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Johdanto

• Tämä tiedosto on taustakatsaus Maatalous ja metsät -teeman päästöihin Keski-Suomessa. 

Katsaus on tehty osana Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekarttatyötä.

• Tiekartan valmistelu on aloitettu vuoden 2021 lopussa ja tiekartan ensimmäinen vaihe 

valmistuu syksyllä 2022.

• Tiekarttaa valmistellaan viiden teeman kautta ja maatalous ja metsät on niistä yksi.

• Katsauksessa on

• tietoa Keski-Suomen maatalouteen ja metsiin liittyvistä päästöistä ja poistumista

• yleistä tietoa maatalouden ja metsien päästöjen sääntelystä

• nostoja kansallisista päästöjen hillintään liittyvistä suunnitelmista

• nostoja keskisuomalaisista teemaan liittyvistä suunnitelmista

• Tiekartan valmistelua voi seurata Keski-Suomen liiton nettisivuilla: 

https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/

https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/


Kasvihuonekaasupäästöjen sääntelyn kokonaisuus

• EU:ssa kasvihuonekaasu (KHK) -päästöjä 

säännellään kolmella eri sektorilla

• Päästökauppasektori

• Taakanjakosektori

• Maankäyttösektori (LULUCF)

• Kuvassa on esitetty koko Suomen 

kasvihuonekaasupäästötase

Kuvan lähde: 

https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_20

20_2021-05-21_kat_001_fi.html

https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html


Maankäyttösektorin päästökokonaisuus (LULUCF) 

Kuvien lähteet: https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html
ja https://www.stat.fi/static/media/uploads/yymp_kahup_1990-2020_2021_23462_net.pdf

• Suomessa poistumina toimivat pääasiassa metsämaa 

sekä puutuotteet. Päästölähteitä ovat viljelysmaa ja 

ruohikkoalueet.

https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html
https://www.stat.fi/static/media/uploads/yymp_kahup_1990-2020_2021_23462_net.pdf


Maatalouden päästöjen sääntelyn kokonaisuus 
sekä Keski-Suomen päästöt

• Maatalouden päästöt jakautuvat

• Taakanjakosektorille maatalouteen

• Taakanjakosektorille energiaan

• LULUCF-sektorille

Kuvien lähteet: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163257/YM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y ja https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

• Maatalous-sektorin päästöt ovat laskeneet 7 % vuodesta 

2007 vuoteen 2019.

• Maatalous-sektorin päästöt olivat vuonna 2007 0,29 Mt 

CO2eq, joka vastasi 7 % kokonaispäästöistä. Vuonna 2019 

maatalous-sektorin päästöt olivat 0,27 Mt CO2eq, joka 

vastasi 12 % kokonaispäästöistä.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163257/YM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Keski-Suomen metsien hiilitase

• Lähteenä Luken toteuttama Valtakunnan metsien 

inventointi (VMI)

• 2016-2025 ennakoitu hiilinielu on hakkuumääristä 

riippuen välillä -1,2 Mt CO2-ekv/v ja - 1,7 Mt CO2-

ekv/v. 

• Vuosien 2026-2035 ennakoitu nielu on  

hakkuumääristä riippuen välillä +-0 CO2-ekv/v ja -

1,7 Mt CO2-ekv/v. 

Lähde: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051435479 ja 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff0434e45e494981a35f4ea3d1ed0ecc#

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051435479
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff0434e45e494981a35f4ea3d1ed0ecc


Keski-Suomen päästö ja poistuma arvio

• Arvio päästöjen, poistumien ja LULUCF-sektorin kokonaisuudesta Keski-Suomessa on +1,1 MtCO2e 

(kuvassa katkoviivalla).

Suomi 2019 
(Mt CO2e)

Keski-Suomi* 
2019 (Mt CO2e)

Metsämaan hiilitase -33 -1,7

Muun LULUCF-sektorin hiilitase +10 Arvio  +0,5*

LULUCF yhteensä -23 Arvio -1,2*

Päästöt yhteensä ilman LULUCF 
sektoria

+53,1 +2,3 

Yhteensä +30,1 +1,1

*Keski-Suomen LULUCF sektorin puuttuvista tiedoista on 

laskettu arvio Suomen lukujen perusteella*.
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Maatalouden ilmastotiekartta - Tiekartta kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen Suomen maataloudessa

• Yksi teollisuuden vähähiilitiekartoista

• Lähtökohtana tuotantomäärien säilyminen nykytasolla.

• Maatalouden päästöistä 75 % on peräisin maaperästä, joten toimien 
kohteena pääasiassa pellonkäyttö, viljelymenetelmät ja maankäytön 
muutokset. 

• Toimien kohteena pellonkäyttö, hiilensidonta ja energiaratkaisut.

• Skenaariot:

• WEM = nykypolitiikan jatkumo, ei lisätoimia nykyisin käytössä olevaan 
ilmasto ja ympäristöohjaukseen maataloudessa

• WAM 1 = skenaariossa haetaan tavoitteellisesti KHK-päästövähennyksiä 
turvemailta eri keinoin mm. vähentämällä yksivuotisten kasvien viljelyä ja 
lisäämällä nurmialaa, ennallistamalla huonotuottoisia turvemaita 
kosteikoiksi, jättämällä huonoimpia peltoja viljelemättä sekä metsittämällä. 
Kivennäismailla hiiltä lisätään maahan viljelyn monipuolistamisen eri keinoin.

• WAM 2 = WAM 1 skenaarion toimia laajennetaan suurempaan 
mittakaavaan.

Lähde: 
https://www.mtk.fi/documents/20143/3
10288/MTK_Maatalouden_ilmastotiekart
ta_net.pdf/4c06a97a-c683-1280-65ba-
f4666132621f?t=1597055521915

https://www.mtk.fi/documents/20143/310288/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_net.pdf/4c06a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f?t=1597055521915


Vihreä ja vireä talous - Metsäteollisuuden ilmastotiekartta

• Yksi teollisuuden vähähiilitiekartoista

• Fossiilisista polttoaineista luovutaan tehtailla lähes kokonaan 2035 mennessä.

• Tuotteet sitovat hiiltä ja metsävarat kasvavat.

Lähde: https://global-uploads.webflow.com/5f44f62ce4d302179b465b3a/5fae9c3de86a240e06b76565_Metsa_Esite_Email.pdf

https://global-uploads.webflow.com/5f44f62ce4d302179b465b3a/5fae9c3de86a240e06b76565_Metsa_Esite_Email.pdf


Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma (JÄSMY)

• Viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen 

(Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, 

Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) yhteinen ohjelma 

ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden 

vaikuttavuuden parantamiseksi ohjelmakaudella 

2020-2027

• Ohjelmassa on neljä tavoitetta, joista yksi on 

Järvi-Suomesta tulee hiilineutraali

• Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-

suomen-ilmasto-ohjelma

https://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-suomen-ilmasto-ohjelma


Keski-Suomen alueellinen 
metsäohjelma 2021-2025

• Yhtenä osa-alueena Ilmastokestävä metsätalous

Lähde: https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/alueellinen-
metsaohjelma-keski-suomi-2021-2025.pdf

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/alueellinen-metsaohjelma-keski-suomi-2021-2025.pdf


Teeman sisältö ja rajaukset

• Hiilineutraali Keski-Suomi -tiekartan Maatalous ja 

metsät -teeman sisältöä on hahmoteltu viereisessä 

kuvassa.

• Sisältö tarkentuu tiekarttatyön edetessä.

• Seuraa valmistelua ja ota kantaa: 

https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/
Puunkäyttö

Viljelymenetelmät

Hiiliviljely Hiilinielut

LULUCF-kokonaisuus

Ruokaketju

Metsänhoitotavat

Vaihe 1, 11/2021-9/2022
• HINKU-rajauksen mukaisten 

päästöjen vähentämisen 
suunnitelma

• Päästökauppasektorin 
seuranta

Myöhempiä täydennyksiä
• Maankäyttösektorin päästökokonaisuus 

(LULUCF, päästöt ja nielut)
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• Seuranta ja täydennykset
• ym.

Hiilivarastot

Matkailu

Maaseudun 
elinkeinot

https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/

