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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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Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ja 
-poistumat Suomessa 1990-2018
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LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat 
Suomessa 1990-2018
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2018 LULUCF-nettonielu
(Tilastokeskuksen 

pikaennakon mukaan)

● -14,2



Metsämaan päästöt ja poistumat 
Suomessa
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-20,7●

2018 metsämaan nettonielu 
(Tilastokeskuksen 

pikaennakon mukaan)



Menetelmäkorjaukset ja uusi tieto 
muuttavat metsämaan poistumalukuja 
jatkuvasti, epävarmuudet merkittäviä
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Vuoden 2017 metsämaan nettopoistumien epävarmuus 

n. 30 % uusimman kasvihuonekaasuinventaarin mukaan



Arvio puuston hiilitaseesta Suomen 
maakunnissa vuonna 2018
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Lähde: Soimakallio ym. (julkaisematon)



Millaiseksi Suomen metsien 
hiilinielu kehittyy tulevaisuudessa?
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Tänä vuonna julkaistuja Luken MELA-mallin
mukaisia 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 (11/2019), 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 (11/2019), 87-92 Mm3a-1 -16 -16

MALULU: https://tietokayttoon.f i/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-

on-haasteellista

MALUSEPO: https://www.luke.fi/uutinen/ilmastoneutraali-suomi-2035-jatkoselvitysten-alustavat-tulokset-kertovat-etta-tavoite-on-erittain-haastava-mutta-saavutettavissa/

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
https://www.luke.fi/uutinen/ilmastoneutraali-suomi-2035-jatkoselvitysten-alustavat-tulokset-kertovat-etta-tavoite-on-erittain-haastava-mutta-saavutettavissa/


Puuston nielu riippuu täysin puuston 
kasvun ja kokonaispoistuman erotuksesta

11MELA-mallin tulokset poikkeavat kasvihuonekaasuinventarioiden trendistä

Lähde: https://www.syke.fi/f i-FI/Ajankohtaista/Havaintojablogi/Sampo_Soimakallio_Milla_hakkuutasolla_Su(53093)

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Havaintojablogi/Sampo_Soimakallio_Milla_hakkuutasolla_Su(53093)


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



Johtopäätökset

• Suomen metsät ovat hiilinielu, suuruusluokka on epävarma

• Metsien hiilinieluun vaikuttavat oleellisesti:

• Puuston kasvun kehitys: suurempi puuston kasvu, 
suurempi nielu

• Puuston poistuman (hakkuupoistuma, hukkarunkopuu, 
luonnonpoistuma) kehitys: suurempi puuston poistuma →
pienempi nielu

• Maaperän kasvihuonekaasutaseiden kehitys
• Hakkuutähteiden korjuu pienentää nielua
• Turpeen hajoaminen orgaanisilla mailla aiheuttaa päästöjä
• Lämpötilan kehityksen aiheuttama epävarmuus
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Kiitos mielenkiinnosta!

Lisätietoja: sampo.soimakallio@ymparisto.fi

15

mailto:sampo.soimakallio@ymparisto.fi

