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Helsingin Sanomat 26.12. 2018, pääkirjoitus

o Metsien käytön ja hoidon 

kannustimet muuttuvat

o Metsä- ja ilmastopolitiikka 

kytkeytyvät toisiinsa



MTK:n ja Maaseudun Tulevaisuus -lehden ilmastopaneeli puoluejohtajille:



o KD, Kokoomus, Keskusta, PerusS, Siniset, RKP, STL: hakkuita lisättävä

o Vihreät, Vasemmistoliitto: hakkuut pysyköön nykytasolla

o SDP: kysymyksen ei osaa kukaan vastata, nielujen taso säilytettävä

o Suomalainen metsänhoito on mallikelpoista ja sitä pitää viedä maailmalle

o Suomi on kohta hiilineutraali

o SDP: tutkimustiedon lähtökohtien tulisi olla täysin avoimia



Episodi 1: Kuutiot vs. eurot ja korko suomalaisessa metsätaloudessa

Episodi 2: Onnistuuko metsänhoito Suomessa ilman avohakkuita?

Episodi 3: Metsä- ja ilmastopolitiikan kytkennät

Episodi 4: Puuntuotanto, hiilinielu ja  ja metsien muut arvot: esimerkkinä   

avohakkuut Ylä-Lapissa    

Voiko suomalaisesta metsäkeskustelusta löytää pysyviä piirteitä ja 

kompastuskiviä, jotka näyttävät toistuvan keskustelusta toiseen?

Onko ollut rohkeutta uudistua ja kehittyä?

Missä on ollut muutosvastarintaa?



Episodi 1: Kuutiot vs eurot ja korko suomalaisessa metsätaloudessa 

o Sotien jälkeisen metsätalouden vakiintunut linja: 

istutus/kylvö, alaharvennukset, avohakkuut 

o Tavoitteena mahdollisimman suuri, kestävä ja kasvava puuntuotanto*

o Metsänomistajien toimintaa on ohjattava neuvonnalla ja rajoitettava   

lainsäädännöllä*  

o Metsänomistajat voivat tavoitella kansantalouden edun vastaisesti 

(liike)taloudellista tulosta korko huomioiden*

o ”Kansantalouden tasolla korko on nolla”

*Kuusela 1999, KHO 2011



o Taloustiede: metsätalouden vakiintunut linja on outo konstruktio

o Kuutioiden maksimointitavoite hyödyttää metsäteollisuutta - tappioita sekä 

metsänomistajille että kansantaloudelle

o Kuutioiden maksimointi on aiheuttanut suuren tulonsiirron metsänomistajilta 

metsäteollisuudelle

o V. 2006 metsäasetusta ja metsänhoidon ohjeita liberalisoitiin paremmin 

taloudellisia näkökohtia vastaaviksi

o Uudet kiertoaikasuositukset vastasivat 1-2% korkoa

o Voimakkain muutosvastarinta: perinteinen metsänhoidon tutkimus

o Max m3 ajattelu uudestaan elpymässä*

*Asikainen 2018



Episodi 2: Onnistuuko metsänhoito Suomessa ilman avohakkuita?

o Metsätalouden kivijalka: tehokas puuntuotanto perustuu avohakkuisiin

o Kyseenalaistaminen ”huuhaata”

o Kysymys vuonna 2004: missä ovat tutkimukset, ”jatkuvan kasvatuksen” 

taloudellisista seurauksista?

o Uusi tutkimus (2006-2018): jatkuvapeitteinen metsätalous ei maksimoi 

puuntuotantoa mutta on kannattavin vaihtoehto kun korko yli 2-4%*

o Metsälainsäädäntö liberalisoitiin 2014

o Ongelmana metsien kasvua koskevan tutkimuksen yksipuolisuus

o Muutosvastarinta: metsäammattilaiset ja metsäteollisuus

o Ympäristöjärjestöjen lakialoite 

*Tahvonen ja Rämö 2016
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Lähde: Tahvonen et al 2018 (submitted)



Episodi 3: Metsä- ja ilmastopolitiikan kytkennät

EASAC (2017) raportti:

o Metsien käyttö ei hiili- eikä ilmastoneutraalia

o Pyrittävä tasapainoon metsien käytön ja puustojen hiilivarantojen välillä

o Metsä- ja ilmastopolitiikan kytkentä ei merkitse hakkuiden automaattista lisäämistä

o Metsien hiilinielujen kasvattaminen halpa tapa vähentää nettopäästöjä*

o Hiilinielujen kasvattamisesta pitäisi maksaa korvauksia esim. päästökaupassa

o EU:n LULUCF vertailutasolaskenta tuottaa jäsenmaille kannustimen siirtää 

o päästöjä metsä- ja maankäyttösektorille yliarvioimalla tulevia hakkuita

o Vertailutason avulla arvioidaan joutuuko jäsenmaa korvaamaan liian pienen nielun vai

o voiko saada hyvitystä nielun ylityksestä

o Monimuotoisuuskysymyksiä ei voida sivuuttaa 

*Pihlainen et al 2014



LUKE:n (2018) mukaan korkokannalla on suuri vaikutus hakkuiden (ja 
nielun) vertailutasoon:

Lähde: Luke 2018

???



Kommentteja
1. Sijoitustuoton käyttäminen koron valinnan perusteena ongelmallista

o Teoreettisesti perusteltua vain ideaalien oletusten vallitessa

o Luken sijoitustuoton laskenta aliarvioi metsätalouteen sitoutunutta pääomaa   

o ja yliarvioi sijoitustuottoa (1-3%)

2. Luken laskelma pohjautuu Tapion 2006 suosituksiin

o Tapion mukaan suositukset perustuvat 2-3%:n korkoon

o Miksei korkoa otettu suosituksista?

o Suositusten korko on kuitenkin alhaisempi kuin 2-3%, pikemminkin 1.5%      

LUKE:n vertailutasolaskelma näyttää sisäisesti ristiriitaiselta

Voiko hakkuiden vertailutaso olla itse asiassa luokkaa 60-65 106 m3/v

Miksi vertailutaso laskettiin vain MELA –mallilla? 
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=>Suositukset perustuvat keskimäärin 1.5%:n reaaliseen korkokantaan

Vrt: Hyytiäinen, Tahvonen ja Valsta 2009

Esimerkki Tapion suositusten ja korkokannan 
suhteesta



Episodi 4: Puuntuotanto ja metsien muut arvot: esimerkkinä uudistushakkuut 
(avo- ja seimenpuuhakkuut) Ylä-Lapissa*

o Metsähallitus vakuuttaa puuntuotannon kannattavuutta

o Ei tutkimuksia, ongelmana kasvumallien epävarmuus, MH:n taloustiedot salaisia

o Alustava tulos: liiketaloudellisesti kannattavaa vain kun hakataan ilmaiseksi 

syntynyt vanha puusto, aktiivinen puuntuotanto kannattamatonta =>ei taloudellisesti   

kestävää

o Porotaloudelle aiheutuvat vaikutukset alentavat kannattavuutta edelleen

o Hiilinielun arvo yli 18€/CO2 tonni => uudistushakkuut eivät kannattavia

o Kannattavuus yksityismetsissä myös kyseenalaista; ”forest capital mining” -ilmiö

Tarvitaan Metso –ohjelmaa vastaava Kuukkeli –suojeluohjelma, jossa korvauksia 

hiilinieluille 

o Saamelaiskulttuuri, monimuotoisuus, turismi?

*Tahvonen ja Parkatti 2018



Suomalaisen metsäkeskustelun ja tutkimuksen sudenkuoppia

Sudenkuoppa 1: tieteidenvälisen yhteistyön ongelmat

o Metsäntutkijoita paljon, koska metsien taloudellinen merkitys suuri mutta kuitenkin 

taloudellisessa tutkimuksessa tarvittava luonnontieteellinen tieto usein puuttuu tai 

on vajaata

o Esimerkki: kasvumallit 

o Eri tieteenalojen ymmärryksen, näkökulmien ja mallien yhdistäminen edelleen liian 

vähäistä ja vaikeaa

o Eri tieteenalojen tutkijoiden välillä käydään kilpailua siitä, minkä tieteenalan ideoilla 

ongelmat ratkeavat, vaihtoehtona olisi tieteenalat ylittävä yhteistyö

o Onko yliopisto-opetus tässä suhteessa kunnossa? 



Sudenkuoppa 2: Eturyhmien ja politiikan vaikutus tutkimukseen

o Max m3 tavoite puuntuotannossa edullinen metsäteollisuudelle

o Ekologiassa maksimaalista kestävää käyttöä pidetty lähtökohtana uusiutuvien 

luonnonvarojen käytölle – ei oivalleta taloudellis-poliittisia kytkentöjä

o Metsäpolitiikassa sovellettu nolla –korko ollut edullinen metsäteollisuudelle

=>yksityismetsätaloudessa metsänhoidon kustannuksille ei tarvitse laskea korkoa

o Hiilinielukeskustelussa (ja Suomen EU politiikassa) metsäteollisuuden vaikutus suuri

- lyhyellä aikavälillä hiilinielut kilpailevat perinteisen puunkäytön kanssa

o Hukkinen (HY, HS): voidaanko LUKE:ssa tehdä politiikasta riippumatonta tutkimusta?

o LUKE: ei ongelmia

o Metlassa vuosina 1996-2010 oli ongelmia

o Pro business vs pro markets & society



Sudenkuoppa 3: tutkimusaineistojen ja mallien avoimuus
o Aikaisemmin ongelmia Metlan VMI aineistojen julkisuudessa

o Myös laskentamallien oltava avoimia

o Avoimuuden puute hallaa tieteidenväliselle yhteistyölle

o Avoimuus ollut ongelma joidenkin Metlan/Luken mallien kohdalla 

(MELA, MOTTI) – onko avoimuus nyt kunnossa?

o Metsähallituksen Metsätalous OY:n tiedot salaisia

=>vaikeuttaa keskustelua/arviointia yhteisten metsien käytöstä



Puoluejohtajilta kysyttiin: pitäisikö hakkuita

lisätä vai vähentää?

Vastaukset: lisätä tai pitää nykyisellään, SDP: 

vaikeaa vastata mutta nielut säilytettävä



Kommentteja:

1.   Hakkuut seuraavat globaalia markkinakehitystä (ei vaalilupauksia)

2.   Mihin unohtui metsäluonnon monimuotoisuuskysymys?

3.   Jos CO2 tn hinta on 20-60€, kannattaa kiertoaikoja pidentää 20-30   

vuotta* =>hakkuut alenevat ainakin lyhyellä aikavälillä*

o IPCC (2018): CO2 hinta vuonna 2020 voisi hyvin olla yli 50-100€  

o Sipilä: Suomen alettava ajamaan EU:n puheenjohtajakaudella yhdessä 

muiden pohjoismaiden kanssa ”hiilipörssiä”

o Jos ”hiilipörssissä” voi Kalifornian tapaan myydä ja ostaa hiilinieluja, 

metsänomistajille tulisi osittain edullisemmaksi myydä nieluja kuin 

”tehdä puukauppaa”

=>  Suomen hakkuut alenisivat ainakin lyhyellä aikavälillä
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