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KURSSILAISEN ESIPUHE

Pekka Ervasti
Toimittaja
Suomen KuvalehtiMystinen metsäMystinen metsä

K uusamo,  Kuparivaara,  kesäkuu  1970. 
 Kuten kaikki tietävät on metsäyhtiö kaik-

kitietävä ja kaukaa viisas. Siksi se hakkasi laa-
jan leimikon koillismaalaisen vaaran kupeesta 
ja laikutti sen uudelle istutukselle.

Tuon  aukean  reunaan  käveli  kaksi  kou-
lupoikaa  kesäkuisena  aamuna  yli  40  vuotta 
sitten. Toisen isä oli vienyt pojat metsäyhtiön 
paikalliskonttoriin ja vaatinut, että pitkätukille 
on kesälomaksi saatava töitä, sillä ”muuten ne 
on syksyllä kuin litra räkää”. Tämä oli hieno-
tunteinen, kuusamolainen tapa viestittää, että 
elleivät lukion teoreettiseen ilmapiiriin ehdol-
listuneet nuoret miehet saa kosketusta lähellä 
alkutuotantoa olevaan fyysisesti haasteelliseen 
työharjoitteluun  heidän  kokonaisvaltainen 
kasvukehityksensä saattaisi vaarantua yhteis-
kunnalliseen vieraantumiseen ja  jopa syrjäy-
tymiseen johtavalla tavalla.

Niinpä  aloimme  koulukaverini  Maken 
kanssa  kuokkia  laikkuihin  monttuja  pari-
kymmensenttisille männyntaimille. Palkka oli 
suoritepohjainen. Kun päivän päätteeksi söi ja 
maksoi kämpällä emännän keittämän sopan, 
käteen ei jäänyt kovin kaksista tiliä. Ammen-
simme  lohtua  siitä,  että  joskus  tulevaisuu-
dessa voisimme omien lastemme kanssa tulla 
Kuparivaaraan ja näyttää jälkikasvulle komean 
männikön, jonka isäpappa nuoruutensa savo-
tassa istutti.

Jokaisella  suomalaisella  on  suora  suhde 
metsään. Sen näkee, kun lukee tekstejä, jotka 
esimerkiksi  Päättäjien  30.  Metsäakatemian 
osanottajat  kirjoittivat  kurssilehtiseen.  Osa 
elää  metsästä,  mutta  kaikki  siellä  viihtyvät. 
Muualla EU:n alueella vieraantuminen on jo 
pitkällä ja se alkoi aikaisin. Shakespearen näy-
telmissä metsä on synkkä paikka, jossa noidat 
ja isäsurmaajat lymyilevät. Suomalaiseen met-
sätyömaahan tutustunut hollantilainen euro-
edustaja kiljahti kauhusta, kun moto iski sahan 
männyn kylkeen: ”Sattuuko siihen!?”

Vaikka  me  suomalaiset  olemme  kekseli-
äitä metsäsissejä, Akatemiassa minulle selvisi, 
että metsästä on tullut jonkinasteinen pulma 
meillekin.  Oli  erittäin  kiinnostavaa  seurata 
keskusteluja, joita kurssin ammattilaiset prob-
lematiikasta kävivät.

Perinteisen, järeän metsäteollisuuden kapa-
siteetti Suomessa laskee ja investoinnit suuntau-
tuvat muualle. Jatkuuko lasku? Löytyvätkö nou-
sun eväät vai onko edessä vielä jyrkempi lasku?

Kuulimme  monta  synkkää  ennustetta, 
mutta aina jostakin tuntui versovan toiveikas 
visio  tai  kekseliäs  innovaatio.  Tutustuimme 
puutalorakentamiseen  kokonaisen  kaupun-
ginosan mittakaavassa. Tapasimme itsenäisen, 
innokkaan  hirsitaloyrittäjän,  jonka  persoo-
nallisella  alustuksella  sijoituttaisiin  korkealle 
Stand Up -komiikan SM-kisoissa.

Istahdimme ultramodernin monitoimiko-
neen kuskin pukille,  joka muistutti Hornetin 
ohjaamoa. Sellaisen monsterin puikoissa san-
kar jylhän kuusiston muuttuu koko boreaali-
sen metsäreviirin kiistattomaksi valtiaaksi.

Kaiken  kruunasivat  syventävät  keskus-
telut,  joita  päivän  päätteeksi  kävimme  mm. 
Oulujoen  varrella  Maikkulan  korsusaunassa 
tai Oulun kasarmialueen upseerikerholla.

Teimme myös  juhlallisen päätöksen,  että 
kukin meistä valmistaa kesän aikana jonkin-
laisen puuesineen ja toimittaa sen Akatemian 
byroolle. Kamppailin pitkään kahden vaihto-
ehdon välillä. Ensin aioin vuolla veneentapin, 
mutta päädyinkin käpylehmään. Kyseessä on 
syvästi vertauskuvallinen teos, yhdistyväthän 
siinä harmoniseksi kokonaisuudeksi jalostus-
ketjun alfa ja omega – siemenkota ja tehdas-
valmisteinen tulitikku.

Entä miten kävi sen taimikon, jonka 
istutimme Kuparivaaran kylkeen? Joko olen 
näyttänyt komean petäjikön pikkupojilleni 
Valtterille, 31v. ja Tuukalle, 27 v.?  
No, en ole.  
Metsäpalo tuhosi 
koko istutusalan 
kesällä 1971. 
Metsä kasvaa, jos 
Luoja suo. t 
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TERVETULOA METSÄAKATEMIAAN

Luottamuksen metsäLuottamuksen metsä

Paavo Pelkonen
Puheenjohtaja
Suomen Metsäyhdistys ry

Metsätalouteen  liitettävä  sosiaalinen 
ympäristö monimutkaistuu  jatkuvasti. 

Koulutustason nousu, väestön ikääntyminen, 
kaupungistuminen  ja  poliittisen  sekä  talou-
dellisen päätöksenteon loittoneminen metsä-
Suomesta muuttavat metsätalouden harjoitta-
misen edellytyksiä. 

Samalla  Suomi  on  muuttunut  tiedon  ja 
innovatiivisen osaamisen valtakunnaksi. Met-
säsektori on tällä hetkellä murroksessa. Glo-
balisoituneessa maailmassa ratkaisuksi ei enää 
yksin riitä entistä järeämpi hakkuukone, vaan 
uusia  mahdollisuuksia  on  mietittävä  entistä 
tarkemmin.

Yhteiskunnan  luottamus  metsän  tarjo-
amiin  mahdollisuuksiin  perustuu  lähtökoh-
taisesti  tietoon.  Uutta  tietoa  syntyy  kuiten-
kin  nopeammin  kuin  uutta  tiedon  hallin-
nan  ja  jäsentämisen  tehostamista  edistävää 

koulutusta.  Tässä  tilanteessa  kansalainen 
joutuu  perustamaan  metsiin  liittyvät  käsi-
tyksensä uskomusten varaan. Uusi tieto pitää 
viestiä yhteiskunnalle riittävän yksiselitteisesti 
ja uskottavasti. 

Metsien hyödyntämiseen liittyvien sidos-
ryhmien välisessä viestinnässä Suomen Metsä-
yhdistyksellä on keskeinen tehtävä. Metsäyh-
distyksen käynnistämä Metsä puhuu –hanke 
on  hyvä  esimerkki  hankkeesta,  joka  pyrkii 
tavoittamaan  ja  aktivoimaan  tulevaisuuden 
päättäjät  ja kuluttajat pohtimaan metsän tar-
joamia erilaisia mahdollisuuksia. 

Metsätalouden  haasteena  on  edelleen 
raaka-aineen  tuotanto  teollisuudelle.  Puuta 
tarvitaan niin perinteisille arvoketjuille kuin 
täysin  uusille  sosiaalisiin  tai  teknologisiin 
innovaatioihin  perustuville  tulevaisuu-
den  arvoketjuille.  Uudella,  avarakatseisella, 
ennakkoluulottomalla  ja  kilpailukykyisellä 
suomalaisella metsäosaamisella on kysyntää 
ulkomailla. Esimerkiksi Intian metsähallituk-
sen ostama laaja akateemisten toimihenkilöi-
den koulutus,  jossa Suomi on yksi  toimitta-
jista,  on  hyvä  esimerkki  uusista  mahdolli-
suuksista. Kilpailu kansainvälisillä koulutus-
markkinoilla  on  kuitenkin  yhtä  kovaa  kuin 
millä tahansa alalla.

Sini Eräjää ja Silja Hiironniemi (PMA 30) 
testaavat Tapio Anttilan ja Merita Soinin 
suunnittelemaa palikkajakkaraa.

Kurssilla kommentoitua

”Metsäakatemian osallistujia 

yhdistävä tekijä on ollut halu 

kehittää suomalaista yhteiskuntaa.”
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Pasi Korteniemi ja Erik Kosenkranius (PMA 31)

Suomen  Metsäyhdistys  on  aloittanut  hyvällä  menes-
tyksellä  Päättäjien  Metsäakatemian  konseptiin  perustuvien 
metsäviestintähankkeiden  kansainvälisen  viennin  useisiin 
maihin.  Uusin  markkinoinnin  kohdemaa  on  Venäjä.  Tänä 
vuonna järjestetyt suomalais-venäläiset Päättäjien Metsäfoo-
rumit  ovat  osoittaneet,  että  boreaalisen  metsävyöhykkeen 
jättiläinen on aidosti kiinnostunut niistä mahdollisuuksista, 
joita viestintä ja yhteinen asioiden pohtiminen tarjoavat suu-
rempiinkin metsäaiheisiin kysymyksiin. t

Jarmo Vaittinen ja Eeva-Liisa Inkeroinen (PMA 30).

Pertti Hemmilä (PMA 31) Sari Palm (PMA 31)

Antti Rantakangas (PMA 31) Pirkko Mattila (PMA 31)
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Metsästä hyvinvointiaMetsästä hyvinvointia
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Metsien monikäyttöä voidaan arvottaaMetsien monikäyttöä voidaan arvottaa

Artti Juutinen
Professori
Metsäntutkimuslaitos, 
Oulun yliopisto & Metsähallitus

Kauko Passi, Riikka Joukio ja Joni Lukkaroinen 
(PMA 30)

Päättäjien 30. Metsäakatemia

Metsät tuottavat puuraaka-aineen ohella 
monia aineellisia ja aineettomia hyö-

dykkeitä ja palveluja, jotka lisäävät ihmisten 
hyvinvointia. Näitä ympäristöhyödykkeitä 
ovat esimerkiksi marjat, sienet, jäkälä, riista, 
maisema-arvo, virkistysarvo, hiilensidonta 
ja luonnon monimuotoisuus. Metsien eri 
käyttömuodoista aiheutuvia hyötyjä ja 
kustannuksia on punnittava, kun tehdään 
päätöksiä metsien käytöstä. Päätöksenteon 

tavoitteena on mitoittaa eri hyödykkeiden 
tuotanto ja löytää niiden tehokkaimmat tuo-
tantotavat.

Puuntuotantoon liittyvät kustannukset ja 
hyödyt voidaan arvioida markkinahintojen 
avulla, mutta metsien tuottamat ympäris-
töhyödykkeet jäävät yleensä markkinoiden 
ulkopuolelle.

Yhtenäisen mittaustavan puuttuessa hyö-
tyjen ja kustannusten vertaaminen on vaikeaa.

Ympäristöhyödykkeistä saatavat hyödyt 
kytkeytyvät kansalaisten arvostuksiin. Ympä-
ristöarvojen hyödyn rahamääräistä arvoa voi-
daan myös mitata taloustieteen menetelmillä. 
Oleellista ei ole raha sinänsä, vaan arvojen 
yhteismitallistaminen. 

Arvokäsite on laajempi kuin markkinahinta

Ympäristöhyödykkeen kokonaisarvon voidaan 
ajatella määräytyvän käyttöarvon, optioarvon 
ja olemassaoloarvon summasta. Käyttöarvo 
tarkoittaa ympäristöhyödykkeen käytöstä saa-
tavaa arvoa. Suoria käyttöarvoja on esimerkiksi 
marjoilla, sienillä ja riistalla. Metsien käyttöä 
leimaa tyypillisesti resurssien tehokkaan käytön 
näkökulma: esimerkiksi suojelutoimet pyritään 
kohdistamaan siten, että tavoitteeksi asetettu 
suojeluvaikutus saavutetaan mahdollisimman 
alhaisin puuntuotannollisin kustannuksin.

Maisema- ja virkistysarvot ovat puoles-
taan epäsuoria käyttöarvoja. Optioarvo tar-
koittaa arvoa, joka annetaan mahdollisuudelle 
käyttää ympäristöhyödykettä tulevaisuudessa. 
Olemassaoloarvo kuvastaa sitä, että ympäris-
töhyödyke, kuten luonnon monimuotoisuus, 
voi lisätä hyvinvointia ilman käyttäjähyötyjä.
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Se, että metsien muut kuin puuntuotan-
nolliset hyödyt saadaan usein yhteis-
tuotannossa puun kasvatuksen kanssa, 
luo valintatilanteita, toteaa Artti Juutinen. 
Ympäristöhyödykkeiden arvoa on Juutisen 
mukaan selvitetty aiemmin muun muassa 
Oulangan kansallispuistossa. (PMA 30)

Ympäristöhyödykkeiden arvottamiseen on 
kehitetty muun muassa markkinahintoihin ja 
kustannuksiin perustuvia tekniikoita. Niissä 
arvo määritetään ympäristömuutoksen tuo-
tantoon aiheuttaman vaihtelun, vaihtoehtois-
kustannusten tai vaikkapa vähentämis- ja tor-
juntakustannusten kautta. Näillä menetelmillä 
saadaan yleensä esiin käyttöön liittyvä arvo, 
mutta ei ympäristöhyödykkeen kokonaisarvoa.

Matkailuun käytetty raha kertoo 
virkistyskäytön arvosta

Taloustiede arvottaa metsien virkistyskäyttöä 
paljastamalla ja ilmaisemalla mieltymyksiä eli 
preferenssejä. Preferenssien paljastamiseen 

perustuvat menetelmät mittaavat ympäristö-
hyödykkeen käyttöarvoa. Ne käyttävät hyväksi 
markkinoilta saatavaa informaatiota, joka liit-
tää ihmisten käyttäytymisen jonkin ympäris-
töresurssin määrään tai laatuun. Tärkeimmät 
näistä ovat matkakustannusmenetelmä ja 
hedonisten hintojen menetelmä. 

Matkakustannusmenetelmä on kehitetty 
erityisesti alueiden virkistyskäytön arvottami-
seen. Perusajatus on, että kohdealueelle mat-
kustavien kustannukset kertovat käyntiker-
ralle annetusta arvosta. Hedonisten hintojen 
menetelmän lähtökohtana puolestaan on, että 
markkinoilla vaihdettavien tuotteiden hinto-
jen kautta saadaan tietoa ympäristön laadun 
arvosta. Lähiympäristön laatu heijastuu asun-
tojen hintoihin. 

Preferenssien ilmaisemiseen perustuvien 
menetelmien ideana on luoda ympäristöhyö-
dykkeille kuvitteelliset markkinat kysely- tai 
haastattelututkimuksissa. Hypoteettisia mark-
kinoita tutkitaan arvottamalla ja valintakoe-
menetelmin. 

Arvottamalla selvitetään tyypillisesti hank-
keiden ja toimenpiteiden aiheuttama ympä-
ristön laadun muutos. Hanke voi olla joko jo 

Metsien alkutuotantoon liittyvien hyötyjen arvot 2000-luvulla Suomessa (1 vuoden aikana). 
(Lähde: Lähtinen 2010)

Markkinahintaiset Milj. € Osin markkinahintaiset Milj. € Markkinahinnattomat Milj. €

Ainespuu 2411 Metsämaisema Ei tietoa Virkistyselämykset 247

Energiapuu 75 Ympäristönsuojelu 201 Terveys ja hyvinvointi Ei tietoa

Joulukuuset 15 Biodiversiteetti 2321 Metsäkulttuuri 440

Porotuotteet 13 Hiilen varastointi 1876 Polttopuu 360

Luonnonmarjat yms. 14 Luonnonmarjat yms. 70

Riista 4 Riista 74

toteutunut tai vasta suunnitteilla. Vastaajilta 
kysytään suoraan, kuinka paljon he ovat val-
miita maksamaan ympäristön laadun kohen-
tumisesta, tai kuinka paljon he vaativat kor-
vauksia ympäristön laadun heikentymisestä. 
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Päättäjien 30. Metsäakatemia

Metsät hyvinvoinnin 
lähteenä: malli politiikan 
suunnittelun tueksi

Käsitteet hyvinvointi ja hyvinvoinnin lisääminen 

ovat tulleet mukaan yleiseen poliittiseen pää-

töksentekoon. Käsitteitä käytetään yhä enem-

män ohjenuorana myös luonnonvarojen ja 

metsien käyttöön sekä ympäristöön liittyväs-

sä politiikanteossa. Määrittelemällä käsite sel-

keästi, sitä voitaisiin käyttää metsäpolitiikassa-

kin uudenlaisena suunnittelun apuvälineenä. 

Hyvinvointi voitaisiin luontevasti jakaa neljään 

osa-alueeseen: taloudelliseen, ympäristön ti-

laan liittyvään, yksilöiden henkiseen ja fyysi-

seen hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen oi-

keudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon.

Valintakoemenetelmässä vastaajalle taas 
esitetään useita valinta-asetelmia, joissa 
ympäristöhyödykkeen ominaisuudet vaihte-
levat. Näin saadaan yksityiskohtaista tietoa 
siitä, mistä tekijöistä ympäristöhyödykkeen 
arvo muodostuu. 

Arvottaminen antaa päätöksenteolle 
paremmat perusteet

Arvottamistutkimukset tuottavat päätöksen-
teon kannalta olennaista tietoa ympäristö-
hyödykkeiden arvoista, joita voidaan verrata 
ympäristöhyödykkeiden tuottamisen kustan-
nuksiin. Kysely- ja haastattelumenetelmillä 
voidaan kartoittaa laajojen väestöryhmien 
ympäristöarvostuksia ja tunnistaa arvostuk-
siltaan erilaisia ryhmiä. Arvottamistietoa voi-
daan käyttää julkisen päätöksenteon kustan-
nus-hyötyanalyysissä ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä. 

Taloudellinen arvottaminen on erityi-
sen tarkoituksenmukaista, kun suunnitellaan 
ympäristöhyödykkeiden määrää tai laatua 
kohentavia julkisia hankkeita ja ympäristö-
hyödykkeisiin vaikuttavaa politiikkaa. 

On syytä huomata, että ympäristöhyö-
dykkeet arvotetaan aina päätöksenteossa. 
Arvottamismenetelmien käyttö voisi antaa 
päätöksenteolle paremmat perusteet ja lisätä 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä. 

Metsien ympäristöhyödykkeiden arvotta-
misen keskeisimmät haasteet liittyvät luonnon 
monimuotoisuuteen ja virkistyskäyttöön. Vir-
kistyskäytön ja siihen kytkeytyvän matkailun 
merkitys on korostumassa kansalaisten elinta-
son nousun, vapaa-ajan lisääntymisen ja kau-
pungistumisen myötä. Virkistyskäytön rooli 
korostuu tulevaisuudessa myös siihen kytkey-
tyvien terveysvaikutusten vuoksi. t

PUHEESTA POIMITTUA
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Päättäjien 31. Metsäakatemian kurssilaisia 
Sanginjoen luonnonsuojelualueella

Nämä hyvinvoinnin osa-alueet voisivat toi-

mia metsäpolitiikan ylätason päämäärinä. Nii-

tä varten määritellään konkreettiset, mitattavis-

sa olevat tavoitteet. Metsäteollisuuden ja -ta-

louden kilpailukyky tai puuntuotanto esimerkik-

si palvelee taloudellisen hyvinvoinnin saavutta-

mista; metsien terveys ja metsäluonnon moni-

muotoisuus palvelee ympäristöllistä hyvinvoin-

tia; metsien virkistyskäytön lisääntyminen henki-

sen ja fyysisen hyvinvoinnin päämäärää; metsien 

käytön tulovirtojen riittävän tasainen alueellinen 

ja panoskohtainen jakautuminen edistää yhteis-

kunnallista oikeudenmukaisuutta.

Seuraavassa tasossa edellä mainittuihin ta-

voitteisiin liitetään konkreettiset ohjauskeinot. 

Ohjauskeinot kytketään kuhunkin tavoitteeseen 

sen mukaan, minkä saavuttamista niiden ajatel-

laan ensisijaisesti palvelevan. Esimerkiksi inves-

toinnit rautateihin palvelevat metsäteollisuuden 

kilpailukykyä; ympäristötuet ja energiapuutuet 

liittyvät metsien terveyttä ja metsäluonnon mo-

nimuotoisuutta tukevaan tavoitteeseen; satsauk-

set kansallispuistoihin edesauttavat metsien vir-

kistyskäytön tavoitteen saavuttamista; metsäve-

rotuskäytännöt liittyvät, tai ainakin vaikuttavat, 

alueelliseen ja panoskohtaiseen tulonjakoon.

Metsäpolitiikkaa ja Kansallista metsäohjel-

maa ohjaavat tällä hetkellä kestävään kehityk-

seen perustuva suunnittelukehikko, jossa on 

huomioitu taloudellinen, sosiaalinen ja ympäris-

töllinen kestävyys. Edellä hahmoteltu politiikan 

hyvinvoinnin eri osa-alueisiin pohjaava tasomal-

li kattaa kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ja 

lisäksi tekee niistä monipuolisempia. Toinen etu 

on siinä, että kun tavoitteet liitetään hyvinvoinnin 

päämääriin ja ohjauskeinot puolestaan tavoittei-

siin, tulevat ohjauskeinot läpinäkyvästi kytketyik-

si myös hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Tämä saat-

taisi selkeyttää politiikan suunnittelua ja seuran-

taa, kun usein epämääräiseksi jäävä hyvinvoin-

nin käsite konkretisoidaan. n

Jussi Uusivuori 
Professori

Metsäntutkimuslaitos
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Ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin perustanaEkosysteemipalvelut hyvinvoinnin perustana

Eeva Furman
Keskuksen johtaja
Suomen ympäristökeskus

Päättäjien 31. Metsäakatemia

I hmisen ja ekosysteemien suhde on moni-
 mutkainen. Ihmislaji muodostaa yhdessä 

muiden eliöiden kanssa sosio-ekologisia sys-
teemejä. Homo sapiens on dominoiva laji ja 
kykenee hyödyntämään tehokkaasti ympäris-
töään. Samalla ihminen vaikuttaa rajusti sys-
teemien toimintaan ja niiden toiminnan edel-
lytyksiin. Näin hyödyntämisestä seuraa paitsi 
hyötyjä, myös haittoja. Systeemin toiminnan 
muuttuessa ihmisen omat menestymisen 
mahdollisuudet joutuvat koetukselle.

Ihminen on jo pitkään kiinnittänyt huo-
miota luonnonvarojen hyödyntämisen ja 

maankäytön haittavaikutuksiin ja pyrkinyt 
torjumaan haittoja muun muassa luonnon-
suojelun avulla. Luonnonsuojelupolitiikka 
ei ole kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta 
vaan ekosysteemit jatkavat rapautumistaan 
ja niiden toimintakyvystä vastaavien lajien 
häviämisnopeus on korkea. 

Vaikuttavuuden lisäämiseksi ekosystee-
mejä tarkastellaan hieman eri tavoin kuin 
aiemmin. Yksittäisten lajien sijaan tarkastel-
laan suurempia kokonaisuuksia, ekosystee-
mejä. Ongelmien sijaan keskitytään ihmiselle 
luonnosta koituviin hyötyihin, ekosysteemi-
palveluihin. Ekosysteemipalvelut mahdol-
listavat luonnonvarojen kestävän käytön ja 
luonnonsuojelun yhteissuunnittelun.

Metsät tarjoavat lukuisia ekosysteemi-
palveluita kuten raaka-aineita, ravintoa, 
lääkkeitä ja terveyspalveluita. Metsien moni-
käyttö mahdollistaa useiden palveluiden 
samanaikaisen hyödyntämisen. Metsien hoi-
dossa voidaan erikoistua tiettyjen palvelui-
den tuottamiseen. On kuitenkin tärkeää, että 
laajemmassa kokonaisuudessa ja pidemmällä 
aikavälillä käyttö on mahdollisimman moni-
puolista ja kestävää, jotta metsien meille vielä 
tunnistamattomat palvelut säilyvät tuleville 
sukupolville.

Hyvinvointimme riippuu ekosysteemi-
palveluista. On tärkeää sopia niiden käytöstä 

etukäteen, jotta sosiaaliset, taloudelliset ja 
ekologiset tarpeet ja tavoitteet toteutuvat. 
Erik Allartin mukaan hyvinvoinnin osa-
alueita ovat elintaso, yhteisyyssuhteet sekä 
itsensä toteuttaminen. Elintason muodostavat 
tulot, asumistaso, työllisyys, koulutus sekä ter-
veys. Yhteisyyssuhteisiin liittyvät paikallis- ja 
perheyhteydet sekä ystävyyssuhteet. Itsensä 
toteuttamisen osa-alueet ovat arvonanto, kor-
vaamattomuus, poliittiset voimavarat sekä 
mielenkiintoinen vapaa-ajan toiminta.
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Kaikilla näillä on yhteyksiä ekosysteemi-
palveluihin. Elintason osalta merkittävin on 
terveys. Ekosysteemipalvelut mahdollistavat 
ihmisen elämän maapallolla. Ne vaikuttavat 
myös suoraan tai epäsuorasti terveyteemme ja 
elinmahdollisuuksiimme maapallon eri osissa. 
Luonnosta saatavat ravinto- ja lääkeaineet 
ovat meille tuttuja, mutta uuden tutkimustie-
don mukaan myös myrkkyvapaa luonto alen-
taa liikalihavuuden riskiä, ja viheralueiden 
läheisyys laskee astman ja mielenterveyson-
gelmien yleisyyttä. Ekosysteemipalvelut tar-
joavat myös runsaasti mielekästä tekemistä. 
Luonnon tarjoamat mahdollisuudet kehittyä 
ihmisenä ja toteuttaa itseään ovat yleismaa-
ilmallisesti tunnustettuja. Ekosysteemien toi-
mintojen lamaantuminen kaventaa mahdolli-
suuksiamme kehittyä tasapainoisiksi ihmisiksi 
ja elää rikasta elämää.

Päättäjien 31. Metsäakatemian kurssilaisia Sanginjoen luonnonsuojelualueella

Ekosysteemipalveluista voi syntyä ihmi-
selle tuloja ja kustannuksia. Elintason kannalta 
keskeistä onkin huomioida ekosysteemien 
arvottaminen ja siihen liittyvä markkina-arvo 
tai myönnettävä korvaus. Ekosysteemipal-
veluiden omistajuudesta päätettäessä yhtei-
syyssuhteet ovat tärkeitä. Mahdollisuus päästä 
tunnistamaan ja arvottamaan oman ympäris-
tön ekosysteemipalveluita, lisää sekä yhteyksiä 
omaan paikallisyhteisöön, että tukee perhe- ja 
ystävyyssuhteita. Keskeisin haaste ekosystee-
mipalveluista päätettäessä onkin päätösten 

tekeminen, kun palveluita paikallisten lisäksi 
käyttävät jopa tuhansien kilometrien päässä 
asuvat ihmiset.

Osasta ekosysteemipalveluita voidaan 
käydä kauppaa markkinapohjaisesti, osalle 
rahallisen hinnan määrittäminen on vaikeaa 
ja osalle jopa mahdotonta. Palveluiden tun-
nistaminen, arvojärjestykseen asettaminen ja 
mahdollisesti rahallinen arvottaminen vuoro-
vaikutteisesti on tärkeää, sillä palveluista tulee 
palveluita vasta kun joku niitä käyttää – nyt tai 
tulevaisuudessa. t
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Metsien suojelun nykytila ja haasteet SuomessaMetsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa

Panu Kunttu
Metsäasiantuntija
WWF Suomi

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Valtaosa Suomen metsistä on metsätalo-
uskäytössä. – Etelä-Suomen metsistä 98 

prosenttia on tavalla tai toisella metsätalouden 
piirissä. Suojelualueet ovat painottuneet Poh-
jois-Suomeen ja koko Etelä-Suomen metsistä 
vain kaksi prosenttia on suojeltu. Suojelun 
tilanne on lähes yhtä huono sekä eteläisen että 
keskisen Suomen metsissä. Suuria, yhtenäisiä 
metsiensuojelualueita on niukasti. 

Suojelualueista puhuttaessa on tärkeää 
erottaa tiukasti suojellut alueet ja rajoitetussa 
metsätalouskäytössä olevat alueet. Monet 
uhanalaiset lajit tarvitsevat luonnontilaista 
tai sen kaltaista, tehometsätalouden toimien 
ulkopuolella olevaa metsää. Suuresta metsä-
pinta-alasta ja kasvavasta puuston tilavuu-
desta huolimatta metsälajisto voi huonosti, 

koska luonnonmetsän ominaispiirteet puut-
tuvat talousmetsistä.

Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 
mukaan suurin osa uhanalaisista lajeista, yli 
36 prosenttia, elää ensisijaisesti metsissä. Tär-
keimmät uhanalaisuuden syyt ovat lahopuun 
väheneminen ja metsien uudistamis- ja hoi-
totoimenpiteet. Metsäelinympäristöjen muu-
tokset ovat 693 eliölajin ensisijaisena uhan-
alaisuuden syynä. 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvi-
oinnin mukaan metsien 76 luontotyypistä kaksi 
kolmasosaa on uhanalaisia joko määrän tai laa-
dun muutoksen perusteella. Uhanalaistumisen 
syynä on metsien pitkä ja voimakas käyttöhis-
toria, jonka seurauksena metsistä ovat kadon-
neet luonnontilaisten metsien rakennepiirteet. 

Talousmetsissä ei esiinny eri-ikäistä puustoa, 
riittävästi lahopuuta, monipuolista puulajistoa 
tai pienalaisten luontaisten häiriöiden muodos-
tamaa metsän rakenteiden vaihtelevuutta. Met-
sien yksipuolistuminen on johtanut monien 
lajien häviämiseen erityisesti Etelä-Suomessa. 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tehdään 
monipuolista ja kansainvälisesti laadukasta 
monimuotoisuustutkimusta. Tutkimustulokset 
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ovat osoittaneet suojelun kehittämisen tar-
peen eliölajien ja luontotyyppien turvaami-
seksi pitkällä aikavälillä. Uhanalaisen lajiston 
elinympäristövaatimukset tunnetaan monen 
lajin kohdalla, tarvitaan vain poliittista tah-
toa panna työ käytäntöön. Suojelun kannalta 
keskeistä olisi hyödyntää kattavaa ja tuoretta 
tutkimustietoa metsätalouden suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Tällä hetkellä merkittävin työkalu Etelä-
Suomen metsien suojelun edistämiseen on 
Metso-ohjelma. Natura 2000-suojeluohjel-
man toteuttaminen on niukoista resursseista 
johtuen edelleen kesken. Suomi on sitoutunut 
useisiin kansainvälisiin EU:n direktiiveihin 
sekä YK:n sopimuksiin, joiden tavoitteena on 
suojelun edistäminen, biodiversiteetin säilyt-
täminen ja uhanalaistumiskehityksen pysäyt-
täminen. Suomen pitää esimerkiksi sitoutua 
Nagoyan biodiversiteettikokouksen 17 pro-
sentin suojelutavoitteeseen.

FSC-sertifioinnin Suomen standardi ja 
Metsähallituksen uusi ympäristöopas (2011) 
sisältävät monia metsäluonnon monimuotoi-
suutta turvaavia toimia. Monipuolisimmilla 
metsänkasvatusmenetelmillä, kuten peitteel-
lisellä ja eri-ikäisrakenteisella kasvatuksella 
edistetään metsän luontoarvojen säilymistä 
talousmetsissä. Metsäkäsittelymenetelmien 
monipuolistamista ehdottaneen työryhmän 
ehdotusten toteutuminen on ratkaisevaa 
uhanalaisten elinympäristöjen ja niistä riip-
puvaisten lajien pelastamisessa. 

Metsien suojelun haasteet

Etelä-Suomen metsien kahden prosentin suo-
jeluasteen nostaminen 17 prosenttiin on haas-
teellisuudestaan huolimatta välttämätöntä. 
Tämä on yksi WWF Suomen tärkeimpiä 
tavoitteita. Suojelun toteutumista heikentävät 
rahoituksen leikkaukset METSO-ohjelmalta, 
Metsähallituksen luontopalveluilta sekä kes-
tävän metsätalouden rahoituksesta ja valtion 
ympäristöhallinnosta. 

Etelä-Suomen suojelualueiden ja rauhoi-
tettujen avainbiotooppien pirstoutuneisuus ja 
eristyneisyys vaikeuttavat uhanalaisen lajiston 
liikkumista ja leviämistä sopivien elinympäris-
töjen välillä. Pienialaisuus on ongelma esimer-
kiksi linnuille, jotka tarvitsevat suuremman 
pinta-alan elinpiirikseen. Uusia suojelualueita 
tarvitaan niin yksityisten, yhteisöjen kuin val-
tionkin maille. Etelä-Suomessa laajojen pinta-
alojen suojelua hankaloittaa maanomistusolo-
jen pirstoutuneisuus- Suomessa avohakataan 
vuosittain noin 100 000 hehtaaria metsää. 
Näiden joukossa on edelleen myös vanhoja, 
suojelullisesti arvokkaita metsiä, jotka tulisi 
suojella pinta-alatavoitteeseen pääsemiseksi. 

Uusiutuvan energian käytön lisääminen on 
kasvattanut painetta käyttää biomassaa ener-
gian lähteenä. Hakkuutähteiden ja kantojen 

keruun laajan mittakaavan vaikutuksista luon-
non monimuotoisuudelle ja hiilitaseelle ei ole 
vielä tarkkaa tietoa. Ilmastonmuutoksen vai-
kutuksista metsiin on esitetty erilaisia arvioita. 
Metsänrajan nouseminen, pohjoisten luonto-
tyyppien muuttuminen ja uusien metsäpato-
geenien leviäminen ovat tästä esimerkkeinä. 
Ilmastonmuutoksen epävarmuustekijöiden 

Kurssilla kommentoitua

”Säästöpuut eivät ratkaise metsien 

lahopuuongelmaa”

Jukka Sippola, Rainer Häggblom, Arja Makkonen ja Niina Mykrä (PMA 30).
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Päättäjien 31. Metsäakatemia

Vielä pari vuosikymmentä sitten metsien suoje-

lu kuohutti tunteita niin metsäväen kuin luonto-

väenkin piirissä. Lukuisten tapahtumarikkaiden 

vaiheiden jälkeen laadittiin 1990-luvun lopulla 

kansallinen metsäohjelma 2010, jossa metsien 

monimuotoisuus nousi keskeisenä tavoitteena 

puuvarojen taloudellisen hyödyntämisen rinnal-

le. Laajapohjaisen metsien suojelun tarvetta Ete-

lä-Suomessa ja Pohjanmaalla arvioineen työryh-

män loppumietinnössä todettiin metsien suojelu-

tason olevan riittämätön. 

Valtioneuvosto päätti vuonna 2002 käynnis-

tää vapaaehtoiseen suojeluun perustuvan toi-

mintaohjelmakokeilun (METSO I 2003 – 2007). 

Ohjelma sai hyvän vastaanoton: vapaaehtoisen 

suojelun todettiin olevan tehokas ja myös yh-

teiskunnallisesti hyväksyttävä keino edistää met-

siensuojelua. Hyvien kokemusten pohjalta pää-

tettiin toteuttaa uusi Etelä-Suomen metsien mo-

nimuotoisuuden toimintaohjelma vuosina 2008-

2016. Ohjelmalle myönnettiin alkuun 180 mil-

joonan euron rahoitus. 

METSO-ohjelmaa toteutetaan ekologises-

ti tehokkain, vapaaehtoisin ja kustannusvaikut-

tavin keinoin. Tavoitteena on pysäyttää metsäis-

ten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja 

vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suo-

tuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. Tavoit-

teeseen pyritään laajentamalla suojelualuever-

kostoa, ylläpitämällä ja kehittämällä talousmet-

sien luonnonhoitoa sekä parantamalla tietopoh-

jaa toimenpiteiden arviointia ja kehittämistä var-

ten. Metsä- ja ympäristöorganisaatioiden välinen 

yhteistoiminta, metsänomistajien neuvonta se-

kä metsäammattilaisten koulutus ja viestintä tu-

kevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisistä alu-

eellisista toimijoista koostuvat METSO-yhteistyö-

ryhmät suunnittelevat ja kehittävät METSO-toi-

mintaa alueellaan. Työtä ohjaavat ympäristö- se-

kä maa- ja metsätalousministeriö. 

vuoksi metsänkäyttömenetelmien tulisi olla 
monipuolisia.

Koska eteläisessä Suomessa valtaosa met-
sistä on talouskäytössä, metsäluonnon moni-
muotoisuuden suojelu suojelualueilla ei yksin 
riitä pysäyttämään arvokkaiden elinympäris-
töjen sekä lajien häviämistä. Oleellista onkin 
muuttaa talousmetsien metsänhoitoa niin, 
että uhanalaiset lajit pystyvät selviytymään 
myös suojelualueiden ulkopuolella. Tämän 
takia talousmetsien hoidossa tulee käyttää 
enemmän luonnonmetsien rakennepiirteitä 
jäljitteleviä menetelmiä. Avohakkuiden sijaan 
useat metsänomistajatkin toivovat metsän-
hakkuun vaihtoehdoiksi myös metsien peit-
teellisyyttä paremmin säilyttäviä pienaukko- 
ja poimintahakkuita.

Peitteinen metsänkasvatus yksinään ei 
automaattisesti ylläpidä runsaampaa metsä-
luonnon monimuotoisuutta, vaan metsässä on 
aktiivisesti ylläpidettävä uhanalaisten ja taantu-
neiden lajien esiintymiselle tärkeitä rakenteita 
ja elinympäristöjä, kuten lahopuuta ja järeitä 
vanhoja puuyksilöitä. Metsälakiin on sisälly-
tetty arvokkaiden metsäelinympäristöjen ja 
uhanalaisten lajien suojeluun tähtääviä rajoi-
tuksia. Tästä huolimatta sekä metsäisten lajien 
että metsäisten luontotyyppien uhanalaistumi-
nen on jatkunut. Meneillään olevassa metsä-
lain uudistustyössä metsäluonnon monimuo-
toisuuden suojelutarvetta tuleekin tarkastella 
tuoreimman uhanalaisarvion perusteella. t

METSO:n jäljillä

PUHEESTA POIMITTUA



Päättäjien Metsäakatemia 2011 | 15 

Kurssilla kommentoitua

”METSO on lisännyt aktiivista 

vuoropuhelua metsä- ja 

ympäristöorganisaatioiden välillä.”

Metso-ohjelman konkreettisena suojeluta-

voitteena on suojella vähintään 88 200 hehtaa-

ria pysyvästi ja edistää talousmetsien luonnon-

suojelua ja hoitoa vähintään 82 000 hehtaarin 

alalla. Suojelukohteiden valintaa varten on laadit-

tu luonnontieteelliset valintaperusteet, jotka kat-

tavat metsien monimuotoisuuden kannalta tär-

keimmät elinympäristöt ja rakennepiirteet. 

Yhä useampi yksityinen metsänomistaja ha-

kee metsästään muutakin kuin puuta; metsien 

monimuotoisuuden turvaaminen ja muu käyttö 

voidaan sovittaa yhteen laatimalla luonnonhoito-

suunnitelma, jossa tilan arvokkaat luontokohteet 

kartoitetaan ja laaditaan hoitosuositukset. 

Myös valtion mailla toteutetaan METSO-oh-

jelmaa: Metsähallitus suojelee, hoitaa ja inven-

toi arvokkaita kohteita. Muita METSO-toimenpi-

teitä ovat esimerkiksi eri toimijoiden muodosta-

Riitta Viren ja Tupuna Kovanen PMA 31. Metsäakatemian maastojaksolla.

mat yhteistoimintaverkostot sekä monimuotoi-

suuden turvaaminen kuntien ja valtion virkistys-

metsissä.

METSO-ohjelma on lisännyt tietoa metsien 

monimuotoisuudesta: suojelukohteiden inven-

toinnit ja tutkimushankkeet parantavat valmiuksia 

suunnitella metsien suojelua, hoitoa ja käyttöä 

kestävällä tavalla. METSO on auttanut näkemään 

metsän puilta: METSO:n kokeilukauden puutteel-

lisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien tutkimus-

ohjelman (PUTTE) hankkeissa löydettiin peräti 1 

495 lajia, joita ei ole aiemmin tunnettu Suomes-

sa. Niistä 185 lajia kuvattiin tieteelle uusina. PUT-

TE-ohjelma jatkuu edelleen. 

METSOn polku ei ole kuitenkaan kivetön. 

Ohjelma tarvitsee rahoitusta ja henkilöitä toteut-

tamiseen. Vaikka ohjelma on pääosin saanut hy-

vän vastaanoton, on toteutumisessa alueellisia 

eroja ja toimijoiden sitoutumisessa vielä kehitet-

tävää. METSO-ohjelman toteutumista seurataan-

kin vuosittain toimenpiteiden kehittämiseksi ja 

resurssien uudelleen suuntaamiseksi. Seuraava 

ohjelman laajempi väliarviointi toteutetaan vuon-

na 2013 ja loppuarviointi vuonna 2016. MET-

SO-ohjelma sai uutta painoarvoa Jyrki Kataisen 

hallitusohjelmasta, johon on kirjattu METSOn jat-

ko vuoteen 2020. n

Tupuna Kovanen
Ylitarkastaja

Pohjois-Pohjanmaan  
ELY-keskus
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Päättäjien 30. Metsäakatemia

Kurssilla kommentoitua

”REDD = teollisuusmaiden 

mahdollisuus kompensoida omia 

kasvihuonekaasupäästöjään.”

Maailman metsät ja globaalit haasteet

PUHEESTA POIMITTUA

Maailman metsät ovat paljon vartijoina. Maa-

alasta kolmannes on metsien peitossa, joka va-

rastoi 1 000 miljardia tonnia hiiltä. Metsät sääte-

levät luonnon monimuotoisuutta ja veden kier-

toa. Noin 1,6 miljardin köyhän ihmisen toimeen-

tulo tulee suoraan metsästä. Melkein 30 pro-

senttia ihmisistä on täysin riippuvaisia poltto-

puusta energianlähteenä. 

Maailman metsiin liittyy tällä hetkellä suuria 

haasteita. Metsiä häviää 13 miljoonan hehtaa-

rin vuosi vauhdilla, kun uutta metsää istutetaan 

vain 8 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Tämä ai-

heuttaa jopa viidenneksen kaikista ilmaston-

muutosta kiihdyttävistä hiilidioksidipäästöistä.  

Suurimmat haasteet ovat kuitenkin laitto-

muudet, korruptio sekä huonon hallinnon seu-

rauksena kantamatta jääneet metsäverot. Kan-

sainvälisessä metsä- ja ilmastopolitiikassa luo-

daan keinoja, joilla globaaleihin metsähaastei-

siin voidaan vastata. 

YK:n ilmastonmuutosta koskevan puiteso-

pimuksen tavoitteena on vakauttaa ilmakehän 

kasvihuonekaasujen pitoisuuksia. Siellä missä 

metsäkato on suurinta, pyritään metsien roolia 

vahvistamaan REDD+ instrumentilla eli metsä-

kadon vastaisella työllä. REDD instrumentin to-

teutuessa muut maat maksavat metsäkados-

ta kärsivälle maalle onnistuneesta metsien hä-

viämisen hidastamisesta. YK:n Metsäfoorumi 

on tuottanut tavoitteita tukevan kansainvälisen 

metsäsopimuksen.

Hyvä metsähallinto on avainasemassa

Euroopan Unionissa toteutetaan FLEGT toimin-

tasuunnitelmaa, jolla puutuotteiden tarjontaa ja 

kysyntää ohjataan kohti laillisia tuotteita ja sa-

malla metsähallintoa parannetaan. FLEGTin ta-

voitteena on parantaa metsien hyvää hallintoa ja 

vaikuttaa myös investointeihin ja ihmisten elin-

oloihin. FLEGTin tärkein keino on laillista puu-

kauppaa koskevat vapaaehtoiset puukauppaso-

pimukset (VPA), joita solmitaan trooppisen puun 

tuottajamaiden kanssa. 

Muita toimia ovat Euroopan Unionin puutava-

ra-asetus ja puutuotteiden julkisia hankintoja oh-

jaavat politiikat jäsenmaissa. Euroopan Unioni käy 

myös korkean tason poliittista keskustelua Kii-

nan kanssa metsälakien noudattamisesta. FLEG-

Tin tapaisia hyvää metsähallintoa tukevia toimia 

on myös monella muulla isolla markkina-alueel-

la, kuten USA:lla. 

Hyvä metsähallinto ei kuitenkaan voi yksin 

ratkaista metsäkatoa, sillä metsiä hävitetään eni-

ten kulutustuotteiden kysynnän vuoksi. Soijapapu, 

lihakarja ja palmuöljy ovat suurimpia syitä metsä-

katoon. Hyvän hallinnon edistäminen helpottaa 

kuitenkin olennaisesti maankäytön muutokseen 

puuttumista.

 Tulevaisuuden haasteista suurin on väestön-

kasvu. – Missä tulevaisuudessa kasvatetaan ruo-

ka kaikille ihmisille? Joidenkin arvioiden mukaan 

maapallolta puuttuu kohta noin Länsi-Euroopan 

kokoinen alue viljelysmaata.

Kolikolla on myös kääntöpuoli – koskaan ai-

kaisemmin eivät metsät ja puu ole olleet maail-

man politiikan keskiössä samalla tavalla kuin nyt. 

Se antaa mahdollisuuksia löytää toimivia ratkai-

suja. n

Tomi Tuomasjukka
Operaatiojohtaja

Euroopan Metsäinstituutti
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Suomen metsäalasta biotalouden edelläkävijäSuomen metsäalasta biotalouden edelläkävijä

Risto Artjoki
Valtiosihteeri
Maa- ja metsätalousministeriö

Päättäjien 31. Metsäakatemian avajaispuhe

Metsäalalla eletään suurta muutoskautta. 
Metsäalan hallintoa ja toimintatapaa 

uudistetaan samalla, kun toimialan rakenne 
muuttuu voimakkaasti. Metsäpolitiikan lin-
jaukset ovat Suomessa vuodesta 1999 lähtien 
sisältyneet kansalliseen metsäohjelmaan, 
jonka toimeenpanoon hallitukset ovat ohjel-
missaan sitoutuneet. Hallitusohjelmassa on 
useita metsäalaa koskevia kehittämishank-
keita, esimerkiksi metsälainsäädännön koko-
naisuudistus, metsänhoitoyhdistyslain uudis-
taminen ja metsäenergian käytön lisääminen.

Kansallisen metsäohjelman visio - "Suo-
men metsäala on vuonna 2020 vastuullinen 
biotalouden edelläkävijä. Metsiin perustuvat 
elinkeinot ovat kilpailukyisiä ja kannatta-
via. Metsäluonnon monimuotoisuus ja muut 
ympäristöhyödyt ovat vahvistuneet." – nou-
dattaa pitkälti hallitusohjelman linjauksia. 
Yhteinen tavoitteemme on lisätä suomalais-
ten hyvinvointia parantamalla alan kannatta-
vuutta ja liikevaihtoa sekä vahvistaa metsien 
tarjoamia ympäristöhyötyjä.

Sekä jalostusarvon nostamisessa että 
uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämi-
sessä on alalla paljon käyttämättömiä mah-
dollisuuksia. Mahdollisuuksia on niin puu-
tuoteteollisuudessa ja -rakentamisessa kuin 
uusissa biojalostamoiden tuotteissa, biopolt-
toaineissa ja -kemikaaleissa. Alalle tarvitaan 

myös aivan uusia yrityksiä, lisäksi tarvitaan 
yritysten ennakkoluulotonta verkottumista yli 
toimialarajojen. 

Valtiovallan toimet

Valtiovalta tukee yritysten työtä luomalla niille 
toimintaedellytyksiä, myöntämällä tutki-
mus-, kehitys- sekä innovaatiorahoitusta sekä 
rahoittamalla osaamiskeskuksia ja strategisia 
huippuosaamiskeskittymiä. Uusien metsäalan 
investointien toteuttamiseksi tulisi Suomeen 
houkutella myös ulkomaista pääomaa ja sijoi-
tuksia. Suomen valtteja ovat vakaa ja riskitön 
toimintaympäristö, kasvavat puuvarannot, 
toimiva logistiikka sekä osaava työvoima. 

Ehkä merkittävin hallituskauden metsä-
alaa koskeva uudistus on metsien hoitoa ja 
käyttöä säätelevän metsälain uudistaminen. 
Vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä 
tarvitaan täyttämään metsänomistajien erilai-
sia tavoitteita. Taloudellisten tuottovaatimus-
ten sijaan osa metsänomistajista painottaa 
metsien monimuotoisuus- ja virkistysarvoja. 
Nämä tarpeet huomioidaan alkavassa uudista-
mistyössä, jonka tavoitteena on ylläpitää met-
sien hyvää hoitoa, kannustaa metsien käyt-
töön ja siten vahvistaa puun tarjontaa. Moni-
puolisimmilla metsänkäsittelymenetelmillä 
varmistetaan myös luontoarvojen säilyminen.
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Metsänkäsittelymenetelmien monipuo-
listaminen ja metsätilojen sukupolvenvaih-
dosten edistäminen asettavat suuria haasteita 
metsäammattilaisille ja tarvitaankin entistä 
monipuolisempia metsänomistajille suunnat-
tuja palveluja ja neuvontaa. 

Kestävän metsätalouden rahoituslain 
kautta metsien hoitoon ja perusparannukseen 
myönnetyt tuet eivät nykyisen kaltaisessa 
tilanteessa ole enää välttämättä kaikkein vai-
kuttavimpia eivätkä vastaa metsänomistajien 
tarpeita. Metsänomistajan näkökulmasta 
keskeistä on metsätalouden kannattavuus. 
Metsätalouden tulisi olla harjoittajalleen kan-
nattavaa elinkeinotoimintaa, joka innostaa 
aktiiviseen metsätalouteen ja investointeihin, 
puuntuotantoon ja metsäomaisuuden kasvat-
tamiseen. Ministeriössä onkin aloitettu uudis-
tustyö yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Puun lisääntyvä energiakäyttö on yksi 
uusista kasvualoista. Puurakentamisen ohella 
se on hyvä esimerkki toimenpiteistä, jotka 
samalla sekä parantavat alan taloudellista 
kilpailukykyä, että ovat ilmastopoliittisesti 
kannatettavia. Tavoitteena on kaksinker-
taistaa metsähakkeen käyttö 12 miljoonaan 
kuutiometriin vuoteen 2015 mennessä. Maa- 
ja metsätalousministeriö tukee tavoitteen 

Katri Penttinen, Ola Kukkasniemi, Sini Eräjää, Timo Leppä, Johanna Vuorio ja Tapio Tilli (PMA 30)

saavuttamista uudella pienpuun energiatuella, 
joka on tavoitteena saada voimaan ensi vuo-
den alussa.

Metsäpoliittisten tavoitteiden ja toimen-
piteiden uudistuminen edellyttää myös orga-
nisaatioiden tarkoituksenmukaista uudis-
tamista. Tavoitteena on uudistaa metsäalaa 
poistamalla yritystoiminnan esteitä, parantaa 

alan kilpailukykyä sekä siirtää hallinnon toi-
minnan painopistettä elinkeinojen kehittämi-
seen ja asiakaslähtöiseen toimintaan.

Tiukoista taloudellisista ajoista huolimatta 
käsissämme on hieno uusiutuva luonnonvara, 
joka oikein hoidettuna säilyy myös tuleville 
sukupolville. t
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Päättäjien 30. Metsäakatemian avajaispuhe

PUHEESTA POIMITTUA

Kohti älykästä ja vastuullista luonnonvarataloutta

Suomen metsäteollisuus on myös murrok-

sessa. Tulevaa muutosta on ennustettu oikein, 

sen sijaan sen rajuus on ollut hieman yllättävä. 

Sähköisen median sekä siihen liittyvän teknolo-

gian nopean kehittymisen ohella talouden epä-

varmuus sekä katastrofit vaikuttavat kaikki myös 

suomalaiseen paperi- ja metsäteollisuuteen. Pa-

perin käytön väheneminen heijastuu logistiikka-

yrityksiin, kuten postiin sekä kuorma-autoilijoi-

hin. Puun ja paperin rahtaamisen väheneminen 

taas heijastuu maaseudun elinkeinoihin. 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden Lauri 

Hetemäen, Sini Niinistön, Risto Seppälän ja Jus-

si Uusivuoren kirjassa ”Murroksen jälkeen” käy-

dään läpi kansamme historiaa ja sitä, kuinka kes-

keisessä osassa metsät ovat selviytymistarinas-

samme olleet. Metsien merkitys on pysynyt, vaik-

ka metsistä saatavat tuotteet ovat muuttuneet. 

Jalostusastetta on pyritty aina nostamaan pe-

rustuen korkeaan osaamiseen. Keräily- ja met-

sästystaloudesta kohti elämystaloutta on tieten-

kin pitkä matka, emmekä ole vielä elämystalout-

ta edes saavuttaneet, saati että voisimme vähek-

syä sahatavaran tai paperin tuotannon merkitys-

tä vielä pitkään tästä eteenpäin.

Suomen metsäpolitiikan uudet linjaukset ja 

osatavoitteet noudattavat valtioneuvoston vuo-

den 2010 lopulla eduskunnalle antamaa selon-

tekoa "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous". 

Se on maailmassa ensimmäinen valtakunnallinen 

luonnonvaratalouden edistämisstrategia. Se pyr-

kii osaltaan edistämään ja vahventamaan Suo-

men bio-, mineraali- ja vesitalouden muodosta-

maa mahdollisuuksien kokonaisuutta. n

Jarmo Vaittinen
Kansliapäällikkö

Maa- ja metsätalousministeriö

Yritysten tarve sopeutua uusiin markkinatilan-

teisiin ei ole uusi asia. Yksi Sitran yliasiamiehen 

Mikko Kososen viesteistä on, etteivät yritykset 

ole koskaan kuolleet oikeiden asioiden tekemi-

seen, vaan siihen, että niitä on tehty liian kauan. 

Tästä esimerkkinä on Belgia, jossa vauras ete-

lä oli maailman kärjessä muun muassa lasin ja te-

räksen valmistuksessa aina 1970-luvulle saak-

ka. Suhdanteiden ja kysynnän hiipuminen uhka-

sivat kuitenkin kilpailukykyä ja ala vajosi lamaan. 

Köyhä pohjoisen Flanderin alue sen sijaan kehit-

tyi maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta menesty-

väksi palvelujentuottajaksi kehittämällä osaamis-

taan, muuttamalla asenteitaan ja elinkeinojaan 

sekä omaksumalla kansainvälisen ajattelumallin. 

Vasta monipuolisen ja jopa ristiriitaisen tiedon va-

lossa syntyi sellaisia ajatuksia ja skenaarioita, jot-

ka auttoivat selviytymään tulevaisuudesta. 
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Päättäjien 31. Metsäakatemia

PUHEESTA POIMITTUA

Metsäteollisuus globaalien trendien puristuksessa

Samanaikaisesti länsimaissa markkinat ovat 

kääntyneet laskuun. Kysynnän ja tarjonnan tasa-

painottamiseksi tuotantokapasiteettia suljetaan 

ja puulle haetaan uusia, korkeamman jalostusas-

teen tuotteita samalla, kun osa puusta poltetaan 

bioenergiakattiloissa. Uusien tuotteiden kehittä-

minen vie aikaa ja tuotteiden vieminen markki-

noille tuntuu hitaalta, kun katsotaan missä tah-

dissa puuta jalostavaa teollisuutta poistuu mark-

kinoilta. Miljoonien tonnien länsimarkkinat ei-

vät missään tapauksessa häviä ”yhdessä yössä”, 

mutta toimintaedellytysten muuttuminen haas-

taa yrityksiä muuttumaan ja sopeutumaan.

Kaiken kattava vastuullisuus

Viime aikoina yleinen teema on ollut vastuulli-

suus. Erityisesti luonnonvarojen kanssa tekemi-

sissä olevat yritykset joutuvat tekemisiin erilais-

ten intressiryhmien kanssa ja joutuvat kiinnittä-

mään vastuullisuuteen erityistä huomiota. Vas-

tuullinen sijoittaminen ja rahoittaminen heijastu-

vat yrityksissä strategisena yritysvastuuna ja ris-

kienhallintamekanismina. Mitä paremmin yrityk-

sissä siihen varaudutaan, sen vähemmän yllätyk-

siä matkan varrella tulee. Metsäteollisuuden raa-

ka-aineiden hankinnassa sekä uusissa investoin-

neissa sosiaalinen vastuu on noussut vahvaksi 

teemaksi ympäristövastuun rinnalle sekä uusilla 

että vanhoilla markkinoilla. n

Suvi Anttila
Toimitusjohtaja

Indufor Oy

Vain globaaleihin trendeihin sopeutuvat menes-

tyvät. Metsäteollisuuden sopeutumiskykyä kui-

tenkin koetellaan tällä hetkellä aivan erityises-

ti: ilmastonmuutos ja sen seuraukset, krooninen 

pula kohtuuhintaisesta raaka-aineesta, finans-

sikriisi ja poliittinen kuohunta sekoittavat mark-

kinoita. Pitkäaikaisia kehityssuuntia ovat olleet 

myös uusia markkinoita luova väestönkasvu se-

kä toisaalta markkinoiden kasvua rajoittava vä-

estön ikääntyminen. Taistelua käydään taloudel-

lisista resursseista sekä investoijien ja nuorison 

mielenkiinnosta. Teknologiset läpimurrot ja uu-

sien tuotteiden kehitys vaativat myös kärsivälli-

syyttä. On oltava kilpailukykyinen, innovatiivinen 

ja kaikkia osapuolia, ”stakeholdereita” puoleen-

sa vetävä.

Nämä globaalit trendit luovat ja parantavat 

metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja erityi-

sesti niin sanotuissa BRIC-maissa, joihin kuulu-

vat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. Näissä maissa 

markkinat kasvavat alueesta riippuen  vuodes-

sa noin 5-8 prosenttia, raaka-aineen saatavuus 

voidaan varmistaa ja osaaminen karttuu nopeas-

ti. Nämä alueet houkuttelevat investoijia lähelle 

markkinoita, esimerkiksi paperi- ja kartonkitehtai-

siin Kiinaan, sekä lähelle nopeasti kasvavia plan-

taasimetsiä, esimerkiksi sellutehdasinvestointei-

hin Brasiliaan. Kyseisissä maissa sekä myös Ve-

näjällä metsäteollisuuden syntyä ja kehittämistä 

tukee poliittinen ilmapiiri, jossa parannetaan met-

säteollisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä.

Kurssilla kommentoitua

”Kilpailu raaka-aineesta kiihtyy  

– jos ei ole raaka-ainetta,  

ei ole mitään.”
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Tulevaisuuden mahdollisuudet uusiutuvien 
materiaalien teollisuudessa
Tulevaisuuden mahdollisuudet uusiutuvien 
materiaalien teollisuudessa

Lauri Peltola
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Stora Enso Oyj

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Uusiutuvien materiaalien teollisuudesta, 
erityisesti sellu- ja pakkausteollisuu-

desta löytyy hyviä esimerkkejä siitä, mihin 
suuntaan teollisuus on suuntaamassa. Kulut-
tajat, metsänomistajat, sijoittajat, asiakkaat, 
kansalaisjärjestöt sekä monet muut tahot eri 
puolilla maailmaa kyseenalaistavat vanhoja 
toimintatapoja ja miettivät niille vaihtoehtoja. 
Vaaditaan kestävän kehityksen mukaisia tuot-
teita ja materiaaleja, jotka on tuotettu ympä-
ristöystävällisesti ja vastuullisesti. Myös met-
säteollisuudessa kyseenalaistetaan vanhoja 
toimintamalleja ja luodaan uusia.

Uudet toimintamallit liittyvät metsäteolli-
suuden kaikkiin osa-alueisiin: liiketoiminnan 
vastuullisuuteen, innovaatioihin, asiakkai-
siin, tuotteisiin, materiaaleihin ja prosessei-
hin. Hyvä esimerkki uudesta ajattelusta on 

esimerkiksi fossiilisia raaka-aineita, kuten 
muovia korvaava mikrokuitusellu. Se on 
täysin biopohjainen raaka-aine, jonka avulla 
sellukuidun ominaisuuksia voidaan kehittää. 
Mikrokuitusellu on perinteisen sellun jatko-
jaloste, ja sitä valmistetaan jakamalla sellu-
kuidut edelleen jalostettaviin rakenneosiin eli 
fibrilleihin. Prosessissa kehitetään yksittäisen 
sellukuidun ominaisuuksia. Tuloksena on 
raaka-aine, joka tarjoaa mahdollisuuden val-
mistaa entistä kevyempiä, mutta samalla kes-
täviä raaka-aineita. 

Mikrokuitusellu tarjoaa uudenlaista lisä-
arvoa paitsi nykyisiin tuotteisiin myös täysin 
uusiin käyttökohteisiin. Paperiteollisuudessa 
mikrokuitusellu antaa mahdollisuuksia kor-
vata erilaisia täyteaineita, jolloin esimerkiksi 
painopaperin ominaisuudet paranevat. Mik-
rokuitusellun ansiosta esimerkiksi pakkauk-
set ovat tulevaisuudessa entistä kevyempiä, 
tinkimättä kuitenkaan lujuusominaisuuksista. 
– Vähemmästä saadaan enemmän.

Tutkimus- ja tuotekehitystyön ansiosta 
litran jäätelöpakkaukseen käytetyn materi-
aalin määrä on pienentynyt lähes puolella 
viimeisen 35 vuoden aikana. Mikrokui-
tusellulla saavutetaan seuraavan puolen 
vuoden aikana lähes 15 viimeisen vuoden 
kehitystyötä vastaavat tulokset. Pienemmän 

Kurssilla kommentoitua

”Oulussa tehdään maailman 

korkealaatuisinta paperia, jossa on 

käytetty norjalaista marmoria ja 

brasilialaista eukalyptusta.”

raaka-ainekulutuksen lisäksi kevyemmät 
pakkaukset tuovat suuria säästöjä myös 
logistiikkakustannuksiin. 

Mikrokuitusellulla voidaan tulevaisuu-
dessa korvata hiilikuitua, synteettisiä kemi-
kaaleja sekä ajoneuvojen runkojen fossiilisia 
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raaka-aineita. Sen lujuusominaisuudet mah-
dollistavat tämän. Painetussa älyssä hyödyn-
netään myös bio- ja nanoteknologiaa. Älykäs 

lääkepakkaus perustuu pakkaukseen upotet-
tuun mikrosiruun ja sähköä johtavaan paina-
tukseen. t
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Päättäjien 31. Metsäakatemia

Puutuotteilla pelastamme planeetan

ta puusta, kun pitäisi ajatella sitä, millaisia tuottei-

ta globaali kuluttaja haluaa vuonna 2020.

Tällä en halua väheksyä metsän tai puun 

merkitystä, päinvastoin, metsissä ja puussa – oi-

kein oivallettuna ja kuluttajaa ymmärtäen – pii-

lee koko tämä planeetan pelastus! Puu on raa-

ka-aineena aivan loistava: se on uusiutuva ja siitä 

valmistettavat tuotteet ovat kierrätettäviä. Puun 

kaikkia mahdollisuuksia ei ole edes kartoitettu, 

koska tätä teollisuutta on pidetty metsäteollisuu-

tena, eikä innovatiivisena, uusiutuvien materiaa-

lien teollisuutena.

On korkea aika miettiä tarkoin sitä, millai-

sessa maailmassa ja millaisia tuotteita vaikkapa 

eurooppalainen tai aasialainen kuluttaja vuon-

na 2020 käyttää. Lasketteleeko ekologisesti yhä 

tiedostavampi turisti Italian Alpeilla mieluummin 

fossiiliseen, uusiutumattomaan raaka-aineeseen 

perustuvilla hiilikuitusuksilla, vai nanoteknologi-

alla uusiutuvasta ja kierrätettävästä puukuidusta 

tehdyillä mikrosellusuksilla?

Vuonna 2050 meitä on 9 miljardia ja nyky-

menolla hukumme fossiilisesta raaka-aineesta 

valmistettuun jätteeseen. Hukumme muoviin, jo-

ta menee jo nyt joka vuosi 90 miljoonaa tonnia 

maahan ja 10 miljoonaa tonnia mereen! – Meil-

lä on jo nyt ratkaisuja, jotka pelastavat planeetan 

muovikuolemalta, ja innovoimme niitä yhä lisää.

Puu on erinomainen asia ja siitä voidaan Suo-

messakin tehdä tuotteita, jotka ovat merkittävä 

osa tämä planeetan tulevaisuutta. Tuotteet eivät 

ehkä kaikilta osin ole samoja kuin tänä päivänä, 

eikä niiden luomisessa ole lähdetty liikkeelle kan-

nosta, vaan globaalista kuluttajasta. Lopputulos 

kuitenkin ratkaisee ja tässä tapauksessa se on se-

kä teollisuuden, suomalaisen metsän että kulutta-

jan ja planeetan kannalta onnellinen. n

Jouko Karvinen
Toimitusjohtaja
Stora Enso Oyj

Älykkäällä lääkepakkauksella on monia 
käytännöllisiä ominaisuuksia: pakkaus voi pitää 
päiväkirjaa, ja potilas voi tallentaa siihen tietoja 
voinnistaan. Se auttaa henkilöstöä kotihoidon 
potilasseurannassa ja kertoo lääkärille, jos 
lääkkeet ovat jääneet ottamatta.

Metsä kasvaa Suomessa onnellisen tietämättö-

mänä sitä ympäröivistä muutoksista. Sen sijaan 

suomalainen metsäteollisuus on kivuliaan tie-

toinen globaalin pelikentän myrskyistä. Suoma-

laisten metsien kasvun ja globaalin muutoksen 

ristiriita konkretisoituu kasvavina hakkuusääs-

töinä, kun toisaalta metsäteollisuus on supistu-

nut, ja yhtäältä metsät kasvavat entistä enem-

män.

Vierastan metsäteollisuus-sanaa. Eihän au-

toteollisuuskaan kutsu itseään metalliteollisuu-

deksi, eikä rengasteollisuus ole kumiteollisuutta. 

Koko tämän toimialan ajattelumalli perustuu sii-

hen, mitä voisimme jalostaa metsässä kasvavas-

PUHEESTA POIMITTUA
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Puurakentaminen puutuoteteollisuuden veturinaPuurakentaminen puutuoteteollisuuden veturina

Mikko Viljakainen
Toimitusjohtaja
Puuinfo Oy

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Rakentaminen on puutuotteiden suurin 
yksittäinen käyttöalue ja asiakasala. Noin 

70–80 prosenttia puutuotteista päätyy tavalla 
tai toisella rakentamiseen. Puutuotteita käyt-
tävät talotehtaat, teolliset jatkojalostajat, kuten 
liimapuu ja rakennuspuusepänteollisuus, huo-
nekaluvalmistajat sekä kuljetusvälineiden ja 
pakkausten valmistajat mutta myös yksityiset 
asiakkaat. Rakentamisessa puuta käytetään 
muun muassa runkorakentamiseen, sisustuk-
seen, pihapiirirakentamiseen sekä työmaa-
aikana muotteihin. Vaikka yli puolet puutuo-
tealan tuotannosta päätyy vientiin, kotimaa 
on suomalaisen puutuoteteollisuuden suurin 
yksittäinen markkina-alue.

Puun käytön lisäämiseen erityisesti kan-
sainvälisesti liittyy huomattavia mahdolli-
suuksia. Puun käyttöä voidaan kasvattaa myös 
kotimaassa, vaikka sen markkinaosuus raken-
tamisessa onkin jo nyt verrattain korkea. Eri-
tyisesti puun käyttöä tulisi laajentaa ammat-
timaiseen rakennuttamiseen ja puutuotteiden 
jalostusastetta tulisi nostaa. Kotimaa on tärkeä 
laboratorio viennissä kilpailukykyisten tuot-
teiden kehittämiselle. 

Kuluttajan oma valinta rakennusmate-
riaaliksi on useimmiten puu. Puuta halu-
taan erityisesti näkyviin pintoihin, mutta se 
käy myös runkomateriaaliksi. Vuonna 2010 
uusista pientaloista puisia oli 84 prosenttia, 

Kurssilla kommentoitua

”Teollista rakentamista on 

kehitettävä, sillä rakentaminen 

monimutkaistuu, säännökset 

lisääntyvät ja työväki vähenee.”

Puun kestävyyttä historian virrassa osoittaa se, 
että maassamme on edelleen keskiaikaisia, 
korkealle arvostettuja puukaupunkeja, 
muistuttaa Mikko Viljakainen. 

lomarakentamisesta lähes 100 prosenttia. Puun 
käyttö lisääntyy myös kerrostalorakentamisessa. 

Puu on rakennusmateriaalina yhtä tur-
vallinen kuin muutkin materiaalit. Määrä-
ysten mukaan rakennettu puinen kerrostalo 
on jopa paloturvallisempi kuin muut, sillä 
kahta kerrosta korkeammat puutalot varus-
tetaan automaattisella sammutusjärjestel-
mällä. Hyvin huollettu puutalo myös kestää. 
Vanhimmat maamme puurakennuksista ovat 
1700-luvulta. 

Puupinnoilla on myönteinen vaikutus 
talon sisäilmaan. Puupinnat tasaavat kosteu-
den vaihteluita, jolloin huoneilma koetaan 
miellyttävämmäksi, erilaiset haittatekijät, 
kuten pöly vähenevät ja muun muassa ilman-
vaihdon tarve pienenee. Tämän seurauksena 
puutalon omistaja säästää energiaa. Puulla on 
todettu myös antibakteerisia ominaisuuksia. 
Saunoissa puiset lauteet on todettu hygienian 
kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. 
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Päättäjien 30. Metsäakatemia vieraili Oulussa 
puusta rakennetulla Puu-Linnainmaan 
asuinalueella

Puu on ekotuote, jolla voidaan korvata 
rakentamisessa sellaisia tuotteita, joiden val-
mistus aiheuttaa puuta huomattavasti enem-
män hiilidioksidipäästöjä. Puu on jo kasva-
essaan sitonut ilmasta hiilidioksidia, joka 
varastoituu puutuotteeseen koko sen käyttöi-
äksi. Puinen omakotitalo varastoi hiiltä noin 
30 tonnia, joka vastaa perheen kymmenen 
vuoden autoilun tai kymmenen etelänloman 
päästöjä. Kun puutalosta luovutaan, siitä saa-
daan haluttaessa vielä käytön jälkeen energiaa. 
Euroopan unionin energia- ja ilmastotavoit-
teiden sekä luonnonvarojen käytön optimoin-
nin myötä puun käyttö rakentamisessa lisään-
tyy. Puurakentaminen on osaratkaisu pyrittä-
essä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Tämä on 
puualalle suuri mahdollisuus.

Hyötyäkseen tulevasta kehityksestä, on 
Suomen edelläkävijänä tarjottava käyttökel-
poisia ratkaisuja puurakentamiseen. Tämä 
edellyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä 
puurakentamisteollisuutta. Tarvitaan uusia 
palvelumalleja, ratkaisuja ja verkottumista 
rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä raken-
tajien kanssa. Tarvitaan pitkäjänteistä kysyn-
nän luomista ja kannusteita ympäristöystä-
vällisten rakentamisen ratkaisujen kehittämi-
seksi ja käyttämiseksi. Ympäristöystävällisen 
toiminnan tulisi olla kannattavin tapa toimia 
– myös rakentamisessa.

Kansallisten ilmastotavoitteiden saa-
vuttamisen kannalta puun käytöllä on rat-
kaiseva merkitys. Rakennusmateriaalien ja 
rakentamisen energiankulutuksen lisäksi 
myönteisiin ilmastovaikutuksiin päästään 
myös välillisillä vaikutuksilla: Mitä enemmän 
puusta rakennetaan, sitä enemmän hakkuissa 
kertyy energiakäyttöön soveltuvaa metsäbio-
massaa sekä paperiteollisuuden tarvitsemaa 
kuitupuuta. t

Puutalo on ekotuote

Ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymys-
ten merkityksen kasvaessa puurakentamiselle 
avautuu uusia markkinoita. Suomen, jolla 
on runsaasti kestävästi tuotettua puuraaka-
ainetta, kannattaa olla myös puurakentamisen 
edelläkävijä. Kaupungistuminen ja ympäris-
tön kuormitus lisääntyvät samalla kun luon-
nonvarat käyvät rajallisemmiksi. Haasteena 
on rakentaa hyvinvointia ja asuntoja vain 
kymmenesosalla nykyisestä luonnonvarojen 
kulutuksesta. 

Rakentaminen ja rakennukset kuluttavat 
noin 45 prosenttia maamme energiasta ja 
tuottavat noin 35 prosenttia hiilidioksidipääs-
töistä. Puurakentamisella ympäristövaikutuk-
sia voitaisiin pienentää merkittävästi. Puisten 
rakennustuotteiden valmistus ja kuljetus tuot-
tavat hyvin vähän hiilidioksidia kilpaileviin 
materiaaleihin verrattuna. 
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Päättäjien 30. ja 31. Metsäakatemia

Kurssilla kommentoitua

”Hirsitalon elinkaari on 150–200 

vuotta”

PUHEESTA POIMITTUA

Mammuttihirsi ponnistaa Pohjois-Pohjanmaalta maailmalle

Mammuttihirsi on Suomen johtava hirsitalojen 

valmistaja. Yritys perustettiin vuonna 1991 Mu-

hokselle,  mutta tehdaspalo tuhosi toimitilat huh-

tikuussa vuonna 1998. Uusi tehdas rakennettiin 

Ylikiiminkiin jo samana vuonna, ja tehdasta laa-

jennettiin kahteen otteeseen 2001 ja 2004. Uu-

si pääkonttori vihittiin 2005. 

MammuttiHirsi tähtää vahvasti Venäjälle, 
jossa mahdollisuudet ovat äärettömät, sanoo 
hallituksen puheenjohtaja Vesa Nylander. 
Venäjälle tullaan perustamaan tytäryhtiö.

MammuttiHirren toimitusjohtaja Juho Eronen.

Työvaiheessa olevia hirsiä Mammuttihirren 
tehtaalla.

Tällä hetkellä Mammuttihirrellä on 80 omaa 

työntekijää ja liikevaihto vuonna 2010 oli 21 mil-

joonaa euroa. Vielä toistaiseksi liikevaihdosta 

valtaosa tulee kotimaasta, mutta vientiin panos-

tetaan voimakkaasti. Mammuttihirrellä on Suo-

messa viisi ja Ruotsissa kaksi omaa myyntikont-

toria. Ulkomailla on kymmenen maahantuontie-

dustustoa. 

Mammuttihirren tuotteet painottuvat omako-

titaloihin ja vapaa-ajanasuntoihin. Kartanohen-

kinen Pikku-Pietari äänestettiin vuoden 2010 

Asuntomessujen parhaaksi puutaloksi. Rivita-

lorakentaminen on Mammuttihirrelle mahdol-

lisuus, mutta kerrostalorakentaminen ei. Yritys 

tarjoaa laajan tuote- ja palveluvalikoiman talo-

paketista muuttovalmiiseen toimitukseen, ja teh-

taalla on oma pystytyspalvelu.

Hirret mitoitetaan, sahataan ja lovetaan val-

miiksi tehtaalla. Tuotanto on pitkälle automatisoi-

tu siten, että hirret valmistuvat rakennuspiirus-

tusten perusteella. Asennus tehdään rakenne-

piirustuksiin ja hirsiin merkityn järjestyksen mu-

kaisesti. n
Juho Eronen 

Toimitusjohtaja
MammuttiHirsi Oy
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Päättäjien 31. Metsäakatemian kurssi tutustuu 
Mammuttihirren tehtaaseen.

Päättäjien 30. Metsäakatemian kurssi tutustuu 
Mammuttihirren tehtaaseen.
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Uusi bisnes piilee vanhan allaUusi bisnes piilee vanhan alla
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Biotalous toimintatapana ja mahdollisuutenaBiotalous toimintatapana ja mahdollisuutena

Juha Kuisma
Kylien liiketoiminta-asiamies
Suomen Kylätoiminta ry

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Biotalous on toimintatapana vastaus luon-
nonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuu-

toksen aiheuttamiin globaaleihin haasteisiin. 
Biotalous tarkoittaa sellaista kasvun aluetta, 
jossa jätevirta pienenee, ja vaurautta voidaan 
tuottaa enemmän samasta materiaalivirrasta.  
Rajat teollisen tuotannon, maa- ja metsätalo-
uden sekä yhdyskuntarakenteeseen kytkey-
tyvien materiaalikiertojen välillä katoavat.  
Biotaloudessa on päällimmäisenä kysymys 

siitä, millaisiin jalostaviin käyttöihin saatavilla 
oleva tai tunnistettu biomassa voidaan ohjata.

Biomassoilla on monia erityisominaisuuk-
sia. Ne ovat suhteellisen tasaisesti maapallolle 
jakautuneita, ne eivät aiheuta ilmastonmuu-
tosta ja uusiutuvat itsestään ihmisen puuttu-
matta.

Biotalous toimintatapana tarkoittaa bio-
massaan perustuvia tuotteita, biologisten 
prosessien käyttöä tuotannossa, ja tuotannon 

yhdistämistä haitattomaksi osaksi luonnon 
kiertoa ja ekosysteemiä. Se on toimintatapa, 
joka on välttämätön luovuttaessa fossiilisista 
polttoaineista. 

Taloutemme on perustunut ja perustuu 
”öljyn varassa loisimiseen”. Öljyntuotannon 
huippukohta on ohitettu ja kolmenkymmenen 
vuoden kuluttua investointihorisonttina on 
pysyvä ohje: ”irti öljyrakenteista”. Silloin öljyä 
ei ole jäljellä enää neljättäkään osaa sitä, mitä 
maapallolta löytyy öljyä. Volyymit ovat niin 
valtavia, etteivät uudet löydöt asiaa muuta. 
Tämä muuttaa maailmantalouden ja valtioi-
den voimasuhteet.

Viimeisen sadan vuoden aikana maailman 
tuotanto on nelikymmenkertaistunut, maail-
man väkiluku nelinkertaistunut, fossiilistien 
polttoaineiden tuotanto kuusitoistakertais-
tunut, ja veden käyttö yhdeksänkertaistunut. 
Öljyvarojen niukentuessa niille on löydettävä 
vaihtoehtoja, sillä uudet öljylöydöt eivät pysty 
tyydyttämään valtavaa tarvetta. 

Biotalous on Suomelle mahdollisuus

Suomen lähtökohta tämän tilanteen edessä on 
loistava. Olemme asukasta kohden lasketulla 
biokapasiteetilla mitattuna maailman neljän-
neksi rikkain ja nettobiokapasiteetilla mitat-
tuna Euroopan rikkain maa. Biokapasiteetti 
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on tuottavan pinta-alan summa, joka koostuu 
viljelys-, laidun- ja metsämaasta, kalastusalu-
eista sekä rakennetusta maasta. Sitä lasketaan 
niin sanottuina globaaleina hehtaareina (gha). 
Nettobiokapasiteetti saadaan vähentämällä 
biokapasiteetista oman kulutuksen vaatima 
ekologinen jalanjälki. 

Jo nykyisellä teknologisella osaamisella 
biomassan käyttö ja biomassan jalostusarvo 
voidaan kaksinkertaistaa, jolloin biotalouden 
osuus bruttokansantuotteesta olisi helposti yli 
50 prosenttia. 

Metsäteollisuuden tähänastinen menestys 
on ollut suurin este uuden biotalouden syn-
nylle. Suomalainen metsäteollisuus tekee vääriä 
tuotteita. Uusi maailma näkyy nimissä Domsjö, 
Kalundborg ja Borregaard. – Miksei Suomella 
ole vastaavia teollisia ekosysteemejä?

Tällöin biotalous ei enää ole perinteistä 
insinööritietoa, vaan osaamisen pääpaino 
tulee olemaan ekosysteemitiedossa ja ekolo-
gisten järjestelmien lukutaidossa. Osaami-
nen tarkoittaa luontoa imitoivaa teknologiaa 
ja suljettujen kiertojen tarkastelua kolmella 
tasolla: 1) kierrätys, 2) sivuvirtojen käyttö 
teollisen ekologian mielessä sekä 3) teollisen 

Juha Marttila, Terho Puustinen, Lea Houtsonen, Mari Vaattovaara ja Jukka Bisi (PMA 30)

tuotannon ja luonnonhoidon yhdistäminen.
Seuraavan kolmenkymmenen vuoden 

aikana luonnonvarapolitiikan järjestelmät 
muuttuvat.  Globaali kilpailu sekä uusiutu-
mattomista että uusiutuvista luonnonvaroista 
kiihtyy. Tämä johtaa siihen, että tehokas 
resurssien käyttö sekä energia- ja materiaa-
litehokkaat innovaatiot ovat tulevaisuuden 
merkittäviä kilpailutekijöitä. Luonnonvaroil-
taan vauras Suomi voi saavuttaa kilpailuetua 

käyttämällä hyödynnettävissä olevia biomas-
soja kestävällä ja tuottavalla tavalla.

Biotalous muuttaa käsityksemme myös 
siitä, mikä on optimaalinen yhdyskuntara-
kenne. Kolmenkymmenen vuoden kuluttua 
nykyiset ajattelutavat osoittautuvat vääriksi. 
Biotalous johtaa virtojen analyysin kautta 
”hajakoottuun” rakenteeseen, joka on myös 
demokraattinen ja sellaisena yhteiskunnalli-
sestikin uutta luovaa. t



32 | Päättäjien Metsäakatemia 2011

Metsäklusteri Oy modernin metsäsektorin 
tulevaisuuden tuotteiden tekijänä
Metsäklusteri Oy modernin metsäsektorin 
tulevaisuuden tuotteiden tekijänä

Lars Gädda
Tutkimusjohtaja
Metsäklusteri Oy

Päättäjien 30. Metsäakatemia

Suomen ensimmäinen Strategisen Huip-
puosaamisen keskittymä (SHOK), Met-

säklusteri Oy, käynnistettiin syksyllä 2007. 
Yhtiön omistajia ovat teollisuus (metsäteol-
lisuus, laitetoimittajat ja kemianteollisuus), 
tutkimuslaitokset sekä kahdeksan yliopistoa. 
Yhtiön toiminnan perustan muodostavat 
5–10 vuotta kestävät tutkimusohjelmat. Toi-
minta perustuu yhdessä laadittuun tutkimus-
strategiaan, jossa määritellään metsäklusterin 
tavoitteet sekä tutkimusohjelmien teemat.

Ensimmäinen tutkimusstrategia, joka 
toimi ensimmäisten tutkimusohjelmien val-
mistelujen pohjana, julkaistiin syksyllä 2006. 
Tutkimusstrategia päivitettiin vuonna 2010, ja 
se jakaantuu kolmeen painopisteeseen.

Uuden tutkimusstrategian painopisteet

Asiakas ja käyttäjä kehityksen vetäjänä -pai-
nopisteessä tutkimuksen ja innovaatioiden 

ytimessä ovat asiakkaiden ja käyttäjien näkö-
kulmat. Tuotteiden ja palveluiden lisäarvo 
syntyy vuorovaikutuksessa näiden kohde-
ryhmien kanssa. Tämä vaatii aktiivista kykyä 
ennakoida asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita, 
odotuksia ja käyttäytymistä.

Uusien materiaalien, palveluiden ja lii-
ketoimintamallien mahdollisuudet -paino-
pisteessä tähdätään siihen, että uudet mate-
riaalit ja palvelujen yhdistäminen tuotteisiin 
muodostavat merkittäviä uuden liiketoimin-
nan osa-alueita. Maailman väkirikkaiden 
kansojen vaurastuessa materiaalien ja raaka-
aineiden käyttö kasvaa. Uusiutumattomien 
materiaalien niukkuus avaa uusia mahdolli-
suuksia uusiutuvien puupohjaisten materiaa-
lien käytölle.

Metsäklusteri kestävän biotalouden 
rakentajana -painopiste rakentuu uusiutuviin 
materiaaleihin perustuvaan biotalouteen. Se 
nähdään kestävän yhteiskunnan rakentamisen 
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Kurssilla kommentoitua

”Korvataan lentopolttoaine bio-

dieselillä: miljoonasta kuutiometristä 

puuta saadaan 100 000 tonnia 

biodieseliä.”

pakkauksista ja taloista bioenergiaan ja bio-
polttoaineisiin sekä moniin erilaisiin bioma-
teriaaleihin ja biotuotteisiin. 

Monipuoliset tutkimusohjelmat

Strategian toteuttamiseksi Metsäklusteri 
Oy:ssa on viisi tutkimusohjelmaa, joille ohja-
taan sekä yksityistä että julkista tutkimus-
rahoitusta. Yritysten lisäksi tutkimusohjel-
mia rahoittavat Tekes, Suomen Akatemia ja 
Euroopan Unioni. Metsäklusteri Oy:llä on 
käynnissä ohjelmatoimintaa kolmen teeman 
alla. Toiminnan kokonaisvolyymi vuosina 
2008−2011 on noin 75 miljoonaa euroa.

Älykkäät ja resursseja säästävät tuotan-
toteknologiat, EffTech-ohjelman tavoitteena 
on kehittää uudenlaisia, niukkaresurssisia ja 
energiatehokkaita tuotantojärjestelmiä, joiden 
avulla vähennetään sellun, paperin ja karton-
gin valmistuksen pääomaintensiivisyyttä ja 
parannetaan koko klusterin tehokkuutta ja 
joustavuutta.

Kuvassa on havainnollistettu puun rakenne puusta selluloosapolymeerin rakennekaavaan. 
Metsäklusterin koordinoimat tutkimusohjelmat liittyvät näistä johdettuihin metsätuotteisiin, 
puutuotteisiin, kuitupohjaisiin tuotteisiin, polymeereihin ja kemikaaleihin sekä bioenergiaan. 
(Lähde: Theodore H. Wegner, PhD, USDA Forest Service. Size scale of lignocellulosics)

Size scale of lignocellulosics
Theodore H. Wegner, PhD, USDA Forest Service

April 7, 2011

Lars Gädda

4

edellytyksenä, ja sitä haluaa vahvasti myös 
Euroopan unioni. Suomessa merkittävin 
uusiutuvan materiaalin lähde ovat kasvavat ja 
kestävästi hoidetut metsävarat, joita meillä on 
velvollisuus käyttää.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet 
kehittyä metsäklusterin vetämänä kestävän 
kehityksen ja biotalouden edelläkävijäksi. 
Tulevaisuuden biotaloudessa puuta käyte-
tään entistä monipuolisemmin papereista, 
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Suomi on siirtymässä uuteen biomassojen hyö-

dyntämisvaiheeseen. Yksittäiset hankkeet, ku-

ten risupaketit, pelletit, biovoimalaitokset ja bio-

diesel eivät kuitenkaan nosta biomassojen ja-

lostusarvoa sellaiselle tasolle, että se korvaisi 

paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden vien-

titulojen vähentymisen. Suomen pitää keskittyä 

biojalostamojen mahdollisuuksiin todella vaka-

vasti ja kokonaisvaltaisesti. 

Chempolis on ryhtynyt perustamisvuodes-

taan 1995 lähtien luomaan uutta biojalostustek-

nologiaa. Yhtiö on kehittänyt kolmannen suku-

polven biojalostusteknologian. Menetelmä on 

laajasti patentoitu ja monipuolisesti ulkopuolis-

ten tahojen arvioima. Yhtiöllä on tällä hetkellä 

käynnissä neuvottelut teknologiasiirrosta Kiinas-

sa, Intiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa.

Toisin kuin perinteisen sellunvalmistusme-

netelmän ligniini, Formico®-teknologialla tuo-

tettu ligniini on rikitöntä, tasalaatuista ja kui-

vaa. Ligniini sopii erilaisten komposiittien side-

aineeksi ja on tärkeä komponentti myös hart-

sien valmistuksessa. Yksi formico®-teknologian 

sivutuotteista on etikkahappo, jota käytetään 

esimerkiksi pinnoitteissa ja ftaalihapon sekä 

sen johdannaisten valmistuksessa. Formico®-

teknologiat mahdollistavat monipuolisen muo-

vituotannon.

Puu sopii hyvin raaka-aineeksi formico®-

teknologioille. Puun selluloosa, hemiselluloosa 

ja ligniini voidaan tuotteistaa edellä mainituik-

si tuotteiksi. Suomessa on valmis logistiikka ole-

Suomessa ei ole kokonaisvaltaista biomas-
sojen jalostuspolitiikkaa, sanoo toimitus-
johtaja Esa Rousu.

Arvoa intensiivisestä ja tehokkaasta kuidun 
tuotannosta, EffFibre-ohjelman tavoitteena on 
kasvattaa kotimaisen puuraaka-aineen saa-
tavuutta ja puuntuotannon kustannustehok-
kuutta sekä parantaa koko klusterin kilpailuky-
kyä kehittämällä uudenlaisia energiatehokkaita 
ja resursseja säästäviä tuotantoteknologioita. 
Tavoitteeseen päästään, kun ymmärretään ja 
hyödynnetään puun kasvua ohjaavat geneet-
tiset mekanismit, hyödynnetään intensiivisen 
metsänhoidon mahdollisuudet Suomessa sekä 
parannetaan sellunvalmistuksen hyötysuhdetta 
nykyisissä ja uusissa prosesseissa.

Tehokkaat verkostot matkalla kohti uusia 
tuotteita ja prosesseja, EffNet-ohjelman tavoit-
teena on parantaa koko klusterin kilpailukykyä 
kehittämällä uudenlaisia nanoselluloosaan 
perustuvia energiatehokkaita ja resursseja sääs-
täviä tuotantoteknologioita sekä vähentämällä 
klusterin pääomaintensiivisyyttä huomattavasti 
yksinkertaisimmilla prosesseilla.

Tulevaisuuden biojalostamo, FuBio-ohjel-
man tavoitteena on erottaa puusta arvokkaita 
ainesosia ja kemiallisia yhdisteitä sekä kehittää 
toimiva ja tehokas biojalostamo-teknologia eli 
seuraavan sukupolven sellutehdas. Lisätavoit-
teena on luoda jatkojalostukselle uusia polkuja 
ja arvoketjuja lähtökohtana kemian, biotekno-
logian ja öljynjalostuksen prosessit.

Tulevaisuuden asiakasratkaisut, FoCuS-
hankkeen tavoitteena on kehittää metsäklus-
terin nykyisissä arvoketjuissa uusia asiakastar-
peisiin sopivia tuotteita ja palvelukonsepteja 
sekä kehittää asiakasratkaisuja uusille tuotealu-
eille. Lisäksi pyritään kehittämään liiketoimin-
tapotentiaaliltaan merkittäviä uusia tuotteita ja 
palveluja sekä vahvistamaan poikkitieteellistä 
tutkimusta ja liiketoimintaosaamista. Lisäta-
voitteena on hyödyntää muotoilun ja käyttäjä-
lähtöisen suunnittelun mahdollisuuksia. t

Päättäjien 31. Metsäakatemia

massa. Kaikki tarvittavat hyödykkeet on saatavis-

sa Suomesta. Biojalostamot voivat olla kannatta-

via selvästi pienempinä yksiköinä kuin sellu- ja 

paperiteollisuudessa.

Chempolis – Mahdollisuuksia jalostamassa

PUHEESTA POIMITTUA
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Suomessa voidaan valmistaa kaikki proses-

sin tarvitsemat laitteet, koska samoja laitteita 

käytetään sellu- ja paperiteollisuudessa. Myös 

materiaalit ovat tuttuja ja osaaminen riittävää 

prosessi-, putkisto-, laitos- ja ympäristösuunnit-

telussa.

Nyt tarvittaisiin vain riittävän voimakas taho, 

joka kokoaa intressiverkoston ja lähtee rakenta-

maan biojalostusketjumallia ensin Suomeen ja sit-

ten ulkomaille. Ajankohta on mitä sopivin nous-

seiden ympäristötavoitteiden ja teollisuusmaiden 

taantuman takia. n

Esa Rousu
Toimitusjohtaja
Chempolis Oy

Kolmannen sukupolven formico®-teknologiaan perustuvassa biojalostamossa biomassa voidaan 
hajottaa kolmeen pääkomponenttiin: glukoosiin, pentooseihin ja ligniiniin. Kustakin komponentista 
voidaan tuottaa useita kaupallisia tuotteita. Glukoosin jatkojalostuksessa tyypillisimmät tuotteet 
ovat alkoholit ja orgaaniset hapot. Lääketeollisuudelle kiinnostavia tuotemahdollisuuksia ovat 
penisilliini ja biohajoavat muovit. Pentoosien tuotteistamisessa ksyloosi on ollut kiinnostava 
ksylitolin, furfuraalin, furfuryylialkoholin ja sen johdannaisten valmistuksessa.

Suomen menestyksen uusi strategia on bio-
massapohjaisen jalostusarvon nostaminen, 
toteaa Chempoliksen toimitusjohtaja 
Esa Rousu.

Päättäjien 31. Metsäakatemian kurssilaiset 
tutustuivat Chempoliksen toimintaan.

Glugoosi, alkoholit, orgaaniset hapot
Selluloosa-jakeesta (C6-sokerit)

Biomassa

Lannoite
Tuhkasta

Sähkö
Höyry

3G formico�
biojalostamo Ksyloosi, biokemikaalit...

Hemiselluloosa-jakeesta (C5-sokerit, pentoosi)

Ligniini, komposiitit, hartsit
Ligniini-jakeesta

voimalaitos
tai

kaasutus
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Chempoliksen formico® -teknologiaan perustuva biojalostamon tuotantolaitos.
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Kurssilla kommentoitua

”Puu on erinomainen  

komposiitti.”

Biomassan käyttö valtaa uusia alueitaBiomassan käyttö valtaa uusia alueita

Ali Harlin
Professori
VTT

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Nanoteknologia on noussut vuosikym-
menessä laboratorioista tuotteiksi ja 

teollisuutta muuttavaksi tekijäksi. On löydetty 
menetelmiä, joilla molekyylien ja kompo-
siittien välillä olevia nanometrien kokoisia 
rakenteita voidaan muokata, lisäksi niitä voi-
daan järjestää halutuilla tavoilla uusiksi suori-
tuskykyisiksi ja aktiivisiksi materiaaleiksi. 

Metsäteollisuudessa nanoteknologia 
näkyy selkeimmin painatus- ja pakkaustuot-
teiden uusina kuitu- ja päällysmateriaaleina 
sekä älykkäinä materiaaleina. Kilpailun kove-
tessa nykytuotteiden kilpailukyvyn paranta-
minen ja uudistaminen on luonnollista, var-
sinkin kun tuotannon laitteet ja markkinat 
ovat jo olemassa. 

Toisaalta nanoteknologia voi mahdol-
listaa myös metsäteollisuuden tuotteiden 
siirtymisen aivan uusille tuotealueille, kuten 
elintarvikkeisiin, kosmetiikkaan tai tekni-
siin tuotteisiin. Tällaisia suuria siirroksia on 
tapahtunut esimerkiksi siirryttäessä sahatuo-
tannosta paperintuotantovaltaiseen teolli-
suuteen. Nämä muutokset ovat hitaita, mutta 
vääjäämättömiä.

Nanoselluloosa on herättänyt paljon kiin-
nostusta puulle lisäarvoa tuottavana tuotteena. 
Nanoselluloosaa saadaan avaamalla sellu-
loosakuidun seinämää entistä pienemmiksi 

rakenteiksi.  Nanokuituinen selluloosa on erit-
täin hienorakenteista, mutta pitkää kuitua. Sille 
on tyypillistä erittäin korkea lujuus, kyky kiin-
nittyä mineraaleihin, lisäksi sillä on materiaa-
leja vahvistava ominaisuus. Paperissa nanosel-
luloosa lisää kuitujen sitoutumista ja vähentää 
huokoisuutta. Nanoselluloosan käytöllä saavu-
tetaan entistä lujempia ja keveämpiä paperi- ja 
kartonkilaatuja sekä aivan uusia kilpailuky-
kyisempiä tuotteita, jotka murtavat aiemmat 
käsitykset tuotteiden suorituskyvystä. Niillä on 
myös alhaisemmat ympäristövaikutukset.

Vastaavia ominaisuuksia on myös hel-
pommin valmistettavassa mikroselluloosassa, 
jota käytetään nykyisin jo lääkkeiden lisäksi 
paperinvalmistuksessa. Toisaalta voidaan 
valmistaa pieniä kiteisiä, täyteaineina ja lujit-
teina käytettyjä selluloosaytimiä eli nanoki-
teistä selluloosaa. Nanokiteinen selluloosa on 
parhaimmillaan silloin, kun halutaan lisätä 
materiaalien kiteisyyttä. Yhtenä esimerkkinä 
ovat muovien ominaisuuksien parantaminen. 

Muovia käyttävään pakkausteollisuuteen 
kaivataan vaihtoehtoja uusiutumattomista 
materiaaleista tehtävien tuotteiden rinnalle, 
sanoo Ali Harlin.

Nanokiteisellä selluloosalla on myös kyky 
muodostaa värejä.

On selvää, että nanoteknologian hyväk-
sikäyttö metsäteollisuudessa kasvaa tulevai-
suudessa. Tämä vahvistaa kuitupakkausten 
kilpailukykyä verrattuna muovipakkauksiin. 
Painopaperit hyötyvät kehityksestä uusien 
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keveämpien tai mineraalipitoisempien pape-
rilaatujen kautta. Myös mekaanisen metsäte-
ollisuuden tuotteet hyötyvät uusista nanotek-
nisistä suojausmenetelmistä.

Kiinnostavinta on kuitenkin se, miten 

puupohjaisille tuotteille voidaan avata täysin 
uusia käyttökohteita.  Kuinka paljon nykyisiä 
teknokemian tuotteita voidaan korvata, tai 
kuinka paljon voidaan luoda täysin uusia tek-
nisiä kemikaaleja ja materiaaleja korvaamaan 

öljypohjaisia tuotteita? Myös tuotteet elintar-
viketeollisuudessa sekä hygienia- ja pyyhintä-
alueilla voivat muuttaa merkittävästi kemial-
lisen metsäteollisuuden päätuotteiden arvon-
muodostusta. t
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Päättäjien 30. Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan  
yhteenveto: Metsiin perustuva hyvinvointi vuonna 2050
Päättäjien 30. Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan  
yhteenveto: Metsiin perustuva hyvinvointi vuonna 2050

Tiina Rytilä
Johtaja
Päättäjien Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia

Suurten integraattien rinnalle on syntynyt 
pieniä tuotantolaitoksia ja puusta valmis-

tetaan täysin uusia tuotteita, kuten lääkkeitä 
ja biokemikaaleja. Puurakentamisen innova-
tiiviset ratkaisut ovat uusiutuneen metsäte-
ollisuuden menestystuote. Metsän merkitys 
hiilen nieluna ja varastona sekä puutuottei-
den merkitys hiilen varastona ovat kasvaneet, 
ja niillä on taloudellista arvoa. 

Näin visioivat Päättäjien Metsäakatemian 
30. kurssin osallistujat pohtiessaan, millaista 
metsiin perustuvaa hyvinvointia Suomessa on 
neljänkymmenen vuoden kuluttua, ja miten 
sellaiseen maailmaan matkataan. 

Integraattien sellunkeiton rinnalle  
uusia tuotteita

Sellunkeitto isoissa integraateissa säilyy Suo-
messa myös tulevaisuudessa. Nykyisten sel-
luintegraattien elinvoimaisuuden ja kilpailu-
kyvyn turvaaminen on lisäksi edellytys aivan 
uusien tuotteiden kehittämisessä. 

Metsäakateemikkojen mukaan Suomen 
tulisi rohkeasti panostaa öljypohjaisen yhteis-
kunnan päättymiseen. Öljypohjaisia tuotteita 
pitää korvata puupohjaisilla, innovatiivi-
silla ratkaisuilla. Näiden perustana on oltava 
fokusoitu tutkimus, ja toimintaympäristöstä 

on luotava innovaatioita stimuloiva. Valtio voi 
politiikallaan edesauttaa näissä. 

Koska keksintöjen kaupallistaminen vie 
aikaa, uusien tuotteiden kehitykseen ja niiden 
tuotteistamiseen on panostettava nyt. Yritys-
verkostot ja kumppanuudet luovat mahdol-
lisuuksia hyödyntää erilaisia innovaatioita, 
kehittää niistä tuottavaa bisnestä. 

Luonnonvarojen riittävyys nousee tule-
vaisuudessa kriittiseksi kysymykseksi, joten 
uusien tuotteiden pitää korostaa ympäris-
töystävällisyyttä. Puu korvaa tulevaisuudessa 
ympäristöä enemmän kuormittavia materi-
aaleja. Ympäristöystävällisyys ei kuitenkaan 
myy, vaan materiaalin on täytettävä myös 
muita tarpeita.

Ilmastonmuutos tukee puuratkaisuja 

Kurssilaiset ihmettelivät, miksei meillä vielä 
ole uusia puupohjaisia tuotteita? Rakenta-
misen kohdalla selityksiä löydettiin paitsi 
normeista myös rakentamiseen piintyneistä 
tavoista. Vaikka tekniikka esimerkiksi puu-
kerrostalojen valmistamiseen on olemassa, ne 
eivät käytännössä ole lyöneet itseään läpi.

Koulutus luo puitteet puupohjaisille 
innovaatioille. Rakennusinsinöörien kou-
lutuksessa puun osuutta on kasvatettava, ja 

käsityö- ja taideaineiden asema on säilytettävä 
peruskoulussa. Puu on opittava tuntemaan 
materiaalina paremmin. Metsäakateemikot 
ihmettelivät, miksi teräs ja lasi jyräävät puun 
arkkitehtien lopputöissä ja tämänhetkisissä 
elinympäristöissä? 

Ilmastonmuutoksen torjuminen, sii-
hen sopeutuminen ja energiaintensiivisyys 
ovat vahvoja megatrendejä. Nämä todettiin 
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kiistattomasti puun puolestapuhujiksi. Kes-
kustelussa painotettiin lisäksi, että ilmasto-
vaatimukset tulevat näkymään myös vaati-
muksena tiiviimpään rakentamiseen, jotta 
liikennepäästöt saadaan vähenemään. Tilaus 
tiiviille kaupunkimaiselle puurakentamiselle 
on olemassa.

Kaupungin ja kunnan päättäjillä on tär-
keä rooli. Yleiskaavassa ja asemakaavoissa 
pitäisi huomioida puurakentamisen edistä-
minen. Samoin julkisten hankintojen kilpai-
lutuksessa ja julkisessa rakentamisessa pitäisi 
ottaa huomioon rakenteiden koko elinkaa-
ren, ei vain rakentamisen, aikaiset ilmasto-
vaikutukset.

Puurakenteisten talojen kysynnän ja tar-
jonnan lisäämiseen voidaan luoda kannus-
tavia politiikkakeinoja. Taloudelliset kan-
nusteet ovat tehokkaampia kuin velvoitteet. 
Esimerkkeinä mainittiin muun muassa vero-
huojennukset tai kompensaatiot niille talon-
rakentajille, jotka valitsevat puun rakennus-
aineeksi. Verotuksen kautta voitaisiin siirtää 
hiilitase kustannuksena asumiseen ja raken-
tamiseen.

Ekosysteemipalveluista tulovirtaa

Hiilen varastoituminen luontoon on ekosys-
teemipalvelu, jota pystytään mittaamaan. 
Jotta yhteiskunta voisi kannustaa ylläpitämään 
ekosysteemipalvelua, tarvitaan kansallinen 
tilinpitojärjestelmä. 

Hiilivarantoja voidaan arvottaa päästö-
kaupan avulla jo nyt. Puuvarastojen ylläpitoon 
ja kasvattamiseen tarvittaisiin yhteiskunnalli-
sia ohjauskeinoja, porkkanaa, ei keppiä. 

Kansainvälisissä sopimuksissa pitäisi huo-
mioida myös puurakentaminen hiilen varas-
tona. Suomen tuleekin aktiivisesti kehittää las-
kentamalleja, joilla puutuotteiden hiilivaranto 
on osana laskelmia. Laskentamenetelmissä 

pitää katsoa Suomea kokonaisuutena, ei yksit-
täistä metsää. 

Metsäakateemikot visoivat, että metsän-
omistajat saattavat eriytyä hiilensitojiin, suo-
jelijoihin ja puuntuottajiin. t
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Puuta ja turvettaPuuta ja turvetta
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Yksityismetsien merkitys puumarkkinoillaYksityismetsien merkitys puumarkkinoilla

Jussi Leppänen
Varttunut tutkija
Metsäntutkimuslaitos

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Yksityismetsätalous perustuu Suomessa 
talonpoikaisen maanomistuksen perin-

teeseen. Metsät siirtyvät pääasiassa suvussa 
sukupolvelta toiselle. Valtion ja yhtiöiden 
merkitys puumarkkinoilla on yksityismetsiin 
verrattuna melko pieni, sillä yli 80 prosenttia 
kotimaan markkinahakkuista tulee yksityis-
metsistä. 

Metsäteollisuuden tuotannon kasvu on 
perustunut yksityismetsien hakkuiden ja eri-
tyisesti 1990-luvulta alkaen myös tuontipuun 
lisääntymiseen. Tuontipuun vähennyttyä 
Venäjän puutullipäätösten seurauksena met-
säpoliittinen paine on kohdistunut yksityis-
metsien hakkuiden lisäämiseen. 

Yksityismetsänomistus on Suomessa laaja-
pohjaista. Joka viides yli 20-vuotias suomalai-
nen on metsänomistaja. Yli hehtaarin kokoisia 
metsätila-kokonaisuuksia on 375 000. Metsä-
taloudellisesti merkitystä katsotaan yleensä 
olevan yli viiden hehtaarin metsätiloilla. 
Nämä kattavat 76 prosenttia metsätilakoko-
naisuuksista ja 98 prosenttia yksityismetsien 
metsämaan alasta. Yli viiden hehtaarin met-
sätilojen kohdalla maanviljelijöiden osuus on 
16 prosenttia. Heidän lisäkseen viisi prosent-
tia metsänomistajista on sivutoimisia maan-
viljelijöitä. Maanviljelijöillä on keskimääräistä 
suuremmat tilat, joten heidän osuutensa met-
sämaan alasta on suurempi. 

Metsänomistajat ikääntyvät nopeasti ja 
heidän keski-ikänsä on jo 60 vuotta. Eläke-
läiset ovat suurin ja edelleen kasvava met-
sänomistajaryhmä 45 prosentin osuudel-
laan. Palkansaajien osuus on vakiintunut 30 
prosenttiin metsänomistajista. Muita kuin 
maa- tai metsätalousyrittäjiä on seitsemän 
prosenttia. 

Metsänomistajien ongelmana ovat suku-
polvenvaihdokset, joita osaltaan vaikeuttaa 
kireä perintö- ja lahjaverotus: verotuksessa 
metsätaloutta ei Suomessa muutoinkaan 
pidetä monesta muusta kilpailijamaasta poi-
keten itsenäisenä elinkeinona. Myöskään 
pirstoutuvaan metsänomistukseen ei ole ollut 
riittävää halukkuutta puuttua poliittisesti, 
vaan tilanne on ollut jo pitkään pikemminkin 
päinvastainen. Pitkällä aikavälillä syntynyt 
kiinteistörakenne onkin osassa maata ongel-
mallinen: uusjaolla voitaisiin parantaa met-
sätalouden kiinteistörakennetta jopa neljällä 
miljoonalla hehtaarilla.

Puumarkkinoilla toimii vuosittain 20−30 
prosenttia metsänomistajista. Mahdollisia 
paikallisia puunostajia on 5-10 ja vuosittain 
puukauppoja tehdään 80 000–120 000 kap-
paletta. Suomessa paikallisesti merkittäviä 
puunostajia on noin 170, joista valtaosa toimii 
vain omalla alueellaan. Paikalliset puunosta-
jat yleensä hankkivat tukkipuuta sahaukseen 

sekä välittävät kuitupuun edelleen sellu- ja 
paperiteollisuudelle. Vain kolme suurinta 
yhtiötä ostaa puuta lähes koko maan alueella. 
Ne ostavat myös kuitupuuta omaan käyt-
töönsä. Toisaalta energiapuun ostajien määrä 
on lisääntynyt ja ne ostavat myös kuitupuu-
mittaista energiapuuta.

Puumarkkinakeskustelu koskee siis lähes 
poikkeuksetta aina tulevaa kelirikkoaikaa ja 
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kesäkautta. Ongelmat kasautuvat, jos met-
säteollisuusyhtiöt eivät ole pystyneet kerryt-
tämään riittäviä pystyvarantoja ja valmiin 
puutavaran varastoja. Puuta korjataan talvi-
kohteilta lisääntyvässä määrin kesä- ja keli-
rikkoaikaan. Taustalla on metsäteollisuusyhti-
öiden pyrkimys varastojen pienentämiseen ja 
puunkorjuun sovittamiseen puunjalostuksen 
rytmiin.

Myös puunkorjuutyötä tekevien metsän-
omistajien määrä ja hankintahakkuut ovat 
vähentyneet, mikä on pienentänyt kausittai-
sen joustavuuden mahdollisuutta. Kelirikko- 
ja kesähakkuiden lisäämisen vastapainoksi 
yksityismetsänomistajat pyrkivät lisäämään 
todennäköiset korjuuvauriot puun hintaan. 
Samoin hyvä korjuukelpoisuus ja sen eteen 
tehdyt investoinnit merkitsevät lisähintaa 
puulle. Tästä syystä voidaankin väittää, että 
poikkeuksellisen korkea hintataso pelasti 
lauhojen, lähes pakkasettomien talvien 
2007−2008 puumarkkinat. 

Suomessa eri markkinaosapuolilla on 
käytössään hyvä puumarkkina-informaatio 
ja keskeiset alan toimijat käyttävät Metsän-
tutkimuslaitoksen keräämiä puumarkkina-
tietoja. Myös Maa- ja metsätalousministeriö 
on kiinnittänyt huomiota puumarkkinoiden 
toimivuuteen perustamalla puumarkkina-
työryhmän, jossa eri osapuolet voivat keskus-
tella yhdessä puumarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseen liittyvistä seikoista.

Yksityismetsänomistajat myyvät 80 pro-
senttia puumääristään pysty-kaupoilla ja 20 
prosenttia hankintakaupoilla. Hankintakau-
pat ovat pystykauppoja pienempiä ja niitä 
tehdään lukumääräisesti enemmän. Vuosina 
2004−2008 puukaupan tehneistä metsänomis-
tajista neljä viidestä oli tehnyt pystykaupan ja 
lähes joka toinen hankintakaupan. 

Yksittäinen metsänomistaja voi tehdä 
puukauppoja usealla eri tavalla. Vuosina 
2004−2008 lähes 60 prosenttia metsänomis-
tajista teki puukauppoja suoraan puunostajan 
kanssa ilman ammattiapua tai sitoutumista 
yhteen puunostajaan. Metsänhoitoyhdistyk-
selle annetulla valtakirjalla puukauppoja teki 
enemmän kuin joka kolmas metsänomistaja. 
Yli viidennes metsänomistajista teki metsä-
yhtiöiden kanssa sopimusasiakkuuskauppoja. 

Metsäntutkimuslaitoksen Suomalainen 
metsänomistaja 2010 -tutkimuksen aineistosta 
tehdyssä puumarkkinatutkimuksessa todet-
tiin puuntarjonnan riippuvan positiivisesti 
seuraavista tekijöistä: puun hinta, puuston 
määrä, metsätilan koko sekä vertailuryhmään 
nähden miessukupuoli ja maatalousyrittäjyys. 
Negatiivisesti vaikuttivat tulojen kasvu, omis-
tajan ikä sekä muu tavoiteryhmä kuin moni-
tavoitteisuus. Puuntarjontaa vähensi tilastolli-
sesti merkitsevästi, jos omistajan tavoitteissa 
korostui virkistyskäyttö tai jos hänellä ei ollut 
selkeitä tavoitteita.

Yksityismetsien puukauppaa koskevassa 
julkisessa keskustelussa tulee esille vuosittain, 
onko puuta markkinoilla riittävästi vai liian 
vähän. Ilmapiiriä on kiristänyt myös suurim-
pien metsäteollisuusyhtiöiden harjoittama 
ostokartelli vuosina 1997−2004. 

Keskustelua on kuitenkin helpompi tulkita 
eri puumarkkinaosapuolten näkökulmista, 
jos siihen liitetään myös vuodenaika ja se, 
että noin puolet yksityismetsistä korjattavasta 
puusta suositellaan korjattavaksi talviaikaan. 
Vain kymmenesosa yksityismetsien puusta 
voidaan suositusten mukaan korjata aina, 
myös kelirikkoaikana, ja loput 40 prosenttia 
kesäaikaan. Syynä korjuurajoituksiin ovat 
puustolle, maapohjalle ja tiestölle aiheutuvat 
vauriot. Kun tarkastellaan talvikauden hak-
kuumääriä, 50 prosentin osuuteen ei päästä 
kuin parhaimpina yksittäisvuosina. Todel-
lisuudessa jäädään 35−45 prosentin tasolle. 
Silti talvikuukausina puuta korjataan keski-
määräistä enemmän. t

Marja Ekroos, Niina Mykrä ja Juha Marttila (PMA 30).
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Päättäjien 30. Metsäakatemia

PUHEESTA POIMITTUA

Yhteismetsä on alue, jonka yhteismetsän osak-

kaat omistavat yhdessä ja jonka pääasiallisena 

tarkoituksena on metsätalouden harjoittaminen 

kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Yh-

teismetsän voi perustaa esimerkiksi suvun met-

sistä, tai liittää metsänsä jo olemassa olevaan yh-

teismetsään. 

Osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat 

yhteismetsän osakaskunnan. Käytännön toimin-

nasta vastaa toimitsija tai osakkaiden keskuu-

destaan valitsema hoitokunta. Yhteismetsän toi-

mintaa säätelee yhteismetsälaki, ja yhteismetsäl-

lä on kirjanpito- ja tilintarkastusvelvollisuus.

Yhteiskunta kannustaa yhteismetsiin

Metsien pirstoutumista halutaan estää ja muo-

dostaa suurempia metsäalueita. Siksi yhteismet-

sien perustamista ja metsänomistajien liittymistä 

yhteismetsiin tuetaan monin keinoin. Yhteismet-

sän perustaminen tai yhteismetsän osakkaaksi 

liittyminen on edullista, sillä varainsiirto- tai luo-

vutusvoittoveroa ei tällöin peritä. Kiinteistötoimi-

tuksista, joissa yhteismetsä perustetaan tai kiin-

teistön alue liitetään yhteismetsään, ei peritä toi-

mitusmaksua.

Yhteismetsää hoidetaan ja käytetään metsä-

suunnitelman mukaan. Metsäsuunnitelman mu-

kaiset hakkuut ja hoitotyöt varmistavat kestä-

vän ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden 

harjoittamisen.

Yhteismetsästä on monia etuja

Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen, jonka 

verotus on alhaisempaa kuin yksityishenkilöiden. 

Puunmyynti- ja muiden pääomatulojen vero on 

Vaihtoehtona yhteismetsä

yhteismetsällä kaksi prosenttiyksikköä pienempi 

kuin yksityishenkilöillä. Yhteismetsän osakkailleen 

jakama ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa.

Kun metsää hoidetaan suurempana yksikkö-

nä, myyntipuulle saadaan parempi hinta ja han-

kinnoissa pienemmät yksikkökustannukset. Yh-

teismetsän metsätalouden kannattavuus on pa-

rempi. Isossa yhteismetsässä myös virkistys-, 

metsästys- ja muut tuottomahdollisuudet laa-

jenevat.

Yhteismetsän hallintomalli on toimiva ja hyvin 

samantyyppinen kuin esimerkiksi osakeyhtiössä. 

Päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. 

Yhteismetsäosuus oman tilan vaihtoehtona

Uuden yhteismetsän voi perustaa vähintään kak-

si metsänomistajaa. Perustamissopimusta seu-

raa maanmittaustoimitus, ohjesäännön laatimi-

nen, hallinnon järjestäminen ja metsäsuunnitel-

man tekeminen. Metsäkeskus valvoo yhteismet-

sien perustamista ja toimintaa.

Olemassa olevan yhteismetsän osakkaaksi 

pääsee ostamalla myynnissä olevia yhteismet-

säosuuksia tai tilan, johon kuuluu yhteismetsä-

osuus. Oman kiinteistön tai sen osan voi liittää 

yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan. 

Yhteismetsä on vaivaton ja tuottava metsän-

omistusmuoto, joka sopii periaatteessa lähes 

kaikille metsää omistaville. Yhteismetsän osak-

kaana metsänomistaja jatkaa edelleen metsäta-

louden harjoittajana, mutta hän on siirtänyt met-

sänhoitoon, puukauppaan ja hallintoon liittyvät 

tehtävät yhteisesti valituille luottamushenkilöille 

ja metsäammattilaisille. Vastineeksi hän saa vuo-

sittain varman ja vakaan tulovirran. 

Sukupolven vaihdosta suunnittelevalle met-

sänomistajalle yhteismetsä on harkinnanarvoi-

nen ratkaisu. Yhteismetsän osakkuuksia on hel-

pompaa jakaa kuin pirstoa metsätila pienemmik-

si palstoiksi. n

Markus Laatikainen
Toiminnanjohtaja

Posion yhteismetsä

Markus Laatikainen johtaa Posion yhteis-
metsää, jonka pinta-ala on 29 000 hehtaaria 
ja jossa on noin 900 osakasta. Se on Suomen 
neljänneksi suurin yhteismetsä.
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Metsien käsittelyyn lisää vapauksiaMetsien käsittelyyn lisää vapauksia

Juha Rautakoski
Toiminnanjohtaja
Metsänhoitoyhdistys 
Kalajokilaakso

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Suomen metsien hoitoa ja käyttöä ohjaa-
vat keskeiset ohjauskeinot ovat metsälaki, 

metsänhoitosuositukset, metsäsertifiointi ja 
näiden tukena vahva metsäneuvonta. 

Metsälaissa (1996) asetetaan metsien 
käsittelyn velvoitteet ja rajoitteet. Myynti-
hakkuista pitää tehdä metsänkäyttöilmoitus, 
metsä on uudistettava päätehakkuun jälkeen, 
metsää ei saa hävittää eikä hakata vajaatuot-
toiseksi ja arvokkaat elinympäristöt tulee 
säilyttää. Metsälaki määrittää eräänlaisen 
minimitason metsänhoidolle, mutta se ei riitä 
hyvän metsänhoidon ohjeeksi.

Tärkein metsänhoidon ohjauskeino onkin 
Hyvän metsänhoidon suositukset (2006). 
Metsänhoitosuosituksissa on erotettu selke-
ästi metsän uudistamiseen tähtäävät vanhan 
metsän päätehakkuut ja toisaalta kasvuisten 
metsien kasvatushakkuut. Suositukset ohjaa-
vat hakkuita määrittämällä milloin metsä 
on järkevää kasvattaa ja käsitellä harvennus-
hakkuilla, tai milloin vanha metsä kannattaa 
uudistaa ja miten uudistaminen erilaisilla 
maapohjilla kannattaa toteuttaa. Suositukset 
ohjaavat taimikonhoitoa pienestä taimikosta 
kymmenmetriseen nuoreen metsään. Suo-
situkset ohjaavat myös metsälannoituksia, 
kunnostusojituksia sekä ohjeistavat ympäris-
tönhoitoa, metsien suojelua ja jokamiehenoi-
keuksia.

Metsäsertifiointi puolestaan velvoit-
taa metsänomistajia ja metsäalan toimijoita 
hyvään metsänhoitoon. Sertifiointi kertoo 
puutuotteiden kuluttajille, että alueen metsiä 
hoidetaan ja käytetään kestävästi. Yli 90 pro-
senttia maamme metsistä on sertifioitu. Sen 
merkitys hyvän metsänhoidon ohjauskeinona 
on kasvanut nopeasti.

Aika kuitenkin muuttuu

Perinteisten maanviljelijöiden lisäksi met-
sää omistavat nykyään monet muut kansa - 

laisryhmät, kuten palkansaajat, yrittäjät ja eläke-
läiset. Samalla metsänomistajien arvot, asenteet 
ja tarpeet ovat muuttuneet. Taloudellinen tuotto 
ei välttämättä ohjaa metsän käyttöä samoin kuin 
ennen, vaan sen rinnalle, jopa tilalle ovat tulleet 
ympäristöä, maisemaa, ulkoilua ja muita vastaa-
via arvoja korostavat asenteet. Samaan aikaan 
metsämme kasvavat yli 100 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa, mutta hakkuut ovat tästä vain 
runsaat puolet. 

Maa- ja metsätalousministerin asettama 
laaja työryhmä pohti asiaa syksyllä 2010 ja 
päätyi yksimielisessä esityksessään siihen, että 
on tullut aika vähentää metsätalouden sään-
telyä ja ohjausta. Työryhmän mukaan hyvä 
metsänhoito ja kestävyys voidaan turvata, 
vaikka metsänomistajan vastuuta ja vapauksia 
lisätään. Näin taloudellista tuottoa korostavat 
voivat tehostaa oman metsänsä käyttöä, ja 
metsän muita arvoja korostavat voivat toimia 
vapaammin eri tavalla. Osa metsistämme voisi 
olla heikommassakin hoidossa kestävyyden 
siitä vaarantumatta.

Jatkuva kasvatus, tai tarkemmin eri-ikäisra-
kenteisen metsän kasvatus, on yksi tapa moni-
puolistaa metsien käsittelyä. Menetelmässä 
metsän kasvatus perustuu poimintahakkuisiin 
ja luontaiseen uudistumiseen, jolloin met-
sän elinkaareen ei sisälly selkeää päätehak-
kuu- ja uudistamisvaihetta. Metsää käsitellään 
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Metsäntutkimuslaitos selvitti metsänomistajien kiinnostusta jatkuvan kasvatuksen käyttöön. 
Tulokset kertoivat, että metsänomistajista puolet oli valmis ainakin kokeilemaan menetelmää 
metsissään. (Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 203, 2011)
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puukohtaisesti, kun taas nykymenetelmissä 
käsittely on metsikkökohtaista.

Menetelmä soveltuu lähinnä kuusivaltai-
siin metsiin. Lähtökohtana on se, että met-
sässä on valmiiksi paljon erikokoisia puita, 
eli erirakenteisuutta. Hakkuussa poistetaan 
viallisia puita, vanhoja ”kypsiä” puita, ja 
harvennetaan nuorempien puiden ryhmiä. 
Tavoitteena on, että metsään jää riittävä määrä 
erikokoisia kehityskelpoisia puita. Jatkuvaan 
kasvatukseen soveltuvia eri-ikäisrakenteisia 
kuusimetsiä on metsäalastamme arviolta vajaa 
viisi prosenttia, joten valtamenetelmää jatku-
vasta kasvatuksesta ei tule.

Jatkuvan kasvatuksen riskit

Jatkuvan kasvatuksen riskinä ovat ennen 
muuta jäljelle jäävälle puustolle aiheutuvat 
korjuuvauriot. Tämän vuoksi puunkorjuu 
joudutaan ajoittamaan lyhyeen talvikauteen, 
jolloin maa on jäässä. 

Suurin riski jatkuvan kasvatuksen käy-
tölle on kuitenkin se, että kohteet valitaan 
väärin ja hakkuut ovat liian rajuja. Hak-
kuiden jälkeen metsät ovat herkästi vajaa-
tuottoisia jätemetsiä. Tästä on käytännön 
kokemuksia Pohjois-Pohjanmaalla, jossa 
vajaatuottoiset jätemetsät on määrätietoi-
sella työllä saatu vuosikymmenien aikana 
kasvukuntoon. 

Jatkuva kasvatus on oikein valituilla koh-
teilla ja oikein toteutettuna järkevä mene-
telmä. Siksi toiminnalla on oltava selkeät 
pelisäännöt. Valmisteilla olevat metsälain ja 
metsänhoitosuositusten uudistukset kannat-
taa toteuttaa niin, että hyvän metsänhoidon 
periaate säilyy maamme kilpailuvalttina jat-
kossakin. t
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Päättäjien 31. Metsäakatemia

Poliittiset linjaukset siitä, kuinka Suomi 
täyttää uusiutuvan energian direktiivin 

velvoitteet, on linjattu marraskuussa 2008 
annetussa hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- 
ja energiastrategiassa. Uusiutuvilla energialäh-
teillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi ja bio-
energiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuorove-
den liikkeistä saatavaa energiaa. Suomessa bio-
energian käyttö on neljännes koko valtakunnan 
energiankulutuksesta. Bioenergia edustaa yli 80 
prosenttia uusiutuvista energialähteistä.

Strategian tavoitteena on kääntää energian 
loppukulutuksen kasvu laskuun. Tavoitteena 
on myös nostaa uusiutuvan energian osuus 
38 prosenttiin uusiutuvan energian direk-
tiivin velvoitteen mukaisesti vuoteen 2020 
mennessä. Tavoite on haastava ja sen saavut-
taminen riippuu olennaisesti metsäenergian 
saatavuudesta sekä siitä kääntyykö energian 
kulutus laskuun.

Haastavasta tavoitteesta huolimatta Suo-
men luonnonvarat mahdollistavat uusiutuvan 
energian käytön lisäämisen. Tämän käyn-
nistämiseksi kuitenkin tarvitaan nykyisten 
tukijärjestelmien tehostamista ja ohjausra-
kenteiden muuttamista. Suomen tulee kyetä 
lisäämään seuraavan vajaan 10 vuoden aikana 
uusiutuvaa energiaa noin 30 terawattitun-
nilla. Se on huikea määrä, sillä se on vähän 
enemmän kuin kaikkien olemassa olevien ja 

valmistuvan (Olkiluoto 3) ydinvoimalaitosyk-
siköiden yhteinen energiamäärä. 

Suomelle on etua monipuolisesta ener-
giapaletista. Maamme energiastrategia ja bio-
energian käytön lisääminen tukevat toisiaan. 
Tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden 
käytön vähentäminen. Yhdyskuntien bio-
lämmöntuotantoon on kehitetty korkealuok-
kaista teknologiaa ja osaamista. Kemiallisen 
metsäteollisuuden lisäksi myös mekaanisessa 
metsäteollisuudessa ollaan kiinnostuneita 
yhdistetystä sähkön ja lämmön tuotannosta 
(CHP – mahdollisuus). Sähköntuotannossa 
energiayhtiötä kiinnostavat hyvät seospoltto-
ominaisuudet. Tulisija- ja pienkattilateknolo-
gia on kehittynyt merkittävin askelin.

Bioenergioiden käytön myönteiset vaiku-
tukset ympäristö- ja ilmastokysymyksiin ovat-
kin Suomelle ja maailmanlaajuisesti ratkai-
sevan tärkeitä. Ne on myös otettu huomioon 
tehdyissä kansainvälisissä sopimuksissa ja kan-
sallisissa ohjelmissa. Velvoitteen täyttäminen 
edellyttää niin puuperäisen energian, jätepolt-
toaineiden, lämpöpumppujen, biokaasun kuin 
tuulienergiankin käytön voimakasta lisäämistä.

Metsäteollisuuden rakennemuutos

Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa se, että 
pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian 

asettamisen jälkeen metsäteollisuudessa 
tapahtuva rakennemuutos on vaikuttanut 
uusiutuvan energian tuotantoon Suomessa. 
Suomen uusiutuvasta energiasta suuri osuus 
perustuu metsäteollisuuden puuperäisten 
sivutuotteiden, kuten mustalipeän, kuoren ja 
sahanpurun, tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Vuonna 2010 Suomen uusiutuvasta ener-
giasta saatiin tällaisista sivutuotteista noin 
puolet. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, 
että metsäteollisuuden sivutuotteista saatavan 
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Päättäjien 31. Metsäakatemia hakkuukohteella 
Kiimingissä.

uusiutuvan energian väheneminen voidaan 
korvata muulla uusiutuvalla energialla. 

Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta 
johtuva vaje voitaisiin kattaa lisäämällä muuta 
metsäenergiaa. Se ei ole kuitenkaan aivan 
yksinkertaista. Biopolttoaineiden suurin 
ongelma fossiilisiin polttoaineisiin nähden on 
varastoitavuus ja kuljetuslogistiikan haasteelli-
suus. Turpeen tuotantoketju perustuu yksittäi-
siltä yrittäjiltä hankittaviin urakointi- ja kul-
jetuspalveluihin. Toimintamallit ovat hiottuja 
ja käytännössä testattuja. Turpeen tuotantoon 
ja kuljetuksiin liittyvä toimitusvarmuus onkin 
hyvällä tasolla. On tehtävä vielä paljon töitä, 
jotta puupohjaiset biopolttoaineet saavuttavat 
vastaavan tuotanto- ja kuljetusvarmuuden ja 
ennakoitavissa olevan kustannustason.

Turpeen tuotantovarmuus heikkenee

Tämä kesä on kuitenkin osoittanut myös 
turvetuotannon haavoittuvuuden. Kulunut 
kesä oli lämmin ja sateinen. Turvetuotannon 
kannalta tärkeitä pitkiä alkukesän poutajak-
soja ei juuri ollut Keski-Suomessa, Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaalla eikä Lounais-Suomessa. 
Näillä alueilla turpeen tuotantomäärät jäivät 
noin puoleen tavoitteesta. Turveteollisuus 
tulee jäämään tänä vuonna tavoitellusta ener-
giamäärästä noin 6 TWh. Se on sama määrä 
kuin tavoitteena oleva rakennettu tuulivoima 
Suomessa vuosikymmenen loppuun men-
nessä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että turpeen toi-
mitusvarmuus ja hintavakaus heikentyvät tule-
vaisuudessa. 1970- luvun lopulla ja 1980- luvun 
alussa käyttöön otetuista soista poistuu tuotan-
nosta tällä vuosikymmenellä 37 000 hehtaa-
ria. Lupien saanti uusiin tuotantoalueisiin on 
vaikeaa. Ei ole liioiteltua sanoa, että nykyinen 

tilanne vaarantaa 38 prosentin uusiutuvien 
energiamuotojen tavoitteen saavuttamisen. 

Turpeen tai hiilen avulla voidaan biomas-
san poltossa valita korkeammat höyryn arvot 
ilman investointikustannusten jyrkkää nousua. 
Seospoltossa laitosten käytettävyys paranee 
ja käyttökustannukset alenevat, kun kattilan 
likaantuminen ja korroosio saadaan hallittua. 
Toisaalta suuria biomassalaitosinvestointeja ei 
synny, ellei polttoaineen saatavuudesta ja hinta-
vakaudesta ole varmuutta. Turpeen vaihtoehto 
puun seospolttoaineeksi on kivihiili.

Yhteiskunnan ohjausinstrumenttien käyttö 
vaikuttaa energiavalintoihin ja investointiha-
lukkuuteen. Energiastrategiset ratkaisut ovat 
aina pitkävaikutteisia. Päättäjiin kohdistuu 
suuria paineita siinä, miten osuvia ratkaisut 
tulevat olemaan sekä kansantaloudellisesti 

että liiketaloudellisesti. Samalla olisi osattava 
turvata energiahuoltomme varmuus ja soveltu-
vuus maamme olosuhteisiin ja tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa.

Energiataloutemme suuntaamisessa yhä 
tärkeämmiksi ovat tulleet ympäristö- ja ilman-
suojelulliset tavoitteet ja kansainväliset sopi-
mukset. Kun ympäristöpäästöjä aiotaan konk-
reettisesti pienentää, energiastrategisia toisiaan 
tukevia osioita ovat energian tehokkaan käytön 
edistäminen ja energian säästö sekä vähemmän 
saastuttavien (uusiutuvien) energiamuotojen 
lisääminen. Suuri merkitys on myös julkisten 
ohjauskeinojen avulla tapahtuva valistus ja 
energiatottumuksiin vaikuttaminen. 

Maailma pelastetaan vain yhteistyöllä

Asetetut tavoitteet ovat hyviä. Äärimmäisen 
tärkeää on saavuttaa kansainvälinen konsen-
sus siitä, mitä uusiutuvan energian lisäyksellä 
tavoitellaan. Jotta lopputulos olisi tavoiteltu, 
ohjauskeinoihin tulee saada globaali ulottu-
vuus. Mitä teemme, jos uusiutuvan energian 
kustannukset eivät putoa hiilen kustannusta-
son alle maailmanlaajuisesti?  

On oltava aito idealisti, mikäli uskoo, että 
ihmiskunnan enemmistö maksaa energias-
taan korkeampaa hintaa vain sen vuoksi, että 
se tuotetaan ideologisesti hyväksytyllä tavalla. 
Tähän ei ole valitettavasti ollut merkittä-
vää intoa edes rikkaissa maissa. Kehittyvissä 
maissa päivänpolttavana asiana ei ole vuosi-
kymmenien aikana etenevä ilmastonmuutos 
vaan yhteiskuntien tavoitteet ja murheet ovat 
akuuteimmissa asioissa.

Ilman globaalia konsensusta vaarana on 
vain päästöjen siirtely maasta toiseen ilman 
merkittävää hyötyä hiilidioksidipäästöjen 
vähenemisessä. t
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Päättäjien 31. Metsäakatemia

Venäjällä on maailman suurimmat metsä-
varat, sillä viidennes maailman metsistä 

ja yli puolet havupuumetsistä kasvaa Venä-
jällä. Venäjän metsät kasvavat noin miljardi 
kuutiometriä vuodessa. Tästä hyödynnetään 
vajaa viidennes. Alhaista hyödyntämisastetta 
selittää osaltaan se, että vain noin 40 prosent-
tia metsäalasta on luokiteltu puuntuotantoa 
varten, esimerkiksi ikiroudan alueet ja muut 
vähäpuustoiset alueet sekä suojelu- ja virkis-
tysmetsät on rajattu puuntuotannon ulkopuo-
lelle. Lisäksi metsävaroista 70 prosenttia sijait-
see Siperian ja Kaukoidän federaatiopiireissä 
ikiroudan ja kehittymättömän tieverkon alu-
eilla. Vain neljännes puunjalostuskapasitee-
tista sijaitsee näillä alueilla.

Lähialueellamme Luoteis-Venäjällä met-
sistä kasvaa 10 prosenttia, mutta puunjalos-
tuskapasiteetista siellä on melkein 40 prosent-
tia. Toisaalta Luoteis-Venäjälläkin voitaisiin 
korjata ekologisesti kestävästi moninkertai-
nen määrä puuta nykyiseen verrattuna.

Metsien hyödyntämistä rajoittaa myös 
niiden puulajikoostumus sekä tulli- ja tarif-
fipolitiikka. Luoteis-Venäjällä hakkuumää-
rästä jopa neljäsosa on lehtikuitupuuta, josta 
alueen oma metsäteollisuus pystyy hyö-
dyntämään vain puolet. Hakkuutoiminnan 
kannattavuuden kannalta vienti olisi elin-
tärkeää. 

Venäjän puuvarannosta kolmannes on 
lehtikuusta, jota esimerkiksi sellunkeitossa 
voi suuren pihkapitoisuuden vuoksi olla män-
tykuidun seassa vain 10–15 prosenttia. Met-
säteollisuuskonserni Ilim Group on tutkinut 
lehtikuusen käyttöä sellunvalmistuksessa. 
Tulosten mukaan lehtikuusesta valmistettu 
sellu soveltuisi hyvin saniteetti- ja hygienia-
tuotteisiin suuren imukyvyn vuoksi.

Metsäteollisuuden tuotanto toipumassa 
talouskriisistä

Vuonna 2010 mekaanisen metsäteollisuuden 
tuotanto kasvoi 11 prosenttia ja massa- ja 
paperiteollisuuden kuusi prosenttia. Metsä-
teollisuuden tuotannossa saavutettiin vuoden 
2007 taso, lukuun ottamatta puunkorjuuta 
(-25 %) ja sahatavaraa (-18 %). Venäjä on riip-
puvainen metsäteollisuuden viennistä, sillä 
päätuotteissa vientiin menee yli puolet tuo-
tannosta. Tärkeimpinä markkina-alueita ovat 
Kiina ja Euroopan Unioni. 

Metsäteollisuuden osuus Venäjän viennin 
kokonaisarvosta oli vuoden 2011 alkupuolis-
kolla noin kaksi prosenttia, kun polttoainei-
den ja energian osuus oli 70 prosenttia. Met-
säteollisuuden osuus teollisuustuotannosta 
ja teollisuuden työvoimasta on ollut viime 
vuosina noin neljä prosenttia. Nämä luvut 

osoittavat, että metsäteollisuus ei ole ykkösala 
Venäjällä, mikä on heijastunut myös valtion 
harjoittamaan metsäpolitiikkaan. Luoteis-
Venäjällä metsäteollisuus on sen sijaan tärkeä 
teollisuuden ala.

Tavoitteena lisätä omaa puunjalostusta

Venäjän metsäpolitiikan tavoitteina on 2000-
luvun puolivälistä lähtien ollut uudistaa 
metsälainsäädäntöä ja metsähallintoa, lisätä 
metsien käyttöastetta ja metsätuloja, vähentää 
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merkittävästi raakapuun vientiä, lisätä omaa 
puunjalostusta sekä torjua laittomia hakkuita 
ja laitonta puutavaran kauppaa. 

Vuonna 2008 laaditun Venäjän metsä-
sektorin kehittämisstrategian 2020 mukaan 
monien metsäteollisuustuotteiden tuotanto-
määrät aiotaan kaksin- tai kolminkertaistaa. 
Metsätalousviraston johdolla valmistellaan 
vuoteen 2020 ulottuvaa kansallista metsäoh-
jelmaa, jonka lisäksi alueet laativat omia alu-
eellisia metsäohjelmiaan.

Hallitus hyväksyi vuonna 2007 ase-
tuksen metsien käytön ja puunjalostuksen 
prioriteetti-investoinneista vauhdittaakseen 
metsäteollisuuden investointeja. Listalle on 
hyväksytty tähän mennessä 95 hanketta, joi-
den investointien yhteisarvo on 10 miljar-
dia euroa. Vain noin neljäsosa hankkeista 
on toteutunut suunnitellusti talouskriisin ja 
rahoitusvaikeuksien vuoksi. 

Suomalainen metsäteollisuus on inves-
toinut Venäjälle 1990-luvun alusta lähtien yli 
miljardi euroa. Luoteis-Venäjälle ja Mosko-
van ympäristöön on noussut seitsemän sahaa, 
kolme aaltopahvitehdasta, vaneritehdas, kaksi 
viilutehdasta ja kaksi pehmopaperilaitosta. 
Tehtaat työllistävät noin 2300 henkeä.

Venäjä Suomelle tärkeä kauppakumppani

Suomi vie Venäjälle pääosin korkealaatuista 
paperia ja kartonkia. Vuonna 2008 metsäte-
ollisuustuotteiden viennin arvo oli 630 mil-
joonaa euroa, ja vuonna 2010 507 miljoonaa 
euroa. Venäjä on Suomen metsäteollisuuden 
tärkeimpiä vientimaita Saksan ja Britannian 
jälkeen.

Venäjältä on tuotu Suomeen lähinnä raa-
kapuuta (noin 70 % tuonnin arvosta), havu-
sahatavaraa, vaneria ja sanomalehtipaperia. 

Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo 
vuonna 2008 oli vajaa 800 miljoonaa euroa. 
Tuonnin arvo putosi 60 prosenttia vuonna 
2009, mutta elpyi viime vuonna.

Metsäkoneiden ja puutavara-autojen 
kauppa kasvoi suotuisasti talouskriisiin asti, 
jolloin viennin arvo oli noin 150 miljoonaa 
euroa vuodessa. Venäjän nostaessa kuor-
matraktoreiden ja puutavara-autojen tuonti-
tulleja 10–15 prosentin tasosta 25 prosenttiin 
vuoden 2009 alussa vienti hiipui. Vuonna 
2010 kauppa-arvo oli kolmasosa vuoteen 2007 
verrattuna.

Puunjalostuksessa käytettävien koneiden 
vienti laski 2000-luvun puolivälin noin 90 
miljoonasta eurosta vajaaseen 30 miljoonaan 
euroon vuonna 2010. Mikäli Venäjän metsä-
teollisuuden investoinnit saavat tuulta pur-
jeisiinsa, avautuu Suomen viennille mahdol-
lisuuksia. t

Kai Lintunen,
Outi Kuittinen ja 
Eeva-Liisa Inkeroinen
(PMA 30)
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Päättäjien 30. Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan  
yhteenveto: Millä metsäsektori vahvistumaan ja 
uudistumaan?

Päättäjien 30. Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan  
yhteenveto: Millä metsäsektori vahvistumaan ja 
uudistumaan?

Harri Hänninen
Johtaja
Päättäjien Metsäakatemia

Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien Metsäakatemian 31. kurssin työ-
pajoissa pohdittiin keinoja metsäsekto-

rin vahvistamiseen ja uudistamiseen. - Millä 
metsäala saataisiin uuteen nousuun? Eniten 
mahdollisuuksia nähtiin puutuoteteollisuu-
dessa, mutta myös sellunkeiton sivuvirroissa 
nähtiin uuden alkuja. Innovaatioita on, mutta 
yrittäjyyttä ja uskallusta puuttuu, kuten myös 
metsäalan bisnesenkeleitä.

Asenteiden on muututtava 
rakentamisessa

Vaikka lainsäädäntö on muuttunut ja puu-
rakenteisten kerrostalojen rakentaminen on 
mahdollista, puurakentaminen on vähäistä. 
Kaupungeilla on kaavoitusmonopoli, ja ne 
voisivat kaavoittaa esimerkiksi kokonaisia 
puutalokaupunginosia. 

Metsäakateemikkojen mukaan asenteissa 
onkin eniten korjattavaa. Suomessa on vahva 
aluerakentamisen aikana sementoitu betoni-
rakentamisen kulttuuri. Betonin verottami-
nen ohjaisi kehitystä, mutta epäiltiin, josko se 
kuitenkaan olisi paras keino. 

Rakennuttajat eivät helposti innostu 
puurakentamisesta, koska rakentamisen vas-
tuukaari on pitkä ja puu kerrostalojen raken-
nusmateriaalina outo ja uusi. Puurakentami-
sen kustannustasoa kasvattaa paloriskeihin 

varautuminen. Toisaalta puukerrostalon 
pystyttämisessä on selkeitä mittakaava- ja 
nopeusetuja betonirakentamiseen verrattuna, 
joita ei ehkä ole tiedostettu.

Kasvavilla korjausrakentamismarkkinoilla 
asuntoyhtiölaki jarruttaa uusien materiaalien 
käyttöä. Jos rakennuksesta saneerataan vain 
osa, se pitää lain mukaan korjata alkuperäiseen 
tasoon, muutoin yhdenvertaisuusperiaate ei 
toteudu. Lisäksi hankintalaki rajoittaa pienten, 
innovatiivisten ja kokeilevien rakentajien osal-
listumista julkisiin rakennushankkeisiin.

Vaikka vientiteollisuus ei olekaan riip-
puvaista kansallisista säädöksistä, näyttäviä 
kansallisia esimerkkejä tarvittaisiin. Suuret 
julkiset rakennushankkeet ovat tässä avain-
asemassa. Tarvittaisiin jotain sellaista kuin 
puurakenteinen Guggenheim. 

Täysin uutena vientimahdollisuutena 
nähtiin kevytrakenteiset talopaketit, joille esi-
merkiksi kehitysmaissa olisi kysyntää. Talojen 
tulisi olla nopeita pystyttää, halpoja rakentaa 
ja kevyitä kuljettaa. Uudet komposiittimate-
riaalit voisivat sopia näihin. Kevytrakenteiset 
valmispuutalot voisivat olla ratkaisu myös 
kriisialueiden telttakylille. 

Keskustelussa tuotiin esiin, ettei puuteol-
lisuudessa myöskään oikein ymmärretä desig-
nin mahdollisuuksia. Kun rakentamista, sisus-
tamista tai puutuotteita myydään designilla, 

puu ei ole itseisarvo, vaan ratkaisu jonkin 
idean toteuttamiseen.

Kuluttajien tarpeet on tunnistettava

Metsäakateemikkojen mukaan tie metsäalan 
uuteen nousuun edellyttää tulevaisuuden 
kuluttajien tarpeiden tunnistamista ja nii-
den tyydyttämistä suomalaisella osaamisella. 
Oleellista on kuluttajien tarpeista kertovien 
heikkojen signaalien kuunteleminen. Kun 
puunjalostusala ymmärretään asiakasta pal-
velevana alana, päästään eteenpäin.
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Päättäjien 31. Metsäakatemian kurssilaiset kurssin päätöstilaisuudessa Uudella Seurahuoneella 
Oulussa.

Katja Keitaanniemi (PMA 31)

Asiakastarpeet toimivat myös brändin 
rakentamisessa. Ideana on, että kerrotaan 
yhdessä esimerkiksi elintarviketeollisuuden, 
kuten Nestlen kanssa suoraan kuluttajalle, 
miksi tämä tuote (pakkaus) on parempi kuin 
toinen. Esimerkiksi älykäs lääkepakkaus ei ole 
arvo sinänsä, vaan lääkkeen oton helpottami-
nen, muistaminen.

Pakkauksissa kuitutuotteet ovat lähes 
poikkeuksetta ympäristöystävällisempiä kuin 
öljypohjaiset, mutta brändäämisessä tätä ei 
ole osattu hyödyntää. Elintarvikepakkauk-
sissa myös lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa 
siihen, käytetäänkö niissä kierrätyskuitua vai 
neitseellistä kuitua. Tavoitteena tulisi olla bio-
pohjainen ja kierrätettävä materiaali.

Sellusta on löydetty monia aineita, joista 
on saatavissa uusia teollisuuden sivuvirtoja. 

Kiinnostava, innovatiivinen sivuvirtoihin 
perustuva tuote, jolla on pieni liikevaihto, ei 
kuitenkaan välttämättä kiinnosta suurteolli-
suutta. Olennaista onkin tunnistaa partnerit, 
joille bisnesidea kaupataan. Näille jo muuta-
mien miljoonien liikevaihto voi olla riittävä 
bisnes. Suurteollisuus voisi myös kaupata 
patenttejaan Nokian malliin.

Uskallus yrittää edellyttää lupaa 
epäonnistua

Metsäakateemikot totesivat, ettei suomalainen 
yhteiskunta ole tällä hetkellä kovin yrittäjämyön-
teinen. Yrittäjyys nähdään usein itsekkyytenä ja 
ahneutena, menestystä ei ole hyvä näyttää.

Toisaalta ihmiset ovat turvallisuushakui-
sia eivätkä uskalla yrittää. Epäonnistumisia 
ja konkursseja pelätään. Mitä varhemmin 
epäonnistutaan, sen parempi, koska se on 

halvempaa, ja sen jälkeen on mahdollisuus 
vielä suuntautua uudelleen.

Opiskelijoiden keskuudessa yrittäjyysil-
mapiirin todettiin kuitenkin onneksi olevan 
nykyisin myönteisempi. Nuoret ovat roh-
keampia luomaan itse omat työpaikkansa. 
Koulutuksessa tulisikin luoda yrittäjyyttä 
arvostava asenne jo varhaisessa vaiheessa, 
mieluiten peruskoulussa. 

Yritystukiin metsäakateemikot suhtau-
tuivat kriittisesti. Ihmeteltiin kun verotusta 
ei haluta käyttää ohjauskeinona, vaikka se 
saattaisi monesti olla tukia kustannustehok-
kaampi tapa. Nähtiin kuitenkin, että jos tuet 
kokonaan poistettaisiin, uusia yrittäjiä ei ehkä 
saataisi sitäkään kuin nyt. 

Tukiviidakkoa ja -byrokratiaa tulisi kui-
tenkin karsia reippaalla otteella. Ja säilyttämi-
sen sijaan yritystukien tulisi ohjata uudistumi-
seen. t



Metsäakatemian toiminta 2011Metsäakatemian toiminta 2011
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Päättäjien 30. MetsäakatemiaPäättäjien 30. Metsäakatemia

Osallistujat

Auvinen Riitta, Soprano Oyj, Bisi Jukka, Metsähallitus, Ekroos Marja, Eduskunta, ympäristövaliokunta, Ervasti Pekka, Suomen Kuvalehti, 
Eräjää Sini, Suomen luonnonsuojeluliitto, Haapiainen Jari, Keskustan eduskuntaryhmä, Harju Pauli, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 

Hiironniemi Silja, Valtiovarainministeriö, Houtsonen Lea, Opetushallitus, Häggblom Rainer, Vision Hunters Oy, Ilmasti Pentti, ,Stora Enso Oyj, Fine 
Paper, Inkeroinen Eeva-Liisa, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Joukio Riikka, Metsäliitto Group, Kuittinen Outi, Demos Helsinki, Kukkasniemi Ola, 

Puusepänliike Wooden Oy, Lehtinen Teppo, Ympäristöministeriö, Leppä Timo, Kemianteollisuus ry, Lintunen Kai, Suomen Metsäyhdistys ry, Lukkaroinen 
Joni, Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus, Makkonen Arja, Ulkoasiainministeriö, Suurlähetystö Moskova, Marttila Juha, MTK, Mykrä Niina, Suomen 
luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Nenonen Jyri, Kinnaskoski Oy, Passi Kauko, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Penttinen Katri, Ympäristöyritysten 
Liitto, Puustinen Terho, Tekniikka & Talous, Rousu Esa, Chempolis Oy, Sippola Jukka, Metsänhoitajaliitto, Tilli Tapio, OP-Pohjola-ryhmä, Uusivuori Jussi, 

Metsäntutkimuslaitos, Vaattovaara Mari, Helsingin yliopisto, Vappula Lauri, Muurametalot Oy, Vuorio Johanna, Nikari Oy
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Osallistujat

Furman Eeva, Suomen ympäristökeskus, Harlin Ali, VTT, Heinonen Sirkka, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Helenius Kristiina, AmCham Finland, 
Helle Minna, Akava ry, Hemmilä Pertti, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Honka Juhani, Hämeen liitto, Hurme Tarja, Otavamedia Oy, Hämäläinen Jorma, 
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Järvinen Kari, Solidium Oy, Kairamo-Hella Päivi, Tasavallan Presidentin kanslia, Karjalainen Sirpa, Maa- ja metsätalousministeriö, 

Keitaanniemi Katja, Swedbank, Korteniemi Pasi, Metsähallitus, Kosenkranius Erik, Ympäristövirasto, Viro, Koukka Juha, Savon Sellu Oy, Kunttu Panu, 
WWF Suomi, Leinonen Timo, Ulkoasiainministeriö, Moskovan suurlähetystö, Manninen Hanna-Mari, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, 

Mantila Markku, Kaleva, Mattila Pirkko, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Nevalainen Jari, Kesla Oyj, Nikkilä Markku, Etelä-Suomen sotilasläänin 
esikunta, Palm Sari, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Pehkonen Jaakko, Jyväskylän yliopisto, Peltola Lauri, Stora Enso Oyj, Peltonen Petri, 

Työ- ja elinkeinoministeriö, Puttonen Aarno, MTK, Rantakangas Antti, Keskustan eduskuntaryhmä, Retva Esa, UPM, Sauer Kai, Ulkoasiainministeriö, Jakartan 
suurlähetystö, Svens Lasse, Nordea Pankki Suomi Oyj, Takala Vesa-Pekka, Metsäliitto-konserni, Viljakainen Mikko, Puuinfo Oy, Viren Riitta, Liikenne- ja 

viestintäministeriö, Väänänen Kalervo, Itä-Suomen yliopisto, Yli-Kyyny Tomi, Vapo Oy

Päättäjien 31. MetsäakatemiaPäättäjien 31. Metsäakatemia
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Päättäjien Metsäakatemian kurssien 30 ja 31 ohjelmatPäättäjien Metsäakatemian kurssien 30 ja 31 ohjelmat

Päättäjien 30. Metsäakatemia  
Seminaarijakso 4.5.2011 Majvik, Kirkkonummi

Päättäjien 31. Metsäakatemia  
Seminaarijakso 14.9.2011 Majvik, Kirkkonummi

Kurssin avaus

Tervetuloa
Puheenjohtaja Paavo Pelkonen, Suomen Metsäyhdistys ry

Päättäjien 30. Metsäakatemian avaus
Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, Maa- ja metsätalousministeriö

Globaali todellisuus

Kestävyys metsien käytössä
Operaatiojohtaja Tomi Tuomasjukka, Euroopan metsäinstituutti

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit
Hallituksen puheenjohtaja Rainer Häggblom, Vision Hunters Oy

Ajankohtaista akateemikoille

Miten metsästä lisää hyvinvointia? 
Professori Jussi Uusivuori, Metsäntutkimuslaitos 

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos
Professori Hannu Ilvesniemi, Metsäntutkimuslaitos

Tulevaisuus tutkaimessa

Modernin metsäsektorin tulevaisuuden tuotteet ja  
Metsäklusteri Oy
Tutkimusjohtaja Lars Gädda, Metsäklusteri Oy

Metsäakatemian tulevaisuustyöpaja (osa I)

Iltaohjelma

Kurssi-illallinen Majvikin linnassa
Isäntänä hallituksen puheenjohtaja Markku Koskinen, Koskisen Oy

Kurssin avaus

Tervetuloa
Puheenjohtaja Paavo Pelkonen, Suomen Metsäyhdistys ry

Päättäjien 31. Metsäakatemian avaus
Valtiosihteeri Risto Artjoki, Maa- ja metsätalousministeriö

Globaali todellisuus

Maailman metsät – kestävän kehityksen haasteita  
ja ratkaisuja
Metsäneuvonantaja Vesa Kaarakka, Ulkoasiainministeriö

Kohti biotaloutta – biotalous konseptina ja  
Suomen mahdollisuutena
Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma,  
Suomen Kylätoiminta ry

Tulevaisuus tutkaimessa

Globaalit teollisuuden muutosajurit
Toimitusjohtaja Suvi Anttila, Indufor

Venäjä metsänaapurina
Erityisasiantuntija Timo Leinonen, Suomen suurlähetystö, Moskova

Ajankohtaista akateemikoille

Yksityismetsätalouden rooli puumarkkinoilla
Varttunut tutkija Jussi Leppänen, Metsäntutkimuslaitos

Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan johdanto:  
Metsäalan strateginen ohjelma
Johtaja Sixten Sunabacka, Metsäalan strateginen ohjelma,  
Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsäakatemian tulevaisuustyöpaja (osa I)

Iltaohjelma

Kurssi-illallinen Majvikin linnassa
Isäntänä toimitusjohtaja Jouko Karvinen, Stora Enso Oyj
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Päättäjien Metsäakatemian kurssien 30 ja 31 
maastojaksot

* Alustus on pidetty molemmilla kursseilla

Keskiviikko 18.5. ja 28.9.2011

Ilta Maikkulassa

Hyvä metsänhoito

Toiminnanjohtaja Juha Rautakoski, Metsänhoitoyhdistys  
Kalajokilaakso (PMA 31)

Tulevaisuustyöpaja (osa II)

Tiivistä tunnelmaa, tervan tuoksua (iltaohjelma, PMA 30)

Metsästä muodoiksi (iltaohjelma, PMA 31)

Taidepainopaperia huippuintegraatista 
(Stora Enso Oyj, Oulun paperitehdas)

Metsien merkitys Pohjois-Pohjanmaalle
Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto *

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa
Senior Vice President Pentti Ilmasti, Stora Enso Oyj (PMA 30)
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja Lauri Peltola, Stora Enso Oyj (PMA 31)

Tutustuminen tehtaaseen
Tuotantojohtaja Mauri Koivuranta, Stora Enso Oyj,  
Oulun tehdas*

Puuhuollon palapeli (maastokohde, Jääli, Kiiminki)

Puunhankinnan haasteet turvemailla
Yrittäjäesimies Antti Partanen, Stora Enso Metsä*

Metsänomistuksen motiivit ja merkitys 
Puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto MTK ry (PMA 30)

Vaihtoehtona yhteismetsänomistus
Toiminnanjohtaja Markus Laatikainen,  
Posion yhteismetsä (PMA 30)

Miten ja mistä metsäenergiaa tulevaisuudessa? 
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy (PMA 31)

Jatkuvaa vai jaksollista kasvatusta? 
Keskustelu metsänhoidon menetelmistä, osallistujina  
aluejohtaja Pekka Saikkonen, Metsänomistajien liitto Pohjois- 
Suomi, metsäasiantuntija Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto  
ja toimitusjohtaja Jyri Nenonen, Kinnaskoski Oy. Haastattelijana  
päätoimittaja Terho Puustinen, Tekniikka & Talous (PMA 30)

Torstai 19.5. ja 29.9.2011

Metsien monet arvot (Holiday Club Oulun Eden,  
Sanginjoen metsäalue, Oulu)

Metsien monikäytön arvottaminen
Professori Artti Juutinen, Metsäntutkimuslaitos (PMA 30)

Mitä ekosysteemipalvelut merkitsevät hyvinvoinnin  
näkökulmasta?
Johtaja Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus (PMA 31) 

Tutustuminen Sanginjoen metsäalueeseen
Puheenjohtaja Hannu Karvonen, Oulun luonnonsuojeluyhdistys
biologi Kalle Hellström, Oulun luonnonsuojeluyhdistys (PMA 30)
Ilmari Juutilainen, Oulun luonnonsuojeluyhdistys (PMA 31)
ylitarkastaja Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Metson jäljillä: miten Metso turvaa metsien  
monimuotoisuutta?
Ylitarkastaja Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus *

Metsien suojelun nykytila ja haasteet
Metsäasiantuntija Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto (PMA 30)
Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi (PMA 31)
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Puusta tuotteeksi (MammuttiHirsi, Ylikiiminki)

Tervetuloa MammuttiHirren tehtaalle
Toimitusjohtaja Vesa Nylander, MammuttiHirsi Oy (PMA 30)
Toimitusjohtaja Juho Eronen, MammuttiHirsi Oy (PMA 31)

Puutuoteteollisuuden menestystekijät
SVP Joni Lukkaroinen, Home and Living,  
Metsäliiton puutuoteteollisuus (PMA 30)
Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy (PMA 31)

Tutustuminen MammuttiHirren tehtaaseen

Ilta Oulussa (Kasarmi, Oulu)

Tulevaisuustyöpaja (osa III)

Illanvietto kurssin alustajien ja  
suunnittelijoiden kanssa

Perjantai 20.5. ja 30.9.2011

Ajankohtaista puurakentamisen etulinjassa (PMA 30)

Puukerrostalorakentamisen haasteet ja mahdollisuudet – 
kokemuksia valtakunnallisesta Moderni puukaupunkityöstä
Tutustumismatkalla Oulun Puu-Linnanmaalla  
oppaana projektipäällikkö Markku Karjalainen,  
Moderni Puukaupunki -hanke, Oulun yliopiston Puustudio

Innovaatioista ratkaisuja tulevaisuuteen (Chempolis, Oulu) 
(PMA 31)

Chempolis – mahdollisuuksia jalostamassa
Toimitusjohtaja Esa Rousu, Chempolis Oy

Metsäbiomassan käyttö tulevaisuudessa
Professori Ali Harlin, VTT

Tutustuminen Chempolikseen
Toimitusjohtaja Esa Rousu, Chempolis Oy

Kurssin päätös (Uusi Seurahuone, Oulu)

Kurssin päätöskeskustelu

Päätöslounas ja sertifikaattien jako
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MIKSI PÄÄTTÄJILLE METSÄAKATEMIA?

Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektoreiden vaikuttajille 
suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi.

Metsäakatemia auttaa metsäalaa avautumaan entistä 
enemmän muuhun yhteiskuntaan tarjoamalla eri alojen vai-
kuttajille laaja-alaista tietoa metsien tilasta sekä metsäalasta 
ja sen toimintaedellytyksistä ja merkityksestä. Vastavuoroi-
sesti metsäala odottaa saavansa yhteiskunnan muilta päät-
täjiltä tietoa ja vaikutteita toimintaympäristön muutoksista 
ja keskeisistä yhteiskunnallisista kehityshaasteista. Kursseil-
le kutsutaan poliitikkoja, virkamiehiä, liike-elämän ja etu-
järjestöjen johtoa sekä tieteen, taiteen, kansalaisjärjestöjen 
ja tiedotusvälineiden edustajia; kerrallaan noin 30 osanotta-
jaa. Osanottajat vaihtuvat kursseittain. Kukin Päättäjien Met-
säakatemia on nelipäiväinen, koostuen pääkaupunkiseudulla 
järjestettävästä seminaarijaksosta ja retkeilynä toteutettavas-
ta maastojaksosta.

Päättäjien Metsäakatemia toimii Suomen Metsäsäätiön 
sekä maa- ja metsätalousministeriön tuella. Toiminnasta vas-
taa Suomen Metsäyhdistys ry.

Lisätietoja: www.smy.fi/pma

JÄRJESTÄJÄT

Antila Elina, Päättäjien Metsäakatemia, projektipäällikkö 7.10.2011 saakka
Etelämaa Tarja, Päättäjien Metsäakatemia, projektisihteeri
Heikkinen Annamari, Päättäjien Metsäakatemia, projektipäällikkö 3.10.2011 alkaen
Hänninen Harri, Päättäjien Metsäakatemia, johtaja 22.8.2011 alkaen
Karvonen Juhani, Suomen Metsäyhdistys ry, toiminnanjohtaja
Rytilä Tiina, Päättäjien Metsäakatemia, johtaja 31.7.2011 saakka

PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIAN NEUVOTTELUKUNTA

Sailas Raimo (pj.), valtiovarainministeriö, valtiosihteeri
Jaatinen Timo, Metsäteollisuus ry, toimitusjohtaja
Karhinen Reijo, OP-Pohjola-ryhmä, pääjohtaja
Pelkonen Paavo, Itä-Suomen yliopisto, professori (Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja)
Marttila Juha, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., puheenjohtaja
Mäenpää Mikko, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, puheenjohtaja
Naukkarinen Juha, Energiateollisuus ry, toimitusjohtaja
Pokka Hannele, ympäristöministeriö, kansliapäällikkö 
Rohweder Liisa, WWF Suomi, pääsihteeri
Ruokanen Tapani, Suomen Kuvalehti, päätoimittaja
Vaittinen Jarmo, maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö 

PÄÄTTÄJIEN 30. JA 31. METSÄAKATEMIAN  
MAASTOJAKSOJEN SUUNNITTELURYHMÄ

Ahokumpu Arto, Metsähallitus, aluejohtaja 
Ahonen Olli-Pekka, Stora Enso Oyj, Metsäosasto, aluejohtaja
Kovanen Tupuna, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, ylitarkastaja
Mulari Risto, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, kehittämisasiantuntija 
Saikkonen Pekka, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi, aluejohtaja 
Tuomi Pertti, Metsähallitus, aluejohtaja

PÄÄTTÄJIEN 30. JA 31. METSÄAKATEMIAN JÄRJESTELYIHIN  
OSALLISTUNEET TAHOT

Chempolis Oy
Harvest Logistic Oy
MammuttiHirsi Oy
Metsähallitus 
Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso
Metsänomistaja Martti Puirava
Metsänomistaja Risto Putkonen
Metsäntutkimuslaitos

Stora Enso Oyj
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Posion yhteismetsä
Puuinfo Oy
Oulun kaupunki, tekninen keskus
Oulun luonnonsuojeluyhdistys
Oulun yliopiston Puustudio
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