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Metsätalouden kestävyys?

• Metsätalouden tavoite on 

laadukkaan tukkipuun 

tuottaminen nopeasti.

• Sitten on sivuvirtoja.
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Ilmastonmuutos
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Ilmastonmuutos on 

globaali ongelma

• Suurin yksittäinen uhka 

myös luonnon 

monimuotoisuudelle

Ilmastonmuutokset syyt

• Fossiilisten polttoaineiden 

käyttö 90 %

• Metsäkato 10 %
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Metsänomistus Suomessa
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• 635 000 yksityistä metsänomistajaa

• Jokaisella omat tavoitteet

• Vain pakko uudistaa – ei hakata
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Puusto Suomen metsissä
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Metsämaata 

20,3 milj. ha



Metsien kasvu ja hiilinielu
• Puuston kasvu 107 milj. m3/v

• Keskimääräinen päiväkasvu >1 

milj. m3

• Kasvu jatkanut kasvuaan

• Kasvun lisääntymisen syyt
• Metsänhoito 2/3

• Ilmastonmuutos 1/3

• Kasvu poistumaa suurempaa 

 metsien hiilivarasto

kasvaa  metsämme ovat 

voimakas hiilinielu
• Myös puutuote on hiilivarasto 

kunnat, päättäkää puurakentaa!
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Hakkuut

• Hakkuuennätys 72,4 milj. m3

(2017)
• 86 % kestävästä

• 2018 uusi ennätys

• Kokonaispoistuma 87 milj. m3

(2017)
• Hakkuukertymä

• + metsään jäävät hakkuutähteet

• + luonnonpoistuma: luontaisesti 

kuolleet puut
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Puuvaranto = metsien hiilivarasto kasvaa hakkuiden kasvun mukana
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Metsät säilyvät nieluna hakkuiden lisääntyessä= nielu ei häviä

• Kestävät hakkuumahdollisuudet 84-

94 milj.m3 vuodessa

• Suomen Energia- ja 

ilmastostrategian (2016) 

hakkuutavoite 80 milj.m3/v vuonna 

2025

• Tavoitteen mukaiset hakkuut 

metsät edelleen voimakas hiilinielu 

(Luke)

• Huom. kuvan ja taulukon luvuista 

vähennettävä (sinällään todellinen) 

suojelualueiden hiilinielu: vertailtavuus.

• Tarkat ennusteet tulevat MALULU-

hankkeesta 2/2019!

• Edelleen vain metsänomistaja 

päättää hakkuusta.

2011-20142015-20242025-20342035-20442045-20542055-2064

EIS2016 -19,2 -16,5 -8,0 -15,0 -23,7 -26,3

EISpäivitetty -36,5 -39,8 -33,2 -41,4 -50,1 -52,3
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Hakkuiden pinta-ala vuodessa (milj. ha)

• Vuosittainen hakkuupinta-ala ei 

juurikaan nousussa, koska 

kasvu/hehtaari lisääntyy. 
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Lähde: 

Tilastokeskus
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Suomen metsät 

sitovat 

kasvaessaan 

puolet kaikkien 

sektoreidemme 

päästöistä. 
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Hoidetun metsän nielu vs. metsätuhosta päästö

Yksittäinen metsäkuvio

vs.

aluetaso

vs. globaali ongelma
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Haaste: metsäkato
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• Suomi: metsää raivataan 10-20 000 ha 

vuodessa muuhun maankäyttöön
• 0,1 % metsäalasta

• Rakentaminen 60 %, pellonraivaus 30 %, 

turvetuotantoa vajaa 10 %

• 6 % kokonaispäästöistä 



11.2.2019

Haaste: turvemaat

• Ilmasto, vesi, monimuotoisuus

• ¼ puustosta turvemailla

• Turvemaiden puuston määrä n. 550 Mm3 
• Kasvu n. 20 Mm3

• Turvemaiden hakkuut nyt n. 10 milj. m3/v
• 20 % metsäteollisuuden puuntarpeesta 

• Noin puolet turvemaiden metsistä nuoria 

kasvatusmetsiä  pääosin harvennushakkuita

• Alueellinen merkitys vaihtelee

• Ennallistaminen
• Vanhat turvetuotantoalueet kannattaa metsittää: päästöstä nieluksi

• Karujen soiden ennallistamisessa metaaniriski

• Rehevillä vesistöpäästöt
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Soiden metsätalouskäyttö (SOMPA-hanke, näkemyksiä)
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Avuksi hakkuurajoituksia vai kulutus järkeväksi?

• 10 mrd ihmistä vuonna 2050 – kulutus vähenee?

• Fossiilisia on korvattava

• Puutuotteiden ”nielu” Suomessa <10 % metsänielusta

• Jollei puulla, niin millä?



Avuksi metsänkäsittelyrajoituksia? (Metsätutka-kysely syksy 2018)
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Metsänomistajan on saatava vapaasti

päättää omien metsiensä

metsänkäsittelymenetelmästä ja
hakkuutavasta

Olen valmis tinkimään metsätilani

taloudellisesta kannattavuudesta metsien
tuottamien muiden hyötyjen takia

Metsänkäsittelymenetelmä tai

hakkuutapa tulee säätää metsälaissa

Täysin samaa mieltä (5) Osittain samaa mieltä (4) Ei samaa eikä eri mieltä (3)

Osittain eri mieltä (2) Täysin eri mieltä (1)

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

MetsäDL syksy 2018 (n=552)
ka.



• ”Kaikki tukki pois joka 15.-20. 

vuosi”

• KU: poiminta + pienaukot

• MÄ: siemenpuut 50-150 kpl/ha

• Erityisesti sinne, missä eri-

ikäisrakennetta jo valmiina

• Turvemaat!

• Käytäntö

• Kaikki metsälain mahdollisuudet 

rinta rinnan

• Monimuotoisuus huomioitava 

erikseen

• Puuntuotos jatkuvassa -15-25 % 

tasaikäiseen verrattuna  (Luke)
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Avuksi jatkuva 

kasvatus?



Nieluja pitää ja voidaan kehittää
• Metsä150 –hanke 

• Jos kiertoajan pidennys: puun hinnan 

noustava rajusti tai 

hiilensidontamaksu

• MISA-hanke, keinoja
• Metsäkadon vähentäminen (20 000 

ha)

• Metsitys 

• Erityisesti turvemaiden 

pellonraivauksen vähentäminen

• Metsänomistaja
• Taimikot ja ensiharvennukset 

kuntoon, taimikko nieluksi 20 vuoden 

jälkeen

• Jatkuva kasvatus turvemailla
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Maatalouden päästöt ja nielu
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Juuriston hiilinielu ja -varasto

• Maanpäällinen sato voidaan mitata

• Juuristossa hiili piilossa

• Maaperän hiilestä opitaan koko ajan lisää
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Mittaustavat uusiksi
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Maatalous, kiertotalous, mahdollisuuksia

• Tehokas ruoantuotanto on myös ilmastotehokasta

• Nurmi  nauta  maito  liha
• lanta  ravinteet  kiertoon

• Käytännön toimia
• Kasvipeitteisyys, maan muokkaus  maan rakenne, lannoitteet

• Biokaasu osana ratkaisua
• Kasvi- ja eläinperäiset sivuvirrat raaka-aineena

• Lisäksi mädäte  peltoravinteeksi (erityisesti P)

• Tilataso vs. teollinen tuotanto

•  biokaasustrategia?

• Haasteena EU:n maatalouspolitiikka
• CAP-uudistuksessa II pilarin kaikki ympäristöön liittyvät tuet uhattuina.

• ”Syö paljon kasviksia. Jos syöt lihaa, syö silloinkin kotimaista.”
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Ohjauskeinoja (MISA-hanke, ehdotuksia)

• Nielut hillitsevät 

ilmastonmuutosta

• Yksityiset omistavat 

suurimman osan 

nieluista

• Hiilensidonnasta 

pitää maksaa

• Esim. 

keskimääräiselle 

metsätilalle 1000 € 

vuodessa

• CO2 päivän hinnalla
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IBC-Carbon –hanke - ratkaisuehdotuksia

• Hankkeen tavoite: parannetaan sekä 1) ilmastonmuutoksen 

hillintää että 2) metsän monimuotoisuutta

• Tarve metsien kasvun ja hiilensidonnan laskennan 

tarkentamiselle (erityisesti vanhat metsät)

• Metsänhoitomenetelmien kestävyyden edistäminen 

metsälaki-uudistus ja Monimetsä upeita edistysaskeleita

• Kannustinjärjestelmä: sekä monimuotoisuus että hiili samaan 

järjestelmään  METSO2?
• METSO on metsänomistajille vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma 

#suosittelen
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Lopuksi

• Ilmastonmuutos on globaali ongelma

• Päästöt alas on tärkeintä

• Nielut, biomassa, keino poistaa hiiltä 

ilmasta

• Viljelijä: ylläpidä tehokasta kasvua

• Metsänomistaja: jatka metsänhoitoa

• Yhteiskunta: korvaa nieluista 

maanomistajille, ilmastosankareille

• Metsänomistajat ovat monitavoitteisia. 

Kun metsillä on arvo  tuloa 

motivaatio myös hoitaa ja suojella niitä.


