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Keskeinen muutos ja muutoksien aiheuttaja 
on ihmisten määrän lisääntyminen

Metsiä riittää ja puuta
mihin niitä käytetään ja saa käyttää



Puuston kehitys
Metsien tila

C. W. Gyldénin kartta, 1850

Puuston määrä nyt – VMI – 2 505 miljoonaa m³



Puuston kasvuprosentti 
on noussut 1920-luvun 
3,4:sta 2000-luvun alun 
4,4 prosentiksi.

Puuston määrä vuonna 
2122 (ennuste) voi olla 
4 000 miljoonaa 
kuutiometriä. Vuonna 
2122 metsien kasvu voi 
olla tasolla 180 milj. 
m³/vuosi.





Suomen energialähteet vuonna 2020 Energiankulutus 
asukasta kohden on 
Euroopan unionin 
suurinta. Maassa on 
runsaasti energiaa 
kuluttavaa teollisuutta, 
korkea elintaso, kylmä 
ilmasto ja pitkät 
etäisyydet.

Energiasta käyttää 
teollisuus 45 prosenttia, 
lämmitys 26, liikenne 17 
ja muut 12 prosenttia.
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30.3.2022 KELLO 21.30 - JOKA 1 430:S MAAPALLON ASUKAS OLI SUOMALAINEN



Kansainvälisiä sopimuksia ja päätöksiä

- Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 (Suomi 
sitoutunut): ilmaston lämmönnousu rajoitetaan 1,5 
asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan
- Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti julkaistiin 
14.7.2021
- sisältää LULUCF-asetuksen (maankäyttö, maankäytön 
muutos ja metsien käyttö), RED-direktiivin (koskee 
uusiutuvaa energiaa) sekä ESR-asetuksen (maatalouden 
päästöt)
- hiiltä pois ilmakehästä, Suomen osuus 17,8 MtCO2.



Kansallisia päätöksiä - hallitusohjelma

- Suomi on vähentänyt päästöjään yli 21 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 
saavuttaa EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteet etuajassa
- uudessa sääntelyssä tavoitteena 61 prosentin vähennys 2005 → 2030
- Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen 
jälkeen    [ 77 valtiota pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ] 
- Sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 
2030-luvun loppuun mennessä
- Kivihiilen energiakäyttö päättyy jo tehtyjen päätösten myötä viimeistään 
toukokuussa vuonna 2029
- Turpeen pääasiallinen energiakäyttö päättyy nykyennusteiden mukaan 
2030-luvun aikana (turpeen käyttö vähentynyt ennakoitua nopeammin) 
- Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun 
alkuun mennessä

MUTTA MILLÄ SUOMI SILLOIN TOIMII, LIIKKUU JA PYSYY LÄMPIMÄNÄ ?



Luonnon suojelu Euroopassa – unionin strategia

- Euroopan biodiversiteettistrategia: maa- ja merialueista 
ennallistetaan 30 prosenttia – tiukan suojelun piiriin tulee 
10 prosenttia – vuoteen 2035 mennessä
- Ympäristöministeriön nimittämän Suomen 
luontopaneelin tulkinta: joka maakunnassa suojellaan 
kyseiset osuudet
- EU:n strategiassa 30 ja 10 prosenttia koskevat koko 
unionia eikä jakoa jäsenmaiden kesken ole tehty
- Suomen velvoitteita ei vielä tiedetä



Tiukasti suojeltujen metsien määrä ja osuus Euroopassa

-  Euroopassa on 
3,6 miljoonaa 
hehtaaria metsää 
tiukan suojelun 
piirissä – siitä on 
1,9 miljoonaa 
hehtaaria 
Suomessa



Metsäluonnon monimuotoisuus

- Monimuotoisuudesta 
huolehtiminen otettiin osaksi 
metsätaloutta 1990-luvun alussa
- Rio de Janeiro, 1992, 
ympäristö- ja kehityskonferenssi

- muun muassa arvokkaiden 
elinympäristöjen suojelu, 
säästöpuut, kulotus
- metsien sertifiointi vuodesta 
2000 alkaen, PEFC ja FSC
- metsä- ja ympäristönsuojelulaki



Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitys (valtioneuvoston 
periaatepäätös 21.2.2019) sekä suunnitelmia

Uusia laitoksia ja suunnitelmia:
- Äänekoski – Metsä Group (toimii jo)
- Kemijärvi – Boreal Bioref (suunniteltu)
- Kuopio – Finnpulp (ympäristölupaa ei tullut)
- Kemi – Kaidi (hanke pysähtynyt)
- Kemin sellutehtaan – Metsä Group – 
uudistaminen (rakennetaan)
- StoraEnsoa – Veitsiluodossa lopetetaan, 
Anjalankosken tehtaalla omistajanvaihdos

Puun tarve lisääntyy miljoonilla kuutiometreillä vuodessa.

Riittääkö suomalainen puu kaikkeen samalla, kun 
pitää sitoa hiiltä ja huolehtia monimuotoisuudesta?



Ennustus vuodelle 2122 – sata vuotta

 Puuta ei ainakaan polteta – energia tuotetaan auringon tai maan  
ytimessä olevalla energialla – jollakin ihmeellisellä tavalla

 Atomivoima on kehitysmaiden keino, mikäli lainkaan
 Ainakin 120 miljoonaa kuutiometriä Suomen metsien kasvusta 
(180 milj. m³/v) käytetään puuaineena

 Merkittävä osa puusta käytetään rakentamiseen
 Paperia käytetään koristeeksi ja hygieniaan – lukemiseen on muut 
keinot – paperin ‘turhalla’ käytöllä ankaria ylellisyysveroja

 Puusoluja käytetään melkein mihin tahansa, sitä kautta eletään jo
 Kuitutasolta siirrytään molekyylitasolle
 Sahara on istutettu metsäksi ja metsäpalot sammutetaan heti
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