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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Voidaan ohjata toimialan ja parhaassa tapauksessa myös regulaation kehitystä meille suotuisaan suuntaan,Saadaan tehdä muutokset hallitusti ja omista lähtökohdista,Saavutetaan imagohyötyä mm. työ- ja puukauppamarkkinoilla,Todellinen edelläkävijyys tarkoittaa konkreettisia, nykyisiä puunhankinnan käytäntöjä muuttavia linjauksia/toimintamalleja,Ei sulje pois, vaan pikemminkin tuo painoarvoa viestintään jo olemassa olevan toimintamallin hyvistä puolista,Loppupelissä meidän on vaikea aukottomasti osoittaa edelläkävijyyden hyötyjä, mutta meillä on hyvät perusteet uskoa, että edellämainitut johtavat meidän ja myös suomalaisen metsätalouden arvostuksen nousuun. 



• Kilpailukykyinen talous on huoltovarmuuden 
perusta - metsäteollisuudella keskeinen 
merkitys

• Runsaiden metsävarojen mahdollisuudet 
luovat huoltovarmuudelle monipuolisen 
perustan

• Metsäluonnon elinvoimaisuus ja metsien 
puuntuottokyky ovat keskeisiä 
huoltovarmuuden näkökulmasta

• Kansallinen sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen on lähtökohta 
suomalaisen luonnon palvelukapasiteetin 
varmistamiseksi

Metsät ja huoltovarmuus

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ilmasto muuttuuPohjoisen ilmaston ennakoidaan muuttuvan joka tapauksessa, vaikka kansainväliset ilmastotavoitteet saavutetaanYhteiskunnan mielipideilmasto, arvot ja asenteet muuttuvatMetsäalaa koskevat sitoumukset ja sääntely muuttuvatEU:n vahva muutosvoima ja kansalliset lakiuudistukset lisäävät rajoituksiaKestävyyteen liitetyt markkinamekanismit muuttuvatStandardointi kehittyy, talouden "kestävyystyökalupakki" monipuolistuuKilpailukykyyn liittyvät tekijät muuttuvatAsiakkaiden hankintapolitiikat seuraavat ajan trendejä, luonto- ja ilmastovaikutukset keskeisiähttps://www.youtube.com/watch?v=t0DS47JHAGs



Keräily,
eränkäynti

Metsien käyttö menneisyydestä nykypäivään 

Harsinta-
metsätalous

TehometsätalousKaskikulttuuri

Moniarvoinen
metsätalous

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Keräily, eränkäynti e.a.a  à 1800-luvun loppuKaskikulttuuri e.a.a à 1800-luvun loppuHarsinta 1850 à 1950Tehometsätalous 1950-1990Moniarvoinen 1990-2022



• Ilmasto muuttuu
• Yhteiskunnan mielipideilmasto, arvot ja 

asenteet muuttuvat
• Metsäalaa koskevat sitoumukset ja 

sääntely muuttuvat
• Kestävyyteen liitetyt markkinamekanismit 

muuttuvat
• Kilpailukykyyn liittyvät tekijät muuttuvat
• Luontopääomaa tarkastellaan yhä 

enemmän yhteiskunnallisten vaikutusten ja 
kestävyysmurroksen näkökulmasta 

– Talouden kilpailukyky, 
kehityspotentiaali,ekologiset ja sosiaaliset 
reunaehdot, huoltovarmuus, kansanterveys, 
hyvinvointi, kansallinen geenireservi

Elämme 
muutosten keskellä

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ilmasto muuttuuPohjoisen ilmaston ennakoidaan muuttuvan joka tapauksessa, vaikka kansainväliset ilmastotavoitteet saavutetaanYhteiskunnan mielipideilmasto, arvot ja asenteet muuttuvatMetsäalaa koskevat sitoumukset ja sääntely muuttuvatEU:n vahva muutosvoima ja kansalliset lakiuudistukset lisäävät rajoituksiaKestävyyteen liitetyt markkinamekanismit muuttuvatStandardointi kehittyy, talouden "kestävyystyökalupakki" monipuolistuuKilpailukykyyn liittyvät tekijät muuttuvatAsiakkaiden hankintapolitiikat seuraavat ajan trendejä, luonto- ja ilmastovaikutukset keskeisiähttps://www.youtube.com/watch?v=t0DS47JHAGs
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Luonto-Suomen monet kasvot

• Luonto itseisarvona
• Luonto raaka-aineiden lähteenä
• Luonto kansallisena luontopääomana
• Luonto kansallisena geenireservinä
• Luonto kehittyvän biotalouden rajattomana 

potentiaalina
• Luonto ilmastonmuutokseen sopeuttajana
• Luonto terveysvakuutuksena
• Luonto riskien hallinnassa
• Luonto yksilön, yhteiskunnan ja talouden 

resilienssin näkökulmasta
• Luonto huoltovarmuudessa



Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja huoltovarmuus 
- Suomi lämpenee kohti Unkarin ilmastoa

Lähde: www.showyourstripes.info

2100

PUUSTO KOHTAA
MERKITTÄVIÄ 
MUUTOKSIA

. . .

Seuraava kiertoaika - 2100Lämpötilan muutos Suomessa 1901 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Suomi 5,1 astetta, globaali tavoite 1,5 Myös tämä ohjaa meidän valintoja tänä päivänäThe trees we plant today face the Hungarian climate in northern Europe





Säästöpuuryhmässä 
useita puulajeja, 
lahopuuta, 
pohjakerros jätetty 
raivaamatta ja suojaa 
riistalle

Pystyyn kuollut puuPystyyn kuoleva puu

Maalahopuuta
lahopuulajeille

Kolmen puulajin taimikko

Haaparyhmä

Tekopökkelö

•Nykyaikainen metsätalous



• Biodiversiteetin taso ja ekosysteemipalveluiden 
• kokonaistuotantokapasiteetti 

• kestävien tuotantoratkaisujen kehittämisen perustana
• Vaikutusten ajallinen ja maisematason hallinta
• Eri palveluiden käyttöoikeus sosiaalisen vastuun näkökulmasta
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ennakoidusti

• Puun tuotanto Virkistys ja luontomatkailu
• Keruutuotteet ja riista Ilmanpuhdistus
• Muut ei-puupohjaiset raaka-aineet Terveyspalvelut
• Luonnon monimuotoisuuden ylläpito Maisema-arvot
• Hiilinielu Maaperän suojelu
• Vesivarat ja vesien puhdistus Pölyttäjäpalvelut
• Riskien hallinta, mm. tulvasuojelu
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Metsien tärkeät asiat ja huoltovarmuus

KESKEISIÄ HUOLTOVARMUUDELLE
• Luonnon monimuotoisuuden ylläpito
• Kansallinen geenireservi (pitkä aikaväli)
• Kansallinen sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen ja riskien hallinta
– Resilienssipalvelut

• Puun tuotanto
• Keruutuotteet ja riista 
• Muut ei-puupohjaiset raaka-aineet
• Pölyttäjäpalvelut
• Vesivarat ja vesien puhdistus
• Maaperän suojelu

MUUTEN TÄRKEITÄ KANSALLISESTI
• Terveyspalvelut
• Virkistys ja matkailu
• Ilmanpuhdistus
• Maisema-arvot
• Tulvasuojelu ja onnettomuuksien ehkäisy

TÄRKEÄ KANSAINVÄLISESSÄ 
ILMASTOPOLITIIKASSA
• Hiilinielu



Ekosysteemipalveluiden
holistinen ja strateginen hallinta on välttämätön 

ehto kehittää 
biotaloutta kestävyysmurroksen keskellä.

Luonnon suhde huoltovarmuuteen edellyttää 
ekosysteemipalveluiden strategista hallintaa.

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Polarised discussionClimate change, forests' ability to bind and store carbonNature cover, 80% of terrestrial plant and animal species live in forestsProducts that can replace products of fossil origin



Mitkä ekosysteemipalvelut määrittävät talouttamme tänään?

Mitkä ekosysteemipalvelut ovat taloudellisesti olennaisia huomenna?

Mitkä ekosysteemipalvelut määrittävät kansanterveyttä ja hyvinvointia?

Mitkä ekosysteemipalvelut ovat merkityksellisiä 
paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti?

Mitkä ekosysteemipalvelut ovat kriittisiä 
huoltovarmuudelle suoraan tai välillisesti?

Miten eri ekosysteemipalveluiden keskinäiset synergiat määrittyvät?

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Polarised discussionClimate change, forests' ability to bind and store carbonNature cover, 80% of terrestrial plant and animal species live in forestsProducts that can replace products of fossil origin



Maankäytön kehittämisen perustan 
tulee olla monitavoitteisuus ja 

monioptimointi.
Luonnon osaoptimointi 

kestävyysmurroksen agendana
on virhe, 

koska osaoptimointi on myös ympäristöhaasteiden 
taustalla. 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Polarised discussionClimate change, forests' ability to bind and store carbonNature cover, 80% of terrestrial plant and animal species live in forestsProducts that can replace products of fossil origin





KIITOS!

timo.lehesvirta@metsagroup.com

+358400752212

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Polarised discussionClimate change, forests' ability to bind and store carbonNature cover, 80% of terrestrial plant and animal species live in forestsProducts that can replace products of fossil origin
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