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Tilannekuva

• Vuonna 2020 määriteltiin metsien vertailutaso

(ilmastopoliittinen tavoite), ilman puutuotteita noin -23,5 milj. 

tonnia CO2

• Hiilineutraali Suomi - VNS 6/2022 tehtiin olettaen että

Venäjän tuonti jatkuu ja että metsät kasvavat kuten ennenkin

• Vuonna 2021 metsien kasvuarvio pieneni 4,3 milj m3

• Kasvihuonekaasuinventaarion mukaan metsien nielu on -8,4 

Mt CO2

• Maatalousmaiden maaperäpäästöt ovat pysyneet ennallaan

• Suomi on hiilineutraali 2035



Maankäyttösektori on päästölähde, metsät on edelleen nielu (12/2022)



EU:n asettamiin 2021-25 tavoitteisiin on haastava päästä

Viljelysmaiden päästöt 

kasvaneet (turvepellot) ja 

metsien nielu pienentynyt

Lähde: https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-12/Suomen_LULUCF-sektorin_2021–2025_velvoitteen_toteutuminen.pdf

https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-12/Suomen_LULUCF-sektorin_2021–2025_velvoitteen_toteutuminen.pdf


Näkökulma: metsät ja hiilineutraali Suomi 2035

Kysymys: Suomi on hiilineutraali, jos maankäyttösektorilla on noin -20,7 Mt CO2 ekv. nielu 2035, 

miten tähän päästään?

• Kasvu pysyy nykytasolla (1) 103,2 milj. m3 tai (2) 110 milj. m3 vuonna 2035

• Tulos (1): hakkuukertymä on noin 61,9 milj. m3 (kasvu 103,2 milj. m3)

• Tulos (2): hakkuukertymä on noin 68,7 milj. m3 (kasvu 110 milj. m3)

Oletukset:

- Kasvun taso (metsätuhot vs. metsänhoitotoimien hyödyt)

- Poistuman rakenne on nykyisen kaltainen

- Turvepeltojen päästöt puolitetaan 2035 mennessä (8,5 → 4,25 Mt CO2)

- Turvetuotannon päästöt puolitetaan 2035 mennessä (2,2 → 1,1 Mt CO2)

- Puutuotteiden nielu kuten 2021 (-3,1 Mt CO2)

- Ojitettujen turvemaiden maaperäpäästöt eivät kasva

- Turvemaiden avohakkuiden merkittävät päästöt eivät ole huomioitu (avohakkuiden korvaaminen jatkuvalla kasvatuksella)

- Polttopuun käyttömäärät eivät ole kasvaneet merkittävästi 2020 →

Vuonna 2021 

hakkuukertymä

yhteensä

76,3
miljoonaa kuutiometriä

runkopuuta



Uudistushakkuut kohdentuvat kasvavassa määrin turvemaille

Uudistushakkuut kohdentuvat 

enemmän turvemaille kuin aiemmin. 

Uudet tutkimustulokset osoittavat 

että reheviltä ojitetuilta soilta pääsee 

uudistamishakkuun jälkeen 

merkittävät KHK päästöt (vertautuu 

turvepeltoihin). Eivät ole mukana 

KHK-inv. laskennassa vielä



Mitä voidaan tehdä? 

ILMAVA-hanke

Kartoitettiin maankäyttösektorin 
päästövähennyksiä ja nielun lisäyksiä (muita 
kuin suoraan hakkuumääristä riippuvia).

Mahdollisuudet:

• Suometsien ilmastoviisas hoito (ei 
avohakkuita)

• Turvepeltojen vettäminen

• Metsäkadon puolittaminen

• Metsien lannoitus (typpi ja tuhka)

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547830

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547830


Mitä voidaan tehdä Euroopassa? 

Source: https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2022/efi_fstp_14_2022.pdf

Isommat vaikutukset: 

• Metsien suojelu

• Metsien hoito

• Hakkuutason muuttaminen

• Ennallistaminen

• Metsitys

Pienemmät vaikutukset: 

• Metsäkadon välttäminen

• Muutokset puun käyttämisessä

Missä suurin päästövähennyspotentiaali?

Ruotsi, Suomi, Espanja, Ranska, Puola ja Saksa

https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2022/efi_fstp_14_2022.pdf


Päätelmät:

Pitkä matka hiilineutraalisuuteen: metsien kasvun ja

poistuman erotus on oltava riittävä jotta 2035 tavoitteeseen

voidaan päästä

Maankäyttösektorilta löytyy keinoja ja mahdollisuuksia:

• Turvepellot

• Metsäkadon välttäminen

• Tuhkalannoitus

• Pidemmät kiertoajat

• Turvemetsissä jatkuvapeitteinen kasvatus

• Valtion metsät



Nielujen vahvistamistoimet 
käynnistyvät

19.1.2023 Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi täydentävistä

toimista hiilinielujen vahvistamiseksi

“Valtion hallinnoimissa talousmetsissä ohjataan metsien käsittelytapoihin, 

jotka vahvistavat nettonielua. Nettonielujen vahvistamistavoite otetaan

huomioon myös jatkossa Metsähallituksen tulostavoitteiden

asettamisessa. Ensiharvennuksiin kiinnitetään huomiota, jotta ne 

toteutetaan suositusten ja lakien mukaisesti koko maassa, linjasi ilmasto- ja

energiapoliittinen ministerityöryhmä kokouksessaan keskiviikkona. 

Ministerityöryhmä päätti myös lisätä informaatio-ohjausta turvemaiden

maaperäpäästöjen vähentämiseksi.

Ministerityöryhmä sopi lisäksi virkatyöryhmän perustamisesta

maankäyttösektorin nettonieluja vahvistavien toimien selvitys- ja

valmistelutyöhön. Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on selvittää myös

uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa ja niiden vaatimia

sääntelymuutoksia.”



Kiitos!


