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Yhteensovittamisessa on kyse monitavotteisesta kestävyydestä

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia hyötyjä (tuotteet ja palvelut)

http://www.metsa.fi/ekosysteemipalvelut
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Kansallinen metsästrategia 2025



Metsäala kasvaa: Teollisuuden investointeja ja julkistettuja  
investointisuunnitelmia*

Investointi-
suunnitelmia

Toteutettuja
/käynnissä olevia 
investointeja

Investointi-
suunnitelmia
biopolttoaineiden
tuotantoon

* ml. pääasiallisesti sivuotteiden 
jalostukseen perustuvat 
liikenteen biopolttoaineet

Kuva: Koostettu MMM 8/2017



Lähde: TEM:n 

julkaisuja 

21/2017

Matkailun 

aluetilinpito 

(kuvaa siis koko 

matkailua, ei 

vain 

luontomatkailua)

Metsäala kasvaa; Luontomatkailu 
kasvaa ja sen merkitys korostuu 
etenkin alueellisena työllistäjänä



Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen; 
Kansallinen metsästrategia ohjaa suomalaista metsäpolitiikkaa

▪ Metsäpolitiikan tavoitteena on turvata metsien taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävä käyttö sekä luoda edellytyksiä metsiin perustuville 
monipuolisille elinkeinoille ja hyvinvoinnille.  

▪ Metsäala käsitetään metsäpolitiikassa laajasti; se kattaa metsätalouden 
ja puuta jalostavan teollisuuden lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin 
että aineettomiin tuotteisiin perustuvan tuotannon, jalostuksen ja palvelut sekä 
julkishyödykkeet.

▪ Osallistavan valmistelun myötä metsäalan sidosryhmät olivat laajasti 
mukana laatimassa metsäpolitiikan tavoitteita ja priorisoituja toimenpiteitä. 
Priorisoidut toimenpiteet muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden metsien eri 
käyttömuotojen edistämiseksi.

▪ Metsäalan sidosryhmät osallistuvat myös metsästrategiaa jalkauttavien 
alueellisten metsäohjelmien ja Metsähallituksen 
luonnonvarasuunnitelmien valmisteluun ja seurantaan. 



Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen; 
Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu

▪ Valtion metsiin kohdistuu lukuisia käyttötarpeita, kuten luonnonsuojelua, 
metsätaloutta, virkistyskäyttöä, luontomatkailua, 
kiinteistöjalostusta ja maa-aineskauppaa. Yhteensovittamisessa 
työkaluna on käytetty luonnonvarasuunnittelua jo vuodesta 1997.

▪ Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden
pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua, joka toteutetaan yhdessä 
paikallisten sidosryhmien kanssa. 

▪ Tuloksena muodostuu toimintaohjelma, joka ohjaa Metsähallituksen 
toimintaa alueella koko suunnitelmakauden. 

▪ Luonnonvarasuunnitelmien tavoitteena on saavuttaa suomalaiselle 
yhteiskunnalle mahdollisimman hyvä kokonaishyöty.



Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen; 
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

▪ Puun käyttöä lisäävien investointien myötä erityisesti ekologisen 
kestävyyden turvaaminen on korostunut metsäpolitiikassa. 

▪ Luonnonsuojelualueet muodostavat tärkeän osatekijän metsien ekologisen 
kestävyyden turvaamisessa. Rajallisten metsäpinta-alojen vuoksi metsiin 
liittyvien eri tarpeiden yhteensovittaminen on kuitenkin välttämätöntä 
myös talousmetsissä. 

▪ Talousmetsien luonnonhoitoa priorisoidaan kansallisessa 
metsästrategiassa. Esimerkiksi Monimetsä-hankkeessa kehitetään 
toimintamalleja talousmetsien luonnonhoidon tehostamiseksi.

▪ Ministerien (Leppä & Tiilikainen) pyöreänpöydän keskustelut vahvistavat 
Suomen metsien käytön kestävyyttä laajassa sidosryhmäyhteistyössä



Kansallinen metsästrategia 
2025:n päämääränä 
metsien aktiivinen, kestävä ja 
monipuolinen käyttö

OSATAVOITTEENA

• Metsänomistajien 
ansaintamahdollisuudet 
lisääntyvät ekosysteemipalveluita 
kaupallistamalla

• Muihin kuin puuntuotannollisin 
ekosysteemipalveluihin liittyvät 
markkinat kehittyvät

Kuva: Saara Lilja-Rothsten



Metsät moneen käyttöön 
tutkimusohjelma Luke 2014-2018

Kuva: Saara Lilja-Rothsten

1) Tukea alueellisten metsäohjelmien 
liittyvää suunnittelua ja 
päätöksentekoa, metsäomistajien metsiin 
liittyvää päätöksentekoa ja näiden kautta 
kansallisen Metsästrategian toteutusta 
kehittämällä Metsämittari-työkalu, joka 
ilmaisee ekosysteemipalveluiden määrässä, 
laadussa ja arvossa tapahtuvia muutoksia 
metsien käytön seurauksena.

2) Luoda toimintakulttuuri metsien 
monipuoliselle käytölle edistäen 
biotaloutta, tukien tulevaa yritystoimintaa 
sekä lisäten metsiin liittyvän tutkimuksen 
vaikuttavuutta.
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Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen 
Tapio Oy 2015-2017

Keskiössä metsien aineettomiin hyötyihin
liiketoimintansa perustava 
palveluntarjoajan ja metsänomistajan 
yhteistyö

• Sopimus palvelutoiminnasta 
metsäalueella 2015

• Miten sovin metsäympäristön 
hyödyntämisestä –opas 2016

• Kyselyt ja haastattelut metsänomistajille 
ja palveluntarjoajille

• Metsänomistajat ja palveluyritykset 
yhdistävä palvelukonsepti 2017



Metsänomistajien kiinnostus: Minkälaiseen yritystoimintaan voisit 
kuvitella tarjoavasi metsiäsi korvausta vastaan? 

Valitse 3 mieleisintä vaihtoehtoa. Kevät 2016, 1100 metsänomistajaa

Tapio Oy syksy 2016
Tapio Oy

%



Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022: 
Riskejä ja mahdollisuuksia

TAVOITTEET

1. Sopeutuminen on sisällytetty osaksi toimialojen sekä 
toimijoiden suunnittelua ja toimintaa

2. Toimijoilla on käytössä tarvittavat ilmastoriskien arviointi- ja 
hallintamenetelmät

3. Tutkimus- ja kehittämistyöllä, viestinnällä ja koulutuksella on 
lisätty yhteiskunnan sopeutumiskykyä, kehitetty innovatiivisia 
ratkaisuja ja kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta

Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014: MMM
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Sopeutumisen tila 2017 (LUKE): Ilmastokestävyyden tarkastelut 

maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Peltonen-Sainio ym. (2017)

29.8.2017
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SIETO-hankkeessa 3/2017-3/2018 kootaan yhteen malliin 
tärkeimmät riskit

1/100 vuoden tulva 2070-2099 (Veijalainen, SYKE)Sadannan muutos 2071-2100 (ilmasto-opas.fi)

http://ilmatieteenlaitos.fi/sieto-hanke Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta VN-teas

http://ilmatieteenlaitos.fi/sieto-hanke


Uusia työkaluja luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi: 
kompensaatiot ja luontopohjaiset ratkaisut



Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on sää- ja ilmastoriskien 
hallintaa

-> Tarve tiedostamiselle ja metsien käyttötavoitteiden yhteensovittamiselle 

http://www.metsa.fi/ekosysteemipalvelut

Metsäalan

haasteena:

- sateisuus

- roudattomuus

- hyönteis- ja 

kasvituhot 

(vieraslajit) 

- tuulituhot

- kausikuivuus ja metsäpalot

- tykkytuhot Pohjois-Suomessa kts. lisää FORBIO, ELASTINEN ja SIETO-hankkeet



Kiitos

Tulossa työpaja yrityksille 12.9.2017: 

Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa 

http://mmm.fi/luonto-ja-ilmasto/ilmastonmuutokseen-

sopeutuminen

• Antakaa palauteta ja ideoita 

• Miten Suomi sopeutuisi vielä paremmin?

• saara.lilja-rothsten@mmm.fi

• @sliljaro

• #hyvänsäänaikana #sopeutuminen

29.8.2017
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