolet palkansaajista ja muista yrittäjistä olivat kiinnostuneimpia
hiilensidontapalvelun myynnistä, mutta myös maa- ja metsätalousyrittäjistä puolet olivat
vähintäänkin

ehdollisesti

kiinnostuneita.

Kaupunkimaisessa

asuinympäristössä

asuvilla
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suhtautuminen oli selvästi myönteisempää suhteessa maaseudulla ja taajamassa tai kirkonkylissä
asuviin, joista runsas puolet eivät olleet lainkaan kiinnostuneita. Naiset olivat vähemmän
kiinnostuneita osallistumisesta kuin miehet. Mitä korkeampia koulutustaso oli, sitä enemmän
metsänomistajia kiinnosti myydä hiilensidontapalvelua. (Koskela ym., 2021.) Tyytyväisistä ja
tyytymättömistä nykyisten metsänhoito- ja hakkuutapojen osalta hieman yli puolet olivat ainakin
ehdollisesti kiinnostuneita osallistumisesta. Kuitenkin neutraalisti suhtautuvat olivat tyytyväisiä ja
tyytymättömämpiä kielteisempiä. Ne metsänomistajat, jotka pitävät oman metsän roolia hiilinieluna
merkityksellisenä suhtautuivat selvästi positiivisemmin kuin asian merkityksettömänä tai neutraalina
näkevät vastaajat. Iän perusteella tarkasteltuna kiinnostuneet olivat keskimääräistä nuorempia
metsänomistajia. Keskimääräistä suurempia metsätiloja omistavat ja enemmän puuta myyneet olivat
myös kiinnostuneempia myymään hiilensidontapalvelua. Kaukasempi etäisyys metsätilan ja
asuinpaikan välillä lisäsi myös kiinnostusta osallistua hiilen sitomisen tuottamiseen.

Taulukko 3. Metsänomistajien suhtautuminen hiilensidontapalvelun myyntiin omistajien ja tilojen taustapiirteittäin (Koskela ym.,
2021).

Onko

Kyllä

Ei

metsänomistaja

Kiinnostaa

X2- tai F-arvo

Merkitsevyys

tietyin

kiinnostunut

edellytyksin

hiilensidontapalvelu
n myynnistä?
Muuttuja

X2-arvo

Osuus metsänomistajista (%)

Ammattiasema (n = 2033)***
Palkansaaja

50

42

8

Maa- ja

41

49

10

Muu yrittäjä

49

45

6

Eläkeläinen

38

57

5

Muu

41

55

4

X2(8) = 48,3071

< 0,001

X2(2) = 4,8768

0,087

X2(4) = 15,4630

0,004

metsätalousyrittäjä

Omistajan sukupuoli (n = 2043)
Mies

45

48

7

Nainen

38

54

7

Asuinympäristö (n = 2000)**
Maaseutumainen

40

53

7

Taajama tai

42

53

5

50

43

7

kirkonkylä
Kaupunkimainen

19

Koulutus (n = 1967)***
Ei ammattikoulutusta

34

62

4

Ammattikoulututkinto

40

55

5

Opisto- tai amk-

51

42

7

53

34

12

X2(6) = 91,6208

< 0,001

X2(8) = 77,2571

< 0,001

X2(4) = 18,2658

0,001

X2(4) = 33,5000

< 0,001

X2(8) = 11,4104

0,180

F-arvo

Merkitsevyys

F(2, 1913) =

< 0,001

tutkinto
Yliopistotutkinto
Tuloluokka (n = 1790)***
Alle 20 000

34

60

6

20 000–40 000

38

58

4

40 000–70 000

46

47

7

70 000–100 000

55

37

8

Yli 100 000

59

33

8

Tyytyväisyys nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin (n = 2026)***
Tyytyväinen

45

48

7

Tyytymätön

42

48

10

Neutraali

38

57

5

Metsäni toimii hiilinieluna ja hiilivarastona (n = 1984)***
Tärkeä

49

43

8

Merkityksetön

38

55

7

Neutraali

38

57

5

Tavoiteryhmä (n = 1962)
Monitavoitteiset

46

46

8

Virkistyskäyttäjät

45

50

5

Metsässä tekevät

39

55

6

Turvaa ja tuloja

44

48

8

44

51

5

korostava
Epätietoiset
Ikä, vuotta (n = 1877)***
Keskiarvo

60,3

64,2

58,1

27,25
Metsäala, ha (n = 2045)***
Keskiarvo

Merkitsevyys
51,7

43,2

67,3

F(2, 1977) = 9,84

3

Puunmyyntimäärä keskimäärin (2016-2018), m /ha/vuosi (n = 1978)***
Keskiarvo

4,7

3,9

4,1

Merkitsevyys
F(2, 1977) = 1,90

Asuinpaikan ja metsätilan välinen etäisyys, km (n = 2045)
Keskiarvo

107,9

89,1

< 0,001
0,001
Merkitsevyys

108,8

F(2, 2042) = 2,10

0,1225

Luokitteluasteikollisten muuttujien painotettujen prosenttiosuuksien summat riveittäin 100 %. Jatkuville muuttujille laskettu painotetut
keskiarvot. Testituloksista raportoitu X2- tai F-arvo, vapausasteet ja merkitsevyys. Testit laskettu ilman painokertoimia.
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Lisäksi kyselyssä tarkasteltiin metsänomistajien näkemyksiä lisätä hiilen sitomista ja varastointia eri
keinoin esittämällä vastaajille skenaario, jossa toimenpiteiden toteuttamista yksityismetsissä tuetaan
julkisista varoista kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan muuttumisen seurauksena
Kokonaisuudessaan kysely sisälsi kymmenen erilaista toimenpidettä, jotka liittyivät kiertoajan
pidentämiseen, metsien kasvun tehostamiseen tai muihin metsänhoidollisiin toimenpiteisiin
(taulukko 4). (Koskela ym., 2021.)
Koskela ym. (2021) raportin mukaan hiilen sitomista edistävistä toimenpiteistä metsänomistajat
suhtautuivat selvästi myönteisimmin jatkuvaan kasvatukseen, josta oli kiinnostunut 62 prosenttia
vastanneista. Lisäksi yli puolet olivat kiinnostuneita myös päätehakkuun viivästyttämisestä,
kaatuneiden puiden lahoamaan jättämisestä ja heikkotuottoisten turvemaiden jättämisestä
metsätalouden ulkopuolelle. Negatiivisimmin suhtauduttiin metsän jättämiseen hiilivarastoksi ilman
hakkuita, josta oli kiinnostunut vain 16 prosenttia metsänomistajista. Toimenpiteitä tarkasteltiin
raportissa lisäksi suhteessa tilojen ja omistajien taustapiirteisiin. Useiden keinojen kohdalla
tilastollisesti merkitseviä eroja ilmeni omistajan ammattiaseman, asuinympäristön, ikäluokan,
tavoiteryhmän sekä metsätilan pinta-alaluokituksen kohdalla. (Koskela ym., 2021.)

Taulukko 4. Metsänomistajien suhtautuminen hiilen sitomista edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen omissa metsissä (Koskela ym.,
2021).

Osassa metsiäni…

Kyllä

Ei

En osaa
sanoa

Osuus metsänomistajista (%)
Viivästyttäisin harvennuksia (n = 2026)

35

45

19

Viivästyttäisin päätehakkuita (n = 2040)

56

25

18

Lisäisin puuston kasvua lannoituksella (n = 2028)

41

35

23

Istuttaisin taimia tiheämpään (n = 2003)

33

45

22

Jättäisin puuston hiilivarastoksi (ei hakkuita) (n = 2008)

16

64

20

Jättäisin kaatuneita puita lahoamaan (n = 2027)

51

32

17

Käyttäisin jatkuvaa kasvatusta (eri-ikäiskasvatus) (n = 2029)

62

20

18

Valitsisin istutettavaksi nopeasti kasvavia puulajeja (n = 1998)

36

33

31

Ojitetuilla turvemailla jatkuva kasvatus ilman ojien kunnostusta

37

31

31

52

19

29

(n = 2019)
Jättäisin heikkotuottoiset ojitetut turvemaat metsäntalouden
ulkopuolelle (n = 2026)

21

3.2 Aineiston analyysi
Metsänomistajien suhtautumista ja kiinnostusta osallistua metsien hiilensidonnan lisäämiseen
korvausta vastaan analysoidaan kahden eri näkökulman kautta soveltuvin osin. Ensimmäinen liittyy
metsänhoidollisten toimenpiteiden potentiaaliseen nettovaikutukseen päästöjen vähenemisen
muodossa sekä metsänomistajien kiinnostukseen toteuttaa näitä toimenpiteitä osana omien metsien
hoitoa.

Tässä

hyödynnetään

Lehtonen

ym.

(2021)

päästövähennyspotentiaalista, jotka esitettiin taulukossa 1.

laskelmia

toimenpiteiden

Metsänomistajien suhtautumista

tarkastellaan tässä tutkimuksessa käytettävän aineiston avulla, jossa metsänomistajilta kysyttiin
näkemystä toteuttaa tiettyjä metsänhoidollisia toimenpiteitä (taulukko 4).
Toinen

näkökulma

koskee

metsänomistajien

kiinnostusta

myydä

hiilensidontapalvelua.

Tarkastelussa laajennetaan Koskela ym. (2021) raportin tuloksia havainnoimalla logistisen regression
avulla,

miten

metsänomistajien

ja

tilojen

taustapiirteisiin

liittyvät

erot

vaikuttavat

osallistumishalukkuuteen. Selittävänä muuttuja käytetään metsänomistajille esitettyä kysymystä
kiinnostuksesta myydä hiilensidontapalvelua, jonka jakaumat on esitetty taulukossa 2. Aineiston
tarkastelu ristiintaulukoinneilla ja analyysi logistisella regressiolla suoritettiin Stata/BE 17.0 ohjelmistolla.

3.3 Menetelmät
3.3.1 Metsänomistajien suhtautumisen ja päästövähennyspotentiaalin välinen
vertailu
Koskela ym. (2021) raportissa julkaistut tulokset metsänomistajien suhtautumisesta hiilen sitomisen
ja varastoinnin lisäämiseksi eri toimenpitein tiivistettiin kaksiluokkaisiksi jättämällä jokaisesta
vastauksesta pois ne metsänomistajat, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa. Tällöin kaksiluokkaisiksi
muodostuneissa muuttujissa ne vastaajat, jotka eivät olleet kiinnostuneita toimenpiteestä saivat arvon
0 (Y = 0) ja kiinnostuneet saivat arvon 1 (Y = 1). Siten aineistosta valituista toimenpiteistä voidaan
laskea keskiarvo, joka asettuu välille 0–1. Tällöin kunkin toimenpiteen keskiarvo pystytään
yhdistämään mielekkäällä tavalla Lehtonen ym. (2021) raportin laskelmiin kuvaten xykoordinaatistossa suhtautumisen ja päästövähennyspotentiaalin välistä yhteyttä. Tavoitteena on
tarkastella yhteensopivia toimenpiteitä soveltuvin osin siten, että koordinaatiston x-akselilla on
keskiarvo metsänomistajan suhtautumisesta ja y-akselilla potentiaalisen päästövähennyksen minimi-

22

ja maksimiarvio kunkin toimenpiteen osalta. Näin voidaan havainnoida, miten metsänomistajien
suhtautuminen toimenpiteittäin asemoituu suhteessa potentiaaliseen nettovaikutukseen päästöjen
vähenemisen muodossa.
Taulukossa 5 on metsänomistajien suhtautuminen eri toimenpiteisiin keskiarvolla mitattuna, kun
muuttujat ovat kaksiluokkaisia. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin Koskela ym. (2021)
raportissa esitetyt jakaumat (taulukossa 4). Vastausosuuksissa kuitenkin kiinnostuneiden määrä
näennäisesti kasvoi, kun mukana eivät olet ne metsänomistajat, jotka eivät vastanneet suhtautuvansa
myöntävästi tai kieltävästi. Tällöin yli puolet vastanneista vaikuttaisivat olevan kiinnostuneita
seitsemästä toimenpiteestä, kun Koskela ym. (2021) raportissa yli puolia vastanneista kiinnosti vain
neljä keinoa.

Taulukko 5. Metsänomistajien kiinnostus ottaa käyttöön hiilen sitomista ja varastointia lisääviä toimenpiteitä.

Toimenpide

Keskiarvo

Viivästyttäisin harvennuksia (n = 1627)

0,44

Viivästyttäisin päätehakkuita (n = 1660)

0,69

Lisäisin puuston kasvua lannoituksella (n = 1538)

0,54

Istuttaisin taimia tiheämpään (n = 1557)

0,42

Jättäisin puuston hiilivarastoksi (ei hakkuita) (n = 1605)

0,20

Jättäisin kaatuneita puita lahoamaan (n = 1684)

0,62

Käyttäisin jatkuvaa kasvatusta (eri-ikäiskasvatus) (n = 1656)

0,76

Valitsisin istutettavaksi nopeasti kasvavia puulajeja (n = 1382)

0,52

Turvemailla jatkuva kasvatus, ei ojien kunnostusta (n = 1384)

0,54

Jättäisin heikkotuottoiset ojitetut turvemaat metsätalouden ulkopuolelle ilman ojien

0,73

kunnostusta (n = 1442)

Taulukossa 6 on esitetty eri metsänhoidolliset toimenpiteet, joita vertaillaan rinnakkain
metsänomistajien suhtautumisen ja potentiaalisen päästövähennyksen osalta. Kyselyaineistossa
metsänomistajille ei esitetty muuta kuin kysymys lisätä hiilen sitomista ja varastointia omissa
metsissä eri keinoin, jos siitä saisi korvauksen. Kysymykset eivät sisältäneet mitään taustaoletuksia
tai vaatimuksia, mitä kunkin toimenpiteen toteuttaminen tarkoittaisi käytännössä. Lehtonen ym.
(2021) olivat puolestaan laskeneet toimenpiteittäin potentiaalista päästövähennystä olettaen tietyt
taustaoletukset kunkin toimenpiteen toteuttamiselle.
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Taulukko 6. Metsänomistajien suhtautumisen ja päästövähennyksen vertailu rinnakkain eri toimenpiteiden osalta (Koskela ym., 2021;
Lehtonen ym., 2021).

Toimenpiteet Metsänomistaja 2020 -kyselyssä

Toimenpiteet (Lehtonen ym., 2021) -laskelmissa

(Koskela ym., 2021)
Turvemailla jatkuva kasvatus, ei ojien kunnostusta

Turvemaametsien maaperä

Lisäisin puuston kasvua lannoituksella

Typpilannoitus

Lisäisin puuston kasvua lannoituksella

Tuhkalannoitus

Jättäisin kaatuneita puita lahoamaan

Lahopuu

Jättäisin puuston hiilivarastoksi (ei hakkuita)

Suojelualueiden lisääminen

Jättäisin heikkotuottoiset ojitetut turvemaat

Kosteikot

metsätalouden ulkopuolelle ilman ojien kunnostusta

3.3.2 Logistinen regressio
Kyselyaineistoon pohjautuen tarkasteltiin logistisella regressiolla metsänomistajien kiinnostusta
myydä hiilensidontapalvelua suhteessa metsänomistajien ja tilojen taustapiirteisiin. Logistista
regressiota on käytetty myös aiemmin metsänomistajien suhtautumista tarkastelleissa tutkimuksissa
(mm. Håbesland ym., 2016; Khanal ym., 2017). Logistinen regressio mallintaa selitettävää muuttujaa
suhteessa selittäviin muuttujiin laskien tietyn tapahtuman todennäköisyyden (Hosmer ym., 2013).
Selitettävä muuttuja on siten dikotominen, johon tässä työssä on otettu metsänomistajille esitetty
kysymys halukkuudesta myydä hiilensidontapalvelua omissa metsissä.
Kyselylomakkeella

kysymys

esitettiin

metsänomistajille

kolmiluokkaisena

tarjoten

vastausvaihtoehdot ”kyllä”, ”ei” ja ”kiinnostaa edellyttäen, että…”. Ehdollisesti kiinnostuneet
vastaajat

saivat

esittää

osallistumishalukkuuteen.

avovastauksella
Kysymys

mahdollisia

tiivistettiin

tekijöitä,

kaksiluokkaiseksi

jotka

poistamalla

vaikuttaisivat
ehdollisesti

kiinnostuneet, jolloin se soveltui selitettäväksi muuttujaksi mallia varten. Siten selitettävälle
muuttujalle on asetettu arvo 0 (Y = 0), jos vastaaja ei ole kiinnostunut ja arvo 1 (Y = 1), jos vastaaja
on kiinnostunut hiilensidonnasta korvausta vastaan.
Tietyn tapahtuman toteutumiselle lasketaan logistisessa regressiossa vetosuhde (”odds ratio”), joka
kuvaa todennäköisyyttä. Tämän aineiston mallintamisessa kyse on siis todennäköisyydestä, jolla
tietyt taustapiirteet omaava metsänomistaja suhtautuu myönteisesti hiilensidontapalvelun myyntiin,
jos siitä saisi korvauksen. Yksinkertaistettuna kaava voidaan esittää seuraavassa muodossa (Hosmer
ym., 2013.):
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𝑃(𝑌 = 1)
) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 +. . . +𝛽𝑝 𝑥𝑝
𝑙𝑜𝑔(𝑃) = 𝑙𝑜𝑔 (
1 − 𝑃(𝑌 = 1)
jossa
𝑃(𝑌 = 1) on todennäköisyys, että metsänomistaja on kiinnostunut
𝛽0 on vakiotermi
𝛽1 on regressiokerroin
𝑥𝑝 on selittävän muuttujan arvo.
Ratkaisemalla

yhtälöstä

𝑃(𝑌 = 1)

saadaan

laskettua

metsänomistajan

kiinnostuksen

todennäköisyys:

𝑃(𝑌 = 1) =

𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+...+𝛽𝑝 𝑥𝑝
1 + 𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+...+𝛽𝑝 𝑥𝑝

jossa 𝑒 on Neperin luku.
Logistisen regression kertoimien pohjalta voidaan tulosten tulkinnan sujuvoittamiseksi laskea niiden
vetosuhteet seuraavalla kaavalla (Hosmer ym., 2013):
𝑂𝑅 = 𝑒 𝛽
Vetosuhdetta käyttämällä voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä selitettävä muuttuja saa arvon
1 (Y = 1), kun selittävänä muuttujana oleva jatkuva muuttuja kasvaa tietyllä määrällä yksikköjä tai
kategoristen selittävien muuttujien eri luokkia arvioidaan suhteessa asetettuun vertailuluokkaan.
Kaksiluokkaisella selitettävällä muuttujalla mallit ja taustaoletukset ovat periaatteiltaan samoja kuin
lineaarisessa regressiossa. (Hosmer ym., 2013.) Selittävien muuttujien kertoimet kuvaavat
todennäköisyyttä, jolla metsänomistaja on kiinnostunut tuottamaan hiilensidontaa korvausta vastaan.
Mitä suurempi on selittävän muuttujan kerroin sitä todennäköisemmiksi se ennustaa metsänomistajan
kiinnostusta osallistua hiilensidontapalvelun myyntiin kyselyssä kuvatun skenaarion tapauksessa.
Epäjatkuvien ja luokitteluasteikollisten selittävien muuttujien käyttäminen välimatka-asteikollisten
muuttujien tapaan on logistisessa regressiossa Hosmer ym. (2013) mukaan kyseenalaista, joten niistä
muodostettiin malleja varten useita dummy-muuttujia. Luokitteluasteikollisissa muuttujissa on aina
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asetettu vertailuluokan arvoksi 0 ja siihen verrattavien yksittäisten luokkien arvoksi 1 (taulukko 5).
Tällöin malleissa arvioidaan riskiä vertailuluokan ja verrattavien luokkien välillä. Esimerkiksi
ammattiasema on asetettu kaksiluokkaiseksi, jolloin vertailuluokkana ovat muut ammattiryhmät
paitsi maa- ja metsätalousyrittäjät, jolloin vertailu tapahtuu näiden kahden ryhmän välillä.
Taulukko 6. Logistisessa regressiossa käytettävien muuttujien tulkinta.

Selittävä muuttuja

Luokittelu

Ammattiasema

0 = muut, 1 = maa- ja metsätalousyrittäjä

Ikä

Jatkuva

Omistaja sukupuoli

0 = mies, 1 = nainen

Asuinympäristö
Taajama tai kirkonkylä

0 = maaseutumainen, 1 = taajama tai kirkonkylä

Kaupunkimainen

0 = maaseutumainen, 1 = kaupunkimainen

Koulutus
Ammattikoulututkinto

0 = ei ammattikoulutusta, 1 = ammattikoulututkinto

Opisto- tai amk-tutkinto

0 = ei ammattikoulutusta, 1 = opisto- tai amk-tutkinto

Yliopistotutkinto

0 = ei ammattikoulutusta, 1 = yliopistotutkinto

Tuloluokka
20 000–40 000

0 = alle 20 000, 1 = 20 000–40 000

40 000–70 000

0 = alle 20 000, 1 = 40 000–70 000

70 000–100 000

0 = alle 20 000, 1 = 70 000–100 000

Yli 100 000

0 = alle 20 000, 1 = yli 100 000

Tavoiteryhmä
Virkistyskäyttäjät

0 = monitavoitteiset, 1 = virkistyskäyttäjät

Metsässä tekevät

0 = monitavoitteiset, 1 = metsässä tekevät

Turvaa ja tuloja korostavat

0 = monitavoitteiset, 1 = turvaa ja tuloja korostavat

Epätietoiset

0 = monitavoitteiset, 1 = epätietoiset

Tyytyväisyys nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin
Tyytymätön

0 = tyytyväinen, 1 = tyytymätön

Neutraali

0 = tyytyväinen, 1 = neutraali

Metsäni toimii hiilinieluna ja hiilivarastona
Merkityksetön

0 = tärkeä, 1 = merkityksetön

Neutraali

0 = merkityksetön, 1 = neutraali

Metsäala (ha)

Jatkuva

Keskimääräinen puunmyyntimäärä

Jatkuva

Asuinpaikan ja metsätilan välinen etäisyys

Jatkuva
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4 Tulokset
4.1 Metsänomistajien

näkemykset

ja

potentiaalinen

päästövähennys

toimenpiteittäin
Metsänomistajien suhtautuminen hiilen sitomista ja varastointia lisääviin toimenpiteisiin sekä kunkin
toimenpiteen päästövähennyspotentiaali on esitetty kuvassa 1. Tarkastelluista toimenpiteistä alhaisin
päästövähennyspotentiaali on Lehtonen ym. (2021) mukaan suojelualueiden lisäämisellä (0,08–0,28
Mt CO2 ekvivalenttia), jota suhteutettiin metsien jättämiseen hiilivarastoksi. Tämä oli myös selvästi
vähiten suosittu toimenpide metsänomistajien näkökulmasta tarkasteltuna, sillä suhtautuminen tähän
keinoon oli keskiarvolla mitattuna vain 0,20. Lannoituksen käyttämiseen suhtautui keskiarvon
perusteella

runsas

puolet

myönteisesti.

Päästövähennyspotentiaali

riippuu

kuitenkin

lannoitustyypistä, sillä tuhkalannoitus soveltuu etenkin turvemaille, kun taas typpilannoitus on
tyypillisesti parempi vaihtoehto kangasmailla. Lannoituksen käytössä päästövähennyspotentiaali on
typpilannoituksella 0,31–0,62 Mt CO2 ekvivalenttia ja tuhkalannoituksella 0,09–0,28 Mt CO2
ekvivalenttia (Lehtonen ym., 2020). Lahopuulle laskettu potentiaalinen päästövähennys on
suhteellisen korkea (1,26 Mt CO2 ekvivalenttia), joka on laskettu koko Suomen laajuudella (Lehtonen
ym., 2020). Kuitenkin tästä toimenpiteestä on kiinnostunut suhteellisen korkea osuus
metsänomistajista korvausta vastaan keskiarvon ollessa 0,54. Suurin päästövähennyspotentiaali on
turvemaametsien maaperällä eli poimintahakkuin suoritettavalla jatkuvalla kasvatuksella turvemailla
(0,3–2,4 Mt CO2 ekvivalenttia) (Lehtonen ym., 2021), mikä on niin ikään metsänomistajien
näkökulmasta tarkasteltuna kiinnostava toimenpide. Metsänomistajien näkökulmasta keskiarvolla
mitattuna myönteisimmin suhtauduttiin heikkotuottoisten ojitettujen turvemaiden jättämiseen
metsätalouden ulkopuolelle, minkä ilmastovaikutus Lehtonen ym. (2021) mukaan tarkoittaisi
kuitenkin heikkotuottoisia ja ravinteikkaita kosteikkoja ennallistettaessa vain 0,12–0,24 Mt CO2
ekvivalentin päästövähennystä.
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Metsänomistajan suhtautuminen metsänhoidolliseen toimenpiteeseen ja toimenpiteen
päästövähennyspotentiaali

Minimi- ja maksimiarvio (Mt CO2 ekvivalenttia)

3,00

2,50

Jatkuva kasvatus
turvemailla (max)

2,00

1,50

Lahopuu*
1,00

0,50

0,00
0,00

Typpilannoitus (max)
Metsän jättäminen
hiilivarastoksi (max)
Metsän jättäminen
hiilivarastoksi (min)
0,10

0,20

Typpilannoitus (min)

Jatkuva kasvatus
turvemailla (min)

Tuhkalannoitus (max)
Tuhkalannoitus (min)
0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Ojitettujen turvemaiden
jättäminen
metsätalouden
ulkopuolelle (max)
Ojitettujen turvemaiden
jättäminem
metsätalouden
ulkopuolelle (min)
0,80

0,90

1,00

Metsänomistajan suhtautuminen eri toimenpiteisiin (keskiarvo)
Kuva 1. Metsänomistajien kiinnostus ottaa käyttöön valittuja hiilen sitomista ja varastointia lisääviä toimenpiteitä (x-akseli).
Toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali (y-akseli) (Lehtonen ym., 2021).

4.2 Metsänomistajien kiinnostukseen vaikuttavat taustapiirteet
Taulukossa 6 on esitetty tulokset eri malleille, joita tuotettiin yhteensä neljä kappaletta. Malleilla
pyrittiin selittämään metsänomistajan kiinnostuksen todennäköisyyttä tuottaa hiilensidontapalvelua
osassa omia metsiään korvausta vastaan. Malleissa on raportoitu selittävän muuttujan kerroin,
suluissa keskivirhe sekä omalla rivillä vetosuhde, joka ilmaisee todennäköisyyden.
Mallien muuttujat valittiin niistä kyselyn sisältämistä metsätilan ja metsänomistajan taustapiirteistä,
joita on käytetty aikaisemmassa kirjallisuudessa tai joiden on havaittu muuten vaikuttavat
metsänomistajan päätöksentekoon. Metsätilaa koskien valittiin muuttujiksi metsäalan koko,
keskimääräinen puunmyyntimäärä sekä etäisyys tilan ja asuinpaikan välillä. Metsänomistajien
taustatekijöistä malleihin valikoituivat ammattiasema, ikä, asuinympäristö, omistajan sukupuoli,
koulutus, tulotaso, tyytyväisyys nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin sekä näkemys oman
metsän merkityksestä hiilensidonnassa.
Mallien mukaan merkitsevinä muuttujina taustapiirteissä nousevat yleisimmin esiin ikä, sukupuoli,
koulutustaso, metsänomistajan mielipide oman metsän merkityksestä hiilen sitomisessa sekä
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metsäalan koko. Iän kasvaessa metsänomistajan kiinnostus hiilen sitomiseen laskee. Naiset ovat
vähemmän kiinnostuneita kuin miehet. Korkeammalla koulutustasolla on selvästi positiivinen
vaikutus suhtautumiseen, kuten myös metsänomistajan näkemyksellä oman metsän tärkeydestä
hiilinieluna. Omistetun metsätilan koko lisää niin ikään halukkuutta liittää ainakin osa omasta
metsästä hiilensidontaan.

Taulukko 7. Logistiset regressiomallit todennäköisyydelle, että metsänomistaja olisi kiinnostunut myymään hiilensidontapalvelua.

Metsänomistajan suhtautuminen hiilen sidontapalvelun myyntiin
Muuttuja
Vakiotermi

Malli1 (n = 1632)

Malli 2 (n = 1582)

Malli 3 (n = 1561)

Malli 4 (n = 999)

0,804 (0,357)

1,488 (0,384)

1,470 (0,392)

1,040 (0,626)

2,234

4,427

4,348

2,829

0,135 (0,196)

0,112 (0,201)

0,106 (0,203)

-0,480 (0,514)

1,145

1,119

1,112

0,619

-0,018 (0,004)

-0,022 (0,005)

-0,021 (0,005)

-0,017 (0,006)

0,982***

0,978***

0,979***

0,984***

-0,38 (0,124)

-0,451 (0,129)

-0,456 (0,131)

-0,474 (0,156)

0,684

0,637***

0,634***

0,623***

0,098 (0,149)

0,095 (0,153)

0,045 (0,156)

-0,234 (0,191)

1,103

1,100

1,047

0,791

0,161 (0,132)

0,153 (0,137)

0,152 (0,141)

-0,184 (0,187)

1,175

1,16

1,164

0,832

0,101 (0,149)

0,072 (0,155)

0,093 (0,157)

0,197 (0,216)

1,107

1,074

1,098

1,218

0,605 (0,157)

0,590 (0,162)

0,606 (0,164)

0,684 (0,210)

1,834***

1,804***

1,833***

1,982***

0,860 (0,197)

0,794 (0,203)

0,807 (0,205)

0,928 (0,255)

2,363***

2,213***

2,241***

2,529***

-0,046 (0,168)

0,030 (0,176)

0,068 (0,179)

-0,041 (0,250)

0,955

1,031

1,070

0,960

0,032 (0,171)

0,011 (0,179)

0,066 (0,181)

-0,087 (0,249)

1,032

1,011

1,068

0,917

Ammattiasema
Maa- ja metsätalousyrittäjä
Ikä
Omistajan sukupuoli
Nainen
Asuinympäristö
Taajama tai kirkonkylä
Kaupunkimainen
Koulutus
Ammattikoulututkinto
Opisto- tai amk-tutkinto
Yliopistotutkinto
Tulot
20 000–40 000
40 000–70 000
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70 000–100 000
Yli 100 000

0,326 (0,208)

0,342 (0,215)

0,402 (0,218)

0,111 (0,287)

1,385

1,407

1,494*

1,117

0,226 (0,232)

0,240 (0,241)

0,280 (0,243)

0,102 (0,313)

1,253

1,271

1,323

1,107

0,037 (0,190)

0,026 (0,195)

0,212 (0,242)

1,037

1,027

1,236

-0,203 (0,139)

-0,213 (0,142)

-0,223 (0,177)

0,816

0,808

0,800

-0,860 (0,165)

-0,848 (0,174)

-0,800 (0,215)

0,423***

0,428***

0,450***

-0,704 (0,123)

-0,72 (0,128)

-0,522 (0,162)

0,495***

0,487***

0,593***

-0,134 (0,172)

-0,260 (0,219)

0,875

0,771

-0,269 (0,164)

-0,493 (0,227)

0,764

0,611**

0,045 (0,167)

-0,287 (0,222)

1,046

0,751

0,102 (0,211)

-0,222 (0,265)

1,108

0,801

Tyytyväisyys nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin
Tyytymätön
Neutraali
Metsäni toimii hiilinieluna ja hiilivarastona
Merkityksetön
Neutraali
Tavoiteryhmä
Virkistyskäyttäjät
Metsässä tekevät
Turvaa ja tuloja korostava
Epätietoiset
Metsäala

0,143 (0,078)
1,153*

Keskimääräinen puunmyyntimäärä

0,002 (0,007)
1,002

Asuinpaikan ja metsätilan välinen etäisyys

0,041 (0,049)
1,041

Log likelihood
LR chi2
McFadden Pseudo R

2

-1023,44

-971,20

-954,61

-608,76

110,67 (df = 12)

152,58 (df = 16)

158,85 (df = 20)

102,68 (df = 23)

0,051

0,073

0,077

0,078

Eron merkitsevyys *(p < 0,1), **(p < 0,05), ***(p < 0,01)
Taulukossa on raportoitu muuttujan kerroin, (keskivirhe) sekä alemmalla rivillä vetosuhde.

30

4.3 Tulosten tarkastelu
Tutkielman yhtenä tavoitteena oli selvittää metsänomistajien suhtautumista ottaa käyttöön hiilen
sitomista ja varastointia lisääviä toimenpiteitä ja verrata näitä tuloksia soveltuvin osin eri keinojen
päästövähennyspotentiaaliin.

Metsänomistajien

kiinnostus

riippuu

selvästi

toteutettavasta

toimenpiteestä, mutta käytettävissä olevan aineiston perusteella ei voida sanoa potentiaalisen
ilmastovaikutuksen ja suhtautumisen välillä olevan havaittavaa lineaarista yhteyttä. Ravinnerikkailla
heikkotuottoisilla turvemailla toteutettava jatkuva kasvatus on selvästi potentiaalinen keino
toteutettavaksi oikeanlaisilla tukijärjestelmillä sekä ilmaston että metsänomistajien näkökulmasta.
Toisaalta on hyvä muistaa, ettei huomattava osa vastanneista todennäköisesti omista tilaa, jolla
tällainen toimenpide olisi tarkoituksenmukainen.
Kuvan 1 tulkinnassa on huomioitava eroavaisuudet kyselyssä esitettyjen väittämien ja Lehtonen ym.
(2021) raportissa laskettujen toimenpiteiden osalta. Tässä tutkielmassa käytetyn kyselyn ja Lehtonen
ym. (2021) raportin toimenpiteiden yhdistäminen on tehty suoraviivaisesti olettaen metsänomistajien
suhtautumisen ja potentiaalisen päästövähennyksen rinnastuvan yksi yhteen vertailtavien
toimenpiteiden kohdalla. Aineistossa metsänomistajilta kysyttiin hyvin lyhyesti näkemystä
yksittäisestä toimenpiteestä kuvailematta tarkemmin mitään käytännön toimia. Puolestaan Lehtonen
ym. (2021) raportin eri toimenpiteiden laskennassa oli eri keinojen toteuttamiseen asetettu tietyt
taustaoletukset,

joihin

laskelmat

pohjautuivat

sisältäen

laskentaskenaarioille

ominaisia

epävarmuuksia. Suojelualueiden lisääminen perustui METSO-ohjelmaan, kun taas kyselyssä
näkemys liittyi ainoastaan metsän jättämiseen hiilivarastoksi ilman hakkuita, jolloin vertailu
Lehtonen ym. (2021) laskelmaan ei ole mielekästä. Lisäksi Koskela (2011) havaitsi tutkimuksessaan
metsänomistajien suhtautuvan huomattavasti positiivisemmin METSO-ohjelmaan, sillä vähintään
yhdestä ohjelmaan kuuluvasta toimenpiteestä oli kiinnostunut yli puolet metsänomistajista sopivan
kohteen löytyessä. Lannoitusta käsiteltiin kyselyssä yhtenä kokonaisuutena, joten vastaajien oletettiin
suhtautuvan samalla tavalla sekä typpilannoitukseen että tuhkalannoitukseen. Lannoituksen
hyödyntäminen ja vaikutukset ovat kuitenkin riippuvaisia lannoitustyypistä ja kasvupaikasta ja siten
Lehtonen ym. (2020) käsittelivätkin laskelmissa typpilannoitusta ja tuhkalannoitusta omina osaalueinaan.
Nämä tulokset antavat joka tapauksessa osviittaa siitä, millaisia metsänhoidollisia keinoja
hiilensidonnan

lisäämiseksi

yksityismetsänomistajat

pitävät

yleisesti

hyväksyttävinä

ja

harkinnanarvoisina toteuttaa osana omien metsiensä hoitoa korvauksen saadessaan. Toisaalta osa
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keinoista on sellaisia, joita kaikkien vastanneiden ei ole mahdollista toteuttaa, jos tarkasteltaisiin
sijaintiin, kasvupaikkaan ja muihin ympäristöllisiin tekijöihin liittyviä eroavaisuuksia. Tarkemman
hyväksyttävyyden

arviointi

vaatisi

yksityiskohtaisempia

tietoja

metsänomistajien

tilan

ominaisuuksista etenkin turvemaille soveltuvien toimenpiteiden osalta.
Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää yksityisten metsänomistajien halukkuutta toteuttaa
hiilen sitomista sekä varastointia edistäviä toimenpiteitä omissa metsissään korvausta vastaan.
Kysymykseen pureuduttiin erityisesti tarkastelemalla, miten metsänomistajien ja tilojen taustapiirteet
vaikuttavat kiinnostukseen tuottaa hiilensidontapalvelua.
Ristiintaulukoinnilla kuvattiin logistisessa regressiossa käytettyjä muuttujia, mikä havainnollisti
vastaajaryhmien välisiä eroja. Sen myötä voitiin havainnoida, millaiset taustapiirteet vaikuttavat
metsänomistajan suhtautumiseen. Suhtautuminen oli sitä myönteisempää, mitä korkeammat tulot ja
korkeampi koulutustaso vastaajalla oli. Kaupunkimaisessa asuinympäristössä asuvat olivat
maaseudulla ja taajamassa tai kirkonkylässä asuvia kiinnostuneempia. Lisäksi keskimääräistä
suuremmilla metsätilakokonaisuuksilla ja enemmän puuta myyneiden osalta kiinnostus oli
korkeampaa.
Taulukointia laajennettiin arvioimalla logistisen regression avulla eri taustapiirteiden vaikutuksen
voimakkuutta. Logistisella regressiolla luotiin neljä erilaista mallia, joilla pyrittiin havaitsemaan eri
muuttujien vaikuttavuus mallin toimivuuteen.
Tarkasteltujen regressiomallien selitysasteet (McFadden Pseudo R2) jäivät suhteellisen alhaisiksi,
sillä korkeimmillaan selitysaste sai arvon 0,078 mallissa 4 (taulukko 7). Selitysaste oletusten
mukaisesti kasvoi sitä enemmän, mitä enemmän malliin lisättiin muuttujia, jolloin myös mallin
sisältämien havaintojen määrä väheni. Mallit eivät selittäneet kovinkaan onnistuneesti
metsänomistajan todennäköisyyttä osallistua hiilensidontapalvelun myyntiin kyselyssä esitetyn
skenaarion tapauksessa. Yleisesti mallia pidetään toimivana, jos McFadden Pseudo R 2 -selitysaste
saa vähintään arvon 0,20 (McFadden, 1977). Alhaisesta selitysasteesta huolimatta malli antaa viitteitä
siitä, mitkä taustapiirteet vaikuttavat metsänomistajan halukkuuteen osallistua hiilen sitomista
edistäviin toimiin.
Mallien kertoimia tarkasteltaessa tulee myös huomioida eri muuttujien välinen korrelaatio ja
kertoimien vaihtelu muuttujia lisätessä. Maa- ja metsätalousyrittäjien sekä asuinpaikkaa kuvaavien
muuttujien kertoimet kääntyivät neljännessä mallissa negatiivisiksi, jolloin voidaan olettaa malliin
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lisättyjen muuttujien korreloineen näiden kanssa. Maa- ja metsätalousyrittäjät omistavat suurempia
tilakokonaisuuksia, tekevät enemmän puukauppaa ja asuvat lyhyemmän etäisyyden päässä
metsätilasta verrattuna muihin ammattiryhmiin. Taajamassa tai kirkonkylässä ja kaupunkimaisessa
asuinympäristössä asuvat puolestaan omistavat maaseudulla asuviin verrattuna pienempiä tiloja ja
myyvät vähemmän puuta sekä luonnollisesti asuvat kauempana tilasta. (Karppinen ym., 2020.)
Nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin tyytymättömät metsänomistajat saivat malleissa
positiivisen kertoimen, vaikka ristiintaulukoinnin perusteella voisi tuloksen olettaa olevan
negatiivinen. Tähän saattaa vaikuttaa ristikkäisvaikutus asennoitumista käsittelevän kysymyksen
kanssa, sillä tyytyväisyyden voidaan olettaa vaikuttavan myös metsänomistajan asennoitumiseen.
Aikaisempien tutkimusten perusteella metsänomistajan suhtautumiseen osallistua hiilen sitomiseen
vaikuttaa erityisesti siitä saatava korvaus. Kuitenkin myös sopimusehdot, kuten sopimuksen kesto,
purkumahdollisuus ja edellytettävät metsänhoidolliset toimenpiteet vaikuttavat metsänomistajien
kiinnostukseen olla osallisena hiilen sitomista lisäävissä hankkeissa. (mm. Dickinson ym., 2012;
Håbesland ym., 2016; Khanal ym., 2017; Markowski- Lindsay ym., 2011.) Tässä tutkimuksessa
käytettävässä kyselyssä metsänomistajille ei kuitenkaan esitetty tarkkoja korvausmääriä tai
sopimusehtoihin liittyviä ominaisuuksia, joten vertailu voidaan toteuttaa ainoastaan tarkasteltaessa
metsänomistajien ja tilojen taustapiirteitä. Aiemmissa tutkimuksissa metsänomistajille on usein
esitelty tarkempi kuvaus tietyn tyyppisestä hankkeesta ja sen sisältämistä muista yksityiskohdista
(mm. Håbesland ym., 2016; Khanal ym., 2017). Siten tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää
korkeintaan suuntaa antavina, eikä vertailu suhteessa aiempien tutkimusten tuloksiin ole yhtä
mielekästä.
Ikä, koulutustaso ja metsänomistajan näkemys oman metsän merkityksestä hiilinieluna osoittautuivat
kaikissa malleissa tilastollisesti merkitseviksi, joiden osalta tulokset vertautuvat myös aiempien
tutkimusteen tuloksiin. Koulutustason nousun on havaittu vaikuttavan

myönteisempään

suhtautumiseen hiilikompensaatiohankkeita kohtaan, kuten myös metsänomistajan tietämyksen
yleisellä tasolla metsien ilmastovaikutuksista (Håbesland ym., 2016; Khanal ym., 2017).
Metsänomistajan iän osalta saatiin myös aiemmissa tutkimuksissa vastaava tulos eli iän noustessa
kiinnostus hiilensidontaan todennäköisesti laskee (Håbesland ym., 2016; Khanal ym., 2017;
Markowski- Lindsay ym., 2011). Tulosten perusteella on kuitenkin vaikea vetää johtopäätöksiä siitä,
muuttuisiko tietyt taustapiirteet omaavien metsänomistajien kiinnostus halukkuudeksi osallistua
konkreettisiin hankkeisiin.
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5 Johtopäätökset
Tulevaisuudessa metsien hoidossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota kokonaisvaltaiseen kestävään
kehitykseen sekä eri käyttömuotojen ja näkökulmien yhteensovittamiseen. Metsät ovat Suomelle
taloudellisesti tärkeä luonnonvara niiden tuottaessa uusiutuvia raaka-aineita, jotka voivat korvata
fossiilisia raaka-aineita. Tämä edellyttää kuitenkin kestävän hakkuutason ylläpitämistä myös
jatkossa, sillä kasvava puun kysyntä vaatisi myös hakkuiden lisäämistä, jolloin ilmastovaikutukset
nielujen vähentymisen seurauksena voisivat jäädä vähäisiksi. Taloudellisen hyödyn lisäksi metsillä
on olennainen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.
Metsät sitovat hiiltä ilmakehästä ja tarjoavat elinympäristön lukuisille eri lajeille. Näitä tavoitteita
voidaan vaalia soveltamalla erilaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä.
Aikaisemmat tutkimukset koskien metsänomistajien halukkuutta osallistua hiilensitomista lisääviin
hankkeisiin ovat käsitelleet tarkempia kuvauksia hankkeista, joissa on tavoiteltu hiilen sitomista. Ne
sisältävät useimmiten myös osallistumisesta saatavan korvauksen tason, joka on useimmiten
merkitsevin houkuttelevuuteen vaikuttava asia. Tässä tutkielmassa saadut tulokset metsänomistajien
taustapiirteiden vaikutuksesta kiinnostukseen lisätä hiilensidontaa olivat kuitenkin suurimmaksi
osaksi odotettuja niiden vastatessa aiempia vastaavan kaltaisia tutkimustuloksia. Taustapiirteissä
merkitsevinä tekijöinä havaittiin useimmiten ikä, omistajan sukupuoli, koulutustaso ja näkemys oman
metsän merkityksestä hiilinieluna. Metsänomistajien suhtautuminen hiilen sitomiseen on riippuvaista
tilojen

ja

omistajien

taustapiirteistä,

joten

olisikin

olennaista

tunnistaa,

minkälaisten

metsänomistajien osallistumishalukkuus on todennäköisesti keskimääräistä korkeampi.
Ilmastopoliittisten tavoitteiden kytkeytyessä metsien hiilensidonnan lisäämiseen, on tärkeää
huomioida toimenpiteiden houkuttelevuus yksityisten metsänomistajien näkökulmasta, sillä heidän
omistuksessaan on suurin osa Suomen metsämaasta. Yhteneväiset toimenpiteet suhteessa
metsänomistajien tavoitteisiin voisivat houkutella useamman osallistumaan maltillisemmallakin
korvauksella. Yksityiset metsänomistajat ovat monipuolinen joukko, joilla on erilaisia tavoitteita
omistukselleen, eikä kaikkien kuitenkaan voida olettaa olevan kiinnostuneita osallistumaan
ilmastotavoitteita edistävien toimenpiteiden käyttöönottoon osana omien metsien hoitoa edes
riittävällä korvauksella. Liiallinen korvauksen taso olisi myös ongelmallinen, sillä se voisi lisätä puun
tarjontaa toisaalla, jos korvaus houkuttelisi monia metsänomistajia osallistumaan puuntuotantoa
vähentäviin toimiin, jolloin puun hinta nousisi. Poliittisissa ohjauskeinoissa tulisi huomioida
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monipuolisesti erilaisia menetelmiä, joita metsänomistajat voisivat toteuttaa osana metsien käyttöä ja
hoitoa.
Metsäammattilaisten rooli on tärkeä yhteensovitettaessa erilaisia tavoitteita. Neuvonnassa heidän
pitäisi tuoda esille eri näkökulmia sekä vaihtoehtoja metsien hoidossa kuunnellen metsänomistajan
intressejä huomioiden samalla sijainnin kannalta tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, sillä
mahdollisuudet toteuttaa hiilen sidonnan lisäämistä riippuvat myös kasvupaikan olosuhteista.
Toisaalta haasteellista on myös se, ettei kaikilta osin ole varmuutta eri toimenpiteiden vaikutuksista
toisiinsa. Kuitenkin neuvonnassa tulisi pyrkiä ohjaamaan metsänomistajien päätöksentekoa tuomalla
entistä

laajemmin

vaihtoehtoja

yksittäisistä

metsänhoidollisista

toimenpiteistä.

Tällöin

metsänomistaja voisi valita toimenpidekehikosta itselleen sopivia vaihtoehtoja ja yhteensovittaa ne
osaksi omia tavoitteitaan metsiensä käsittelyssä.
Osaan tässä tutkielmassa käsitellyistä metsänhoitomenetelmistä kohdistuu tukea jo nykyisten
järjestelmien puitteissa. Tukijärjestelmien suunnittelussa olisikin hyvä huomioida, miten eri
toimenpiteillä voidaan päästä tavoitteiden kannalta vaikuttaviin hyötyihin kustannustehokkaasti.
Uudistamalla metsänhoitomenetelmiä etenkin turvemailla on mahdollista saavuttaa merkittäviä
ilmastovaikutuksia

ja

turvemailla

jatkuvan

kasvatuksen

toteuttaminen

kiinnostaa

useita

metsänomistajia. Lisäksi turvemaille kohdennetut toimenpiteet tuottavat usein muitakin positiivisia
vaikutuksia, jotka näkyvät myös vesistökuormituksen vähenemisenä sekä puun kasvun
lisääntymisenä.
Jatkotukimusta ajatellen olisi olennaista selvittää metsien tuottamia ekosysteemipalveluja tukevien
toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Tämä edistäisi ohjauksen ja neuvonnan suunnittelua sekä eri
toimien

tarkoituksenmukaista

kohdentamista

osaksi

metsien

käyttöä.

Ilmastopolitiikan

toteuttamisessa metsiin kytkeytyviä toimenpiteitä pystyttäisiin kohdentamaan optimaalisemmin, kun
olisi tiedossa, millainen vaikutus olisi päästöjen kannalta ja kuinka suuret kustannukset toteuttaminen
aiheuttaisi.

Metsänomistajien

ilmastoystävälliset

ja

näkökulmasta

monimuotoisuutta

olisi

tukevat

olennaista

tutkia

enemmän,

metsänhoitomenetelmät

koetaan

millaiset
heidän

näkökulmastaan hyväksyttävinä ja houkuttelevina, jotta osallistumishalukkuutta vapaaehtoiseen
järjestelmään pystyttäisiin lisäämään. Suomessa eri toimenpiteitä voitaisiin esitellä metsänomistajille
esimerkiksi jonkin hiilen sitomista edistävän kuvitteellisen tai todellisen hankkeen muodossa ja
selvittää, miten hyväksyttävinä he pitävät erilaisista menetelmistä ja sopimusehdoista rakennettuja
ohjelmia. Metsänomistajan päätöksenteon kannalta olisi myös hyödyllistä selvittää neuvonnan ja
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ohjauksen tehokkuutta tarkastelemalla esimerkiksi satunnaisotannalla metsänomistajien halukkuutta
ottaa käyttöön valikoituja metsänhoitomenetelmiä esittelemällä eri ryhmille monipuolisesti
yksittäisiä toimenpiteitä ja selvittää, minkälaiset toimenpiteet kiinnostavat metsänomistajakuntaa.
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