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Tausta 

• Maanmuokkaus avohakkuun yhteydessä 
metsäojitetuilla soilla: metsänhoidollinen vastaan 
ilmastollinen näkökulma 

• Oletus: Parantaa istutustaimien kasvuoloja mutta 
saattaa olla ilmastovaikutuksiltaan haitallinen 

• Niukasti tutkimustietoa olemassa paksuturpeisilta 
ojitusalueilta (eri maanmuokkausmenetelmien 
soveltuvuus, muokkauksen aiheuttamat 
kasvihuonekaasupäästöt) 



Materiaali ja menetelmät 

• Maanpinnankäsittelyt: ei muokkausta, 
laikutus, mätästys 

• Vaikutukset 1) metsänuudistamisen 
onnistumiseen; 2) turpeen hiilidioksidi-, 
metaani- ja typpioksiduulipäästöihin (sekä 
kokonaisilmastovaikutus)   

• Koekentät: Joenvarsisuo (Hyytiälä), 
Haukilammenneva ja Häädetjärvi (Parkano) 

 



Maanpinnankäsittelyt 
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Materiaali ja menetelmät 

• Lisäksi kasvihuonekokein tarkasteltu 
todennäköiset vesitalouteen liittyvät 
ongelmat, jotka voivat esiintyä mättäissä 
(liiallinen kuivuus) ja laikuissa (liiallinen 
märkyys) 3) taimien stressinsietokyky 
kuivuutta ja märkyyttä vastaan 
kenttäturpeessa 
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Johtopäätökset 

   Metsänuudistaminen 
 
• Mahtava mätästys, lohduton laikutus, ei 

muokkausta ei hassumpaa… 

• Mättään paremmuus lähinnä kyse 
viljelykohdan parantuneesta ilmavuudesta / 
paikalliskuivatuksesta  



Kasvihuonekaasut 

• Maanmuokkaus ei näytä lisäävän turpeen 
kasvihuonekaasupäästöjä  karuilta 
metsäojitetuilta soilta 

• Pieniä päästöjä, mielenkiintoisia ilmiöitä 
(esim. vaikutus muokkausalan sisälle jääviin 
häiriintymättömiin pintoihin; vettyminen ja 
metaani mätästetyllä alalla) 

 



Stressinsietokyky 

• Kuivuudesta välittömämmät ja vakavammat 
seuraukset (ilmenevät yhden kasvukauden 
aikana) männyn istutustaimille 

• Ankarasta stressistä huolimatta uusien 
neulasten potentiaalinen fotokemiallinen  
tehokkuus pysyy pitkään korkeana…edistää 
toipumista (?) 

• Mänty on tutkijaa sitkeämpi ja kestää stressiä 
olennaisesti paremmin… 
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