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suomen metsätalouden ja 
Metsäyhdistyksen yhteinen taival

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

Ensi vuonna 130 vuotta täyttävä Suomen Metsä-
yhdistys on noin kuudenkymmenen metsällisen 
organisaation yhteistyöelin, joka pyrkii vaali-
maan ja edelleen kehittämään suomalaisen met-
säsektorin yhteiskuntasuhteita.

SMY:n historia on elävää historiaa. Se elää ko-
ko ajan ympärillämme suomalaisessa metsäsek-
torissa. Sen vaikutus näkyy metsätaloutemme lu-
kuisissa organisaatioissa ja siinä toiminnassa, jo-
ka on synnyttänyt ”suomalaisen metsätalouden 
ihmeen”. Suomi on selvästi yksi johtavista met-
sämaista maailmassa. Kun itse arvioimme metsä-
sektoriamme, pitää varoa lankeamasta typerään 
itsekehuun. Yhtä varottavaa on turha vaatimat-
tomuus: Useimpiin metsätalouden merkkipaa-
luihin Metsäyhdistys on vaikuttanut ideoillaan, 
aloitteillaan, esityksillään ja vaatimuksillaan. 

Ennen Metsäyhdistyksen perustamisvuotta 
1877 suomalaisen metsätalouden instituutioista 
olivat olemassa vain v. 1859 perustettu Metsä-
hallitus ja v. 1863 Evolla aloitettu metsäopetus. 
Tavoitteeksi Suomen Metsäyhdistykselle (silloi-
nen Suomen Metsänhoitoyhdistys) määriteltiin 
yhteistyön edistäminen ja kiinnostuksen herät-
täminen parempaan metsänhoitoon. Keinoina 
perustajat näkivät metsätieteiden/tutkimuksen 
kehittämisen, tiedon levittämisen sekä käytän-
nön toimet suomalaisen metsänhoidon paranta-
miseksi. Pohjana valoisammalle tulevaisuudelle 
pidettiin sopivia metsällisiä organisaatioita sekä 
metsälakeja ja asetuksia. 

Viisikymmentä vuotta Suomen Metsäyhdis-

Heikki Juslin
puheenjohtaja
Suomen	Metsäyhdistys	ry.

tyksen perustamisen jälkeen suuri osa perusta-
misvaiheen tärkeistä tavoitteista oli toteutunut. 
Tiedollinen ja lainsäädännöllinen pohja met-
sätaloudelle oli olemassa sekä valtakunnalli-
nen edistämisorganisaatio toiminnassa. Vahvaa 
metsätaloutta tarvittiin, kun Suomi uuvuttavi-
en sotavuosien jälkeen joutui maksamaan ras-
kaita sotakorvauksia. 

Teollistuva ja kaupungistuva kansakunta 
rakensi vaurauttaan ja nojasi entistä enemmän 
metsiinsä nimenomaan teollisuuden raaka-ai-
nelähteenä. 1960-luku oli laajojen ohjelmien ai-
kaa. Silloin kuivattiin soita, kehitettiin metsien 
lannoitusta ja keinollista metsien uudistamista 
sekä rakennettiin metsäautoteitä. Ohjelmat täh-
täsivät nimenomaan valtakunnan taloudellisen 
vaurastumisen tukemiseen. 

Metsien käytön monipuolistuminen ja mo-
niarvoistuminen on luonnehtinut 1900-luvun 
paria viimeistä vuosikymmentä. Samalla, kun 
teollisuuden puunkäyttö on yltänyt ennätyk-
siin, on kiinnitetty huomiota metsien moni-
käyttöön sekä ympäristöarvoihin.

1990-luku ennakoi murrosta metsien ja yh-
teiskunnan suhteissa. Kasvanut ympäristötie-
toisuus vaati metsien käytön monenlaista ra-
joittamista ja ohjaamista. Metsä- ja ympäristö-
lait mukautettiin uuteen tilanteeseen, samoin 
metsien hoidon ohjeisto. 

Metsäyhdistyksen rooli ja tehtävät ovat 
kehittyneet muuttuneen toimintaympäristön 
mukana. 1800-luvulla ja pitkään 1900-luvulla 

metsänhoidon ja metsäsektorin sisäisen toi-
mintakyvyn kehittäminen edellyttivät alan yh-
teisiä ponnistuksia. Suomen Metsäyhdistys oli 
luonteva yhteistyön foorumi ja kehityksen ka-
talysaattori. Nykyään ulkoisten toimintaedelly-
tysten turvaaminen on noussut entistä keskei-
semmäksi yhteiseksi huoleksi. Metsäsektorin 
ulkoinen kuva ja moninaiset yhteiskuntasuhteet 
rajaavat sen toimintamahdollisuuksia. Pohjim-
miltaan on kyse oikeudesta metsien hyötykäyt-
töön – ”Yhteiskunnallisesta luvasta toimia”. 

Nykyisessä julkisuusyhteiskunnassa toi-
mialan menestys on pitkälle riippuvaista sii-
tä, kuinka suuren ja positiivisen viipaleen se 
saa yhteisestä huomiokakusta. Toimialan hyvä 
imago on mahdollista hyödyntää monin tavoin: 
suotuisia yhteiskunnallisia päätöksiä, nuorten 
kiinnostusta alan opintoja kohtaan, osaavan 
työvoiman kiinnostusta alan työpaikkoja koh-
taan ja kuluttajien myönteisiä ostopäätöksiä. 

Metsäsektorin yhteiskuntasuhteet ovat ol-
leet SMY:n keskeisintä toimintakenttää viimei-
sen vuosikymmenen ajan. Päättäjien Metsäakate-
mian käyneistä on jo nyt muodostunut yli vii-
densadan vaikuttajan verkosto, jonka kanssa me 
haluamme edelleen kehittää suomalaista metsä-
sektoria. Jatkuvaa yhteiskunnallista keskustelua 
tarvitaan esim. siitä, millaista metsäsektoria 
suomalainen yhteiskunta tarvitsee, millaisen 
imagon haluamme metsäsektorille syntyvän 
sekä millainen imago auttaa kilpailussa mui-
den sektoreiden ja maiden kanssa.
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rautaisannos metsäsivistystä

Teemu lehtinen
toimitusjohtaja
Veronmaksajain	
Keskusliitto

k u r s s i l a i s e n  e s i P u h e

Kurssiamme ei olisi voitu järjestää metsäalan tu-
levaisuuden hahmottamisen kannalta kiinnos-
tavampana ajankohtana. Olihan metsäteollisuu-
den rakennemuutos lähtenyt samana keväänä 
toden teolla liikkeelle. Meidän kurssilaisten ajan-
kohtainen kiinnostus metsiä ja metsäteollisuutta 
kohtaan oli siis ymmärrettävästi huipussaan.

Maaliskuussa UPM ilmoitti saneerausoh-
jelmasta, joka on mittasuhteiltaan alalla en-
nenkuulumaton. Tuoreessa muistissa oli myös 
edelliskesän työmarkkinakiista, joka sulki teh-
taat kuudeksi viikoksi ja söi Suomen kansan-
tuotteen kasvusta prosenttiyksikön.

Moni meistä havaitsi myös vasta tällä kurs-
silla oman henkilökohtaisen metsätietoutensa 
huomattavat ja usein yllättävätkin puutteet. 
Metsät taitavat olla meille suomalaisille vähän 
liiankin tuttuja, jolloin niistä luulee tietävänsä 
enemmän kuin todellisuudessa tietää. Suoma-
laisena sitä kuvittelee helposti olevansa jotenkin 
syntymäsivistynyt metsäasioissa.

Minusta metsäakatemian yksi tärkeä tehtä-
vä on rikkoa tämä kupla ja valistaa meitä, joille 
metsä on ollut liian lähellä tarkemmin opiskel-
tavaksi. Metsäakatemia vastasi tähän haastee-
seen ja ylipäätään tiedonnälkäämme mainiosti. 
Kurssilla saimme kattavan ja laadukkaan tieto-
paketin metsistä ja metsien taloudellisesta hyö-
dyntämisestä Suomessa.

Yksi asia tällä kurssilla upposi varmasti kai-
killa osallistujilla peräkamariin asti. Metsäte-
ollisuuden prosessiketju taimesta lopputuot-

teeseen on Suomessa hiottu huippukuntoon.
Saimme seurata nykyaikaista metsänhoitoa, 
puunkorjuuta ja kartonginvalmistusta. Meille 
esitellyt tuotantomenetelmät ja logistiikan rat-
kaisut hyödynsivät kautta linjan uusinta tek-
niikkaa ja vaikuttivat hyvin tehokkailta.

Ongelma – siltä osin kuin sellainen ylipää-
tään on – piilee siinä, että nykyiset tehtaat tuot-
tavat tulevaisuudessa samaa tavaraa kuin en-
nenkin. Tällaista ongelmaa ei pelkästään teh-
taita virittämällä voida ratkaista.

Kysymysmerkkejä ei siis herättänyt nykyi-
sen tuotantoteknologian tila, vaan maailman 
muuttuvat markkinat ja niiden väistämättö-
mältä tuntuva heijastuminen myös Suomen 
metsäklusteriin. Mitä ja miten tuotamme tu-
levaisuudessa?

Tästä kuultiin kurssilla monta asiantunte-
vaa alustusta ja punnittua mielipidettä. Ilmas-
sa oli vielä paljon enemmän kysymyksiä kuin 
valmiita vaikuttavia vastauksia, mutta ainakin 
ala itse on selvästi heräämässä tulevaisuuden 
vaihtoehtojen vakavaan pohdintaan.

Tämän kurssin läpikäyneenä jää siis väis-
tämättä aprikoimaan alan tulevaisuudennäky-
miä Suomessa.

Metsäsektori on Suomessa ollut läpeensä 
kyllästetty vakiintuneilla mielipiteillä ja vah-
voilla perinteillä. Metsäthän ovat olleet aina 
ympärillämme ja kansakunnan hyvinvointi on 
totuttu turvaamaan metsien runsasta tuotosta 
tehokkaasti hyödyntämällä.

Hokema metsien vihreästä kullasta on jun-
tattu syvälle suomalaisten mieliin. Tämän vah-
van arvoperustan kääntöpuolena ala näyttäytyy 
ulkopuolisen silmissä usein myös konservatii-
visena ja jopa uudistuksia kaihtavana. 

Näkökulmasta riippuu, pitääkö metsäalan 
vahvoja traditioita voittopuolisesti kansallisena 
voimavarana vai pikemminkin historian pai-
nolastina. Tosiasiassa ne taitavat olla monessa 
tilanteessa sekä että.

Vuosikymmenien työllä hiottu osaaminen 
tuo suoritusvarmuutta ja tehoa, mutta se voi 
toisaalta myös toimia vaarallisena muutosjar-
runa. Jähmeänoloinen lähtöasento on erityi-
sen haasteellinen tilanteessa, jossa koko toimi-
alaan kohdistuu voimakkaita ja kasvavia muu-
tospaineita.

Monilla muilla toimialoilla on jo vuosia sit-
ten ryhdytty yhteistuumin miettimään globa-
lisaation vaikutuksia, kilpailutilanteiden muu-
toksia ja alan yhteisiä kehitysnäkymiä. Raken-
nemuutoksen ravistelemana myös metsäklus-
teri opettelee nyt hakemaan tulevaisuuden 
suuntaa alan kootuin voimin. Tästä on yhtenä 
konkreettisena osoituksena edelliskesän teh-
dasseisokkien jälkeen koottu paperiteollisuu-
den tulevaisuustyöryhmä, joka viimeisteli juuri 
kurssimme aikoihin loppuraporttiaan.

Metsäklusterin uudistumista ja kehittymis-
tä tulee olemaan mielenkiintoista seurata. Kii-
tos metsäakatemian kurssin seuraamisemme 
tapahtuu hieman tiedonkin pohjalta.
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päättäjien Metsäakatemian avaus

Jouni lind,	erityisavustaja
Maa-	ja	metsätalousministeriö

”Vaikka uutisten valossa metsäsektorilla leika-
taan ja lopetetaan, itse metsätaloudessa asiat 
ovat kohtuullisesti. Metsät kasvatat ennätystah-
tia ja Suomi näyttäytyy maailmalla alan malli-
maana.” Tällaiset terveiset valtiosihteeri Pekka 
Pesonen halusi lähettää teille, kun tulin häntä 
tuuraamaan.

”Metsä on kuin kirkko”, totesi europarla-
mentaarikko Mikko Pesälä, jonka avustajana 
metsäisissäkin asioissa jonkin vuoden Brysse-
lissä vietin. Mikko tarkoittaa että metsä on hä-
nelle, tulen ihmiselle, paikka rauhoittaa mieli, 
tapahtukoot se sitten fyysisen työn merkeissä tai 
vaan kuunnellessa nuotion leiskuntaa. Hänelle 
metsä on toimeentulon lähteenä pyhä asia. 

Meille suomalaisille metsä on merkinnyt 
ja merkitsee yhä paljon. Teollisuus työllistää 

70 000 henkeä, metsätalous 24 000 ja klusteri 
kokonaisuudessaan 170 000. Kantoraha-arvo 
on vajaa kahden miljardin luokkaa ja muiden-
kin tuotteiden 230 miljoonaa. Työn ja toimeen-
tulon lisäksi metsä on paikallinen voimavara, 
niin paikallisille asukkaille kuin mökkiläisille-
kin, yleisesti ottaen maaseudun kehittämiselle. 
Lisäksi tämä maailman kilpailukykyisin osaa-
miskeskittymä on 85 prosenttisesti panoksel-
taan omavarainen. 

Tämän päivän haaste on globalisaatio. Maa-
ilmanlaajuiset hinnat ovat harmonisoituneet ja 
kilpailemme Brasilian eukalyptuskuidun kans-
sa. Siellä puun kierto on seitsemän vuotta ja 
parhaimmillaan puu kasvaa 90 kuutiota heh-
taarilla ja keskimäärinkin kymmenkertaisesti 
meidän neljää kuutiota vastaan. Indonesian 

akasiapuutkaan eivät jää paljoa jälkeen. Kun 
kiinalainen valmistaa suurlaivoilla kuljetetusta 
sellusta paperin, samoille markkinoille samoilla 
tuotteilla ei enää kannata pyrkiä.

Suomi onkin pitkäkuitumaa ja vahvuutem-
me on loistava logistiikka ja paremmat erikois-
tuneet tuotteet. Työvoimakustannuksissa emme 
pärjää, mutta uusien alueiden kasvava kulutus 
lienee pelastuksemme. Investoinnit kohdistu-
vatkin tänä päivänä uusille alueille. Paikallem-
me emme tässä tilanteessa voi jäädä. Uuteen on 
panostettava, T&K on oltava korkeassa kurssis-
sa etsien uusia tuotteita, korkeaa laatua ja tuo-
tannon edelleen tehostamista.

Maa- ja metsätalousministeriö on käyn-
nistänyt Kansallisen metsäohjelman päivityk-
sen tavoitteenaan luoda uutta suuntaa vuoteen 
2015. Metsäntutkimuslaitos on tehnyt 70 tut-
kijan voimin arvioita tulevaisuudesta. Metsä-
neuvosto juoksee linjauksia kasaan. Suhtautu-
misen on oltava realistista. Missä emme pärjää? 
Mitä voimme kehittää? On arvioitava kehite-
täänkö nykyistä hyvää pohjaa vai tarvitaanko 
aktiivisempaa uutta suuntaa, ehkä jopa riske-
jä ottaen. 

Merkittävimmät uudet mahdollisuudet 
liittyvät energiantuotantoon. Jo nyt suuntana 
on hakkeen yhä laajamittaisempi käyttö kohti 
kymmentä miljoonaa kuutiometriä. Myös pel-
letintuotanto kasvaa, kunhan sitä vain opittai-
siin käyttämään kotimaassakin. Hintojen nousu 
antaa hyvän pohjan tuotannon kasvulle. 

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

Tuula Nuutinen, Jaakko Silpola, Jouni Lind
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Visioitakin tarvitaan. Miten olisivat esimer-
kiksi Järvi-Suomessa liikennöivät uusilla Azi-
pod-potkureilla varustetut jääkelpoiset hake-
laivat, jotka valtavilla imureilla keräisivät ran-
noilla olevista alueellisista terminaaleista hak-
keen? Kannattavuusraja siirtyisi huomattavasti 
pidemmälle rekkakuljetuksiin verrattuna. Tai 
miten olisi biomassametsät? Tietyt alueet kas-
vatettaisiin uudelleenvesovaa lehtipuuta. Sato 
korjattaisiin parinkymmenen vuoden välein, 
eikä uudelleenistuttamiskuluja syntyisi.

Metsätaloutta on hoidettava päivä päivältä 
kohti aktiivista muutosta. Teollisuudessa meil-
lä on tehokkaat organisaatiot, jotka sopeuttavat 
tuotantoaan rajuinkin ottein vastaamaan kan-
sainvälisen kilpailukyvyn haastetta. Puun käyttö 
ei laske, mutta tuotanto keskittyy suurempiin yk-
siköihin. Tekniikkaa otetaan käyttöön myös tä-
män päivän sahoissa. Uudet laitteistot korvaavat 
pellonlaitasahat ja niitä pyöritetään nuoremmil-
lekin työntekijöille sopivissa valaistuissa halleissa 
ilman valtavaa fyysistä ponnistelua. ”Onkos tuo 
enää työntekoa?”, kysyy vanha sahuri. 

Metsänomistajat sen sijaan ovat vanhene-
massa tai kaupungistumassa. Jää nähtäväksi, 
mikä vaikutus tällä on puun tarjontaan. Tois-
taiseksi asia ei vielä ole tilastollisesti todistetta-
vissa. Kysymys kuitenkin herää: voisiko toisen-
laiset omistusrakenteet vastata ikääntymisen 
haasteeseen? Esimerkiksi yhteismetsät tai voi-
makkaammat sukupolvenvaihdokset. 

Metsän hoito on tähän asti vaatinut pork-
kanan yhteiskunnalta. Kemera-lainsäädäntöä 
ollaan parhaillaan uudistamassa tavoitteena 
siirtää rahoituksen painopiste voimakkaammin 
taimikkovaiheeseen. Noin 60 miljoonan euron 
rahoituspotti vaatii kuitenkin toimeenpanoon-
sa aika ison organisaation. Kysymyksiä voi he-
rättää, toimisivatko esimerkiksi verohelpotuk-
set paremmin yhteiskunnan porkkanana? Oli 
niin tai näin, tukijärjestelmämme on jo nykyi-
sellään osoittautunut tehokkaaksi esimerkiksi 
Ruotsin järjestelmään verrattuna. 

Metsänhoidon suuri kysymys on myös uu-
distamisen laatu. Onnistumisprosentti on liian 
alhainen, jolloin huolimattomuus ja välinpitä-
mättömyys kostautuvat aikanaan lapsillemme. 
Metsäntutkimuslaitoksessa on kehitetty tehokas 
toimintakonsepti metsänhoitopalvelujen kehit-
tämiseksi, muun muassa laadun omavalvonta ja 
laatutakuu. Takuumaksua vastaan metsänhoi-
toyhdistys vastaa siitä että, metsänuudistusalal-
la löytyy istutuksessa suoritettu määrä elossa 
olevia, tasaisesti jakautuneita taimia. 

Suomen metsämaineen ylläpito maailmalla 
vaatii myös oman panostuksensa. Olemme luo-
neet Eurooppaan sertifiointijärjestelmän, joka 
kohtaa kilpailua maailmalla. Ylä-Lapin metsät 
ovat niin ikään olleet esillä kansainvälisillä foo-
rumeilla, ei ehkä kuitenkaan kovin laajasti. Ei 
riitä että tiedämme itse, että metsämme ovat 
hyvin hoidettuja ja toimimme kestävällä ta-
valla, vaan meidän on koko ajan saatava myös 
muut tietämään se. 

Kansainvälisillä foorumeilla tapahtuu pal-
jon. Suomelle on tärkeää toimia aktiivisesti mm 
YK:n puitteissa laitonta puukauppaa vastaan. 
Kestävän metsätalouden ehdoista poikkeami-
nen polkee tuotteiden hintoja ja siksi etumme 
on saada tuotteiden alkuperä näkyviin ilman, 

että puukaupallemme aiheutuisi tästä suurta 
byrokratiaa. 

Oma haasteensa on myös EU, jossa met-
säasiat ovat hyvin ympäristöpainotteisia. Met-
säasioihin vaikuttaminen on haasteellista, kun 
vahvaa lakipohjaa ei ole ja metsäasioiden käsit-
tely on koordinoimatonta Suomi voi tulevana 
EU-puheenjohtajamaana vaikuttaa metsätoi-
mintasuunnitelman käsittelyyn, mutta komis-
sion sisäinen organisoitumisen on sanottu ole-
van komission oma asia. 

Oma tehtäväkenttänsä on siinä, että puu 
pärjää materiaalina muille kilpailijoille. Eu-
rooppa on rakennettu kivestä ja teräksestä. 
Puun osuus Suomessa on kasvanut, mutta jo 
EU:n puitteissakin olisi paljon mahdollisuuk-
sia, puhumattakaan Venäjästä ja muista mais-
ta. Tekemistä on esimerkiksi metsien hiilitaseen 
selvittämisessä ja EU:n virkamiehien vakuutta-
misessa puun ilmastopoliittisista hyödyistä.

Lea Jylhä, Timo Vuori, Jari Mutanen, 
Raimo Vajavaara
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Globaalit vastuut ja paikalliset vastaukset metsien käytössä

Metsätalous on erilaista eri maissa ja eri aikoina
Suomessa metsien teollinen hyödyntäminen 
historiallisesti edisti köyhyyden poistamista ja 
tasa-arvon saavuttamista. Se ei johtanut met-
sien häviämiseen, vaan niiden entistä suurem-
paan puuntuotokseen, mikä nyt helpottaa myös 
metsien suojelutarpeiden turvaamista. Suomes-
sa metsien käytön taloudellisesta ja sosiaalisesta 
kestävyydestä huolehtimista edesauttaa metsien 
hajautettu omistus ja käyttö.

Aivan vastakkainen tilanne on köyhissä ja 
kuivissa Afrikan maissa. Niissäkin metsät ja 
puut ovat kansantaloudellisesti tärkeitä, mut-
ta paljon huomaamattomammalla tavalla. Ne 
turvaavat ihmisten jokapäiväisen toimeentu-
lon polttopuun ja karjanrehun lähteenä sekä 
maaperän viljavuuden säilyttäjinä. Paikallisilla 
on tietoa metsien perinteisestä, kestävästä hal-
linnasta ja käytöstä, mutta ulkopuolisilta tämä 
tieto usein puuttuu (Hares et al. 2005).

Köyhäkin kehitysmaa voi olla tärkeä teolli-
sen metsätalouden harjoittaja (vrt. Svasimaan 
sellu- ja paperiteollisuus ja laajat teolliset puu-
viljelmät sekä Gabon ja Papua Uusi Guinea 
trooppisen sahapuun tuottajina). Kemiallinen 
metsätalous vaatii suuria investointeja ja muu-
alta tuotua teknologiaa, mutta sen toimintaa 
ja vaikutuksia on helpompi seurata kuin puun 
mekaanista jalostusta, jossa toimijoita on kehi-
tysmaissa kymmeniä tuhansia. 

Trooppisen luonnonmetsän puun hakkuuta 
ja sahausta voi harjoittaa kestämättömällä se-

olavi luukkanen,	professori
Helsingin	yliopisto

kä paikallisyhteisöä ja luontoa vahingoittaval-
la tavalla ilman, että siihen helposti voidaan 
puuttua. Toisaalta trooppisen puun pienimuo-
toinen korjuu ja jalostus ovat potentiaalisesti 
tehokkaimpia paikallisen kestävän kehityksen 
ja köyhyyden poistamisen keinoja. Tilannetta 
monimutkaistaa se, että laiton hakkuu voi olla 
ekologisesti kestävää ja paikallisia ihmisiä hyö-
dyttävää, kun taas valtion sallima laillinen hak-
kuu voi olla molemmilla tavoilla haitallista. 

Metsäkato on tropiikin ja kehitysmaiden ongelma
Suomessa ja tropiikissa painiskellaan hyvin suu-
ruusluokan ongelmien kanssa. Meillä keskustel-
laan suojeltavien eliölajien populaatioiden opti-
misuuruudesta ja metsien lisääntyvän puumää-
rän parhaasta hyödyntämistavasta. Tropiikissa 
mietitään miten metsä ylipäätään voisi säilyä. 

Trooppisen metsänhoidon perusteet ja toi-
mivat metsänhoitojärjestelmät tropiikin metsiin 
luotiin jo yli 100 vuotta sitten. Niille ei ole ollut 
kehitysmaissa kovin suurta käyttöä, koska metsi-
en kohtalon määräävät metsätalouden ulkopuo-
liset tekijät. Kehitysmaissa ne ovat lähes kaikki 
edistäneet metsien häviämistä (Thaimaan tapa-
uksesta ks. Luukkanen 2000). Esimerkiksi kestä-
västikin hoidettuja trooppisia luonnonmetsiä on 
muutettu öljypalmu- ja kumipuuviljelmiksi. 

Trooppista luonnonmetsää häviää n. 14 
miljoonaa hehtaaria vuodessa eli määrältään 
lähes puolta Suomen pinta-alasta. Tilanne ei 
suinkaan ole vaikein Amazonasin alueella, vaan 

vielä uhatumpia ovat jo pitkälle pirstoutuneet 
sademetsäalueet. Tropiikin metsistä kuitenkin 
vain noin puolet on sademetsiä.

Tropiikin metsäkato on jo hieman hidastu-
nut, mutta jatkuu monesta eri syystä. Kun aikai-
semmin kehitysmaiden maatalouden laajene-
mista ohjasi tarve tuottaa ruokaa kasvavalle vä-
estölle, nyt sitä vauhdittaa globaali kauppapo-
litiikka. Biopolttoaineen, sokerin ja pihvilihan 
tuotanto kasvavat esimerkiksi Brasiliassa nope-
asti sademetsän häviämisen kustannuksella. 

Metsät säilyvät vain silloin kun niillä on tar-
peeksi suuri arvo muihin mahdollisiin maan-
käyttömuotoihin verrattuna. Tämä arvo syntyy 
myytävistä tuotteista tai palveluista joista joku 
on valmis maksamaan. Minne tulot tuotteista, 
palveluista tai työllistymisestä kertyvät ja hyö-
tyvätkö paikalliset niistä?

Mitä metsien kestävä hoito ja käyttö 
nykyisin merkitsee?
Tärkein uuden ”metsäparadigman” sanomista 
on se, että metsä on osa laajempaa kokonai-
suutta ja voi tuottaa yhtä aikaa monenlaista 
hyötyä eri ihmisille. Kehitysmaissa metsien ja 
puiden merkitystä toimentulon lähteenä ja sa-
malla ympäristön tilan turvaajana ei vieläkään 
ole kylliksi ymmärretty. 

Puiden ja metsien merkitys on suurempi 
kuin mitä suoraan niistä saaduista tuotteista 
voisi päätellä. Ääritapauksissa suurin osa met-
sätuotteista saadaan muualta kuin metsästä, 
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esimerkiksi savannipensaikosta tai maatalo-
usmaalla kasvavista puista. Tropiikissa ja kehi-
tysmaissa tärkein varsinainen metsien tuote on 
polttopuu, ja seuraavaksi tärkein karjan rehu. 

Afrikan Sahelin alueen perinteisten pel-
tometsäjärjestelmien merkitystä kestävänä ja 
tuottoisana ruoan tuotannon menetelmänä ei 
myöskään kunnolla tunneta, vaikka tämä tie-
to juuri nyt esim. Sudanin jälleenrakennukseen 
tähtäävissä avustustoimenpiteissä olisi keskei-
nen. Kuivien alueiden metsiin ja metsätalou-
teen pitäisikin kiinnittää paljon enemmän huo-
miota, koska ihmisten hätä näillä alueilla on 
suurin ja koska myös ympäristön täydellisen 
tuhoutumisen vaara niillä on ilmeinen. 

Kuivilla trooppisilla alueilla metsänhoito ei 
ole vaikeaa, koska se perustuu luontaisen puu-
kasvillisuuden omaan voimakkaaseen palautu-
miskykyyn ja perinteisiin, paikallisten asukkai-
den hyvin hallitsemiin peltometsäjärjestelmiin, 
joissa alueen luontaiset puulajit ovat tärkeä osa. 
Afrikassakin pystytään tuottamaan riittävästi 
ruokaa, mutta se tapahtuu vain puiden, metsi-
en ja metsätalouden avulla.

Sademetsissä ja muilla kosteammilla troop-
pisilla alueilla pääongelmana on maankäytön 
politiikan epämääräisyys, hyvin erilaiset ja vah-
vasti ristiriitaiset käyttötavoitteet sekä hallin-
non heikkous ja korruptio. Yleinen kokemus 
on, että valtiojohtoinen metsätalous ei toimi, 
mutta mitä sen tilalle voidaan luoda riippuu 
olosuhteista. Kostean tropiikin metsät tuottavat 
kaupallisesti arvokasta teollisuuspuuta, mistä 
välittömästi seuraa metsien käytön ristiriitoja 
paikallisten asukkaiden, teollisuuden harjoit-
tajien ja valtionhallinnon kesken. 

Puuviljelmät kattavat alle 4 % tropiikin 
metsien pinta-alasta, mutta niiden merkitys 
varsinkin sellu- ja paperiteollisuudelle kasvaa 
nopeasti. Kiinassa perustetaan puuviljelmiä 
yhtä paljon kuin koko tropiikissa yhteensä, n. 
3 milj. ha/v. Kiina on harvoja kehitysmaita, jois-
sa metsien (luonnonmetsien ja puuviljelmien) 

kokonaispinta-ala tällä hetkellä kasvaa. Viljel-
mien hoidon tekniikka hallitaan yleensä hyvin 
ja pääongelmaksi jää toiminnan sopeuttaminen 
alueen muuhun maankäyttöön, mukaan lukien 
perinteinen käyttö. Huomattava osa niistä on 
suojaistutuksia ympäristön kunnostamiseksi. 
Puuviljelmien kattamalla alueella voidaan jos-
kus jopa suojella alkuperäistä luonnonmetsää 
paremmin kuin jos puuviljelmiä ei perustet-
taisi. Vaihtoehtoina olevien öljypalmu- tai ku-
mipuuplantaasien joukkoon ei todennäköisesti 
jäisi lainkaan luonnonmetsiä.

Kaikkialla maailmassa ja niin myös kehi-
tysmaissa suojelualueillakin on muodostunut 
ongelmaksi metsien omistus- ja hallintaoikeus 
sekä suhtautuminen paikalliseen perinteiseen 
metsien käyttöön. On kehitetty ratkaisumal-
leja, joissa suojelualueilla voidaan jatkaa pe-
rinteistä maankäyttöä. Eräissä malleissa taas 
suojelualueen ulkopuolella tarjotaan parempia 

toimeentulon mahdollisuuksia ihmisille, jotka 
aiemmin ovat voimakkaasti muuttaneet suojel-
tavaa aluetta (Thaimaasta ks. Hares et al. 2005, 
Tansaniasta ks. Reyes et al. 2006). 

Paikallisyhteisöjen aktiivinen osallistumi-
nen suojelualueiden hoitoon vaatii tuekseen 
täsmällisen politiikan ja lainsäädännön; joiden 
puuttuminen on vakava este metsien hoidon ja 
suojelun kehittämiselle. Esimerkiksi Thaimaas-
sa on 15 vuotta yritetty saada aikaan paikallis-
ten oikeudet turvaavaa yhteisömetsälakia; seu-
rauksena vakava poliittinen ongelma.

Kansalliset metsäohjelmat uuden 
metsäpolitiikan toteuttamiskeinoksi
Jo Rion UNCED -ympäristökokouksessa 1992 
suunniteltua globaalia metsäsopimusta ei ole 
saatu aikaan. Metsien kestävää hoitoa ja käyt-
töä on kuitenkin pystytty huomattavalla taval-
la edistämään maailmanlaajuisissa, alueellisissa 
ja kansallisissa prosesseissa. Tämä näkyy myös 
kehitysmaissa, joissa metsiä koskevaa politiik-
kaa ja lainsäädäntöä sekä metsätalouden orga-
nisaatioita on perusteellisesti muutettu ja pa-
rannettu. Riosta lähteneen prosessin yksi tär-
keimpiä metsiä koskevia käytännön saavutuksia 
on se, että kansalliset metsäohjelmat on ylei-
sesti tunnustettu hyväksi työvälineeksi tässä 
uudistustyössä. 

Miksi	valittaa	s
iitä,	että	suo

malaiset	firmat	

ovat	ulkomaalaisten	om
istuksessa.		

Tilannehan	o
lisi	huono	sil

loin	jos	meidän	

firmat	eivät	kelp
aisi	kenellekä

än.

kurssilla koMMenToiTua

Olavi Luukkanen, Pekka Kauppi, Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä
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Käytännön ratkaisut löytyvät metsien 
käytön suunnittelun ja valvonnan tehosta-
misesta sekä vastuun antamisesta paikallis-
yhteisöille ja muille paikallisille toimijoille. 
Metsähallinnon ja hakkuuoikeuksista päät-
tämisen hajauttaminen esimerkiksi Indone-
siassa on myös tuottanut myönteisiä tulok-
sia ja taloudellista etua paikallisyhteisöille 
(Engel & Palmer 2006). 

Hajautetusta ja paikallisyhteisöpohjai-
sesta trooppisten luonnonmetsien hoidos-
ta ja käytöstä on hyviä kokemuksia. Hyviä 
tuloksia on saatu järjestelmistä, joissa pai-
kalliset tuottavat teollisuuden tarvitsemaa 
puuta yksityisellä tai kyläyhteisön maalla tai 
vuokraavat maansa teollisuusyritykselle. 

Aikaisemmin kehittyvissä maissa näh-
tiin kaupunkien ja maaseudun tarpeet pal-
jolti toisensa pois sulkevina tavoitteina. On 
kuitenkin väärin asettaa vastakkain uusi 
ja perinteinen elämäntapa tai teollinen ja 
ei-teollinen yhteiskunta. Kaakkois-Aasian 
maat osoittavat miten voidaan kehittää he-
delmällistä rinnakkaiseloa kaupunkien ja 
maaseudun yhteisöjen välille ja miten nä-

mä ovat jo sekoittuneet ja hyötyneet toisis-
taan väestön liikkuvuuden myötä. Kehitys-
maiden maaseudun asukkaat itse haluavat 
päästä mukaan tähän vuorovaikutukseen 
ja sitä kautta parantaa omia toimeentulon 
mahdollisuuksiaan (Rigg 1997).

Metsän merkitys kaikkialla maailmas-
sa nähdään uudella tavalla, kun se ymmär-
retään yhteiskunnan teollistuneen osan ja 
maaseudun myönteisen vuorovaikutuksen 
välineeksi. Kansallisen metsäohjelman vii-
toittamalla tavalla metsien käytöstä ja hoi-
dosta voivat yhdessä vastata niiden paikal-
liset omistajat ja käyttäjät, valtiovalta, alue-
hallinto sekä yksityinen sektori; näin met-
sän tuottamasta hyödystä pääsevät mah-
dollisimman monet osallisiksi. Tämän ke-
hityksen tukeminen on todellista globaalia 
vastuuta jossa kaikki ratkaisut loppujen lo-
puksi ovat paikallisia.

Viitekirjallisuus
Alkuperäinen alustusteksti ks. www.smy.fi/
pma

Kehitysyhteistyön metsäparadigmat

Kehitysyhteistyön kolme eri vaihetta:
- 1960-luku: metsäteollisuus ja teolliset puuviljelmät talous-

kasvun ja ihmisten hyvinvoinnin lähteenä. (esimerkkinä teol-
listen puuviljelmien perustaminen siirtomaihin ja vasta itse-
näistyneihin maihin)Tämä onnistui harvoissa ja epäonnistui 
monissa kehitysmaissa.

- 1970-luku: sosiaalinen metsätalous, kylämetsätalous (valtio-
johtoinen metsien hoito mm. polttopuukriisin ja aavikoitu-
misen torjumiseksi). Kriisien vakavuus yliarvioitiin ja paljolti 
valtiojohtoinen taikka ”ylhäältä alas” tapahtunut suunnitte-
lu ei toiminut odotetulla tavalla.

- 1980-luvun puolestavälistä lähtien: globaali- ja ympäristö-
painotteinen metsätalous (metsäkadon pysäyttäminen), 
metsät luonnon monimuotoisuuden turvaajina ja ilmaston-
muutoksen torjumisen välineenä. Globaalit ympäristöon-
gelmat ovat todellisia, mutta niitä yksipuolisesti korosta-
malla metsien kokonaisvaltainen hoito ja käyttö kärsivät ja 
paikalliset todelliset tarpeet unohtuvat.

   Jälleen uuden ”paradigmamuutoksen” jälkeen (vrt. Mery 
et al. 2005 a,b), nähdään metsät nyt ennen kaikkea paikal-
listen tarpeiden tyydyttäjinä, ihmisen hyvinvoinnin välit-
töminä ja välillisinä turvaajina sekä eri vaikuttajaryhmien 
yhdessä hoitamana ja hyödyntämänä luonnonvarana.

Riku Eksymä, Markku Palokangas, Riitta Kaikkonen, Christer Michelsson Timo Junttila, Markku Palokangas, Jari Mutanen, 
Hannu Alalauri, Teemu Lehtinen
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voiko metsätalous hidastaa ilmastonmuutosta? pitääkö sen?

pekka kauppi, professori
Helsingin	yliopisto

Metsä vaikuttavat ilmastoon monin tavoin
Suomi oli kestävän kehityksen alalla maailman 
ykkönen Davosin talousfoorumin ESI-vertailun 
mukaan (Environmental Sustainability Index). 
Vertailussa oli mukana 147 maata. Vaikka Suo-
men ympäristö on erinomaisessa kunnossa, il-
mastonmuutoksen uhka puhuttaa suomalaisia 
ja pakottaa yhteiskunnan vaikuttajat ottamaan 
asiaan kantaa. 

Ilmastonmuutos on tulevaisuuden uhka-
kuva. Tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta; em-
me voi tietää mitä tuleman pitää. Silloin on 
oikein toimia kaikkien vaihtoehtojen varalta, 
ottaa huomioon molemmat mahdollisuudet: 
Ilmastonmuutoksesta voi tulla vakava tai siitä 
voidaan selvitä vähällä.

Metsä vaikuttaa ilmastoon, halutaan tai ei. 
Puhutaan vaikutuksista toisaalta mikroilmas-
toon, toisaalta globaaliin ilmastoon. Puut esi-
merkiksi suojaavat tuulelta, auringonpaahteelta 
ja pieneltä sateelta. Metsät vaikuttavat hydro-
logiaan, veden valumaan ja haihduntaan, siten 
esimerkiksi tulvien voimakkuuteen. Metsät vai-
kuttavat albedoon, auringonvalon heijastumi-
seen, yleensä sitä pienentävästi. Varsinkin havu-
metsät ovat tummansävyisiä, mikä merkitsee, 
että ne pidättävät runsaasti auringonsäteilyä, 
siis lämmittävät maapalloa. 

Metsäpaloista irtoaa savua, nykytermein 
pienhiukkasia, jotka muuttavat ilmakehän sä-
teilytasetta. Suomalaisissa tutkimuksissa on 
mitattu, kuinka kasvavat puut erittävät ilma-

kehään orgaanisia hiukkasia, joilla myös on 
säteilyvaikutuksia. Metsä tuoksuu. Se siis erit-
tää ilmaan jotakin, minkä pystymme hajuais-
tilla havaitsemaan. Siitepölyllä ei ole todettu 
ilmastovaikutuksia, mutta allergisia vaikutuk-
sia kyllä.

Kioton sopimuksella ja muilla keinoilla yri-
tetään vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. 
Asian ydin on hiilidioksidin pitoisuus ilmake-
hässä. Hiilen määrä (massa) ilmakehässä on 
kohonnut noin 900 miljardiin tonniin. Maa-
ilman puustossa on vastaavasti noin 300 mil-
jardia tonnia hiiltä. Jos puustoa tulee lisää, il-
makehästä poistuu hiiltä, koska puut ottavat 
hiilidioksidin ilmakehästä. 

Päämääränä on, että hiilidioksidin määrä 
ilmakehässä lakkaa kohoamasta. Tämä tavoi-
te ei ole mahdoton, jos energiajärjestelmä ke-
hittyy, teollisuustuotanto muuttuu, kulutusta-
vat muuttuvat, metsäkato saadaan loppumaan, 
teollisuusmaiden metsät jatkavat vahvistumis-
taan sekä sähköä, lämpöä ja polttoaineita ryh-
dytään tekemään puusta mahdollisuuksien mu-
kaan. Onneksi maapallon väkiluvun kasvu on 
jo hidastunut.

Metsäteollisuus ja metsätalous voivat kään-
tää ilmastokysymyksen edukseen monin tavoin. 
Puulla ja jätepaperilla voidaan korvata muita 
raaka-aineita. Uusilla innovaatioilla voidaan 
parantaa massantuotannon ja paperinvalmis-
tuksen kannattavuutta. Uusiutuvien luonnon-
varojen arvostus voi kohota.

Metsäsektorin kolme mahdollisuutta
Metsäteollisuudella ja metsätaloudella on kol-
me mahdollisuutta myötävaikuttaa ilmaston-
suojeluun:

1) Parhaillaan puusto vahvistuu kaikissa 
OECD-maissa ja vahvistuu myös useissa kehi-
tysmaissa kuten Intiassa ja Kiinassa. Tämä on 
luontaista kehitystä, kun lainsäädäntö on saatu 
kuntoon, lainsäädännön toimeenpanoa valvo-
taan, maankäyttö parantuu ja puulla on talou-
dellista arvoa maanomistajalle. Kehityksellä on 
suuri myönteinen vaikutus ilmastoon. Se toteu-
tuu ilman ylimääräisiä panoksia jos myöntei-
nen yhteiskunnallinen kehitys saa jatkua.

2) Maankäytössä on käyttämättömiä ns. 
win-win ratkaisuja, uusien innovaatioiden 
mahdollisuuksia ja parantamisen varaa maan-
käytön säädöksissä ja niiden toimeenpanossa. 
Suomessa Puuston ns. keskikuutiomäärä (kes-
kimääräinen hiilivarasto hehtaaria kohden) on 
kohonnut taitavan uudistamistyön sivutuottee-
na. Ruotsissa on osoitettu, että puurakenteiset 
kerrostalot voivat olla kokonaiskustannuksil-
taan edullisempia kuin perinteiset kerrostalot. 
Talojen hiilivarasto muodostuu automaattisesti 
(win-win). Lisäksi sementtiä ja/tai terästä tarvi-
taan vähemmän, jolloin tuotannosta jää pääs-
töjä muodostumatta. Suomalaisten puuviljel-
mät Uruguaissa ovat muodostaneet suuren hii-
livaraston ilmaiseksi, jos metsien perustamisen 
kustannukset voidaan kokonaan maksaa raaka-
ainetuotannon perusteella.
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3) Jos automaattista (kohta 1) tai win-win 
ajatteluun perustuvaa (kohta 2) mahdollisuutta 
ei ole, puustoa voidaan varta vasten kasvattaa 
tai suojella sen sisältämän hiilivaraston takia. 
Toimenpiteen tuottoa, kustannuksia ja toteut-
tamismahdollisuuksia voidaan verrata vastaa-
vien päästövähennyksiin muilla sektoreilla. Ta-
loudellisena mittapuuna voidaan käyttää pääs-
töoikeuksien hintaa EUn tasolla. Toimenpiteitä 
metsäpuolella voidaan harkita, jos päästöjen si-
tominen puustoon on halvempaa kuin päästö-
jen vähentäminen. Toistaiseksi tuollaisia mah-
dollisuuksia ei ole juurikaan nähty. Puuston 
kasvattaminen varta vasten hiilen nieluksi on 
suunnilleen yhtä kallista kuin päästöjen vähen-
täminen teollisuudessa ja energiantuotannos-
sa. Käytännössä se on usein vaikeampaa, koska 
maata tarvitaan muuhunkin käyttöön.

Viisainta on olla varovainen mutta ”pro-
aktiivinen”. Metsäteollisuudella ja metsätalo-

udella on kovin vähän hävittävää, jos ilmas-
topolitiikkaan vaikutetaan edellä mainituista 
kahdella ensimmäisellä keinoryhmällä, erityi-
sesti ottamalla huomioon ”win-win” mahdol-
lisuudet. Silloin ei tule vahinkoa, vaikka kohu 
ilmastonmuutoksesta osoittautuisi samanlai-
seksi mediakuplaksi kuin puheet Saksan met-
sätuhoista 1980-luvulla. 

Jos ilmasto muuttuu…
Maapallon ilmasto kaikista ponnisteluista huo-
limatta olennaisesti muuttuu. Miten metsätalo-

uden ja metsäteollisuuden tulee reagoida? Sillä 
jos kylmästi ja taloudellisesti ajatellaan sekto-
rille riittää, jos suurta ilmastonmuutosta ei tule 
25 vuoden aikajänteellä. Siinä ajassa pääoma on 
tehnyt tehtävänsä: metsätalouden ja teollisuu-
den panokset ovat antaneet taloudellisen tulok-
sen. Jos esimerkiksi kymmenen vuoden päästä 
tiedetään ilmastonmuutoksesta enemmän, uu-
det päätökset voidaan silloin tehdä muuttuneen 
tiedon varassa. Vaikka metsänkasvu on hidasta 
ja metsäteollisuus pääomavaltaista, sektorilla 
on kuitenkin mahdollisuus reagoida ja talou-
dellisesti pysyä pystyssä.

Empaattisesti ajatellen ja varsinkin Suomen 
kansallisista näkökohdista lähtien asia näyttäy-
tyy toisin. Meille suomalaisille on tärkeää, että 
omat metsämme, niiden kasvukyky, eläimistö 
ja kasvillisuus, tottumuksemme ja tapamme 
kuten murtomaahiihdon edellytykset voivat 
säilyä. Sitä voimme toivoa.

Jos	kaikki	maailmassa	käytettä
vä	puu	

käytettäisiin
	liikennepolt

toaineisiin,		

se	vastaisi	10
%	tarpeesta.

kurssilla koMMenToiTua

Kauas silmä siintää. Eeva Hellström ja Riku Eksymä Imatran parhaalla näköalapaikalla Stora Enson Kaukopään tehtaiden katolla valmistautumassa Metsäakatemian tulevaisuustyöpajaan.
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pohdintoja suomessa olevan metsäteollisuuden  
tulevaisuudesta kevään �00� tilanteessa

kimmo kalela, 
teollisuusneuvos

Kansainvälistymisen eväät
Metsäteollisuuden pitkää linjaa tarkasteltaes-
sa pohditaan usein sitä, onko perusteltua, et-
tä me suomalaiset viemme uusinta teknologi-
aamme muualle. Tällöin helposti unohdamme, 
että Länsi-Euroopasta tulleet ”pioneerit” loivat 
meidän perusteollisuutemme ytimen 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla. Enso Gutzeit on tästä hyvä 
esimerkki. Hans Gutzeit tuli Norjasta Kymijoen 
suulle 1872 perustamaan höyrysahaa. Muka-
naan hänellä oli tuhti työkalupakki, joka sisälsi 
mm. tuoteidean ja sille markkinan, uuden val-
mistusteknologian (know how), hyvän, osaavan 
tiimin, pääomaa ja riskiottokykyä.

Isolla markkinalla voi pienikin menestyä. 
Sen sijaan jos pieni yritys sijaitsee pienessä 
maassa, joka on kaukana markkinoista, me-
nestyksen eväät ovat niukat. Niinpä suomalais-
ten yritysten oli lähdettävä ulkomaille. 

Yritysten lähtiessä maailmalle on tärke-
ää, että kotipesä on vahva. Sen vahvistamiseksi 
Suomen metsäteollisuudessa tapahtui nopea ra-
kenteellinen muutos 1980-luvun puolesta välis-
tä 1990-luvun puoleenväliin, jolloin muodostui 
nykyiset kolme suurta ryhmää. Jokainen näistä 
yrityksistä on myös globaalisti merkittävä.

Kansainvälistymisessä suomalaisilla yrityk-
sillä oli eräs vahvuus, johon ei ole kiinnitetty pal-
joa huomiota. Suomessa kyettiin hajottamaan 
myyntiyhdistykset myönteisellä tavalla niin, että 
kaikki suuret yritykset saivat sen pohjalta omat 
vahvat, globaaliin toimintaan pystyvät maail-

manlaajuiset myyntiorganisaatiot. Myyntiyhdis-
tysten kautta maamme metsäteollisuusyrityksil-
lä oli suorat kontaktit kaikkiin merkittäviin asi-
akkaisiin maailmanlaajuisesti, tietoa sikäläisestä 
teollisuudesta sekä kansainväliseen toimintaan 
perehtyneitä, kielitaitoisia ihmisiä.

Näin ei ole asianlaita ollut amerikkalaisilla 
tai saksalaisilla yrityksillä, jotka pääsääntöises-
ti toimivat kotimarkkinaan tukeutuen. Myös 
ruotsalaiset alan yritykset ovat toimineet pää-
sääntöisesti kauppahuoneiden välityksellä eten-
kin Euroopan ulkopuolella.

Suomeen syntyi myös metsäklusteri jo en-
nen kuin liikkeenjohdon oppineet edes osasivat 
puhua klustereista. Samankaltaista metsäklus-
teria ei tänä päivänkään ole muualla. Saksassa 
sitä ollaan rakentamassa ja kiinalaisetkin sel-
laisen haluaisivat. 

Suomalaisen metsäteollisuuden investoin-
nit ulkomaille ovat lisääntyneet huomattavasti 
1997–2004. Kokonaisuudessa investoinnit ovat 
kasvaneet noin miljardista eurosta vajaaseen 
neljään miljardiin euroon. Näissä luvuissa on 
mukana yritysostot.

Vuonna 1980 suomalaisten yritysten kapa-
siteetistä (7,1 milj. tonnia) oli Suomessa 89 pro-
senttia, muissa maissa 11 prosenttia. Kansain-
välistymisen seurauksena kokonaiskapasiteetti 
on noussut noin 40 miljoonaan tonniin, mutta 
tuotannosta on Suomessa enää noin 40 pro-
senttia. Kuinka tämä 40 prosenttia pärjää tä-
nään ja tulevaisuudessa?

Suomalaisen metsäteollisuuden investoin-
nit Suomeen ovat pysyneet suunnilleen samalla 
tasolla vuosina 1980–2004. Suomessa on vii-
meksi uusi paperikone käynnistetty vuonna 
1998 Raumalla UPM:n Rauman tehtailla. Missä 
käynnistyy seuraava ja millä edellytyksillä? 

Kiina – eilisen USA
Suomi on tänään metsäteollisuudessa monella 
mittarilla maailman ykkönen. Riippuu kuiten-
kin Oy Suomi Ab:stä olemmeko sitä vielä vii-
den vuoden kuluttua. Jos nyt toimimme väärin, 
olemme kliimaksissa, kuten USA:n metsäklus-
teri joitakin vuosia sitten.

USA:sta on muodostunut hiljalleen kypsä 
markkina, jolloin kulutuksen kasvu on hidas-
tunut. Eräissä paperituotteissa kulutus on jopa 
vähenemässä. Samanaikaisesti paperituotteiden 
tuonti sinne on kasvanut eri maista voimak-
kaasti. Kun vielä samanaikaisesti kotimainen 
kustannustaso on noussut, niin tästä seurasi, 
että alan yritysten tulokset heikkenivät. Täs-
sä tilanteessa yritykset joutuivat supistamaan 
tehdasinvestointejaan sekä tutkimus- ja kehi-

Yhdysvaltoje
n	tärkein	vien

tituote	

tänä	päivänä
	on	jätepape

ri.		

Ovat	vähän	h
ukassa.

kurssilla koMMenToiTua
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tyspanoksiaan. Tämä heijastui edelleen teol-
lisuudelle laitteita valmistaviin yrityksiin. Ne-
gatiivinen kierre alkoi. Pian ei ollut enää uutta 
teknologiaa eikä uusia laiteideoita. Teollisuus 
alkoi investointien puuttuessa taantua. 

Muillakin kypsemmillä markkinoilla on 
jouduttu siihen tilanteeseen, että kapasiteet-
tiä joudutaan sulkemaan vanhimmasta päästä. 
Suomikin on siihen vähitellen joutumassa. Mi-
ten se tehdään pitkän aikavälin näkökulmasta 
järkevästi, ja miten vältetään ettemme seuraa 
USA:n tietä? Entä mitä koneille voisi tapahtua, 
kun tuotantolinjoja suljetaan? 

Aivan vastakkainen tilanne on Kiinassa, jos-
sa paperin ja kartongin tuotantokapasiteetti on 
jatkuvasti kasvussa. Vuonna 2005 se oli noin 30 
miljoonaa tonnia. Parin vuoden sisällä tämä ka-
pasiteetti nousee 35 miljoonaan tonniin ja on 
kokonaan uutta laitteistoa. Pitemmällä aikavä-
lillä veden ja energian tarve saattavat tulla kas-
vua rajoittaviksi tekijöiksi tässä maassa.

Kiinassa käytetään paperin raaka-aineena 
pääosin (52 %) keräyspaperia, josta tuodaan ul-
komailta yli puolet (55 %). Kuidun kokonaisku-
lutuksesta vain noin 22 prosenttia on sellua, jos-
ta 65 prosenttia tuodaan maahan. Suuri osa siitä 
tuodaan Indonesian sellutehtailta. Suomalaiset 
yritykset ovat varauksellisia Indonesiaan suun-
tautuvien investointien suhteen johtuen epävar-
moista maanomistusoloista, niiden käyttösuun-
nitelmista sekä alkuperäisväestön oikeuksista.

Kiinan kasvusta huolimatta maailman pai-
nopaperikoneiden tuotantokapasiteetti on vielä 
toistaiseksi keskittynyt Eurooppaan ja Pohjois-
Amerikkaan. Vaikka Kiinalla on maailman uu-
simmat koneet, suomalaiset koneet ovat keski-
arvoa suurempia ja uudempia. Tulevaisuudessa 
paperimarkkinoiden kasvu kohdistuu kuiten-
kin 50-prosenttisesti Aasiaan, Itä-Eurooppaan 
ja Latinalaiseen Amerikkaan sekä 40-prosent-
tisesti Kiinaan. 

Suomen paperin ja kartongin viennistä 
noin 70 prosenttia menee Länsi-Eurooppaan. 
Näihin perinteisiin Suomen vientimaihin pa-
perimarkkinoiden kasvusta kohdistuu vain 10 
prosenttia. Minne Suomen tehtaat vievät tuot-
teitaan tulevaisuudessa?

Haasteellinen huominen
Paperiteollisuutemme toimintaympäristö on 
pysyvästi muuttunut. Haasteina ovat Euroo-
pan rakenteellinen ylikapasiteetti, perinteisten 
markkinoiden kypsyminen, paperin laskeva 
reaalihinta, tuotannontekijöiden kustannusten 
nopea nousu ja uusi kilpailu lyhytkuitusellussa. 
Nopeakasvuisiin istutuksiin perustuvassa sellun 

tuotannossa kustannusetu on merkittävä. Esi-
merkiksi Etelä-Amerikassa saadaan 12 kertaa 
yhtä paljon sellua hehtaarilta vuodessa kuin 
Suomessa (1,2 tonnia). 

Kaikkien suomalaisten metsäteollisuusyri-
tysten päätoimialoilla kannattavuus liiketulos-
prosentteina laskettuna on heikentynyt vuosina 
2001–2005. Parhaiten on pärjännyt kartonki. 
Kannattavuuden parantamisen lähteitä ovat 
mm. tehokkaampi kapasiteetin käyttö (ympä-
rivuotinen käynti), huolella valittu ja ylläpidet-
ty asiakas- ja tuotevalikoima, kevyt ja joustava 
organisaatio sekä keskittyminen kaikilta osin 
huolella mietittyyn ydinosaamiseen. Tämä toi-
minta vaatii paljon luovuutta ja avoimuutta. 

Tänään yritysten toimiva johto elää kovien 
omistajapaineiden alla. Kannattavuuden kehit-
tämisessä markkinat eivät enää ole vuosiin autta-
neet yhtään ja vähitellen omistajien kärsivällisyys 
alkaa loppua. Se heijastuu päätöksiin, joita yhtiöt 
joutuvat tekemään nyt ja tulevaisuudessa.

Pessimismistä optimismiin
Pessimistin näkökulmasta metsäteollisuudessa 
toimitaan bulkkituotannon sävyttämässä reaa-
limaailmassa: tuotteiden reaalihinnat laskevat 
ja kustannusten yleinen nousu ylittää tuotta-
vuuden kasvun. Työmarkkinailmasto on jäyk-
kä ja uudistuksille hidas. Uusinvestointitie on 
kuljettu loppuun, uusia toimintatapoja on so-
vellettava. Pyrkiessään olemaan EU:n malliop-
pilas Suomi ei varjele riittävästi omia etujaan, 
mikä on tullut kalliiksi Suomen teollisuudelle 
mm. EU:n energiapolitiikan kautta. 

Optimisti sen sijaan näkee muutoksen 
mahdollisuutena, sillä metsäteollisuus on ai-
noa kestävän kehityksen teollisuus. Kansallisel-
la tasolla onkin päätettävä, tarvitseeko Suomi 
metsäteollisuutta. Jos tarvitsee, on hyväksyttä-
vä, että pitkäjänteinen toiminta voi perustua 
vain kannattavuuteen. 

Meidän on hyödynnettävä kansalliset ja EU:n 
 teknologiaohjelmat ja oltava niissä aktiivisesti 
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petri vasara, toimialajohtaja
Pöyry	Forest	Industry	Consulting

puHeesTa poiMiTTua:  
MeTsäklusTeri Feeniks-linTuna

Useimmat olennot syntyvät toisista yksilöistä, mutta on 
olemassa eräs laji joka itse muuntaa itsensä. Assyyrialai-
set kutsuvat sitä Feeniks-linnuksi. Näin kuvaa sitä rooma-
lainen runoilija Ovidius. Itse asiassa Ovidius kuvaa tässä 
runollisesti metsäklusterin. 

[...] Kun se on elänyt viisisataa vuotta (metsäsekto-
rin nykytilanne ja siihen johtanut polku), se rakentaa 

mukana sekä tiedostettava mikä on todellinen 
alan keihäänkärkiteknologia. Mitä mahdolli-
suuksia esimerkiksi kemianteollisuus, nano-
teknologia ja hybridimedia tarjoavat?

Suomi on ainoa maa, jolla on seuraavan su-
kupolven sellutehtaan teknologia käytössään. Ns. 
biojalostamossa massan valmistuksen merkittä-
vänä sivutuotteena ovat biopolttoaineet. Tekno-
logia alkaa olla olemassa ja valtiohallinnolla on 
vahva tahto suunnitelmien toteuttamiseen. Mi-
hin ensimmäinen tehdas rakennetaan? 

Biojalostamo lisättynä johonkin maamme 
nykyiseen kilpailukykyiseen metsäteollisuus-
integraattiin saattaisi tuoda merkittävää kus-
tannuskilpailuetua, jopa palauttaa meille sen 
prosessienergiatehokkuuden, joka maallam-
me aikanaan oli.

Lopuksi
Kunkin yrityksen ja yksikön on rakennetta-
va pohjaa tulevalle menestykselle myös oman 
T&K:n avulla. Tehdasyksikkötasolla kunkin yk-
silön ydinosaaminen on löydettävä ja hyödyn-
nettävä. Työnkuvissa ja muussa toiminnassa on 
oltava joustavuutta. Yksiköihin on myös saatava 
uskottava johtaja, joka pystyy kertomaan miten 
yksikön toiminta turvataan. 

Kaiken kaikkiaan alallemme on saatava te-
kemisen meininki ja olosuhteet!

Eurooppalainen visio 2030

Eurooppalainen metsäteollisuus on tehnyt merkittävän 
teknologiaplatformin Euroopan komissiolle. Se sisältää vi-
sion siitä, mitä paperiteollisuus haluaa olla vuonna 2030: 
- Kilpailukykyinen ja osaamiseen perustuva asiakaslähtöi-

nen toimiala
- Metsien monipuolinen käyttö ja turvattu teollisuuden 

puuraaka-ainehuolto
- Eurooppa siirtynyt merkittävästi hyödyntämään uusiu-

tuvia raaka-aineita
- Metsäsektorilla keskeinen rooli kestävän kehityksen 

edistämisessä

Lainelautailuu
n	verrattuna:		

nyt	mennään	aallon
	harjalla	ja		

haluamme	siellä	hymyillen	pysyä

kurssilla koMMenToiTua

itselleen pesän tammen oksiin, tai palmupuun latvaan 
(muutospaineita) [...] rakentaa kasan jolle asettuu, ja 
vetää viimeisen henkäyksensä kuollessaan sulotuok-
sujen ympäröimänä (yhteiskunnallisia tavoitteita ja 
haasteita metsäsektorille). Emolinnun ruumiista nou-
see nuori Feeniks (strategisia kysymyksiä ja valintoja), 
jonka kohtalona on elää yhtä kauan kuin edeltäjänsä 
(aiheen merkitystä Suomen kannalta)

Suomen käsissä on, yhtä paljon kuin muiden maan-
päällisten päättäjien, toimimmeko tarpeeksi nopeas-

Vision saavuttamiseksi strategisiksi tutkimusalueiksi on 
määritelty:
- Innovatiiviset tuotteet muuttuville markkinoille ja ku-

luttajien tarpeisiin
- älykkäät ja tehokkaat valmistusprosessit
- Metsäbiomassan käyttö tuotteiden valmistuksessa ja 

energiaksi
- Metsien monikäyttö ja kestävä hoito
- Metsäsektorin yhteiskunnallinen hyväksyntä

Tarvittavasta tutkimusrahoituksesta komissio rahoittaa 
puolet ja toinen puoli pitäisi löytyä yritysrahoituksena. 
Löytyykö se?

ti yhdistääksemme laajennetun metsäklusterin voimat? 
Otammeko käyttöön parhaan teknologian mitä Nokial-
la ja kumppaneilla on meille tarjota? Osaammeko löytää 
uudet, omat sovelluksemme? Tajuammeko, että metsä 
on ollut ja on jatkossakin ydinvoimavaramme aivojemme 
lisäksi? Jos näin teemme, niin metsäklusteri muunnuttu-
aan menestyy kuten edeltäjänsä.

Kimmo Kalela
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puurakentaminen

Jouni J. särkijärvi, ylijohtaja
Ympäristöministeriö

puu on hyvä rakennusmateriaali, kun sitä käy-
tetään siihen, missä se on hyvä. Asuinraken-
tamisessa kerrosluku kertoo hyvin, mikä on 
runkomateriaali. Siksi puurakentamisen kas-
vumahdollisuudet ovat pientaloissa. Kerrosta-
lojen rakentaminen puusta tuskin kasvaa. Sitä 
paitsi kerrostaloasuntoja on puolisen miljoonaa 
liikaa (suomalaisten toiveisiin verrattuna), ja 
niiden korjaaminen on kalliimpaa kuin pien-
talojen. Tyhjistä kerrostaloasunnoista voi tulla 
hankalia ongelmia.

elintason noustessa asumisen osuus ku-
lutuksesta kasvaa. Yhä harvemman tarvitsee 
laajentaa ykkösasuntoaan. Kakkos- ja kolm-
osasunnot lisääntyvät. Asuntorakentaminen 
jatkuu, vaikka kansa ei kasvakaan.

kerrostaloasuntojen keskikoko uustuotan-
nossa on 60 m2, pientalojen 135 m2. Luulisi, et-

tä kerrostaloista löytyisi suuri ostajasegmentti 
pientaloasunnoille, jotka olisivat samaa suuruus-
luokkaa (ja hintaluokkaa) kuin kerrostaloasun-
not. Pieniä pientaloja ei mallistoissa juurikaan 
ole, ja valmistalot ovat miltei aina ympärijuosta-
via, joten niitä ei voi rakentaa kovin tiheään. 

eliniän nousu ei vaikeuta yksilötasolla sel-
viytymistä; tästä on Stakesin ja HY:n tuoreeh-
ko tutkimus. Lisävuodet tulevatkin väliin, ei 
loppuun. Taajamassa voi pientalossa asua elä-
mänsä loppuun, koska kaupallisia apupalvelu-
ja löytyy ja eläkeläisillä on niihin varaa. Vanhat 
ikäluokat eivät siis vapauta poismuutolla pien-
talokantaa kiertoon.

paikallarakentamisen merkitys vähenee; 
hartiapankki siirtyy historiaan. Pientalot ovat 
yhä monimutkaisempia rakentaa, ja toisaalta 
yhä harvempi on perinyt isältään rakentamisen 

taitoa. Osaavasta työvoimasta on tulossa pahe-
neva pula. Pientalojen tehdastuotanto on yksi 
ratkaisu, jota suosii myös pyrkimys rakentami-
sen laadun parantamiseen. Työmailla varaudu-
taan usein huonosti sateisiin ja lumentuloon, ja 
rakenteisiin jää ylimääräistä kosteutta.

suunnittelijat eivät osaa kunnolla hyödyn-
tää puun antamaa mahdollisuutta monimuo-
toisuuteen. Massoittelu ja mittasuhteet perus-
tuvat betonielementtirakentamiseen (samoin 
kuin urakkatarjoukset betonirakentamiseen 
+ lisähintaan). 

Tuotanto-organisaatiot ovat kehittymät-
tömiä, minkä vuoksi aravatuotannossa puura-
kentaminen jäi betonin jalkoihin. Suurin omis-
tajaryhmä ovat kunnat, jotka ovat tarvinneet 
vain tietyn määrän asuntoja, valmiina, mutta 
halukkaat urakoitsijat ovat olleet kerrostalora-
kentajia. Pientalot olisivat lisäksi olleet parempi 
asuinympäristö monelle perheelle, koska rau-
hattomassa ympäristössä ongelmat lisääntyvät. 
Muutenkin asiakas usein haluaisi muuttoval-
miin talon eikä rakennussarjaa. Toisaalta raken-
nussarjankin voisi tehdä paremmin.

asiakaskeskeisyys on yhä enemmän slo-
gan kuin suhtautumistapa. Rakentamista pi-
detään teollisuutena, vaikka se todellisuudessa 
on palvelutoimintaa; asiakas ei todellisuudessa 
halua ostaa ilmanvaihtokoneita tai kantavia ra-
kenteita vaan suojan asumiselleen. Tähän liittyy 
toiveita sijoituksen arvon säilymisestä, itsensä 
ilmaisemisesta, toisilta saadusta arvostukses-Jouni J. Särkijärvi, Timo Kärki
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puHeesTa poiMiTTua: 
puuTuoTeTeollisuuden HaasTeiTa  
Ja vasTauksia

Puutuoteteollisuuden monipuolistaminen ja raaka-aine-
varojen käytön turvaaminen edellyttävät uusia mahdol-
lisuuksia vaneri- ja sahateollisuuden rinnalle. Puutuote-
teollisuudessa joudutaan tulevaisuudessa käyttämään 
hieman pieniläpimittaisempaa tukkia kuin aikaisemmin. 
Metsänomistajuuden muutos on merkittävä haaste raaka-
aineen hankinnalle. Meillä kuitenkin on ja on aina ollutkin 
kilpailuetuna puuraaka-aineen olemassaolo ja läheisyys. 

Timo kärki, professori
Lappeenrannan	teknillinen	yliopisto

Tuontipuun osalta pyöreän puun tuonti on haasteellista 
jatkossa ja painopiste siirtyy yhä enemmän puolijalostei-
siin ja osatoimituksiin Venäjältä ja Kiinasta.

Menestyminen puutuoteteollisuuden vientimarkkinoilla 
edellyttää jatkossa varautumista entistä kovempaan hinta- 
ja laatukilpailuun, mitä korostaa entisestään puutuotete-
ollisuuden tuotannon voimakas kasvu Itä-Euroopasta ja 
Aasiasta. Yhtenä uhkakuvana on myös koivusellun laatu- 
ja kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen suhteessa eräi-
siin muihin lehtipuihin (haapa, eukalyptus). On myös mah-
dollista, että puutuoteteollisuus tulee kilpailemaan puun 
energiakäytön ja kemiallisen puunjalostuksen kanssa. 

Pienistä tuoteparannuksista ei ole saatavissa pysyvää 
kilpailuetua: ne on mahdollista kopioida ja tuotesuunnit-
telu, markkinointi ja asiakaskeskeisyys osataan muualla-
kin. Uudet tuotemahdollisuudet ovat tärkeitä tulevaisuu-
den kilpailussa. Tällaisia ovat mm. älypuutuotteet / -tuote-
konseptit, komposiitti-tuotteet ja puukemian tuotteet. 
Teknologiassa voidaan olla etulyöntiasemassa vain tila-
päisesti: sitä voidaan ostaa ja siirtää, puuntyöstökoneet 
ja -linjat ovat kansainvälistä kauppatavaraa!

Joskus	meidän	pitäisi	
miettiä,	mistä	

lapsiemme	ja	lapsenlap
siemme	pitäisi	

olla	meille	kiitollisia
.

kurssilla koMMenToiTua

ta jne. Esimerkki asiakaskeskeisyydestä hirsi-
talojen viennissä: kokonaisvaltaisten elämys-
tuotteiden myyminen siten, että majaan saisi 
hankittua saman tien tyyliin sopivat kaluston, 
astiaston ja tekstiilit.

viranomaisnormit ovat nykyään neutraa-
leja materiaalien suhteen; ominaisuudet ratkai-
sevat käytettävyyden. Katot putoilevat ja home 
kasvaa tasapuolisesti materiaalista riippumat-
ta. Asuntopaloissa ei ole ollut merkitystä sillä, 
mistä materiaalista itse rakennus on. Palokun-
ta ei enää tule hevosvetoisilla kärryillä paikalle 
– kuten silloin, kun kaupungeilla vielä oli ta-
pana palaa.

asumisen terveysvaikutukset ovat tulemas-
sa keskusteluun. Luontonäkymien ja turvallisen 

reviirin tiedetään vaikuttavan terveyteen positii-
visesti. Tämä korostaa pientaloasumisen etuja. 
Ristiriita tiiviin kerrostalorakentamisen kanssa 
on selkeä. Se, mikä on ekologisesti (ehkä) paras-
ta, ei välttämättä ole ihmisille parasta. ”Ehkä” 
siksi, että kerrostaloasumisella saattaa olla posi-
tiivinen korrelaatio mökkeilyn ja lomamatkailun 
kanssa, jotka taas ovat ekosyöppöjä.

Sahatavaran tuotannossa laadunvarmistus on tarkkaa touhua, kuten Tuomo 
Hartikainen Stora Enson Honkalahden sahalla akateemikoita opastaa. Laaduntark-
kailijoina Terhi Koipijärvi, Timo Junttila, Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä ja Lea Jylhä.
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Tuontipuun alkuperäkysymykset

Terhi koipijärvi,	laatu- ja ympäristöjohtaja
Metsäliitto	Osuuskunta

Puun tuonti Suomeen kasvaa tänä vuonna jopa 
yli 20 miljoonaan kuutioon. Suurin osa (90 %) 
puusta tuodaan Venäjältä ja Baltiasta, joista Ve-
näjä on selvästi merkittävin tuontipuun han-
kinta-alue. Suomeen tuodaan eri puutavarala-
jeja, mutta edelleen tärkein tuontiartikkeli on 
lehtikuitupuu. Havupuun ja tukin osuus on 
kuitenkin koko ajan kasvanut. 

Tuontipuulla on tärkeä rooli suomalaisen 
metsäteollisuuden puuraaka-aineena. Tuonti-
puutoimituksilla Neuvostoliiton ajoilta on jo 
pitkä historia, mutta tuontipuuvolyymit alkoi-
vat kasvaa selkeästi 1990-luvulla tähän päivään 
asti. Joidenkin ennusteiden mukaan (METLA) 
esimerkiksi tuontitukin toimitusmäärät ovat 
saavuttaneet huippunsa. 

Alkuperäkysymysten esiintulo
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alkoi kes-
kustelu tuontipuun alkuperästä. Samoihin ai-
koihin Suomessa alkoi metsänhoitomenetel-
mien ja puunkorjuun ympäristöasioiden voi-
makas kehitys, joista seurasi esimerkiksi uudet 
metsä- ja luonnonsuojelulait vuonna 1997 ja 
ympäristöystävällisemmät metsänhoitomene-
telmät. Metsäsertifiointi astui mukaan kuvaan. 
Samaan aikaan kun Suomessa kestävän metsä-
talouden toimenpiteitä kehitettiin ja toimeen-
pantiin, markkinoilla lähinnä ympäristöjär-
jestöjen aloitteesta huolestuttiin tuontipuun 
alkuperästä – toimittiinko myös tuontipuun 
hankinta-alueilla vastuullisesti?

1990-luvun alussa metsäteollisuudella oli 
vain karkea kuva mistä tuontipuu toimitettiin: 
se saattoi tulla tuhansienkin kilometrien pääs-
tä Uralin takaa. Kuljetusasiakirjoissa luki läh-
töpään rautatieasema, joka oli ainoa alkuperä-
koordinaatti. Puun toimitusmatkat lyhenivät 
vuosi vuodelta rautatietariffien noustessa, ja 
Luoteis-Venäjästä tuli suomalaisen metsäteol-
lisuuden raakapuunhankinta-alue ja toiminta 
keskittyi Euroopan puoleiselle Venäjälle. 

Nykyään Metsäliiton Venäjän tuontipuun 
tärkeimmät toimitusalueet ovat Karjalan tasa-
valta ja Leningradin, Vologdan sekä Novgoro-
din läänit. Toimitukset ovat painottuneet yhä 
lähemmäksi valtioiden rajaa, ja tämänkin takia 
alkuperä on tänään helpommin hallittavissa.

Kun kiinnostus ja jopa markkinoiden vaati-
mus tuontipuun alkuperästä kasvoi, metsäteol-
lisuusyritykset tiukensivat puukauppasopimus-
ten alkuperäklausuulia: ”puuntoimittaja on vel-
vollinen osoittamaan puun alkuperän ja puun 
ostajalla on oikeus tarkastaa alkuperä. Puun 
tulee olla peräisin laillisista kohteista”. 

Puun myyjät alkoivat toimittaa suomalaisil-
le metsäyrityksille niiden hakkuualojen koor-
dinaatit ja hakkuulupatiedot, joista puu toimi-
tettiin suomalaisiin tuotantolaitoksiin. Hyvin 
pian todettiin, että pelkkien pyöreällä leimalla 
leimattujen asiakirjojen toimittaminen ei ollut 
riittävää, vaan tarvittiin puun alkuperän tarkas-
tuksia itse hakkuualueille.

Alkuperän seuranta ja tarkastaminen
Aluksi hakkuuala-auditointeja tehtiin suoma-
laisten asiantuntijoiden voimin mutta kehitys 
kulki oikeaan suuntaan: rekrytoitiin baltialai-
sia ja venäläisiä asiantuntijoita auditoimaan 
toimitetun puun alkuperää. Näillä paikallisilla 
osaajilla, jotka ovat metsä- ja ympäristöasian-
tuntijoita omissa maissaan ja tuntevat maan lait 
ja säännökset, on ollut merkittävä rooli kehitet-
täessä tuontipuun alkuperän seurantaa. Tänään 
Metsäliitolla on kaksi venäläistä pääauditoijaa 
ja yksi jokaisessa Baltian maassa tarkastamassa 
puuntoimittajien hakkuukohteita. Lisäksi audi-
tointia tehdään muunkin henkilöstön voimin, 
jotka oman toimen ohessa tekevät puun alku-
perätarkastuksia esim. puunostomatkoillaan.

Puun alkuperäauditoinnit ovat edelleen 
merkittävä osa tarkastustoimintaa tuontipuun 
hankintalähteillä. Auditoijat tarkastavat puun-
toimittajien hakkuiden laillisuuden eri asiakir-
joista ja paikan päällä metsässä. Auditoijat tar-
kastavat laajasti puunmyyjien toiminnan laatua: 
ympäristöasioiden huomioimisen, metsänhoi-
toa ja puunkorjuuta sekä työturvallisuutta. 

Puuntoimittajat, jotka ovat sitoutuneet pit-
käaikaisiin metsänvuokrasopimuksiin, kestä-
vään metsätalouteen ja paikallisen väestön työl-
listämiseen, saavat Metsäliiton auditoinneissa 
lisäpisteitä, ja yhteistoimintaa tällaisten toimi-
joiden kanssa pyritään lisäämään. Puun toimit-
tajat ovat nykyään jo suurimmalta osin sopeu-
tuneet tarkastustoimintaan ja ymmärtävät, että 
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se on pitkäjänteisen liiketoiminnan edellytys 
sekä puun myyjälle että ostajalle. 

Puun alkuperän hallinnan avuksi on saa-
tu yhä korkeampaa tekniikkaa: paikkatieto-
järjestelmät (GIS) ovat apuna jo tuontipuun-
kin toimituksissa. Metsäliitolla on tuontipuu-
alueilta digitaaliset kartat, joista selviää esim. 
suojelualueet ja muut alueet, joissa hakkuut 
on kielletty tai jotka ovat metsätalouden ra-
joituksen piirissä. Älykartat ovat apuna audi-
tointien suunnitellussa ja ne ohjaavat tarkas-
tustoimintaa sinne missä sitä eniten tarvitaan. 
Karttajärjestelmä visualisoi puuntoimittajien 
hakkuualat kartoille ja helpottaa alkuperäket-
jun hallintaa järjestelmän tuottamien poikkea-
maraporttien avulla. 

Puuntoimittajien lähettämät alkuperätie-
dot, tietojen tallentaminen tietojärjestelmään, 
hakkuualojen visualisointi kartoille sekä hak-
kuualojen ja itse puun toimittajien auditointi 
muodostavat järeän tarkastuspatterin. Sen li-
säksi puun alkuperän hallintajärjestelmän toi-
mivuutta tarkastaa kolmas, neutraali osapuoli 
– sertifiointiyritys. Metsäliiton puun alkuperän 
hallintajärjestelmä sisältyy yrityksen laatu- ja 
ympäristöjärjestelmään (ISO 14001 ja ISO 9001 
sekä PEFC Chain of Custody), jonka on serti-
fioinut Bureau Veritas Quality International. 
Kolmannen osapuolen verifioima järjestelmä 
lisää asiakastyytyväisyyttä ja on tapa osoittaa 
toiminnan jatkuvasta parantamisesta.

Puun alkuperän hallintajärjestelmät torjuvat 
laittomia hakkuita
Puun alkuperän hallintaan liittyy läheisesti 
henkilöstön ja liikekumppanien ympäristö-
koulutus. Vain asian tärkeyden ymmärtämisellä 
saadaan hyviä tuloksia ympäristöasioiden hoi-
dossa. Ympäristöasioiden hallinta on luonnol-
linen osa puukauppaa. Metsäliitto aloitti tänä 
vuonna uuden ympäristökoulutusohjelman 
Venäjällä, jossa tänä vuonna koulutetaan yh-
teensä noin 150 Metsäliiton venäläistä työnte-

kijää ja puuntoimittajaa. Koulutuksen on oltava 
jatkuva prosessi – ympäristökoulutus saa jatkoa 
tulevinakin vuosina.

Toiminnan tehostamiseksi Metsäliitolla on 
puunhankintayrityksiä tuontipuun hankinta-
maissa. Omat yritykset ja paikalliset osaajat 
vahvistavat asemaa puunhankinnan operatii-
visessa toiminnassa ja auttavat hallitsemaan 
paremmin myös puun alkuperäketjuja.

Toistaiseksi Venäjältä ei ole saatavissa mer-
kittäviä määriä sertifioitua raaka-ainetta. Ve-
näjän metsiä on sertifioitu vasta vähän, mut-
ta sertifioidun raaka-aineen osuus kasvaa ko-
ko ajan. Baltian maiden valtion metsät ovat 
suureksi osaksi sertifioituja, siten sertifioidun 
puuraaka-aineen hankinta näistä maista on jo 
mahdollista.

Tuontipuun laillisuus puhuttaa. WWF:n 
mukaan jopa 27 % Suomeen Venäjältä tuota-
vasta puusta on laitonta. Euroopan metsäins-
tituutin mukaan Venäjällä hakatusta puusta 
10–15 % on laitonta. Viranomaisten luvut vaih-
televat 0,6 –10 %. Laittomien hakkuiden mää-
ritelmäkin puhuttaa. Metsäteollisuus määrit-
telee laittomaksi puun joka on hakattu vastoin 
paikallista lainsäädäntöä. Ympäristöjärjestöjen 

laittomien hakkuiden määritelmä on laajempi 
kattaen kuljetuksen, kaupan, verot ja tullit. 

On tärkeää, että maan viranomaiset ja kan-
salaisetkin ottavat vastuun laittomien hakkui-
den torjunnasta. Siksi onkin positiivista huo-
mata, että venäläiset viranomaiset ovat avoi-
mesti ottaneet ongelman esille ja lanseeraavat 
omia toimenpiteitään laittomien hakkuiden 
torjumiseksi. Suomalaiset metsäyhtiöt ovat ser-
tifioiduilla puun alkuperän hallintajärjestel-
millään tehokkaasti vähentäneet laittomuuk-
sia puunhankinnassa ja ovat saaneet tästä kii-
tosta myös venäläisiltä ympäristöjärjestöiltä. 
Suomalaiset ovatkin haastaneet muut toimijat 
kuten paikalliset metsäyhtiöt rakentamaan vas-
taavia hallintajärjestelmiä. Selkeää näyttöä ei 
ole siitä, että Suomeen toimitettaisiin laitonta 
tuontipuuta. 

Kaikki toimijat olemme varmasti yhtä miel-
tä että laittomat hakkuut on torjuttava: ne vää-
ristävät tervettä kilpailua ja markkinataloutta, 
eivätkä mahdollista pitkäjänteistä ja kestävää 
liiketoimintaa. Metsäliitto jatkaa puun alkupe-
rän hallintajärjestelmiensä kehittämistä – meillä 
on vankka käsitys siitä, että hallintajärjestelmät 
ovat tehokas keino torjua laittomia hakkuita.

Koneyrittämisen konkari Martti Sjöholm ja 
tuontipuun tuntija Terhi Koipijärvi.
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perhemetsänomistajat huolehtivat sekä  
puuntuotannosta että monimuotoisuudesta

lea Jylhä,	metsäasiantuntija
MTK

Maamme metsistä valtaosa on yksityisten ih-
misten ja perheiden omistuksessa. Heidän pää-
töksensä määräävät pitkälti sen, miten met-
siemme hoidetaan ja kuinka tehokkaasti met-
sien luonnonvaroja voidaan hyödyntää. Kysy-
mys onkin, kuinka metsänomistajien tavoitteet 
ja tarpeet yhdistetään yhteiskunnan odotuksiin 
ja hyötyihin.

Metsänomistajakunta muuttuu, mutta hitaasti
Yksityisiä metsänomistajia on noin 920 000. He 
omistavat yksin tai erilaisina yhteisomistuksi-
na 444 000 yli 2 hehtaarin suuruista metsälöä. 
Suomalaiset metsälöt ovat pieniä, keskikoko 
on 24 hehtaaria.

Metsänomistajakunnan rakenne muuttuu 
yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä. Pa-

ri vuosikymmentä sitten metsänomistaja oli 
pääsääntöisesti maalla asuva maanviljelijä ja 
mies. Nykyään tyypillistä metsänomistajaa ei 
ole, mutta tasaista läpileikkausta suomalaisista 
metsänomistajat eivät vieläkään edusta. Eniten 
metsänomistajakunnan rakenteeseen vaikuttaa 
väestön ikääntyminen. Metsänomistajien kes-
ki-ikä on 59 vuotta. Nykyään suurimman met-
sänomistajaryhmän muodostavatikin eläkeläi-
set (43 %). Maanviljelijöiden osuus on laskenut 
noin viidennekseen.

Kaupungistumisesta huolimatta valtaosa 
(60 %) metsänomistajista asuu maaseudulla. 
Kaksi kolmasosaa metsänomistajista asuu tilan 
sijaintikunnassa ja vain kolmasosa kunnan ul-
kopuolella. Noin puolet metsänomistajista asuu 
tilallaan. Metsänomistajilla on yhä läheinen ja 

tuttu suhde metsään.
Metsänomistajien tavoitteet ovat muuttu-

neet moniarvoisemmiksi. Noin puolet metsän-
omistajista voidaan lukea ns. monitavoitteisiin, 
jotka korostavat taloudellisten arvojen lisäk-
si metsän aineettomia hyötyjä. Puuntuotanto 
ja metsien tuoma taloudellinen turva säilyvät 
kuitenkin tärkeinä tavoitteina kaikille omista-
jaryhmille.

Metsä siirtyy pääsääntöisesti sukupolvel-
ta toiselle perinnön kautta. Perintöjen ja tila-
kauppojen myötä maahamme syntyy vuosittain 
10 000 uutta metsänomistajaa. Yksityismetsät 
ovat tällä hetkellä ns. suurten ikäluokkien omis-
tuksessa. Suuri murros metsänomistusraken-
teessa on odotettavissa 2015–2020 kun tämä 
omistajaryhmä luopuu metsänomistuksesta. 

Riku Eksymä, Timo Vuori, Marko JunkkariYrjö-Koskinen Eero, Lea Jylhä, Christer Michelsson
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Tällöin metsänomistajiksi tulee suuri joukko 
ihmisiä, jotka ovat syntyperäisiä kaupunkilaisia. 
Heillä ei välttämättä ole läheistä suhdetta met-
sään, eivätkä metsäasiat ole heille luonnostaan 
tuttuja. Kuinka tämä uusi metsänomistajasu-
kupolvi käyttäytyy ja millaisia arvoja se met-
säomaisuudelleen asettaa? Tieto metsien an-
tamista mahdollisuuksista nimittäin vaikuttaa 
metsänomistajien arvoihin ja heidän metsäta-
loudelliseen päätöksentekoonsa.

Metsänomistajien hallinnoimat metsänhoi-
toyhdistykset ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja 
toimiviksi metsänomistajien neuvonnassa ja met-
sätaloudellisen aktiivisuuden edistämisessä. Met-
sänhoitoyhdistyksiä on tällä hetkellä 154 ja nii-
den toiminta kattaa koko maan. Yhdistykset te-
kevät valtaosan perhemetsien metsänhoitotöistä 
ja yksityismetsien puukauppojen suunnittelusta. 
Vuonna 2005 ne antoivat henkilökohtaista neu-
vontaa 124 000 metsänomistajalle. Tutkimusten 
mukaan yhdistykset ovat pystyneet tavoittamaan 
hyvin myös ns. etämetsänomistajat.

Metsänomistajien investoinneilla on  
lisätty hakkuumahdollisuuksia
Metsänkasvatuksen ja puuntuotannon pitkä-
jänteisyys on valtaosalle metsänomistajista it-
sestäänselvyys. Metsä halutaan jättää jälkikas-
vulle paremmassa ja tuottavammassa kunnossa 
kuin sen on itse saanut. Metsänomistajat sijoit-
tavat metsien hoitoon ja perusparannukseen 
vuosittain yhteensä 110–130 miljoonaa euroa. 
Valtion tuki yksityismetsien kehittämistoimen-
piteisiin on ollut noin 60 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Valtion tuki on tehokkaasti kannusta-
nut metsänomistajia metsiensä hoitoon. Inves-
toinnit metsien hoitoon ja perusparannukseen 
ovat kasvattaneet yksityismetsien puuvaroja ja 
hakkuumahdollisuuksia. Samalla ne ovat tuot-
taneet entistä laadukkaampaa ja sopivampaa 
puuta teolliseen jalostukseen. 

Ilman metsänomistajien omaa panosta ny-
kyistä metsänhoidon tasoa ei olisi saavutettu. 

Metsänomistajien oman työn osuus metsätalo-
udessa tehdyistä työpäivistä on noin kolmannes. 
Nykyinen metsänomistajasukupolvi asuu lähellä 
metsiään ja innostusta ja taitoa on riittänyt istu-
tustöihin, taimikonhoitoon ja osin hankintahak-
kuisiinkin. Tulevaisuudessa näin ei välttämättä 
ole ilman lisääntyvää panostusta metsänomista-
jien koulutukseen, neuvontaan ja palveluihin.

Yksityismetsien markkinahakkuut ovat yli 
kaksinkertaistuneet vuodesta 1955. Viime vuo-
sina yksityismetsistä on korjattu puuta 45–50 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Perhemetsät 
tuottavat yli 80 prosenttia teollisuuden käyttä-
mästä kotimaisesta puusta. Puumarkkinoiden 
toimintaympäristö on tänä päivänä täysin toi-
nen kuin kymmenen, viisitoista vuotta sitten. 
Puunmyyjien edustajat ja teollisuus eivät enää 
määritä yhteistä näkemystä puun hintojen ke-
hityksestä. Hinnat määräytyvät markkinoilla. 
Aiemmin metsänomistajia kannustettiin puun-
myyntiin metsien pinta-alaverotuksella. Tämän 
vuoden alusta kaikki maksavat veroa puun-
myyntituloistaan. 

Metsänomistajien halukkuus puukauppoi-
hin ja puun saannin turvaaminen teollisuuden 
käyttöön edellyttää, että metsätalouden kannat-
tavuus säilyy metsänomistajille mielekkäällä 
tasolla. Metsätalouden kannattavuus on vii-
me vuosina heikentynyt. Perhemetsätalouden 
nettotulos hehtaaria kohden on ollut noin sata 
euroa vuodessa, Pohjois-Suomessa tulos oli 37 
euroa ja Itä-Suomessa yli 140 euroa.

Monimuotoisuuden turvaaminen on  
osa talousmetsien hoitoa
Perhemetsätaloudessa metsien monimuotoi-
suuden turvaaminen on osa talousmetsien hoi-
toa. Käytännössä tämä merkitsee mm. sääs-
töpuita hakkuualoille, arvokkaiden luonto-
kohteiden jättämistä hakkuiden ulkopuolelle, 
normaalia varovaisempia hakkuita erilaisilla 
suojavyöhykkeillä ja lehtipuiden osuuden kas-
vattamista metsiköissä. Metsänomistajille kaik-

ki nämä merkitsevät taloudellista investointia 
monimuotoisuuteen. Tarkkaa tutkimustietoa 
monimuotoisuuden turvaamisen aiheuttamis-
ta kustannuksista ja menetetyistä puunmyyn-
tituloista ei ole. Vuositasolla metsänomistajien 
arvioidaan investoivan metsien monimuotoi-
suuteen noin 50–70 miljoonaa euroa.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja 
metsäkeskusten tekemän talousmetsien luon-
nonhoidon laadun seurannan mukaan metsi-
en luontokohteet säilyvät nykyisin hakkuissa 
erinomaisesti. Perhemetsistä 95 % on sertifi-
oitu. Metsäsertifiointi todentaa myös metsä-
luonnon hyvän hoidon.

Yksityismaiden talousmetsistä on löydetty 
lähes 100 000 metsälain mukaista erityisen tär-
keää elinympäristöä yhteispinta-alaltaan noin 
60 000 hehtaaria. Kohteiden ominaispiirteet on 
säilytettävä metsien käsittelyssä. Lisäksi kolman-
nes metsänomistajista on tutkimusten mukaan 
jo jättänyt metsiensä arvokkaita luontokohteita 
metsätalouden ulkopuolelle oma-aloitteisesti 
ilman korvausta. Metsänomistajat ottivat Ete-
lä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman 
(METSO) uudet vapaaehtoisuuteen perustuvat 
suojelukeinot hyvin vastaan. Metsänomistajat 

Ritva Berg avaamassa metsänomistajan arkea 
akateemikoille.
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Siellä	missä	on	vähiten	su
ojeltuja	

metsiä,	metsäsektorin	suht
eet	

ympäristöjärjestöihin
	ovat	kaikkein	

parhaimmat.

kurssilla koMMenToiTua

tarjosivat suojeluun enemmän kohteita kuin 
ohjelmaan oli mahdollista ottaa.

Metsänomistajat suhtautuvat myöntei-
sesti metsien monimuotoisuuden turvaami-
seen. Edellytyksenä on kuitenkin, että heidän 
omistus- ja päätöksenteko-oikeuttaan kunni-
oitetaan ja että metsän tuotteista ja palveluista 
maksetaan käypä hinta.

Kannattavuus on kestävän  
metsätalouden edellytys
Metsien hyödyntäminen hyvinvoinnin läh-
teenä edellyttää, että metsänomistajat kokevat 
panostukset metsiin ja metsätalouteen mie-
lekkääksi toiminnaksi. Mikäli metsätaloudelle 
kannattavana yritystoimintana ei ole edelly-
tyksiä, talkoohenkeä metsävarojen ylläpitoon 
ja metsäluonnonhoitoon tuskin riittää. Vain 
taloudellisesti kannattava metsätalous mah-
dollistaa kestävään metsätalouteen kuuluvat 
hoitotyöt ja investoinnit.

Julkista rahoitusta tarvitaan edelleen met-
siin tehtäviin pitkävaikutteisiin, yhteiskunnal-
le tärkeisiin investointeihin. Metsänhoidon ja 
puunkorjuun laatua ja kustannustehokkuutta 
tulee parantaa metsätalouden kannattavuu-
den parantamiseksi. Muuttuva metsänomis-
tajakunta tarvitsee entistä monipuolisempia 
palveluja ja neuvontaa. Toisaalta yhteiskunnan 
tulee myös turvata perusedellytykset Suomes-
sa toimivan metsäteollisuuden kilpailukykyi-
selle kehittämiselle, jotta kasvatetulla puulla 
on edelleenkin monipuolista kysyntää.

puHeesTa poiMiTTua: MeTsäenerGiaa! 

Suomi tuottaa primäärienergiastaan 20 prosenttia puu-
pohjaisilla polttoaineilla. Tällä on hyvä leveillä kansain-
välisillä uusiutuvan energian foorumeilla. Vuonna 2005 
puupolttoaineilla tuotetun energian määrä kuitenkin vä-
heni edellisvuoteen verrattuna metsäteollisuuden seiso-
kin ja vähentyneen tuotannon takia. 

Metsäteollisuus tuottaa selluteollisuuden jäteliemel-
lä (mustalipeällä), kuorella, sahanpurulla ja puutähteillä 
edelleen valtaosan Suomen bioenergiasta. Pelkästään 
energiakäyttöön korjattavan puun osuus on kuiten-
kin vahvassa kasvussa. Metsähaketta korjattiin vuonna 
2005 jo 3 miljoonaa kuutiometriä. Vuodelle 2010 asetet-
tu 5 miljoonan tavoite saavutettaneen etuajassa. Kanto-
jen nosto yleistyy ja pienpuuhakkeen käyttökin kehittyy 
koko ajan. Ylöspäin kipuava lämmitysöljyn ja kaasun hin-
ta antaa lisää liikkumavaraa korjuun ja kuljetuksen kus-
tannuksille. Myös pilkemarkkinat kehittyvät suotuisasti. 
Tällä hetkellä energia-alan puustamaksukyky on jo niin 
hyvä, että koivikon ensiharvennukset menevät entistä 
useammin sellukattilan sijasta pilkekoneeseen.

Metsäbiomassat ovat Euroopan tasolla lupaavin bio-
energian lisäkäytön resurssi. Suomella on paljon annet-
tavaa näille markkinoille etenkin suurten laitosten suun-
nittelussa, toteutuksessa ja raaka-ainehankinnassa. Pie-
nen kokoluokan puuenergiajärjestelmiä taas kannattaa 
opiskella ulkomailla, Saksassa, Itävallassa ja Italiassa. Siel-
lä yhteiskunnan tuki yhdistettynä korkeampaan energi-
an hintatasoon on antanut erittäin hyvät lähtökohdat 
taloudellisesti kannattavalle toiminnalle ja vilkkaalle ke-
hitystyölle. Raaka-aineen hankinnan logistiikassa Suomi 
on silti ehdoton suurvalta. 

Suomalaisten metsäenergia-alan laitevalmistajien ti-
lauskirjat ovat täynnä ja tahti tuskin laantuu lähivuosi-
na. Suomalainen konsultointisektori ei ole onnistunut 

lauri sikanen, vanhempi tutkija
Metsäntutkimuslaitos

kuitenkaan valtaamaan alaa samassa suhteessa. Metsä-
energia on monella tapaa erilaista kuin perinteinen ener-
giabusiness. Kokonaisvaltainen järjestelmien suunnitte-
lu yhdistettynä laiteviennin tukemiseen olisi valttimme, 
mutta markkinointi ontuu.

Metsäenergia on paikallista energiaa, toiminta on suo-
malaisen maaseudun asukeille tuttua, koneet rymistele-
vät ja nafta tuoksuu. Metsäenergian lisääntyvä käyttö tu-
lee olemaan keskeisessä asemassa pikkutaajamien ja niitä 
ympäröivän maaseudun työmahdollisuuksien lisääjänä. 

Energiapuu on puutavaralaji siinä missä sahatukki tai 
paperipuukin. Toivottavasti uusi tavaralaji tuo kaivatta-
vaa lisäpotkua myös perinteisen metsäteollisuuden toi-
mintaan. 

Suomen puupohjaisen energian lähteet,  
(noin arvot vuonna 2005) Metla.
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Metsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoidon ja hallin-
nan perustyökalu. Ajantasaisen metsäsuunnitelma avulla 
metsänomistajan on helppo tutustua omaan metsäänsä ja 
asettaa tavoitteita sen käytölle ja hoidolle. Suunnitelma 
auttaa myös metsänhoitotöiden ja hakkuiden suunnittelus-
sa, arvokkaiden luontokohteiden huomioimisessa ja met-
säammattilaisen kanssa asioimisessa. Lisäksi suunnitelma 
helpottaa tilan arvioimista mm. tilakaupan tai sukupolven-
vaihdoksen perustaksi. Konkreettisena hyötynä ajantasaisen 
metsäsuunnitelman olemassaolosta on 10 prosenttiyksikköä 
korkeammat tuet metsänhoito- ja metsänparannustöihin.

kimmo kortelainen, 
metsäsuunnittelupäällikkö
Metsäkeskus	Kaakkois-Suomi

Yksityismetsien metsäsuunnittelu toteutetaan keskite-
tysti alueellisena suunnitteluna. Sen yhteydessä tehdään 
halukkaille metsänomistajille tilakohtainen metsäsuunni-
telma, jonka tilaa noin 60 prosenttia metsänomistajista. 
Yhteiskunta tukee alueellista metsävaratiedon keruuta, 
joten tilakohtainen metsäsuunnitelma maksaa metsän-
omistajalle Kaakkois-Suomessa vain 8 –10 €/hehtaari. 

Metsäsuunnittelun yhteydessä kerättäviä metsävara-
tietoja puolestaan hyödynnetään mm. alueellisissa kylän, 
kunnan tai koko maakunnan alueen yhteenvetolaskelmis-
sa. Laskelmia tarvitaan muun muassa puunhankinnan ja 

metsänhoidon yleissuunnittelussa. Metsänomistajakoh-
taisia tietoja ei voi yksilöidä alueellisista laskelmista. Uusi 
metsäsuunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi. Met-
sänomistaja on alusta alkaen mukana kertomassa omia 
toiveitaan suunnittelua tekevälle metsäammattilaiselle. 
Suunnittelutyön vaiheet sovitetaan metsänomistajan ai-
katauluihin ja tarpeisiin.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka perustoiminto-
ja ovat ympäristö- ja asiakaslähtöinen metsätalous sekä 
luonnonsuojelu. Sen hallinnassa on liki kolmannes Suo-
mea (12,4 milj. ha) luonnonvaroineen – metsiä, rantoja, ve-
siä ja maa-aineksia. Metsähallituksen haastava tehtävä on 
hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät 
suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. 

Valtion metsiin kohdistuu paljon erilaisia odotuksia. 
Niitä maita käytetään mm. suojelualueiksi, porolaitumiksi 
ja maa-ainesten ottoon. Niillä myös retkeillään, marjas-
tetaan, sienestetään, metsästetään ja kalastetaan paljon. 
Valtion metsät tuottavat työpaikkoja, puuraaka-ainetta 
ja rahaa valtiolle. Metsien eri käyttömuodot ovat osittain 
ristiriidassa keskenään.

Luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen maa- ja 
vesialueiden käytön suunnittelua, jossa määritetään, mitä 
toimintoja eri alueilla harjoitetaan ja millä voimakkuudel-
la. Suunnittelussa tehdään tarkentavia maankäyttöratkai-
suja ja päätetään muun muassa metsätalouden hakkuu-
määristä ja metsänhoidon tavoitteista, luonnonsuojelu-
alueiden hoidon ja käytön lähiajan tavoitteista, virkistys-
käytön painopistealueista sekä kaavoitus- ja maa-aines-
toiminnan tavoitteista. 

Päätöksien pohjaksi suunnittelussa kerätään ja tuo-
tetaan tietoa luonnonvaroista sekä niihin kohdistuvista 
odotuksista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Met-
sähallituksessa käytetään vuorovaikutteista toimintata-
paa, jossa sidosryhmille ja kansalaisille tarjotaan mahdol-
lisuuksia osallistua suunnitteluun. Paikallisten sidosryh-
mien muodostamissa yhteistyöryhmissä arvioidaan eri 
näkökulmista muun muassa luonnonvarojen nykytilaa ja 
niiden tulevia käyttötarpeita sekä otetaan kantaa toimin-
nan painotuksiin. Myös yksittäiset kansalaiset voivat ot-
taa kantaa suunnitelmiin esimerkiksi kylätapaamisissa tai 
erilaisten verkkopalveluiden kautta. 

Suunnittelutyössä pyritään varmistamaan, että kaikki 
kestävyyden osa-alueet tulevat tasapainoisesti huomi-
oon otetuksi. Suunnittelussa pyritään saamaan erilaiset 
tavoitteet myös yhteensopiviksi alueen luonnonvarojen 
tarjoamien mahdollisuuksien kanssa, ottaen toisaalta 
huomioon myös Metsähallitukselle asetetut muut yleiset 
tavoitteet. Niinpä yhteistyöryhmän onkin kyettävä rat-
kaisemaan muun muassa tulosten ja tavoitteiden keski-
näinen arvo- ja tärkeysjärjestys. Tällaisissa monitahoisissa 
päätöstilanteissa voidaan päätöksen tukena käyttää eri-
laisia äänestysmenetelmiä.

pouta Tapio,	aluejohtaja
Metsähallitus

Erilaisilla toimintatavoilla on alueellisesti hyvin monen-
laisia vaikutuksia. Esimerkiksi luonnonsuojelu parantaa 
alueen monimuotoisuutta, mutta saattaa myös vaikeut-
taa paikallisten puunjalostajien raaka-aineen saantia. Met-
sätalous tuottaa raaka-ainetta ja työpaikkoja, mutta voi 
toisaalta hankaloittaa alueen matkailukäyttöä. Ja rantoja 
kaavoittamalla saadaan toisille mökkipaikkoja, mutta sa-
malla vapaasti käytettävät rannat vähenevät. 

Luonnonvarasuunnittelussa vertaillaan toiminnan pai-
notusten vaikutuksia vaihtoehtolaskelmien avulla. Metsä-
hallituksen edustajat ja yhteistyöryhmät valitsevat tarkas-
teltavaksi useita erilaisia toimintavaihtoehtoja. Maankäyt-
tötapaa muuttaen ja metsien käsittelyä laskennallisesti 
vaihdellen luodaan kehitysennusteita, joiden avulla voi-
daan konkretisoida toiminnan vaikutuksia vaikkapa tuo-
tetun puuraaka-aineen määrään, työllisyyteen tai maise-
maan. 

puHeesTa poiMiTTua: luonnonvarasuunniTTelu yHTeensoviTTaa valTion MeTsien käyTTöMuoToJa

puHeesTa poiMiTTua: MeTsävaraTiedoT Ja MeTsäsuunniTelMaMeTsänoMisTaJan pääTöksen Tukena



��   |  	PMA	21

laittaa kuitenkin omaan ajalliseen ”viitekehyk-
seensä”, jolloin Suomen kansantaloutta nostet-
tiin maailman hyvinvointivaltioiden joukkoon, 
menettelytavat tulevat hyvinkin ymmärrettä-
viksi ja perustelluiksi.

1991–1996 syöksyttiin hetkellisesti syvälle
1990-luvun alun lama jätti jälkensä myös met-
sätalouteen ja metsien hoitoon. Metsätalouden 
organisaatioiden henkilöresurssit supistuivat 
kolmanneksen. Metsäkeskuksissa resurssien vä-
heneminen kohdistui erityisesti metsälain val-
vonnan löystymiseen, mikä näkyi välittömästi 
metsien hoidon tason laskuna. 

Samoille vuosille ajoittui myös luonnon-
hoidon vahva esiinmarssi, jonka nivomises-
sa osaksi käytännön metsätaloutta jouduttiin 
maksamaan oppirahoja. Luonnonhoidon ja 
metsien monimuotoisuuden huomioiminen 
miellettiin monesti väärin, joko tarkoituksella 
tai tahattomasti. Alalle syntyi uusi termi, pus-
kametsätalous. Luonnonmukaista oli, kun jätti 
hoitotyöt tekemättä.

Kolmessa, neljässä vuodessa metsien uu-
distamisen taso laski, uudistamisrästien määrät 
kasvoivat nopeasti ja taimikonhoidon määrät 
laskivat puoleen hoidollisesta tarpeesta. Ajan-
jakso osoitti, miten nopeasti hyvä metsänhoi-
don taso laskee, kun lain tulkintaa ja valvontaa 
löysennetään ja luonnonhoidon nimissä hyväk-
sytään lähes mitkä tahansa hoitomenetelmät, 
myös hoitamattomuus.

nuksen voimakkuus oli tarkkaan säädelty ja 
kontrolloitu.

Kyseisen ”tehometsätalouden aikakauden” 
metsänhoitomenetelmiin on jälkeenpäin kohdis-
tettu voimakastakin arvostelua, erityisesti ympä-
ristöjärjestöjen taholta. Jotakin hyvää kuitenkin 
saatiin silloin metsänomistajat ja metsäammatti-
laiset ovat saaneet aikaan. 1960-luvulla Suomen 
metsien vuotuinen kasvu oli noin 55 miljoonaa 
kuutiota. Tällä hetkellä ne kasvavat vuodessa 
noin 80 miljoonaa kuutiota. Tämä lienee riit-
tävä osoitus, että suomalainen metsänhoito on 
onnistunut hyvin tavoitteessaan eli luonut kas-
vavan raaka-ainepotentiaalin metsäteollisuuden 
investointien lisäämiselle kotimaassa.

Joltakin osin tehokkuusvaatimuksissa ta-
pahtui ”ylilyöntejä”, samalla kun luonnonhoi-
to jäi liian vähälle huomiolle. Kun ajanjakson 

”Hyvä metsänhoito on sopeutettava luonnon 
omiin lakeihin. Niitä vastaan ei kannata toimia. 
Jos yrittää, siinä jää toiseksi.”

”Tehometsätalouden” aikakausi 1960–1990
Suomessa käynnistyi 1960-luvun puolivälissä 
voimakas metsien hoidon aikakausi. Maailman-
pankin rahoituksen avulla luotiin Mera-ohjel-
mat, jotka saivat 1970- ja 1980-luvuilla jatkoa 
kansallisten metsäohjelmien muodossa.

Mera-ohjelmat käynnistivät voimallisen va-
jaatuottoisten alueiden metsityksen, taimikon-
hoidon, metsäojituksen, metsätien rakentami-
sen ja metsänlannoituksen. Tiukka metsälaki 
ja sen tehokas valvonta osaltaan johtivat met-
sien tehokkaaseen uudistamiseen ja metsien 
puustopääoman kasvuun, kun metsien uudis-
tamiskypsyyden kriteerit ja metsien harven-

Mitä on hyvä metsänhoito?

pekka vainikka,	toiminnanjohtaja
Kaakkois-Suomen	metsänomistajien	liitto	ry.

Hannu Alalauri, Annu Jylhä-Pyykönen, Timo Junttila, Lea Jylhä, Timo Tolsa
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Lakiuudistus toi ryhtiä metsänhoitoon
Vuoden 1997 alussa tuli voimaan uusi metsä-
laki. Laki itsessään ei sisältänyt mullistuksia 
metsien hoitomenetelmien osalta, mutta lain 
voimaantulon yhteydessä valvonnassa palat-
tiin jälleen ”vanhaan”, tiukkaan linjaan. Se johti 
metsien uudistamisen ja taimikonhoidon mää-
rällisen ja laadullisen tason nousuun. 

Tällä hetkellä metsien hoidossa asiat ovat hy-
vällä mallilla. 1990-luvulla kertyneet uudistamis-
rästit on saatu kuntoon ja metsien uudistaminen 
hoidetaan jälleen vastuullisesti. Taimikonhoidos-
sa ja nuorten metsien hoidossa määrät on saatu 
nostettua lähes tavoitetasolle. Nuorten metsien 
hoitotyömäärien nousua on avittanut suuresti 
Kansallisen metsäohjelman myötä 1990-luvun 
loppuvuosina tapahtunut valtion tuen (keme-
ra-rahoitus) kaksinkertaistuminen.

Hyvä metsänhoito toimii luonnon ehdoilla 
Hyvä metsänhoito on ihmisen luoma käsite ja 
oman aikakautensa tuote. Sen sisältö muuttuu 
ajan muutosten mukana. Viimeisin suuri muu-
tos tapahtui viime vuosikymmenellä, kun luon-
nonhoito ja metsien biologisen monimuotoi-
suuden säilyttäminen tuli osaksi hyvää metsän-
hoitoa. Se kirjattiin myös vuoden 1997 metsä-
lakiin. Samanaikaisesti metsiin tuli sertifiointi, 
jossa metsätalouden toimijat sitoutuvat vapaa-
ehtoisesti hoitamaan metsiä kestävästi talouden, 
luonnon ja kaikkien ihmisten kannalta.

Muutosten myötä metsänhoitoon tuli uusia 
haasteita. Taloudelliset ja luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämisen tavoitteet ovat osit-
tain ristiriidassa keskenään. On löydettävä oi-
kea tasapaino niiden välillä. Metsänhoidossa 
joudutaan myös pohtimaan luonnonhoidon 
kustannusten jakoa metsänomistajien ja yh-
teiskunnan välillä. 

Virheitä tapahtuu
Myös virheitä sattuu. Männyn istutus sai liian 
hallitsevan aseman 1970 ja 1980-luvuilla. Re-

hevällä metsämaalla tai pellolla kasvava heik-
kolaatuinen männikkö ei tänä päivänä mieltä 
ylennä, kun kuusitukki on hinnaltaan paras ja 
kysytyin puutavaralaji. Koivua kaadettiin aika-
naan turhaan, kun sillä ei ollut rahallista arvoa. 
Onkohan jo opittu, että kasvupaikalle sopiva 
puulaji on tärkeämpää kuin senhetkiset suh-
danteet ja hintasuhteet? Soiden ojituksissa ja 
pellon metsityksissä on myös jouduttu totea-
maan, ettei hyvä metsänhoito ole helppoa. 

Vaikka virheistä on opittu, niitä tullaan var-
masti tekemään myös jatkossa.

Uudet hoitosuositukset käyttöön tänä kesänä
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on par-
haillaan uusimassa valtakunnallisia metsien-
hoitosuosituksia. Ne ovat ohjenuora hyvälle 
metsien hoidolle, mutta tehdyt uudistukset ar-
veluttavat. 

Uusien suositusten yksi lähtökohta on, että 
metsänomistajille tulee tarjota enemmän vaihto-
ehtoisia toimintatapoja metsien hoitoon ja käsit-
telyyn, sillä tutkimusten mukaan metsänomista-
jien arvot ovat muuttuneet: jotkut korostavat ta-
loudellisia arvoja, jotkut maisema-, luonto – tai 
virkistysarvoja. Ajatus kuulostaa hienolta, mutta 
pitää sisällään myös riskin. Jos mennään yli sii-
tä, missä rima on matalin, se johtaa vääjäämät-
tä metsien hoidollisen tason laskuun.

Muutoksia tulee mm. harvennusvoimak-
kuuksiin: uudet ohjeet mahdollistavat voi-
makkaammat harvennukset kuin nykyiset. 
Tilanne lipsahtaa helposti harvennusmetsien 
vajaapuustoisuuteen, josta laskun saa maksaa 
metsänomistaja. Uudistamiskypsyysnormeja 
lasketaan, jolloin vaarana on, että parhaassa 
arvokasvussa olevia metsiköitä hakataan en-
nenaikaisesti.

Moton hienomotoriikkaa metsäakateemikoille. Metsäkonekuljettaja Janne Latun 
opissa Tuula Nuutinen ja Annu Jylhä-Pyykönen.
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Metsien suojelun tulevat haasteet

pertti siilahti, Valtuuston puheenjohtaja
Suomen	luonnonsuojeluliitto

Metsien suojelu kansainvälisenä ja  
kansallisena vastuuna
Metsien suojelusta puhuttaessa muistutetaan 
usein, että suojelussa on huomioitava myös 
sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset seikat. 
Metsien ekologisen kestävyyden turvaamisen 
tarve voidaan nähdä myös taloudellisten ja so-
siaalisten toimintojen seurauksena: metsätalous 
on edelleen merkittävin uhanalaisuutta aiheut-
tava tekijä Suomessa.

Asian voi muotoilla myös toisin: metsä-
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
edellyttää joko edustavaa suojelualueiden ver-
kostoa ja tehostettua monimuotoisuuden huo-
miointia talousmetsissä tai vaihtoehtoisesti al-
haista metsien hyödyntämisen astetta. 

Suomessa maan metsäpoliittisen linjan mu-
kaan metsien käyttöä pyritään kuitenkin edel-
leen tehostamaan. Metsien suojelu pysyy siis 
edelleen kovana haasteena. Sille ei ole edelleen-
kään asetettu mitään virallista tavoitetta. Ete-
lä-Suomessa tiukasti suojeltuja metsiä on noin 
2,5 %, kun taas kansainväliset suositukset ovat 
noin 10 % metsäpinta-alasta.

Tuorein tutkimus, viime vuonna valmistu-
nut Suomen monimuotoisuusohjelman arvi-
ointi, sekä Uhanalaisten lajien seurantatyöryh-
män viimeisin mietintö osoittavat, ettei met-
säluonnon köyhtyminen ole pysähtynyt (noin 
40 prosenttia noin 1 500 uhanalaisesta eliöla-
jistamme elää metsissä (UHEKS-toimikunta 
vuonna 2000). Lajien uhanalaisuuden lisäksi 

metsäisten luontotyyppien uhanalaisuus saata-
neen selvitettyä ensi vuoteen mennessä. 

Kansainvälisten sitoumusten mukaista ta-
voitetta pysäyttää monimuotoisuuden köyhty-
minen viimeistään vuoteen 2015 mennessä tus-
kin tullaan saavuttamaan. Tekemistä siis riittää 
ja yhteisen tavoitteen asettaminen eri toimijoi-
den kesken voisi selkeyttää tätä työtä. 

Metsäsektori joutunee sopeutumaan lähitule-
vaisuudessa merkittäviin muutoksiin toimialal-
laan ja näitä paineita on pyrittävä sovittamaan 
yhteen Kansallisen metsäohjelman (KMO) päivi-
tyksessä. Kun metsien kasvu on tällä hetkellä sel-
keästi hakkumääriä suurempi, olisi samassa yh-
teydessä täysin perusteltua hoitaa kuntoon myös 
metsien suojeluun liittyvät asiat. Näin toteutet-
taisiin jo vuonna 1999 Valtioneuvoston edellyt-
tämää Kansallisen metsäohjelman tasapainoista 
toteuttamista talouskäytön ja suojelun välillä. 

Vapaaehtoisuus puntarissa
Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman (MET-
SO) jatkosta päätetään loppuvuodesta osana 
Kansallisen metsäohjelman (KMO) päivittä-
mistä. Tällöin on myös käytettävissä kokemuk-
sia vapaaehtoisten suojelukeinojen toimivuu-
desta (METSO:n pilottihankkeet: luonnonar-
vokauppa, metsänomistajien yhteistoiminta-
verkostot, suojelualueiden hankinta tarjousten 
perusteella; sekä WWF:n perintömetsät). 

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Ete-
lä-Suomen metsien suojelussa tulee jatkossa 

Hyvän MeTsänHoidon kulMakiveT

1. Selkeä metsälaki ja sen tiukka valvonta
Metsälailla ja sen valvonnalla on suuri vaikutus metsien 
hoidon tasoon. Osa metsänomistajista hoitaa asiansa 
vastuullisesti, mutta huomattavan moni jättää tarpeel-
liset uudistamis- ja hoitotyöt tekemättä tai käyttää 
”halpoja” menetelmiä, jotka johtavat heikkotuottoisiin 
ja laatuisiin metsiin. Jos lain tulkinnassa ja valvonnassa 
annetaan löysää, metsien hoidon taso romahtaa. 

2. Metsien uudistamisvelvoite 
Metsien uudistamisvelvoite on ollut jo puolen vuosi-
sadan ajan Suomen metsien hoidon perusta. Siitä on 
pidettävä kiinni, jotta metsien tuottokunto säilyy ja 
metsäteollisuus saa riittävät raaka-ainevarat tulevai-
suudessakin. Tähän saakka uudistamisvelvoitetta on 
pidetty itsestäänselvyytenä, mutta tulevaisuus tuo 
uudet haasteet kun ammattimetsurit ikääntyvät ja 
metsänomistajien oma työpanos vähenee. 

3. Taimikonhoito
Jos taimikot hoidetaan ajallaan riittävän tehokkaasti, 
ei ensiharvennusvaiheessa ole enää hoitotarvetta, vaan 
ensiharvennukset voidaan myydä normaalina leimikko-
na. Nuorten metsien hoidossa pitäisikin painottaa tai-
mikon varhaishoitoa ja varsinaista taimikonhoitoa riu-
kuuntuneiden ensiharvennusmetsien hoidon sijasta. 

4. Harvennushakkuut
Harvennushakkuut ovat osa metsien hoitoa. Erityi-
sesti ensiharvennukset tulee nähdä hoidollisena työ-
nä, vallitseva kantohintataso ja puunmyyntitulot ovat 
toissijaisia. Harvennusmäärät tulee nostaa hoidolli-
selle tavoitetasolle, mielellään ylikin, sillä harvennus-
rästejä on kertynyt metsiin useiden vuosien ajan.

5. Valtion tuki- ja veropolitiikka
Valtion tuki- ja veropolitiikalla on suuri vaikutus met-
sänomistajien käyttäytymiseen metsien hoidossa. 
Vaikka kyse ei ole isoista rahallisista arvoista, niin ”tu-
ki- ja veroporkkanat” ohjaavat selvästi metsänomista-
jien käyttäytymistä.
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käyttää laajaa keinovalikoimaa ja kaikkiin vaih-
toehtoihin tulee suhtautua avarasti ajatellen. 
Metsien suojelu luonnonsuojelulain nojalla ei 
ole itseisarvo, lopputulos koko keinovalikoimaa 
käyttäen ratkaisee. 

Vapaaehtoisten suojelukeinojen haasteena 
on, miten hyvin metsänomistajien tarjonta ja 
asenteiden muuttuminen vastaa suojelutarpei-
den kysyntään Ongelmia tuottaa edellä oleviin 
keinoihin liittyvä määräaikaisuus, korvausten 
taso ja määräytymisperusteet. Pelkän vapaaeh-
toisuuden varaan Etelä-Suomen metsien suo-
jelua ei kuitenkaan voi jättää. Valtion rahoi-
tuksen turvaaminen suojelulle on olennainen 
toimenpide.

Etelä-Karjalan metsät 
Etelä-Karjalassa on maan heikoin metsien suo-
jelutilanne; suojeltuna on vain runsaat 0,5 pro-
senttia metsäalasta. Kaakkois-Suomen metsä-
ohjelman laatimisessa vapaaehtoiset luonnon-
suojelujärjestöt ovat olleet mukana, mutta esi-
merkiksi suojelutavoitetta ohjelmaan ei ole saa-
tu, vaikka muut tavoitteet ovat numeerisesti 
selvästi määritetyt. Ohjelmassa todetaan kui-
tenkin, että suojelutasoa voisi nostaa 2–3 pro-
senttiin metsäalasta ilman, että sillä olisi talou-
dellisia haittavaikutuksia. 

Merkittävimpinä puutteina metsien moni-
muotoisuuden suojelussa voi mainita lehtojen, 
vanhojen metsien, harjumetsien ja rehevien 
korpien suojelun alhaisen suojeluasteen. 

Mikael Hildén,	professori
Suomen	ympäristökeskus

Vapaaehtoisuuden lähtökohdat
Yhteiskunnalliset muutokset tukevat kehitystä, jossa 
erilaiset visiot ja arvot metsien hoidossa kilpailevat yhä 
tasaväkisemmin. Vapaaehtoisen metsiensuojelun lähtö-
kohtana on, että puuntuotanto, suojelu ja muu hyödyn-
täminen otetaan huomioon yhä tasapuolisesti. Viralli-
nen liturgia kestävän kehityksen julistuksissa ei riitä. 

Vapaaehtoisuuden ekologiset haasteet
- Kohdentaminen: monimuotoisuuden kannalta arvok-

kaiden kohteiden omistajat eivät ehkä välitä suoje-
lusta, ja ne, jotka haluavat suojella eivät ehkä omista 
arvokkaita kohteita.

- Pinta-ala ja pirstoutuneisuus: erilliset saarekkeet jää-
vät eristyneiksi.

- Aikaskaala: arvot kehittyvät hitaasti, mieli muuttuu 
nopeasti

Vapaaehtoisuuden taloudelliset haasteet
- Eri kannustimien vaikuttavuus: verot vs tuet.
- Markkinoiden luominen: transaktiokustannuksia hal-

linnossa
- Kustannus-vaikuttavuus: syntyykö ”turhaa suojelua” 

– joka on ongelma, jos yhteiskunta maksaa siitä

Vapaaehtoisuuden yhteiskunnalliset haasteet
- Joustavat, mutta samalla ennakoitavissa olevat peli-

säännöt: innovatiivisuuden ehto.
- Eri ohjauskeinojen ja viestien yhteisvaikutukset/risti-

riitaisuudet.
- Mitä tehdä, jos vapaaehtoisuus osoittautuu riittä-

mättömäksi asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi?

Lentääkö siis metso?
Monenlaisia metson munia on kuoriutumassa, mm. 
luonnonarvokauppa, yhteistoimintaverkostot ja tar-
jouskilpailu. Nähtäväksi jää, lähtevätkö uudet ratkaisut 
lentoon, ts. ovatko ne vaikuttavuudeltaan hyviä, talo-
udellisesti perusteltavissa ja innovaatioihin kannusta-
via. Toiminnan seuranta ja jatkuva arviointi on välttä-
mätöntä.

puHeesTa poiMiTTua: vapaaeHToisen suoJelun HaasTeeT

Unto Valpas, Christer Michelsson,  
Terhi Koipijärvi, Jouni Lind, Eero Yrjö-Koskinen.

Taustalla Jouni Lind ja Kari Pilhjerta.
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M E T S ä A K AT E M I A N	 	
T U L E VA I S U U S T Y ö PA J A N	 	
Y H T E E N V E TO

viitoitusta visiointiin

eeva Hellström, johtaja
Päättäjien	Metsäakatemia

Pontta politiikan perustaan
Kansallinen metsäohjelma on aiesopimus val-
tion kanssa. Siinä valtio määrittelee oman si-
toutumisensa eri asioihin. Metsäsektorin kehit-
täminen on pitkäjänteistä työtä, joten on tär-
keää löytää yli hallituskauden kestävä yhteinen 
tahtotila. Vähintäänkin eri toimijoiden roolit 
ohjelman toteuttamisessa tulee sopia selväksi.

Lähtökohtaisesti viisaus teollisuuden kehit-
tämisessä on teollisuudessa itsessään. Valtion-
hallinto voi kuitenkin tukea ja luoda edellytyk-
siä sille. Jotta ponnistelut saadaan yhdensuun-
taisiksi, teollisuuden on aktiivisesti osallistutta-
va yhteisen näkemyksen muodostamiseen. 

Vaikka eri toimijat riitelevätkin monista asi-
oista, kuten ympäristöasioista, meillä on myös 
yhteisiä etuja ja tarpeita Erimielisyys yhdessä 
asiassa ei saisi estää yhteistä tahtotilaa toisessa. 
Minkälaista tahtotilaa tarvitaan?

Metsäsektorilta tarvitaan rohkeutta ja en-
nakkoluulottomuutta visioiden asettamisessa. 
Myönteinen, mahdollisuuksia painottava ajat-
telu on tärkeää. Vision tulee silti olla uskotta-
va. Se on mahdollista vain jos vision saavutta-
miseksi voidaan esittää ainakin yksi mahdolli-
nen polku, vaikka se ei olisikaan todennäköisin. 
Muutoin kyseessä on vain unelma. 

Keskeinen lähtökohta on kenelle visio teh-
dään. Visiossa ei riitä, että Suomi on entistä pa-
rempi tai paras sijaintipaikka yrityksille. Avain-
sana yhteiskuntarauhaan ja alan imagon raken-
tamiselle on se, että metsistä pyritään saamaan 

hyvinvointia kaikille suomalaisille. 
Visioita terävöittää myös numeeristen ta-

voitteiden asettaminen. Luokittelu lyhyen ja pit-
kä aikavälin tavoitteisiin puolestaan helpottaisi 
numeeristen lukujen asettamista johtotähdiksi. 
Tärkeää on myös erottaa toisistaan strategiset 
päämäärät ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Metsäohjelman täytyy myös olla vahvasti yh-
teydessä muun yhteiskunnan päämääriin. Laaja 
näkemys tarkoittaa myös ihmisten mukaan otta-
mista yli klusterirajojen. Niin ikään metsien eri 
käyttömuotojen yhteensovittamiseen voidaan 
päästä vain sidosryhmiä aidosti osallistamalla 
ja kuuntelemalla. Toisaalta, kun kaikki eri tahot 
ovat edustettuina, ei pystytä valikoimaan ja fo-
kusoimaan tavoitteita. Kärki ja mielenkiinto hä-
viää. Näin on vaarassa käydä nytkin.

Kurssilla myös pohdittiin sitä, onko kan-
sallisen metsäohjelman syytä olla nimenomaan 
metsäohjelma? Eikö Suomelle johtavana met-
säklusterimaana olisi jo aika saada aidosti poik-
kisektorialinen ja kokonaisvaltainen metsäklus-
teriohjelma? 

Päämäärät päättäjien puntarissa
Sekä Metsäakatemian kurssilla että kevään 2006 
Metsäpäivillä osanottajien annettiin ottaa kan-
taa ohjelmatyön keskeisiin lähtökohtiin äänes-
tyslaitteilla. Aluksi arvioitiin Metlan tulevai-
suuskatsauksessa esitettyä kahta metsäsekto-
rin tulevaisuudenkuvaa, jotka voidaan tiivis-
tää seuraavasti. 

”Nykyrakenteiden kehittäminen” -skenaari-
ossa suuria rakenteellisia muutoksia vältetään, 
sillä niihin liittyy liikaa riskejä ja ne saattavat 
nostaa esiin eturyhmien välisiä jännitteitä. Ny-
kyisiä rakenteita kuitenkin päivitetään hallitusti 
sen verran kuin olosuhteet vaativat; tehdään toi-
mintaympäristön muutoksista aiheutuvat järke-
vät ja välttämättömät muutokset, jotka turvaavat 
nykyisen toiminnan sujuvan jatkumisen.

”Aktiivinen muutos” -skenaariossa yhteis-
kunta haluaa metsäalan nykyrakenteisiin muu-
toksia, joita se edistää aktiivisin toimenpitein. 
Panostetaan uusien tuotteiden, palvelujen ja 
toimintamallien kehittämiseen (biojalostamot, 
matkailu, metsänomistusmuodot, metsien suo-
jelu, organisaatiorakenteet, jne.). Ollaan val-
miita ottamaan riskejä ja odottamaan tuloksia 
vasta pitkällä aikavälillä. Vanhan ja uuden ke-
hittämisen yhteensovittaminen luo alan sisäi-
siä jännitteitä hyväksyttävyyden ja muuttuvien 
tulonjakovaikutusten myötä, mutta ne ollaan 
valmiit kohtaamaan.

Sekä Metsäakatemian että Metsäpäivien 
osanottajista suurin osa näki aktiivisen muu-
toksen toivottavammaksi vaihtoehdoksi, joskin 
yhteiskunnalliset vaikuttajat olivat metsäväkeä 
hieman uudistushaluisempia. Molemmissa ryh-
missä valtaosa oli kuitenkin hyvin pessimistisiä 
muutoksen toteutumisen suhteen. 

Metsäakatemian osanottajat pitivät kan-
salliseen metsäohjelman luonnoksessa esitet-
tyjä kaikkia päämääriä hyvin kannatettavina 
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asioita. Strategisena luettelona se on kuitenkin 
liian laaja ollakseen vaikuttava. Tarvitaan prio-
risointia. Todennäköisesti 3–4 keskeisimmästä 
päämäärästä huolehtiminen palvelisi samalla 
myös muiden päämäärien toteutumista. Onkin 
löydettävä ne kriittiset osatekijät, joiden pitää 
olla kaikissa tilanteissa kunnossa. 

Metsäväen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien 
näkemykset keskeisimmistä kansallisen metsä-
ohjelman strategisista päämääristä olivatkin var-
sin yhteneväiset. Kumpikin ryhmä korosti kil-

Aktiivisen muutoksen tulevaisuudenkuvan 
toivottavuus ja todennäköisyys Metsäpäivien  
ja Metsäakatemian osanottajien mukaan.

pailukykyisten toimintaedellytysten tarjoamis-
ta metsäsektorille, tehokasta innovaatiojärjestel-
mää sekä metsien mahdollisuuksia tukea tasa-
painoista alueellista kehitystä ja työllisyyttä. 

Yhdessä suhteessa ero metsäväen ja yhteis-
kunnallisten vaikuttajien välillä oli kuitenkin 
merkittävä: Metsäpäivien yleisö äänesti kaik-
kein tärkeimmäksi strategiseksi päämääräksi 
metsävarojen monipuolisuuden ja runsauden 
sekä metsätalouden kannattavuuden. Metsä-
akatemian vaikuttajien listassa metsävarat si-

joittuivat vasta sijalle neljä. Eräs Metsäakatemi-
an kurssilaisten korostama strateginen päämää-
rä, joka ei ohjelmaluonnoksessa näy, on metsä-
sektorin imagosta huolehtiminen ja viestintä. 
Kaikkien päämäärien toteuttamisessa metsä-
akateemikot korostivat niin ikään sektorirajat 
ylittävää yhteistyötä. 

Yksityiskohtaisempi Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan 
raportti on julkaistu Metsäakatemian verkkosivuilla olevassa 
kurssin materiaaliarkistossa (www.smy.fi/pma). 
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pääTTäJien MeTsäakaTeMia �1   ·   kirkkonuMMi  ·   eTelä-karJalaOH J E L M A

seMinaaripäivä, kirkkonuMMi �.5. MaananTai

kurssin avaus
Tervetuloa	–	Suomalaisen	metsätalouden	ja	Suomen	Metsäyhdistyksen	
yhteinen	taival

Puheenjohtaja	Heikki	Juslin,	Suomen	Metsäyhdistys	ry.
Metsäakatemian	avaus	

Erityisavustaja	Jouni	Lind,	Maa-	ja	metsätalousministeriö

Metsät maailman mittakaavassa – ratkaisuja metsistä
Globaalit	vastuut	ja	paikalliset	vastaukset	metsien	käytössä	

Professori	Olavi	Luukkanen,	Helsingin	yliopisto
Voiko	metsätalous	hidastaa	ilmastonmuutosta?	Pitääkö	sen?	

Professori	Pekka	Kauppi,	Helsingin	yliopisto

Metsäsektorin kansainväliset raamit ja rakenteet
Metsäklusteri	globaalissa	työnjaossa	

Principal	Petri	Vasara,	Jaakko	Pöyry	Consulting
Metsäkysymykset	EU:n	sisä-	ja	ulkopolitiikassa	

Ylitarkastaja	Kaisa	Pirkola,	Maa-	ja	metsätalousministeriö

Tulevaisuus tutkaimessa
Metsäsektorin	tulevaisuuskatsaus	–	vaihtoehtoja	metsäpolitiikalle	

Erikoistutkija	Lauri	Hetemäki,	Metsäntutkimuslaitos
Metsäakatemian	tulevaisuustyöpaja	(osa	1)

iltaohjelma
Kurssi-illallinen	

Isäntänä	toimitusjohtaja	Jussi	Pesonen,	UPM-Kymmene	Oyj

MaasToJakso, eTelä-karJala 1�.5. keskiviikko

puusta pitkälle, stora enso Timber, Honkalahden saha,  
karjalan portti, Joutseno
Etelä-Karjala	metsämaakuntana	

Maakuntajohtaja	Timo	Puttonen,	Etelä-Karjalan	liitto
Tutustuminen	Honkalahden	sahaan	

Tehdaspäällikkö	Tuomo	Hartikainen,	Stora	Enso	Timber,	Honkalahden	saha
Puutuoteteollisuuden	strategiat	ja	tulevaisuudennäkymät	

Professori	Timo	Kärki,	Lappeenrannan	teknillinen	yliopisto
Puurakentaminen	

Ylijohtaja	Jouni	J.	Särkijärvi,	ympäristöministeriö

Monimuotoisuus metsäluonnossa ja sen suojelussa,  
metsäkohde, Joutseno
Opastettu	luonnonarvoihin	tutustuminen	

Koulutusasiantuntija	Eija	Kuusisto,	Metsäkeskus	Kaakkois-Suomi	
Liittovaltuuston	puheenjohtaja	Pertti	Siilahti,	Suomen	
Luonnonsuojeluliitto

Metsien	monimuotoisuus	suojelun	perustana	
Liittovaltuuston	puheenjohtaja	Pertti	Siilahti,	Suomen	
Luonnonsuojeluliitto

Metso	lennossa	–	metsien	suojelun	vapaaehtoiset	keinot	
Ohjelmajohtaja	Mikael	Hildén,	Suomen	ympäristökeskus

Metsästä on moneksi – tänään ja tulevaisuudessa,  
valtionhotelli, imatra
Metsän	ja	riistan	hyvinvointi	–	yhteinen	haaste	

Toiminnanjohtaja	Raimo	Vajavaara,	Metsästäjäin	Keskusjärjestö
Valtion	metsien	käyttömuotojen	yhteensovittaminen	

Aluejohtaja	Tapio	Pouta,	Metsähallitus
Metsäakatemian	tulevaisuustyöpaja	(osa	II	A)

iltaohjelma, rantalinna, ruokolahti
Tiukassa	tahdissa,	yhdessä	yrittäen	–	kirkkovenesoutu	Ruokolahdelle	
Illanvietto	Rantalinnassa
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MaasToJakso, eTelä-karJala 1�.5. TorsTai

perhemetsätalous puuhuollon perustana, tuontipuu tärkeänä tukena, 
imatran kylpylähotelli
Perhemetsänomistajan	huolehtivat	sekä	puuntuotannosta	että	
monimuotoisuudesta

Metsäasiantuntija	Lea	Jylhä,	MTK
Tuontipuun	alkuperäkysymykset	

Laatu-	ja	ympäristöjohtaja	Terhi	Koipijärvi,	Metsäliitto	Osuuskunta

Taimesta tehtaalle, Metsäkohde, ruokolahti
Mitä	on	hyvä	metsänhoito	

Toiminnanjohtaja	Pekka	Vainikka,	Kaakkois-Suomen	metsänomistajien	
liitto	ry.

Metsävaratiedot	ja	metsäsuunnitelma	metsänomistajan	päätöksen	tukena	
Metsäsuunnittelupäällikkö	Kimmo	Kortelainen,		
Metsäkeskus	Kaakkois-Suomi

Metsänomistajan	haastattelu	
Metsänomistaja	Ritva	Berg

Suomalainen	puu	ja	osaaminen	puuhuollon	perustana	
Aluejohtaja	Jari	Mutanen,	Stora	Enso	Metsä

Metsäenergiaa!	
Vanhempi	tutkija	Lauri	Sikanen,	Metsäntutkimuslaitos

Hakkuunäytös	
Hankintaesimies	Matti	Oksanen,	Stora	Enso	Metsä	
Asko	Löppönen	ja	Martti	Sjöholm,	Metsäkone	Sjöholm	Martti	Oy

paperi ja pakkaaminen tänään ja tulevaisuudessa,  
stora enson imatran tehtaat
Pohdintoja	Suomessa	olevan	metsäteollisuuden	tulevaisuudesta	kevään	
2006	tilanteessa

Teollisuusneuvos	Kimmo	Kalela
Kuitupohjaiset	pakkaukset	tulevaisuudenkin	voittajina?	

Tutkimus-	ja	kehitysjohtaja	Risto	Vesanto,	Stora	Enso	Packaging	Boards,	
New	Business	Innovations	

Stora	Enson	Imatran	tehtaat	ja	tuontipuu	tehtaan	puuhuollossa	
Markkinointijohtaja	Jorma	Ignatius,	Stora	Enso,	Imatran	tehtaat

Tutustuminen	kartonkitehtaaseen

päivän päätös ja illanvietto, Honkapirtti, imatra
Metsäakatemian	tulevaisuustyöpaja	(osa	II	B)
Illanvietto	suunnitteluryhmän	ja	paikallisten	kanssa	

Isäntänä	metsäpäällikkö	Matti	Karjula,	Stora	Enso	Metsä

MaasToJakso, eTelä-karJala 1�.5. perJanTai

Metsäsektorin tulevaisuus työapaja, imatran kylpylähotelli
Ryhmätöiden	tulosten	esittely	

Kurssin	osallistujat
Metsäsektorin	tulevaisuuspaneeli,	Metsäakatemian	tulevaisuustyöpaja	(osa	III)	

Puheenjohtajana	johtaja	Eeva	Hellström,	Päättäjien	Metsäakatemia
	 Panelisteina:		 Vararehtori	Ilkka	Pöyhönen,	Lappeenrannan	teknillinen	
	 	 yliopisto
	 	 Johtaja	Anssi	Niskanen,	Metsäalan	tulevaisuusfoorumi
	 	 Markkinointikoordinaattori	Sari	Kuvaja,	AgfoFair
	 	 Tutkija	Jakob	Donner-Amnell,	Joensuun	yliopisto,
	 	 yhteiskuntapolitiikan	laitos

kurssin päätös
Kurssin	päätöskeskustelu,	Metsäakatemian	tulevaisuustyöpaja	(osa	IV)
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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
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