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• Metsäbiotalous Suomessa

• 15Mm3 lisää hakkuita – puunkäyttö Suomessa

• EU:n ilmastopolitiikka ja Suomen metsät

• Yhteenveto
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Suomesta hiilineutraali 2040 –luvulla, mutta…
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National economy



Puun käyttö vieläkin 10Mm3 alempi kuin 2007



Puun tuonti pudonnut rajusti huippuvuosista
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Suomen hakkuiden kasvu johtuu puu-

rakentamisen kasvusta, ei bioenergiasta



Jatkossa markkinasellun tuotanto nousee
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Puun suora energiakäyttö ei ole kasvanut, 

mutta tavoite v. 2030 on n. 13 Mm3



EU:n tuleva metsänielupolitiikka – vähän 

voitettavaa, paljon hävittävää



Suomi voi hyödyntää vain 0,9 MtCO2eqv. 

26 Mt maankäytön nielustaan



• Ei ole mitään merkitystä, mihin loppukäyttöön 

puu menee

– Tukkipuiden hakkuu puurakentamiseen on päästö

– Kuitupuun hakkuu selluksi on päästö

– Runkopuun hakkuu polttoon on päästö

• Eroa tulee Harvested Wood Products –sektorilla, 

mutta nykyinen laskentatapa on Suomelle erittäin 

epäedullinen

– Nielu ollut 1-2 MtCO2 viime vuosina

Maankäyttösektorilla (LULUCF) hakkuu on 

aina päästö



Puutuotteiden nielu Suomen kannalta 

marginaalinen

Hamberg ym. Luonnonvara- ja biotalouden

tutkimus 73/2016, Luke



Metsien hyödyntämisaste eräissä EU-

maissa



Metsien käytön intensiteetti eräissä EU-

maissa, 2010



Ruotsin hiilinielu kasvaa, Suomen pienenee



Tulevaa metsän käyttöä verrataan menneeseen 

tasoon, Grassi 2016

N
ie

lu
 (

-)
Pä

äs
tö

t(
+)

Katkoviiva = tulevaisuuden vertailutaso metsille

Punavihreä katkoviiva = toteutunut nielu/päästö

Hiilinielu pienempi 
kuin vertailutaso= 
Päästö

Hiilinielu suurempi
kuin vertailutaso= 
Nielu

2021



Jäsenmaille on annettava mahdollisuus 

käyttää osaa nielusta ilman sanktioita



No 

carbon

credits or

debits

Metsille referenssiputki referenssitason 

asemesta: Esimerkkinä Espanja

Carbon credits 

to effort sharing 

sector

Forest reference 

pipeline of Spain

Annual fellings

of Spain

Carbon debits 

to effort sharing 

sector



Lisääntyvät hakkuut uhka metsäluonnolle 

ja monimuotoisuudelle?



Greenpeacen mukaan Suomi on pienin 

pahis koskemattomien havumetsien 

hävittäjänä



Latvusmassa (2030, biopolttoaineet)

Biojalostamoiden käyttämästä metsähakkeesta 

puolet latvusmassaa ja puolet pienpuuta.



Pienpuu (2030, biopolttoaineet)

Biojalostamoiden käyttämästä metsähakkeesta 

puolet latvusmassaa ja puolet pienpuuta.
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Pienpuu on tärkein metsähakejae



Puuta kannattaa käyttää

Westerling et al: Science 18 Aug 2006:

Vol. 313, Issue 5789, pp. 940-943

DOI: 10.1126/science.1128834



• EU:ssa tehdään päätökset metsiämme

koskevasta ilmastopolitiikasta

• Metsien kasvu lisääntyy edelleen

• Kotimaan hakkuut kasvavat

• Metsien hiilinielu pysyy suurena

• Suuret, mutta keinotekoiset politiikkariskit

– EU:n biotalous-, ilmasto- ja energiapolitiikka voivat

aiheuttaa arvaamattomia seurauksia Suomen

metsäsektorille ja julkiselle taloudelle

Päättääkö EU puolestamme?


