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Sampo Soimakallio – kuka?
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• Ryhmäpäällikkö, Suomen 
ympäristökeskus, Luonnonvarojen 
kestävä käyttö

• Ilmastonmuutoksen hillinnän 
systeemianalyysitutkimusta vuodesta 
2000 (VTT, SYKE)

• Tekniikan tohtori (energiatekniikka, 
Aalto, 2012

• Dosentti (ympäristötieteet, HY, 2015)
”Hänen metsänsä ovat kiihkotonta biomassaa, jouleja, hiiltä ja 
metodisia haasteita” – Metsä meidän jälkeemme -kirja



Mikä on nielu ja miten se lasketaan?

• Lähteet aiheuttavat päästöjä

• Nielut aikaansaavat poistumia

• Hiilinielu on mikä tahansa prosessi, joka poistaa 
ilmakehästä hiiltä johonkin hiilivarastoon

• Hiilivarasto toimii hiilinieluna, jos varastossa olevan hiilen 
määrä kasvaa

• Metsät toimivat hiilinieluna, jos metsien hiilivarasto kasvaa

• Metsissä aina sekä hiilen poistumia että päästöjä

• Poistumien ja päästöjen nettotase määrittää kuinka 
merkittävä hiilinielu tai päästölähde metsä on

• Taseeseen lasketaan yleensä myös muut kasvihuonekaasut
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Kasvillisuuden ja valtamerten nielujen 
merkitys ilmakehän CO2-pitoisuuden kannalta 

4https://www.globalcarbonproject.org/ 

https://www.globalcarbonproject.org/


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
� Toistaiseksi keinoja metsien ja maaperän hiilen sidonta, tulevaisuudessa 

mahdollisesti myös tekniset keinot https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/


Metsien nielun lisäyspotentiaali globaalisti 
muutama miljardi tonnia CO2 vuodessa

6Griscom et al. 2017



Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ja 
-poistumat Suomessa 1990-2019
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Tilastokeskus 2020



LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat 
Suomessa 1990-2019
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Metsämaan päästöt ja poistumat 
Suomessa 1990-2019
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Menetelmäkorjaukset ja uusi tieto muuttavat 
metsämaan poistumalukuja jatkuvasti, myös 
epävarmuudet merkittäviä
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Metsämaan nettopoistumien epävarmuus n. 30 %
https://www.luke.fi/blogi/kasvihuonekaasuinventaario-jatkuvaa-kehittamista/ 

https://www.luke.fi/blogi/kasvihuonekaasuinventaario-jatkuvaa-kehittamista/


Millaiseksi Suomen metsien 
hiilinielu kehittyy tulevaisuudessa?
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?
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Viime vuosina Luken MELA-mallilla laskettuja 
arvioita metsien hiilinielun kehityksestä 
muutamissa skenaarioissa
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Skenaario/nielu 2030 2050
Luke MALULU WEM (2/2019), 80 Mm3a-1 -38 -59

Luke MALUSEPO WEM uusi (1/2020), 80 Mm3a-1 -25 -34

Luke MALULU LT2 (2/2019), 75-62Mm3a-1 -44 -95

Luke MALULU LT2i (2/2019), 75-62 Mm3a-1 -48 -112

Luke MALUSEPO Säästö (1/2020), 87-92 Mm3a-1 -16 -16

MALULU: 
https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteelli
sta 
MALUSEPO: https://cris.vtt.fi/en/publications/hiilineutraali-suomi-2035-skenaariot-ja-vaikutusarviot

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
https://cris.vtt.fi/en/publications/hiilineutraali-suomi-2035-skenaariot-ja-vaikutusarviot


Eri mallit tuottavat hyvin erilaisen puuston 
nielun samankaltaisella hakkuutasolla
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Epävarmuuksista huolimatta hakkuut 
pienentävät nielua merkittävästi
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Lähde: Suomen ilmastopaneeli 2/2019

1 Mm3 muutos 
vuotuisissa hakkuissa 
~ 1,3-1,7 Mt CO2 
muutos nielussa



Uudella laskurilla voi tarkastella 
suuruusluokkaisesti, miten puun korjuu 
vaikuttaa metsän hiilinieluun
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Metsien hiilinieluun vaikuttavat tekijät

Hiilinielua kasvattavat

► Puuston kasvun 
lisääntyminen

► Hakkuupoistuman 
vähentyminen

► Maaperän ja kuolleen 
puun päästöjen 
vähentyminen
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Hiilinielua pienentävät

► Puuston kasvun 
vähentyminen

► Hakkuupoistuman 
lisääntyminen

► Maaperän ja kuolleen 
puun päästöjen 
lisääntyminenLähde: Saksa 2020



Johtopäätökset

• Metsien hiilinielua lisäämällä voidaan poistaa merkittävästi 
hiiltä ilmakehästä 🡪 ei kompensoi päästövähennysten 
tarvetta

• Nielun määrällinen todentaminen ja pysyvyys epävarmaa

• Suomen metsät ovat hiilinielu, suuruusluokka on epävarma

• Mikä on Suomen metsien nielukapasiteetti?

• Teoriassa varaston ~ 2-3-kertaistaminen mahdollinen

• Käytännössä riippuu siitä, mitä toimia pidetään 
mahdollisina

• Hakkuutaso, hakkuutapa, lannoitukset, jalostetut lajikkeet

• Ilmastonmuutoksen tuomat epävarmuudet ja 
sopeutuminen
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Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoja: sampo.soimakallio@syke.fi 

mailto:sampo.soimakallio@syke.fi

