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Mitä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää?
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→ Jatkuvaa ja nopeaa päästöjen vähentämistä ja nielujen kasvattamista

→ Mitä hitaammin päästöt vähenevät, sitä enemmän hiiltä on poistettava 

ilmakehästä nieluilla; pätee myös toisinpäin

→ Metsät voivat auttaa vähentämään päästöjä ja (vai tai?) sitomaan hiiltä 

ilmakehästä

Lähde: IPCC 1.5 SMP 2018



Miksi metsän ja puutuotteiden osalta 
lasketaan varastonmuutoksia?
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Mikä on hiilivaraston ja -nielun ero?
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Lähde: Hildén ym. 2016



Kansallisen metsästrategian mukaisessa 
skenaariossa Suomen metsien hiilivarasto 
kasvaa
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Lähde: Koljonen ym. 2020



Kansallisen metsästrategian mukaisessa 
skenaariossa Suomen metsien hiilinielu 
ei kasva

6Lähde: Koljonen ym. 2020



Miten metsien ilmastohyödyt maksimoidaan?

► Maksimoidaan metsien hiilivarasto, jolloin metsiin on sitoutuneena eniten hiiltä 

ilmakehästä?

► Ei hakata mitään

► Maksimoidaan metsien ja puutuotteiden yhteinen hiilivarasto, jolloin metsiin ja 

puutuotteisiin on sitoutuneena eniten hiiltä ilmakehästä?

► Hakataan, mutta valmistetaan vain mahdollisimman pitkäikäisiä puutuotteita

► Maksimoidaan puuntuotos, jolloin saadaan eniten puuta korvaamaan 

uusiutumattomia raaka-aineita?

► Hakataan metsät riittävän nuorina, jotta vuosituotos yli ajan maksimoituu 

► Maksimoidaan yhteenlaskettuna substituutiohyödyt (vältetyt päästöt) ja metsien ja 

puutuotteiden hiilivarasto?

► ???
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Hakkuiden lisäyksen ilmastohyödyt 
realisoituvat viiveellä
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hakataan vähemmän

hakataan enemmän

aika

ilmastohyöty



Hakkuiden lisääminen pienentää metsien 
hiilinielua merkittävästi
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Lähde: Suomen ilmastopaneeli 2/2019

→ Jokaista metsästä 

korjattua hiilitonnia 

kohden metsän 

hiilivarasto pienenee 

luokkaa 1,5-2 tonnia 

useiksi vuosikymmeniksi

→ Metsästä korjattua 

hiilitonnia kohden voidaan 

välttää fossiilisia päästöjä 

keskimäärin 0,5-1 tonnia 

(Soimakallio ym. 2016)



Mitä enemmän hakataan, sitä 
alhaisemmaksi puuston kasvu jää
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87-90 Mm3a-1

70-72 Mm3a-1



Puutuotteisiin sitoutuu verrattain vähän 
hakkuukertymän hiilestä
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Lähde: Soimakallio ym. 2021
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Suomen metsien ja puutuotteiden nielun 
merkitys EU:n asettamissa ilmastovelvoitteissa

Metsämaan ja 

puutuotteiden nielu

Vertailutaso 

(n. 29,4 Mt CO2-ekv./a*)

Maksimihyöty LULUCF-sektorille

(n. 2,5 MtCO2-ekv./a)

Maksimi kompensaatiojousto

(keskimäärin 5,4 Mt CO2-ekv./a)

maksimihyöty saavutettu, ei 

lisähyötyä

hyöty jää maksimihyötyä 

pienemmäksi

hyöty menetetty, ei haittaa

hyöty menetetty, 

täysimääräinen lisähaitta 

LULUCF-sektorille / 

taakanjakosektorille

* Komission esitys, 2021-2025

> n. 32 Mt CO2-ekv.

< n. 24 Mt CO2-ekv.



Metsien hiilinieluun vaikuttavat tekijät

Hiilinielua kasvattavat

► Puuston kasvun 
lisääntyminen

► Hakkuupoistuman 
vähentyminen

► Maaperän ja kuolleen 
puun päästöjen 
vähentyminen

13

Hiilinielua pienentävät

► Puuston kasvun 
vähentyminen

► Hakkuupoistuman 
lisääntyminen

► Maaperän ja kuolleen 
puun päästöjen 
lisääntyminen



Johtopäätökset

• Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen riippuu oleellisesti päästöjen 
ja nielujen kehityksestä

• Nielu tarkoittaa, että varasto kasvaa 

• Varaston kasvun pitäisi kiihtyä, jotta nielu kasvaa

• Hakkuiden lisäys pienentää nielua, samoin metsätähteiden 
korjuun lisäys → vaikutus voi olla vähintään vuosikymmeniä hyvin 
merkittävä

• Hiilen sidonnan ja substituution välillä on hyvin helposti trade-off

• Nielun ja sen muutosten merkitys ilmastovelvoitteissa riippuu 
siitä, minkälaisia laskentasääntöjä maankäyttösektorille, ml. 
metsiin ja puutuotteisiin sovelletaan
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