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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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Puusto Suomen metsissä
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Metsämaata 

20,3 milj. ha



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

• Kasvun lisääntymisen syyt
• Metsänhoito 2/3

• Ilmastonmuutos 1/3

• Kasvu poistumaa suurempaa 

→ metsien hiilivarasto

kasvaa → metsämme ovat 

voimakas hiilinielu

• Energia- ja ilmastostrategian 

hakkuutavoite 80 milj. m3/v 

vuonna 2025
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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
• Rakentaminen 60 %, pellonraivaus 30 %, 

turvetuotantoa vajaa 10 %
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Haaste: turvemaat

• Ilmastonmuutos, vesi, monimuotoisuus

Turvemailla

• 1/4 puustosta turvemailla

• 1/5 kasvusta 

• 1/5 teollisuuden puuntarpeesta

• Alueellinen merkitys

• Ennallistamisessa potentiaalia ja lisää haasteita
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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?



• ”Kaikki tukki pois joka 15.-20. 

vuosi”

• Erityisesti sinne, missä eri-

ikäisrakennetta jo valmiina

• Turvemaat!

• Reaalimaailma

• Kaikki metsälain mahdollisuudet 

rinta rinnan

• Monimuotoisuus huomioitava 

aina erikseen

• Puuntuotos jatkuvassa -15-25 % 

tasaikäiseen verrattuna  (Luke)

18.3.2019

Avuksi jatkuva 

kasvatus?



Avuksi metsänkäsittelyrajoituksia? (Metsätutka-kysely syksy 2018)

18.3.2019

64

14

9

27

38

25

4

18

13

5

15

22

1

14

31

4,46

3,23

2,58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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.
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Puuvaranto = metsien hiilivarasto kasvaa hakkuiden kasvun mukana
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Nieluja pitää ja voidaan kasvattaa
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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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Lopuksi

• Ilmastonmuutos on globaali ongelma

• Päästöt alas on tärkeintä

• Nielut, biomassa, keino poistaa hiiltä 

ilmasta

• Metsänomistaja: jatka metsänhoitoa, 

taimikot ja ensiharvennukset kuntoon!

• Yhteiskunta: korvaa nieluista 

maanomistajille, ilmastosankareille

• Metsänomistajat ovat monitavoitteisia. 

Kun metsillä on arvo → tuloa →

motivaatio myös hoitaa ja suojella niitä.


