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Bioenergian rajallinen rooli

• Kulutustaso maailmanlaajuisesti

• Suomalaisen metsäluonnon tila

• Mitä metsä kestää?

• Hallitusohjelman mahdottomat tavoitteet

• Kohti kestävää tulevaisuutta





Planetary Boundaries

– A safe operating space

for humanity

Stockholm Resilience Centre  

(2015)



Ekologisen jalanjäljen kasvuvauhti on kestämätön

2050

2030

Nyt



Living Planet Report 2014

Source: WWF, ZSL, 2014

Lajien monimuotoisuus on romahtanut

-52%



Metsät kasvavat enemmän kuin hakataan. Totta.

• Metsiämme on hakattu paljon, ja nuorehkot ikäluokat kasvavat 

nopeimmin

• Puolet soista on ojitettu, mikä on lisännyt metsien kasvua

-> Metsätalous on puuntuotannollisesti kestävää

• Luonnon monimuotoisuus heikkenee nykykäytöllä

• Sosiaalinen kestävyys myös kyseenalaista

Metsien käyttö ei kuitenkaan ole kestävää.



Kestävä Suomalainen metsätalous?

• Taloudellinen

• Puun tuotanto: Puut kasvavat enemmän kuin niitä hakataan

• Metsien käytön kokonaisuus

• Ekologinen

• Luonnon monimuotoisuus heikkenee

• Sosiaalinen

• Virkistyskäyttö: marjat, sienet, riista, retkeily, ulkoilu

• Työllisyys?

Niin kutsuttu kestävä suomalainen metsätalous ei ole kestävää 

ekologisesti ja kyseenalaista myös sosiaalisesti.



Luonnon monimuotoisuus heikkenee

Punainen kirja

Uhanalaisilla lajeilla enemmän negatiivista kuin positiivista kehitystä

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015:

” Voimakas metsätalous on johtanut 

luonnontilaisen kaltaisten metsien ja erityisesti 

lahopuun vähenemiseen. Hömötiainen (Poecile

montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes

cristatus), jotka ovat olleet metsiemme 

runsaimpia lajeja, ovat vähentyneet 

huolestuttavasti, eikä muita syitä kuin mainitut 

ole löydettävissä. ” (s.21)



Miksi luonnon monimuotoisuus 

heikkenee?

Suomalainen metsätalous on erittäin  

laajamittaista ja intensiivistä.

• Suojelualueverkosto riittämätön

• Vanhat metsät ovat vähentyneet

• Kuolleen puun ja lahopuun määrä on 

vähentynyt



Miksi luonnon 

monimuotoisuuden 

heikkenee?

1. Suojelualueverkosto 

riittämätön

Tuottavasta metsämaasta 

suojeltu 5.2 % 

• Etelä-Suomessa 1.9%

• Pohjois-Suomessa 9.2%

Erityisesti Etelä-Suomen metsien 

suojelu puutteellista.

Etelä-Suomen metsistä 97 % on 

käytettävissä puuntuotantoon.



Miksi luonnon monimuotoisuuden heikkenee?

2. Vanhat metsät ovat vähentyneet



Miksi luonnon monimuotoisuuden heikkenee?

3. Kuolleen puun määrä vähäinen



Kuolleen puun määrä vähäinen

Joka neljäs 

metsälaji 

tarvitsee 

kuollutta puuta 

jossain 

elämänsä 

vaiheessa



Valkeapää, et al 2009

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tärkeintä



Laskelma, joka 

huomioi ekologisen 

kestävyyden

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

http://wwf.fi/mediabank/7067.pdf
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LASKELMA: Suomalaisen metsätalouden kestävyyttä voidaan 

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



Biotalous ja kytevä 

ristiriita

Metsätalouden etu ≠ 

yhteiskunnan etu
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Hallitusohjelma 2015

• Lisätä hakkuita 15 Mm3 (neljänneksellä) 

• Vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle

• Vähentää hiilinieluja koko liikennesektorin tuottamien päästöjen verran

• Vähentää luonnonsuojelun rahoitusta yli 60%

• Hallituksen biotaloustavoitteet 2030 mennessä

• Luopua kivihiilen käytöstä

• Puolittaa tuontiöljyn käyttö

” Pääasiassa bioenergiaan pohjautuen ”



Hallitusohjelman puun käytön lisäys 15 milj. m3 on 

myyty moneen kertaan 

Puun käytön lisäys Yht. n. 40 milj. m3

Metsäteollisuuden investoinnit: Puun 

käyttö etupäässä materiaalisiin tuotteisiin

6-14 milj.m3

Kivihiilestä luopuminen: 10 TWh yhdistetty 

sähkön ja lämmön tuotanto

Yli 15 milj.m3

Öljyn kulutuksen puolitus: 40 TWh, 

Biomassan jalostus nestemäisiksi 

polttoaineiksi

Yli 28 milj.m3

→ Puuta säästettävä siellä, missä on muita vaihtoehtoja.

Metsämatematikan perusteet http://wwf.fi/mediabank/8457.pdf

http://wwf.fi/mediabank/8457.pdf


Tuuli- ja aurinkoenergia dominoivat maailmalla –

bioenergialla on vain sivurooli sähkön tuotannossa

Liisa Rohweder, WWF Suomi28.9.2015

Lähde: IEA 2014: World Energy Investment Outlook 



Tulevaisuuden investoinnit kohdistuvat 

energiatehokkuuteen ja uusiutuviin

- Liikenteen biopolttoaineilla on maltillinen rooli

Lähde: IEA 2014: World Energy Investment Outlook 



Puuta on rajallisesti - käyttöä priorisoitava

1. Puutuotteet, paperi, sellu ja uudet puujalosteet. Käytetään puuta 

rakentamisessa ja muualla, jossa sillä voidaan korvata terästä, betonia ja 

muovia. 

2. Biopolttoaineet. Käytetään biopolttoaineita vain laiva-, lento- ja raskaassa 

maantieliikenteessä, jonka nestemäisille polttoaineille ei toistaiseksi ole 

vaihtoehtoja. Muu liikenne sähköistetään, raide- ja joukkoliikenteen osuutta 

lisätään. 

3. Lämmitys. Käytetään puuta lämmitykseen vain pientaloissa ja rajallisesti 

talvella. Lämmöntarve täytetään valtaosin rakennusten 

energiatehokkuudella, lämpöpumpuilla, aurinkolämmöllä ja muilla poltosta 

riippumattomilla ratkaisuilla. Rakennusten energiatehokkuusinvestoinnit on 

saatava liikkeelle. 



Puun poltto ei ole 

uusi innovaatio

(Eero Järnefelt, 1893)



Hakkuiden lisäys 13 Mm3 vähentää 

hiilinieluja saman verran, mitä koko 

liikennesektorin päästöt ovat

Korkean ja matalan 

hakkuutason ero = 11 MT 

≈ liikennesektorin päästöt

Source: Report of the technical assessment of the forest management reference level submission of 

Finland submitted in 2011 http://unfccc.int/resource/docs/2011/tar/fin01.pdf



Vuoteen 2050 mennessä puunkäytön lisäyksellä voi olla 

sama ilmastovaikutus kuin koko päästökauppasektorilla

3
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Lähde: Metla 2014. Low Carbon Finland 2050 -platform: scenarios for the forest sector

Alin 

hakkuuskenaario

82 Mm3

Ylin 

hakkuuskenaario 

98 Mm3

Hiilinielu



Bioenergian rooli on hyvin rajallinen 

- erityisesti verrattuna nykyiseen fossiilisten käyttöön

• Puunkäytön lisäys on haitallista luonnolle ja ilmastolle 

• Bioenergia ei ole hiilineutraalia

• Päästöt joko päästökertoimella tai LULUCF-sektorilla

• Bioenergian rooli energiantuotannossa on marginaalinen

• RATKAISUT: Rakennusten energiatehokkuus, liikenteen 

sähköistäminen ja joukkoliikenteen lisäys, poltosta riippumattomat 

energian lähteet



Kiitos!
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