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Esipuhe:

Mielikuvia metsästä

Metsä muotoutuu minulle lapsuudesta kol-
mena mielikuvana:

Kouluikäisenä kuljin naapurintädin kans-
sa soilla ja metsissä keräämässä varpuja juuri-
luuriin. Minut lähetettiin hänen mukaansa
sen takia, että hänen sydämensä reistaili, ja
minun tehtäväni oli juosta tarvittaessa kotiin
hakemaan apua. Avuntarvetta ei kuitenkaan
koskaan tullut. Yhdessä raaputimme ja si-
doimme varvut juuriluudiksi.

Toinen mielikuva rakentuu suosta, jonka
ohi minun oli kuljettava. Suota kutsuttiin
Raatosuoksi, ja tarina kertoi, että siihen oli
haudattu vankeja. Pelotti.

Kolmas mielikuva muodostuu leikkipai-
kasta, jäkäläisestä kalliosta, jolta oli kaunis
näköala hyvin hoidettuun metsään.

Asuin metsän laidassa. Metsään poikettiin
usein. Minulle metsä on elämysten lähtökoh-
ta, mutta tärkeä myös hyödyn kannalta, kos-
ka sieltä haettiin marjoja ja puita.

Mielikuva metsästä muodostuu kokemuk-
sellisuudesta, joka on subjektiivista näkemys-
tä, elämystä, ja kaukana niin sanotusta evi-
dence based -tieteestä. Suomalainen kärjisty-
vä metsäkeskustelu perustuukin joko elämyk-
sellisyyteen tai tosiasioihin pohjaavaan metsä-
tietoon. Tässä kärjistyvät luonnonsuojelijoi-
den ja metsäteollisuuden näkökulmat. Eri-
laisten näkökantojen puolivälissä on kompro-
missi, joka kantaa itse asiassa usein pitem-
mälle kuin voittaminen tai hyötyminen.

Itse olen enemmän vaikutelmien varassa,
vaikka kyllä Metsäakatemia paikkasi tietoja ja
sivisti. Metsässä minua puhuttavat upeat
puut ja kaunis aluskasvillisuus. Salskeat kau-
niit rungot eivät ole koskettamatta henkises-
ti. Yhtä lailla voi tietenkin kokea tuulen tui-
vertamien, runneltujen mäntyjen vahvuuden
meren rannikolla.

Väitetään myös, että metsä on miesten ja
koti naisten elementti. Maalta lähteneille
metsä merkitsee kuitenkin turvallisuutta. Eri-
tyisesti miehille metsä on haaste. Se merkit-
see tekemistä, energian purkamista. Kukaan
ei ihmettele, jos joku lähtee metsään purka-
maan mieltään. Toisaalta olen kyllä myös tör-
männyt ihmisiin, jotka pelkäävät metsää, jos
siellä ei ole merkittyä reittiä.

Metsä kantaa surua ja epätoivoa, mutta
yhtä lailla sallii keinot onneen ja iloon. Se
auttaa myös näkemään oman elämänsä oi-
keissa mittasuhteissa.

Metsäakatemiassa olimme eräänä aamuna
ikikuusikon tuntumassa ja kuuntelimme vii-
sauksia sammalmättäillä istuen. Sateli hiljal-
leen. Tieto meni perille, vallitsi rauha. Jokai-
sella oli mahdollisuus keskittyä kuuntele-
maan. Jotakin tällaista elämystä kiireiseen
kaupunkirytmiin kasvanut ihminen kaipaa.
Hiljaisuuden muotoja on monenlaisia: joku
lähtee luostariin, joku metsään tai merelle ja
irrottautuu fyysisen välimatkan kautta kuun-
telijaksi ja kuulijaksi.

Metsämiesten tarinoista on mieleeni jää-
nyt lähtemättömästi tukkikämpän pomon
kuvaus kämpän säännöistä ja elämänkulusta.
Reiluus ja reiluuden testaamiset kuuluivat ar-
kiseen elämään; pelisäännöt olivat selkeät ja
koskemattomat. Tällaisia elämäntilanteisiin
liittyviä selkeitä näkemyksiä ihminen hakee
nytkin entistä selvemmin.

Kysyin kerran illanistujaisissa, mitä puita
läsnäolijat kuvittelivat olevansa. Jokainen löy-
si itselleen symbolipuun ja perustelut valin-
nalleen. Keskustelua voi jatkaa myös puhu-
malla pystyyn kuolleista tai viheriöivistä run-
goista, puun syövästä tai puiden stressistä.
Mielikuvamatkassa puun runko voi muistut-
taa ruumista, lehdet mieltä, latvojen humina
ja kohina sielua tai henkeä. Maasto on puun
ympäristö. Tästä ei ole pitkä matka analogi-
aan ihmisen selviytymisestä arkisessa elämäs-
sä. Vai mitä?

Metsä on mielenterveydelle selvä voima-
vara. Se on ikään kuin kuvitteelliset keuhkot,
tapa hengittää, tapa puhaltaa ja tapa löytää
uusi tasapaino.

Tervemenoa virkistymään ja latautumaan
metsään! Mielenterveys ja metsä kulkevat
käsi kädessä.

Pirkko Lahti, toiminnanjohtaja
Suomen Mielenterveysseura
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Heikki Juslin, puheenjohtaja
Suomen Metsäyhdistys ry.

Tervetuloa:

Tieto luo uuden metsäsektorin

Päättäjien Metsäakatemian taustataho, Suo-
men Metsäyhdistys integroi metsäsektoria
suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimii laajasti
yli viidenkymmenen metsään tiukasti tai löy-
hemmin liittyvän organisaation yhteistoimin-
nan areenana. Päättäjien Metsäakatemia on
se tapa, muoto tai työväline, jolla lähestym-
me yhteiskunnan korkeimpia päättäjiä. Met-
säakatemian yleiset tavoitteet ovat täysin lin-
jassa Suomen Metsäyhdistyksen tavoitteiden
kanssa.

Haluamme, että metsäsektori on tulevai-
suudessakin merkittävä osa suomalaista yh-
teiskuntaa ja sen ominaispiirteet tunnetaan
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Halu-
amme, että yhteistyön henki säilyy ja kehit-
tyy ajan vaatimusten mukaisesti.

Päättäjien Metsäakatemista on kertynyt
kokemusta jo kymmenen kurssin verran. Yli
250 yhteiskunnallista vaikuttajaa on osallis-
tunut Metsäakatemian kursseille. Vaikka his-
toria on vasta neljän vuoden mittainen, kat-
soimme, että nyt olisi sopiva ajankohta Aka-
temian syvällisempään evaluointiin ja kehit-
tämisselvitykseen. Aineistoa on kerätty kevät-
kauden ajan ja aika johtopäätösten tekemi-
seen alkaa olla kypsä.

Syvällisempi evaluointi toi esiin saman
kuin yksittäisten kurssien palautteet – Päättä-
jien Metsäakatemiaan on oltu hyvin tyytyväi-
siä. Palautteen antajat katsovat, että se saa-
vuttaa koko ajan alkuperäisiä tavoitteitaan ja
mihinkään suuriin linjamuutoksiin ei ole tar-
vetta. Johtopäätöksissä pohdimme, millaisia
tarpeita ja mahdollisuuksia meillä olisi liitty-
en siihen suureen ja alati kasvavaan verkos-
toon, joka Akatemian käyneistä syntyy.

Metsäsektori kehittynyt kuin varkain

Viimeaikaisen yhteiskunnallisen keskustelun
keskeinen teema on ollut tietoyhteiskunnan
kehitys. Näkyvyytensä vuoksi informaatio-
teknologia-alan (IT) kehitys tuntuu hallitse-
van tätä keskustelua, vaikka tietoyhteiskun-
nassa on tietysti kysymys myös paljosta
muusta. Nokiansa vuoksi suomalainen yh-
teiskunta on kokenut IT-murroksen maail-
man eturivissä. Jo tässä yhteydessä ehätän ky-
symään, onko tietoyhteiskunnan kehitys kes-
tänyt IT-kehityksen tahdissa. Päättäjien Met-
säakatemiassa otettiin tähän kysymykseen

kantaa, jo viime kurssin avajaisissa, kun mi-
nisteri Heinonen käsitteli avajaispuheessaan
”Metsäklusteria ja tietoyhteiskuntaa”.

Suomalaisen metsäsektorin ja erityisesti
metsäteollisuuden kehitys on IT huumassa
päässyt tapahtumaan ikään kuin varkain –
huomaamatta. Vaikka metsäsektorin suhteel-
linen merkitys kansantaloudessa on pienenty-
nyt, on metsäteollisuuden laadullinen ja
määrällinen kehitys ollut lähes käsittämätön-
tä. Minusta tuntuu, että aika harvat Suomes-
sa oikein pohjia myöten tajuavat millainen
maailmanluokan teollisuus meillä on ja kuin-
ka tehokkaassa klusterissa se toimii. Luettelen
muutamia esimerkkejä:

Fuusioiden ja yritysostojen kautta meille
on syntynyt laadullisesti korkeatasoinen ja
tuotantovolyymeiltään maailman huipulla
oleva paperiteollisuus. Maailman toiseksi ja
kolmanneksi suurimmat paperintuottajat tu-
levat Suomesta. Globaalisti ne kilpailevat
Pohjoisamerikkalaisen teollisuuden kanssa,
joka nousee kokonaan erilaiselta raaka-aine-
ja kulutuspohjalta. Kolmannes maailman pa-
perista ja kartongista käytetään Pohjois-Ame-
rikassa. Kanadan jälkeen Suomi on maailman
toiseksi suurin paperin viejä.
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Suomessa mekaaninen metsäteollisuus on
jäänyt kemiallisen varjoon. Kuitenkin suoma-
lainen sahateollisuus esiintyy edukseen maail-
manlistoilla. Suomen suurin sahaaja on viides
maailmassa. Se on ainut Pohjois-Amerikan
ulkopuolinen sahaaja maailman kymmenen
suurimman joukossa.

Puutuoteteollisuuden tuotanto- ja mark-
kinointiedellytyksiä on pyritty viime vuosi-
kymmenen aikana kovasti parantamaan.
Vaikka vaikeuksia on ollut, on tuloksiakin
saatu. Puun käyttö henkeä kohti on Suomes-
sa korkeinta maailmassa. Se on ihmeellinen
tieto, kun muistetaan puurakentamisen pe-
rinteet vaikkapa Pohjois-Amerikassa. Kolme
Euroopan suurinta sahaajaa tulee Suomesta.

Metsätalouden puolella puun tuottamisen
infrastruktuuria kehitetään ympäristön vaati-
musten mukaisesti. Sekä lainsäädännön kehi-
tys että kansallisen metsäohjelman rakenta-
minen ja seuranta ovat tapahtuneet kansain-
välisessä kärjessä. Koko 1990-luvun puhutta-
neen metsäsertifioinnin kanssa on Suomessa
tehty tavattomasti työtä. Palkintona tuosta
työstä meillä on enemmän sertifioituja met-
siä kuin missään muussa maassa.

Tarkoitukseni ei ollut kritiikittömästi ke-
hua suomalaisen metsäsektorin saavutuksia.
Typerään itsekehuun ei ole syytä langeta.
Kuitenkin positiivisetkin asiat kannattaa nos-
taa pöydälle silloin tällöin.

Osaaminen eläväksi

Mikä selittää suomalaisen metsäsektorin me-
nestystä. Eiköhän se ole tieto, osaaminen ja
uskallus. Tulemme uudestaan tietoon, josta
tämän analyysin aloitin.

 Kovin moni puhuja ennen minua on ko-
rostanut tiedon ja osaamisen merkitystä.
Miksi tietoa ja osaamista pitää jatkuvasti ko-
rostaa erityisesti juhlapuheissa? Milloin asia
alkaa elää arjessa juhlapuheiden tarkoittamal-
la tavalla? Tuon esiin yhden ratkaisun.

Olen oppilaideni kanssa selvitellyt Suo-
men suurimpien metsäteollisuusyritysten
johtamisen kehityssuuntia lähitulevaisuudes-
sa. Mitä asioita johtamisessa ja kehitystyössä
tullaan yrityksissä painottamaan. Lähes ällis-
tyttävän yksimielisesti yrityksissä korostetaan
”Knowledge managementin” merkitystä.
Knowledge management tarkoittaa, että tieto
ja osaaminen pitää saada aidosti elämään yri-
tyksissä.

Juhlapuheissa korostamme tietoa ja osaa-
mista yritysten tärkeimpänä resurssina. On-
gelmana näyttää kuitenkin olevan se, ettei oi-
kein tiedetä, kuinka tiedosta ja osaamisesta
tehdään strategisia menestystekijöitä. Kuinka
osaajat houkutellaan yrityksiin tai toimialal-
le? Kuinka uutta tietoa hankitaan tai luo-
daan? Kuinka tieto ja osaaminen yhdistetään
liiketoimintamahdollisuuksiksi ja kuinka tie-
dolla ja osaamisella nostetaan entiset liiketoi-
minnat kokonaan uudelle tehokkuuden ta-
solle? Nämä ovat ratkaisuaan odottavia kysy-

myksiä aivan lähitulevaisuudessa. Kysymys
on siis siitä, että yritysten tulisi aivan uudella
tavalla paneutua tiedon ja osaamisen hyödyn-
tämiseen.

Suomalaisessa metsäsektorissa on paljon
yksittäisiä esimerkkejä tiedon ja osaamisen
voittokulusta. Olen kuitenkin aivan vakuut-
tunut siitä, että paljon mahdollisuuksia on
vielä käyttämättä. Mahdollisuuksia löytyy
sekä koko metsäsektorin suunnittelussa että
yksittäisten toimijaorganisaatioiden tasolla.
Oleellista on Knowledge management – se
kuinka tieto saadaan aidosti osaksi toimintaa
sekä päätöksenteon tueksi, strategiseksi tuo-
tannontekijäksi että tuotteeksi.

Oman työnikin vuoksi minulla on aivan
kouriintuntuva näkemys ja käsitys siitä, että
ihmisten osaamiskapasiteetti on perin ohues-
ti käytössä. Osaamisen puolesta meillä on
suomalaisen metsäsektorin kehittämiseen lä-
hes rajattomat – tai ainakin todella suuret
mahdollisuudet.
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Jarmo Vaittinen, kansliapäällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö

Päättäjien 11. Metsäakatemian avaus

Metsäpolitiikan kokonaisuudistus

Metsäpolitiikassa toteutettiin kokonaisuudis-
tus 1990-luvulla muun muassa uudistamalla
keskeinen metsälainsäädäntö. Taloudellisesti,
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsien
hoidon ja käytön periaatteet sisältyvät keskei-
siin metsälakeihin.

Uudistetun metsäpolitiikan periaatteet,
tavoitteet ja keinot on kirjattu Kansallinen
metsäohjelma 2010:een. Valtioneuvosto teki
4.3.1999 periaatepäätöksen ohjelman hyväk-
symisestä ja päätti 18.11.1999 ohjelman to-
teuttamisesta metsien taloudellisen, ekologi-
sen ja sosiaalisen kestävyyden suhteen tasa-
painoisena kokonaisuutena.

Kansallisen metsäohjelman laatimista
edelsivät metsätalouden alueelliset tavoiteoh-
jelmat. Niiden päivitys kansallisen metsäoh-
jelman linjausten mukaan valmistuu tänä ke-
väänä.

Uudistetun metsäpolitiikan toteutumista
seurataan muun muassa kestävän metsätalou-
den kriteerit ja indikaattorit -prosessissa.
Yleiseurooppalaisia kestävän metsätalouden
kriteereitä ja indikaattoreita on kehitetty vuo-
sien 1993-95 Helsinki-prosessin jälkeen

vuonna 1998 Lissabonissa pidettyä metsämi-
nisterikokousta varten laatimalla metsien kes-
tävän hoidon ja käytön käytännön tason pe-
riaatteet. Niissä on asetettu konkreettiset ta-
voitteet 27 indikaattorin toteuttamiselle. Sa-
malla on paneuduttu erityisesti kriteerin 4
(luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen,
suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen
metsäekosysteemissä) ja kriteerin 6 (muiden
yhteiskunnallis-taloudellisten toimintojen ja
edellytysten ylläpitäminen) kehittämiseen.

Viime vuoden lopussa valmistuneen Suo-
men kestävän metsätalouden kriteerien ja in-
dikaattorien uudistusprosessin tavoitteena oli
uudistaa kansalliset indikaattorit niin, että ne
entistä paremmin palvelevat myös käytännön
metsätalouden soveltamistarpeita. Pyrkimyk-
senä oli keskittyä sellaisiin indikaattoreihin,
jotka parhaiten mittaavat metsätalouden kes-
tävyyden toteutumista ja muutoksia metsä-
luonnossa. Tämän vuoksi yksittäisiä indikaat-
toreita yhdistettiin laajemmiksi kokonaisuuk-
siksi ja eräitä indikaattoreita jätettiin pois.
Uudistetussa kriteerit ja indikaattorit -koko-
elmassa on yhteensä 47 erillistä indikaattoria,
kun niitä edellisessä kokoelmassa oli noin
160.

Kriteereitä ja indikaattoreita voidaan käyt-
tää alueellisesti kestävän metsätalouden ra-
portoinnissa ja päätösten teossa. Näin toimit-
tiin ensimmäisen kerran Pirkanmaa-projek-
tissa vuosina 1996–97. Alueellisten metsäoh-
jelmien päivityksessä on laadittu uudet, yh-
teisesti hyväksytyt ja paikallisiin oloihin sopi-
vat aluetason kriteerit ja indikaattorit. Kan-
sainvälisen, kansallisen ja alueellisen tason vä-
linen vuorovaikutus on keskeinen elementti
nykyisessä metsäpolitiikan valmistelussa ja
toteutuksessa.

Markkinaosapuolten välillä kehittynyt
metsäsertifiointi edistää niin ikään metsien
kestävää hoitoa ja käyttöä. Yksityisen ja julki-
sen sektorin toiminnat tukevat tässä asiassa
toisiaan.

Toteutus jo vauhdissa

Kansallisen metsäohjelman toteutusta seura-
taan säännöllisesti julkaistavissa seurantara-
porteissa, joista ensimmäinen ilmestyy näinä
päivinä. Raportin mukaan ohjelman toteutus
on käynnistynyt hyvin. Metsänhoito- ja pe-
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rusparannustöiden määrässä on onnistuttu
pysäyttämään 1990-luvun laskeva suuntaus.
Niin ikään metsäteollisuuden kotimaisen ai-
nespuun käytön lisäämistavoitteen suuntaan
on edetty ripeästi. Metsien ekologista kestä-
vyyttä on turvattu muun muassa lisäämällä
metsäluonnon ja luonnonsuojelualueiden
hoidon määrärahoja.

Kansallisen metsäohjelman seurantarapor-
tissa ehdotetaan 23 erilaista jatkotoimenpi-
dettä ohjelman tehostamiseksi. Jatkotoimen-
piteissä korostetaan muun muassa metsän-
hoito- ja metsänparannustöiden edistämistä
ja markkinointia metsänomistajille sekä
luonnonhoidon tuloksellisuuden selvittämis-
tä ja parantamista. Jatkotoimenpiteet koske-
vat myös retkeily- ja virkistyspalveluja, inno-
vaatiotoimintaa ja metsäalan ammatillista
koulutusta.

Metsien biologisen monimuotoisuuden
turvaaminen riippuu riittävän ja edustavan
suojelualueverkon lisäksi ratkaisevasti talous-
metsien luonnonhoidon onnistumisesta. Vii-
me vuosien aikana metsäalan organisaatiot
ovat uudistaneet metsänhoitosuosituksensa ja
-ohjeensa, ja metsäsertifiointi kattaa 95 pro-
senttia maamme metsistä. Luonnonhoitoa
tukevat lisäksi lisääntynyt tietoisuus metsä-
luonnonhoidosta sekä metsälakien toimeen-
pano.

Seurantaraportissa esitetyissä jatkotoimen-
piteissä halutaan varmistaa muun muassa
metsäluonnonhoidon määrärahan riittävyys
sekä selvittää luonnonhoidon toimenpiteiden
vaikuttavuus. Tavoitteena on myös tehostaa
luonnonhoidon rahoitusmahdollisuuksien
markkinointia metsänomistajille.

Kansallisen metsäohjelman ensimmäisenä
toteutusvuotena metsien ekologista kestä-
vyyttä edistettiin lisäämällä metsäluonnon ja
luonnonsuojelualueiden hoidon määrärahoja.
Rahoitus ei kuitenkaan ole vielä riittävällä ta-
solla ohjelman tavoitteisiin nähden.

Riittävät metsänhoitotyöt ja metsien pe-
rusparannustyöt ovat välttämättömiä kansal-
lisessa metsäohjelmassa esitettyjen hyvinvoin-

tivaikutusten saavuttamiseksi pitkällä aikavä-
lillä. Ohjelman seurantaraporttiin kirjatuissa
toimenpiteissä panostetaan metsänhoito- ja
metsänparannustöihin muun muassa Huo-
misen metsät -hankkeella, lisäämällä alueel-
lista metsäsuunnittelua sekä tehostamalla val-
tion määrärahojen käyttöä metsänhoito- ja
metsänparannustöihin. Vuonna 2000 puun-
tuotantoon panostettiin hieman vuotta 1999
enemmän eli noin 1,3 miljardia markkaa.
Ohjelman tavoitteena on 1,5 miljardin mar-
kan taso.

Metsien suojelun kehittämisen painopiste
on siirtymässä kansallisen metsäohjelman
mukaisesti Etelä-Suomeen. Ekologinen arvio
suojelun tarpeesta valmistui viime syksynä.
Kuluvan vuoden alussa aloitti työnsä laaja-
pohjainen Etelä-Suomen metsien suojelutoi-
mikunta, jonka tehtävänä on laatia ehdotus
Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja
Lounais-Lapin metsien suojelun tavoite-, ra-
hoitus- ja toimintaohjelmaksi. Vahvistettujen
suojeluohjelmien toteuttaminen vuosina
1996–2007 on edennyt valtioneuvoston talo-
uspoliittisen ministerivaliokunnan vuonna
1996 hyväksymän rahoitusohjelman mukai-
sesti.

Kansallisen metsäohjelman yhtenä tavoit-
teena on lisätä vuotuista energiapuun käyttöä
viidellä miljoonalla kuutiometrillä vuoteen
2010 mennessä. Metsähakkeen käyttö on li-
sääntymässä ja sen käyttöä tehostetaan edel-
leen kauppa- ja teollisuusministeriön Uusi-
utuvien energialähteiden edistämisohjelman
sekä vuosina 1999–2003 toteutettavan Puu-
energian teknologiaohjelman avulla. Metsäte-
ollisuus on lisännyt puuperäisten polttoainei-
den käyttöä energiantuotantoon viime vuosi-
na voimakkaasti.

Kansallisen metsäohjelman tavoitteiden
saavuttaminen luo uusia työtilaisuuksia eri-
tyisesti metsänhoitotöissä. Metsätaloudessa
työskenteli vuonna 2000 noin 27 000 henki-
löä. Metsäalan työnantajarakenne on sirpaloi-
tunut ja pienyritysvaltaistunut. Alan vetovoi-
maa ja ikääntyvän henkilöstön mahdolli-

suuksia pysyä työelämässä parannetaan met-
säalan työmarkkinaosapuolten yhteisessä Sa-
votta 2000 -hankkeessa sekä muiden työelä-
män kehittämisohjelmien avulla.

Uhkia ja optimismia

Mitkä ovat metsätalouden ja metsäteollisuu-
den kehittymisen edellytykset alkaneella
2000-luvulla? Uskon, että voimme olla opti-
mistisia. Metsä on uusiutuva luonnonvara,
johon perustuvilla tuotteilla on kestävän ke-
hityksen maailmassa kilpailuetu verrattuna
uusiutumattomista raaka-aineista tehtyihin
tuotteisiin. Väestönkasvu ja elintason nousu
lisäävät jatkuvasti puu- ja paperituotteiden
tarvetta. Sähköinen tiedonvälitys saattaa osin
korvata paperin, mutta uusiutuvalle puulle
löytyy varmasti aina hyödyllistä käyttöä.

Metsien uhkana on kasvihuoneilmiö. Il-
mastonmuutos voi tuoda mukanaan kuivuut-

Rainer Häggblom

Jarmo Vaittinen
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ta, myrskyjä ja tuhohyönteisiä. Jos Keski-Eu-
roopassa puolitoista vuotta sitten mellasta-
neen myrskyn kaltaiset sääilmiöt yleistyvät,
niin jälki voi olla todella pahaa. Yksinomaan
Ranskassa kaatui kolmen vuoden hakkuita
vastaava määrä puuta. Voitte varmaan kuvi-
tella, mitä vastaava tuho saisi meillä aikaan.
Yli 150 miljoonaa kuutiometriä puuta nurin
metsissä sekoittaisi puumarkkinat ja metsän-
hoidon pitkäksi aikaa ja metsätalouden kan-
nattavuus saisi pahan kolauksen. Suomen
kannalta pahin uhka – Golf-virran suunnan
muuttuminen – tekisi Suomesta tundraa ja
lopettaisi metsätalouden kertaheitolla.

Lähivuosikymmenien merkittävin kysy-
mys Suomen metsätalouden kannalta on se,
säilyykö Suomi edelleen kilpailukykyisenä si-
jaintipaikkana kansainvälistyvälle metsäteolli-
suudelle. Teollinen puunkäyttö ja metsänhoi-
to kulkevat käsi kädessä. Metsiä kannattaa
hoitaa vain siinä määrin, kuin puulle on ky-
syntää ja puun hinta riittää kattamaan met-
sänhoidon kustannukset.

Metsäteollisuus ei ole enää yhtä merkittä-
vä kansantalouden moottori kuin aikaisem-
min. Moottoria ei kuitenkaan kannata sam-
muttaa, vaan käyttää järkevästi edelleen.
Metsätalous ja -teollisuus ovat kestävän kehi-
tyksen toimialoja. Lisäksi niillä on suuri mer-
kitys maaseudulle. Kaikki metsien ja metsäte-
ollisuuden antamat mahdollisuudet tulee
käyttää hyväksi maaseudun säilyttämiseksi
elävänä.

Metsäteollisuuden kannalta on tärkeitä
kysymyksiä avoimina. Sähkön riittävä ja tur-
vattu saanti vaikuttaa metsäteollisuuden ke-
hittämisen painopisteisiin ja kilpailukykyyn.
Uusi ydinvoimala varmistaisi sen, että Suo-
messa voidaan edelleen kehittää mekaaniseen
massaan perustuvaa korkealuokkaisten puu-
pitoisten painopapereiden tuotantoa. Alem-
man asteen tieverkon ja metsäautoteiden
kunnossapito nykyistä paremmin on välttä-
mätöntä ympärivuotisten puukuljetusten su-
juvuudelle.

Haasteellinen tulevaisuus

Hallituksen maaseutupoliittinen periaatelin-
jaus perustuu Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän valmistelemaan maaseutupoliittiseen
kokonaisohjelmaan ”Ihmisten maaseutu –
tahdon maaseutupolitiikka”. Maaseutupoliit-
tisen kokonaisohjelman laadinnassa on hyö-
dynnetty hallitusohjelmaan kuuluvaa kansal-
lista metsäohjelmaa. Maaseutu- ja metsäpoli-
tiikan keskinäisten riippuvuussuhteiden tun-
nistaminen laajentaa kummankin politiikan
lohkon näkökulmaa. Lähiaikoina nimitettä-
viin alueellisiin metsäneuvostoihin on pyritty
saamaan mukaan myös maaseutupoliittista
asiantuntemusta. Alueelliset metsäneuvostot
voivat parhaimmillaan olla elin, joka lopulli-
sesti kytkee metsäsektorin alue- ja maaseutu-
politiikan toimeenpanon yhteen.

Metsien talouskäytön ja suojelun yhteen-
sovittaminen on alkaneellakin vuosikymme-
nellä metsäpolitiikan visaisimpia kysymyksiä.
Kansliapäällikkö Sirkka Hautojärven johta-
man Etelä-Suomen metsien suojelutoimikun-
nan työtä rajaa valtioneuvoston linjaus, jonka
mukaan uutta valtion rahoitusta aiempien
päätösten lisäksi ei kohdenneta metsien suo-
jeluun ennen vuotta 2007. Tässä tilanteessa
voisi olla perusteltua hakea ratkaisua riittävän
pitkäaikaisesta – vaikka 50 tai 100 vuoden –
ohjelmasta. Metsiin liittyvissä kysymyksissä
pitkäjänteisyys on perusteltua. Ulkomaisena
esimerkkinä käy Tanskassa asetettu tavoite
kaksinkertaistaa maan metsäpinta-ala yhden
puusukupolven aikana.

Vallitsevasta maanomistustilanteesta joh-
tuen Etelä-Suomen metsien suojelu on kerta-
luokkaa vaikeampi tehtävä kuin Pohjois-Suo-
men metsien suojelu. Uusia toteutuskeinoja
on syytä selvittää ennakkoluulottomasti ja
perusteellisesti. Yksi vaihtoehto olisi hakea
metsänomistajapuolta kannustavaa toiminta-
mallia. Nykyisellään metsien suojelu aiheut-
taa metsänomistajille tulonmenetyksiä, jol-
loin rationaalisesti toimiva metsänomistaja ei

pyri edistämään biodiversiteettiä metsässään.
Tilannetta ei ole kuitenkaan helppo muuttaa
metsänomistajaa kannustavaksi. Budjettira-
joitteen ohella ongelmana on huonot koke-
mukset aiemmista suojeluhankkeista. Met-
sänomistajat eivät kokeneet Naturaa kannus-
tavana vaan pikemminkin pakottavana pro-
sessina.

Maailmasta häviää edelleen joka vuosi
metsää Suomen yksityismetsien kokonaispin-
ta-alaa vastaava määrä. Metsän vähenemiseen
on useita syitä. Erityisesti kehitysmaissa myös
metsäsektorin ulkopuoliset tekijät aiheuttavat
metsäkatoa. Tämän vuoksi maailman metsä-
kysymyksiä tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti,
ottaen huomioon metsiin liittyvät moninaiset
arvot ja merkitykset. Maailman metsiä koske-
vat kysymykset tulee hoitaa mahdollisimman
laajapohjaisena ja avoimena yhteistyöproses-
sina, samoja periaatteita noudattaen kuin
kansallista metsäohjelmaa valmisteltaessa.
Suomi voikin alueellisilla metsäohjelmilla,
kansallisella metsäohjelmalla ja yleiseuroop-
palaisilla kestävän metsätalouden kriteereillä
ja indikaattoreilla näyttää hyvää esimerkkiä
alueellisen, kansallisen ja eurooppalaisen ta-
son kestävän metsätalouden tehokkaassa to-
teutuksessa. Suomen ja EU:n tavoitteena pi-
tämä maailmanlaajuinen metsäsopimus olisi
tälle ketjulle luonteva jatko.

Muutamien vuosien kuluttua on edessä
myös kansallisen metsäohjelman linjantarkis-
tus. Kannattava puuntuotanto saavuttaa Suo-
messa pian määrälliset rajansa, mitä sen jäl-
keen? Professori Risto Seppälän tutkijaryh-
män julkaisussa ”Suomen metsäklusteri tien-
haarassa” esitetään tästä kiinnostavia näköalo-
ja. Onko metsätalouden edessä kasvun päät-
tyminen ja mahdollinen taantuminen, vai
voidaanko metsissä tuottaa kannattavasti
muutakin kuin puuta: matkailua, biotuottei-
ta, virkistyskäytön ”vihreää bisnestä”? Toi-
von, että te kaikki olette mukana avaamassa
metsäohjelmalle uusia mahdollisuuksia.
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Rainer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja
Jaakko Pöyry Consulting Oy

Metsäosaaminen vientituotteena

Vuonna 1958 diplomi-insinöörit Jaakko Pöy-
ry ja Jaakko Murto perustivat Murto & Pöy-
ryn. Ensimmäisinä projekteinaan yhtiö suun-
nitteli Äänekosken sulfaattitehtaan insinöö-
rityöt ja ruotsalaisen Fiskebyn sellutehtaan.
Jaakko Pöyry Co. perustettiin 1961.

Jaakko Pöyry Co. voidaan katsoa olleen
mukana globalisaatiossa jo 1960-luvulla, jol-
loin Pohjoismainen metsäteollisuus laajentui
voimakkaasti ulkomaille, mikä lisäsi konsul-
tointipalveluiden kysyntää. Pysyäkseen lähel-
lä kansainvälistyviä asiakkaitaan ja kiinnosta-
via markkina-alueita, yritys avasi toimistot
Ruotsiin, Portugaliin, Italiaan ja Saksaan 60-
luvun loppupuolella.

Jaakko Pöyry Co. sai ensimmäisen projek-
tinsa Latinalaista Amerikasta 1973, ja niin al-
koi uuden mantereen ”valloitus”. Yrityksen
laajentuminen jatkui ”Local Presence –Glo-
bal Resources” –ideologialla eli tytäryhtiöitä
perustettiin Yhdysvaltoihin, Aasiaan, Austra-
liaan ja Etelä-Afrikkaan 80-luvulla.

Metsäteollisuuden konsultoinnin juuret
ovat syvällä Jaakko Pöyry yhtiöiden historias-
sa, sillä ”Development and Investment Plan-
ning” –yksikkö perustettiin jo vuonna 1966.
Nykyään Jaakko Pöyry Consulting on yksi Yritysosaamisesta vientituotteeksi: menestymisen kriteerit.

METSÄKLUSTERI

VALTIO

MENESTYMISEN KRITEERIT

• Kantava yritysidea
• MONITAITO-OSAAMINEN
• Omaan ydinosaamiseen keskittyminen ja sen muita

parempi hallinta
• Teknologiaosaaminen
• Innovatiivisuus
• Markkinatuntemus
• Kyky reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin
• Asiakashallinta
• Yritysjohtajat
• Yhteiset ja yhdessä suunnitellut arvot
• Competence Management
• Knowledge Management
• Learning Management
• Laatupalkinnot
• Henki, joka ei ole kopioitavissa

• Tekninen osaaminen ja laatutaso avainasemassa
• Tutkimus- ja kehitystoiminta
• Keskinäinen, tiivis vuorovaikutus; osaamiskeskittyminen
• Klusterin rakenne ja kytkentöjen voimakkuus

• Vakaa ja kestävä, ihmiset ja ympäristön huomioonottava, kehitys
tukee yritysten kilpailukykyä

• Sopiva tasapaino palkkatason, tuottavuuden ja verotuksen välillä
• Suomalainen yhteiskunta on herkkä omaksumaan uusia ideoita

YRITYS

Johtaminen

Yrityskulttuuri
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laatuiset tietopankit, menestynyt erikoistumi-
nen –omaan ydinosaamiseen keskittyminen
ja sen muita parempi hallinta, ajoissa tapah-
tunut laajentuminen muille liiketoiminta-
alueille ja eri asiantuntija-alojen synergiaedut.

Kilpailukykyinen organisaatio

Organisaation keskeinen tavoite on olla kil-
pailukykyinen ja kannattava. Pitkän aikavälin
kannattavuus on järjestelmällistä johtamista
ja asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa.
Kannattavan ja kilpailukykyisen yrityksen
tunnusmerkkejä ovat asiakastyytyväisyys, ta-
loudelliset tulokset, markkinaosuuden kasvu,
henkilöstön tyytyväisyys, parempi tuotelaatu,
korkeampi tuottavuus ja vastuu yhteiskun-
nasta ja ympäristöstä.

Osaavan konsulttiyhtiön täytyy ymmärtää
nämä kaikki, jotta pystyy palvelemaan asiak-
kaitaan ympäri maailmaa. Osaamista ei ole
pelkkä teknologia-asiantuntemus, vaan pal-
jon monimutkaisempien kokonaisuuksien
hallinta.

Yksittäisen yrityksen kuten Jaakko Pöyryn
vientimenestys on vahvasti riippuvainen a)
yrityksestä itsestään (yritysosaaminen), b)
oman sektorinsa elinvoimaisuudesta ja c) si-
jainnistaan (valtio).

Kurssilla kommentoitua:

Konsultin pitkän tähtäimen
suunnitelma on 3 päivää.

Toisaalta, globaalisessa maailmassa yhtiöt
eivät enää vie yhden maan osaamista muihin
maihin, vaan hallitsevat tietoa ja resursseja
globaalisti. Tietotaito ei enää olekaan siis
vientiä, vaan muuttuu globaaliksi tiedonhal-
linnaksi. Se on tulevaisuuden business-osaa-
mista, jolla palvellaan globaalisti toimivia asi-
akkaita ”Local Presence, Global Experience”
–periaatteella.

Metsäklusterista entistä
osaamisintensiivisempi

Nykyisen kaltainen vahva ja tehokas met-
säklusteri oli optimaalista kehittää Suomeen,
sillä käytössämme on ollut kaikki tarvittavat
tekijät; laaja-alainen teknologiaosaaminen,
raaka-ainevarat, maan pienuus, avoimuus,
perinteikkäät metsäyhtiöt, jne. Metsäkluste-
rin menestymiselle tekninen osaaminen ja
laatutaso ovat avainasemassa, mutta myös
keskinäinen tiivis ja vuorovaikutus, mikä
mahdollistaa osaamiskeskittymien syntymi-
sen. Klusterin rakenteella ja kytkentöjen voi-
makkuudella on ollut varsin suuri merkitys
tutkimus- ja kehitystoiminnan elinvoimai-
suuteen.

Suomen valtion vakaa ja kestävä, ihmiset
ja ympäristön huomioonottava kehitys tukee
yritysten kilpailukykyä. Suomalaisyritysten
menestymisen takana on varmasti myös suo-
malaisen yhteiskunnan herkkyys omaksua
uusia ideoita.

Nykyään perinteisiin metsäteollisuuden
tuotteisiin yhdistetään korkealaatuista tekno-
logiaa, hyviä esimerkkejä ovat mm. ”älypak-
kaukset” ja ”älytalot”. Onkin syytä keskustel-
la, että onko suomalainen metsäklusteri liian
kapea-alaisesti määritelty, sillä suomalainen
vahva IT-osaaminen mahdollistaa eturinta-
massa pysymisen uusien metsäteollisuustuot-
teiden kehittämiskilvassa. Suomen met-
säklusterille tarjotaan jälleen kerran mahdol-
lisuutta vahvistua.

Marko Janhunen ja Kyösti Karjula.

Mikko Kortelainen, Juhani Sormunen
ja Ilmari Absetz.

maailman johtavista metsäteollisuuden kon-
sultointiyrityksistä.

Menestyksen avaimet 2000-luvulla

Konsultoinnin merkitys osana metsäteolli-
suussektoria ja metsäklusterin vahvuutta on
kasvanut melkoisesti sitten Jaakko Pöyry
Group’in perustamisvuosien. Jaakko Pöyry
Consulting’in paikka yhtenä maailman joh-
tavista metsäteollisuuden konsultointiyrityk-
sistä on tuulinen ja haasteellinen, sillä samal-
la saralla kilpailevat mm. Accenture, Boston
Consulting Group ja McKinsey.

Jaakko Pöyryn menestys 2000-luvulla
pohjautuu pitkälle yrityksen peruspilareihin,
jotka ovat taitava, korkeasti koulutettu ja
motivoitunut henkilökunta, pitkäaikaiset asi-
akassuhteet, teknologiaosaaminen (nykyisin
myös IT), erinomaiset ja yksilölliset työkalut
monipuoliseen analyyttiseen työhön, ainut-
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Heljä Lähteenmäki, toimitusjohtaja
Power Eng

Metsäteollisuuden strategiset
mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla

Alalle muodostuu kova kilpailu, kun alalla
on monia, vahvoja ja aggressiivisia kilpailijoi-
ta. Kova kilpailutilanne johtaa säännöllisiin
hintasotiin, mainostaisteluihin ja uutuustuo-
te-lanseerauksiin. Näissä olosuhteissa kilpailu
tulee kalliiksi ja voitto jää pieneksi. Millaisil-
le markkinoille on siis hyvä pyrkiä?

Markkinoille tulo ja lähtö

Vaikea tulla, vaikea lähteä. Jos sekä sisääntu-
loesteet että poislähtöesteet markkinoille ovat
korkeat, yritysten voittopotentiaali on kor-
kea, mutta markkina on riskisempi. Huonos-
ti selviytyvät firmat eivät poistu alalta ja kil-
pailu pysyy kovana.

Markkinoille tulon ja sieltä lähdön esteet
ovat suuren pääomantarpeen takia korkeat
metsäteollisuudessa ja sen tukialoilla (metsä-
teollisuuden tuotantojärjestelmien valmistus,
sähköntuotanto ja metsäteollisuuskemikaali-
en valmistus), joten näillä aloilla kilpailu py-
syy kovana. Markkinajohtajuus onkin usein
tavoitelluin strategia. Pääomaintensiiviset,
suuret yritysrypäleet ovat taipuvaisia menet-

tämään innovatiivisuuttaan vaurauden ja hal-
litsevan markkina-aseman takia. Neuvottelu-
voiman kasvaessa paine jatkuvaan kehittämi-
seen laskee, eikä selviytymisenergiaa ei synny
ilman todellista tarvetta.

Helppo tulla, vaikea lähteä. Jos sisääntu-
lon esteet ovat matalat ja poistumisesteet kor-
keat, tilanne on vaikea. Tällöin alalle kasaan-
tuu liikaa tarjontaa hyvinä aikoina. Tilanne ei
pääse korjautumaan huonoina aikoina. Lop-
putuloksena on krooninen ylikapasiteetti ja
heikot tuotot kaikille. Tästä ovat ajoittain
kärsineet rakennusurakointi ja rakennusaine-
teollisuus sekä sahat ja rakentamiseen liittyvä
muu mekaaninen metsäteollisuus. Nämä voi-
vat ylimitoittaa tuotannolliset investointinsa
korkeasuhdanteessa. Yleensä ne ovat vaikeuk-
sissa matalasuhdanteessa.

Helppo tulla, helppo lähteä. Jos sisääntu-
lon ja poislähdön esteet ovat molemmat ma-
talat, tuotot ovat pienet ja vakiintuneet.
Tämä pätee moniin palvelualan yrityksiin.
Alalle tulon uhkaa torjuakseen niiden on dif-
feroitava palvelujaan. Osaamisella on nostet-
tava alalle pääsyn kynnystä. Osaamisen hal-
linta voi merkitä myös verkostoitumista ja
brandin kehitystä. Tällöin osaamisen rinnalle

tarvitaan pääomaa, jonka avulla pienistä pal-
velualan yrityksistä kehittyy globaaleja palve-
lualan verkostoja.

Vaikea tulla, helppo lähteä. Markkinoita,
joille on vaikea tulla ja joilta on helppo pois-
tua, kannattaa tavoitella. Erityisen kiinnosta-
vaa on juuri osaamisen kehittäminen, koska
se nostaa alalle pääsyn kynnystä. Korkea
osaamiskynnys mahdollistaa usein hyvät kat-
teet. Osaamiskynnyksen laskiessa katteet las-
kevat, koska alalle tulee lisää kilpailijoita.
Osaamisaloille pääsy on vaikeaa (korkea
osaamiskynnys), mutta poistuminen alalta
pysyy suhteellisen helppona (irtisanomiset).

Kilpailustrategiat

Kilpailijat luokitellaan kahteen luokkaan: ne,
joiden kimppuun hyökätään sekä ne, joita
vältetään ärsyttämästä. Kilpailustrategia on
valittavissa neljästä päävaihtoehdosta: mark-
kinajohtajuus, markkinahaastajuus, markki-
naseurailu sekä markkinaerikoistuminen.

Markkinajohtajuus. Kokonaismarkkinan
laajentaminen on mahdollista etsimällä uusia
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käyttäjiä. Uusia käyttäjiä saadaan joko penet-
raatiostrategialla tai uudella markkinaseg-
mentillä, joka voi olla myös maantieteellinen.
Käyttöä on mahdollista lisätä etsimällä uusia
käyttökohteita ja aikaansaamalla enemmän
kulutusta. Uusia käyttökohteita painotetaan
myynnin edistämisessä.

Markkinaosuuden puolustamisessa on eri-
laisia malleja: 1) aseman puolustaminen di-
versifioitumalla, 2) hyökkäyspuolustus tuo-
malla etulinjaan uusia tuotteita, jotka vai-
mentavat kilpailun tuomaa iskua, 3) ennak-
kohyökkäys olemalla kilpailijaa nopeampi, 4)
vastahyökkäys ja 5) liikkuva puolustus laa-
jentamalla markkinaa ja diversifioitumalla
sekä 6) suunniteltu puolustus eli vetäytymi-
nen markkinoilta.

Amerikkalainen International Paper on
valinnut strategiakseen markkinajohtajuu-
den. Markkinaosuus on sille kriitillinen me-
nestystekijä. Se puolustaa markkina-ase-
maansa kuin tiikeri. Taistelu markkinajohta-
juudesta johtaa fuusioihin. Metsäteollisuu-
dessa Stora Enson fuusio Consolidated Pape-
rin kanssa ja UPM-Kymmenen pyrkimys
fuusioitua Championion kanssa johtivat
amerikkalaisen tiikerin vasta-reaktioon: Inter-
national Paper fuusioituikin Championin
kanssa säilyttäen markkinajohtajuuden, jon-
ka se oli menettämäisillään Stora Ensolle ja
UPM-Kymmenelle. Suomalaisruotsalaiset pi-
tävät nyt hallussaan toista ja kolmatta sijaa.

Metsä-Serlan fuusio MoDo:n kanssa nos-
ti sen viidennelle sijalle (syntyi M-real). Vii-
den kärkeen mahtuu kaksi amerikkalaista.
Kymmenen kärjessä niitä on kolme ja jou-
kossa on myös yksi kanadalainen. Norjalaiset
ovat seitsemännellä sijalla ja japanilaiset hän-
nillä. Näin markkinaosuustaistosta on tullut
mannerten välistä taloudellista sodankäyntiä.
Tässä sarjassa toimitaan suuruuden ekonomi-
an periaatteella. Tuotannon volyymi mahdol-
listaa alhaiset yksikkökustannukset.

Myös mekaanisessa metsäteollisuudessa
taistelu markkinajohtajuudesta kiihtyy Eu-
roopassa. Mekaanisessa metsäteollisuudessa

verkostoituminen tuo mahdollisuuksia saa-
vuttaa suuruuden ekonomian kustannushyö-
tyjä. Logistiikan, markkinoinnin, asiakas-pal-
velun, e-kaupan, tutkimus- ja kehitystoimin-
nan synergia poikii säästöjä. Tuotteet ja
markkinat täydentävät toisiaan. Kansainväli-
sessä laajenemisessa tarvitaan pääomia, joita
haetaan myös pörssin kautta.

Markkinoiden haastajuus. Haastajan stra-
tegialla on monia etuja. Hyökkäysstrategian
valinta voi perustua hinnanalennukseen, hal-
vempiin raaka-aineisiin, korkeampaan laa-
tuun, tuotevalikoiman laajentamiseen, tuo-
teinnovaatioihin, parannettuun palveluun, ja-
kelutie-innovaatioon, tuotantokustannusten
alentamiseen, ja intensiiviseen mainontaan.

Esimerkkejä markkinoiden haastajista
ovat Stora Enso ja UPM-Kymmene. Markki-
noiden haastajan on päätettävä, mihin se
hyökkää. Haastajan hyökkäyskohteet ovat
markkinajohtajat, heikosti suoriutuvat omaa
kokoluokkaa olevat yritykset sekä pienet pai-
kalliset ja alueelliset yritykset.

Erikoistumisstrategiat. Koska markkina-
johtajuus vaatii suuret panokset, pienemmil-
le yrityksille sopii paremmin keskittyminen
kapeaan markkinarakoon. Erikoistumalla yri-
tys voi palvella valitsemiaan asiakkaita yliver-
taisesti. Tämä mahdollistaa paremman kat-
teen ja kannattavuuden. Useaan erikoistuot-
teeseen erikoistuminen on suositeltavampaa
kuin vain yhteen tuotteeseen erikoistuminen
(tuoteriippuvuus lisää liiketoimintaan liitty-
vää riskiä).

Erikoistumisstrategian valinneita yrityksiä
ovat esimerkiksi Metsä-Serla + MoDo. Niistä
muodostettu M-real keskittyy hienopaperei-
hin ja paperin tukkukauppaan. Se saavuttaa

markkinajohtajuuden omalla erikoistumis-
segmentillään (hienopaperit) Euroopassa.

Metsä-Serlan ja MoDo:n fuusion yhtey-
dessä Metsä-Serla luopui pehmopapereita
valmistavasta Metsä Tissuesta. Metsä Tissue
piti siirtyä SCA:lle, MoDo:n aiemmalle
omistajalle. Luopumalla hienopapereita val-
mistavasta MoDo:sta ja ostamalla pehmopa-
pereita valmistavan Metsä Tissuen – SCA oli-
si saavuttanut markkinajohtajuuden pehmo-
papereissa. SCA joutunee luopumaan strate-
gisesta päätöksestään ostaa Metsä-Serlan peh-
mopaperituotanto, Metsä Tissue. Pehmopa-
perien kuva tulee muuttumaan.

Seurailustrategia voi perustua piraattiver-
sioihin, joita myydään tekijänoikeuksia lou-
katen pimeillä markkinoilla. Seurailu voi pe-
rustua myös kloonaukseen, matkimiseen ja
sopeuttamiseen. Markkinoiden laajentuessa
suojaaminen tulee vaikeammaksi.

On päätettävä, mikä edellä mainituista
strategioista valitaan. Päätös tarkoittaa myös
sitä, mihin ei keskitytä. Myös tämä negatiivi-
nen päätös on todella tehtävä. Kilpailijat ei-
vät saa olla ainoa huomion kohde strategias-
ta päätettäessä. Tärkeintä on ennakoida ja
seurata potentiaalisten ostajien käyttäyty-
mistä.

Ydintoiminnoista apilanlehtiin

Kilpailutilanteen kiristyminen edellyttää kes-
kittymistä ydinasioihin: ydinprosessit, ydin-
osaaminen, ydintuotteet, ydinmarkkinat,
ydinasiakkaat ja ydinteknologiat. Ydinproses-
si edellyttää vain kevyttä ja joustavaa toimin-
taa, jossa turha karsitaan pois. Ydintoimin-
taan kuulumattomat asiat hankitaan ulko-
puolelta. Tästä seuraa palvelujen ulkoistami-
nen.

Metsäteollisuuden keskittyminen ydin-
tuotteisiin on selvästi nähtävissä. Samanaikai-
sesti metsäteollisuus ulkoistaa käyttö- ja kun-
nossapitopalvelujaan yrityksille, jotka erikois-

Kurssilla kommentoitua:

Asiakaslähtöisyys on joskus myös sitä,
että asiakas lähtee.
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tuvat näihin toimintoihin. Esimerkiksi Scan-
dinavian Mill Service, ABB Service ja For-
tum Service erikoistuvat metsäteollisuuden
käyttöön ja kunnossapitoon. Lisäksi esimer-
kiksi Stora Enso ja UPM-Kymmene rahoitta-
vat ydintuotteisiin keskittymisen edellyttä-
mät yritysostot myymällä voimalaitoksensa
sähköntuotantoon erikoistuville yrityksille.
PVO, Fortum Power and Heat ja Vattenfall
laajentavat sähköntuotantoverkostoaan yri-
tysostoin.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan on
metsäteollisuuden megatrendi. Taistelu
markkinajohtajuudesta vaatii uusia yritysos-
toja. Näitä Stora Enso ja UPM-Kymmene
haastajina valmistelevat.

Erikoistuminen johtaa toimialojen uudel-
leen rakentumiseen. Syntyy apilanlehtiorga-
nisaatioita (Shamrockkeja). Apilanlehtiorga-

Markkinaosuuden ja kannattavuuden välinen riippuvuus. SPI:n (Strategic Planning Institute) laatiman PIMS-mallin (Profit Impact of Market Stra-
tegy) mukaan markkinaosuuden ja kannattavuuden välillä on lineaarinen riippuvuus (kuva 1a). Tämä löydös sai yritykset karsimaan niitä tuotteita,
joilla ei ole mahdollista saavuttaa markkinajohtajuutta. Joissakin tutkimuksissa kannattavuuden ja markkinaosuuden välinen riippuvuus on osoittau-
tunut V:n muotoiseksi (kuva 1b). Pienemmätkin yritykset ilmeisesti pääsevät hyvään kannattavuuteen erikoistumalla kapeisiin markkinasegmentteihin.
Ne yritykset, jotka eivät erikoistu tai eivät saavuta markkinajohtajuutta, putoavat V:n muotoisen kannattavuuskuvaajan pohjalle, strategiseen kuoppaan.
Kuoppa on vältettävissä joko markkinaan tai tuotteeseen tai molempiin kohdistuvalla differoinnilla. Markkinaosuuden ja kannattavuuden välillä voi
olla myös optimipiste (kuva 1c), jonka jälkeen lisämarkkinointiosuuden hankkiminen tulee huomattavan kalliiksi ja heikentää kannattavuutta.

nisaation osat ovat: ydinorganisaatio, alihan-
kintayritykset ja tilapäistyövoima. Esim.
käyttö- ja kunnossapito hoidetaan ulkopuoli-
sella yrityksellä.

Apilanlehtiorganisaatiot laajenevat verkos-
to-organisaatioiksi. Niihin kuuluu erikokoisia
yksiköitä, jotka luovat kilpailuetua. Niihin
pääseminen on elinehto. Pienten yksiköiden
osaamis- ja laatuvaatimukset määräytyvät
suurempien tasosta. Laatustandardit ja osaa-
miset yhdistyvät. Oppiminen tapahtuu ver-
kossa, jolloin oppivat pk-yritykset kehittyvät
ja kasvavat.

Metsäteollisuusosakkeiden kiinnostavuus
ja siten niiden hintakehitys on ollut tuloske-
hitykseen suhteutettuna heikkoa. Metsäteol-
lisuusosakkeiden kysyntä on kärsinyt siitä,
että IT-osakkeet ovat tarjonneet houkuttele-
vamman vaihtoehdon. Metsäteollisuus kui-

tenkin automatisoituu ja omaksuu sähköisen
kaupankäynnin. Tällöin sen tuottavuus nou-
see ja sijoitushyödykkeiden korvautuminen
hidastuu. Siirrytään teknologiakehityksen
seuraavalle portaalle, jossa perinteiset alat
hyödyntävät IT-teknologiaa ja automaatiota
tuottavammin. Voitot kasvavat ja metsäteolli-
suusosakkeiden sijoituskysyntä elpyy.

Teknologian seuraava porras koskee jake-
luteiden uudelleenorganisoitumista sähköisen
kaupankäynnin vakiintuessa käyttöön. Met-
säteollisuuden keskittyessä ydinosaamiseensa
päähuomio siirtyy logistiikasta sähköisiin ja-
kelutieverkostoihin ja metsäteollisuuden asi-
akkaiden toimialoille. Tee-se-itse-tavaratalot,
kustantamot ja painotalot sekä viestintäyri-
tykset integroituvat metsäteollisten yritysten
kanssa.

ROI-%

Markkinaosuus (%)

Optimi

Strateginen
sudenkuoppa

Kannattavuus

Markkinaosuus (%)

Kannattavuus (ROI-%)

Markkinaosuus (%)
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Timo Poranen, toimitusjohtaja
Metsäteollisuus ry.

Suomessa sijaitsevan teollisuuden
tuotteet, markkinat ja strategiset edut

Puuta on ollut – riittäkö se?

Suomessa toimivan metsäteollisuuden tuot-
teet ovat kehittyneet pitkän aikavälin kulues-
sa. Puun käyttöön perustuva tuotanto on voi-
nut määrällisesti kasvaa jatkuvasti. Puuraaka-
ainetta on ollut saatavissa, puun tuotantoon
on panostettu kansallisesti. Sekä valtio että
metsänomistajat ovat olleet mukana metsän
kasvua lisäävissä ohjelmissa. Puun tarjonta on
lisääntynyt 1960-luvulta nykypäivään asti.

Resurssit ovat täydessä käytössä. Puu ei
enää riitä nykytason sahaamiseen, ja puun
saatavuus on investointien kannalta tärkeää
myös sellu- ja paperiteollisuudessa.

Puun tuontia on lisättävä, erityisesti itä-
suunnasta on luontevaa ja välttämätöntäkin
pyrkiä puun tuonnin oleelliseen lisäämiseen.
Investointien jatkuminen edellyttää varmuut-
ta raaka-aineen saannista ja myös kotimainen
puun tuottaja hyötyy siitä, että investoija voi
luottaa raaka-ainepohjaan.

Suomalainen kuusi on ollut hyvä mekaa-
nisen massan lähde, jolloin tonnista puuta
saadaan lähes tonni tuotetta. Muissa puula-
jeissa pitkän kuidun ja lyhyen kuidun välinen
ero on tekniikan kehittyessä jatkuvasti kaven-

tunut, eikä pohjoinen pitkä kuitu enää tarjoa
oleellista etumatkaa kaikissa paperilaaduissa.

Keräyskuitua ei ole Suomessa suuria mää-
riä saatavissa. Kerättävä paperi on vain noin 5
% Suomen kuitutarpeesta, kun Euroopassa
puolet kuiduista on kiertokuitua. Sanoma-
lehtipaperin valmistuskapasiteetti onkin siir-
tymässä suurten markkina-alueiden keskelle

Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.
Puun hinta on menneinä vuosikymmeni-

nä ollut osa tulopolitiikkaa ja noussut korke-
alle, kymmeniä prosentteja yli kilpailijamai-
den. Puun osuutta tuotannon arvosta on py-
ritty minimoimaan ja kallista puuta on pyrit-
ty korvaamaan täyteaineilla ja keskittymällä
osaamisintensiivisiin tuotteisiin.
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Tähän on tultu

Yllä mainitut tekijät yhdessä ovat muokan-
neet Suomessa valmistettavan tuotekuvan.
Samalla ne ovat saaneet aikaan sen, että Suo-
messa tuotetaan erityisesti painopapereita
mekaanisesta massasta ja sellusta ja aikakaus-
lehtipaperi on todellinen ydintuote.

Suomessa ei ole suurta pakkausteollisuut-
ta ja pakkausraaka-aineteollisuuskin on eri-
koistunutta. Nestepakkauskartongit ovat tek-
nisesti vahva tuoteryhmä. Jatkossa pakkaami-
seen liittyvä läheinen mahdollinen yhteys in-
formaatioteknologiaan tekee pakkausmateri-
aaleista potentiaalisen tutkimuksen painopis-
teen.

Puutuoteteollisuus on painottunut erityi-
sesti sahaamiseen, levyteollisuus on nousussa,
huonekaluteollisuus on pienimuotoista. Puu-
tuoteteollisuudessa on raaka-aine- ja kannat-
tavuussyistä pakko nostaa jalostusastetta. On
kehitettävä kertopuun kaltaisia tuotteita.
Puutuoteteollisuuden yritysrakenteen kan-
sainvälistyminen ja lujittaminen on alkanut.
Jalostusasteen nostaminen, uusien tuotteiden
kehittäminen rakennejärjestelmien standardi-
sointi ja yleinen menekinedistäminen voivat
jatkossa muokata puutuoteteollisuuden ku-
vaa olennaisesti.

Yhtiöiden globaalistuminen vaikuttaa tuo-
terakenteeseen jatkossa monella tavalla. Raa-
ka-ainelähteet sanelevat sijoittumista: ensi-
kuitua tarvitsevat tuotteet tehdään metsässä
ja esimerkiksi sanomalehtipaperin tuotanto
hakeutuu keräyskuidun luokse.

Markkinoiden läheisyys on suuri inves-
tointeja puoleensa vetävä tekijä, joka samalla
minimoi kuljetuskustannuksia. Suurten kon-
sernien sisällä tuotannon erikoistuminen jat-
kuu. Suomessa on helppo toimia, kunhan
kustannukset pysyvät kurissa.

Metsäteollisuuden erityisrooli

Suomessa työmarkkinapolitiikka aiheutti
korkean inflaation erityisesti 1960-luvulta
1980-luvulle. Koska valuuttakurssipolitiikalla
oli pakko korjata kilpailukyvyn menetykset,
yli-investoinnitkin oli mahdollista sulattaa.
Suomen metsäteollisuus onkin kasvanut jat-
kuvasti raaka-aineresurssien tarjoamalla ääri-
rajalla.

Energian hinnassa on ollut suhteellista
etua. Mekaanisen paperimassan valmistus ja
teknologia ovat Suomessa kehittyneet maail-
man eturintamassa. Vesivoimalla ja ydinvoi-
malla on luotu edullinen sähkön hintataso,
joka on mahdollistanut energiaintensiiviset
tuotteet. Nykyisin hintaetu on käytännössä
menetetty.

Metsäteollisuuden suuri kansallinen rooli
on johtanut suhteelliseen etuun koulutus- ja
tutkimuspolitiikassa. Suomalainen insinööri-,
metsänhoitaja- ja johtajakoulutus on maail-
massa ainutlaatuista. Suomessa on pitkä pe-
rinne yhteisestä perustutkimuksesta, joka on
ollut tehokasta resurssien käyttöä. Globaali
suomalainen metsäteollisuus käyttää koti-
maista osaamistaan myös mennessään ulko-
maille. Suomessa on voitu tehdä kaikkein
vaativimpia metsäteollisuustuotteita.

Markkinat ovat kaukana

Suomi ei ole ollut keskellä suurta markkina-
aluetta. Kansainvälisille metsäteollisuustuot-
teiden markkinoille pääsyssä myyntiyhdis-
tyksillä on ollut merkittävä rooli: vienti ja
myynti järjestyivät helposti. Finnpap, Finn-
cell, Finnboard ja Converta antoivat suuruu-
den ekonomiaa myös markkinointiin. Eri
tehtaat ja eri yrityksetkin saattoivat keskittyä
laadun kehitykseen, kun myyntiyhdistykset
hoitivat markkinoinnin.

Tänä päivänä etäisyys markkinoista on
johtanut tilanteeseen, jossa lähialuetta palve-
levat esimerkiksi pakkaamiseen, hygieniaan
tai sisustamiseen liittyvät tuotteet eivät ole ol-
leet avaintuotteita Suomessa.

Kuljetuskustannukset markkinoille ovat
tarkoittaneet Suomessa 15-20 prosentin lisä-
kustannusta. Puunkorjuun logistiikka on ol-
lut Suomessa tehokasta, mutta markkinoiden
sijainnin maantieteelle ei ole voitu mitään.
Suomessa onkin isoilla koneilla ja skaalaedul-
la koetettu paikata tätä rasitetta.

Elofin valmistaa Lahdessa maito-, jogurtti- ja mehupurk-
kiaihioita eri maihin. Seinän toisella puolella Stora Enso
Packaging tuottaa aaltopahvia, jolla mm. elintarvikkeet
pakataan tukevasti kuljetusta varten.
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Pekka Pöllänen, johtaja
Stora Enso Packaging

Pakkauspahvin pauloissa

Väärinymmärretty?

Suomessa, jossa on paljon metsiä mutta vain
vähän ihmisiä, pakkausteollisuus on melko
tuntematon ja näennäisesti merkityksetön
teollisuudenala. Toimialan merkitys teolli-
suuden alihankkijana tuli kuitenkin selkeästi
esiin vuoden 2000 keväällä metsäteollisuu-

den 10 päivän lakon aikana, kun myös kuitu-
pohjaisten pakkausten valmistus oli keskeyty-
nyt. Lakon jatkuminen 1-2 viikolla olisi py-
säyttänyt huomattavan osan koko Suomen
teollisuudesta maidon pakkaamisesta elekt-
roniikka-teollisuuteen.

Muualla maailmassa, missä kuluttajia on
enemmän, pakkausteollisuuden merkitys yh-

teiskunnassa on mm. liikevaihdolla mitattu-
na moninkertainen esimerkiksi metsäteolli-
suuteen verrattuna. pakkausalalla toimii glo-
baalisti 100 000 yritystä, jotka työllistävät
yhteensä 5 000 000 työntekijää. Liikevaihtoa
alalla kertyy 500 miljardia dollaria.

Vaikka pakkausalan merkitys yhteiskun-
nallisen hyvinvoinnin kannalta on kiistaton,

Maailman aaltopahvi-
tuotanto vuodessa:

123 × 123 × 123 km

1000 tonnia
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Tuotanto 144

Kotimaankäyttö
155

Kauppa 106 Teollisuus 34 Kuluttajat 15

Pakkaajat 145

Kierrätykseen
84 %

Energiaksi/uudelleenkäyttö
12 % (arvio)

Kaatopaikalle
4 % (arvio)

Vienti 7

Tuonti 8

Välillinen
vienti, laskettu

arvio 56

Välillinen tuonti,
laskettu arvio 66

131
7

18Suomella on maailman tehokkain aaltopahvin
kierrätysjärjestelmä. 84 % kierrätetään ja 12 %
hyödynnetään energiantuotannossa. Vain 4 %
päätyy kaatopaikalle.
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ei ole erityisen hyvä. Ympäristöliikkeiden 80-
ja 90-luvuilla käymä kampanjointi kaato-
paikkojen täyttymisestä ja luonnonvarojen
tuhlauksesta vaikuttaa edelleen ihmisten suh-
tautumiseen pakkauksiin, vaikka moni asia
on muuttunut noista ajoista. Kansainvälisty-
vän kilpailun, lainsäädännön ja ympäristö-
liikkeiden paineiden alla yritykset joutuvat
tänään tarkoin harkitsemaan pakkauksensa.

Pakkausmateriaalina kierrätetty raaka-
aine on yleisin silloin kuin pakattava tuote
sen vain sallii. Myös kierrätys on tehostunut
merkittävästi niin että kaatopaikoille pääty-
västä jätteestä enää 3 prosenttia on pakkaus-
jätettä.

Teollisuus ei ole pystynyt viestimään pak-
kausten merkitystä tuotteiden hygieenisyy-
den ja toimivuuden varmistajana usein pitki-
enkin kuljetusten ja varastointien aikana.
Usein pakkaus on myös tärkeä ehkä ainoakin
tapa välittää tiedot tuotteesta ja valmistajasta
kuluttajalle. Merkkituotteiden brandin ra-
kentajana pakkauksella on myös yhä kasvava
merkitys. Tulevaisuudessa pakkaukset antavat
mahdollisuuden myös piraattituotteiden tun-
nistamiseen alkuperäisistä.

Aaltopahvi on kysyttyä kierrätysraaka-ai-
netta. Keski-Euroopassa valtaosa aaltopahvis-
ta päätyykin uudelleen saman tuotteen raaka-
aineeksi. Suomessa pääosa talteen kerätystä
aaltopahvista päätyy hylsykartongiksi, josta
paperi ja kartonkirullien sisälle tulevat hylsyt
valmistetaan.

Vaikka Suomi on pinta-alaltaan laaja ja
väestötiheys alhainen on meillä maailman te-
hokkain aaltopahvin kierrätys järjestelmä. 84
prosenttia aaltopahvista kierrätetään, jonka
lisäksi energiantuotannossa hyödynnetään
vielä 12 prosenttia. Vain 4 prosenttia aalto-
pahvista päätyy kaatopaikalle.

Pakkaajat ja maahantuojat maksavat tal-
teenotosta hyötykäyttömaksua, jonka suu-
ruus on 20 mk/tn. Ruotsissa vastaava maksu
on 110 mk/tn ja Saksassa 1100 mk/tn (ks.
taulukko s. 21). Hyvään tulokseen on päästy
hyötykäytöstä vastaavan Suomen Aaltopahvi-
yhdistyksen ja sen kanssa kiinteässä yhteis-
työssä toimivan logistiikkaketjun kaikkia toi-
mijoita edustavan yhteistyöryhmän työllä.
Kaupan myönteinen suhtautuminen kierrä-
tykseen ja tukkuliikkeiden paluukuljetusten
hyödyntäminen loivat pohjan kierrätyksen
tehostamiselle 1990-luvun puolivälissä.

Kotimaisin voimin

Aaltopahvin tuotanto ja myynti on materiaa-
lin keveydestä johtuen ollut hyvin paikallista
liiketoimintaa, jota Suomen syrjäinen asema
on vielä korostanut. Stora Enso Packaging
Oy on maanjohtava aaltopahvipakkausten ja
pakkausjärjestelmien tuottaja yli 50 prosent-
tia markkinaosuudella. Muita valmistajia
ovat ruotsalaisten omistama SCA Finland Oy
ja norjalaisten omistama Petersonwalki Oy.

Liiketoiminnan ydin ei tänä päivänä ole
enää pakkausten fyysisessä valmistamisessa
vaan kokonaisten pakkausratkaisujen tarjoa-
misessa pakkaavalle teollisuudelle ja maatalo-
udelle.

Maailman käytetyin pakkaus-
materiaali kiertää tehokkaimmin

Aaltopahvi on maailman eniten käytetty pak-
kausmateriaali ja sen raaka-aineena käytetyt
kartongit lähes 90 miljoonan tonnin volyy-
millään metsäteollisuuden suurin yksittäinen
tuotealue. Aaltopahvin käyttö kasvaa useim-
missa maissa tasaisesti noin 3 prosenttia
vauhdilla bruttokansantuotteen kasvua nou-
dattaen. Siksi aaltopahvin käyttö onkin suu-
rinta USA:ssa ja Euroopassa. Kolmas suuri ja
nopeiden kasvava alue on Aasia.

Aaltopahvin menestys perustuu sen 100-
vuotta sitten keksittyyn rakenteeseen, jossa
kahden pintakartongin väliin liimataan mais-
sitärkkelyksellä aaltomuotoon kolmas sisäker-
ros. Näin saadaan aikaan kevyt materiaalia
säästävä rakenne, jonka jäykkyys voi aallon
korkeudesta riippuen olla 10...100 kertaa
vastaavan painoista yksikerroksista kartonkia
suurempi.

Suurimmat käyttäjät Suomessa:

• elintarviketeollisuus
• paperiteollisuus
• elektroniikkateollisuus
• muu teollisuus

Käyttökohteita:

• kuljetuspakkaukset
• ryhmäpakkaukset
• kuluttajapakkaukset
• myymälätelineet ja

mainosmateriaali
• paperirullien päätylaput

Pekka Pöllänen totesi ylpeänä,
että aaltopahvi on aina aallon
harjalla.

Kurssilla kommentoitua:

Älypakkaus on hieno keksintö.
Älytön pakkaus on huono keksintö.
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Kierrättäminen osana tuottajavastuuta

Pakkausten hyötykäyttövelvoite

Euroopan Unionin laatima pakkaus- ja pak-
kausjätedirektiivi velvoittaa kaikkia unionin
jäsenmaita huolehtimaan pakkausten hyöty-
käytöstä. Direktiivin velvoite on siirretty
Suomen lainsäädäntöön valtioneuvoston pää-
töksessä (962/1997). Päätöksen mukaan pak-
kaajien ja pakattujen tuotteiden maahan-
tuojien tulee huolehtia Suomen markkinoille
toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä.

Monia pakkauksia voidaan käyttää useita
kertoja uudelleen sellaisenaan. Käytetyistä
pakkauksista voidaan tehdä myös raaka-ai-
netta uusiin tuotteisiin ja pakkauksia voidaan
hyödyntää energiana. Hyödyntäminen on
järkevää, koska se vähentää ympäristöhaitto-
ja ja pakkausjätteiden määrää.

Markkinoille toimitettujen pakkausten ta-
kaisin saaminen on useimmille yrityksille
mahdotonta ja hyötykäytön järjestäminen
kallista ja hankalaa. Tästä syystä elinkeinoelä-
mä ja pakkausala perustivat yhdessä järjestel-
män, joka on luotu helpottamaan yrityksille
hyötykäyttövelvoitteesta aiheutuvia rasituk-

sia. Näin saivat alkunsa Pakkausalan Ympä-
ristörekisteri PYR Oy ja tuottajayhteisöt. Jär-
jestelyssä pakkausten hyötykäyttövelvoitteen
voi siirtää Pakkausalan Ympäristörekisteri
PYR Oy:n kautta tuottajayhteisöille.

Sekä PYR että tuottajayhteisöt toimivat
voittoa tavoittelemattomina yrityksinä ja yh-
distyksinä. Niinpä Suomen järjestelmä onkin
yksi Euroopan edullisimmista hyötykäyttö-
järjestelmistä (taulukko).

Pakkausalan ympäristörekisteri

Yksi tärkeimmistä Pakkausalan Ympäristöre-
kisteri PYR:in tehtävistä on tuottaa luotetta-
vaa tilastotietoa sekä Suomessa vuosittain
käytetyistä että Suomeen tuoduista pakkaus-
määristä ja -materiaaleista. Tätä tehtävää var-
ten tarvitaan ajan tasalla oleva rekisteri sellai-
sista yrityksistä, joiden kautta pakkausmateri-
aali kulkeutuu Suomen markkinoille. Vuo-
den 1998 alusta lähtien PYR on koonnut täl-
laista, koko Suomen kattavaa rekisteriä.

PYR:n tehtävä on myös tiedottaa ajan-
kohtaisista pakkausten hyötykäyttöön liitty-
vistä asioista, kuten hyötykäyttötavoitteista ja
niiden toteutumisesta Suomessa ja muissa
EU-maissa.

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n
osakkeenomistajina ovat Suomen elinkeino-
elämän ja pakkausalan edustajat mm. metsä-
teollisuudesta, muoviteollisuudesta, metalli-
teollisuudesta, öljy- ja kaasualalta, kulutusta-
varateollisuudesta, elintarviketeollisuudesta,
kemianteollisuudesta sekä kaupan järjestöis-
tä.

Tuottajayhteisöt

Tuottajayhteisöjen perustajana ja monessa ta-
pauksessa myös osakkaana on koko pakkaus-
ketju: pakkausteollisuus, pakkaava teollisuus,
maahantuojat, kauppa, pakkausraaka-aineen
valmistajat sekä pakkausten hyötykäyttäjät.
Kukin tuottajayhteisö on merkitty oman alu-
eellisen ympäristökeskuksensa tiedostoon.

Käytännössä yritykselle on lähes välttämä-
töntä siirtää hyötykäyttövelvoite tuottajayh-
teisöille. Vain poikkeustapauksessa pakkaaja
tai pakattujen tuotteiden maahantuoja pystyy
itse tavoittamaan kotimaan markkinoille toi-
mittamansa pakkaukset ja huolehtimaan nii-
den hyödyntämisestä ja siihen liittyvästä tie-
dotusvelvollisuudestaan. Vastuu siirretään
tuottajayhteisöille tekemällä sopimus PYR:n
kanssa. Tuottajayhteisöt vastaavat käytännös-
sä kukin oman pakkausmateriaalinsa osalta
siitä, että tavoitteet täyttyvät.

Christer Lindroos, toimitusjohtaja
Pakkaustuotealan ympäristörekisteri PYR Oy

Hyötykäyttömaksujen hintavertailu Suomi, Ruotsi ja Saksa. Hinnat mk/1000kg.

Materiaali Suomi Ruotsi (noin) Saksa (noin)

Aaltopahvipakkaukset 20 110 1100
Teollisuuskääreet/-säkit 50 250 780
Hylsyt 50 250 780
Kuitupohjaiset kuluttaja-
pakkaukset/kääreet 25 250 1100
Nestepakkaukset 100 250 4650
Muovipakkaukset 80 1070 8120
Alumiinipakkaukset 80 1070 4130
Tinapeltipakkaukset 80 1070 1540
Teräspakkaukset 5 40 2100
Lasipakkaukset (pantittomat) 50 4–16 p / kpl 410

21

(PYR tiedottaa 3/00)
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Tarja Meristö, Yritysfuturologi
Åbo Akademi University, Institute for Advanced Management Systems Research-IAMSR

Metsäsektorin tulevaisuuden rakennusaineet

Skenaarioiden lähtökohtana on ympäröivän
maailman kehityssuunnat ja jo olemassa ole-
vat globaalit maailman, Euroopan ja Suomen
skenaariot. Koko prosessi on tehty Suomen
metsäklusterin näkökulmasta eli tarkastelu
on kohdistettu siihen osaan metsäklusteria,
mikä voi sijaita Suomessa. Työtä on tarkastel-
tava kriittisesti pitäen mielessä, että esimer-
kiksi yritysnäkökulmasta tarkasteltuna haas-
teet ja mahdollisuudet ovat toisenlaiset, kos-
ka yritys voi siirtyä sinne missä on markki-
noita tai osaamista, mutta maa joutuu otta-
maan sijaintikysymykset toisella tavalla huo-
mioon.

Suomen metsäklusterille esitetään kuusi
tulevaisuusskenaariota. Teknologiahyppyske-
naariot voivat olla joko unelma- tai uhkaläh-
töisiä. Ensin mainituissa uusi tieto tulee
omasta klusterista, jälkimmäisessä vieraiden
tieto syrjäyttää Suomen metsäklusterin ase-
man. Mikäli nykyinen meno jatkuu eli näy-
telmän kulissit pysyvät ennallaan, Suomen
metsäklusteri säilyy kolmen nykyisen vahvan
metsäteollisuusryhmittymän käsissä. Sitä vas-
toin ydinosaamisvetoisessa, verkottuneessa
maailmassa Suomen metsäklusteri korostuu
kokonaisuutena, jolloin painopiste siirtyy

metsäteollisuudesta kohti monipuolista ko-
konaisuutta. Ekokuluttajan maailmassa ko-
rostuu metsän virkistyskäyttö sekä vihreä bis-
nes, joka voi olla joko väistöliike tai tietoinen
valinta, kun taas Pieni on kaunista -skenaari-
ossa panostetaan pienten verkottumiseen ja
design-osaamiseen.

Lähestymistapa

Tulevaisuuden tutkimuksen perusperiaattei-
den mukaisesti tulevaisuutta ei voi ennustaa
eikä se ole ennalta määrätty. Siihen voi kui-
tenkin vaikuttaa omilla valinnoillaan ja teoil-
laan. Aluksi on määriteltävä kenen tulevai-
suutta olemme tutkimassa eli kuka vaikuttaa
valinnoillaan ja mistä joukosta valinnat voi-
daan tehdä. Nämä periaatteet asettavat tule-
vaisuuden tutkimukselle kolme tehtävää:

1. Kuvittelu: mikä on mahdollista?
2. Analyysi: mikä on todennäköistä?
3. Osallistuminen: mikä on haluttavaa

ja toteutettavaa?

Tulevaisuuden tutkimuksen perusperiaat-
teiden mukaisesti ei tarvitse tyytyä todennä-
köisimpään vaihtoehtoon. Teot ja valinnat
ottavat aina kantaa siihen mikä on haluttavaa
ja toteutettavaa. Tämä tuo strategiseen ajatte-
luun mukaan yhteistoimintastrategiat puhtai-
den kilpailustrategioiden ja vastakkainasette-
lun sijaan. Lisää resursseja omien intressien
toteuttamiseksi saadaan tutkimalla edellisen
vaiheen analyysia ja siellä toimivien intresse-
jä: valittavalla yhteistyökumppanilla pitää
olla samansuuntaiset intressit kuin meillä.
Toimijoina voidaan osallistua aktiivisesti tule-
vaisuuden tekemiseen passiivisen tulevaisuu-
den näkemisen asemesta.

Skenaarioiden haasteet

Kulissit ennallaan skenaario • Kolme iloista
rosvoa. Tämä skenaario on nykykehityksen
jatke, jossa metsäklusterin teollisuuspainot-
teinen osa on edelleen hallitsevassa roolissa
Suomessa. Uusia mahdollisuuksia tarjoaa
oman innovaatiokapasiteetin parempi hyö-
dyntäminen sekä lähialueiden runsaat raaka-
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ainevarat. Toisaalta kännykkämetsämaassa
metsämaa ei ehkä ole niin houkutteleva sijoi-
tuskohde. Huomiota pitää kiinnittää globaa-
lien ja vähintään Euroopan tason brandien
rakentamiseen. Samoin on varmistettava, että
se ympäristötyö, jota on jo pitkään tehty,
kyetään myös muuttamaan positiiviseksi
imagoksi; rationaalisten argumenttien rinnal-
le tarvitaan myös tunteita koskettavia tarinoi-
ta. Mekaaninen puutuoteteollisuus toteuttaa
tässä omaa visiotaan, jota on kehitetty yhdes-
sä Metsäteollisuus ry:n kanssa. Puutuoteteol-
lisuus voi kuitenkin toteuttaa visiotaan vain
isojen yritysten ehdoilla eikä ole näin ollen
klusterin varsinainen panostuskohde.

Pieni on kaunista • pienet verkottavat. Ske-
naariossa on varmistettava yrittäjäosaaminen,
design-osaaminen ja puuosaaminen. Vahvuu-
tena on puun hyvä laatu ja mahdollinen jul-
kisen vallan sitoutuminen esim. työllisyys-
syistä. Elektronisen kaupankäynnin kasvu ja
sen myötä kehittyvä logistiikka tarjoavat
markkinointimahdollisuuksia pk-yrityksille
laajemminkin. Ongelmaksi voi muodostua
lähialueiden matalampi kustannustaso ja val-
tataistelu isot jätit vastaan pk-yritykset. Tässä
skenaariossa puutuoteteollisuus on yksi pk-
yritysten toimiala muiden joukossa. Olen-
naista on omaksua uudet toimintatavat, jotka
hyödyntävät verkottumisen etuja.

Oma tieto on valtaa • käymme yhdessä ain.
Vahvuutena tässä skenaariossa on kumuloitu-
nut osaaminen ja nopea uusiutumiskyky.
Tämä perustuu klusterin sisäiseen verkottu-
miseen. Rakenteen tietoinen hyödyntäminen
tarjoaa monia mahdollisuuksia, kun kilpailu-
kykyisen laitevalmistuksen ja suunnitteluteol-
lisuuden rinnalle nousee globaali metsäkemi-
kaaliteollisuus. Tämä skenaario on mekaani-
sen perusskenaario, jossa mekaanisella teolli-
suudella on mahdollisuus ”irtiottoon” perin-
teisemmästä metsäteollisuudesta. Kyse on oi-
keastaan tämän skenaarion ja metsäklusterin
vaihtoehtoisesta strategiavaihtoehdosta. Jos
alun perin esitetty ”käymme yhdessä ain” –
vaihtoehto edustaakin itse asiassa ”pikkuisen
parempi paperi” –näkemystä, tuo mekaani-
sen alan tarkastelu sen rinnalle aidon ”tukis-
ta tuplasti” –vision. Tämän toteutuminen
edellyttää merkittävää panostusta puutuote-
alan järjestelmien kehittämiseen ja yhteistyö-
hön yli toimialarajojen.

Ekokuluttaja • vihreä bisnes. Vahvuutena on
Suomen vakiintunut metsäimago, jota voi
toisaalta lyödä korvalle Suomen maine korke-
an teknologian maana. Tässä vaihtoehdossa
korostuu metsän virkistyskäyttö ja sen ympä-
rille rakennettu palvelubisnes, johon esimer-
kiksi matkailu liittyy keskeisenä osana. Puu-
tuoteteollisuuden kannalta tämä voi merkitä

kasvavaa mökkirakentamista, puutuotteita
luonnonmukaisena matkamuistobisneksenä
sekä virkistyskäyttöön liittyvää rakentamista
alkaen pitkospuista ja linnunpöntöistä. Olen-
naista on huomata, että perehtynyt ekokulut-
taja voi puutuotteen kohdalla todeta vastaa-
van palan olevan luonnosta pois, vaikka kyse
onkin uusiutuvasta luonnonvarasta.

Vieraiden tieto on valtaa • vieraiden tekno-
logiahyppy. Tämä skenaario toteutuu, jos
isoissa talousblokeissa aletaan suosia kierrä-
tystä enemmän kuin on taloudellisesti kan-
nattavaa. Tässä vaihtoehdossa myös paperi-
kauppa ohjautuu uudentyyppisille yrityksille,
ehkä keräyskuituliiketoimintaan liittyneenä.
Puuteollisuus voi olla metsäklusterin ”väistö-
liike” vieraan tiedon vallatessa muut markki-
nat. Koska tässä skenaariossa mekaanisella
puolella ei ole valmistauduttu esimerkiksi jär-
jestelmien kehittämiseen, voi puutuoteteolli-
suus jäädä nyrkkipajoiksi.

Unelma: Innovaatioiden suma • omat tek-
nologia hyppyskenaariot. Lähtökohtana on,
että metsäala kykenee kehittämään ydinosaa-
mista, joka tekee siitä kasvualan myös tule-
vaisuudessa. Uutta teollisuutta voi syntyä,
kun puun ominaisuuksia opitaan hyödyntä-
mään myös lääke- ja elintarvikealalla sekä ko-
konaan uusissa materiaalitekniikan sovellu-

Mikähän tämä nappi on?
Marja Tiura ja Hannu

Jokinen.

Pekka Pöllänen, Ilkka
Taipale, Juhani Karvonen,
Simo Jaakkola ja Lasse
Lehtinen.
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tuksissa. Mekaanisen osalta puutuoteteolli-
suuden visio ”tukista tuplasti” toteutuisi täs-
sä lähinnä vaihtoehtona ”pikkuisen parem-
man paperin” –teknologiahyppyskenaariolle.

Strategian valinta

Strategiatyön pohjaksi valittavaa skenaariota
voidaan tarkastella eri näkökulmista. Objek-
tiivista valintakriteeristöä ei voida määritellä,
sillä valinta riippuu toimijan omasta riskin-
sietokyvystä ja -halusta sekä tulevaisuuden
tahtotilasta eli visiosta jota kohti päätetään
mennä. Yritystasolla on hahmotettavissa ai-
nakin seuraavat viisi lähestymistapaa:

1. Valitse todennäköinen (ennustaja)
2. Valitse “paras” (riskinottaja)
3. Muotoile strategia, joka sopii kaikkiin

skenaarioihin (riskinkarttaja)
4. Kehitä joustovaraa valitsematta jääneille

skenaariolle (realisti)

 Kansalaisena?

• Ihmisten suhde metsään muuttuu (maa-
seudun autioituminen ja väestön vanhe-
neminen, kaupunkilaistuminen).

• ”Koskenkorva syndrooma” (Suomen
identiteetille merkityksellisen teollisuu-
den omistajuuden ja johtajuuden siirty-
minen ulkomaille).

• Junnaava keskustelukulttuuri, jossa kan-
salaisten ja metsäteollisuuden välinen
keskusteluyhteys kovakorvaista ja jossa
aina ”Toisten on suojeltava metsiä”.

5. Toimi niin että haluttu vaihtoehto to-
teutuu (tulevaisuuden tekijä)

Tehtiinpä näkökulman valinta miten tahansa,
siitä ei seuraa valitsematta jääneiden vaihto-
ehtojen häviäminen. Päinvastoin, myös mui-
den vaihtoehtojen toteutumista on seurattava
joko reimareiden avulla tai seuraamalla nii-
den toimia, joiden intressissä muiden vaihto-
ehtojen toteutuminen saattaisi olla. On
muistettava, että sekä reimareiden seuranta
että joustovara eri skenaarioiden varalle mak-
saa. Kannattaakin arvioida joustavuuden hin-
taa suhteessa niihin riskeihin joita eri vaihto-
ehtojen toteutumisesta voi seurata.

Vaikka skenaarioiden aikajänne on usein
20–30 vuotta, ei pidä tuudittautua liialliseen
turvallisuuden tunteeseen siitä, että meillä on
aikaa varautua lähestyvään tulevaisuuteen.
Skenaarioissa aika kuluu sitä mukaa kun rei-
mareiksi merkityt tapahtumat toteutuvat: rei-
mareiden ajoitus jollekin vuodelle ei tarkoita
kyseistä vuotta vaan aikaa siihen mennessä.
Skenaarioissa aika kuluu tapahtumien myötä
– ei lineaarisesti. Jos esimerkiksi 7 vuoden
päähän reimariksi merkitty tapahtuma toteu-
tuukin jo kahden vuoden kuluttua, on ske-
naariota kulunut jo 7 vuotta. Aika kuluu kun
reimareiksi merkityt tapahtumat toteutuvat –
mutta ei välttämättä samaan tahtiin almana-
kan sivujen kanssa.

Skenaariot ovat strategiatyön apuväline ja
mitoittavat parhaimmillaan joustavuuden
tarpeen. Yksinään ne eivät johda mihinkään.
Strategia taas toimii resurssien jakamisen pe-
rusteena. Strategia ja sitä toteuttavat toimen-
piteet suunnataan kohti haluttua tulevaisuu-
den tahtotilaa, joka toimii kaikkien osapuol-
ten motivaation perustana. Skenaarioiden
julkistaminen on myös vaikuttamista tulevai-
suuteen, sillä vain jaettu visio voi toteutua.

Teksti perustuu Metsäalan tutkimusohjelmassa,
Wood Wisdomissa, tehtyihin Suomen metsäklus-
terin tulevaisuusskenaarioihin, jotka on julkaistu
Tekesin teknologiakatsauksessa 95/2000 Meristö
et al.

Mistä olisit huolestunut?

Oho! Painoiko joku väärää nappia?
Kari Mielikäinen, Liisa Saarenmaa,
Juhani Sormunen.

Ryhmissä ruodittua:

 Metsäklusterin yritysjohtajana?

• Monikulttuurinen johtaminen, etenkin
yrityskulttuurin ja paikallisten vahvuuk-
sien yhdisteleminen.

• Markkinointitaidot, jossa hallitaan pal-
velu ja tunnetaan kulutuskäyttäytymisen
ja arvoketjun muutos (asiakkaat kau-
pungissa ja raaka-aine metsässä).

• Metsäklusterin ja IT-klusterin yhteys
(älypaperit ja älytalot).

• Maine ratkaisee (klusteri vai luuseri?).

 Politiikantekijänä?

• Yhteiskunnallinen vastuu ja yhteisölli-
syys; kuluttajansuoja ja tuottajavastuu.

• Mitä tarkoittaa Suomen etujen turvaa-
minen: suomalaisten yritysten etu vs.
suomalaisen yhteiskunnan etu? Mikä on
”Suomi –missio”?

• Reagointi kansalaisjärjestöjen ja kulutta-
jajärjestöjen viesteihin, niin että toimi-
taan suomalaisen metsäsektorin eduksi.

• Uhkana EU:n politiikka, joka ei ole
Suomen kannalta edullinen.



Suomi kansainvälisen metsäpolitiikan raameissa
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Pekka Patosaari, metsäneuvos
Maa- ja metsätalousministeriö

Maailman metsäkysymykset ja niihin vastaaminen

Metsäasiat lisääntyvän
mielenkiinnon kohteena

Maailmanlaajuiset metsäkysymykset ovat
monimutkainen verkko, jossa kietoutuvat
yhteen poliittiset, taloudelliset, kaupalliset,
sosiaaliset, ekologiset ja kulttuuriset kysy-
mykset. Vaikka tietoisuus ekologisesti kestä-
vän käytön periaatteista on lisääntymässä, ke-
hitysmaiden köyhyysongelma näyttää muo-
dostavan ylipääsemättömän esteen sosiaali-
sesti ja taloudellisesti kestävien rakenteiden
syntymiselle.

Metsien kestävä hoito, käyttö ja suojelu
sivuaa useimpia kansainvälisen talouden ja
politiikan sektoreita. Puhutaan integroidusta
luonnonvarojen hoidosta ja käytöstä
(INRM). Olipa tarkastelun lähtökohtana
mikä sektori tahansa, kuten ilmastomuutos,
luonnon monimuotoisuuden häviäminen, ih-
misten sosiaalinen syrjäytyminen tai kaupan
esteet, kehityksen tueksi tarvitaan kansalliset
ja paikalliset instituutiot, mitkä voisivat te-
hokkaasti huolehtia paikallistason päätök-
senteon toimivuudesta ja ottaa huomioon
metsästä riippuvaisten ihmisten tarpeet.

Metsistä ja metsätuotteista kilpaillaan
maailmanlaajuisesti. Luonnonvarojen hoito
ja käyttö edellyttää paitsi poliittista tahtoa
myös metsästä saatavien aineellisten ja aineet-
tomien hyötyjen oikeudenmukaista ja halut-
tua jakamista kaikkia osapuolia tyydyttävällä
tavalla, ottaen huomioon luonnonvarojen
kantokyky ja luonnon monimuotoisuuden
tarkoituksenmukainen säilyttäminen. Tämä
periaate on jo laajalti hyväksytty viime vuosi-
en hallitustenvälisten neuvottelujen, sopi-
musten sekä niihin nojaavien kansallisten oh-
jelmien teksteissä.

Hallitustenvälisesti neuvotellaan metsistä,
mutta myös luonnon monimuotoisuudesta,
ilmastomuutoksesta, aavikoitumisesta, kau-
pasta, kestävästä kehityksestä ja maaseudun
kehittämisestä sekä monesta muusta metsään
liittyvästä teemasta. Kansainväliset rahoitus-
instituutiot, tutkimuslaitokset, elinkeinoelä-
män edunvalvojat ja kansalaisjärjestöt tuovat
omat näkemyksensä mukaan prosessiin.

Metsäteollisuudelta odotetaan ympäris-
tönsuojelun ja sosiaalisen vastuullisuuden pe-
riaatteiden noudattamista globaaleilla mark-
kinoilla. Taisteltaessa markkinaosuuksista yri-
tykset joutuvat toimimaan olosuhteissa, jois-

sa kaikilla kilpailijoilla ei ole samoja eettisiä
periaatteita. Voivatko esimerkiksi suomalai-
sen yritykset saada esimerkillään muut seu-
raamaan omia periaatteitaan? Yksityissektorin
rooli onkin ratkaiseva kestävyyden periaattei-
den juurruttamisessa kansainväliseen käytän-
töön ja metsätalouteen maailmanlaajuisesti.

Kansainvälinen kauppa ja metsät

Metsätuotteiden kansainvälinen kauppa jat-
kaa kasvuaan kulutusta ja tuotantoa nopeam-
min ($80 miljardia 1985–lähes $200 miljar-
dia 2000). Sekä paperi- ja kartonki tuottei-
den että levytuotteiden kulutus kasvaa kaikis-
sa maanosissa. Erityisen nopeasti kasvaa Aasi-
an nettotuonti. Tätä kehitystä ovat tukeneet
tehostunut kuljetuskapasiteetin käyttö sekä
pyrkimys tullien ja kaupan muiden esteiden
vähentämiseen. Osaamista ja tietotaitoa on
saatavilla, mikä puolestaan alentaa mm. pa-
perinvalmistuksessa tarvittavien investointien
aloituskynnystä ja kaventaa eroja eri mante-
reiden välillä. Paperi- ja selluteollisuudesta
onkin tullut täysin globaalia.
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Yleisesti katsotaan, että väestön määrä ja
talouskehitys säätelevät metsätuotteiden ky-
syntää. Sähköinen viestintäteollisuus kasvaa
nopeasti, ja painettu viestintä ja siten myös
paino- ja kirjoituspaperia valmistava teolli-
suus hyötyy tästä kasvuvirrasta. Maailman-
laajuisesti puuta käytetään kuitenkin huo-
mattavasti enemmän energian tuottamiseen
kuin teollisten tuotteiden valmistamiseen.

Vaikka kierrätyksen osuus kasvaa, jätevuo-
rien käsittely on arvattavasti ongelmallista.
Jokainen afrikkalainen käyttää keskimäärin
kuusi kiloa paperia, kiinalainen 27 kiloa, kun
taas teollisuusmaiden keskiarvo on 164 kiloa
henkeä kohti. Luvut ovat Worldwatch Insti-
tutin keräämiä lukuja vuodelta 1997.

Ympäristökysymykset vaikuttavatkin met-
sätuotteita valmistavien yritysten tulevaisuus-
skenaarioihin entistä voimallisemmin. Vaati-
mukset luonnon monimuotoisuuden säilyttä-
misestä ja ilmastomuutoksen pysäyttämisestä
ovat muodostumassa teollisuuden toiminnan
reunaehdoiksi. Teollisuuden vastauksena on
tähän asti ollut: päästöt kuriin, energiatehok-
kuuden parantaminen ja jalostusasteen nosta-
minen.

YK:n metsäpolitiikka-prosessit

Kansainvälisen metsäpolitiikan nykyaikaiset
raamit määriteltiin YK:n ympäristö- ja kehi-
tyskonferenssin (UNCED, 1992) hyväksy-
missä metsien hoitoa, käyttöä ja suojelua ja
kestävää kehitystä koskevissa metsäperiaat-
teissa sekä toimintaohjelmassa Agenda 21.

Jatkotyötä varten YK:n kestävän kehityk-
sen toimikunnan (CSD) alaisuuteen perustet-
tiin hallitustenvälinen metsäpaneeli (IPF,
1995), ja sittemmin hallitustenvälinen metsä-
foorumi (IFF, 1997). Perusteellisen työn tu-
loksena hallitustenvälisissä neuvotteluissa ja
asiantuntijavalmistelussa hyväksyttiin jatkot-
yön pohjaksi laaja kirjo keskeisiä metsäpoliit-
tisia suosituksia.

IFF:n lopputuloksena syntyneiden suosi-
tusten eräänä elementtinä on YK:n metsäfoo-
rumin perustaminen (UNFF). Ensi kesä-
kuussa on tarkoitus hyväksyä sen työohjelma
sekä vahvistaa YK-järjestöjen, kansainvälisten
organisaatioiden, ympäristösopimusten sih-
teeristöjen ja kansainvälisten rahoituslaitos-
ten yhteistyötä uusi ns. kumppanuusjärjeste-
ly (Collaborative Partnership on Forests, CPF).

Ilmastopolitiikka ja metsät

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) viime
kesänä julkistaman katsauksen mukaan maa-
pallon lämpötila kohosi viime vuosisadan ai-
kana 0,6 astetta. Se riitti sulattamaan jäätik-
köjä, synnyttämään tulvia ja kovaa kuivuutta,
sekoittamaan kukkien, hyönteisten ja lintu-
jen biologisia kelloja sekä siirtämään niiden
maantieteellisiä esiintymisalueita. Ilman pyr-
kimyksiä ilmastomuutoksen lopettamiseksi
säätyypit muuttuvat ja vaihtelevat tavalla mi-
hin ei ole totuttu.

Hallitustenvälisen ilmastosopimuksen ta-
voitteena on vakiinnuttaa ilmakehän kasvi-
huonekaasujen pitoisuus sellaiselle tasolle,
joka ei vaaranna ilmakehän tilaa ja toimintaa.
Vuonna 1997 Kioton pöytäkirjassa määritel-
tiin teollisuus- ja siirtymätalousmaille päästö-
vähennys- ja rajoittamisvelvoitteet vuosina
2008–2012. Vuonna 1998 sovittiin EU:n si-
säisestä taakanjaosta, jonka mukaan Suomen
tulee em. kaudella rajoittaa päästönsä vuoden
1990 tasolle.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehi-
tykseen voidaan metsäsektorin toimenpitein
vaikuttaa suojelemalla ja lisäämällä olemassa
olevia hiilivarastoja ja nieluja, perustamalla
uusia hiilivarastoja ja nieluja sekä korvaamal-
la fossiilista energiaa, raaka-aineita ja tuottei-
ta uusiutuvalla biomassalla. Suurin ja haasta-
vin tehtävä on fossiilisten polttoaineiden käy-
töstä aiheutuvien päästöjen vähentäminen.
Nielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä

uudistuvien luonnonvarojen käytön kehittä-
minen ovat siten vain päästöjen vähentämi-
sen tukena.

Kioton pöytäkirja mahdollistaa kaupan-
käynnin päästöillä. Kiistaa käydään siitä mi-
ten metsiin nieluna ja metsätalouteen suhtau-
dutaan tässä suhteessa. Kioton pöytäkirjassa
viitataan nielulaskentaan hiilivaraston muu-
toksena, mutta nieluihin liittyvistä määritel-
mistä ja laskentatavoista ei ole vielä pystytty
sopimaan kansainvälisesti. Ongelmana on
erityisesti oikeudenmukaisen tavan määritte-
ly sille, mitä metsätalouden toimenpiteitä pi-
detään vähennykseen oikeuttavana, miten
nielut mitataan, mikä on niiden pysyvyys ja
miten hiilivaraston muutokset kytkettäisiin
oikeudellisesti sitovaan päästövähennykseen.
Pöytäkirjassa on sovittu tietyistä periaatteista,
kuten että päästökaupassa hyvitettävän nie-
lun tulee olla ihmistoiminnasta aiheutunutta
ja että sen tulee olla todennettavissa.

Kurssilla kommentoitua: Olemme muut-
tumassa herkkänahkaisista herkkäkorvaisiksi.
PMA on yksi herkkäkorvaisuutta kasvattava
foorumi. Korviaan heristävät Pekka Patosaari,
Juhani Karvonen, Pekka S. Rajala.
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Maailmanpankin strategia

Maailmanpankki on totuttu näkemään maa-
ilmantalouden ja kehityksen moraalinvartija-
na sen kertoessa kehitysmaille muutoksen
välttämättömyydestä. Rahoituksen ehtojen
saneleminen on kuitenkin osoittautunut odo-
tettua vaikeammaksi. Kokemusten mukaan
(World Resources Institute) hallitukset olivat
valmiita ottamaan avokätisesti tarjottua ra-
hoitusta poliittisista ja taloudellisista kriiseis-
tä selvitäkseen. Mutta taloudellisen tilanteen
parannuttua maiden kiinnostus uudistuksiin
on saattanut olennaisesti vähentyä, mikä
puolestaan on johtanut rahoitusehtojen löys-
tymiseen.

Pysyvien ja rakenteellisten metsäpoliittis-
ten muutosten aikaansaaminen edellyttääkin
suurempaa avoimuutta ja parempaa yhteis-
työtä, etenkin paikallistasolla. Maailmanpan-
kin aikaisemmasta toiminnasta syntynyttä
uskottavuusvajetta poistetaan nyt yhteistyös-
sä hallitusten, viranomaisten ja yritysten
kanssa, niin että vältetään pankin joidenkin
projektien sosiaalisten ja ympäristövaikutus-
ten aiheuttamat ongelmat.

Maailmanpankilla on kuitenkin myös me-
nestystarinoita. Se on uusinut koko metsä-
strategiansa pitkällisen evaluointityön tulok-
sena, johon liittyi maaselvityksiä ja koski yli
600 metsätalouteen välillisesti tai välittömäs-
ti liittyvää projektia.

Uusikaan metsästrategia ei tyydytä kaik-
kia. Varsinkin kansainväliset ympäristöjärjes-
töt ovat arvostelleet sitä liian kapea-alaiseksi,
vaikkakin ne antavat tunnustusta esitetyille
johtopäätöksille siitä, että kaupalliset hak-
kuut ja suurmaanomistajat tuotantotavoittei-
neen ovat vastuussa pääosasta metsäkadosta
ja että metsien hallinnointiin ja laittomiin
hakkuisiin pitää kiinnittää suurempaa huo-
miota. Toisaalta pankin johtavat asiantuntijat
katsovat, että kansalaisjärjestöt voivat syyttää
myös itseään joistakin virheistä, erityisesti
koskien ylimitoitettuja vaatimuksia tropiikin
metsien säilyttämiseksi koskemattomina.

Maailman metsät vähenevät

Aina kymmenen vuoden välein FAO tuottaa
maailman metsien tilasta kertovan raportin.
Hiljattain julkistettu ”Global Forest Resour-
ces Assessment 2000” vahvistaa, että tropii-
kissa menetetään vuosittain 13,5 miljoonaa
hehtaaria luonnonmetsiä, eli suuruudeltaan
noin Kreikan kokoinen alue. Samanaikaisesti
puiden plantaasiviljelmät ovat lisääntyneet
1,8 miljoonaa hehtaaria vuodessa ja metsäta-
louskäytön piiriin otetut alueet uudistuneet
luontaisesti noin 1 miljoonan hehtaarin ver-
ran. Toisaalta tropiikin ulkopuolisilla alueilla
kokonaismetsäala on kasvanut 2,7 miljoonaa
hehtaaria vuodessa.

Teolliset metsäpuiden viljelykset ovat
merkittäviä teollisen raakapuun tuotantolai-
toksia, vähentäen painetta jäljellä olevien
luonnonmetsien ekologisesti kestämättömään
käyttöön. Viiden maan alueella (Kiina, Intia,
Japani, Venäjä ja USA) sijaitsee kaksi kolmas-
osaa maailman teollisista metsäpuiden vilje-
lyksistä. Viimeisen viidentoista vuoden aika-
na yli puolet niistä on perustettu Aasiaan. Lä-
hes puolet niistä sijaitsee tropiikissa tai sub-
trooppisissa maissa. Afrikassa on vain 4 pro-
senttia teollisista metsäpuiden viljelyksistä.

Selvityksen mukaan tropiikin metsien hä-
viäminen näyttää viime vuosina hieman hi-
dastuneen. Vertailukelpoisen aineiston puut-
tuessa tätä johtopäätöstä ei ole kuitenkaan
voitu varmistaa muuten kuin maankäytön
seurannassa käytettäviä satelliittikuvia tulkit-
semalla. Viime vuosikymmenellä maat, jotka
menettivät eniten metsiään olivat (tässä jär-
jestyksessä): Brasilia, Indonesia, Sudan, Sam-
bia, Meksiko, Kongo ja Myanmar. Kymme-
nen vuoden kuluessa Brasilian metsäala pie-
neni 22 miljoonaa hehtaaria ja Indonesian 12
miljoonaa hehtaaria. Vastavuoroisesti metsä-
ala lisääntyi 18 miljoonaa hehtaaria Kiinassa,
9 miljoonaa hehtaaria Euroopassa, ja 4 mil-
joonaa hehtaaria USA:ssa.

World Resources Institute huomauttaa
FRA 2000-kritiikissään, että maailman met-

säkato todennäköisesti ei olisikaan vähene-
mässä. Vaikka nopeakasvuisten istutusmetsi-
en pinta-ala lisääntyykin, WRI katsoo tropii-
kin luonnonmetsien häviämisen vastaavasti
kiihtyneen. Vaikka käytetyn tiedon laatu on
selvästi parantunut ja tarkentunut, se on
edelleen etenkin kehitysmaiden tilastojen
osalta varsin puutteellista.

Tulevaisuuden avaimet?

Kehitysmaiden metsäongelmia ei voida rat-
kaista ilman kaikkien asianosaisten myötävai-
kutusta. Jopa laittomien hakkuiden tekijöillä
on jotain sanottavaa. Metsäsektorin tuotanto-
tavat ja perinteiset oikeudet ovat liian usein
keskenään ristiriidassa. Tästä on kysymys
myös puhuttaessa maaseudun väestön oi-
keuksista ja velvollisuuksista suhteessa metsi-
en hoitoon, käyttöön ja suojeluun. Miljoonat
köyhät ihmiset kehitysmaissa ovat riippuvai-
sia metsäntuotteista saadakseen jokapäiväisen
leipänsä. Useimmat köyhyydestä kärsivät ih-
miset ovat naisia ja lapsia. Joskus he hoitavat
metsiä paremmin kuin muut, joskus huo-
nommin. Olosuhteet ratkaisevat.

Kansainväliset metsäpolitiikan asiantunti-
jat ovat huolissaan siitä, että yhä edelleen
näyttäisi olevan kannattavampaa hävittää
metsät kuin käsitellä niitä kestävästi. Asetel-
man muuttamiseksi voidaan käyttää mm.
seuraavaa viittä keinoa:

1. Peritään maksu tai vero metsien kestä-
mättömästä käytöstä

2. Maksetaan metsänomistajalle tuottamis-
taan ympäristöhyödyistä ja paremmasta
metsänhoidosta

3. Selkeytetään luonnonvarojen hallinta- ja
omistusoikeutta

4. Säädellään metsien käyttöä, ja
5. Vähennetään metsätalouden ulkopuolis-

ten tekijöiden aiheuttamaa painetta met-
siin.
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Markkinamuutokset rajuja (Kiina). Vii-
meisen viiden vuoden aikana Kiinan metsä-
tuotteiden tuonti on yli kaksinkertaistunut.
Vaikka Kiinasta tuli merkittävä metsätuottei-
den tuoja vasta 1980-luvulla, maa tuo jo yli
40% kaikesta tarvitsemastaan kaupallisesta
raakapuusta. Kehityksen taustalla on Kiinan
nopea talouskasvu. Kansallinen metsänsuoje-
luohjelma ja hakkuurajoitteet ovat supista-
neet puuntuotantoa ja Kiinan tehoton pape-
ri- ja muu prosessiteollisuus ei pysty kilpaile-
maan ulkomaisen tuonnin kanssa. Kiina ni-
mittäin alensi metsätuotteiden tariffeja 40–
50% tasosta noin 15% tasoon (ja raakapuun
osalta nollaan) valmistautuessaan liittymään
Maailman kauppajärjestöön.

Ulkoiset tekijät ylläpitävät metsäkatoa
(Indonesia). Aasian taloudellinen ja poliitti-
nen kriisi vuosina 1997–99 oli pahin sitten
toisen maailmansodan. Erityisesti Indonesian
metsätalous joutui vakavien vaikutusten koh-
teeksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana
muutamat indonesialaiset yritykset ovat käyt-
täneet suuria summia sellun- ja paperintuo-
tannon seitsenkertaistamiseen. Kriisin isket-
tyä, investointien riskit realisoituivat. Tulok-
sen tekemiseksi koneiden tuli käydä täysillä,
mutta yhtiöt eivät olleet varmistaneet kestä-
vän ja laillisen raakapuun tuotannon ja han-
kinnan toimivuutta. Iso osa puusta hakattiin
laittomasti luonnonmetsistä.

Kansainvälisen huomion johdosta hakkui-
ta on jouduttu rajoittamaan, jolloin puun
saatavuus on vaikeutunut ja sen hinta nous-
sut. Yli 4 mrd. mk maksanut Indorayan sel-
lutehdas Pohjois-Sumatralla seisoi yli vuoden
ajan ja Asia Pulp & Paper’in osakkeiden arvo
putosi viime syksynä kaksi kolmannesta.

Indonesiassa metsien hakkuisiin, kuljetuk-
seen ja jalostukseen täytyy saada erillinen
lupa. Lahjonta on tavallista, eikä lupaehtoja

yleisesti noudateta. Lisäksi paikallisviran-
omaiset keräävät omia verojaan laittomilta
hakkaajilta sen sijaan että kieltäisivät laittom-
uudet. Varakkaat bisnesmiehet rakentavat
verkoston, joka ulottuu ministeriöihin, ar-
meijaan, poliisiin ja aluehallintoon.

Paikallisyhteisöjen oikeudet (Zimbabwe).
Perinteinen luonnonsuojeluajattelu lännessä
on korostanut luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä erillisenä toimintona metsien ta-
loudellisesta hyödyntämisestä. Tämä suunta-
us on usein vastoin paikallisten ihmisten int-
ressiä, joiden elämisen ehdot ovat riippuvaisia
moninaisista metsäntuotteista ja palveluista.

Zimbabwessa maaseudun väestön toi-
meentulo on ollut ratkaisevasti riippuvaista
yhteismetsistä. He käyttävät hyväkseen sato-
ja villejä kasveja ja eläimiä ruuaksi, lääkkeek-
si, karjan suojaksi, polttopuuksi, rakennus-
materiaaliksi ja huonekalujen valmistukseen.
Väestö ei rikastu näillä tuotteilla, mutta aut-
taa heitä selviytymään.

Zimbabwessa toteutetun luonnonvarojen
hajasijoituspolitiikan aikana hallitus pani al-
kuperäisväestön päälliköt vastuuseen ympä-
ristöä koskevien määräysten toimeenpanosta.
He eivät huomioineet paikallisia intressejä,
koska tavoitteena oli viimekädessä lujittaa
kolonialistisia pyrkimyksiä. Maaseudun väes-
töä ohjattiin luopumaan metsien perinteises-
tä käytöstä, kaupallisista hakkuista, pienentä-
mään karjansa määrää ja antamaan ilmaisek-
si työvoimaa suojelutehtäviin. Maan itsenäis-
tyttyä vuonna 1980 paikalliset viranomaiset
ovat jatkaneet samalla linjalla.

Luonnonarvojen vaaliminen voi maksaa
itsensä (Brasilia, Costa Rica, Belize). Eriastei-
silla suojelualueilla on oma tehtävänsä tropii-
kin metsien säilyttämisessä. Tutkimukset
(Conservation International) osoittavat, että
70 prosentilla suojelualueista on pysyvää asu-

tusta. 80% alueista ovat luonnollisen kasvilli-
suutensa puolesta yhtä hyvässä kunnossa
kuin niitä perustettaessa, osittain jopa paran-
tunut. Suojelualueet kärsivät myös huomat-
tavasti vähemmän metsien hävittämisestä
kuin ympäröivät alueet.

Kehitysmaiden hallitukset ovat olleet vas-
tahakoisia ottamaan lainoja metsien hoidon
ja suojelun rahoittamiseen. Monet maat ovat
alkaneetkin käyttää veroja, sakkoja ja maksu-
ja, joita kerätään metsien ja vesien käyttäjiltä
sekä saastuttajilta. Brasiliassa osa sakoista oh-
jataan ympäristörahastoon. Costa Ricassa
polttoaineveron tuotosta osa menee ympäris-
töohjelman rahoittamiseen ja Belizessä vierai-
levan turistin maksama vero on korvamerkit-
ty kansalliselle suojelualuerahastolle.

Investoinnit metsäkadon pysäyttäjänä
(Hollanti, Colombia). Monet hallitukset
kannustavat yksityisiä sijoittajia panostamaan
kehitysmaiden luontomatkailuun, metsien
sertifiointiin, metsien muihin tuotteisiin ja
palveluihin sekä orgaaniseen maatalouteen.
Luonnon monimuotoisuuden varaan raken-
tuvalla bisneksellä näyttäisi olevan tilausta.
Mikäli Hollannin hallituksen “Green Funds”
-mallin mukaisesti ympäristöhankkeiden ra-
hoituksen taloudellista tuottoa ja voittoa ei
verotettaisi, kansainvälisten rahoituslaitosten
ja sijoittajien kiinnostus saattaisi lisääntyä.

Colombia on esimerkki maasta, joka
näyttää tietä ympäristöhyötyjen markkinoin-
nissa. Colombian uusi perustuslaki ja ympä-
ristölaki kanavoivat kaivos- ja öljyteollisuu-
den lisenssimaksuja maakunta- ja paikallis-
hallinnolle. Ympäristöprojektit saavat noin
kolmanneksen näistä tuotoista. Keskeinen
projekti on ns. “Green Plan”, jonka mukaan
lähivuosina rahoitetaan 160 000 hehtaarin
uudelleenmetsitys- ja uudistamishankkeita,
sekä koulutusta ja tutkimusta.

Esimerkkejä avainkysymyksistä
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Ilpo Tikkanen, Programme Manager
Euroopan Metsäinstituutti

Euroopan metsäpolitiikka – tilkkutäkistä toimeenpanoon

Metsäpolitiikan monitasomalli

Tämän päivän metsäpolitiikalle on ominais-
ta, että sen suunnittelu ja päätöksenteko nou-
dattavat eräänlaista monitasoista hallintomal-
lia, jossa maailmanlaajuinen, eurooppalainen
ja kansallinen metsäpolitiikka ovat lisäänty-
vässä vuorovaikutuksessa keskenään. Niinpä
esimerkiksi YK:n alaisissa politiikkaproses-
seissa 1990-luvulla rakennettu yksituumai-
suus kestävän metsätalouden yleisistä pää-
määristä on sisällytetty Suomen uudistetun
metsälainsäädännön lähtökohtiin ja mm.
Saksa rakentaa kansallista metsäohjelmaa
Hallitustenvälisen Metsäpaneelin (IPF) suo-
situksia noudattaen.

Toisaalta EU:n yhteinen metsästrategia
vuodelta 1998 pohjautuu ensisijaisesti jäsen-
valtioiden hallitusten omaan kansalliseen po-
litiikkaan, mikä varmistaa metsiin liittyvän
sosio-ekonomisen ja ekologisen diversiteetin
huomioonottamisen Euroopanlaajuisesti.
Mutta silloin kun Suomi ja EU:n jäsenvaltiot
ottavat kantaa maailmanlaajuisilla politiikka-
foorumeilla YK:ssa, kuten IFF:n kokouksissa
ja tulevassa YK:n Metsäfoorumissa,
UNFF:ssa, EU esiintyy ulospäin yhtenäisenä

instituutiona ja kansalliset näkemykset sovi-
tetaan yhteen koordinaatiokokouksissa. Tä-
män monitasomallin luonteelle on myös
ominaista, että poliittisesti herkissä metsäky-
symyksissä kyläpolitiikasta tulee helposti
maailmanpolitiikkaa – ja päinvastoin.

Metsäpolitiikan hahmottelun ja sen har-
joittamisen moniulotteisuutta lisää merkittä-
västi vielä se, että 1990-luvulla syntyi useita
globaaleja ja alueellisia aloitteita, politiikka-
prosesseja ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka
vaikuttavat – oikeudellisesti tai poliittisesti si-
tovina, vaikkapa suositusluonteisesti – metsä-
politiikan sisältöön.

Metsäkysymysten politisoituminen ja
metsäpolitiikan tavoitteenasettelun moni-
ulotteisuus – taloudellinen, yhteiskunnalli-
nen, kulttuurinen ja ekologinen – ovat lisäk-
si synnyttäneet organisoituneita instituutioita
perinteisten julkisten hallintokoneistojen rin-
nalle, joilla kaikilla on omat preferenssinsä
tavoitteenasettelun suhteen. Vaikka metsäpo-
litiikkaprosesseilla ja erilaisia stakeholdereita
niihin osallistamalla pyritään löytämään yh-
teisymmärrystä metsäpolitiikan tavoitteista ja
niihin tähtäävistä keinoista ja mekanismeista
niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisesti-

kin, on niihin samalla sisäänrakennettu myös
jatkuvien konfliktien ainekset.

Hallittu hallintomalli
– vai metsäpolitiikan tilkkutäkki?

Monitasoinen hallintomalli ja metsäpolitii-
kan moniulotteisuus on merkinnyt epäile-
mättä eteenpäinmenoa ja politiikan kehitty-
mistä monella politiikan osa-alueella. IPF/
IFF- prosessit sekä metsäministerikokousten
sarja Euroopassa ovat laajentaneet metsäpoli-
tiikan arvoperustaa sekä luoneet siten lähtö-
kohdat metsien kestävän hoidon, käytön ja
suojelun keskeisille päämäärille ja periaatteil-
le. IPF/IFF- prosessit tuottivat lisäksi noin
250 toimenpide-ehdotusta kestävän metsäta-
louden edistämiseksi koskien mm. kansallisia
metsäohjelmia, metsien suojelua, kestävän
metsätalouden kriteereitä ja indikaattoreita,
metsävarojen arviointia, metsäntutkimusta,
metsätalouden rahoitusta, metsäntuotteiden
kauppaa ja teknologian siirtoa.
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Helsingin metsäministerikonferenssin
(1993) päätöslauselmat koskivat Euroopan
metsien kestävän hoidon ja käytön yleisperi-
aatteita, biologisen monimuotoisuuden säi-
lyttämistä, metsäalan yhteistyötä siirtymäta-
louksien kanssa sekä sopeutumista ilmaston-
muutoksiin. Lissabonin ministerikonferens-
sissa (1998) nostettiin puolestaan esille met-
säpolitiikan sosio-ekonomiset kysymykset
sekä vahvistettiin kestävän metsätalouden
kriteerien ja indikaattorien soveltamista met-
säpolitiikan toimeenpanon seurannassa.

IPF/IFF- ja yleiseurooppalaiset prosessit
yhdessä ovat siten hahmotelleet keskeisiä
metsäpolitiikan päämääriä ja periaatteita,
identifioineet tärkeimpiä metsäpoliittisia on-
gelmia kestävän metsätalouden eri osa-alueil-
la sekä kehittäneet kriteerien ja indikaattorei-
den muodossa politiikan edistymisen seuran-
tamekanismeja.

Kansainvälisen metsäpolitiikan tilkkutäk-
kiin ovat lisävärinsä viime vuosina tuoneet
monet kansainväliset järjestöt, jotka niin-
ikään ovat uudelleenmuotoilleet metsästrate-
giaansa, ja ovat siten tärkeitä metsäpoliittisia
vaikuttajia, tuoreimpina näistä FAO ja Maa-
ilmanpankki.

Ongelmana
koordinointi ja toteuttaminen

Suurimpana metsäpolitiikan harjoittamisen
ongelmana ei tällä hetkellä olekaan se, etteikö
keskeisiä ongelmia olisi tunnistettu tai että
niitä ei olisi tuotu kansainvälisen metsäpoli-
tiikan asialistalle. Keskeisenä kysymyksenä
Euroopassa ja muualla maailmassa, erityises-
ti siirtymätalouksien maissa ja kehitysmaissa,
on politiikan tehokas ja asetettuihin tavoittei-
siin johtava politiikan toimeenpano sekä
metsiin ja niiden suojeluun ja käyttöön vai-
kuttavien eri politiikan lohkojen keskinäinen
koordinointi. Nuo mainitut lukuisat toimen-
pide-ehdotukset odottavat toimeenpanoa.

Kansainvälisen metsäpolitiikan tilkkutäk-
ki ei tässä suhteessa tarjoa pelkästään hyvää
lähtökohtaa kansallisten politiikan toimenpi-
teiden koordinointiin ja politiikan käytännön
toteuttamiseen. Niinpä esimerkiksi biodiver-
siteettisopimusta, ilmastonmuutosta koske-
vaa puitesopimusta sekä IPF/IFF- toimenpi-
de-ehdotuksia on pyritty edistämään omilla
areenoillaan, on ajettu ikään kuin rinnakkai-
silla baanoilla, vaikka ne kaikki koskevat sa-
moja maapallon metsiä ja samat hallitukset,
joskin vaihtuvat, niitä pyrkivät kansallisella
tasolla toteuttamaan. Wienissä v. 2003 pidet-
tävä neljäs Euroopan metsäministerikonfe-
renssi ottaneekin koordinaatiokysymykset
asialistalleen. Euroopan Unionissa puolestaan
metsäsektoriin vaikuttavat komission eri pää-
osastoissa harjoitettava maatalous-, ympäris-
tö-, talous-, raha-, kilpailu- ja kauppapolitiik-
ka. EU:n metsästrategiaa koskevassa päätös-
lauselmassa tähän koordinaation puutteeseen
on kylläkin kiinnitetty huomiota.

Siirtymätalousmaissa kestävän metsätalo-
uden edistämistä ja metsäpolitiikan menes-
tyksellistä toteuttamista vaikeuttavat lisäksi
voimavarojen puute: kansainvälinen metsä-
politiikka asettaa yhä vaativampia tavoitteita
kestävälle metsätaloudelle olosuhteissa, joissa
metsäpolitiikkaa hahmotteleva ja toimeenpa-
neva infrastruktuuri ei ole samassa tahdissa
vahvistunut.

Kansalliset metsä-
ohjelmat toimeenpanijoiksi?

Kestävän metsätalouden moniulotteisuus
metsäpolitiikan yleisenä päämääränä luo jo
sinänsä lähtökohdan, jossa markkinat eivät
kykene yksin toteuttamaan metsille ja metsä-
sektorille asetettuja sosio-ekonomisia, kult-
tuurisia ja ympäristöön liittyviä politiikan ta-
voitteita tasapainoisesti. Niinpä kansalliset
metsäohjelmat ja niiden hahmotteluun täh-
täävät prosessit ovat nousseet metsäpolitiikan

keskeisiksi koordinointivälineiksi. Niillä pyri-
tään sovittamaan yhteen ja toteuttamaan niin
kestävän metsätalouden eri ulottuvuuksia
kuin myös kansainvälisen politiikan sitou-
muksia ja suosituksia sekä kansallisia tarpeita.

Näyttäisi siltä, että monissa Euroopan
maissa on huomattu, että uudenlaisia, aidos-
ti osallistavia ja kokonaisvaltaisia metsäpoli-
tiikkaprosesseja tarvitaan, jotta metsäpolitii-
kan harjoittamisessa edettäisiin tilkkutäkin
kutomisesta politiikan tehokkaaseen toi-
meenpanoon.

Kansallisten metsäohjelmien sisältöä ja
hahmotteluprosesseja kehitetäänkin ja tutki-
taan IPF-suositusten pohjalta nyt usealla rin-
tamalla: FAO perinteisellä mandaatillaan te-
kee kehitystyötä, parhaillaan on käynnissä
nelivuotinen EU:n tutkimushanke COST-
E19 kansallisia metsäohjelmia koskien ja
Maailmanpankki tarjoaa parhaillaan valmis-
tuvassa metsästrategiassaan ”laajennettuja
kansallisia metsäohjelmia” maatason koordi-
nointi- ja toimeenpanokehikoiksi.

Metsäohjelmien parannettu painos pyrki-
si vahvistamaan metsäpolitiikan hahmottelun
ja toimeenpanon tietoperustaa kytkemällä
erityisesti metsätalouden sosio-ekonomisen ja
politiikkatutkimuksen tuottaman tiedon
kiinteäksi osaksi metsäpolitiikan suunnittelu-
ja kehittämistyötä.

Toinen laajentamista kaipaava suunta oli-
si kytkeä metsäpolitiikka paremmin muihin
politiikan lohkoihin, jotka joka tapauksessa
ulottavat vaikutuksensa metsiin, metsätalou-
teen ja metsien suojeluun. Euroopan Metsä-
instituutti yhdessä mainitun COST-hank-
keen kanssa on valmistelemassa sektoreiden
välisiä vaikutuksia koskevaa kokousta vuodel-
le 2002.

Kurssilla kommentoitua:

Konsensus on yhteissietämistä.
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Pekka Kallio-Mannila, asiamies
Metsäteollisuus ry, metsä- ja luontoyksikkö

Miten Suomen metsät ja metsäsektori eroavat muusta Euroopasta?

Vertailun vaikeus

Euroopan metsät ja metsäsektori vaihtelevat
maittain erittäin paljon. Näin ollen otsikon
mukainen ”muu Eurooppa” ei ole sellainen
homogeeninen käsite, johon Suomen metsä-
sektoria voitaisiin yksiselitteisesti verrata.

Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyö-
hykkeeseen. Maassamme käytetyt havupuut
ovat kotimaisia puulajeja ja niiden kasvatus
perustuu metsien luontaisen kehityksen oh-
jailuun. Useissa lauhkean vyöhykkeen Keski-
Euroopan maissa on sen sijaan sotien jälkeen
istutettu vierasperäisiä havupuulajeja ko. kas-
vupaikalle luontaisesti kuuluvien lehtipuiden
sijaan. Suomessa harjoitettu metsänhoito on-
kin luonnonläheisempää ao. maiden puhtaa-
seen viljelymetsätalouteen verrattuna. Met-
sänhoitoa harjoitetaan Suomessa suurilla pin-
ta-aloilla ja metsikköön kohdistuu verrattain
harvoja hoitotoimenpiteitä (ml. harvennus-
hakkuut) pitkien kiertoaikojen puitteissa.

Suomi on Euroopan metsäisin maa, mikä-
li mittarina käytetään metsien osuutta maa-
pinta-alasta tai metsäalaa per asukas. Neljä
EU-maata eroaa selvästi metsävaroiltaan
muusta joukosta: Suomi, Ruotsi, Saksa ja

Ranska. On huomattavaa, että vaikka esim.
Saksan metsien pinta-ala on vain noin puolet
Suomen metsistä, niin Saksan metsien puus-
ton tilavuus on selvästi suurempi.

Suomen metsänomistusrakenne ei poik-
kea EU:n yleislinjasta: metsät ovat pääosin
yksityisten käsissä. Metsätilojen keskikoko on
Suomessa pieni, mutta useissa muissa EU-
maissa se on huomattavasti pienempi. Met-
sänomistuksen pirstoutuminen ei vielä ole
ratkaisevasti haitannut teollisuuden puuhuol-

Metsäteollisuusyritysten kansainvälistyminen on ollut nopeaa. Vuonna 1980 suomalaisen paperite-
ollisuuden kapasiteetista oli ulkomailla 11 %, kun vastaava luku vuonna 2000 oli 58 %. Samalla
yritysten kapasiteetti on noussut 7 miljoonasta tonnista 34 miljoonaan tonniin.

toa Suomessa, mutta useissa muissa maissa
ao. ongelma on jo tosiasia. Suomessa tuleekin
suhteellisen suuri osa puuntuotannosta myös
markkinoille. Useissa muissa maissa suuri osa
hakkuumahdollisuuksista jätetäänkin hyö-
dyntämättä. Esimerkiksi Saksan paperiteolli-
suus perustuu suurelta osin tuontiselluun
(mm. Suomesta). Lisäksi Keski-Euroopassa ja
UK:ssa käytetään paljon kierrätysraaka-ainet-
ta paperi- ja puulevyteollisuudessa.

Suomi 42 %

Saksa 18 %

Pohjois-Amerikka 11 %
Muut Euroopan maat 5 %
Iso-Britannia 3 %
Ranska 6 %
Muut maat 1 %

Ruotsi 13 % M
et

sä
te

ol
lis

uu
s 

ry
.



33

Kysyntä taannut kannattavuuden

Metsävarojen korkean hyödyntämisasteen
mahdollistaa Suomessa hyvä kysyntä, teolli-
suuden kapasiteetti. Suomessa onkin kysyn-
tää kaikille puutavaralajeille. Keski-Euroopas-
sa on sen sijaan yleistä, että kuitupuulla ei ole
kunnon markkinoita. Pienikokoista puuta
hyödynnetään usein vain levyteollisuudessa.

Puun korkea kysyntä on Suomessa mer-
kinnyt myös korkeita puun hintoja. Lisäksi
tehokas puunkorjuun logistiikka (pystykaup-
poihin perustuva) on mahdollistanut korkei-
den puun hintojen maksamisen suomalaisille
puun myyjille. Puunkorjuun logistiikan te-
hokkuutta edesauttaa myös se, että Suomessa
teollisuus on pitkälle integroitunutta, jolloin
puun ostajalla on käyttöä kaikille leimikosta
saataville puutavaralajeille. Hyvät hinnat yh-
distettynä suuriin puun myyntimääriin on
taannut kannattavan metsätalouden. Useissa
EU-maissa metsätalouden perusongelma on
heikko kannattavuus tai peräti kannattamat-
tomuus.

Suomeen on aikojen saatossa kehittynyt
voimakas metsien talouskäytön kulttuuri,
joka mahdollistaa metsien tarjoamisen hak-
kuumahdollisuuden hyödyntämisen. Kult-
tuuri merkitsee myös korkeaa osaamista met-
sien talouskäytön eri osa-alueilla sekä hyvin
toimivia puumarkkinoita. Kulttuuri on Suo-
messa niin syvään juurtunut, että ainakaan
toistaiseksi metsänomistajien kaupunkilaistu-

minen, vihreiden arvojen nouseminen ja kes-
kimääräisen tilakoon pienentyminen eivät ole
suuresti haitanneet metsien talouskäyttöä.
Näihin muutoksiin on kyetty sopeutumaan
ja niiden asettamiin haasteisiin vastaamaan
mm. metsien käsittelyssä ja puun ostotoimin-
nassa. Metsäkulttuurin merkitys on heijastu-
nut lisäksi harjoitettuun metsä- ja talouspoli-
tiikkaan.

Investointeja jatkossakin

Metsätalouden ja -teollisuuden toimiva yhte-
ys on taannut muuta Eurooppaa vakaamman
metsäteollisuuden kehityksen. Metsäteolli-
suuden merkitys on Suomessa edelleen suuri,
noin kolme kertaa suurempi kuin EU:ssa
keskimäärin. Toki on muistettava, että Suo-
messa pieni kansantalous ja useissa EU-mais-
sa on merkittävää metsäteollisuustuotantoa.
Esimerkiksi Saksan sahatavaran ja paperin
tuotanto on suurempi kuin Suomen, mutta

niiden merkitys on suhteellisen vähäinen
suuressa kansantaloudessa. Suomalainen met-
säteollisuus poikkeaa myöskin siinä, että se
on vientiteollisuutta päinvastoin kuin useissa
muissa maissa. Suomeen on muodostunut li-
säksi varsin kehittynyt klusteri metsäteolli-
suuden ympärille.

Metsäteollisuuden omistusrakenne on
Suomessa muuta Eurooppaa keskittyneem-
pää jo aiemmin alkaneen fuusiokehityksen
myötä. Mm. Keski-Euroopassa on edelleen
lukuisia perheomistuksessa olevia pk-yrityk-
siä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä
Keski-Euroopan teollisuus on ”suomettumas-
sa” yritysostojen myötä. Tämä rakennemuu-
tos tulee edelleen jatkumaan ja erityisesti kes-
kisuurten yritysten lukumäärä pienenee. Pit-
källe erikoistuneet pienet yritykset sen sijaan
pärjäävät erikoistumisensa ansiosta kilpailus-
sa paremmin.

Yritysten kansainvälistymisen johdosta
Suomi ei ole enää itsestään selvä investointi-
kohde suomalaisille yrityksille. Kilpailu in-
vestoinneista yritysten sisällä on kovaa. Suo-
men heikkoutena on mm. kaukainen sijainti
markkinoista ja huoli puun saatavuudesta tu-
levaisuudessa. Suomella on myös vahvuuksia
kuten em. metsien talouskäytön kulttuuri,
vahva osaaminen, poliittinen vakaus jne. Mi-
käli metsäteollisuuden investointeja halutaan
jatkossakin Suomeen, tulee investointiolo-
suhteista pitää huolta. Nämä päätökset ovat
suomalaisten omissa käsissä.

Kurssilla kommentoitua:

Rikkaat puhuvat enemmän taloudesta
kuin köyhät – kun on mistä puhua!

Pekka Kauppi ja
Marko Janhunen.

Ilmari Absetz,
Antti-Pekka Pietilä
ja Antti Koskimäki.
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EU:n laajeneminen itään merkitsee kilpai-
lun lisääntymistä ja samalla lisäpotentiaalia
koko sektorille. Unionin metsäpinta-ala li-
sääntyy noin kolmanneksella, mikä tarjoaa
merkittäviä mahdollisuuksia metsätalouden
kehittämiselle ja puun lisäkäytölle lähiaikoina
laajenevassa EU:ssa. On tietysti muistettava
se, että unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiik-
kaa vaan ns. läheisyysperiaate toimii kansalli-
sella tasolla. Hakijamaiden oma lainsäädäntö
ja metsien hoitotoimet ja investoinnit vaikut-
tavat viime kädessä siihen, miten metsäsekto-
rin tilanne muuttuu ja kehittyy ko. maissa.
On myös syytä korostaa, että metsien asema
ei ole ollut poliittisesti kärkipäässä useimmis-
sa entisissä Keski- ja Itä-Euroopan kommu-
nistimaissa. Talouden vapautumisen jälkeises-
sä murroksessa metsäsektorin kehitys on
edennyt hitaasti johtuen erityisesti epäselvis-
tä maanomistusoloista ja metsäpolitiikan
puutteesta. Metsäsektorin merkitys ja olosuh-
teet vaihtelevat eri hakijamaissa paljon siksi,
että metsien taloudellinen ja historiallinen
perinne on hyvin erilainen.

EU:n panos metsäsektorille

EU on lisännyt merkittävästi aktiivisuuttaan
metsäsektorilla sen jälkeen, kun metsätalou-
den suurvallat Itävalta, Ruotsi ja Suomi tuli-
vat unioniin vuonna 1995. Ympäristökysy-
mysten painoarvon kasvu 1990-luvulla on
osaltaan lisännyt EU:n kiinnostusta metsä-
sektorin kehittämiseen.

Unioni on hyväksynyt yhteisen metsästra-
tegian, joka pohjautuu metsien kestävän ke-
hityksen periaatteille. Strategiassa on otettu
huomioon ympäristölliset, taloudelliset, sosi-
aaliset ja kulttuuri- näkökohdat. Samoin EU
on linjannut metsäteollisuuden tavoitteita si-
ten, että unionin metsäteollisuus menestyisi

nopeasti muuttuvilla entistä kansainvälisem-
millä markkinoilla.

EU:lla on runsaasti lainsäädäntöä ja mää-
räyksiä, joilla on suurta välillistä vaikutusta
metsien hoitoon, ympäristönsuojeluun, työ-
ympäristöön, kilpailuun ja markkinoihin.
On selvää, että jäsenyyttä hakeneet maat jou-
tuvat valmistautumaan vaatimuksiin ja ohjei-
siin tullessaan EU:n yhteisille sisämarkkinoil-
le. Kansainvälinen ympäristöpolitiikka ja glo-
balisaatio ovat omalta osaltaan lisäämässä
EU-tasoisen yhteistyön ja koordinaation tar-
vetta metsäsektorin eri osa-alueilla.

EU on tarjoamassa resursseja hakijamaille
maaseutuohjelmien kautta mm. metsittämi-
seen, koulutukseen, organisaatioiden ja hal-
linnon kehittämiseen. Tämä on jatketta
EU:n jo pitkään harjoittamalle maaseudun
kehittämispolitiikalle, mikä on jatke unionin
maatalouspolitiikalle.

EU:n valmisteluelimissä metsäsektorin ke-
hittämisasiat on hajautettu moniin eri yksi-
köihin, mikä heikentää metsästrategian käy-
tännön toteuttamista ja koordinaatiota.

Hakijamailla
potentiaalia ja paljon työtä

Monet EU:n jäsenyyttä hakeneet maat ovat
tiedostaneet, että satsaukset metsänhoitoon
tarjoavat pitkällä aikavälillä suuria mahdolli-
suuksia tuotannon ja ympäristönhoidon li-
säämiseen. Metsät voisivat luoda työpaikkoja
ja parantaa taloutta monin tavoin. Tämän
kehityksen aikaansaamiseksi ko. maiden on
toteutettava kansallinen metsästrategia, jonka
rakentamisessa ne tarvitsevat EU-kumppani-
en tiedollista ja taloudellista tukea.

Tällä hetkellä hakijamailla on hyviä suun-
nitelmia, joiden toteuttaminen vaatii pitkä-

jänteistä työtä koko metsäklusterin alueella.
Maanomistusolot on selkiytettävä siten, että
metsän omistaminen käy mielekkääksi ja
mahdolliseksi. Tämän perusasian lisäksi on
luotava toimivat järjestelmät koulutukseen,
neuvontaan, tutkimukseen ja hallintoon.
Metsänomistuksen organisoimisessa on vält-
tämätöntä kehittää metsänomistajien järjes-
täytymistä ja koulutusta. Hyvät metsäorgani-
saatiot ovat tae sille, että metsään kiinnite-
tään päätöksenteossa riittävästi huomiota.
Metsää koskevaa tiedotusta on tehostettava
kaikilla rintamilla mukaan lukien kouluope-
tus. On tärkeätä, että metsien rooli uusissa
avoimissa demokratioissa tiedostetaan uudel-
la tavalla. Metsä tarjoaa mahdollisuuksia mo-
nimuotoisuudessaan, mikä koskee kaikkia
kansalaisia myös tulevissa EU:n jäsenmaissa.
Samalla voidaan kasvattaa tavallisten ihmis-
ten vastuuta metsien hoidossa, virkistyskäy-
tössä ja suojelutoimissa.

Keski- ja Itä-Euroopan mailla on mahdol-
lisuus antaa merkittävä panoksensa Euroopan
metsäsektorin kehittämiseksi. Nyt on erityi-
sen tärkeää, että ko. maiden päättäjät tiedos-
tavat metsien merkityksen maittensa kehittä-
misessä. Tätä edes auttaa avoin yhteistyö ny-
kyisten EU-maiden eri sektoriorganisaatioi-
den kanssa. Samoin on tehostettava toimia,
joilla voidaan lisätä EU-maiden ja hakijamai-
den metsäteollisuuden välistä yhteistyötä,
mikä parantaa teknologian kehittämistä ja
toimivien markkinoiden muotoutumista. Tä-
hän liittyy toimiva ja terve kilpailu uusilla
laajemmilla markkinoilla. Kaikessa toimin-
nassa on korostettava kestävän kehityksen pe-
riaatteita.

Seppo Kallio, johtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto,

MTK r.y.  Järjestön edustaja EU:n Talous- ja
Sosiaalikomiteassa, ECOSOC:ssa

EU:n laajeneminen ja metsäsektori
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Kari Wuolijoki, toimitusjohtaja
Koskitukki Oy

Laatupuun hankinnan haasteet

Puuta asiakkaan tarpeisiin

Koskitukki Oy:n puunhankinta, kuten
puunhankinta yleensäkin, perustuu asiakkai-
den tarpeisiin. Keskeiset asiakkaat ovat kon-
sernin omat tuotantolaitokset, Koskisen
Oy:n saha ja levytehtaat sekä Vilkon Oy:n
koivusaha ja viilutehdas. Vuosittain hankitta-
va puumäärä on noin miljoona kuutiometriä.
Tärkeimmät puutavaralajit ovat kuusi- ja
koivutukki.

Puutoimituksille asetetaan yhä haasteelli-
sempia vaatimuksia oikea-aikaisuuden, laa-
dun ja kustannuskilpailukyvyn suhteen. Sen
vuoksi hankinta on integroitu tiukasti tuo-
tantolaitosten tuotantorytmiin ja tarpeisiin.
Puuraaka-aine on suurin kustannustekijä
puutuotteissa.

Puunhankinnan suunnittelun ja ohjauk-
sen tehtävänä on tehtaiden puuntarpeiden ja
hankintamahdollisuuksien yhteensovittami-
nen parhaalla mahdollisella tavalla konsernin
kokonaisetu huomioiden. Tavoitteena on lii-
ketaloudellisesti paras mahdollinen kokonais-
tulos sekä kustannukset että sitoutunut pää-
oma minimoiden.

Yksityismetsien hankinta

Kotimaan puunhankinnastamme pitkälti yli
90 prosenttia tulee yksityismetsistä, joten
olemme hyvin riippuvaisia yksityismetsien
puukaupasta. Hankinta alueemme kattaa
Uudenmaan ja Hämeen, eteläiset osat Keski-
Suomea ja Savoa sekä koivutukin hankinnan
osalta koko Saimaan alueen. Hankinta-alu-
eemme jakautuu 17 vastuualueeseen, joiden
kunkin toiminnasta vastaa hankintaesimies.
Useimmissa vastuualueissa hankintaesimies
on ainut toimihenkilömme ja hänen vastuul-
leen kuuluu sekä osto, korjuu, kuljetus että
hoidossamme olevien metsien metsänhoito.

Ongelmana yksityismetsien puukaupassa
on kaupankäynnin epätasaisuus. Perinteisesti
puukauppa painottuu muutamaan syyskuu-
kauteen. Tällöin on toiminnan haittana, että
hankintaesimiehemme eivät aina ehdi neuvo-

tella kaikista meille soveltuvista leimikoista ja
puutavaraeristä. Toinen keskeinen ongelma
on, että kasvava joukko metsänomistajista
näyttää jättäytyvän puukauppatoiminnan ul-

Laadukas tukki ei ole itsestään selvyys, vaan
metsä tarvii pitkäjänteistä hoitoa. Eeva

Hellström ja Antti-Pekka Pietilä.
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kopuolelle. Uusimmat Valtakunnan metsien
inventointitiedot kertovat, että Etelä-Suo-
messa noin 5 prosenttia metsäpinta-alasta on
yli 120-vuotiaita metsiä, joissa hakkuita ei ole
tehty ainakaan kolmeenkymmeneen vuoteen.
Riittämätön tarjonta, lisääntynyt järeän puun
käyttö, ja paperiteollisuuden erinomainen
suhdanne ovatkin keskeiset syyt sahatukkien
viimeisten vuosien kantohintakehitykseen.
Tukkien kantohinnat ovat tällä hetkellä tääl-
lä Itämeren alueen korkeimmat ja sahateolli-
suus on ajautunut kannattavuuskriisiin. Sa-
manaikaisesti paperiteollisuudessa eletään
huippusuhdannetta. Vallalla oleva leimikko-
kauppa on johtanut puutavaralajien hinta-
vääristymiin.

Laadulla on merkitystä

Kasvupaikka, puulaji, metsänhoito ja aiempi
metsänkäsittely ratkaisevat myös puun ja
koko metsikön laadun. Kaikki metsät eivät
ole laadukkaita. Esimerkkinä voi tässä maini-
ta 1970- ja 1980-luvun rehevien maiden
männynistutukset, joista tulevaisuudessa saa-
tavan raaka-aineen voidaan arvioida soveltu-
van hyvin huonosti puutuoteteollisuuteen.
Myös kuusikoissa laatuerot ovat yllättävän
suuria. Myös käyttökohde vaikuttaa paljon
haluttuihin laatuominaisuuksiin, rehevien
maiden nopeakasvuisten kuusikoiden tukit
soveltuvat paremmin vanerin valmistukseen
ja hitaasti kasvaneet kuusikot tuottavat pa-
remmin korkealaatuista sahatavaraa.

Laadun merkitys korostuu järeässä koivus-
sa. Korkealuokkaisimmille viiluille ja koivu-
sahatavaroille olisi huomattavasti suuremmat
markkinat, jos vain korkealaatuista koivutuk-
kia olisi saatavissa.

Hankintaesimiehen on tunnettava hyvin
tuotteiden asettamat laatuvaatimukset puu-
raaka-aineelle sekä osattava arvioida leimikon
puun sisäinen laatu. Myös metsureiden ja
hakkuukoneen kuljettajien laatutuntemuksen

on oltava korkealla tasolla, jotta hakkuussa
saadaan mahdollisimman hyvin tehtaiden
tarvitsemaa laatua.

Näkymät huolestuttavat

Metsänomistajakunnan rakennemuutoksen
myötä aktiivisesti metsävarojaan hyödyntävi-
en metsänomistajien määrä todennäköisesti
edelleen supistuu. Pinta-alaverotuksen päät-
tyminen vuonna 2005 vähentää varmuudella
tarjontaa. Kuinka paljon, sitä ei tiedetä. Uu-
tena uhkana kuvaan on tullut Etelä-Suomen
metsien lisäsuojelu. Juuri kun on uudistettu
luonnonsuojelu- ja metsälait, metsäsertifioin-
nin myötä käyttöönotettu entistä enemmän
luonnon monimuotoisuus huomioiva met-
sänkäsittely, on esitetty kovia vaatimuksia li-
säsuojelutarpeista tuntematta muutosten po-
sitiivisia ekologisia vaikutuksia. Ensin pitäisi-
kin tehdä asiasta perusteellisia tutkimuksia ja
varata tähän riittävästi aikaa, jotta muutokset
metsien käsittelyssä alkavat myös näkyä.

Asian sosiaaliset ja taloudelliset vaikutuk-
set on myös tarkkaan selvitettävä. Jos lisäsuo-
jelua kohdistetaan tukkimetsiin, näyttää väis-
tämättömältä, että tuotantolaitoksia joudu-
taan Etelä-Suomessa sulkemaan.

Hetkellistä puuntarjonnan supistumista
pystyttäneen tuontipuulla paikkaamaan.
Mutta jos tuotantoa joudutaan pysyvästi har-
joittamaan tuontipuuhun perustuen totaali-
suojelun seurauksena, laadunhallinta sekä lo-
gistiset ongelmat vienevät pohjan pois asia-
kaslähtöiseltä toiminnalta.

Puun hinta on ollut ja tulee varmasti ole-
maan huolen aihe puutuoteteollisuudessa.
Onhan kyse myös suurimmasta yksittäisestä
kuluerästä. Suomessa on viime vuosina tehty
mittavia investointeja sahoilla tuottavuuden
parantamiseksi ja sitä kautta haettu lisää kil-
pailukykyisyyttä. Tämä tie alkaa olla lop-
puun asti kuljettu ja kilpailukykyisyyttä on
saatava lisää raaka-ainekustannuksista.
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Modernin savotan teknologia ja tietoketju

Metsäteollisuuden Suomessa korjaamasta
puutavarasta hakataan koneellisesti nykyisin
noin 95 prosenttia. Lopullinen läpimurto ko-
neellistumisessa tapahtui 90-luvulla, joka oli
myös voimakasta metsäkoneiden kehittämi-
sen aikaa. Merkittävin kehitys on tapahtunut
koneiden tietotekniikassa. Nykyaikaisessa
hakkuukoneessa perinteinen mittalaite on
korvattu tietokoneella, joka mahdollistaa
mittauksen lisäksi hyvinkin vaativien aptee-
rausohjeiden automaattisen hyödyntämisen.
Langattoman tiedonsiirtotekniikan avulla tie-
to kulkee koneelta urakanantajalle ja päinvas-
toin. Paikkatietojärjestelmän avulla kuljettaja
voi seurata koneensa sijaintia leimikolla tieto-
koneen kuvaruudulta.

Metsäkoneiden soveltuvuutta harvennus-
hakkuille on myös oleellisesti kehitetty. Tämä
takaa työnsä osaavan kuljettajan käsissä entis-
tä paremman hakkuujäljen. Samoin raken-
teellinen kestävyys ja koneiden ergonomia on
parantunut, joka näkyy tuottavuuden nousu-
na. Lisävarusteina koneisiin on tullut lajitte-
lua helpottava värimerkkauslaite ja juurikää-
vän torjuntaan suunniteltu kantokäsittelylait-
teisto, joista tänä päivänä on tullut oleellinen
ja välttämätön osa hakkuukonetta.

Tiedonsiirtotekniikka

Langattoman tiedonsiirron kehittämisen
pohjaksi on luotu yhteistyössä Metsätehon,
laitevalmistajien ja urakanantajien sekä vas-
taavien ruotsalaisten ja norjalaisten yhteisöjen
kanssa pohjoismainen hakkuukoneen tiedon-
siirtostantardi. Tämän mukaan kaikki osa-
puolet sitoutuvat noudattamaan stantardin
vaatimuksia omien ohjelmistojensa rakenta-
misessa. Näin taataan ohjelmistojen yhteen-
sopivuus eri käyttäjien välillä.

Tiedonsiirtotekniikan avulla hakkuuko-
neen ja metsäkonttorin tietokoneet voivat
olla interaktiivisessa yhteydessä keskenään.
Metsäkonttorilta on mahdollista lähettää
hakkuukoneelle työmaaohjeiden ja karttojen
lisäksi tarvittaessa leimikkokohtaiset aptee-
rausmatriisit sahan kulloistenkin tarpeiden
mukaisesti. Vastaavasti hakkuukone lähettää
konttorille haluttaessa päivittäin tietoa haka-
tuista puumääristä.

Tavaralaji- ja osarunkomenetelmä

Perinteisesti suomalaisessa puunkorjuussa on
käytetty ns. tavaralajimenetelmää. Nimensä
mukaisesti menetelmässä puut katkotaan
metsässä kunkin tuotantolaitoksen mitta- ja
laatuvaatimusten mukaisiksi.

Tukkien katkontaa ohjataan koneen mit-
talaitteelle lähetetyn apteerausmatriisin avul-
la. Matriisissa voidaan painottaa sahan tar-
peiden mukaisesti tiettyjä läpimitta- ja pi-
tuusluokkia, jolloin koneen automatiikka
pyrkii tekemään ensisijaisesti tällaisia tukkeja.
Jos jollekin luokalle on annettu enimmäis-
määrä, kone lopettaa määrän täytyttyä kysei-
sen luokan teon.

Osarunkomenetelmässä tukkipuurungot
katkotaan metsässä 12–20 metrin mittaisiksi
tukkiosiksi sahatukkien minimilatvaläpimit-
taan saakka. Osarungot kuljetetaan sellaise-
naan sahan runkoasemalle, jossa tapahtuu
katkonta tukeiksi. Runkoaseman tietojärjes-
telmässä on ajantasainen tieto kaikista sen
hetkiseen tilauskantaan tarvittavista tukkipi-
tuuksista läpimittaluokittain. Tämä mahdol-
listaa osarungon optimaalisen katkonnan sa-
han tarpeita varten. Myös metsänomistaja
hyötyy, sillä rungon tukkiosa tulee mahdolli-
simman tarkasti hyödynnettyä sahapuuksi.

Asiakaslähtöisyyden vaatimukset

Asiakaslähtöisyys on sahatavarakaupassa kai-
ken lähtökohta. Sahatavaran ostajilla on mo-
nenlaisia vaatimuksia haluamansa tuotteen
pituuksille. Ostajan tarpeet voivat olla myös
hyvinkin nopealla aikataululla toimitettavia
tuotteita. Erikoistilausten hankkimiseen tava-
ralajihakkuu on uuden tietotekniikan avulla
melko toimiva menetelmä. Määrät pystytään
hallitsemaan päivittäisen tiedonkeruun avulla
useammankin hakkuukoneen ryhmän tuo-
toksista. Määrätyn erän riittävän nopea toi-
mitus pystymetsästä sahalle voi kuitenkin
olla ongelma. Samoin hakkuukoneen mekaa-
ninen läpimitan mittaus ei aina ole riittävän
tarkka kun on kysymys millimetreistä tilaus-
tukin paksuudessa.

Tilaustukkien katkonta runkoaseman
runkovarastosta tapahtuu nopeasti. Läpimi-
tan mittauksessa optinen kolmiulotteinen
mittaus on ehdottoman tarkka, jolloin kaik-
ki tilaukseen katkotut tukit täyttävät niille
annetut mittavaatimukset. Samoin katkotta-
vien tukkien laatu pystytään asemalla määrit-
telemään huomattavasti paremmin kuin hak-
kuukoneen ohjaamosta.

Viime vuosien vahva kehitys korjuutekno-
logiassa tulee varmasti edelleenkin jatku-
maan. Vaikka kävelevä metsäkone onkin jo
keksitty, vielä nykyisiäkin ympäristöystävälli-
semmillä koneilla tulee olemaan varmasti ky-
syntää. Tietotekniikan rajatkaan eivät ole vie-
lä lähelläkään. Onko seuraava vaihe jo koko-
naan robotin ohjaama metsäkone, jää nähtä-
väksi. Näkyipä joku vuosi sitten erään johta-
van konevalmistajan toimitusjohtajan visiois-
sa lentäviäkin metsäkoneita…

Aapeli Hyppölä, hankintapäällikkö
Koskitukki Oy
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Metsäsuunnittelu metsien käytön perustana
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Hyvin suunniteltu puoliksi tehty

Metsäkeskus Häme-Uudenmaan alueella
suunnitellaan metsien hoitoa ja käyttöä kulu-
vana vuonna 53 000 hehtaarin alueella. Alu-
eellisena metsäsuunnitteluna toteutuva työ-
määrä nielaisee noin 30 henkilötyövuotta.
Aluesuunnittelun ohessa syntyy tilakohtaisia
metsäsuunnitelmia lähes 35 000 hehtaarille.

Metsäsuunnitelman markkinointi ja tila-
ushankinta toteutetaan yhteistyössä metsä-
keskusalueen metsänhoitoyhdistysten kanssa.
Lähes kaikki metsäsuunnitelman tilanneet
metsänomistajat antavat luvan suunnitelma-
tietojen luovuttamiseen metsänhoitoyhdis-
tyksien käyttöön.

Metsäsuunnitelman sisällölliset painotuk-
set muodostuvat asiakas keskusteluissa, joissa
luodaan asiakkaan tarpeisiin sovitettu metsä-
varojen ylläpidon, käytön ja hoidon apuväli-
ne. Suunnitelma tehdään talouskaudeksi,
useimmiten kymmeneksi vuodeksi.

Tietoa puunjuurelta

Tilakohtaiseen metsäsuunnitelmaan kerätään
inventointitietoa tilan metsälöstä (=yhden ti-
lan metsät) ja metsävaroista. Metsäsuunnitel-
maan kerättävän tiedon perusyksikkö on
metsikkökuvio, jolle on tunniste ja ominai-
suustietojen lisäksi ehdotettu toimenpiteitä.
Myös passiivinen hoito on toimenpide-ehdo-
tus. Hyvässä hoidossa ollut metsä voidaan
jättää käsittelyehdotuksitta talouskaudeksi
etenkin päätehakkuun lähestyessä kun arvo-
kasvua vielä tapahtuu puuston järeytyessä.

Jokaiselta metsikkökuviolta maastossa tal-
lennetaan maastotallentimelle tunnistetieto-
jen lisäksi tietoa kasvupaikasta, maaperästä,
metsikön kehitysvaiheesta ja korjuuajankoh-

Metsäkeskuksen tietojärjestelmien avulla
maastossa kerätty tieto jalostetaan metsien
käyttö- ja hoitosuunnitelmiksi.

dasta. Puustotunnuksista mitataan pohjapin-
ta-aloja, keskiläpimittoja, pituuksia sekä arvi-
oidaan ikä. Toimenpide-ehdotuksiin tallen-
tuu metsikön hoidon ja hakkuu tarpeellisuus
aikatauluineen.

Metsikön rakenteen muita ominaisuuksia
kuvataan monimuotoisuuden osassa sekä
tekstein tehdyillä tarkennuksilla. Metsien
käytön kestävyydelle luodaan edellytykset
kirjaamalla metsälaissa mainitut erityisen tär-
keät ja arvokkaat eliöympäristöt osaksi met-
säsuunnitelmien sisältöä.

Solmussa ollaan!

Ilmakuvaksesta käynnistynyt prosessi siirtyy
toimistopöydän ääreen tietokonepäätteelle.
Maastotyövaiheessa on selvitetty metsän-
omistajan tavoitteet ja toivomukset. Kerätty
tietomäärä yhdistellään nyt SOLMU-tieto-
järjestelmässä paikkatiedoksi. Metsänomista-
jan tavoitteet huomioivalla laskentamallilla
valmistetaan tilattu metsäsuunnitelma luovu-
tuskuntoiseen asuunsa.

Suunnitelman hintaan sisältyy luovutuk-
sen yhteyteen sovitettava käytön opastus.
Tässä neuvontatilanteessa motivoidaan met-
sänomistajaa toimimaan oman metsänsä hy-
väksi noudattaen kestävän metsänhoidon pe-
riaatteita.

Puukaupan apuvälineenä suunnitelmasta
löytyvät puuston määrät ja laadut, hakattavat
alueet ja hakkuulle sopiva ajankohta. Ajanta-
sainen suunnitelma paljastaa metsänhoitotöi-
den kohteiden sijainnin ja ajankohdan.

Suunnitelmatieto on myös jalostettavissa
apuvälineeksi tilan arvoa määriteltäessä, vero-
ilmoitusta tehdessä sekä vaikkapa suunnitel-
taessa investointeja.

Tapani Siivonen, metsäsuunnittelija
Metsäkeskus Häme – Uusimaa

Peruslaskenta
Suunnittelija

Metsäsuunnitelmatilaus
Ilmakuvatilaus noin yksi vuosi
ennen aluesuunnittelun alkua.

Metsänomistaja
Neuvonta ja metsäkäynti

Maastotyö

Karttakonsepti

Digitointi
Kartanpiirtäjä
(alueet, joita ei
ole digitoitu)

Puustotiedot
maastotallennin

Siirto
Solmutietokanta
Oma työasema
Levyke/verkko

Luovutus
Suunnittelija

Koostaminen, laskutus
Kartanpiirtäjä
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Jari Yli-Talonen, toiminnanjohtaja
Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistys

Miten metsänomistaja saadaan menemään metsään?

Metsänomistajarakenne on muuttunut:
maanviljelijämetsänomistajien määrä on vä-
hentynyt samalla kun naisten, eläkeläisten,
perikuntien ja palkansaajien osuus metsän-
omistajina kasvaa. Tämä aiheuttaa paineita
metsänomistajien neuvontaan. Samalla met-
sien merkitys omistajilleen on muuttunut,
sillä ne eivät enää ole välttämättömiä elannon
saamiseksi. Omistajat eivät aina tunne metsi-
ään, niiden käsittelytarpeita tai eivät tiedä
mistä apua olisi saatavilla metsiin liittyvissä
kysymyksissä. Näiden takia kestäviä hakkuu-
mahdollisuuksia jää runsaasti käyttämättä ja
metsissä on merkittäviä hoitorästejä, jotka
pienentävät tulevia hakkuumahdollisuuksia
etenkin arvokkaan tukkipuun osalta.

Miten haasteeseen vastataan?

Euroopan unioniin liittymisen myötä maati-
latalouden tulotaso putosi. Tästä aiheutuvan
vajeen paikkaaminen on osalle tiloista mah-
dollista metsätuloilla. Tekemällä itse hakkuu-
ja hoitotyöt omistajalla on mahdollisuus
säästöihin ja lisäansioihin.

Metsänomistajien liikkeelle saamiseksi te-
hokkain tapa on henkilökohtainen kontakti.
Metsäalan organisaatiot ovat rahoituksen su-
pistumisen vuoksi joutuneet vetämään miehi-
tyksensä niin vähiin, että henkilökohtainen
kanssakäyminen metsänomistajien kanssa il-
man työtilausta on aikapulan ja tulosvaati-
musten takia lähes mahdotonta.

Tästä syystä henkilökohtaisten kontaktien
luomiseksi ja neuvonnan tehostamiseksi täy-
tyy löytää lisäresursseja neuvontatyöhön.
Neuvontatyössä on huomioitava metsän-
omistajien näkökohdat sekä metsien ekologi-
set, terveydelliset ja taloudelliset tekijät.

Projektin tavoitteet

Tutustu Metsääsi -projektin tavoitteena on
”metsästään vieraantuneiden” metsänomista-
jien tutustuttaminen omaan metsäänsä kah-
den projektineuvojan toimesta. Itä-Hämeen
metsänhoitoyhdistyksen tavoitteena on 900
tilakäyntiä kahden vuoden aikana. Tilakäyn-
nin yhteydessä metsänomistajalle annetaan

henkilökohtaista neuvontaa metsäasioista ja
metsien hoitotarpeesta. Projektineuvojat
työskentelevät yhteistyössä metsänhoitoyh-
distyksen toimihenkilöiden kanssa. Tämä ta-
kaa heille paikallistuntemuksen neuvonta-
työn kohdentamiseksi oikeisiin metsänomis-
tajiin. Annettava neuvonta sisältää mm.:

• metsäsuunnitelman käyttö ja hyödyntämi-
nen

• salkkumikrolla esitetään metsälle eri hoito-
ja hakkuuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia.
Näin voi vertailla hakkuita, tuloja, menoja,
kiireellisyyksiä, metsän rakennetta, metsän
arvoa, pysty- ja hankintahakkuiden eroja
ym.

• maastokäynneillä näytetään eri metsäkuvi-
oiden mahdollisuudet. Metsänomistajan
kanssa käydään jokaisella metsäpalstalla,
etsien ne kaukaisimmatkin yleensä hoita-
mattomat ”nurkat” Esitetään metsien mo-
nimuotoisuus, ympäristönhoito ja esim.
avainbiotoopit metsänomistajalle konk-
reettisesti. Käydään läpi metsien sertifioin-
nin vaikutukset ja metsäverotus yksittäisen
metsänomistajan kohdalla.
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Projektin tavoite on henkilökohtainen
neuvonta sekä aikaansaada hakkuu- ja hoito-
toimenpiteitä tilan metsissä. Neuvojan ta-
voitteena on myös edistää tilan pitkäjännit-
teistä metsänhoitoa. Tämän apukeinona on
metsäsuunnitelma, jota neuvonnan yhteydes-
sä markkinoidaan.

Todellista tulosta ?

Jokainen projektiin laitettu markka tuottaa
vähintään neljäkymmentä markkaa takaisin.
Tämä toteutuu, kun ”unohdetut” metsäpals-
tat tulevat hoidon ja hakkuun piiriin. Näin
saavat metsänomistajat kantorahatuloja sekä
töitä. Lisäksi alueen metsurit, koneyrittäjät ja
urakoitsijat saavat lisätöitä. Tavoitteena on
15–20 lisätyöpaikan luominen alueen kun-
tiin. Kun vielä paikallinen pien- ja keskisuu-
riteollisuus hyödyntää lisääntyneen ja moni-
puolisemman puuraaka-aineen tarjonnan, on
metsävarojen lisähyödyntäminen tuonut
merkittävän rahallisen hyödyn sekä metsän-
omistajille että alueen kunnille.

Projektissa kohteena ovat metsänomista-
jat, jotka eivät ole tehneet metsässään tai
osalla metsäpalstoistaan mitään yli viiteen
vuoteen. Näitä metsänomistajia on joka kun-
nassa satoja. Nykypäivän neuvonta ei tavoita
kaikkia metsänomistajia mitenkään. Vaikka
alueella on 90-luvulla tehty pienimuotoista
neuvontaa pankkien, ostajien, metsäkeskuk-
sen tai metsänhoitoyhdistysten toimesta, ei
suuresta metsänomistajakunnasta johtuen ole
tavoitettu kuin murto-osa metsänomistajista.
Metsänomistajaa ja tilaa kohden tulee pystyä
tarjoamaan 1–2 päivää kiireetöntä neuvonta-
aikaa, jotta asioihin voidaan todella paneu-
tua.

Projektiin valittavat metsäneuvojat poimi-
vat metsänhoitoyhdistyksen rekisteristä met-
sänomistajat tutustuen heidän tilakorttiinsa
ja mahdolliseen metsäsuunnitelmaan. Ongel-
mana on alueen voimassa olevien metsäsuun-

Ennakkoluulotonta yrittämistä
 Olen Karoselan tilan 17. isäntä. Viljelen ti-

lan peltoja, hoidan metsiä ja kesäisin kasva-
tan mansikkaa. Vaihdettuani lypsykarjan pel-
loiksi parikymmentä vuotta sitten, aloitin so-
kerijuurikkaan viljelyn, mutta nyt viljelen
muun muassa puna-apilan siementä, sillä se
on erittäin hyvä välikasvi.

On pakko yrittää kokeilla eri vaihtoehto-
ja, sillä tilan tulotaso on pudonnut 15–20
prosenttia EU:hun liittymisen jälkeen. Lisää
uhkaa tuo suunnitelmat pelloille ja metsiin
asetettavasta kiinteistöverosta. Suomen vero-
tus on muihin Euroopan maihin verrattuna
jo nyt korkea. Jos vero asetetaan, niin pistän
varmasti puomit metsäautotielle. Siinä tapa-

uksessa haluan omistaa metsäni marjat, sienet ja maisemat perheeni kanssa. Metsänomista-
jat ovat huomioineet luontoarvot aina, mutta 90-luvulla uusittu metsälainsäädäntö velvoit-
taa siihen. Metsänomistajat maksavat velvoitteet, mutta hyödyn saa lopulta yhteiskunta.

Suojelukeskustelua käydään runsaasti, mutta Naturan ”varjo” tulee vaikuttamaan keskus-
teluun vielä kauan. Metsänomistajat ovat maapohjan rauhoittamisen pelossa tehneet paljon
tarpeettomia hakkuita. En missään tapauksessa halua tuhota alueellani olevia arvokkaita
kohteita, vaan viljellä omistamaani metsäpohjaa järkevästi. Enkä usko olevani ainut metsän-
omistaja, joka näin ajattelee. Perheessä on sukupolvenvaihdos tulossa ja minulle on kunnia-
asia luovuttaa tilat eteenpäin paremmassa kunnossa kuin missä olen ne saanut.

Kiristyneessä tilanteessa on oltava ennakkoluuloton ja keskityttävä laatuun. Tilalle val-
mistui keväällä laatukäsikirja, joka auttaa minua tuottamaan mahdollisimman laadukasta
viljaa, siementä ja mansikkaa. Myös metsänomistajalle on tärkeää tehdä huolellista työtä. Jos
viljelijä tekee virheinvestoinnin, niin sitä ei voi lisätä tuotteen hintaan, kuten esim. teollisuu-
den laitokset tekevät.

Maanviljelystä on hyvä mahdollisuus harrastaa, kunhan on hyvä päätoimi!

Timo Ala-Karonen, metsänomistaja

nitelmien kattavuus, joka on vain hieman yli
50 prosentin luokkaa. Ilman metsäsuunnitel-
maa olevien tilojen metsien tiedot ja metsän-
hoidollinen tila selviävät käytännössä vain
itse metsäkäynnin yhteydessä. Tietojen selvi-
tyksen jälkeen metsäneuvojat ottavat metsän-
omistajiin henkilökohtaisesti yhteyttä.

Kaupunkilaismetsänomistajat, perikunnat
ja eläkeläiset, joilla on metsässään runsaasti

harvennus- ja/tai hoitorästejä otettiin yhdek-
si kohderyhmäksi. Heitä varten etsitään ja
kehitetään uusia menettelytapoja. Markki-
nointia varten hankitaan tai tuotetaan tarvit-
tava materiaali.

Neuvontatapahtumien yhteydessä kautta
linjan otetaan huomioon metsien käsittelyssä
luonnonläheisen metsänhoidon tavoitteet ja
keinot.

Puukauppa on solmittu ja koneet käynnis-
tetty. Hankintaesimies Petri Tikander ja

metsänomistaja Timo Ala-Karonen.
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Maamme runsaimmat metsät Häme-Uusimaassa

Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen toi-
minta-alue kattaa Päijät-Hämeen ja Kanta-
Hämeen maakunnat sekä suomenkielisen
osan Uuttamaata. Hämeen-Uudenmaan alu-
eella on 974 000 hehtaaria metsätalousmaa-
ta. Tiedot metsistä ovat tuoreet, koska Met-
säntutkimuslaitoksen tekemän valtakunnan
metsien 9. inventoinnin maastomittaukset
tehtiin vuonna 1999 ja tiedot julkistettiin
joulukuussa 2000. Alueen puuston keskitila-
vuus, keskikasvu ja puuston kasvuprosentti
ovat maan korkeimpia.

Metsäkeskus Häme-Uusimaan alue on
mukana suomalaisen metsäsertifiointijärjes-
telmän mukaisessa metsäsertifioinnissa. Jär-
jestelmän nimenä on Finnish Forest Certifi-
cation System, FFCS. Kestävä metsätalous
on tunnustettu myöntämällä alueelle järjes-
telmän mukainen sertifikaatti.

Yksityiset henkilöt omistavat metsistä 79
ja yhteisöt kahdeksan prosenttia. Keskimää-
räinen metsälön eli yhden metsänomistajan
omistuksessa olevan metsäalan koko on noin
32 hehtaaria.

Hämeen-Uudenmaan alueen metsät ovat
pääosin kangasmaita. Kuusen osuus puuva-
rannosta on maan korkein, 54 prosenttia.
Männyn osuus on 26 prosenttia, koivun 14
ja muiden puulajien viisi prosenttia. Puuston
kasvu on laskenut lievästi kahdeksannesta in-
ventoinnista, jonka tiedot ovat vuodelta
1994. Kuusen kasvu on laskenut ja muiden
puulajien kasvut ovat nousseet.

Vuoden 1999 hakkuukertymä Hämeen-
Uudenmaan alueelta oli 5,4 miljoonaa kuu-
tiometriä. Hakkuut voidaan kestävästi nostaa
6,0 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Metsäkeskus Häme-Uusimaan alueella
hakataan puuta enemmän kuin alueen oma
metsäteollisuus käyttää sitä raaka-aineenaan.
Pääosin alueelta hakattu raakapuu viedään ja-
lostettavaksi muualle Etelä-Suomeen. Saha-

ja vaneriteollisuus on voimakasta metsäkes-
kuksen alueella ja vanerin valmistukseen käy-
tetyn tukkipuun osalta alue on nettotuoja.
Alueen lisääntyvistä hakkuista tuleva puuta-
vara on mahdollista jalostaa alueen sisällä tai
välittömässä läheisyydessä pieniläpimittaista
energiapuuta lukuun ottamatta. Tavoitteena
onkin lisätä energiapuun vuotuista käyttöä
700 000 kuutiometrillä vuodessa vuoteen
2005 mennessä. Määrää voisi tästäkin lisätä.

Metsätuhoista kaksi on erityisen merkittä-
viä Hämeen-Uudenmaan alueella. Alueella
on juurikääpäsienen aiheuttamaa kuusen ty-
vilahoa 6,3 prosentilla metsämaan pinta-alas-
ta. Lahoa kuusta kertyy uudistushakkuualu-
eilla keskimäärin 6,6 prosenttia kuusen hak-
kuukertymästä. Koko maassa juurikäävän
kantorahamenetys on arviolta 100-200 mil-
joonaa markkaa. Osa lahosta puutavarasta
voidaan hyödyntää selluloosaksi, mutta osa
voidaan käyttää vain polttopuuna.

Toinen paha metsätuhojen aiheuttaja ovat
hirvieläimet. Tuhot kohdistuvat taimikoihin
ja tiheä hirvikanta haittaa sekä männyn että
koivun viljelyä. Tilanne, jossa lahoutuneiden
kuusikoiden ainoa metsänhoidollinen resepti
on puulajin vaihto, on erityisen hankala. Hir-
vieläinten aiheuttamia tuhoja on noin 32 000
hehtaarin alalla. Ainoa keino voimakkaasti li-
sääntyneiden tuhojen hallintaan on hirvikan-
nan pienentäminen.

Metsien monimuotoisuudesta huolehdi-
taan turvaamalla talousmetsien monimuotoi-
suus hyvän, monimuotoisuutta ylläpitävän
metsänhoidon avulla ja säilyttämällä alueen
alkuperäisistä luontotyypeistä edustava osa
luonnontilaisina. Tiukasti suojeltuja alueita
on Häme-Uusimaalla noin prosentti metsä-
talousmaan alasta. Tähän ryhmään kuuluvat
esimerkiksi luonnon- ja kansallispuistot sekä
Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen
omilla päätöksillään suojelemat alueet. Suoje-

lualueet, joilla varovaiset hakkuut ovat mah-
dollisia, sekä muuten rajoitetun käytön piiris-
sä on noin 2,5 prosenttia pinta-alasta.

Talousmetsien monimuotoisuutta ovat
puulajien vaihtelevuus, arvokkaiden elinym-
päristöjen säilyttäminen niissä olevan lajiston
elinolojen turvaamiseksi, säästö- ja lahopuut
sekä hiiltynyt puuaines. Osa metsien arvok-
kaista elinympäristöistä on turvattu metsä-
lailla siten, että niiden ominaispiirteiden
muuttaminen on kielletty. Tällaisia lakikoh-
teiksi nimettyjä alueita on Hämeen-Uuden-
maan metsistä noin 0,6 prosenttia. Metsäla-
kikohteita ovat esimerkiksi pienvesien lähi-
ympäristöt, lehtolaikut ja kalliot. Muita ar-
vokkaita elinympäristöjä on lisäksi noin sa-
dasosa metsäalasta. Niiden varovaista käsitte-
lyä suositellaan. Luonnonsuojelulain perus-
teella suojellaan kolmea metsäistä luonto-
tyyppiä. Ne ovat jalopuumetsiköt, pähkinä-
pensaslehdot ja tervaleppäkorvet.

Metsänomistajien osuus puuntuottajina ja
myyjinä sekä monimuotoisuuden turvaajina
on ensiarvoisen tärkeä. Kaikki edellä maini-
tut toimet tapahtuvat metsänomistajien pää-
töksin. Päätösten taustalla on metsänomista-
jien tietoisuus metsistään ja taidot. Metsän-
omistuksen kaupungistuessa tietoisuus ja tai-
dot eivät ole itsestään selvyys. Metsänomista-
jille tulee tarjota neuvontaa tietojen kasvatta-
miseksi. Metsätaloutta ohjaava Kansallinen
metsäohjelma 2010 kuvailee sekä metsätalou-
den tavoitteet että tuo voimavaroja metsäta-
louteen. Erityisen painokkaasti tuodaan esiin
metsänomistajien neuvonta ja metsäsuunnit-
telu, joka myös on merkittävä neuvontaväli-
ne. Näitä molempia lisätään myös Metsäkes-
kus Häme-Uusimaan alueella.

Antti Koskimäki, johtaja
Metsäkeskus Häme – Uusimaa
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Pysyykö metsänhoito ja
puun tarjonta kasvavan kysynnän kelkassa?

Kansallisessa metsäohjelmassa (KMO) on ar-
vioitu, että vuoteen 2010 mennessä hakkuut
tulevat vielä nykyisestä lisääntymään noin 5-
10 milj. m3. Jotta tämä olisi kestävää, met-
sänhoidossa ja luonnonhoidossa täytyy toi-
mia tietyllä tavalla ja puulle on oltava käyt-
töä. Kari Mielikäinen ja Pekka S. Rajala he-
rättelivät kurssilaisia miettimään kokonai-
suutta eri näkökulmista ja siirtämään ajatuk-
sia tulevaisuuteen.

Metsänhoito tarjonnan perustana

Tukkipuun hakkuut ovat reippaasti lisäänty-
neet viime vuosina. Jotta tukkipuuta riittää
tulevaisuudessakin metsänhoidossa on huo-
lehdittava muutamasta tärkeästä asiasta. En-
sinnäkin päätehakkuun jälkeen metsä täytyy
uudistaa. Se voidaan tehdä jättämällä met-
sään siemenpuita ja mahdollisesti muokkaa-
malla maata, jolloin luonto antaa taimet.
Metsä voidaan myös kylvää käsin tai koneel-
la tai sinne voidaan istuttaa taimia. Uudista-
misessa pyritään saamaan aikaan mahdolli-
simman tuottava uusi puusukupolvi. Alku-

vaiheessa taimikkoa voidaan joutua heinää-
mään ja perkaamaan, jotta se saadaan säily-
mään hengissä.

Taimien ollessa noin 5–7 m pitkiä teh-
dään taimikonhoito raivaussahalla. Silloin
metsään jätetään noin 2000 puuta hehtaaril-
le kasvamaan. Tällä määrällä rungot varttu-
vat noin 10–15 vuodessa lipputangon mit-
taan. Siinä vaiheessa voidaan tulla tekemään
kaupallinen ensiharvennus joko koneella tai
metsurityönä. Taimikonhoidon tärkein tehtä-
vä onkin saada ensiharvennus kannattavaksi.
Harvennuksia tehdään 1–3 kertaa ennen pää-
tehakkuuta. Niiden tarkoituksena on tuottaa
rahatuloa ja saada parhaat puut järeytymään
nopeasti tukkipuuksi.

1990-luvun puolivälissä huomattiin valta-
kunnan metsien inventoinnissa yllättäen aika
paljon jälkeen jääneisyyttä metsänuudistami-
sessa, taimikonhoidossa ja ensiharvennuksis-
sa. Puhuttiin jopa miljoonan hehtaarin räs-
teistä. Se tarkoittaa, että taimikonhoitomää-
rät pitäisi suurin piirtein kaksinkertaistaa ja
ensiharvennukset kolmin- tai nelinkertaistaa
90-luvun puolivälin tilanteeseen nähden.

Tästä aloitettiin ryhtiliike. Vuonna 1998
MMM käynnisti ns. nuoren metsän hoidon

kampanjan. Sen ensimmäisenä vuonna taimi-
konhoitomäärät 1,6-kertaistuivat edellisestä
vuodesta ja tällä hetkellä raivaussahat ovat
metsissämme hyvässä vauhdissa. Vuonna
2000 kampanja laajeni kansalliseksi metsäoh-
jelmaksi (KMO).

KMO:n toteuttaminen perustuu metsän-
omistajien päätösvaltaan. Päätöksiä varten
metsänomistajat tarvitsevat tietoa siitä mitä
heidän metsissään on. On myös tärkeää, että
he käyttävät tietoa sekä omaksi että kansanta-
louden hyväksi. Siksi neuvonta on KMO:n
toteutuksen kannalta erittäin tärkeää.

Tiedon ohella metsänomistajat tarvitsevat
porkkanaa. Niinpä valtion tukea nuoren met-
sän hoitoon, tienrakennukseen, ojitusaluei-
den hoitoon ja neuvontaan on lisätty. Tuen
taso on tällä hetkellä hyvä ja eri tahot ovat si-
toutuneet metsänhoidon lisäämiseen. Lisäksi
metsän uudistamisessa ja taimikonhoidossa
tarvitaan edelleen ihmistyövoimaa. Työvoi-
man saatavuusongelman ratkaisussa tarvitaan
yhteiskunnan monien piirien tukea.

Kari Mielikäinen, tutkimusjohtaja
Metsäntutkimuslaitos
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Teollisuuden
puuntarve kysynnän perustana

Kuiduttavassa teollisuudessa investoinnit ovat
niin pitkäkestoisia, että tulevaisuuden puun-
käytön tasoa olisi hyvä tarkastella 20–30 vuo-
den tähtäimellä. Siihen tarvittavaa tietoa ei
tietenkään ole olemassa.

Ilman suurempia investointeja, pelkästään
poistamalla teknisiä pullonkauloja ja paranta-
malla tuotantoteknologiaa teollisen puunkäy-
tön oletetaan lisääntyvän noin puolitoista
prosenttia vuodessa. Vuoden 2001 aikana
Suomeen valmistuu kuitenkin myös uutta
kapasiteettia. Kuiduttavan teollisuuden inves-
toinnit Itä-Suomeen vaativat vajaa kolme
miljoonaan kuutiota raaka-ainetta ja lisäksi
järeän puun kapasiteetti kasvaa noin miljoo-
nalla kuutiometrillä.

Suomessa puustopääoma on käytetty erit-
täin tehokkaasti hyväksi. Puuta on lisäksi
tuotu viime vuonna ennätysmäinen määrä
(lähes 14 milj. m3) ulkomailta, pääosin Venä-
jältä. Kuusivarat ovat keskeisten Metsä-Suo-
men metsäkeskusten alueella hyvin tehok-
kaasti hyödynnetty, sillä kuusen osalta kestä-
vä alueellinen hakkuusuunnite on ylitetty jo
vuosien ajan. On vaikea kuvitella, että kuu-
seen perustuvaa raaka-aineen käyttöä voisi
kotimaassa juuri enää rakentaa ilman, että jo
olemassa olevaa kapasiteettia samalla poistui-
si käytöstä.

Merkittävä puunhankinnan tulevaisuuden
kysymys on metsänomistajien puunmyynti-
käyttäytyminen verotussiirtymäkauden jäl-
keen. Näyttääkin siltä, että vuodenvaihde
2005–06 merkitsee jonkinlaista kulminaa-
tiopistettä Suomen teollisessa puunkäytössä
ja puuntarjonnassa.

Kauhuskenaarioissa on esitetty, että vuo-
den 2005 jälkeen puusuma kuituvaltaistuu,
harvennusvaltaistuu ja mäntyvaltaistuu. Met-
säteollisuus ry:n laskelmien mukaan kuitu-
puun tarjonta putoaisi noin 2–3 milj. m3 ja

järeän puun jopa 6 milj. m3. Kun vielä järeäs-
tä puusta saadaan sivutuotteena raaka-ainetta
kuiduttavalle teollisuudella, tällainen laskel-
ma johtaisi aika lohduttomaan tulevaisuu-
dennäkymään. Toivomme, että riittävä tar-
jonnan taso pystytään säilyttämään panosta-
malla kaikkien tahojen yhteistoimin metsän-
omistajien kiinnostukseen metsätaloutta koh-
taan. Toki puukauppa toimiakseen edellyttää
myös kohtuullisen hintatason säilymistä.

Sanotaan, että maailmalta puuta edelleen
löytyy. Venäjän tuontihan on ollut runsasta.
Tuonti on ollut pääasiassa koivukuitua, jolle
sikäläisessä teollisuudessa ei ole omaa käyt-
töä. Kotimaisten raaka-ainelähteiden korvaa-
miseen tulevaisuudessa vielä nykyistä enem-
män tuontipuulla liittyy selvä riski. Venäjän
oma teollisuus on toipumassa ja palautumas-
sa Neuvostoliiton aikaiselle tasolle. Esimer-
kiksi vaneriteollisuudessa näin on jo käynyt,
vaikka tuotanto oli välillä pudonnut kolman-
nekseen. Jatkossa joudutaankin kilpailemaan
raaka-aineesta, joka on heidän omienkin int-
ressiensä piirissä.

Runsaan puuraaka-ainevaran ohella tule-
vaisuuden logististen ongelmien ratkaisu on
avainkysymys Suomen raaka-ainehuollolle.
Venäjällä on suomalaiseen ympäristöön ver-
rattuna kehittymätön tieverkosto, korjuuka-
lusto sekä vanhentumassa oleva vaunukalus-
to, jota poistuu tällä hetkellä enemmän käy-
töstä kuin sitä kunnostetaan.

Jos tuontia oleellisesti lisätään, rajanylitys-
kapasiteetti muodostaa hyvin nopeasti tekni-
sen pullonkaulan sekä rautatie- että autokul-
jetuksissa. Venäläinen raaka-aine ei ainakaan
toistaiseksi ole logistisesti niin hyvässä hallin-
nassa kuin kotimaassa on totuttu: kausivaih-
telu on suurempaa, toimitukset epätäsmälli-
sempiä ja puun toimitusketju kannolta teh-
taalle kestää pitemmän aikaa.

Pekka S. Rajala, varametsäpäällikkö
UPM-Kymmene Metsä

Koneyrittäjä Kimmo Pantsar on tärkeä
lenkki hankintaketjussa. Hakkuukoneen

kuljettajana hänellä on vastuu mm. metsän
käsittelystä ja mittalaitteiden hallinnasta.
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Keppejä ja porkkanoita – onko metsätalouden tukemiselle perusteita?

mielessä porkkanajärjestelmän tarpeellisuus
on kokemusperäisesti opittu asia.

Paitsi metsätalouden porkkanajärjestelmä,
metsätalouden kannattavuuden takana on,
myös metsien korkea käyttöintensiteetti ja lo-
gistinen osaaminen. 80% teollisuuden raaka-
aineesta tulee yksityismetsistä. Ottaen huo-
mioon pientilavaltaisen omistusrakenteen,
puunhankinnassa on saatu aikaan aikamoi-
nen logistinen viritys. Suomalainen logistinen
osaaminen antaakin kilpailuetua, koska sekä
korjuu että kuljetustoiminta on Suomessa
kansainvälisesti mitattuna erittäin kilpailuky-
kyistä. Näin ollen korkea kantohinta ei hei-
jastu suoranaisesti tehdashintaan.

Kannattavuuden suhteen elämme tänään
hyvin erikoista jaksoa. Viimeiset 5 vuotta
kuusitukkia on maailmanmarkkinoilla kysyt-
ty paljon ja Suomessa olemme myyneet pa-
rasta kermaa pinnalta. Kannattavuuden kan-
nalta hakkuiden muuttuminen harvennusval-
taisemmaksi voi olla ongelmallista.

Kansallisomaisuus, elämänmuoto vaiko pi-
kavoittopörssi? Perinteisesti tukitoimilla saa-
vutettavan yhteisen hyvän on ajateltu toteu-
tuvan sitä kautta, että metsät on käsitetty
kansallisomaisuudeksi, jota hyödyntävä teol-
lisuus on kotimaisessa omistuksessa.

Tänään metsätaloudessa ei voi toimia
Suomen eduksi pelkästään markkinalähtöi-
sesti. Silloin antaisimme suurta kansallis-
omaisuuttamme ja varallisuuttamme koske-
van päätösvallan muille. Elinkeinoelämän
puolestapuhujankin näkökulmasta metsän-
hoidossa on jo tämänkin vuoksi pakollisen
väliintulon paikka.

Metsäteollisuus eroaa elektroniikasta siinä,
että tuotteiden ohella viemme koko ajan sel-
laista, joka on osa ympäristöämme ja arvope-
rustaamme. Esimerkiksi metsien puhtaat
luontoarvot, jotka eivät kiinnosta paperin os-
tajaa, vaan suomalaisia jotka voivat niistä

Metsäteollisuuden siirryttyä suurelta osin
ulkomaalaisomistukseen metsätalouden arvo-
ketjun loppupäässä ollaan ”vulgaarimarkki-
nataloudessa”, joka raamittaa paitsi teolli-
suusyritysten, myös koneyrittäjien toimintaa.
Ketjun alkupäässä puolestaan on subventioin
ylläpidetty saareke, jossa edes omaa metsä-
suunnitelmaa ei makseta omalla rahalla.

Vaikka metsätalouden saama tuki on ny-
kyisin kohtuullisen pientä sektorin kokonais-
rahavirtaan nähden (vientitulo n. 75 mrd.
mk), on syytä kysyä miten tähän on tultu ja
miten metsätalouden kaltaisen taloudellisen
toiminnan subventointi on perusteltavissa?

Kallista vaiko halpaa ja kannattavaa? Voi-
dakseen toimia niin koneurakoitsijan kuin te-
ollisuusyrityksen on voitava odottaa voittoja.
Sama koskee metsänomistajaa – myös metsä-
talouden on oltava kannattavaa. Suomalais-
ten metsänomistajien saama kantohintataso
on kaikissa puutavaralajeissa kansainvälistä
huippua. Paikoin Saksassa, Itävallassa tai
Sveitsissä kuusitukin hinta voi tällä hetkellä
olla samantasoista kuin Suomessa.

Suomessa metsätalous antaakin noin kol-
men prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle.
Suomi on niitä harvoja suuria metsäteolli-
suusmaita, joissa metsätalous sinänsä on
koko maassa kannattavaa. Esimerkiksi Sak-
sassa tämän hetken suurin metsätalouskriisi
on toiminnan totaalinen kannattamatto-
muus.

Toiminnan laskennallinen kannattavuus ei
kuitenkaan yksin riitä. Tienteon tai metsä-
suunnittelun hyöty tulee usein ylisukupolvi-
sesti, mikä vaikuttaa yksityishenkilöiden mo-
tivaatioon sijoittaa metsänhoitoon. Tässä

nauttia maanomistuksesta riippumatta. Kos-
ka tuotantoon liittyy paljon muitakin kuin
markkina-arvoja, subventiot ovat jossain
määrin tarpeen. Omaa miljöötä ei voi muille
jakaa tai myydä pois. Niinpä ei ole sellaista
maata, joka ei joutuisi subventoimaan metsä-
taloutta.

Vaikka metsätaloudella ja –teollisuudella
on erittäin suuri merkitys yhteiskunnassam-
me, metsäsektori on puheissaan koko ajan
ikään kuin ”puolustuskannalla”. Miksi? Vielä
tänään yksityismetsä on vahvasti perhe-,
suku- ja paikkauskollista pääomaa, jolla on
juuret. Metsänomistus ei ole luonteeltaan pi-
kavoittopörssiä, vaan kestävää elinkaariomis-
tusta. Tämä näkökulma myös vaikuttaa met-
sään liittyvän päätöksenteon arvoperustaan.

Ehkä puolustavan asenteen takana onkin
elämänmuotomme yksi muotti, joka on voi-
makkaasti muuttumassa. Jos yritetään varjel-
la maaseudun asuttuna pitämiseen perustu-
vaa elämänmuotoa, metsätaloutta on pakko
subventoida. Eikä siinä ole mitään väärää.
Hyvään kantohintaan ja riittävään tukeen pe-
rustuvalla kannattavalla metsätaloudella on
aluepoliittista merkitystä. Se tuottaa pääosin
haja-asutusalueille 10 mrd. mk kantorahatu-
loa. Koko EU:han on projekti, jolla yritetään
varjella elämänmuotoja eri alueilla.

Metsän myynnissä on viime vuosien aika-
na korostunut muutaman vahvan oligopolis-
tisen ostajan asema, kun taas tarjontapuolel-
la on paljon pieniä myyjiä. Tässä tilanteessa
hinnan muodostus ei tapahdu täysin markki-
natalouden ehdoin. Nykyisessä puumarkki-
narakenteessa näyttääkin siltä, että maaseutu
voidaan pitää asuttuna vain tukimarkkojen
turvin. Ilman metsätalouden tukemista pit-
källä aikavälillä perhemetsänomistajien sijaan
omistus saattaa keskittyä muutamalle isolle
institutionaaliselle omistajalle, jotka pystyvät
neuvottelemaan tasapuolisesti yhtiöiden
kanssa.
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Metsätaloudessa omistajan ei anneta hoi-
taa omaisuuttaan puhtaasti oman etunsa
vuoksi – senhän takia tavaraa maailmassa
yleensä omistetaan. Metsään sisältyy myös
muiden kuin taloudellisten arvojen ylläpitoa,
jota tuetaan metsäsuunnittelulla tms. Ideolo-
gisesti – ja jopa loogisesti – tähän asetelmaan
istuu huonosti se, että toiminnasta tai omai-
suuden ylläpidosta kannettaisiin veroa. Vero-
neutraliteetti ei kohtaa siinäkään tilanteessa,
jossa yksi perii metsäpalstan ja toinen esimer-
kiksi UPM-Kymmenen osakkeita.

Uusissa omistajapolvissa myös mahdolli-
suuksia. Kun suurten ikäluokkien lapset peri-
vät metsämme 20 vuoden kuluttua, yhä har-
vemmalle metsätalous on merkittävä elinkei-
no. Miten käy metsätalouden ja puukaupan,

jos hakkuutulojen tarve ja hinta eivät enää
motivoi? Jos puukauppatilanteesta muodos-
tuu toimialan kannalta kohtuuttoman vai-
kea, ehkä yhteiskunta voi puuttua kansallis-
omaisuuden käyttöön lain tai sanktioiden
voimalla.

 Toisaalta se ehkä olen tarpeenkaan. Voi
olla, että metsäverotukseen siirtyminen vuo-
den vaihteessa 2005-06 ei olisi kaikilta osin
ongelma. Myyntituloverotus nimittäin tullee
aktivoimaan metsänhoitoa, kun siitä on
mahdollista tehdä verovähennyksiä. Esimer-
kiksi mökillä käynnin matkakulut voidaan
vähentää, kun siellä tehdään samalla vähän
taimikonhoitoa tms.

Lisäksi kentän kokemusten mukaan on
pikemminkin niin päin, että kaupunkilais-
metsänomistajalle pystytään huomattavasti
helpommin perustelemaan hoitotyöt ja nii-
den kustannukset kuin paikalliselle metsän-
omistajalle. Paikallinen omistaja ajattelee,
että jos metsänhoito maksaa, hän tekee sen
itse jos ehtii – ja usein valitettavasi ei ehdi.

Ongelmana ei niinkään näyttäisi olevan
se, etteivätkö kaupunkilaiset möisi puuta,
hoitaisi taimikoita tai harvennuksia kuntoon.
Vaikka heillä ei ole välitöntä rahan tarvetta,
he haluavat usein hoitaa metsää tulevaisuu-
den tuottoja ajatellen. Edellytyksenä kuiten-
kin on, että heidät saadaan paikan päälle kat-
somaan ja ymmärtämään miksi toimenpitei-
tä tarvitaan ja mitä vaihtoehtoja heillä on va-
littavanaan. Niiden pohjalta he voivat itse
päättää panostavatko metsän tuottoon, vaiko
säilyttävät sen omana kansallispuistonaan,
koskemattomana sielunmaisemanaan, jollais-
ta kohtaa yhä useammin. Metsänomistajien

neuvonnassa ei tule pelätä liiaksi organisaati-
oiden välistä kilpailua. On vain hyvä että
kaikki organisaatiot osoittavat kiinnostusta
metsänomistajia kohtaan.

Kestävä ja älykäs arvoketju houkuttelee.
Kuka tekee tulevaisuuden metsäkonetyöt,
kuka kuljettaa puuta tehtaalle? Miten käyt-
täytyvät tulevaisuuden nuoret? Pystytäänkö
luomaan sellaiset edellytykset, että he ovat
kiinnostuneista tulemaan töihin metsään? Pi-
täisikö tukeutua virolaiseen tai venäläiseen
työvoimaan?

Metsätalouden työntekijät ovat perintei-
sesti olleet lähtöisin maataloudesta tai maa-
seutumaisesta ympäristöstä. Metsätalouteen
tarvitaan jatkossa 1000 henkeä töihin vuo-
dessa. Tulevaisuudessa maaseutumaisesta ym-
päristöstä tulee ikäluokasta vain noin viisin-
kertainen määrä yksinomaan metsätalouden
työvoimatarpeeseen nähden. Työvoiman ky-
synnän kestävä laadullinen ja määrällinen
tyydyttäminen on siten akuutti ongelma,
joka näyttää jatkuvasti pahenevan.

Vaikka pääoma tulee muualta, Suomi on
hyvä maa metsäteollisuudelle. Metsäsektorin
takana on kestävä ja älykäs arvoketju: met-
sänomistus, kestävä ja älykäs puunhankinta,
kestävä ja älykäs tuotantoprosessi, kestävät ja
älykkäät järjestelmät, kestävät ja älykkäät
tuotteet, kestävä ja älykäs kierrätys, kestävä ja
älykäs kilpailukyky, kestävä ja älykäs palvelu
jne. Näiltä pohjilta voi varmaan rakentaa kes-
tävää ja älykästä imagoa, jolloin kestävä ja
älykäs nuori hakeutuu alalle.

Kaiken tämän edellytyksenä on, että meil-
lä on korkea puuraaka-aineen hinta. Luon-
nonvaran korkean hinnan kautta sille tulee
arvoa, sitä hoidetaan hyvin ja se saa arvoisen-
sa kohtelun. Metsäteollisuutemme olisi pal-
jon huonommassa jamassa, jos puu ei mak-
saisi mitään tai se maksaisi paljon vähemmän
kuin nyt. Arvokkaan luonnonvaran myötä
koko arvoketju on arvokas, siihen on pantu
paljon osaamista ja pyritään siihen älykkää-
seen tuotteeseen. Se on suuri siunaus.

Kurssilla kommentoitua: Näyttää siltä, että
metsänhoidossa puhalletaan tällä hetkellä
yhteiseen hiileen. On kuitenkin parasta, että
yhteen hiileen puhalletaan samalta puolelta.
Eri puolilta puhallettaessa kun tuhkat
menevät jonkun silmille.



Yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen
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Esa Kallinen, henkilöstöjohtaja
Koskisen Oy

Osaamisen kehittäminen puutuoteteollisuudessa

Työ tekijäänsä opettaa. Vanha viisaus pitää
edelleen paikkansa.

Koskisen Oy on vuonna 1931 perustettu
mekaanisen metsäteollisuuden perheyritys.
Yhtiön päätoimialat ovat vaneri-, saha-, las-
tulevy- ja taloteollisuus. Pääosa tuotannosta
menee vientiin, lähinnä Euroopan markki-
noille. Yrityskokonaisuuteen kuuluvat Kärkö-
lässä sijaitsevat emoyhtiö Koskitukki Oy,
Koskisen Oy sekä Hirvensalmella toimiva
Vilkon Oy. Koskisen Oy:n tuotantolaitoksis-

ta talotehdas sijaitsee Heinolassa, Vierumäel-
lä, muut Kärkölän kunnassa, Järvelässä. Kon-
sernin liikevaihto vuonna 2000 oli 908 mmk.

Kova työ kovaksi osaamiseksi

Mekaaninen metsäteollisuus ei aikaisemmin
ollut alana kovinkaan houkutteleva. Uusia
työntekijöitä oli vaikea rekrytoida ja olemas-
sa oleva henkilöstö vaihtui usein. Melkeinpä
voi sanoa, että ala on ollut työllistäjänä se vii-
meinen vaihtoehto: jos muualle ei pääse, voi
aina mennä sahalle.

Työvoimapulan ja ammattitaidon niuk-
kuuden aikana, 1980-luvun lopulla, löysim-
me Koskisella koulutuksesta ratkaisun ongel-
miimme. Lähdimme tuolloin omin ehdoin
suunnittelemaan sekä työntekijöille että yri-
tyksille tarkoituksenmukaista moniosaami-
seen perustuvaa ammattikoulutusta. Pää-
dyimme oppisopimuspohjaiseen, ammatti-
tutkintoon tähtäävään työpaikkakoulutuk-
seen. Yhdeksänkymmenluvun alkuvuodet –
kotimaisen laman aikana – olivat Koskisen
Oy:lle poikkeuksellisen menestyksekkäät.

Yhtiön harjoittama koulutuspolitiikka oli
yksi yritystoiminnan kannattavuuden avain-
tekijöistä. Nyt meillä yli 900 palveluksessam-
me olevasta puun ammattilaisesta jo kolman-
nes on suorittanut ammattitutkinnon.

Koulutuksemme kohdistaminen alussa
vanhoihin, jo työssä oleviin henkilöihin oli
uudentyyppinen oppisopimussovellutus. Pe-
rinteisestihän ”oppipoikaa” ajatellaan koulut-
tamattomana ja kokemattomana työelämään
tulevana nuorena. Koulutuksemme ulottami-
nen myöhemmin myös esimiestasolla toimi-
viin henkilöihin (johtamistaidon tutkinto)
lienee innoittanut lainsäätäjänkin muutta-
maan oppisopimuslainsäädäntöä niin, että
myös opistotasoinen koulutus on nykyisin
mahdollista hankkia oppisopimusteitse.

Mitä on osaaminen?

Työntekijöitä ei kouluteta pelkästään perin-
teisellä ”työ tekijäänsä opettaa” -mallilla vir-
heiden ja erehdysten kautta, vaan ohjaten
opettaen ja opastaen. Tämä ajattelutapa sisäl-
tyy myös yrityksen henkilöstöpolitiikkaan:
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yritys arvostaa koko henkilöstöään ja panos-
taa sen ammattitaidosta huolehtimiseen.

Koulutuksen, osaamisen ja ammattitaidon
arvostaminen yrityksessä ja koko henkilöstön
keskuudessa on tärkeää, mutta vähintään
yhtä tärkeää on ulkoapäin tuleva arvostus.
Koskisen Oy palkittiin vuoden 1999 oppiso-
pimuskouluttajana suurten yritysten sarjassa.
Kriteerinä oli mm. oppisopimuksen esimer-
killinen käyttö yritysorganisaation kehittämi-
sessä ja sukupolvenvaihdoksen varmistami-
sessa. Hyvän työnantajan palkinnon Koski-
sen Oy sai vuonna 1995. Perusteluissa todet-
tiin, että palkinto on tunnustus ansiokkaasta
toiminnasta hyvän työyhteisön kehittämises-
sä, henkilöstön osallistumismahdollisuuksien
toteuttamisessa, uusien työpaikkojen luomi-
sessa sekä viihtyisän ja turvallisen työympä-
ristön edistämisessä.

Osaaminen nähdään kiinteänä osana Kos-
kisen Oy:n henkilöstön työhyvinvointia.
Työntekijöiden fyysisestä hyvinvoinnista, jak-
samisesta ja työympäristöstä Koskisen Oy:n
eri yksiköissä on huolehdittu viime vuosina
tyky-projekteilla muun ammatillisen koulu-
tuksen ohessa. Samalla yhteistyötaitojen ke-
hittyminen parantaa myös ilmapiiriä. Työyh-
teisön hyvinvoinnin kehittämistä on ryhdyt-
ty toteuttamaan ryhmätyövalmennuksella.
Ryhmätyömalli merkitsee toimintavapauden
ja vastuun uusjakoa: työntekijöille annetaan
vapauksia, jotka lunastetaan vastuunoton
kautta. Käytännössä toiminta näkyy jo nyt
vastuunottona jokapäiväisessä työssä.

Asiakaslähtöisyys, yrittäjyys
ja laadun tekemisen sisäistäminen

Osaaminen heijastuu myös asiakkaisiin: kun
asiakkaat arvostavat laatua, he samalla arvos-
tavat koulutusta. On tärkeää, että asiakkaille
voidaan sanoa Koskisen tuotteiden syntyneen
ammattivoimin. Etenkin Euroopassa työn
ammattimaisuutta korostetaan: kauppoja ei

synny, ellei voida todistaa, että ammattilaiset
ovat tehneet tuotteen. Standardituotteista
Koskisen Oy onkin siirtynyt pitkälle jalostet-
tuihin, asiakaslähtöisiin tuotteisiin.

Ammattitutkinto – osaamisen
henkilökohtainen sertifikaatti

Nykyinen mekaanisen metsäteollisuuden työ
on ammattityötä. Ammattimaisuus ei kuiten-
kaan ole itsestään selvyys, vaan siihen täytyy
kouluttautua sekä tietopuolisen opetuksen
että työssä oppimisen kautta. Koulutus täh-
tää myös ammattitaidon monipuolisuuteen:
työntekijöistä tulee alansa moniosaajia.

Oppisopimuskoulutuksessa lähdettiin
liikkeelle vanhoista perinteistä palauttamalla
kisällin ja mestarin arvot. Ammatillinen kou-
lutus Koskisella muodostuu perus-, ammatti-
ja erikoisammattitutkinnoista. Kisällitutkinto
vastaa alan ammattitutkintoa, mestaritutkin-
to erikoisammattitutkintoa. Myös johtamis-
taidossa voi suorittaa mestaritutkinnon. Tut-
kintoihin liittyy oleellisena osana näyttökoe,
jossa oma ammattitaito osoitetaan käytännön
työtilanteessa. Näytön arvostelee ja hyväksyy
alan ammatti- tai ammattikorkeakoulu.

Ammattitutkinnot ovat valtakunnallisia
opetusviranomaisten vahvistamia tutkintoja.
Virallinen ammattitaidon todistava sertifi-
kaatti lisää ammattiylpeyttä. Samalla ymmär-
rys omien työtehtävien liittymisestä yritystoi-
minnan kokonaisuuteen on lisännyt tiimi-
työn onnistumismahdollisuuksia.

Koskisen koulutuspolitiikkaa on seurattu
intensiivisesti laajemminkin metsäteollisuu-
dessa. Alalla puhutaan jopa Koskisen mallis-
ta. Olemme tehneet Koskisen Oy:ssä valta-
vasti työtä koulutuksemme onnistumiseksi.
Olemme vakuuttuneet siitä, että todelliseen
menestykseen päästään vain omalla ”räätä-
löinnillä”, ei jäljittelemällä eikä kopioimalla.

Koska alueen ammattikouluista ei saatu
valmiina haluttua koulutusta, yrityksessä siir-

ryttiin oppisopimuskäytäntöön eli itse kou-
luttamiseen. Oppisopimuskäytäntöön kuulu-
va 10 prosentin teoriaosuuskin toteutettiin
Koskisella omin voimin. Yrityksen omat esi-
miehet ovat työnsä ohella joutuneet muuttu-
maan opettajiksi. Samalla he ovat itsekin
käyneet läpi todellisen oppimisprosessin. Op-
piminen on suurelta osalta työssä oppimista
sekä työntekijöiden ja opettajien välistä vuo-
rovaikutusta. Kun sekä uusia että vanhoja
työntekijöitä koulutetaan yhtä aikaa, tulee
molempien tietotaito paremmin hyödynnet-
tyä. Menettely tukee uusien työntekijöiden
perehdyttämistä, madaltaa raja-aitoja työyh-
teisössä ja parantaa työilmapiiriä.

Vaikka olemme koulutuksessa pyrkineet
omavaraisuuteen, tarvitsemme kuitenkin tii-
vistä yhteistyötä alueen ammatti- ja ammatti-
korkeakoulujen kanssa, jotta pedagoginen
näkökulma koulutuksessa tulisi myös toteu-
tettua.
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Koulu tehtaisiin

Ongelma on, ettei nuoriso hakeudu mekaa-
nisen puuteollisuuden koulutukseen. Mikä
on Koskisen imukyky, jollei koulutuskaan
houkuttele? Yrityksen imagoa mitataan saa-
puvien työpaikkahakemusten muodossa.
Koulutuksen kautta on pystytty vaikutta-
maan Koskisen imagoon, mutta mikä on tu-
levaisuus? Halutun ja kilpailukykyisen työn-
antajan imagon eteen on tehtävä jatkuvasti
töitä.

Uusin Koskisen koulutusprojekti vahvis-
taa, että vain tekemällä asioita saadaan eteen-
päin: saha- ja levyalan koulutus alkaa Päijät-
Hämeessä 15 vuoden tauon jälkeen. Koulu-
tuskeskus Salpaukseen kuuluva Lahden käsi-
ja taideteollisuusoppilaitos aloittaa saha- ja
levyalan ammatillisen koulutuksen 15 vuo-
den tauon jälkeen Päijät-Hämeessä. Laki am-
matillisesta koulutuksesta muuttui 1.1.1999.
Se toi opetussuunnitelmien perusteisiin am-
matin laaja-alaiset perusvalmiudet sekä eri-
koistumisen johonkin ammatin osa-alueeseen
mahdollistaen vähintään 20 opintoviikon pi-
tuisen työpaikoilla tapahtuvan opiskelun eli
työssäoppimisen.

Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
toteuttaa aloitettavat perustutkinnot yhteis-
työssä Koskisen Oy:n kanssa. Opiskelijat
opiskelevat ammatilliset teoriaopinnot omis-
sa erillisissä tiloissaan Järvelässä. Koskisen
Oy:n työyhteisö opettaa puolestaan käytän-
nön työelämää. Työssäoppimispaikat ovat
Koskisen Oy:n tuotantolinjoilla siten, että
opiskelijat saavat mahdollisimman laajan pe-
rustiedon levy- ja sahaprosessien hoidosta.

Opiskelijat suorittavat puualan perustut-
kinnon. Tavoitteena on, että kuusi opiskelijaa
suorittaa sahateollisuuden koulutusohjelman,
sahaprosessinhoitaja ja kymmenen opiskelijaa
levyteollisuuden koulutusohjelman, levypro-
sessinhoitaja. Ammatillisen perustutkinnon
lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus lukea
lukion kursseja äidinkielestä, ruotsista, eng-
lannista ja matematiikasta. Koulutuksen ai-

kana voi siis suorittaa kolme tutkintoa; saha-
prosessin- ja levyprosessinhoitaja sekä yliop-
pilastutkinnon. Tutkinnon suoritettuaan
opiskelijoilla on jatko-opintokelpoisuus am-
mattikorkeakouluun sekä Tekniseen korkea-
kouluun asti.

Koskisen Oy ottaa tarjotun mahdollisuu-
den sekä etuoikeutena että velvollisuutena.
Opettajia yhtiöstä löytyy riittävästi. Työn
ohella kouluttamiseen ja kouluttautumiseen
on vuosien mittaan harjaannuttu.

Vähintään 16 opiskelijan uusi luokka
aloittaa syyskuussa 2001. Oppilaat valmistu-
vat kolmen vuoden kuluttua (vuonna 2004)
puun ammattilaisiksi. Samana vuonna aloit-
taa uusi luokka, sillä levy- ja saha-alahan on
merkittävä työllistäjä Suomessa. Suomen me-
kaanisessa metsäteollisuudessa on työpaikko-
ja yli 20 000. Niistä Päijät-Hämeen alueella
on yli 3 000.

Koulutukseen panostaminen onnistuu
harvoin ilman alkuvaikeuksia ja muutosvas-
tarintaa. Asenteet muuttuvat yleensä hitaasti,
mutta vielä hitaampaa on arvojen muuttumi-
nen. Mielikuvan muutos pelkän kovan työn-
teon arvostuksesta osaamisen arvostukseen
vei aikaa. Ammatillisen koulutuksen vakiin-
nuttaminen osaksi koko yrityksen arvoja on
keskeinen työhyvinvoinnin perusta Koskisen
Oy:ssä. Koskisen Oy:n kymmenvuotistavoite
onkin, että koko henkilöstöllä on ammatti-
tutkinto suoritettuna.

Koulutus on jatkuva prosessi työssä ja
työn kautta oppimista. Koulutus on myös
osaltaan vaikuttanut siihen, että henkilöstö
on kasvanut johtamistavan muutokseen.
Työntekijät ovat pitäneet Koskista turvallise-
na työpaikkana ja luottamus yritysjohtoon
on koettu vahvaksi. Taloudellinen ja ajallinen
panostus koulutukseen on kannattanut: hen-
kilöstön vaihtuvuus on pienentynyt, tuotanto
on kasvanut ja tuotteet ovat jalostuneet pi-
demmälle. Myös työpaikat ovat lisääntyneet.
Henkilöstön luottamus yhtiöön ja sen joh-
toon ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan
se pitää ansaita uudestaan joka päivä.

Suomalainen, mystinen metsä on innoitta-
nut ennen ja nyt. Se innoitti Sibeliuksen

aikanaan säveltämään ja nykypäivän
arkkitehdit suunnittelemaan. Suunnittelu-

työn tulos, 90 000 m3:n Sibeliustalo
rakennettiin historialliselle paikalle

Vesijärven rantaan; Lahteen.
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Erinomaisuus ennen kaikkea

Koskisen Oy päätti uudistaa arvonsa laa-
jan joukon yhteistyöllä. Henkilökunnan kes-
kuudessa on tehty arvokysely, jolla pyrittiin
selvittämään, mitkä arvot kuvaavat tällä het-
kellä parhaiten yritystä sekä millaisiin arvoi-
hin työntekijät haluaisivat yrityksen sitoutu-
van. YT-neuvottelukunnan työn pohjalta yh-
tiön strategiaryhmä pohti arvoja edelleen ja
loppujen lopuksi arvoiksi päätyivät seuraavat:
luottamus, luovuus, rohkeus ja tuloksellisuus.

Rohkeus arvona viestittää kykyä omatoi-
misuuteen ja päätösten tekoon ilman pelkoa
epäonnistumisesta. Tällöin maaperä on otol-
linen myös luovuudelle. Luovan yrityksen il-
mapiiri kannustaa jokaisesta työntekijästä
lähtevien ideoiden esiin tuomiseen, uusien ja
omaperäisten ratkaisuiden etsimiseen sekä
uusien ja parempien menetelmien ja työtapo-
jen käyttöönottoon.

Yrityksen uudeksi arvoksi otettiin myös
tuloksellisuus: prosessit toimivat virheettö-
mästi ja nopeasti, läpimenoajat pienenevät ja
ylimääräisen työn osuus vähenee. Asiakkaat
ovat tyytyväisempiä ja työntekijöiden aikaa
jää enemmän oman työn ja prosessien jatku-
vaan parantamiseen.

Arvojen rinnalla ovat liiketoiminnan pää-
määrät: taloudellinen tulos, prosessien tehok-
kuus ja oppiminen. Sekä arvojen että liiketoi-
minnan päämäärien ytimenä on asiakas. Asi-
akkaiden lisäksi olennaisiin sidosryhmiin
kuuluvat omistajien lisäksi mm. puun myy-
jät, rahoittajat ja viranomaiset.

Strategiaprosessi

Koskisen Oy:n strategiaprosessin eteneminen
on määritelty uudelleen. Siitä tuli systemaat-
tisempi ja erityisesti erilaisten analyysien hy-
väksikäyttöä tehostettiin. Strategiaprosessissa
etsittiin tärkeimmät konkreettiset toimenpi-

teet haluttuihin päämääriin pääsemiseksi. To-
teutumista seurataan yhtiötason tasapainote-
tulla mittaristolla (Balanced Scorecard), joka
antaa pelkkiä talousmittareita monipuolisem-
man kuvan yrityksen tilasta; lisäksi toimintaa
tarkastellaan asiakkaan, prosessien sekä oppi-
misen ja innovatiivisuuden näkökulmista.
Strategian pohjalta laaditaan budjetit sekä
yksiköiden toimintasuunnitelmat, joiden to-
teutumista myös mitataan. Eri yksiköiden
toiminnoille määritellään tarvittavat operaati-
ot, joilla tähdätään toimintasuunnitelman ja
sitä kautta strategian toteutumiseen.

Koko strategiaprosessin yksi sykli toimii
yhtenä jatkuvan parantamisen ympyrän
(PDCA-ympyrä) pyörähdyksenä; ensin suun-
nitellaan toimenpiteet olemassa olevan tie-
don pohjalta, toteutetaan suunnitelma yksi-
köissä ja toiminnoissa, arvioidaan onnistu-
mista ja lopuksi otetaan hyvät käytännöt
osaksi toimintaa. Jatkuva parantaminen on
nimensä mukaisesti toistuvaa, joten uusi stra-
tegiaprosessi lähtee jälleen käyntiin uusien ja
entistä kattavampien tietojen pohjalta. Sisäi-
sen tiedonkeruun ja analyysin rinnalla kulkee
koko ajan myös ulkoinen tietojen keräämi-
nen ja analysointi. Analyyseja varten pyritään
kehittämään koko ajan monipuolisempi ja
laaja-alaisempi tietojenkeruujärjestelmä, jon-
ka välttämättömänä osana on myös työnteki-
jöiden omaama hiljainen tieto.

Kokonaisvaltainen johtaminen

Koskisen Oy:n mottona on ”Laatu kertoo te-
kijän”. Yrityksellä on jo vuosia ollut ISO
9002 ja ISO 14001 -standardit. Standardien
edellyttämä taso on kuitenkin perustaso, joka
ei kaikessa toiminnassa anna enää lisää pot-
kua toiminnan kehittämiseen. Niinpä Koski-

sen Oy on alkanut siirtyä TQM:ään –koko-
naisvaltaiseen laatujohtamiseen, jonka tarkoi-
tuksena on integroida laadun kehittäminen
osaksi kaikkea toimintaa. Tulevaisuudessa
standardien edellyttämä taso jää väistämättä
taustalle, vaikka ISO-standardit voivat olla
markkinointia ajatellen hyödyllisiäkin.

Oleellinen muutos TQM-ajatteluun pe-
rinteisestä laadunhallinnasta siirryttäessä on
aktiivinen laaduttomuuden ennaltaehkäisy.
Perinteisesti asiakkaan kokemaa laatua ollaan
parannettu tarkastamalla tuotteiden virheet-
tömyys. Se on kuitenkin tehotonta, aikaavie-
pää ja kallista. Reaktiivisesta laadun paranta-
misesta halutaan siirtyä yhä vankemmin pro-
aktiiviseen, ennaltaehkäisevään laadunhallin-
taan. Tämä onnistuu vain faktapohjaisella,
systemaattisella palvelutapahtumien ja tuot-
teiden valmistuksen mittaamisella ja analy-
soinnilla.

Erilaiset laadun kehittämisen tekniikat on
helppo oppia ja omaksua erilaisissa koulutus-
tilaisuuksissa. Suurimmat haasteet asettaa yri-
tyskulttuuri ja arvomme. Nämä eivät voi olla
ristiriidassa erinomaisuuteen tähtäävien toi-
menpiteiden kanssa. Kaiken tekemisen pitää
viestiä, että laadun parantaminen on syiden
eikä seurausten poistamista. Koskisen kasva-
essa luottamuksen merkitys korostuu kaiken
aikaa. Työnteon paras asiantuntija on työnte-
kijä itse, joten heidän asiantuntemukseen tu-
lee voida luottaa. Luottamus toimii myös toi-
sin päin: työntekijät voivat luottaa siihen,
että yrityksen johto tekee järkeviä päätöksiä.

Toiminnan jatkuva parantaminen on
mahdollista yhdistämällä ihmisten monitai-
toisuus ja ennakkoluuloton ilmapiiri. Tässä-
kin asiassa työntekijät ja esimiehet ovat sa-
massa veneessä.

Markku Koskinen, toimitusjohtaja
Koskisen Oy
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Juhani Vainio, toiminnanjohtaja
Pro Puu ry.

Puuseppyyden tuotteistaminen

Pro Puu ry on vuonna 1997 perustettu aat-
teellinen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena
on puun puolesta puhuminen. Yhdistys on
jäsenmäärältään, noin 40 jäsentä, pieni, am-
mattilaisten yhteenliittymä.

Yhdistys hallinnoi Lahden satamassa, en-
tisessä Tulitikkutehtaan kiinteistössä Pro Puu-
keskusta, jossa sijaitsevat galleria, myymälä,
toimistotilat sekä kolmen puusepän verstas.

Yhdistys rahoittaa toimintansa galleria- ja
myymälätuloilla sekä gallerian näyttelyihin
saaduilla satunnaisilla kohdeapurahoilla.

Viimeiset vuodet yhdistyksen resurssit
ovat sitoutuneet koulutustoimintaan. Pro
Puu hallinnoi 2,5 vuotta kestäneen, ESR-ra-
hoitteisen verkostokoulutusprojektin, johon
osallistui 20 puuseppää ja muotoilijaa. Pro-
jekti päättyi viime vuoden lopussa ja projek-
tin päätteeksi koulutukseen osallistujat perus-
tivat yhteisen markkinointi- ja kehitysyhtiön,
Promotto Oy:n.

Tämän kuun lopussa puolestaan päättyy
toinen, vuoden kestänyt mestari-kisälli kou-
lutusprojekti. Sen ajatuksena oli nuorten,
aloittavien puuseppäyrittäjien kouluttaminen
ja tukeminen. Koulusta valmistuneet, yrittä-
jyydestä kiinnostuneet puusepät saivat mah-

dollisuuden toimia itsenäisinä yrittäjinä mes-
taripuuseppien verstailla vuoden ajan ilman
sitoutumista kone- tai laiteinvestointeihin.
Lisäksi kisälliyrittäjät suorittivat projektin ai-
kana yrittäjän perustutkinnon.

Molempien koulutusprojektien tuloksena
on saatu luoduksi tiivis Pro Puu verkosto,
jossa vanhempien ja nuorempien puuseppien
lisäksi yhteistyössä toimivat alan suunnitteli-
jat, arkkitehdit sekä muutama puun tuottaja.

Promotto Oy

Verkostokoulutusprojektin päätteeksi on pe-
rustettu pienyrittäjien omistama markkinoin-
ti- ja kehitysyhtiö. Yhtiön tavaramerkki on
motto – ajatus jalostaa puuta.

Yrityksen toiminta-ajatuksena on toimia
jo olemassa olevan osaajaverkoston (puusepät
ja muotoilijat) katto-organisaationa ja hoitaa
pääasiassa verkoston markkinointi- ja kehi-
tystehtäviä sekä kehittää verkostoyrittäjien lii-
ketoimintoja. Yritykselle rakennetaan vahva
brandi yhteisesti sovittuun arvotaustaan poh-
jautuen, johon kaikki yrittäjät sitoutuvat.

Yrityksen arvotaustana on suomalainen ja
päijät-hämäläinen puuosaaminen, puusep-
pyyden kultturellinen historia ja arvoketjun
hallinta metsästä lopputuotteeksi.

Ajatus jalostaa puuta – muotoilun, mesta-
rillisen kädentaidon ja viimeistellyn laadun
korostaminen ja arvostaminen. Suomalaisten
erikoispuulajien suosiminen, niiden erikoiso-
minaisuuksien hyväksikäyttö ja puun materi-
aalisen arvon lisääminen.

Toimintamalli perustuu siihen, että kaikki
osakasyritysten markkinointi-, myynti-, tila-
us- ja laskutustoiminta hoidetaan keskitetys-
ti emoyhtiön kautta. Siirtymäkauden jälkeen
verkostoyrittäjien kaikki laskutus kulkee
emoyhtiön kautta, josta emoyhtiö ottaa tie-
tyn prosentin.

Yrityksen liikeideana on tuottaa pääasias-
sa massiivipuisia, huippulaatuisia, muotokie-
leltään muista erottuvia, innovatiivisia ja
uniikkeja tuoteperheitä; huonekaluja, pien-
esineitä ja sisustuskokonaisuuksia sekä suun-
nittelupalveluita valikoidusti kohdennetuille
asiakasryhmille sekä valtakunnallisesti että
globaalisesti. Mahdollisimman suoria jakelu-
kanavia käyttäen ja nykyaikaisen sähköisen
kaupankäynnin välineitä hyödyntäen.
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Puuseppyyden tuotteistaminen

Menestyäkseen kansainvälisessä taloudessa
puuseppäyrittäjän on omaksuttava uusia toi-
mintamalleja. Ne voidaan kiteyttää muuta-
maan avainsanaan: tuotteistaminen, yhteis-
työverkostot ja brandit. Puusepän kannalta
brandi on näistä ehkä uusin asia. Brandin pe-
rustana käsityössä ovat kuitenkin sen luontai-
set arvot: käsin tekeminen, luonnonmukai-
suus, perinteet ja korkea ammattitaito.

Tuotteistamisprojektissa on huomioitava
tuotteelle asetettavia kriteerejä: tarve markki-
noilla, jakelu, toteutuskelpoisuus, toimivuus
ja uutuus. Eli puusepän kannalta ajateltuna
itse tekemistä tärkeämmäksi ymmärrettäisiin
se mitä tehdään ja kenelle tehdään.

Tuotantoprosessin verkottaminen tarjoaa
puusepille paljon etuja: yrittäjä voi keskittyä
ydinosaamiseensa, käsillä tekemiseen, kapasi-
teetti lisääntyy ilman investointeja, yrittäjä
voi erikoistua, saavutetaan säästöjä yhteishan-
kinnoilla, saadaan resursseja uusien tuotanto-
menetelmien kehittämiseen, kyetään tarjoa-
maan ja valmistamaan suurempia projekteja,
mahdollisuudet piensarjatuotannon suunnit-
teluun ja toteuttamiseen paranevat.

Yksittäisen puusepän suurin voima, osaa-
minen, on mahdollisuus, mutta se voi olla
yrittämisen kannalta myös heikkous. Käsi-
työtä ei kannata tuhlata tuotantoprosessin
kaikkiin vaiheisiin. Nykyteknologia esim. tie-
tokonepohjainen mallintaminen yhdistettynä
automatisoituun tuotantoon on lähestulkoon
edellytys piensarjatuotannon taloudellisesti
kannattavaan tuotantoon.

Puuseppien yhteistyön esteinä Suomessa
on koettu kateus, epäluulo ja epäily vasta-
puolen laatu- tai toimitusvarmuudesta jne.
Nämä tulokset saatiin myös ennen verkosto-
koulutusta tehdyssä kyselyssä.

Perinteisesti Suomessa yrittäjät ovat toimi-
neet yksinäisinä susina. Meiltä puuttuvat pe-
rinteet, päinvastoin kun esimerkiksi Italiassa,
jossa alan toimijat toimivat jonkintasoisessa
yhteistyöverkostossa. Yhteistyön, todellisen

verkottumisen onnistumisen yksi perusedel-
lytys on syvälle juurtuneiden asenteiden
muuttaminen. Onnistunut verkottuminen
vaatii myös yhteisten tavoitteiden hyväksy-
mistä ja sitoutumista pitkäjänteiseen toimin-
taan. Tuloksia ei saavuteta hetkessä.

Oikeiden jakelukanavien löytäminen ja
rakentaminen on olennainen asia, jotta tuot-
teet löytävät tiensä asiakkaan luo. Suomessa
tilauspuusepät toimivat pääasiassa suoraan
loppuasiakkaan kanssa. Pienesineitä taas
myydään useimmiten myyntitiliperiaatteella,
jolloin tekijä saa korvauksen vasta myyntipai-
kan myytyä tuotteen. Vain harvat liikkeet os-
tavat tavaran suoraan toimittajalta. Suurem-
pien sarjojen valmistaminen, joka vaatii in-
vestointeja raaka-aineisiin ja työhön, ja jonka
myyntitulojen tuloutus on epävarmaa, on
suuri kynnys monelle tekijälle. Toisaalta vain
kohtuullisen suurten sarjojen valmistus on
edellytys tuotteen tuotantokustannusten pitä-
miseksi kurissa. Yhtälö on siis nykyisillä jake-
lujärjestelmillä ratkaisematon.

Yksityisen puusepän ajasta jo tällä hetkel-
lä kuluu lähes puolet muuhun kuin itse teke-
miseen. Raaka-aineen hankinta, tarjouslas-
kenta, neuvottelut asiakkaiden kanssa, lasku-
tus, rahaliikenteen hoitaminen yms. vievät
lopun ajan. Puhumattakaan sitten edellä mai-
nituista jakeluteiden ja asiakassuhteiden luo-
misesta ja hoitamisesta tai markkinoinnista,
joihin puusepillä ei ole taloudellisia eikä hen-
kisiä resursseja.

Kun markkinointi pelkästään kotimarkki-
noilla takkuaa, miten voidaan edes kuvitella
maailmanmarkkinoiden valloitusta? Ainoa
ratkaisu on verkottuminen yhteisen tai yh-
teisten brandien alle. Maailmassa löytyy tilaa
korkealaatuisille, uniikeille tuotteille. Suo-
mestakin löytyy esimerkkejä ennakkoluulot-
tomista, innovatiivista kädentaitajista, jotka
ovat menestyneet maailmalla.

Menestymisen avaimet tulevaisuudessa
ovat: todellinen verkottuminen (erikoistumi-
nen), uuden teknologian hyväksikäyttö,
markkinointi ja jakelukanavien hallinta.

Kurssilla kommentoitua:

Innovaatiot syntyvät hektisyydestä,
luovuus vaatii rauhaa.
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Lauri Palojärvi
Hallituksen puheenjohtaja, MAEK
Johtaja, Finnforest Oyj

Maaseudun kehitys ja
yrittäminen metsäsektorin tulevaisuuskysymyksenä

Metsäsektorin merkitys maaseudulle on ollut
ja on suuri, koska sektori on tuonut sekä työ-
paikkoja että rahaa maaseudulle. Viime vuo-
sina yhä suurempi osuus sektoriin kuuluvista
tai niitä palvelevista työpaikoista on syntynyt
pk-yrityksiin. Metsän omistusrakenteessa
kaupunkilaisten osuus on lukumääräisesti
voimakkaasti kasvanut.

Sektorin tarjoamat työpaikat kokonaisuu-
tena ovat vähentyneet. Palkkatyö on siirtynyt
erityisesti kone- ja kuljetusyrittäjille. Hoito-
töitä haittaa ammattitaitoisen työvoiman
puute.

Erillisongelma on syntymässä tieverkoston
ylläpidossa: pelkästään metsätalouden tarpei-
siin ei julkisia väyliä ylläpidetä! Puuhuoltoa ei
taas voida ajatellakaan ilman toimivaa metsä-
tieverkkoa. Aluekehityksen myötä ongelma
kärjistynee lähivuosina.

Tulevaisuus

Tuotantolaitokset Suomessa sijaitsevat hyvien
kuljetusreittien varrella ja siten maaseutuke-

hitys koskettaa metsäsektoria ennen kaikkea
puuhuollon kautta – saadaanko tulevaisuu-
dessakin suomalaiselta maaseudulta tuotan-
tolaitosten tarvitsemaa korkeatasoista raaka-
ainetta ”kilpailukykyisesti”? Samalla on tie-
tysti huolehdittava siitä, että tuotantolaitos-
ten toimintaympäristö pysyy kilpailukykyise-
nä – siinä suhteessa näkymät Suomessa eivät
ole huonot.

Puuhuollon kannalta ratkaisevaa on toi-
saalta hoito- ja korjuutyön onnistuminen
mukaan lukien, metsänkäyttöä koskevien ra-
joitusten taso, toisaalta kuljetuksien toimi-
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vuus. Molemmissa tapauksissa tarvitaan met-
sistään kiinnostunutta omistajakuntaa, osa-
avaa työvoimaa sekä kunnollista kalustoa.

Aluekehitys uhkaa säilyttää nykyisen
suuntansa, jonka mukaan väestömme siirtyy
keskuksiin, Oulua lukuun ottamatta pääosin
eteläiseen Suomeen. Voisiko yrittäjyydestä ja
sen edelleen kehittämisestä olla apua ainakin
metsäsektorin tärkeissä kysymyksissä? Voisiko
metsäsektori itse kehittyä kannattavasti taval-
la, joka loisi lisää tilaa yrittämiselle prosessin
eri vaiheissa loppukäyttö mukaan luettuna?
Voisivatko tällaiset kehityssuunnat ruokkia
toinen toisiaan? Uskon että on mahdollista
löytää kaikkiin kysymyksiin myönteisiä vas-
tauksia.

Panostukset
maaseudun kehittämiseen

Alueiden kehittämiseen on osoitettu ns.
Agenda-kaudella (2001–06) poikkeuksellisen
paljon varoja. Aluekeskus- ja/tai osaamiskes-
kusverkosto luo rungon, jonka varassa erityi-
sesti Itä- ja Pohjois-Suomen – maamme maa-
seutuvaltaisimman osan – toivotaan kehitty-
vän. Yhdessä EU-varat, kansalliset julkiset
panokset ja ennen kaikkea eri puolilla Suo-
mea löytyvät alueelliset resurssit luovat huo-
mattavan potentiaalin, joka taitavasti käytet-
tynä voi vaikuttaa ratkaisevasti maaseudun-
kin kehittymiseen.

Yrittämisen
potentiaalit metsässä

ja maaseudulla

Lauri Palojärvi johti kurssin päätöspäi-
vänä paneelia, jossa keskityttiin yrittäjyy-
teen. Aihetta alustivat asiantuntijat eri
aloilta.

Lämmöntuotanto

Kansainväliset ilmastosopimukset edel-
lyttävät Suomelta toimia kasvihuonekaa-
sujen vähentämiseksi. Puun käyttö ener-
giaksi antaa tähän hyvän mahdollisuu-
den. Valtioneuvoston uusiutuvien ener-
gialähteiden edistämisohjelmassa ja kan-
sallisessa metsäohjelmassa onkin asetettu
haastavat tavoitteet puun käytön lisäämi-
selle. Myös valmisteilla oleva kansallinen
ilmastostrategia korostaa puun energia-
käytön tärkeyttä. Näin ollen sekä kan-
sainvälinen että kansallinen lähtökohta
puun energiakäytön tehostamiselle on
erittäin suotuisa.

Puuenergian laajamittainen käyttö
vaatii paitsi investointeja uusiin laitok-
siin, myös uutta ja vireää yritystoimintaa
sekä lämmön tuotantoon että energia-
puun hankintaan. Jotta asetettuihin ta-
voitteisiin päästäisiin, satsauksia on teh-
tävä kaikilla käyttösektoreilla voimalai-
toskäytöstä pientalolämmitykseen saak-
ka.

Suurkäytön osalta suurimmat odotuk-
set kohdistuvat metsähakkeeseen. Suur-
ten laitosten polttoainehuolto tarjoaakin
mittavan potentiaalin erilaiselle yritystoi-
minnalle. Tarvitaan suuri joukko uusia

Viime vuosina leimallista on ollut yksilöi-
den –usein työttömäksi jääneiden– koulutta-
minen kyvykkääksi etsimään uutta palkka-
työtä. Tulokset eivät ole olleet kiitettävät, jos-
kin hyvää tahtoa maassa varmasti on. Ehdo-
tan, että lisäratkaisuksi panostettaisiin entistä
paljon voimakkaammin yrittämiseen ja uu-
siin yrityksiin erityisesti maaseudulla – siten
kannustettaisiin yrityksiä luomaan ne työpai-
kat, joihin ihmiset voisivat siirtyä. Uskon,
että hyötysuhde ainakin aluksi olisi parempi
kuin sinänsä arvokkaassa ”koulutuksen kaut-
ta uuteen työpaikkaan –jota ei välttämättä
ole syntynyt -prosessissa”. Toimivia malleja
uusien yritysten synnyttämiseksi ja olevien
kasvattamiseksi on jo olemassa – nyt tarvi-
taan ennen kaikkea uskallusta ja resursseja
noiden mallien saamiseksi laajemmin käyt-
töön.

Maaseudullakin yrittäjien tulee tietysti pe-
rustaa toimintansa alueensa ja toimintaympä-
ristönsä luontaisiin edellytyksiin ja vahvuuk-
siin. Perinteisen puuhuollon ja tarvitsemansa
tieverkoston ylläpidon ohessa metsäsektori
voi tarjota muitakin mahdollisuuksia esimer-
kiksi: raaka-aineiden valikointi, lämpöyrittä-
minen, metsänomistajien tarvitsemia palvelu-
ja, sertifiointitoiminta, koko rakentamisen
ketju, sisustus- ja huonekaluteollisuus jne.

Kiitos metsäsektorimme globaalisuuden,
markkinat ovat auki koko maailmaan. Ja
markkinoinnin vetureitakin on – ne tarvitse-
vat yhteistyökumppaneita!

Pekka Kauppi, Simo Jaakkola,
Kari Mielikäinen • Kalle J.
Korhonen, Jyrki Malmio •
Pekka S. Rajala, Juhani Sormunen

Antti-Pekka Pietilä, Lasse
Lehtinen ja Juha-Pekka Ripatti
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metsäpalvelu-, metsäkone-, haketus- ja kulje-
tusyrittäjiä, jotta polttoainehuolto toimisi
luotettavasti ja tehokkaasti.

Pienkäytön osalta halkojen ja pilkkeiden
tuotanto tarjoaa mahdollisuuksia sekä päätoi-
misille yrittäjille että lisäansiomahdollisuuk-
sia metsänomistajille. Pelkästään Suomen
omakotitaloissa on noin miljoona tulisijaa,
jotka ovat tällä hetkellä vajaakäytössä. Eräs
syy tähän on ostopolttopuun huono saata-
vuus yrittäjäkunnan puutteen vuoksi. Myös
puun jalostaminen pelleteiksi on eräs mah-
dollisuus, joskin pelletin laadun ja tuotanto-
kustannusten hallinta on pienimuotoisessa
tuotannossa ongelmallista.

Polttoainehuollon lisäksi uutena maaseu-
dun yritysmuotona on yleistynyt ns. läm-
pöyrittäjyys. Lämpöyrittäjä tuottaa valmista
lämpöä ja lisää siten itse energiapuunsa jalos-
tusastetta. Pääosa nykyisistä lämpöyrittäjistä
on maatalousyrittäjiä, joille lämpöyrittämi-
nen on lisätulonlähde.

Työtehoseurassa tehdyn tutkimuksen mu-
kaan maahamme voisi syntyä uusia lämpö-
yrittämiseen perustuvia kunnallisia lämpölai-
toksia lähes 900 vuoden 2005 loppuun men-
nessä. Jo toiminnassa olevat laitokset mukaan
lukien kunnallisia kohteita lämmittäisi tuol-
loin tuhat lämpölaitosta. Lämpölaitokset si-
jaitsisivat noin 300 kunnassa. Toteutuessaan
nämä käyttäisivät puupolttoainetta yhteensä
yli 2 miljoonaa irtokuutiometriä vuodessa.
Määrä vastaisi Suomen nykyistä metsähak-
keen kokonaiskäyttöä. Tällä hetkellä lämpö-
yrittäjien hoitamissa laitoksissa metsähak-
keesta poltetaan noin 5 prosenttia.

Puun energiakäyttö antaa maaseudun yri-
tystoiminnan elvyttämiselle monia mahdolli-
suuksia, mutta samalla myös mittavia haas-
teita. Haasteisiin tarttumiseen tarvitaan en-
nakkoluulotonta ja innovatiivista yrittäjäkun-
taa, jonka kannustamiseen myös yhteiskun-
nan on panostettava.

Seppo Tuomi, tutkimuspäällikkö
Työtehoseura

Metsäpalvelut

Metsäpalveluyrityksiä on kahdenlaisia. Met-
sänhoitoyhdistysten kanssa samalla sektorilla
toimivat yksityiset metsätoimistot, jossa toi-
mihenkilöyrittäjä tuottaa kaikki palvelut. Sit-
ten on kahdenlaisia metsurikoulutuksen saa-
neita, suorittavaa työtä tekeviä yrittäjiä. ”Ky-
lämetsurit” ottavat toimeksiantoja useilta eri
työnteettäjiltä, ”ennakkoverolippu metsurit”
ovat toimineet aikaisemmin esimerkiksi
puunhankinta yhtiöllä, mutta tekevät nyt
yrittäjinä aivan samoja töitä, samalle yhtiölle.

Työtehoseura on tutkinut metsäpalvelu-
yrittäjyyttä 1999. Tutkimuksen mukaan suo-
messa on 450 metsäpalveluyritystä. Noin
300 on metsuriyrittäjiä ja noin 150 toimi-
henkilöyrittäjiä. Suurin osa yrityksistä sijait-
see puuntuotannollisesti tärkeillä alueilla eli
Keski- ja Itä-Suomessa.

Toimihenkilöyrittäjän pahin este on epä-
terve kilpailu. Metsänomistajat maksavat ve-
ronluonteista, metsäpinta-alaan perustuvaa
metsänhoitomaksua metsänhoitoyhdistyksil-
le. Se vääristää kilpailua ja yrittäjän on vaikea
hinnoitella toimintaansa kilpailukykyiseksi.
Metsänhoitomaksusta voi hakeutua eroon,
mutta se ei ole yleistä.

Apua vääristyneeseen kilpailuun yritetään
löytää metsätoimihenkilöyrittäjien yrittäjä-
verkostolla. Osakeyhtiöön kuuluu noin 40
yrittäjää ja tarkoituksena on hakea keskitetys-
ti metsästään vieraantuneita metsänomistajia.
Verkoston avulla kerätään rahaa, jolla hoide-
taan markkinointia ja otetaan aktiivisesti yh-
teyttä metsänomistajiin.

Timo Rajajärvi, metsäpalveluyrittäjä
MoniMetsä

Matkailu

Matkailu on maailman nopeimmin kasvava,
työllistävä ja valuuttaa maahan tuova teolli-
suuden ala. Kunnat ovatkin laatineet strate-
giaohjelman, jossa on kaksi toimialaa: infor-
maatioteknologia ja matkailu.

Matkailu on elinkeinona hyvin nuori. Yli-
opistollinen koulutus on matkailussa vasta al-
kamassa. Matkailu on aiemmin ollut sivutuo-
te, mutta tilanne on muuttumassa. Yrittäjät
ovat nykyään päätoimisia ammatinharjoitta-
jia, jotka osaavat taloudellisen hallinnon,
operatiivisen osaamisen, asiakaslähtöisen tuo-
tantoprosessin, tuotekehityksen ja paljon
muuta.

Eräällä alueella tutkittiin matkailun raha-
virtoja. Vuonna -99 tehdyn tutkimuksen mu-
kaan matkailijan jättämästä markasta 29 pro-
senttia menee majoitus- ja ravitsemustoimin-
taan. Vähittäiskaupan osuus on 36 prosent-
tia, huoltamoiden 10 prosenttia, ohjelmapal-
veluiden 9 prosenttia ja muiden 16 prosent-
tia. Matkailijan jättämästä markasta siis kaik-
kiaan noin 70 prosenttia menee alueen elin-
keinoelämälle. Matkailuyritykset ruokkivat
aluetta ja siksi se on vahvasti esillä alueellisis-
sa työllistämis- ja yrittämissektoreilla.

Tämän hetken kompastuskivi on konsult-
tien laatimat mahdottomat matkailuhank-
keet maaseudulle. Kunnat elättävät valtavan
määrän strategioita laativia konsultteja, joista
ei ole vastuunkantajiksi. Yrittäjiksi pusketaan
henkilöitä, jotka eivät sovellu yrittäjiksi. Val-
mis konsepti ei toimi, jos ei asiakasta kuun-
nella eikä huomioida resursseja, kohteet ovat
saavuttamattomissa ja kenttä pirstaloitunut.

Luonto, rauhallisuus ja turvallisuus ovat
vahvuuksiamme. Ne täytyisi säilyttää, mutta
myös osata rahastaa oikein. 80 prosenttia asi-
akkaista on luonnossa liikkuvia suomalaisia.
He eivät maksa luonnossa liikkumisesta, eikä
20 prosenttia ulkomaalaisia meille riitä.

Ritva Korhonen, toimitusjohtaja
Nordia Management Oy

Kurssilla kommentoitua:

Saunan vuokraaminen on lämpöyrittämistä.
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Mikko Kuusinen, ylitarkastaja
Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto

Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden turvaamisen nykytilanne ja keinot

Nykyiset suojelualueet

Luonnonpuistot ja kansallispuistot ovat val-
tion maille perustettuja luonnonsuojelulain
mukaisia luonnonsuojelualueita. Luonnon-
puistot pyritään säilyttämään tutkimustarkoi-
tuksia varten mahdollisimman koskematto-
mina, minkä vuoksi yleisön pääsyä ja liikku-
mista on niillä rajoitettu. Kansallispuistojen
päätarkoituksena on luonnonsuojelu, mutta
niillä on myös merkitystä yleisinä luonnon-
nähtävyyksinä ja virkistyskäytön kohteina.

Osa luonnonsuojelulakiin perustuvista
muista valtion luonnonsuojelualueista on ni-
metty ominaispiirteidensä mukaan soiden-
suojelualueiksi, lehtojensuojelualueiksi tai
vanhojen metsien suojelualueiksi, osaa nimi-
tetään erityisiksi suojelualueiksi. Alueet säily-
tetään mahdollisimman luonnontilaisina,
mutta niissä sallitaan suojelutarkoitusta palve-
levat hoitotoimet ja ne ovat avoimina yleisölle.
Luonnonsuojelualueita, mukaan luettuna kan-
sallis- ja luonnonpuistot, oli vuoden 2000
alussa valtion mailla noin 1 345 000 ha.

Yksityisten omistamat suojelualueet on
aikaisemmin perustettu pelkästään maan-
omistajan hakemuksesta tai suostumuksella.

Uuden luonnonsuojelulain mukaan yksityi-
nen suojelualue voidaan perustaa myös ilman
hakemusta alueellisen ympäristökeskuksen
päätöksellä. Säädökset antavat mahdollisuu-
den alueen tiukkaan suojeluun tai rajoitet-
tuun käyttöön, joka ei ole ristiriidassa alueen
suojelutavoitteiden kanssa. Suurimmalla osal-
la yksityisten suojelualueista sallitaan jonkin-
laiset hoitotoimet. Joillakin alueilla varovaiset
hakkuut ovat mahdollisia alueellisen ympä-
ristökeskuksen luvalla tai sen vahvistaman
hoitosuunnitelman mukaisesti. Luonnonsuo-
jelulain mukaan luonnonsuojeluviranomai-
sen ja maanomistajan välillä voidaan sopia
myös alueen määräaikaisesta suojelemisesta.

Valtakunnalliset suojeluohjelmat

Valtioneuvosto on vuodesta 1978 lähtien teh-
nyt periaatepäätöksiä useista eri luontotyyp-
pien suojeluohjelmista, joita ovat esim.

• Soidensuojelun perusohjelma
• Lehtojensuojeluohjelma
• Vanhojen metsien suojeluohjelma

• Rantojen suojeluohjelma
• Harjujensuojeluohjelma.

Suojeluohjelmia toteutetaan pääsääntöisesti
perustamalla kohteista luonnonsuojelulain
mukaisia luonnonsuojelualueita. Metsien
käyttöä on eri alueilla säädelty eri tavoin. Esi-
merkiksi vanhojen metsien suojeluohjelman
alueilla ei saa harjoittaa metsätaloutta, kun
taas monilla lehtojensuojeluohjelmaan kuu-
luvilla alueilla on lehtokasvillisuuden ylläpi-
tämiseksi tehtävä luonnonhoitotoimenpiteitä
kuten varjostavien kuusten poistoa.

Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittä-
misohjelmassa päätettiin kansallis- ja luon-
nonpuistoverkon laajentamisesta, minkä pe-
rusteella uusia puistoja on perustettu ja van-
hoja laajennettu. Useita puistoja laajennetaan
edelleen mm. Natura 2000 -ohjelman yhtey-
dessä.

Suojeluohjelmien ensivaiheen toteuttami-
sella tarkoitetaan yksityisomistuksessa olevien
kohteiden rauhoittamista ao. ympäristökes-
kuksen päätöksellä tai hankkimista valtiolle
luonnonsuojelutarkoituksiin. Toisessa vai-
heessa perustetaan luonnonsuojelulain mu-
kaiset suojelualueet ns. vanhoista valtion alu-
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eista ja yksityisiltä hankituista alueista. Yksi-
tyismaat siirtyvät Metsähallituksen hallintaan
viimeistään silloin, kun alueiden suojelu on
vahvistettu asetuksella tai lailla. Osa alueista
on liitetty Metsäntutkimuslaitoksen hallin-
noimiin luonnonsuojelualueisiin.

Suojeluohjelmien toteuttaminen tehostui
merkittävästi talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan tehtyä 4.6.1996 päätöksen luonnon-
suojeluohjelmien rahoitusohjelmasta vuosille
1996-2007. Suojeluohjelmien toteuttami-
seen, maanhankintaan valtiolle ja maanomis-
tajille maksettaviin korvauksiin on varattu
yhteensä noin 3,3 miljardia markkaa. Tavoit-
teena on, että valtioneuvostossa vahvistetut
luonnonsuojeluohjelmat saataisiin toteutet-
tua vuoteen 2007 mennessä.

Natura 2000 -verkosto

Natura 2000 -verkosto perustuu Euroopan
yhteisön luontotyyppien sekä luonnonvarai-
sen eläimistön ja kasviston suojelusta annet-
tuun direktiiviin (ns. luontodirektiivi) ja
luonnonvaraisten lintujen suojelusta annet-
tuun direktiiviin (ns. lintudirektiivi). Luonto-
direktiivin liitteissä mainitaan yhteisön tär-
keinä pitämät luontotyypit ja ensisijaisesti
suojeltavat luontotyypit sekä lajit, joiden suo-
tuisan suojelutason säilyttämiseen pyritään
verkoston avulla. Lintudirektiivi puolestaan
velvoittaa jäsenvaltiot liittämään Natura
2000 -verkostoon lukumäärältään ja kooltaan
sopivimmat linnustonsuojelualueet. Kaikki-
aan ehdotukseen sisältyy 1 524 aluetta ja
noin 4,8 milj. ha.

Muut erityisalueet

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä luetellaan yh-
deksän suojeltavaa luontotyyppiä, jotka ovat
uhanalaisia, luonnonarvoiltaan merkittäviä

elinympäristöjä. Luontotyyppikohteita ei saa
muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden
säilyminen vaarantuu. Muuttamiskielto tulee
voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus
tekee alueesta rajauspäätöksen. Luonnonsuo-
jelulain suojeltuja luontotyyppejä esiintyy
pääasiassa Etelä-Suomessa ja niiden koko-
naispinta-alan on arvioitu olevan noin 2 000
ha.

Luonnonsuojeluasetuksella on määrätty
485 häviämisvaarassa olevaa uhanalaista lajia
erityisesti suojeltaviksi. Erityisesti suojeltavan
lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan
hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.
Kielto tulee voimaan kuitenkin vasta, kun
alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään
määritellyt lajin elinympäristön ja antanut
päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja halti-
joille. Toistaiseksi on tehty vain muutamia
valkoselkätikan ja erityisesti suojeltavien kas-
vien elinympäristöjen rajauspäätöksiä.

Ulkoilulain nojalla on perustettu seitse-
män valtion retkeilyaluetta eri puolille Suo-
mea (noin 38 400 ha). Retkeilyalueet on lä-
hinnä tarkoitettu kansalaisten retkeily- ja vir-
kistyskohteiksi näitä tarkoituksia palvelevine
rakenteineen ja muine palveluineen. Metsäta-
louden harjoittamisessa, metsästyksessä, ka-
lastuksessa ja muussa käytössä otetaan huo-
mioon ulkoilutoiminnan tarpeet. Monilla
retkeilyalueilla on lisäksi laajoja luonnontilai-
sena säilytettäviä aarniosia.

Kunnilla on niiden omilla päätöksillä vir-
kistykseen ja suojeluun varatuista metsistä ei
ole tarkkoja ajantasaisia tilastotietoja, mutta
voidaan karkeasti arvioida, että noin 2 %
kuntien metsistä on joko luonnonsuojelulail-
la tai niiden omilla päätöksillä suojeltuja. Li-
säksi kuntien omistuksessa on paljon metsiä,
joiden metsätalouskäyttöä on rajoitettu.

Erämaalain nojalla on perustettu laajoja
erämaa-alueita pohjoisimpaan Lappiin val-
tion alueille. Yhteensä 12 alueen yhteispinta-
ala on noin 1,5 milj. ha, josta metsää on noin
0,5 milj. ha. Näillä alueilla on Suomen laa-
jimmat tunturialueet ja merkittävimmät met-

sänrajametsät sekä monimuotoista suo- ja ve-
siluontoa. Pääosa metsistä on talouskäytön
ulkopuolella, ja eräillä alueilla toteutetaan ns.
luonnonmukaista metsänhoitoa siten, kuin
siitä kunkin alueen hoito- ja käyttösuunnitel-
massa päätetään.

Vahvistetuissa seutu- ja yleiskaavoissa on
jonkin verran sellaisia suojeluun varattuja
alueita, jotka eivät kuulu muihin suojelualu-
eisiin tai -ohjelmiin. Tällaisten alueiden mää-
rä koko Suomessa on noin 17 000 ha ja niis-
tä suurin osa on soita.

Elinympäristöjen ennallistaminen

Ekologisella ennallistamisella tarkoitetaan
sellaista tavoitteellista toimintaa, jossa ihmi-
sen muuttama ekosysteemi pyritään saatta-
maan mahdollisimman lähelle luonnontilaa.
Ennallistamistoimet ovat usein kertaluontoi-
sia, mutta niillä pyritään käynnistämään
luontaisia pitkäkestoisia kehityskulkuja, ku-
ten puusto- ja lahopuusukkessioita tai soistu-
mista. Ennallistaminen on keskeinen keino
luonnonsuojelualueverkon kehittämisessä,
sillä nykyisten suojelualueiden metsistä ja
soista vain osa on edes jokseenkin luonnonti-
laisia.

Luonnontilaisen kaltaisten sukkessiovai-
heiden luominen polttamalla talouskäytössä
olleita metsiä ja varttuneiden talouskäytössä
olleiden metsien lahopuun määrän lisäämi-
nen esimerkiksi puiden vioittamisen tai pien-
aukkojen avulla ovat yleisimpiä tähän men-
nessä toteutettuja ennallistamistoimenpiteitä.

Ekosysteemin hoidoksi kutsutaan sellaisia
luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä tai
edistäviä toimenpiteitä, joissa ei palauteta
metsien luontaisia rakenteita tai prosesseja.
Esimerkiksi lehtojen ja lehtoniittyjen jatkuva
ylläpitäminen lehtipuuvaltaisina on niiden
hoitoa. Myös erilaiset kulttuurimetsät (haka-
maat, lehdesniityt) ja avoimet harjumetsät
kaipaavat hoitoa.
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Metsänhoitosuositukset,

sertifiointi ja ympäristöjärjestelmät

Metsäalan organisaatiot uudistivat 1990-lu-
vulla talousmetsien luonnonhoitoa koskevat
suosituksensa ja ohjeensa. Ohjeistuksen uu-
distamisen tavoitteena oli biologisen moni-
muotoisuuden entistä parempi huomioon ot-
taminen käytännön metsätaloudessa. Useim-
missa ohjeissa suositellaan mm. jättämään
säästöpuita uudistusaloille, säästämään laho-
puuta, järeitä haapoja ja muita lehtipuita,
suosimaan kulotusta ja lehtipuuta sekä huo-
lehtiman metsäluonnon arvokkaiden elinym-
päristöjen ja uhanalaisten lajien elinympäris-
töjen säilymisestä

Metsien sertifioinnin tavoite on ohjata
metsien hoitoa ja käyttöä taloudellisesti, eko-
logisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-
vään suuntaan. Sen keskeisimpiä pyrkimyksiä
on metsien luontaisen monimuotoisuuden
turvaaminen. Suomessa eri sertifiointijärjes-
telmistä ovat käytössä kansallinen FFCS-jär-
jestelmä ja kansainvälinen FSC-järjestelmä.

Suomen kansallinen FFCS-järjestelmä on
hyväksytty eurooppalaiseen PEFC-järjestel-
mään ja se perustuu alueelliseen ryhmäsertifi-

ointiin. Sertifioinnin kriteerien pohjana ovat
metsälaki ja luonnonsuojelulaki, metsätalou-
den ympäristöohjelma sekä metsien hoito-
ohjeet ja suositukset.

Sertifikaatin hakijana on metsänomistaji-
en liitto ja sitä haetaan metsäkeskuksen alu-
eelle. Metsäsertifioinnissa metsänomistaja si-
toutuu metsänhoitosuositusten noudattami-
seen ja metsäluonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen tavoilla, jotka eivät sisälly met-
sälakiin, mm. jättämällä säästöpuita, säilyttä-
mällä lahopuita sekä säästämällä metsäluon-
non arvokkaista elinympäristöistä myös ne,
jotka eivät täytä metsälain kriteerejä.

Metsäkeskuksen aluetta koskevissa stan-
dardeissa edellytetään, että luonto- ja ympä-
ristönäkökohdat huomioon ottava metsä-
suunnittelun kattavuus on 50 %. Standardi-
en mukaan metsien käsittelyssä ei vaaranneta
suojelualueiden ja vahvistettuihin suojelu-
ohjelmiin kuuluvien kohteiden suojeluarvoa.

Standardeissa edellytetään myös, että
puuston kokonaispoistuma on alueella pie-
nempi kuin puuston kokonaiskasvu. Metsien
uudistushakkuiden seurauksena syntyneiden,
vielä uudistamattomien aukeiden alueiden ja
siemenpuumetsiköiden osuus on alueen ta-
lousmetsien metsämaan pinta-alasta enintään

5 %. Iäkkäiden metsien osuus suojelualueet
mukaan lukien on alueella yli 15 %. Kulo-
tuksen määrää kulotukseen soveltuvilla alu-
eilla lisätään vähintään kaksinkertaiseksi edel-
liseen viisivuotiskauteen verrattuna.

Ympäristöjärjestelmät perustuvat siihen,
että yritykset tuntevat toimintansa ympäris-
tövaikutukset ja asettavat tämän perusteella
itse ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita
toiminnalleen. Yritykset valitsevat itse myös
keinot, joilla tavoitteet saavutetaan sekä aset-
tavat tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat
aikataulut. Päämääränä on ympäristöhaitto-
jen vähentäminen.

EMAS-järjestelmä on teollisuusyrityksille
tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden
hallinta- ja auditointijärjestelmä, joka perus-
tuu EU:n asetukseen. Suomessa EMAS toi-
mipaikkoja on tällä hetkellä 35. ISO on puo-
lestaan kansainvälinen standardisoimisjärjes-
tö (International Organization for Standardi-
zation). ISOn ympäristöjärjestelmästandardi
ISO 14 001 soveltuu kaikentyyppisille orga-
nisaatioille. Näiden kahden järjestelmän ta-
voitteet ja sisältö ovat pitkälti yhdenmukai-
set. EMAS-järjestelmässä vaadittavaa julki-
suuteen tarkoitettua ympäristölausuntoa ei
kuitenkaan vaadita ISO-standardissa.

Metsäluonnon arvokkaat
elinympäristöt ja metsäluonnon hoito

Metsälakikohteet. Metsälain 10 §:ssä määri-
tellään seuraavat luonnontilaiset tai luonnon-
tilaisen kaltaiset sekä ympäristöstään selvästi
erottuvat erityisen tärkeät elinympäristöt, joi-
ta tulee hoitaa ja käyttää niiden ominaispiir-
teet säilyttävällä tavalla. Metsälakikohteita
ovat mm. lähteiden ja purojen lähiympäris-
töt, rehevät lehtolaikut; notkot ja kurut; jyr-
känteet ja niiden alusmetsät sekä vähätuottoi-
set hietikot, kalliot, kivikot, vähäpuustoiset
suot ja rantaluhdat.
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Metsälain erityisen tärkeiden elinympäris-
töjen kartoitus alkoi yksityismetsissä vuonna
1998 ja se on tarkoitus saada loppuun vuo-
den 2003 loppuun mennessä. Kartoituksessa
ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö,
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja
alueelliset metsäkeskukset. Metsäyhtiöt ja
Metsähallitus huolehtivat itse metsälakikoh-
teiden kartoituksesta omilla maillaan. Kol-
men ensimmäisen vuoden erilliskartoitustu-
losten perusteella arvioidaan metsälakikohtei-
den kokonaismääräksi Suomen yksityismet-
sissä 50 000–60 000 hehtaaria ja noin 100
000 kpl.

Muut metsäluonnon arvokkaat elinym-
päristöt. Nykyiset metsänhoito-ohjeet ja
metsäsertifioinnin kriteerit suosittelevat sääs-
tämään metsäluonnon arvokkaista elinympä-
ristöistä myös ne, jotka eivät täytä metsälain
kriteerejä. Näitä on talousmetsien luontolaa-
dun seurannassa löytynyt noin 2,5 % koko
metsätalousmaan pinta-alasta Etelä-Suomessa
ja Pohjanmaalla.

Kestävän metsätalouden rahoituksesta an-
netun lain perusteella maanomistajan on
mahdollista saada metsätalouden ympäristö-
tukea “milloin metsien hoitoon tai käyttöön
liittyvissä toimenpiteissä otetaan huomioon
metsän biologisen monimuotoisuuden ylläpi-
täminen, luonnonhoito, tai metsien muu
kuin puuntuotannollinen käyttö laajemmin
kuin mitä niistä metsälaissa säädetään maan-
omistajan velvollisuudeksi” (19 §). Tuki on
ohjattu ensisijaisesti metsälain 10 §:n mu-
kaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen
säilyttämisestä ja hoidosta johtuviin vähäistä
suurempiin menetyksiin ja kustannuksiin.
Ympäristötukikohteesta tehdään 30 vuoden
sopimus maanomistajan ja metsäkeskuksen
välillä. Tuen käyttö on kasvoi vuosina 1997–
1999 ennakkoon arvioitua hitaammin, mut-
ta saavutti vuonna 2000 alun perin arvioidun
8–10 miljoonan markan vuotuisen tason.

Metsäluonnon hoito. Rahoituslain mu-
kaisesti (20 §) valtion rahoitusta voidaan
myöntää metsäluonnon hoitoa ja monimuo-

toisuutta edistäviin hankkeisiin, kuten tärkei-
den elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöi-
hin, tärkeiden elinympäristöjen kartoituk-
seen, talousmetsien maisemanhoitoon ja
metsäojitusalueen ennallistamiseen. Maa- ja
metsätalousministeriö on lisäksi rahoittanut
valtakunnallisia monimuotoisuuden säilyttä-
mistä ja luonnonhoitoa edistäviä hankkeita.

Alue-ekologinen suunnittelu
ja omaehtoisesti suojellut metsät

Metsähallituksen mailla on toteutettu alue-
ekologinen suunnittelu, jolla pyritään sovit-
tamaan yhteen suunnittelualueeseen kohdis-
tuvat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset ta-
voitteet. Suunnittelu valmistui vuoden 2000
lopussa. Sen kattaman alueen kokonaispinta-
ala on 6,4 milj. hehtaaria ja suunnitelma-alu-
eita on yhteensä 112 kpl. Vaikka suunnittelu-
pinta-alaan ovat sisältyneet suojelualueet,
pääpaino työstä on kohdistunut talous- ja
virkistysmetsiin.

Suunnittelun tuloksena metsien käsittelyn
ulkopuolelle jää 129 000 ha Metsähallituk-

sen talous- ja virkistysmetsien metsämaan
kohteita. Tämä on 3,6 % suunnittelun piiris-
sä olleesta talous- ja virkistysmetsien metsä-
maan pinta-alasta.

Maanomistajien omaehtoisen suojelun
piirissä olevien metsien määrästä ei ole tark-
kaa tietoa. Paikkatietojärjestelmiin dokumen-
toituja, omaehtoisesti metsätalouskäytön ul-
kopuolelle jätettyjä alueita on lähinnä metsä-
teollisuusyrityksillä.

WWF:n Perintömetsä-kampanjan tavoit-
teena on edistää vapaaehtoista metsien suoje-
lua Suomessa. Perintömetsä on metsänomis-
tajan vapaaehtoinen päätös säästää alkupe-
räistä luontoa tuleville sukupolville. Kohteen
arvo voi perustua esim. monimuotoisuuteen,
kauneuteen tai perinnearvoihin.

Luottamuksellinen perintömetsäsopimus
tehdään metsänomistajan ja WWF:n välillä.
Allekirjoituksellaan metsänomistaja sitoutuu
suojaamaan perintömetsänsä toimenpiteiltä,
jotka vaarantaisivat sen luonnonarvot. Koska
vapaaehtoisuus on hankkeen tärkeimpiä peri-
aatteita, sopimus on luonteeltaan lähinnä
moraalisesti velvoittava ja metsänomistaja voi
halutessaan purkaa sen. Perintömetsiä on täl-
lä hetkellä 40 kappaletta ja niiden pinta-ala
on yhteensä 408 ha.
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Eeva Hellström, johtaja
Päättäjien Metsäakatemia

Metsäkiistojen kulttuuri ja Etelä-Suomen suojeluhaaste

Metsäkiistojen kulttuuri

Julkinen metsäkeskustelu ja kiistat muokkaa-
vat metsätaloudesta ja sen kestävyydestä syn-
tyviä mielikuvia. Etenkin metsään liittyvien
ympäristökiistojen kansainvälistyminen
1990-luvulla sekä sen vaikutukset kansainvä-
lisiin metsäneuvotteluihin ja tuotteiden
markkinoihin on lisännyt tarvetta ymmärtää
niitä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia olosuh-
teita, joissa kiistat syntyvät ja joissa niitä kä-
sitellään. Kullakin yhteiskunnalla on nimit-

täin oma kulttuurinen tapansa ”tuottaa” ja
käsitellä metsään liittyviä ympäristökiistoja.

Vaikka tässä esityksessä tarkastellaan met-
siin liittyviä ympäristökiistoja kulttuurisina
tuotteina, on tärkeätä havaita, että metsään
liittyvien ympäristökiistojen taustalla on aina
tilanne, jossa joku taho kokee metsien käytön
aiheuttavan ekologisia ongelmia, joita ei pyri-
tä riittävässä määrin ratkaisemaan. Kulttuuri-
tutkimuksella ei pystytä arvioimaan näiden
ekologisten ongelmien vakavuutta, vaan ai-
noastaan miten yhteiskunnassa suhtaudutaan
ja toimitaan niiden johdosta.

Muihin läntisiin, runsasmetsäisiin maihin
verrattuna Suomessa on esiintynyt paljon
hakkuiden vastustamista suoran toiminnan
keinoin, eli konfliktit ovat olleet voimakkai-
ta. Arkikielessä metsäkonfliktit käännetään-
kin Suomessa usein ”metsäsodiksi”. Ruotsissa
ja Norjassa taas puhutaan metsäväittelystä ja
Saksassa metsäkeskustelusta. Kysymys ei ole

vain kielellisen ilmaisun eroista, vaan siitä,
että kullakin yhteiskunnalla on oma, kult-
tuurinen tapansa tuottaa tietynlaisissa yhteis-
kunnallisissa, taloudellisissa ja ekologisissa
oloissa tietyn tyyppisiä konflikteja. Konflik-
tin ilmenemismuoto, esimerkiksi suora toi-
minta, oikeuskäsittely, kampanjointi tai julki-
nen väittely, ei siis välttämättä kuvaa taustal-
la olevan ekologisen tai sosiaalisen ongelman
vakavuutta tai ristiriidan syvyyttä.

Konfliktien ilmenemismuotojen lisäksi ta-
pamme suhtautua konflikteihin on kulttuuri-
sesti värittynyt. Konfliktien voimakkuutta ei
tulisikaan mitata edellä esitettyjä kiistojen il-
menemismuotoja luokittelemalla, vaan miten
me suhtaudumme niihin. Se mikä yhden
kulttuurin edustajan silmin näyttää jokapäi-
väiseltä keskustelulta, saattaa toisen kulttuu-
rin edustajan silmin näyttää vakavalta kiistal-
ta ja päin vastoin. Esimerkiksi jonkin tahon
kampanjointia jonkin asian puolesta tai vas-
taan voidaan yhdessä kulttuurissa pitää yhtä
suurena yhteiskunnallisena ongelmana kuin
oikeustaisteluja toisessa tai metsäsotia kol-
mannessa. Kulttuuriset tekijät siis vaikuttavat
”konfliktien sietokykyyn” eli siihen, miten
suurena ongelmana ne koetaan.

Kurssilla kommentoitua: Mitä enemmän
on betonia ympäristössä, sitä suurempi on
vihreiden kannatus.
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Myyttejä kiistojen
synnystä ja käsittelystä

Yleisen käsityksen mukaan kiivaimmat kiistat
syntyvät olosuhteissa, joissa valtio omistaa
runsaasti vanhoja metsiä ja joissa metsäteolli-
suus on riippuvainen ympäristötietoisista
vientimarkkinoista. Tuore tutkimus (Hell-
ström 2001) osoittaa nämä tekijät melko tyy-
pillisiksi, muttei riittäviksi taustatekijöiksi
voimakkaita kiistoja toistuvasti tuottaville
kulttuureille.

Em. tekijät kuvastavat sellaisia rakenteelli-
sia olosuhteita, joihin yksittäisten toimijoi-
den on vaikea vaikuttaa. Vaarana on tällöin
huomion kiinnittyminen pois niistä tekijöis-
tä, joihin olisi helppo vaikuttaa. Kuten toimi-
joiden välisiin suhteisiin.

Tutkimuksen mukaan kiivaimpia kiistoja
tuottavien ja konfliktihakuisimpien kulttuu-
rien (esim. USA:n luoteisrannikko ja Suomi)
keskeisimpänä taustatekijänä olikin osapuol-
ten välinen, jo ennalta tapahtunut voimakas
polarisoituminen ja suoran vuorovaikutuksen
puute. Lievimmät kiistat puolestaan ilmeni-
vät olosuhteissa, joissa joko vuorovaikutus ja
yhteistyö metsästä kiinnostuneiden moni-
naisten tahojen välillä oli avointa ja jatkuvaa
(esim. Minnesota) tai vastakkaisissa olosuh-
teissa, joissa eri tahojen välisiä suhteita voitiin
luonnehtia eristäytyneiksi ja joissa metsäpoli-
tiikkaa ja metsien käyttöä voitiin luonnehtia
perinteiseksi ja vakaaksi (esim. Länsi-Saksa).

Kiistojen voimakkuudella oli merkittävä
vaikutus metsäpolitiikan ja metsätalouden
menetelmien uudistumiseen. Metsien ympä-
ristönhoitoa suosivia muutoksia esiintyi eni-
ten kohtuullisen voimakkaiden konfliktien
olosuhteissa (esim. Suomi ja Ruotsi). Myön-
teiset muutokset olivat vähäisempiä olosuh-
teissa, joissa konfliktien yhteiskunnalliset vai-
kutukset olivat hallitsemattomia (esim.
USA:n luoteisrannikko), joissa pitkälle viety
kompromissihakuisuus ja vapaaehtoisuus vai-
keuttivat uusien tavoitteiden toteuttamista
(esim. Minnesota) tai jossa metsäkeskustelua

käytiin hyvin perinteisissä ja vakaissa oloissa
(esim. Länsi-Saksa).

Tutkimus kyseenalaistaa myös sen, että
konfliktien käsittelyn strategiat muodostuisi-
vat rationaalisesti sen mukaan, mihin kiistan
taustatekijöihin olisi suurin tarve vaikuttaa.
Esimerkiksi oloissa, joissa osapuolten väliset
suhteet olivat tulehtuneimmat ja joissa suh-
detoiminta konfliktien käsittelyssä olisi kaik-
kein tärkeintä (USA:n luoteisrannikko, Suo-
mi ja Ranska), kiinnitettiin vähiten huomio-
ta avoimen vuorovaikutuksen kehittämiseen
ja konfliktien vapaaehtoiseen sovitteluun.

Konfliktien käsittelyssä heijastuvat usein
samat kulttuuriset vaikeudet ja yhteiskunnal-
liset ongelmat kuin itse konflikteissa – sa-
mantyyppinen kulttuurinen ympäristö kun
ohjaa molempia. Konfliktien käsittelyyn
näyttäisikin liittyvän eräänlainen noidankehä,
jossa tietynlaiset kulttuuriset tekijät synnyttä-
vät tietyn tyyppisiä kiistoja, mutta jossa sa-
mat kulttuuriset tekijät aiheuttavat myös ky-
vyttömyyttä ratkaista juuri kyseisen kaltaisia
kiistoja. Tämä noidankehä näkyy myös Ete-
lä-Suomen suojelukysymyksessä.

Etelä-Suomen haaste

Suomessa metsäkiistojen kulttuuristen teki-
jöiden ymmärtämisen tekee erityisen ajan-
kohtaiseksi Etelä-Suomen metsien suojelu-
työ. Työ sisältää silti myös merkittäviä mah-
dollisuuksia murtaa konfliktihakuisen kult-
tuurimme noidankehää sekä kehittää uusia
toimintamalleja metsäkiistojen käsittelyyn.

Kiistan ratkaisu on annettu työnsä viime
joulukuussa aloittaneelle Etelä-Suomen met-
sien suojelutoimikunnalle (ks. s. 65). Tehtävä
on vaativa. Suurimmat haasteet liittyvät si-
toutumiseen, tiedon tuottamiseen, rahoituk-
seen sekä innovatiivisuuteen kaikkien em. te-
kijöiden suhteen.

Tieto. Etelä-Suomen metsien suojelun
luonnonsuojelubiologisia perusteita on an-

siokkaasti selvitetty asiantuntijatyöryhmässä,
joka sai työnsä valmiiksi viime syksynä (Ete-
lä-Suomen …, 2000). Työtä joudutaan kui-
tenkin tekemään monilta osin puutteellisen
tiedon varassa. Jo tehtyjen, monimuotoisuut-
ta turvaamaan pyrkivien toimenpiteiden ko-
konaisvaikutusta on vaikea arvioida. Toisaal-
ta tieto suojelualueista ja niiden luonnonar-
voista sekä ennallistamisen vaikutuksista on
puutteellinen. Suojelun taloudellisia vaiku-
tuksia on selvitetty hyvin vajavaisesti ja sosi-
aalisen kestävyyden sisältöä ei ole kunnolla
määriteltykään. Tiedon puutteellisuutta käy-
tetään aktiivisesti hyväksi argumentoitaessa
sekä työn nopean (”ekologinen hätä” tai ”var-
muuden vuoksi”) että hitaan (”ei ennen kuin
tiedetään varmasti”) etenemisen puolesta.

Rahoitus. Etelä-Suomen metsänomistus
on yksityismetsänomistusvaltaista ja metsät
ovat tuottavia. Niinpä korvauskysymykset
ovat nousseet keskustelussa merkittävään
rooliin jo ennen kuin suojelukeinojen kehit-
tämisessä on päästy liikkeelle. Uutta ohjel-
maa ollaan kuitenkin laatimassa tilanteessa,
jossa Lipposen edellinen hallitus jo päätti 3,5
mrd. mk:n käytöstä suojeluohjelmien toteu-
tukseen vuosina 1996-2007, minkä johdosta
valtion budjetista ei ole lisää varoja saatavissa
ennen vuotta 2007.

Ari Yrjölä esitteli metsässään hämmästyneille
akatemialaisille poikkeuksellisen suuria kuusia.
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Sitoutuminen. Kaikki mukana olevat ta-
hot näyttävät sitoutuneen turvaamaan metsi-
en ekologisen kestävyyden ja luonnon moni-
muotoisuuden sekä jatkamaan yhteistä työs-
kentelyä tämän hyväksi. Toisaalta kaikki eivät
ole sitoutuneet lisäämään suojelualueiden
määrää tai joihinkin yksittäisiin, konkreetti-
siin toimenpiteisiin suojelun lisäämiseksi.
Osapuolilla on toistensa sitoutumisen astees-
ta varsin eriäviä näkemyksiä, joita vanhat
kaunat ja julkisuudessa käyty keskustelu
myös osaltaan on ruokkinut.

Innovatiivisuus. Suojelun tavoitteita ei
voida johtaa suoraan ekologisesta tiedosta.
Ekologinen tieto on sovellettava käytäntöön
kehittämällä suojelun keinoja, jotka motivoi-
vuudessaan pikemminkin lisäävät kuin vä-
hentävät metsäalan eri toimijoiden valmiuk-
sia ja edellytyksiä suojelun lisäämiseksi ja joi-
den sosiaaliset ja taloudellisista vaikutukset
tunnetaan ja hyväksytään. Toimikunnalle on-
kin annettu tehtäväksi etsiä uusia, innovatii-
visia keinoja suojelun toteuttamiseksi ja ra-
hoittamiseksi. Jo yksinomaan rahoitusraamit
edellyttävät suurta innovatiivisuutta suojelun
keinojen ja rahoitusmallien kehittämisessä.

Luova ideointi edellyttää eri osapuolten
välillä toimivaa ja luottamuksellista vuorovai-
kutusta, jossa uusia ajatuksia uskalletaan esit-
tää ja jossa niitä uskalletaan tukea yli eturyh-
märajojen. Suojelukysymysten ratkaisua vai-
keuttavat kuitenkin monet vanhat metsien
suojelukiistat ja niistä syntynyt epäluotta-
mus. Esimerkiksi metsänomistajat ovat tähän
asti saaneet huonoja kokemuksia suojelu-
hankkeiden valmistelusta. Niinpä keskuste-
luissa on korostettu kannustavien suojelukei-
nojen kehittämistä, jonka rahoittaminen on
eräs toimikunnan keskeinen haaste.

Muutoksen mahdollisuus

Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen
voidaan oikeutetusti kysyä, onko toimikun-

nalla toivoakaan saada työtään tehtyä? Voi-
daanko konfliktihakuisen kulttuurimme noi-
dankehää murtaa?

Arkikäsityksissä kulttuuria pidetään yleen-
sä suhteellisen hitaasti muuttuvana ja varjel-
tavana. Kulttuuri on kuitenkin jatkuvasti ke-
hittyvää. Tämä dynaamisuus luo mahdolli-
suuden pyrkiä myös tietoisesti ohjaamaan
kulttuurin kehitystä. Itse asiassa konfliktien
käsittely parhaimmillaan on omalle toiminta-
ympäristölle ominaisen konfliktikulttuurin
ymmärtämistä ja tietoista vaikuttamista kon-
fliktien taustalla oleviin yhteiskunnallisiin te-
kijöihin. Mihin tekijöihin Suomessa tulisi
pyrkiä vaikuttamaan?

Vuorovaikutteisen konfliktien käsittelyn
sijaan Suomen konfliktien käsittelypolitiikka
on 1990-luvulla vahvasti painottunut kon-
fliktien institutionaaliseen käsittelyyn ja en-
naltaehkäisyyn. Viimeksi mainitun suhteen
suomalaisessa konfliktipolitiikassa on ollut
eräitä kansainvälisesti katsottuna edistykselli-
siä piirteitä, kuten Metsähallituksen sovelta-
ma kansalaisia osallistava metsäsuunnittelu
tai kansallisen metsäohjelman avoin valmiste-
lu. Tosin kumpaakin prosessia on myös ar-
vosteltu joistakin puutteistaan. Sen sijaan
eräs Suomen konfliktipolitiikan heikkouksis-
ta on ollut vaikeus saada aikaan sovintoa va-
paaehtoisen sovittelun keinoin.

Näyttäisikin siltä, että konfliktihakuisen
kulttuurimme suurimmat ongelmat ovat suo-
ran vuorovaikutuksen ja luottamuksen puut-
teessa. Ilman tietoista pyrkimystä ratkaista
käytännön toimintamallien ohella näitä sy-
vällisempiä ongelmia, suojelukiistoja käydään
jatkossakin sekä maastossa että julkisissa vies-
timissä. Suomen oloissa vaikuttavin tapa tu-
kea konfliktien käsittelyllä yhteiskuntakehi-
tystä ja edistää sosiaalista kestävyyttä on kon-
fliktien vapaaehtoisen käsittelyn edistäminen.

Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta
on päättänyt toimia avoimesti ja vuorovai-
kutteisesti. Toimikunnassa ovat poikkeuksel-
lisen laajasti edustettuina tärkeimmät metsien
omistajia, metsätaloutta, metsien virkistys-

käyttöä, luonnonsuojelua ja metsäntutkimus-
ta edustavat tahot. Toimikunnan työssä kiin-
nitetään erityistä huomiota suojelutavoitteita
edistävien keinojen ja toimintatapojen vali-
koimaan sekä eri tahojen mahdollisuuksiin
osallistua. Tältä osin puitteet rakentavalle
vuorovaikutukselle ovat kunnossa.

Ei myöskään ole syytä epäillä, etteikö
meillä olisi osaamista korjata Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuden ongelmia siten,
että ratkaisut ovat taloudellisesti ja sosiaali-
sesti kestäviä. Arvostetaanhan sekä Suomen
taloudellinen kilpailukyky että ympäristöpo-
litiikka kansainvälisissä vertailuissa jo nykyi-
sin hyvin korkealle. (Hautojärvi 2001).

Perusedellytykset Etelä-Suomen metsien
suojelukysymyksen ratkaisulle ovat siten ole-
massa. Lisäksi tiedon puutteista huolimatta
sekä metsäekologinen että metsäekonominen
tieto on kansainvälisesti korkeatasoista. Vaik-
ka ratkaistavat ongelmat ovat laajoja ja syväl-
lisiä, eikä työn vaikeutta ei ole syytä vähätel-
lä, avainkysymykseksi näyttää jäävän, onko
eri osapuolilla riittävästi kykyä arvioida kriit-
tisesti perinteisiä toimintatapojamme ja tah-
toa käyttää tilaisuutta hyväksemme hyödyn-
tääksemme osaamistamme ja rakentaaksem-
me uutta, hedelmällistä vuoropuhelua.

Jos tahtoa on, Etelä-Suomen metsien suo-
jelutyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden tietoi-
seen pyrkimykseen kehittää Suomessa viime
vuosikymmeninä vallinnutta, ja konfliktiha-
kuisuudessaan kansalaisten ja kuluttajien
mielikuviin kielteisesti vaikuttanutta metsä-
kiistojen kulttuuriamme.

Hautojärvi, S. 2001. Etelä-Suomen metsien suojelu-
työn koetin- ja kulmakivet. Päättäjien Metsäakate-
mia, Jatkoseminaari 4. S. 4-5

Hellström, E. 2001. Conflict Cultures – Qualitative
Comparative Analysis of environmental conflicts
in forestry. Silva Fennica Monographs 2. 109 p.

Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve
–työryhmä 2000. Metsien suojelun tarve Etelä-
Suomessa ja Pohjanmaalla. Suomen ympäristö
437.
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Metsien suojelun keinot

Etelä-Suomen metsien suojelutoimikun-
nan asettamiskirjeessä sen erääksi tehtäväksi
on annettu selvittää suojelun rahoitusmah-
dollisuudet. Tehtävänä on myös pohtia, mis-
sä määrin vastuuta voidaan jakaa julkisen ja
yksityisen sektorin kesken. Tähän nähden on

ristiriitaista, että uutta valtion rahoitusta en-
nen vuotta 2007 ei ole saatavilla. Ympäristö-
vastuullisuuden periaatteella maksajina pie-
nessä määrin pitäisi olla kaikki hyödynsaajat,
mutta etenkin ne, jotka aiheuttavat luonnol-
le jonkinlaista haittaa.

Metsäteollisuus suojelijana

Yritykset ovat julkisuudessa edelleen hyvin
huolissaan raaka-aineen riittävyydestä ja sopi-
vasta hinnasta. Mihin voisi tästä lähtökoh-
dasta perustua yritysten intressi lähteä rahoit-
tamaan suojelua?

Suojelukustannukset pitäisi saada metsäte-
ollisuuden ulkomaisten asiakkaiden ja kulut-
tajien maksettavaksi. Tehty sertifiointityö on
jo kuitenkin osoittanut, että suojelun kustan-
nuksia on vaikea siirtää tuotehintoihin.

Yhtiön intressi suojelukustannuksiin osal-
listumiseksi ei voi tulla kuin kahta kautta.
Joko yhteiskunta pakottaa tiettyihin velvoit-
teisiin tai sitten suojelulla saisi goodwilliä
tuotantoketjun loppupäässä.

Suojelu osana yritysten puunostosopi-
muksia. Yritykset voisivat good will –pisteitä
saadakseen esimerkiksi pyrkiä solmimaan
maanomistajan kanssa pitkäaikaisen sopi-
muksen puun ostosta. Sopimukseen kirjattai-

siin ehto, jossa osa ostettavasta alueesta jätet-
täisiin käsittelemättä tai suojeltaisiin puun-
hankkijan kustannuksella. Etenkin suojelu-
myönteisten metsänomistajien olisi mahdol-
lista luoda näin pitempiaikaisia suhteita
puunhankkijaan. Järjestelmällä haettaisiin
metsiä, joissa on sekä käyttöpuuta, että tar-
peellinen määrä suojeltavaa.

Rahastot
kanavoimaan maksuhalukkuutta

Rahastojen ja säätiöiden kautta suojelusta
kiinnostuneilta voitaisiin kerätä rahaa vapaa-
ehtoisella tavalla, yksilölähtöisesti.

Sijoitusrahasto ekometsätalouteen. Yksi
rahastomalli voisi olla eettinen rahasto, jossa
sijoittaja uskoo toiminnan olevan eettisesti
parempaa liiketoimintaa.

Lahjoituksiin perustuva tuottava suojelu-
säätiö. Suojelua haluava teollisuus, yksityinen
henkilö tai valtio, voisivat sijoittaa rahansa
tuottavaan rahastoon. Tuotto käytetäisiin

suojeluun ja suojelun edistämiseen. Tämä
ajatusmalli toimii jo, esim. Englannissa.

Kumppanuuteen perustuva metsien hoi-
to- ja suojelupooli. Rahan sijaan suojelusta
kiinnostunut metsänomistaja voisi sijoittaa
metsäomaisuutensa käyttöä. Maanomistaja
voisi sijoittaa metsien hoito- ja suojelupooliin
esim. 100 hehtaaria huonolla hoidolla olevaa
metsää. 90 hehtaaria alueesta sijoitettaisiin
metsätaloushoidolle ja 10 hehtaaria suojelu-
hoidolle. Suojelualuetta vastaan rahasto
kumppanuuksien kautta hoitaisi hoitamaton-
ta talousmetsää. Suojelun ja hoidon yhdistä-
minen saattaisi paitsi motivoida metsänomis-
tajia metsänhoitoon, myös avata palveluelin-
keinomahdollisuuksia.

Vapaaehtoiset suojelu-
sopimukset vaativat rahoituksen

Nykyisin suojelua toteutetaan pääosin valtion
lunastuksilla. Vaihtoehtoisesti maapohjan si-
jaan voitaisiin suojella luontoarvoja, jolloin

Valtioneuvosto asetti 14.12.2000 Etelä-Suomen
metsien suojelutoimikunnan laatimaan ehdotusta
Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin lää-
nin lounaisosan metsien suojelun tavoite-, rahoitus-
ja toimintaohjelmaksi. Toimikunnan tehtävänä on
esittää alueen metsien suojelun määrälliset tavoitteet,
aikataulu, tarvittavat suojelukeinot ja rahoitus. Toi-
mikunnan tulee myös selvittää eri toimijatahojen
valmiudet, mahdollisuudet ja edellytykset suojelun
edistämiseen. Myös ehdotettavien toimien vaikutuk-
set yksityis-, yritys- ja kansantalouteen sekä sosiaali-
set ja työllisyysvaikutukset on selvitettävä.

Toimikuntaan kuuluu 25 varsinaista jäsentä, jotka
edustavat ministeriöitä, metsäteollisuutta sekä valta-
kunnallisia maanomistaja-, luonnonsuojelu- ja met-
säalan järjestöjä. Lisäksi toimikunnalla on viisi pysy-
vää asiantuntijajäsentä ja kolme sihteeriä. Toimikun-

nan puheenjohtajaksi nimettiin ympäristöministeri-
ön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi. Toimikunnan
tavanomaista laajemmalla kokoonpanolla on haluttu
varmistaa riittävä taloudellinen ja yhteiskunnallinen
asiantuntemus. Toimikunnalle annettiin työskentely-
aikaa kesäkuun 2002 loppuun saakka.

Toimikunnan työ liittyy 1999 hyväksytyn kansal-
lisen metsäohjelman toteuttamiseen. Professori Rau-
no Ruuhijärven johtama asiantuntijatyöryhmä
(ESSU) luovutti syyskuussa 2000 Etelä-Suomen
metsien suojelutarvetta koskevan mietintönsä ympä-
ristöministeriölle. Mietinnössä on osoitettu, millaisia
uhkatekijöitä ja muutosprosesseja Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuteen nykytiedon valossa
kohdistuu. Mietinnössä on myös kartoitettu erilaisia
mahdollisuuksia parantaa metsien suojelutasoa sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
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omistusoikeus maapohjaan säilyisi metsän-
omistajalla. Metsänomistaja lupaa, vaikka
pientä korvausta vastaan, olla käyttämättä
metsää määräaikaan saakka.

Metsäluontoarpa. Veikkaus ja Raha-auto-
maattiyhdistys tukevat monin tavoin ihmis-
ten hyvinvointia. Metsäympäristö on merkit-
tävä osa suomalaisten hyvinvointia. Yhtä lail-
la rahaa voitaisiin kerätä suojelurahastoon ve-
donlyöntibisneksellä.

Luonnonkäyttövero turisteille. Ulkomaa-
laisia voitaisiin osallistaa suojelukustannuk-
siin luonnonkäyttöverolla. Veroa maksaisi jo-
kainen Suomeen lentoteitse saapuva. Maksu
voisi olla vain parinkympin luokkaa ja vain
kymmenesosa tuotosta sijoitettaisiin metsien
suojeluun. Kyse olisi joka tapauksessa merkit-
tävästä rahavirrasta.

Muita ajatuksia

Luonnonarvojen tarjouskauppa. Vapaaehtoi-
sesti suojeluun taipuvaiset ihmiset, lähtisivät
todennäköisesti suojelemaan metsiään melko
pientäkin korvausta vastaan.

Kummimetsät. Yksityisille ihmisille voi-
taisiin järjestää mahdollisuus tukea oman
kummimetsän suojelua.

Maksullinen virkistyskäyttö. Pohjoismai-
set jokamiehenoikeudet ovat Eurooppalaises-
sa mittakaavassa hieno asia. Jos kiinteistövero
ulotettaisiin metsätalousmaahan, maanomis-
tajat saattaisivat katsoa omistavansa myös
metsiensä sienet ja marjat. Paineet kansalais-
ten ja turistien rahastamiseen kasvaisivat. Os-
tajiahan löytyy nykyisin kalastusluvillekin.

Maisemansuojelumaksut. Maisemansuo-
jelussa peltoaukeamat pidetään peltoina, jo-
kivarsia raivataan, niityt pysyvät niittyinä jne.
Maanomistajille voitaisiin maksaa maiseman-
suojelun edistämisestä.

EU-tukimahdollisuudet. Kestävä elinkei-
no ei voi pitkäjänteisesti perustua jatkuvaan
tukipolitiikkaan, vaikka käyttämättömät EU-

tukimahdollisuudet olisikin hyvä hyödyntää
viimeistä euroa myöten.

Tiedottaminen tai valistus. Ihminen mu-
kautuu suojeluun, kun hän ymmärtää toi-
minnan tavoitteet ja arvoperusteet. Valistuk-
sen kautta saattaisi syntyä halu sijoittaa.

Keinojen oltava poliittisesti realistisia

Yhteinen käsitys suojeltavista arvoista. Suo-
jeltavista arvoista tulee asioiden edistämisek-
si olla yhteinen käsitys, koska tavoitteet ovat
hyvin arvolähtöisiä: ekologisia arvoja, eksak-
teja asioita, maisemallisia arvoja, näkökantoi-
hin liittyviä asioita tai luonnosta nauttimi-
seen liittyviä yhteisöllisiä arvoja. Arvojen
määritteleminen on vaikeaa, mutta maan-
omistajan tulisi mieltää metsän arvot, jotta
hän lähtisi suojeluun mukaan.

Ekologinen vaikuttavuus. Uhanalaiset la-
jit ovat pääosin lehto-, lahopuu-, kosteikko-
ja kuloriippuvaisia lajeja. Voitaisiinko täsmä-
suojelulla asettaa suojelu näihin alueisiin?
Nythän niin on jo tapahtunutkin metsälain

erityisen arvokkaiden elinympäristöjen suoje-
lulla.

Toimijoiden kiinnostus. Hankkeiden liik-
keelle saaminen tulee olemaan ennen kaikkea
kiinni osapuolten kiinnostuksesta. Järjestel-
mää ei saada liikkeelle, elleivät metsänomista-
jat ja ennen kaikkea teollisuus ole asiasta vil-
pittömästi kiinnostuneita.

Kustannustehokkuus. Luonnonsuojelu-
ohjelmien toteuttamiseksi – eli suojelualuei-
den hankintaan – on varattu yli 3 miljardia
markkaa. Investointipäätös on tehty, mutta
investoinnit ovat vajaassa käytössä, koska
suojelualueiden hoitoon ei ole riittävästi ra-
haa. Sijoittaminen luonnon monimuotoisuu-
teen voisi alueiden hankinnan sijasta olla te-
hokkainta. Olemassa olevien alueiden kohen-
tamisella voitaisiin saada mm. uhanalaisten
lajien suhteen suurempaa hyötyä, kuin että
rahoilla ostettaisiin taas uusi alue, jonka hoi-
toon rahoitus ei riitä.

Kannustavasta houkuttelevaan. Tutki-
mukset ja kokemukset viittaavat siihen, että
metsänomistajat ovat suojeluhenkisiä. Kysy-
mys on siitä, että sitä ei ole saatu puettua toi-
minnalliseksi asiaksi vaan päinvastoin suoje-
lun vastaiseksi toiminnaksi. Suojelusta pitäisi
tehdä houkuttelevaa.

Pitkäjänteisyys. Luonnosta ja monimuo-
toisuudesta puhuttaessa, tulee puhua myös
pitkäjänteisyydestä. Metsosta pitäisi tehdä
50-vuoden ohjelma, viiden vuoden rahoitus-
ohjelman sijasta. Pitkäjänteisyys saattaisi teh-
dä siitä management-tyyppisen ratkaisun,
jossa todella tehtäisiin töitä onnistuneen suo-
jelun eteen.

Osallistaminen. Suojelusta on tullut täy-
sin hallinnollinen, jossa Helsingin konttorin
viisaus sanoo miten toimitaan. Kansallinen
Natura-ohjelma on hyvä esimerkki, että näin
asioita hoidettaessa tulee helposti vastakkai-
suuksia. Metsänomistajat pitäisi osallistaa
suojeluun aidolla tavalla.

Pj. Pekka Kauppi & Pirkko Lahti

Harri Hölttä
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Juha-Pekka Ripatti, toiminnanjohtaja
Metsästäjäin Keskusjärjestö

Metsästys metsän käyttömuotona

Metsästämisen perusteet

Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena
olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappa-
mista sekä saaliin ottamista metsästäjän hal-
tuun. Kysymyksessä on siten kuolemanvaka-
va asia. Ei ole yllätys, että kaikista luontoon
liittyvistä vapaa-ajan käyttömuodoista met-
sästys on lainsäädännöllä kaikkein tarkimmin
säädelty. Metsästyslainsäädännöstä löytyvät
säädökset: kuka voi metsästää, missä voi met-
sästää, mitä voi metsästää, milloin voi met-
sästää, millaista välinettä ja menetelmää saa
käyttää, minkä värinen tulee päällystakin ja
lakin olla ja jopa metsästäjän apurina toimi-
van koiran koostakin on oma pykälänsä. Li-
säksi metsästäjiksi aikovien tulee osoittaa
omaavansa metsästystä ja riistanhoitoa sekä
metsästystä koskevien säännösten ja määräys-
ten hyvä tuntemus jo ennen metsästysuran
aloittamista suorittamalla metsästäjätutkinto.

Suomi otti vuonna 1964 ensimmäisenä
pohjoismaana käyttöön pakollisen metsästä-
jätutkinnon. Samana vuonna ilmestyi myös
ensimmäinen painos 50-sivuisesta Metsästä-
jän Opas -vihkosesta, joka on vuosien saatos-

sa kasvanut yli 400-sivuiseksi kahden kirjan
paketiksi. Tämä tietopaketti yhdistettynä
metsästäjätutkintoon valmentavalla kurssilla
antaa tulevalle metsästäjälle riittävät tiedot
metsästäjätutkinnon läpäisemiseksi.

Voidakseen metsästää, tulee henkilöllä
olla joko metsästysoikeus maan omistuksen
kautta tai lupa metsästää. Metsästyslupia
myyvät muun muassa Metsähallitus ja met-
sästysseurat. Metsästyskortin lunastamiseen
oikeutettuja henkilöitä on noin 350 000 ja he
ovat järjestäytyneet metsästysseuroiksi tai -
seurueiksi, jotka ovat vuokranneet maaomis-
tajilta metsästysoikeuksia. Pääsääntöisesti
metsästysoikeus yhä edelleen vuokrataan vas-
tikkeetta paikalliselle metsästysseuralle. Mil-
loin metsästysoikeudesta maksetaan selvää ra-
haa, on käypä hinta 1–2 markkaa hehtaarilta
vuodessa. Toimivia metsästysseuroja ja -seu-
rueita on noin 4 000.

Metsästystä on harjoitettava kestävän käy-
tön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riis-
taeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tar-
peettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaa-
ranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kär-
simystä. Riistaeläinkantojen tuoton jatku-

vuus on pyrittävä turvaamaan tarkoituksen-
mukaisella riistanhoidolla.

Metsästyksen kohteena on 34 nisäkäslajia,
26 lintulajia sekä 16 rauhoittamatonta eläin-
tä. Keskimääräinen vuotuinen riistasaalis on
noin kaksi miljoonaa pienriistaeläintä, noin
500 000 rauhoittamatonta lintua sekä noin
75 000 suurriistaeläintä.

Metsä on riistan koti

Suomalaiset riistaeläimet voidaan jakaa elin-
ympäristöjensä perusteella kolmeen pääryh-
mään; vesiriistaan, peltoriistaan ja metsäriis-
taan. Metsäriistaan kuuluvat meidän kaikista
arvostetuimmat metsästyskohteemme hirvi,
metsäkanalinnut ja jänis.

Metsän käyttömuotona metsästys pyrkii
olemaan mahdollisimman huomaamatonta
ja jälkiä jättämätöntä. Nykyinen suuntaus on
myös äänenvaimentimien käyttö aseissa, jol-
loin laukauksesta aiheutuva äänikin vaime-
nee. Ammutut hylsyt kerätään talteen ja
eväspaperit poltetaan nuotiossa. Ainoa jälki
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metsästystapahtumasta saattaakin olla pelkkä
nuotiopohja. Metsän käyttömuotona metsäs-
tys ei siten vaikuta mitenkään metsän ilmi-
asuun tai rakenteeseen.

Tästä syystä metsästäjien onkin vaikea
ymmärtää, minkä vuoksi esimerkiksi vanho-
jen metsien suojelualueilla (suojelun syynä
vanhat puut), soidensuojelualueilla (suojelun
syynä alueen vesitalous ja kasvisto) tai harju-
jensuojelualueilla (suojelun syynä geologinen
muodostuma) kielletään metsästys. Metsästä-
jät kyllä ymmärtävät metsästyskiellot silloin,
kun kiellon perusteena on riistaeläimeen
kohdistuvat biologiset syyt.

Tapaus hirvi

Suomessa on tällä hetkellä kaksi riistaeläintä,
jotka voivat toiminnallaan vaikuttaa metsään
aiheuttaen metsänomistajalle suuriakin talou-
dellisia tappioita. Majavat kaatavat puita, te-
kevät patoja ja nostavat veden metsään, jon-
ka seurauksena metsää kuolee. Hirvi puoles-
taan vaikuttaa metsien uudistamiseen ja uu-
distumiseen syömällä puiden osia. Joillakin
alueilla metsien uudistaminen lehtipuutai-
milla on lähes mahdotonta ja istutetut män-
nyt kelpaavat hirville talvisin. Eräissä kansal-
lispuistossa on havaittu, että lehtipuiden
luonnollista uusiutumista ei tapahdu lain-
kaan.

Hirvikannan koko ei ole biologisten teki-
jöiden, kuten ravinnon tarjonnan, kilpailun,
tautien, loisten tai saalistajien rajoittama vaan
hirvikannan koon määrittää yhteiskunnan
sietokyky. Toisin sanoen hirvikannan koko
määräytyy hirvien aiheuttamien maa- ja met-
sätalous- sekä tieliikennevahinkojen määrän
mukaan. Metsästäjien tehtävänä on pitää hir-
vikanta yhteiskunnan haluamalla tasolla.

Hirvieläinten metsästystä säädellään
pyyntilupajärjestelmällä. Hirvieläimen pyyn-
tiluvan myöntää riistanhoitopiiri ja pyyntilu-
pia myönnettäessä on huolehdittava siitä,

että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta
vaarannu sekä pyrittävä siihen, että hirvi-
eläinten aiheuttamat vahingot pysyvät koh-
tuullisella tasolla. Maa- ja metsätalousminis-
teriö antaakin vuosittain riistanhoitopiireille
tulostavoitteeksi metsästyksen jälkeisen hirvi-
kannan pitämisen tietyn suuruisena hirvita-
lousalueittain, joka on esimerkiksi vuonna
2001 2-5 hirveä 1 000 hehtaarilla ja Keski- ja
Pohjois-Lapissa 0,5–3 hirveä 1 000 hehtaaril-
la.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen
edellyttää, että luvan haltijalla on käytettävis-
sään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue.
Hirvenmetsästykseen käytettävän alueen pin-

ta-alan on oltava vähintään 1 000 hehtaaria
ja muiden hirvieläinten metsästykseen käy-
tettävän alueen vähintään 500 hehtaaria. Yh-
den hirvieläimen pyyntilupa oikeuttaa kaata-
maan yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.
Vasalla tarkoitetaan vuotta nuorempaa hirvi-
eläintä. Hirvieläimen pyyntiluvan saajalla on
mahdollisuus ampua pyyntiluvan mukaiset
eläimet hirvenmetsästyskautena, joka alkaa
syyskuun viimeisenä lauantaina ja päättyy
joulukuun 15. päivänä.

Suomessa on käytössä tietojeni mukaan
ainutlaatuinen järjestelmä koko maailmassa
hirvien aiheuttamien maa- ja metsätalous-
sekä tieliikennevahinkojen korvaamiseksi.
Valtio kerää metsästäjiltä pyyntilupamaksui-
na 500 markkaa jokaisesta ammutusta aikui-
sesta hirvestä sekä 150 markkaa ammutusta
hirven vasasta. Tämä tapahtuu siitä huoli-
matta, että vapaana elävä hirvi ei ole kenen-
kään omaisuutta (res nullius), ei valtion, ei
metsästäjien eikä maanomistajien omaisuut-
ta, vaan laillinen omistusoikeus hirveen syn-
tyy sillä hetkellä kun pyyntiluvan nojalla sii-
hen ammutaan ensimmäinen luoti. Osuman
jälkeen hirvi kuuluu pääsääntöisesti ampujal-
le tai metsästysseuralle.

Pyyntilupamaksuina kertyvät varat käyte-
tään ensisijaisesti hirvieläinten aiheuttamien
vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta
aiheutuviin menoihin. Lisäksi varoja voidaan
käyttää hirvieläinkantojen seurannasta ja hir-
vieläinten tutkimuksesta aiheutuviin menoi-
hin. Vahinkojen korvauksiin ovat oikeutettu-
ja lähinnä yksityiset maanomistajat, korvaus-
käytännön ulkopuolelle jäävät maanomista-
jista valtio, kirkko ja yritykset.

Kuten aikaisemmin totesin, niin metsästä-
jien edellytetään pitävän hirvikannan koon
yhteiskunnan haluamalla tasolla. Metsästäji-
en edellytetään tekevän tämän myös ilman
yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Mitä
metsästäjät saavat vastapainoksi panostukses-
taan? Erittäin paljon raikasta ilmaa sekä Met-
säntutkimuslaitoksen tekemän selvityksen
mukaan 35 kg syötävää lihaa.

Lataa...
Juha-Pekka Ripatti

... ja ammu!
Jouni Nissinen



Ohjelma ja järjestelyt
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PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 11  •  KIRKKONUMMI  •  PÄIJÄT-HÄME

Seminaaripäivä  •  Majvik  •  Maanantai 7.5.2001 Maastojakso  •  Päijät-Häme  •  Keskiviikko 16.5.2001

Avajaiset

8:30 Tervetuloa
Puheenjohtaja Heikki Juslin, Suomen Metsäyhdistys ry.

Päättäjien 11. Metsäakatemian avaus
Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö

Osaaminen vientituotteena
Hallituksen puheenjohtaja Rainer Häggblom,
Jaakko Pöyry Consulting Oy

Maailman metsät ja metsäteollisuus

10:30 Maailman metsäkysymykset ja niihin vastaaminen
Metsäneuvos Pekka Patosaari, Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäteollisuuden strategiset vaihtoehdot globaaleilla markkinoilla
Toimitusjohtaja Heljä Lähteenmäki, Power Eng

Suomi Euroopassa

13:15 Euroopan metsäpolitiikka – tilkkutäkistä toimeenpanoon
Program manager Ilpo Tikkanen, European Forest Institute

EU:n laajeneminen ja metsäsektori
Johtaja Seppo Kallio, MTK / ECOSOC

Miten Suomen metsät ja metsäsektori eroavat muusta Euroopasta?
Asiamies Pekka Kallio-Mannila, Metsäteollisuus ry.

Metsäsektorin tulevaisuuskysymykset

15:00 Metsäsektorin tulevaisuuden rakennusaineet
Research Director Tarja Meristö, IAMSR, Åbo Akademi

Ryhmätyö: Mistä olisist huolestunut?

Aivoituksia akateemikoille – Metsällistä ulkoilua
Kurssiassistentti Essi Ojala, Päättäjien Metsäakatemia

19:00 Kurssi-illallinen Majvikin Jugend-linnassa
Isäntänä toimitusjohtaja Jorma Vaajoki, M-real Oyj

Puu pakkaa ja kiertää  •  Lahti

9:30 Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tuotteet,
markkinat ja strategiset edut
Toimitusjohtaja Timo Poranen, Metsäteollisuus ry.

Puupohjaisen pakkaamisen peruskysymykset
Johtaja Pekka Pöllänen, Stora Enso Packaging

Kierrättäminen osana tuottajavastuuta
Toimitusjohtaja Christer Lindroos, Pakkausalan Ympäristörekisteri Oy

Tuotantokierros: Nestepakkauksen ja aaltopahvin liitto
Johtaja Pekka Pöllänen, Stora Enso Packaging
& Toimitusjohtaja Timo Virtanen, Elofin Oy

Yksityismetsässä teknologia kohtaa ihmisen  •  Vesivehmaa

12:30 Päijät-Häme metsämaakuntana
Johtaja Antti Koskimäki, Metsäkeskus Häme-Uusimaa

Metsänomistaja ratkaisee, yhteiskunta raamittaa
Metsänomistaja Timo Ala-Karonen

Modernin savotan teknologia ja tietoketju
Hankintapäällikkö Aapeli Hyppölä, Koskitukki Oy

Laatupuun hankinnan haasteet
Toimitusjohtaja Kari Wuolijoki, Koskitukki Oy

Käytäntö koneyrittäjän käsissä
Toimialapäällikkö Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto
& Yrittäjä Kimmo Pantsar

Metsäsuunnittelu metsien hoidon ja käytön perustana
Metsäsuunnittelija Tapani Siivonen, Metsäkeskus Häme-Uusimaa

Miten metsänomistaja saadaan menemään metsään
Toiminnanjohtaja Reivo Järvenpää, Etelä-Suomen Metsänomistajien liitto
& Jari Yli-Talonen, Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistys ry.

Pysyykö metsänhoito ja puuntarjonta kasvavan puunkäytön kelkassa?
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos
& varametsäpäällikkö Pekka S. Rajala, UPM-Kymmene Metsä
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Etelä-Suomen metsien suojelu kestävänä kehityksenä  •  Asikkala

8:00 Lehmonkärjen vanha metsä
Yrittäjä Ari Yrjölä, Lehmonkärki

Etelä-Suomen metsät haastavat perinteiset suojelukeinot
Pääsihteeri Mikko Kuusinen, Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta

Metsäkiistojen kulttuuri ja Etelä-Suomen metsien suojelu
Johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia

Ryhmätyö:
Metsien suojelukeinojen arviointikriteerit ja rahoituskeinot
Kurssin osanottajat

Puutuoteteollisuus tekijöiden käsissä  •  Järvelä

13:00 Osaamisen kehittäminen puutuoteteollisuudessa
Henkilöstöjohtaja Esa Kallinen, Koskisen Oy

Laatutyö Koskisen Oy:ssä
Markku Koskinen, Koskisen Oy

Tuotantokierros: Laatulevyjä laidasta laitaan
Koskisen Yhtiöt

15:30 Puusepänteollisuus – taidoista tuotteistamiseen
Toiminnanjohtaja Juhani Vainio, ProPuu ry.

ProPuu – tutustuminen näyttelyyn

Sibeliustalon esittely
Toimitusjohtaja Antti Vihinen, Sibeliustalo

Rakentaminen ja puutuoteteollisuuden tulevaisuus
Johtaja Jyrki Malmio, Rakennustuoteteollisuus RTT ry.
& teknologia-asiantuntija Ilmari Absetz, Tekes

Metsästys metsän käyttömuotona
Toiminnanjohtaja Juha-Pekka Ripatti, Metsästäjäin keskusjärjestö

Maastojakso  •  Päijät-Häme  •  Torstai 17.5.2001 Maastojakso  •  Päijät-Häme  •  Perjantai 18.5.2001

Maaseudun ja metsän kohtalonyhteys  •  Lahti

9:30 Maaseudun kehitys ja yrittäminen metsäsektorin
tulevaisuuskysymyksinä
Johtaja Lauri Palojärvi Finnforest Oyj / puheenjohtaja,
Maaseutuyrittäjyyden edistämiskeskus MAEK

Minipaneeli

Yrittämisen potentiaalit metsässä ja maaseudulla
Johtaja Lauri Palojärvi Finnforest Oyj, toimitusjohtaja Ritva Korhonen,
Nordia Management Oy, Dipl.Ins. Seppo Tuomi, Työtehoseura,
yrittäjä Timo Rajajärvi Moni Metsä T. Rajajärvi

Muistoja ja unelmia

Kurssin päätöskeskustelu
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Järjestäjät

Karvonen Juhani, Suomen Metsäyhdistys, toiminnanjohtaja
Hellström Eeva, Päättäjien Metsäakatemia, johtaja
Ojala Essi, Päättäjien Metsäakatemia, kurssiassistentti
Etelämaa Tarja, Päättäjien Metsäakatemia, projektisihteeri

Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunta

Sailas Raimo (pj.), Valtiovarainministeriö, valtiosihteeri
Hautojärvi Sirkka, Ympäristöministeriö, kansliapäällikkö
Härmälä Esa, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, puheenjohtaja
Juslin Heikki, Helsingin yliopisto, professori
Mäenpää Mikko, STTK, puheenjohtaja
Poranen Timo, Metsäteollisuus ry., toimitusjohtaja
Ruokanen Tapani, Suomen Kuvalehti, päätoimittaja
Tanskanen Antti, Osuuspankkikeskus, pääjohtaja
Vaittinen Jarmo, Maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö

Maastojakson suunnitteluryhmä

Eerolainen Riitta, Hämeen ympäristökeskus
Järvenpää Reivo, Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ry.
Koskimäki Antti, Metsäkeskus Häme-Uusimaa
Leinonen Seppo, Metsäkeskus Häme-Uusimaa
Pöllänen Pekka, Stora Enso Packaging
Wuoljoki Kari, Koskitukki Oy
Yli-Talonen Jari, Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistys ry.

Järjestelyihin osallistuneet tahot

Elofin Oy
Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ry.
Hämeen Rykmentti
Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistys ry.
Koskisen Oy
Koskitukki Oy
Lehmonkärki
Metsäkeskus Häme-Uusimaa
Metsä-Pantsar Oy
Pro Puu ry.
Päijännetalo
Stora Enso Packaging, Lahti

Miksi Päättäjille Metsäakatemia?

Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektorei-
den päättäjille suunnattu metsäaiheinen kut-
sukurssi ja keskustelufoorumi.

Metsäakatemiassa metsäsektori pyrkii
avautumaan entistä enemmän muuhun yh-
teiskuntaan tarjoamalla eri alojen vaikuttajil-
le laaja-alaisesti tietoa metsien hyvinvoinnis-
ta, metsäsektorista sekä sen toiminta-edelly-
tyksistä ja merkityksestä Suomessa ja globaa-
listi. Vastavuoroisesti metsäsektori odottaa
saavansa yhteiskunnan muilta päättäjiltä tie-
toa ja vaikutteita toimintaympäristön muu-
toksista ja keskeisistä yhteiskunnallisista kehi-
tyshaasteista.

Kursseille kutsutaan keskeiset poliitikot ja
virkamiehet, liike-elämän ja etujärjestöjen
johto sekä tieteen, taiteen, kansalaisjärjestö-
jen ja tiedotusvälineiden edustajia; kerrallaan
25–30 osanottajaa. Osanottajat vaihtuvat
kursseittain.

Kukin Päättäjien Metsäakatemia on neli-
päiväinen, koostuen pääkaupunkiseudulla
järjestettävästä seminaarijaksosta ja retkeilynä
toteutettavasta maastojaksosta.

Päättäjien Metsäakatemia toimii Suomen
Metsäsäätiön sekä maa- ja metsätalousminis-
teriön tuella. Toiminnasta vastaa Suomen
Metsäyhdistys.

Lisätietoja: http://www.smy.fi/pma
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