
Hiilinielut 

ilmastonmuutoksen 

hillinnässä

6.2.2019

Jussi Nikula

WWF Suomi

©
 N

A
T

U
R

E
P

L
.C

O
M

 /
 E

D
W

IN
 G

IE
S

B
E

R
S

 /
 W

W
F



?

Pitäisikö Suomen hallituksen ottaa tärkeimmäksi 

tavoitteekseen ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen 

1,5 asteeseen, vaikka se tarkoittaisi puuttumista 

suomalaisten nykyiseen elämäntapaan?

Lähde:https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005975737.html?



Aikaa on vähän. Päästöt on pakko saada alas 

pian, jotta muutos on hallittava.

Lähde: http://www.nature.com/polopoly_fs/1.22201!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/546593a.pdf



1,5 asteen tavoite on jo menetetty

- paitsi jos luottaa pelastaviin teknologioihin (mutta…) 

http://folk.uio.no/roberan/GCB2018.shtml



Puun monet 

mahdollisuudet

Lähde: Metsäkeskus: Puunjalostus, puutavaralajit, mitta ja

laatuvaatimukset, osio 6



W
W

F

Uhanalainen 

metsäluonto



Metsäluontotyyppien uhanalaisuus 2018:

76 % metsäluontotyypeistä on uhanalaisia 

Lähde: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus



Miksi luonnon monimuotoisuus 

heikkenee?

Suomalainen metsätalous on erittäin  

laajamittaista ja intensiivistä.

• Suojelualueverkosto riittämätön

• Vanhat metsät ovat vähentyneet

• Kuolleen puun ja lahopuun määrä on 

vähentynyt



Laskelma, joka 

huomioi ekologisen 

kestävyyden

Mitä metsä kestää?  http://wwf.fi/mediabank/7067.pdf

http://wwf.fi/mediabank/7067.pdf


Mitä metsä kestää. WWF, 2015.

LASKELMA 2015: Suomalaisen metsätalouden kestävyyttä voidaan 

merkittävästi lisätä vuoden 2014 hakkuumäärän puitteissa. 
Tarvitaan kattava suojelualueverkosto ja parempia metsätalouden käytäntöjä



2010
• Tilanne: Luonnon monimuotoisuus heikkenee yhä

• Jatkoaika: Luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen pysäytetään 2020 mennessä

2015

2020 • Monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtynyt vai 

jälleen uusi jatkoaika? 

• Jatkoajan puoliväli

• METSO-ohjelman toteuttamisen vaikeudet

• Uudistetun metsälain haitalliset vaikutukset 

monimuotoisuuteen

Raportin aikaan olimme monimuotoisuuden 

heikkenemisen pysäyttämisen jatkoajan puolivälissä

-> Raportin jälkeen hallitusohjelman mukaisesti hakkuiden lisääminen lähes 

neljänneksellä ja luonnonsuojelun rahoituksen vähentäminen noin 50 %



”Seuraavan 50 vuoden aikana … 

uhanalaisista lajeista vähintään 74 

mutta jopa 243 tulee kuolemaan 

sukupuuttoon. Tämän vuoksi edes 

nykyinen metsätalous ei ole kestävää”

Metsien nykyinen käyttö ja käytön lisääminen vaarantavat 

luonnon monimuotoisuuden

BIOS-julkilausuma 24.3.2017, 68 tutkijaa, 

http://bios.fi/julkilausuma/julkilausuma240317.pdf

http://bios.fi/julkilausuma/julkilausuma240317.pdf


Mitä Suomen metsien 

hiilinieluille tapahtuu?



Hakkuiden vaikutus metsien hiilinieluihin 

metsikkötasolla (suuntaa antava kuva)

Lähde: Ilmastopaneeli 2015, Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen

Harvennushakkuut 

ja päätehakkuut

Ei hakkuita

Puuston 

hiilivaraston 

menetys



Source: Google Maps & http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta

Mitä enemmän hakkuita, sitä 

enemmän menetettyjä 

hiilivarastoja ja pariksi kolmeksi 

vuosikymmeneksi menetettyjä 

hiilinieluja



”Puun käytön lisääminen pienentää Suomessa metsien hiilinielua ja 

metsien hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi eteenpäin 

verrattuna tilanteeseen, jossa käyttöä ei lisätä.”
Ilmastopaneeli 2015, Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen

Lähde: Luke 2016. Skenaariolaskelmiin perustuva puuston ja metsien kasvihuonekaasutaseen kehitys vuoteen 2045

80 Mm3

73 Mm3

12 Mt



Jos muut maat 

puolittavat metsiensä 

hiilinielut?

5 X

6 X

Suomen 

päästöt

Suomen 

päästöt

Lähde: UNFCCC, oma laskelma



Mutta fossiilisten ja uusiutumattomien materiaalien 

korvaaminen bioratkaisuilla korvaa hiilinielun pienenemisen –

vai korvaako?

”puunkäytön lisääminen johtaa 

nettopäästöjen lisääntymiseen

muutaman vuosikymmenen 

aikavälillä”
Sievänen ym. 2016, Metsät biotalouden raaka-aineena ja 

hiilinieluna, Metsätieteen aikakausikirja 2/2016 



Puurakentamisen hiilijalanjälkilaskenta ei 

huomioi puun hankinnan vaikutusta 

metsän hiilinieluun



Bioenergian ilmastohyödyt ovat 

kyseenalaiset & Bioenergiaa on vähän 

verrattuna fossiilisten käyttöön

Hakevuori Oy:n energiapuupinoja Askolassa 24.1.2019 / kuva: Greenpeace



Esimerkkilaskelma biopolttoaine-

laitoksen ilmastohyödyistä

Puun tarve: 2,8 milj.m3

Tuotanto: 225 000 t biopolttoaineita

Arviot:

Liikenteen päästövähenemä: alle 1 Mt

Metsän hiilivaraston vähenemä: noin 1 Mt
(oletetaan laitoksen käyttävän vain 

hakkuutähdeoksia, tarkastelujakso 20 v)



”Jätteet ja tähteet” ovat usein jo 

täyskäytössä. Mitä tapahtuu, jos ne 

meneekin autojen tankkiin?

Kuva: Forchem, The Real Green Gold



Tieteelliset yhteenvedot osoittavat 

linjakkaasti puun käytön ilmastovaikutukset



Kiinteän biomassan muuttaminen nestemäiseksi polttoaineeksi 

tapahtuu noin 50 % tehokkuudella. Hakkuutähdeoksista tehdyn 

biopolttoaineen ilmastohaitta on 100 v päästä vain noin 40 % öljyä 

pienempi. Ensimmäiseen noin 30 vuoteen ilmastohyötyjä ei ole.

Pingoud et al 2015: Carbon balance indicator for forest bioenergy scenarios



Biotalous investointikohteena



Ennustettava biotalouden investointiympäristö?

- Lisäregulaatiota odotettavissa

• 2018 IPCC:n 1,5 asteen analyysi

• 2019 EU:n ilmastostrategia 2050 -> 2030 tavoitteiden 

kiristäminen?

• 2022 EU bioenergian kestävyyskriteeristön päivittäminen

• 2023 IPCC:n seuraava arviointiraportti ja Pariisin sopimuksen 

tavoitteiden kiristäminen



Tiedepohjaiset investointityökalut tulevat 

tarkastelemaan biotalouden 

ilmastoneutraaliusoletusta



Biotalous piti olla vähemmällä enemmän, 

mutta onkin enemmällä vähemmän?

Lähde: Hietala,J., Huovari, J. 2017. Puupohjaisen biotalouden 

taloudelliset vaikutukset ja näkymät.



Saksalaiset saavat luonnonvarojen käytöstä kaksinkertaisen 

hyödyn suomalaisiin verrattuna – ja ero kasvaa



Mitä hakkuiden jatkuva kasvattaminen tarkoittaa?

Tuplasti lannoitusta, tuplasti kunnostusojitusta ja viisinkertaisesti 

jalostetun siemenen käyttöä

- Mitä tapahtuu metsäluonnon monimuotoisuudelle? 

Lähde: Luke 2017, Jari Hynynen. https://www.slideshare.net/LukeFinland/metsien-kasvun-lismisen-keinot-ja-vaikutukset-

jari-hynynen-luke

https://www.slideshare.net/LukeFinland/metsien-kasvun-lismisen-keinot-ja-vaikutukset-jari-hynynen-luke


Biotalouden rooli on tärkeä, mutta hyvin rajallinen 

- katse raaka-aineesta tarpeiden täyttämiseen ja lisäarvoon

• Puunkäytön lisäys on haitallista luonnolle ja ilmastolle – Mutta puun 

maltillinen käyttö on selvästi osa ratkaisua 

• Puun käyttö ei ole hiilineutraalia

• Ilmastovaikutukset huomioitava joko päästökertoimella tai LULUCF-sektorilla

• Luonnonvarojen käytön lisäämisen sijaan Suomi kaipaa visioita 

kestävästä taloudesta

• Energiaratkaisut: Rakennusten energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen ja 

joukkoliikenteen lisäys, poltosta riippumattomat energianlähteet, vahvat 

siirtoverkot, kysyntäjousto, energiavarastot

• Kestävän talouden ratkaisut: Kiertotalouden, jakamistalouden, kohtuutalouden, 

donitsitalouden jne periaatteet -> uudet talouden muodot & luonnonvarojen 

käytön merkittävä vähentäminen



Kiitos!
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