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Ilmastopolitiikan sekä 

metsäenergian tuotannon ja 

käytön globaalit ja kansalliset 

näkymät 



• Puunkäytön- ja hankinnan muutokset 

• EU:n metsänielupolitiikka 

• Metsähakkeen käytön kehitys 

• Yhteenveto 
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15 Mm3 korjuumäärien lisäys 



             

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 

 

Planed wood 

Pine sawn timber 

Spruce sawn timber 

Average export price 

Export price of pine 

Export price of spruce 



             

Jatkossa markkinasellun kysyntä nousee 



EU:n tuleva metsänielupolitiikka – 

ongelma Suomelle  



             

Ruotsin hiilinielu kasvaa, Suomen pienenee 



Tulevaa metsän käyttöä verrataan menneeseen 

tasoon, Grassi 2016 
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 Katkoviiva = tulevaisuuden vertailutaso metsille 

Punavihreä katkoviiva = toteutunut nielu/päästö 

Hiilinielu pienempi 
kuin vertailutaso= 
Päästö 

Hiilinielu suurempi 
kuin vertailutaso= 
Nielu 



Metsien käytön intensiteetti eräissä EU-

maissa, 2010  



Jäsenmaille on annettava mahdollisuus 

käyttää osaa nielusta ilman sanktioita 



No 

carbon 

credits or 

debits 

Esimerkkinä Espanja 

Carbon credits  

to effort sharing  

sector 

 

Forest reference  

pipeline of Spain 

 Annual fellings 

of Spain 

Carbon debits  

to effort sharing  

sector 

 



Greenpeacen mukaan Suomi on pienin 

pahis koskemattomien havumetsien 

hävittäjänä  



Metsähaketaseen kehittyminen Suomessa 

vuoteen 2030 (Perttu Anttila ym. 2017) 

 

potentiaali – käyttö = metsähaketase 



Latvusmassa (2015) 



Latvusmassa (2030, ei biopolttoaineita) 

Biojalostamoiden käyttämästä metsähakkeesta 

puolet latvusmassaa ja puolet pienpuuta. 



Latvusmassa (2030, biopolttoaineet) 

Biojalostamoiden käyttämästä metsähakkeesta 

puolet latvusmassaa ja puolet pienpuuta. 



Kanto (2015) 

Potentiaalissa sekä mänty että kuusi. 



Kanto (2030) 

Potentiaalissa sekä mänty että kuusi. 



Pienpuu (2015) 



Pienpuu (2030, ei biopolttoaineita) 



Pienpuu (2030, biopolttoaineet) 

Biojalostamoiden käyttämästä metsähakkeesta 

puolet latvusmassaa ja puolet pienpuuta. 
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Metsähakkeen käyttö kääntyi nousuun 
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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 



• Metsien kasvu lisääntyy edelleen 

• Kotimaan hakkuut kasvavat 

• Metsien hiilinielu pysyy suurena 

• Suuret, mutta keinotekoiset politiikkariskit 

– EU:n LULUCF –säätely (onnistutaanko välttämään 

laskennallinen päästö metsistä) 

– Tarpeeton vastakkainasettelu tutkijaryhmien välillä 

• Metsätaloudella menee nyt hyvin ja Suomella 

myös! 

Suomi 100 – metsien tulevaisuus  


