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Valtion talous ja työllisyystilanne 

• Metsien merkitys jälleen kerran hyvinvoinnin takaajana 

 -vientitulojen, työllisyyden ja aluetalouden perusta 

 

• Metsähallituksen monikäyttömetsien pitkäjänteinen hoito mahdollistaa yhä 

kasvavan hakkuumäärän ja monimuotoisuuteen sekä muihin metsien eri 

käyttömuotoihin panostamiseen 

 

• Metsien ja puun kasvavat mahdollisuudet hyvinvoinnin tuojana 

 -metsien merkitys matkailussa ja muissa elinkeinoissa, virkistyksessä ja 

elinympäristön viihtyisyydessä 

 -puusta uudistuvaa, ekologista lähienergiaa 

 -puun alati kasvavat mahdollisuudet kestävän kehityksen tuotteina 

 

• Valtion suuri metsänomistajarooli mahdollistanut sekä omistajan että ympäröivän 

toimintaympäristön muuttuvien tarpeiden mukaisen omaisuuden hoidon 
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Metsänhoitoon panostus 

 

• Tinkimätön asenne ja kova tahto vaikeissa olosuhteissa ja puutteellisesta 

tutkimustiedosta huolimatta johti varsin onnistuneeseen tulokseen 

 

• Metsäntutkimuksen merkitys tiedostettiin ja siihen panostus lisääntyi 

merkittävästi 

 

• Uudistamiseen varmistaminen edelleen keskeinen metsänhoidon perusta 

 -panostuksen optimointiin niin laadullisesti kuin taloudellisesti kiinnitettävä yhä 

enemmän huomiota, joka myös lainsäädännössä tulisi ottaa huomioon 

 -nykytutkimuksen taso ja edistyksellinen teknologia tarjoaa yhä uusia 

vaihtoehtoja metsien uudistamisessa 
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Metsien monipuolinen kehitysluokkarakenne 

 

• Vanhoja metsiä lyhyessä ajassa uudistettaessa on johtanut nykyiseen varsin 

yksipuoliseen kehitysluokkarakenteeseen, jota omalta osaltaan korostaa 

talouskäytön ulkopuolelle siirtyneet laajat vanhojen metsien alueet 

 

• Nyt estettävä saman kehityksen toistuminen 

 

 -pitkäjänteinen suunnittelu kehitysluokkarakenteen monipuolistamiseksi 

 -hakkuiden sijoitussuunniteluun panostaminen 

 -huonolaatuisten metsien uudistamisen priorisointi 

 -laserkeilauksen hyödyntäminen hakkuiden, hakkuutapojen ja -kohteiden  

täsmäkohdentamisessa 

 -selkeät, olosuhteiden mukaan vaihtelevat ja eri  kokoiset uudistusalat  

 -Metsähallituksen monikäyttömetsien hoitoperiaatteet lisäävät vaihtelevuutta 

metsien kehityksessä 
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Monikäyttömetsien merkitys 

 

• Vaurauden lisäännyttyä ja tutkimustiedon sekä teknologian kehityttyä 

monikäyttömetsien tarjoamat mahdollisuudet ovat kiistattomat 

 

• Metsähallituksen metsien hoito alueellisiin luonnonvarasuunnitelmiin, alue-

ekologiaan ja ympäristöoppaaseen perustuen ovat mahdollistaneet alati 

kehittyvän, monipuolisen  ja edistyksellisen luonnonvarojen hoidon  

 

• Sotien jälkeen edellä mainittuun ei ollut tarvetta eikä etenkään taloudellisia 

mahdollisuuksia 

 

• Kaikesta positiivisesta kehityksestä huolimatta vaatimukset ja kritiikki metsien 

käyttöä kohtaan kasvavat kuten tähänkin asti ja siihen on pystyttävä vastaamaan 

jatkuvan parantamisen periaatteella ja riittävällä viestinnällä 
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Logistiikka 

 

• Aikoinaan paikallisia olosuhteita hyödynnettiin esimerkillisen taitavasti  

 

• Nykyaika tarjoaa yhä uusia mahdollisuuksia logistisesti, mutta samalla on 

edelleen hyödynnettävissä pohjoiset erityisolosuhteet 

 

 -talviaikainen korjuu ja kuljetus niin taloudellisesta näkökulmasta kuin myös 

kestävyyden näkökulmasta optimoitava 

 -mahdollisesti yhä painavampiin kantavuuksiin siirryttäessä talven 

hyödyntäminen 

 - tietiheyden optimointi olosuhteet huomioon ottaen 

 -talvi mahdollistaa edelleen syrjäisten alueiden hoitoa taloudellisesti ja vähin 

ympäristö- ja maisemahaitoin 

 -edelleen metsien käsittelyssä pyrittävä selkeisiin kokonaisuuksiin kuten 

esimerkiksi keskittämällä yhtenäisiä kokonaisuuksia talvikohteisiin 
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Tulevan ennakointi ja jatkuva parantaminen 

• Tulevan osalta olemme edelleen samankaltaisessa tilanteessa kuin aikoinaan 

vanhoja metsiä uudistettaessa sotien jälkeen: 

 -päätöksiä metsäomaisuuden hoidossa on pystyttävä tekemään nykytiedon 

mukaan ja samalla on pyrittävä ennakoimaan tulevat tarpeet ja olosuhteiden 

muutokset  

 

• Tulevan ennakointia ja jatkuvaa parantamista varten tarvitsemme monipuolista 

tutkimustietoa ja eri toimijoiden omaa kehittämistyötä: 

 -metsien käytön ja puun käytön mahdollisuuksista ja tarpeista 

 -metsien eri käyttömuotojen yhä paremmasta yhteensovittamisesta 

 -ilmaston lämpenemisen vaikutuksista  

 -metsänhoidon, puun korjuun ja logistiikan uusista mahdollisuuksista 

 

• Metsäntutkimuksen ja käytännön metsäalan toimijoiden yhteistyötä on edelleen 

tiivistettävä tutkimustarpeiden ideoinnissa ja priorisoinnissa  

 

• Metsäntutkimuksen tulosten ja tutkijoiden osaaminen on hyödynnettävä 

käytännön toiminnassa entistä tehokkaammin  
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Suomalainen metsäosaaminen 

 

• Osaran aukeiden tulokset ovat loistava osoitus suomalaisesta metsäosaamisesta 

 

• Metsäosaamista on edelleen kehitetty, tulokset ovat yhä parantuneet, 

Suomalaiset luottavat metsäammattilaisiin ja osaamisemme on myös 

kansainvälisesti tunnustettua 

 

• Metsäntutkimus ja metsäalan eri organisaatiot kehittävät toimintaansa ajan 

vaatimusten mukaan, mutta samalla on pystyttävä verkostoitumaan laaja-

alaisemmin ja näkemään ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia   

 

• Suomalaisille ominainen turha vaatimattomuus tulisi kääntää terveeksi ja 

ansaituksi itsetunnoksi ja metsäosaamisestamme tulisi viestiä kotimaassa ja 

ulkomailla entistä tehokkaammin 
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Luja usko omaan tekemiseen ja innovointikyky 

 

• Edelleenkin tarvitaan lujaa uskoa vaikeista haasteista ja kritiikistä huolimatta ja 

tarvittaessa on pystyttävä sauvomaan vastavirtaan 

 

• Toimintaympäristön hyväksyntä ja sitä kautta saavutettu yksimielisyys ovat 

onnistuneen toiminnan tae ja sen saavuttamiseen kannattaa panostaa 

 

• Suomalaisuuteen kuuluva sisukkuus ja innovointikyky ovat yhä peruslähtökohta 

kehittäessämme metsätalouden osaamistamme 

 

• Aina on olemassa kehittämismahdollisuuksia, kunhan vain asenne on kohdallaan 

ja yritystä piisaa 
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Lopuksi 

 

 

Hugo Richard Samperin sanoin 100 vuotta sitten: 

 

  

 Epäusko on itsestään Perkeleestä.  

 Vaikeudet ovat välttämättömiä, että siitä hyvä tulee 
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