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• Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 
mennessä. 

– tavoitteena erityisesti edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista 
ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista 
hyödyntämistä.

• Valmisteltu laajan sidosryhmäyhteistyön pohjalta maa- ja 
metsätalousministeriön johdolla ja kansallisen metsäneuvoston tuella.

• Hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä 12.2.2015.
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Kansallisen metsästrategian hankesalkku

 Kansallisen metsästrategian hankkeet:

• A. Tulevaisuuden metsätieto ja sähköiset palvelut

• B. Metsäalaa tukeva kaavoitus

• C. Uudistuva metsäalan tilastointi

• D. Aktiivisen metsätalouden, puun markkinoille tulon ja 

metsänomistusrakenteen kehittäminen

• E. Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä ja resurssitehokas metsänhoito

• F. Metsäalan tutkimusstrategia

• G. Metsäalan liikenneinfrastruktuuri

• H. Uudet työelämän ja koulutuksen yhteistyön toimintamallit

• I. Talousmetsien luonnonhoito

• J. Muut kuin puuntuotannolliset ekosysteemipalvelut – turvaaminen ja 

markkinoiden kehittyminen

• K. Suomalaisten metsien arvostus
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Puun riittävyys ja metsästrategia 2025

 Suomalaiset metsät kasvavat nykyisin puuta enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin itsenäisen Suomen aikana. 

 Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan ainespuun suurin kestävä 
hakkuumahdollisuus kasvaa 78 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2025 
mennessä, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutusta metsien kasvuun ei 
huomioida. Metsien ikäluokkarakenne ja kasvun kehitys mahdollistavat 
puun käytön kasvun.

 Tavoitteena lisätä runkopuun hakkuukertymää +15 milj.m3
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Puuston kasvu ja poistuma
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Investointeja ja investointisuunnitelmia
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Toteutettu tai käynnissä 

oleva investointi

Alustava 

investointisuunnitelma

Uudet investoinnit ja julkaistut 

investointisuunnitelmat 

nostaisivat toteutuessaan puun 

kysyntää:

• Tukki ~1,5 Mm3

• Kuitupuu ~20 Mm3

• Energiapuu ~4-5 Mm3



Metsäalan positiivinen haaste

 Metsäalan uudet investoinnit ja biotalouden kasvu muodostavat 
positiivisen haasteen metsäalalle.

 Metsät kasvavat ennätyksellisen paljon nykyisin. 

 Vaikka puuta riittää tällä hetkellä metsissä ja metsät kasvavata 
ennätyksellisen paljon, on nykyisenä haasteena puun markkinoille tulo 
sekä metsien käytön kestävyyden turvaaminen edelleen. Metsien 
käyttö on Suomessa nykyisin kestävää ja kestävyys voidaan turvata 
myös tilanteessa jossa puun käyttö kasvaa. 

 Nykyisen metsäpolitiikan keskeisin tavoite ei ole ollut kasvattaa 
Suomen metsien puustopääomaa. Metsien kasvun lisääminen on 
kuitenkin nostettu voimakkaasti keskusteluun.

 Metsien käytön kestävyyden turvaaminen ja ilmastopolitiikka luovat 
perusteita toimenpiteille, joka tukevat metsien kasvun lisäämistä. 
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Metsänjalostus metsästrategiassa

• Metsänjalostuksen merkitys kasvaa, sillä erilaisiin kasvu- ja ilmasto-

olosuhteisiin sopeutuneen jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä 

voidaan parantaa runkopuun kasvua puulajista ja siemenien 

jalostusasteesta riippuen 15–30 prosenttia tinkimättä 

laatuominaisuuksista.

• Lisäksi puun laatuominaisuuksien kehittäminen sekä kestävyyden 

parantaminen tauteja ja tuholaisia vastaan ovat tärkeitä 

jalostuksen tavoitteita pyrittäessä vastaamaan biotalouden tarpeisiin.

• Biotekniikka tarjoaa lupaavia keinoja metsänjalostuksen 

nopeuttamiseen ja täsmentämiseen.
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Metsästrategian tavoite: 
Metsävarat ovat runsaat, terveet, hyväkasvuiset ja 

vastaavat biotalouden lisääntyviin tarpeisiin.

• Mittari: Puuston vuotuinen kasvu talousmetsissä (runkopuu)

Lähtötaso 2013: 99 milj. m3 

Tavoite 2025: 100–110 milj. m3

Tavoite 2050: 120–130 milj. m3

• Metsänjalostus on erittäin tärkeässä roolissa strategisen 
tavoitteen saavuttamisessa.

• Metsänjalostuksesta huolehtiminen on säädetty Luonnonvarakeskuksen 
tehtäväksi (VnA Luonnonvarakeskuksesta (715/2014) 1 §).
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• Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.3.2016 metsänjalostuksen ja 
siementuotannon neuvottelukunnan. 

• Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata ja tukea valtakunnallisen 
Metsänjalostus 2050 -ohjelman sekä MMM:n metsäpuiden 
siemenviljelysten perustamisohjelman etenemistä. 

• Laaja edustus metsäalan eri toimijoita.

• Toimikausi 2016-2019
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Metsänjalostus käytäntöön

• Metsänjalostuksen tulosten käytäntöön vienti tapahtuu metsänviljelyn 

kautta. 

• Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa siemenviljelysten perustamista, 

joilla jalostettuja siemeniä tuotetaan.

• Etelä- ja Keski-Suomen 1,5-polven siemenviljelykset on perustettu; 

painopiste on alueella Pohjanmaa – Kainuu – Etelä-Lappi. Tämän jälkeen 

siirrytään 2. polven viljelyksiin.

• Metsäalan toimijoiden tehtävänä kertoa metsänomistajalle jalostetun 

siemenen käytön eduista!
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Kiitos
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