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Metsäpäivät 28.–29.10.2021

Metsiin kohdistuvat odotukset
nyt ja tulevaisuudessa

Vilja Varho, Luonnonvarakeskus (Luke)
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Metsiin kohdistuu paljon
muutosvoimia ja odotuksia
– kaikkiin ei voida vastata
täysmääräisesti

Lähde: MMM, Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitys.

METSÄSEKTORI

GLOBALISAATIO

DIGITALISAATIO JA 
TYÖN MURROS

METSIIN 
LIITTYVÄT 
POLITIIKAT

RESURSSIVIISAS 
BIOTALOUS

VÄHÄHIILISYYS, 
ÄLYKÄS 
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ILMASTON JA 
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Lähde: Luke, Package-Heroes -hanke

Muutoksen
syvyys

Muutoksen laajuus

Visioparvi

Kaikki biopohjaiset
muovit ovat
kierrätettäviä

Visiointi yli (sektori)rajojen tärkeää

Globaalit ymp. 
standardit, yhteistyö
pienten yritysten välillä, 
arvoketjun osien välillä
ja kuluttajia osallistaen

Maailmassa käytetään
10 kestävää ja 
kierrätettävää
materiaalia ruoan
pakkaamiseen

Turvalliset, 
materiaalitehokkaat
ruoan tuotannon ja 
jakelun ketjut
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https://forest.fi/fi/metsabiotalou
den-tulevaisuuskuvasto/

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään puun uusia 
käyttömuotoja
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SAHA-
TEOLLISUUS

KUIDUTTAVA 
TEOLLISUUS POLTTO MUU? HIILI 

BUSINESS

PUUTUOTTEET SIVUVIRRAT SELLU ENERGIA ?

PAPERI
KARTONKI TEKSTIILI

MUUT 
SELLUPOHJAISET 

TUOTTEET

Nykyiset tuotteet
Luken esitykset

Tutkimus / Scale up

Liiketoimintamuoto

• laatu
• jalostusarvo

• kuori
• ligniini
• uuteaineet
• hemi-

selluloosa

• arvonmuodostus• markkinat
• volyymi

• jalostusarvo- ja ketju
• kysyntä
• tuotantovolyymi

• metsänhoito
• puulaji
• jalostus
• kestävyys
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Hiilikompensaatiomarkkinat

• Suuri kysyntä
• Globaalisti voi kilpailla ruoantuotannon kanssa
• Kuluttajat epätietoisia ja epäluuloisia, huolissaan 

viherpesusta ja ”anekaupasta”
• Lainsäädäntö ja yhteys valtion raportoimiin päästöihin 

ja nieluihin epäselvää
• Pysyvyys?
• Lukessa tekeillä hiilikompensaatio.info -tietosivusto
• Paljon tutkimusta hiilensidonnasta esim. erilaisiin 

maaperiin ja metsiin, eri käsittelymuodoissa 
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Yhteenveto

• Ennakointi on keskeistä ja jatkuvaa, esim. metsien 
kulttuurinen merkitys voi olla murroksessa

• Kaikkia odotuksia ei voida täysmääräisesti saavuttaa
• ”Visioparvet” näkyviksi; Visiointi erilaisten sidosryhmien 

kanssa voi johtaa jaettuihin, muutosvoimaisempiin visioihin
• Hiilikompensaatiomarkkina sisältää paljon epävarmuutta ja 

riskejä
• Kaadettava puu pitää pystyä käyttämään mahdollisimman 

tarkasti, tuottaa arvokomponentteja, ja käyttää moneen 
kertaan (kaskadikäyttö)
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Kiitos!
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