
Suomessa erityisesti metsät ja suot varastoivat 
suuria määriä hiiltä. Luonnon omista hiilivaras-
toista huolehtimalla suojelemme sekä luonnon 
monimuotoisuutta että hillitsemme ilmaston-
muutosta.
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Luonnonsuojelu  

on ilmastonsuojelua



Metsät ja suot ovat luonnon omia  
hiilivarastoja
Suot ovat Suomen luonnon suurin hiilivarasto. Niihin on arvi-
oitu varastoituneen noin kaksi kolmannesta maaekosysteemi-
en hiilestä. Noin kolmasosa hiilestä on varastoitunut metsiin 
ja niiden maaperään. Myös vesistöjen pohjasedimenteistä 
löytyy merkittävä ja alati kasvava hiilen varasto.

Metsiin ja soihin sitoutuneen hiilen määrä vastaa Suomen 
yli 370 vuoden kasvihuonekaasupäästöjä. Luonnon hiilivaras-
toja säilyttämällä vältytään ylimääräisiltä päästöiltä.

Luonnon hiilivarastoja kasvattamalla voidaan vähentää 
hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja siten hillitä ilmaston-
muutosta. Esimerkiksi iäkkäät, runsaspuustoiset, jo paljon 
hiiltä varastoineet metsät jatkavat hiilen sitomista ja varas-
ton kasvattamista satoja vuosia. Luonnontilaiset suot ovat 
verkkaisesti kasvavia hiilivarastoja.
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Ekosysteemipalveluja  
ja luontoelämyksiä
Ihmisen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä noin puo-
let sitoutuu takaisin luonnon hiilivarastoihin, kuten metsiin, 
mereen ja pelloille. Hiilidioksidin sitoutumista ilmakehästä 
hiilivarastoihin kutsutaan nieluksi.

Ilmastonmuutos etenisi vielä nykyistä nopeammin ellei hiil-
tä jatkuvasti varastoituisi metsiin, soihin ja meriin. Luonnon 
hiilivarastojen kasvattaminen onkin tällä hetkellä tehokkain 
keino poistaa hiiltä ilmakehästä. Luonnon kyky toimia nieluna 
näyttää kuitenkin heikkenevän kun ilmastonmuutos etenee.

On tärkeää pitää huolta nieluina toimivien ekosysteemien 
toiminnasta ja terveydestä, kyvystä tuottaa ekosysteemipal-
veluita. Eliöiden ja elinympäristöjen monimuotoisuudesta 
huolehtiminen on ekosysteemien toiminnan edellytys.

Hiilen varastoina toimivat suuripuustoiset metsät ja pak-
suturpeiset suot ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä. 
Vanhoissa metsissä elää 35 % Suomen uhanalaisista lajeista. 
Tällaisia alueita suojelemalla autetaan sekä luontoa että il-
mastoa – ja tarjotaan ihmisille luontoelämyksiä, virkistystä, 
rauhaa ja suojaa, marja- ja sienisatoja sekä riistaa.
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Soiden hiilivarasto hupenee 
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Suomen soiden valtava hiilivarasto on muodostunut tuhan-
sien vuosien aikana. Viime vuosikymmeninä turpeen hiiliva-
rasto on alkanut pienentyä. Yli puolet soistamme on ojitettu 
lähinnä metsätaloutta varten. Ojitettujen soiden turpeen ha-
jotessa vapautuu myös niihin varastoitunut hiili.

Soiden hiilivarastoja vähentää lisäksi turpeen kaivuu ja 
poltto energiaksi. Kun myös suopeltojen hiiltä vapautuu 
roimasti, Suomen soiden hiilivarasto hupenee vuosittain yli 
viisi miljoonaa tonnia. Hiilidioksidipäästönä tämä on lähes 20 
miljoonaa tonnia eli enemmän kuin kaikki liikenteen päästöt.

Metsien hiilivaraston suuruuteen vaikuttavat etenkin hak-
kuiden määrät ja puuston ikä. Viime vuosikymmenet metsät 
ovat toimineet hiilen nieluina, mikä tarkoittaa niiden hiiliva-
raston kasvamista. Nykyiset tavoitteet vuosittaisille hakkuu-
määrille tulevat toteutuessaan hidastamaan metsien hiiliva-
raston kasvua.

Talousmetsiemme puuston määrä ja siten myös hiilivarasto 
on luonnontilaisia boreaalisia metsiä pienempi. Luonnonmet-
sästä ja sen maaperästä hakkuun jälkeen ilmakehään päässyt 
hiili ei ennätä talousmetsän lyhyenä kiertoaikana sitoutua 
kokonaan takaisin.

Oksien ja varsinkin kantojen kerääminen bioenergiaksi pie-
nentää entisestään metsien hiilivarastoa, sillä kannot maatu-
vat hitaasti ja ylläpitävät siten luonnon hiilivarastoa. Ilmas-
tonmuutoksen torjunnan kannalta tulevat vuosikymmenet 
ovat kriittisiä ja varastojen suojelu on päästöjen vähentämisen 
ohella kriittisen tärkeää.



M
AT

TI
 S

N
EL

LM
A

N

Tiesitkö, että...
•	  Järeässä täysikasvuisessa puussa on kes-

kimäärin noin 1 kuutiometri runkopuuta, 
joka sisältää noin 200 kiloa hiiltä. Noin 19 
kuutiometriä puuta sisältää yhden suo-
malaisen keskimääräisten vuosittaisten 
hiilidioksidipäästöjen verran hiiltä.

•	  Noin 2 hehtaaria itsekseen kasvamaan jä-
tettyä eteläsuomalaista (tai reilu 3 hehtaa-
ria pohjoissuomalaista) metsää sitoo koko 
puuston kasvuun yhden suomalaisen 
päästöjen verran hiiltä.

•	  Luontaisesti kehittyneissä vanhoissa met-
sissä on arviolta 2–4 kertainen määrä hiiltä 
keskimääräiseen talousmetsään verrattuna.

•	  Keskimäärin 50 neliötä suota sisältää suo-
malaisen vuosittaisten hiilidioksidipäästö-
jen verran hiiltä.

•	  Metsistä vuosittain korjatusta puusta ja 
siten puun sisältämästä hiilestä vain alle 
10 prosenttia päätyy pitkäikäisiin puu-
tuotteisiin.

•	  Turveteollisuuden tavoittelema määrä 
uusia turpeenkaivuualoja sisältäisi noin 
140 miljoonaa tonnia hiiltä, mikä vastaa 
noin seitsemän vuoden Suomen  
hiilidioksidipäästöjen hiilimäärää.

•	  Kantojen käyttö energiaksi aiheuttaa 
oksiin verrattuna lähes kaksinkertaiset, 
maaperän hiilivaraston pienenemisestä 
johtuvat päästöt.
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Suomen luonnonsuojeluliitto ry
p. (09) 228 081 • info@sll.fi • www.sll.fi

Miten luonnon hiilivarastoja  
tulisi suojella?
Suomi on viimeksi kansainvälisen biodiversiteetti-
sopimuksen yhteydessä sitoutunut luonnon hiili-
varastojen suojeluun vuonna 2010 Nagoyassa. 

Luonnon hiilivarastojen suojelemiseksi   
Suomen luonnonsuojeluliitto esittää:
•	  Kartoitetaan monimuotoisuudelle tärkeät sekä 

hiilivarastoina toimivat alueet ja edistetään nii-
den suojelua ja varastojen kasvuun tähtäävää 
käyttöä.

•	  Selvitetään nykyisten politiikkatoimien vaiku-
tukset Suomen hiilivarastojen tilaan.

•	  Palautetaan luonnon hiilivarastoja ja ennalliste-
taan vähintään 15 prosenttia hiiltä vapauttavista 
suoekosysteemeistä vuoteen 2020 mennessä.

•	  Lopetetaan turpeen kaivuu ja poltto.

•	  Lopetetaan soiden ojitus ja heikosti kannatta-
vat metsien kunnostusojitukset.

•	  Jätetään kannot metsään ja käytetään energi-
aksi pienempiä hakkuutähteitä ja metsäteolli-
suudelta yli jäävää puuta.

•	  Lasketaan hakkuutavoitteita, niin että metsien 
hiilivarasto kasvaa voimakkaasti.

•	  Lisätään metsien hiilivarastoa jättämällä lisää 
metsiä intensiivisen talouskäytön ulkopuolelle 
kehittymään luontaisesti. Pidennetään metsien  
kiertoaikaa, vähennetään maanmuokkausta ja 
suositaan peitteistä metsänkasvatusta.

www.sll.fi/hiililuonnossa


