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Mitä Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteena oleva alle 2 asteen tavoite 

edellyttää päästöiltä ja nieluilta?

Rockström et al. 2017

➢ Jatkuva päästöjen vähentyminen ja nielujen 

kasvattaminen

➢ Kumulatiiviset päästöt korkeintaan 200-800 GtCO2

➢ Maankäyttösektorin tulee muuttua nettopäästöstä 

nettonieluksi



● Maailman pyöreän puun käyttö voi kasvaa tasolle 1000-2000 Mm3 

yr-1 vuoteen 2050 mennessä (Kallio et al. 2015)

○ Sellu- ja paperi: 100-200 Mt yr-1 (jos kaikki korvaisi raakaöljyä < 0,4 Gt

CO2 yr-1)

○ Sahatavara 200-600 Mm3 yr-1 (jos kaikki korvaisi betonia, terästä < 0,9 

Gt CO2 yr-1)

○ Bioenergia: 500-800 Mm3 yr-1 ~ < 6 EJ yr-1

• Sellu- ja paperiteollisuus kuluttaa foss. polttoaineita n. 4 EJ yr-1 (IEA 2017)

• ”Ylijäämä” bioenergia < 2 EJ (jos kaikki korvaisi kivihiiltä: < 0,2 Gt CO2 yr-1)

○ Yhteensä < 1,5 Gt CO2 yr-1

○ Jos kaikki poltettaisiin ja korvattaisiin kivihiiltä: päästövähennys <1,5 Gt

CO2 yr-1 (n. 10 % globaaleista kivihiilen päästöistä)

● Pyöreän puun käytön lisäys voi vähentää maailman nykyisiä CO2-

päästöjä < 5 % 

● Globaali öljynkulutus nykyään n. 160 EJ yr-1 (~ 13 Gt CO2 yr-1)

○ Muu kuin energiakäyttö n. 25 EJ yr-1 (~2 Gt CO2 yr-1)
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Kuinka paljon fossiilisia päästöjä voidaan 

vähentää metsien käyttöä lisäämällä?



● Hakkuiden lisäys pienentää metsien hiilinielua

● Jos hakkuut puuntuotannossa olevissa metsissä puolitetaan 

(tasolle 1500 Mm3 yr-1) nykyisestä vuoteen 2100 mennessä: 

○ nielupotentiaali 1,5 Gt CO2 yr-1 (Griscom et al. 2017) 

● Nielujen tarve keskimäärin n. 10 Gt CO2 yr-1 (Rockström et al. 

2017)

Hakkuiden lisäyksen aiheuttama nielupotentiaalin menetys 

vuosisadan aikana todennäköisesti samaa suuruusluokkaa 

kuin uusiutumattomien materiaalien korvauksesta saatavat 

potentiaaliset päästövähennykset

Substituutio- ja nielupotentiaalit eivät voi molemmat 

realisoitua

Hakkuiden lisäyksen mutta myös metsien suojelun antama 

kontribuutio alle kahden asteen tavoitteen saavuttamiseksi 

verrattain vähäinen
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Millainen on päästövähennysten ja 

nielujen lisäyksen välinen trade-off?



Kiitos!
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