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Käsitteet �hiilinielu� ja �hii-
livarasto� menevät kes-
kustelussa helposti sekai-
sin, mikä aiheuttaa usein 
väärinkäsityksiä metsien 

hyödyntämisen ilmastonäkökohtien pe-
rusteluissa. Tämän takia hiilinielun ja 
-varaston käsitteiden sisäistäminen on 
peruslähtökohta metsien käytön ilmas-
toväittämien ymmärtämisessä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
kannalta olennaista on metsiin ja maape-
rään varastoitunut hiilimäärä ja sen ke-
hittyminen. Metsät toimivat hiilinieluna, 
kun niiden puuston ja maaperän yhteen-
laskettu hiilivarasto kasvaa. Ilmakehästä 
poistuu tällöin enemmän hiilidioksidia 
kuin sitä vapautuu sinne, eli metsät vii-
lentävät ilmastoa tai ainakin hidastavat 
sen lämpenemistä. Päinvastaisessa ti-
lanteessa metsät toimivat hiilidioksidin 
päästölähteenä ja näin kiihdyttävät il-
mastonmuutosta.

Metsien hiilivarasto puolestaan muo-
dostuu metsämaan ( jossa puuston kasvu 
yli kuutiometrin vuodessa), kitu- ja jou-
tomaiden puustosta ja niiden maaperän 
sisältämästä hiilestä. Puuston hiilivaras-
to lisääntyy, kun sen vuotuinen kasvu on 

suurempi kuin sen vuotuinen poistuma. 
Puuston poistuma koostuu hakkuuker-
tymästä (= metsä- ja energiateollisuu-
den sekä kotitalouksien käyttämä puu) 
ja metsään hakkuissa jäävistä runkopuun 
osista (metsähukkapuu). Näiden lisäksi 
poistumaan lasketaan luontaisesti kuol-
leet puut (luonnonpoistuma). 

Metsien puuston ja 
maaperän yhteenlasketun 
hiilivaraston kasvaessa ne 
toimivat hiilinieluna ja sen 
supistuessa hiilidioksidin 

päästölähteenä.  

Maaperän hiilivarasto kasvaa, kun maan 
alla olevan biomassan (esimerkiksi juu-
rien) ja maa-aineksen sisältämän hiilen 
määrä kasvaa, eli karikkeen ja maaperän 
sisältämän hiilen määrä kasvaa enemmän 
kuin maaperän sisällä ja päällä olevan or-
gaanisen aineen hiili hajoaa. 

Maaperän hiilivaraston kehitykseen 
vaikuttavat sääolot ja hakkuiden muu-
tokset sekä maaperän käsittelytoimet, 
esimerkiksi muokkaus ja ojitus. YK:n 

ilmastosopimuksen ohjeiden mukaan 
tehtävässä maankäyttöä, maankäytön 
muutosta ja metsänhoitoa (LULUCF 
= Land Use, Land Use Change and 
Forestry ) käsittelevässä kasvihuonekaa-
suinventaariossa otetaan mukaan kaikki 
ihmistoiminnan seurauksena aiheute-
tut kasvihuonekaasupäästöt. Metsien 
turvemaiden ojitus ja maanmuokkaus 
aiheuttavat hiilidioksidipäästöjen lisäk-
si typpioksiduuli- ja metaanipäästöjä. 
Lisäksi kasvihuonekaasuinventaariossa 
ovat mukana kulotuksen ja typpilannoi-
tuksen kasvihuonekaasupäästöt. Näiden 
muiden tekijöiden merkitys metsien kas-
vihuonekaasupäästötaseessa on kuiten-
kin vähäinen. 

Puun kasvun ja maaperän hiilivaras-
ton muutokset dominoivat Suomessa 
metsien kasvihuonekaasupäästötaseen 
lopputulosta (taulukko 1). Usein kun 
puhutaan metsien hiilinielun suuruu-
desta, viitataan tähän taseen vuotuiseen 
tulokseen ilman puutuotteita (kuvio 1). 
Puutuotteiden hiilivarastomuutokset 
otetaan kuitenkin myös huomioon YK:n 
ilmastosopimuksen ja EU:n LULUCF-
ohjeiden mukaan tehtävissä kasvihuone-
kaasuinventaarioissa (taulukko 1), ja ne 

Metsien hakkuiden kasvattaminen 
ei ole ilmastoteko

Metsien hiilinielut ovat puhuttaneet viime vuosina Suomessa. Suomessa on lisätty kotimaisen puun 
hakkuita merkittävästi 2010-luvun alun jälkeen, mikä on pienentänyt ja tulee pienentämään metsiemme 

hiilinielua suuresti tulevina vuosikymmeninä siihen nähden, jos hakkuut olisivat säilyneet 2010-luvun alun 
tasossa. Tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että lisähakkuilla aiheutettu hiilinielumenetys kiihdyttää ilmaston 

lämpenemistä juuri silloin, kun ihmiskunnan pitäisi tehdä kaikkensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
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Jyri Seppälä (oik.)
ja Markku Kanninen 

korostavat, että ilmaston-
muutoksen torjunnan 
kiireellisyys asettaa

uudenlaiset reunaehdot 
metsien hyödyntä-

miselle.














