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Suomen metsäkeskus 

Keski-Suomen 
hakkuutavoitteet 

 

Metsä tarjoaa ratkaisuja: työtä ja hyvinvointia! 



• Keski-Suomen metsävarat 
• Erilaisia hakkuutavoitteita 

• Metsätalouden kestävyydestä pitää huolehtia 
• Ilmastomuutos ja hakkuutavoitteet  

 
 

Keski-Suomen hakkuutavoitteet 



Puuta on paljon! 
• Puumäärä on 1,7 kertaistunut 50 vuoden aikana 

›  110->185 milj. m³ (1967-2013),  
• Tukin osuus 35 % puumäärästä 
• Rehevien maiden osuus 70 % 
• Puustosta suolla 20 % 
 

    Metsät ovat hyvässä kasvukunnossa!  
• Metsien kasvu on liki 1,8 kertaistunut 50 vuoden aikana 

• 5,1->8,9 milj. m³/v(1967-2013) 
• Metsien kehitysluokkajakauma on tasainen  

› Uudistusalat 1/Taimikot 20/ Nuoret kasvatusmetsät 28/ Varttuneet 
kasvatusmetsät 38/Uudistuskypsät metsät 13 

• Kasvatusmetsien laatu on hyvä 
› Hyviä 38, tyydyttäviä 47, välttäviä 11, vajaatuottoisia 4 

• Etenkin taimikonhoidon työmääriä pitää nostaa! 
 

 

Keski-Suomessa on hyvät metsävarat 

Lähde: Luke VMI 11 



Poistuma on ylittänyt kasvun viimeksi 60-luvun 
alussa 

Lähde: Luke VMI 11ja 12 

VMI12:n mukaan metsien kasvun kehitys on edelleen 
jatkunut hyvänä 



• Metsänomistajan tavoitteet 
› Monenlaisia! 

• Metsien mahdollisuudet 
› Rakenne! 

• Metsän aineellisten ja aineettomien palvelujen ”kysyntä”  
› Puu  
› Muut aineelliset hyödyt  
› Aineettomat hyödyt 

• Kansalaisten ja yhteiskunnan metsiin kohdistuvat odotukset 
› Rajoitteet, tuet  

• Optimoinnin tavoite, esim. 
› taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen 
› aikajänteen huomiointi 

• Jne. 
 
 
 

 
 
 
 

Hakkuutavoitteiden asettamiseen 
vaikuttaa monia asia 





Edellytyksenä kestävyydestä ja luonnon 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 
 Tuloksia tarkasteltaessa huomioitavaa 
• Mahdollistaa tuleville sukupolville samanlaiset hakkuumahdollisuudet 

kuin nykyisillä 
• Huomio tiedossa olevat metsänkäsittelyn rajoitteet  
• On vain laskelma! Malleissa aina oletuksia ja tilastoissa virheitä! 
• Markkinoille tulevaan puumäärään ratkaistaan puumarkkinoilla ostajan 

ja myyjän toimesta. 
 

Suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden tavoitteleminen edellyttää 
• Metsien hoito- ja parannustöiden tekemistä 
• Luonnon monimuotoisuudesta, vesiensuojelusta yms huolehtimista 
• Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamista 
 
 

 
 
 



• Metsiä hyödynnetään täysimääräisesti ja monipuolisesti 
› Esim. ainespuun hakkuukertymä Luken suurimman kestävän 

mukainen 6,7 milj. kuutiometriä. 
• Metsänhoidon hyvä ja riittävä taso turvaa tulevaisuuden 

metsävarat 
• Vesiensuojelua tehostetaan metsätöiden yhteydessä 
• Talousmetsien luonnonhoitoa parannetaan ja 

monimuotoisuutta lisätään 

Keski-Suomen metsäohjelman avain- 
tavoitteet 



• Ilmastomuutos koskee kaikkia  
• Ilmastomuutos ja hiilensidonta tuovat uuden näkökulman yhteiskuntaan, 

myös metsäbiotalouteen.  
• Metsien rooli on jatkossa entistä merkittävämpi raaka-aineen lähteenä. 

Suomessa on parhaat edellytykset ottaa käyttöön toimintatavat, jossa 
myös hiilensidontaa on osa taloudellista, sosiaalista ja ekologista 
metsätaloutta. 

• Metsien hiilivarastoa voidaan lisätä muutoinkin kuin vähentämällä 
hakkuita. Metsien hiilen sidontaa edistää kasvun lisääminen siis esim.  
jalostetun taimimateriaalin käyttö, taimikoiden nopeampi perustaminen,  
puuttomien alueiden metsittäminen, lannoitus ja kiertoajan optimoiminen 
puuntuotoksen pohjalta.   

• Metsän- ja luonnonhoitotyöt vaativat rahaa. Metsän- ja luonnonhoitoon 
on helpompi panostaa, kun puulle on kysyntää ja käyttöä. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmastomuutos ja hakkuutavoitteet 



Metsäbiotalous tarvitsee yhteiskunnallisen 
toimiluvan 
Kestävyyttä varmistaa esim: 
• Ihmiset: 

› 700 000 metsänomistajaa 
› reilu 15 000 (?)  metsäammattilaista 
› yhteiskunta: avoin, demokraattinen  

• Vapaaehtoiset sopimukset 
› Sertifiointijärjestelmät 
› Metsänhoitosuositukset 

• Hallinto 
› strategiat, ohjelmat, organisaatiot 
› tuet, verotus, säädökset  

• Tutkimus ja koulutus 
• Kansainväliset sopimukset 
 
 

 
 

 
 



Helena Reiman, puh.  0400 243 337, helena.reiman@metsakeskus.fi 
 
 
 

Kiitos 
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