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Euroopan metsäinstituutti ja itä-suomen yliopisto Metsäntutkimuslaitos

1. Johdanto

kun tarkastellaan suomen metsäalan tämän 
hetken tilannetta ja luodaan näkymiä sen tule-
vaisuuteen – niin kuin tässä artikkelissa teh-
dään – hyödyllisen näkökulman tarjoaa histo-
ria.1 Helsingin yliopiston historian laitoksen 
kirjasarja Metsäteollisuuden maa kuvaa suo-
men metsäelinkeinojen kehitystä 1600-luvun 
alusta vuoteen 2008 (kuisma 1993, 2008, 
Häggman 2006, Aunesluoma 2007, jensen-
Eriksen 2007). tästä 400 vuotta kattavasta his-

toriasarjasta nousee esille punaisena lankana 
ainakin seuraavat keskeiset seikat. 

Maailmantalouden kehitys, politiikka ja glo-
baalit valtasuhteet ja teknologian kehitys ovat 
määrittäneet alan kehitystä kautta historian. ko-
timaiset toimet ja kehitys ovat olleet toki myös 
tärkeitä, mutta ne ovat enemmän tai vähemmän 
reagoineet edellä mainittuihin muutoksiin. toi-
nen tärkeä havainto on se, että metsäalan talou-
den keskeinen moottori on vaihdellut eri aika-
kausina. Ensin elannon tarjosi turkismetsästys, 
josta siirryttiin tervantuotantoon ja siitä sahate-
ollisuuteen. Viime vuosituhannelta näihin päi-
viin asti alaa on dominoinut paperi- ja kartonki-
teollisuus. toki näiden keskeisten toimialojen 
rinnalla metsät ovat tarjonneet monenlaista 
muutakin elannon lähdettä, kuten rakennusma-
teriaalia, energiaa, lankarullien ja muiden tarve-
esineiden valmistusta tai luontomatkailuun ja 
virkistäytymiseen liittyviä toimintoja. keskeistä 
on kuitenkin ollut se, että suomen metsien tar-
joama elanto on pystynyt aina mukautumaan 
maailmantalouden, politiikan ja teknologian 
reunaehtojen määrittämiin olosuhteisiin.

1 Viime vuosituhannen loppuun asti oli tapana käsitellä ja 
puhua pääasiassa metsäsektorista eli massa- ja paperiteolli-
suudesta, puutavarateollisuudesta ja metsätaloudesta. Vuo-
situhannen vaihteessa alettiin metsäteollisuudesta ja -talo-
udesta puhumaan osana metsäklusteria, johon kuuluivat 
myös muun muassa alan konepajateollisuus, kemianteolli-
suus sekä palvelun tarjoajat, kuten T&K -ja konsultointiyri-
tykset. Viime vuosina on yleistynyt vieläkin laajempi käsite 
metsäala, joka kattaa metsäsektorin ja metsäklusterin lisäk-
si myös metsiin liittyvät moninaiset palvelut, kuten mm. 
matkailu- ja virkistyspalvelut. Panostaminen metsiin perus-
tuvan bioenergian tuotantoon ja valmistusprosesseihin sekä 
uusiin puuhun perustuviin tuotteisiin ovat muuttamassa 
metsäalaa keskeiseksi osaksi biotalousklusteria.
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tämä historiallinen tausta ja se tosiasia, että 
suomi on suhteellisesti ottaen Euroopan met-
säisin valtio, saa historioitsija Markku kuisman 
(1993, s. 19) toteamaan, että ”suomi elää met-
sästä, on metsässä ja on metsä”. Mutta talous-
tieteilijälle, joka katsoo tämän päivän kansan-
talouden tilinpito- ja työvoimatilastoja (ks. 
taulukko 1) herää väistämättä kysymys: onko 
metsäala enää ja etenkään tulevaisuudessa yksi 
keskeinen talouden moottori suomessa? 

tässä artikkelissa tarkastellaan ensin suo-
men metsäsektorin ja metsäalan kansantalou-
dellista merkitystä ja sitä, miten se on 2000-lu-

vulla muuttunut ja miksi. tämän jälkeen siirry-
tään tarkastelemaan tulevaisuuden näköalaoja. 
Miltä kehitys näyttää tulevan noin 10 vuoden 
aikana ja mitkä ovat keskeiset siihen vaikutta-
vat tekijät? Lopuksi esitetään johtopäätöksiä ja 
kirjoittajien näkemyksiä metsäalan haasteista. 
Pääpaino artikkelissa on tulevaisuuden näky-
mien arvioimisessa. 

2. Kolmanneksen peukalosääntö

suomen metsäteollisuuden kehitys 2000-luvul-
la on ollut tuotannon määrän, bruttoarvon, 

Taulukko 1. Metsäsektorin merkitys Suomen kansantaloudessa 2000 ja 2011
 
 2000 2011 Muutos, %
Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo  27 341 19 496 -28,7
(reaalinen, deflaattori tukkuhintaind., mrd. eur)
osuus teollisuuden bruttoarvosta (%) 21,5 15,2

Metsäteollisuuden viennin arvo  16 861 11 388 -32,5
(reaalinen, deflaattori tukkuhintaind., mrd. eur)
Metsäteollisuuden viennin arvon osuus 
suomen viennin arvosta (%) 29,3 17,4

Metsäteollisuuden arvolisäyksen osuus  6,0 2,5
BKT:n arvon-lisäyksestä (%)

Metsäsektorin (= metsäteollisuus + metsätalous)  7,9 4,3
arvo-lisäyksen osuus BKT:n arvonlisäyksestä (%)   
 
Metsäteollisuuden työllisyys  65 924 41 888 -36,5
(palkattu henkilöstö)
osuus koko teollisuuden työllisyydestä (%) 15,5 12,3
osuus kaikkien toimialojen työllisyydestä (%) 2,8 1,7

Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 38 227 20 764 -45,7

sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 27 645 21 125 - 23,6

Metsätalouden työllisyys 24 000 23 000 -4,2
Lähde: Hinnat ilmaistu vuoden 2011 hinnoissa. Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilastot.  
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kotimaisten investointien ja työllisyyskehityk-
sen perusteella alamäkeä. kaikki nämä tunnus-
luvut ovat merkittävästi pienentyneet. Yksin-
kertaistaen voidaan puhua metsäteollisuuden 
2000-luvun alun kolmanneksen peukalosään-
nöstä. se kuvaa sitä, että monet keskeisistä tun-
nusluvuista ovat tällä vuosituhannella pienen-
tyneet suurin piirtein tuon kolmanneksen nii-
den huippuluvuista. Näin on tapahtunut pape-
rin, sahatavaran ja vanerin tuotannolle (31 ja 32 
%:n supistuminen) sekä metsäteollisuuden 
bruttoarvolle, viennin arvolle ja työllisyydelle 
(taulukko 1). Metsäteollisuuden kotimaiset re-
aaliset investoinnit vuosina 2007-2012 ovat 
jopa puolittuneet vuosien 2000-2006 keskimää-
räisestä tasosta. Vain metsätalouden työllisyys 
on pysynyt lähes ennallaan. kehitykseen on 
vaikuttanut energiapuun korjuun kasvu. 

Metsäteollisuuden heikko kehitys on heijas-
tunut 2000-luvulla myös vaihtotaseeseen (ka-
janoja 2013). Metsäteollisuuden viennin pie-
nentymisen ohella tähän on erityisesti vaikut-

tanut paperituotteiden aleneva hintakehitys, 
jonka taustalla on useita eri syitä (näistä enem-
män myöhemmin).  

osan metsäteollisuuden alamäestä selittää 
mitä ilmeisimmin Eu:n, Yhdysvaltojen ja suo-
men heikko talouskehitys viime vuosina. se on 
vähentänyt lopputuotteiden kysyntää vienti-
markkinoilla ja kotimaassa. Mutta missä mää-
rin kehitys on ollut tämän taloustaantuman 
seurausta ja missä määrin se on johtunut raken-
teellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat vielä sen-
kin jälkeen, kun taloustaantumasta aikanaan 
noustaan? 

kuviossa 1 esitetty Eu:n talouskehitys sekä 
suomen havusahatavaran ja paperituotteiden 
tuotannon kehitys 1990-luvulta vuoteen 2012. 
Paperituotteiden viennille Eu:n merkitys on 
aivan olennainen, sillä suomen paperintuotan-
nosta noin 60 % menee Eu alueelle, kun koti-
maahan jää vajaat 10 %. sen sijaan sahatavaran 
tuotannosta kotimaisen kysynnän osuus on 
peräti 40 % ja Eu:n noin 30 %. 

Laur i  He t emäk i  j a  R i i t t a  Hänn inen

Kuvio 1. EU27 BKT:n sekä paperin ja sahatavaran tuotannon volyymikehitys 1995-2012. Kuviossa vuosi 2000=100.

Tilastot: Eurostat ja Metla

Kuvio 1. EU27 BKT:n sekä paperin ja sahatavaran tuotannon volyymikehitys 1995-2012. Kuviossa 

vuosi 2000=100. 
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Kuvio 2. Graafisten painopaperien kulutus 1992-2011 ja trendiennusteet vuoteen 2020 asti 
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kuvion perusteella voidaan päätellä, että 
Eu-maiden Bkt:n ja metsäteollisuustuotteiden 
tuotannon välinen kehitys näyttää muuttuneen 
2000-luvun puolivälissä eli ennen vuoden 2008 
alkanutta syvää taantumaa. Metsäteollisuus-
tuotteiden tuotanto ei myöskään enää 2000-lu-
vulla ole seurannut aiemmassa määrin Eu-
maiden Bkt:n kehitystä. kuva suomen Bkt:n 
ja metsäteollisuustuotteiden tuotannon välises-
tä suhteesta on hyvin samankaltainen. tätä vi-
suaalista havaintoa tukevat myös muutokset 
muuttujien välisissä korrelaatioissa. Eu:n (ja 
suomen) Bkt:n sekä kuvassa olevien metsäte-
ollisuustuotteiden väliset korrelaatiot olivat 
1990-luvulla välillä +0,91− +0,97, kun ne vuo-
sina 2000–2012 olivat välillä -0,23 − -0,71. 
tämä hyvin yksinkertainen analyysi viittaa sii-
hen, että suomen metsäteollisuuden kehitys 
2000-luvulla ei olisi ollut pelkästään suhdanne-
vaihteluista johtuvaa. ilman tarkempaa tutki-
musta on kuitenkin vaikea esittää täsmällisim-
piä arvioita rakenteellisten ja suhdanneluon-
toisten tekijöiden keskinäisestä suuruudesta. 

3. Paperimarkkinoiden 
rakennemuutos voimistuu

Hetemäki ja Hänninen (2009) sekä Hetemäki 
ym. (2011) esittävät arvioita syistä, jotka ovat 
keskeisesti vaikuttaneet suomen metsäteolli-
suuden 2000-luvun rakenteelliseen muutok-
seen. Näiden analyysien perusteella paperiteol-
lisuuden muutos on seurausta erityisesti maa-
ilmantaloudessa tapahtuvasta rakennemuutok-
sesta, sähköisen viestintäteknologian voimistu-
misesta ja nopeakasvuisten istutusmetsien ai-
empaa suuremmasta merkityksestä. 

Maailmantalouden ja myös metsäteollisuu-
den keskeinen veturi on Aasian ja muiden ke-
hittyvien maiden talouskasvu ja niiden kustan-

nuskilpailukyky suhteessa Länsi-Eurooppaan 
ja Pohjois-Amerikkaan. Hiljattain tehtyjen ar-
vioiden mukaan maailman seitsemän suurim-
man nousevan talouden eli E7-maiden (kiina, 
intia, Brasilia, Venäjä, Meksiko, indonesia ja 
turkki) yhteenlaskettu bruttokansantuote on 
vuonna 2020 hieman suurempi kuin G7-mai-
den (Yhdysvallat, japani, saksa, Britannia, 
ranska, italia ja kanada) kokonaistuotanto 
(PricewaterhouseCoopers 2010). Vielä vuonna 
2000 G7-maiden bruttokansantuote oli yli kak-
sinkertainen E7-maihin verrattuna. koemme 
siis tulevan ja seuraavien vuosikymmenten ai-
kana kehityskulun, jossa maailman talousmah-
tien ja ulkomaankauppavirtojen maailmankart-
ta piirretään uudestaan. tällä talouden voi-
masuhteiden muutoksella on monia tärkeitä 
heijastusvaikutuksia myös suomen metsäsek-
torille. 

Merkittävä piirre maailman metsäteolli-
suustuotteiden markkinoiden kehityksessä täl-
lä vuosituhannella on ollut niiden eriytyminen 
kahteen hyvin erilaiseen markkina-alueeseen. 
Perinteisissä oECd-maissa metsäteollisuus-
tuotteiden kulutus ja tuotanto kasvavat hyvin 
hitaasti, eivät lainkaan tai vähenevät. Vastaa-
vasti kulutus ja tuotanto kasvavat nopeasti 
muissa maissa. tämä on markkinoiden yleis-
piirre, jonka alle mahtuu erilaisten metsäteolli-
suustuotteiden toisistaan poik-keavia erityis-
piirteitä ja maakohtaisia eroja. Esimerkiksi 
viestintään käytettävien paperituotteiden ja 
sahatavaran kehitys on monilta osin erilaista. 

sähköisen viestinnän paperia korvaavat vai-
kutukset rajoittuvat lähinnä viestintään käytet-
täviin graafisiin painopapereihin eli sanomaleh-
tipaperiin sekä paino- ja kirjoituspaperiin. 
suomessa sanomalehtipaperia ei juurikaan 
enää valmisteta. Enää ainoastaan yksi paperi-
kone (kaipola) suomessa valmistaa sanomaleh-
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tipaperia ja sekin käyttää raaka-aineenaan kier-
rätyspaperia. sen sijaan aikakauslehtipaperi ja 
hienopaperi ovat edelleen suurin yksittäinen 
tuoteryhmä paperi- ja kartonkiteollisuudessa. 
Niiden osuus koko toimialan vienninarvosta 
vuonna 2011 oli 60 %. 

sähköisen viestinnän ja maailmantalouden 
rakennemuutos näkyy selvästi kuviosta 2. siinä 
on esitetty graafisten painopapereiden kulutus 
korkean tulotason maissa ja muissa maissa vuo-
sina 1992-2011 sekä trendiennusteet vuoteen 
2020. Mikäli kuviossa olisi esitetty kulutuksen 
sijasta tuotantosarjat, viesti olisi ollut hyvin sa-
manlainen (Hetemäki ym. 2013). Vuosituhan-
nen vaihteeseen asti paperin kulutus ja tuotan-
to kasvoivat kaikkialla maailmassa, mutta tällä 
vuosituhannella pääasiassa vain kehittyvissä 
maissa. 

sähköisen viestinnän vaikutukset eivät ra-
joitu ainoastaan paperituotteiden kulutukseen. 
Vaikutukset ulottuvat myös paperituotteiden 

hintoihin. Paperiyritykset eivät kilpaile enää 
vain toisia paperiteollisuusyrityksiä vastaan, 
vaan myös sähköisiä viestimiä vastaan. tämä 
kilpailun lisääntyminen heikentää paperiteolli-
suuden hinnoitteluvoimaa ja tuotantopanosten 
nousevien hintojen siirtämistä paperin hintoi-
hin. 

tilanne onkin heijastunut jatkuvana kujan-
juoksuna markkinoiden kysyntä-tarjontatasa-
painon ylläpitämiseksi. kulutuksen alentuessa 
kapasiteettia suljetaan ja tuotantoa rajoitetaan. 
Länsi-Euroopan markkinoilla painopapereiden 
kapasiteettia ei kuitenkaan ole onnistuttu su-
pistamaan kulutuksen laskua vastaavalla mää-
rällä, mikä on johtanut etenkin sanoma- ja ai-
kakauslehtipaperin alenevaan hintakehityk-
seen. Nousevien talouksien paperin viennin 
kasvu suomen päävientimarkkinoille on vai-
keuttanut ja kiristänyt kilpailutilannetta. Esi-
merkiksi kiinan paino- ja kirjoituspaperin 
vienti on 2000-luvulla kolminkertaistunut. täl-

Kuvio 2. Graafisten painopaperien kulutus 1992-2011 ja trendiennusteet vuoteen 2020 

Tilastot: RISI
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lä hetkellä ei ole näköpiirissä, että hintakehi-
tyksessä tapahtuisi rakenteellista käännettä 
ylöspäin. 

Kartongin ja pakkauspapereiden käyttöä säh-
köisen viestinnän kehitys ei syrjäytä. sähköisen 
kaupankäynti voi jopa sitä lisätä. PirA:n (2012) 
arvioiden mukaan pakkaaminen kasvaa maail-
malla vuosittain noin 3%. tästä huolimatta 
pakkauspapereiden kulutus ja tuotanto Yhdys-
valloissa on tällä vuosituhannella kääntynyt lie-
vään laskuun, ja Länsi-Euroopassa kasvu on 
tyrehtynyt. Merkittävin syy tähän kehitykseen 
on teollisuus- ja kulutustavaroiden valmistuk-
sen, ja siten myös pakkaamisen, siirtyminen 
halvemman tuotantokustannusten maihin ku-
ten Aasiaan. Näin on käynyt esimerkiksi tieto-
tekniikkatuotteiden ja komponenttien kohdalla. 
Vaikka tuotteet saatetaan edelleen kuluttaa kor-
kean tulotason oECd-maissa, ne valmistetaan 
ja pakataan halpatuotantomaissa. 

suomessa etenkin neitseelliseen kuituun 
(eli raakapuuhun eikä kierrätyspaperiin) perus-
tuva elintarvikepakkaustuotteiden kehitys 
näyttää suhteellisen hyvältä. Myös pehmopape-
reiden (kuluttajapaperit kuten WC-paperi, hy-
gieniapaperit, vaipat jne.) markkinanäkymät 
Länsi-Euroopassa ovat edelleen hyvät, mutta 
niitä valmistetaan suomessa lähinnä kotimaan 
tarpeisiin. Ne ovat myös tuotteita, joita ei suh-
teellisen korkeiden kuljetuskustannuksien ta-
kia kannata viedä kauas. 

Metsäteollisuuden kehitysnäkyminen kan-
nalta merkityksellisiä ovat myös mannerten 
väliset erot luonnonolosuhteissa ja niiden vai-
kutus biomassavarojen kasvuun ja tuottoon. 
subtropiikissa ja tropiikissa puu kasvaa nope-
asti ja vie vähän tilaa pohjoiseen havumetsävyö-
hykkeeseen verrattuna. Lehtipuun hehtaari-
kohtainen vuosittainen kasvutuotto on Brasili-
assa ja uruguayssa 8–10 -kertainen suomeen 

verrattuna ja havupuun 7–8 -kertainen. tästä 
johtuen esimerkiksi nopeakasvuisista istutus-
metsistä saadaan hehtaarilta raaka-ainetta 7–12 
tonniin sellua kun suomessa se jäävain yhteen 
sellutonniin. Nämä erot heijastuvat luonnolli-
sesti tuotantokustannuksiin. Esimerkiksi stora 
Enso on ilmoittanut, että sen Brasilian Verace-
lin tehtaalla tuotetun sellutonnin tuotanto- ja 
kuljetuskustannukset Alankomaiden rotterda-
min satamaan ovat samaa luokkaa kuin pelkät 
sellutonnin puukustannukset suomessa (kar-
vinen ym. 2009). 

Metsäteollisuuden uudet kapasiteetti-inves-
toinnit ovatkin keskittyneet Aasiaan, jossa kii-
nasta on tullut merkittävä kilpailija mm. Euroo-
pan markkinoilla. Nopeakasvuisten plantaasi-
metsien istutusohjelmien myötä sellu- ja pape-
riteollisuuden investointien kasvu jatkuu Etelä-
Amerikassa ja Aasiassa myös tulevaisuudessa. 
Euroopan alueella merkittäviä massa- ja pape-
riteollisuuden investointisuunnitelmia on lähin-
nä Venäjällä ja muissa itä-Euroopan maissa. 

suomessa sijaitsevan tuotannon kehitys 
riippuu luonnollisesti myös sen suhteellisesta 
kilpailukyvystä. tällä hetkellä suomen paperi- 
ja kartonkituotantokapasiteetti on noin 12 mil-
joonaa tonnia. Viime vuosina tehtyjen supistus-
ten seurauksena kapasiteetti on aiempaa kilpai-
lukykyisempää ja se on pääosin vielä modernia. 
tuotantokapasiteetista runsaat kolme miljoo-
naa tonnia eli neljännes tehdään kuitenkin ko-
neilla, joiden rakentamisesta tai merkittävästä 
uusimisesta on kulunut vähintään 20 vuotta, 
pisimmillään 45 vuotta. suuri kysymysmerkki 
on, missä määrin näihin koneisiin tullaan inves-
toimaan tulevina vuosinakaan ja miten hyvin ne 
pärjäävät tiukentuvassa kilpailutilanteessa. 

toisaalta myös modernimpi kapasiteetti 
vanhenee vuosi vuodelta. suomen uusin pape-
rikone rakennettiin vuonna 1998 raumalle. 
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kotimaassa investoidaan paperikoneiden huol-
tamiseen ja parantamiseen, mutta suomessa 
toimivien kansainvälisten yritysten moderneim-
mat tehtaat ja koneet ovat nykyään suomen 
ulkopuolella, Etelä-Amerikassa ja kiinassa. 

Globaalin kehityksen haittavaikutuksia voi-
daan kotimaisilla toimilla jonkin verran yrittää 
vaimentaa. kilpailukyvyn kannalta tuotantopa-
nosten kustannuskehitys on tärkeä, mutta suh-
teellisesti pieni verrattuna lopputuotteiden 
hinnoissa ja kulutuksessa tapahtuviin muutok-
siin. Esimerkiksi uPM (2012) arvioi, että 10 % 
muutos graafisten painopaperien hinnoissa 
vaikuttaa yhtiön vuosittaiseen liikevoittoon va-
jaat 700 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi 
vuonna 2012 liikevoitto ilman kertaluotoisia 
eriä oli 530 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 
suomen koko massa- ja paperiteollisuuden 
tuotantokustannuksista puuraaka-aineen osuus 
oli noin 14 % ja työvoiman 13 % (Metla 2012). 
Näihin kustannustekijöihin vaikuttamalla voi-
daan kyllä hidastaa tai nopeuttaa toimialan 
rakennemuutoskehitystä, mutta ei todennäköi-
sesti muuttaa sen suuntaa.

toisaalta myös Etelä-Amerikan ja Aasian 
suhteellista etua alhaisten tuotantokustannus-
ten alueina heikentää tulevaisuudessa työvoi-
makustannusten nousu ja infrastruktuurin pa-
rantamiseksi vaadittavat investoinnit. Näistä 
huolimatta suhteellinen kilpailuetu säilynee 
edelleen näillä alueilla ja myös suomessa toimi-
vien yritysten painopiste paperiteollisuudessa 
on jatkossa maamme rajojen ulkopuolella. sen 
sijaan korkean tulotason maissa (ml. suomessa) 
yritykset suuntaavat investointeja entistä enem-
män pakkauspapereiden ja kartongin sekä bio-
energian tuottamiseen. 

Hetemäki ja Hänninen (2009) arvioivat, 
että suomen massa- ja paperiteollisuuden tuo-
tanto olisi vuonna 2020 runsaan kolmanneksen 

pienempi kuin se oli huippuvuonna 2007. 
tämä tarkoittaisi, että tuotanto olisi vuonna 
2020 suurusluokaltaan samaa tasoa kuin se oli 
1990-luvun alkuvuosina. Nykytiedon perus-
teella tämä arvio saattaa olla liian optimistinen. 
Viime vuosien kapasiteettivähennykset ovat 
olleet suurempia kuin arvioitiin. Lisäksi Eu-
alueen heikko talouskehitys näyttäisi nopeutta-
van muutosta. 

4. Puutuoteteollisuuden 
etsikkoaika 

kuten edellä todettiin, myös suomen puutuo-
teteollisuuden tuotanto on laskenut noin kol-
manneksen 2000-luvun huippuvuosista, kun 
suuret metsäyritykset ja piensahat ovat vuoden 
2003 jälkeen sulkeneet useita sahateollisuuden 
tuotantoyksiköitä. Alan riippuvuus rakentami-
sen vaihteluista tekee siitä suhdanneherkän. 
suomen sahatavaran vienti on viiden viime 
vuoden aikana ollut keskimäärin 29 % pienem-
pi kuin vuosina 2000–2005. taustalla on asuin-
rakentamisen taantuma Länsi-Euroopan vien-
timarkkinoilla sekä sahatavaran tuotannon ki-
ristyvä kilpailu erityisesti Venäjän, saksan ja 
ruotsin taholta. Venäjä on 2000-luvulla lähes 
kolminkertaistanut sahatavaran vientinsä ja 
saksa kaksinkertaistanut. ruotsin viennin kil-
pailukykyä on auttanut 2000-luvulla tukin hin-
nan lasku vuoden 2005 myrskyn ja sitä seuran-
neen puuntarjonnan kasvun seurauksena, sekä 
vuosina 2008-2009 heikko kruunu suhteessa 
euroon. ruotsi on pystynyt pitämään vientinsä 
vakaana koko 2000-luvun. Länsi-Euroopan ra-
kentamisen taantuman aikana Pohjois-Afrikan 
ja Lähi-idän merkitys sekä suomen että ruot-
sin sahatavaran viennissä on kasvanut.

tällä hetkellä suomen puutuoteteollisuus 
elää eräänlaista etsikkoaikaa. Asuntojen uudis- 
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ja korjausrakentamisen kehitys kotimaassa ja 
Länsi-Euroopan vientimarkkinoilla on viime 
vuosien taloustaantuman vuoksi ollut vaisua, 
eikä selvää käännettä ole vielä näköpiirissä. 
toisaalta monet tekijät viittaavat siihen, että 
puutuoteteollisuuden toimintaympäristössä 
voidaan odottaa selvää parannusta keskipitkäl-
lä ja pitkällä aikavälillä. 

Puutuotteiden kulutuksen globaaleissa 
muutostekijöissä ei ole näkyvissä samantyyp-
pistä kulutusta vähentävää tekijää kuin mitä 
sähköinen viestintä on merkinnyt painopape-
reille. sahatavaran ja puulevyjen kulutukseen 
vaikuttavat rakentamisen eri osaalueet, puuse-
pänteollisuus, tee-se-itse – tuotteiden liiketoi-
minnan lisäys, pakkaukset, kuljetus- ja varas-
tointijärjestelmät sekä näiden taustalla oleva 
väestönkasvu, käytettävissä olevien tulojen 
kehitys ja tulonjaon muutokset (Hänninen ym. 
2007). Puutuoteteollisuuden tuotteiden kulu-
tuksessa ei siten ole näköpiirissä laskua, päin-
vastoin. Arvioiden mukaan vuotuinen asuinra-
kentamisen kasvu maailmalla tulee olemaan 
keskimäärin yli 4 % vuosina 2015-2020 (ro-
binson 2011). tämä antaa kasvumahdollisuuk-
sia myös suomen puutuotteiden viennille, mi-
käli kilpailukykyä pystytään lisäämään mm. 
kehittämällä perustuotteiden rinnalle uusia 
tuotteita ja panostamalla markkinointiin. suo-
messa on menneillään useita uusia puuraken-
tamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita, jotka 
luovat perustaa ja mahdollisuuksia viennin li-
säämiseen.   

Puurakentamisen kulttuurissa ja sahatava-
ran ominaiskulutuksessa on merkittäviä maa-
kohtaisia eroja jopa Euroopan sisällä. Esimer-
kiksi sahatavaran kulutus henkeä kohden on 
suomessa, ruotsissa ja Virossa ollut tyypillises-
ti viime vuosikymmenen aikana keskimäärin 
noin 4 kertaa suurempi kuin Britanniassa, 

ranskassa ja saksassa tai Euroopassa keski-
määrin. suomen havusahatavaran kulutus asu-
kasta kohti lähes kaksinkertaistui 1960–1990 
-lukujen tasosta (n. 0,55–0,65 m3/asukas) vuo-
teen 2001 (1,0 m3/asukas). samantyyppinen 
kehitys on tapahtunut Virossa 2000-luvun ai-
kana, jossa ominaiskulutus on kolminkertaistu-
nut (0,41:sta m3/asukas 1,30:een). tämä ker-
too siitä, että merkittävät muutokset ovat mah-
dollisia melko lyhyelläkin ajanjaksolla. Puu-
tuotteiden käytön merkittävät kasvunäkymät 
liittyvätkin mahdollisiin muutoksiin eri maiden 
ominaiskulutuksessa. 

kuvio 3 tuo hyvin esille eri alueiden erot 
sahatavaran ominaiskulutuksessa. suomessa, 
ruotsissa ja Virossa sahatavaran käytön taso on 
tällä vuosituhannella ollut moninkertainen ver-
rattuna keskimääräiseen tasoon Euroopassa 
(keskimäärin ja jokaisessa 3 maassa erikseen) 
tai Venäjällä. toisaalta kehitys Euroopassa on 
vuodesta 1993 lähtien pysynyt lähes samalla 
tasolla eli 0,16-0,18 m3/asukas/v, kun taas suo-
messa, ruotsissa ja Virossa on tapahtunut edel-
lä mainittu nopea kulutuksen nousu. Venäjällä 
kulutus on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 
laskenut merkittävästi, joskin tilastoluvut saat-
tavat olla Venäjän kohdalla epäluotettavia. 

Miksi kehitys on ollut näin erilaista Euroo-
passa? Voisiko suomen, ruotsin ja Viron kal-
tainen kehitys toteutua muualla Euroopassa ja 
Venäjällä?

Hänninen ym. (2007) arvioivat, että eräs syy 
suomen sahatavaran käytön voimakkaalle kas-
vulle on ollut omakotirakentaminen kasvu ja 
puun suosiminen niiden runko- ja ulkover-
housmateriaalina. omakotitalojen rakentami-
nen kaksinkertaistui 1990-luvun alun lama-
vuosien jälkeen vuoteen 2004 mennessä. Lisäk-
si sahatavaran käytön kasvun taustalla on ollut 
myös elinkeinoelämän ja julkisvallan toimenpi-
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teet sekä toimialan tutkimus-, kehitys- ja mene-
kinedistämisohjelmat puun käytön lisäämisek-
si (Hänninen ym. 2007, kimmo 2006). taustal-
la on siis useita kasvutekijöitä.

on perusteita odottaa, että jatkossa puu-
tuotteiden ominaiskulutus Euroopassa voi li-
sääntyä liittyen erityisesti institutionaalisiin ja 
teknologisiin muutoksiin sekä poliittisiin ta-
voitteisiin. Euroopan unionin politiikka ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä suosii puun käyttöä 
mm. rakentamisessa. suomessa työ- ja elinkei-
noministeriön Valtakunnallisen puurakenta-
misohjelman tavoitteena on nostaa puukerros-
talojen markkinaosuutta uudistuotannossa 10 
prosenttiin vuoteen 2015 mennessä (indufor 
2012a). Viime vuosina tehdyt muutokset puu-
rakentamisen paloturvallisuusvaatimuksissa 
mahdollistavat puukerrostalorakentamisen yli 
3-kerroksissa rakennuksissa. Myös erilaiset lii-
mapuupalkkijärjestelmät, elementit ja teknolo-
giat ovat tehneet tällaisen rakentamisen aiem-
paa helpommaksi, nopeammaksi ja kannatta-
vammaksi. 

Puurakentamisen suunnitteluun liittyviä 
institutionaalisia rajoitteita on alettu purkaa 
alan koulutusta lisäämällä (esimerkkinä puu-
arkkitehtien koulutus ja rakennusinsinöörien 
jatkokoulutus puu-rakentamisessa ). Vaikka 
puuraaka-aine materiaalina saattaa edelleen 
olla kalliimpaa kuin vaikkapa betoni, puuker-
rostalo mahdollistaa lyhyemmän rakentamis-
vaiheen, mikä tuo kustannussäästöjä ja voi teh-
dä puusta kilpailukykyisen. Puurakentaminen 
onkin muuttumassa yhä enemmän tehdasele-
menttiperusteiseksi, standardoidummaksi ja 
kilpailukykyiseksi, mikä on herättämässä myös 
isojen rakennusyritysten kiinnostuksen sen 
mahdollisuuksiin.  

Euroopan unionin tavoitteet vähentää kas-
vihuonepäästöjä edistävät puutuotteiden käy-
tön kasvua rakentamisessa. Puutuotteet sitovat 
hiiltä ja niiden valmistus aiheuttaa suhteessa 
vähemmän ilmastopäästöjä kuin kilpailevien 
materiaalien kuten teräksen, betonin ja muovin 
valmistus. Eräissä maissa, kuten suomessa, on 
alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota 

Kuvio 3. Sahatavaran kulutus asukasta kohti vuosina 1990–2011.
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myös mahdollisuuksiin ehkäistä rakennusten 
sisäilmaongelmia, kuten homeongelmaa, puu-
rakentamisen avulla.

Mikäli Euroopan havusahatavaran ominais-
kulutus nousisi vuonna 2020 edes puoleen sii-
tä, mitä se on nyt suomessa, ruotsissa ja Viros-
sa keskimäärin (0,16:sta m3/asukas 0,39:een), 
ja mikäli Euroopan väestö kehittyisi uusimpien 
Yk:n väestöennusteiden mukaisesti, merkitsisi 
se havusahatavaran kulutuksen nousua Euroo-
passa 2000-luvun keskimääräisestä 105 miljoo-
nasta kuutiometristä 212 miljoonaan kuutio-
metriin vuonna 2020. Vastaavanlainen muutos 
Venäjällä merkitsisi sahatavaran käytön kasvua 
2000-luvun keskimääräisestä tasosta noin vii-
sinkertaiseksi eli 55 miljoonaan kuutiometriin 
vuonna 2020. tällaiset muutokset tarjoaisivat 
merkittävän mahdollisuuden myös suomen 
puutuoteteollisuuden kasvulle.  

se missä määrin suomen vienti tämän kehi-
tyksen seurauksena lisääntyisi, riippuisi tieten-
kin suomen kilpailukyvystä. suomen suhteel-
linen kilpailukyky on todennäköisesti parempi 
pitemmälle jalostetuissa puutuotteissa ja eri-
koistumisessa. tulevaisuudessa kriittinen seik-
ka ei ole niinkään vientimäärän, vaan sen arvon 
kasvattaminen. kokonaisuutena suomen puu-
tuotealan pitkän aikavälin näkymät näyttävät 
kuitenkin selvästi paremmilta kuin massa- ja 
paperiteollisuuden. 

5. Mikä on uusien 
puunjalostustuotteiden merkitys 
Suomessa?  

Edellä kuvattu rakennemuutos globaalissa met-
säteollisuudessa 2000-luvulla on etenkin Poh-
jois-Amerikassa ja Pohjoismaissa saanut aikaan 
kasvavat panostukset metsiin perustuvien uu-
sien tuotteiden kehittämiseen (Hetemäki 

2010). suomessa on panostettu etenkin metsiin 
perustuvan bioenergian tuotantoon mm. kehit-
tämällä toisen sukupolven biopolttoaineiden 
teknologiaa (kangas ym. 2011). Nano-, mikro-, 
ja fibrilliselluloosatutkimuksen tulosten odote-
taan tarjoavan jatkossa monia sovelluskohteita 
puukuidun jalostamiselle tuotteiksi tai raaka-
aineeksi. kehitystyö on vielä alkuvaiheessa, 
mutta koetuotantoa on jo eri puolilla maail-
maa, myös suomessa. Nano-selluloosan sovel-
luskohteet ovat lukemattomat. sitä voidaan 
käyttää mm. suodattimissa, ruokatuotteissa, 
kosmetiikassa, hygieniatuotteissa, kudossiir-
teissä, läpinäkyvien kalvojen tuotannossa ja 
näytöissä (kangas 2012). Biokomposiiteilla 
voidaan korvata painekyllästettyä puuta ulko-
tilojen rakenteissa ja niistä voidaan valmistaa 
auton koreja ja kalusteita (Vtt 2012). Vaikka 
bio-komposiitit saattavat osin syrjäyttää puuta 
joissakin käyttökohteissa, niiden kehittäminen 
tuo todennäköisesti myös uusia mahdollisuuk-
sia puun käytölle (Anttila 2012).   

Näyttää siis hyvin lupaavalta, että monia 
erilaisia puuhun perustuvia tuotteita on tulossa 
markkinoille ja että niille on monista eri syistä 
johtuen myös kysyntää. Lisäksi näyttää siltä, 
että toimintaympäristön muutosten seuraukse-
na on syntymässä lisääntyvää kysyntää eräille 
”vanhoille uusille tuotteille”, joiden tuotanto-
teknologia on ollut jo pitkään tunnettu mutta 
joita ei ole valmistettu tai on valmistettu hyvin 
vähän. tällainen on esimerkiksi ns. liukosellu, 
josta jäljempänä enemmän.  

tämän artikkelin näkökulmasta mahdollis-
ten uusien tuotteiden vaikutuksia suomen ta-
louteen on perusteltua lähestyä seuraavien ky-
symysten kautta. Mitä uusia puunjalostuksen 
tuotteita on teknis-taloudellisesti mahdollista 
tuottaa kaupallisessa mittakaavassa tulevan 
vuosikymmenen aikana? Missä määrin niitä 
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todennäköisesti tullaan valmistamaan suomes-
sa, ja mikä niiden vaikutus on puun käyttöön?

Merkittävintä uutta puun käyttöä lisäävää 
tuotantoa suomessa näyttäisi seuraavan vuosi-
kymmenen aikana syntyvän energiateollisuu-
teen. rakentamisvaiheessa olevat suurimmat 
metsäbiomassan tai metsäteollisuuden sivuvir-
toihin (raakamäntyöljy, sahahake jne.) perustu-
vat hankkeet liittyvät biodieselin valmistukseen 
(uPM kaukas) sekä bioöljyn tuotantoon kor-
vaaman raskaan (rikkipitoisen) polttoöljyn 
käyttöä kaukolämmön tuotannossa tai vaikka-
pa laivojen polttoaineena (Fortum joensuu 
sekä Green Fuel Nordic investointiryhmä, sa-
vonlinna ja iisalmi). Lisäksi VAPo:lla on inves-
tointisuunnitelma lähinnä metsähakkeeseen 
perustuvasta biopolttoainetuotannosta kemis-
sä. Metsäbiomassan käytön kannalta merkittä-
vin lisäys tulee kuitenkin yhdyskuntien energia-
laitoksilta, jotka enenevässä määrin korvaavat 
kivihiilen ja turpeen käyttöä sähkön- ja läm-
möntuotannossa. 

suomessa parhaat edellytykset näyttäisivät 
olevan juuri sellaiselle tuotannolle, jolla on 
myös kotimaassa merkittävät markkinat. sen 
sijaan pääasiassa vientimarkkinoihin nojautu-
vat tuotteet valmistettaneen lähellä päämarkki-
noita tai halvan tuotantokustannusten alueilla. 
tämä suuntaus on jo näkynyt niin sanottujen 
älytarrojen valmistuksessa. Alan uuteen tuotan-
toon on investoitu erityisesti Yhdysvalloissa, 
kiinassa ja Puolassa. Vastaavasti tuotantoa on 
vähennetty muun muassa suomessa.

uusien tuotteiden tuotanto ei välttämättä 
lisää paljoa puun kulutusta, mutta niiden vai-
kutus liikevaihtoon voi olla merkittävä. Näitä 
ovat esimerkiksi puuhun perustuvat lääkkeet, 
terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja nanosellu-
tuotteet. on esitetty arvioita, että nanosellun 
tuotanto maailmassa olisi vajaat 800 tonnia 

vuonna 2017, kun maailman sellun tuotanto 
vuonna 2011 oli 187 miljoonaa tonnia (Futures 
Markets inc. 2012, kangas 2012 ja FAostAt 
tilastot). tähän arvioon on suhtauduttava vara-
uksella, ja tuotanto voi olla selvästi suurempi 
5-10 vuoden kuluttua. joka tapauksessa nano-
sellun tuotannossa tarvittava puukuidun määrä 
tulee olemaan hyvin pieni verrattuna nykyiseen 
puun käyttöön selluteollisuudessa. 

”Vanhoista uusista tuotteista” liukosellulle 
on erityisesti kiinassa ja intiassa syntynyt vii-
meaikoina merkittävää uutta kysyntää puuvil-
laa ja öljypohjaista polyesteriä korvaavana ma-
teriaalina.2 Maailman liukosellun kulutus kas-
voi 9 % vuonna 2012, ja asiantuntijat arvioivat 
kasvun jatkuvan samaa vauhtia lähivuosina 
(Young 2013). Liukosellun tuotannon liike-
vaihdon ja puunkäytön volyymi on kuitenkin 
vielä pientä verrattuna paperiselluun. Vuonna 
2011 maailman liukosellun viennin arvo oli va-
jaat 4 miljardia dollaria eli 11 % paperisellun 
viennin arvosta, ja sen tuotanto oli 4,2 miljoo-
naa tonnia eli vain noin 2 % paperisellun tuo-
tantomäärään verrattuna. Liukosellun kasvu-
näkymät ovat kuitenkin hyvät myös ympäristö-
syistä. kysyntää tukee myös tavoite vähentää 
puuvillantuotantoa. se tekee mahdolliseksi 
siirtää puuvillapeltoja elintarviketuotantoon, 
mihin mm. kiinassa pyritään.  

suomessa liukosellun valmistus käynnistyi 
vuonna 2012, kun stora Enson uimaharjun 
tehdas siirsi yhden paperisellulinjoistaan val-
mistamaan liukosellua. tuote viedään Aasian 

2  Liukosellu eroaa paperisellusta sen kuituominaisuuksien 
ja käyttökohteiden perusteella. Tärkein liukosellun käyt-
tökohde on viskoosi, eli tekstiiliteollisuuden raaka-aine. 
Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi muovilaminaatti-, 
valokuvaus-, suodatin- ja imupaperit, munakenno-pakkaus, 
vauvanvaipat ja eräät kertakäyttöiset sairaalatarvikkeet. 
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tekstiiliteollisuuden markkinoille. juuri se seik-
ka, että joitakin vanhoja sellutehtaita voidaan 
suhteellisen pienin investoinnein muuttaa val-
mistamaan liukosellua, tekee tästä taloudelli-
sesti mielenkiintoisen mahdollisuuden varsin-
kin, kun liukosellun maailmanmarkkinahinta 
on ollut paperisellun hintaa korkeampi. Maail-
massa onkin lähivuosina tulossa merkittävästi 
lisää liukosellukapasiteettia (Young 2013). 
tämä kehitysnäkymän takia on toisaalta ehkä 
epärealistista odottaa, että suomessa käynnis-
tyisi laajamittainen muutos paperisellusta liu-
kosellun valmistukseen, mutta joissakin teh-
taissa se voi osoittautua taloudellisesti järke-
väksi. 

6. Metsäala palveluvaltaistuu 

Pajarinen ym. (2010) arvioivat, että suomi on 
tällä hetkellä lähes 90 prosenttisesti palveluta-
lous. Päätelmän taustalla on käsitys, että monet 
suomen teollisuusyrityksistä ovat itse asiassa 
myös palveluntuottajia, kuten vaikkapa Nokia 
tai useat konepajateollisuuden yritykset. toi-
saalta Honkatukia ym. (2010) mukaan suomen 
talouden rakennemuutoksen keskeinen piirre 
vuosina 2010–2025 tulee olemaan talouden 
palveluvaltaistuminen. sekä yksityiset että jul-
kiset palvelut kasvavat. teollisuuden osuus 
kansantuotteesta laskee selvästi ja teollisuuden 
pääomavaltaistuminen johtaa työpaikkojen 
keskittymiseen palvelusektoreille.

Metsät ja metsäala tarjoavat laajan kirjon 
palveluihin liittyviä mahdollisuuksia, joille 
näyttää olevan kasvavaa kysyntää. Metsäalan 
palvelut on hyödyllistä jakaa kolmeen katego-
riaan 1) puunjalostustuotteisiin liittyviin palve-
luihin, 2) metsätalouteen liittyviin palveluihin 
ja 3) metsiin liittyviin palveluihin. kaikkiin 
näihin liittyy merkittäviä kasvunäkymiä. 

Puunjalostukseen ja metsätalouteen 
liittyvät palvelut

Edellä käsiteltiin puunjalostuksen uusien tuot-
teiden näköaloja. Voi kuitenkin olla, että suo-
men rooli näissä tuotteissa ei tule pääsääntöi-
sesti olemaan niiden massamittakaavainen 
valmistaminen ja vienti vaikkapa 100 miljoo-
nalle kuluttajalle, niin kuin paperituotteiden 
kohdalla on tapahtunut. suomen kansantalou-
den kustannusrakenne, luonnonolosuhteet, 
maantieteellinen sijainti sekä liiketoimintaket-
juja eri alueille pilkkova globaalitalouden kehi-
tys näyttäisivät korostavan pikemminkin osaa-
misen (tieto-taito) kuin raaka-aineen jalostami-
sen merkitystä. Mikäli näin on, kasvualoja 
saattaisivat erityisesti olla puunjalostukseen 
liittyvät teolliset palvelut ja metsäluonnonva-
raan liittyvät palvelut. 

Metsäteollisuus ymmärretään yleisesti yhä 
teollisuusalana, joka valmistaa tehtaissaan hyvin 
konkreettisia tuotteita, kuten sellua, paperirul-
lia ja sahatavaraa. Mutta itse asiassa näihin tuot-
teisiin liittyvät työpaikat ja arvonlisä ovat yhä 
enemmän niihin liittyvissä palveluissa kuin teh-
dastyössä ja varsinaisessa valmistusprosessissa. 
Hallinto-, ohjelmointi-, suunnittelu-, tutkimus-, 
tuotekehitys-, teknologia-, markkinointi-, myyn-
ti-, konsultointi- ja koulutustoiminnot ovat tul-
leet yhä tärkeimmiksi. tämä on yleissuuntaus 
koko tehdasteollisuudessa ja taloudessa, kuten 
esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitokses-
sa viime vuosina tehdyt tutkimukset osoittavat 
(Ali-Yrkkö 2013, Pajarinen ym. 2010). 

teollisia palveluita on vaikea identifioida 
erilliseksi kokonaisuudeksi. Metsäteollisuuden 
tuotevalikoimaa kehittämällä on myös mahdol-
lista lisätä palveluiden merkitystä tuotteen ar-
voketjussa. teollisuudessa tavaratuotannon ja 
palvelun erottaminen on usein kuin veteen 
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piirretty viiva. tämä heijastuu myös tilastoissa. 
se, mikä tilastoissa tulee usein luokitelluksi 
teollisuudeksi, on yhä suuremmalta osin palve-
lua (Pajarinen ym. 2010). tilastot kulkevat to-
dellisen kehityksen jäljessä.   

Ali-Yrkkö (2013) ja Pajarinen ym. (2010) 
osoittavat, että monien tuotteiden valmistus tai 
kokoonpano synnyttää yllättävän pienen osan 
tuotteen arvonlisäyksestä. Valtaosa syntyy mm. 
tuotekehityksessä, aineettomien oikeuksien 
hallinnasta, muotoilussa, markkinoinnissa, joh-
tamisessa ja jakelussa. tuotteen arvon kotiutta-
misen kannalta voi olla lähes merkityksetöntä 
valmistetaanko tuote kiinassa vai suomessa, 
kuten esimerkiksi Nokian matkapuhelimien 
kohdalla on ollut (Pajarinen ym. 2010). tällai-
sen kehityskulun mahdollisia vaikutuksia suo-
men metsäalalle on tutkittu hyvin vähän. 

Puunjalostusta tukeva metsätalous on myös 
merkittävästi palveluvaltaistunut. Etenkin eri-
laiset neuvonta- ja asiantuntijatehtävien merki-
tys on lisääntynyt ja samanaikaisesti puun kor-
juuseen ja kuljetukseen liittyvät työtehtävät 
ovat vähentyneet toimintojen tehostumisen 
myötä. Myös metsävaroihin liittyvät inventoin-
ti-, suunnittelu-, hallinto-, tutkimus- ja koulu-
tuspalvelut ovat kasvaneet. Niille on myös li-
sääntyvää kysyntää kansainvälisesti, minkä 
seurauksena mm. alan konsultointityö on kas-
vanut. Alan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten 
ja niitä suoraan tai välillisesti hyödyntävien 
asiantuntijayritysten ja -organisaatioiden klus-
teri suomessa on hyvin kansainvälinen ja nii-
den maine on hyvä. tämä klusteri itsessään 
tulisi nähdä myös ”elinkeinona”, joka työllistää 
ja tuo tuloja kansainvälisen projektirahoituk-
sen, yritysrahoituksen, maksullisen koulutuk-
sen, ja kehitysyhteistyövarojen kautta. Lisäksi 
se tarjoaa myös perustan tähän osaamiseen 
perustuvalle uudelle yritys- ja liiketoiminnalle.    

Metsiin liittyvät palvelut

Metsäala tarjoaa mahdollisuuksia myös moniin 
suoraan metsäluonnonvaraan liittyviin palve-
luihin. Metsien muut kuin puuntuotannolliset 
käyttötarkoitukset ovat tällä vuosituhannella 
saaneet aiempaa suuremman merkityksen, ja 
tämän kehityssuunnan arvioidaan jatkossa voi-
mistuvan. siihen vaikuttavat sekä kansainväli-
set ja kotimaiset toimintaympäristön muutok-
set. Merkittävimmät suomen metsiin liittyvät 
palveluelinkeino- ja työllisyysnäkymät ovat 
matkailu- ja virkistyspalveluissa. tämän lisäksi 
eräille ns. ekosysteemipalveluista julkinen valta 
saattaa ”kehittää markkinat”.3 tänään tunne-
tuin tällaisista on metsien monimuotoisuuden 
turvaaminen, josta metsänomistaja voi saada 
korvauksen tehdessään määräaikaisen sopi-
muksen metsänsä rauhoittamisesta. jatkossa 
esimerkiksi metsien hiilensidontaan tai vesita-
louteen liittyvät palvelut voivat myös tulla mak-
sullisiksi. 

Matkailuun kulutettiin suomessa vuonna 
2011 yhteensä arviolta 13,8 miljardia euroa. 
summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten 
matkailijoiden kulutusmenot suomessa. ulko-
maalaisten matkailijoiden osuus matkailun ko-
konaiskulutuksesta oli 28 prosenttia eli 3,8 
miljardia euroa. Matkailun aikaansaama arvon-
lisäys eli jalostusarvo vuonna 2011 oli 4,5 mil-
jardia euroa, joka oli 2,8 prosenttia bruttokan-
santuotteesta (työ- ja elinkeinoministeriö 

3  Metsien ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi puu, riista 
ja keräilytuotteet sekä metsäluonnon biologiseen moni-
muotoisuuteen ja ekosysteemien toimintaan perustuvat mo-
ninaiset hyödyt, kuten ilmakehän hiilen sidonta, maaperän 
ravinteiden kierrätys, veden puhdistuminen sekä valumave-
sien ja tulvien säätely (Kniivilä ym. 2011).
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2012).4 Matkailun edistämiskeskus on arvioi-
nut luontomatkailun osuuden olevan neljän-
neksen koko matkailusta (koivula ja saasta-
moinen 2005). tätä oletusta käyttämällä luon-
tomatkailun arvonlisä olisi vuonna 2011 ollut 
runsaat 1,1 miljardia euroa. Mainittakoon, että 
samana vuonna bruttokantorahatulot olivat 1,8 
miljardia euroa. Petäjistö ja selby (2012) ovat 
puolestaan arvioineet luontomatkailualan työl-
lisyysvaikutusten olleen vuonna 2009 noin 27 
000 henkilöä.

Matkailu- ja virkistyspalvelut ovat jo nyt 
paikallisesti merkittäviä elinkeinoja Pohjois- ja 
itä-suomessa (tyrväinen ja Huhtala 2010). Ne 
ovat myös aloja, jotka eivät ole taantuvia, päin-
vastoin. Matkailu on maailmalla nopeasti kas-
vava toimiala ja erityisesti luontoon perustuvan 
matkailun kysyntä kasvaa. Maailman matkailu-
järjestö (united Nations World tourism orga-
nisation 2011) ennakoi, että matkailu Pohjois-
Eurooppaan kasvaa keskimäärin 2,2 % vuosi-
vauhtia vuosina 2010-2020 ja 1,4 % vuosina 
2020-2030. Nämä luvut pitävät sisällään kai-
kenlaisen matkailun, mutta vapaa-ajan- ja vir-
kistysmatkailun odotetaan kasvavan selvästi 
nopeammin kuin matkailun keskimäärin. Esi-
merkiksi suomessa kansallispuistojen käynti-
määrät ovat viime vuosikymmenellä lähes kak-
sinkertaistuneet (sievänen ja Neuvonen 2011). 

Luontomatkailun kysyntää kasvattavia teki-
jöitä ovat muun muassa kaupungistuminen, 
tulotason nousu, vapaa-ajan määrän kasvu, 
ikääntyminen yhdistettynä aiempaa terveem-

piin eläkeläisiin ja ilmastonmuutos. siten luon-
tomatkailun tulovirta kasvanee myös jatkossa. 
tästä tulovirrasta osa päätyy esimerkiksi majoi-
tuspalveluiden tarjoajille ja todennäköisesti 
metsänomistajille metsän vuokratulojen kautta. 

Metsäalan palveluiden tulevaisuuden näkö-
aloja koskevan analyysin yksi selkeä viesti on, 
että suomen metsä- ja biotalouden kehitystä ei 
tulisi tarkastella pelkästään materia-, teknolo-
gia- ja jalostuskysymyksenä. siihen on kytket-
tävä nykyistä voimakkaammin teollisiin ja met-
säalan palveluihin liittyvä tarkastelunäkökul-
ma.

7. Lopuksi  

suomen metsäalan pitkässä historiassa olemme 
parhaillaan ehkä mittasuhteiltaan samanlaises-
sa murroksessa kuin 1800-luvun lopulla, jolloin 
laajamittainen tervantuotanto oli jo loppumas-
sa ja massa- ja paperiteollisuus alkoi suomessa 
kehittyä. Maailmantalouden rakenteiden muut-
tuessa myös metsäala on murrosvaiheessa tai 
luovassa tuhossa, jossa jotkut perinteiset elin-
keinotoiminnat taantuvat ja uusia nousee tilal-
le (Hetemäki 2009). 

Vaikka sähköisen viestinnän teknologinen 
ja kulttuurillinen murros juuri nyt syrjäyttää 
yhtä metsäteollisuutemme kivijalkaa, paperite-
ollisuutta, useat globaalit muutostekijät luovat 
samanaikaisesti mahdollisuuksia uusille metsiin 
perustuville elinkeinoille.

Maailman väkiluku on nyt noin seitsemän 
miljardia ja vuonna 2030 se olisi Yk:n arvion 
mukaan 17 % suurempi (8,3 mrd). Nuo 1,3 
miljardia uutta kuluttajaa väistämättä lisäävät 
myös metsiin liittyviä erilaisia tarpeita. oECd 
(2012a) puolestaan arvioi maailmantalouden 
kasvavan vuosina 2011-2030 keskimäärin 3,7 
% vuosivauhtia (Bkt:n kasvu painotettu mai-

4  Ottaen huomioon matkailualan merkityksen ja tulevai-
suuden näkymät, on yllättävää kuinka huonosti siitä on saa-
tavilla ajan tasalla olevaa tilastotietoa. Esimerkiksi tuorein 
Tilastokeskuksen Matkailutilinpito, joka tuottaa tietoa  mat-
kailun kokonaiskulutuksen jakaantumisesta eri tuotteisiin, 
on vuodelta 2007. 
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den talouksien suhteellisella koolla). tämä tai 
tätä hieman alhaisempikin kasvuvauhti synnyt-
tänee vieläkin suuremman kysynnän metsiin 
perustuville tuotteille ja palveluille. Näiden 
ohella politiikka, jolla pyritään hillitsemään il-
mastonmuutosta sekä korvaamaan uusiutumat-
tomia ja fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla 
raaka-aineilla, lisäävät entisestäänkin kysyntää 
metsäbiomassaan perustuviin tuotteisiin. Myös 
puukuitujen ja puunjalostusteknologian tutki-
mus- ja kehitystyössä on 2000-luvulla saavutet-
tu merkittävää edistymistä, mikä on avaamassa 
mahdollisuuksia uusille puunjalostustuotteille. 
Nämä globaalit tekijät näyttäisivät jatkossa li-
säävän maailman metsien niukkuutta ja siten 
niiden arvoa myös suomessa. 

sen sijaan vastakkaisia tekijöitä, jotka selke-
ästi näyttäisivät helpottavan metsiin liittyvää 
niukkuutta, ei näyttäisi olevan kovinkaan mo-
nia. Esimerkiksi maailman metsäpinta-ala vä-
henee edelleen ja oECd:n (2012b) arvion mu-
kaan metsäkato vähentää maailman metsäalu-
eita nykytasosta noin 13 %:lla vuoteen 2050 
mennessä. Ehkä merkittävin metsiin liittyvä 
niukkuutta vähentävä tekijä lähitulevaisuudes-
sa on subtropiikin nopeakasvuisiin istutusmet-
siin perustuva raakapuun tarjonnan kasvu. 
toki myös painetun viestinnän korvautuminen 
sähköisellä viestinnällä vähentää massa- ja pa-
periteollisuuden raakapuun tarvetta, ensin 
oECd-maissa ja myöhemmin myös kehittyvis-
sä talouksissa. tästä huolimatta puun kysynnän 
odotetaan edelleen kasvavan, ja on arvioitu, 
että ”luonnonmetsiin” liittyvä niukkuus myös 
boreaalisella havumetsävyöhykkeellä edelleen 
lisääntyy tulevaisuudessa (indufor 2012b). Eu-
roopan unionin alueella esimerkiksi metsäbio-
massan bioenergian käytön arvioidaan kasva-
van merkittävästi (uNECE-FAo 2011). 

Metsien käytön kasvavat tarpeet eivät liity 
ainoastaan puunjalostukseen ja puuntuotan-
toon, kuten edellä jo esitettiin. kasvavaa kysyn-
tää on myös metsien moninaisille palveluille. 
Monet näistä palveluista ovat olleet julkis-
hyödykkeitä, joille ei ole ollut markkinoita. 
Voimistuva trendi sekä maailmalla että suo-
messa on, että näille palveluille kehitetään 
markkinoita ja ne tarjoavat jatkossa yhä enem-
män myös elinkeino- ja liiketoimintamahdolli-
suuksia. siten yhä lisääntyvälle määrälle suo-
malaisia metsänomistajia puu pystyssä voi tule-
vaisuudessa olla arvokkaampi kuin kaadettuna. 

suomen metsäalan tulevaisuuden avainsa-
nat näyttäisivätkin olevan monipuolisuus ja 
palvelut. tulevaisuuden biotaloudessa puuta 
myydään edelleen paperiselluksi ja sahatukiksi, 
mutta niiden lisäksi yhä enemmän sähköksi ja 
polttoaineeksi (nesteeksi ja kaasuksi), tekstii-
leiksi ja moninaisiksi biomateriaaleiksi. Voi 
kuitenkin hyvin olla, että enemmän liikevaihtoa 
ja työpaikkoja syntyy näihin tuotteisiin liittyviin 
palveluihin kuin niiden teolliseen kokoonpa-
noon tai tehdastuotantoon. Metsä  tarjoaa 
myös yhä enemmän mahdollisuuksia palvelu-
elinkeinoille, kuten matkailu- ja virkistyspalve-
luihin. Mikäli tällainen metsäalan monipuolis-
tuminen tapahtuu, se myös vähentää metsäalan 
riippuvuutta yhden toimialan suhdannetilan-
teesta ja hajauttaa myös mahdolliset pitemmän 
ajan rakenteelliset riskit. 

kotimaan talouden edistämiseksi menneil-
lään olevissa strategiatöissä, kuten esimerkiksi 
biotaloustrategiassa metsäalalla on keskeinen 
merkitys. Metsiin liittyvän politiikan näkökul-
masta tärkeää on tiedostaa entistä enemmän 
metsien käytön monipuolisuus ja palveluiden 
kasvava merkitys. Emme tiedä tarkkaan mihin 
metsiämme tullaan käyttämään, mutta näyttää 
yhä lisääntyvässä määrin siltä, että nykyistä mo-
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ninaisimpiin tarpeisiin. Politiikan ei ainakaan 
pitäisi olla tämän monipuolistumisen tulppa, 
pikemminkin sen tulisi edesauttaa sitä. Päätök-
senteossa joudutaan ottamaan huomioon yhä 
useamman toimialan tarpeet, kun aiemmin on 
keskitytty pitkälti muutaman toimialan tarpei-
siin. 

Metsät ovat maailmalla niukentuva luon-
nonvara, joten myös suomessa tulisi tavoitella 
sellaista metsien käyttöä, joka heijastuisi myön-
teisesti koko yhteiskuntaan ja kansainvälisesti. 
suomen vahvuuksia metsäalalla ovat muun 
muassa runsaat ja elinvoimaiset metsävarat, 
kansainvälisesti poikkeuksellisen laaja yksityis-
metsänomistus, korkeatasoinen koulutus ja 
tutkimus, hyvät liikenne- ja tietoliikennever-
kot, luottamus ja vähäinen korruptio. Nämä 
ovat myös kilpailukykytekijöitä, joita on vaikea 
siirtää toiseen maahan. □
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