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Metsien vuotuinen kasvu Lapissa (milj. m3 / v)

26.11.2019

Source: 
Luke’s forest statistics & Tomppo et al. (2015)

Kasvun lisäyksestä Lapissa:
55% metsänhoidon
45% ilmastonmuutoksen 
aikaansaamaa

Source:
Henttonen et al. 2017, Forest Ecology and 
Management 386: 22-36
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Lapin puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla: VMI5 – VMI12 
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*Mittaukset 2013-2017: 415 milj. m3
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Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma

• VMI11 mitattu kasvu 13,3 milj.m3 (2016 VMI12 13,7 milj.m3)

• Vuoden 2017 hakkuut ja luontainen poistuma (6,44 milj. m3) oli 48 % 

kokonaiskasvusta ja 60 % puuntuotannon maan puuston kasvusta 

(VMI11). Sininen osuus suojelualueiden puuston kasvu.

• Puuntuotannon maan ala pienentynyt, keskikasvu on suurentunut
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Kehitysluokkien osuuksien muutos puuntuotannon metsämaalla  

Lapissa (LUKE2019)

5 6.11.2019

LUKE VMI: Metsäsuunnittelu ja 

metsävarannot
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Hakkuut 2015-2017 ja hakkuumahdollisuudet
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2015 2016 2017 2015-2024 2025-2034

Lehtipuu 786 733 541 1093 1 196

Kuusi 764 631 630 1 465 1 487

Mänty 3 233 3 234 3 359 4 702 6 650
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- 2017 hakkuut olivat 62 % suurimmasta kestävästä



Valtion maat Lapissa – 2/3 Lapin maa-alasta

Maankäyttö milj. ha

• Suojelu- ja erämaa-alueet (LP) 2,881

• Luontaistalousalueet (KiKe,ei tuottotavoitetta)  0,323

• MH Metsätalous Oy:n alueet 3,010

• Metsätalouden ulkopuoliset 1,305

• Rajoitettu metsätalous 0,194

• Monikäyttömetsätalous 1,511

Yhteensä 6,214

Tuottavaa metsämaata valtion mailla Lapissa 2,677 milj.ha. Tästä 35 % on joko suojeltu lakisääteisesti 

tai Metsähallituksen päätöksellä metsätaloustoiminnan ulkopuolella, 7 % on rajoitetussa käytössä ja 

57 % monikäyttömetsätalouden piirissä. Lähes 1 milj.ha vanhaa metsää on suojeltu.



Metsätalouteen kohdistuu monen suuntaisia odotuksia



Yli 160 vuotiaat metsät 

puuntuotannon maalla ja 

suojelussa



Uhanalaiset lajit Suomen metsissä 2019

• Metsät peittävät 75 % Suomen maa-alasta, mutta vain 31 % uhanalaisista lajeista elää 

ensisijaisesti metsissä.

• Metsien uhanalaisista 47 % elää vain lehdoissa, joiden osuus metsien pinta-alasta on 

alle 2 %.

• Perinneympäristöissä ja vastaavissa elää 24 % uhanalaisista lajeista.

• Suhteellisesti eniten uhanalaisia lajeja on kuitenkin tunturipaljakoilla, joilla elää 

vain 3,6 % kaikista arvioiduista lajeista, mutta niistä uhanalaisia on 37,9 %. 

• Uhanalaisten lajien osuus metsälajeista ei ole lisääntynyt vuoden 2010 jälkeen. 

Metsien uhanalaisuusindeksi on pysynyt ennallaan koko 2000-luvun.

• Ekologinen verkosto on laajentunut, kovan lahopuun määrä lisääntynyt, metsien 

järeys kasvanut, järeän haavan määrä lisääntynyt, lehtipuun määrä lisääntynyt 1970-

luvulta alkaen



Yhteissuunnittelun kehittäminen

• Valtion maiden suuri osuus Lapissa edellyttää laajaa yhteen sovittamista monien 
eri toimijoiden ja elinkeinojen kanssa. 

• Metsähallitus käyttää suunnittelussa menetelmiä, jotka turvaavat paikallisille 
ihmisille ja intressiryhmille aidon mahdollisuuden vaikuttaa maankäyttöön  ja 
elinympäristöönsä.

• Erityistä huomiota kiinnitetään perinteisten luonnon käyttömuotojen, kuten 
poronhoidon, mahdollistamiseen. 

• Matkailun voimakas kasvu lisää tarvetta reitistöihin ja maisemanhoitoon 
metsätaloudessa.

• Marjateollisuus, luonnontuote- ja hyvinvointialat sekä erityisesti luonnon 
monipuolistuva virkistyskäyttö luovat uusia tarpeita valtion maiden hoitoon.

• Erilaiset yhteistyöryhmät, sopimusneuvottelut ja yhteissuunnittelun muodot 
lisääntyvät.



Lapin* 

luonnonvarasuunnitelman 

suunnittelualue

*) Lappi, pois lukien saamelaisten kotiseutualue
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Toimintaohjelman 

linjaukset

TAVOITE:

Valtion maiden ja vesien monipuolinen kestävä 

hyöty

• EDISTÄMME LAPIN ELINVOIMAISUUTTA JA HYVINVOINTIA SEKÄ 

YHTEENSOVITAMME LUONNONVAROJEN MONIPUOLISTA 

KÄYTTÖÄ JA SUOJELUA

• OLEMME AKTIIVISESTI MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ 

INNOVATIIVISTA, MONIPUOLISTA JA KESTÄVÄÄ BIOTALOUTTA

• TURVAAMME LAPIN MAIDEN JA VESIEN BIOLOGISEN 

MONIMUOTOISUUDEN JA KULTTUURIPERINNÖN SÄILYMISEN

• LISÄÄMME VASTUULLISUUTTA, VUOROVAIKUTTEISUUTTA JA 

YHTEISSUUNNITTELUA ALUEELLISELLA JA PAIKALLISELLA 

TASOLLA

• LUOMME EDELLYTYKSIÄ LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN, 

LUONTO- JA ERÄMATKAILUN JA MATKAILUELINKEINON 

KESTÄVÄLLE KASVULLE

• TOIMIMME ILMASTOVIISAASTI ENNAKOIDEN

-> 130 TOIMENPIDETTÄ



Miten Lapin metsien käytön laskelmat (ns. MELA-laskelmat) tehdään?  

• Lasketaan neljässä osassa Etelä-, 

Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin 

metsätiimien alueille. Keski-Lapin 

rajauksesta poistetaan Lapin 

paliskunnan alue. 

• Alueelliseen laskelmaan ei oteta  

mukaan erikseen määriteltyjä 

erityisalueita. Niille tehdään erilliset 

laskelmat, jotka lisätään tulokseen.  

• Suojelualueet ja muut luontopalvelujen 
hallinnoimat alueet eivät ole mukana 
laskelmissa 



Lapin LVS-suunnitelman hakkuulaskelmien laskentaperiaatteet 1/2 

• Metsätalouden kestävyys 

• Vuosittaiset hakkuukertymät nousevat tai pysyvät samana 

laskentakauden 30 v

• Puuston tilavuus laskentakauden lopussa (30 v) tulee olla vähintään 

sama kuin alkuhetkellä

• Rajoitetun metsänkäsittelyn kohteilla vuosittainen uudistusala 

korkeintaan 0,7 % luokan pinta-alasta

• Vaihtoehtoiset käsittelyt lasketaan metsänhoito-ohjeiden ja 

metsätalouden ympäristöoppaan mukaan

• Erikseen määritellyt matkailualueet, PV:n alueet ja tutkimusmetsät, 

joille lasketaan erillinen suunnite (yhteensä noin 31 000 m3/v)
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LVS 2019* Metsien käytön ja hoidon tavoitteet

Puun myyntitavoite on keskimäärin 1,9 milj. m3 vuodessa. 

• Uudistushakkuut 10 000 ha/v

• Kasvatushakkuut 21 000 ha/v

• Taimikonhoito 6800 ha/v

• Kunnostusojitus, ei hehtaaritavoitetta

• Lannoitus kivennäismailla 800 ha/v, turvemailla 400 ha/v

Tieverkon kunnostukseen ja ylläpitoon panostetaan keskimäärin 4,5 milj. €/v.

• Tienrakennus, uudet tiet 90 km/v

• Tienrakennus, peruskorjaus 150 km/v

• Siltojen ja rumpujen uusimisia 10-15 kpl vuodessa, kaikissa kalojen nousuesteiden 

korjauksia

*Saamelaisalueen eteläpuolinen Lappi



Metsien käytön ja hoidon tavoitteet metsätiimeittäin 



Saamelaisten kotiseutualueen tilanne

• Lapissa 45 %  valtion maista kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen, jossa 

Metsähallituslain mukaan luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen 

siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan.

• Saamelaisten kotiseutualueen pinta-alasta  69 % on luontopalvelujen hallinnoimia 

suojelu- ja erämaa-alueita ja 11 % Kiinteistökehityksen hallinnoimia 

luontaistalousalueita.  Metsätalouden piirissä on 9 % pinta-alasta.  Lisäksi toiminnan 

ulkopuoliseen metsätalousalueeseen kuuluu 11 % pinta-alasta.

• Vuoden 2010 jälkeen Metsähallitus ei ole saamelaisalueella toteuttanut hakkuita, jos 

paliskunnan poroisäntä on niitä vastustanut ja neuvotteluissa ei ole päästy 

yhteisymmärrykseen.

• Kaikkiaan Saamelaisten kotiseutualueella LVS-suunnite vuodelta 2012 on  155 000 m3/v. 

Vuosina 2018-20 hakkuumäärä on alle 100 000 m3/v. 



Metsiä voidaan hyödyntää 

ilmastonmuutoksen 

hillinnässä kolmella tavalla:

Hiilidioksidia sitovana hiilinieluna
Hiilinielun säilyminen edellyttää, että puusto uusiutuu (kasvava metsä).

Hiiltä varastoivana hiilivarastona 
Hiilivarastokaan ei ole ikuinen – vanheneva metsä vapauttaa hiiltä hitaasti 

(puusto, pitkäkestoiset puutuotteet sekä maaperä).

Puun käyttö raaka-aineena 
Korvaa fossiilisten ja suuripäästöisten materiaalien käyttöä 

(puutuotteet ja biotalouden tuotteet, bioenergia).

Ilmastonmuutoksen hillintä

ILMASTOVIISAS METSÄTALOUS



Euroopan metsät, ilmastonmuutos ja metsätuhot 
23
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Metsäpalot 2003-2012



Metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

Koko maailman, ja myös Suomen tärkein kysymys on fossiilienergiasta luopuminen: öljy, kaasu, 

kivihiili ja turve.

Nielujen tehostamisella voidaan viivyttää fossiilienergiasta luopumista, muttei ratkaista itse 

ongelmaa. 

Koko maailman mittakaavassa keskeinen metsäkysymys on uusiutumattomien trooppisten 

sademetsien hävitys. 

Boreaaliset metsät uusiutuvat ja kestävät muutoksia.

Niissäkään hiilivarasto ei ole pysyvä, mutta metsien resilienssiin voi vaikuttaa metsänhoidolla.

Pohjoisissa metsissä keskeistä on metsäpalojen ehkäisy. Luonnontuhot ja metsäpalot ovat jo 

muuttaneet Kanadan, USA:n ja Venäjän boreaalisista metsistä merkittävän osan hiilipäästöiksi.

Suomen metsien hiilinielu on kasvanut 70 vuoden aikana valtavasti. Runkopuuston määrä on 1500 

milj.m3:stä 2500 milj.m3:iin ja muu nielu vastaavasti.

Raivaus, taimikonhoito, harvennushakkuut ja tieverkon ylläpito avainasemassa hiilinielujen 

ylläpitämisessä.



Metsätalouden näkymät – hallitusohjelma 2019

Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimenpiteitä arvioidaan vaikuttavuuden ja 

kustannustehokkuuden kannalta. Ohjelman toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa:

- Metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä huolehtiminen

- Metsityksen edistäminen

- Metsäkadon vähentäminen

- Keinot soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen

- Suometsien ilmastokestävä hoito

Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset päivitetään siten, että yhteensovitetaan

paremmin kestävä metsätalous, puun saatavuus, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö,

ilmastopolitiikan tavoitteet ja maankäytön eri muodot.

Metsähallituksen vuotuisessa tuloutusvaatimuksessa otetaan nykyistä vahvemmin huomioon

vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen metsätalouden ja teollisuuden

puuntarpeen rinnalla. Asetetaan Metsähallitukselle nielutavoite.



Ajankohtaista

• Maailman kauppapolitiikan epävarmuudet lisääntyneet, talouskehitys epävarma.

• Metsähallituksen vuoden 2019 puun myyntimäärä Lapissa  1,8 milj. m3. (LVS-taso 2,055 

milj.m3).

• Peitteisen metsätalouden uudet alueet (kuva 1) ja yhteistutkimus LUKE ym Lapin 

peitteisen metsänkasvatuksen soveltuvuudesta eri oloissa.

• FSC kontrolloitu puu toimenpiteet ja  HCV karttarajaukset ovat aiheuttaneet suuria 

vaikeuksia metsätalouden toimijoille vuoden 2019 aikana.



Kasvupaikkaperusteinen metsien käsittely



www.metsa.fi     #160kestäväätekoa

@metsahallitus_forststyrelsen                                      @metsahallitus


