
   

Valtion metsät, maat ja vedet 

pohjoisen elinvoiman vahvistajana  

 

26.10.2017 

Pääjohtaja Pentti Hyttinen 



Metsähallitus - perusasiat 

• Kolmasosa Suomen maa- ja vesipinta-alasta 

 

• Metsähallitus hoitaa, käyttää ja kehittää valtion 

omistamia alueita siten, että ne hyödyttävät 

mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa 

 

• Erilaisten toimintojen sekä ekologisen, 

taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 

kestävyyden yhteensovittaminen 



Metsähallitus 
- valtion liikelaitos 



Metsähallituksen 

toimipaikat  

• 41 toimistoa 
 

• 22 luontokeskusta 
 

• Henkilöstöä yhteensä 1430 htv  



Talousluvut (2016) 

• Metsätalous Oy:n liikevaihto   303 milj. € 
 
• Kiinteistökehityksen liikevaihto    30 milj. € 
 
• Konsernin liikevoitto    103 milj. € 
 
 
 
• Luontopalvelujen ja eräpalvelujen rahoitus: 

 
- YM    39,7 M€ 
- MMM     6,4 M€ 
- TEM    0,7 M€ 
- OM     0,7 M€ 
- EU-hankkeet    2,3 M€ 
- Tulorahoitus   10,2 M€ 
- Muu rahoitus     2,7 M€ 

 
Yhteensä noin   63 M€ 

 



• Lapissa metsähallituslaisia v. 2017      
n. 400 hlöä, joista metsureita 110 

 

• Tiheä toimipaikkaverkosto, 
Metsähallitus on läsnä maakunnassa 

 

• Metsähallitus aktiivisesti mukana 
Lapin luontoon pohjautuvien 
elinkeinojen (metsäbiotalous, 
matkailu) ja elämäntapojen 
(metsästys, kalastus,  poroelinkeino) 
kehityksessä  

 

  

 

Lapissa ollaan 

Metsähallituksen mailla 



 

• Metsähallituksen hakkuusuunnite Lapissa 1,85 

milj.m3, viime vuosien hakkuut 1,7 milj.m3   

 

• Suurimmat asiakkaat  Metsä Group, StoraEnso, 

Keitele Oy ja Pölkky Oy 

 

• Isoja investointipäätöksiä odotellaan (Boreal 

Bioref ja Kaidi) lähiaikoina 

  

 

Puuta kehittyvälle 

teollisuudelle 



• Hakkuut viime vuosina alle luonnonvarasuunnitelmatason 

(LVS 460 000 m3). 

• Hakkuumäärä jäänee lähivuosina alle 400 000 m3 

(ensiharvennuksia 12 %, muita harvennuksia 33 % ja 

uudistushakkuita 56 % kertymästä). 

• Metsien rakenne, hyvä metsänhoito ja ilmastonmuutos 

mahdollistavat kasvavat hakkuut tulevina vuosikymmeninä. 

• Pitkät etäisyydet haasteena, tarvitaan  

 1) kattava tieverkosto metsistä käyttöpaikoille 

 2) rautatiet ja terminaalit 

 3) toimivat ja edulliset merikuljetusreitit 

 

 

 

Itä-Lapin metsien kasvu suotuisa, 

toimiva logistiikka tärkeä 



Kansallispuistot vetävät 

matkailijoita 
 

• Kansallispuistot matkailun selkäranka ja tärkein 

vetovoimatekijä, erityiset ulkomaiset 

matkailijat tukeutuvat niihin 

 

• Käyntimäärä Lapin puistoissa viime vuonna 1,24 

miljoonaa, nousua vuodesta 2010 17,8 %. 

 

• Pyhä-Luoston kansallispuisto yksi Suomen 

suosituimmista puistoista ja sen luontokeskus 

Naava Lapin suosituin (119 000 kävijää v. 2016) 

 

• Paikallistaloudelliset vaikutukset viime vuonna 

67,4 M€ ja 675 htv (kun kansallispuisto on 

ensisijainen matkakohde). 

 

 

 

 



Elinvoimaa yhteistyössä 
• Metsähallitus investoinut vuosina 2005 – 2017: 

Lapin kansallispuistojen palveluihin 21,2 milj.€, 

Pyhä-Luosto -alueeseen 6,1 milj.€ 

 

• Matkailuyritysten kanssa kiinteää yhteistyötä 

kestävän luontomatkailun periaatteiden 

mukaisesti 

 

• Kunnat keskeinen yhteistyökumppani 

luontomatkailun kehittämisessä 

 

• Metsähallitus kehittää aktiivisesti maankäyttöä 

erityisesti matkailukeskusten läheisyydessä 

(kaavoitus, alueiden kehittämissuunnitelmat, 

master planit, arkkitehtikilpailut jne.) 

  

 



 

• Itä-Lappi tärkeä ja suosittu hirven, pienriistan ja karhun 

pyyntialue sekä paikallisten että muualta tulleiden 

metsästäjien keskuudessa 

 

• Paikkakuntalaisia hirvenmetsästäjiä vuosittain n. 3 000 

metsästäjää, 2 200 ulkokuntalaista 

 

• Pienriistalupia Metsähallitus myy 4 000 - 6 000 kpl/v, yht. 

12 500 - 22 000 metsästysvuorokautta/ v 

 

• Poronhoitoalueen karhunmetsästys n. 2 000 lupaa/vuosi, 

Itä-Lappi tärkeä karhunpyyntialue  

 

 

 

 

 

 

Eränkäyntiä valtion mailla  



• Vapalupia vuosittain n. 5000 kpl, 

hienoista kasvua. 

 

• Uusia kalastusmatkailuun soveltuvia 

vesistöjä ryhdytään kartoittamaan ja 

mahdollisuuksien/resurssien mukaan 

myös inventoimaan. 

 

• Lokan ja Porttipahdan tekojärvien hoitoa 

jatketaan Metsähallituksen ja Kemijoki 

Oy:n tekemään sopimukseen mukaisesti  

 

Kalastus Itä-Lapin valtion 

mailla 



Metsähallitus ja elinkeinojen 

kehittäminen - miten tähän on tultu? 



Ruotsin vallan aika 

• Kustaa Vaasan julistus 1542: Asumattomat 

erämaat kuuluvat Jumalalle, kuninkaalle ja 

kruunulle. 

 

• 1683 julistus: Kruunulla on täysi 

omistusoikeus niihin metsiin joiden ei voida 

todistaa kuuluvan jollekin toiselle. 

 

• Isojako 1757: 

• Se osa yhteismaista, joka jäi jäljelle, kun 

tiloille oli lohkottu niiden tarvitsemat 

metsäalueet, joutuisi kruunulle.  

• Jokamiehenoikeudet ovat perua isojakoa 

edeltävästä yhteisestä maanomistuksesta. 

 

Vanha tervahauta.  

Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelma. 



Autonomian aika 

Metsähallitus perustetaan 1859, koska 

• Metsien arvo nousi (rauta ja sahateollisuus) 

• Huoli metsien luvattomasta käytöstä 

• Tarve määritellä kruunun metsien omistus ja hallinta 

täsmällisesti osaksi Suomen autonomiaa.  

• Venäjällä oli mm. lahjoitusmaita, joissa talonpojat olivat 

maaorjan asemassa. 

 



Itsenäistyminen 

• Politiikan tavoite oli yhteiskunnan 

vakauden saavuttaminen  

 

• Torpparilaki 1918: torppareiden ja 

mäkitupalaisten oikeus lunastaa 

vuokra-alueensa. 

 

• Laki maan hankkimisesta 

asutustarkoituksiin eli Lex Kallio 

(1922) ja sitä vastaava laki valtion 

metsämaiden asuttamisesta ja niillä 

olevain vuokra-alueiden 

lunastamisesta (1922)  

 

Halkokuorma, Pankakosken niska, 1930-luvulla. 
Metsähallituksen insinööriosaston kokoelma.  



• Metsähallitus teollisti osaltaan 

itsenäistynyttä Suomea ja varmisti 

Itä- ja Pohjois-Suomen toimeentuloa 

perustamalla (ostamalla) Lieksasta 

Kevätniemen sahan 1909 ja 

perustamalla 1922 Kemiin 

Veitsiluodon sahan.  

 

• Nämä  muodostivat valtion omistaman 

Veitsiluoto Oy:n perustan. 

 

 Veitsiluodon saha, Kemi.  
Lusto/Metsähallituksen kokoelma  



• Talvisotaan mennessä yli 90 000 

vuokraviljelmää oli muuttunut 

itsenäisiksi tiloiksi ja uusia 

itsenäisiä tiloja oli muodostunut 

noin 120 000 kappaletta.  

• Näin muodostui Suomen itsenäinen 

pienviljelijäluokka ja laajoille 

kansanosille tuli mahdollisuus 

hankkia omaa maata. Tämä vaikutti 

osaltaan kansan eheytymiseen 

sisällissodan jälkeen ja toisessa 

maailmansodassa ilmenneeseen 

kansalliseen yhtenäisyyteen. Miehiä ja naisia peltotöissä, 1939-1944. 
Metsähallituksen Insinööriosaston kokoelma 



Sotien jälkeinen aika 

• Maanhankintalaki 1945: muodostettiin ns. asutustiloja rintamamiehille, 

kaatuneiden omaisille ja siirtolaisille = Suomen historian suurin maareformi.  

  

• Perustettiin 100 000 tilaa ja rakennettiin 75 000 asuinrakennusta.  

 

• 40 prosenttia maasta saatiin valtion maista ja loput pakkolunastamalla.  

• Näin integroitiin sodasta veteraanina tai pakolaisena palaava työväestö 

muuhun yhteiskuntaan.  

 

• Valtaosa pientiloista perustettiin Pohjois- ja Itä-Suomeen, jossa tarvittiin 

myös työvoimaa puunhankintaan. 

 

• Suomi työllisti sodasta palanneita rintamiehiä ja käytti metsävarojaan 

sotakorvausten maksuun ja jälleenrakentamiseen. 

• ”Osaran aukot”  

 



Metsähallitus virastona 
• Perustettiin 1859 

• Laki 1921: Metsähallitus jakaantui valtionmetsäin jaostoon ja yksityismetsäin jaostoon.  

• Laki 1938: perustettiin ensimmäiset kansallispuistot Pallas-Ounastunturi, Pyhätunturi, 

Petsamon Heinäsaaret ja Porkkalanniemi. Lisäksi kuusi luonnonpuistoa 

• Laki 1966: Metsähallintoa johtava keskusvirasto, joka edustaa valtakunnan 

metsätaloutta.  

• Laki 1987: MMM:n alainen keskusvirasto, tehtävänä valvoa ja edistää myös 

yksityismetsätaloutta. 

• Laki 1991: MMM:n alainen nettobudjetoitu valtion laitos (ei siis vielä liikelaitos). 

Yksityismetsätalouden valvonta jäi tässä vaiheessa pois.  

• Laki 1993: Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva 

valtion liikelaitos. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on 

ympäristöministeriön ohjauksessa. 

• Laki 2004: Liikelaitoslain 2002 edellyttämät muutokset 

• Laki 2016: Voimassa oleva Metsähallituslaki 

 

 

 



Uudistuva Metsähallitus 



Uusi Metsähallitus 15.4.2016 alkaen 

• Edelleen valtion liikelaitos, jolla sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä.  

• Metsähallitusta johdetaan ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena 

• Johtamismalli: yhdessä ja yhtenäisesti 

• Metsätalousliiketoiminta yhtiöitettiin, syntyi MH Metsätalous Oy, joka maksaa 

liikelaitokselle käyttöoikeuskorvausta hakkuuoikeudesta. 

• Kolme tasetta tulo-odotusten perusteella jaoteltuna 

• Eräasioiden rooli korostuneempi: erätalousjohtaja 

 

 



Viestintä 
Terhi Koipijärvi 

Henkilöstö 
Terhi Vires 
 

Talous 
Heli Lehtonen 

 

Kehitys 
Tapio Pouta 

Tietopalvelut 
Anna-Leena Ruuth 
 

Hallinto 
Susanna Oikarinen 

Metsähallituksen tulosyksiköt ja konserniyksiköt  

Eräpalvelut Kiinteistökehitys Luontopalvelut 

Metsähallituksen hallitus 

Pääjohtaja Pentti Hyttinen 

Nuuksiokeskus Oy 

Metsätalous Oy 
 Jukka Bisi Timo Tanninen Jussi Kumpula Tuomas Hallenberg 

Mika Hytönen 

Tulosyksiköt Johtoryhmä 

Konserniyksiköt 

Julkisten hallintotehtävien yksikkö Liiketoiminnot 



Strategian kiteytys ja linjaukset 
 
Kiteytys: 

• Olemme monipuolisen biotalouden edelläkävijä.  

 

Linjaukset: 

• Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton 

yli sukupolvien. 

• Lisäämme maakuntien elinvoimaa. 

• Olemme vastuullisen toiminnan suunnan näyttäjä ja 

pysäytämme monimuotoisuuden vähenemisen valtion 

mailla. 

• Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, hyödynnämme 

digitalisaation mahdollisuudet. 
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Trendit ja kehityssuunnat 

• Globaalit megatrendit: uusiutuvat luonnonvarat, monimuotoisuus, biotalous, 

ilmastonmuutos, digitalisaatio, terveys ja hyvinvointi 

• EU-tason sääntely, kilpailuneutraliteetti, yhtiöittämiset 

• Yhä moninaisemmat haasteet yhteensovittamiselle: tuloja valtiolle, suojelua, 

virkistystä, terveysvaikutuksia 

• Matkailu- ja virkistyskäyttö lisääntyy, kansallispuistot vetovoimaisia, suurimmat 

kävijämäärät monikäyttömetsissä 

• Valtion rakentamattoman maaomaisuuden keskittäminen Metsähallitukselle (Luke, PV, 

Raja) 

• Puolustusvoimien alueiden siirtyminen virkistyskäyttöön lisää mahdollisuuksia etenkin 

pääkaupunkiseudulla. 

 

 



Uudet liiketoiminnan muodot? 

Omistajaohjauspolitiikka:  Uusien liiketoimintojen aloittamisesta tai olemassa 
olevien liiketoimintojen merkittävästä laajentamisesta on sovittava omistajan 
edustajien* kanssa. 
 
*tulosohjaavat ministeriöt ja talouspoliittinen ministerivaliokunta 



Boreal Bioref 

+2,3 milj. m³ 

Kaidi 

+2,8 milj. m³ 

KaiCell Fibers 

+2,5 milj. m³ 

Metsä Group 

+4,0 milj. m³ 

UPM 
+0,8 milj. m³  

Östrand/SCA 

+1,4 milj. m³ 

 

Enocell 

 

 

Veitsiluoto 

? 

Karlsborg 

? 

 

Finnpulp 

+6,7 milj.m³  

 

Värö/Södra 

+2,35 milj. m³ 

Työt käynnissä 

Suunniteltu 

Vanha tehdas 



Metsähallitus - maalla, merellä ja ilmassa 

 Kiinteistöjalostus  

 

 Metsätilat; osto ja myynti 

 

 Maa-ainesliiketoiminta, kaivannaiset 

 

 Kiinteistöjen kauppa 

 

 Tonttiliiketoiminta; myynti ja vuokraus 

 

 Merihiekka, tuulivoimapotentiaali, kalankasvatus 

 

 Tuulivoima 

 

 Vesi 

 

 Luonnonarvokauppa? 

 



Puurakentamisessa on paljon potentiaalia 

Pilke-talo, Rovaniemi 



Metsien terveys- ja 

hyvinvointivaikutukset 

ovat vahvassa nosteessa 

38 000 km  
 
metsäteitä. 

6 000 km  
merkittyjä reittejä. 

3 000 kpl  
huollettua taukopaikkaa. 

Suomen suurin liikuntapaikka 
- avoinna 24/7 ympäri vuoden. 
   



Virkistyskäytön ja 

luontomatkailun kasvun 

haasteet 

• Kansallispuistojen ja historiakohteiden 

korjausvelka  

• Palveluvarustus 44 milj. € 

• Historiakohteet 72 milj. € 

 

• Hankerahoituksessa kova kilpailu 

 

• Tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisättävä 

• Toimintatapauudistus 

• Kehittämisohjelma 

 

 



Summa Summarum 
 
• Suomessa on pystytty ratkaisemaan erittäin isoja kansallisia kysymyksiä 

metsien avulla, tuettu tasa-arvoista ja demokraattista yhteiskuntaa, 

luotu vakautta ja vaurautta yhteiskuntaan.  

 

• Metsät ovat edelleen tärkeä suomalaisen yhteiskunnan perusta:  

laaja valtion metsäomaisuus, lähes 400 000 yksityistä metsätilaa, jokamiehen 

oikeudet, korkea metsien suojeluaste, hyvä metsien käyttöaste, suuri osa BKT:stä 

ja vientituloista perustuu metsiin. 

 

• Valtion metsät, maat ja vedet ovat tulevaisuudessakin valtava 

mahdollisuus koko Suomen ja etenkin Pohjois-Suomen alueiden 

kehityksen kannalta. 



www.metsa.fi 

www.facebook.com/metsahallitus 

www.twitter.com/metsahallitus 
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