
Mikä on metsien 
merkitys?

JOHDANTO METSÄ- ja PUUALAN TET-JAKSOLLE

Presenter Notes
Presentation Notes
Tämä esitys on tehty metsä- ja puualan ammattilaisten tueksi TET-harjoittelijoiden työhöntutustumisjakson aloittamiseen. Esityksen avulla on mahdollista kertoa laajemmin metsien kestävästä käytöstä ja hoidosta. Kokonaiskuvan antaminen auttaa ymmärtämään miksi metsien ja puun kestävä käyttö on välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa. Esityksen avulla voi perustella epäileväisellekin nuorelle, miksi puiden kaataminen on perusteltua ja kuinka metsistä huolehditaan Suomessa. Esityksen kattamat teemat:Metsänomistus SuomessaMetsien kestävän käytön neljä kriteeriäMetsänhoitoMihin metsiä ja puuta käytetäänMillaisia ammattilaisia alalla työskenteleeTästä on hyvä jatkaa oman yrityksen, tehtaan, tuotannon ja tuotteiden esittelyllä.



Kuka minä olen ja 
mitä teen työkseni?

Presenter Notes
Presentation Notes
Oma työnkuva olisi hyvä liittää myös myöhemmin kerrottaviin asioihin. Missä vaiheessa puutuotteen elinkaarta tai muuta metsään liittyvää prosessia olet itse mukana?
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Metsävarat

Metsä ovat Suomen 
tärkein uusiutuva 
luonnonvara

Presenter Notes
Presentation Notes
Vain noin 0.5 % maailman metsävaroista on Suomessa.Metsät ovat Suomen tärkein uusiutuva luonnonvara.Vaikka Suomea kutsutaan tuhansien järvien maaksi, peittää metsä jopa 67 % maamme kokonaispinta-alasta.Suurin osa Suomea kuuluu kasvimaantieteessä pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Vain Ahvenanmaa ja lounaisin osa manner-Suomea kuuluvat lauhkean vyöhykkeen sekametsiin. Pohjoisen havumetsävyöhykkeellä maaperä on vähäravinteista ja hapanta, ja metsää muodostavia puulajeja on vähän.Suomessa 97 prosenttia metsissä olevasta puusta on mäntyä, kuusta ja koivua. Valtaosa Suomen metsistä on sekametsiä eli niissä kasvaa useampaa kuin yhtä puulajia, puolet metsistä on mäntyvaltaisia. Kaikkiaan maassamme kasvaa kolmisenkymmentä puulajia. Hyvin maamme pohjoista luontoa kuvaa vertaus Amazonin sademetsään jossa yhdellä hehtaarilla voi kasvaa yli 300 puulajia (ja vielä suurempi joukko puuvarrettomia kukkakasvilajeja).
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Suomessa on metsää 
yli neljä hehtaaria 
asukasta kohden

Metsävarat

Presenter Notes
Presentation Notes
Oikeasti ukon kuvassa pitäisi olla vielä puolta pienempi, mutta silloin sitä ei enää erottaisi joten mittakaava on kuvassa väärä!



Suomessa on noin

740 000
metsänomistajaa
lähes 14 % kansasta
omistaa metsää

Metsänomistus

Presenter Notes
Presentation Notes
Suomessa on noin 740 000 metsänomistajaa, (kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat ja vähintään kahden hehtaarin tilat). Metsänomistajia on siis lähes 14 prosenttia kansasta. Noin joka seitsemäs suomalainen omistaa metsää näiden lukujen mukaan.Jokainen kuvan ukko edustaa noin 100 000 kansalaista (noin 5 487 300 vuonna 2015) vihreät ukot kuvaavat metsänomistajien (noin 740 000 henkilöä) 14 % osuutta koko väestöstä.Kysy TETtiläiseltä: Onko sinun perheelläsi metsää tai tunnetko metsänomistajia? 



Muut 5 %
Yksityiset 
ihmiset
60 %

Yritykset
9 %

Valtio
26 %

Metsänomistus

Tavalliset kansalaiset 
omistavat suurimman 
osan metsistämme

Presenter Notes
Presentation Notes
Muita metsänomistajia ovat mm. valtio ja yritykset.Valtion metsämailla, eli Metsähallitus nimisen organisaation hallinnassa on mm. Suomen 37 kansallispuistoa joissa vierailee vuosittain yli 1,5 miljoonaa luonnossa liikkujaa. Metsähallitus huolehtii myös suuresta määrästä muita luonnonsuojelualueita.Kysy TETiläiseltä: Oletko koskaan miettinyt mitä tekisit metsälläsi jos omistaisit sitä?



Metsänomistaja
päättää kuinka 

metsää hoidetaan

Metsänomistus

Presenter Notes
Presentation Notes
Metsänomistaja päättä kuinka metsää hoidetaan. Metsänomistaja voi preferoida esimerkiksi:rahaavirkistystäkaunista maisemaametsäluonnon suojelua tai vaikka näitä kaikkia yhdessä  Apua metsänhoitopäätösten tekemiseen saa monelta eri taholta.Onko omassa yrityksessäsi metsäosasto? 



Metsänomistaja
päättää kuinka 

metsää hoidetaan

Kaikilla on oikeus
nauttia luonnosta ja

hyödyntää sen antimia 
jokamiehen oikeuden 

turvin

Metsänomistus ja käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
”Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistussuhteista. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan eikä maan haltijan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa. Suomessa jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet koskevat myös ulkomaalaisia. Ne perustuvat maan tapaan, joka on ollut voimassa ikimuistoisista ajoista lähtien. Suurin osa jokamiehenoikeuksista on nykyään johdettavissa erinäisistä laeista. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta: oikeutta ei saisi käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla.” -WikipediaJokamiehenoikeudet ovat aika poikkeuksellinen etuoikeus maailman ja Euroopankin mittakaavassa. Jokamiehenoikeuksia on Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Skotlannissa. Monissa muissa Euroopan maissa luonnossa ja metsässä liikkumiseen tarvitaan maanomistajan lupa ja monissa niissäkin maissa, joissa maanomistajan lupaa ei tarvita maanomistaja voi kieltää liikkumisen omistamillaan alueilla. Kuinka hyvin tunnet jokamiehenoikeudet?Voit testata taitosi osoitteessa http://www.jokamiehenoikeudet.fi/



Metsien käyttöä ohjaavat 

§ & suositukset

Metsien kestävä käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Metsänomistajan päätöksiä ohjaamaan ja tukemaan on olemassa liuta lakeja, suosituksia ja ohjeita.”Suomen metsissä elää noin 20 000 eri lajia, mikroskooppisen pienistä eliöistä kookkaisiin puihin. Suurin osa alkuperäisestä metsälajistosta pystyy elämään talousmetsissä. Ensisijaisesti metsissä elävistä lajeista noin 330 on luokiteltu uhanalaisiksi ja noin sadan lajin arvioidaan hävinneen. Metsien käsittelyllä voidaan vaikuttaa metsien monimuotoisuuteen ja lajien elinmahdollisuuksiin. Monimuotoinen metsäluonto sopeutuu parhaiten ilmastonmuutokseen.” –Tapio / Hyvän metsänhoidon suosituksetMetsien käyttöä ohjaa mm. metsälaki, luonnonsuojelulaki ja hyvän metsänhoidon suositukset. Niiden puitteissa metsänomistaja saa hoitaa metsiään omien preferenssiensä mukaan niin, että seuraavissa kolmessa kalvossa esitellyt kestävän metsätalouden neljä kriteeriä tulevat huomioiduiksi.



Kestävä metsien käyttö = Ekologisesti kestävää

Metsien kestävä käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Ekologinen kestävyysSuojelualueilla ja talousmetsien luonnonhoidolla pyritään turvaamaan erilaisten elinympäristöjen ja lajien monimuotoisuus metsissämme. Talousmetsiä käsitellään niin, että turvataan erityisen arvokkaiden luontokohteiden ominaispiirteet sekä lisätään ja ylläpidetään monimuotoisuudelle keskeisiä rakennepiirteitä. (näistä lisää kohdassa metsien suojelu)



Kestävä metsien käyttö = Taloudellisesti kestävää

Metsien kestävä käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
2. Taloudellinen kestävyysLähes 20% Suomen vientituloista saadaan myymällä metsäteollisuuden tuotteitaMetsäteollisuus ja metsätalous työllistävät Suomessa noin 70 000 ihmistäTaloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan huolehtimista siitä, että puuta riittää raaka-aineeksi myös tulevaisuudessa. Suomessa hakataan vuosittain keskimäärin runsas kaksi prosenttia metsäpinta-alasta. Hakkuista kolmannes on päätehakkuita ja kaksi kolmasosaa harvennushakkuita. Hakkuista huolimatta metsissämme kasvavan puun määrä on vuosi vuodelta suurempi koska puuston vuotuinen kasvu on jo kauan ollut hakkuita suurempi.Vuosittain istutetaan 159 milj. puuntainta kaadettujen tilalle ja metsää uudistetaan myös kylvämällä. Tästä huolimatta neljä viidesosaa kaikista Suomen puista on syntynyt luontaisesti.



Kestävä metsien käyttö = Sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää

Metsien kestävä käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
3. ja 4. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyysMetsät merkitsevät työtä, toimeentuloa, virkistystä, kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia. Metsät ovat pääasiassa tavallisten perheiden omistuksessa, mutta jokamiehenoikeudet ovat voimassa kaikille. Monen työ ja elinkeino liittyy tavalla tai toisella metsään.Puuraaka-aineen korjuu ja myynti ei ole ainoa metsän käyttöön perustuva elinkeino. Jo vuosituhansien ajan Suomen metsissä on liikuttu ja metsän antimia hyödynnetty ruokana, rakennustarvikkeina, kauppatavarana ja ajanvietteenä. Marjojen ja sienien poiminta ja myynti sekä luontomatkailu voivat nykyäänkin olla joissakin tapauksissa jopa perinteistä metsätaloutta tuottavampia metsänkäyttömuotoja.Pitkät metsien hyödyntämiseen liittyvät perinteet näkyvät ihmisen toiminnan merkkeinä metsissämme. Metsissämme on muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltuja kohteita ja niiden lisäksi runsaasti muita kulttuuriperintökohteita, kuten kaskiraunioita, tervahautoja ja rakennusten jäänteitä. Maanomistaja voi säilyttää, hoitaa tai kunnostaa omalla päätöksellään edellä mainitun kaltaiset kohteet joita ei ole lailla suojeltu.



Monitavoitteinen metsänhoito

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Talousmetsissä pyritään kasvattamaan sellaisia puita, joita teollisuus tarvitsee. Toisaalta monitavoitteisessa metsänhoidossa otetaan huomioon kaikki edellä mainitut kestävän kehityksen osa-alueet ja metsäsuunnitelma räätälöidään metsänomistajan toiveiden ja preferenssien mukaan.Monikäytöllä tarkoitetaan mm. metsästystä, marjojen ja sienien keruuta, muuta luonnossa liikkumista ja matkailua. Nämä tuottavat aineellisia ja aineettomia hyötyjä sekä metsänomistajille että muille metsiä käyttäville ihmisille. Suomalaiset ovat tottuneet liikkumaan metsissä ja toimimaan jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvilla tavoilla. (Tapio)Metsänkäsittelyyn voi varsin helposti löytää metsien monipuolisia käyttömahdollisuuksia ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja. (Tapio)



Tasaikäis-
rakenteinen 
metsikkö
• Tasaikäisrakenteisen 

metsän kasvatuksessa 
on erotettavissa 
uudistamis- ja 
kasvatusvaihe

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Perinteisesti metsiä on suomessa kasvatettu tasaikäisrakenteisina. Tasaikäisrakenteisessa metsikössä on yleensä suunnilleen samanikäisten ja -kokoisten puiden muodostama niin sanottu pääjakso, jonka kasvua edistetään metsänhoidolla. Aluetasolla keskenään eri-ikäisistä metsiköistä syntyy mosaiikki jossa on monipuolisesti kasvupaikkoja eri lajien tarpeisiin. Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa on erotettavissa uudistamis- ja kasvatusvaihe. 



Uudistushakkuu
• Valoa ja lämpöä tarvitsevat 

avointen kasvupaikkojen lajit 
hyötyvät

• Kaikkia puita ei kaadeta. 
Hakkuualalle jätetään 
säästöpuita. Säästöpuiksi 
jätetään mm. joitain vanhoja 
puita, erikoisia puuyksilöitä 
tai puuryhmiä sekä jo 
lahoavat  pökkelöt. 

Tasaikäis-
rakenteinen 
metsikkö
• Tasaikäisrakenteisen 

metsän kasvatuksessa 
on erotettavissa 
uudistamis- ja 
kasvatusvaihe

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Uudistushakkuualalta korjataan talteen nykyisen puusukupolven tuottamaa puuta ja samalla ala valmistellaan uuden puusukupolven syntyä tai istuttamista varten. Tällä tarkoitetaan mm. lehtipuuvesakon torjuntaa ja maan muokkausta jolla parannetaan siementen itämismahdollisuuksia tai taimien elinolosuhteita.Tasaikäisrakenteisessa metsässä uudistushakkuu voidaan tehdä esimerkiksi avo-, siemenpuu-, suojuspuu- ja kaistalehakkuuna. Uudistushakkuu vaikuttaa voimakkaasti metsäympäristöön ja maisemaan. Hakkuuta suunniteltaessa tuleekin alueen rajausta ja mm. säästöpuuryhmien sijoittamista harkita tarkkaan, jotta alue se sopii parhaalla mahdollisella tavalla maaston muotoihin. 



Uudistushakkuu
• Valoa ja lämpöä tarvitsevat 

avointen kasvupaikkojen lajit 
hyötyvät

• Kaikkia puita ei kaadeta. 
Hakkuualalle jätetään 
säästöpuita. Säästöpuiksi 
jätetään mm. joitain vanhoja 
puita, erikoisia puuyksilöitä 
tai puuryhmiä sekä jo 
lahoavat  pökkelöt. 

Uudistaminen
• Metsänomistajalla on 

velvollisuus uudistaa 
metsä hakkuun jälkeen

• Luontaisesti siemenpuilla 
tai istuttaen/kylväen 
kasvupaikalle sopivalla 
kotimaisella puulajilla

• Taimikosta kannattaa 
pitää huolta, jotta puiden 
kasvu pääsee vauhtiin 
kovassa kilpailussa
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metsikkö
• Tasaikäisrakenteisen 

metsän kasvatuksessa 
on erotettavissa 
uudistamis- ja 
kasvatusvaihe

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Metsänomistajan tavoitteiden ja kasvupaikan ominaisuuksien mukaisesti metsä voidaan uudistaa eri uudistamismenetelmin joko luontaisesti tai viljellen.Viljelyllä tarkoitetaan joko siementen kylvämistä tai taimien istuttamista. Vuosittain suomessa istutetaan yli 155 miljoonaa puuntainta!Luontaisessa uudistuksessa taimikko syntyy joko alueen reunoilla olevan puuston siemenistä tai alueelle varta vasten jätettyjen siemenpuiden siemenistä.Kilpailu vedestä ja ravinteista ja valosta voivat hidastaa taimien kehitystä usean vuoden ajan ja jopa näännyttää suuren osan taimista jolloin uudistamiseen tehty investointi valuu hukkaan. Maanmuokkaus ennen taimien istuttamista ja kilpailevan pintakasvillisuuden poisto ja myöhemmin myös kilpailevan vesakon raivaaminen auttavat toivotut puut nopeampaan kasvun alkuun.



Harvennus
• Valo ja lämpö vaikuttavat 

aluskasvillisuuteen ja 
vähitellen muuhun lajistoon

• Poistettavat puut ovat 
yleensä huonolaatuisia, 
vioittuneita tai parhaiden 
puiden kasvua haittaavia 
puita

• Kuitupuuta mm. paperin 
valmistukseen

Uudistushakkuu
• Valoa ja lämpöä tarvitsevat 

avointen kasvupaikkojen lajit 
hyötyvät
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• Tasaikäisrakenteisen 

metsän kasvatuksessa 
on erotettavissa 
uudistamis- ja 
kasvatusvaihe

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Luonnonmetsän sukkessio voi olla koululaiselle tuttu biologian tunnilta. Metsiä hoidettaessa jäljitellään tuttuja luonnon prosesseja.Puut kasvavat Suomessa vain kasvukaudella, joka on noin 80 päivän mittainen. Kasvukaudella 2012 puuston kasvu oli 104 miljoonaa kuutiota, joten keskimääräinen päiväkasvu oli yli miljoona kuutiometriä. Puuston kasvun määrän konkretisoimiseksi voidaan sanoa, että kasvukaudella Suomessa kasvaa sekunnissa puuta 25 suuren männyn verran.Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuilla / harvennushakkuilla tarkoitetaan hakkuita, joiden tavoitteina on parantaa kasvatettavan puuston elinvoimaa ja laatua, nopeuttaa puuston järeytymistä ja saada puunmyyntituloja. (Tapio)Hakkuilla vaikutetaan puuston tiheyteen, puulajisuhteisiin ja arvokehitykseen poistamalla puita valitun harvennustavan mukaisesti. (Tapio)



Jatkuva
kasvatus

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Jatkuvassa kasvatuksessa metsä on eri-ikäisrakenteinen eli metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia puita: pieniä taimia sekä nuoria, varttuneita ja vanhoja puita. Puustolla ei ole yhtenäistä ylintä latvuskerrosta, vaan puuston kokojakauma on vaihteleva. Pieniä puita on enemmän kuin isoja. Metsä pysyy jatkuvasti pääosin peitteisenä minkä vuoksi metsän ulkoasu poikkeaa tasaikäisrakenteisesta. Uuden puusukupolven syntyminen perustuu yleensä yksinomaan luontaisesti syntyneeseen alikasvokseen ja sen jatkokehittämiseen. Puuston tulee olla riittävän harvaa, jotta taimettumista pääsee tapahtumaan. 
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Metsien suojelu

Miten metsiä hoidetaan?

Presenter Notes
Presentation Notes
Kartassa tiukasti suojeltujen metsien osuus kasvillisuusvyöhykkeittäinTalousmetsiä pyritään hoitamaan luonnon prosesseja jäljitellen. Monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt jätetään talousmetsissäkin käsittelemättäMetsälaissa on määritelty erityisen tärkeitä elinympäristöjä joita tulee hoitaa ja käyttää siten, että niiden arvokkaat ominaispiirteet säilyvät. Nämä kohteet ovat usein selvästi ympäristöstä erottuvia ja yleensä pienialaisia. Ne jätetään talousmetsissä useimmiten täysin talouskäytön ulkopuolelle. Ks. Metsälain 10§. (Lisäksi luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit)Hyvän metsänhoidon suosituksissa ja ohjeissa sekä metsäsertifiointikriteereissä on lueteltu lakikohteiden lisäksi myös muita arvokkaita elinympäristöjä jotka säästetään hakkuilta. Näihin luetaan esimerkiksi Metsävisassakin käsitellyt petolintujen pesäpuut ympäristöineen. Talousmetsissä pyritään kasvattamaan kasvupaikalle sopivia sekametsiä.Talousmetsissä ylläpidetään lahopuujatkumoa. Itsekseen kaatuneet puut jätetään lahoamaan, vanhoja lehtipuita sekä pökkelöt ja kelot jätetään pystyyn samoin kuin muut puuyksilöt joilla on erityisiä luontoarvoja. Erityisen hyviä säätöpuita ovat jalot lehtipuut sekä raita ja haapa. Ne ovat lajeja joita ei juurikaan kasvateta talouskäyttöön, mutta niillä elää runsaasti hyönteisiä, jäkäliä ja sieniä jotka eivät pärjää ilman niitä. Säästöpuut jätetään yleensä ryhmiksi jotka ajan mittaan muodostavat kasvavan metsän lomassa uutta lahopuuta.Talousmetsissä käytetään myös mm. kulotusta mahdollisuuksien mukaan. Suojeltuja metsiä on suomessa yhteensä 2,2 miljoonaa hehtaaria eli 9,6 % metsäalasta. Kaikkiaan suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on yhteensä liki 3 miljoonaa hehtaaria eli 13,0 % metsäalasta. Tiukasti suojeltujen metsien osuus on Suomessa Euroopan suurin.Valtaosa suojelualueista sijaitsee Pohjois-Suomessa. 



Miksi metsiä käytetään?

Mihin puuta tarvitaan?

Metsien ja puun käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Tähän aihepiiriin palataan myös tarkemmin myös yhden yrityksen / tehtaan osalta, kun esittelette omaa toimintaanne.



1 
m

1 m * 1 m

Kuutio puuta
varastoi 1000 kg 

hiiltä ilmasta

Metsien ja puun käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Metsä sitoo hiiltäMetsän hiilivarastot kasvavat silloin, kun puuston vuotuinen kasvu on suurempi kuin sen vuotuinen poistuma. Niin on Suomessa ollut pitkään. Tällöin puusto toimii hiilinieluna, eli puustoon sitoutuu enemmän hiiltä kuin siitä hakkuissa vapautuu. Maaperän ja puuston hiilen varastoimiskyvyn ylläpitäminen ja lisääminen ovat vain osatekijä ilmastonmuutoksessa. Päätavoitteena ilmastomuutoksen ehkäisyssä ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja uusiutumattomien raaka-aineiden ja energialähteiden korvaaminen uusiutuvalla biomassalla. (Metla)Tässä puulla ja siihen liittyvällä tuotekehityksellä on tärkeä rooli. Puu on Suomen tärkein uusiutuva luonnonvara -> PUULLA VOIDAAN KORVATA UUSIUTUMATTOMIA RAAKA-AINEITA



Kuutio puuta
varastoi 1000 kg 

hiiltä ilmasta

50% puun massasta
on hiiltä
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1 m * 1 m

Metsien ja puun käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Metsä sitoo hiiltäMetsän hiilivarastot kasvavat silloin, kun puuston vuotuinen kasvu on suurempi kuin sen vuotuinen poistuma. Niin on Suomessa ollut pitkään. Tällöin puusto toimii hiilinieluna, eli puustoon sitoutuu enemmän hiiltä kuin siitä hakkuissa vapautuu. Maaperän ja puuston hiilen varastoimiskyvyn ylläpitäminen ja lisääminen ovat vain osatekijä ilmastonmuutoksessa. Päätavoitteena ilmastomuutoksen ehkäisyssä ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja uusiutumattomien raaka-aineiden ja energialähteiden korvaaminen uusiutuvalla biomassalla. (Metla)Tässä puulla ja siihen liittyvällä tuotekehityksellä on tärkeä rooli. Puu on Suomen tärkein uusiutuva luonnonvara -> PUULLA VOIDAAN KORVATA UUSIUTUMATTOMIA RAAKA-AINEITA



Raaka-aineeksi arkisiin asioihin

Metsien ja puun käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Mitä puusta tehdään?Hyvä johdantovideo aiheeseen löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=DEr9Zm_nKvc (ylälaidan maalattu metsäkuva toimii esitystilassa hyperlinkkinä videoon.)Teollisuuden näkökulmastaPuu on:Monipuolinen teollisuuden raaka-aineJokainen käyttää arjessaan puuta tavalla tai toisellaSuomi on:Kansainvälisesti merkittävä metsäteollisuustuotteiden vientimaaMaailman toiseksi suurin paperin ja kartongin viejämaaLisäksi:Metsät merkitsevät meille paljon muutakin kuin puuntuotantoaEsimerkkikuvissaRakentaminen ja puutuotteet – Puukerrostalojen rakentamisessa on Suomessa käynnissä oikea buumi. Kuvissa oikeassa alanurkassa Metropol Parasol, keskellä alhaalla ProFi -komposiitista tehty kate Sanghain maailmannäyttelyssä Suomen paviljongissa, Kiulussa. Puutalokin on hiilivarasto kuin myös puiset huonekalut, ovet, ikkunanpokat, esineet jne.Uudenlaiset pakkausratkaisut – Kuvassa ruiskupuristettu salaattirasia, myös erilaiset älypakkaukset ja kortit painettuine virtapiireineen ovat tulevaisuuden metsäteollisuuden tuotteita. Puukuidusta tehdyt pakkaukset kierrätetään.Liukosellu – Kuvassa olevan tytön mekko voi olla tehty puusta, viskoosi, ryon ja modaali ovat puusta tehtyjä muuntokuituja. Samoin sellofaani kukkien ympärillä on tehty liukosellusta. Energia – Metsäteollisuuden tuotantolaitokset tuottavat energiaa oman tarpeensa yli valtakunnan verkkoon. Metsäteollisuus on energiaomavaraista.Biopolttoaineet – Jo ihan lähitulevaisuudessa voit tankata autosi puupohjaisella biopolttoaineella fossilisen öljyn sijaan.Erilaiset paperit kuten tarrat, etiketit ja hygieniatuotteet Komposiitit – Kuvan kaiuttimet on tehty puumuovikomposiitistaLääkkeet – Kuvassa ksylitolpurukumi joka on tehty koivusokerista. Metsä on lääkkeiden suhteen tutkimattomien mahdollisuuksien aarreaitta. Mm. koivun tuohesta saatavalla betuliinilla, betuliinihapolla ja sen johdannaisilla on havaittu olevan erityisesti anti-HIV-aktiivisuutta ja ne eivät ole sytotoksisia eli soluille myrkyllisiä. Betuliinin on havaittu eläinkokeissa vähentävän veren kolesterolia. (Wikipedia)

https://www.youtube.com/watch?v=DEr9Zm_nKvc


Virkistykseen, elinkeinoksi
ja elinympäristöksi lukemattomille lajeille

Metsien ja puun käyttö

Presenter Notes
Presentation Notes
Miksi metsät ovat tärkeitä?Ekosysteemipalvelut (Lähde Tapion Metsänhoidon suositukset)Ekosysteemipalvelut ovat ihmisen luonnosta saamia hyötyjä. Monet ekosysteemipalveluista ovatihmiselle ja muille eliöille elintärkeitä. Monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden perusta, koska seauttaa luontoa sopeutumaan ja uusiutumaan.Ekosysteemipalvelujen jako• Tuotantopalvelut: mm. puuraaka-aine, sienet ja marjat, makea vesi ja energia.• Säätelypalvelut: mm. hiilen sidonta, ilmaston säätely ja tulvien tasaus.• Kulttuuripalvelut: mm. maisema, virkistys sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi, toimeentulo.• Ylläpito- eli tukipalvelut: mm. ravinteiden sidonta ja kierto, veden kierto, ja yhteyttäminen. Tukipalvelut muodostavat pohjan muille ekosysteemipalveluille.
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Ketkä työskentelevät 
metsien ja puun parissa?

Presenter Notes
Presentation Notes
Metsäteollisuuden ja metsätalouden ja puutuoteteollisuuden parissa työskentelee Suomessa 70 000 ihmistä ollen tavalla tai toisella osa edellä mainittujen tuotteiden syntymistä tai vaikkapa hoitamassa virkistysmetsiä tai tekemässä metsäsuunnitelmia yksityismetsänomistajille. 
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