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Metsähallituksella on keskeinen 

rooli matkalla kohti hiilineutraalia 

Suomea
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• Lisäämme valtion monikäyttömetsien hiilinielua kymmenellä 

prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

• Tuotamme uusiutuvaa raaka-ainetta metsäbiotaloudelle.

• Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia luonnon 

monimuotoisuudelle.

• Moninkertaistamme tuulivoiman tuotantokapasiteetin valtion 

alueilla vuoteen 2030 mennessä.

• Edistämme kaupallista kalastusta ja kestävää kalankasvatusta 

Suomessa.

• Pienennämme hiilijalanjälkeämme.

• Tutustu ilmasto-ohjelmaamme

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/MH-ilmasto-ohjelma-2020.pdf


Lisäämme monikäyttömetsien 

hiilinielua 10 %:lla vuoteen 2035 

mennessä 

• Valtion metsien hiilinielu (12 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia) 

vastaa reilua viidesosaa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 

2018 ja valtion metsien puuston biomassan hiilivaraston koko (177 

miljoonaan tonniin hiiltä) on noin viidennes Suomen puuston biomassan 

hiilivarastosta.

• Kahden viimeisen valtakunnan metsien inventoinnin välillä valtion metsien 

puuston hiilivaraston koko on kasvanut 157 miljoonasta tonnista hiiltä 

(VMI10) 177 miljoonaan tonniin hiiltä (VMI12). 

• Varmistamme hyvällä, kasvupaikkaan soveltuvalla metsänhoidolla, oikealla 

puulajivalinnalla ja nopealla uudistamisella, että metsät kasvavat hyvin ja 

sitovat yhä tehokkaammin hiilidioksidia ja tuottavat uusiutuvaa puuraaka -

ainetta.
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Ilmastokestävyys 

monikäyttömetsissä

• Ilmastokestäviä toimenpiteitä suunnitellessaan hyödynnetään täysimääräisesti 

laadittua seitsemänkohtaista monikäyttömetsien hiililuokittelua 

(”ilmastoviisas metsätalous”).

• Tehostamme ojitettujen suometsien maaperän päästölähteiden paikantamista 

osana metsätalouden toimenpiteiden suunnittelua.

• Peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alaa uudistushakkuuluonteisissa 

hakkuissa lisätään nykyisestä noin 15 % tasosta 25 prosenttiin. Lisäystä 

kohdennetaan erityisesti turvemaille. 

• Turvemaiden käsittelyssä huomioidaan paremmin niiden ilmastovaikutukset ja 

vesiensuojelu.

• Puuntuotantopanoksia lisätään monikäyttömetsien hiilivaraston 

kasvattamiseksi lannoituksella ja käyttämällä metsänviljelyssä jalostettua 

siementä.

• Toteutetaan metsähallituslain mukaisena yleisenä yhteiskunnallisena 

velvoitteena aktiivisten luonnonhoitotoimenpiteiden ohjelma 

monikäyttömetsissä.
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Ilmastonmuutos ja luonnon 

monimuotoisuus
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• Ilmastonmuutos on uhka ekosysteemien kyvylle tuottaa 

merkittäviä palveluja.

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillinnän kannalta on 

tärkeää, että luonnon monimuotoisuus säilyy. 

Suojelualueverkostolla ja sen hoidolla on siinä tärkeä rooli.

• Tuemme monimuotoisuuden säilymistä ja paranemista 

suojelualueilla monikäyttömetsien ekologisten käytävien ja 

askelkivien verkostolla. 

• Vähennämme ilmastonmuutoksen ja rehevöittävien päästöjen 

kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle lisäämällä 

aktiivista luonnonhoitoa ja heikentyneiden elinympäristöjen 

ennallistamista niin luonnonsuojelualueilla kuin 

monikäyttömetsissä. 

• Huomioimme kalastuksen suunnittelun ja järjestämisen sekä 

elinympäristökunnostusten avulla erityisesti ilmastonmuutoksesta 

kärsineet kylmien vesien kalalajit meressä, järvissä ja virtavesissä. 



Lisäämme tuulivoiman 

tuotantokapasiteettia

• Moninkertaistamme tuulivoiman tuotantokapasiteetin valtion alueilla 

vuoteen 2030 mennessä.

• Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä : Metsähallituksen 

omistajapolitiikka mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen valtion 

mailla ja kuntien kiinteistöverotulojen kasvattamisen. Kunnat voivat 

saada kiinteistöverotuloja alueellaan olevista tuulivoimaloista ja tämä on 

tärkeä aluetaloudellinen asia.

• Ympäristöministeri Krista Mikkonen : Metsähallituksen tulee edistää 

uusiutuvan energian tuotantoa valtion mailla sekä kasvattaa hiilinielua 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa Metsähallituksen aktiivista 

roolia tuulivoiman tuotannon lisäämiseksi.

1 2 . 6 . 2 0 2 0 6





www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus


