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SFS:n lausuntopyyntö 12.2.2021 
 

Standardialoite koskien päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja lisäämällä  

Pyydettynä lausuntona Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa: 

1  Kannatatteko suomalaisen SFS-standardin laadintaa aloitteen pohjalta (kannatamme / emme 
kannata / emme ota kantaa). Lyhyt perustelu kannanotolle. 

Metsäteollisuus ry ei kannata SFS-standardin laadintaa. 
 
Vaikka hiilinielut ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, 
Metsäteollisuus ry näkee hiilikompensaatiohankkeiden vaikuttavuuden il-
mastonmuutoksen torjunnassa kyseenalaisena suhteessa olemassa ole-
vaan ilmastopolitiikkaan ‒ EU:n ilmastopolitiikassa jäsenmaiden hiili-
nieluille on asetettu LULUCF-asetuksen mukaiset tasot, joihin päästään 
toteutettiin yksityisen rahoituksen hiilikompensaatiohankkeita tai ei. Lisäksi 
hiilikompensaatiot voivat pahimmillaan johtaa fossiilisten päästöjen vähen-
tämisen lykkäämiseen eri sektoreilla, mikä olisi ilmastonmuutoksen torjun-
nan näkökulmasta haitallista.   
 
Metsäteollisuus ry katsoo, että ennen standardin kehittämistä ja laadintaa 
Suomen tulisi määritellä kansallinen tahtotila suhteessa hiilikompensaa-
tiohankkeisiin. Lisätietoa tahtotilan määrittämiseen antoi Väinö Nurmen ja 
Markku Ollikaisen Kohti hiilipörssiä -selvitys vuodelta 2019, joka suhtautui 
varauksella hiilinielumarkkinoiden kehittämiseen sekä tutkimukseen, että 
kansainvälisiin kokemuksiin perustaen. Tällä hetkellä kansallinen tahtotila 
on kuitenkin epäselvä, ja useat eri ministeriöt hakevat uusien selvitysten 
avulla lisätietoa aiheesta. Lisäksi ympäristöministeriö on aloittanut pohdin-
nan mahdollisesta säätelystä aiheeseen liittyen. Todettakoon myös, että 
tutkimustieto lisääntyy nopeasti aiheeseen liittyen. Luonnonvarakeskus on 
vasta aloittanut hankkeen, jossa muodostetaan tutkimukseen perustuvaa 
tietoa hyvän hiilikompensaation elementeistä. Tarvittava tieto päivittyy no-
peasti erityisesti maaperätiedon osalta. 
  
Metsäteollisuus ry muistuttaa myös jo olemassa olevista kansainvälisistä 
standardeista. Helmikuussa julkaistussa Gaian ja PTT:n selvityksessä to-
detaan, että kompensaatiomarkkinat ovat painottuneet viime vuosikymme-
ninä erityisesti kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien (kuten Gold 
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Standard, Verified Carbon Standard, puhtaan kehityksen mekanismi CDM) 
mukaisiin hankkeisiin. Kansainväliset standardit ovat jo olemassa ja hyö-
dynnettävissä myös suomalaisille toimijoille. Lisäksi komission tuoreessa 
ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategiassa todetaan, että komissio ke-
hittää sertifiointimekanismeja hiilinieluille, jotka mahdollistavat ilmasto-
hyötyjen monitoroinnin ja ilmastohyötyjen todentamisen.  
 
Nykytilanne ja kehitys huomioiden Metsäteollisuus ry ei katso kansallisen 
standardin luomista perusteltuna. Ylipäätään kansallisten standardien mer-
kitys on merkittävästi pienentynyt viime vuosikymmeninä. 

2  Mahdolliset kommentit aloitteeseen 

Metsäteollisuus ry näkee tärkeänä, että SFS-standardin tarpeellisuutta 
pohdittaessa näkemyksiä kysytään laajasti myös esimerkiksi metsäalan 
yrittäjiä ja työntekijöitä edustavilta tahoilta. Lausuntopyynnön vastaanotta-
jissa painottui vahvasti hiilikompensaatiohankkeita toteuttavat toimijat. 

3  Voitte myös ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestanne osallistua työhön, jos aloite 
hyväksytään ja työ alkaa 

Metsäteollisuus ry ei kannata SFS-standardin laadintaa. 
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