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Metsäsektorin menestys ja maine

Globalisaatioideologian mukaisesti suomalaiset 
metsäteollisuusyritykset ovat kilvan ilmoitelleet 
investoinneista maailmalla. Markkinoiden ke-
hitystä mukaillen investoidaan Etelä-Amerik-
kaan ja Kiinaan. Investointipäätökset kuvaste-
levat metsäteollisuutemme lippulaivojen näke-
mystä tulevan menestymisen avaimista. Tuleva 
menestyminen liittyy sekä kilpailukykyyn että 
kykyyn uusiutua. Rohkenen väittää, että metsä-
teollisuutemme on ensisijaisesti kulkenut pol-
kua: tämän päivän kilpailukyvyn korostaminen 
– pienten askelten innovaatiot – eksploitatiivi-
nen orientaatio. Menestys on ollut melko hyvää, 
mutta pitkällä tähtäyksellä se ei taida riittää. Suu-
ri haaste on, kuinka pitää huolta tämän päivän 
kilpailukyvystä ja samalla varmistaa uusiutu-
minen, joka varmistaisi tulevan menestymisen. 
Suuri haaste on siis uusiutuminen. 

Globaalin menestyksen lähtökohtana pitää 
olla kunnossa oleva kotipesä. Maailmanvalloi-
tus onnistuu paremmin metsäsektorilta, joka 
on maineeltaan edelläkävijä, osaava ja moder-
ni, joka käyttää metsiään oikein ja jolla on ”so-
cial license to operate”. Asia ei ole yksioikoinen. 
Moniarvoisessa yhteiskunnassa erilaiset voimat 
ja intressit vaikuttavat näkemyksiin ”oikeas-
ta metsien käytöstä”. Metsäsektorin maine on 
riippuvainen ainakin kahdesta asiasta – siitä, 
mitä metsissä todella tehdään, ja siitä, kuinka 
kerrotaan, mitä tehdään.

Metsäsektorin edustajat ovat luonnollisesti 
taipuvaisia ajattelemaan, että metsissä tehdään 

oikeita asioita oikein ja tehokkaasti. Toisaalta 
on väitetty, että metsäala on taitamaton kerto-
maan itsestään. Oleellisinta kuitenkaan ei ole se, 
mitä metsäväki ajattelee suomalaisten metsien 
hoidon ja käytön kestävyydestä, vaan se, mitä 
kansainväliset asiakkaamme ja muut sidosryh-
mät asiasta ajattelevat.

Koska viestintä tuntuu olevan kovin keskei-
nen kysymys, tutkimme oppilaani Antti Virta-
sen kanssa, mitä mieltä teolliset paperin osta-
jat Keski-Euroopassa ovat suomalaisen metsä-
sektorin ympäristöviestinnästä. Tutkimuksessa 
haastateltiin 30 suurta lehtikustantajaa, paino-
taloa ja tukkuliikettä, jotka yhdessä edustavat 
yli 25 % Saksan paperinkulutuksesta. 

Tutkimuksen hypoteeseiksi muotoiltiin 
seitsemän väittämää suomalaisen metsäsekto-
rin ympäristöviestinnästä. Alla hypoteesit tu-
loksineen:

Suomalainen metsäsektori ei osaa kommu-
nikoida ympäristökysymyksistä. → Totta. Suo-
malaisen metsäsektorin ympäristöviestintä on 
ammattimaista, tosiasioihin perustuvaa ja in-
formatiivista, mutta suomalaista paperia Kes-
ki-Euroopassa markkinoivat ihmiset eivät os-
tajien mielestä tiedä tarpeeksi ympäristöasiois-
ta. Ympäristöviestintä on myös joustamatonta, 
defensiivistä, reaktiivista ja siitä puuttuu dia-
login luonne.

Suomalaisen metsäsektorin ympäristövies-
tintä on epäluotettavaa. → Ei totta. Suomalaisen 
metsäsektorin ympäristöviestintää pidettiin luo-

Heikki Juslin
puheenjohtaja
Suomen Metsäyhdistys ry.

tettavana. Hyvin harvat asettivat metsäsektorin 
viestinnän luotettavuuden kyseenalaiseksi.

Suomalaisen metsäsektorin viestintä on ar-
roganttia. → Ei totta. Vain kaksi haastateltua oli 
lievästi tätä mieltä. 

Ympäristöjärjestöt ovat luotettavampia kuin 
suomalainen metsäsektori.  → Ei totta. Suoma-
laista metsäsektoria pidettiin asiakkaiden kes-
kuudessa yhtä luotettavana tai luotettavampana 
kuin ympäristöjärjestöjä. 

Teollisuuden käyttämän puun alkuperällä 
tulee olla ympäristöjärjestöjen hyväksyntä. → 
Totta. Ympäristöjärjestöillä koettiin olevan tär-
keä rooli metsäsertifioinnissa. Metsäsektorin ja 
ympäristöjärjestöjen välille kaivattiin syvälli-
sempää dialogia.

Suomalaisen metsäsektorin markkinointi on 
myynti- ja tuotanto-orientoitunutta. → Totta.

Sosiaalinen vastuullisuus ja vastuu ympäris-
töstä eivät toteudu suomalaisessa metsänhoidos-
sa ja puunkorjuussa. → Ei totta. Suomalainen 
metsätalous on ekologisesti, sosiaalisesti ja ta-
loudellisesti kestävää.

Paperiasiakkaat Saksassa ovat siis tyytyväisiä 
ympäristönhoidon tilaan suomalaisella metsä-
sektorilla. Myös viestinnän perusteet – luotetta-
vuus, ammattimaisuus ja informatiivisuus – ovat 
kunnossa. Viestinnän parantamiselle on kuiten-
kin runsaasti tilaa. Joustavampaa, proaktiivisem-
paa ja dialogiin perustuvaa viestintäkulttuuria 
kaivataan. Tiedämme, että avoimuutta ja ennak-
koluulottomuutta tarvitaan tulevaisuudessa.

T e r v e T u l o a  M e T s ä a k a T e M i a a n
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Metsät – vihreä kultamme myös tulevaisuudessa
anne Brunila
ylijohtaja
Valtiovarainministeriö

k u r s s i l a i s e n  e s i p u h e
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Päättäjien Metsäakatemian 20. kurssi ei olisi 
voinut osua paremmin kohdalleni kuin kävi. 
Juuri ennen siirtymistäni valtion virasta met-
säteollisuuden leipiin, sain kurssilla rautais-
annoksen metsäalan tietoa, käytännön pika-
kurssin metsänhoitoon ja puunkorjuuseen se-
kä vanerin ja taidepainopaperin valmistukseen. 
Antoisaa oli myös mahdollisuus tutustua alan 
vaikuttajiin, asiantuntijoihin ja asiasta kiinnos-
tuneisiin maallikoihin keskisuomalaisessa met-
sämaisemassa. Kurssilta ei puuttunut myöskään 
mystiikkaa – sitä saimme aimo annoksen myyt-
tisellä suoretkellä Laukaassa. 

Metsät ovat antaneet elantonsa kymme-
nille suomalaisille sukupolville metsästyk-
sen, tervanpolton ja sahatavaran muodossa. 
Metsäteollisuuden kehittyminen sata vuotta 
sitten loi pohjan vahvan metsäklusterin syn-
tymiselle ja Suomen vaurastumiselle. Metsien 
vihreä kulta on ollut pohjoisen metsäkansan 
tie korkeaan elintasoon ja hyvinvointiyhteis-
kuntaan. Yhä useammin on kuitenkin alettu 
kysyä, onko tämä tie kuljettu loppuun. Teol-
lisuuden investoinnit ja uudet työpaikat ovat 
viime vuosina suuntautuneet Suomen sijasta 
Kiinaan, Etelä-Amerikkaan ja muille nope-
asti kasvaville markkinoille. Tulevaisuuden 
menestystarinoita haetaan uusista innovatii-
visista kasvualoista, uusista teknologioista ja 
palveluista. Metsäteollisuutta ja muita perin-
teisiä teollisuuden aloja on alettu pitää aurin-
gonlaskun aloina.

Vaikka Suomen talouden rakenne on mo-
nipuolistunut, metsäklusteri on edelleen tärkeä 
kasvun ja vientitulojen lähde. Klusterin näky-
miä ja tulevaisuudenuskoa ovat viime aikoina 
himmentäneet useat eri tekijät, joista paperi-
teollisuuden yli kuusi viikkoa kestänyt työsei-
sokki on ollut koko kansantalouden kannal-
ta merkittävin. Seisokin seurauksena Suomen 
talouskasvu heikkenee vuonna 2005 noin pro-
senttiyksiköllä. Myöskään kiistat Ylä-Lapin hak-
kuista ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen 
välillä eivät ole helpottaneet huolimatta pitkään 
jatkuneesta vuoropuhelusta ja suojelualueiden 
lisäämisestä. Haasteena on löytää kestäviä rat-
kaisuja, joilla metsien monimuotoiseen käyt-
töön ja luontoarvoihin liittyvät erilaiset nä-
kökohdat voidaan ottaa nykyistä paremmin 
huomioon. 

Metsäklusteri on monella tapaa tullut tien-
haaraan ja menestyminen vaatii uusia avauksia 
niin metsätaloudessa, massa- ja paperiteollisuu-
dessa kuin puutuoteteollisuudessakin. Suomes-
sa on ollut tapana ajatella, että runsaiden met-
sävarojemme vuoksi meillä on kansainvälisessä 
työnjaossa erityinen kilpailuetu ja ykkösasema 
metsäteollisuustuotteiden tuottajana. Metsien 
hoito Suomessa on kansainvälistä huippua, tek-
nologia- ja ympäristöosaaminen maailman kär-
keä ja Suomessa koulutetaan valtaosa Euroopan 
paperi-insinööreistä. On kuitenkin tunnustet-
tava, että teknologia ja osaaminen ovat kehit-
tyneet myös muissa maissa. Perusedellytyksi-

nä klusterin kilpailukyvylle ja menestymiselle 
Suomessa ovat tuottavuuden ja kannattavuu-
den kohentaminen, puun saatavuuden turvaa-
minen ja kestävät energiaratkaisut.

Metsäakatemian tulevaisuustyöpajassa 
klusterin kilpailukyvyn vahvistamiseen pa-
neuduttiin usean työryhmän voimin. Kär-
keen nousivat panostukset tutkimukseen, 
tuotekehitykseen, osaamiseen ja innovaati-
oihin. Puhuttiin paljon puuhun ja metsään 
perustuvista uusista tuotteista ja toimialois-
ta. Ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen 
korostuminen antavat uusia mahdollisuuk-
sia puun monipuoliseen käyttöön uusiutu-
vana luonnonvarana. Uusien tuotteiden ja 
toimialojen kehittymiseksi innovaatioita on 
haettava ennen kaikkea klusterin rajapinnoil-
ta, rakentamisen, kemianteollisuuden, metal-
liteollisuuden ja energiatuotannon piiristä. 
Informaatio-, bio- ja nanoteknologian sovel-
taminen nousee tärkeäksi kilpailukykyteki-
jäksi. Teknologisten innovaatioiden ohella on 
panostettava asiakaslähtöisyyteen, viestintään 
ja liiketoimintaosaamiseen.

Metsäklusterimme ei uusiudu itsestään. 
Lähtökohtaisesti tarvitaan vahvaa visiota, roh-
keaa strategiaa ja toimenpiteitä. Monitieteisen 
tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistaminen 
ja toimiva yhteistyö yritysten, yliopistojen ja in-
novaatio-organisaatioiden kanssa on avainase-
massa, kun rakennetaan tulevaisuuden strate-
giaa vihreälle kullalle. 



�   |   PMA 20

aho Markku, kehitysyhteistyöneuvos 
> Ulkoasiainministeriö

alanko Kari, ylitarkastaja 
> Kauppa- ja teollisuusministeriö

anttila Tapio, johtaja 
> Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

anttonen Jukka, toimitusjohtaja 
> Isku Invest Oy

Behm olli-Pekka, päätoimittaja 
> Hämeen Sanomat

Brunila anne, ylijohtaja 
> Valtiovarainministeriö

Gestrin Christina, kansanedustaja 
> Ruotsalainen eduskuntaryhmä

ikäheimo Johanna, vientijohtaja 
> Lappset Group Oy

Jalonen olli, kirjailija
Kiander Jaakko, tutkimusprofessori 

> Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Kivelä Hannu, metsäpoliittinen erikoisasiantuntija 

> Suomen Suurlähetystö, Moskova
Kuosmanen Matti, johtaja 

> Pohjois-Karjalan TE-keskus
lehtipuu otto, ympäristöpäällikkö 

> VR-Yhtymä Oy
lehtonen Jaakko, ylijohtaja 

> Matkailun edistämiskeskus
leinonen Hannu, vastaava päätoimittaja 

> Kauppalehti
luhtasela Markku, toimitusjohtaja 

> Thomesto Oy
lämsä eero, kansanedustaja 

> Keskustan eduskuntaryhmä
lääkkölä Heikki, päätoimittaja 

> Pohjolan Sanomat Oy

Myller riitta, Euroopan parlamentin jäsen 
> Euroopan parlamentti

Mäntyharju Jarmo, III puheenjohtaja 
> Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

niemelä Hannu, metsänhoitopäällikkö 
> Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

ollila Heikki a., kansanedustaja 
> Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Paajanen-sainio ulla, johtaja 
> Stora Enso Oyj

Pihlström Kai, johtaja 
> Kaikuva Oy

Pöyry Kyösti, toimitusjohtaja 
> Paperinkeräys Oy

raitio Hannu, ylijohtaja 
> Metsäntutkimuslaitos

sukselainen Tuomas, budjettipäällikkö 
> Valtiovarainministeriö

Taalas Petteri, pääjohtaja 
> Ilmatieteen laitos

Tiitinen arto, toimitusjohtaja 
> Ponsse Oyj

Toivonen Hannu, tutkimusjohtaja 
> Kemira Oyj

Toukola Jarmo, metsävaltuusk. jäsen, maanviljelijä 
> Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

varis erkki, toimitusjohtaja 
> Oy Metsä-Botnia Ab

virranniemi Jouko, toimitusjohtaja 
> Pölkky Oy

väisänen Pekka, viestintäpäällikkö 
> Maa- ja metsätalousministeriö

Wallin Harry, kansanedustaja 
> Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 
osallistujat

�   |   PMA 20



p ä ä T T ä j i e n  2 0 .  M e T s ä a k a T e M i a



�   |   PMA 20

p ä ä T T ä j i e n  M e T s ä a k a T e M i a n  a v a u s

aktiivinen metsäpolitiikka tukee metsäsektorin tulevaisuutta

Juha Korkeaoja, maa- ja metsätalousministeri
Maa- ja metsätalousministeriö

Syksyllä luontojärjestöt luovuttivat eduskunnalle 
metsävetoomuksen, jonka mukaan metsien suo-
jelu Etelä-Suomessa on riittämätöntä. Myös Ylä-
Lapissa ja Pohjois-Suomessa on järjestöjen mie-
lestä pahoja puutteita. Monet metsäteollisuus-
johtajat ovat puolestaan ennustaneet heikkene-
vää tulevaisuutta metsäteollisuudellemme, kos-
ka kilpailukyvyn edellytykset eivät ole riittäviä ja 
kotimaiset ympäristöriidat vievät uskottavuut-
ta markkinoilla. Huolet ovat aiheellisia, mutta 
uskon, että valtiovallan toimin ja yhteistyössä 
yksityisen sektorin ja sidosryhmien kanssa pys-
tymme edelleen kehittämään menestyvää met-
säsektoria. Meillä on monia työvälineitä metsä-
sektorin kehityksen tukemiseen.

Kansallinen metsäohjelma tarkistettavana
Metsäsektorin kehityslinjat ja tavoitteet on kir-
jattu Kansallinen metsäohjelma 2010:een, joka 
on ollut hallitusten metsäpoliittisena peruslin-
jana vuodesta 2000 lähtien. Ohjelman avulla on 
pystytty ylläpitämään metsien hoidon hyvä taso 
ja annettu siten vakaa pohja markkinoiden ja 
metsäteollisuuden toiminnalle.

Metsänhoidon tason ylläpitäminen ei ole 
mikään yksinkertainen tehtävä. Perustana ovat 
toimivat puumarkkinat ja riittävä kantohinta. 
Lisäksi tarvitaan vahvaa metsätalouden edis-
tämistoimintaa, jotta kaikille 400 000 yksityis-
metsänomistajalle voidaan tarjota metsällisiä 
neuvontapalveluja ja tukea pitkäaikaisiin met-
sänhoito- ja metsänparannustöihin. 

Kansallinen metsäohjelma (KMO) on tuke-
nut metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten 
tekemää metsätalouden edistämistyötä. Valtion 
rooli on konkretisoitunut vuosittaisissa budje-
teissa, joissa ovat määrärahat metsäkeskuksil-
le, Metsäntutkimuslaitokselle sekä metsänpa-
rannuksen ja luonnonhoidon tukirahoituk-
seen. Myös Metsähallitus on osaltaan toiminut 
KMOn linjausten mukaisesti. 

Nyt on tullut aika tarkistaa Kansallinen met-
säohjelma. Heinäkuuhun 2006 mennessä laa-
ditaan metsäsektorin tulevaisuuskatsaus, jonka 
pohjalta keväällä 2007 nimitettävä uusi hallitus 
voi tehdä linjaukset siten, että tarkistettu KMO 
voitaisiin hyväksyä syksyllä 2007 samanaikaisesti 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 
METSOn jatkopäätöksen kanssa.

Suomen metsien kasvu on viime vuosikym-
menien työn ansiosta noussut 87 milj. kuutio-
metriin vuodessa. On esitetty monia puheen-
vuoroja, että suhteellisen vähäisillä lisätoimilla 
kasvu voitaisiin nostaa 100 milj. kuutiometriin 
ja vastaavasti lisätä metsien kestävää käyttöä. 
Tällainen kasvun lisäys saataisiin aikaan ehkä 

noin 20–30 milj. euron vuotuisen valtion lisä-
rahoituksen avulla.

Ajatus on houkutteleva, mutta lisärahoituk-
sen perustelemiseksi meillä pitäisi olla selvä nä-
kemys, että lisääntyvälle puumäärälle on myös 
koko yhteiskuntaa hyödyttävää käyttöä. Tällai-
sia hyötyjä voisivat olla metsäteollisuuden in-
vestointimahdollisuuksien lisääntyminen, kas-
vihuoneilmiön torjuminen lisäämällä puuener-
gian käyttöä entisestään sekä varautuminen uu-
siutuvien luonnonvarojen merkityksen lisään-
tymiseen tulevina vuosikymmeninä. 

Muita tulevaisuuskatsauksessa huomioon 
otettavia asioita ovat esim. metsätalouden kan-
nattavuuden kehitys, suometsien hoidon ja käy-
tön lisääminen sekä metsäenergian käytön li-
sääminen. Punaisena lankana tulisi olla metsä-
sektorin kilpailukyvystä huolehtiminen ja met-
sien hoito ja käyttö innovatiivisella, korkeaan 
osaamiseen perustuvalla tavalla. 

Metsien monimuotoisuuden suojelua kehitetään
Metsien monimuotoisuuden suojelua on tar-
peen kehittää Etelä-Suomessa, mutta metsä-
vetoomuksen vaatimukset 5–10 %:n täyssuo-
jelusta ovat ylimitoitettuja. Suojelun kehittä-
miseksi on käynnissä METSO-ohjelma, jolla 
täydennetään olemassa olevia suojelualueita ja 
samalla kokeillaan yksityismetsävaltaiseen Ete-
lä-Suomeen sopivia uusia suojelumenetelmiä. 
METSOn vapaaehtoiset kokeilut ovat saaneet 
erittäin hyvän vastaanoton, joten uskon, että 

Suomen metsäsektorin ympäristöviestintä 

on kuin pohjalaismiehen rakkaudentun-

nustus: Ilmoitetahan jos muutoksia tulee.

KuusiKossa KoMMenToiTua
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niiden pohjalta saadaan hyvä ja taloudellisesti 
realistinen jatkosuunnitelma suojelun täyden-
tämiseksi vuoden 2007 jälkeen. 

Metsien monimuotoisuutta ylläpidetään 
ennen kaikkea talousmetsissä, joten suojelu-
alueiden lisääminen ei ole ainoa ratkaisu. Tär-
keintä on käyttää suojeluun käytettävissä olevat 
resurssit mahdollisimman tehokkaasti ja tasa-
painoisesti sekä talousmetsissä että suojelualu-
eita kehittämällä. Suojeluun on vuoden 2007 
jälkeenkin käytettävissä vain rajoitetusti voi-
mavaroja, joten toivon, että ympäristöjärjestöt 
tulevat rakentavasti mukaan valmistelemaan 
parasta mahdollista METSOn jatkoa käytettä-
vissä olevien resurssien puitteissa. 

Tulevaisuustyötä yhdessä
Yksityismetsien osalta tärkeintä on tällä het-
kellä metsäkeskusten toiminnan tehostaminen. 
Tämän takia metsäkeskusten ja Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion yhteistyötä tiivistetään 
siten, että Tapion päätehtäväksi tulee metsä-
keskusten valtakunnallisen yhteistoiminnan 
kehittäminen ja koordinointi sekä palvelujen 
tuottaminen metsäkeskuksille. Metsäkeskus-
ten toimintaa tehostetaan lisäksi keskittämällä 
hallinto- ja tukipalveluja sekä yhtenäistämäl-
lä toimintajärjestelmiä. Myös metsäkeskusten 
tehtävien ulkoistamista selvitetään.

Kansallisen metsäohjelman tarkistaminen ja 
sen ensimmäisenä vaiheena tehtävä metsäsek-
torin tulevaisuuskatsaus on mielestäni tärkein 
yhteinen tehtävä, jolla voimme rakentaa pohjaa 
metsäsektorimme tulevaisuudelle. On toivotta-
vaa, että kaikki metsäsektorin tahot osallistuvat 
katsauksen laatimiseen, jotta tarkistettava KMO 
saa vahvan ja laajan kansallisen pohjan.

Suomi on metsäsektorin huippuosaaja ja 
meillä on tällä hetkellä maailman kilpailuky-
kyisin metsäsektori. Globalisaation paineessa ja 
ympäristönsuojelun ristiriidoissa tarvitsemme 
vahvaa yhteistä näkemystä, miten haluamme 
metsäsektorin asioita hoitaa.

Maailman metsien tila ja ympäristöpalvelut

Timo Tanninen, pääsihteeri
WWF Suomi

Metsien ympäristöpalvelut
Metsien ympäristöpalvelut voidaan nähdä 
metsien merkityksenä ilmanlaatuun ja ilmas-
toon, sadevesivarastona, tuulten suojana ja 
luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä.

Varsinkin sademetsistä puhutaan usein 
maailman keuhkoina. Metsillä onkin kiista-
ton merkitys maapallon ilmastoon. Metsäpin-
ta-alan väheneminen vähentää kasvillisuuden 
kykyä sitoa hiilidioksidia ja siten kiihdyttää 
ilmastonmuutosta, metsäpeitteen lisääntymi-
sellä taas on päinvastainen merkitys. 

Metsät sekä puustoiset suot ja kosteikot 
pidättävät tehokkaasti sadevesiä ja ehkäisevät 
sitä kautta merkittävästi tulvia. Metsien hävit-
täminen ja kosteikkojen kuivatus on nopeutta-
nut sadevesien virtaamista jokiin ja muihin ve-
sistöihin lisäten tulvien riskiä ja voimakkuut-
ta. Juomaveden käyttökelpoisuuden kannalta 

sadevesien suodattuminen metsien puuston ja 
aluskasvillisuuden läpi on erittäin tärkeää, sillä 
huomattava osa maailman juomavedestä ote-
taan pintavesilähteistä. Kolmannes maailman 
sadasta suurimmasta kaupungista saa juoma-
vetensä tärkeiltä metsäalueilta.

Puusto ja aluskasvillisuus sitovat tehok-
kaasti maaperää. Metsän hävittäminen var-
sinkin vuorten rinteillä ja muilla viettävillä 
mailla lisää siten huomattavasti eroosion ris-
kiä. Eroosio voi johtaa maan kasvukunnon 
pysyvään menettämiseen ja eroosion myö-
tä liikkeelle lähtevät maamassat heikentävät 
alempana sijaitsevien vesistöjen tilaa. Metsät 
heikentävät myös merkittävästi tuulen nope-
utta ja ehkäisevät siten myrskytuhoja. Aasian 
tsunamin tuhot olivat huomattavasti lievem-
piä siellä, missä rannikon mangrovemetsät 
vielä olivat jäljellä.

Matti Kuosmanen, Juha Korkeaoja, Petteri Taalas, Timo Tanninen
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Metsät ovat elintärkeitä niihin sopeutu-
neiden eliölajien säilymiselle. Osa metsälajeis-
ta tulee toimeen metsissä, joita hyödynnetään 
puuntuotantoon, mutta osa lajeista on riippu-
vaisia nimenomaan luonnontilaisten metsien 
tarjoamasta elinympäristöstä. Luonnon mo-
nimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttämi-
nen edellyttää siten sekä metsien säilyttämistä 
luonnontilaisena että talouskäytön sopeutta-
mista metsien luontaiseen dynamiikkaan.

Maailman metsien tila
Kansainvälinen yhteisö, EU ja erilliset valtiot 
vannovat metsien kestävän käytön nimiin. Met-
sien kestävä käyttö käsitteenä sisältää sekä ta-
loudellisen, sosiaalisen että ekologisen kestä-
vyyden vaatimuksen. Näiden kaikkien pitäisi 
siis toteutua yhtä aikaa. Tarkastelen metsien 
käytön kestävyyttä ja metsien tilaa ennen kaik-
kea ekologiselta näkökannalta.

Metsälajiston muutokset ovat hyvä mit-
tari tarkasteltaessa metsien käytön ekologista 
kestävyyttä. Metsälajiston muutoksia mittaa-
va WWF:n Living Planet Index osoittaa, että 
metsäluonto on selvästi köyhtynyt viimeisten 
30 vuoden aikana. Metsälajisto köyhtyy kaik-
kein nopeimmin trooppisilla sademetsäalueil-
la, mutta köyhtymistä on selkeästi havaittavissa 
muissakin metsävyöhykkeissä. Tutkijoiden vii-
meiset arvioinnit viittaavat samaan kehitykseen 

myös Suomessa.
Metsäpinta-alan muutos on suuntaa-an-

tava indikaattori, vaikkei se suoraan korreloi 
metsäluonnon monimuotoisuuden muutoksen 
kanssa. Metsäpinta-alan muutosten tarkastelu 
kuitenkin vahvistaa sen, että metsäluonto köyh-
tyy kaikkein nopeimmin tropiikissa.

Trooppiset metsät häviävät hälyttävää vauhtia
Trooppisten sademetsien merkitys maapallon 
luonnon monimuotoisuudelle on erittäin suu-
ri. Sademetsät kattavat vain noin 6 % maapal-
lon pinta-alasta, mutta niissä elää jopa puolet 
kaikista tunnetuista eliölajeista. Trooppisten 
sademetsien pinta-ala häviää hälyttävää vauh-
tia, peräti 30 hehtaaria joka minuutti. Tähän 
kehitykseen löytyy monia syitä.

Jopa puolet sademetsien hakkuista tapah-
tuu laittomasti. Laillinenkaan hakkuutoiminta 
ei välttämättä ole kestävällä pohjalla, mutta lait-
tomat hakkuut eivät ainakaan täytä kestävälle 
metsätaloudelle asetettavia kriteereitä. Laitto-
maan toimintaan kytkeytyy usein myös uhan-
alaisten puulajien ja uhanalaisten eläinlajein 
kauppaa. Sademetsiä hävitetään laajasti myös 
maankäytön muutosten takia. Monia sademet-
siä raivataan peltoviljelmien tieltä. Varsinkin 
Etelä-Amerikassa sademetsiä muutetaan lai-
dunmaiksi suuren naudanlihan kysynnän takia. 
Soijan kulutus maailmassa kasvaa voimakkaasti 

ja esimerkiksi Brasiliassa soijaviljelmien tieltä 
hakataan yleisesti hienoja sademetsiä. Myös 
palmuöljyn kysyntä on maailmalla suurta ja 
öljypalmuviljelmien tieltä raivataan sademetsiä 
nopeassa tahdissa etenkin Kaakkois-Aasiassa. 
Sademetsiä hakataan yleisesti myös puuplan-
taasien tieltä. Lisäksi liian intensiivinen poltto-
puun otto on monin paikoin ongelma.

Myös temperaalinen ja boreaalinen metsäluonto 
köyhtyvät
Temperaalisen ja boreaalisen vyöhykkeen met-
säpinta-ala ei kutistu. Tällä vyöhykkeellä met-
säpinta-alan väheneminen on pääsääntöisesti 
tapahtunut jo aikoja sitten. Esimerkiksi Iso-Bri-
tanniassa metsäpinta-ala on vain kymmenesosa 
luontaisesta. Myös Suomessa luontainen metsä-
pinta-ala on aikoinaan supistunut ennen kaik-
kea pellon raivauksen myötä. Monissa maissa 
temperaalisessa ja boreaalisessa vyöhykkeessä 
metsäpinta-ala on tällä hetkellä jopa kasvamaan 
päin. Metsien ympäristöpalveluiden kannalta 
suuntaus on luonnollisesti myönteinen, jos-
kaan peltojen umpeenkasvun ja metsittämisen 
seurauksena lisääntyvä metsäpinta-ala ei välttä-
mättä lisää metsien biodiversiteettiä.

Vaikka metsäpinta-ala ei vähene, pohjois-
tenkin metsien luonto on köyhtymässä. Tämä 
johtuu siitä, että sinänsä usein suunnitelmalli-
sesti tehtävät metsien hakkuut ja muut metsän-
hoitotoimenpiteet muuttavat luontaista met-
säelinympäristöä ja metsädynamiikkaa lajistolle 
epäedulliseen suuntaan. Hakkuiden seuraukse-
na luonnontilaisten vanhojen metsien pinta-ala 
pienenee jatkuvasti, mikä köyhdyttää metsä-
luontoa merkittävästi. Myös lahopuuston osuus 
metsissä pienenee murto-osaan luontaisesta ja 
puulajisuhteissa tapahtuu selkeitä muutoksia. 
Lisäksi metsärakenne pirstaloituu, ja järeän ja 
vanhan puuston osuus pienenee.

Laittomat hakkuut ovat ongelma myös 
temperaalisessa ja boreaalisessa vyöhykkees-
sä. Mm. Venäjällä ja monissa muissa Itä-Eu-

Hannu Niemelä, Anders Portin, Markku Aho
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roopan maissa laittomien hakkuiden osuus on 
huomattavan suuri.

Luonto ei voi hyvin – muutoksen vetureja 
tarvitaan
Metsien merkitys luonnolle, ihmisen taloudel-
liselle hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja elä-
mänlaadulle on ratkaisevan tärkeä. Ihminen on 
metsistä ja muustakin luonnosta täysin riippu-
vainen. Jos luonto voi hyvin, ihminen voi hyvin 
ja päinvastoin. 

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että 
maailman metsiä ei hyödynnetä kestävällä ta-
valla. Tilanne on toki hyvin erilainen eri puolil-
la maailmaa. Kaikkein hälyttävintä nykymeno 
on tropiikeissa, mutta myös pohjoisella pallon-
puoliskolla ja Suomessa on ryhdyttävä tehostet-
tuihin toimenpiteisiin, jotta metsien kestävän 
käytön kaikki kolme ulottuvuutta täyttyisivät. 
Ekologisen kestävyyden saavuttaminen edel-
lyttää riittävän laajan ja edustavan suojelualue-
verkoston perustamista sekä talousmetsien hoi-
don parempaa sopeuttamista luonnonmetsien 
dynamiikkaan. 

eu:n MeTsäsTraTeGiaan vauHTia 
ToiMeenPano-oHJelMalla

Euroopan unionin perustamissopimuksiin ei sisälly oikeus-
perustaa yhteistä metsäpolitiikkaa koskeville toimille eikä 
Euroopan unionilla siten ole yhteistä metsäpolitiikkaa. EU:
ssa on kuitenkin laadittu useita metsiä ja metsätaloutta 
koskevia strategioita. Suomelle on metsäkysymyksissä 
ollut tärkeä nk. lähipäätösperiaate, eli se, että päätökset 
metsäkysymyksissä tehdään kansallisella tasolla. Olemme 
kuitenkin pitäneet tärkeänä yhteisen metsäpoliittisen ke-

hysstrategian laatimista EU:lle. Vuonna 1998 EU:n maata-
lousministerien hyväksymä yhteinen metsästrategia luo 
tällaisen kehyksen metsiin vaikuttaville päätöksille.

Valitettavasti on todettava, että EU-metsästrategia on 
jäänyt aika lailla hyödyntämättä komissiossa. Komission 
sisällä on ollut vaikeata saada vastakaikua ja tukea stra-
tegian toteuttamiseen, sillä siihen ei sisälly uusia suoria 
normeja tai tukimuotoja ja varsinainen päätäntävalta on 
jäsenmailla. Siksi uusi metsäkysymysten toimeenpano-oh-
jelma (EU Forestry Action Plan), jonka on määrä valmistua 
vuoden 2006 kesäkuuhun mennessä, on erityisen tärkeä.

Suomen tulee seurata aktiivisesti ohjelman kehitystä 
ja pyrkiä vaikuttamaan metsästrategian linjauksien perus-

teella tehtäviin päätöksiin. EU:n metsäsektoriin kohdistu-
vien toimenpiteiden päätavoitteena tulee olla metsien 
kestävän käytön ja hoidon edistäminen sekä sen varmis-
taminen, että muiden sektoreiden päätöksenteossa EU:
ssa otetaan metsäsektorin edut ja kilpailukyky riittävästi 
huomioon. Metsien puuntuotannollinen merkitys ja ase-
ma maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjänä tulee tun-
nustaa. Esimerkiksi puunkäytön edistäminen, metsäntut-
kimus sekä metsäkysymysten parempi koordinointi ovat 
asioita, joita tulee selkeämmin nostaa toimeenpano-oh-
jelmaan.

anders Portin, metsäneuvos
Maa- ja metsätalousministeriö

PuHeesTa PoiMiTTua

Välttämättömän muutoksen aikaansaami-
sessa kansainvälisen yhteisön, valtioiden, met-
säalan johtavien yritysten, kuluttajien ja kansa-
laisyhteiskunnan rooli on erityisen tärkeä. 

Kansainvälisen yhteisön toimesta luonnon 
monimuotoisuuden suojelun välttämättömyys 
on selkeästi tunnustettu jo vuoden 1993 Rion 
biodiversiteettisopimuksesta alkaen. Kansain-
välisen yhteisön rooli on edelleen tärkeä, vaik-
kakaan kehitys sillä puolella ei ole viime aikoina 
ollut erityisen rohkaisevaa. EU:n rooli metsien 
kestävän käytön edistämisessä tulee jatkossa 
epäilemättä kasvamaan.

Kunkin valtion pitäisi luonnollisesti vasta-
ta oman maansa metsävarojen kestävästä käy-
töstä. Lainsäädäntöä kehittämällä voidaan niin 
haluttaessa saada paljon aikaiseksi, edellyttäen 
että myös lain valvonta ja hallintorakenne yli-
päänsä on kunnossa. Johtavat yritykset voivat 
puolestaan omalla esimerkillään ja osoittamalla 
hyväksyttävän toiminnan vaatimustason, joh-
taa koko alan merkittäviin muutoksiin. Myös 
kansalaisyhteiskunnan ja kuluttajien rooli muu-
toksen veturina voi olla merkittävä. Kuluttajien 
ympäristötietoisuus on länsimaissa kasvanut 
ja kasvanee edelleenkin. Kuluttajien valinnat 
ohjaavat ennen pitkää myös tuotantoa halut-
tuun suuntaan.
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venäjän metsäsektori huomisen haastajana

Hannu Kivelä, metsäpoliittinen erityisasiantuntija
Suomen suurlähetystö, Moskova

Suuret metsävarat – kehittymätön metsäsektori
Venäjällä sijaitsee noin 16 % ja Suomessa noin 
0,5 % maailman puuvaroista, mutta Venäjän 
metsäteollisuuden tuotanto on samaa tasoa 
kuin Suomella ja viennin arvo on alle puolet 
Suomen metsäteollisuuden viennin arvosta. 
Metsäsektori on keskittynyt matalan jalostusas-
teen ja laadun tuotteisiin sekä raakapuun vien-
tiin. Metsävarojen puolesta Venäjällä olisi mah-
dollisuus kasvattaa metsätalouden ja metsäte-
ollisuuden tuotanto helposti viisinkertaiseksi 
nykytasoon verrattuna.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen myös 
metsäteollisuuden tuotanto romahti ja ala kär-
sii useista jo neuvostoajoilta periytyvistä ongel-
mista. Tuotantolaitokset ovat pääsääntöisesti 
vanhoja ja kuluneita ja ylläpitoinvestoinnit on 
laiminlyöty. Toistuvat taistelut tuotantolaitosten 

omistussuhteista ja huono investointi-ilmapiiri 
ovat ehkäisseet investointeja eikä valtiokaan ole 
juuri puuttunut metsäsektorin kehitykseen. Pit-
kät puunkuljetusetäisyydet, puupula ja kasvavat 
puunhankintakustannukset ovat ajaneet varsin-
kin sahoja ahtaalle. Myös kotimaisen metsäteol-
lisuusteknologian romahdus ja ulkomaisten lait-
teiden korkeat tuontitullit ovat omalta osaltaan 
hidastaneet tuotantokoneiston modernisointia. 
Lisäksi kehitystä on haitannut ja haittaa pätevien 
johtajien puute, kielitaidottomuus sekä uusim-
man teknologian heikko tuntemus.

Metsäpolitiikassa puutteita
Venäjän metsäsektorin osuus bruttokansan-
tuotteesta on alle 3 % ja pieni merkitys näkyy 
mm. siinä, ettei maalla ole varsinaista metsäpo-
litiikkaa. Metsätalouden strategiset vahvuudet 

on analysoimatta eikä puuntuotannon tavoit-
teita ole määritetty. Myöskään metsäteollisuu-
delle ei ole laadittu määrällisiä, laadullisia tai 
rakenteellisia tavoitteita. Metsien käytön paino-
piste on edelleen uusien metsäalueiden avaami-
sessa eikä nykyisten laitosten puuhuollon tur-
vaamisessa tai kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Venäjä on vasta nyt laatimassa metsä-
strategiaa, mikä on haitannut erityisesti uuden 
metsälain hyväksymisprosessia. Metsästrategi-
aa muokataankin uuden metsälakiehdotuksen 
pohjalta, josta voidaan johtaa seuraavat karkeat 
strategiset tavoitteet:
• Metsän hyödyntämisasteen nosto nykyisestä 

20 %:sta noin 50 %:iin
• Metsäinfrastruktuurin parantaminen
• Puunjalostuksen lisääminen ja jalostusar-

von nostaminen
• Valtion metsätulojen nosto

Investoinnit lisääntyvät – kilpailu puuraaka-
aineesta kiristyy
Kaikesta huolimatta Venäjän metsäsektori ke-
hittyy nopeasti. Öljyrahan tulviessa maahan 
myös metsäsektori mainitaan yhä useammin 
potentiaalisena investointikohteena. Sekä val-
misteilla oleva uusi että voimassaoleva uusittu 
metsälaki suosivat suuria toimijoita, joilla on 
myös omaa jalostusta. 

Nykyisiä laitoksia modernisoidaan ja laa-
jennetaan ja uusia tuotantolaitoksia rakenne-
taan ja suunnitellaan. Euroopan puoleiselle Ve-Tapio Anttila, Ulla Paajanen-Sainio, Kyösti Pöyry
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näjälle on suunnitteilla yli 10 uutta sahaa ja 
useita levytehtaita. Venäjällä on julkaistu uutisia 
yli 12 uuden sellutehtaan rakentamisesta, joista 
tosin vain 2–4 tullee toteutumaan. Vertikaali-
nen integraatio yleistyy ja jalostuslaitokset os-
tavat metsänhakkuuyrityksiä. Uusia sahoja ra-
kennetaan erityisesti sellutehtaiden yhteyteen. 
Myös kaikki kolme suurta suomalaista metsäte-
ollisuusyritystä ovat investoineet Venäjälle. 

Venäjän metsäteollisuuden puunkulutus ja 
tuotanto kasvavat vakaasti ja sisämarkkinoiden 
kilpailu puuraaka-aineista tiukkenee. Tulevai-
suudessa edullisen puuraaka-aineen saannin 
turvaamisesta muodostuu kasvun avainkysy-
mys. Nykyisin käytössä olevilta metsäalueilta on 
pääsääntöisesti hakattu hakkuukypsät metsät, 
mikä aiheuttaa painetta siirtyä uusille, kauem-
pana sijaitseville alueille.

Venäjä globaalin kilpailun pyörteissä
Lisääntyvä kilpailu tulee vaikuttamaan Venäjän 
metsäteollisuuden tuotantoon kun energian, 
puun, työvoiman, kuljetuksen ym. tuotannon-
tekijöiden kustannukset nousevat. Samalla huo-
nolaatuisten metsäteollisuustuotteiden markki-
nat pienenevät, mikä pakottaa venäläiset toimijat 
modernisoimaan tehtaitaan. Tämä kehitys on jo 
nähtävissä esimerkiksi sahatavarasektorilla. 

Ulkomaisten yritysten kasvava osuus Ve-
näjän metsäteollisuudessa merkitsee parem-
pia tuotteita edullisempaan hintaan myös koti-
markkinoilla. Niinpä nykyisillä metsäyrityksillä 
onkin painetta vähentää työvoimastaan jopa 80 
%. Lisäksi pieniä ja kannattamattomia yksiköitä 
suljetaan ja investointeja lisätään. 

Kilpailun kiristyminen vaatii myös parem-
pilaatuista raaka-ainetta oikeaan aikaan, oike-
aan paikkaan, oikean pituisena ja niin läheltä 
kuljetettuna kuin mahdollista. Muuttuneiden 
puunhankintavaatimusten toteuttaminen vaa-
tii radikaaleja muutoksia kuiduntuotantofi-
losofiassa, metsänkäsittelyohjeissa ja hakkuu-
tavoissa.

Venäjän kehitys vaikuttaa Suomen 
metsäsektoriin
Suomi tuo Venäjältä lähes 20 % metsäteollisuu-
den puuntarpeestaan. Tuonnin loppuminen vai-
kuttaisi pahimmillaan kymmenien sahojen ja 
usean sellutehtaan toimintaan. Venäjän kasvanut 
koivuvanerin tuotanto on täyttänyt markkinoita, 
laskenut vanerin hintatasoa ja pakottanut suo-
malaiset valmistajat siirtymään yhä pidemmäl-
le jalostettuihin ja korkealaatuisempiin tuottei-
siin. Myös Venäjän havusahatavaran tuotannon 
ja viennin kasvu on vaikuttanut markkinoihin 
ja suomalaisten toimijoiden kohtaamaan kilpai-
luun. Toisaalta Venäjän laajat havupuuvarat tar-
joavat Suomen metsäteollisuudelle houkuttele-
van mahdollisuuden laajentumiseen.

Kiinan ja Kaukoidän kasvava kysyntä on 
Venäjän metsäteollisuuden kehityksen vahvin 
ajuri. Suomalaiset toimijat kilpailevat kiinalais-
ten kanssa varsinkin Siperiassa puuvaroista ja 
investointikohteista.

Metsävarojen hyödyntäminen avainasemassa
Venäjän asema metsätalousmaana perustuu 
runsaisiin metsävaroihin ja niiden hyödyntä-
misessä on valtava potentiaali. Vaikka Venäjäl-
lä metsiä riittääkin, myös olemassa olevien lai-
tosten tulevaisuus on uhattuna, jollei Venäjän 
hakkuumenetelmiä uudisteta ja hakkuumääriä 
saada kasvuun.

Uusien investointien sijoituspaikan ratkai-
see kilpailukyky ja kustannustehokkuus. Sellu-
tehtaan sijoittamista ohjaa puuraaka-aine, sillä 
sellu on edullisin tapa kuljettaa kuitua. 
Koska Venäjän työ-

voima ja energiakustannukset lähestyvät kan-
sainvälistä tasoa, ainoa kestävä investointiperuste 
Venäjälle on halpa ja runsas kuituraaka-aine. 

Venäjällä suurin kuidun hintaan vaikuttava 
yksittäinen tekijä on kuljetusetäisyys ja sitä saa-
daan lyhennettyä vain metsien hyödyntämisen 
intensiteettiä nostamalla. Intensiivinen metsän-
käsittely on myös ainoa tapa saada ympärivuo-
tisen toiminnan vaatimat metsätieinvestoinnit 
kannattaviksi. Venäjän metsänkäsittelyohjeiden 
ja käytäntöjen muuttaminen skandinaavisen 
metsänkäsittelyn mukaisiksi on sekä avain että 
edellytys metsäteollisuuden huomattavalle kas-
vulle Euroopan puoleisella Venäjällä.

Suomessa markkinapuun  

käytössä on jämähdetty  

70-luvulle. Lisääntyvä puun-

käyttö on tuontipuuta.

KuusiKossa KoMMenToiTua

Arto Tiitinen,  
Suvi Anttila, Olli Jalonen
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Metsäteollisuuden strategiset vaihtoehdot

Juha-antti lamberg, dosentti
Teknillinen korkeakoulu, strategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratorio

Yritysten strategisessa toimintaympäristössä on 
tapahtunut viime vuosikymmenien aikana kaksi 
merkittävää muutosta. Tuotannon globalisaatio 
ja sen mukanaan tuomat paineet pääoman tuot-
tavuudelle on muuttanut metsäteollisuusyritys-
tenkin strategista asemaa. Toisaalta sosialististen 
ja puolisosialististen suurten kansantalouksien 
avautuminen on muuttanut radikaalisti metsä-
teollisuuden kilpailutilannetta. Uusien markki-
noiden avautuminen on luonut tilanteen, jossa 
läntisessä maailmassa kysyntä joko kasvaa hi-
taasti tai jopa laskee, kun taas uusilla, nousevilla 
markkinoilla (esim. Kiinassa ja Intiassa) kysyn-
nän kasvun ennustetaan olevan nopeaa. 

Strategisen toiminnan vaihtoehdot
Alhaisen kasvupotentiaalin alueet sijaitsevat 
tyypillisesti Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Ame-
rikassa, joissa talouspolitiikka on yhtäältä li-
beraalia, mutta paperin kasvu kääntynyt las-
kuun jo 80–90-luvun vaihteessa. Alhainen kas-
vupotentiaali ja kypsät markkinat korostavat 
yritysostojen ja -fuusioiden asemaa strategi-
sen toiminnan välineenä. Samoin asiakkaiden 
erityistarpeisiin vastaaminen tuotantoketjun 
eri vaiheissa on kannattavuuden kannalta jär-
kevämpää kuin kilpailu ylitarjotuilla massa-
markkinoilla. Poliittinen strategia on aktiivista 
kamppailua yhteiskunnan tarjoamista tuki- ja 
koulutusresursseista sekä tasapainoilua tuotta-
vuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten kanssa. 
Lisäksi kilpailulainsäädäntö ja valvonta vaikeut-

tavat fuusioita ja siten tuotannon kroonisen yli-
kapasiteetin täysimääräistä purkamista. 

Korkean kasvupotentiaalin ja säätelyn alu-
eet ovat tyypillisesti nopeasti kehittyviä kansan-
talouksia, joiden omaa teollisuustuotantoa py-
ritään suojelemaan tulleilla ja kiintiöillä. Koska 
uusinvestointien aloitus voi olla ongelmallista, 
erilaiset liittoumat muiden kansainvälisten yh-
tiöiden ja kotimaisten toimijoiden kanssa tar-
joavat mahdollisuuden päästä ”kiinni” näihin 
kasvaviin markkinoihin. Massatuotteiden ky-
synnän tasainen kasvu mahdollistaa keskitty-
misen muutamiin harvoihin tuoteryhmiin ja 
siten skaalaetujen maksimoinnin. Aktiivinen 
poliittinen strategia on tällaisella alueella välttä-
mättömyys niin markkinoillepääsyn kuin siellä 
pysymisen varmistamiseksi.

Muuttuva kilpailutilanne merkitsee globaa-
leille metsäteollisuusyrityksille valintatilannetta. 
Yritykset voivat keskittyä toimimaan vain esim. 
Euroopan markkinoilla hakemalla tuotannon 
skaalaetuja tai erikoistumalla niche-tuotteisiin. 
Vaihtoehtoisesti yhtiöt voivat toimia erilaisilla 
strategioilla eri markkina-alueilla. Siirtyminen 
yhden logiikan liiketoiminnasta usean logiikan 
pluralistisiin yksiköihin vaatii paljon sekä or-
ganisaatiorakenteelta että johtajilta. Tarvitaan 
vahva yhteinen tahtotila, joka ”liimaa” yrityk-
sen erilaiset logiikat yhteen. Myös kyvykkäiden 
johtajien rooli on entistä keskeisempi, koska ko-
ko järjestelmän toimivuus lepää alueellisten ja 
yhtymätason kyvykkyyksien varassa. 

Suomalainen tuotanto osana globaalia kilpailua
Suomen metsäteollisuuden suhteellista menes-
tystä (vrt. pohjoisamerikkalaisiin ja saksalaisiin 
kilpailijoihin) voidaan selittää kolmella tekijäl-
lä. Suomessa on ollut riittävästi tuotannonteki-
jöitä laajamittaiseen teolliseen liiketoimintaan 
alkaen puusta ja energiasta ja päättyen työvoi-
maan ja kärsivälliseen pääomaan. Yritysten ym-
pärille on rakennettu laajamittainen verkosto 
tukiliiketoimintaa sekä koulutus- ja tutkimus-
resursseja. Kolmanneksi – liittyen olennaisesti 
kahteen edelliseen tekijään – Suomeen on ra-
kentunut maailman johtava osaaminen metsä-
teollisuuden perustuotannossa ja sen operatii-
visessa johtamisessa. 

Paperin tuottaminen Suomessa oli itses-
täänselvyys ainakin 80-luvulle asti, jolloin Enso-
Gutzeit ja Kymi alkoivat irtaantua kansallisista 
myyntiyhdistyksistä. Tämän jälkeen suurimmat 
yrityksemme ovat nopeasti kansainvälistyneet ja 
kasvaneet ja kotimaisen tuotannon suhteellinen 
osuus on laskenut. Suomeen tehdyt investoinnit 
ovatkin 80-luvulta lähtien kohdistuneet lähinnä 
konekannan ylläpitämiseen ja parantamiseen. 
Fraasi pääoman isänmaattomuudesta pitää sikä-
li paikkansa, että suomalaiset yritykset ovat no-
peasti muuttuneet ”suomalaislähtöisiksi” ja näin 
investointien painopiste heijastelee ennemmin 
kansainvälisen markkinan kehitystä kuin suh-
detta suomalaiseen metsäsektoriin.

Kotimaisen metsäteollisuustuotannon säi-
lymiseen vaikuttaa voimia, jotka jo ovat, ja joille 



PMA 20   |   1�

emme voi mitään. Tuotantoa säilyttävät Suo-
messa historialliset syyt eli tehdyt investoinnit, 
teknologiset siteet muuhun tuotantoon, Suo-
messa oleva uniikki metsäteollinen ja -talou-
dellinen osaaminen sekä se sosiaalinen pääoma, 
jonka metsäteollisuus on olemassaolollaan luo-
nut. Vastaavasti jo olemassa olevia syitä suoma-
laisen tuotannon vähittäiselle marginalisoitu-
miselle on useampia:
• Houkuttelevat markkinat Kiinassa, Intiassa, 

Venäjällä ja muilla nopean talouskasvun 
alueilla.

• Taantuva markkina ja vaikea kilpailutilanne 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

• Nopeammin kasvavan ja halvemman 
puuraaka-aineen mahdollistama tuotannon 
sijoittaminen lähelle suurimpia markkina-
alueita.

• Suomalaislähtöisten yritysten kansainvä-
listyminen ja vastaava toimintakulttuurin 
muutos, joka asettaa suomalaisen tuotannon 
avoimeen kilpailuasetelmaan muissa maissa 
sijaitsevien tuotantoyksiköiden kanssa. 

Tulevaisuus ei kuitenkaan ole (välttämättä) 
nykyisyyden lineaarinen jatkumo. Suomen 
asemaa metsäteollisuuden tuottajana voivat 
tulevaisuudessa vahvistaa maailmankaupan 
vakavat häiriötilat ja protektionismin uusi 
nousu; jolloin liiketoiminta ja tuotanto voi-
vat koteloitua kauppablokkien sisälle ja suo-
malaisen tuotannon suhteellinen kalleus me-
nettää merkitystään; sekä kuljetuskustannus-
ten voimakas nousu. Kuljetuskustannusten 
noustessa nopean kuidun kasvatus ja kuljet-
taminen menettää etuaan suhteessa perintei-
siin raaka-ainelähteisiin ja tuotanto Suomes-
sa voi muuttua taloudellisesti järkevämmäk-
si. Toisaalta suomalaisen tuotannon suhteel-
lista kannattavuutta voivat tulevaisuudessa 
huonontaa:
• Radikaali teknologinen muutos tuotan-

toketjussa, joka esimerkiksi mahdollistaa 

paperin teon merkittävästi edullisemmista 
raaka-aineista kuin tällä hetkellä.

• Radikaali muutos kulutustottumuksissa, joka 
vähentäisi paperin merkitystä ylipäätään.

• Suomalaislähtöisten metsäteollisuusyritys-
ten kilpailuaseman heikkeneminen suhtees-
sa esim. kiinalaisiin kilpailijoihin. Tällöin 

suomalaislähtöiset yritykset menettäisivät 
teknologisen ja liiketoiminnallisen dyna-
miikkansa ja ylivoimansa. 

• Suomalaisen yhteiskunnan ja väestön 
siirtyminen jälkiteolliseen aikaan, missä 
perusteollisuus työnantajana ja yhteiskun-
nallisena toimijana ei omaa samaa uskot-

PuHeesTa PoiMiTTua

PaPeri- Ja PaKKausTuoTTeiden 
laaTuvaaTiMuKseT MuuTTuvaT

Pakkausteollisuuden ja painotuotteiden käyttäjien 
laatuvaatimukset muuttuvat elintason noustessa ja 
kulutusarvomaailman kehittyessä. Tulevaisuudessa 
tuotteissa korostuvat:
• materiaalisäästöt (raaka-aineet, energia, ympäris-

tövaikutukset)
• puhtaus ja tuoteturvallisuus
• korkea vaaleus, valkoisuus
• kustannustehokkuus ja
• yksilöllisyys.

Asiakkaiden valintaperusteiden muutosta seuraa kysyn-
nän muutos. Muuttuneeseen kysyntään on vastattava 
tarjoamalla oikeita ja kilpailukykyisiä ominaisuuksia, ja 
samalla on varmistettava oman valmistuksen kilpailuetu. 
Esimerkkejä muutoksista ovat:
• ensikuidun korvaantuminen kierrätyskuidulla sanoma-

lehdessä 
• kierrätyskuidun käyttö pakkausten välikerroksissa
• päällystämättömien kopiopapereiden valmistaminen 

kokonaan nopeakasvuisesta lyhytkuitusellusta ja
• valtakunnallisissa päivälehdissä neliväripainatuksen li-

sääntyminen vuoden aikana.

Kai vikman, tekninen johtaja
M-real Oyj

Äänekoskella on vahva metsä-
teollisuuskeskittymä, jossa 
toimivat sellu-, paperi-  
ja kartonkitehtaan lisäksi mm. 
voimalaitos, puunhankinnan yk-
sikkö sekä kemianteollisuutta. 
Toimijoilla on kiinteät yhteydet 
toisiinsa, mikä voi olla yksi 
vahvuus kiristyvässä maailman-
laajuisessa kilpailussa. M-realin 
taidepainopaperi Galerie Art on 
saavuttanut johtavan aseman 
Skandinaviassa. Petri Jantunen 
esittelee paperia Jaakko Lehto-
selle ja Katja Turuselle.
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tavuutta / houkuttelevuutta kuin aiemmin. 
Ongelmina voivat tällöin olla työvoiman 
houkutteleminen tai eettiset, arvopohjaan 
liittyvät kysymykset, jotka vieraannuttavat 
metsäsektorin muusta yhteiskunnasta.

Tuotannon säilyttäminen Suomessa on siis use-
an tekijän yhteisvaikutuksen tulos. Yksi asia on 
kuitenkin varma: terveeseen liiketoimintamal-
liin ja sen strategiseen johtamiseen kuuluu elin-
kelvottomien ja kilpailukyvyttömien yksiköiden 
sulkeminen tai uudelleensuuntaaminen. Täl-
laista liiketoiminnallista kasvinhoitoa on har-
rastettu aina 1800-luvun lopulta saakka, ja on 
vaikea uskoa, ettei harrastettaisi vastakin.

Liiketoiminta on muutakin kuin tuotantoa
Yhtiöiden ja sen kautta koko suomalaisen yh-
teiskunnan kannalta voidaan kysyä, mitkä te-
kijät mahdollistavat kannattavan liiketoimin-
nan myös tulevaisuudessa. Tästä näkökulmasta 
kysymys tuotantokapasiteetin sijainnista ei ole 
keskeinen. Tärkeämpää on yhtiöiden liiketoi-
minnallisen osaamisen taso yhdistettynä inno-
vatiivisuuteen teknologiassa ja tuotantoproses-
seissa. Jälkimmäinen osa-alue on perinteisesti 
ollut tärkeä suomalaisen metsäklusterin kehi-
tykselle, mutta liiketoiminnallinen osaaminen 
globaalissa kilpailutilanteessa tulee vaatimaan 
yhä suurempia kyvykkyyksiä ja voimavaroja. 

Avainasemassa ovat etenkin yritysten stra-
tegiseen johtamiseen ja toiminnan orkestroin-
tiin liittyvä osaaminen sekä syvä ymmärrys asi-
akkaiden tarpeista. Jos näiden kyvykkyyksien 
kehittämisessä ja vaalimisessa onnistutaan, voi-
taneen paperia tehdä ja myydä kannattavas-
ti myös Suomessa. Tämä vaatii entistä laaja-
mittaisempaa panostusta myös muuhun kuin 
teknologian tutkimiseen ja kehittämiseen sekä 
yrityksiltä että yhteiskunnalta. 

Puusta rakentaminen puutuote- 
teollisuuden veturina

lauri Palojärvi, rakentamisen johtaja
Finnforest Oyj

Puun käyttö rakentamisessa on lisääntynyt
Puun käyttö rakentamisessa on ollut Suo-
messa viime vuosina kiitettävästi esillä eri 
yhteyksissä. Alan yritysten toiminta ja ra-
kennushankkeet, esimerkiksi Sibeliustalo, 
Savonlinnasali, Friisilän pientaloalue, Joen-
suun Areena, Metsäntutkimuslaitoksen toi-
mistotalo Joensuussa ja Finnforestin FMO-
toimistorakennus, ovat vahvistaneet käsitystä 
puun kilpailukyvystä rakentamisessa. Mie-
likuva puun käytöstä on rakennusalan am-
mattilaisten keskuudessa nyt varmasti myön-
teisempi kuin 90-luvun alun jälkeen, jolloin 
eräät rakennusliikkeet kokivat pahoja petty-

myksiä yrittäessään toteuttaa puulle suunni-
teltuja asuinkerrostaloja. 

Mielikuvien lisäksi puun markkinaosuus 
Suomessa on kehittynyt myönteisesti: Sekä 
julkisivuissa että runkorakenteissa vuonna 
2000 alkanut kasvu on jatkunut katkeamat-
ta siten, että vuonna 2004 puun osuudet oli-
vat jo 49 ja 41 %. Muuallakin Pohjoismaissa 
sekä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa puun 
asema on vahva. Manner-Euroopassa, Alp-
pialueita lukuun ottamatta, puun asema on 
sen sijaan edelleen heikko. Venäjällä on odo-
tettavissa markkinaosuuden vahvistuminen 
sitten kun sikäläinen puutuoteteollisuus to-
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della käynnistyy – rakentaminenhan Venäjällä 
kasvaa jo kiihkeästi.

Materiaaliteollisuuden pitää muuttua 
tuoteteollisuudeksi 
Suomalaisten metsänomistajien kantorahasta 
yli 70 % saadaan tukista. Tukin jalosteista yli 
80 %, rahassa lähes 100 mrd. euroa, päätyy ra-
kentamiseen, jonka liikevaihto EU-Euroopassa 
on yli 1 000 mrd. euroa. 

Tähänastisista markkinaosuuksista valtaosa 
on saavutettu käsityönä, ja puutuoteyrityksille 
liikevaihto kertyykin lähinnä materiaalitoimi-
tuksista. Rakennustuoteteollisuus voi monin-
kertaistaa liikevaihtonsa materiaalitoimittajaan 
verrattuna. Esimerkiksi Finnforestin toimitalon 
rakennuksen arvosta (pois luettuna tontti) lä-
hes kolmannes oli erilaisia puutuoteosatoimi-
tuksia. Asiakkaat – yleensä rakennusliikkeet ja 
rakennuttajat – edellyttävät saavansa puutuo-
teteollisuudelta tuotteiden ja materiaalien li-
säksi samantasoista palvelua kuin kilpailevien 
tuotteiden toimittajiltakin.

Tällaisen kasvupotentiaalin hyödyntäminen 
edellyttää tarvittavan palvelukapasiteetin luo-
mista, mukaan luettuna kyky johtaa toimitus-
projekteja. Kehittämistehtävä on mekaaniselle 
metsäteollisuudelle haastava, koska on panostet-
tava asiantuntijoiden johtamiseen tehdaskapasi-
teetin sijasta. Rohkaisevaa kuitenkin on se, että 
sementti- ja terästeollisuuden piirissä tämäkin 
tehtävä lopulta onnistui. Lisäksi puun tärkein 
kilpailija, tiili, kärsii muurarien puuttumisesta 
eikä kykene tarjoamaan asennuspalvelua ennen 
kuin robotit ovat paljon pitemmälle kehitettyjä 
kuin tänään. Kerto- ja liimapuuhun perustuvas-
sa liiketoiminnassa on jo pitkään kyetty hyviin 
tuloksiin palveltaessa rakentamista.

Yritykset kilpailevat – eivät materiaalit
Koska puutuotteet päätyvät pääosin rakenta-
miseen ja rakennuksiin, on luonnollista pyrkiä 
nostamaan jalostusastetta ”porterlaisittain” ra-

Tanskalaiset ovat asiakasorientoituneita 

business-ihmisiä, suomalaiset tuotanto-

orientoituneita suunnitelmatalouden jäl-

keläisiä. Näin ei tarvitsisi enää olla.

KuusiKossa KoMMenToiTua

kentamisen suunnassa tavalla jonka asiakkaat 
hyväksyvät. Lähitavoitteena on siten voimakas 
palveluasteen nostaminen, mikä edellyttää hy-
vää rakentamisen arvoketjun ja kilpailijoiden 
toimintatavan ymmärtämistä. Materiaalien kil-
pailukyky ei yksinään riitä. Eiväthän kehitty-
neet rakennusalan asiakkaat osta materiaalia 
vaan palvelua, ratkaisuja. Samalla ja hallitusti 
tulee kehittyvä osaaminen kansainvälistyä lä-
hinnä Euroopassa.

Suomalaisen puutuoteteollisuuden johtavat 
kilpailijat eivät ole materiaaleja vaan yrityksiä. 
Niiden kilpailukyky perustuu luotettavuuden 
lisäksi laajaan läsnäoloon rakentamisen pai-
kallisilla markkinoilla sekä suuren, eri markki-
na-alueilla sijaitsevan tuotantokapasiteetin sy-
nergiaetuihin. Näiden yritysten johtamistavois-
sakin on paljon sisäistä synergiaa, esimerkiksi 
eri kulttuurien tuntemus, esikuntatyön laaja 
hyödyntäminen, markkinoiden aistiminen sekä 
markkinointikonseptien uusiutuminen.

Suomalaisten puutuoteteollisuusyritysten 
peruslähtökohdat kilpailussa ovat hyvät: Yri-
tykset ovat läsnä monilla markkina-alueilla ja 
alan peruskulttuuri on aina tähdännyt koti-
maassa tapahtuvaan vahvaan kehittämiseen ja 
tulosten toimittamiseen valtaosin Suomen ul-
kopuolisille markkinoille. Lisäksi suomalaisten 
metsänomistajien suuri intressi on suunnata 
tukinjalostusta kohti korkeampaa jalostusas-
tetta ja kehittää osaamista, jonka varassa voi-
daan toimia myös muiden maiden puuvaroja 
hyödyntäen, esimerkiksi Venäjällä. 

Ympäristöasioiden kasvava merkitys ja hii-
likysymykset parantavat puun, osin myös tiilen, 
asemaa materiaalien välisessä kilpailussa. Hy-
vistä lähtökohdista huolimatta onnistumisen 
ehdottomana edellytyksenä on, että kehittämis-
tehtävään panostetaan kunnolla yritysten sisäl-
lä eikä ulkoisteta sitä esimerkiksi järjestöjen tai 
tutkimus- ja opetuslaitosten tehtäväksi. Mikäli 
kehittämisvalmiutta ei yrityksistä löydy, joutuu 
koko mekaaninen teollisuutemme tyytymään 

bulkkitoimittajan asemaan, eikä kannattavuus 
silloin voi olla hyvä.

Kehittämisen tulee olla liiketoimintavetois-
ta, ts. rakentamisen markkinat ja toimintalogii-
kan ymmärtävää. Liiketoiminnan ja kehittä-
misen strategiat eivät saa muuttua vuosittain, 
koska rakentamisen toimintatavat muuttuvat 
hitaasti. Valtiovallan kärsivällistä tukea ja kan-
nustusta sekä kehittämisessä että esimerkiksi 
Venäjän bisneksessä ei pidä ujostella.

Johtavan aseman saavuttaminen Euroopan 
rakennustuoteteollisuudessa, valituissa segmen-
teissä, on alallemme mahdollista, mutta vaatii 
meiltä ryhtiä, rohkeutta ja ripeyttä. Asiakas-
kuntamme – rakennusala – edellyttää eturivin 
toimittajiltaan erityisesti 
luotettavuutta.

Lappset Groupin vientijohtaja Johanna Ikäheimo kertoi, 
että yritys tarjoaa leikin riemua kaiken ikäisille. Leikki-
paikkavälineissä käytetään myös Finnforestin tuotteita, 
vanerinvalmistusta esittelemässä Pertti Heiskanen. 
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Puuenergian mahdollisuudet

Tommi ruha, liiketoimintajohtaja
Vapo Energia

Kotimaiset polttoaineet ovat tärkeä osa 
energiahuoltoamme 
Kotimaisilla polttoaineilla, pääosin puulla ja 
turpeella, katettiin vuonna 2003 hieman yli 
25 % Suomen kokonaisenergian tarpeesta ja 
tuotettiin noin 15 % sähköstä. Kotimaisten 
polttoaineiden kokonaiskäytöstä puun osuus 
oli kolme neljäsosaa ja turpeen neljäsosa. Sekä 
puun että turpeen energiakäyttö on kasvanut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana enemmän 
kuin energian kulutuksen kasvu, joten niiden 
suhteellinen merkitys on lisääntynyt. Mutta tä-
nä vuonna turpeen käyttö on romahtanut kol-
manneksella EU-laajuisen päästökaupan käyn-
nistyessä, mikä heikensi turpeen kilpailukykyä 
muihin polttoaineisiin verrattuna. 

Käytetystä puupolttoaineesta 80 % on pe-
räisin metsäteollisuuden sivutuotteista, joista 
tärkeimmät ovat mustalipeä, kuori ja puru. Se, 
kuinka paljon sivutuotteita syntyy, on suoraan 
verrannollinen sahauksen, selluloosan ja pape-
rin tuotannon määrään. Sahausmäärät ovat en-
nätyskorkealla, ja puuta tuodaan ennätysmääriä 
ulkomailta. Suomen puupolttoaineiden käytös-
tä onkin tuontipuuta noin neljännes. 

Mustalipeä ja kuori ohjautuvat lähes koko-
naan energian tuotantoon, mutta purulla, kut-
terin lastulla ja eräillä muilla sivutuotteilla on 
vaihtoehtoisia käyttökohteita. Purusta käytetään 
yli 40 % selluntuotantoon ja lastulevyn valmis-
tukseen, ja loput energian tuotantoon. Purun 
käyttö teollisuuden raaka-aineena on luonnolli-

sesti jalostusarvoltaan paljon arvokkaampi hyö-
dyntämisreitti kuin energiakäyttö, ja teollisuus 
on perustellusti huolissaan raaka-aineen saan-
nista, raaka-ainekustannustensa noususta ja kil-
pailukyvyn heikentymisestä, jos energiasektorin 
puustamaksukyky nousee merkittävästi.

Hakkuutähteiden käyttöä mahdollista lisätä
90-luvun puolesta välistä alkaen hakkuutäh-
teiden korjuu polttoaineeksi on kasvanut no-
peasti. Viime vuonna metsähaketta käytettiin 
energian tuotantoon 2,7 milj. m3. Tästä yli 60 % 
tuotettiin etenkin kuusivaltaisilta päätehakkuil-
ta, mutta myös karsimaton pienpuu taimikon-
hoidosta ja nuorien metsien harvennuksista oli 
tärkeä lähde (17 %). Nopeasti yleistynyt kanto-
jen korjuu on kaksinkertaistanut päätehakkuu-
aloilta saatavan polttoainemäärän. 

Hakkuutähteistä hyödynnetään metsäener-
giana niiden kokonaismäärästä vain kymmenes-
osa, joten metsähakkeen tuotantoa on mahdol-
lista lisätä merkittävästi. Kansallisen metsäohjel-
man tavoitteena on lisätä metsähakkeen vuotui-
nen käyttö 5 milj. m3:iin vuoteen 2010 mennessä. 
Metsähakkeen käytön lisäämistä ovat rajoitta-
neet korkeat korjuukustannukset. Metsähakkeen 
käyttö on edellyttänyt sekä tuotanto- ja käyttö-
tukea, etenkin nuorissa metsissä ja taimikoissa, 
ja metsänomistajan hyödyksi ovat tulleet lähinnä 
vain alemmat metsän uudistamiskustannukset. 
Käytön lisäämistä on vastustettu metsähakkeen 
korjuun aiheuttamilla ravinnetappioilla, mutta 
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ne ovat vältettävissä jättämällä ravinneköyhiltä 
mailta hakkuutähteet korjaamatta tai turvautu-
malla lannoituksiin. 

Hakkuutähteet kuljetetaan metsästä laitok-
selle tienvarressa haketettuina, palstoilla paa-
lattuina tai irtorisuna. Taloudelliset kuljetu-
setäisyydet jäävät alle 100 kilometriin, mikä 
käytännössä merkitsee, että metsähake riittää 
kaukolämpölaitoksen ainoaksi polttoaineeksi 
vain pienissä taajamissa. 

Metsähake ja turve täydentävät toisiaan
Karsituista rangoista tehty hyvälaatuinen ha-
ke sopii hyvin pääpolttoaineena käytettäväksi 
maatiloilla, muissa erillisissä rakennuksissa sekä 
yhdyskuntien lämpökeskuksissa lämmöntuo-
tantoon. Hakkeen toimituskatkoksiin, kosteu-
den vaihteluun ja huipputehojen turvaamiseen 
pakkasilla voi varautua käyttämällä lisäksi pala-
turvetta tai puupellettejä, joilla on haketta kor-
keampi energiasisältö ja jotka sopivat varastoi-
tavaksi pitkiäkin aikoja. 

Hakkuutähteistä ja pienpuusta oksineen ja 
neulasineen tehty hake sopii parhaiten käytettä-
väksi voimalaitoskokoluokassa yhdessä turpeen 
kanssa sekä kaukolämmön tuotannossa että teol-
lisuudessa. Etenkin neulasia ja ohuita oksia sisäl-
tävässä metsähakkeessa on tuhkan sulamispistet-
tä laskevia ja korroosiota aiheuttavia ainesosia. 
Laitoksen mitoituksesta riippuu, kuinka suu-
ren osuuden metsähaketta voi käyttää kattilas-
sa turvallisesti. Turpeen käyttö tasaa metsähak-
keen laadun vaihteluita, mikä helpottaa kattiloi-
den säätöä ja pienentää siten päästöjä. Turve ta-
saa myös metsähakkeen saatavuuden vaihtelui-
ta, koska turve soveltuu pitkäaikaisvarastointiin 
paremmin kuin metsähake, jonka energiasisältö 
laskee kosteana varastoitaessa nopeasti.

Koska metsähakkeen määrä suurissa yhdys-
kuntien ja teollisuuden vastapainelaitoksissa 
jää saatavuuden takia tyypillisesti korkeintaan  
10–20 %:iin, voidaan polttoainevalikoimaa 
mahdollista täydentää myös pelloilla viljeltä-

villä energiakasveilla, joista ruokohelpi on lu-
paavin. Myös puhtaita kierrätyspolttoaineita on 
mahdollista käyttää seospolttoaineina vuoden-
vaihteen jälkeenkin, jolloin jätteeksi lueteltavien 
polttoaineiden käyttö edellyttää jätteenpolttoa 
koskevien säännösten täyttämistä.

Pelleteillä korvataan öljyn käyttöä
Sahat ja puutavaran jatkojalostus tarvitsevat vain 
osan kuoresta ja tuotannossa syntyvästä purusta 
ja muista sivutuotteista oman energian tarpeen-
sa kattamiseen, ja mekaaninen metsäteollisuus 
myykin suuria määriä puupolttoaineita energian 
tuotantoon. Suomessa oli vuoden 2004 lopussa 
noin 20 pellettitehdasta, jotka käyttivät näitä si-
vutuotteita, etenkin kutterin purua, raaka-ainee-
naan. Tehtaiden yhteenlaskettu tuotanto oli 260 
000 tonnia, mistä suurin osa meni vientiin, koska 
kotimainen käyttö oli vain 40 000 tonnia.

Pellettienergiayhdistys on arvioinut, että 
vuoteen 2010 mennessä tuotanto voitaisiin nos-
taa 1,1 milj. tonniin, mikä riittäisi lämmittä-
män 50 000 omakotitaloa ja vapaa-ajanasuntoa, 
2 000 suurempaa kiinteistöä ja lisäksi pellettiä 
käytettäisiin 100 suurkäyttökohteessa pääasi-
assa kaukolämmön tuotantoon pakkaskaute-
na. Pellettimäärä riittäisi korvaamaan 550 milj. 
litraa tuontipolttoainetta, pääosin öljyä, ja sa-
malla hiilidioksidipäästöt vähenisivät luokkaa 
1,4 milj. tonnia vuodessa. Se merkitsisi noin 
3 %:n päästövähennystä päästökaupan ulko-
puolisella sektorilla. Pelletin käytön merkittävä 
lisääminen edellä mainittuun suuruusluokkaan 

on kansantaloudellisesti edullisin tapa vähentää 
kansallisia hiilidioksidipäästöjä. Parasta pelletin 
käytön lisäämisessä on, että paitsi kansantalous 
myös kuluttajat sekä käyttäjät aidosti hyötyvät 
pienenevästä energialaskusta. 

Kotimaiset polttoaineet parantavat 
energiahuollon varmuutta ja antavat työtä
Kotimaisten polttoaineiden käytön lisääminen 
lisää energiahuoltomme varmuutta, vähentää 
polttoaineen ja sähkön tuonnin määrää sekä 
luo työllisyysmahdollisuuksia tasaisesti koko 
Suomeen. Turveteollisuus työllistää suoraan 
noin 7 000 henkilötyövuoden verran, ja samaa 
suuruusluokkaa oleva lisäysmahdollisuus on 
lisättäessä metsähakkeen, peltobiomassojen, 
kierrätyspolttoaineiden ja pellettien käyttöä, 
minkä edellytyksenä on kuitenkin turpeen ase-
man parantaminen nykyisestä.

Metsäliiton hakkuutyömaalla tutustuttiin puunhankin-
taan ja puuenergian mahdollisuuksiin sekä alan toimijoi-
hin. Riitta Myller, Ulla Kyttälä; Eero Lämsä, Harry Wallin; 
Jouko Suonsaari, Heikki Karhunen ja Markku Luhtasela.
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Metsiä ja metsämaita hoidetaan ja käytetään 
Suomessa kestävän metsätalouden periaattei-
den mukaisesti. Kestävyys jaetaan kolmeen 
ulottuvuuteen: taloudelliseen, ekologiseen ja 
sosiaaliseen. 

Taloudellinen kestävyys
Taloudellinen kestävyys merkitsee metsien hoi-
toa ja käyttöä siten, että metsien elinvoimai-
suus, uusiutumiskyky ja tuottavuus on turvat-
tu. Metsiä pyritään kasvattamaan niin, että ne 
tuottavat mahdollisimman arvokasta puuta ja 
siten, että niin nykyisillä kuin tulevilla sukupol-
villa on mahdollisuus hyödyntää metsiä talou-
dellisen hyvinvoinnin aikaansaamiseksi.

Puuntuotannon yleisenä tavoitteena on 
hyvä kannattavuus. Metsänomistajille kan-

Kestävän metsätalouden periaatteet ohjaavat metsiemme hoitoa

Hannu niemelä, metsänhoitopäällikkö
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

nattavuuden osatekijät, tulot ja kustannukset 
sekä niiden ajoittuminen ja näihin liittyvät 
riskit vaihtelevat metsänomistajan omista ar-
voista ja tavoitteista riippuen. Taloudellinen 
tavoite voi olla esimerkiksi joko suuret vuo-
tuiset nettomyyntitulot tai metsään sitoutu-
neen pääoman tuoton maksimointi tai näi-
den tavoitteiden yhdistelmät. Jatkuvien hak-
kuutulojen saanti ja riskien vähentäminen 
edellyttävät suhteellisen tasapainoista ikä- tai 
kehitysluokkarakennetta pienistä taimikoista 
uudistuskypsiin metsiin. 

Taloudellinen puunkorjuu perustuu ko-
neelliseen hakkuuseen. Puunkorjuun yksik-
kökustannukset alenevat merkittävästi puus-
ton järeyden kasvaessa ja kohtalaisesti leimikon 
koon suuretessa. Riittävän tiheän ja kantavan 

metsätieverkon ylläpito on kannattavan puun-
korjuun edellytys. 

Metsätalouden kannattavuutta voidaan pa-
rantaa hyödyntämällä valtion tuki pitkäjäntei-
siin investointeihin. Yksityisomistajien on mah-
dollista saada tukea mm. nuoren metsän hoi-
toon, vajaatuottoisten, vähäpuustoisten metsien 
uudistamiseen, energiapuun korjuuseen, met-
säteiden tekemiseen ja parannukseen sekä met-
sien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämi-
seen ja metsäluonnonhoitoon. Metsänomistaja 
voi lisätä metsätaloutensa kannattavuutta myös 
tekemällä itse tilan metsätöitä.

Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys 
Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsi-
en, soiden ja vesistöjen monimuotoisuus säi-
lytetään ja talousmetsissä ylläpidetään sellais-
ta vaihtelua, joka luo edellytykset runsaalle ja 
elinvoimaiselle eliöstölle. Metsäluonnon mo-
nimuotoisuudella tarkoitetaan metsien lajis-
ton elinmahdollisuuksia sekä elinympäristö-
jen ja niiden ominaisuuksien moninaisuutta. 
Talousmetsissä metsiköiden käsittelyn yhtey-
dessä voidaan monimuotoisuutta 
turvata ar-

Yhden sellu- ja paperitehtaan 

vuosittaiseen puunkäyttöön 

tarvitaan 10 000 puukauppaa.

KuusiKossa KoMMenToiTua

Hannu Nieminen
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vokkaita elinympäristöjä ja monimuotoisuu-
delle arvokkaita rakenteita säilyttämällä sekä 
huomioon ottamalla tiettyjen lajien elinym-
päristövaatimukset. 

Metsien arvokkaiden elinympäristöjen tur-
vaamisella pyritään säilyttämään tavanomaises-
ta metsäluonnosta poikkeavia erityisiä piirteitä, 
kuten pienvesiä lähiympäristöineen tai poik-
keuksellisen reheviä tai karuja kasvupaikkoja. 
Elinympäristöistä mm. lahopuustoiset kangas-
metsät, korvet, lehdot, tulvametsät sekä harju-
jen ja reunamuodostumien paahderinteet ovat 
uusimmissa selvityksissä arvioitu tärkeiksi met-
sälajistolle. Metsän ominaisuuksista lahopuun, 
palaneen ja hiiltyneen puuaineksen, jalojen leh-
tipuiden sekä järeiden haapojen merkitys met-
sien monimuotoisuudelle ja lajistolle on ko-
rostunut. Erityisesti näiden rakennepiirteiden 
säilymistä korostetaan Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelmassa.
Luonnonhoidon suositusten tavoitteena on tur-
vata luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä 
sekä ylläpitää metsien virkistys- ja monikäyttö-
arvoja puuntuotannon rinnalla. Monikäyttö- ja 
virkistysarvoilla tarkoitetaan muun muassa ul-
koilu-, retkeily-, marjastus-, sienestys- ja metsäs-
tysmahdollisuuksia. Myös metsien maisemalliset 
arvot liittyvät usein monikäyttöön.

Metsä- ja luonnonsuojelulakeihin on kir-
jattu monia periaatteita, joilla pyritään turvaa-
maan ekologinen kestävyys. Luonnonsuojelussa 
tähdätään maamme luontotyyppien ja luon-
nonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason 
saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Metsälain yh-
tenä tavoitteena on hoitaa ja käyttää metsiä si-
ten, että yleiset edellytykset metsien biologiselle 
monimuotoisuudelle ominaisten elinympäris-
töjen säilymiselle turvataan.

Sosiaalisen kestävyyden periaatteisiin kuu-
luu, että turvataan nykyisten ja tulevien suku-
polvien mahdollisuudet käyttää monipuolisesti 
hyväkseen metsien tarjoamia työpaikkoja sekä 
virkistys- ja kulttuuriarvoja.

PuHeesTa PoiMiTTua

MeTsäneuvonTaa Ja -PalveluiTa 
KeHiTeTään

Metsäneuvonnan keskeinen tavoite on osaltaan 
tukea kilpailukykyisen metsäteollisuuden ja kan-
nattavan metsänomistuksen säilymistä Suomessa. 
Aikaisemmin metsäneuvonta oli luonteeltaan käs-
kevää ja sisällöltään yksioikoista, mutta tuloksellis-
ta: Suomen metsät ovat tänään hyvässä kasvukun-
nossa. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet ja metsä-
neuvontaa on kehitetty ja kehitetään vastaamaan 
muuttuneita metsänomistajien, toimintaympäris-
tön ja ympäröivän yhteiskunnan odotuksia.

Myös metsäalan palvelutarjontaa tulee tehostaa 
ja uudistaa. Yksi tapa hakea tehoja toimijoista on 
luoda alalle avoimia palvelumarkkinoita. Uudet toi-
mijat ja kilpailutilanne motivoivat kaikkia toimijoita 

kehittämään toimintaa aivan uudella lailla. Jos verrataan 
metsäalan palveluja vaikkapa matkapuhelimiin liittyvää 
palvelutarjontaa, huomataan, että metsäpalvelujen tuot-
teistuksessa ja hinnoittelussa on vielä paljon tehtävää.

Palvelujen kehittäminen onkin jo hyvässä vauhdissa. Enää 
metsäneuvontakaan ei ole pelkästään käsky tehdä sitä tai 
tätä. Metsätietoa on tarjolla entistä enemmän, monipuoli-
semmin ja uusien jakelukanavien kautta. Esimerkiksi metsä-
suunnitelmat ovat saatavissa niin perinteisessä paperimuo-
dossa kuin sähköisesti verkossa. Tilakohtaiset metsäsuun-
nitelmat tehdään pääosin alueellisesti keskittäen. Julkisin 
varoin toteutettavan metsäneuvonnan kannalta keskeinen 
kehittämiskohde on tämän metsävaratietokannan tehok-
kaampi kokoaminen ja hyödyntäminen.

Helena reiman, kehittämispäällikkö
Metsäkeskus Keski-Suomi

Metsänhoitosuosituksiin ”Lisää hyviä 
vaihtoehtoja”
Metsätalouden harjoittamisen peruslinjaukset 
talousmetsissä on kuvattu Hyvän metsänhoi-
don suosituksissa. Suositukset perustuvat tut-
kimustietoon, käytännön kokemukseen sekä 
nykykäsitykseen metsien ja metsäluonnon hy-
västä hoidosta. Suositusten noudattaminen on 
vapaaehtoista. 

Nykyisiä, vuodelta 2001 olevia metsänhoi-
tosuosituksia uusitaan parhaillaan. Tekeillä ole-
vissa suosituksissa on panostettu erityisesti tut-
kimustiedon mahdollisimman laajaan hyväk-
sikäyttöön. Luonnonhoito on kytketty entistä 
konkreettisemmin osaksi metsänkasvatusta. Ym-
päristönhoidossa ja monimuotoisuuden säilyt-
tämisessä on suosituksiin sisällytetty vähintään 
FFCS-metsäsertifioinnin edellyttämä taso. Ve-
siensuojelun kasvaviin vaatimuksiin on kehitetty 
uusia välineitä. Myös metsänomistajien moni-

puolistuneet arvot ja tarpeet on pyritty ottamaan 
huomioon entistä paremmin. Erilaisia tarpeita ja 
tilanteita varten on kehitetty uusia, hyviä vaihto-
ehtoja, joilla em. haasteisiin voidaan vastata. Täs-
tä on muodostunut tämänkertaisten suositusten 
tärkeä teema: ”Lisää hyviä vaihtoehtoja”. 
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Metsänomistajien liiton edustajana Pauli Rintala valvoo 
metsänomistajien etuja. Jouko Pirkkalaisen johtama 
metsäpalveluyritys Metsä-Pirkka tarjoaa metsänomista-
jille palveluita.
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antti sahi, metsäjohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry

PuHeesTa PoiMiTTua

MeTsänoMisTuKsen Tulevaisuuden 
HaasTeeT

Metsänomistajien tulevaisuuden haasteet ovat kiin-
teässä yhteydessä koko suomalaisen metsäsektorin 
tulevaisuuteen. Metsätalouden kannattavuuden ke-
hitys huolestuttaa suomalaista metsänomistajaa. Ko-
timaisen puun käytön lisääminen olisi metsävarojen 
puolesta täysin mahdollista, mutta ennusteet teolli-
suuden kotimaisen kapasiteetin pienentämisestä ja 
tuontipuumäärien kasvu saattavat olla tälle esteenä. 
Metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta kuiten-
kin juuri korkea kotimaisten metsien hyödyntäminen 
olisi tärkeää. Kotimaiset puumarkkinat ovat laajentu-
neet vähintään Itämeren alueen puumarkkinoiksi. Tä-
mä taas on painamassa puun hintatasoa.

Nykyisten puun käyttömuotojen lisäksi energia-
puun käyttö tulee kasvamaan. Tämä tarjoaa uusia tu-
lonhankkimismahdollisuuksia niin metsänomistajille 
kuin maaseudun yrittäjille, kunhan energiapuumark-
kinat saadaan aidosti toimiviksi. Toisaalta myös yk-
sityisomistuksessa olevia metsiä kohtaan esitetään 
jatkuvasti niiden taloudellista käyttöä rajoittavia vaa-

timuksia. Metsien eri käyttömuotojen yhteensovitta-
misessa on huolehdittava metsänomistajien omistus-
oikeuden kunnioittamisesta ja oikeusturvan toteutu-
misesta. 

Metsänomistuksen muuttuessa monelta uudelta 
metsänomistajalta puuttuu se kiinteä ja tuttu metsä-
suhde, mikä aiemmilla sukupolvilla on ollut. Siksi met-
sänomistajien neuvontarve tulee kasvamaan. Neuvon-
taa olisi toteutettava edelleen sellaisessa laajuudes-
sa, että kaikki metsänomistajat pystyvät tekemään 
metsäänsä koskevia päätöksiä tietoisina metsiensä 
antamista mahdollisuuksista. Tässä tarvitaan sekä 
yhteiskunnan että yksityisen sektorin toimeliaisuut-
ta. Metsänomistajat tarvitsevat tulevaisuudessa myös 
nykyistä enemmän ulkopuolista työvoimaa erityisesti 
metsänhoitotöiden tekemiseen. Työvoiman turvaami-
nen on jatkossa merkittävä haaste. Nuorten saaminen 
metsäalalle onkin metsäsektorin yhteinen haaste, jos-
sa ei toistaiseksi ole kovin hyvin onnistuttu.

Heikki Karhunen, aluejohtaja
Metsäliitto Osuuskunta

suoMen MeTsäTeollisuuden 
PuuHuollon HaasTeeT

Kustannustason alentaminen ja yritysten 
tuloksentekokyvyn turvaaminen:
• Puutuoteteollisuudessa lähialueiden kustannusra-

kenne on huomattavasti Suomea edullisempi. Tar-
kasteluun kapasiteetti ja tukin hintataso. 

• Massojen ja paperien hintatasot määräytyvät maail-
manmarkkinoilla Suomen ulkopuolella. Tarkasteluun 
tuontivirrat ja raaka-aineen hintataso.

Puun saatavuuden turvaaminen:
• On huolehdittava, että puu myös tulee markkinoille 

ja teollisuuden käyttöön.
• Kotimaan yksityismetsien puun liikkuminen on 

oleellista.
• Tuontipuuvirta turvattava.

Metsien hyödyntämisasteen nosto:
• Painopiste on ollut liikaa suojelussa ja muissa käyt-

tömuodoissa. Tämä ajattelu ajaa helposti teollisuut-
tamme alas.

• Metsäpolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi tulisi ot-
taa kasvun lisääminen ja metsien tuoton hyödyn-
tämisen varmistaminen. Hyödyntämisasteen nosto 
parantaa parhaiten myös metsänomistajien metsä-
talouden kannattavuutta.

Metsänomistaja Mikko Tiirola näkee suurena tule-
vaisuuden haasteena metsätilojen pirstaloitumisen. 
Metsänomistus muuttuu yhä useammalle harras-
tukseksi ja taloudellisesti kannattavien metsätilojen 
määrä vähenee. Tarvittaisiin mm. verotuksellisia 
keinoja pirstaloitumisen ehkäisemiseksi.
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Monimuotoinen metsäluonto – metsätalousjakkaran neljäs jalka

auvo Hamarus, ylitarkastaja
Keski-Suomen ympäristökeskus

Metsät ovat Suomen kivijalka. Mitä tämä käy-
tännössä merkitsee, onkin jo sitten hieman 
vaihtuvasisältöinen asia kuulijasta riippuen. 
Kivijalka mielletään toki tukevaksi rakennuspe-
rustaksi. Mutta entäs nelijalkainen puujakkara 
– miten se asiaan liittyy.

Metsätalousjakkaran kolme jalkaa
Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllises-
ti kestävän metsätalouden yhtenä perustana 
on metsien monipuolinen omistusrakenne: 
metsänomistajina ovat niin yksityiset henkilöt, 
valtio, kunnat, muut yhteisöt kuin metsäteol-
lisuuskin. Yksityismetsänomistajien kaupunki-
laistumisen ja ikääntymisen sekä tilojen pirsta-
loitumisen myötä yhä useampi metsänomistaja 
on vieraantunut metsistään. Tämä kehityskulku 
tuo tullessaan uuden mahdollisuuden metsien 
monimuotoisuudelle, kaikki omistajat kun ei-
vät metsiään enää osaa, jaksa tai halua hoitaa. 
Luonto elää ja voi hyvin näillä metsätaloudelli-
sesti hylätyillä palstoilla. Kehityskulku tuo toki 
myös merkittäviä haasteita metsänhoidon neu-
vonnasta vastaaville.

Kestävän metsätalouden toinen tukijalka, 
kehityskelpoinen puusto on myös olennainen 
osatekijä. Metsissä pitäisi olla taloudellista tuot-
tavuutta ajatellen monipuolisesti eri ikäluokkia, 
jolloin pitkänajan kestävän hakkuutason säilyt-
täminen olisi tukevammalla pohjalla. Kun vastaa-
vasti tiedetään, että maassamme on talousmet-
sissä vajaatuottoisia osia, jotka voivat olla tällä 

hetkellä ainakin paikallisesti metsäluonnon mo-
nimuotoisuuden yksi perusta, nousee haasteek-
si myös se, että suojeluarvot selvitettäisiin vajaa-
tuottoisten metsien uudistamisen yhteydessä. 

Metsien hyvä metsänhoidollinen tila on 
noussut viime vuosina kolmanneksi tärkeäksi 
metsätalouden tukijalaksi. Taimikonhoitoon 
ja ensiharvennuksien oikeaan ajoittamiseen 
on satsattu todella paljon, tavoitteena talous-
metsien hyvä kasvukunto. Myös viljelyrästei-
hin suhtautumista on kiristetty. Toisaalta näil-
lä viljelyrästiaukoilla, ikään kuin luontaisen 
uudistamisen ”mallikohteissa”, toteutuu aidon 
luonnonmetsän syntymahdollisuus; taimikoista 

muodostuu monipuolisia ja kuin huomaamat-
ta myös monimuotoisia, jolloin myös tuleviin 
nuoriin metsiin on mahdollista saada muo-
dostumaan monipuolisempi puulajivalikoima. 
Tämä ei kuitenkaan vastaa sitä, mitä alkuperäi-
sen luonnonmetsän juuri, metsäpalo, voi saada 
monimuotoisuudelle aikaan.

Nelijalkaisella jakkaralla on tukevampi istua
Kolmijalkainen puujakkara on jo taiteellisesti 
käsite, neljäs jalka kuitenkin sitä paljon kaivat-
tua käytäntöä. Kestävän metsätalouden neljän-
tenä tukijalkana voidaan jo itseoikeutetusti pi-
tää metsäluonnon monimuotoisuutta. Moni-
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muotoisuuden eteen on tehty jo paljon, mutta 
paljon on vielä tekemättä. Metsälain erityisen 
tärkeiden elinympäristöjen säilyminen on huo-
mattavalta osin turvattu saattamalla metsälaki-
kohteiden inventoinnit valtakunnallisesti pää-
tökseen, vastaavasti metsäsertifiointi on tuonut 
tullessaan kaivatun turvan vielä toteuttamatto-
mille luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 
-verkoston kohteille, pienvesille, kuten lähteille 
ja puronvarsille kuin myös metsien elinpaikoil-
taan tunnetuille uhanalaisille lajeille.

Uusina haasteina monimuotoisuuden vaa-
timukset huomioon ottavan metsätalouden 
harjoittamisessa ovat kohoamassa vaatimukset 
uhanalaisten lajien säilymisedellytysten paran-
tamiseksi, mm. talousmetsien lahopuun lisää-
misen kautta, sekä kulttuurimaisemien ja luon-
nonmaisemien suojelemiseksi ja hoitamiseksi. 
Maisemien hoitaminen tukee osaltaan EU-ra-
hoituksen myötävaikutuksella orastavaa luon-
to- ja maisemamatkailun uutta tulemista.

Kolmijalkainen puujakkara pysyy toki huo-
juen pystyssä – sen on tehometsätalouden ai-
kakausi jo näyttänyt. Neljäs jalka, metsäluon-
non monimuotoisuuden hoitaminen kuitenkin 
turvaa olennaisesti istujan pystyssä pysymistä. 
Siirtyminen ylhäältä ohjatusta luonnonsuoje-
lusta oma-aloitteiseen luonnonhoitoon ja -suo-
jeluun, alueellisten metsäohjelmien tavoitteelli-
nen laadinta sekä jo päätettyjen luonnonsuoje-
luohjelmien pikainen toteuttaminen ja korva-
uksien maksaminen maanomistajille ovat hy-
vä lähtökohta. Suuri yleisö ja tiedotusvälineet 
puhuvat yhteisistä linjauksista monitavoitteisen 
metsänhoidon turvaamiseksi. Metsäsotien aika-
kaudesta ollaankin jo toivottavasti siirtymässä 
metsärauhan tielle. 

Vapaaehtoisten suojelukeinojen merkitys 
lisääntyy
Ikään kuin tulitauon eleenä Suomessa ollaan 
siirtymässä Etelä-Suomen metsien monimuo-

toisuusohjelman (METSO) myötä ensimmäis-
tä kertaa vapaaehtoisen luonnonsuojelun tielle. 
METSO toi tullessaan mm. tarjouskilpailun, 
luonnonarvokaupan, luonnonhoitoalueet, yh-
teistoimintaverkostot ja vapaaehtoisen maan-
omistajalähtöisen luonnonsuojelualuekaupan. 
METSO:oon sisältyy kaikkiaan 17 luonnonsuo-
jelubiologisiin kriteereihin nojautuvaa toimen-
pide-esitystä, joilla pyritään edistämään metsi-
en monimuotoisuutta. Tämän satsauksen pitäi-
si jatkossa näkyä merkittävinä hyötyinä metsien 
uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille.

Alkuvaiheessa toimenpiteiden pitäisi nä-
kyä selvimmin metsien erityisten rakennepiir-
teiden (lahopuu, palanut ja hiiltynyt puuaines, 
jalopuut, järeä haapa) yleistymisenä sekä harvi-
naisten elinympäristöjen (mm. lehdot, runsas-
lahopuustoiset kangasmetsät, korvet, harjujen 
paahderinteet, tulvametsät, metsäluhdat) luon-
nontilaistumisena. Metsäluonnossa muutokset 
ovat hitaita, joten myös monimuotoisuuden 

Heikki savolainen, aluejohtaja
Metsähallitus, Metsätalous

PuHeesTa PoiMiTTua

valTion Mailla länsi-suoMessa  
PanosTeTaan MeTsien virKisTys-
KäyTTöön Ja luonnonsuoJeluun

Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus suunnittelee 
alueittain yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa yhteisten metsiemme käyttöä. Luonnonvarasuun-
nitelmassa sovitetaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita 
sekä sidosryhmien odotuksia ja näkemyksiä alueen luon-
nonvarojen käytöstä. Suunnitelmat tehdään 10-vuotiskau-
siksi. Länsi-Suomen alueelle valmistui uusi luonnonvara-
suunnitelma vuonna 2005.

Uuden luonnonvarasuunnitelman mukaisesti jatkossa 
Länsi-Suomen alueella painotetaan aiempaa enemmän 
metsien ja vesien virkistyskäytön sekä luonnonsuojelun 
tavoitteita. Painotuksen muutos toteutetaan laajenta-

malla ekologista verkostoa noin 9 000 hehtaarilla ja tar-
kistamalla virkistysmetsien verkoston laajuus ja kohden-
tuminen. Uusia ympäristöarvometsiä eli rajoitetun met-
sänkäytön alueita perustetaan kaksi, yhteispinta-alaltaan 
noin 900 ha, ja niille sekä tärkeimmille virkistysmetsille 
laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kansallispuistojen 
ja virkistysmetsien palveluvarustusta kehitetään. Suoje-
lualueilla luontomatkailua harjoitetaan kestävän luonto-
matkailun periaatteiden mukaisesti. Metsästyskäytössä 
oleva pinta-ala säilytetään nykytasolla. 

METSO-ohjelman mukaiset luontotyyppi-inventoinnit 
saatetaan loppuun suojelualueilla vuonna 2006 ja lajis-
toinventointeja tehdään tarpeen mukaan. Suojelualuei-
den metsiä ja soita ennallistetaan. Lisäksi ylläpidetään 16 
palojatkumoaluetta. Suojeluohjelmien mukaista maiden 
hankintaa jatketaan vuoden 2007 loppuun saakka. Osa-
na METSO-ohjelmaa Metsähallitus edelleen rahoittaa ja 

hankkii vapaaehtoisin kaupoin suojelunarvoisia alueita. 
Rahoitus tulee lähinnä lomamökkitonttien myynnistä. 

Talousmetsiä käsitellään metsänhoito-ohjeiden ja ym-
päristöoppaan mukaan. Vuotuinen hakkuutavoite on 
500 000 m3, kun se edellisellä kaudella oli 670 000 m3. 
Metsätalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan jatka-
malla uusien talousmetsien hankintaa käytettävissä ole-
villa investointimäärärahoilla. 

Ratkaisu lisää ekologista verkostoa sekä virkistys- ja 
matkailukäytön edellytyksiä alueella. Liikevaihto piene-
nee noin 1 milj. € vuodessa ja metsätalouden työpaikat 
vähenevät noin 10 kappaleella.
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laskeva suuntaus saattaa kääntyä yllättävän-
kin hitaasti. 

Tarjouskilpailua, jossa maanomistaja tar-
joutuu suojelemaan metsiään tiettyä korvausta 
vastaan määräaikaisilla sopimuksilla; luonnon-
arvokauppaa, jossa maanomistaja tarjoutuu yl-
läpitämään metsissään monimuotoisuusarvoja 
hoitokorvausta vastaan; ja yhteistoimintaverkos-
ton tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä 
kokeillaan pilottihankkeissa eri puolilla maata. 
Vastaavasti uusia luonnonsuojelualueita ostetaan 
maanomistajien esitysten pohjalta ympäristö-
keskusten ja metsähallinnon yhteistyönä. 

Näitä maanomistajien vapaaehtoisuuteen 
pohjautuvia menetelmiä, joista kukaan ei oli-
si edes uneksinut vielä muutamia vuosia sitten, 
käytetään onnistuneesti eri puolilla maata. Vaa-
kakupissa ovat metsäluonnon horjuneen moni-
muotoisuuden palauttaminen, suuren yleisön 
luottamuksen ja kiinnostuksen palauttaminen 
kestävään metsätalouteen sekä uskon palautta-
minen vapaaehtoisuuden pohjalta kumpuavaan 
metsäluonnonsuojeluun. Nyt ei välttämättä ta-
voitella laajoja suojelupinta-aloja vaan vapaaeh-
toisuuden ja täsmäsuojelun keinoin suojellaan 
sitä mikä katsotaan monimuotoisuuden kannal-
ta tärkeäksi tai välttämättömäksi. Tähän luok-
kaan voidaan lukea myös nykyisten suojelualu-
eiden hoito. Jakkaran neljäs jalka on kasvamassa 
tukevaksi, rungon erottamattomaksi osaksi.

PuHeesTa PoiMiTTua

Jaakko lehtonen, ylijohtaja
Matkailun edistämiskeskus

suoMi-neidon HurMaavuuden 
salaT ulKoMaalaisille 
MaTKailiJoille

Suomessa vahvimmat matkailun vetovoimatekijät 
ulkomaalaisille ovat luonnon vetovoima, ihmiset ja 
kulttuuri. Luontomatkailu on nopeimmin kasvava 
matkailun ala. Ulkomaalaiset suhtautuvat metsään 
mm. seuraavasti:
• herättää kunnioitusta
• on kuin kirkossa 
• marjat ja sienet kiinnostavat
• erätulilla istuminen saa germaanit hurmioon ja 

laulu raikaa
• yksityinen metsänomistus hämmästyttää.

Ulkomaiset matkailijat tulevat usein suurista, me-
luisista ja kiireisistä kaupungeista. Rauhallinen 
luonto voi olla vetovoimainen vastakohta kotioloil-
le. Kaikki ulkomaalaiset eivät kuitenkaan ollenkaan 
pidä ”yksinäisyydestä”, ja heille sopiva metsäelämys 
voi olla esim. parin kilometrin opastettu kävely tai 
aivan lyhyt hiihtolenkki. Kasvavimpia luontoaktivi-
teetteja ulkomaalaisille ovat:
• sauvakävely
• luonto-opastus (keskukset)
• lintujen bongaus
• retkeily ja
• maastopyöräily.
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Kurssi tutustui Kuusmäen vanhojen metsien suojelualueeseen metsä-
keskuksen, ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoiden 
opastamana. Lahopuilla eläviä kääpiä voitiin ihailla silmin, liito-oravien 
olemassaolosta kertoivat niiden jätökset puiden juurilla. Kurkiaurat ja 
muutama harvinaisempikin lintulaji säestivät laulullaan syksyistä metsä-
vierailua. Auvo Hamarus, Markku Aho, Hannu Raitio ja Hannu Kivelä.
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Metsät, puut, ihmisen terveys ja hyvinvointi

Hannu raitio, ylijohtaja
Metsäntutkimuslaitos

Metsät ovat kautta aikojen muodostaneet suo-
malaisten hyvinvoinnin perustan.  Vanhimpia 
metsien käyttömuotoja lienee kaskiviljely, ter-
van poltto ja lankkujen sahaus. Tällä hetkellä 
elämme massa- ja paperiteollisuuden aikakaut-
ta. Mikä on seuraava kehitysvaihe? Onko se 
mahdollisesti vihreän kemian valtakausi? Vih-
reällä kemialla tarkoitan kemian teollisuutta, 
jonka raaka-aine on lähtöisin puusta. 

Terveyttä metsistä kautta aikojen
Neulasia, lehtiä, havupuiden uusia vuosikasvai-
mia sekä pihkaa on käytetty kansanlääkinnässä 
jo pitkään. Myös tervalla on ollut suuri merki-
tys terveystuotteena. Kuuluuhan vanha suoma-
lainen sananlaskukin: ”Jos ei viina, sauna ja terva 
auta, niin tauti on kuolemaksi.” Puun eri aines-
osien hyödyntäminen laajeni paperiteollisuuden 
myötä. Ensimmäinen sellunkeiton sivuvirrois-
ta saatu välillisesti ihmisen terveyteen vaikutta-

va tuote oli mäntysuopa. Mäntysuopa tehdään 
mäntyöljystä, joka sisältää sellun jäteliemestä tal-
teen otettuja pihka-aineita. Mäntyöljyä opittiin 
nopeasti käyttämään monien muidenkin tuot-
teiden valmistuksessa. Siitä tehdään esimerkik-
si liimojen, maalien, painomusteiden, sähköeris-
teiden ja linoleumin raaka-ainetta. 

Puut käyvät kemiallista puolustussotaa nii-
tä uhkaavia tauteja ja eläimiä vastaan. Kasvien 
kemiallisia puolustusyhdisteitä ovat mm. fla-
vonoidit, fenolihapot, lingnaanit ja pihka-ai-
neet. Monet puolustusyhdisteet ovat antioksi-
dantteja, joilla on myönteinen vaikutus ihmisen 
terveyteen. Ehkä tästä puolustusaineiden laa-
jasta, osittain vielä tutkimattomasta ryhmästä 
löytyy vielä uusiakin yhdisteitä, joista perus-
teellisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn kaut-
ta saadaan aikaan uusia biopohjaisia tuotteita, 
terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja lääkkeiden 
raaka-aineita.

Funktionaalisia elintarvikkeita ja lääkeaineita
Ensimmäinen terveysvaikutteinen, puuperäi-
nen elintarvike oli 70-luvulla suomalaisten 
keksimä ksylitoli eli koivusokeri. Ksylitolin 
raaka-aine saadaan selluloosan valmistuksen 
sivutuotteena. Myös seuraavan puuperäisen 
terveysvaikutteisen elintarvikkeen eli Bene-
col-margariinin raaka-aine tulee mäntyöljys-
tä. Mäntyöljystä saadaan puusteroleita, joita 
edelleen jalostamalla tehdään Benecol-tuottei-
den kolesterolia alentavaa ainetta. 

Lingnaaneista saadaan ehkä kehiteltyä 
2000-luvun uusi suomalainen menestystari-
na. Lingnaaneilla uskotaan olevan lääkinnäl-
lisiä ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuk-
sia. Eräiden lingnaanien tiedetään paranta-
van antibioottien tehoa, ja monilla niistä us-
kotaan olevan vaikutusta hormoniperäisen 
syövän ehkäisyssä tai jopa parantamisessa. 
Lingnaaneja on esim. marjoissa ja erityisen 
runsaasti yllättäen kuusen ja männyn sisäok-
sien pihka-aineissa. 

Pihkavoidetta on käytetty jo vuosisatoja 
kaikenlaisiin ihon vammoihin. Aineosina on 
käytetty mm. kuusen pihkaa. Pihkavoiteen lää-
ketieteellistä taustaa painehaavojen hoidossa on 
alettu tutkia vasta viimeaikoina. Mikäli tutki-
mus ja tuotekehittely kykenevät tuottamaan 
pihkavoiteesta uuden tuotteen, voi sille avau-
tua merkittävät markkinat, koska painehaavo-
jen hoitoon käytetään nykyisin huomattavia 
summia rahaa. 
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Pettu eli männyn nila on ollut kautta aiko-
jen hätäravintoa. Tutkimustiedon lisääntymi-
sen myötä pettu on viime vuosina alkanut tehdä 
uutta tuloaan funktionaalisena elintarvikkeena. 
Petulla on todettu olevan veren kolesterolitasoa 
alentava vaikutus. Petun flavonoidit suojaavat 
sydän- ja verisuonitaudeilta sekä syövältä. 

Metsistämme on saatavilla raaka-aineita 
paitsi funktionaalisia elintarvikkeita varten, 
myös raaka-aineita perinteisen elintarvike-, 
makeis- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. 
Tästä yhtenä esimerkkinä mainittakoon koivun 
mahlan ja kuusen kerkkien hyödyntäminen.

Marjoja, sieniä ja muita luonnontuotteita
Suomalaisten luonnontuotteiden kaupallisen 
hyödyntämisen perustana ovat jokamiehen oi-
keudet eli vapaus kulkea luonnossa sekä kerätä 
marjoja ja sieniä. Marjasadosta saadaan nykyi-
sellään talteen kuitenkin vain viitisen prosent-
tia ja sienisadosta keskimäärin pari prosenttia. 
Luonnontuoteyrittäjyys on Suomessa vielä var-
sin pienimuotoista.

Luonnonmarjat sisältävät runsaasti terveys-
vaikutteisia yhdisteitä. Tätä tietoa pitäisi pystyä 
hyödyntämään jo nyt tehokkaammin markki-
noinnissa. Runsaalla marjojen syömisellä kye-
tään ennaltaehkäisemään mm. sydän- ja verisuo-
nitauteja sekä syöpiä. Suomessa on viime vuo-
sina herännyt tälläkin alalla vilkas tutkimustoi-
minta, joka voi johtaa uusiin funktionaalisiin 
elintarvikkeisiin tai jopa lääkeaineisiin.

Öljypohjaisista biopohjaisiin tuotteisiin
Vihreä kemia ei ole yksistään lääkeaineiden tai 
funktionaalisten elintarvikkeiden etsimistä ja 
kehittämistä. Vihreän kemian avulla Suomesta 
voisi tulla tulevaisuudessa merkittävä biopoh-
jaisten polttoaineiden ja kemikaalien tuottaja.

Biojalosteiksi kutsutaan tuotteita, jotka kor-
vaavat perinteiset öljypohjaiset jalosteet. Tällai-
sia tuotteita ovat mm. etanoli ja mäntyöljy, joita 
voitaisiin käyttää polttoaineena autoissa. Öljyn 

maailmanmarkkinahinnan kohotessa etanolista 
voi tulla hyvinkin kilpailukykyinen polttoaine 
kustannuksiltaan. Paitsi polttoaineita, puusta 
voitaneen tulevaisuudessa tuottaa massateol-
lisuuden sivutuotteena kokonaan uusia, luon-
toystävällisiä kemikaaleja. Tämä vaatii vain ny-
kyistä parempaa puukemian tuntemusta. 

Vihreän kemian huippuyksikkö Suomeen
Edellä olevat esimerkit osoittavat varsin vakuut-
tavasti, että metsistämme löytyy lukuisia uusia 
mahdollisuuksia lääke-, elintarvike-, makeis- ja 
kosmetiikkateollisuuden, yhtä hyvin kuin myös 
peruskemian teollisuuden ja polttoaineiden raa-
ka-aineiksi. Tarvitsemme vain vankkaa kemian 
tuntemusta. Tästä syystä Suomeen tulisi pikai-
sesti pystyttää vihreän kemian huippuyksikkö, 
jonka tehtävänä olisi vahvistaa etenkin puukemi-
an ja siihen perustuvan uuden teollisen toimin-
nan tuotteistamisen osaamista Suomessa. 

Psyykkinen ja fyysinen terveys
Luonnossa virkistäytyminen on nykyihmis-
ten keskeisin tapa tutustua metsäluontoon. Lä-
hes kaikki suomalaiset harrastavat ulkoilua ja 
luontoon liittyviä harrastuksia vuoden mittaan. 
Ulkoilu on osa suomalaista elämäntapaa, jota 
kannattaa yhteiskunnan tukea sen tuomien hy-
vinvointi- ja terveysvaikutusten takia. Luonto-
ympäristön on todettu vaikuttavan elvyttävästi 
psyykkiseen hyvinvointiin, lievittävän stressin-
oireita ja edistävän koettua terveyttä. Tutki-
mukset osoittavat, että stressaavan tai tarkkaa-
vaisuutta vaativan tilanteen jälkeen elpymi-
nen (myönteisten tunnetilojen voimistuminen 
ja kielteisten heikkeneminen, keskittymis- ja 
suoriutumiskyvyn paraneminen, myönteiset 
fysiologiset muutokset, kuten verenpaineen ja 
pulssin lasku, lihasjännityksen väheneminen) 
on luonnonympäristöissä nopeampaa ja tehok-
kaampaa kuin kaupunkiympäristössä. 

Luonnon virkistyskäytön ja luontomat-
kailun tulevaisuudenkuvien hahmottelussa 

on otettava huomioon muutokset mm. väes-
tön tuloissa ja vapaa-ajan määrässä, kuin myös 
teknologia- ja ympäristömuutokset, jotka voi-
vat aiheuttaa huomattavia olosuhteiden muu-
toksia luonnon virkistyskäytölle. Kaupunkien 
ja taajamien lähialueiden virkistyskäyttöpai-
neet voimistuvat tulevaisuudessa, ja taajamien 
läheisten virkistysalueiden luontoympäristön 
laatu ja palvelurakenne vaativat kehittämistä. 
Metsätalouden maata siirtynee enenevästi vir-
kistyskäyttöpainotteisiksi alueiksi, erityisesti 
alueilla, joilla on maisema-, luonnonsuojelu- ja 
virkistysarvoja. Erityisesti kesämökkikunnissa 
virkistyskäyttöpaineet kohdistuvat jokamiehen 
oikeudella tavallisiin talousmetsiin. 

Luontoon perustuvan matkailun kasvu tuo 
toisenlaisten kulttuurien edustajia katselemaan 
metsämaisemiamme. Järvi-Suomessa, meren-
rannikkokunnissa sekä pohjoisen tunturiseu-
duilla metsätalouden suunnittelussa on suosi-
teltavaa ottaa virkistyskäyttö- ja matkailupai-
neet huomioon, sillä se voi olla myös kansan-
taloudellisesti perusteltua 
tulevaisuudessa.
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Metsäalan kilpailukyvyn säilyttäminen ja alan uusiutuminen

anssi niskanen, johtaja
Metsäalan tulevaisuusfoorumi, Joensuun yliopisto

Uusiutuminen avain metsäsektorin 
menestykseen
Suomen metsäsektori saattaa olla yhdessä histo-
riansa suurimmista rakennemuutoksista. Maa-
ilmantalouden globalisoituminen on vauhdit-
tanut metsäteollisuuden ja sen raaka-ainetuo-
tannon etabloitumista alhaisten tuotantokus-
tannusten maihin, lähelle kasvavia markkinoita 
(esim. Kiina) ja raaka-ainelähteitä (esim. Bra-
silia, Uruguay, Venäjä). Suurten metsäteolli-
suusyritysten omistus on hajautunut ja kan-
sainvälistynyt, mikä vaikuttaa oleellisesti nii-
den päätöksentekoon mm. investoinneista. Jos 
tuotannolliset ja teknologiset investoinnit pai-
nottuvat pitkään Suomen ulkopuolelle, uhkaa 
se maassamme sijaitsevan metsäteollisuuden 
tuotantolaitosten teknologista kilpailukykyä. 
Metsäteollisuuden Suomessa sijaitsevien tuo-
tantolaitosten kilpailukyvyn mureneminen hei-
kentäisi myös siihen integroituneen metsätalo-
uden kannattavuutta.

Globalisaatio on todellisuudessa hyvin mo-
nitahoinen ilmiö, eikä ole selvää, kuinka se ete-
nee tulevaisuudessa. Samoin ei ole itsestään sel-
vää, että yllä kuvattu kehityskulku toteutuu sel-
laisenaan. Esimerkiksi arviot metsäteollisuuden 
investointien määrästä Kiinaan ja arviot tätä 
kautta tulevista muutosten vaikutuksista Suo-
meen voivat olla ylimitoitettuja. Metsäsektorin 
menestykseen voidaan myös vaikuttaa omin 
toimenpitein. Esimerkiksi uusiutumattomien 
luonnonvarojen kallistuminen voi avata uusia 

mahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen 
käytölle, mistä voi tulevaisuudessa syntyä mer-
kittäviä synergiaetuja metsäteollisuudelle.

Keskeistä metsäsektorin menestykselle on 
alan sisäinen uusiutuminen. Uusiutuminen tar-
koittaa niin nykyisen metsäsektorin tuotannon 
tehostamista ja jalostusasteen nostamista, kuin 
myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittä-
mistä. Seuraavassa on tarkasteltu metsäsektorin 
uusiutumista kolmella tasolla:
• perinteisen metsäsektorin prosessit
• uudet tuotteet ja palvelut (ei kilpailua 

raaka-aineesta)
• uudet tuotteet ja palvelut (kilpailua raaka-

aineesta)

Perinteisen metsäsektorin prosessit
Perinteisen metsäsektorin prosesseilla tarkoite-
taan tässä metsänhoitoa, puunkorjuuta, kauko-
kuljetusta ja puun jatkojalostusta massa-, pape-
ri- ja kartonki-, sekä saha- ja levyteollisuuden 
tuotteiksi. Jalostusketjun tehostuminen, kulje-
tuksen logistiikan parantuminen, uusien tek-
nologioiden kehittäminen sekä valmistettavi-
en tuotteiden laadun parantaminen ovat olleet 

välttämättömiä edellytyksiä metsäsektorin me-
nestymiselle kansainvälisessä kilpailussa. Aktii-
visen kehitystyön avulla on mm. pystytty kom-
pensoimaan Suomen kaukaisesta sijainnista ja 
tuotannontekijöiden korkeasta hinnasta aiheu-
tuneita kilpailuhaittoja metsäteollisuudelle.

Tuotantoprosessien uudistaminen on jatku-
vaa ja välttämätöntä metsäsektorin tuotannon 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi myös tulevaisuu-
dessa. Mahdollisuuksia tuotantoprosessien uu-
distamiseksi on runsaasti esim. paperiteollisuu-
dessa, missä on mahdollista parantaa paperilaa-
tujen lujuus-, vaaleus- ja paino-ominaisuuksia 
sekä energiankulutuksen- ja paperinvalmistuk-
sen tehokkuutta. On myös edelleen mahdollista 
erikoistua ja siirtyä tuottamaan korkeamman 
jalostusasteen paperilaatuja. Levyteollisuudessa 
on mahdollista pyrkiä lisäämään raaka-aineen 
käytön hyötysuhdetta, levyjen lujuusominai-
suuksia sekä tuotannon (energia)tehokkuutta. 
Sahateollisuudessa ja metsänhoidossa tuotan-
toprosessien uudistaminen ja tehostaminen on 
hankalampaa. Esimerkiksi sahateollisuudessa ei 
ole näköpiirissä merkittävää teknologista kehi-
tystä, joka voisi antaa Suomessa sijaitseville tuo-
tantolaitoksille kilpailuetua lähitulevaisuudessa. 
Metsänhoidon tehokkuutta on viime aikoina 
pyritty lisäämään koneellistamisen avulla. 

Metsäsektorin perinteisten prosessien uu-
distumisessa onnistuminen on ensiarvoisen 
tärkeää nykyisenkaltaisen metsätalouden jat-
kumiselle ja kannattavuudelle. Onnistumises-

Pitäisi kuunnella niitä, jotka  

eivät vielä ole asiakkaita.

KuusiKossa KoMMenToiTua
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ta huolimatta on silti jopa todennäköistä, että 
tulevaisuudessa tapahtuu tuotantolinjojen ja 
jopa kokonaisten tuotantolaitosten sulkemisia, 
mikä muuttaa metsäsektorin alueellista tuotan-
torakennetta Suomessa. Todennäköisiä häviäjiä 
ovat ne tehdaspaikkakunnat, missä tuotantolai-
tokset ovat teknologialtaan vanhanaikaisia. 

Uudet tuotteet ja palvelut, ei kilpailua raaka-
aineesta
Perinteisen metsäsektorin prosessien rinnalle 
on jo syntynyt uutta puun käyttöä. Esimerkiksi 
viimeisen kymmenen vuoden aikana hakkuu-
tähteiden energiakäyttö on kasvanut nopeasti. 
Kilpailua raaka-aineesta ei ole merkittävästi 
syntynyt, koska hakkuutähteelle ei aiemmin 
ollut käyttöä.

Vastaavia uusia osaprosesseja, jotka eivät 
merkittävästi kilpaile raaka-aineesta perinteisen 
metsäsektorin kanssa ovat xylitolin, lignaanin 
tai kasvissterolien valmistaminen elintarvike- 
tai lääketeollisuuden tarpeisiin. Myös metsien 
käyttö matkailuun ja virkistykseen on kasvanut 
ilman, että sillä olisi ollut merkittäviä vaikutuk-
sia puuraaka-aineen saatavuuteen. METSO-
ohjelmassa kokeiltavana olevat metsien suo-
jelun uudet keinot lisäävät metsänomistajien 
vaihtoehtoja osallistua metsien suojeluun. On 
vielä epäselvää, missä määrin suojelun uudet 
keinot vaikuttavat yhtäältä palveluelinkeino-
jen kehittymiseen ja toisaalta puun myynteihin 
yksityismetsistä.

Uudet tuotteet ja palvelut, kilpailua raaka-
aineesta
Perinteisen metsäsektorin prosessien rinnalle 
on kehitetty myös lukuisia prosesseja, joissa val-
mistetaan uusia tuotteita samasta raaka-ainees-
ta kuin mitä jo olemassa olevat jalostusproses-
sit ovat käyttäneet. Yksi esimerkki suhteellisen 
uudesta tuotteesta, jonka valmistukseen käyte-
tään samaa raaka-ainetta kuin sahauksessa, on 
kertopuu. Kertopuu valmistetaan sorvaamalla 

kuusitukeista viiluja ja liimaamalla ne yhteen. 
Kertopuun valmistuksessa raaka-aineen jalos-
tusaste on korkeampi kuin sahauksessa. 

Toinen esimerkki puuraaka-aineen käytön 
kilpailusta on ensiharvennuskoivun tai -män-
nyn kasvanut käyttö energiantuotannossa. Jois-
sakin tapauksissa ensiharvennuspuu kannattaa 
myydä ennemmin suoraan energiantuotantoon 
kuin kemialliseen massanvalmistukseen.

Tulevaisuudessa kasvien ja orgaanisten jät-
teiden käyttö avaa monia mahdollisuuksia eri-
laisten biojalostamoiden kehitykselle. Biojalos-
tamoissa kasveista ja jätteistä voidaan valmistaa 
energiaa ja liikennepolttoaineita sekä lukuisia 
muita kemikaaleja ja tuotteita, kuten muove-
ja, maaleja, pigmenttejä, fenoleita ja liuottimia. 
Biojalostamoissa on mahdollista käyttää raaka-
aineena myös puuta.

Biojalostamoiden yleistyminen Suomessa 
lisäisi puun kysyntää. Jos puun käyttö olemassa 
olevissa prosesseissa vähenisi, tarjoaisi puiden 
biokemiallinen jalostaminen uuden vaihtoeh-
don puiden ja metsien hyödyntämiselle.

Biokemiallisessa tuotannossa on mahdol-
lista, että perinteinen massa- ja paperitehdas 
suunnitellaan tuottamaan massan ja paperin 
lisäksi sähkö- ja lämpöenergiaa sekä biopolt-
toaineita. Kyse olisi tällöin yhdistetystä mas-
san-, paperin-, energian- ja biopolttoaineiden 
tuotantolaitoksesta. Jo nykyisin useat massa- ja 
paperitehtaat tuottavat sähköä ja lämpöenergi-
aa enemmän kuin ne itse käyttävät.

Biojalostamoiden kehittymistä edistää bio-
massojen, kuten puun, kemiallisen koostumuk-
sen lisääntyvä tuntemus sekä erityisesti energi-
antuotannon osalta uusiutumattomien luon-
nonvarojen kallistuminen. On odotettavissa, 
että erilaisten biomassojen käyttö kemiallisessa 
jalostuksessa ja energiantuotannossa tulee kas-
vamaan tulevaisuudessa. Puun ohjautumista eri 
prosesseille säätelee mm. raaka-aineesta mak-
settava hinta sen tuottajalle eli periaatteessa 
tuotannon puustamaksukyky.

Suomen kannattaa olla aktiivinen puun 
biokemiallisten ominaisuuksien tutkimisessa 
ja hyödyntämisessä osana metsäsektorin pitkän 
aikavälin suunnittelua. Vaikka puun biokemial-
linen jalostaminen voi lisätä kilpailua puuraa-
ka-aineesta, tarjoutuu puulle uusia käyttömah-
dollisuuksia, mikä on alan kokonaiskehityksen 
kannalta toivottavaa.

Puu on saanut kumppanikseen muovin Kareline Oy:n 
valmistamissa luonnonkuitukomposiiteissa. Tästä inno-
vatiivisesta materiaalista tehdään mm. Kuplika-kuksia 
ja useissa kitara-arvoinneissa menestyneitä Flaxwoodin 
sähkökitaroita. Luonnonkuitukomposiitti-materiaalin 
etuja ovat mm. tasalaatuisuus, kestävyys, ominaisuuksien 
räätälöitävyys ja muotoiltavuus.
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Pysyviä kilpailuetuja ei ole

eeva Hellström, johtaja
Päättäjien Metsäakatemia

Innovaatiot, huippuosaaminen ja 
uusiutumiskyky
Metsäala on Suomessa isojen kysymysten edes-
sä: puun saatavuus, kustannustaso, metsäta-
louden kannattavuus ja infrastruktuurin yllä-
pito. Perinteinen metsäteollisuus on edelleen 
vahva, mutta pysyviä kilpailuetuja silläkään ei 
ole. Eräs kriittinen tulevaisuuden menestys-
tekijä on metsäklusterin osaamiseen ja inno-
vatiivisuuteen perustuva uusiutumiskyky. Sen 
kulmakiviksi kurssilla tunnistettiin seuraavaksi 
esitetyt kuusi näkökohtaa. 

Tulevaisuussuuntautuneisuus. Metsäklusterin 
tulevaisuusstrategioissa on tunnistettava mah-
dollisuudet luoda uutta yhteiskunnallista tila-
usta metsäisille tuotteille ja palveluille. Se edel-
lyttää systemaattista tulevaisuuden luotausta 
sekä herkkyyttä uusille signaaleille. Sen ohella 
miten tuotteita valmistetaan entistä paremmin, 
on syytä pohtia mitä tuotteita ja palveluja tar-
jotaan. Esimerkiksi mahdollisuus hyödyntää 
ekologista tietoisuutta on metsäsektorilla tie-
dostettava. Yhteiskunta puolestaan voi tukea 
sitä edistämällä kestävän kehityksen politiikkaa, 
elinkaariajattelua sekä uusiutuvien luonnonva-
rojen käytön strategioita. 

Oikeat osaamisalueet. Suomessa tekninen inno-
vaatio-osaaminen on korkea ja tuotanto-osaa-
minenkin kohtuullinen. Sen sijaan esimerkiksi 
puun ominaisuuksiin sekä sen hyödyntämi-

seen liittyvä perusosaaminen on puutteellista. 
Metsäsektorin oman t&k-panostuksen ollessa 
melko pientä yhteiskunnan tukemia suunnat-
tuja t&k-ohjelmia tarvitaan etenkin puun ke-
miallisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen 
sekä puutuoteteollisuuteen. Lisäksi on hallittava 
erilaisten rahoituslähteiden käyttö ja pyrittävä 
myös aktiivisesti vaikuttamana t&k-panosten 
suuntaamiseen esimerkiksi EU:ssa.

Näkökulman laajennus. T&k-ohjelmissa on toi-
mittava kansainvälisissä verkostoissa. Jopa ko-
konaisia osaamisalueita voidaan hankkia kan-
sainvälisessä yhteistyössä, sillä kaiken osaami-
sen ei tarvitse olla kotimaista, kunhan ideoita 
voidaan menestyksellisesti tuoda sovellettaviksi 
Suomeen. Metsäalan osaaminen on myös mel-
ko sektoroitunutta ja kapea-alaista. Viime kä-
dessä metsäsektorin on itse astuttava ulos omal-
ta tontiltaan, mutta yhteiskunta voi tukea sek-
toreiden välistä verkottumista mm. osaamisen 
verkosto-ohjelmien avulla. 

Ennakkoluulottomuus. Tuoteinnovaatiot edel-
lyttävät ennakkoluulottomuutta. Sitä tarvitaan 
suhtautumisessa puun uusiin käyttömuotoihin, 
mutta myös suhtautumisessa muihin ihmisiin, 
sillä vain työilmapiiriltään kannustavat, luovat 
ja suvaitsevaiset yhteisöt ovat innovatiivisia. 
Toisinaan innovatiivisuutta syntyy vasta ”pakon 
edessä” yhteiskunnan asettaessa toiminnalle 
kunnianhimoisia normeja, joiden täyttäminen 

ei onnistu ilman uusia ajattelu- ja toimintata-
poja. Sekä Suomen että EU:n tasolla luotavat 
normit ja sääntely vaikuttavatkin oleellisesti 
siihen, mihin innovaatiotoimintaa suunnataan, 
millaisille tuotteille syntyy markkinoita.

Asiakasnäkökulma. Sisäistetty asiakasnäkökul-
ma lähtee siitä, että tarjotaan kokonaisratkaisu-
ja asiakkaiden tarpeisiin, ei vain tiettyä tuotetta. 
Nykyiseen asiakkaaseen keskittyminen ei riitä, 
vaan pitää pohtia, mitä Frau Schmidt vuonna 
2015 haluaa. Asiakasnäkökulman huomioon 
ottamista ja ennakkoluulottomuutta voidaan 
yhteiskunnan taholta edistää mm. innovaa-
tiopalkinnoin. Julkinen sektori toimii itsekin 
merkittävänä, tuotteita ja palveluja kilpailut-
tavana asiakkaana.

Isot ja pienet. Muutos ja uusiutuminen lähtee 
usein pienestä mittakaavasta. Metsäalakin tar-
vitsee lisää innovatiivisia kasvuyrittäjiä, alus-
kasvillisuusfirmoja. Harjoitetulla yrittäjyyspo-
litiikalla voidaan vaikuttaa niiden syntyyn. Siltä 
odotetaan uskaltavan asenneilmapiirin edistä-
mistä ja kannustavia rohkaisuja. Myös yhteistyö 
isojen ja pienten yritysten välillä on ratkaisevaa. 
Iso yritys voi esimerkiksi tarjota markkinaka-
navan pienemmälle. Toisaalta metsätaloudessa 
kehitys on erisuuntainen: metsätilojen pirstou-
tumisen ehkäisemiseksi olisi aktiivisesti edistet-
tävä esimerkiksi yhteismetsien perustamista ja 
erilaisia rahastotyyppisiä vaihtoehtoja. 
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Metsään perustuvat uudet tuotteet ja toimialat
Uusiutuminen sekä metsien monipuolisten 
mahdollisuuksien hyödyntäminen ja vahvis-
taminen tarvitsee osaamisen lisäksi ”hengen 
paloa”: Meidän on arvostettava metsää itses-
sään, metsän tuotteita ja sen erilaisia mahdol-
lisuuksia. 

Kaksiulotteinen metsien talouskäyttö vs. 
metsien suojelu -keskustelu on laajennettava 
käsittämään myös metsien ympäristöpalvelut, 
kuten luonnon monimuotoisuus, hiilen sitomi-
nen, maisema ja virkistyskäyttö. Yhteiskunnan 
haasteeksi nähtiin, miten korvataan metsän-
omistajille metsien ympäristöpalveluista aiheu-
tuvat kulut silloin, kun metsän käyttöä on tar-
peen niiden vuoksi rajoittaa. Myös ”Suomesta 
biotuotannon tulevaisuuden aitta” -visiota pi-
dettiin kurssilla täysin mahdollisena, kun bio-
energia todella lähtee nousuun ja jos metsät 
otetaan osaksi päästökauppamekanismia. 

Entä sienet, marjat, kerkät, hajusteet, voi-
teet – mitä mahdollisuuksia on aidosti tuotteis-
taa niitä ja synnyttää pysyvää yritystoimintaa? 
Olisiko Suomella mahdollisuus kehittää omille 
tuotteilleen Provencen tuotteiden kaltaista ima-
goa ja brändiä? Miten nopeasti kasvavaan mat-
kailuun saadaan uutta sisältöä metsien kautta? 
Sekä luonnontuotteissa että matkailussa tuot-
teistaminen vaatii sekä volyymia että tuotteen 
laadun ja saatavuuden varmistamista, ja siten 
koko toiminnan ja tuotantoportaan organisoin-
tia. Myös eri toimijoiden välille on kehitettävä 
toimivia yhteistyörakenteita. Esimerkiksi met-
sämatkailussa tarjouspöytä-tyyppinen tieto-
pankki palvelisi sekä sisältöpalveluiden tuot-
tajia että asiakkaita. 

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittä-
misen keskeiset haasteet liittyvät kaupallista-
miseen. Olemme ahtaalla kaikessa siinä, mikä 
liittyy viestintään, myyntiin ja markkinointiin. 
Läpi yhteiskunnan tarvittaisiin parempia vies-
tintä-, myynti- ja argumentointitaitoja. Metsi-
en monikäyttö ja tuotteistaminen pitäisi myös 

nähdä osana maaseudun kehittämistyötä, jol-
loin sitä voitaisiin tukea maaseudun kehittä-
mishankkeiden sekä kansallisen EU-rahoituk-
sen kautta. 

Tulevaisuuden kilpailukyky perustuu yri-
tysten väliseen työnjakoon, erikoistumiseen ja 
saumattoman hyvään keskinäiseen yhteistyö-
hön. Siksi uusia tuotteita kehittävät yrittäjät 
tarvitsevat tuekseen myös tavoitteellista panos-
tusta tutkimukseen ja kehitykseen sekä osaa-
misverkostoja tutkijoiden ja yritysten välille. 
Hyvä malli on Teknologiateollisuuden yhdes-
sä sidosryhmiensä kanssa käynnistämä TRIO-
ohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa ja ra-
kentaa kasvun edellytykset yritysverkostoille ja 
niissä toimiville yrityksille. Kehittämiskohteina 
ovat etenkin teknologia, liiketoimintakonseptit 
ja kansainvälistyminen. Vastaavaa kannattaisi 
kokeilla myös metsäalalla.

Vastuu ja vuoropuhelu
Yhteiskuntavastuusta huolehtiminen ja hyvä 
imago ovat yhä tärkeämpiä kilpailuetuja. Nii-
denkään suhteen pysyviä kilpailuetuja ei ole. 
Niiden ylläpito ja kehittäminen onnistuu kui-
tenkin helpommin, jos perusta on vahva.

Suomalaisten metsätuntemus otetaan itses-
täänselvyytenä, mutta metsäsuhde on muuttu-
massa; metsämielikuvat luodaan yhä useam-
min auton ikkunasta. Puuperäiset tuotteet puo-
lestaan ovat high tech -tuotteita, mutta ilman 
brändiä. Ne tunnetaan lehtinä, taloina, pöytinä 

ym., mutta niitä ei yhdistetä tuotteen alkupe-
rään tai valmistajiin. Viestinnän haasteellisuutta 
lisää vielä metsien hoidon ja käytön kysymysten 
laaja kiinnostavuus.

Metsäasioissa moniarvoinen keskustelu on 
välttämätöntä ja ristiriidat voivat tarjota tilai-
suuden löytää jotain uutta. Kansallista metsä-
ohjelmaa ollaan tarkistamassa ja uuteen ohjel-
maan olisi viestintä otettava mukaan selkeäksi 
omaksi strategiseksi tavoitteeksi ja toimenpi-
dekokonaisuudeksi. Metsien käytön hyväksyt-
tävyys ei nimittäin ole merkittävä kysymys yk-
sinomaan tuotemarkkinoille. Se vaikuttaa myös 
alan houkuttelevuuteen ja tulevaisuuden osaa-
van työvoiman saatavuuteen.

Metsäviestinnän tulisi vastata eri kohderyh-
mien tarpeeseen. ”Kansantalouden liturgia” ei 
tavoita kaikkia. Metsien hoito- ja hakkuutoi-
menpiteiden yhteydessä voitaisiin käyttää ra-
kennustyömaiden tapaan kylttejä, joissa ker-
rotaan, mitä on tekeillä ja miksi, kuka toimii, 
jne. Keskusteluaiheita olisi myös laajennettava 
ja tuotava esiin esimerkiksi metsien merkitys 
energiataloudessa ja hiilitaseessa. 

Ilman vastuunkantoa ei ole vaikuttavaa 
viestintää. Ekologian, etiikan ja estetiikan on 
kuljettava käsi kädessä metsien taloudellisen 
hyödyntämisen ja yhteiskunnan muiden odo-
tusten kanssa. Samalla toimintatapojen on ol-
tava avoimia ja vuorovaikutteisia sekä asiakkai-
den että sidosryhmien suuntaan. 

Metsien vastuullisen käytön hyväksyttä-
vyyden edistäminen globaalisti parantaa myös 
suomalaisten toimintaedellytyksiä maailmalla. 
Siksi oman tonttinsa hoitamisen ohella Suomen 
on toimittava kansainvälisenä tiennäyttäjänä ja 
sillanrakentajana. Meidän on oltava aloitteelli-
sia kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden 
laadinnassa ja toimeenpanossa. Esimerkkei-
nä tästä ovat laittomien hakkuiden torjunta, 
kumppanuuteen perustuva Venäjän metsäsek-
torin kehittäminen sekä aktiivinen vaikuttami-
nen EU:ssa.

Menestyvään yritykseen voi tulla 

aamulla kiukkuisena töihin, mutta 

sieltä ei voi koskaan lähteä illalla 

kiukkuisena pois. 

KuusiKossa KoMMenToiTua
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Tervetuloa Keski-suomeen
 Maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto

Metsätalouden peruspilarit – kestävyys ja kannattavuus, Klubiravintola 
Karlvik, laukaa
Suomen metsävarat ja metsien hoito 

Metsänhoitopäällikkö Hannu Niemelä,  
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Monitavoitteinen metsänomistaja keskeisenä toimijana 
Metsäjohtaja Antti Sahi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Puuhuollon toimivuus ja kehittämishaasteet 
Aluejohtaja Heikki Karhunen, Metsäliitto Osuuskunta

Metsien hoito ja käyttö on yhteispeliä, Toini Puttosen metsätila, 
rajajärvi, laukaa   
Yhteistyöllä vastuullista puunhankintaa 

Aluejohtaja Heikki Karhunen, Metsäliitto Osuuskunta
Ponssen teknologiset ratkaisut 2000-luvun puunkorjuussa 

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Ponsse Oyj
Hakkuunäytös 

Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsäliitto Osuuskunta; hakkuukoneen 
kuljettaja Toni Koivumäki; kuormatraktorin kuljettaja Pekka Hänninen; 
kannonnostokoneen kuljettaja Joni Mitrunen, Metsä-Jokeri Oy

Alueyrittäjyys 
Yrittäjä Jouko Suonsaari, Metsä-Jokeri Oy

Puuenergiassa on potentiaalia 
Liiketoimintajohtaja Tommi Ruha, Vapo Energia 

Hyvän metsänhoidon avaimet 
Toiminnanjohtaja Pauli Rintala, Keski-Suomen metsänomistajien liitto

Työnäytös 
Metsuri Hannu Nieminen, Päijänteen metsänhoitoyhdistys

Metsäneuvonta isojen haasteiden edessä 
Kehittämispäällikkö Helena Reiman, Metsäkeskus Keski-Suomi

O H J E L M A

seMinaariPäivä, KirKKonuMMi �1.�. KesKiviiKKo 

Kurssin avaus
Tervetuloa – Metsäsektorin menestys ja maine 

Puheenjohtaja Heikki Juslin, Suomen Metsäyhdistys ry.
Metsäakatemian avaus 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja,  
Maa- ja metsätalousministeriö

Maailman metsien merkitys ja mahdollisuudet
Maailman metsien tila ja metsien ympäristöpalvelut 

Pääsihteeri Timo Tanninen, WWF Suomi
Metsäteollisuuden maailmanlaajuiset kehitystrendit 

Toimitusjohtaja Suvi Anttila, JP Management Consulting (Europe) Oy

euroopan metsäkysymykset idästä länteen
Metsästrategiat eurooppalaisessa sisä- ja ulkopolitiikassa 

Metsäneuvos Anders Portin, Maa- ja metsätalousministeriö
Venäjän metsäsektori huomisen haastajana 

Metsäpoliittinen erityisasiantuntija Hannu Kivelä,  
Suomen suurlähetystö, Moskova

suomen metsäalan tulevaisuusluotauksia 
Metsäalan kilpailukyvyn säilyttäminen ja alan uusiutuminen 

Johtaja Anssi Niskanen, Metsäalan tulevaisuusfoorumi,  
Joensuun yliopisto

Metsäakatemian tulevaisuustyöpaja, osa I

iltaohjelma
Kurssi-illallinen Majvikin linnassa 

Isäntinä puheenjohtaja Martin Lillandt ja toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi, 
Suomen Metsäsäätiö ry
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Metsäpalveluyrittäminen 
Yrittäjä Jouko Pirkkalainen, Metsä-Pirkka Ky

Metsänomistaja paljon vartijana 
Metsänomistaja Mikko Tiirola

uusiutuvan paperin raaka-aineet, M-real oyj:n äänekosken tehtaat
Metsäteollisuuden strategiset vaihtoehdot 

Dosentti Juha-Antti Lamberg, strategian ja kansainvälisen  
liiketoiminnan laboratorio, Teknillinen korkeakoulu

Paperiteollisuuden tulevaisuuden tuotteet  
Tekninen johtaja Kai Vikman, M-real Oyj

Sopuisaa rinnakkaiseloa äänekosken tehdasintegraatissa 
Tehtaanjohtaja Petri Jantunen, M-real Oyj, äänekosken 
taidepainopaperitehdas

Vierailu taidepainopaperitehtaalla

Myyttinen suoretki, laukaan Tupaswilla, Kuusa
 Kalevan Akka Helena Nuutinen, Mielenkieli

MaasToJaKso, KesKi-suoMi �.10. TorsTai

Puumateriaali jalostuu moneksi, Finnforest oyj:n suolahden 
vaneritehtaat
Puusta rakentaminen puutuoteteollisuuden veturina 

Rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi, Finnforest Oyj 
Tuoteideasta maailmalle – pohjoinen puu, kehitystyö ja design 
menestysreseptin raaka-aineet 

Vientijohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy
Finnforest Oyj:n Suolahden vaneritehtaan esittely ja tehdasvierailu 

Johtaja Pertti Heiskanen, vaneriteollisuus, Finnforest Oyj
Metsäakatemian tulevaisuustyöpaja II, kurssi- ja leirikeskus Vesala

Monimuotoista hyvinvointia tulevaisuuden metsistä
Metsät, puut, ihmisen terveys ja hyvinvointi
 Ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos

Pohjoinen ilmasto muutoksessa 
Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos

Metson metsässä vaalitaan luontoarvoja, Kuusmäki, Jyväskylän 
maalaiskunta
Metsien monimuotoisuuden tunnusmerkistöjen havainnointia 

Ylitarkastaja Auvo Hamarus, Keski-Suomen ympäristökeskus; 
suojelubiologi Panu Kuokkanen, Metsähallitus, Luontopalvelut ja 
luonnonhoitopäällikkö Seija Tiitinen-Salmela, Metsäkeskus Keski-Suomi

Monimuotoinen metsäluonto – metsätalousjakkaran neljäs jalka 
Ylitarkastaja Auvo Hamarus, Keski-Suomen ympäristökeskus

Luonnonvarasuunnittelu linjaa toimintaa valtion metsissä 
Aluejohtaja Heikki Savolainen, Metsähallitus, Metsätalous

Metsäluonnosta virkistystä ja elämyksiä, savutuvan apaja, vaajakoski
Takaisin luontoon – Suomi-neidon hurmaavuuden salat 

Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus
Metsät matkailun valttina 

Johtaja Kai Pihlström, Kaikuva Oy

ilta savutuvan apajassa
Luonnontuotteet metsistä -näyttely 

Kaisa Badaoui, Keski-Suomen Käsi- ja taideteollisuus ry;  
Leena Lahtinen ja Laila Tammilehto, Artupas Osuuskunta

Illanvietto suunnitteluryhmän ja paikallisten kanssa

MaasToJaKso, KesKi-suoMi �.10. PerJanTai 

Biometsästä uusia ratkaisuja, Kylpylähotelli Peurunka, laukaa
Uusiutuvat kemianteollisuuden raaka-aineet 

Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Forchem Oy
Tulevaisuuden kuitutuotteet – puun ja muovin liitto 

Toimitusjohtaja Harri Välimäki, Kareline Oy
Metsäakatemian tulevaisuustyöpaja III
Tulevaisuustyöpajan tulokset ja kurssin päätöskeskustelu
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MiKsi PääTTäJille MeTsäaKaTeMia?
Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektoreiden päättäjille 
suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi.

Metsäakatemiassa metsäsektori pyrkii avautumaan entistä 
enemmän muuhun yhteiskuntaan tarjoamalla eri alojen vai-
kuttajille laaja-alaisesti tietoa metsien hyvinvoinnista, met-
säsektorista sekä sen toimintaedellytyksistä ja merkityksestä 
Suomessa ja globaalisti. Vastavuoroisesti metsäsektori odottaa 
saavansa yhteiskunnan muilta päättäjiltä tietoa ja vaikutteita 
toimintaympäristön muutoksista ja keskeisistä yhteiskunnal-
lisista kehityshaasteista. 

Kursseille kutsutaan keskeiset poliitikot ja virkamiehet, lii-
ke-elämän ja etujärjestöjen johto sekä tieteen, taiteen, kansa-
laisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia; kerrallaan 25–30 
osanottajaa. Osanottajat vaihtuvat kursseittain.

Kukin Päättäjien Metsäakatemia on nelipäiväinen, koos-
tuen pääkaupunkiseudulla järjestettävästä seminaarijaksosta 
ja retkeilynä toteutettavasta maastojaksosta.

Päättäjien Metsäakatemia toimii Suomen Metsäsäätiön se-
kä maa- ja metsätalousministeriön tuella. Toiminnasta vastaa 
Suomen Metsäyhdistys.

Lisätietoja: http://www.smy.fi/pma

JärJesTäJäT
etelämaa Tarja, Päättäjien Metsäakatemia, projektisihteeri
Hellström eeva, Päättäjien Metsäakatemia, johtaja
Hytönen leena, Päättäjien Metsäakatemia, projektipäällikkö 
Karvonen Juhani, Suomen Metsäyhdistys, toiminnanjohtaja
Turunen Katja, Päättäjien Metsäakatemia, kurssiassistentti

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
Tanninen Timo, WWF, pääsihteeri
Tanskanen antti, Osuuspankkikeskus, pääjohtaja
vaittinen Jarmo, Maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö

MaasToJaKson suunniTTeluryHMä
Halinen Päivi, Keski-Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikön 
päällikkö
Kivelä Pekka, Metsäliitto-Yhtymä, yhteiskuntasuhteiden johtaja 
Karhunen Heikki, Metsäliitto Osuuskunta, Keski-Suomen metsäkonttori, 
aluejohtaja
reiman Helena, Metsäkeskus Keski-Suomi, kehittämispäällikkö
rintala Pauli, Keski-Suomen metsänomistajien liitto, toiminnanjohtaja
savolainen Heikki, Metsähallitus, Metsätalous, aluejohtaja
varis ritva, Puumiesten liitto ry., toiminnanjohtaja

JärJesTelyiHin osallisTuneeT TaHoT
Artupas Osuuskunta  |  Finnforest Oyj, Suolahden vaneritehtaat  |  Ilmasotakoulu, 
Tikkakoski  |  Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry.  |  Keski-Suomen metsän-
omistajien liitto   |  Keski-Suomen ympäristökeskus  |  Metsähallitus, Luontopal-
velut  |  Metsähallitus, Metsätalous  |  Metsä-Jokeri Oy  |  Metsäkeskus Keski- 
Suomi  |  Metsäliitto Osuuskunta  |  Metsä-Pirkka Ky  |  Metsäliitto-Yhtymä  |  
Mikko Tiirola  |  M-real Oyj, äänekosken tehtaat  |  Puumiesten liitto ry.  |   
Päijänteen metsänhoitoyhdistys  |  Toini Puttonen
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