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Luke pähkinänkuoressa

• Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää 

uusiutuvien luonnonvarojen ja vastuullisen ruoantuotannon 

osaamisen.

• Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja biotalouden elinkeinojen 

edistämiseksi. 

• Vahvuutemme on monialainen luonnonvarojen kestävän 

tuotannon ja hyödyntämisen osaaminen sekä syvä raaka-

aineiden tuntemus.
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• Systeemistä, osallistavaa lyhyen, 

keskipitkän ja pitkän aikavälin

tulevaisuustiedon tuottamista. 

• Se on kokonaisvaltaista tietoa

tuottava

Ennakointi tukee päätöksentekoa. Se voi 

olla strategista, markkinoiden, politiikan, 

teknologian tai näiden yhdistelmien 

ennakointia.

Ennakointi – mitä ja miksi
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Kestävän kehityksen tavoitteet 

palapelinä
©Kohl 2018
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Ennakointi + luonnovara-alan asiantuntijatieto 

yhteisesti luotu, tutkimustietoon perustuvat 

tulevaisuuden mahdollisuudet

Roadmap Heikot signaalit

Horisontin skannaus

Trendianalyysi

Skenaariot Markkina- ja 
politiikka-analyysi
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Biotalouden isosta kuvasta uusia 

mahdollisuuksia – missä mennään?
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2040

2030

2020

Kestävä 

metsätalous 

Arvojen 

muutokset    

Metsien 

käytön 

muutokset   

Metsäsektori

Metsien 

omistuksen 

muutos 

Resurssiviisas biotalous 

Uudet biomateriaalit, 

kemikaalit, biopolttoaineet 

Solu-, ja molekyylibiologia,

geenipankit 

Puurakentaminen, pakkaaminen 

Puu- ja agrosellut, paperit , energia  

Virkistys-, matkailu-, ruoka- ja 

muut  ekosysteemipalvelut 

Vesi

Lääkkeet, 

tekstiilit  

Perinteiset  tuotteet ja palvelut 

Vähähiilisyys, älykäs 

kiertotalous

Muovin ja

muiden fossiilisten 

korvaaminen   

Hiilen 

varastointi, 

C-business

Sivuvirrat

Ilmaston ja biodiversiteetin muutos 

Vähenevät luonnonvarat 

Pula ruuasta, raaka-aineista, vedestä, 

energiasta  

Säiden ääri-ilmiöt 

myrskyt 

Aavikoituminen  
Eliölajien, maatalouden ja ihmisten

paineet siirtyä uusille alueille

Digitalisaatio ja työn murros 

Big data, Digitalisoituminen, automaatio, robotiikka  

Älykäs metsäbiomassojen ohjaus 

Sähköiset palvelut, verkostot  

Metsäalan osaamisvaatimusten muutokset 

Metsäsektorin murros 

Metsiin liittyvät politiikat 

llmasto- ja energiapolitiikka, 

maatalouspolitiikka, biodiversiteetti,  

kauppa- ja geopoliittiset muutokset 

YK, EU ja Kansalliset politiikat: 

tavoitteiden 

yhteensovittaminen

LULUCF

Globalisaatio ja talous  

Kaupungistuminen

Eriarvoistuminen,  

siirtolaisvirrat 

Kilpailu maankäytöstä

Aasian ja Afrikan kasvu,

Venäjä
Kiinan ja Intian teknologinen

kehitys 

Väestön 

kasvu Kulutus ja arvot

Metsäsektoriin vaikuttavat trendit ja ajurit 
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Transformation

Niche

Transition
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Entrenched actors 
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Metsäalan murroksesta puhutaan –mihin 

metsäsektori on menossa?
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20 - 30 years

Acceleration phase

package

Predevelopment phase

20 – 30 years

Muutokset ottavat aikaa

”

Widespread application 

of new paradigms

Distribution and diffusion of 
societal advantages
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Battle between old and 

new paradigm

Build up and decay 

of institutions

energy

Time

We are here

Consolidation

materials

health

agriculture

See:  Rotmans 2010 and Foxon

2005
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Laserkeilaus puista 3D sovelluksella, drone

kaukokartoitukseen ja vaatteita puusta –

teknologioista muutos ei ole kiinni. Ne ovat jo 

olemassa.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS3Myc55bbAhXHDiwKHdHNCwoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/huikea-suomalaiskeksinto-puusta-vaatteita-idea-hamahakinseitista/6214692&psig=AOvVaw3uI6ZnCCDZsLVk-ZLSKPS0&ust=1526992159260862
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Lähiajan markkinanäkymät edelleen valoisat  

Metsäteollisuus: 

• Kartongin, sellun ja sahatavaran markkinat vetävät 

• Uusia tuotteita kehitteillä, tosin niiden markkinat ovat vasta hitaassa 

kasvussa

Puun käyttö: 

• Biotalousinvestoinnit (kartonki, sellu, sahatavara, biopolttoaineet) ovat  

nostaneet puun käyttöä 2010-2017: 62,5 milj. m3 70 milj.m3

• Uusia investointisuunnitelmia on paljon ja toteutuessaan ne lisäävät puun 

käyttöä, kaikki suunnitelmat tuskin kuitenkaan toteutuvat 

Epävarmuus kasvamassa: 

• Kauppasodan uhka: Suorat vaikutukset metsäsektorille vähäiset, mutta 

epäsuorat vaikutukset talouskasvun hiipumisen (Kiina, euroalue) kautta 

voivat olla merkittäviä

• Geopoliittiset konfliktit ja niihin liittyvä politiikka

• Onko maailmantalous nyt suhdannehuipulla? Keskuspankkien 

rahapolitiikka?

• Epävarmuuden kasvun psykologiset vaikutukset kuluttajiin ja 

investointeihin?
11.4.201812
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Metsien käytön muutos tulevaisuudessa

13

Monia yhtäaikaisia tavoitteita metsien käytölle:   

• Muovin ja muiden synteettisten tuotteiden korvaaminen 

kuitupohjaisilla tuotteilla kasvattaa metsäteollisuustuotteiden 

tuotantoa ja lisää puun käyttöä

• Ongelmana puun saatavuus markkinoille, EU-politiikan 

kehitys, mm. puun energiakäytön kestävyyskriteerit

• Metsäomistajien preferenssien muutos ja 

omistusrakenteen sirpaleisuus

• Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kasvu, haasteena 

on imagon nostaminen sekä luonnontuotealalla yrittäjyyden 

kehittäminen

• Metsien ei-puuntuotannollisten seikkojen korostuminen

• Metsien merkitys hiilen sidonnassa

• Biodiversiteetin säilyttäminen

Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen? 

Kuinka välttää eri intressityhmien ristiriitoja?11.4.2018
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Megatrendit           yhteiskunnan arvojen muutos           politiikka 

Arvojen muuttuminen vaikuttaa metsiin liittyviin odotuksiin ja 

metsien käyttöön

• Kansalaiset, kuluttajat, ympäristöjärjestöt, yritykset, sijoittajat, 

ulkomaiset sijoitukset, metsänomistajat

• Kaupungistuminen voi etäännyttää kansalaisia metsistä - metsien 

merkitys?    

Metsänomistajien arvopohja, metsäsuhde ja muut tarpeet heijastuvat 

metsän omistuksen tavoitteisiin ja puunmyyntipäätöksiin

• Vauraudessa varttuneilla sukupolvilla ei-materiaaliset arvot saattavat 

mennä  materiaalisten edelle 

• Tulevaisuuden metsänomistaja? 

– Mitä arvostaa?  Painottaako puun- vai muiden 

ekosysteemipalveluiden tuottamista vai molempia?   

14 11.4.2018
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Muuttuva metsänomistajakunta

Teollisuuden puuhuolto nojaa Suomessa yksityisiin metsänomistajiin

Metsänomistajakunta muuttuu (kts. esim. Hänninen ym. 2011, 

Haltia ym. 2017):

• Yhä useampi asuu kaukana metsistään, kaupungistuminen 

• Yhä harvempi on taloudellisesti riippuvainen hakkuutuloista 

• Yhä useampi korostaa muita kuin puhtaasti taloudellisia arvoja 

metsiensä hoidossa

• Metsänomistajien keski-ikä nousee 

• Yhä useampi ei tunne metsiään eikä tunnista tavoitteitaan  

Puun saatavuus heikkenee:

jos metsäammattilaiset eivät tavoita vähemmän aktiivisia ja/tai muita 

kuin taloudellisia tavoitteita korostavia metsänomistajia, tunnista 

metsänomistajien tavoitteita ja kykene tarjoamaan tavoitteisiin sopivia 

hoitovaihtoehtoja
15 11.4.2018



© Natural Resources Institute Finland16 23.11.2018



© Natural Resources Institute Finland© Luonnonvarakeskus

Tiekartta kestävän 

puuntuotannon 

tehostamiseksi
Jari Hynynen, Johanna Kohl, Saija Huuskonen, Tiina Sauvula-Seppälä

Luonnonvarakeskus

31.10.2018
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Tiekartta
- Edetään isosta kuvasta konkreettisiin toimenpiteisiin

• Isoista ajureista ja megatrendeistä johdetaan puuntuotannon 

kestävän tehostamisen kannalta keskeiset ajurit ja niiden mukanaan 

tuomat mahdollisuudet ja haasteet

• Niistä johdetaan muutospolut puuntuotannon kestäväksi 

tehostamiseksi

• Määritellään muutospoluille keskeiset tavoitteet ja 

• Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat ratkaisut

• Ja lopulta ratkaisuun tarvittavat konkreettiset 

toimenpiteet

18 23.11.2018
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Kestävän puuntuotannon tehostamisen muutospolut

Aika

Toimintaympäristö

ajurit, trendit

Toiminnan ohjaus

yhteiskunta-

järjestelmä: 

politiikka, markkinat 

jne.

Toiminnot

innovaatiot, 

kokeilut, 

käytännöt

NYKY-

TILA
VISIO

Ilmaston-

muutokseen 

sopeutuminen
Keskeinen haaste: 

ristiriitaisten tavoitteiden 

yhteensovittaminen

Metsässä tehtävät 

operaatiot

Keskeinen haaste: 

tutkimustiedon 

käytäntöön vienti

Resurssitehokas 

ja kestävä 

metsänhoito

Keskeinen haaste: yksi 

kaikille -ajattelu

Metsien 

monikäyttö ja 

uudet tuotteet

Keskeinen haaste: 

uskallus riskinottoon

Politiikan 

ohjauskeinot

Keskeinen haaste: 

systeemipolitiikan 

puute

Metsätieto ja 

alustatalous

Keskeinen haaste: 

sirpaleisuus

Osaaminen, 

viestintä, 

koulutus

Keskeinen haaste: 

kohtaamattomuus
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Tavoite

Metsät ovat 

elinvoimaisia ja 

sopeutumiskykyisiä 

muuttuviin 

kasvuolosuhteisiin

Tavoite

Metsän 

käsittelymenetelmien  

valinnassa otetaan 

huomioon tuhoriskit

Tavoite

Muuttuneisiin 

ilmasto-

olosuhteisiin 

sopiva 

viljelymateriaali

Toimenpiteet

• Tunnistetaan riskikohteet kiintoaines- ja ravinnepäästöissä 

hyödyntämällä ajantasaista metsävara, maaperä- ja 

olosuhdetietoa

• Kehitetään ja testataan uusia vesiensuojelumenetelmiä

• Kehitetään ja testataan teknologisia ratkaisuja ojien 

kunnostukseen, lannoitukseen ja maanmuokkaukseen

• Laaditaan standardit ja ohjeistukset lannoituksiin

• Täsmennetään ohjeistusta ojien kunnostuksen toteutukseen

• Varmistetaan uusien toimintamallien käyttöönotto

Toimenpiteet

• Kehitetään kasvatusmallit, jotka  

edistävät metsien 

sopeutumiskykyä muuttuviin 

kasvuolosuhteisiin

• Kehitetään käsittelymalleja 

metsien rakenteen 

monipuolistamiseen 

(sekametsien hallittu kasvatus, 

lehtipuiden kasvatuksen 

lisääminen)

• Kehitetään keinot hirvikannan 

tehokkaampaan säätelyyn 

metsien puulajivalikoiman 

monipuolistamiseksi

Toimenpiteet

• Tehdään riskianalyysi uusien ja 

olemassa olevien 

tuhonaiheuttajien aiheuttamista 

tuhoista ja suunnitelma niihin 

reagoimisesta 

• Laaditaan 

metsätuhoriskialuekartat 

hyödyntäen metsävara, 

maaperä- ja olosuhdetietoa

• Kehitetään toimintamallit 

riskialueiden käsittelyyn

• Tutkitaan ilmastonmuutoksen 

vaikutusta suometsiin ja niiden 

käsittelyyn

Toimenpiteet

• Tehdään metsänjalostuksen 

kustannushyötyanalyysi

• Täydennetään jalostetun viljelymateriaalin 

käyttöaluekartat

• Jalostetaan muuttuneisiin ilmasto-

olosuhteisiin kestävää materiaalia

• Lisätään jalostetun lehtipuiden viljelyä

• Kehitetään kasvullisen lisäyksen 

menetelmää yhteistyössä Ruotsin kanssa

Ratkaisut

1. Kiintoaineksen huuhtoutumisen ja 

ravinnepäästöjen hillintä on tehokasta

• Ojien kunnostus

• Lannoitus

• Maanmuokkaus

• Hakkuut

Ilmaston-

muutos ja 

sopeutuminen
Ratkaisut 

1. Metsänkäsittelyllä 

parannetaan 

metsien 

elinvoimaisuutta ja 

sopeutumiskykyä

Toimenpiteet

• Tunnistetaan arvokkaat 

hiilivarastot ja hiilensidonta-

mahdollisuudet

• Kehitetään eri olosuhteisiin 

soveltuvia ilmastovaikutusten 

kannalta tehokkaita 

hiilensidonnan ja puuntuotannon 

yhdistäviä käsittelymenetelmiä

Tavoite

Metsien käsittelyllä 

hillitään 

ilmastonmuutosta

Ratkaisut

1. Jalostetun 

materiaalin 

kohdennettu käyttö 

metsänviljelyssä

Tavoite

Metsien käsittely ei 

aiheuta merkittäviä 

haitallisia 

ympäristö-

vaikutuksia

Ratkaisut 

1. Tunnistetaan 

riskialttiit alueet

2. Käytetään 

riskeihin 

sopeutettuja  

metsänkäsittelyn 

toimintamalleja

Ratkaisut 

1. Käytössä 

hiilensidontaa 

edistävät 

metsänkäsittely-

mallit
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Toimenpiteet

• Kehitetään räätälöityjä avoimia 

palvelualustoja eri käyttötarpeisiin

Metsätieto ja 

alustatalous

Tavoite

Käytössä kehittyneet 

päätöstukijärjestelmät 

metsien 

monitavoitteiseen

hyödyntämiseen

Tavoite

Metsävara-, maaperä-

olosuhde- ja tiestötietoa 

hyödynnetään tehokkaasti  

metsänhoidossa ja 

puuhuollossa
Tavoite

Alustatalous 

mahdollistaa 

uudenlaista yrittäjyyttä 

ja palveluja

Ratkaisut 

1. Monipuolinen 

tutkimustieto metsistä ja 

niiden käsittelyä saatettu 

sellaiseen muotoon, jota 

voidaan hyödyntää eri 

tarkoitusta varten 

laadituissa 

päätöstukijärjestelmissä

2. Eri alojen parhaat 

osaajat laatimassa 

päätöstukijärjestelmiä

Toimenpiteet

• Kehitetään eri käyttömuotoja 

ja erilaisia käyttäjiä varten 

räätälöityjä 

päätöstukijärjestelmiä 

• Innovoidaan nykyistä 

havainnollisempia 

päätöstukijärjestelmiä (esim. 

visualisointi)

• Kehitetään uutta metsätietoa 

tehokkaasti ja dynaamisesti 

hyödyntäviä järjestelmiä 

(päivittyvä tieto heti käyttöön)

• Rakennetaan tutkimustietoa 

sisältävien ohjelmisto-

komponentteja

• Hyödynnetään 

monilähdetietoa raaka-aineen 

ohjauksessa

Toimenpiteet

• Hankitaan nykyistä tarkempaa maaperätietoa 

yhdistämällä kaukokartoitustietoa sekä 

geomorfologista osaamista

• Tuotetaan tarkkaa puuston ominaisuus- ja 

laatutietoa

• Kehitetään olosuhdetiedon käyttöä  

täsmämetsänhoidon ja –ympäristönhoidon 

toteutuksessa

• Kehitetään kustannustehokas menetelmä 

kiireellisten taimikonhoito- ja 

ensiharvennuskohteiden tunnistamiseksi

• Rakennetaan järjestelmä, jonka avulla 

toimenpidetiedot päivitetään 

metsävaratietoihin

• Kehitetään metsänhoidon systemaattisten 

laadunhallintamenetelmiä 

• Rakennetaan tehokkaat metsä- ja tiestötiedon 

hallinta- ja jakelualustat

Ratkaisut

1. Metsänhoitopalvelujen 

täsmätarjonta

2. Metsien monikäytön kannalta 

tärkeät paikkaan sidotut ja 

ajantasaiset tiedot metsistä ja 

metsäluonnosta (marjastus, 

sienestys, maisema, matkailu)

Ratkaisut 

1. Metsätieto- ja sähköiset 

palvelut -kärkihankkeen 

tulosten tehokas 

hyödyntäminen
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Toimenpiteet

• Tehostetaan ja 

monipuolistetaan viestintää ja 

viestinnän menetelmiä 

metsistä, metsien käsittelystä, 

uusista tuotteista ja puun 

merkityksestä muovin 

korvaajana

Osaaminen, 

viestintä ja 

koulutus

Tavoite

Toimijoiden 

osaaminen on 

ajantasalla

Tavoite

Osaavan 

työvoiman saanti 

ja pysyvyys on 

turvattu
Tavoite

Metsänomistajille on 

tarjolla 

asiakaslähtöisiä ja 

laadukkaita 

palveluja

Tavoite

Lisääntynyt 

ymmärrys metsien 

hyödyntämisestä

Ratkaisut

1. Ammattitaidon ja tiedon 

ajantasaistaminen

• Suometsien hoito

• Jatkuvapeitteinen 

kasvatus

• Metsälannoitus

• Tuhokohteiden 

tunnistaminen ja 

käsittely

2. Koulutussisällöt kehitetty 

vastaamaan työelämän 

tarpeita

Toimenpiteet

• Järjestetään sähköistä koulutusta 

ajankohtaisista teemoista 

ammattilaisille, tutkimustiedon 

jalkauttaminen

• Luodaan malli elinikäisestä 

oppimisenpolusta

• Kehitetään tutkimustiedon 

jalkautusta käytäntöön

• Järjestetään muunto- ja 

täydennyskoulutusta

• Lisätään opettajia ammatilliseen 

koulutukseen

• Lisätään koulutuksen ja 

työelämän yhteistyötä 

• Luodaan 

koulutuspalkkiomekanismi 

yrittäjille

Ratkaisut

1. Uutta työvoimaa

• Maahanmuuttajien 

koulutus

• Rekrytointi ulkomailta

2. Työelämän kehittäminen

Toimenpiteet

• Lisätään metsäalan 

houkuttelevuutta

• Kehitetään pääsykoetta ja 

koulutusta 

• soveltuvuus

• työelämän vastaavuus

• yrittäjyysopinnot

• Lisätään viestintää metsäalan 

koulutusmahdollisuuksista 

ulkomaille

• Kehitetään hyvää johtamista ja 

osaamista metsäalan 

organisaatioissa

• Selvitetään maahanmuuttajien 

työllistäminen ja osaaminen

• Kehitetään ulkomaalaisen 

työvoiman rekrytointia

Ratkaisut

1. Metsäneuvonnan ja 

metsäpalvelumarkkinoiden 

monipuolistaminen

2. Palvelukulttuurin kehittäminen

3. Metsänomistajakoulutusten 

monipuolistaminen

Ratkaisut

1. Tiedon lisääminen 

metsistä, metsien 

käsittelystä ja metsistä 

saatavista tuotteista

Toimenpiteet

• Metsäpalvelumarkkinoiden kehittäminen

• Kehitetään liiketoimintamalleja ja palvelu-muotoiluosaamista 

metsäpalveluihin

• Metsänomistajien eri tavoitteet

• Kohdeviestintä

• Tiedon visualisointi

• Asiakaslähtöinen viestintä, metsänomistajien aktivointi

• Tuotetaan uudenlaisia koulutuspaketteja ja 

päätöstukijärjestelmiä metsänomistajille tukemaan parhaiden 

käytäntöjen soveltamista
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Lähteitä

• Rantala, Mustonen, Katila (toim.) 2018. Metsät muuttuvassa maailmassa: 

Kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet. Luken ja Syken taustaselvitys 

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkostolle 2018. 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/541129

• Metsäsektorin suhdannekatsaus 2017-2018, Luke  syksy 2017

• Sitra https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/

• Bittejä ja biomassaa, http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2017/V11.pdf

• Global Foresight 2050, Six global scenarios and implications for the forest sector. 

Nilsson, S.& Ingemarson, F. 2017, SLU. 91p.    

• http://www.sifi.se/wp-content/uploads/2017/09/Global-foresight-2050-1.pdf
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