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Mikä on keskeistä?  
”Keskeistä on ymmärtää, mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan villakoiran ydin 
koko maailman mittakaavassa. Se ei ole pohjoismaiden metsänielut. Eikä 
siirtyminen vegaaniseen ruokavalioon. Eikä edes lentoliikenteen lopettaminen.
 
Keskeistä on luopua kivihiilen, öljyn ja pidemmällä aikavälillä maakaasun 
käytöstä ja korvata ne vesi-, ydin- ja uusiutuvalla energialla. Liikennettä voidaan 
sähköistää ja käyttää biopolttoaineita ynnä suosia kevyttä liikennettä. 
Rakentamisessa teräsbetonin korvaaminen puulla on ilmastoteko, samoin 
lämpöpumput ja energiatehokkuus.” 

Petteri Taalas, Iltalehti, 13.1.2020  



Metsä ja metsätalous: 
ratkaisu vai ongelma
1,5 asteen tiellä?  



  

Muutoksia ensin korvien väliin?
● ”Metsätalous on ilmastoteko”
● ”Nykyisenkaltainen metsätalous on 

(automaattisesti) ilmastoteko” 
● ”Vanha, ränsistyvä metsä kannattaa kaataa niin 

saadaan hiiltä sitova kasvava taimikko tilalle”
● Hiilinielu vs hiilivarasto 



  

Taustatietoa pureskeltavaksi
● 1,5 asteen tavoite vaatii sekä fossiilisista luopumista että luonnollisten hiilinielujen 

vahvistamista.
● Olennaista on kasvattaa pysyvää tai pitkäaikaista elävän biomassan, maaperän ja 

puutuotteiden hiilivarastoa.
● Mitä pitemmälle ilmastokriisi etenee, sitä tärkeämpää on olla purkamatta hiilivarastoja 

(esim. suot ja pohjoisen vanhat metsät). 
● Hiilinielut reagoivat suoraan hakkuumääriin: esim. vuonna 2018 nielut romahtivat 43% 

edellisestä vuodesta (Tilastokeskus).
● ”Hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinielua niin paljon, ettei sen 

negatiivisia ilmastovaikutuksia pystytä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana, jos 
puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita” (SYKE, UEF ja Luke 2019). 



  
Kuinka suojella luonnon omia 

hiilivarastoja metsissä ja soissa? 



  

Miten säätelemme hakkuumääriä? 



  

Entä kuinka puuttua tähän kehitykseen?





  

 

Turvemaiden ihmeellinen maailma 



  

Suosituksia metsänomistajalle? 
● Ymmärryksen lisääminen hiilivarastoista ja -nieluista ja metsätalouden vaikutuksista 

niihin on keskeistä. 
● Oman hiilivaraston tietoinen kasvattaminen omalla metsätilalla (esim. 

hakkuupoistumaa alentamalla).
● Jatkuvan kasvatuksen laajentaminen etenkin turvemailla. 
● Maaperän ja turvemaiden hiilivarastojen huomioiminen ja sitä edistävät toimenpiteet. 
● Kiertoaikojen pidentäminen.
● Monimuotoisuuden suojelu on tavallisesti myös ilmastonsuojelua. 
● Omien metsien monipuolisuus ja -muotoisuus tarjoaa suojaa myös 

ilmastonmuutosta vastaan.   



  

Tukea hiilinielujen kasvattajille?



Bonuskysymys: jos pöllön kotimetsä kaatuu biotalouden 
tarpeisiin, harmittaako pöllöä vähemmän kuin jos hakkuu 

olisi tehty perinteisen metsätalouden tarpeisiin ? 
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