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Suomi elää metsästä! Suomella on suurem-
mat metsäteollisuustuotteiden viennillä an-
saitut tulot asukasta kohti laskettuna kuin
millään muulla maalla maailmassa. Tämä
kertoo metsän erittäin merkittävästä asemas-
ta suomalaisessa teollisuudessa. Suomi on
myös maailman metsäisimpiä maita: asukas-
ta kohden metsämaata on yli kuusitoista ker-
taa niin paljon kuin Euroopassa keskimäärin.

Suomi on poikkeuksellisen riippuvainen
metsän ja luonnon hyvinvoinnista, perustuu-
han vientituloista kolmannes metsään. Metsä-
varojen kehitystä on seurattu järjestelmällisesti
1920-luvulta lähtien noin kymmenen vuoden
välein tehtävin inventoinnein. Monta vuosi-
kymmentä keskityttiin vain metsien kasvun li-
säämiseen. Puuston määrä onkin lisääntynyt
1970-luvun alusta yli neljänneksellä. Sittem-
min metsien kasvun rinnalle on aiheellisesti
nostettu metsien ekologinen ja sosiaalinen kes-
tävyys, jotka ovat olleet osaltaan vahvistamassa
suomalaisen hyvinvoinnin kasvua.

Perhemetsätalouden ansiosta suomalainen
metsäluonto on säilynyt monimuotoisena.
Metsän suojelusta kantavat vastuun metsän-
omistajat, luontojärjestöt, ympäristöviran-
omaiset ja metsäalan organisaatiot yhteistyössä.
Viime vuosina luonnonsuojelunäkökohtia on
vielä korostettu lainsäädännön, metsäsuunnit-
telun ja metsänomistajien neuvonnan keinoin.
Myös metsäteollisuus osallistuu ympäristön-
suojeluun merkittävällä panoksella kehittäen
tuotantomenetelmiään vähemmän luontoa ku-

luttaviksi. Vuonna 1994 vahvistetun Metsäta-
louden ympäristöohjelman mukaisesti ympä-
ristöasioiden toteutumista seuraa säännöllises-
ti erillinen asiantuntijatyöryhmä.

Suomen metsätaloutta on ohjattu jo vuo-
sikymmenet erilaisin metsäohjelmin. Niistä
tuorein on vuoden 1998 aikana laadittu kan-
sallinen metsäohjelma, joka linjaa Suomen
metsäpolitiikkaa vuoteen 2010 saakka. Met-
säpolitiikkaa on tarkoitus suunnata ja tarkis-
taa toimintaympäristön muutosten ja uuden
tiedon perusteella vuosittain. EU:n jäsenenä
Suomi osallistuu myös aktiivisesti unionin
metsäasioiden käsittelyyn. Metsätalouden
kannalta keskeinen lainsäädäntö onkin koko-
naisuudessaan uudistunut 1990-luvun puoli-
välin jälkeen. Metsän merkitystä Suomelle
kuvaa sekin, että Suomen perustuslakiin on
kirjattu kohta, jonka mukaan vastuu luon-
non monimuotoisuuden säilyttämisestä kuu-
luu kaikille.

Viime aikoina suomalainen teollisuuskes-
kustelu on pyörinyt kovasti niin sanotun hi-
techin ympärillä. Hi-tech-sektorin eli korke-
an teknologian piiriin on perinteisesti luettu
muun muassa bioteknologia, mikroelektro-
niikka, informaatioteknologia ja ympäristö-
teknologia. Tästä listasta ei kuitenkaan sovi
unohtaa metsäteknologiaa, koska sekin edus-
taa sarallaan korkeaa huipputeknologiaa.

Ei pidä myöskään aliarvioida metsän mer-
kitystä suomalaiselle identiteetille. Metsä on
osa sielunmaisemaamme antaen virikkeitä

Esipuhe

kulttuurillemme tänäkin päivänä. Metsän ar-
kipäivän merkityksestä kertoo se, että metsän
antimia hyödynnetään lähes jokaisessa ruoka-
pöydässä. Metsässä virkistäydytään ulkoillen
ja liikuntaa harrastaen. Tämä kaikki tukee
metsien monikäyttöä ja jatkaa osaltaan suo-
malaisen metsäkulttuurin olemassaoloa.

Suomen Metsäyhdistyksen yhteydessä toi-
mivan Päättäjien Metsäakatemian 10. kurssi
oli edeltäjiensä tavoin ohjelmaltaan laadukas.
Se tarjosi jälleen osallistujilleen uusinta tietoa
metsäkysymyksistä. Lisäksi metsäakatemia
toimi loistavana keskustelufoorumina niin
osallistujien kuin järjestäjätahojenkin välillä.

Kaiken kaikkiaan Päättäjien Metsäakate-
mialle asetetut tavoitteet ovat kannatettavia.
Metsäsektorin ja muun yhteiskunnan välisen
avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen
johtaa ajan myötä molemminpuolisen ym-
märryksen ja yhteistyön kasvuun. Kurssille
osallistuvien päättäjien tietotaidon ja val-
miuksien lisääminen on äärimmäisen tärkeää,
jotta Suomen kannalta olennaisia yhteiskun-
nallisia ratkaisuja voidaan tehdä myös metsä-
teknologian näkökulmasta. Vain osaamisen ja
tiedon lisäämisen kautta suomalaisilla päättä-
jillä on ne valmiudet, joita tarvitaan kauas-
kantoisten päätösten tekemiseen maailman-
laajuisissa metsäkysymyksissä.

Jari Vilén
kansanedustaja



4

Heino Jan Metsähallitus, toimitusjohtaja
Helle Timo Suomen Luonnonsuojeluliitto, puheenjohtaja

Henriksén Olav UPM-Kymmene Oyj, johtaja, kansainväliset asiat
Karjula Matti Stora Enso Metsä, aluehankinnan johtaja

Kosonen Markku AD Wood Design, sisustusarkkitehti
Kotimäki Tuomo Metsähallitus, Consulting Oy, toimitusjohtaja
Kotkasaari Timo Maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja

Kukko Timo Lusto – Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus, johtaja
Kuvaja Sari Sari Kuvaja – Signals, ympäristöviestinnän konsultti

Lahtela Seppo Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja
Lotvonen Esko Lapin liitto, maakuntajohtaja

Mäki-Hakola Pertti Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja
Niemi Matti Puolustusministeriö, hallitusneuvos
Nikula Taina Ympäristöministeriö, erityisavustaja
Rainio Riitta Ympäristöministeriö, hallitusneuvos

Ranta Jukka-Pekka Suomen Sahat ry., toimitusjohtaja
Rautanen Juha Motiva, johtava asiantuntija

Seppä Sisko Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, ryhmäsihteeri
Seppänen Pekka Talouselämä, päätoimittaja
Sihvonen Matti Metsäteollisuus ry., johtaja

Suvanto Antti Suomen Pankki, johtokunnan neuvonantaja
Tornberg Markku Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto – MTK ry., johtaja

Tuomi-Nikula Heikki Lapin Kansa, päätoimittaja
Vaittinen Jarmo Maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö

Vierula Jorma Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, johtaja
Vilen Jari Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja

Ylä-Anttila Pekka Etlatieto Oy, toimitusjohtaja

Osallistujat



5

Metsäakatemian avajaiset 20.9.2000



6

Tervetuloa:

Metsien monet hyödyt

Heikki Juslin, puheenjohtaja
Suomen Metsäyhdistys ry.

Metsä ei ole vain puita

Vaikka jokamiehen oikeudet, elokuinen mus-
tikkametsä ja syyskuiset sieniretket ovat meil-
le itsestäänselvyyksiä, olemme tottuneet tääl-
lä Suomessa siihen, että metsiä käytetään
pääsääntöisesti puuntuotantoon. Monet his-
torialliset, kulttuuriset, taloudelliset ja ekolo-
gisetkin syyt antavat tähän hyvän perusteen.
On kuitenkin hyvä tiedostaa, että metsän
hyödyt ihmisille ovat paljon paljon moninai-
semmat ja metsien käyttö määräytyy näiden
hyötyjen mukaan.

Maailman metsäntutkijoiden järjestö
IUFRO piti elokuussa 2000 maailmankong-
ressiaan Kuala Lumpurissa, Malesiassa. Pää-
teemana oli ”Metsä ja Yhteiskunta: Tutki-
muksen Rooli”. Metsien monista käyttömuo-

doista, hyödyistä ja myös ongelmista saa kä-
sityksen kun luettelen esimerkkejä kongressin
alateemoista:

Luonnonvarojen kestävä käyttö:
• metsä ja vesi
• metsä ja tuli
• metsä ja geenivarannot
• metsä, tuholaiset ja ilmansaasteet
• kestävä metsien hoito

Metsä ja yhteiskunnan tarpeet:
• puutuotteet
• non-wood tuotteet
• virkistyspalvelut

Ympäristön ja yhteiskunnan muutos:
• metsät ja ympäristöongelmat

(ilmastonmuutos)
• metsät ja yhteiskunnan muutos

(urban forestry)

Ministeri Olli-Pekka Heinonen muistutti
avajaispuheessaan, että metsäklusteri ja IT-
sektori eivät kilpaile keskenään, vaan lisäävät
toistensa tarvetta. Tämä tieto ...
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Kulttuurinen vaihtelu metsien hoidossa:
• agroforestry (peltometsäviljely)
• vuoristometsätalous

Esimerkinomaisella listalla halusin korostaa,
että metsistä on moneksi. Tämän muistami-
nen auttaa ymmärtämään niitä uusiakin vaa-
timuksia, joita meidän omiin metsiimme
kohdistetaan. Tulevaisuudessa joudumme
myös entistä enemmän pohtimaan moninai-
sia vuorovaikutussuhteita puunkäytön ja siitä
aiheutuvien sosiaalisten ja ekologisten seuraa-
musten välillä.

Väki lisääntyy
– metsäpinta-ala pienenee

Globaalissa tarkastelussa metsien tulevan
käytön suurin kysymys liittyy tietysti väes-
tönkasvuun. Vuonna 1950 meitä oli alle kol-
me miljardia, nyt noin kuusi ja viidenkym-
menen vuoden kuluttua ollaan yhdeksässä
miljardissa. Metsä on keskeisellä sijalla tämän
joukon tarpeiden tyydytyksessä. Maailman-
laajuisesti puun käyttö henkeä kohden vuo-
dessa on 0,67 kuutiometriä. Tämä luku ei ole
viime vuosikymmeninä juuri muuttunut.

Puun käyttö maailmassa lisääntyy siis samas-
sa tahdissa väestön lisääntymisen kanssa.

Maapallon metsäpinta-alan väheneminen
on hidastunut mutta edessämme on kuiten-
kin suuri ongelma. Kuinka tyydyttää vähem-
mällä metsäpinta-alalla kasvavan väestön tar-
peet. Tähän ongelmaan liittyy myös tasapai-
non hakeminen metsien suojelun ja käytön
välillä. Lukuisat metsäntutkijat näyttävät ole-
van sitä mieltä, että ongelma on ratkaistavis-
sa ainoastaan laajalla istutusmetsien käyt-
töönotolla. Näin on nimenomaan trooppisis-
sa metsissä. Istutusmetsien harvat puulajit ja
lyhyet kiertoajat tehostavat puuntuotantoa
ratkaisevasti ja luonnonmetsät säästyvät suo-
jeluun ja muihin käyttötarkoituksiin.

Pohjoisissa havumetsissä ekologiset olo-
suhteet ovat kokonaan erilaiset. Maailman-
laajuinen metsäkeskustelu kuitenkin helposti
niputtaa asioita. Taas korostan sen tärkeyttä,
että tiedämme, missä maailmalla mennään ja
että maailmanlaajuisessa päätöksenteossa
tunnetaan meidän erityisolosuhteemme.
Metsäsektorin globalisaatiokehitys ei merkit-
se vain suuryritysten levittäytymistä eri
maanosiin. Se, että metsävaltiona pärjäämme
globalisaatiokehityksessä, edellyttää aktiivista
mukanaoloa maailmanlaajuisessa päätöksen-
teossa kaikilla tasoilla.

Tarpeet muuttuvat
– metsien käyttö muuttuu

Kannattaa muistaa, että suuri osa maapallon
väestöstä on vielä tarpeiden tyydytyksen pri-
määrisellä tasolla. Tarvehierarkian alimmalla
portaalla metsät tarjoavat ravintoa, suojaa ja
polttopuita paikallisille yhteisöille. Yli puolet
maapallon metsien poistumasta käytetään
polttopuuna.

Kun yhteiskunnat kehittyvät, ihmisten
tarpeiden tyydytyksen painopiste siirtyy
ylemmälle hierarkiatasolle ja metsien käyttö
muuttuu. Metsien hyötykäyttö on teollista ja
tarpeiden tyydytyksessä käytetään teollisuu-
den tuotteita kuten sahatavaraa, levyjä, pape-
ria ja kartonkia.

Yhteiskunnan kehittyessä tarpeet moni-
puolistuvat edelleen ja siirrytään tarvehierar-
kiassa ylöspäin. Puu ja siitä valmistetut tuot-
teet jäävät, mutta niiden rinnalle näkyväm-
miksi ja kuuluvammiksi tulevat uudenlaiset
tarpeet ja niitä tyydyttävät tuotteet. Olemme
tulleet henkisten tarpeiden alueelle.

Edellä kuvaillusta kehityksestä on pitkälti
kysymys esimerkiksi silloin, kun metsien käy-
tössä korostetaan taloudellisten arvojen ohel-
la ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia arvoja.
Tästä on kysymys myös suojelukeskustelussa.
Maailma on muuttunut ja yhteiskunnat ja
ihmisten tarpeet ovat monipuolistuneet. Tä-
män muutoksen ja kehityksen seurauksena
ihmiset käyttävät fyysistä ympäristöään,
myös metsää eri lailla kun ennen. Tässä hen-
gessä on suomalainen metsäsektori kehittynyt
erityisesti 1990-luvun ajan. Tässä hengessä se
on vastannut sekä kansallisiin että kansainvä-
lisiin muutostarpeisiin ja vaatimuksiin.

... ja lämmin auringospaiste saivat avajaisvie-
raat pysymään rauhallisina.
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Olli-Pekka Heinonen, liikenne- ja viestintäministeri
Liikenne- ja viestintäministeriö

Päättäjien 10. Metsäakatemian avaus:

Metsäklusteri ja tietoyhteiskunta

Kansainvälisen talouden rakenteiden arkki-
tehtuuri käy jatkuvasti läpi perusteellista
muutosta. Tähän on useita syitä: tuotantoelä-
män maapalloistuminen, uudet tuottajamaat,
liberalisoituneet ja tieto-teknistyneet pää-
omamarkkinat, kiristyvät ympäristö- ja eetti-
set vaatimukset sekä kansallisvaltioiden jos-
sain määrin pienentynyt talouspoliittinen
liikkumavara. Nopea teknologinen kehitys
vauhdittaa muutosta ja markkinoiden libera-
lisointi jatkaa sen toteuttamista.

Suomalaiset metsäosaajia

Eurooppalaisessa kokonaisuudessa Suomen
talouden erityispiirre on aina ollut monipuo-
linen ja vahva metsäklusteri, verkosto, joka
on kehittynyt metsäteollisuuden keskeisen
tuotesortimentin, sellun, paperin, kartongin
ja puutuotteiden ympärille. Vuosien varrella
tämä tuotanto on poikinut Suomeen koneita,
laitteita ja elektroniikkaa valmistavia yrityk-
siä, erityispanosten valmistajia, tietoteolli-
suutta, graafista liiketoimintaa, kemian tuo-
tantoa, logistiikan ja erilaisten palvelujen

tuottajia sekä näitä tukevia lähialoja. Tämä
on merkinnyt myös kansainvälisesti merkittä-
vää opetus- ja tutkimuspanostusta korkea-
kouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Metsänhoi-
to-, konsultointi- ja tutkimustahot ovat koko
ajan kartuttaneet metsäklusterin osaamista ja
ovat myös myyneet palvelujaan ulkomaille,
joissa suomalainen tietotaito on ollut halut-
tua ja kysyttyä.

Unohtaa ei sovi myöskään tehokasta ener-
gia-, ympäristönsuojelu- ja puunkorjuutek-
nologiaa, jotka tukevat klusterin toimintaa ja
menestyvät myös itsekin hienosti vientimark-
kinoilla. Asiakkaat ovat tunteneet hyötyvänsä
vahvasta, innovatiivisesta suomalaisesta met-
säklusterista, joka vuosien varrella on kasva-
nut Euroopan tehokkaimmaksi.

Metsäklusteri iso
tekijä Euroopan taloudessa

Metsäteollisuuden ympärille rakentuneen
klusterin merkitys on Suomessa ollut yleises-
ti hyvin tiedostettu. Sen sijaan Euroopan uni-

onin piirissä – miksei laajemminkin kansain-
välisesti – ajatus metsätoimialan yhteisestä
osaamiskeskittymästä on ollut aivan viime ai-
koihin asti verrattain outo ja uusi. Euroopas-
sa on kuitenkin metsäperustaista osaamista
enemmän kuin missään muualla. Maanosa
on kiistatta alan teknologiajohtaja.

ETLA:n suorittaman tutkimuksen mu-
kaan suurin osa metsäklusterin yrityksistä
löytyy Keski-Euroopasta, eikä Pohjoismaista,
kuten helposti voisi luulla. Euroopan met-
säklusteriin voidaan laskea lähes 150 000 yri-
tystä. Niistä 95 prosenttia on PK-yrityksiä ja
85 prosenttia työllistää alle 20 henkeä. Klus-
terin liikevaihto on noin 400 miljardia euroa
ja tuotannon arvo 160 miljardia euroa. Suo-
raan metsäperustaisten yritysten palvelukses-
sa oleva henkilöstö, 4,2 miljoonaa, ei jää kau-
as Suomen väkiluvusta. Klusterin kilpailuky-
kykin on hyvä ja sen on arvioitu kasvavan 2–
4 prosenttia vuodessa. Tästä huolimatta eu-
rooppalainen metsäklusteri on jäänyt muiden
suurten teollisuusalojen varjoon. Nyt tilanne
on muuttumassa. Lähinnä suomalaisten he-
rättelyn ansiosta Euroopan unionin piirissä
on havahduttu huomaamaan, miten hyvä ta-
rina uusiutuvaan luonnonvaraan perustuvalla
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liiketoiminnalla on kerrottavanaan: ala on
kestävän kehityksen tuotantoa parhaimmil-
laan yhdistäessään ekologian ja ekonomian.

Virtuaalitalous tarvitsee reaalitaloutta

Suomen muiden kehittyneiden maiden jou-
kossa on ennustettu siirtyvän lähivuosina nk.
uuteen talouteen ja tietoyhteiskuntaan, jonka
kantavia voimia ovat tieto- ja viestintätekno-
logia ja siihen perustuva palvelutuotanto ja
-kysyntä. Debatissa unohdetaan kuitenkin
liian usein, että toimiakseen virtuaalitalous
tarvitsee tuekseen reaalitalouden, johon kan-
santalouden pitkän aikavälin kasvu viime kä-
dessä perustuu. Suomi on edelleen kansallis-
valtiona talousalue, jolla on omat menonsa,
tulonsa, velkansa ja julkinen taloutensa. Kan-
sakunta tarvitsee jatkuvasti yhtä hyvin van-
hojen keskeisten teollisuussektoreiden kuin
uusien tietoteknologian ja telekommunikaa-
tion tuomia tuloja.

Muutosten myllertämässä maailmassa myös
mielikuvat eri toimialojen rooleista näyttävät
vaihtelevan nopeasti. Trendien, brändien, bon-
dien ja optioiden hallitsemasta mediajulki-
suudesta voisi helposti saada käsityksen, että
perinteisten vientialojen merkitys Suomelle
olisi suorastaan pienentynyt. Vaikka metsäpe-
rustaisen tuotannon suhteellinen merkitys on
vuosi vuodelta pienentynyt, se ei ole mikään
pettymyksen aihe. Päinvastoin on syytä olla
tyytyväinen, että Suomen tuotantoelämä on
lähtenyt rivakasti monipuolistumaan.

Vienti painottuu
metsä- ja teleklustereihin

Viime vuosina Suomen talouden rakenteen
painopisteissä on tapahtunut siirtymiä. Tieto-
ja teleteollisuus on kasvanut vauhdilla. On
tärkeää pitää mielessä, että aikaisemmin Suo-

men vientiä dominoinut metsäteollisuus kas-
vaa myös, vaikkakin hillitymmin. Viennistä
on tulossa nyt kolmipilarinen metsän, ICT:n
ja metallin yhdistelmä, jota tukee niinikään
kasvua etsivät kemia, elintarvike-, energia-,
rakennus-, kuljetus- ja hyvinvointialat. Ta-
lous avautuu edelleen ja kansallisvaltion rajan
merkitys muuttuu. Yhteinen valuutta muun-
taa myös viennin käsitettä.

Suomen kannalta metsäklusteri ja IT-sek-
tori ovat monin tavoin analogisia. Kumpikin
ala on täysin riippuvainen viennistä ja maail-
manmarkkinoiden kysynnästä. Ne ovat tek-
nologioiltaan maailman ehdotonta eliittiä,
mutta kohtaavat piisirunkovaa kilpailua
markkinaosuuksista. Toisaalta niin metsä-
kuin ICT-klustereitakin yhdistää yhteinen
huoli resurssien saatavuudesta. IT:n kasvua
Suomessa rajoittaa pula koulutetuista osaajis-
ta, metsää taas kotimaisen puun ja muiden
panosten kilpailukykyinen saatavuus: osaaji-
en puutteen uhka on yhteinen.

Toki metsä ja ICT eroavatkin toisistaan.
Metsä on raskaampaa ja riippuvaisempaa
isoista ja kalliista kertainvestoinneista, mate-
riaalivirroista, energiasta ja logistiikasta. Tele
taas on sidoksissa riskialttiiden teknologia-
hyppäysten ja kansainvälisten poliittisten jär-
jestelmäsopimusten etenemiseen. Ratkaisevaa
on kuitenkin henkisten voimavarojen riittä-
vyys ja oikean osaamiskirjon synnyttäminen.
Valtiovaltakaan ei voi jäädä sivuun tästä haas-
teesta: Eurooppa on tunnetusti korkean kus-
tannustason tuotantoalue. Mikään toimiala
ei voi täällä kilpailla tehokkaasti muuten
kuin tukeutumalla kokonaisvaltaiseen osaa-
misetevämmyyteen, jota pitää kaikin keinoin
varjella.

Onnistunut innovaatiopolitiikka

Suomen elinkeinoläheisen ja joustavan inno-
vaatiopolitiikan voidaan katsoa vastanneen
hyvin kehittyvän tietoyhteiskunnan tarpeita.

Politiikan keskeinen voimavara on ollut tuo-
tantosektorin ja korkeakoulujen välisen yh-
teistyön tukeminen. Myös kansainvälistyneet
yritykset ovat tukeutuneet tutkimustoimin-
nassaan korkeakouluihin ja ulkopuolisiin tut-
kimuslaitoksiin, joiden jatkuvaan iskukykyyn
on saatava edelleen myös kärsivällistä julkista
rahaa. Valtiovalta voi luoda suotuisan ympä-
ristön, mutta ei kuitenkaan itse yrittämistä.

Maapalloistumisen myötä Suomi muiden
muassa joutuu kilpailemaan sijoituspaikkana

Jari Parviainen, Jarmo Vaittinen
Timo Kukko, Seppo Lahtela ja
Bo Lindroos
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muun Euroopan, Aasian ja Amerikankin
mantereiden kanssa. Suomalaisen yhteiskun-
nan on turvattava kilpailukykynsä ja vetovoi-
mansa yhdentyvässä maailmankylässä. Kil-
pailukykyä ei pidä kuitenkaan tuijottaa vain
kapeasti teollisuuden kannalta hintakilpailu-
kyvystä käsin. Hedelmällisempää on tarkas-
tella yhteiskunnallista kilpailukykyä eli suo-
tuisia toimintapuitteita kokonaisuudessaan.
Tästä näkökulmasta ajantasainen koulutus,
tutkimus, vero- ja tulopolitiikka, kaupan va-
paus, ympäristö-lainsäädäntö, standardisoin-
ti ja energiapolitiikka ovat kaikki esimerkke-
jä tietoyhteiskunnan sektoreista, joilla poliit-
tisia päätöksiä tekevien on oltava hereillä.

Älytuotteita myös metsäklusterista

Metsäklusteria ja IT-sektoria on toisinaan er-
heellisesti pidetty myös kilpailijoina. Met-
säklusteri painaa paperille, jota uuden tieto-
teknisen tulevaisuuden on arvioitu uhkaavan.
Näyttää kuitenkin siltä, että nämä mediat pi-
kemminkin lisäävät toistensa tarvetta. Tieto-
teknologian uusista ”superhighway´stä” huo-
limatta paperille ja kartongille löytyy moni-
puolista käyttöä ja uusia sovelluksia.

Mielestäni eri tuotantosektoreille olisikin
nykypäivänä entistä tärkeämpää tarkkailla,
mitä tapahtuu eri toimialojen välillä kuin
vahtia saman toimialan yrityksiä. Ehkä kaik-
kein kiehtovin yhteistyömahdollisuus tulevai-
suudessa löytyy juuri metsäklusteri- ja IT-
alan tutkimus- ja kehitystyöstä. Älytuote ei
ole pelkästään ICT:n ominaispiirre. Huippu-
tietotekniikkaa on käytetty metsäteollisuu-
dessa jo kauan ja nyt se on siirtymässä nope-
asti itse tuotteisiin.

Metsäteollisuuden tuotteisto uusiutuu no-
peammin kuin yleensä uskotaankaan, koska
kehitys kulkee mediajulkisuutta vähemmän
kiehtovan evoluution hengessä. Painamis- ja
pakkaustuotteisiin sisällytetään jatkuvasti uu-
sia ominaisuuksia. Esimerkiksi jo nyt on ole-
massa teknologiaa, jolla tulostetaan prosesso-
reita paperille. Huikeita näköaloja tarjoavat
myös pakkaussektorille tuloaan tekevät erilai-

set viestivät ”älypakkaukset”, joihin perus-
funktioiden, suojaamisen, tuotetietouden ja
mainostamisen ohella voidaan ladata myös
erimuotoista viestintää. Tulevaisuuden pak-
kaus voi vaikkapa hälyttää sisällön pilaantu-
misesta. Älykäs paperi ja pakkaus ovat yhdis-
telmä uusiutuvaa ja monipuolista raaka-ai-
netta ja uusinta teknologiaa monelta eri alal-
ta.

Sähköinen liiketoiminta mullistaa

Maailmanlaajuisissa tietoverkoissa tapahtuva
sähköinen liiketoiminta aiheuttaa suuren
mullistuksen yrityselämässä ja luo uusia mah-
dollisuuksia, jos kohta se uhkaa yrityksiä, jot-
ka ovat toimineet kilpailulta suljetussa onne-
lassa ja joutuvat nyt yhtäkkiä vastatusten
avoimen maailmanlaajuisen kilpailun kanssa.

Uusiutuvat, huippuunsa kehitetyt loppu-
tuotteet ja uudet kauppamuodot yhdessä luo-
vat vaativan kansantaloudellisen logistisen
haasteen. Jakeluketjun on oltava mutkaton ja
se on vietävä lähelle kuluttajia. Liikenne- ja
viestintäministeriöllä tämä antaa runsaasti
ajattelemisen ja kehittämisen aihetta. Metsä-
teollisuutta – kuljetussuoritteella mitaten
Suomen suurinta kuljetuksenantajaa – kysy-
mys kiinnostaa luonnollisesti tavallistakin
enemmän. Puun kulku metsästä tehtaiden
kautta valmiina tuotteina kuluttajille ja käy-
tön jälkeiseen hylkäämistapaan on pitkä ja
koukeroinen. Nyt se pitää saada entistäkin
suoremmaksi.

Tietoyhteiskunnan ja sen sisältämien eri-
laisten komponenttien suotuisa kehittäminen
edellyttää, että liikenne-, tietoliikenne- ja
viestintäinfrastruktuuri pidetään sellaisessa
kunnossa, joka on optimaalinen sekä yksi-
tyisten kansalaisten että elinkeinoelämän
kannalta. Logistiikasta on nivottava ketju,
jossa ei ole yhtään heikkoa lenkkiä. Tavoit-
teen saavuttamiseksi meillä suomalaisilla on
onneksi siihen tavallistakin paremmat eväät.

Matti Karjula
Pertti Mäki-Hakola
Matti Sihvonen
Kaisa Pirkola
Juha Rantanen
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sesta ja hajanaisesta teollisuudesta kansainvä-
liseksi ja rakenteellisesti keskittyneemmäksi.
Kun vielä 1980-luvulla Suomessa oli lukuisia
pieniä ja keskisuuria paperiteollisuusyrityksiä,
on 2000-luvulle tultaessa yritysten koko mer-
kittävästi kasvanut ja lukumäärä samalla vä-
hentynyt. Puutuoteteollisuus on luonteeltaan
erilaista eikä ole samoin keskittynyt.

Viiden suurimman metsäyrityksen liike-
vaihto kattaa jo yli 90 prosenttia koko suo-
malaisen metsäteollisuuden liikevaihdosta.
Samalla metsäyhtiöt ovat tehneet lukuisia
yritysostoja ja fuusioita myös ulkomailla ja
kasvaneet maailman suurimpien metsäyhtiöi-
den kärkisijoille.

Tällä hetkellä suomalaisten metsäyritysten
liikevaihto on yli 190 miljardia markkaa, jos-
ta lähes puolet koostuu Suomen ulkopuolel-
ta. Paperin ja kartongin kapasiteetista on jo

enemmän Suomen ulkopuolella kuin Suo-
messa, joka kuitenkin yksittäisenä tuotanto-
maana on suurin lähitulevaisuudessakin.

Kansainvälistymiseen on syynsä

Keskittyneempään ja globaalimpaan raken-
teeseen ovat johtaneet useat syyt. Ensimmäi-
senä elinehtona on yksinkertaisesti kilpailuti-
lanne. Kun yritys kasvaa, voidaan samalla
hyödyntää kustannusetuja. Moderni metsäte-
ollisuus edellyttää myös miljardiluokan in-
vestointeja, joihin suurten yritysten vahvem-
pi pääomarakenne antaa tarvittavat taloudel-
liset edellytykset.

Merkittävä tekijä on myös asiakkaat. Esi-
merkiksi pakkausteollisuudessa on havaitta-
vissa asiakkaiden globaalistumista samalla ta-
voin kuin muussakin yritystoiminnassa. Tä-
män takia myös meidän on toimittava asiak-
kaiden toivomuksesta niin sanotusti ”world-
wide”.

Osaaminen on noussut keskeiseksi resurs-
siksi. Suomesta on tullut johtava osaaja koko
metsäklusterissa, ja mm. sellun- ja paperin-

valmistuksen teknologian merkittävät viime-
aikaiset innovaatiot on kehitetty Suomessa tai
suomalaisissa yrityksissä. Tämä osaaminen
luo ponnistusalustan, jonka varassa suomalai-
set yritykset ovat voineet kansainvälistyä.

Kun Pohjois-Amerikka on metsäteollisuu-
den suurin markkina-alue ja Aasia vastaavas-
ti suurin kasvava markkina-alue, on luonnol-
lista, että suomalainen metsäteollisuus laaje-
nee Euroopan ulkopuolelle. Tällä tavoin suo-
malaista osaamista hyödynnetään ja uuden
osaamisen kautta voidaan tehdä yhteistyötä
näillä uusilla markkina-alueilla.

Vaikka globaalistumisessa keskustelun ai-
heena on usein suuret kasvavat yritykset, jat-
kuu rakennemuutos kaikenkokoisissa yrityk-
sissä. Tilaa markkinoilla on sekä globaaleille
suuryrityksille että joustaville paikallisille yri-
tyksille. Tästä hyvänä esimerkkinä on eu-
rooppalainen metsäklusteri, jossa lukuisat
pienet ja keskisuuret yritykset sekä suuret
globaalit yritykset hyötyvät toisistaan.

Jokainen yritys joutuukin miettimään
paikkansa muutoksessa; tyypillisesti haetaan
globaali asema muutamissa segmenteissä.
Toinen vaihtoehto on pysyä pienenä ja ver-
kottua viisaasti.

Globaali metsäteollisuus

Juha Rantanen, pääjohtaja
A. Ahlström Osakeyhtiö

Kurssilla kommentoitua:

Suomalainen metsäteollisuusyritys
voidaan määritellä sellaiseksi,
jolla on kelomaja Saariselällä!
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Vähemmän syklisyyttä

Eräs merkittävä syy globaalistumiseen on
syklisyyden parempi hallinta. Suhdanteille on
ollut tyypillistä kulkea mantereelta toiselle
aaltoina. Tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa ele-
tään pitkän kasvuvaiheen hiljentymistä, kun
taas Aasia ja lähinnä Itä-Aasia ovat jo päässeet
kriisinsä yli ja Eurooppa on jo hyvässä kasvu-
vauhdissa. Kun yritys toimii eri mantereilla,
voidaan syklisyyttä hallita paremmin.

Voi myös olettaa ja odottaa, että kun teol-
lisuuden rakenne keskittyy, myös investointi-
en ajoitus paranee. Alan vanha vitsaus on ol-
lut, että noususuhdanteessa kaikki yritykset
rakentavat uutta kapasiteettia, mikä on johta-
nut ylikapasiteettiin ja heikkoon kannatta-
vuuteen kysynnän hidastuessa. Kun pelaajia
on vähemmän, myös investointipäätökset
pystytään sovittamaan paremmin todellisen
kysynnän kasvun rytmiin.

Pelisäännöt kansainvälisiksi

Metsien käytön, teollisuuden ympäristövai-
kutusten ja myös sosiaalisen vastuun periaat-

teiden tulisi olla mahdollisimman yhdenmu-
kaisia maapallon eri puolilla. Ympäristöajat-
telun tulee olla kunnianhimoista ja samalla
business-tavoitteita tukevaa.

Ympäröivä yhteiskunta ei vielä ehkä ole
havainnut sitä, että esimerkiksi metsien tila
on paras siellä, missä metsäteollisuuden
puunkäyttö on suurinta, kuten USA:ssa ja
Euroopan unionissa. Sen sijaan siellä, missä
teollisuuden puunkäyttö on vähäistä, metsien
häviäminen on valitettavan yleistä.

Suomen asema

Kilpailukyvyn varmistamiseksi kustannusten
hallinta on olennaista, ja se on tullut jopa en-
tistä tärkeämmäksi. Tämä siitä syystä, että
monet historialliset edut, kuten itsenäinen
valuutta ja energiaedut, ovat poistuneet.
Vaikka tällä hetkellä euron kurssi on teolli-
suudelle edullinen, ei tähän pidä tuudittau-
tua. Tilanne saattaa vuoden päästä olla aivan
toinen ja euron suhde dollariin ja muihin va-
luuttoihin vahvistunut ja samalla heikentänyt
hintakilpailukykyämme. Työvoimakustan-
nusten, puuraaka-aineen hinnan ja kuljetus-

kulujen tulisi säilyä kilpailukykyisellä tasolla.
Suomalainen metsäteollisuus on joutunut

huomaamaan, että tuotantokustannukset
ovat edullisempia eräissä Euroopan maissa.
Hyvä esimerkki on Saksa, joka on väestöpoh-
jastaan johtuen myös suurin markkina. Sak-
san perinteinen kuva kalliin energian ja työ-
voiman maana on viime vuosina muuttunut
olennaisesti siellä tehtyjen ratkaisujen seu-
rauksena. Tänään nämäkin kustannukset,
jotka olivat perinteisesti Suomelle edullisem-
mat, ovat täysin vertailukelpoiset omiimme
(kuva). Näin ei olekaan yllätys, että Euroo-
pan suurin ja modernein LWC-paperikone
valmistui hiljattain Saksaan.

Teollisuuden kannalta on olennaista, että
edullisen energian saanti turvataan. Niin
ydinvoima-, ympäristövero- ja Kioto-ratkai-
sut ovat olennaisia tekijöitä tulevien toimin-
taedellytysten kannalta. Toivottavasti syksyn
energiakeskustelulla on se hyvä puoli, että
asiat saavat vauhtia, kun niihin kiinnitetään
huomiota.

Osaaminen on Suomen ydinkysymys ja
keskeinen kilpailutekijä – ehkä keskeisin.
Tästä syystä panostus koulutukseen kaikilla
asteilla on tärkeää. Samalla yrityksissä osaa-
miseen panostamista on jatkettava.

Suomen kilpailukyky LWC-paperin tuotannossa 1995 ja 1999. Viidessä vuodessa kustannustaso on laskenut ja maiden väliset erot ovat kaventuneet.

Kumulatiivinen kapasiteetti 1000 t/a
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Klustereiden rajapinta ratkaisee

Kurssilla kommentoitua: vanhanajan kirjoituskone printtaa on-line.
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Tulevaisuusskenaario metsäklusterin marssisuunnalle

Pekka Ylä-Anttila, toimitusjohtaja
Etlatieto Oy

Metsäklusteri on keskeinen osa suomalaista
menestystarinaa. Metsäteollisuuden ydin-
tuotteet ja niiden ympärille kasvanut konei-
den, laitteiden, palveluiden ja erityispanosten
valmistajien muodostama kokonaisuus on
edelleen Suomen suurimpia teollisia vahvuus-
alueita. Metsäklusterin kehitys on ollut myös
osa suomalaista vaurastumisstrategiaa – kan-
sallista projektia, jossa elinkeino- ja talouspo-
litiikalla on ollut tärkeä sijansa.

Metsäteollisuuden ydintuotteiden kan-
sainväliset markkinat ovat kasvaneet ja kasva-
vat suhteellisen hitaasti. Näillä markkinoilla
suomalaiset yritykset ovat menestyneet hy-
vin. Tuotantoa ja vientiä on ollut – ajoittais-
ten devalvaatioiden ja suotuisan teknologia-
kehityksen tukemana – kannattavaa laajentaa
kotimaassa. Metsäpolitiikka on kaikin tavoin
pyrkinyt varmistamaan raaka-aineen saannin,
energiapolitiikka on ollut tukemassa energian
tehokasta käyttöä ja kilpailukykyistä hintaa.

Metsäklusterin asema kansantaloudessa
on säilynyt suhteellisen vakaana viime vuosi-
kymmenet. Kuitenkin sen hallitseva osuus
kokonaisviennissä on vähentynyt. Metsäklus-
terin kotimainen ydin menettääkin edelleen

lähivuosina suhteellista asemaansa. Yritykset
ovat globalisoituneet ja digitaalivallankumo-
us asettaa klusterin arvoketjut (tai arvover-
kot) uuteen järjestykseen. Klusterin kasvu
siirtyy sen laidoille – palveluihin ja joillekin
liitännäisaloille, joista monilla ulkomaisen
omistuksen merkitys on tuntuvasti kasvanut.

Kotimaisen tuotantokapasiteetin kasvatta-
minen tai teknisen tehokkuuden parantami-
nen ja lisätuotannon tarjoaminen maailman-
markkinoilla laskevin reaalihinnoin ei näytä
enää houkuttelevalta strategialta sen enempää
kansantalouden kuin yritystenkään kannalta.

Keskeiset tulevaisuuskuvat

Metsäklusterin keskeiset tulevaisuuskuvat
ovat:

• Kasvun painopisteen siirtyminen klusterin
ytimestä laidoille.

• Ydintoimintojen globaalistuminen.
• Klusterin suhteellisen aseman pienentymi-

nen Suomen teollisessa rakenteessa.

• Tuotannon palveluvaltaistuminen.
• Arvoketjujen uudelleenjärjestyminen kes-

keisten toimijoiden – kone- ja laiteteolli-
suus, suunnittelu- ja konsulttiyritykset,
teollisuus – välillä.

• Klusterin osaamisstrategioiden uudelleen-
arviointi.

Taloustieteellisessä ja liikkeenjohdon kirjalli-
suudessa toimialat ja niihin liittyvät strategi-
at jaetaan usein kahteen ryhmään: yhtäältä
kustannustehokkuutta tavoitteleviin tai tar-
jontalähtöisiin ja toisaalta tuotedifferointia ja
erikoistumista tavoitteleviin tai kysyntäläh-
töisiin. Tarjontalähtöisillä toimialoilla yrityk-
set ottavat kysyntäkäyrän annettuna ja pyrki-
vät kustannuskäyrän siirtämiseen. Yritysstra-
tegian kielellä: yritykset pyrkivät kustannus-
tehokkuutta tai kustannusjohtajuutta koros-
tavaan strategiaan. Kysyntälähtöisillä toimi-
aloilla yritykset pyrkivät kysyntäkäyrän siirtä-
miseen eli luomaan tuotannolleen lisäkysyn-
tää kehittämällä uusia tuotteita, differoimalla
olemassa olevia tai erikoistumalla. Jos kysyn-
täkäyrä otetaan annettuna, yritykset voivat li-
sätä myyntiään vain laskevin hinnoin.
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Suomen metsäteollisuuden suhteelliset
vientihinnat ovat trendinomaisesti alentuneet
viimeisten vuosikymmenten aikana. Syntyy
kuva tyypillisestä tarjontalähtöisestä toimi-
alasta ja kustannusjohtajuuteen pyrkivästä
strategiasta. Luonnehdinta on tietysti karkea:
paperiteollisuudessa on tehty lukuisia tuote-
innovaatioita ja tuotteita on erilaistettu ky-
synnän mukaan. Valtaosa alan tutkimuksesta
on kuitenkin kohdistunut prosessien paranta-
miseen. Radikaaleja tuoteinnovaatioita on vä-
hän.

Kansantalouden tai yritysten kannalta
kustannustehokkuuteen pyrkivä strategia on
tietysti menestyksellinen, mikäli tuottavuus-
kehitys kompensoi hintojen alentumisen.

Näin on itse asiassa pitkälti käynytkin. Met-
säteollisuuden korkea investointiaste on pitä-
nyt teknologisen tason ja tuottavuuden jat-
kuvasti kilpailijoita parempana. Esimerkiksi
suhteessa Yhdysvaltain paperiteollisuuteen
ero työn tuottavuudessa on Suomen hyväksi
noin 60 % ja kokonaistuottavuuskin on vii-
denneksen korkeampi. Ero on kasvanut vii-
meisten parin vuosikymmenen ajan. Taustal-
la ovat jatkuvat panostukset uuteen teknolo-
giaan, Suomen paperiteollisuuden konekanta
on tuntuvasti modernimpi kuin Yhdysval-
loissa.

Keskeinen kysymys on, miten asetelma on
muuttumassa globaalissa maailmantaloudes-
sa. Vastaus näyttää jo viime vuosien koke-

mustenkin perusteella melko selkeältä. ”Insi-
nöörivetoisten” suurten investointien aika on
ohi. Markkinat kontrolloivat herkeämättä
pieniäkin riskejä ylikapasiteetin syntymiselle.
Yritykset käyttävät korkeatasoista osaamis-
taan globaaleilla markkinoilla yritysostojen
kautta. Tuottavuuserojen perusteella osaamis-
pääomalle onkin saatavissa korkea tuotto
juuri näin. Tuottavuuserot maiden välillä tu-
levat siis pienentymään. Metsäklusterin ydin-
tuotteiden suhteellinen merkitys Suomen
tuotannon ja viennin rakenteessa pienentyy.

Uusiin arvoketjuihin

Metsäklusterin kasvun painopiste Suomessa
on siis siirtymässä palveluihin ja liitännäis-
aloille. Tärkeä muutostekijä tässäkin on digi-
taalitalous. Tieto- ja viestintäteknologia on
muuttamassa kaikkien alojen toimintatapoja,
arvoketjuja ja eri toimijoiden roolia.

Ulkoistaminen lisääntyy (kuva) ja voi ede-
tä tulevaisuudessa yhtä pitkälle kuin esimer-
kiksi elektroniikkateollisuudessa. Keskeistä
on se kuka tehokkaimmin hallitsee tuote- ja
tuotantoprosessiin liittyvän informaation ja
pystyy tarjoamaan uusia palveluinnovaatioi-
ta. Tuotannon ja tuotteen käsite on laajentu-
nut olennaisesti. Tuotteen koko elinkaaren
hallinnasta on tulossa uuden toimintatavan
lähtökohta myös metsäsektorilla. Monilla
aloilla itse fyysinen tuotanto on jo siirtynyt
alan alkuperäisiltä yrityksiltä erikoistuneille
tuotantopalveluyrityksille. Näin käynee myös
metsäteollisuudessa.

Muutos on alkanut, mutta sen seuraukset
näkyvät vasta vuosien ja ehkä vuosikymmeni-
en kuluttua. Metsäsektorin muutokset ovat
hitaita. Joka tapauksessa metsäsektorin osaa-
misstrategia on muuttumassa kysyntälähtöi-
seksi. Ainakin osa klusterinyrityksistä pyrkii
voimakkaasti luomaan uutta kysyntää palve-
luinnovaatioiden ja erikoistumisen kautta.

Paperiteollisuudessa ulkoistamisen lisääntyessä asetelmat muuttuvat kone- ja laitevalmistajien,
kunnossapitopalvelujen, suunnittelutoimistojen ja paperiteollisuusyritysten kesken.

Metsäteollisuus

Suunnittelutoimistot Laitevalmistajat

Metsäteollisuus

Suunnittelutoimistot Laitevalmistajat

Ulkoistaminen
– engineering
– kunnossapito

Tekninen integraatio
asiakkaisiin
– internet
– tietojärjestelmät

Ulkoistaminen
– engineering
– kunnossapito

Tekninen integraatio
asiakkaisiin
– internet
– tietojärjestelmät

Tekninen integraatio
asiakkaisiin
– internet
– tietojärjestelmät

Ulkoistaminen
– tekninen

suunnittelu
– engineering
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Kemianteollisuus metsäklusterissa

Hannu Toivonen, johtaja
Kemira Chemicals Oy

Teollisuusalueiden yhteistyö

Teollisuudessa jatkuu vahvana suuntaus kes-
kittyä alakohtaisesti niihin ydinosaamisaluei-
siin, jotka muodostavat kilpailukyvyn perus-
tan. Tämä tarkoittaa toiminnan virtaviivais-
tamista ja sellaisten alueiden karsimista, jotka
eivät sisälly pääliiketoimintaan oleellisella ta-
valla. Kehitys on saattanut erilaisia teollisuu-
den aloja vahvasti toisistaan riippuvaiseksi.
Näin on muodostunut teollisuusklustereita.

Tällainen klusteri voidaan määritellä ryh-
mäksi vuorovaikutuksessa olevia teollisuuden
aloja, jotka toimintansa arvonlisän muodos-
tamisessa ovat toisistaan riippuvaisia. Suu-
rimpia teollisuusklustereita Euroopan unio-
nin alueella on metsäklusteri. Eräs klusterin
merkittävistä jäsenistä on kemianteollisuus.

Kemian ja metsän yhteistyötä tapahtuu
monella tasolla. Kemianteollisuuden tuotteet
muodostavat merkittävän osan metsäteolli-
suuden tuotantopanoksista ja ovat tärkeitä
myös sen tuotannon jatkojalostuksessa. Ma-
teriaalivirtaa esiintyy myös päinvastaiseen
suuntaan, sillä selluteollisuuden sivutuotteita
käytetään puolestaan kemianteollisuudessa
raaka-aineina.

Missä ja miten kemia vaikuttaa?

Kemialla ja kemikaaleilla on merkitystä kaik-
kialla metsäteollisuuden arvoketjussa. Lisäar-
von muodostumisen kannalta ehkä merkittä-
vimmät käyttökohteet ovat sellun- ja pape-

rinvalmistuksessa. Sellutuotanto on kemial-
lista prosessiteollisuutta, jossa raaka-aineina
käytetään monenlaisia peruskemikaaleja.
Kierrätettäväksi soveltuvien tuotteiden rege-
nerointi on oleellinen osa alalla sovellettavaa
kemiallista teknologiaa.

• Sellu
- keittokemikaalit
- valkaisu / apuaineet
• Kierrätyskuitu
- musteenpoisto
- valkaisu
• Vesien käsittely
- raakaveden puhd.
- prosessiveden kierrätys
• Ympäristön suojelu
- jätevesien käsittely
- kaasujen puhdistus

– Liimat
– Painekyllästeet
– Pintakäsittelyaineet

- Prosessikemikaalit
(häiriötön käynti,
 tehokas tuotanto)

- Funktionaaliset kemi-
kaalit (Ominaisuudet
esim. väri, kiilto, mus-
teen tarttuminen,
opasiteetti, sileys yms.)

- Vesien käsittely (puh-
distus, kierrätys)

- Liimat
- Muovikalvot
- Painomusteet

- Kasvatus-
   lannoitteet
- Hoito-

lannoitteet
- Torjunta-

aineet

MISSÄ KEMIA VAIKUTTAA?

Mekaaninen metsäteollisuus

Paperin + kartongin
jatkojalostus

Paperin + kartongin
valmistus

Massan valmistusMetsänhoito
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Paperin valmistuksessa kemialla paranne-
taan koneiden käytön tehokkuutta sekä vai-
kutetaan tuotteiden laatuun. Käyttöhäiriöitä
ja katkoja vältetään märkäosan mikrobiologi-
aan ja pintakemiallisten ilmiöihin vaikutta-
villa erikoiskemikaaleilla.

Koneiden käyntinopeutta lisätään veden-
poistoa nopeuttavilla apuaineilla. Funktio-
naalisilla paperikemikaaleilla puolestaan pa-
rannetaan paperin ja kartongin laatua ja ja-
lostusastetta sekä räätälöidään tuotteiden
ominaisuuksia vastaamaan asiakaskunnan
erilaisia tarpeita vastaavaksi.

Ympäristön suojelussa on tuotantolaitos-
ten prosessivirtojen kierrätys ja vesien sekä jä-
tekaasujen käsittely keskeistä. Tämä perustuu
prosessitekniikkaan, jossa kemian tuotteilla ja
osaamisella on ratkaiseva merkitys.

Entä tulevaisuus?

Uusia haasteita ja mahdollisuuksia kemiante-
ollisuuden ja metsäteollisuuden yhteistyölle
on runsaasti näköpiirissä. Klusterin puitteissa
löytyy kehittämisalueita, joissa voidaan hyö-
dyntää näiden teollisuusalueiden luonnollista
synergiaa koko klusterin kansainvälisen kil-
pailukyvyn vahvistamiseksi.

Metsänhoidossa voitaisiin ravinnetasapai-
nosta huolehtimalla tehostaa metsän uudistu-
mista. Näin tarjoutuisi lisää raaka-ainevaroja
ja metsiemme merkitys hiilinieluna vahvis-
tuisi.

Sellu- ja paperitehtaiden prosessien sulke-
misasteen kasvattaminen on tehokkaimmin
toteutettavissa kemiallista teknologiaa sovel-
tamalla. Parhaisiin tuloksiin päästään kemi-
an- ja metsäyritysten pitkäjänteisen yhteisen
kehitystoiminnan avulla.

Paperinvalmistuksessa kemia tarjoaa mo-
nipuolisesti uusia mahdollisuuksia tuotediffe-
rointiin, tuotannon edelleen tehostamiseen ja
sen ympäristövaikutuksien vähentämiseen.

Jukka-Pekka Ranta, Markku Tornberg,
Sisko Seppä, Antti Suvanto,

Juha Rautanen, Jorma Vierula,
Matti Sihvonen, Riitta Rainio,

Markku Kosonen ja Esko Lotvonen

TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA: KEMIA + METSÄTEOLLISUUS

- Minimum impact mill = Ympäristö-
vaikutusten vähentäminen sulkemis-
asteen kautta

• Prosessikiertojen puhdistaminen
haitta-aineista

• Nykyisten kemikaalien korvaaminen
helpommin kierrätettävillä tai luon-
nossa paremmin hajoavilla

• Vesien puhdistus ja kierrätys
– S, Cl/uudet selluprosessit

- Tuotedifferointi
Asiakaskohtaisesti valmistettu paperi

- Edelleen kehitys (kilpailukyky,
lisäarvo)

• neliöpaine
• täyteaine
• uusiomassan käyttö
• painojäljen laatu

– Tuotannon tehostaminen
• konenopeus
• häiriöttömyys

– Ympäristövaikutusten vähentäminen

PAPERI JA KARTONKIKUITUMASSAN VALMISTUSMETSÄNHOITO

- Hiilinielu

- Ravinnetasapaino
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Tavoitteena häiriötön paperinvalmistus

Sampo Antti, toimitusjohtaja
Fortek Oy

Metsäteollisuus on perinteisesti ollut paikka-
kunnittain laajasti palvelunsa itse tuottavaa
teollisuutta – ruokailupalveluista päiväkoti-
palveluihin. Nykyinen trendi on jo pidem-
män aikaa keskittynyt ydintoimintoihin eli
paperi- ja selluintegraatit ostavat entistä
enemmän palveluita muilta yrityksiltä. Myös
käyntivarmuuden turvaaminen muuttaa
muotoaan ja organisaatiot hakevat kilpailu-
etua keskittymällä omiin ydinosaamisaluei-
siinsa.

Veitsiluodon Tehtaat ja Fortek Oy

Veitsiluodon Tehtaat on kokenut pitkän or-
ganisatorisen kehityksen pyrkiessään turvaa-
maan korkean käytettävyyden tuotantolin-
joilleen. Kunnossapito on ollut vuosina
1922–1995 oma osastonsa. Vuonna 1995 pe-
rustettiin kunnossapitoyhtiö Fortek Oy, jon-
ka perustajajäsenet olivat Veitsiluoto Oy ja
Abb Service Oy. Yhtiön perustamisen yhtey-
dessä tavoitteet olivat tuotannon tehokkuu-
den parantaminen, kustannusten alentami-
nen, joustavuuden lisäys sekä palveluiden tar-

joaminen myös muille tehtaille ja ulkopuoli-
sille asiakkaille. Veitsiluodon saaren kemialli-
sen metsäteollisuuden kunnossapitohenkilös-
tö, lukuun ottamatta muutamaa henkilöä,
siirtyivät uuden yhtiön palvelukseen.

Tänä päivänä yhtiöstä omistaa Stora Enso
Oyj 75 % ja Abb Service Oy 25 %. Fortek
Oy toimii Kemin Veitsiluodossa, Oulussa ja
Kemijärvellä työllistäen noin 780 ammatti-
laista. Yhtiön toimialaan kuuluu kunnossapi-
totoimintojen lisäksi myös suunnittelu- ja
projektointiyksikkö.

Kunnossapidon rooli

Kunnossapidon osuus metsäteollisuuden lii-
kevaihdosta on noin 5 %. Metsäteollisuuden
kunnossapidon arvo Suomessa on noin 850

miljoonaa euroa (1999) ja maailmanlaajuises-
ti noin 17 miljardia euroa. Tämä tekee met-
säteollisuuden kunnossapidosta merkittävän
liiketoiminnan osa-alueen.

Metsäteollisuuden kilpailukyvyn kannalta
on erittäin merkittävää, että laitteiden käytet-
tävyys on huipputasoa ja kunnossapitokus-
tannukset ovat kilpailukykyisellä tasolla.
Alentunutta käytettävyyttä ei pystytä korvaa-
maan alentuneilla kunnossapitokustannuksil-
la kuin poikkeustapauksissa.

Korkealuokkainen kunnossapito vaikuttaa
positiivisesti työturvallisuuteen sekä ympäris-
töllisiin seikkoihin takaamalla korkean enna-
koitavuuden kunnossapito- ja tuotantopro-
sesseissa.

Suomalainen metsäteollisuus on korkea-
luokkaista ja myös kunnossapito on monelta
osin kilpailijoitaan edellä. Haasteena on kui-
tenkin kunnossapidon saaminen kaikilta osin
maailmanluokan tasolle. Tämä vaatii kun-
nossapidon prosessien kehittämistä nopeam-
min ja tehokkaammin kuin parhaat kilpaili-
jat.

Suomen metsäteollisuusklusterille avau-
tuu uusia mahdollisuuksia myös vientiin.
Vienti edellyttää kunnossapitopalvelujen

Kurssilla kommentoitua:

Grafiitti (hiili) on pahin mahdollinen
epäpuhtaus, kun yritetään tehdä paperia.
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tuotteistamista, kilpailukyvystä huolehtimista
sekä panostusta kehittämiseen. Korkealuok-
kainen kunnossapito turvaa osaltaan tuotan-
toyksiköiden kilpailukyvyn ja tätä kautta ta-
kaa työpaikkojen säilymisen pitkällä tähtäi-
mellä metsäteollisuusklusterissa.

Kokonaisvaltainen kunnossapito

Metsäteollisuudelle on välttämätöntä varmis-
taa kilpailukykyinen, tehokas kunnossapito,
jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen
tuotto osakkeenomistajille. Tähän löytyy use-
ampi mahdollinen malli. Perinteisen kunnos-
sapito-organisaation mallilla on koettu ole-
van monta hyvää puolta. Sen heikkouksia
ovat kuitenkin huono suuruuden edun hyö-
dynnettävyys, rajattu fokusointi kunnossapi-
toon sekä vaikeus huomioida kunnossapidon
ammattilaisten tarpeet. Vaihtoehtona on yh-
tiöitetty kunnossapitomalli. Kunnossapidon
eriyttäminen tarjoaa tuotantoyksiköille hyvät
edellytykset keskittyä omien ydintoiminto-
jensa kehittämiseen.

Fortek Oy edustaa metsäteollisuudessa
kasvavaa uudenlaista yritystoiminnan alaa.
Käytämme tästä nimitystä full service kun-
nossapito, joka merkitsee kokonaisvaltaista
asiakkaiden kanssa kumppanuussuhteessa
harjoitettavaa kunnossapitoa.

Asiakkaan rajapinnasta katsottuna kun-
nossapitostrategia ja siihen kytketyt mittarit
ovat tärkeitä elementtejä. Kunnossapitoyhti-
ön kanssa on tehtävä tehdaspalvelusopimus,
joka määrittelee osapuolten väliset vastuut ja
velvollisuudet. Sopimuksessa on määritelty
säännöt käytännön toiminnan seurannalle ja
tulosten arvioinnille. Tehdaspalvelusopimus
pitää tyypillisesti sisällään mm. kiinteähintai-
set kunnossapitosopimukset bonus/sanktio
klausuuleineen, kunnossapitoyhtiön vastuun
alihankkijoiden työstä, sekä asiakkaan laatu-,
ympäristö-, ym. järjestelmien ja viranomais-
määräysten huomioonottamisen.

Vaikka kunnossapitoyhtiö ottaa vastuul-
leen kokonaisvaltaisen hoidon niin myös ali-
hankkijoiden käyttö kasvaa. Kunnossapitoyh-
tiökin keskittyy omaan ydintoimintaansa ja
verkostoituu alihankkijoihinsa päin. Näin ali-
hankkijoille tarjoutuu mahdollisuus suunni-
tella toimintaansa pitkällä tähtäyksellä ja
osaltaan hyödyntää suuruuden etua.

Häiriötöntä käyttöä

Yhtiöitetyn kunnossapidon haasteena on tar-
jota asiakkailleen parempaa käytettävyyttä
kuin perinteisin menetelmin.

Yhtiöitetty kunnossapito perustuu ydin-
toimintaan keskittymiseen, ihmisten huolelli-
seen motivointiin ja rakenteellisiin ratkaisui-
hin, jotka paremmin tuottavat asiakkaiden
tarpeiden mukaista palvelua.

Lähtökohtana on, että kunnossapito on
palvelutoimintaa, joka merkittävästi eroaa
esimerkiksi paperitehtaan tuotannon ohjaa-

misesta. Perinteisissä malleissa kunnossapito
on tukitoiminta, joka ei saa riittävästi ylim-
män johdon huomioita. Yhtiöitetty malli tar-
joaa mahdollisuuden lisätä toiminnan yrittä-
jähenkisyyttä.

Kunnossapidossa voidaan identifioida
prosesseja, joiden hoitamisen optimaalinen
mittakaava on suurempi kuin yksi tehdas.
Näitä ovat esimerkiksi:

• Strategia ja liiketoiminnan kehitys
• Osaamisen kehittäminen
• Tuotekehitys ja osaamiskeskukset
• Strategiset kumppanuudet
• Supply management
• Investointien allokointi
• Markkinointi

Konkreettisia alueita, joissa voidaan hyödyn-
tää suuruuden etua ovat:

• päällekkäiset kunnossapitoresurssit voidaan
pitkällä aikavälillä sopeuttaa kysyntää vas-
taaviksi

• kunnossapidon kapasiteettia voidaan halli-
ta paremmin paremman seisokkisuunnitte-
lun kautta

• resurssien käyttöä voidaan suunnitella
myös ulkoiseen myyntiin

• mahdollistaa asiantuntijat suppeammilla
alueilla

• tarvikkeiden ja varaosien hallinnan paran-
taminen

• investointien suunnittelu
• resurssien hyödyntäminen investointipro-

jekteissa

Yhtiöitetty kunnossapito tarjoaa kunnossapi-
don ammattilaisille urakiertoa ja mahdollis-
taa parhaiden käytäntöjen tehokkaan hyväk-
sikäytön laajemmillakin alueilla.

Uskomme, että yhtiöitetty kunnossapito-
malli tuottaa lisäarvoa asiakkailleen ja omis-
tajilleen sekä on motivoivampi ympäristö
omalle henkilöstölle työskennellä verrattuna
perinteiseen kunnossapitomalliin.
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Energiaklusteri Suomessa

Helena Soimakallio, viestintäjohtaja
Kemijoki Oy

Klusterilla tarkoitetaan tavallisesti samalla tai
läheisillä toimialoilla toimivien yritysten ko-
konaisuutta, jossa kilpailu ja yhteistyö lisää-
vät innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Kluste-
ritutkimus käynnistyi Suomessa 1990-luvun
alussa. Alusta saakka muun muassa Elinkei-
noelämän tutkimuslaitos ETLAn toteutta-
missa selvityksissä energiateknologia ja siihen
kytkeytyvien toimintojen kokonaisuus tun-
nistettiin erääksi Suomen kehittymässä ole-
vista teollisista klustereista.

Energiaklusterin ytimen muodostavat
energiateollisuuden laitevalmistus ja laitteita
käyttävä energian tuotanto-, siirto- ja käyttö-
sektori. Toimialana ensin mainittu energiatek-
nologian valmistus on yhdistelmä metalli-,
sähkö- ja elektroniikkateollisuutta. Teknolo-
giaan käyttävään energialiiketoimintaan lue-
taan puolestaan sähkön ja lämmön tuotanto
ja myynti sekä verkkoliiketoiminta.

Sähkömarkkinoiden vapautuminen on
laajentanut klusterin määritelmää. Sähköyh-
tiöiden kilpailukyky on saanut sisällöllistä
merkitystä ja sen ylläpitämisestä on muodos-
tunut usein selkeä yritysstrateginen tavoite.
Klusterin kolmannen päätoiminnon muo-
dostavatkin sekä energiateknologiaan että -lii-

ketoimintaan liittyvät palvelut, joiden vienti
ja merkitys klusterin kannalta on viime vuo-
sina kasvanut.

Seuraavassa on referoitu ETLAn viime
vuonna 1999 julkaisemaa selvitystä ”Suomen
energiaklusterin kilpailuetu”, jonka ovat laati-
neet Hannu Hernesniemi ja Esa Viitamo.

Energiateknologia vahvistuu

Energiateknologia on yksi maailman kaupan
kasvualueista. Kehitykseen vaikuttavat nopea
talouskasvu ja elintason myötä kasvanut säh-
kön kulutus. Lisäksi pyrkimys vähentää ener-
gian käyttöä ja päästöjä on lisännyt entistä te-
hokkaampien ja ympäristömyötäisempien
teknologioiden kysyntää.

Suomen osuus OECD-maiden energia-
teknologian viennistä on viime vuosikymme-
nellä kasvanut samoin kuin energiateknolo-
gian osuus Suomen koko tavaraviennistä.
1990-luvulla pääasiassa Eurooppaan ja Aasi-
aan suuntautuva vientimme lähes nelinker-
taistui runsaaseen 16 miljardiin markkaan.
Kotimaisia menestystuotteita ovat energian-

käytön laitteisiin kuuluvat taajuusmuuntajat
ja sähkömoottorit sekä dieselmoottorit ja
höyrykattilat. Myös tuulivoimateknologian
vienti on kasvanut nopeasti.

Suomen energiateknologian vientituottei-
den valikoima on historiallisista ja poikkeuk-
sellisista olosuhteistamme johtuvista syistä ai-
nutlaatuinen maailmassa. Energiaintensiivi-
nen teollisuus, kylmä ilmasto, pitkät etäisyy-
det, harva asutus ja primäärienergiavarojen
niukkuus yhdessä muun muassa sotakorvaus-
ten luoman kysynnän kanssa ovat ylläpitä-
neet kehitystä vuosikymmenten ajan.

Viestintä- ja tietotekniikan hyödyntämi-
sen ja niihin liittyvän liiketoiminnan osalta
Suomen kilpailuedut ovat kiistattomat. Tie-
totekniikan osuus energiateknologian laiteke-
hityksessä sekä laitteiden ja laitejärjestelmien
ohjauksessa kasvaa. Viestintätekniikka tukee
energiateknologioiden kehitystyötä tarjo-
amalla uusia elektroniikan ja tietoliikenteen
hyödyntämismahdollisuuksia.

Suomen kilpailukyky energiateknisen
teollisuuden sijaintimaana on hyvä. Potenti-
aalisen uhan suotuisalle kehitykselle muodos-
taa teollisen rakenteen muutoksesta johtuva
työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapai-
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no. Tämän pullonkaulan poistamiseksi olisi
tärkeää lisätä koulutusresursseja tieto- ja vies-
tintätekniikan, automaation sekä sähkötek-
niikan aloilla. Myös julkisrahoitteinen tutki-
mus- ja kehitystoiminta sekä yritysten ja tut-
kimuslaitosten muodostamat osaamisverkos-
tot ovat jatkossa tärkeitä tuotannontekijöitä.

Kilpailu kiristyy
ja toiminta kansainvälistyy

Energialiiketoiminnan laajentuminen vapau-
tuneille ja vapautuville markkinoille on alka-
nut. Koska sähkömarkkinoiden vapautumi-
nen on vasta käynnissä suuressa osassa Eu-
rooppaa, on liiketoiminnan kilpailukyky vas-
ta mahdollisuuksien asteella teknologiaan
verrattuna. Lähivuodet näyttävät, kuinka ko-
timaiset energiayhtiöt pystyvät hyödyntä-
mään osaamistaan uusilla markkinoilla.

Maamme energiajärjestelmän infrastruk-
tuurin rakentamisesta on pääosin vastannut
julkinen valta, sen omistamat energiayhtiöt ja
energiaa käyttävä teollisuus. Energiajärjestel-
män tekniseen tehokkuuteen kannusti osal-
taan teollisuuden ja julkisen vallan kahdenvä-
linen kilpailu. Myös maassamme vallitsevat
maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteet
sekä energian käytön intensiivisyys ovat pa-
kottaneet toimitusvarmuuden ylläpitämiseen.
Niukat primäärienergiavarat ovat puolestaan
ohjanneet monipuolisten ja tehokkaisiin tuo-
tantotekniikoihin. Suomi onkin maailman
johtava maa sähkön ja lämmön yhteistuotan-
nossa ja energian tuotantotavat ovat teolli-
suusmaiden monipuolisimpia.

Energialiiketoiminnan markkinaehtoisuus
on voimistunut koko 1990-luvin ajan. Tänä
aikana on kunnallisia sähkölaitoksia yhtiöi-
tetty ja muutettu yksityisiksi osakeyhtiöiksi.
Valtio on samalla vähentänyt omistustaan
suurissa energiayhtiöissään. Suomessa tuli
vuonna 1995 voimaan sähkömarkkinalaki,
joka johti sähkömarkkinoidemme täydelli-

seen vapautumiseen ensimmäisten eurooppa-
laisten maiden joukossa. Avoin kilpailu on
kannustanut yrityksiä omaksumaan uusia lii-
ketoimintakonsepteja ja strategioita, joita ne
voivat hyödyntää myös muilla markkina-alu-
eilla. Ajoituksen suhteen kotimaisilla energia-
yhtiöillä onkin kilpailuetu.

Palvelut lisääntyvät

Energiaklusterin palvelut ovat monipuolinen
joukko erilaisia energiateknologiaa ja -liike-
toimintaa tukevia palvelumuotoja. Niistä tär-
keimpiä ovat investointihankkeisiin liittyvät
suunnittelu, konsultointi ja kunnossapito
tehtävät. Palvelutoimintojen ulkoistamisen
myötä muun muassa voimalaitosten käytöstä
on tulossa merkittävää liiketoimintaa.

Energiaklusterin palvelut ovat vahvasti
kytköksissä muiden klustereiden palvelutoi-
mintoihin. Insinööritoimistojen ja kunnossa-
pitoyhtiöiden asiakkaita ovat energiayhtiöi-
den ohella usein esimerkiksi metsä-, metalli-
ja kemianteollisuus. Palvelutoiminnan kilpai-

lukyky perustuu laajalti sen sijaintiin eri klus-
tereiden rajapinnassa. Palvelujen vienti on
kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikym-
menen aikana, kun kotimaiset investoinnit
vähenivät ja energiateknologian vienti veti
hyvin. Viennin arvo on noussut 2–3 miljar-
diin markkaan.

Energiaklusterin kolme pääliiketoimintaa
muodostavat toisiaan täydentävän ja kilpailu-
kykyä luovan kokonaisuuden. Energiatekno-
logian ja -liiketoiminnan sekä palvelujen suh-
teellinen painoarvo koko klusterin kilpailu-
edun kannalta on siirtynyt energialiiketoi-
minnasta energiateknologiaan ja edelleen
kohti palveluja.

Haasteita tulevaisuuteen

Julkisen vallan ja sen edustamien organisaati-
oiden vaikutus energiaklusterin kehitykseen
ja kansainväliseen menestykseen on ollut
vahva. Energiateknologian valmistusta lu-
kuun ottamatta se on ollut aktiivinen toimi-
ja klusterin kaikilla osa-alueilla. Globalisaati-
on ja alueellisen integraation edetessä sen toi-
mivalta on kuitenkin vähentynyt rajoittuen
ylikansallisten päätösten toimeenpanoon,
klusterin toiminnan ohjaamiseen ja tuotan-
nontekijöiden luomiseen.

Kansainvälisistä sitoumuksista huolimatta
julkinen valta voi edistää energiaklusterin kil-
pailukykyä ja kansallista hyvinvointia monin
tavoin. Sen päätehtäväksi voidaan osoittaa
kansainvälinen edunvalvonta siten, että sen
avulla luodaan uusia liiketoiminta- ja kasvu-
mahdollisuuksia klusterin eri osiin. Tehtävä-
alueet voidaan jakaa teknologiarahoitusta,
energiamarkkinoita, koulutusta, infrastruk-
tuurin rakentamista, kriisivalmiuden ylläpi-
toa ja ympäristönsuojelua koskeviin osiin.
Tärkeimpiä prosesseja ovat energiamarkki-
noiden vapautuminen, ilmastonmuutos ja
sitä koskeva päätöksenteko sekä klusterin lii-
ketoimintojen kansainvälistyminen.

Markku Kosonen ja Juha Rautanen
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 Vuoropuhelu:

Miten katetaan metsäteollisuuden energiantarve tulevaisuudessa?

Pertti Laine
Jyrki Luukkanen

Ohjaako ilmasto-
politiikka investointeja?

Metsäteollisuus toimii hyvin kansainvälisesti.
Suomalaisten yritysten tuotantokapasiteetista
on jo yli puolet Suomen ulkopuolella ja Suo-
messa toimiva metsäteollisuus on lisääntyväs-
sä määrin riippuvainen ulkomaisista panok-
sista.

Esimerkiksi puunhankinnassa ollaan Suo-
messa törmäämässä puun saatavuuskattoon.
Ilman tuontipuuta ei enää – edes nyt – tulla
toimeen, vaan Suomessa toimiva metsäteolli-
suus on riippuvainen puuntuonnista. Tuonti-
puu on sitä paitsi käsitteenä harhaan johtava.
Ei muissakaan tarvikkeissa puhuta kotimai-
sista ja tuontipanoksista, vaan kyse on globa-
lisaatiosta.

Metsäteollisuuden investoinnit kapasitee-
tin kasvattamiseen Suomessa eivät ole loppu-
neet, joskin investoinnit tulevat aivan uusien
tuotantolaitosten sijaan jakautumaan yhä
pienempiin palasiin. Investointeja tapahtuu
koko ajan lisäten tuotantoa arviolta 2–3 pro-
senttia vuodessa. Sähköntuotannon tarvetta
investoinnit jossain määrin lisäävät.

Metsäteollisuuden kokonaistilanne on silti
aika hyvä ilmastopolitiikan suhteen, perustu-
en mm. uusiutuvan raaka-aineen käyttöön
ja biopolttoaineeseen. Paperiteollisuus ei
muuta Suomesta ulkomaille nimenomaan il-
masto- tai energiapolitiikan vaikutusten ta-
kia, vaan pikemminkin kustannussyistä.
Tropiikkiin lähdetään, koska sieltä saadaan
puuta pienemmillä kustannuksilla kuin Suo-
messa. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvaltoihin
siirtyminen johtuu enemmänkin markkinoi-
den hallinnasta kuin energiapolitiikasta.

Metsäteollisuuden investointirakenne on
ilmastopolitiikan kannalta merkittävä kysy-
mys mekaanisen massan ja sellun tuotannos-
sa tarvittavan energiamäärän erilaisuudesta
johtuen.

Mekaanista massaa valmistettaessa tonnista
puuta saadaan tonni paperia ja samalla kulu-
tetaan energiaa, mutta selluntuotannossa 2
tonnista raaka-ainetta saadaan tonni sellua ja
toisesta saadaan energiaa.

Paperin ja massan tuotannossa ei ole 20
vuodessa tapahtunut muita rakenteellisia
muutoksia kasvun lisäksi kuin että sulfiittisel-
lu on Suomesta hävinnyt ja mekaanisen mas-

Pertti Laine (tavallinen teksti) toimii joh-
tajana Metsäteollisuus ry:ssä. Hänen vas-
tuualueenaan on teollisuuspolitiikka ja
ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan
Unionissa. Hän on mukana useissa toimi-
kunnissa, komiteoissa ja työryhmissä niin
Suomessa kuin Brysselissäkin.

Jyrki Luukkanen (kursivoitu teksti) toimii
vanhempana tutkijana ja tutkimusryhmien
johtajana Tampereen yliopistossa. Hänen
erityisosaamistaan ovat energia- ja ilmasto-
politiikka, mallinnus ja suunnittelu sekä
tulevaisuudentutkimus. Luukkanen on toi-
minut useissa kansallisissa ja kansainvälissä
energiasektorin mallinnusprojekteissa, jois-
sa energiajärjestelmän ympäristövaikutuk-
siin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Kurssilla kommentoitua:

Yksimielisyyteen on hyvä pyrkiä, mutta
siihen ei ole hyvä koskaan päästä.
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san osuus on noussut 32 prosentista 40 pro-
senttiin. Tämä muutos johtuu lähinnä Suo-
men kalliista puusta, josta on tehtävä pitkäl-
le jalostettuja tuotteita ja erityisesti siitä, että
suomalainen kuusi on hyvä mekaanisen mas-
san raaka-aine. Sanomalehteen tarvitaan me-
kaanista massaa ja A4-paperiin sellua.

Hiukan pitemmälle eteenpäin katsottaessa
voi olla, että kuluttajat ovat kiinnostuneita
siitä millaisia tuotteita tuotetaan, miten
tuottaminen vaikuttaa ympäristöön ja mitä
resursseja siihen kuluu. Kun tähän liitetään
ilmastopolitiikan kysymykset, mahdollisesti
myös ydinvoimakysymys, niin näiden yhteis-
vaikutus metsäteollisuuden tuotantorakentee-
seen saattaa olla merkittävä tekijä pitkällä
tähtäyksellä.

Vihreä sähkö haastaa ydinsähkön

Sähkönkäyttäjänä metsäteollisuus on merkit-
tävä, sillä se käyttää kolmanneksen Suomen
sähköstä ja tarve tulee edelleen lisääntymään.
Metsäteollisuus käyttää nyt noin 27 terawat-
tituntia sähköä, kun vuonna 2010 arvioni
mukaan tarve on 30 terawattituntia. Metsä-
teollisuus kannattaa ydinvoiman lisärakenta-
mista sähkön saatavuuden, pitkän aikavälin
hinnan ja hiilidioksiditaseen perusteella.

En pidä realistisena vaihtoehtona ydinvoi-
malaitoksen rakentamista Suomeen, sillä
epävarmuustekijöitä on useita, kuten esimer-
kiksi voimaloiden pitkä rakennusaika ja säh-
kön hintakehitys. Sähkökaupan markkinati-
lannetta ei voida tietää 10 vuoden kuluttua
voimalaitoksen valmistuttua, saatikka siitä
vielä 30–40 vuotta eteenpäin.

Lisäksi ydinvoimalaitos on huono inves-
tointi avoimilla markkinoilla, eli tilanteessa
jossa markkinat toimivat. Yhtään ydinvoi-
malaitosta ei olisi koskaan rakennettu avoi-
milla sähkömarkkinoilla ja moni asiantunti-

ja on sitä mieltä ettei tulla varmaan koskaan
rakentamaankaan. Tilanne on tietenkin eri-
lainen sellaisten PVO:n tai TVO:n kaltais-
ten yhtiöiden suhteen, jotka eivät toimi avoi-
milla markkinoilla.

Asioihin on suhtauduttava Suomessa uu-
della tavalla, sillä ilmastopolitiikan seurauk-
sena joudutaan tekemään muutoksia energi-
an tuotannossa ja myös metsäteollisuuden on
siihen sopeuduttava. Muutos on huomioitava
samalla tavalla, kuin on tehty esimerkiksi
biologisen jätevedenpuhdistuksen käyttöön-
otossa metsäteollisuudessa tai muiden ympä-
ristökysymysten suhteen.

Metsäteollisuuteen imagoasiat tulivat aktiivi-
seen keskusteluun noin kymmenen vuotta
sitten. Esillä olivat muun muassa kloorival-
kaisu ja metsänkäsittely. Silloin opittiin kan-
tapään kautta, että imagolla on merkitystä.
Opittiin myös, että eurooppalaisten asiakkai-
den keskuudessa imago on tärkeämpi kuin
meillä Suomessa.

Sähkön tuottamisella en kuitenkaan näe
olevan samanlaista psykologista imagoyhteyt-
tä kuin puutuoteteollisuudella ja paperiteolli-
suudella on metsänhoitoon, metsänkäsittely-
menetelmiin, luonnonsuojelukysymyksiin tai
metsäteollisuuden prosessikysymyksiin.
Puuntuotannon vaikutus imagoon on suu-
rempi kuin sähköntuotannon merkitys. Li-
säksi Suomessa metsäteollisuus ja energiata-
lous yhdistetään mielikuvissa. Esimerkiksi
Saksassa tällaista mielleyhtymää ei tapahdu.

Kaikki eivät todellakaan yhdistä paperinval-
mistuksessa tuotettua sähköä imagokysymyk-
seen. Olen tehnyt erääseen tutkimusprojek-
tiin haastatteluja metsäteollisuusyritysten pa-
rissa Suomessa ja Norjassa. Markkinointi-
puolen ihmiset näyttävät olevan sitä mieltä,
että energiataloudessa piilee merkittäviä
imagoriskejä ja että ilmasto- ja energiapoli-
tiikka tulee mahdollisesti vaikuttamaan tuot-
teiden markkinointiin. He ovat sitä mieltä,
että ympäristöimago täytyy säilyttää ja se

edellyttää tuotteiden tuottamista mahdolli-
simman vähällä energialla ja mahdollisesti
ilman ydinvoimaa. Energiapuolen ja ympä-
ristöpuolen ihmiset puolestaan ovat asiasta
eri mieltä, eivätkä yhdistäneet sähköä imago-
kysymykseen.

Kokonaisuutena Kioton merkityksen usko-
taan kuitenkin olevan metsäteollisuudelle po-
sitiivinen. Käyttämällä puutuotteita voi tehdä
ympäristötekoja, johtuen nieluvarastosta ja
ilmaston kannalta vahingollisempien tuottei-
den korvaamismahdollisuudesta.

Metsäteollisuuden tila kokonaisuutena on
aika hyvä ilmastopolitiikan suhteen. Se pe-
rustuu hyvin paljon puuenergian käyttöön,
jota on mahdollisuus lisätä. Raaka-aine on
uusiutuva, joten ympäristönäkökulmasta ol-
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laan hyvässä tilanteessa verrattuna esimer-
kiksi perusmetalliteollisuuteen, jossa teräksen
tekoon välttämättömästä koksin käytöstä ei
voida luopua. Metsäteollisuuden tulevaisuus
Suomessa on valoisa siinä suhteessa, että tääl-
lä on mahdollisuuksia ja ilmastomuutos en-
tisestään korostaa näitä mahdollisuuksia,
mutta niistä täytyy ottaa vaari.

Bioenergiassa
uhkia ja mahdollisuuksia

Metsäteollisuus käyttää pääosin biopohjaisia
polttoaineita, joita syntyy tuotannon ohessa.
Bioenergia tulee jatkossakin olemaan metsä-
teollisuuden pääenergialähde, mutta tilanne
on hankala. EU:ssa uusiutuvien energioiden
direktiiviluonnoksessa on annettu maakoh-
taiset indikatiiviset tavoitteet Euroopan tasol-
la. Bioenergian ohella luonnoksessa maini-
taan aurinko- ja tuulienergia. Jos volyymi
niissä ei toivotulla tavalla nouse seuraavan
10-vuoden aikana, ja tavoitteiden saavutta-
miseksi joudutaan turvautumaan pääosin
bioenergiaan, niin Euroopassa ei puu riitä.

Euroopassa kasvaa puuta noin 400 mil-
joonaa kuutiota vuodessa ja siitä käytetään
noin 300 miljoonaa kuutiota. Laskelman
mukaan direktiiviehdotus saattaisi lisätä
puun käyttöä 170 miljoonalla kuutiometrillä.
Puuenergia on metsäteollisuudelle ominai-
nen, edullinen ja ympäristöystävällinen ener-
giamuoto, mutta sen laajenevassa käytössä
piilee ongelmansa. Vaarana nimittäin on, että
toimialat, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa,
käyttävät puuta niin paljon energiaksi, että
nykyisen kaltainen raaka-aineen saatavuus
metsäteollisuudelle vaikeutuu ja hinta
nousee.

Suomessakin trendinä on puuenergian käy-
tön kasvu, joka puolestaan lisää hakkuutäh-
teiden käyttöä. Nuorten metsien ensiharven-

nuspuut jäävät yleensä maahan, joten har-
vennushakkuissa suurin osa puumassasta jää
metsään. Esimerkiksi Vapo on tehnyt sopi-
muksia hakkutähteiden keräyksestä. Puu-
energian käytön huomattava lisääminen ei
siis kilpaile metsäteollisuuden puun kanssa,
sillä oksiin ja neulasiin sitoutunut hiili ei ole
varsinaisesta ainespuusta pois. Ongelma on
siten erilainen kuin muualla Euroopassa.

Puupohjaisen energian ohella peltobio-
massan – oljen ja ruokojen – käytössä näen
mahdollisuuksia, mutta se vaatii teknologian
kehitystä. Sähkömäärää pystyttäisiin huo-
mattavasti lisäämään esimerkiksi biomassan
tai jäteliemen kaasutuksella. Ruotsalainen
AssiDomän onkin rakentamassa kaasutuksen
pilottilaitosta. Kaasutuksella näkisin olevan
mahdollisuuksia myös Suomessa. Jos kaikki
Suomen mustalipeä kaasutettaisiin, niin sii-
tä tulisi noin yhden 1 000 MW:n ydinvoi-
malaitoksen verran sähköä lisää.

Sähkön hinta tulee ennusteiden mukaan
nousemaan. Pörssisähköä on nykyvuosina
saanut pohjoismaisesta verkosta melko edul-
lisesti. Näillä sähkön hinnoilla mustalipeän
kaasutus ei ole vielä kannattavaa. Puun kaa-
sutus on hyvä asia ja lisää puun hyötysuhdet-
ta, mutta me emme kuitenkaan ole vielä val-
miita siihen – ei Suomi eikä muutkaan maat.

Verotus ja päästökauppa
ohjaavat – mihin suuntaan?

Suomessa oli jo selkeä hiilidioksidi/energiave-
ro, tiettyine lievennyksineen, mutta 1997
energiaverotusta muutettiin huonompaan
suuntaan. Nimittäin muutoksen myötä säh-
kön tuotantoa ei tällä hetkellä veroteta lain-
kaan. Järjestelmä suosii erillistä sähköntuo-
tantoa metsäteollisuudenkin harjoittaman
yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon
kustannuksella. Yhdistetyssä tuotannossa 90

% energiasta saadaan talteen päinvastoin
kuin erillisessä sähköntuotannossa, jossa
energiasta yli 60 % menee hukkaan. Sähkön
tuotantoa fossiilisilla polttoaineilla tulisi siis
verottaa, ettei se saisi kohtuutonta etua te-
hokkaampaan sähkön ja lämmön yhteistuo-
tantoon verrattuna.

Energiaverotuksessa tietyt säännöt on luotu.
Sen sijaan hiilidioksidin päästökaupan sään-
nöt ovat vielä hyvin epäselviä, joten jyrkkää
kantaa ei metsäteollisuudessa ole otettu puo-
leen tai toiseen. Yleisimmin keskustellaan sii-
tä, onko yritykselle tai toimialalle annettava
kiintiö, jonka päästöjä ei saa ylittää. Ongel-
mana on kuitenkin kiintiöiden alkujako.
Tehdäänkö se huutokaupalla, jossa eniten
maksava saa oikeuden päästöihin vai onko se
periytyvä, jolloin se siirtyy tällä hetkellä suu-
ret päästöt omaaville? Vai onko siihen joku
kolmas tapa? Päästöoikeudet voitaisiin jakaa
vaikka yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotan-
toa sekä parasta tekniikkaa käyttäville.

Hiilidioksidin päästökaupassa ja säännöis-
sä on eroja kotimaan ja ulkomaan välillä. Ko-
timaassa tuskin tulee olemaan myyjiä, joten
markkinoiden pitäisi olla vähintään EU:n
laajuiset.

Yhtenäinen EU:n tasoinen päästökauppa
saattaisikin olla järkevää. Maiden lähtiessä
päästökauppaan se vaikuttaa näissä maissa
toimivien yritysten asemaan. Ei ole kokonai-
suuden kannalta järkevää, jos toiselle jaetaan
päästöoikeuksia ilmaiseksi ja toinen joutuu
ostamaan niitä huutokaupasta kalliilla.

Kokonaisuutena on syytä varautua jon-
kinlaiseen päästökaupan tulemiseen. Se tar-
koittaa, että hiilidioksiditonneille tulee hin-
ta. Tämä hinta leviää käytännössä päästö-
kaupan kautta koko yhteiskuntaan ja siitä
tulee tietynlainen vero, joka toimisi saman-
tyyppisesti kuin hiilidioksidivero. Se tulee
vaikuttamaan eri tuotantomuotojen kannat-
tavuussuhteisiin tulevaisuudessa.



25

Pakkaus
Muut
Levyt

Sahatavara
Puusepänteollisuus

Huonekalut

 3%

10%
5%

12%
16%

54%

Tanska
Itävalta
Suomi
Ruotsi

Espanja
Muut

UK
Ranska

Italia
Saksa

 3%
4%
4%

5%
10%

11%
11%

12%

15%
26%

“Puu Eurooppa” – kehitystrendit ja niihin vastaaminen

Matti Sihvonen, johtaja
Puutuoteteollisuusyksikkö, Metsäteollisuus ry.

Puuteollisuuden toimiala on yksi Euroopan
suurimmista teollisista sektoreista. EU-
tilastoinnin mukaan se koostuu yli 40 000
yrityksestä. Todellinen lukumäärä lienee kui-
tenkin mikroyritykset huomioiden yli 
200 000.

Puuteollisuuden liikevaihto, sisältäen huo-
nekaluteollisuuden, ylitti 130 miljardia Eu-
roa vuonna 1998. Se on suurempi kuin pape-
ri- ja selluteollisuus yhteensä. Alan merkitys
korostuu entisestään kun otetaan huomioon
puuteollisuuden sijoittuminen haja-asutus-
alueille ja sen merkittävä työllistävä vaikutus.
EU:n alueella 1,9 miljoonaa henkilöä eli 6 %

EU:n teollisesta työvoimasta toimii puuteol-
lisuuden piirissä.

Suomea pidetään merkittävänä metsäteolli-
suusmaana. Osuutemme Euroopan puuteolli-
suuden liikevaihdosta on kuitenkin vain 4 %.

Teollisuuden rakenne

Perusteollisuudessa Suomen osuus EU:n tuo-
tannosta on huomattava, sahauksesta 20 % ja
vanerin tuotannosta yli 40 %. Muissa tuote-
ryhmissä kuten lastulevyssä, kuitulevyssä,

OSB-levyssä ja erityisesti nk. MDF-kuitule-
vyssä Suomella on erittäin pieni tai olematon
osuus koko EU-alueen tuotannossa.

EU:n kokopuisten tuotteiden tuotanto ja
jakelu ovat selvästi pirstoutuneempaa kuin
esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Olemme ra-
kennemuutoksessa selvästi jäljessä pohjois-
amerikkalaisia kilpailijoita. Suomessa raken-
nemuutos on kuitenkin edennyt pitkälle
saha- ja vaneriteollisuudessa, joissa suurimat
eurooppalaiset yhtiöt ovat suomalaisia. Saha-
tavaran per capita kulutus EU:ssa on vain
0,199 m3 kun se Nafta-maissa on 0,414 m3

ja Japanissakin 0,210 m3.

Eri tuotteiden ja maiden osuudet EU:n puuteollisuuden tuotannon
arvosta 1998 (130 mrd ECUa). Lähde: Cei Bois
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Suomessa asukasta kohti laskettu kulu-
tus lähestyy jo yhtä kuutiometriä, kiitos
mm. Puuinfo Oy:n tekemän menekinedis-
tämistyön. Kovin paljon kulutuksen kas-
vunvaraa ei meillä Suomessa ole.

Saha- ja levyteollisuutemme tuotanto on
kasvanut voimakkaasti koko 90-luvun. Nyt
on saavutettu taso, jota ei voida nostaa ilman
huomattavaa tukin tuontia Venäjältä.

Keski-Euroopassa raaka-ainevarat salli-
vat paikallisen sahauksen lisäämisen useam-
malla kymmenellä prosentilla nykytasosta.
Kasvavan tuotannon takia Euroopan on li-
sättävä sahatavaratoimituksia EU:n ulko-
puolelle ja lisättävä voimakkaasti sahatava-
ran kysyntää omalla alueellaan.

Lastu- ja MDF-kuitulevyssä EU-alue on
ollut rakennemuutoksen ja tuotannon kas-
vun edelläkävijä ja teollisuus on nykyään
erittäin modernia ja kilpailukykyistä. Kes-
ki-Euroopassa levyjen raaka-aineena käyte-
tään purkupuuta ja sahateollisuuden halpa-
hintaisia sivutuotteita. Suomessa levyteolli-
suuden raaka-aineet ovat kilpailijoita kal-
liimpia ja kuljetuskustannusten takia näi-
den tuotteiden valmistus Suomessa on ko-
timarkkinateollisuutta. Osuutemme Eu-
roopan tuotannosta onkin marginaalista.
Tämä on huomionarvoista siksi, että lastu-
levy, MDF ja OSB ovat olleet ja tulevat
myös säilymään keskeisinä puutuoteteolli-
suuden kasvualueina.

Käytön ja jakeluteiden muutokset

Puutuotteiden tärkein käyttökohde on ra-
kentamisessa. Esimerkiksi sahatavaran lop-
pukäytöstä yli 70 % menee muodossa tai
toisessa rakentamiseen. Toinen tärkeä käyt-
töalue on kuluttajatuotteet, joista tärkeim-
piä ovat huonekalut ja nk. tee se itse -tuot-
teet.

Perustuotteiden jakeluteiden kehitykses-
sä Eurooppa on jäljessä Pohjois-Amerikas-

ta. USA:ssa ja Kanadassa koko mantereen
kattavan standardisoidun puurunkorakenta-
misjärjestelmän ansiosta yli 95 % asuinta-
loista on puurunkoisia. Järjestelmän ansios-
ta puurunkorakentaminen on selkeästi te-
hokkain tapa tuottaa asuntoja. Jakelutiet
ovat erittäin tehokkaita rakentamisen palve-
lijoita. JOT-toimitukset ja sähköisen kau-
pankäynnin sovellukset ovat tunnusomaisia
jakelulle.

Euroopassa rakentaminen perustuu pai-
kallisiin menetelmiin, joissa puun osuus on
ollut melko pientä. Yhteisen standardin ja
tehokkuuden nostamisen tarve on vasta ai-
van viime aikoina tunnistettu keskeiseksi
yhteistyön alueeksi.

Kuluttajatuotekaupassa USA:n tee se itse
-ketjut ovat kasvaneet tyhjästä jättimäisiksi
yrityksiksi vain kolmessakymmenessä vuo-
dessa. Nämä yritykset käyvät jatkuvasti läpi
keinoja tuottavuutensa kasvattamiseen. Sa-
manlainen kehitys on meneillään myös
muissa perusteollisuuden asiakassegmenteis-
sä. Ostajien keskittyessä ja globalisoituessa
ostokäyttäytyminen yhdenmukaistuu:

• Toimittajien lukumäärää karsitaan ainoas-
taan suurimpiin toimittajiin.

• Kokonaisjärjestelmien merkitys kasvaa.
Ostetaan mieluummin asennusvalmiita,
huoltovapaita järjestelmätuotteita.

• Asiakkaan tulee huolehtia tuotteiden esil-
lepanosta ja hoitaa tavara esille kaupan
hyllyyn ja täydentää puutteita.

• Amerikkalaiset suuret ketjut ovat aloitta-
neet maihinnousunsa myös Euroopan tee
se itse -markkinoille.

Kilpailevat tuotteet

Puu on menettänyt viime vuosikymmeninä
markkinaosuuksiaan kilpaileville materiaa-
leille. Syynä kehitykseen on ollut se, että
puutuotteet eivät ole kyenneet reagoimaan



markkinoiden nopeasti muuttuviin tarpei-
siin. Tuotekehitys ja hinnoittelu on ollut
jäykkää. Luonnon tuotteena puu ei ole ihan-
teellinen materiaali, se vaatii jatkuvaa huoltoa
ja kunnossapitoa.

Edellä kuvattu kehitys on johtanut puun
korvautumisen esim. ikkunoissa muovilla ja
alumiinilla ja toisaalta nk. insinööripuutuot-
teet ovat korjanneet esim. sahatavaran puut-
teita rakentamisessa. Insinööripuutuotteita
ovat esim. I-palkit, viilupuu ja OSB.

Huonekaluissa kokopuiset tuotteet ovat
korvautuneet laminaatilla ja viiluilla päällys-
tetyllä lastu- ja MDF-levyllä. Myös puiset lis-
tat on korvattu merkittävässä määrin
MDF:llä.

Kuluttajat suhtautuvat puuhun periaat-
teessa myönteisesti. Puuta pidetään ympäris-
töystävällisimpänä ja lämpimänä materiaali-
na. Kuitenkin ostopäätöstä tehdessään kulut-
tajat päätyvät usein kilpaileviin materiaalei-
hin. Tutkimusten mukaan keskeisenä syynä
on etenkin kokopuisten tuotteiden osalta
epäilyt tuotteen vaatimasta huollosta, sen ku-
lutus- ja kosteuskestävyydestä ja myös hin-
nasta. Positiiviset tunteet eivät siten yksin
johda ostopäätöksiin.

Teknologinen kehitys

Teknologian avulla kokopuisten tuotteiden
ominaisuuksia voidaan parantaa. Tällaisesta
kehitystyöstä hyvinä esimerkkeinä ovat vaik-
kapa lämpökäsitelty puu ja puristepuu. Tällä-
kin alueella mahdollisuudet insinööripuun
puolella ovat paremmat kuin kokopuisissa
tuotteissa. Halvan kuidun kasvattaminen
meitä eteläisimmillä leveysasteilla yhdistetty-

nä uusiin liimaus- ym. tekniikoihin on teh-
nyt puupohjaisista insinööripuutuotteista
varteenotettavia sahatavaran ja vanerin kilpai-
lijoita.

Tutkimuksen ja kehitystyön suurimmat
haasteet ovat vastata kuluttajien epäilyksiin
koskien puutuotteita. Tuotteiden ominai-
suuksia on kehitettävä. On luotava uusia jär-
jestelmätuotteita, jotka on helppo asentaa ja
ovat huoltovapaita. Vielä nykyään panostam-
me Suomessa selvästi enemmän metsän tut-
kimukseen kuin itse puutuotteiden ja niiden
käytön tutkimukseen. Teknologisen panos-
tuksen on suuntauduttava käytön kehittämi-
seen ja sitä palvelevaan perustutkimukseen.

Vastaus PuuEuroopan haasteisiin?

Lähtökohtana haasteisiin vastaamiseen voisi
pitää uutta Suomen puutuoteteollisuuden vi-
siota. Sen mukaan Puu on vuonna 2010 Eu-
roopan johtava materiaali talonrakentamisen
järjestelmäratkaisuissa ja laadukkaan asumi-
sen kuluttajatuotteissa.

Eri osapuolten tulisi tarkastella visiota ky-
syen mikä voisi olla meidän rooli sen toteut-
tamisessa? Teollisuus on jo osaltaan tiensä va-
linnut. Visio voidaan toteuttaa vain toimi-
malla koko puuteollisuuden osalta Euroopan
laajuisessa yhteistyössä kulutuksen kasvatta-
miseksi. Yhteisiä haasteita voisivat olla eu-
rooppalaisen puurunkorakennejärjestelmän
kehittäminen ja standardisointi. Laadukkaan
asumisen puolella tarvitaan yhteisiä menekin-
edistämistoimia, joista pohjoismaiseng-
lantilainen Timber 2000 on hyvä esimerkki.

On olemassa myös joukko myyttejä, jotka
kaipaavat kriittistäkin tarkastelua. Onko

meillä esimerkiksi, kuten yleisesti väitetään,
laadukas puuraaka-aine. Mitä laatu tuotteen
käyttäjän kannalta katsottuna on?

Suomalaisten yritysten tulisi pohtia aina-
kin seuraavia asioita:

• Keskittyä olemaan riittävän suuria kapeissa
markkinasegmenteissä, kuten esimerkiksi
Honkarakenne tai Lappset.

• Lähteä mukaan aitoon verkostoitumiseen,
jossa hyödynnetään myös suomalaisten
suuryritysten jakeluverkostoja.

• Etsiä oma roolinsa vision toteuttamisessa.
• Toimia yhteistyössä edunvalvonnassa, tut-

kimuksessa ja kehitystyössä Suomessa,
EU:ssa ja globaalisti.

• Nostaa suomalaisten tuotteiden laatu itä-
eurooppalaisesta Länsi-Euroopan kuluttaji-
en vaatimalle tasolle.

• Torjua EU:n itälaajentumisen uhkia otta-
malla haltuun näiden maiden puuteolli-
suustuotantoa.

• Kehittää logistisia ratkaisuja poistamaan
etäisyyden aiheuttamaa kustannusrasitetta
suhteessa keskieurooppalaisiin kilpailijoi-
hin.

Competitiveness of the European woodworking in-
dustries. Report to the European Commission
DG III/C/5 and Confédération des Industries du
Bois Trada Technology, The BioComposites Cent-
re, Jaakko Pöyry Consulting UK Ltd. London
1999.

Global Drivers and megatrends in the wood pro-
ducts industry to year 2010 Timwood Ab, Stock-
holm 1998.

Solid wood products – Threats and possibilities. A
Nordic Wood Project, Helsinki 1998.
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Lapin mekaanisen puunjalostuksen kehittämisohjelma 2000-2006

Lapin liitossa on käynnistetty valmistelu-
projektin tuloksena “Lapin Puuohjelma
1.4.2000”. Ohjelman toteuttamista varten
on laadittu ohjelmasopimus, jonka toteutta-
miseen on sitoutunut allekirjoituksellaan 24
Lapin mekaanisen puutuotealan toimijaa.
Toimijaosapuolina ovat edustettuina rahoi-
tuslaitokset, julkiset organisaatiot, kuntayh-
tymät, koulutusorganisaatiot, metsäalan toi-
mijat ja yritysjärjestöt. Hankkeen tarkoituk-
sena on parantaa mekaanisen puunjalostuk-
sen toimintaedellytyksiä Lapissa.

toteuttamisesta, auttaa seutukunnallisten
hankkeiden suunnittelussa ja vaikuttaa yritys-
ten tarpeiden huomioon ottamiseen niiden
toimintaympäristössä. Kehittämisorganisaa-
tio koordinoi mekaanisen puunjalostuksen
kehittämistä Lapin läänin alueella. Puuohjel-
man kautta hoidetaan myös Lapin mekaani-
sen puutuoteteollisuuden edunvalvontaa val-
takunnallisesti. Mekaanisen puunjalostuksen
toimintaedellytyksiä parannetaan ohjelman
mukaisesti Lapissa:

• Lisäämällä raaka-aineen laatuun, tulevai-
suuden käyttömääriin ja puun ominai-
suuksiin perustuvaa Lapin puun tutkimus-
ta.

• Parantamalla mekaanisen puunjalostuksen
tuotekehitystä kehittämällä puualan osaa-
mista ja koulutusta.

• Lisäämällä teollista tuotanto-osaamista ja
nostamalla paikallisen tuotannon jalostus-
arvoa (teknologia, logistiikka, materiaalit).

• Parantamalla tuotteiden markkinointia ja
vientiä.

• Kehittämällä tuotteiden ympäristöimagoa
ja markkinointiviestintää.

• Lisäämällä verkostoitumista ja yritysten vä-
listä yhteistyötä mm. alihankinnoissa ja
markkinoinnissa.

Metlan Rovaniemen tutkimusasema vastaa
puuraaka-aineeseen kohdistuvasta tutkimus-
ohjelman koordinoinnista Lapin puuohjel-
massa. Raaka-ainetta koskevat tutkimustu-
lokset saatetaan sovellettuina Lapin yritysten
käyttöön. Tutkimusohjelma sisältää seuraavat
Lapin puuta koskevat kohdat:

• puumateriaalin erityisominaisuudet
• soveltavat tutkimukset puumateriaalista
• saatavuusskenaariot
• yritysten soveltava raaka-ainelogistiikka

Alueellisesti käynnistetään aluestrategiapro-
jekteja, joiden avulla Lapin puuohjelma to-
teuttaa koordinoidusti seutukuntien tai yri-
tysryhmien puualan tuotekehitystyötä, yri-
tyskonsultointia ja -aktivointia. Seutukunta-
hankkeet laaditaan yrityslähtöisesti ja ne ra-
jataan toiminnallisesti alueellisen verkostopo-
tentiaalin mukaan. Hankkeet tähtäävät use-
amman seutukunnan väliseen yhteistyöhön
ja laajempien yhteistyöverkostojen luomi-
seen.

Seutukuntahankkeiden tärkeä tehtävä on
myös auttaa ja konsultoida pieniä yrityksiä
niiden kehittämissuunnittelussa ja rahoitus-
järjestelyissä. Kehittämisorganisaatio toimii
seutukuntahankkeiden aktivaattorina ja yri-
tysryhmien, kuntien ja oppilaitosten hanke-
toiminnan tukena.

Yritysten kehittämisen pääpaino on ole-
massa olevien yritysten kasvun ja kehittymi-
sen edistämisessä sekä alueellisten veturiyri-
tysten toimintaedellytysten ja verkoston ke-
hittämisessä. Ohjelman tavoitteena on myös
synnyttää ohjelmakauden aikana uusia alu-
eellisia veturiyrityksiä, joiden liikevaihto on
merkittävää ja joiden tuotanto vaatii laajaa
alihankinta- ja järjestelmätoimittajaverkos-
toa. Liiketoiminta- ja markkinointimahdolli-
suuksia kehitetään veturiyritysten tuella jalos-
tuksen eri vaiheisiin.

Lapin puuohjelman seutukunta- ja yritys-
hankkeiden tavoitteina ovat kansainvälisty-
misen edistäminen, alihankinta- ja järjestel-
mätoimittajuuden kehittäminen, tuotekehi-
tystoimintojen aktivoiminen, uuden tuotan-
toteknologian hyödyntäminen sekä logistii-
kan kehittäminen ja informaatiotekniikan
hyödyntäminen jalostusketjun kaikissa vai-
heissa.

Antero Lepojärvi, ohjelmapäällikkö
Lapin liitto

Puuohjelman toteuttamista varten on Lapin
liittoon perustettu Lapin puuohjelman kehit-
tämisorganisaatio. Kehittämisorganisaation
päätehtävänä on vastata Lapin puuohjelman

Kurssilla kommentoitua:

Ensimmäisen miljoonan hankkiminen on
vaikeinta, sitten se rupeaa helpottumaan.

........ millinviilauksen salaisuuksia Metsä-
akatemialle valotaa Antero Ikäheimo.



Lappset – Lapin puuta maailmalle

Lappset Group Oy keskittyy leikkivälinebusinekseen. Lappset on valmistanut
leikkipaikkavälineitä, piha-, puisto- ja katukalusteita, mutta fokusoi liiketoimin-
taansa yhä enemmän leikkipaikkavälineisiin. Yritys tukee aktiivisesti yksilöiden
osaamisen kehittämistä ja panostaa tietopääoman kasvattamiseen. Lappset on
edelläkävijöitä Euroopan leikkipaikkavälinemarkkinoilla niin tuotteiden, palvelu-
jen kuin teknologiankin hyödyntämisen alueilla. Lappset Group Oy on perustet-
tu vuonna 1970.

Ympäristökysymyksistä ovat tulleet erityisesti Saksassa esille Suomen metsäta-
lous sekä puun kemiallinen suojaus. Puun kyllästämisen argumentoimiseksi
Lappset on teettänyt elinkaarianalyysin, jossa on kartoitettu tuotteen elinkaaren
vaiheiden aikana syntyneet energian kulutukset sekä syntyneet päästöt puunkaa-
dosta tuotteen hävittämiseen saakka.

Lappsetin tuotteet ovat olleet moduloituja 70-luvulta alkaen ja toiminta on
perustunut verkostoitumiseen alkuajoista lähtien. Metalli- ja muoviosat tulevat
alihankkijoilta samoin kuin liimapuukomponentitkin. Modulaarisuus kom-
ponentteineen on mahdollistanut tuhansien asiakasräätälöityjen tuotteiden suun-
nittelun jo vuodesta 1985 alkaen.

Antero Ikäheimo,
toimitusjohtaja

Lappset Group Oy

Kurssilla kommentoitua: Lappsetin rakennelmat kestävät, sillä
ikääntyneet ja vandaalit on rakenteiden suunnittelussa otettu huomioon.
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Lappset Group Oy toteuttaa ”vähästä pal-
jon” – ajattelua. Toimintaideana on parantaa
hyvinvointia. Kasvuhakuisena ja verkottu-
mista hyväksi käyttäen se on laajentunut 25
maahan, missä 200 myyntimiestä pitää yh-
teyttä 100 000 asiakkaaseen. Puuta käytetään
liikevaihtoon nähden vähän. Tuotteiden hin-
ta tulee ideasta, osaamisesta, taidosta ja
ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden tyydyt-
tämisestä. Yritykselle on tärkeätä ympäristö-
ystävällisyys, elinkaariajattelu ja sertifikaatit.
Toiminnassa yhdistyy tehokas tuotanto
kestävän kehityksen periaatteisiin.

Lappset´in tuotantokonsepti ja palvelu-
muoto ovat lisäksi sellaisia, että markkinoin-
tiin voidaan helposti liittää tarinat ja elä-
mykset. Tuotteet sulautuvat tietyllä tavalla
elämystuotantoon, johon voidaan luontevas-
ti yhdistää suomalaista kulttuuriperintöä.

Kurss i l la  keskuste l tua



Puuvisioista toimintaan

säksi meneillään on määrä- eikä kannatta-
vuusbuumi, joten kehitystä ei senkään vuok-
si voida rakentaa nykykäytännön varaan.

Onneksi asenteet ovat muuttumassa. En-
siasteen jalosteet kuuluvat useiden yritysten
toimialaan ja tuotteiden sijaan puhutaan yhä
enemmän tuotekonseptista.

Rakentaminen veturi,
laatu akilleenkantapää

Rakentaminen on puualan veturi. Puutuote-
alan on merkittävästi lähennyttävä rakennus-
klusteria, jos rakentamisen tehokkuutta puun
suhteen aiotaan nostaa. Koska kotimaan kas-
vupotentiaali on rajallinen, painopiste on
suunnattava vientimarkkinoille ja rakenta-
misjärjestelmiin.

Tuotteiden myynti rakentamisjärjestelmi-
en avulla on toisenlaista kuin kuluttajatuot-
teilla. Rakennustuotepuolella voidaan puhua
asiantuntijamarkkinoista vastakohtana mieli-
kuvamarkkinoille. Vastassa ovat ammattilai-
set, viranomaiset ja rakentajafirmat, eivätkä
kuluttajat.

Euroopassa yli puolet kokonaisrakentami-
sesta kohdistuu korjaamiseen. Siksi olisi kiire
analysoida korjausrakentamista, tuotteistaa se
ja etsiä ”pitkiä sarjoja” tuotannolle.

Rakentamisen laatu on Suomessa ollut
heikkoa, koska se on ollut suljettu toimiala.
Jokainen on lobannut oman asiansa puolesta
ja kilpailu on ollut olematonta. Sen sijaan
Euroopassa laatukulttuuri on täysin toinen.
Esimerkiksi Saksan valmistalotuotannossa
kaikki on puusepänlaatua. Saksassa on myös
laadukkaita puurakentamisjärjestelmiä, joista
osalle Suomessa tehokkaaksi todettu ”Plat-
form-järjestelmämmekään” ei pärjää.

Jos pystymme tekemään maailman paras-
ta paperia ja maailman parhaita IT-alan tuot-
teita, miksi emme pystyisi parantamaan puu-
tuotteiden laatua ja kehittämään uusia inno-
vaatioita? Avainsanat tulevalle kehitykselle
ovat laatu ja yhteistyö. Yhteistyötä ollaan laa-
jentamassa erityisesti muotoiluun ja puun
olemuspuolen asioihin taiteellisena arvona ja
ulottuvuutena. Puun markkinoinnin kannal-
ta nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Innovaatiot esiin

Viimeaikaisina innovaatioesimerkkeinä voisi
mainita lämpöpuun ja liimapuupalkin val-
mistuksen. Liimapuupalkilla on jo vientiky-
syntää. Lämpöpuun tuotteistamiseen on kova
innostus. Oikeat käyttötarkoitukset olisi sel-
vitettävä, jottei sitä muodinomaisesti tupute-
ta joka paikkaan pilaten sillä markkinat.

Kuluttajatutkimukset osoittavat, että puu
koetaan yleisesti erittäin myönteisenä ja ym-
päristöystävällisenä tuotteena. Kuitenkin sii-
hen yhdistetään muutamia kielteisiä asioita.
Esimerkiksi puu luokitetaan vaikeaksi asentaa
paikalleen, huoltaa, ylläpitää jne. Tällä sekto-
rilla tutkimukselle ja kehittämiselle olisi suu-
ri haaste. Tutkimuksen painopistettä pitäisi
siirtää puun käytön kehittämiseen.

Kysymys on samalla osaamisesta, jonka
kehittäminen on monen tahon yhteinen
haaste. Tutkijoita tarvitaan lisää, mutta myös
nykyistä selkeämpää työnjakoa kaivataan
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja osaa-
miskeskusten välille, ettei tehtäisi samoja asi-
oita niukoin resurssein. Puualan osaamiskes-
kuksen haasteena voisi olla täsmäneuvonta.
Eräs kriittisimmistä tekijöistä on se, miten
nuoria saataisiin alan koulutukseen. Puualan
visio ulottuu vuosikymmenen päähän.

Kurss i l la  keskuste l tua

Puutuoteteollisuuden liikevaihdon kaksin-
kertaistamisen visio 2010 ankkuroituu kah-
teen peruselementtiin, joiden avulla puu saa-
tetaan Euroopassa johtavaksi materiaaliksi.
Talonrakentamisen järjestelmäratkaisu perus-
tuu pitkälti sahateollisuuden ja levyteollisuu-
den piirissä tapahtuvaan jatkojalostuk-
seen. Laadukkaan asumisen kulutta-
jatuotteista vastaavat huoneka-
luteollisuus ja puutaloteolli-
suus sekä monet muut
pienemmät alat.

Pokasaha toimii, kun molemmissa päissä on ri-
vakka käsipari. Yhteistyö on avainsana myös
puunjalostuksen kehittämisessä.

Suomen osuus Euroopan puutuoteteollisuu-
den yli 130 miljardin euron liikevaihdosta on
vain 4 %, joten kysymys on viime kädessä
markkinaosuuden kasvattamisesta. Kilpailuti-
lanne ei ole helppo. Ennen kuin tuotteemme
ovat Keski-Euroopassa, niillä on jo lisäkuluja
kuljetuksesta. Samalla tulemme markkinoil-
le, missä on aina jo kilpaileva tuote vastassa.
Meidän pitää olla tehokkaita, laadukkaita ja
asiakaslähtöisiä. Puuteollisuus on kuitenkin
ollut raaka-aine ja tuotantopainotteista. Li-



Metsäpolitiikan ankkurit

Palosalmen metsätyömieskoti on paikka, "jonne on voinut vapaasti tulla,
jossa on voinut vapaasti olla ja josta on voinut vapaasti lähteä."
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Kansainvälisen metsäpolitiikan painopisteet

Kaisa Pirkola, ylitarkastaja
Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäpolitiikka 1990-luvulla

Metsäasiat nousivat 1990-luvulla maailman-
laajuisen huomion kohteeksi. Parhaillaan on
käynnissä kymmeniä metsiin liittyviä maail-
manlaajuisia ja alueellisia prosesseja. Useat
kansainväliset sopimukset sivuavat metsiä ja
niiden suojelua. Osa sopimuksista on oikeu-
dellisesti sitovia, toiset taas velvoittavat maita

moraalisesti ja poliittisesti. Lisäksi monet
kansainväliset ja alueelliset järjestöt ja organi-
saatiot työskentelevät metsäkysymysten paris-
sa. Yhdessä prosessit, sopimukset, sitoumuk-
set sekä järjestöt muodostavat kansainvälisen
metsäpolitiikan moniulotteisen kentän.

Kansainvälisessä metsäpolitiikassa on pit-
kälti kyse perimmäisistä tavoitteista: pyrki-
myksenä on vähentää metsien häviämistä ja

aavikoitumista sekä suojella metsiä saastumi-
sen vaikutuksilta, metsäpaloilta, tuholaisilta
ja taudeilta. Kaikkia maailman metsiä tulisi
hoitaa niin, että säilytetään niiden monimuo-
toisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elin-
voimaisuus. Keskustelua käydään myös met-
sätalouden kannattavuuteen, työllisyyteen,
omistusoikeuksiin sekä metsä- ja puutuottei-
den valmistukseen ja kauppaan liittyvistä ai-

Juhani Karvonen, Jukka-Pekka Ranta ja Antti Suvanto Timo Kotkasaari, Olav Henriksén ja Taina Nikula
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heista. Kehitysmaille keskeisiä kysymyksiä
ovat mm. rahoitus ja teknologian siirto.

Kansainvälisen metsäkeskustelun tärkeim-
piä teemoja ovat viime vuosina olleet metsien
kestävän hoidon ja käytön periaatteet, kan-
salliset metsäohjelmat, kriteerit ja indikaatto-
rit, sertifiointi ja osallistuminen. Ajankohtai-
sia teemoja ovat myös seurantaan ja tilastoi-
tiin liittyvät kysymykset – eli kuinka tuottaa
metsiä ja metsävaroja koskevan päätöksente-
on pohjaksi ajantasaista, luotettavaa ja täs-
mällistä tietoa.

Maailmanlaajuinen viitekehys

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa järjestettyä
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssia (UN-
CED) voidaan pitää eräänlaisena kansainväli-
sen metsäpolitiikan lähtölaukauksena. Riossa
hyväksyttiin nk. metsäperiaatteet ja ympäris-
töä ja kehitystä koskeva toimintaohjelma,
Agenda 21. Vaikka metsäperiaatteet eivät ole
oikeudellisesti sitovia, on niiden merkitys
keskeinen, sillä ne ovat ensimmäiset valtioi-
den yhteisesti hyväksymät metsien hoitoa,
käyttöä, suojelua ja kestävää kehitystä koske-
vat maailmanlaajuiset suositukset.

Rion konferenssin jälkeen eri puolilla
maailmaa on syntynyt useita valtiollisia, val-

tioiden välisiä ja markkinavetoisia aloitteita ja
prosesseja, joissa on käsitelty metsien kestä-
vän hoidon ja käytön periaatteita. Globaalil-
la tasolla Riossa sovittujen metsäpäätösten to-
teuttamisesta on keskusteltu YK:n kestävän
kehityksen toimikunnan (CSD) asettamissa
hallitustenvälisessä metsäpaneelissa ja -fooru-
missa (IPF ja IFF). Molemmissa yhtenä pää-
teemana oli kysymys maailmanlaajuisten
metsäsopimusneuvotteluiden aloittamisesta.

Hallitustenvälinen metsäpaneeli kokoon-
tui vuosina 1995–1997 neljä kertaa. Se ei
päässyt yksimielisyyteen metsäsopimuskysy-
myksessä, mutta laati työnsä päätteeksi lähes
150 toimenpide-ehdotusta. Paneelin työtä
jatkanut hallitustenvälinen metsäfoorumi piti
neljä kokousta vuosina 1997–2000 ja laati
runsaat 100 toimenpide-ehdotusta. Ehdotuk-
set muodostavat keskeisen lähtökohdan ja
suuntaviivat maailmanlaajuiselle metsäpoliit-
tiselle yhteistyölle tästä eteenpäin.

Hallitustenvälinen metsäfoorumi piti vii-
meisen istuntonsa helmikuussa 2000. Myös-
kään IFF ei päättänyt maailmanlaajuisen
metsäsopimukseen tähtäävien neuvotteluiden
käynnistämisestä. IFF:n työtä jatkamaan pää-
tettiin perustaa pysyvä YK:n metsäfoorumi
(UNFF). Foorumi kokoontuu ensimmäisen
kerran vuoden 2001 alkupuoliskolla.
UNFF:n tehtävänä on koordinoida eri järjes-
töjen metsiin liittyvää työtä ja sen on tarkoi-

tus kokoontua hallitustenvälisenä elimenä
vuosittain ja tarvittaessa ministeritasolla.
UNFF:n on myös tarkoitus viiden vuoden si-
sällä palata kysymykseen maailmanlaajuisesta
metsäsopimuksesta.

UNFF:n työn kannalta keskeiset YK:n
järjestöt ja muut tärkeät kansainväliset ja alu-
eelliset organisaatiot, instituutiot ja instru-
mentit kutsutaan muodostamaan yhteistyö-
kumppanuus (collaborative partnership), jol-
la tuetaan UNFF:n työtä. Järjestöjä ja sihtee-
ristöjä, joiden on tarkoitus perustaa kumppa-
nuus ovat mm. FAO, UNEP, UNDP, CI-
FOR, Maailmanpankki ja biodiversiteettiso-
pimuksen sihteeristö.

Suomi on osallistunut yllä kuvattuun glo-
baaliin metsäkeskusteluun aktiivisesti. Yleise-
nä tavoitteenamme on ollut edistää Riossa
sovittujen metsäperiaatteiden ja Agenda 21:n
toimeenpanoa ja kehittää edelleen yhteisym-
märrystä maailman metsien kestävästä hoi-
dosta. Maailmanlaajuisen metsäsopimuksen
aikaansaamista Suomi on ajanut systemaatti-
sesti koko 1990-luvun ajan.

Kansainväliset sopimukset

Suomi on sitoutunut yli sataan kansain-
väliseen ympäristösopimukseen. Ilmastoa,
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kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja
luonnonperintöä koskevat sopimukset sivua-
vat myös metsiä. Viime vuosina metsäasiat
ovat nousseet aiempaa korostetummin esiin
ilmastosopimuksen ja biodiversiteettisopi-
muksen yhteydessä. Muista sopimuksista
mainittakoon aavikoitumisen estämistä kos-
keva sopimus, uhanalaisia lajeja koskeva
yleissopimus, trooppisen puun sopimus sekä
ILOn alkuperäis- ja heimokansoja koskeva
yleissopimus

Ilmastonmuutosta koskevan puitesopi-
muksen tavoitteena on ilmakehässä olevien
kasvihuonekaasujen pitoisuuden vakiinnutta-
minen siten, ettei ihmisen toiminnasta aiheu-
du vaarallisia muutoksia ilmastojärjestelmäs-
sä. Sopimuksen tavoitteita täsmennettiin
vuonna 1997 allekirjoitetussa Kioton pöytä-
kirjassa. Teollisuus- ja siirtymätalouden mail-

le on asetettu yhteinen velvoite vähentää kau-
della 2008–2012 kasvihuonekaasujen päästö-
jä 5 % vuoden 1990 tasosta.

Metsät liittyvät ilmastosopimukseen siten,
että ne ovat tärkeä hiilidioksidin sitoja meri-
en ja muun biomassan lisäksi. Kioton pöytä-
kirjassa sovittiin, että metsien hiilensitomis-
kyky otetaan huomioon päästörajoitusten las-
kennassa. Kaiken kaikkiaan metsät sisältyvät
Kioton pöytäkirjaan usean eri asiakohdan
kautta. Metsätalouden kannalta on merkitys-
tä mm. sillä miten uudistamisen, metsittämi-
sen ja metsien häviämisen vaikutus sisällyte-
tään hiilinielulaskentaan. Kysymys on tärkeä,
koska laskentatapojen ja termien määrittelys-
tä riippuen metsät saattavat muodostua Suo-
messa joko hiilidioksidilähteeksi tai -nieluksi,
vaikka Suomen metsien hiilivarasto on kasva-
nut yhtäjaksoisesti 1970-luvulta lähtien.

Biodiversiteettisopimuksessa eli biologisen
monimuotoisuuden suojelua koskevassa sopi-
muksessa on määritelty periaatteet, joita val-
tioiden tulee noudattaa biologisen monimuo-
toisuuden suojelussa ja kestävässä käytössä
sekä geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen
oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa jakami-
sessa. Biodiversiteettisopimuksen alle on laa-
dittu ekosysteemeittäin työohjelmia. Metsien
biologista monimuotoisuutta koskeva työoh-
jelma on laadittu vuosiksi 1998–2007. Met-
sätyöohjelma painottaa tutkimusta sekä mo-
nimuotoisuutta kuvaavien kriteerien ja indi-
kaattorien kehittämistä.

Euroopan metsä-
ministerit yhteistyössä

Euroopan maiden välisessä metsäalan yhteis-
työssä Euroopan metsien suojelemista koske-
villa ministerikonferensseilla on ollut tärkeä
rooli. Suomi on osallistunut aktiivisesti kon-
ferenssien valmisteluun ja seurantaan.

Kasvava huoli ympäristöongelmien, erityi-
sesti ilmansaasteiden vaikutuksista Euroopan
metsiin sai Ranskan ja Suomen kutsumaan
koolle ensimmäinen metsäministerikonfe-
renssin, joka järjestettiin Strasbourgissa vuon-
na 1990.

Helsingissä vuonna 1993 järjestetyn toi-
sen metsäministerikonferenssin keskeiset pää-
tökset käsittelevät Euroopan metsien kestä-
vän hoidon ja käytön sekä metsien biologisen
monimuotoisuuden säilyttämisen periaattei-
ta. Helsingin metsäministerikonferenssin seu-
rannan saavutuksista merkittävimpiä on ollut
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä kuvaavien
yleiseurooppalaisten kriteerien ja indikaatto-
rien laatiminen (nk. Helsinki-prosessi).

Yleiseurooppalaiset kriteerit, indikaattorit
ja käytännön tason periaatteet vahvistettiin
poliittisella tasolla hyväksymällä niitä koske-
va päätöslauselma Lissabonin metsäministeri-
konferenssissa vuonna 1998. Toinen Lissabo-
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nissa hyväksytty päätöslauselma käsittelee
metsien kestävän hoidon ja käytön yhteis-
kunnallisia näkökohtia.

Ministerikonferenssin päätösten toimeen-
panon vauhdittamiseksi laadittiin syksyllä
1999 työohjelma, jossa asetettiin seuranta-
työn tavoitteet tuleville vuosille. Seuraava mi-
nisterikonferenssi järjestettäneen Wienissä
vuonna 2003.

EU:n metsäpolitiikka

EU-jäsenyys on tuonut uusia piirteitä sekä
Suomen harjoittamaan kansalliseen että kan-
sainväliseen metsäpolitiikkaan. Ensinnäkin
EU-lainsäädännössä on monia metsäsektoriin
suoraan tai epäsuorasti vaikuttavia säädöksiä.
Toiseksi jäsenyys on merkinnyt muutoksia
toimintatapoihimme kansainvälisessä metsä-
politiikassa. EU on useissa kansainvälisissä
prosesseissa yhtenä sopimus- tai neuvottelu-
osapuolena, ja jäsenmaat ajavat kantojaan ja
tavoitteitaan ensisijaisesti osana unionia.

Vaikka metsäpolitiikka ei kuulu EU:n
kompetenssin piiriin, sitä kuitenkin harjoite-
taan vapaaehtoisen yhteistoiminnan pohjalta
ja tukeutuen muita toimialoja koskeviin poli-
tiikkoihin. Metsäsektorin toimintaan vaikut-
tavat välittömästi ja välillisesti mm. EU:n
maatalous-, ympäristö-, kauppa-, talous- ja
raha-, työllisyys-, energia-, alue-, kilpailu-
sekä kuljetuspolitiikka.

Vuonna 1998 Euroopan unionille laadit-
tiin yleisluonteinen metsästrategia. Strategia
rakentuu kahdesta erillisestä asiakirjasta; ko-
mission antamasta tiedonannosta ja neuvos-
ton hyväksymästä päätöslauselmasta. Komis-
sion tulee viiden vuoden kuluessa antaa neu-
vostolle kertomus päätöslauselman toteutu-
misesta.

Neuvoston päätöslauselma EU:n metsäst-
rategiasta on paljolti Suomen tavoitteiden
mukainen. Suomi on painottanut EU-jäse-
nyytensä aikana erityisesti sitä, että metsäpo-

litiikan tulee jatkossakin säilyä jäsenvaltioi-
den yksinomaisessa päätäntävallassa eikä yh-
teisölle pidä luoda yhteistä metsäpolitiikkaa.
Tavoitteidemme mukaisesti päätöslauselmas-
sa korostetaan subsidiariteettiperiaatetta ja
sitä, että vastuu metsäpolitiikasta kuuluu jat-
kossakin jäsenvaltioille. Päätöslauselmaan ei
sisälly uusia aloitteita EU:n nykyisten metsä-
toimenpiteiden merkittävästä laajentamisesta
tai uuden EY-säännöstön luomisesta.

Päätöslauselmassa kehotetaan myös pa-
rantamaan metsäasioiden koordinointia
EU:ssa. Metsäsektoriin vaikuttavia päätöksiä
tehdään useassa EU:n pääosastossa, yksikössä
ja toimielimessä, eikä metsätalouden ja -teol-
lisuuden kokonaisetua aina ole pystytty otta-
maan tarpeeksi huomioon. Osaltaan tätä se-
littää metsäsektorin vähäinen merkitys
EU:ssa ja sen jäsenmaissa ennen viimeisintä
laajentumista, osaltaan puutteellinen koordi-
naatio päätösten valmistelussa.

Päätöslauselman toteuttamisessa – eli pää-
töslauselmaan kirjattujen tavoitteiden ja toi-
veiden – toteuttamisessa Suomi on korosta-
nut mm. metsäasioiden koordinaation paran-
tamista ja nykyisten metsätoimenpiteiden,
kuten ilmansaasteasetuksen ja metsäpaloase-
tuksen, evaluointia ja tehostamista. Lisäksi
Suomi on esittänyt, että Euroopan metsätalo-
uden informaatio- ja tietojärjestelmää
(EFICS) tulisi ryhtyä aktiivisesti kehittämään
ja korostanut EU:n ja jäsenmaiden aktiivista
osallistumista hiilinieluja ja niiden laskenta-
menetelmiä koskevaan keskusteluun.

Suomen painopisteet 2000-luvulla

Suomi ja suomalaiset ovat toimineet aktiivi-
sesti kansainvälisessä metsäpolitiikassa koko
viime vuosikymmenen ajan. Olemme sitou-
tuneet kestävän metsätalouden kehittämiseen
kansainvälisesti ja korostaneet yhteistä vas-
tuutamme maailman metsien tulevaisuudes-
ta. Samalla on korostettu taloudellisen, eko-

logisen ja sosiaalisen kehityksen kokonaisval-
taista edistämistä.

Viime vuosina painopisteenämme on ol-
lut osallistuminen YK:n alaiseen hallitusten-
väliseen yhteistyöhön, kansainvälisten ympä-
ristösopimusten metsiä sivuavien asiakohtien
valmisteluun, Euroopan metsäministerikon-
ferenssien valmisteluun ja seurantaan, EU:n
metsiä koskevien säädösten uudistamiseen ja
EU:n metsästrategian valmisteluun ja toteu-
tukseen.

Suomen tavoitteena on vaikuttaa jatkossa-
kin aktiivisesti EU:n metsäpolitiikkaan, yleis-
eurooppalaiseen prosessiin sekä maailmanlaa-
juisella tasolla erityisesti UNFF:n työskente-
lyyn. Suomi pyrkii seuraamaan ja edesautta-
maan IPF:n ja IFF:n toimenpide-ehdotusten
toteutumista sekä kansallisella tasolla että
kansainvälisessä yhteistyössä. Kioton pöytä-
kirjan toteuttamismekanismeista ja hiilinielu-
jen laskentatavoista käytäviin neuvotteluihin
pyritään vaikuttamaan aktiivisesti ja varmis-
tamaan että ne eivät johda metsätaloustuot-
teiden kaupassa markkinahäiriöihin tai vaa-
ranna metsien ympäristö- ja sosiaalisten nä-
kökohtien toteutumista. Lähiajan haasteena
on myös kuinka biodiversiteetti- ja ilmasto-
sopimusten alainen metsiä sivuava työ sekä
muut kansainväliset sopimukset saataisiin tu-
kemaan sopusointuisesti kestävän metsätalo-
uden edistämistä.

Yksi ajankohtaisimmista aiheista tällä het-
kellä on metsäyhteistyö lähialueilla ja EU:n
pohjoisen ulottuvuuden politiikka, jossa met-
sätalous ja -teollisuus ovat keskeisessä ase-
massa. Barentsin neuvoston toimesta valmis-
tellaan parhaillaan Euroopan unionin Pohjoi-
sen ulottuvuuden metsäsektoriohjelmaa. Itä-
meren alueella puolestaan toteutetaan Baltic
21-metsäohjelmaa, mistä vetovastuun jakavat
Suomi ja Liettua.

Edellä mainittujen painopistealueiden li-
säksi Suomi toimii myös monilla muilla foo-
rumeilla ja tahoilla. Suomella on runsaasti
metsäyhteistyötä mm. pohjoismaiden ja ke-
hitys- ja siirtymätalouden maiden kanssa.
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Hiilitalouden hallinta – uusi tavoite metsien käsittelylle

Hiilitalouden vaikutus

Tiedemiehet ja -naiset ennustavat maapallon
ilmaston muuttuvan tällä vuosisadalla nope-
asti. Useimmat näkevät ilmaston jo lämmen-
neen, jotkut epäilevät koko ennustetta.

Metsät vaikuttavat maapallon ilmastoa
säätelevien kasvihuonekaasujen, etenkin hiili-
dioksidin, määrään ilmakehässä. Puut ottavat
hiilidioksidia ilmasta yhteyttäessään ja varas-
toivat hiilen itseensä ja maaperään. Hiilidiok-
sidia vapautuu takaisin ilmakehään pieneliöi-
den hajottaessa puiden jäänteitä maassa ja
metsäpalojen polttaessa puita ja maaperää.
Talousmetsissä ihminen puuttuu tähän luon-
taiseen hiilikiertoon. Hän torjuu metsäpalo-
ja, kaataa puita ja kuljettaa niihin sitoutu-
neen hiilen pois metsistä korjaamissaan run-
goissa. Osa pois kuljetetusta hiilestä sitoutuu
puusta valmistettuihin tuotteisiin, osa vapau-
tuu takaisin ilmakehään tuotteita valmistetta-
essa. Tuotteita käytetään oma aikansa. Sen
jälkeen niihin sitoutunut hiili palautuu takai-
sin ilmakehään, kun käytöstä poistetut tuot-
teet poltetaan tai ne lahoavat hitaasti kaato-
paikoilla. Osa käytettyjen tuotteiden hiilestä
sidotaan uusiin tuotteisiin kierrätyksen ansi-

osta. Hiiltä on varastoitunut maapallon met-
siin paljon: sitä on maaperässä yhtä paljon
kuin koko ilmakehässä ja puissa puolet tästä
määrästä. Puusta valmistetuissa tuotteissa
hiiltä on kertaluokkaa tai kahta vähemmän.
Kaikki tämä hiili on peräisin ilmakehästä.

Metsien ja puutuotteiden hiilivarastot vai-
kuttavat ilmakehän hiilidioksidin määrään

suorasti ja epäsuorasti. Kun varastot kasvavat,
niillä on ilmakehän hiilidioksidimäärää vä-
hentävä suora vaikutus ja varastojen sanotaan
toimivan hiilinieluina. Kun varastot pienene-
vät vapauttaen hiilidioksidia ilmakehään, ne
lisäävät hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja
varastojen sanotaan toimivan hiililähteinä.
Metsien ja puutuotteiden hiilivarastot vaikut-

Jari Liski, vanhempi tutkija
Euroopan Metsäinstituutti

Mäntymetsien puuntuotantoketjun hiilivarastot ja hiilivarat. Yhtenäiset nuolet esittävät metsän
hiilenvirtoja ja katkonaiset nuolet fossiilisen hiilen virtoja. Hiilivarastot on merkitty laatikoiden
sisään.
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tavat ilmakehän hiilidioksidimäärään epäsuo-
rasti silloin, kun niiden käytöllä korvataan
fossiilisen hiilen käyttöä.

Metsät vaikuttavat ilmakehän hiilidioksi-
dimäärään sangen merkittävästi. Pohjoisen
pallonpuoliskon havu- ja lehtipuumetsien
puuvarat lisääntyvät nykyään noin 1 prosen-
tin vuodessa. Tämä on sellainen vauhti, että
ilman tätä puuston hiilinielua hiilidioksidin
määrä ilmakehässä kasvaisi neljänneksen no-
peammin. Tropiikin metsien puuvarat puo-
lestaan pienenevät metsien hävittämisen seu-
rauksena niin nopeasti, että siitä aiheutuu vii-
dennes ilmakehän hiilidioksidimäärää lisää-
vistä päästöistä.

Hiilitalous ilmastosopimuksessa

Vaikka ennusteet ilmaston muuttumisesta ja
sen seurauksista ovat epävarmoja, ne sisältävät
niin paljon kielteistä, että maapallon maat ha-
luaisivat välttää riskin. Ilmastonmuutoksen
torjumiseksi maat ratifioivat vuonna 1994 voi-
maan tulleen ilmastonmuutosta koskevan
yleissopimuksen. Ilmastosopimuksen perim-
mäisenä tavoitteena on vakiinnuttaa ilmake-
hän kasvihuonekaasujen määrät tasolle, joka ei
vaaranna ilmakehän tilaa eikä toimintaa.

Metsien merkitys ilmakehän hiilidioksi-
dimäärälle on huomioitu ilmastosopimukses-
sa. Yleisesti sopimus velvoittaa maat suojele-
maan metsien hiilivaroja ja -nieluja ja käyttä-
mään niitä kestävästi. Suuren huomion met-
sien hiilivarat saivat kuitenkin vasta sopija-
osapuolten Kioton kokouksen jälkeen. Silloin
vuonna 1997 sovittiin pöytäkirjasta, jonka
mukaan metsien hiilinielut ja -lähteet laske-
taan mukaan maiden kasvihuonekaasupääs-
töihin. Nielut vähennetään niistä ja lähteet li-
sätään niihin. Kaikkia metsien hiilinieluja ja -
lähteitä ei kuitenkaan huomioida. Pöytäkir-
jan 3.3 kohdan mukaan huomioidaan nielut
ja lähteet, jotka aiheutuvat metsittämisestä,
metsän uudelleen perustamisesta ja metsän-

hävittämisestä. Kohdan yksityiskohtaisesta
tulkinnasta ei olla vielä yhtä mieltä, mutta
kohdassa tarkoitettaneen metsäpinta-alan
muuttumisesta aiheutuvia hiilinieluja ja -läh-
teitä. Pöytäkirjan kohdan 3.4 mukaan maat
voivat sopia myös muista metsiä koskevista
toimista, joiden hiilinielut ja -lähteet laske-
taan mukaan päästöihin. Näiksi lisätoimiksi
on esitetty mm. muutoksia nykyisten metsi-
en käsittelyssä, kuten uusia puuston kiertoai-
koja. Kohdassa 3.3 huomioitavat hiilinielut
ja -lähteet ovat pieniä Suomen kaltaisissa
metsäisissä maissa, joissa metsien pinta-ala ei
juuri muutu. Kohdassa 3.4 huomioitavat hii-
linielut ja -lähteet voivat olla suuriakin, kos-
ka metsiä ja puita on paljon.

Hiilitaloudesta huolehtiminen

Metsien hiilivarojen käsittelylle on tapana
asettaa kolme tavoitetta, jotta ilmakehän hii-
lidioksidimäärän kasvua voitaisiin hillitä.
Nämä tavoitteet ovat hiilivarojen suojelu, hii-
livarojen lisääminen ja fossiilisen hiilen käy-
tön korvaaminen metsän hiilen avulla.

Miten metsiä pitäisi käsitellä, jotta näihin
tavoitteisiin päästäisiin? Hiilivarojen suoje-
luun riittää, että metsiä käsitellään kestävästi.
On vain varmistettava, että kestävyys ulottuu
puuston lisäksi maaperään ja puutuotteisiin
ja että käsittely on kestävää myös mahdolli-
sesti muuttuvissa olosuhteissa. Hiilivarojen
lisäämiseksi on lisättävä puuston kasvua suh-
teessa hakkuisiin ja luonnontuhoihin. Fossii-
lisen hiilen käytön korvaaminen ei ole yksin
metsänkäsittelyllä hallittava asia. Se on kui-
tenkin mahdollista vain silloin, kun metsiä
käsitellään niin, että ne tuottavat korvaami-
seen tarvittavaa raaka-ainetta riittävästi. Hak-
kuiden lisääminen ja metsien hiilivarastojen
pienentäminen – ainakin kestävyyden rajois-
sa – voi olla hiilitalouden kannalta perustel-
tua, jos lisähakkuilla vältetään suuret fossiili-
sen hiilen päästöt ilmakehään.

Hiilitaloudesta huolehtiminen on vain
yksi metsien käyttömuoto. Miten se sopii yh-
teen metsien muiden käyttömuotojen kanssa,
ja millaisia hiilitasevaikutuksia metsien muil-
la käyttömuodoilla on?

Puuntuotannon tavoitteena on tuottaa
puuta tehokkaasti. Puuta pyritään kasvatta-
maan nopeasti ja pienin kustannuksin. Puut
pyritään myös kaatamaan ja korjaamaan
metsistä edullisesti. Jatkuvuuden turvaami-
seksi puuntuotannon on oltava kestävää,
paitsi puuvarojen kannalta myös muuten
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.
Metsien käsittely kestävän puuntuotannon
tavoitteiden mukaan suojelee metsien hiiliva-
roja. Metsien hiilivarat voivat myös lisääntyä,
koska kaikkea puuston kasvua ei aina hakata
talousmetsissäkään. Suomessa puuston netto-
kasvu on ollut hakkuita suurempi 1960-lu-
vun poikkeusta lukuun ottamatta 1920-lu-
vulta lähtien, ja puuston hiilivarat ovat li-
sääntyneet talousmetsissäkin. Hakkuusäästö
ja metsien hiilivarojen lisääminen ei kuiten-
kaan ole talousmetsien käytön tavoite. Uu-
den kansallisen metsäohjelman tavoitteena
on lisätä hakkuita niin, että puuta hakattai-
siin lähes yhtä paljon kuin sitä kasvaa. Täl-
löin metsien hiilivarat eivät juuri lisäänny.
Metsien käsittely puuntuotannon tavoittei-
den mukaan mahdollistaa metsien hiilitalou-
den hallinnan kolmannen tavoitteen saavut-
tamisen tuottaessaan paljon raaka-ainetta fos-
siilisen hiilen käytön korvaamiseen.

Luonnonsuojelun tavoitteena on metsä-
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
Tavoitteeseen pyritään rauhoittamalla koko-
naisia metsäalueita, säästämällä arvokkaita
elinympäristöjä talousmetsissä ja hoitamalla
talousmetsiä monipuolisesti. Metsien käsitte-
ly luonnonsuojelun tavoitteiden mukaan aut-
taa suojelemaan metsien hiilivaroja. Hakkui-
den välttäminen nuorissa metsissä lisää hiili-
varoja, kunnes metsät tulevat niin vanhoiksi,
että niissä on niin paljon hiiltä kuin niihin
mahtuu. Vanhojen metsien puustossa hiiltä
voi olla kolme kertaa niin paljon kuin puun-
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tuotantoon käytettävissä metsissä keskimää-
rin. Vanhojen metsien hiilivarat eivät kuiten-
kaan enää suojelemalla kasva. Metsien rau-
hoittaminen ei mahdollista fossiilisen hiilen
korvaamista, jos metsistä ei korjata fossiilista
hiiltä korvaavaa puuta.

Niin metsien käsittely puuntuotannon
kuin luonnonsuojelunkin tavoitteiden mu-
kaan auttaa saavuttamaan myös hiilivarojen
hallinnan tavoitteita, puuntuotanto ja luon-
nonsuojelu kuitenkin eri tavoin. Kun metsiä
käsitellään luonnonsuojelun tavoitteiden mu-
kaisesti, hiili varastoituu metsään. Kun met-
siä käsitellään puuntuotannon tavoitteiden
mukaisesti, metsistä korjattu puu mahdollis-
taa hiilen varastoimisen puutuotteisiin ja fos-
siilisen hiilen käytön korvaamisen. Todelli-
suudessa suurinta osaa metsistä ei tietenkään
käsitellä vain joko puuntuotannon tai luon-
nonsuojelun tavoitteiden vaan molempien ta-
voitteiden saavuttamiseksi käsittelijästä riip-
puvin painotuksin.

Talousmetsien hiilitalouden säätely

Puuntuotantoon käytettävien metsien hiilita-
loutta voidaan säädellä metsänhoidon toi-
menpiteillä. Yksi tehokkaimmista toimenpi-
teistä on uuden metsän perustamisesta pääte-
hakkuuseen kuluvan ajan, kiertoajan, muut-
taminen.

Kiertoaika määrää sekä metsien ikäraken-
teen että vuosittain hakattavan pinta-alan.
Kun kiertoaika on lyhyt, metsät ovat keski-
määrin nuorempia ja niistä hakataan vuosit-
tain suurempi osa kuin silloin, kun kiertoai-
ka on pitkä. Euroopan metsäinstituutti tutki
yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen, Valtion
teknillisen tutkimuslaitoksen ja Joensuun yli-
opiston kanssa, miten kiertoajan pidentämi-
nen tai lyhentäminen suositellusta 90 vuo-
desta vaikuttaa tyypillisten suomalaisten
puuntuotantoketjujen hiilitalouteen.

Puuntuotantoketjussa hiili, jonka puut si-
tovat ilmakehästä, palaa takaisin ilmaan mo-
nen mutkan kautta. Männikkömaisemassa,
jota käsitellään nykyisten metsänhoitosuosi-
tusten mukaan, kaksi kolmannesta puiden
vuosittain ilmasta sitomasta hiilimäärästä tu-
lee kuolleiden puunosien karikkeena maa-
han, ja yksi kolmannes kuljetetaan hakattuna
raakapuuna pois metsistä tehtaille. Raaka-
puuta jalostettaessa osa sen hiilestä vapautuu
ilmakehään ja puusta valmistettuihin tuottei-
siin virtaa neljännes puiden ilmasta sitomas-
ta määrästä. Fossiilisen hiilen päästöt puunja-
lostuksesta ovat vuosittain muutama prosent-
ti puiden ilmasta sitomaan hiilimäärään ver-
rattuna, päästöt hakkuista ja raakapuun kul-
jetuksesta ovat kertaluokkaa pienemmät.
Metsässä hiili on keskimäärin pysyvämmässä
tallessa kuin puusta valmistetuissa tuotteissa.
Ilmakehän hiili viipyy metsien puissa keski-
määrin 15 vuotta, maaperässä 50 vuotta ja
tuotteissa 10 vuotta.

Männikkömaiseman yksittäinen metsikkö
on kiertoajan kuluessa sekä hiilen nielu että
lähde. Kymmenkunta vuotta päätehakkuiden
ja muutama vuosi harvennushakkuiden jäl-
keen metsikön maaperästä ja sen puista val-
mistetuista tuotteista vapautuu enemmän
hiiltä ilmaan kuin hakkuista toipuva puusto
ilmasta sitoo. Tämän ajan metsikön ja sen
puista valmistettujen tuotteiden hiilivarasto
pienenee ja metsikkö on hiilen lähde ilmake-
hään.

Kiertoajan muuttaminen muuttaa puu-
tuotantoketjun kaikkia hiilivarastoja ja -virto-
ja. Kiertoaikatutkimuksen mukaan kiertoajan
lyhentäminen 90 vuodesta 60 vuoteen pie-
nentää puuston hiilivarastoa sekä männikkö-
että kuusikkomaisemassa. Kiertoajan lyhen-
täminen lisää kestävästi hakattavaa puumää-
rää ja siten hiilivirtaa puusta valmistettuihin
tuotteisiin. Männystä tehtyjen tuotteiden hii-
livarasto kuitenkin pienenee ja kuusestakin
tehtyjen tuotteiden hiilivarasto kasvaa vä-
hemmän kuin hakattava puuraaka-aineen

määrä. Tämä johtuu siitä, että lyhyellä kier-
toajalla suuri osa hakattavasta puusta täyttää
vain kuitupuun mitat, ja kuitupuusta valmis-
tettavien paperituotteiden elinkaari on lyhyt.
Fossiilisen hiilen päästöt puunjalostuksesta li-
sääntyvät kiertoajan lyhennyttyä, koska jalos-
tettavaa puuta on enemmän ja kuitupuun,
etenkin kuusikuitupuun, jalostus vaatii pal-
jon energiaa. Tutkimuksen mukaan kierto-
ajan pidentämisellä 90 vuodesta 120 vuoteen
on lähes päinvastaiset vaikutukset. Puustoon
ja puusta valmistettuihin tuotteisiin sidotun
hiilen yhteismäärä kasvaa, ja puunjalostuksen
fossiilisen hiilen päästöt pienenevät. Näillä
hiilitalouden kannalta edullisilla vaikutuksil-
la on kuitenkin hintansa. Puuta voidaan ha-
kata vajaa viidennes vähemmän. Nykyisillä
raakapuun hinnoilla metsien omistajien hak-
kuutulot pienenevät. Pienemmät hakkuut ei-
vät liene metsäteollisuudenkaan mieleen,
koska raakapuun saanti vaikeutuu ja sen hin-
ta saattaa tarjonnan pienentyessä nousta.

Hiilitalouden hallinta käytäntöön?

Ilmastosopimus velvoittaa maat suojelemaan
metsien ja puutuotteiden hiilivarastoja ja
käyttämään niitä kestävästi. Näin Suomi jo
tekeekin. Miten Kioton pöytäkirjassa maini-
tut metsien hiilinielut ja -lähteet huomioi-
daan maiden päästöissä, on vielä yksityiskoh-
taisesti sopimatta. Pöytäkirjan kohdan 3.3
metsäpinta-alan muuttumisen hiilinielut ja -
lähteet eivät vaikuttane Suomen metsien kä-
sittelyyn juurikaan, koska kohta koskee hyvin
pientä osaa metsistämme. Metsäpinta-alan
muuttumisesta tulee Suomelle joko pieni
päästöihin lisättävä hiililähde tai pieni pääs-
töissä hyvitettävä hiilinielu. Pöytäkirjan koh-
dan 3.4 lisätoimet voivat koskea suurtakin
osaa Suomen metsistä. Jos näin käy, hiilita-
louden hallinnasta tulee uusi tavoite metsien
käsittelylle entisten tavoitteiden rinnalle.
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Metsämarssi maailmalle – millaisin eväin metsätalous taivaltaa

Jari Parviainen, tutkimusaseman johtaja
Metsäntutkimuslaitos Joensuun tutkimusasema

Suomi EU:n metsämaana

Suomen, Ruotsin ja Itävallan liittyminen Eu-
roopan unioniin muutti olennaisesti euroop-
palaista metsäajattelua. Metsäteollisuustuot-
teiden tuonnin varassa eläneen Euroopan
unionin metsävarat kaksinkertaistuivat, sel-
luntuotanto kolminkertaistui, paperin ja pah-
vin tuotanto lisääntyi yli 50 % ja mekaanisen
puunjalostuksen tuotanto yli 30 %.

”Pohjoisen ulottuvuuden” ansiosta Euroo-
pan unioniin tuli runsaasti uudenlaista tietoa,
metsäosaamista, erilaisia metsiä, suuria suoje-
lualueita sekä taloudellisia, sosio-ekonomisia
ja luonnonsuojelullisia tekijöitä painottavaa
metsätaloutta. Suomi on poikkeuksellinen jä-
senmaa, jonka kansantalous on eniten riippu-
vainen metsäteollisuustuotteiden viennistä ja
metsäteollisuudesta. Metsäklusterin osuus
bruttokansantuotteesta on 8 %.

Suomi on saanut kansainvälistä tunnus-
tusta määrätietoisesta metsäpolitiikastaan.
Olemme nousseet EU:n metsäpoliittiseksi
vaikuttajaksi. Onnistuneita aloitteita ovat ol-
leet mm. toisen Euroopan metsäministeriko-
kouksen järjestäminen Helsingissä 1993 ja
sen perusteella luotu ns. Helsinki prosessi.

Siinä määriteltiin kestävän metsätalouden
kriteerit ja indikaattorit. Nyt kriteerejä sovel-
letaan kansainvälisissä metsäneuvotteluissa,
metsäsertifioinnissa ja metsien ekologisen, ta-
loudellisen ja sosiaalisen käytön yhteensovit-
tamisessa.

Paljolti aloitteellisuutemme ansiosta EU:n
metsästrategiaan 1998 voitiin kirjata metsien
taloudellinen merkitys monikäytön, virkis-
tyksen ja suojelun rinnalle. Olimme myös
aloitteentekijänä 1998 Norjan, Ranskan, Itä-
vallan, Saksan ja Ruotsin kanssa paneuroop-
palaisen metsäsertifiointijärjestelmän (PEFC)
luomisessa. Edelleen Suomen aloitteesta Eu-
roopan unionin sisällä koottiin vuonna 1999
tiedot yhteen metsäklusterista. Ponnistelun
ansiosta metsäklusterin ja metsäteollisuuden
painoarvoa on voitu nostaa suhteessa muihin
teollisuusaloihin.

Suomi on sellun ja paperin valmistuksen
huippuosaaja, mutta mekaanisessa puun jat-
kojalostuksessa olemme mm. Tanskaa, Itali-
aa, Iso-Britanniaa ja Saksaa jäljessä.

Muita onnistuneita aloitteita ovat Euroo-
pan metsäinstituutti ja metsäattaseaverkosto.
Euroopan metsäinstituutin tutkimustyö on
lukuisten metsäpoliittisten päätöksien tietoai-

neistoina. Instituuttiin on tähän mennessä
liittynyt yli 130 tutkimuslaitosta tai yliopis-
tojen tiedekuntaa Euroopan eri maista, ja ins-
tituutin 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvä uutis-
lehti on yksi Euroopan luetuin metsälehti.

Parhaillaan joudutamme metsäkäsitteiden
yhtenäistämistä ja metsävarojen saamista yh-
teiseen tietopankkiin. Kansallinen metsäoh-
jelma on esimerkkinä muille Euroopan mail-
le vastaavanlaisten tavoiteohjelmien laadin-
nassa. Maantieteellinen sijaintimme tarjoaa

Neljä johtavaa maata:

Metsäprosentti
PortugaliItävaltaRuotsiSuomi

Puuston tilavuus
Ranska Ruotsi SuomiSaksa

Metsäteollisuuden tuotannon arvo
Saksa Ruotsi Ranska Suomi

Metsäteollisuuden osuus BKT:stä, %
Ruotsi Itävalta PortugaliSuomi

Metsäpinta-ala
Ranska EspanjaSuomiRuotsi
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myös luontaisen sillanpääaseman EU:n ja Ve-
näjän metsätalouden välillä.

Metsänhoitoa vielä epäillään

Usein halutaan vertailla eri maiden metsän-
hoitomenetelmiä keskenään. Keski-Euroo-
passa ajatellaan, että pohjoisessa ”tuhotaan”
metsiä avohakkuilla, viimeisiä luonnonmetsiä
ei säästetä eikä ympäristöä huomioida. Epäi-
ly johtuu kuitenkin tiedon puutteesta ja kes-
kieurooppalaisen ajattelun soveltamisesta toi-
seen metsävyöhykkeeseen. Asian selventämi-
seksi tarkasteltakoon metsien luonnetta sekä
metsien suojelutilannetta.

Metsien luonnonläheisyyttä koskevat sel-
vitykset osoittavat, että Keski- ja Länsi-Eu-
roopan metsät ovat muutettuja tai istutus-
metsiä. Itävallassa on luonnonmetsien kaltai-
sia ja luonnonläheisiä metsiä enää 25 %,
kaikki muut metsät ovat joko muutettuja tai
keinotekoisia. Iso-Britannian metsistä 67 %
on istutettu ulkomaisilla puulajeilla. Hollan-
nissa ei ole enää lainkaan alkuperäisiä metsiä.
Sen sijaan Suomessa ja Ruotsissa pääosa met-
sistä on syntynyt luontaisesti.

perustein luokiteltiin mm. tiukasti suojeltu-
jen metsien määrä 26 Euroopan maassa.

Tiukasti suojeltuja metsiä on Euroopassa
jäljellä enää vain 3 milj. ha eli 1,6 prosenttia
metsäalasta. Nämä metsät ovat yleensä lailla
suojeltuja, luonnon- ja kansallispuistoja tai
erämaa-alueiden suojeltuja osia. Maiden vä-
lillä on suurta vaihtelua, laajimmat alueet si-
jaitsevat Suomessa ja Ruotsissa sekä eräissä
Itä-Euroopan maissa. Suomessa ja Ruotsissa
tiukasti suojeltua kasvullista metsämaatakin
on jopa kymmenkertainen määrä eräisiin
Keski-Euroopan maihin nähden.

Pääosa suojelluista metsistämme sijaitsee
Pohjois-Suomessa, mutta yhtälailla muualla
Euroopassa suojelualueet ovat ohjautuneet
syrjäseuduille ja vuoristoihin. Vähäisten met-
sien suojelualueiden vuoksi Etelä-Suomessa
on tarve kuitenkin parantaa suojelua. Keski-
Euroopan maissa on taipumus ymmärtää
metsien käyttö monikäyttönä, jolloin kaikki
toiminnot mukaan lukien suojelu tapahtuvat
yhtä aikaa samalla alueella. Jyrkkää rajaa to-
taalisuojelun ja metsien talouskäytön välillä
ei haluta tehdä, kuten Suomessa. Johtopäätös
on se, että suojelualueverkon tärkeydestä
huolimatta eliölajien säilyminen ratkaistaan
talousmetsien hoidossa, ja että luonnonlähei-
sen metsänhoidon merkitystä on aliarvioitu
julkisessa keskustelussa.

Toimiala- ja julkisuuskilpailua

Metsätaloutta nakertaa toimialojen kilpailu.
Metsätalous koetaan yhä useammin vähän
kiinnostavaksi ja tulevilta näkymiltään hei-
koksi. Kun kehitystä mitataan vain lisätyö-
paikoilla ja uusilla yrityksillä, metsätalous ei
pärjää uusille toimialoille, kuten esimerkiksi
IT-yrityksille. Mittarit eivät kerro kuitenkaan
tarpeeksi siitä, mikä merkitys metsätaloudel-
la on maaseudun säilyttämisessä, pienteolli-
suuden ja puunkäytön turvaamisessa sekä an-
tamillaan kerrannaisvaikutuksilla.

Pohjoismaissa metsiä hoidetaan niin, että
eliölajien monimuotoisuus ei alene. Talous-
metsissä pyritään säilyttämään luonnonmetsä-
tekijöitä kuten lahopuuta, pienbiotooppeja tai
hiiltynyttä puuta. Keski-Euroopassa tavoite on
alkuperäisen puulajikoostumuksen palautta-
minen. Koska luonnonläheinen metsänhoito
poikkeaa olennaisesti Keski- ja Pohjois-Euroo-
pan välillä, metsänhoitomenetelmien vertailu
ei ole aina järkevää. Metsäsertifioinnin ja luon-
nonarvojen seurannan mittareilla Suomi sijoit-
tuu monimuotoisuudessa Euroopan kärkeen.
Keski-Euroopassa ei mielellään puhuta moni-
muotoisuustunnuksista, kun niitä ei voida vas-
taavanlaisina sisällyttää istutuskuusikoiden ja
pyökki- ja tammimetsien hoitoon.

Suojelun vertailu vaikeaa

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana
metsien suojelutyö on johtanut tuloksiin, joi-
den ansiosta sijoitumme metsien suojelussa
Euroopan ehdottomaan kärkeen. Eurooppa-
laista metsien suojelua selvitettiin äskettäin
päättyneessä EU:n rahoittamassa COST-
hankkeessa. Ensimmäisen kerran yhtenäisin

Heikki Tuomi-Nikula,
Pertti Mäki-Hakola,
Ilkka Ulkuniemi ja
Timo Helle
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Toisaalta huolimatta lukuisista kehittä-
misponnisteluista, raskaan sarjan mekaanisen
metsäteollisuuden läpimurtoa ja jalostusas-
teen olennaista parantumista ei ole saatu ai-
kaan. Kansallinen metsäohjelma on tärkeä
ponnistus puuntuotannon pitkäjänteiselle
turvaamiselle, mutta kun välitön puun puute
ei uhkaa Suomea, painotusta tarvitaan erityi-
sesti puun käytön lisäämiselle, metsäteolli-
suuden viihtymisen varmistamiselle Suomes-
sa ja puutuotteiden markkinointiin. Pitkään
ei pystytä perustelemaan puuntuotannon
edellytysten ylläpitämistä, jos sillä ei samalla
saada yhteiskunnallista uutta lisäarvoa.

Metsätaloutta uhkaa myös muiden metsä-
asioihin tarttuneiden toimijoiden kilpailu.
Suojelupäätöksiä tehdään metsätalouden ul-
kopuolella. Kansainvälisiä metsien suojeluti-
lastoja ja -luetteloita laativat kansainväliset
ympäristöjärjestöt metsävarojen asiantunti-
joiden sijasta. Metsänhoidon sertifioinnissa
käydään kädenvääntöä päätösvallasta; ovatko
metsätalouden asiantuntijat vaiko kuluttajien
ääntä käyttävät ympäristöjärjestöt uskotta-
vampia? Eurooppalainen metsäopetus hakee
suuntaansa, näkyvissä on jo se, että metsä-
opetus yhdistetään alaosastoksi biologisiin
tiedekuntiin. Puhutaan myös kokonaisten
metsätiedekuntien lopettamisesta. Esimerkit
viestivät metsätalouden toimialan kaventu-
misesta tai metsäasioiden siirtymisestä muille
toimialoille.

Suomen erityisosaaminen

Suomi on tunnustettu johtavaksi eurooppa-
laiseksi osaajaksi ennen muuta metsäpolitii-
kan, metsäteollisuuden ja metsäntutkimuk-
sen alueella. Johtavan metsämaan aseman säi-
lyttämiseen kuuluu kompromissien rakenta-
minen, muiden maiden arvostaminen ja ero-
jen tunnistaminen. Kestävän metsätalouden
painotukset on tasapainotettava Euroopan si-
sällä myös alueellisesti. Tulevaisuudessa met-

sätalousalueet erilaistuvat nykyistä enemmän.
Suomi erottautuu johtavaksi osaajaksi

metsänkasvatuksen ja ympäristötekijöiden
yhdistämisessä, johon meillä on kokemus ja
perinne ja jota tukevat metsiemme luontai-
nen rakenne ja omistussuhteet. Suomi toimii
”kotipesäalueena”, jossa kehitystyö ja uudet
innovaatiot testataan omilla metsävaroilla, ja
saavutettu oppi ja kokemus siirretään muual-
le. Suuren väestöntiheyden maissa, joissa
metsät ovat sirpaloituneet saarekkeeksi kuten
esim. Tanskassa ja Hollannissa, luonteva
osaamisalue on kaupunkimetsätalous ja puis-
tojen hoito.

Vastaavasti Saksassa, Itävallassa ja Rans-
kassa väestön tiheyden ja maantieteellisten
syiden vuoksi etualalla ovat maisema- ja vir-
kistystekijät. Espanja, Portugali ja Italia ko-
rostavat matkailua ja metsien rinnakkaistuot-
teita. Heille tärkeitä asioita ovat mm. korkki-
tammi tai oliivipuiden viljely. Kukin maa toi-
mii omien edellytystensä mukaisesti ja kehit-
tää siihen soveltuvan erityisosaamisalueensa,
josta muut maat voivat saada lisäoppia. Yh-
den maan ei tarvitse osata kaikkea.

Metsämainettamme rasittavat tuotanto-
suuntautunut näkökulma, metsätalouden te-
hokkuuden korostaminen ja metsäviestinnän

ristiriitaisuus. Kansallisen yksituumaisuuden
ja oman arvon tunteen puuttuessa, ristiriito-
ja halutaan käydä ulkomaiden avustuksella,
eikä luoteta omiin voimiin. Tarpeettomasti
metsätalouttamme vertaillaan lähinaapuri-
maihin tai jopa kauemmaksi, vaikka naapuri-
maiden olosuhteet luonnonolojen, metsän-
omistusrakenteen ja sovellettavien menetel-
mien osalta eivät ole vertailukelpoisia.

Tavalliselle keskieurooppalaiselle Suomi
on tuntematon, syrjäinen ja sulkeutunut.
Koska meitä ei tunneta riittävästi, jäämme
helposti näkyvämpien markkinoijien varjoon.
Vaatimattomuuteen perustuva hyvä osaami-
nen ei tule näkyville ilman tehokasta esilletu-
loa. Uskottavuuden vahvistamiseksi metsä-
osaaminen on kytkettävä uusiin moderneihin
osaamisalueisiin, tietotekniikkaan, paikkatie-
tojärjestelmiin, konsulttipalveluihin ja koko
boreaalisen ja lauhkean metsävyöhykkeen
osaamiseen. Viestintä on jatkuva tehtävä, jo-
hon on tarve laaja-alaisesti panostaa.

Kantola, M., Leikola, M., Parviainen, J. & Sipilä, A.
2000. Tiedätkö metsistä, Suomessa ja Euroopassa.
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 232 s.

Itävalta / inventointi 1990-94
• luonnonmetsiä 3 %
• luonnonläheisiä 22 %
• kohtalaisesti muutettuja 41 %
• muutettuja 27 %
• keinotekoisia 7 %

Saksa, Schwarzwald / puulajisuhteet

n. 2000 v. sitten nykyisin
• kuusi 3 % 45 %
• pyökki 53 % 19 %
• havupuut 23 % 65 %
• lehtipuut 7 % 35 %

Iso-Britannia
67 % istutusmetsiä eksoottisilla puulajeilla
83 % kaikista vanhoista metsämaista alle 20 ha

Suomi / uudistettu
• istuttaen / kylväen 5,2 milj. ha  23 %
• luontaisesti    17,8 milj. ha  77 %

Ruotsi / uudistettu
• istuttaen/kylväen 6,5 milj. ha  28 %
• luontaisesti    17,1 milj. ha  72 %

(0,5 milj. ha kontortamäntyä)

Metsien luonnonläheisyys
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Kansallisen metsäohjelman tavoitteet

Heikki Pajuoja, Vantaan tutkimuskeskuksen johtaja
Metsäntutkimuslaitos

Ohjelma on aikaisempia metsäohjelmia laa-
jempi ottaessaan huomioon metsien käytön
taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kult-
tuurisen kestävyyden. Metsäohjelma on val-
misteltu sidosryhmille ja kansalaisille avoi-
messa, laajassa yhteistyössä. Onko tällä työl-
lä löydetty tavoitteita, joihin ohjelman tai
prosessin avulla voidaan päästä? Kansallisen
metsäohjelman 2010 päätavoitteiden mu-
kaan vuonna 2010:

• kestävä hakkuukertymä on 63–68
miljoonaa m3/v

• puuston kasvu ja tilavuus suuremmat
kuin nyt

• metsätalouden kannattavuus on säilynyt
nykytasolla (600 mk/ha/v)

• metsäteollisuuden kotimainen puunkäyttö
on lisääntynyt 5–10 milj. m3/v

• puutuoteteollisuuden jalostusarvo on
kaksinkertaistunut

• energiapuun käyttö on lisääntynyt
0,8:sta 5 miljoonaan m3/v

• työpaikkoja on 35 000–45 000
enemmän kuin ilman ohjelmaa

• metsäsektorin vientitulot ovat lisään-
tyneet 10–20 miljardia mk/v

• Etelä-Suomen metsien suojelua on
kehitetty

• virkistys ja monikäyttö ovat tärkeitä
kaikissa metsissä

• metsäalan innovaatiofoorumi tuottaa
kilpailukykyisiä uusia ideoita

• Suomi on edelleen aktiivinen kansain-
välisessä metsäpolitiikassa

Kolmeen jako

Ympäristövaikutusten arviointiryhmä toteaa
KMO:n hakevan tasapainoa metsätalouden
ja luonnonsuojelun tarpeiden yhteensovitta-
miseen keskustelemalla metsätalouden ekolo-
gisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden
kriteereistä. YVA arviointiryhmä tiivisti oh-
jelman keskeisen sisällön kolmeen tavoiteryh-
mään (YVA 1999):

Ainespuun kertymätavoite: ainespuun hak-
kuukertymän kasvattaminen nykytasosta 5–
10 miljoonalla kiintokuutiometrillä 63–68
miljoonaan kiintokuutiometriin vuodessa
vuoteen 2010 mennessä; tämän lisäksi ener-

giapuun käyttötavoite on 5 miljoonaa kiinto-
kuutiometriä vuodessa.

Metsätalouden investointitavoite: nostaa in-
vestointien määrä nykyisestä noin 1,0 miljar-
din markan vuositasosta aina 1,5 miljardin
markkaan vuodessa edistämällä nuoren met-
sän hoitoa, ensiharvennuksia, kunnostusoji-
tusta sekä metsäautoteiden rakentamista li-
säämällä tukea ja neuvontaa. Tätä varten
metsätalouteen ohjataan valtion tukea vuosit-
tain noin 120 miljoonaa markkaa ja yksityis-
metsänomistajien oman panostuksen toivo-
taan kasvavan 400 miljoonalla markalla vuo-
dessa. Metsänhoidon lisäys kohdistuu eten-
kin nuoren metsän hoitoon (150 000–
250 000 ha/v), ensiharvennuksiin (100 000–
250 000 ha/v) ja kunnostusojituksiin
(75 000–110 000 ha/v). Metsäautoteissä pai-
nopiste siirtyy rakentamisesta perusparan-
nukseen. Metsän- ja ympäristönhoidon sekä
korjuuvaurioiden seurantaa kehitetään.

Metsäluonnon suojelutavoite: 10 miljoonan
markan vuosittainen panostuksen lisäys met-
säluonnon hoitoon ja metsäsuojelua tukevan
kartoituksen nopeuttamiseen. Erillisenä työ-
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sekä kesähakkuiden ja kansainvälisen metsä-
politiikan tarkastelut. Metsien monikäyttöön
kuuluvat metsästys, poronhoito, keräily, mai-
sema- ja kulttuuriarvot, ulkoilu ja matkailu
otetaan huomioon ja niitä edistetään metsien
käytön ja suojelun yhteydessä.

Poliittisen tason ohjelma

Tavoitteiden edistämiseksi julkisen vallan tuli-
si kasvattaa vuosittaista tukeaan metsätaloudel-
le 118–128 miljoonalla markalla vuoden 1999
tasosta. Tuesta ohjataan 60–63 miljoonaa
markkaa suoraan yksityismetsätalouden inves-
tointiluonteisten toimien tukemiseen ja 45–55
miljoonaa metsätalouden edistämis- ja valvon-
taorganisaatioiden toiminnan tukemiseen.

Kuten edellisistä tavoiteluetteloista käy
ilmi, kansallinen metsäohjelma on erittäin
kunnianhimoinen yritys jäsentää monilukui-
nen määrä päätavoitteita. Analysoidessamme
tutkijaryhmässä KMO:n pääraportin tavoit-
teita, löysimme ekologiseen kestävyyteen ja
ensisijaisesti uusiutumattomien luonnonvaro-

jen käytön vähentämiseen, luonnontuottoky-
vyn ja luonnonarvojen säilymiseen sekä ym-
päristön tilan parantamiseen tähtääviä tavoit-
teita kaikkiaan 68 kappaletta. Sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävyyden tavoitteita, joiden
avulla pyritään kestävän kehityksen haasteet
kohtaamaan entistä paremmin tiedoin ja tai-
doin sekä kansalaisten hyvinvointi turvaten,
löytyi 11 kappaletta. Taloudelliseen kestävyy-
teen eli kansantalouden kilpailukyvyn ja työl-
lisyyden parantamiseen tähtääviä tavoitteita
oli esitetty myös 11 kappaletta.

Metsäohjelman tavoitteiden luonne käy
hyvin esille siitä, kuinka niiden toteutumista
voidaan seurata. Ekologiseen kestävyyteen
liittyvistä tavoitteista (68 kpl) oli 53 luonteel-
taan pääasiassa kuvailevia, mutta 48 tavoitet-
ta sisälsi myös määrällisiä arvioita, joista vain
26:tta voidaan seurata jo olemassa olevan ti-
lastoaineiston pohjalta. Sosiaalisen kestävyy-
den tavoitteet olivat kaikki laadullisia tavoit-
teita, joista yhdeksän toteutumista voidaan
määrällisesti arvioida, mutta vain yhden seu-
ranta on mahdollista nykyisten tilastojen pe-
rusteella. Sen sijaan taloudelliset tavoitteet
ovat kaikki määrällisiä, joiden toteutumista
voidaan seurata tilastojen avulla.

Kansallinen metsäohjelma on selkeästi po-
liittisen tason ohjelma, jollaisena se on hy-
väksyttykin. Kansallinen metsäohjelman ta-
voitteita arvioitaessa tulisi muistaa, että kysy-
myksessä on ensimmäinen kattava metsäoh-
jelma, jossa esitetään, ja tulisi esittää, enem-
mänkin metsäpolitiikan kehykset kuin tiu-
kasti määrällisiä tavoitteita. Tämä korostuu,
kun tarkastellaan aiempaa metsäpolitiikkaa,
joka on ollut liian suurelta osalta sirpaleisiin,
yksittäisiin ongelmiin, reagoimista. Kuiten-
kin ainoa keino toteuttaa asetetut tavoitteet
ja seurata niiden toteutumista, on niiden
operationalisointi. Tavoitteiden konkretisoin-
ti tapahtuu käytännössä virkamiestyönä, kau-
kana poliittisesta prosessista.

Prosessi, jonka raamit KMO:ssa on esitet-
ty ja joihin sisältyy pyrkimys sovittaa metsien
eri käyttömuotoja paremmin toisiinsa, on
lähtenyt käyntiin mm. kesähakkuutyöryh-
män, Etelä-Suomen metsien suojelun ensim-
mäisen työryhmän ja Metsäneuvoston työnä.
Näiden lisäksi tulee muistaa suuri joukko yk-
sityisen ja julkisen sektorin, mm. eri ministe-
riöiden, hankkeita, jotka ovat osa metsäohjel-
man toteuttamista.

Kurssilla kommentoitua:

Tutkijan pitäisi käyttää enemmän
kaaosteoriaa hyväkseen, kun näitä

KMO:n tavoitteita kartoittaa.

Työnjohto paikalla: Heikki Pajuoja,
Hannu Jokinen, Jan Heino ja Timo
Kukko. Riitta Rainio on tarkkana
hakkaamistaan kuutiomääristä.

Liekö Riitalla ja Hannu Rautiolla
palkkaneuvottelut kyseessä.



Pohjois-Suomi globalisoituvassa maailmassa

Lassi Heininen, erikoistutkija
Lapin yliopisto, Arktinen keskus

2000-luvun alun kansainvälisessä järjestel-
mässä myös valtiota pienemmillä yksiköillä,
maakunnilla ja kunnilla, on sekä mahdolli-
suus että tarve toimia kansainvälisesti yli
oman maan rajojen. Ihmisten ja kansalaisyh-
teiskunnan kannalta tällä on merkitystä, kos-
ka perinteisesti maakunnat ovat paikallisen ja
maakunnallisen identiteetin esille nostamisen
välineitä ja alueita. Niissä kansanvalta on use-
asti toteutunut aidosti, jolloin keskittynyt ja
kaavamainen byrokratia voi väistyä.

Pohjoisuus on Pohjois-Suomessa tiedos-
tettu vahvuutena. Alueen maakuntaliitot ja
kunnat, kuten läänit aikaisemmin, ovat akti-
voituneet myös kansainvälisessä yhteistyössä.
Tämä alkoi jo 1990-luvun alusta, osin jo
1980-luvulla, mutta Suomen jäsenyys Euroo-
pan unionissa on mahdollistanut suorat yhte-
ydet unionin elimiin ja muihin alueisiin yli
Helsingin.

Pohjois-Suomen strategian nimeä kantava
paperi valmistui helmikuussa 1998. Pohjois-
Suomen visiossa 2005 alue nähdään kansain-
välisenä toimijana ja kansainvälisesti suun-
tautuvana ja johtavana liiketoimintakeskuk-
sena. Ympäröivää kansainvälistä toimintaym-
päristöä tarkastellaan kuitenkin pääosin alu-

een logistisen aseman näkökulmasta ja elin-
keinoelämän ja teollisuuden ehdoilla. Esi-
merkiksi porotuotteet ja luonnonmarjat mai-
nitaan pohjoisen omina tuotteina, mutta ei
potentiaalisina alueen vientituotteina.

Murroksesta muutokseen

Kansainvälisen järjestelmän murros on 1990-
luvun alusta ollut suuri, jopa dramaattinen.
Tämän myös pohjoista Suomea koskevan
murroksen käynnistämä muutos jatkuu edel-
leen. Kansainvälisten toimijoiden ja niiden
keskinäissuhteiden kehikko rakentuu yhä
enemmän kansainvälistymisestä ja alueellistu-
misesta.

Moderni kansallisvaltio syntyi Euroopas-
sa, minkä rinnalla alueilla ja maakunnilla on
perinteisesti ollut suhteellisen suuri autono-
mia ja ihmisten identiteetin kannalta suuri
merkitys – historiallisesti ensin olivat maa-
kunnat ja läänit, ja sen jälkeen tulivat keskus-
hallinto ja moderi valtio.

1900-luvun lopulla alueelliset ja paikalli-
set yhteisöt nousivat uudenlaisina toimijoina

edistämään Euroopan spatiaalista fragmen-
toitumista sekä EU:n integraation puitteissa
että yleisemmin tuoden takaisin Euroopan
tilkkutäkki-idean. Hahmotettaessa valtiota
pienempiä yksiköitä kansainvälisinä toimija-
na liikutaan yhtäältä kansallisvaltioiden, kan-
sainvälisten organisaatioiden ja integraation,
ja toisaalta globalisaation ja alueellistumisen
muodostamassa kansainvälisessä kolmiker-
roksisessa kehikossa. Valtiot ovat päätoimijoi-
ta hallitusten välisten organisaatioiden ohella,
mutta joutuvat ottamaan huomioon myös
aluetason toimijat.

Kysymys ei ole enää yhden valtion perife-
riasta, joka turvautuu keskuksen apuun alue-
politiikan tai karvalakkilähetystöjen ja mui-
den työllistämistoimien muodossa, tai joka
lietsoo sisäänpäinlämpiävää henkeä eri kam-
panjoiden avulla. Aluetta ei mielletä pelkäs-
tään luonnonvarojen reservinä, luonnonvaro-
jen ja työvoiman kuljetusväylänä eikä mat-
kailijoiden reservaattina, vaan se hahmote-
taan toimijana kansainvälistymisen kehällä.

Globaalitoimijoiden ja markkinavoimien
tapaan myös aluetason toimijat tavallaan
haastavat valtion ja sen poliittisen eliitin
muuttamaan politiikan sisältöä ja tekemisen
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muotoja tavalla, missä tietoisuudella ja iden-
titeetillä on keskeinen merkitys.

Maakunnat toimijoina

Maakunta hahmottaa itsensä toimijana, joka
lähtee alueesta ja sen ihmisistä. Esimerkkeinä
tämänkaltaisesta kehityksestä on Pohjoiska-
lottiyhteistyö Norjan, Ruotsin ja Suomen
pohjoisten maakuntien välillä, kaksoiskau-
punki ‘Hapatornio’ Torniojokilaaksossa sekä
Kuhmon ja Kostamuksen yhteistyö Suomen
ja Venäjän lähialueyhteistyön airueena.

Alueellinen näkökulma merkitsee kan-
sainvälisen järjestelmän muutoksen tiedosta-
mista ja keskeisten ilmiöiden soveltamista,
jolloin kysymyksessä on globaalin ja alueelli-
sen yhdistäminen. Kysymys on sekä alueen
tietoisesta institutionalisoinnista ja hahmot-
tamisesta osana kansainvälistä järjestelmää
että sellaisen strategian luomisesta, missä ta-
voitteet nousevat alueen geopoliittisesta si-
jainnista ja luonnollisista vahvuuksista. Kor-
kea osaaminen ja tieto-taito, verkostoitumi-
nen, pk-sektorin vahvistaminen esimerkiksi
laajemman yrityksen alihankkijana, omien
tuotteiden jalostaminen ja vienti ovat kehi-
tyksen edellytyksiä. Pohjois-Suomesta voidaan
markkinoida Keski-Eurooppaan lohta, rievää,
piirakoita, marjatuotteita ja yrttejä alueen ai-
toina vientiartikkeleina EU:n suojattujen alku-
peräistuotteiden listalle päässeen Lapin Puiku-
la-perunan ja porotuotteiden lisäksi.

Pohjoiset maakunnat ovat ottaneet EU:n
kehitysohjelmista irti mahdollisimman pal-
jon, mikä on merkinnyt uusia konkreettisia
voimavaroja. Joskus kehitysohjelmat ja erilai-
set Unionia ja pohjoista yhteen hahmottavat
konferenssit ovat olleet liikaakin ainoa vas-
taus, mikä on aiheuttanut ylilyöntejä ja vir-
hearviointeja. Taustalla on se, että aluepoli-
tiikka on Unionin sisäpolitiikkaa, mikä on
Pohjois-Suomelle tärkeä asia. Pohjoiset maa-
kuntaliitot ovatkin olleet herkkinä EU:n

Lappi – Suomen pohjoisin maakunta

Lappi on erilainen Suomen maakunta.
Maantieteellinen suuruus on noin 30 pro-
senttia koko Suomen pinta-alasta. Väestö-
määrä on noin 192 000 asukasta. Erikoiseksi
Lapin tekee pitkät rajat naapurialueiden
kanssa. Norjan kanssa rajaa on 750 km,
Ruotsin 550 km ja Venäjän kanssa 340 km.
Valtion omistusosuus maa-alasta on noin
kaksi kolmasosaa.

Lappi on toiminnallisesti myös jakaantu-
nut varsin selkeästi erilaisiin alueisiin. Eteläi-
nen Kemi–Tornion alue on perinteinen suur-
teollisuuden alue, jossa kuitenkin koulutus ja
pienyritystoiminta informaatiotekniikan ja
metalliteollisuuden alalla on viime vuosina
alkanut lisääntyä. Suurteollisuuden osalta on
tärkeää se, että noin kahden vuosikymmenen
aikainen saneeraus on päättynyt. Outokum-
mun terästeollisuus on lisäksi investoimassa
voimakkaasti tuotannon lisäämiseen Tornios-
sa. Sen seuraukset ovat jo näkyvissä myös
pienyritysten investoinneissa.

Rovaniemen seutu on profiloitunut hal-
linnon, koulutuksen ja matkailun alueena.
Erityisen voimakkaasti alueella on kasvanut
joulumatkailu ja yleensä elämysteollisuus.
Lapin yliopiston merkitys maakunnan elin-
keinoelämän kehittäjänä on korostunut eri-
tyisesti taiteiden tiedekunnan toiminnan
kautta. Uusi media ja muotoilu tuovat hyvän
lisän pienyritysten kasvun pohjaksi.

Pohjoinen Lappi on kehittynyt kasvaneen
matkailun varassa. Matkailukeskuksista var-
sinkin Levi Kittilässä, Saariselkä Inarissa ja
Pyhä–Luosto Sodankylän ja Pelkosenniemen
raja-alueella ovat menneet vahvasti eteenpäin.
Matkailun ohjelmapalveluista kasvua on eri-
tyisesti moottorikelkkailussa. Kelkkailun toi-
mintaympäristöä on parannettu reitistöjen
rakentamisella ja kunnossapidon turvaamisel-
la. Työ on ollut tärkeää turvallisuuden lisää-
misessä ja ympäristön säästämisessä.

Lapin elinkeinorakenteessa merkittävää
osaa näyttelee edelleen kemiallinen metsäte-
ollisuus ja perusmetallien tuotanto. Näiden
sektoreiden tuotanto menee lähes kaikki
vientiin. Lapissa halutaan vahvasti panostaa
myös mekaaniseen puuteollisuuteen. Matkai-
lun merkitys vaihtelee alueittain. Joissain
kunnissa matkailun osuus työllisyydestä on
jopa 30 %. Lapin matkailusta noin neljännes
on jo ulkomaalaisten asiakkaiden kysyntää.

Luonto ja metsät sen osana on Lapin pe-
rusresurssi, jonka hyvä laatu ja hoitaminen
on maakunnalle elintärkeää. Metsien käytös-
sä korostuu monikäyttö eri muotojen välillä.
Metsätalouden ohella matkailu, luonnon-
tuotteiden keräys, metsästys ja porotalous kil-
pailevat luonnon resursseista. Hyvällä suun-
nittelulla ja yhteistyöllä kuitenkin on voitu
välttää merkittävät ristiriitaisuudet.

Huolimatta Lapin ongelmista muuttoliik-
keen, väestön vanhentumisen ja työttömyy-
den osalta, maakunta uskoo vahvasti tulevai-
suuteen. Avainsanoja ovat osaaminen, eri-
koistuminen, hyvä ympäristön tila ja runsaat
luonnonvarat. Perinteisen toiminnan oheen
rakennetaan uuden teknologian yritystoimin-
taa ja tietotekniikan hyödyntämistä palveluis-
sa ja opetuksessa pitkien etäisyyksien aiheut-
tamien ongelmien vähentämiseksi.

Erikoistuminen pohjautuu monella alalla
nimenomaan pohjoisuuteen. Lappi pitää
uutta EU:n Pohjoisen Ulottuvuuden -poli-
tiikkaa merkittävänä mahdollisuutena kehit-
tää maakuntaa. EU:n ohjelmapolitiikassa
Lappi onkin keskeisessä asemassa koko Ba-
rentsin alueella. Erityisesti liikenneyhteydet
Murmanskin alueelle ovat paranemassa uu-
den Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan
avautumisen tuloksena.

Esko Lotvonen, maakuntajohtaja
Lapin liitto
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alue- ja rakennepolitiikan uudistuksia ja
Agenda 2000 -ohjelmaa kohtaan. Pelkona on
putoaminen köyhien alueiden listalta unio-
nin laajentuessa itäiseen Keski-Eurooppaan.

EU hyväksyi kesällä 2000 toimintaohjel-
man ulko- ja rajat ylittävän politiikan pohjoi-
selle ulottuvuudelle. Tämä politiikan paino-
tus yhdessä EU:n läheisyysperiaatteen kanssa
voidaan kiteyttää toteamukseen, että jos
EU:n tulisi olla kansalaisiaan varten, niin
pohjoinen ulottuvuus tulisi olla pohjoisia
alueita ja niiden ihmisiä varten. Tästä huoli-
matta pohjoinen ulottuvuus ei ole mikään
Kalevalan Sampo, joka automaattisesti jakaa
kaikkea hyvää kaikille.

Keskusta-periferia -suhde

Ilman EU-jäsenyyttä aluepolitiikka ja syrjä-
seutujen kehitys Suomessa olisi näivettynyt,
sillä sen verran syvältä 1990-luvun rakenne-
muutos kouraisi koko maata. Maaseutu, eri-
tyisesti pohjoiset ja itäiset syrjäseudut, ovat
tyhjenemässä. Aluehallinto on keventynyt,
kun keskushallinto on puolestaan paisunut.

Oulun ja Vaasan varuskuntien lakkautta-
minen alueellisesta vastustuksesta piittaamat-
ta ja kädenvääntö syrjäseutujen yleisen liiken-
teen määrärahoista ovat esimerkkejä tästä.
Maakunnat ovatkin syyttäneet keskushallin-
toa yhtäältä liian suuresta päätäntävallasta
aluepolitiikassa tai koko aluepolitiikan ro-
muttamisesta ja toisaalta byrokratiasta ja mi-
nisteriöiden välisestä valtapelistä.

Taustalla on perinteinen keskusta-periferia
-asetelma, jossa perinteinen tavoite pitää
koko Suomi asuttuna on hylätty markkina-
voimien edessä. Keskuksen ja maakuntien
suhteessa konkretisoituu myös intressien ris-
tiriita siitä, kenellä on oikeus, tai kenen on
suotavaa, tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Alueellisuus kansainvälisyyttä

Pohjois-Suomi on osa Eurooppaa, Euroopan
unionia ja Pohjolaa, mutta on ennenaikaista
sanoa, että tämä useasta maakunnasta koos-
tuva kokonaisuus olisi kansainvälinen toimi-
ja. Alue on kuitenkin kiinnittynyt monin säi-
kein kansainvälistymiseen ja Pohjois-Euroo-

pan ‘poliittisen palapeliin’ sekä sitä kautta
globalisoituvaan maailmaan.

Alueellisen strategian yleisiä edellytyksiä
ovat muiden muassa oma identiteetti ja sen
vahvistaminen, luovuus ja rohkeus, tutki-
mukseen pohjaava osaaminen, omaehtoinen
toiminta sekä liittoutumiseen ja työnjakoon
pohjaavat yhteistoimintaverkostot.

Hankitut kansainvälistymisen kokemuk-
set osoittavat, ettei alueellisuus tänä päivänä
merkitse välttämättä nurkkakuntaisuutta, pe-
riferisyyttä eikä toisarvoisuutta, vaan se voi
olla kansainvälisyyttä, ajankohtaisuutta ja
uudenlaista politiikan tekoa.
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Metsät osana EU:n pohjoista ulottuvuutta

Bo Lindroos, lähetystöneuvos
Ulkoasiainministeriö

Pohjoisen ulottuvuuden nykyvaihe

Pohjoisesta ulottuvuudesta ruvettiin keskus-
telemaan kun Suomi, Ruotsi ja Norja syksyl-
lä 1994 valmistautuivat kansanäänestyksiinsä
Euroopan unioniin liittymisestä. Kolmen
vuoden ajan asiaa pohdiskeltiin ja oltiin sitä
mieltä, että unioni muuttuu kun tulee uusia
pohjoisia jäseniä. Suomen PU-aloitteesta on
määrätietoisen politiikan seurauksena tullut
osa EU:n virallista ulkosuhdepolitiikkaa. Se
on käynnistänyt prosessin, jonka toivotaan
jatkuvan kauan, sillä pohjoisen ongelmia ei
päivässä parissa ratkota. Aloite on juurtunut
osaksi Euroopan unionin ulkosuhteita ja rajat
ylittävää yhteistyötä ja on pitkän tähtäyksen
politiikkaa, joka perustuu analyysiin EU:n ja
Euroopan pohjoisosien kasvavasta myöntei-
sestä keskinäisriippuvuudesta.

Feiran Eurooppa-neuvoston kokouksessa
hyväksyttiin kesäkuussa PU:n toimintaohjel-
ma. Toimintaohjelma kartoittaa tavoitteita ja
toimia pohjoisen ulottuvuuden alueella vuo-
sina 2000–2003. Suomi on suhteellisen tyy-
tyväinen hyväksyttyyn toimintaohjelmaan.
Tärkeänä uutena painopisteenä on tietoyh-
teiskunnan kehittäminen. Päätelmissä noste-

taan esiin yhteistyö erityisesti seuraavilla
aloilla: ympäristö, ydinturva, kansainvälisen
rikollisuuden torjunta ja Kaliningrad.

Pohjoista ulottuvuutta toteutetaan unio-
nin olemassa olevien oikeudellisten kehysten
ja rahoitusinstrumenttien puitteissa. Kansain-
välisten rahoituslaitosten, komission, jäsen-
ja partnerimaiden yhteisrahoitus eri PU-
hankkeissa ja toimet rahoituksen edistämi-
seksi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Feiran päätel-
missä painotettiin erityisesti, että komission
rooli on keskeinen ja puheenjohtajamaalla on
vetovastuu.

Nykyinen puheenjohtajamaa Ranska tuki
rakentavalla tavalla toimintaohjelman muok-
kautumista ja antaa tukensa myös sen toi-
meenpanemiseksi. Toteutusvaihe on vasta al-
kamassa eikä Ranskan kaudelle ole asetettu
suuria odotuksia. Metsäalalla yhteistyö toimii
hyvin Kanadan kanssa, joka oli mukana
esim. Luoteis-Venäjällä Barents-yhteistyön
metsäprojektiseminaaria järjestettäessä.

Pohjoisen ulottuvuuden tuoma lisäarvo ja
merkitys alueen yhteistyössä ilmenee koordi-
noivana ja eri toimijat yhdistävänä aloitteena.
Kun unioni nyt on hyväksynyt toimintaoh-
jelman on tarpeen siirtyä seuraavaan vaihee-

seen. Tarvitaan ohjelman tehokasta toteutus-
ta ja seurantaa. On identifioitava ja löydettä-
vä konkreettisia projekteja ja sitten lähdettä-
vä niitä toteuttamaan. Tässä prosessissa yksi-
tyisellä sektorilla olettaisi olevan omat intres-
sinsä valvottavanaan. Suomi katsoo, että
kaikki projektit, jotka edistävät PU-alueen
kehitystä ovat pohjoisen ulottuvuuden sa-
teenvarjon alla olevia hankkeita. Näin mei-
dän on myös kansallisesti määriteltävä priori-
soidut hankkeemme.

Eräs sellainen, jota jo nyt voi kutsua PU-
hankkeeksi on Pietarin jätevesipuhdistamon
rakentaminen. Tämän hankkeen seuraavaa
vaihetta varten on onnistuttu löytämään yh-
teisrahoitusmalli, joka voisi toimia esimerkki-
nä myös muissa vastaavissa suuremmissa
hankkeissa. Tämän laatuinen yhteistyö edis-
tää alueen kestävää kehitystä.

Metsäsektori

PU:n toimintaohjelmassa metsillä on oma
kappaleensa. Suomi on tyytyväinen että näin
on sillä metsillä on meille kansallisesti suuri
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merkitys, mutta ei vain meille vaan myös lä-
hialueillemme. Siteeraan toimintaohjelmaa:
“Metsillä on tärkeä tehtävä suurena uudistu-
vana luonnonvarana ja merkittävänä tulon-
lähteenä maaseudulla, erityisesti Luoteis-Ve-
näjällä. Niiden merkitys biologisen moni-
muotoisuuden säilyttäjänä on merkittävä.
Useimmat Euroopan luonnonmetsäalueista
sijaitsevat Skandinavian pohjoisosissa, osissa
jäsenyyttä hakeneita maita ja Venäjällä. Met-
sätalouden tärkeyden tunnustaen Barentsin
euroaktinen neuvosto käynnisti maaliskuussa
1999 Barentsin alueen metsäalaa koskevan
aloitteen.” Aloitteen tiimoilta pidettiin mer-
kittävä metsäseminaari Petroskoissa loka-
kuussa 1999. Tästä aloitteesta käytetään nyt
nimeä “EU:n pohjoisen ulottuvuuden Luo-
teis-Venäjän metsäsektoriohjelma”. Paavo
Pelkonen Joensuun yliopistosta johtaa erityis-
tä Task forcea, jonka tehtävänä on valmistel-
la ohjelmaehdotus metsäsektorin kehittämi-
seksi. Suomi pitää aloitetta erittän hyödyllise-
nä.

Maa- ja metsätalousministeriön asiantun-
tijoiden mukaan Suomen metsäsektorin riip-
puvuus Venäjän metsäsektorista on kasva-
massa. Raakapuun tuontiin liittyy myös ris-
kejä. Näin on Suomen kansallisessa intressis-
sä edistää Venäjän metsätalouden kestävyyttä,
yhteiskunnan toimivuutta ja liiketoiminnan
yleisiä edellytyksiä. Puun tuonti Suomeen on
Luoteis-Venäjällä yksi harvoista vientitulojen
lähteistä ja muodostaa perustan alueen elin-
olosuhteiden ylläpidolle ja kehittämiselle.
Metsäsektorin kehittäminen Venäjällä edistää
sosiaalista vakautta Suomen lähialueella ja li-
sää siten myös Suomen turvallisuutta.

Alueelliset toimijat

Pohjoisessa toimivat alueelliset neuvostot
(Barentsin euroarktinen neuvosto, Itämeren
maiden neuvosto ja Arktinen neuvosto) voi-

vat tuoda yhteistyölle lisäarvoa Pohjoisen
ulottuvuuden koordinaatio- ja tiedonvaihto-
foorumeina sekä alueen prioriteettien määrit-
telijöinä. On kuitenkin muistettava etteivät
alueellisissa neuvostoissa syntyneet yhteiset
prioriteetit automaattisesti kuitenkaan edusta
Euroopan unionin linjaa.

Saksan kesäkuussa 2000 alkanut Itämeren
maiden neuvoston (CBSS) puheenjohtajuus
heijastuu vahvasti maan toiminnassa. Saksa
painottaa siten CBSS:n keskeistä merkitystä
PU:n konkretisoinnissa ja toimintaohjelman
toimeenpanossa ja on puheenjohtajan omi-
naisuudessa lähettänyt kirjeen subregionaali-
sille järjestöille ja toimijoille. Kirjeessä pyyde-
tään ko. elimiä identifioimaan PU:n alaisuu-
teen sopivia hankkeita. CBSS:n puitteissa on
oma Baltic 21 -metsäohjelma, jossa Liettua ja
Suomi ovat toimineet johtavina maina. Met-
säsektorin ohjelmaa varten perustettiin vuosi
sitten kuusi työryhmää. Näiden tavoitteena
on ollut tänä vuonna käynnistää metsäsekto-
rin toimintaohjelman mukaista hanketoimin-
taa Itämeren alueella.

Useat unionin jäsenmaat korostavat Poh-
joisen ulottuvuuden olevan EU-asia, toi-
meenpanoa tai seurantaa ei heidän mielestä
voida delegoida EU:n ulkopuolisille elimille.
Komissio on ilmaissut kiinnostuksensa osal-
listua tulevaisuudessa myös arktisen neuvos-
ton toimintaan.

Miten käy jatkossa?

Ruotsi on ilmoittanut Venäjä-suhteiden ja
pohjoisen ulottuvuuden kuuluvan puheen-
johtajakautensa prioriteetteihin ja järjestää
seurantakonferenssin ministeritasolla huhti-
kuussa 2001 Luxemburgissa.

Tanska ilmoitti Schwerinissä elokuun lo-
pulla pidetyn PU-keskustelufoorumin yhtey-
dessä aikovansa sisällyttää puheenjohtajakau-
den ohjelmaansa syksyllä 2002 myös PU-
seurantakonferenssin. Näin prosessi jatkuu.
Ministeritason tapaamisista muodostunee vä-
litilipäätöstapahtumia, joissa tarkastellaan
pohjoisen ulottuvuuden politiikan edistymis-
tä.

Minulta on jo ehditty kysyä ovatko poh-
joismaat näin yhteisesti alunperin sopineet.
Voin tässä todeta, seurattuani esim. keskuste-
lua Tanskassa paikan päällä neljä viimeistä
vuotta, että iloksemme pohjoismaiset naapu-
rimme ovat todenneet PU:n toimivaksi kon-
septiksi, jota kannatta edistää. Näin on siten
myös luonnollista että he pohjoiseurooppa-
laisina jäsenmaina vuorollaan vievät eteen-
päin unionin pohjoista politiikkaa.

Feirassa hyväksytty toimintaohjelma ei si-
sällä erillistä hankeluetteloa. Suomi on aloit-
tanut oman kansallisen koordinaatiotyön
hankkeiden identifioimiseksi toimintaohjel-
man eri sektoreilla. Lapin yliopiston rehtori
Esko Riepula, johtaa pääministeri Lipposen
aloitteesta työryhmää, jonka tehtävänä on
muun muassa valmistella kansallista Pohjoi-
sen ulottuvuuden foorumia pidettäväksi
mahdollisesti jo ennen tämän vuoden lop-
pua.

Ulkoministeriön Pohjoisen ulottuvuuden
uutena deskimiehenä ei seuraava toteamukse-
ni tule teille yllätyksenä kun sanon, että hen-
kilökohtaisesti uskon aloitteen menestykseen.
Niin uskoo myös Suomen hallitus, joka antaa
tukensa kaikille PU:n kanssa työskenteleville
toimijoille. Nyt on aika myös metsäsektorilla
viedä prosessia eteenpäin.

Kurssilla kommentoitua:

Suomalainen kaipaa ohjeita
ja sääntöjä ja kun ne saadaan,

pulikoidaan niitä vastaan.



Metsien hoito ja suojelu

Kurssilla kommentoitua: Suojelualueverkostojen perustamisessa Etelä-Suomeen on kyse
ihmisen organisaatiomallin siirtämisestä luontoon, eli luontokohteiden klusteroimisesta.
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Kuuden miljoonan motin savotta

Jouko Mattanen, aluejohtaja
Stora Enso Oyj

Puuta asiakkaan tarpeisiin

Puunhankkija elää asiakkaan tyytyväisyyden
varassa. Puutoimituksille asetetaan yhä haas-
teellisempia vaatimuksia oikea-aikaisuuden,
laadun ja kustannuskilpailukyvyn suhteen.
Sen vuoksi hankinta on integroitu tiukasti
tehtaiden ja sahojen tuotantorytmiin.

Puunhankinnan suunnittelun ja ohjauk-
sen tehtävänä on tehtaiden puuntarpeiden ja
hankintamahdollisuuksien yhteensovittami-
nen parhaalla mahdollisella tavalla konsernin
kokonaisetu huomioiden. Tavoitteena on lii-
ketaloudellisesti parhaan kokonaistuloksen
saavuttaminen kustannukset ja sitoutunut
pääoma minimoiden.

Pohjois-Suomen
metsätase ja hankintalähteet

Stora Enson Pohjois-Suomen tuotantolaitos-
ten vuotuinen puunkäyttö on noin 6 miljoo-
naa kuutiometriä. Paikallisista metsistä tätä
puumäärää ei kokonaisuudessaan saada, sillä
Pohjois-Suomen metsätase on kaikkien puu-
tavaralajien osalta negatiivinen. Yhteensä
puunkäyttö ylittää saatavuuden noin 1,5 mil-
joonalla kuutiolla. Pahimmillaan vaje on koi-
vukuitupuulla noin 0,9 milj. m3.

Stora Enson Pohjois-Suomen tuotantolai-
tosten päähankintalähteet ovat alueen yksi-
tyismetsät ja paikallissahat (50%), Metsähal-
litus (25%) ja tuontipuu (25%). Yksityismet-
sistä hankitaan pohjoisten tehtaiden puuntar-
peesta vajaa puolet. Stora Enson Pohjois-Suo-
men hankintaorganisaatio onkin olemassa
juuri yksityismetsien puunhankintaa varten.

Kurssilla kommentoitua: Metsämiehet
epäonnistuivat yrityksessään hävittää metsien
valkoinen valhe. Lehtipuuta on nyt Suomessa
enemmän kuin koskaan.
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Ongelmana yksityismetsien puukaupassa
on kaupankäynnin epätasaisuus vuoden sisäl-
lä. Muutaman syyskuukauden aikana käy-
dään pääosa koko vuoden kaupasta. Tehtai-
den tuotantorytmi on kuitenkin tasainen läpi
vuoden.

Paikallisen puuntarjonnan niukkuuden
vuoksi puuta tuodaan Stora Enson tehtaille
Venäjältä, Baltian maista ja jonkin verran
myös Pohjois-Ruotsista. Puunhankinta ei si-
ten enää ole täysin sidottu tuotantolaitosten
läheisyyteen tai edes maakuntaan, vaan puu-
virtoja voidaan kannattavasti ohjata valta-
kuntien rajojen ja mertenkin takaa.

Hankinnan suunnittelu ja ohjaus

Lopputuotteiden puuraaka-aineelle asettamat
laatu- ja tuoreusvaatimukset edellyttävät no-
peaa toimitusta kannolta tehtaalle. Tämä on
merkinnyt uusien korjuu-, kuljetus- ja johta-
misjärjestelmien käyttöönottoa entisten tilal-
le. Puunhankinnan kokonaisuutta suunnitel-
laan optimointimallein ja operatiivisia toi-
mintoja ohjataan tietotekniikan avulla.

Hankinnan suunnittelun ensivaiheessa
metsäjärjestelmän optimointimallilla haetaan
kilpailuttamalla toimituskiintiöt päähankin-
talähteille. Lähtökohtana tässä ovat tehtaiden
puuntarpeet ja hankintalähteiden toimitus-
mahdollisuudet hinta-arvioineen.

Näin saadut pitkän jakson (6–12 kk) toi-
mituskiintiöt pilkotaan optimointimallilla
hankintalähteiden alayksiköille kuukausita-
son toimitustavoitteiksi. Hankintatiimit ra-
kentavat osto- ja korjuusuunnitelmansa näin
saatujen kuljetusohjelmien varaan. Päivittäi-
set autokohtaiset ajo-ohjelmat tuntiaikatau-

luineen ajetaan puunohjausmallilla pari ker-
taa viikossa.

Operatiivinen toteutus

Puun korjuu tapahtuu nykyisin pääasiassa
koneellisesti. Metsureiden työt kohdistuvat
lähinnä maisema- ja muihin erikoishakkui-
siin sekä metsänhoitotöihin.

Korjuukoneissa ja puutavara-autoissa on
otettu käyttöön tiedonsiirtotekniikka ja pai-
kannusjärjestelmät. Korjuukoneita ohjataan
hankintatoimistolta lähettämällä tietoliiken-
neverkossa työmaaohjeet ja kartat. Korjuuko-
neilta taas lähetetään ajantasaista suoritetie-
toa työmääristä metsäjärjestelmään. Näin ol-
laan reaaliajassa puuvarastojen määrän kehi-
tyksen suhteen. Myös puutavara-autoja ohja-
taan tietoliikenneverkossa antamalla niille
tarkat kuljetusosoitteet, aikataulut ja varasto-
kartat. Korjuukoneet ja puutavara-autot pys-
tyvät paikantamaan sijaintinsa satelliittipai-
kannusjärjestelmällä.

Tällä nykyaikaisella puunkorjuu- ja kulje-
tustekniikalla pystytään pitämään varastot ja
niihin sitoutunut pääoma pieninä. Esimer-

kiksi Lapin alueella puuvarastojen keskimää-
räinen koko vastaa kahden viikon toimitusta.

Kuljetusmuodot

Stora Enson Pohjois-Suomen tehtailla on
kuljetusmuotoina käytössä autokuljetus, rau-
tatiekuljetus ja aluskuljetus. Suuri muutos
kotimaan kuljetusten osalta tapahtui vuonna
1991, kun Kemijoen uitto lopetettiin kan-
nattamattomana.

Tilalle kehitettiin yhteistyössä eri hankin-
taorganisaatioiden kesken rautatiekuljetusjär-
jestelmä, joka perustui suuriin rautatietermi-
naaleihin ja puujunien säännölliseen heiluri-
liikenteeseen. Terminaaleihin rakennettiin
tehdasolosuhteita vastaavat puun vastaanot-
to- ja mittausjärjestelmät, jotka mahdollisti-
vat yhden mittauskerran käytön koko han-
kintaketjussa. Autojen purkaminen, junien
kuormaaminen sekä käsittelytyöt annettiin
yhteisesti yhden yrittäjän urakoitavaksi.

Suurin terminaali on Rovaniemellä, josta
Metsähallituksen, Metsäliiton ja Stora Enson
puita kuljetetaan Kemin tuotantolaitoksille
vuosittain yhteensä noin 1 milj. m3.

Kurssilla kommentoitua: Lapin metsätalou-
den kannattavuuden nollaraja on metsänraja.
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Yksityiset metsänomistajat omistavat La-
pin metsätalousmaasta noin 30 prosenttia.
Eri asutuslakien perusteella on perustettu
Lappiin useita tuhansia yksityisten omistamia
asutustiloja sekä valtion omistamaa metsää
on jaettu lisämaiksi jo ennestään toimiville ti-
loille.

Parhaillaan ollaan tarkistamassa Lapin
metsäohjelmaa, jossa hahmotetaan lähivuosi-
na tehtävien perusparannus- ja metsänhoito-
töiden määrät. Näyttäisi siltä, että uudistus-
hakkuiden määrä on kokonaisuudessaan so-
pivalla tasolla. Puuston rakenne ja siemen-
vuosien kertautuminen huomioiden, luontai-
sen uudistamisen määrä on kasvanut suurek-
si. Tämä saattaa johtaa vajaapuustoisten ja
jopa vajaatuottoisten metsiköiden syntyyn.

Taimikonhoitotöitä on viime vuosina teh-
ty riittämättömästi metsänhoidollisiin tarpei-
siin nähden. Viime vuosien määrät tulisi
suunnilleen kolminkertaistaa ja pelkästään
Lappiin saatu metsäsertifikaatti edellyttää
noin 10 000 hehtaarin vuotuista työmäärää,
josta tulisi päästä vielä ylöspäin. Ensiharven-
nushakkuissa on hyvät edellytykset saavuttaa
lähivuosina likimain kohtuulliseksi katsottava
taso. Metsäohjelmassa kiinnitettäneen huo-
miota myös puunkäytön lisäämiseen energia-
tuotannossa. Käytön lisäämisessä on kuntien
aktiivisuudella ratkaiseva merkitys.

Metsänhoitotöiden lisäämistä jarruttaa
metsätalouden alhainen nettotulos. Lapissa se
on ollut hiukan yli 100 mk/ha, kun taas Suo-
men parhaimmilla kasvualueilla päästään
noin 1 000 mk/ha. Alhainen tulos johtuu
puuston kasvusta, puutavaralajirakenteesta,
puutavaran yksikköhinnoista sekä metsän-
hoidon kustannuksista. Puuston keskitila-
vuuden ollessa alhainen riittävän hakkuuker-
tymän saamiseksi joudutaan metsiä käsittele-
mään vuosittain huomattavan suurella pinta-
alalla, mikä nostaa sekä puun korjuukustan-

Metsäsuunnittelulla pontta Lapin yksityismetsätalouteen

nuksia että tarvittavien metsänhoitotöiden
määriä ja kustannuksia. Osin tämän vuoksi
valtio on suunnannut merkittävästi tukea yk-
sityismetsätaloudessa tehtävien perusparan-
nus- sekä metsänhoitotöiden edistämiseen.

1982 säädettiin laki Lapin vajaatuottois-
ten metsien kunnostamisesta, koska vajaa-
tuottoisten metsien osuus oli yksityismetsissä
noin viidennes. Lain tuella on Lapin läänin ja
Kuusamon kunnan alueella uudistettu vajaa-
tuottoisia metsiä. Tällä hetkellä vielä kesken-
eräisinä olevilla hankkeilla voidaan töitä jat-
kaa 2002 loppuun, joskaan uusia suunnitel-
mia ei ole laadittu vuoden 1997 jälkeen.

Jukka Ylimartimo, johtaja
Lapin metsäkeskus

Metsäkeskukset laativat alueellisia metsä-
suunnitelmia. Suunnittelun tavoitteena on
kerätä yksityismetsien kuvioittaiset puustotie-
dot ja käsittelytarpeet paikkatietojärjestel-
mään ja tuottaa tiedoista metsäsuunnitelmat
mahdollisimman monelle alueen metsän-
omistajalle. Yhdellä suunnittelualueella on
metsänomistajia muutamista kymmenistä
muutamiin satoihin ja pinta-ala yleensä
3 000–15 000 hehtaaria.

Tilakohtainen metsäsuunnitelma on
maastokäyntiin perustuva tietopaketti tilan
metsistä ja metsävaroista. Metsäsuunnitelma
pyritään tekemään metsänomistajan tavoit-
teiden mukaisena huomioiden kuitenkin hy-
vän metsänhoidon ja metsälain periaatteet.
Useimmiten metsänomistajat jättävät hak-
kuumäärien suunnittelun ja aikataulutuksen
metsäsuunnittelijan tehtäväksi. Tällöin suun-
nitelma laaditaan siten, että se parhaiten vas-

taa kestävän käytön periaatteita. Metsän-
omistajalle jää päätösvalta esitettyjen toimen-
piteiden toteuttamisesta. Metsäsertifiointiin
sitoutuneet metsätalouden toimijat ovat si-
toutuneet säilyttämään metsäluonnon arvok-
kaat elinympäristöt laajemmin kuin, mitä
luonnonsuojelu- ja metsälaki säätävät.

Metsäkeskusten metsäsuunnittelussa käyt-
tämä Solmu -järjestelmä antaa mahdollisuu-
den kuvata metsäluonnon monimuotoisuutta
ja erityispiirteitä lohko-, kiinteistö-, palsta-
tai kuviokohtaisina. Järjestelmä kuvaa metsä-
alueen tai metsikön käyttötarkoitusta, luon-
nonmuistomerkkejä, kulttuuri- ja muinais-
jäännöksiä, perinneympäristöjä, muita elin-
ympäristöjä, maisemaa ja muita erityispiirtei-
tä. Metsäsuunnitelma tukee metsien kestävää
käyttöä antamalla:

• kuvan tilan metsien puuntuottokyvystä ja
sen muuttumisesta metsänhoitotöiden ja
hakkuiden seurauksena

• tietoa tärkeistä elinympäristöistä ja niiden
säilyttämisestä

• tietoa maankäyttörajoitteista (suojeluohjel-
mat, pohjavesialueet, kaavat)

• kuvan metsätalouden kokonaismahdolli-
suuksista omistajansa taloudessa

• uskoa tilan metsätalouden tulevaisuuteen.

Alueellisesti kattavassa metsäsuunnittelussa
voidaan tehokkaalla markkinoinnilla ja neu-
vonnalla saada myös passiivisia metsänomis-
tajia kiinnostumaan metsänhoidosta. Alue-
suunnitelman avulla ja aluesuunnitelmia yh-
distämällä voidaan tehdä tarkkoja alueellisia
strategisia laskelmia metsien kestävästä hyö-
dyntämisestä.

Markku Mehtätalo, suunnittelupäällikkö
Lapin metsäkeskus
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Metsätalousyrittäjyys ja maaseudun tulevaisuus

Aloitin yritystoiminnan 1984 ja toimialani
on paakkutaimien tuottaminen. Toimitan
taimia kolmen kunnan alueelle ja tuotanto
on yli 1,5 miljoonaa männyntaimea vuodes-
sa. Vuosien aikana ovat tulleet tutuiksi mo-
nenlaiset metsänomistajat ja maaseudeun on-
gelmat, sillä alue, jolla toimin on 4 kertaa
Uudenmaan läänin kokoinen. Songan Tai-
men lisäksi perustin 1989 Kuoksan Puutar-
han, ja näin työllistin vaimon.

Metsänomistaja minusta tuli vuonna
1996. Kotitilaa ostaessani mietin, että miten
pääsisin pinta-alaverotukseen. Yhtenä iltana
saunanlauteilla maatessani hoksasin, että jos
isäni lahjoittaa 10 hehtaarin niitypalstan,
niin vero-ongelmani poistuu. Lahjoitus ta-
pahtui viikko ennen kotitilan kauppaa ja
näin sain koko tilan pinta-alaverotuksen pii-
riin.

Ensimmäisen puukaupan tein Enson
kanssa ja tämä avasi silmäni tulevaisuuden
suhteen. Hakkuukone teki viikon töitä ym-
päri vuorokauden ja hakkasi 1 000 kiinto-
kuutiometriä tien laitaan. Hakkuuta katsel-
lessani ajattelin, että olen kohta entinen met-
sänomistaja. Hakkuutulo tuli ilman hikipisa-
roita ja pelkäsin, että pääoma tuhlaantuu
yhtä helposti. Aloinkin suunnitella taloudel-
lisesta kestävää toimintamallia, jotta metsäti-
lani voisi työllistää minut ja jopa jonkun ky-
läläisen.

Nuorelle työvoimalle tarvetta

Mitä enemmän on tullut ikää, niin sitä huo-
lestuneempi olen maaseudun tulevaisuudesta.
Minua huolestuttaa, että metsätalous ei kiin-
nosta nuoria, eikä sen imago ole hyvä. Esi-
merkiksi Songan kylässä joka kolmas henkilö
on työttömänä, mutta vain kaksi eläkeläisi-
säntää tekee taimikonhoito- ja ensiharven-

nustöitä. Metsätyötä osaavaa ammattikuntaa
on maaseudulla yhä vähemmän. Mielestäni
on korkein aika aloittaa keskustelu maaseu-
dun tulevaisuudesta ja samalla herätellä us-
koa tulevaisuuteen siellä asuville ihmisille. Jos
maaseudulle halutaan luoda työpaikkoja,
niin pitäisi ennakkoluulottomasti kehittää
työvoimavaltaisia ja vähän käyttöpääomaa
tarvitsevia toimialoja. Siinä suhteessa metsä-
talous on mielestäni ykkössijalla. Kansallisen
metsäohjelman toteutuminen edellyttää mit-
tavia metsänhoitotöitä, jotta tavoitteet saavu-
tettaisiin. Mutta kuka tekee työt, jos nuoria
ei metsätalous kiinnosta?

Metsätalous voi haluttaessa luoda lyhytai-
kaisia työsuhteita, mutta ehkäpä tämä on
vain sitä arvokeskustelua. On ymmärrettävä
realistinen toimintaympäristö ja vaihtoehdot,
minkä keskellä me maalla elämme, jotta kes-
kustelu lähtisi todella käyntiin. Tämä vaatii
uutta asennoitumista kaikilta sidosryhmiltä,
jos todella halutaan keskeyttää maaseudun
autioituminen, sillä aikaa on vähän.

Maaseudun metsistä suuri osa on uuden
metsänomistajaluokan omistuksessa, joka
asuu kaupungissa eikä itse hoida metsäänsä.
He eivät ole kiinnostuneita tai eivät ymmär-
rä metsänhoitotöiden tarpeellisuutta. Metsän
omistaminen edellyttää metsän jatkuvaa hoi-
toa. Töistä on vain osa lyhyellä aikavälillä ta-
loudellista tuottoa antavaa, mutta puut eivät
kasva itsestään.

Töitä riittää ja tekemällä pärjää

Mietin yrittäjänä sitäkin, että miten voisin
luoda työpaikkoja kyläläisille. Metsätyöt ovat
vähän pääomaa vaativaa, työvaltaista ja kausi-
luonteista. Kesällä työllistän kuukauden ajan
noin 20 henkilöä. Muutama vuosi sitten otin
työttömäksi jääneen metsurin töihin. Teim-

me systemaattisesti taimikonhoito- ja ensi-
harvennustöitä. Saimme myös yhteistyö-
kumppaneita mukaan; paikallisen sahan, Sto-
ra Enson ja Metsähallituksen. Me hakkaam-
me Metsähallituksen ensiharvennuskelpoisia
nuoria metsiä, joita konekorjuulla on vaikea
harventaa. Työllistämäni metsuri on ollut
meillä nyt kolme vuotta töissä tehden met-
sätöitä joulukuuhun asti. Pakkasen ja paksun
lumen aikaan pidetään lomaa ja huhtikuussa
aloitetaan taas työt.

Tällä hetkellä uskon metsätaloustöitä ole-
van aivan riittävästi vuoteen 2005 saakka.
Silloin pitää pakka sekoittaa uudestaan ja
katsoa minne mennään. Uuden metsälain
voimaantulo teki tänä vuonna kukkarooni
melkoisen loven, sillä noin 600 000 taimea
jäi tänä vuonna myymättä. Nopeasti ja yllät-
täen tapahtuvat muutokset tulee yrittäjän
maksettavaksi.

En yllytä ketään maaseudun työtöntä ryh-
tymään yrittäjäksi. Miksi näin? Olen huo-
mannut tippuneeni tietynlaiseen loukkuun.
Jos tulee työttömiä päiviä, niin tulojahan ei
silloin tule mistään. Näkkileipää pitää kui-
tenkin minunkin joka päivä syödä.

Yrittäjän pitää luottaa itseensä yhtä paljon
kuin Väyrysen Paavon, niin minäkin teen.
Valoisa luonne ja terve elämänasenne autta-
vat yli pahankin karikon. Minulla ei ole
mahtava elintaso, mutta hieno elämisen taso.
Siihen olen satsannut. Moni ajattelee, että
näin puhuu henkilö, joka ei ole muualla ollut
kuin maaseudulla. Olen kyllä elänyt muual-
lakin ja silloin päätin, että jos takaisin Son-
kaan ehjin nahoin pääsen niin olen tyytyväi-
nen. Niin olen ollut ja toivon pysyväni tyyty-
väisenä jatkossakin!

Pekka Kuoksa
Metsänomistaja, yrittäjä
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Luonto- ja elämysmatkailu

– metsätalouden kilpailija vai kumppani?

Jarkko Saarinen, tutkijajohtaja
Metsäntutkimuslaitos, Pyhätunturin kansallispuisto

Yli satavuotisesta historiastaan huolimatta
matkailun merkitys metsäluonnon käyttö-
muotona on Suomessa nähty melko pitkään
vähäisenä. Kansainvälisen matkailun nopea
kasvu ja talouden lama ovat muuttaneet käsi-
tyksiä. Matkailun taloudellinen merkitys ja
suhde aluekehitykseen onkin viime vuosina

merkittävästi muuttunut, ja syrjäseutujen
metsätalouden työpaikkojen dramaattinen
väheneminen viime vuosikymmeninä on nos-
tanut esiin uudenlaisia näkökulmia. Näin ol-
len Suomessa yhteiskunnallisen muutoksen
seurauksena on tullut ajankohtaiseksi ja tar-
peelliseksi pohtia, voitaisiinko syrjäseuduilla

luontoon perustuvan matkailun ja metsätalo-
uden suhde ja tulevaisuus nähdä muunakin
kuin ”nollasummapelinä”; voisiko luontoon
tukeutuva matkailu olla metsätalouden yh-
teistyökumppani tai jopa osa laajenevaa tule-
vaisuuden metsäklusteria?

Matkailu työllistää

Metsäluontoon perustuvan matkailun kan-
santaloudellinen arvo on vielä melko pieni
verrattuna esimerkiksi metsäteollisuuteen.
On kuitenkin huomattava, että luontomat-
kailun suorat ja välilliset vaikutukset kohdis-
tuvat usein maantieteellisesti syrjäseuduille ja
taantuneille alueille. Kokonaisuudessaan Suo-
men ulkomainen matkailutulo on tällä het-
kellä noin 10 miljardia markkaa, josta luon-
tomatkailun osuuden voidaan arvioida ole-
van hieman alle 2 miljardia.

Ennen savottaa allekirjoitettiin työsopimus,
jonka mukaan jokaisella on oikeus ateljeetyönä
tehtyihin asusteisiin. Pertti Mäki-Hakola ...
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Työvoimaintensiivisenä alana matkailun
työllistävät ja palvelurakennetta laajentavat
vaikutukset ovat suoria tulovaikutuksia mer-
kittävämmät. Yksistään kansainvälinen luon-
tomatkailu työllisti Suomessa vuonna 1994
noin 1700 kokopäiväistä ja hieman alle
1500 osapäiväistä henkilöä. Kotimaisen
luontomatkailun kokonaisosuudesta ei ole
vastaavaa tietoa, mutta esimerkiksi Lapissa –
jossa matkailu perustuu pitkälti luonnonym-
päristön vetovoimaan – matkailun välittömi-
en työllistävien vaikutusten arvioidaan olevan
reilut 4000 työpaikkaa. Lapissa matkailu
työllistääkin enemmän kuin mikään muu yk-
sittäinen luontoon tukeutuva toimiala.

Moniin muihin syrjäseutujen elinkeinoi-
hin nähden matkailun tulevaisuuden näky-
mät ovat valoisat. Matkailu on paikallistalou-
dessa ja -yhteisöissä työvoimavaltaisena elin-
keinona osin jo korvannut metsätalouden ai-
emman, nykyistä laajemman sosiaalisen mer-
kityksen. Matkailun taloudellinen ja poliitti-
nen merkitys maakunnissa, maakuntaliitoissa
ja niiden aluekehitystyössä onkin viime vuo-
sina kasvanut huomattavasti, ja matkailu ja
sen tarpeiden huomioon ottaminen ovat jat-
kossa yhä tärkeämpiä tekijöitä alueellisessa
elinkeinopolitiikassa ja maankäytössä.

Ristiriidat kasvavat

Merkittävä osa nykyisistä luontomatkailuak-
tiviteeteista keskittyy olemassa oleville (tai
nyt suunnitteilla oleville) luonnonsuojelualu-
eille tai niiden välittömään läheisyyteen. Si-
ten ne eivät yleensä ole olleet ristiriidassa
metsätalouden toimintojen kanssa. Tulevai-
suus voi tuoda tähän kuitenkin muutoksen.
Matkailukehityksen ennusteiden edes osittai-

sen toteutumisen seurauksena matkailuelin-
keino voimistuu sekä taloudellisesti että po-
liittisesti. Samalla kilpailu kuluttajista, pää-
omista ja toimintaympäristön resursseista
kasvaa. Huolimatta siitä, että jopa viran-
omaistahot perustelevat uusia kansallispuisto-
ja voimakkaasti matkailullisilla syillä, tulevai-
suudessa syntyy todellisia ongelmia sovittaa
suojelutavoitteet ja myös muiden luontoa
hyödyntävien elinkeinojen näkökulmat kas-
vavan matkailun tarpeiden kanssa.

Erityisesti matkailun ohjelmapalvelutuot-
teet, kuten moottorikelkkailu, koiravaljakko-
ajaminen ja hevosmatkailu, eivät pääasialli-
sesti sovellu suojelualueille. Ne vaativat suo-
jelualueiden ulkopuolelle oman reitityksensä,
palvelurakenteensa ja siten matkailutoimin-
tojen huomioon ottamisen metsäsuunnitte-
lussa. Jo nyt esiintyy paikallisia ristiriitoja
metsätalouden ja kasvavan elämysmatkailun
välillä. Niiden sovittaminen on suuri haaste
osallistuvalle metsäsuunnittelulle ja alue-eko-
logiselle suunnittelulle. Matkailijoiden kasva-
va hinta- ja laatutietoisuus edellyttävät, että
tuote täyttää odotukset: palvelun lisäksi mat-
kailun toimintaympäristön tulee täyttää asi-

akkaiden vaatimukset ja mielikuvat. Luonto-
ja elämysmatkailussa ja sen mainonnassa toi-
mintaympäristöä edustaa poikkeuksetta este-
tisoitu, lähes ”koskematon” ja ”villi erämaa”,
johon metsätalouden jäljet eivät usein istu.

Matkailun ”megatrendejä”

Suomessa metsäluonnon matkailukäyttö on
kasvavassa määrin nykyisyyttä. Samalla se
edustaa tulevaisuuden kansainvälistä megat-
rendiä; laajaa ja jatkuvaa tulevaisuuden kehi-
tyssuuntausta. Nimenomaan luontoon perus-
tuvan matkailun nähdään kansainvälisesti
olevan nopeimmin – noin 10 % kasvulla –
kehittyvä matkailun muoto.

Tulevaisuudessa kaiken taloudellisen toi-
minnan ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden
korostuminen ja käyttö kilpailuvalttina luo
paineita itse matkailutoimialalle, mutta myös
sen toimintaympäristön muille elinkeinoille.
Tämä korostuu tilanteissa, joissa tehdään po-
liittisia ja taloudellisia päätöksiä luonnonre-
surssien käytöstä. Esimerkiksi vanhojen met-

Seppo Lahtela, Juha Rautanen, Riitta Rainio,
Matti Niemi ja Timo Kotkasaari ottavat oppia,
kun Matti Karjula näyttää työnteon mallia.
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sien suojelukeskustelussa 1990-luvun puoli-
välissä metsätalouden vaihtoehdoksi ja sitä
korvaavaksi talouden ja työllisyyden muo-
doksi nostettiin juuri matkailu ja sen kehittä-
minen yhdessä suojelun kanssa. Huolimatta
monista ympäristöä kuormittavista ongelmis-
taan matkailu koetaan usein vähemmän
luontoa rasittavana toimintona kuin esimer-
kiksi metsätalous ja -teollisuus.

Suomessa matkailun kansainvälistyminen,
kasvu ja koveneva kilpailu luovat osaltaan ke-
hittämispaineita ja mahdollisesti ylikuumen-
tavat kasvutavoitteita ja -odotuksia. Samalla
ne voimistavat ristiriitatilanteita suhteessa
metsätalouteen. Tätä suuntausta tukee erityi-
sesti luontomatkailun ja luonnonympäristön
merkityksen – myös taloudellisen arvon –
kasvu matkailussa huomattavasti nykyisestä
tasosta. Matkailun ja metsätalouden suhde
on ollut varsin pitkään eriytynyt, ja vuorovai-
kutusta tai tarvetta siihen ei ole juurikaan ol-
lut. Nyt matkailuelinkeino on kasvaessaan
hyödyntämässä yhä laajenevassa määrin
myös metsätalouden toimintaympäristöjä ja
”resurssiperustaa”. Kyse on ainakin periaat-
teessa kasvavasta kilpailuasetelmasta, jonka

seurauksena metsätalous joutunee lopulta
käytännöissään ja suunnittelussaan ottamaan
huomioon nykyistä selkeämmin luonto- ja
elämysmatkailun tarpeet ja jopa paikoin luo-
pumaan osin omista tavoitteistaan.

Suomessa yhteiskunnallinen ja arjen te-
hokkuusajattelu lisääntyy tulevaisuudessa
myös suhteessa vapaa-aikaan. Tällöin lyhene-
vistä lomista halutaan saada enemmän ”irti”.
Vapaa-ajan ja lomailun tehostuminen kasvat-
taa mm. erilaisten valmiiden ja kaupallisten
luonto-ohjelmapalvelujen kysyntää. Samalla
matkailijoiden maksuhalukkuus erilaisiin
luontopalveluihin ja -tuotteisiin kasvaa.
Tämä lisää tarjontaa ja tarvetta varata eri
tyyppisiä luonnonympäristöjä matkailun tar-
peisiin. Lisäksi kansainvälisen kehityksen pe-
rusteella myös Suomessa loma-osakkeita käy-
tetään tulevaisuudessa yhä enemmän kakkos-
asuntoina. Matkailuun kytkeytyvä kausiasu-
minen saattaa parinkymmenen vuoden kulu-
essa aiheuttaa metsäklusterille paikallisesti ja
alueellisesti laajempia toimintaympäristön
muutoshaasteita kuin esimerkiksi metsän-
omistuksessa jo pitkälti tapahtunut kaupun-
gistuminen.

Ristiriidoista kumppanuuteen

Luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen
syrjäseuduilla työvoimavaltaisena metsän
käyttömuotona kytkeytyy positiivisessa mie-
lessä metsien käytön sosiaaliseen kestävyy-
teen. Sosiaalinen kestävyys ei kuitenkaan ole
yksin tai ensisijaisesti sidottu mihinkään elin-
keinoon vaan yhteisöön ja ihmisiin, joilla on
omat arvonsa, elämäntapansa ja historiansa.
Matkailun kehittäminen ei tarjoa kaikille töi-
tä, ja työpaikkojen lisäys matkailussa voi olla
vähennys metsä- ja maataloudessa. Tulevai-
suudessa matkailu voi kuitenkin olla kytket-
tävissä hedelmällisesti metsäklusteriin ja laa-
jemmin maaseutuyrittämiseen. Se on tarpeel-
lista myös matkailusektorin ja aluekehityksen
näkökulmasta. Myöskään taantunut ja yhä
kasvavien monimuotoisuus- ja ekologisuus-
vaatimusten kohteena oleva metsätalous ei
siihen tulevaisuudessa riitä.

Syrjäseutujen elinvoimaisuuden ylläpitä-
minen ja kehittäminen edellyttävät matkailu-
palvelujen lisäksi paikallisen tuotannollisen
toiminnan ja osaamisen kehittämistä ja hyö-
dyntämistä nykyistä laajemmin. Tämä voi ta-

"Korkealla kunnahalla hongat huminoi, kirves paukkaa, puuta haukkaa, pokasaha soi. Jätkä siellä päänsä hiellä leivän saada voi...”
Pekka Seppänen ja Sari Kuvaja.
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pahtua esimerkiksi yhdistämällä luontomat-
kailupalveluja maa- ja metsätalousammattei-
hin ja niissä toimivan työvoiman palvelu-
osaamisen kehittämisellä. Siten tulevaisuuden
luontomatkailua ja metsätaloutta ei ehkä tu-
lisikaan ottaa automaattisesti annettuina eril-
lisinä toimintoina, vaan molempia on mah-
dollista laajentaa myös toistensa suuntaan.
Esimerkiksi olemassa olevien matkailun kehi-
tysennusteiden valossa matkailun ja vapaa-
ajan rakentaminen tulee Suomessa olemaan
vilkasta. Puurakentaminen ja mm. puukäsi-
työt perustuvat meillä juuri paikalliseen met-
säosaamiseen ja tarjoavat mahdollisesta pieni-
muotoisuudestaan huolimatta tuloja ja töitä
myös muille kuin palvelualoille. Lisäksi ne
tarjoavat myös suoria vientinäkymiä.

Nopeasti muuttuvassa alue- ja metsäpoli-
tiikassa luonnon hyödyntämisessä keskeiselle
sijalle nousevat metsän eri käyttömuotojen
paikalliset vaikutukset ja niiden huomiointi
ja arvottaminen aluekehityksen päätöksente-
ossa. Tämä tulevaisuudessa korostuva paikal-

lisuus ja Euroopan unionin politiikan vahvis-
tama alueellisuus näkökulmina tietyssä mie-
lessä haastavat yksipuolisen ja usein paikalli-
sesti epäoikeudenmukaiseksi koetun kansan-
taloustason ajattelun. Kyse on kansallisen hy-
vinvointikolmion (valtio, markkinat, kansa-
laiset) sovittamisesta alue- ja paikallistalou-
teen ja niiden arkeen. Paikallisuuden huomi-
oon ottamiseen viittaa myös Metsälain
(1996) tarkoituksessa korostettu metsien hoi-
don ja käytön sosiaalisen kestävyyden vaati-
mus. Samoin poliittinen keskustelu metsäve-
rotuksesta ja erityisesti sen mahdollisesta sito-
misesta metsäomaisuuden (ei omistajan) si-
jaintiin liittyy paikallisuuden huomioon otta-
miseen ja aluepolitiikan uudenlaiseen muo-
toiluun ja tulemiseen. Ns. uudessa aluepoli-
tiikassa metsäluonnon matkailukäytöllä ja sii-
hen liittyvällä osaamisella ja koulutuksella on
merkittävä rooli. Siihen viittaa myös se, että
luontomatkailun mahdollisuuksien ja työllis-
tävien vaikutusten kehittäminen on mainittu
Lipposen II hallitusohjelman tavoitteissa.

Metsähallituksella on pitkät perinteet suo-
malaisessa luontomatkailussa. Omatoimisia
retkeilijöitä on palveltu jo vuosikymmeniä
erilaisin maksutta käyttöön annetuin palve-
luin. Mittavat autiotupaverkostot, tulipaikat,
laavut, merkityt ja huolletut retkeilyreitit on
ylläpidetty retkeilijöille verovaroin. Näitä ret-
keilyn maksuttomia palveluja tuottaa nykyi-
sessä Metsähallituksen organisaatiossa valtion
budjettivaroin toimiva luontopalvelut.

Maksullisina palveluina on kehitetty jo 70-
luvulta alkaen virkistyskalastuspaikkoja ja
vuokrakämppäverkostoa. Ensimmäiset valtion
retkeilyalueet perustettiin valtioneuvoston pää-
töksellä jo aikaisemmin vahvasti kehitetyille
Hossaan ja Kylmäluomaan vuonna 1979. Ret-
keilyalueilla on koko niiden historian ajan tar-
jottu sekä maksuttomia että maksullisia palve-

tomatkailuyrityksiltä, jotka ovat erikoistuneet
johonkin Villin Pohjolan kokoaman matkai-
lutuotteen osaan.

Uudet ratkaisut Villin Pohjolan lupatuot-
teiden myynnissä tukevat olemassa olevia
paikallisia yrityksiä, kun esim. kalastusluvat,
moottorikelkkailuluvat ja kiintiöidysti myös
osa metsästysluvista myydään paikallisista
matkailuyrityksistä, huoltoasemilta sekä erä-
ja urheiluliikkeistä. Myyjä saa luvan myyn-
nistä asiakaskontakteja ja provisiopalkan.
Villi Pohjola tavoittaa asiakkaitaan tällä
tavoin tehokkaasti ja asiakkaat saavat lupansa
sieltä missä he muutenkin matkallaan poik-
keaisivat.

Jan Heino, toimitusjohtaja
Metsähallitus

Monipuolisia luontoelämyksiä tarjolla!
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luja. Maksulliset palvelut tuottaa Metsähalli-
tuksessa Villi Pohjola, joka muodostettiin
omaksi tulosalueekseen vuonna 1997.

Villin Pohjolan visiossa vuodelle 2005 ta-
voitteeksi asetetaan, että Villi Pohjola on
merkittävä ja tunnustettu tekijä suomalaises-
sa luontomatkailussa ja että se tuottaa asiak-
kailleen aitoon luontoon perustuvia luonto-
matkailupalveluja kotimaassa ja lähialueilla
ympäri vuoden. Kasvu haetaan luontomat-
kailupalveluilla, joten kasvu ei sinänsä lisää
luonnonvarojen käyttöä.

Luontomatkailun tuotekehitysmahdolli-
suudet ovat monipuoliset ja laajat. Villi Poh-
jolan toimintastrategiana on verkostoitua pai-
kallisesti ja alueellisesti muiden matkailun
toimijoiden kanssa. Villi Pohjola ostaa mer-
kittävän osan tuotannosta paikallisilta luon-
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Monimuotoisuus on turvattava

Timo Helle, puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto

Mitä enemmän aikaa on kulunut Rion moni-
muotoisuussopimuksesta, sitä helpommin
päivänkohtaisessa ja poliittissävyisessä kes-
kustelussa unohtuu, mikä luonnon moni-
muotoisuudessa on olennaista. Kymmenen
vuoden takaiset ennusteet ovat edelleen voi-
massa, ja ne ovat tylyjä: tämän vuosisadan lo-
pulla maapallon eliölajeista on jäljellä pahim-
millaan puolet ja parhaimmillaankin vain
kaksi kolmannesta. Molemmat vaihtoehdot
merkitsevät jossain päin maapalloa luonnon
ja viljelyekosysteemien tuottavuuden romah-
dusmaista alenemista. Monimuotoisuuden
säilyttämisessä ei ole enää kysymys yksittäis-
ten harvinaisten lajien suojelusta luonnon
”kauniina turhuutena”, vaan siitä on tullut
ihmistenkin hyvinvointiin ratkaisevasti vai-
kuttava ympäristökysymys, ja sellaisena yksi
alkaneen vuosisadan tärkeimmistä.

Perimmäinen syy lajiston uhanalaistumi-
seen on kaikkialle ulottuva ja tehokas luon-
nonvarojen hyödyntäminen, joka hävittää tai
heikentää eliölajien luontaisia elinympäristö-
jä. Mekanismit voivat olla hyvin yksinkertai-
sia – tietynlaiset metsät häviävät, kuten ko-
toisessa valkoselkätikkaesimerkissä – tai ää-
rimmäisen monimutkaisia ja vaikeasti jäljitet-

täviä. Kukaan ei osaa esimerkiksi varmuudel-
la sanoa, miksi vesikko, naali, heinäkurppa ja
tunturikiuru ovat hävinneet Suomen pesimä-
lajistosta.

Uhanalaisuus Suomen metsissä

Suomen uhanalaislajisto on selvitetty ympä-
ristöministeriön toimesta vuosina 1985,
1990 ja 2000. Ensimmäisen selvityksen mu-
kaan uhanalaisia lajeja oli 1 051, tuoreim-
massa uhanalaisia on kaksi kertaa enemmän,
2 225. Lajimäärän kasvu johtuu osin siitä,

että tiedon lisääntyessä uusia lajiryhmiä on
voitu ottaa tarkasteluun. Pelkästään tästä ei
ole kuitenkaan kysymys. Vuoden 1985 tar-
kastelussa oli mukana 14 700 lajia, joista seit-
semän prosenttia todettiin uhanalaisiksi.
Tuorein tarkastelu kattaa jo 18 700 lajia, ja
uhanalaisten lajien osuus kasvoi 12 prosent-
tiin. Tämä viittaa siihen, että uhanalaisten la-
jien määrä on kasvanut tai että uhanalaisuus
oli todellisuudessa arvioitua yleisempää jo 15
vuotta sitten.

Noin 40 prosenttia uhanalaisista on met-
sien lajeja. Niistä runsas puolet on ns. avain-
biotooppilajeja, joista puolet esiintyy lehdois-
sa. Tärkein syy monien lehtolajien uhanalais-

Uhanalaisuuden kehitys Suomessa vuosina 1985-2000 (uhanalaisraportit).
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tumiseen on se, että valtaosa lehdoista on rai-
vattu vuosisatojen kuluessa pelloiksi. Nykyi-
sin välitön syy on useimmiten avohakkuu.
Huomattava osa lehtolajeista esiintyy Suo-
messa levinneisyytensä äärirajoilla, jolloin
niiden luontainen harvinaisuus lisää niiden
häviämisriskiä.

Annilan (1998) mukaan toisen huomatta-
van uhanalaisryhmän muodostavat lahopuu-
lajit. Sienten, hyönteisten ja monien muiden
eliöryhmien lisäksi lahonnut puu on tärkeä
ruokailu- tai pesäpaikka monille tiais- ja tik-
kalajeille ja niiden vanhoja pesäkoloja käyttä-
ville lintu- ja nisäkäslajeille.

Pinta-alalla on merkitystä

”On suojeltava monimuotoisuutta, eikä pin-
ta-aloja”, kuuluu metsien suojelukeskusteluis-
sa usein käytetty iskulause. Pinta-alan keskei-
sestä merkityksestä on kuitenkin runsaasti
tieteellistä näyttöä. Tietynlaisen elinympäris-
tön väheneminen kymmenenteen osaan mer-
kitsee lajiluvun vähenemistä kolmanneksella–
puolella. Andrén (1994) on puolestaan to-
dennut, että monien selkärankaisten häviä-
mistodennäköisyys alkaa jyrkästi kasvaa, kun
alkuperäisistä elinympäristöistä on jäljellä
enää 10–30 prosenttia.

Metsissä tämä merkitsee vaikeuksia lajis-
tolle, joka tarvitsee laajoja ja yhtenäisiä vart-
tuneitten metsien alueita. Tällaisia ovat mm.
kuukkeli, lapintiainen ja metso, nisäkkäistä
liito-orava. Metso on luokiteltu uhanalaisek-
si uuden kansainvälisen käytännön mukaises-
ti nopean kannan heikkenemisen vuoksi. On
voitu osoittaa, että varttuneiden metsien vä-
hetessä ja nuorten metsien ja viljelysmaan
osuuden kasvaessa metson pesimätulos heik-
kenee. Jos metsolle soveliaat elinympäristöt
sijaitsevat etäällä toisistaan, kuten Etelä-Suo-
messa on laita, levittäytymistä sellaisille alu-
eille, josta se on kertaalleen jostain syystä hä-
vinnyt, ei enää tapahdu.

Metsien suojelu ja sen edustavuus

Yksi tärkeimmistä edustavuuden mittareista
on suojelumetsien pinta-ala ja niiden osuus
kokonaismetsäalasta. Suojellut metsät on tar-
koituksenmukaista jakaa kahteen luokkaan
suojelutason mukaan. Luokkaan tiukasti suo-
jellut metsät kuuluvat lakisääteisten suojelu-
alueiden lisäksi Metsähallituksen ja Metsän-
tutkimuslaitoksen omilla päätöksillään suoje-
lemat metsät. Luokka 2 sisältää rajoitetussa
metsätalouskäytössä olevat metsät.

Tiukasti suojeltujen metsien osuus metsä-
maasta on 3,6 prosenttia, ja kun otetaan mu-
kaan luokkaan 2 kuuluvat suojelumetsät
myös kitu- ja joutomailla, päädytään 10,6
prosenttiin.

Tiukasti suojellut metsät, suojelumetsät
ylipäänsä, painottuvat voimakkaasti pohjois-
boreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen.
Erityisen alhainen metsien suojeluaste on
hemi- ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä, jois-
sa tiukasti suojeltuja metsiä on noin prosent-
ti metsämaan alasta. Vahvasta pohjoisesta
painotuksesta johtuen myös eri metsätyyppi-
en suojeluasteet vaihtelevat huomattavasti.
Eniten on suojeltu pohjoisen perusmetsä-
tyyppejä, vähiten eteläisen Suomen lehtoja ja
lehtomaisia kankaita. Yksityiskohtaisemmin
eteläisen Suomen metsien suojelutarvetta on
selvitetty osana Kansallista metsäohjelmaa.

Ihmisen aiheuttamien sukupuuttojen kehitys.
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Konstit on monet – riittääkö?

Jan Heino, toimitusjohtaja
Metsähallitus

Unohdettu luonnonsuojeluhistoria

Kun A. E. Nordenskiöld vuonna 1880 eh-
dotti luonnonpuistoja Pohjoismaiden valtion
erämaihin, se sai heti suopean vastaanoton
metsäväen piirissä. Luonnonsuojelukeskuste-
lu alkoi. Metsähallitus otti asian omakseen ja
kehotti mm. vuonna 1903 metsänhoidontar-
kastajiaan rauhoittamaan hakkuilta koske-
mattomia metsiä tuleville sukupolville ja tie-
teellisiä tutkimuksia varten. Nämä ns. säästö-

metsät muodostivat perustan Suomen kansal-
lis- ja luonnonpuistojen verkostolle. Metsä-
hallitus alkoi toteuttaa Nordenskiöldin virit-
tämää luonnonsuojeluaatetta omin voimin ja
valtuuksin viime vuosisadan alkusta lähtien.

Sotien jälkeiset kovat hakkuu- ja puun-
tuotantotavoitteet myötävaikuttivat klassisen
luonnonsuojeluaatteen uuteen nousuun
1960-luvulla. “Viimeiset erämaat” -käsite
otettiin käyttöön, mikä johti 1970-luvulta
lähtien voimakkaaseen kansallispuistojen laa-

jennukseen ja erilaisten suojeluohjelmien laa-
timiseen. Näihin päiviin saakka ulottuneet
hankkeet ovat kohdentuneet voimakkaasti
valtion maihin.

Perinteinen luonnonsuojelu, jossa alueita
rauhoitetaan jättämällä ne luonnontilaan, on
helppo, mutta kallis tapa luonnon monimuo-
toisuuden turvaamiseksi. Siksi Metsähallitus
on määrätietoisesti etsinyt myös muita vaih-
toehtoja, jotka paremmin soveltuvat metsien
monikäytön tarpeisiin.

Luonnonvarasuunnitelma (vas.) on monitavoitteinen
laajalle alueelle tehtävä strateginen suunnitelma, joka
antaa pitkäntähtäimen suuntaviivat. Toimenpidesuun-
nittelu ja alue-ekologinen suunnittelu ovat puolestaan
yksityiskohtaisempia. Osallistavalla suunnittelulla on
erittäin keskeinen osuus koko suunnittelujärjestelmässä.
Alue-ekologisella suunnittelulla (oik.) on useita tärkeitä
tavoitteita, joten tietoa yhdistetään monista lähteistä
maastoinventoinnein täydentäen.
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Tehtävät ja vastuu

Vaikka Metsähallituksella on vastuu luonnon
monimuotoisuuden ylläpidosta – biodiversi-
teetin edistämisestä – on sillä myös vaativa
tehtävä luonnonvarojen taloudellisessa hyö-
dyntämisessä. Maa-, metsä- ja vesialueiden
liiketaloudellinen ja yhteiskunnallinen käyttö
on suunniteltava niin, että se parhaiten to-
teuttaa niin valtio-omistajan kuin asiakkai-
den, sidosryhmien ja paikallisen väestön aset-
tamat tavoitteet.

Alueiden hallintaan liittyy erityispiirteitä
varsinkin Lapissa. Paikallisen väestön perin-
teinen nautintaoikeus valtion maahan, kuten

poronhoito ja oikeus vapaaseen metsästyk-
seen ovat siitä esimerkkejä. Ylä-Lapin luon-
nonhoitoalueella luontaistaloudelliset erityis-
piirteet vielä korostuvat. Maankäytöllisissä
ratkaisuissa kasvava matkailu tukitoimintoi-
neen tuo mukaan omia lisävivahteita.

Yleisesti voidaan todeta, että Metsähallitus
toimii olosuhteissa, joihin liittyy merkittäviä
yhteiskunnallisia reunaehtoja. Tuotanto on
luontaisesti niukempaa, ja markkinat ja asi-
akkaat monesti kauempana kuin kilpailijoil-
la. Lisäksi eri käyttömuotojen kesken käy-
dään kilpailua niukoista tuotantomahdolli-
suuksista. Ristipaineiden purkamiseksi toi-
mintoja on yhteensovitettava, jaksotettava ja

jopa eriytettävä parhaan kokonaishyödyn
saavuttamiseksi. Näistä syistä toiminnan vah-
vuus ja strateginen kilpailuetu on rakennettu
yhteisesti sovitun monen käyttöratkaisun va-
raan, joka perustuu luonnon vaalimiseen ja
suojeluun sekä luonnonvarojen moniulottei-
sesti kestävään käyttöön.

Luonnonvara-
suunnitelmalla kestävyyttä

Metsä- ja vesiomaisuuden tuotto on suurim-
millaan, kun sillä voidaan harrastaa aitoa mo-
nikäyttöä, joka tarkoittaa saman alueen käyt-
töä monen eri elinkeinon harjoittamiseen.
Tällainen metsän päällekkäiskäyttö edellyttää
hyvää suunnittelua ja hyvää yhteistyötä eri
käyttäjäryhmien välillä. Alueellinen luonnon-
varojen hoidon, käytön ja suojelun strategia
laaditaan osallistavan luonnonvarasuunnitte-
lun avulla. Luonnonvarasuunnitelman koh-
teena on laaja 0,5–2,5 milj. hehtaarin laajui-
nen alue ja se kattaa metsien kaikki erilaiset
käyttömuodot. Suunnittelun tehtävä on met-
sien tarjoamien mahdollisuuksien ja niihin
kohdistuvien arvojen ja tavoitteiden yhteen-
sovittaminen siten, että saavutetaan parhaat
mahdolliset tuoteyhdistelmät. Kokonaisuute-

Kurssilla kommentoitua:

Metsähallituksen luonnonvara-
suunnittelu on luontevaa suojelua.

Timo Helle, Kristiina Vuopala (vas)
sekä oikealla Jan Heino.

Ekologiset
yhteydet

Avainbiotoopit ja uhan-
alaisten lajien esiintymät Riistan elinympäristöt

Ennallistamiskohteet
Maisema-alueet, virkistys-
kohteet, kulttuuriarvot

Monimuotoisuuden
lisäämisalueet

Luontaiselinkeinojen
erityiskohteet

Tavoitteet vanhan metsän, lehtipuuston
ja lehtipuuvaltaisten metsien osuudelle sekä kulotuksen käytölle
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na alueellinen luonnonvarasuunnitelma on
kestävän kehityksen suunnitelma, jossa kaik-
ki kestävyyden ulottuvuudet on otettu huo-
mioon.

Luonnonvarasuunnitelma on metsien
käytön peruslinjaus tulevalle 10-vuotiskau-
delle. Se sisältää alueen metsien käytön kes-
keiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä
toimintojen keskinäisen painotuksen ja mi-
toituksen. Aito monikäyttö edellyttää myös
kompromisseja eri käyttömuotojen huomi-
oon ottamisessa. Alueita monipuolisesti hyö-
dyntämällä myös aluetaloudellinen hyöty on
suurimmillaan. Metsien aito monikäyttö an-
taa myös varmuutta aluetalouteen: liiallinen
painottuminen yhteen elinkeinoon voi johtaa
ikäviin yllätyksiin suhdanteiden vaihtuessa.

Luonnonvarasuunnitelma on Metsähalli-
tuksen oma laajoja metsäkohteita käsittävä
maankäyttöpäätös, joka täydentää alueellaan
seutu- ja maakuntakaavaa. Luonnonvara-
suunnittelu saatetaan tänä vuonna loppuun
eli luonnonvarasuunnitelmat kattavat kaikki
Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet.
Luonnonvarasuunnittelun ratkaisuja toteute-
taan alue-ekologisessa suunnittelussa.

Luonnonvarasuunnittelu tehdään moni-
käytön hengessä; samoilla valtion metsäheh-
taareilla tulee pystyä harjoittamaan niin met-
sätaloutta, metsästystä ja kalastusta kuin mat-
kailuakin. Suunnitelmaa laadittaessa kiinnite-
tään kuitenkin myös huomiota erityisiin pai-
nopistealueisiin, joita ovat vaikkapa suurten
matkailukeskusten lähialueet. Näillä alueilla
matkailun ja virkistyksen vaatimukset ote-
taan tavallisesti voimakkaammin huomioon.
Luonnonvarasuunnittelussa käytetään ns.
osallistavaa suunnittelua, jossa eri käyttäjä-
ryhmien toiveet pyritään selvittämään erilai-
sissa työryhmissä tai muissa kuulemistilai-
suuksissa. Myös yleisöpalautetta kerätään laa-
jasti.

Alue-ekologinen verkosto

Ekologisen kestävyyden turvaamiseksi ja
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
joudutaan yhä useammin sovittamaan yhteen
biodiversiteetin tuotanto ja metsän muu
käyttö. Tällaiseen monitavoitteiseen metsä-

suunnitteluun on kehitetty alue-ekologinen
suunnittelu. Se on dynaaminen vaihtoehto
alueiden rauhoitukselle, joka ei todellakaan
ole ainoa vaihtoehto monimuotoisuuden säi-
lyttämiseksi. Alue-ekologisessa suunnittelussa
laajan metsäalueen luontoa tarkastellaan eko-
logisena kokonaisuutena, talousmetsät, luon-
nonsuojelualueet sekä virkistyskäytön erityis-
alueet mukaan lukien.

Alue-ekologisen suunnittelun tavoitteena
on pitkällä aikajänteellä turvata alueen luon-
taisten eliölajien säilyminen elinvoimaisena
populaationa. Tämä edellyttää mm. arvok-
kaiden luontokohteiden säilyttämistä ja uusi-
en syntymisen edistämistä. Suunnittelu pe-
rustuu kohdealueen luontoarvojen maastoin-
ventointiin ja säästettävien kohteiden valin-
taan. Myös eliölajien leviämismahdollisuuk-
sia pyritään suunnittelun avulla edistämään.
Suunnittelun aikana selvitetään paikallisväes-
tön odotukset ja tarpeet sekä perustetaan si-
dosryhmistä koostuva työryhmä osallistu-
maan suunnitelman tekemiseen. Alue-ekolo-
ginen suunnittelu tuottaa kullekin alueelle
tarkasti kohdennetun suojelukohdeverkon,
joka tukee ja vahvistaa olemassa olevien suo-

Laajan näkökulman metsäsuunnittelua
toteuttamassa Markku Kosonen, Matti
Karjula, Heikki Tuomi-Nikula, Pekka Ylä-
Anttila, Sari Kuvaja.
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jelualueiden merkitystä. Lisäksi luonnonvara-
suunnitelman tavoitteet otetaan suunnitelmi-
en laadinnassa huomioon.

Metsähallitusta on kiinnostanut erityisesti
se, kuinka paljon suojelusta voidaan toteuttaa
talousmetsissä ilman, että kestävän metsäta-
louden muita periaatteita, kuten taloudellista
ja sosiaalista kestävyyttä, vaikeutetaan. Alue-
ekologinen suunnittelu tarjoaa mahdollisuu-
den sille vaihtoehdolle, ettei laajoja alueita
tarvitsisi kokonaan sulkea talouskäytön ulko-
puolelle. Mitä enemmän suojelussa onnistu-
taan talousmetsissä, sitä vähemmän tarvitaan
kokonaan rauhoitettuja suojelualueita.

Metsäluonnossa on vähän pysyvää ja
muuttumatonta. Siksi populaatioekologian ja
-dynamiikan periaatteet ohjaavat alue-ekolo-
gista suunnittelua. Se on tuonut valtavasti
uutta tietoa, jolla Metsähallitus voi vaalia
eliölajien elinympäristöjä ja luonnonkirjoa.
Metsähallitus on valmistanut koko metsäta-
lousalueelleen eli 6,4 miljoonalle hehtaarille
kattavan alue-ekologisten suunnitelmien ver-
koston. Siinä yhteydessä on kartoitettu kaik-
ki arvokkaat luontokohteet ja kerätty niistä
parhaat kohteet. Projektin tässä vaiheessa on
123 600 hehtaaria määritelty alue-ekologises-
sa suunnittelussa luontokohteiksi, jotka jää-
vät pysyvästi taloustoiminnan ulkopuolelle.
Tämä lisää tiukasti suojeltua metsämaata
Suomessa lähes 20 prosenttia.

Alue-ekologisten suunnitelmien laatimi-
nen maksaa Metsähallitukselle noin 40 mil-
joonaa markkaa, minkä lisäksi tulevat vuotui-
set vähennykset hakkuumääriin. Vuotuisen
hakkuumäärän lasketaan alenevan noin 12
prosenttia. Metsähallitukselle alue-ekologi-
nen suunnittelu merkitsee n. 100 miljoonan

markan vuotuista sijoittamista luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaamiseksi. Parhaillaan
Helsingin Yliopiston konsulttitoimisto (Hel-
sinki Consulting Group Oy Ltd.) evaluoi
Metsähallituksen alue-ekologiset suunnitel-
mat ja koko ae-suunnittelujärjestelmän. Tu-
lokset saadaan tammikuussa 2001.

Metsäsertifioinnista ennallistamiseen

Metsähallitukselle luonnon monimuotoisuu-
den ylläpito on erittäin tärkeä. Sitä edellyttää
niin kansallinen metsäohjelma (KMO),
omistajataho tulosohjauksessaan ja -tavoit-
teissaan kuin myös markkinat metsäsertifi-

oinnin muodossa. Metsähallitus on myös
mukana alueellisissa metsäsertifioinneissa. Li-
säksi on jo vuonna 1998 myönnetty ISO-
14 001 ympäristöjärjestelmän mukainen ser-
tifikaatti. Metsähallituksessa ympäristöasiat
pyritään hoitamaan esimerkillisesti, mikä nä-
kyy myös korkealle asetetuista ympäristöta-
voitteista.

Koska luonnonsuojelualueiden eräs kes-
keisin tarkoitus on monimuotoisuuden säi-
lyttäminen ja edistäminen, Metsähallitus on
käynnistänyt myös useita ennallistamishank-
keita, joiden tavoitteena on saada uhanalaisia
lajeja runsastumaan. Luonnonsuojelualuei-
den monimuotoisuus ja niiden lajirunsauden
lisäämismahdollisuudet ovat kuitenkin vielä
sangen puutteellisesti selvitettyjä.

Kurssilla kommentoitua:

Ihminen on yksi niistä eliöistä, joiden
elinympäristön tarkastelu vaatii laajan

näkökulman.

Kukin suunnittelee tyylillään:
Seppo Lahtela, Markku Tornberg,

Timo Helle ja Juha Rautanen.



Kurss i l la  keskuste l tua

Valmiudet Essu-painin toiseen erään

Etelä Suomen metsien suojeluprosessia
(ESSU-prosessia) pitäisi lähestyä pitkällä täh-
täyksellä uteliaasti, ja vailla ennakkokäsityk-
siä. Tosikoiden ja romantikoiden on huomat-
tava, ettei keskustelussa kannata tukeutua tie-
teellisiin tosiasioihin. Tietoa on vähän ja me
teemme päätöksiä paljon tuntumalla. Tunne
puetaan usein asenteeksi, jonka pohjalta asi-
oita ratkaistaan.

hin, joista teemme päätöksiä tiedon ohella
myöskin kokemuksemme varassa.

”Luonteva suojelu” on vapaaehtoista

Suomalaiset ovat perinteisesti huomioineet
suojeluarvot luontevasti ilman ohjeita ja sää-
döksiä. Minkälaista olisi ”luonteva suojelu”
tänä päivänä metsissä, joiden käyttöä säädel-
lään lukuisin ohjein ja säädöksin?

Kuinka monta ötökkää neliömetrillä täy-
tyy olla, jotta biodiversiteetti ”tulee täyteen”?
Entä montako prosenttia suojelua riittää tur-
vaamaan eliölajien säilymisen? Yhtäältä näyt-
tää siltä, että ollaan mahdottomuuksien ää-
rellä, jos asioita joudutaan selvittämään tällä
tarkkuudella. Tai kun prosenteista puhutaan
maaotteluhengessä, tavoitteena päästä Ruot-
sin edelle. Toisaalta on myös osoitettu selvää
yhteyttä tiettyjen lajien säilymisen ja suojelu-
pinta-alojen välillä. Missä määrin tämän
tyyppisiä asioita pitäisi sitten säädellä? Ja
onko meillä riittävästi tietoa toteuttaa nk.
täsmäsuojelua?

Eteläisessä Suomessa on erittäin vaikea
saada laajoja suojelualueita valtion omistuk-
seen. Alueella on kuitenkin noin 100 000
metsänomistajaa, joille metsien taloudellinen
arvo ei ole merkittävä. Olisi ”luontevaa suo-
jelua”, jos näille metsänomistajille löydettäi-
siin riittävät kannustimet vapaaehtoisten suo-
jelusopimusten tekemiseen.

Kustannustehokas ja luonteva tapa edistää
suojelua pitkällä tähtäyksellä, on varata nykyis-
ten suojelualueiden ympäriltä maata kehitty-
mään luonnontilaisiksi. Ei ole mielekästä si-
joittaa suojelualuetta ja tehometsätaloutta vie-
rekkäin, sillä ne tuhoavat toinen toisiaan.

Suojelua kehitettäessä olisi myös luonte-
vaa, jos paikallinen väestö saisi työtä niiden
hoidosta – etenkin Lapissa, jossa on valtavat

suojelualueet. Tämä on haaste erityisesti
Metsähallitukselle, joka pääosin vastaa poh-
joisten metsien hoidosta. Sen tulisi uskaltaa
vapauttaa virkamiehet uusiin tehtäviin ja teh-
dä paikallisten ihmisten kanssa sopimuksia,
joiden kautta he saisivat suojelualueista muu-
takin kuin virkistyshyötyä. Paikallisten ih-
misten työllistämisellä saataisiin suojelulle
hyväksyntää.

Luottamusta ja avarakatseisuutta!

ESSUn toteutuksessa pitäisi oppia Naturan
yhteydessä tehdyistä virheistä, joilla osapuo-
let asetettiin vastakkain. Virhe ei kuitenkaan
ollut vain virkamiesten, vaan mitä suurem-
missa määrin poliitikkojen, jotka markki-
noivat Naturaa EU:sta annettuna tekijänä.
Suomalaiseen mentaliteettiin se ei sopinut.

Myös ESSU-prosessissa toinen puoli kes-
kustelusta on julkista ja sen taitava hoitami-
nen on kaiken A ja O. Ensimmäinen askel on
rakentaa luottamus perustettavaan työryh-
mään kiinnittämällä huomiota avoimeen ja
selvään tiedottamiseen, jotta osapuolet ym-
märtäisivät missä mennään. Luottamusta ei
toisaalta saavuteta yksinomaan viestinnällä,
vaan kyse on myös yksityismetsänomistajien
kokemasta oikeusturvattomuudesta suojelu-
ohjelmien toteuttamisessa.

ESSU-työtä vaikeuttaa suomalaisten mus-
tavalkoinen suhtautuminen suojeluun. Työ-
ryhmän olisikin hyvä voida ryhmänä mat-
kustaa tutustumaan siihen miten suojeluasi-
oissa muualla toimitaan. Näkemysten avarta-
minen erilaisille vaihtoehdoille on erityisen
tärkeää nyt, kun me olemme suojelemassa
urbaania ruuhka-Suomea!

Markku Kosonen, pj.
Eeva Hellström, siht.

Suomessa on 1990-luvulla asetettu metsäta-
lous ja metsien käsittely aivan uuteen asen-
toon, jossa tähdätään muutama vuosikym-
men eteenpäin. Metsässä kaikki tapahtuu hi-
taasti, eikä meillä ole riittävää tietoa siitä,
mitä tällä asennolla kaikkine temppuineen ja
satojen miljoonien panostuksineen ollaan
saamassa järjestykseen.

Meillä on myös merkittävä määrä suojelu-
alueita, joita ei ole käytetty luonnonsuojelul-
lisesti tarpeeksi hyväksi. Rauhoitettujen alu-
eiden luontoarvot on selvitetty puutteellisesti
ja luonnonsuojelualueiden hoitovaroille on
tarvetta. Suojelualueita lisäämällä ja laajenta-
malla ei saada vastaavaa tehoa verrattuna en-
nallistamisen ja hoidon lisäykseen. Varsinkin
kun nykyiset suojelualueet suurelta osin
koostuvat entisistä talousmetsistä.

Luonnonsuojelun tietopohjaa voidaan
verrata puuhun liittyvään tietopohjaan. Puun
ominaisuudet tunnetaan hyvin: paino, tiheys,
lajit, syttymispiste, kantohinta jne. Ne ovat
tuotannossa tärkeitä. Ominaisuuksien lisäksi
puulla on olemus. Se on kaunista, viihtyisää,
lämmintä, ystävällistä, tekee sielulle hyvää ja
sen lähellä on hyvä olla. Puun olemusta ei voi
mitata, mutta sen voi tunnistaa oman koke-
muksen perusteella. Sama pätee suojeluasioi-
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Päätös, ohjelma ja järjestelyt

Kurssilla kommentoitua: Minullakin oli pikkupoikana unelma ja se oli Päättäjien Metsäakatemia.



66 Tarina sitoo menneen ja tulevan

Lastenhuoneessa ei ole kelloa, lakanaa tai
muuta esinettä, johon ei liittyisi tarinaa.
Mikki Hiiren ja Nalle Puhin kuvin varustetut
esineet ovat tulleet osaksi jokapäiväistä arkea.
Sama ilmiö on tullut osaksi aikuistenkin
maailmaa. Ostaisitko osaketta, johon ei liity
tarinaa? Sijoittaisitko rahojasi yritykseen pel-
kän pörssiarvon perusteella, ilman mieliku-
vaa yrityksestä, tietämättä millä toimialalla se
toimii, mitä se tuottaa ja millä tavoin?

Nykymarkkinatalous lähestyy asioita tari-
noiden kautta. Ilman tarinaa yksikään toimi-
ala tai yritys ei menesty mielikuvien maail-
massa. Metsän tarinalla pitää olla kasvot, his-
toria, menneisyys ja tulevaisuus. Imago on
mielikuva, lunastettava lupaus. Katteettoman
lupauksen lunastus ei ole helppoa ja jos mie-
likuvalla ei ole katetta, sen korjaaminen vie
aikaa. Myönteisiä mielikuvia synnyttävä tari-
na ei voi olla satua, vaan sen tulee rakentua
ihmisten mielissä todellisuudelle.

Myös metsäklusterimme ympärille on ra-
kentunut vahva tarina. Meillä on melko hyvä
kuva puuraaka-ainetta tuottavasta ja jalosta-
vasta metsäklusterista, jossa raaka-aineen ja-

lostamiseksi on tarvittu myös muiden toimi-
alojen (esim. koneteollisuus, kemia ja auto-
maatio) tuotekehittelyä. Ajattelutapa on ollut
ja on edelleen hyödyllinen, mutta ehkä sen-
kin elinkaari on rajattu.

Jossakin vaiheessa joudutaan luomaan
muita kehikoita sille, miten hahmotamme
puuhun tai metsään perustuvaa tulevaisuutta.
Metsäklusteri ei ole vain yksi klusteri, vaan
sen ympärille on rakentumassa useita tarinoi-
ta. Esimerkiksi puutuoteteollisuus on jo pal-
jolti siirtynyt metsäklusterista rakennusklus-
teriin, jossa tiili-, betoni- ja terästeollisuus
ovat saman klusterin muita elementtejä. On
myös monia muitakin tapoja hahmottaa
metsiin perustuvia klustereita. Raaka-aineen
sijaan joudutaan entistä enemmän lähesty-
mään metsää unelmien ja merkitysten kautta.

Metsä kiinnostaa tarinan kautta

Metsä on vaurauden lähde vain hoidettuna ja
ylläpidettynä. Se edellyttää metsässä tehtävää
työtä. Miten voimme tulevaisuudessa taata,
että meiltä löytyy osaavia ihmisiä tekemään

Kurssin päätöskeskustelu:

Tarinoilla tulevaisuuteen, unelmista uskallusta

Antti Suvanto, pj.
Eeva Hellström, siht.

työtä metsissä? Millä saadaan nuoret innostu-
maan alasta? Hakkuukoneiden huippuhieno
teknologia – niin houkuttelevaa kuin se on-
kin – ei yksin riitä.

On tärkeää, että kouluissa ja opiskelija-
maailmassa ymmärretään metsän merkitys
kansantaloudelle, omistajalle ja omistajataus-
toille. Metsätalous ei ole kuin kalastusta.
Aika pyydyksen laskemisesta eli taimen istu-
tuksesta verkon kokemiseen eli ensimmäisen
korjuuvaiheeseen, on tavattoman pitkä. Tätä
pitkäjänteisyyttä on ymmärrettävä yhteiskun-
nassa laajasti.

Kysymys ei ole siitä, etteivätkö nuoret tie-
täisi, että metsä on meille arvokas luonnon-
vara ja että siellä on paljon teollisuutta. Vies-
tinnässä on liikaakin ”työnnetty” nuorisolle
faktoja siitä, kuinka isoja olemme ja kuinka
paljon metsät tuottavat meille rahaa. Nämä
viestit eivät kuitenkaan saa nuorta oikeasti
kiinnostumaan metsäalasta.

Nykynuorilla yksilöllisyys korostuu. Elä-
mä on heille seikkailu, joka otetaan mahdol-
lisuutena: kun maapallolle kerran on synnyt-
ty, täällä halutaan tehdä jotain erilaista ja ai-
nutkertaista. Tähän asti metsäviestintää on
tehty metsäkärki edellä. Sen päälle rummute-



taan julkisuudessa sertifiointia ja ympäristökysy-
myksiä, joiden pikemminkin pitäisi olla taustal-
la olevia itsestään selvyyksiä, eikä keskustelun
keskipiste.

Viestintä pitäisi kääntää toisin päin siten, että
lähdettäisiin metsän odotusarvoista. Nuorisolle
olisi saatava viestittyä, että metsä on seikkailu; se
on mahdollisuus taloudellisessa ja ammatillisessa
mielessä. Kun seikkailuun liitetään mielikuva
alan globaaliudesta ja metsään liittyvästä korke-
asta teknologiasta, ollaan oikeilla jäljillä.

Elämysmatkailu perustuu tarinaan

Tyypillinen elämysmatkailija Lapissa haluaa tien
perille, kunnon vessat, yhden hengen huoneet ja
vasta sitten erämaata. Illuusio siitä, että suuret
erämaat sinänsä elättäisivät Lapissa ihmisiä ei
pidä paikkansa. Turistit haluavat myös kuulla ta-
rinoita, sillä vasta niistä syntyy se todellinen elä-
mys. Millaisia tarinoita turistit sitten saavat?

Meillä ei ole yrityksiä, jotka keskittyisivät
metsämatkailussa monipuolisesti metsän erilai-
siin tuotteisiin. Meillä on moottorikelkkailua,
savottakulttuurituotteita ja joku paistaa loimu-
lohtakin. Tuotteina ne ovat kuitenkin melko yk-
sipuolisia kopioita toisistaan.

Suomalaisilla on kyky mennä itse metsään
keräämään voimia, mutta kuinka paljon meillä
onkaan maailmassa ihmisiä, joille sitä voitaisiin
tarjota maksusta? Periaatteessa elämyksen tuotta-
minen on niin yksinkertaista, että kävellään met-
sään, mennään suolle makaamaan selälleen, hais-
tellaan siinä ja vain ollaan – kokemus jää var-
masti mieleen. Erityisen voimakkaat kokemukset
tulevat rasituksen kautta, esimerkiksi kun kiive-
tään tunturin laelle ja nähdään upea maisema.
Olisi monipuolisuutta, jos kokemustarjontaan
kuuluisi elämyksellisyyttä, sykettä ja liikettä.

Matkailu on maailman nopeimmin kasvava
teollisuudenala. EU tukee syrjäseutujen työlli-
syyttä, mikä on matkailulle merkittävä mahdol-
lisuus. Matkailu nimittäin on syrjäseutujen työl-
lisyyden oleellinen osa, sillä sen kerrannaisvaiku-

tukset ovat isoja. Matkailu luo metsäalalle posi-
tiivista imagoa ja voi avata ovia moneen suun-
taan. Suomi tarvitsee  metsämatkailun tuottajia.
Eikä vain ulkomaalaisille, vaan myös lapsillem-
me, joista aikanaan kasvaa bisnesluokan tulevai-
suuden elämysmatkailijoita.

”Minulla on unelma”

Tarinat eivät vain kerro menneestä, vaan myös
luovat tulevaisuutta. Unelma tulevaisuudesta on
myös tarina. Kurssin päätöskeskustelussa Metsä-
akatemian osanottajat rakensivat osaltaan met-
sään liittyvää tarinaa esittämällä unelmiaan.

Tasapainoinen maaseutu. Kun väki maaseu-
dulla vähenee, asutus palaa Suomessa keskiaikai-
siin lähtökohtiinsa etelärannikolle ja Perämeren
rannikolle. Kaikki se mitä varten tänne ylös on
tultu, on tehty loppuun. Kaskiviljely vei kaskita-
lonpojan Savosta ja Karjalasta napapiirin tuntu-
maan asti. Kaskitaloudesta siirryttiin nopeasti ja
sujuvasti vielä työvaltaisempaan elinkeinoon,
metsätalouteen. Tänään metsätaloudessakin ih-
mistyö on tehty. Kun väki vähenee, voidaan löy-
tää luonnon ja ihmisen välille uusi tasapaino.
”Unelmani on aika, jolloin ekologinen ja sosiaali-
nen kestävyys paremmin kohtaavat maaseudulla.”

Paluumuutto maaseudulle. Ihmisillä on eri-
laisia elämän- ja ikävaiheita. Osa elämästä ele-
tään kaupungeissa tai taajamissa, mutta tulee ai-
koja, jolloin voi asua maaseudullakin. Vaikka
väki Lapissa vähenee, myös paluumuuttajia on
paljon. Kierrettyään maailmaa heillä on näke-
mystä ja osaamista. He palaavat kotiseudulle py-
sähtyessään miettimään mitä loppuelämällään
tekisivät, mutta he palaavat vain, jos riittävät
edellytykset ovat olemassa. ”Unelmoinkin aktiivi-
sen aluepolitiikan avulla saavutettavasta virkeästä
elinkeinoelämästä syrjäseuduilla.”

Yritteliäisyys. Jotta maa pidettäisiin asuttuna,
rakennettuna ja kunnossa, tarvitaan yksityisyrit-
teliäisyyttä. ”Unelmoin siitä, että itsenäisten yri-
tysten merkitys aluekehityksessä tunnustettaisiin yh-
teiskunnassa laajasti.” Pienempi teollisuus on ol-

Arvot, asenteet ja elämäntyyli

• Ihmiset muuttavat kaupunkiin ja ur-
banisoituvat. Henkinen turvallisuu-
den kaipuu säilyy metsään, mutta ta-
loudellinen sidonnaisuus katkeaa.

• Nuorten rikkaiden vaikutusvaltainen
ryhmä kasvaa nopeasti. He ovat voi-
makkaita mielipidevaikuttajia, joilla
saattaa olla kansalaisliikkeiden arvot
ja paljon rahaa.

• Tulevaisuudessa suhtaudutaan kriitti-
sesti materiaalin kuljettamiseen pitkiä
matkoja. Valitettavasti metsäteollisuu-
temme on kaukana markkinoista.

• Arvot yhteiskunnassa saattavat muut-
tua siihen suuntaan, että luonnolle ja
metsälle tulee yhä enemmän itseisar-
voa.

• Maantieteelliset erot arvoissa ja elä-
mäntyylissä eivät tule poistumaan. Ne
ovat erilaisia Euroopassa, mutta myös
Suomen sisällä.

• Metsäalan ulkopuoliset tapahtumat
vievät yhä enemmän huomiota pois
metsänsuojelukeskustelusta. Kynnys
saada huomiota kasvaa. Seurauksena
otteet kovenevat ja viestintätavan
merkitys korostuu.

• Hiilinielu ja energia-asiat korostuvat
entisestään. Myös geenimanipulaati-
oon ja sen seurauksiin suhtaudutaan
tulevaisuudessa samanlaisella vaka-
vuudella.

• Ihmiset hakevat erilaisia elämyksiä,
joita pitäisi pystyä tarjoamaan ja löy-
tämään. Luontopalvelut ja ekoturismi
tulevat olemaan potentiaalisia keskus-
teluaiheita tulevaisuudessa.

Otteita ryhmäkeskusteluista:
Metsäsektorin tulevaisuudenkysymykset



lut hyvin innovatiivista. Niiden osakkeita ei
myydä New Yorkin pörssissä, vaan niiden toimi-
tilat, tulot ja työntekijät säilyvät paikkakunnalla.
Usein niiden on pakko kehittyä nopeasti ja seu-
rata aikaa. Ne pystyvät siihen, koska ovat pieniä
kooltaan ja niiden päätöksentekoprosessi on no-
pea. Myös metsien hoitamiseksi tarvitaan elävää
maaseuturakennetta ylläpitäviä yrittäjiä.

Tie vie perille. ”Maaseudun elinkeinoelämän
kannalta keskeinen kysymys on perusinfrastruktuu-
rin säilyminen.” Metsätaloudelle ja matkailulle
tiestön säilyminen on perusedellytys. Kun mai-
toauto ei enää kylällä käy, vaarana on, ettei ole
enää intressiä pitää teiden rumpuja kunnossa. Il-
man kunnossa pidettyä tieverkostoa puuta ei saa-
da pois metsästä. Maatalous ja metsä liittyvät
hyvin voimakkaasti tulevaisuudessa toisiinsa ja
maaseutu pysyy elävänä, mikäli metsätalouskin.

Uutta energiaa. Valtaosaan taloistamme ra-
kennetaan varaavia takkoja tai uuneja, jotka luo-
vat edellytykset puun laajamittaiselle energiakäy-
tölle, mutta yksittäisen käyttäjän ei juuri kanna-
ta kerätä puuta poltettavaksi. Puusta voidaan
kuitenkin kehittää aivan uusia polttoaineita, ku-
ten pellettejä. Energiateknologia on hyvin kes-
keinen menestystarinoillemme tulevaisuudessa.
”Unelmani on puuhiilipelletillä kulkeva auto.”
Energia-arvo pelleteillä on yhtä korkea kuin öl-
jyllä, mutta myös hinta. Sen suhteen öljysheikit
saattavatkin auttaa öljyn hinnan korotuksillaan.

Kriisivalmius. Metsätaloudessamme on unel-
moitu tehokkuudesta ja nopeudesta. Tavoitteena
on ollut, että kannolta lähtevä puu on myyty en-
nakkoon ja se ei makaa missään. Asiaa voidaan
myös tarkastella toisin päin. ”Unelmani on, että
metsä lisäisi kriisivalmiuttamme ja kovien kriisien
sietokykyä.” Jos kevättalvella kovien pakkasten ai-
kana syntyisi todellinen pohjoinen kriisi niin,
että öljyä säännösteltäisiin ja lämmitystä rajoitet-
taisiin, tehokkaan metsätalouden jäljiltä ei met-
sistämme löytyisi kerättävää puuta edes omako-
titaloille, joissa on varaavat uunit. Tarvitaan hie-
man hitaampaa kiertoa, jotta puuta makaisi
metsässäkin.

Suvaitsevaisuus. Metsäkeskustelu ei ole pel-
kästään metsänomistajan, teollisuuden ja  ympä-

ristöjärjestöjen välistä keskustelua. Siihen ottavat
osaa muutkin sidosryhmät. Tuomalla metsäkes-
kustelussa esille erilaisia lähestymistapoja voidaan
ylläpitää monipuolisuutta ja muodostaa keskus-
telusta aina ajankohtaisia käsityksiä. ”Unelmani
on suvaitsevaisuus metsien käyttöön liittyville eri
näkemyksille: ymmärtäisimme toistemme näkökul-
mia ja osaisimme antaa niille arvoa.”

Suojelu. ”Unelmoin suojelusta yhtenä metsän
käyttömuotona.” Se tarkoittaa, että suojelu koet-
taisiin jonakin sellaisena, mikä ei olisi pois jos-
tain muusta, vaan joka toisi metsien käyttöön jo-
tain lisää. Esmerkiksi elämyksiä ja tarinoita tai
ekologista sivistystä.

Turvallisuus. Nykynuoret ymmärtävät met-
sän turvallisuuden eri tavoin. Armeijasta tulee
viestejä etelän poikien avuttomuudesta; ovat ym-
mällään kun mennään metsään. ”Unelmoin
maasta, jossa ihmiset ymmärtävät, että metsä on
heidän turvansa ja ystävänsä ja toimivat sitä koh-
taan sen mukaan.”

Vihertyminen. ”Vihreä ajattelu pitäisi saada
kansainvälistettyä. Se on unelmani” suuri yleisö ei
vielä tunnusta vihreitä arvoja ostoskäyttäytymi-
sessään. Jos niin olisi, meillä olisi aikamoisia
valtteja käsissämme. Se onnistuu kuitenkin vain,
jos ympäristöasiamme ovat kunnossa. Vaikka
ympäristöystävällisellä tuotannolla ei vielä ole
suurta markkinointiarvoa, kerättyä tietoa voi-
daan jo nyt käyttää osana proaktiivista markki-
nointiviestintää. Siitä olisi meille suuri etu, kun
ympäristötuoteselostetta aletaan aikanaan kysyä.

Unelmien markkinointi. Pelkällä kuusen ku-
valla ei avata markkinoita, vaan ihmiset odotta-
vat, että täytämme heidän toiveensa tai unel-
mansa. Esimerkiksi kivisen Nunna-uunin mark-
kinoinnissa käytetään lauseita, jotka heijastavat
lämpöä ja turvaa. Ihmiset eivät osta pelkästään
kiviuunia, vaan lämpöä ja turvaa - kaikkea sitä
mitä he saavat ostamalla uunin. ”Unelmoin siitä,
että markkinointimme pohjautuisi siihen, mitä tu-
lee mieleemme, kun suljemme silmämme ja ajatte-
lemme paperia - mitä arvoja siihen liittyy.”

Myyttinen metsä myy. Suomeen päätyvillä
vierailla on metsästä myyttinen kuva. ”Unelmis-
sani metsän myyttisyys on meille vahvuus, jota

Politiikka

• Veden ja raaka-aineiden saatavuus vai-
kuttavat elämisen laatuun ja kansojen
varallisuuden jakautumiseen.

• Väestönkasvun ja elintason yleinen
kehitys eri puolilla maapalloa vaikut-
taa lisääntyvästi myös Suomen talou-
teen. Elintason säilyttämiseksi on teh-
tävä yhä aktiivisemmin töitä.

• Venäjä tulee olemaan metsäsektorilla
kasvava raaka-ainelähde, mikä heijas-
tuu suomalaiseen metsäpolitiikkaan.

• Vihreän yhteiskuntatrendin merkitys
on 80- ja 90-luvuilla koko ajan kasva-
nut. Lakipiste lienee saavutettu ja vä-
hitellen se lähtee laskemaan. Vaikka
jotain tyhjää leikkautuu siitä pois, sen
kova ydin jää jäljelle.

• Korkeaa ympäristöpolitiikan tasoa
noudattavat maat voittavat elintaso-
taistelussa markkinoista.

• Ympäristö- ja kuluttajaliikkeiden
kautta esitetyt vaatimukset kasvavat.

• Ilmastokysymyksessä on edessä uhka:
nähdäänkö Keski-Euroopassa, että
Ruotsin ja Suomen havumetsävyöhy-
ke on EU:n yhteinen nielu?

• Pohjoinen ulottuvuus on Suomelle
suuri tulevaisuuden mahdollisuus, jos
se osataan myydä Eurooppaan.

• EU:n laajentuminen saattaa vaikuttaa
suomalaiseen metsätalouteen, erityi-
sesti työvoimakysymysten osalta. Eu-
roopasta saattaa tulla sekä osaajia että
ihmisiä, jotka tekevät käytännön työ-
tä.

• Venäjän raaka-aineiden uhka ja mah-
dollisuus on puhuttanut ja tulee teke-
mään sitä jatkossakin.

• Suojelussa jää metsää taloustoiminnan
ulkopuolelle. Se on kohta ongelma
teollisuuden raaka-aineen saannille.

Otteita ryhmäkeskusteluista:
Metsäsektorin tulevaisuudenkysymykset



osaamme hyödyntää.” Riippumatta siitä ovatko
isännät metsä- tai ympäristöammattilaisia, tarjo-
amme usein hyvin paljon faktaa, lukuja ja yleen-
säkin kuivaa ja puuduttavaa tietoa. Pelkät faktat
eivät ole tarinointia positiivisessa mielessä, kerto-
musta metsästä. Faktoista ei kuitenkaan tarvitse
muodostaa fiktiota, vaan esittää ne mukaansa-
tempaavan tarinan muodossa.

Laatu. Puurakentaminen on yksi metsäklus-
terin kehittämisen tukijalka. ”Unelmani on, että
lakkaisimme pettämästä itseämme laatuosaamisel-
la, jota ei ole.” Laatu on paitsi teknistä, myös
mielikuva metsästä. Metsään liittyvä mielikuva
on hienostunut ja tyylikäs. Siihen tulee liittyä
puun hienovarainen käsittely tai jalostus ja met-
sien käsittely ekologisesti hyvin. Konkreettisena
tuotteena voidaan edelleen hyvinkin puhua esi-
merkiksi paperista tai puutaloista.

Osaamisen vienti. Metsäteollisuusyritysten
koko tulee kasvamaan ja voittajat tulevat ole-
maan globaaleja. ”Unelmassani suomalaiset fir-
mat ovat globalisoitumiskehityksen kärkipäässä,
sillä se tuo mahdollisuuden viedä kestäviä toimin-
tatapoja eri puolille maailmaa.” Osaamistamme
tulisi myydä sinne, missä sitä todella tarvitaan
luontoon liittyvien katastrofien estämiseksi. Kos-
ka suomalaiset konsulttifirmat vievät osaamis-
tamme maailmalle, monilla mailla on suuri kiin-
nostus siihen, miten Suomessa asiat on tehty.
Siksi metsäteollisuuden perusasioiden täytyy olla
kunnossa Suomessakin.

Innovatiivisuus. Puussa on hiiltä, vetyä ja
happea. Niistä kemisti voi tehdä ihan mitä vain.
Sama ajatustapa pitäisi omaksua kaikkeen metsään
liittyvään – siitä voidaan tehdä ihan mitä vain.
”Unelmani on, että metsästä saatavien tuotteiden ja
palvelujen kirjo laajenisi.” Paitsi matkailua, met-
sään liittyen tehtäisiin laajemminkin erilaisia in-
novaatioita. Ottamatta kantaa ydinvoimalaan,
”unelmani on, että meillä uutta tietoa ja osaamis-
ta tuottava ydinvoimala on korvien välissä.”

Puu informaatiovirrassa. ”Unelmassani emme
takerru tuotteeseen, vaan informaatiovirrassa mu-
kana olemiseen ja siellä vaikuttamiseen.” Infor-
maatiovirta liittyy tarinoihin, markkinoihin,
imagonrakentamiseen jne. Informaatiovirran nä-

kökulmasta puu on kumppani, jonka kanssa
joudumme keskustelemaan ja opiskelemaan.

Ketun ajattelulla kysyntää

Metsästyskulttuurissa ei ajateltu raaka-ainetta,
vaan pyyntikohdetta. Voidakseen elättää itsensä,
metsästäjien ja kalastajien tuli osata ajatella kuin
pyyntikohteensa. Tärkeää oli osaaminen. Maata-
louskulttuurissa voimavara tuli omistamisesta.
Kenellä oli maata, sillä oli vapaus. Osaaminen ei
ollut keskeisin kilpailuetu, vaikka maanomista-
jan oli toki hyvä osata maanviljelystä.

Teollistumisen aikaan voimavaroja oli niillä,
jotka osasivat tehokkaasti jalostaa raaka-ainetta.
Sen jälkeen suhteellinen kilpailuetu on siirtynyt
jakeluteiden hallintaan, logistiikkaan, myyntiin
ja markkinointiin. Ne olivat voima ja vahvuus
etenkin 1970–80-luvuilla.

Nyt olemme siirtymässä tarinakauteen. Me-
nestystekijöissä olemme palaamassa takaisin
osaamiseen: eräällä tavalla on jälleen osattava
löytää se riista tai kala. Meillä on loistavia esi-
merkkejä siitä, miten eräät globaalit yritykset
(esim. Ikea tai Benetton), joilla ei lainkaan ole
raaka-aineita tai teollisuutta, ovat saaneet aikaan
loistavia tuloksia. Niissä osataan ajatella kuin
kettu, joka tunteen pyyntikohteensa.

Metsäklusterissakin on siirrettävä toiminnan
painopistettä aina askel eteenpäin, toki siten että
kaikista aikaisemmista painopisteistä edelleen pi-
detään huolta. Tehokkaan tuotannon ja ympäris-
töasioiden aikakauden jälkeen nyt on uutena asi-
ana panostettava ketun ajattelutavan omaksumi-
seen. Kyse on osaamisesta, jota voidaan tutkia ja
johon voidaan myös kouluttaa ja oppia.

Kurssin slogan:

Vapaa sielu ei asu kiven sisässä.
Vapaa sielu ei asu puussa.
Vapaa sielu ehtii unelmoida.
Vapaa sielu tekee pesän puusta.

Markkinat

• Tie menestykseen ei välttämättä ole
kilpailu, vaan yhteistyö.

• Pääomamarkkinat kontrolloivat joh-
toa ja tulevaisuudessa kontrollointi
tiivistyy yhä enemmän.

• Raaka-aineen merkitys vähenee. Suo-
mesta saattaa tulla paperituotteiden
alihankintamaa.

• Kansainväliset sijoittajat haluavat yk-
sinkertaisia selkeitä konsepteja. Yri-
tyksiä virtaviivaistetaan ja yhdistymi-
siä tulee tapahtumaan edelleen.

• Paperiteollisuuden uhkakuvassa po-
tentiaaliset paperimarkkinoiden kas-
vumaat hyppäävät printtivaiheen yli.

• Nettikauppa tulee lisäämään huomat-
tavasti tuotteiden pakkausta. Virtuaa-
litalouden takana on aina reaalitalous
ja pakkausmateriaalituotannon kasvu
on reaalitaloutta.

• Paperi jatkaa kehityskulkuaan, mutta
paperin lisä- ja täyteaineet tulevat yhä
tärkeämmiksi keskustelunaiheeksi.

• Asiakkaat etsivät ratkaisuja ja palvelu-
ja, ei niinkään tuotteita saati raaka-ai-
neita. Yhä enemmän on pystyttävä
tarjoamaan yksilöllisiä, fokusoituneita
täsmätuotteita. Puuvaroilla ei välttä-
mättä ole pääroolia palveluissa, mutta
tuotteissa puuta pitäisi pystyä hyö-
dyntämään.

• Massajulkaisut tulevat menettämään
markkinoita suhteessa pienemmille ja
kohdistetummille julkaisuille. Printa-
tuista tuotteista tulee yhä suuntautu-
neempia ja henkilökohtaisempia.

• Rakentamisessa eri materiaalien yh-
distyminen tulee olemaan kehittyvä
trendi.

Otteita ryhmäkeskusteluista:
Metsäsektorin tulevaisuudenkysymykset



PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10  •  KIRKKONUMMI  •  LAPPI

Seminaaripäivä  •  Majvik  •  Keskiviikko 20.9.2000 Maastojakso  •  Lappi  •  Keskiviikko 27.9.2000

Avajaiset

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

Päättäjien 10. Metsäakatemian avaus
Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen,
Liikenne- ja viestintäministeriö

Globaali metsäteollisuus
Pääjohtaja Juha Rantanen, A. Ahlström Osakeyhtiö

Metsämarssi maailmalle

10:30 Tulevaisuusskenaario metsäklusterin marssisuunnalle
Toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila, Etlatieto Oy

Millaisin eväin metsätalous taivaltaa
Tutkimusaseman johtaja Jari Parviainen, Metla Joensuu

Kansainvälinen metsäpolitiikka valtapolitiikkaa?

13:30 Kansainvälisen metsäpolitiikan painopisteet
Ylitarkastaja Kaisa Pirkola, Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät osana EU:n pohjoista ulottuvuutta
Lähetystöneuvos Bo Lindroos, Ulkoministeriö

Saneleeko ilmastomuutossopimus Suomen ympäristö- ja energiapolitiikan?

14:30 Hiilitalouden hallinta - uusi tavoite metsien käsittelylle
Vanhempi tutkija, MMT Jari Liski, Euroopan metsäinstituutti

Miten katetaan metsäteollisuuden energiatarve tulevaisuudessa?
Vuoropuhelu: Johtaja Pertti Laine, Metsäteollisuus ry.
Vanhempi tutkija Jyrki Luukkanen, Tampereen yliopisto

Aivoituksia akateemikoille – Metsällistä ulkoilua
Essi Ojala ja Pentti Roiko-Jokela, Päättäjien Metsäakatemia

19:00 Kurssi-illallinen Majvikin Jugend-linnassa
Isäntänä toimitusjohtaja Jukka Härmälä, Stora Enso Oyj

Klusterit paperin tuotannossa  •  Veitsiluoto, Kemi

10:30 Tervetuloa Veitsiluotoon
Paikallisjohtaja Esko Hiltunen, Stora Enso Oyj

Tervetuloa Lappiin
Maakuntajohtaja Esko Lotvonen, Lapin liitto

Kemianteollisuus metsäklusterissa
Johtaja Hannu Toivonen, Kemira Chemicals Oy

Tavoitteena häiriötön paperinvalmistus
Toimitusjohtaja Sampo Antti, Fortek Oy

Tehdaskierros arkittamossa

Energiaklusteri Suomessa
Viestintäjohtaja Helena Soimakallio, Kemijoki Oy

Supinaa suojelusta  •  Savioja Rovaniemen mlk.

15:00 Savioja, arvokas lehtoalue
Luonnonsuojelupäällikkö Ykä Karjalainen ja
Biologi Taina Kojola, Lapin ympäristökeskus

Monimuotoisuus on turvattava
Puheenjohtaja Timo Helle, Suomen luonnonsuojeluliitto

Konstit on monet – riittääkö?
Toimitusjohtaja Jan Heino, Metsähallitus

Lapin metsät puhuttavat
Aluepäällikkö Tuula Leskelä, Lapin luonnonsuojelupiiri

Matkakohteena metsä  •  Pohtimolampi, Sinettä

18:00 Luonto- ja elämysmatkailu – metsätalouden kilpailija vai kumppani?
Tutkijajohtaja Jarkko Saarinen, Metla Pyhätunturin kansallispuisto

Metsähallituksen rooli monikäytössä
Toimitusjohtaja Jan Heino, Metsähallitus
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Metsien hoito – ohjelmia ja yrittämistä  •  Sinettä

8:00 Kansallisen metsäohjelman tavoitteet
Tutkimuskeskuksen johtaja Heikki Pajuoja, Metla Vantaa

Lapin yksityismetsätalous vuosituhannen vaihteessa
Johtaja Jukka Ylimartimo, Lapin metsäkeskus

Metsätalousyrittäjyys ja maaseudun tulevaisuus
Metsänomistaja, yrittäjä Pekka Kuoksa

Metsäsuunnitteluharjoitus
Suunnittelupäällikkö Markku Mehtätalo, Lapin metsäkeskus

Logistiikka – puuhuollon palapeli  •  Jänkkäjuppo, Ylitornio

Moderni savotta ja sen jätkät
Aluejohtaja Hannu Jokinen, Metsähallitus

Korjuunäytös

Kuuden miljoonan motin savotta
Aluejohtaja Jouko Mattanen, Stora Enso Metsä

PuuEurooppa – haaste puutuoteteollisuudelle  •  Rovaniemi

”Puu Eurooppa” kehitystrendit ja niihin vastaaminen
Johtaja Matti Sihvonen, Metsäteollisuus ry.

Lapin mekaanisen puunjalostuksen kehittämisohjelma 2000–2006
Ohjelmapäällikkö Antero Lepojärvi, Lapin liitto

Lappset – Lapin puuta maailmalle
Toimitusjohtaja Antero Ikäheimo, Lappset Group Oy

Tuotantokierros, Lappset Group Oy

Maastojakso  •  Lappi  •  Torstai 28.9.2000 Maastojakso  •  Lappi  •  Perjantai 29.9.2000

Lappi osa Eurooppaa  •  Rovaniemi

8:00 Muistoja ja unelmia

Pohjois-Suomi globalisoituvassa maailmassa
Erikoistutkija Lassi Heininen, Lapin yliopisto

Kurssin päätös  •  Arktikum, Rovaniemi

Vierailu Arktikumissa
Kurssin päätöskeskustelu



Järjestäjät

Etelämaa Tarja, Päättäjien Metsäakatemia, projektisihteeri
Hellström Eeva, Päättäjien Metsäakatemia, johtaja
Karvonen Juhani, Suomen Metsäyhdistys, toiminnanjohtaja
Ojala Essi, Päättäjien Metsäakatemia, kurssiassistentti
Roiko-Jokela Pentti, Päättäjien Metsäakatemia, projektipäällikkö

Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunta

Sailas Raimo (pj.), valtiovarainministeriö, valtiosihteeri
Hautojärvi Sirkka, ympäristöministeriö, kansliapäällikkö
Helle Timo, Suomen luonnonsuojeluliitto, puheenjohtaja
Härmälä Esa, MTK, puheenjohtaja
Juslin Heikki, Helsingin yliopisto, professori
Mäenpää Mikko, STTK, puheenjohtaja
Poranen Timo, Metsäteollisuus ry, toimitusjohtaja
Ruokanen Tapani, Suomen Kuvalehti, päätoimittaja
Vaittinen Jarmo, maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö

Maastojakson suunnitteluryhmä

Hyppönen Mikko, Lapin metsäkeskus, metsätalous- ja ympäristöpäällikkö
Kojola Taina, Lapin ympäristökeskus, biologi
Mattanen Jouko, Stora Enso Metsä, Lapin alue, aluejohtaja
Varmola Martti, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, johtaja
Vuopala Kristiina, Metsähallitus, tiedottaja

Järjestelyihin osallistuneet tahot

Lapin Ilmatorjuntarykmentti
Lapin metsäkeskus
Lapin ympäristökeskus
Lappset Group Oy
Metla, Rovaniemen tutkimusasema
Metsähallitus, luontopalvelut
Metsähallitus, metsätalous
Palosalmen metsätyömieskoti
Stora Enso Oyj
Stora Enso, Veitsiluodon tehdas
Stora Enso Metsä, Lapin alue

Miksi Päättäjille Metsäakatemia?

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

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

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

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

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

Lisätietoja: http://www.smy.fi/pma
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