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Kansallinen metsästrategia 2025:n visio ja 
päämäärät

”Metsien kestävä hoito ja käyttö on
kasvavan hyvinvoinnin lähde”



Lausuntokierros 13.11.-30.11.2018
Esille nousseita teemoja
• Tutkimuksen merkitys

• Metsien kasvutavoite

• Metsänomistusrakenteen muuttamisen kannustejärjestelmä

• Biodiversiteettitavoitteet, luontotyyppien uhanalaisuusarviointi

• Hiilitasetarkastelu

• Metsitys

• Hirvituhot

• Metsänhoitomenetelmät turvemailla

• Matkailun ja luonnontuotealan kestävyys, suojelualueiden liiketoimintakäytön arviointi

• Metsäneuvonnan monipuolistaminen

• Metsäalan ammattilaisten osaamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin kehittäminen

• EU:n metsäpolitiikka

• Rahoitus tavoitteiden saavuttamiseksi



Strategiset päämäärät ja tavoitteet
Muutokset alleviivattu

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville 
liiketoiminnoille

1.1 Metsäalan yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy

1.2 Raaka-aineiden saatavuus mahdollistaa metsien kestävän käytön 
lisäämisen ja uudet investoinnit

1.3 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen edistävät 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja metsäalan 
toimintaedellytyksiä sekä vahvistavat kansainvälisiä 
liiketoimintamahdollisuuksia



Strategiset päämäärät ja tavoitteet
Muutokset alleviivattu

2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat

2.1 Metsäalan osaaminen on monipuolista ja vastaa muuttuvia 
tarpeita

2.2 Hallinto on joustava, vaikuttava ja asiakaslähtöinen

3. Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävässä sekä monipuolisessa käytössä

3.1 Metsätalous on aktiivista ja yritysmäistä 

3.2 Metsäluonnon monimuotoisuus sekä ekologinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys vahvistuvat



Puuston kasvu

Mittari Lähtötilanne vuonna 2013 Toteuma 2017/viimeisin Tavoitetaso v. 2025

Puuston vuotuinen 
kasvu 
• Talousmetsät
• Metsät yhteensä

• Talousmetsät 99 milj. m3 (VMI11, 
keskimäärin v. 2009)
• Yhteensä 105,5 milj. m3 (VMI11,  
2009-2013)

• Talousmetsät n. 100 milj. 
m3 (VMI12, keskimäärin v. 
2013)
• Yhteensä 107 milj. m3

• Talousmetsät 110 
milj. m3

(120–130 milj. m3

v. 2050)
• Yhteensä 115 
milj. m3



Metsien ja puutuotteiden hiilinielu
Mittari Lähtötilanne vuonna 2013 Toteuma 2016/2017 Tavoitetaso v. 

2025
Hiilinielu
• Metsien puusto ja maaperä
• Puutuotteet

• Metsien puuston ja 
maaperän hiilinielu -36,1 milj. t 
CO2 ekv
• Puutuotteiden hiilinielu -2,4 
milj. t. CO2 ekv

• Metsien puuston ja 
maaperän hiilinielu -34,1 
milj. t. CO2 ekv (2016)
• Puutuotteiden hiilinielu -
3,6 milj. t. CO2 ekv
(2016)

Vähintään 
metsien 
vertailutason 
mukainen 
• Metsien 
puuston ja 
maaperän 
hiilinielu, -27,88 
milj. t CO2 ekv
• Puutuotteiden 
hiilinielu -6,89 
milj. t. CO2 ekv
(Täsmennetään 
uusien 
laskelmien 
mukaisiksi) 

[1] Pitkän aikavälin hiilinieluennuste MALULU (Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050) on valmis tammikuussa 2019. 



Päivitetyn Kansallinen metsästrategia 2025:n 
strategiset hankkeet



Strategian toimeenpanon organisointi

+ KV-työryhmä
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