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Esityksen sisältö

• Ilmastonmuutos ?

• Ilmastotavoitteet

• Metsät, maankäyttösektori ja Suomen 
kasvihuonekaasuinventaario 

• Ilmastotavoitteet ja maankäyttösektori

• Ilmastodiplomatiaa  
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Luonnollinen 
kasvihuoneilmiö
Ilmakehä läpäisee auringonsäteilyä
hyvin (1), mutta maanpinnan säteilemää
lämpösäteilyä huonosti (2)

Luonnollisen kasvihuoneilmiön ansiosta 
maapallon pinnan keskilämpö (+14°C) on 
n. 32°C korkeampi kuin se muuten olisi (-18°C) 

(1)
(2)

”Syyllisiä” kasvihuoneilmiöön kasvihuonekaasut: 
- vesihöyry (H2O) 
- hiilidioksidi (CO2) 
- metaani (CH4) 
- ilokaasu (N2O) Lähde: Jouni Räisänen (HY)
- ym.



© Luonnonvarakeskus

Ilmastotavoitteet

• Pariisin sopimus: 
– 2050 päästöt ja nielut tasapainossa globaalisti

• Suomi, KAISU (Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunni-
telma vuoteen 2030)
– Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2045

• Suomi vuonna 2015
– Päästöt 55,6 milj. tonnia CO2

– Maankäyttösektorin nielu 26 milj. tonnia CO2

– Lukuisia uusia investointeja suunnitteilla Suomeen 
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Metsät, maankäyttösektori ja Suomen 
kasvihuonekaasuinventaario 

• Tilastokeskus koostaa Suomen 
Kasvihuonekaasuinventaarion

• Luonnonvarakeskus vastaa maatalous- ja 
maankäyttösektorin laskennasta ja 
menetelmäkehityksestä

• Päästöt ja nielut raportoidaan vuodesta 1990 alkaen 
(UNFCCC ja EU, IPCC ohjeiden mukaan)
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Suomen päästöt (55.6 milj. ton. CO2) ja nielut (26 
milj. ton. CO2) vuonna 2015

LULUCF
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Metsät ja maankäyttösektorin 
menetelmät

• Valtakunnan metsien inventointiaineistot (VMI)
– Pinta-alan jakautuminen eri maankäyttöihin
– Maankäytön muutokset
– Puuston määrä, -kasvu, -luonnonpoistuma, jne.  
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Metsien hiilenkierron laskenta

• Puuston  biomassa ja kariketuotanto VMI 
aineiston ja tilastollisten mallien avulla

• Maaperän hiilivaraston muutos Yasso07 
maaperämallin avulla (kangasmaat)

• Ojitettujen soiden kasvihuonekaasupäästöt 
päästökertoimien ja karikkeen mallinnuksen avulla 
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Peltojen ja nurmien päästöjen arviointi

• Kangasmaapeltojen ja -nurmien päästöt ja nielut 
simuloidaan Yasso07 maaperämallilla

• Turvemaapeltojen päästöt perustuvat suoriin CO2, 
N2O ja CH4 mittauksiin

• Lisäksi:
– Puutuotteiden hiilivaraston muutos 
– Turvetuotantoalueiden päästöt
– Metsäpalot, lannoitus, …..
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Puuston biomassan hiilinielun arviointi

• Puuston hiilinielu: 
Biomassan kasvu – biomassan poistuma

• Kasvu: VMI mittaukset
• Poistuma

– Hakkuut
– Luonnonpoistuma 
– Kotitarvekäyttö

• Biomassan estimointi
– Repolan biomassamallit
– Biomassa ~ f(dbh, h,)

h

dbh
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Maaperän hiilinielujen ja KHK päästöjen arviointi

• Kangasmaakohteet
• Yasso07 malli, karikkeen 

määrä ja säädata 
vuosittain

11 16.01.2018Aleksi Lehtonen

• Orgaaniset maaperät
• Suorat 

kasvihuonekaasumittaukset
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Suomi 2045 hiilineutraali, mutta Suomen 
nettopäästöt 2015 noin 30 milj. ton. CO2
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30 milj. 
ton CO2
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Suomen kokonaispäästöt 2015 55,6 milj. tonnia CO2
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Maankäyttösektorin päästöt ja nielut - puutuotteet
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Maankäyttösektorin päästöt ja nielut 

15

Biomassan nielu = 
Kasvu  – Poistuma
(2015 ~ 30 milj. ton. CO2)

Ojitetut orgaaniset maat
-Maatalous ~ 250 kha, 6.2 milj. 
ton. CO2
-Metsät ~ 4300 kha, 6.2 milj. 
ton. CO2

Turvetuotantokentät
~ 114 kha, 2 milj. ton. 
CO2
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunni-
telma vuoteen 2030 (ns. taakanjakosektori)
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Päästövähennyksistä 

• Tavoite 2045: hiilineutraali 

• Tällä hetkellä Suomen nettopäästöt  noin 30 milj. tonnia CO2

• 2030 mennessä päästövähennykset noin 5,6 (ns. 
taakanjakosektori)

• Päästökauppasektori (energialaitokset ja EU:n sis. 
lentoliikenne). EU tasolla 21% päästövähennys 2005 -> 2020
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Ilmastodiplomatiaa – LULUCF regulaatio
• On selvää että metsillä ja maankäyttösektorilla on 
rooli kun kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan, tarvitaan 
siis myös metsien nieluja

• EU tasolla puustonhiilinielu on tällä hetkellä noin 400 milj. ton. 
CO2, kun EU:n vertailutaso on noin 250 milj. ton. CO2  → 
vertailutaso ei kannusta ylläpitämään metsien hiilinielua tällä 
hetkellä

• EU LULUCF regulaatio: 
– Maat arvioivat tulevat metsien hiilinielut 2021-2030
– Ei saa asettaa poliittista hakkuutavoitetta 
– Ikäluokkarakenteen vaikutuksen saa huomioida
→ vertailutaso tarkastetaan ja metsien nielua verrataan 
tähän tasoon
18 16.01.2018Aleksi Lehtonen
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Ilmastodiplomatiaa – EU:n virkamies ei 
ymmärrä Suomalaista metsätaloutta ???
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Suomalainen metsäammattilainen
- Metsien lisääntyvä käyttö: 

- Työllisyys
- Talous
- Hyvinvointi
- Aluepolitiikka
- Elävä maaseutu 

EU komission virkamies
- Metsien lisääntyvä käyttö 

(lyhytikäiset puutuotteet): 
- Pienentää metsien hiilinielua
- Kiihdyttää ilmastonmuutosta
- Ruokahuolto Afrikassa, Lähi-

idässä ja Välimeren alueella
- Maahanmuutto, elinolot, 

yhteiskunnan vakaus, sodat….

Kuinka nämä tavoitteet 
sovitetaan yhteen ?
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Mitä voidaan tehdä metsätaloudessa 
jotta saavutetaan ilmastotavoitteet

• Vähennetään orgaanisten maiden kasvihuonekaasupäästöjä  
(potentiaali noin 15 milj. tonnia CO2) 

• Ylläpidetään metsien hiilinieluja 
– Hakkuut -> käytetään puu viisaasti (hiili tuotteissa, poissa 

ilmakehästä)
– Edistetään metsien kasvua 
– Hoitorästit, Suomessa noin 2 milj. ha 
– Vältetään metsätuhoja (tuhoja Euroopassa 2002 – 2010 noin 55 milj

m3 per vuosi [tuulituhot, kaarnakuoriainen ja metsäpalot])
• Lisätään metsitystä, esim. ns. peltoheitot
• Vähennetään metsien raivaamista muuhun maankäyttöön

20
16.01.2018

Aleksi Lehtonen
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Ojitetut turvekankaat ilmastonmuutoksen hillinnässä 
• 4,3 milj ha, päästöt 6,2 milj. ton CO2 + CH4 ja N2O (~ 2 milj. ton

CO2 ekv.)

• Siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen  ?
– Päätehakkuun sijaan hakataan puusto jatkuvan kasvatuksen 

tilaan 
– Vältetään kunnostusojitustarve (€)
– Pohjavedenpinta nousee, tavoite noin 30 cm 
– Valumavesien laatu paranee ?
– Pienennetään kuivumisriskiä 
– Puuntuotanto jatkuu 
– Päästöt vähenevät noin 25% 
– Kasvutappiot selvitettävä

• Tarvitaan vielä ”proof of concept”
– LUKE: SOMPA hanke (Mäkipää), CCFPeat (Nieminen)
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Esimerkkihankkeita LUKE:ssa

• Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja 
hoitomenetelmät − avain kestävään biotalouteen ja 
ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA): Raisa Mäkipää

– https://www.luke.fi/sompa/

• CCFPeat. Jatkuva kasvatus ojitetuissa suometsissä taloudellisesta ja 
ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta. Mika Nieminen
– https://www.luke.fi/projektit/ccfpeat/

• MyrskyPuu. Hankkeen tavoitteena on tuottaa karttatuote joka kuvaa 
metsien tuulituhoriskiä. Suomen metsäsäätiö 
– https://www.luke.fi/projektit/myrskypuu/
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aleksi.lehtonen@luke.fi

www.luke.fi
@LukeFinlandInt
@aleksi_luke
@stnSOMPA

Kiitoksia ! 

mailto:aleksi.lehtonen@luke.fi
http://www.luke.fi/
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