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Mitä maailma eniten metsästä tarvitsee, ja miksi emme 
tuota sitä? 

- Hiilinielut, monimuotoisuuden ylläpito ja vähähiiliset energiavirrat 
metsien uusina arvotekijöinä ja ekologisen jälleenrakennuksen 
aineksina
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Miksi tarvitaan ekologinen jälleenrakennus?

















● Suomen metsistä hakattiin vuonna 2020 yhteensä 69,0 miljoonaa 
kuutiometriä runkopuuta. Se oli 4,0 miljoonaa kuutiometriä eli viisi 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edeltävän 
kymmenvuotisjakson keskimääräiset hakkuumäärät ylittyivät kolmella 
prosentilla, 1,7 miljoonalla kuutiometrillä.

● Hakkuukertymästä 58,7 miljoonaa kuutiometriä eli 85 prosenttia oli 
tukki- ja kuitupuuta. Siitä hakattiin metsäteollisuuden tarpeisiin tai 
vientiin 58,3 miljoonaa ja metsänomistajien kotitarvepuuksi 0,3 
miljoonaa kuutiometriä. Määrästä oli tukkia yhteensä 25,0 ja kuitupuuta 
33,6 miljoonaa kuutiometriä.

https://stat.luke.fi/hakkuukertyma-ja-puuston-poistuma









...hakkuiden lisääminen 60 milj. kuutiosta 80 milj. kuutioon 
aiheuttaa keskimäärin vähintään 12 milj. t CO2 :n vuosipäästön 
vuosina 2015−2055, vaikka puutuotteiden hiilivarastomuutokset 
sekä puutuotteiden- ja energian substituutiohyödyt ovat 
tarkastelussa mukana. Käytännössä päästöt jatkuvat vielä 
vuosikymmeniä eteenpäin. Vaikka lisähakkuiden kautta saadaan 
tulevaisuudessa metsien paremman kasvun johdosta 
metsänielua suuremmaksi, lisähakkuut lisäävät ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuutta vähintään sadan vuoden ajaksi eteenpäin 
(Kallio ym. 2016, Seppälä ym. 2019).
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Business-as-usualia ei ole

• Kaksi yhtä aikaa toteutuvaa murrosta: 

A) yhteiskunnan järjestelmätason nopea muutos IPCC:n ja IPBES:n 
mukaisesti: nettoilmastopäästöjen vähentäminen ja 
monimuotoisuuden turvaaminen (hillintä)

B) lisääntyvät ympäristönmuutokset, jotka heikentävät 
ruoantuotantoa sekä aiheuttavat sään ääri-ilmiöitä ja 
pakolaisuutta (sopeutuminen)

• Ilmastonmuutos ja muut ympäristönmuutokset etenevät joka tapauksessa

– Kuinka pahasti – riippuu siitä kuinka hyvin talous- ja 
ympäristöpolitiikassa onnistutaan kansallisesti ja kansainvälisesti
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”Kokoomus asettaa elämän edellytysten turvaamisen keskeiseksi arvokseen.”  
-Kokoomuksen periaateohjelma 1993

”Ympäristönäkemykselle on annettava ylitsekäymätön merkitys teollistuneiden 
yhteiskuntien, kuten Suomen poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa.”
”Ympäristöongelmien perimmäinen syy on teollisuusmaiden vääristynyt 
talouskasvu, joka perustuu luonnonvarojen tuhlailevaan käyttöön ja kasvun 
ympäristöruhjeiden sivuuttamiseen.” 

“Ekologisesti kestävä kehitys edellyttää teollisuusmailta nykyisen talous- ja 
yhteiskuntapolitiikan suunnanmuutosta.”
-Keskustan yleisohjelmaluonnos 1987

”Meillä on aikaa 30 vuotta, mutta talouden vihreänvihreitä rakenteita on 
ryhdyttävä vahvistamaan heti. Samanaikaisesti on sekä mahdollista säilyttää 
nykyinen elintaso että varautua tuleviin mullistuksiin.” 
-Keskustan erityisohjelma 1990



Ota yhteyttä
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www.bios.
fi

contact@bios.fi


