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Metsien terveydentila Suomessa on 
edelleen hyvällä tasolla 
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Tilanne voi muuttua nopeasti, 
laajan metsätuhon riski 
kasvaa

Tilannetta on seurattava 
jatkuvasti, seurantaa on 
kehitettävä

Metsänhoitomenetelmiä on 
sopeutettava kasvavaan 
riskiin

T & K



Kulttuurinen 
kestävyys

Ekologinen 
kestävyys

Sosiaalinen 
kestävyys

Taloudellinen 
kestävyys

- Metsäalan kilpailukyky
- Metsäalan uudistuminen
- Metsätalouden kannattavuus
- Metsien hyvä kasvukunto ja terveys

- Metsäluonnon 
monimuotoisuus

- Ekosysteemien toimintaan 
vaikuttavat tekijät

- Ilmastonmuutoksen hillintä ja 
siihen sopeutuminen

- Työllisyys
- Työhyvinvointi
- Osaaminen
- Virkistys- ja 

hyvinvointikäyttö

- Kulttuurinen jatkumo ei katkea
- Metsien käyttöön liittyvät tavat, 

käytännöt ja suhteet siirtyvät 
tuleville sukupolville

Myös tuhot ja tuhonaiheuttajat ovat luonnollinen osa metsää

Metsästrategia tavoittelee kokonaiskestävyyttä 
Metsätuhoilla on moninaisia vaikutuksia kestävyyteen



Hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteen edistäminen, 
maankäyttösektorin lisätoimien nettovaikutus 3 Mt CO2-ekvivalenttia/v. vuoteen 2035 mennessä

Maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen ja -varastojen 
ylläpitäminen ja vahvistaminen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukeminen maa- ja metsätaloudessa

Maanomistajille ja maankäyttösektorin toimijoille uusia työvälineitä ja toimintatapoja, 
joilla voidaan edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa

Maankäyttösektorin ilmastotoimia koskevan tietopohjan vahvistaminen ja tietoon perustuvan päätöksenteon, 
toimenpiteiden ja vaikutusten arvioinnin edistäminen 

Kokonaiskestävyyden edistäminen 
Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden 

ilmastotoimien ja niiden ohjauskeinojen 
toimeenpano hallitusohjelman mukaisesti

(?)

Maankäyttösektorin ilmastotoimien tavoitteet



Ilmastokestävä metsätalous 
poikkileikkaavana teemana

KMS 2035 sektorikohtainen valmistelu

Kokonaisvaltainen analyysi hirvi- ja 
sorkkaeläinten vaikutuksista

Kirjanpainajatuhojen seurannan kehittämien -
hanke

Tuuli- ja lumituhojen sekä korjuuolosuhteiden 
mallinnus -hanke

Metsätuhojen kokonaisvaltainen arviointi 

Metsänhoidon suositusten päivittäminen; 
ilmastokestävä metsätalous

Metsätuholain päivitys

Maankäyttösektorin 
toimenpidekokonaisuus laaja-alainen 
valmistelu

Metsien kasvatus- ja käsittelytapojen 
monipuolistaminen
Jalostetun metsänviljelyaineiston käyttö ja 
lannoitus 
Riskianalyysit ja riskien hallinta
Ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden ja 
toimenpiteiden yhteistarkastelu
Sopeutuminen, riskien hallinta
Metsätuholain ja metsälain arvioinnin 
jatkoselvitys



Yhteenvetoa: Suomessa metsien terveydentila on hyvä,  
varautuminen on kuitenkin tärkeää

• Metsätuhojen ja riskien hallinta ja ennaltaehkäisy ovat keskeinen osa 
metsien ja metsäsektorin sopeutumista ilmastonmuutokseen

• Työn alla: tietopohjan ja tutkimuksen vahvistaminen, metsänhoidon 
ohjeistojen ja tuhojen torjunnan sääntelyn päivittäminen, uusia työkaluja ja 
menetelmiä 

• Tavoitteena riskihallinnan ”valtavirtaistaminen” osaksi jokapäiväistä metsien 
hoidon käytön ja käytön suunnittelua ja päätöksentekoa 

• Tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä

• Maankäyttösektorin kehittämishankehaku on auki 25.1.-28.2.2021



Kiitos!
tatu.torniainen@mmm.fi

7


	Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa�
	Metsien terveydentila Suomessa on edelleen hyvällä tasolla 
	Metsästrategia tavoittelee kokonaiskestävyyttä �Metsätuhoilla on moninaisia vaikutuksia kestävyyteen�
	Dia numero 4
	Ilmastokestävä metsätalous poikkileikkaavana teemana�
	Yhteenvetoa: Suomessa metsien terveydentila on hyvä,  varautuminen on kuitenkin tärkeää�
	Dia numero 7

