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Metsäalan toimintaympäristö 

 Metsäalan uudet investoinnit ja biotalouden kasvu positiivista 

 

 Vaikka puu riittää metsissä, nykyisenä haasteena on puun markkinoille 
tulo sekä metsien käytön kestävyyden ja hyväksyttävyyden 
turvaaminen.    

 

 EU:n päätöksillä on suuri merkitys metsäbiotalouden kehitykselle 

 vaikuttamisessa onnistuttava orastavan epävarmuuden torjumiseksi 

 

 Suomessa talouskehitys nyt positiivista, mutta työmarkkinaneuvottelut 
tärkeässä asemassa ja valtiontalouden velkaantuminen jatkunut 

 

 aluehallintouudistuksen mahdollisuudet ja haasteet 

 

 Globaaleiden epävakauksien ja Brexitin vaikutukset  
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METSÄSTRATEGIAN VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET 

OSAAMINEN, 
T&K 

KASVU, UUDET INNO- 
VATIIVISET LIIKE- 
TOIMINNOT 

 
RAAKA-AINEIDEN  
SAATAVUUS 

 

EU JA KANSAIN- 
VÄLINEN METSÄ- 
POLITIIKKA 
 

ASIAKASLÄHTÖINEN, 
JOUSTAVA  JA 
VAIKUTTAVA  HALLINTO 

  

 
AKTIIVINEN JA YRITYSMÄINEN  
METSÄTALOUS   

 
BIODIVERSITEETTI, EKOLOGINEN  
JA SOSIAALINEN KESTÄVYYS  

 





Energiaunionin hallintomalliasetus 

- edellyttää kansallisia suunnitelmia ja 

sisältää uusia raportointivaatimuksia 

Tukijärjestelmät bioenergialle 

valtiontukien suuntaviivat  

Kiinteiden energia-
biomassojen 

kestävyyskriteerit 
osana RED II -direktiiviä 

Puun hiilineutraalius? 

Biopoltto-

nesteiden 

kestävyyskriteerit 

ILUC 

Hiilinielujen laskentasäännöt  
eli ehdotus LULUCF-sektorin 

liittämiseksi osaksi  
EU:n ilmastokehystä 

 

EU:n ilmasto ja energiatavoitteet vuoteen 2030 asti 
 

EU:n ajankohtaisia energia- ja ilmastopolitiikan 
lainsäädäntöesityksiä 

Kaskadikäyttö? 



Päästökaup-pa 

(ETS) 

-  43% 

Taakanjako (ESD) 

 - 30% 

Maankäyttö 

(LULUCF) 

laskennallisesti 

vähintään nolla 

UUSIUTUVAT; 27 % 

ENERGIATEHOKKUUS; 27% 

EU:n ilmasto- ja energiakehys 

Päästövähennys vähintään 40 % 2030 mennessä 

max. FI 1,3%;   
EU 280 Mt CO2  

UNFCCC & PARIISIN SOPIMUS 

Päästöt ja nielut tasapainossa vuosisadan loppupuolella 

EU:n maan- 
käyttösektorin  
nielu n. 9 %   
päästöistä   

LULUCF:n 
laskennallisen 
päästön 
 korvaaminen  

FI jousto 2 % 



Suomen hiilinielut ihmistoiminnan tulosta  

Yksityiset metsänomistajat, yritykset ja valtio  
investoineet metsänhoitoon n. 8 miljardia €  
vuoden 1990 jälkeen 

Suomen metsien kasvu ylittää poistuman  
eli hiilivarasto kasvaa 



• Kansallisen 
metsästrategian 
mukaisilla hakkuilla 
hiilinielu säilyy tasolla  
-13,5 - -20 milj. t 
CO2 
 

• Historiallisesti 
hiilinielu on vaihdellut 
yleensä tasolla  
- 20 -  -35 milj. t CO2 

 

• Metsäluonnon 
monimuotoisuus 
voidaan LUKE:n ja 
SYKE:n selvityksen 
mukaan turvata 
nykyisiä toimenpiteitä 
tehostamalla  
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FL SK2 SK3

Puuntuotannollisesti suurin  

kestävä hakkuukertymä  

E&I-strategian mukainen 
hakkuukertymä, 79 milj. m3 

Vertailutaso vuosille 2013-2020 
 

Metsien hoito ja hakkuut edellytys  
hiilinielun säilymiselle 

 FL = Raportoitu metsämaan nielu 1990-2014 (negatiivinen luku tarkoittaa nielua ja positiivinen päästöä) 

LUKE 2016 



Komission ehdotus metsien ja LULUCF-sektorin 
liittämiseksi EU:n ilmastopolitiikkaan 

 

 COM ehdotuksen keskeisiä periaatteita:  

– Metsiä koskevan vertailutason (Forest reference level) asettamisessa 
huomioitaisiin metsien käytön historiallinen taso 

– perustaksi kauden 1990-2009 keskimääräinen metsänielu;  

 Metsistä saatavaa hyötyä rajoitettaisiin ns. kattoluvun avulla (3,5% 
vuoden 1990 kokonaispäästöistä (tarkoittaisi Suomelle hyötyä max 2,5 
milj. tn CO2/vuosi) 

 puutuotteiden laskenta osana metsien vertailutasoa 

 nielujen huomiointi rajoitetusti taakanjakosektorin hyödyksi – ei huomioisi 
metsänieluja, vain metsityksen 

 

 EP:n ympäristövaliokunnan 11.7. kanta Suomelle epäedullinen – ei ole 
kuitenkaan EP:n lopullinen kanta 

 Viron pj.-esitys neuvostossa parempaan suuntaan (referanssitaso ja 
kompensointi), mutta ei riittävä 
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LULUCF-ehdotuksen jatkoaskeleet 

 

• EP täysistunto äänestää ympäristökomitean ehdotuksesta syyskuussa  

• Ympäristöneuvoston tarkoitus käsitellä PJ-maa Viron ehdotusta (ei vielä 
julkaistu) lokakuussa – ehdotuksen läpimeno ei ole varma.  

• Trilogi komissio – EP – neuvosto käynnistyy kun neuvosto on päättänyt 
kantansa. Trilogin tuloksena määräytyy lopullinen sisältö. 

 

Suomen tavoitteet jatkoneuvotteluissa  

• Metsien lisääntyvästä käytöstä (nykyinen n. 65 -> 80 milj. m3/v 2025 
alkaen, metsien kasvu yli 105 milj. m3 eli metsät toimivat hiilinieluina ja 
metsien hiilivarasto kasvaa) ei synny laskennallista rasitetta 

• LULUCF laskennallisesti vähintään 0-tulos; taakanjakosektorin tavoite ei 
tiukennu   

• LULUCFsta voitaisiin saada joustoa taakanjakosektorille  

• korostetaan puutuotteiden laskennan erottamista metsien vertailutasosta 
 



Alustavia arvioita LULUCF-säädösten 
vaikutuksia 

• Säädöksen lopullinen sisältö ja vaikutukset eivät ole vielä 

selvillä. On kuitenkin todennäköistä että nieluista (LULUCF-

sektorilta) ei saada juurikaan helpostusta taakanjakosektorille 

• Metsien käytön kannalta keskeinen kysymys on vertailutason 

asettamisen kriteeristö, jonka pohjalta määräytyy metsistä 

saatava hyöty/lisärasite.  

• Vertailutaso ei muodosta käytännön estettä hallituksen 

asettamille puun käytön tavoitteille.  

• LULUCF-laskenta tapahtuu valtion tasolla. Laskentasäännöt 

eivät vaikuta toimintaan yksittäisten yritysten tasolla. 
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Komission esitys biomassan kestävyyskriteereiksi 

 
 Komission marraskuussa 2016 julkaisema nk. puhtaan energian 

talvipaketti sisälsi esityksen uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi 
(RED II –direktiivi) 

 RED II -direktiivin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta 

 RED II-direktiivi luo kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille joita 
käytetään sähkön ja lämmön tuotannossa  

 Nykyiset kestävyyskriteerit koskevat vain  
liikenteen biopolttoaineita 

 Nykyisen RES-direktiivin no go –aluekriteerit  
eivät koske enää metsäbiomassoja 

 Sama tarkastelu riippumatta siitä päätyykö  
metsäbiomassa sähkön ja lämmön tuotantoon  
vai liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen 

 Metsäbiomassan tuotannolle esitetty nk. riskipohjainen malli on parannus 
verrattuna komission aiempaan valmisteluun!  
  
 

Nykyisen RES-direktiivin no go–aluekriteerit, kuten 
primary forest-kriteeri korvataan maatason tarkastelulla 



Metsäbiomassojen tuotannon kestävyys   
 
 

       Maatasolla tulee olla seuraavat kansalliset tai alueelliset lait 

 sekä arviointi- ja edistämisjärjestelmät 

 Hakkuut tapahtuvat hakkuuluvan mukaisesti 

 Metsät uudistetaan hakkuun jälkeen 

 Korkean suojeluarvon omaavat alueet, mukaan lukien kosteikot 
ja suot/turvemaat, suojellaan 

 Hakkuiden vaikutukset maaperän laatuun ja luonnon 
monimuotoisuuteen minimoidaan 

 Hakkuut eivät ylitä metsien pitkän aikavälin tuottokykyä 

 

 Komission esityksen mukaan metsäbiomassan tuotannon kestävyys 
voidaan todentaa maatasolla (country) 
 
 Maatasolla edellytetään tiettyjen järjestelmien, toimintatapojen tai 
lainsäädännön olemassaoloa 
 
 Lähestymistapa on kaksiportainen: jos tietoja ei ole saatavilla 
maatasolla, voidaan vastaavat tiedot antaa metsälön/metsätilan osalta 
 



Mihin kestävyyskriteerit vaikuttavat? 

 

Kestävyyskriteerien täyttyminen on ehto sille että…  

 Vain kestävistä biomassoista tuotetun sähkön, lämmön ja liikenteen 
biopolttoaineiden käyttöä saa tukea 
  - vrt esim. metsähakkeen sähköntuotantotuki 

 Vain kriteerit täyttävä bioenergia on laskennallisesti nollapäästöistä EU:n 
päästökaupassa ja päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla 

 Vain kriteerit täyttävän bioenergian saa  
laskea uusiutuvaksi energiaksi 

 Komission esityksen mukaan kiinteiden 
polttoaineiden osalta kriteerit 
koskevat > 20 MW laitoksia 

 Metsäbiomassan tuotantoa koskevia kriteereitä ei tarvitse todentaa 
sivutuotteiden, kuten sahanpurun, kuoren tai mustalipeän osalta. Näitäkin 
koskevat kuitenkin kasvihuonekaasupäästösäästöä koskevat vaatimukset 
 

 
 
 

 
 



• Kansalliset tukijärjestelmät on hyväksytettävä eli komissiossa, yhtenä 
esimerkkinä KEMERA -tuet 
 

• Valtiontuen suuntaviivat rajaavat millaista metsänhoitoa eli mitä 
työlajeja tai asioita voimme Suomessa tukea 
 

• Yhtenä EU-vaikuttamiskohteena uudet maa- ja metsätalousalan ja 
maaseutualueiden valtiontuen suuntaviivat  

 

Valtiontuen suuntaviivat  
- kansalliset tukijärjestelmät 

2020 



 
Joka tapauksessa kotimaassa 

  

 Kärkihankkeiden toteutusta jatketaan 

 Metsävaratieto 

 uudet tuotteet ja palvelut ml. puurakentaminen 

 

 KMS 2025 painotukset 

 Kasvun lisääminen kestävästi ja kannattavasti 

< talousmetsien aktiivinen hoito ja käyttö vastaa 
ilmastonmuutoksen haasteisiin 

 Talousmetsien monimuotoisuutta lisäävät toimet 

 METSO; Monimetsä, Pyöreä Pöytä jne. 

 

 Valmistellaan hyvin monipuolinen vaikuttaminen! 
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Kiitos!  


