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Hankkeen kuvaus 
 
 
Tausta 
 
Fossiiliset energiavarat ovat loppumassa ja öljyntuotannon odotetaan saavuttavan huippunsa vuosien 2020 
ja 2030 välillä, minkä jälkeen öljyntuotanto alkaa laskea (Bakas & Creemers 2010). Siirtyminen uuteen 
energiatalouteen on väistämätöntä, ja siksi tarve kehittää vaihtoehtoisia kestäviä ja uusiutuvia 
energialähteitä on suuri. Samaan aikaan menetämme lajien monimuotoisuutta ennen näkemättömällä 
vauhdilla, eivätkä useimmat elinympäristöt pysty säilyttämään biologista monimuotoisuutta (Rassi ym. 2010). 
Biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ei voida pysäyttää ilman tehokkaita toimenpiteitä, minkä takia 
esim. luonnonsuojelualueiden määrää tulisi lisätä. Ihmisten tarve käyttää luonnonvaroja (esimerkiksi 
energiantuotannossa) ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. On 
todennäköistä, että kasvavat vaatimukset metsävarojen käytölle sekä toisaalta välttämättömyys suojella 
metsiä tulevat olemaan törmäyskurssilla tulevaisuudessa. Onko olemassa tapaa, jolla voimme saavuttaa 
molemmat päämäärät? Onko olemassa tapaa säilyttää nykyinen elintasomme sekä suojella luonnon 
monimuotoisuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa? 
 
Kestävyysvaikutusten arvioinnissa vertaillaan sitä, kuinka erilaiset toiminta- ja maankäyttötavat ja/tai 
vaihtoehtoiset talouden ja teknologian kehityksen tulevaisuuden näkymät vaikuttavat toimialan kestävyyteen. 
Arviointien tulokset ovat arvokasta tietoa päättäjille, kun he tekevät tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä 
(Päivinen ym. 2010; Helming ym. 2011). Tämä hanke soveltaa kestävyysvaikutusten arviointiviitekehystä 
puun tuotanto- ja käyttöketjuihin Suomessa sekä ennustaa ja arvioi vaihtoehtoisia skenaarioita metsävarojen 
käytölle. 

 
 
Tavoitteet 
 
Metsien käyttöön kohdistuvat tarpeet monimuotoistuvat jatkuvasti. Kestävä metsien käyttö edellyttää 
päättäjiltä monien seikkojen huomioon ottamista; miten metsiä käsitellään ja millaisia vaikutuksia eri 
vaihtoehdoilla on esimerkiksi alueen työllisyyteen, talouteen tai metsäluonnon arvokkaisiin elinympäristöihin. 
Tämä hanke tarjoaa työkalun näiden haasteellisten kysymysten selvittämiseen ja siten antaa päättäjille 
paremmat lähtökohdat onnistuneisiin päätöksiin metsien kestävästä käytöstä. 
 
Hankkeen päätavoite on arvioida valittujen metsävarojen käytön skenaarioiden vaikutuksia. Skenaarioiden 
lähtökohtina ovat Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia ja EU:n tavoite pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi hankkeessa analysoidaan mahdollisia 
konflikteja ja kompromissitarpeita sekä tunnistetaan metsävarojen käytön kestävimmät vaihtoehdot.  
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Muut hankkeen tavoitteet ovat: 
 

• kehittää kestävyysvaikutusten arviointiviitekehystä suomalaisissa puuntuotanto- ja käyttöketjuissa  
• tunnistaa vaihtoehtoisia metsävarojen käytön indikaattoreita ja skenaarioita yhdessä sidosryhmien 

kanssa 
• määritellä ja toteuttaa suomalaisia puuntuotanto- ja käyttöketjuja ToSIAssa 
• soveltaa arviointiviitekehystä eri skenaarioiden analysoinnissa 
• analysoida ja tulkita tuloksia yhdessä sidosryhmien kanssa 
• tiedottaa sidosryhmille ja päättäjille sekä paikallis- että valtakunnan tasolla poliittisten päätösten 

toimeenpanon vaikutuksista taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen painottaen 
erityisesti metsien monimuotoisuutta ja käyttöä bioenergian tuotantoon. 

 

 

Hankkeen merkitys 

Hanke tarjoaa päättäjille ja liike-elämän johtajille mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka ottavat huomioon 
metsäsektorin tulevaisuuden tavoitteiden taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Hankkeen 
tulokset auttavat paikallisia ja valtakunnan tason päättäjiä kehittämään erimittaisia tulevaisuuden 
skenaarioita bioenergian käytöstä, kestävästä metsänhoidosta ja -suojelusta perustuen avoimeen ja 
läpinäkyvään prosessiin, jossa sidosryhmät ovat mukana.  Tämä tukee Suomen metsien kestävää käyttöä ja 
vahvistaa suomalaista metsäsektoria tulevaisuudessa. Metsäsektorin menestys perustuu hyvään hallintoon 
ja hyviin päätöksiin. Päättäjät tarvitsevat tietoa vaihtoehtoisten menettelytapojen vaikutuksista voidakseen 
tehdä parhaat mahdolliset päätökset. 
 

 

Toteutussuunnitelma 
 
Tutkimuskohde 
 
Hanke keskittyy puuntuotanto- ja käyttöketjuihin viidessä metsäkeskuksessa Itä-Suomessa (Kainuu, Pohjois-
Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi). Arviointi sisältää tyypilliset arvoketjut metsän 
uudistamisesta lopullisiin puu-, sellu-, paperi- ja bioenergiatuotteisiin. Tuotteiden jakelu, kulutus ja 
loppusijoitus jätetään arvioinnin ulkopuolelle, koska on vaikeaa löytää luotettavaa tietoa näistä arvoketjujen 
viimeisistä osista. Tutkimus keskittyy lukuisiin kestävyysindikaattoreihin, jotka valitaan yhteistyössä 
tutkijoiden, päättäjien ja sidosryhmien kesken. 
 
Arviointiviitekehys 
 
Hankkeessa kehitetään arviointiviitekehys, johon sisällytetään metsäsuunnitteluohjelmisto MELA (Redsven 
ym. 2009), ToSIA-kestävyysvaikutusten arviointityökalu (Lindner ym. 2010; Lindner ym. 2011), 
elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) (Finnveden ym. 2009), sekä monitavoiteanalyysiin perustuvia 
menetelmiä (Hiltunen ym. 2009; Wolfslehner ym. 2011). Tätä arviointiviitekehystä tullaan käyttämään 
arvioitaessa vaihtoehtoisten metsävarojen käytön näkymien vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
ekologiseen kestävyyteen. 

 
Indikaattorien valinta ja tiedonkeruu 
 
Metsävarojen käyttö vaikuttaa eri metsätuotteiden ja -palvelujen tuottamiseen (Bauhus ym. 2010), sekä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Sidosryhmätyöhön perustuen hankkeen aikana 
valitaan useita eri indikaattoreita kestävyysvaikutusten arviointia varten. Esimerkiksi seuraavat kriteerit 
voisivat tulla kysymykseen: 
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Indikaattorit eritellään seuraamalla ToSIA-työkalun rakentamishankkeen esimerkkiä (Berg 2008; Skogsforsk 
2010). Tiedonkeruu perustuu olemassa oleviin tilastotietoihin sekä niihin metsävara- ym. tietoihin ja 
mallinnusten tuloksiin, jotka hanketoimijoilla on saatavilla. 
 
Tulevaisuuden skenaariot 
 
Julkaistut poliittiset tavoitteet (kuten Suomen Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia ja EU:n tavoite 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä) tulkitaan vaihtoehtoisiksi 
skenaarioiksi koskien metsävarojen käyttöä energiantuotantoon ja metsiensuojeluun, joita voidaan testata 
arvioinnissamme. Kunkin skenaarion taustalla ovat määritellyt sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät 
muutokset. Skenaarioiden aikajana ulottuu vuoteen 2050 saakka, mutta analyysin pääpaino on vuoden 2020 
vaihtoehtoisten skenaarioiden määrittämisessä.  
 
Olemme tarkentaneet skenaarioita sidosryhmien näkemysten ja asiantuntemuksen sekä uusimpien 
poliittisten tavoitteiden pohjalta. Ensimmäisen työpajan tuloksena saimme seuraavanlaiset 
skenaarionäkymät, jotka kuvaavat tilannetta Itä-Suomessa vuonna 2030: 

 
• Bioenergiaskenaario: metsästä saatavan biomassan käyttö energiantuotannossa tulee kaksin- tai 

kolminkertaistumaan nykyiseen verrattuna. Energiaratkaisut ovat keskitetympiä ja sivuainevirrat ovat 
tärkeässä asemassa bioenergian tuotannossa.  

• Luonnonsuojeluskenaario: lisää alueita muutetaan suojelualueiksi, jolloin suojelualuepinta-ala 
kasvaa 10%:in. Erityisesti Kainuun ja Pohjois-Karjalan itäpuolella sijaitsevat vanhat metsät ovat 
suojeltuja. Harvennusmenetelmät ovat pehmeämpiä ja kuollutta puuta jätetään hakkuualoille yhä 
enemmän. 

• Yhdistetty skenaario: Edellä esitetyt tärkeimmät näkökulmat yhdistetään. Bioenergian tuotannon ja 
biodiversiteetin suojelutason kasvattaminen painotetaan niille soveltuvilla alueilla, eikä 
lisäystavoitteiden välillä nähdä esiintyvän merkittäviä konflikteja. Laatupuun tuotantoon panostetaan 
tulevaisuudessa enemmän pidentämällä kiertoaikoja. 

 
 
  

Metsästä saatavat puu- ja muut 
luonnontuotteet

• puutuotteet

• sellu ja paperi

• bioenergia

• marjat ja sienet

Elinympäristöpalvelut/Ekologinen 
kestävyys

• hiilen talteenotto

• kasvihuonekaasujen tasapaino

• maaperänsuojelu ja 
kasvupaikkojen ravinnetaso

• luonnon monimuotoisuus

Sosiaalinen kestävyys

• Työllisyys

• Palkat

• Onnettomuudet

• virkistyskäyttö

Taloudellinen kestävyys

• metsävarat (puusto ja 
ikärakenne)

• Bruttoarvonlisäys

• tuotantokustannukset
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Saavutetut tulokset 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan tarkemmin projektin aikana saavutettuja tuloksia. Ensimmäisenä 
esittelemme ToSIA Database Client -ohjelmalla luotuja tuotantoketjuja. Tämän jälkeen esittelemme tulokset, 
joita olemme saaneet MELA-laskelmien avulla. Käymme läpi myös ToSIA -työkalulla aikaansaadut alustavat 

indikaattoritulokset. Lopuksi kerromme hieman sidosryhmätyöskentelystä. 

Metsä-puu-ketjun (Forest Wood Chain, FWC) rakenne ToSIA Database Client ohjelmassa 

Tutkimukseen sisältyy kolme metsä-puu-ketjua ja kaksi öljyketjua (Kuva 1). Ketjut kuvaavat bioenergian- ja 
öljyntuotannossa tapahtuvia jaksottaisia prosesseja, sekä biomassan ja öljyn käyttöä energiantuotannossa. 

Energiapuuketju: Tämä ketju sisältää pieni-läpimittaisen puun harvennuksen sekä päätehakkuusta 

kerättävän hakkuutähteen. Hakkuutähdettä käytetään metsähakkeen tuotantoon. Metsähaketta käytetään 
lämmön- ja sähköntuotantoon alueellisissa voimalaitoksissa.  

Polttopuuketju: Tämä ketju sisältää pieni-läpimittaisen puun, jota paikalliset metsäyrittäjät käsittelevät ja 

myyvät kaupallisena polttopuuna. Polttopuuta käytetään pienikokoisten asuntojen (esim. maatilat, yksityiset 
asunnot) lämmitykseen. Yksityiset metsänomistajat keräävät ja käsittelevät suuren osan polttopuusta itse. 

Pellettiketju: Tämä ketju sisältää sahateollisuudesta saatavasta sahanpurusta ja kutterilastuista tuotettavat 
pelletit. Pellettejä käytetään lämmitykseen asuinhuoneistojen sekä muiden pienten yksityisten ja julkisten 

rakennusten lämmitykseen. 

Öljyketju: Tämä ketju sisältää raakaöljyn uuttamisen, kuljetuksen ja jalostuksen kevyt- ja raskasöljyksi. 
Raskasöljyä käytetään lämmön- ja sähköntuotantoon alueellisissa lämpö- ja voimalaitoksissa. Kevyttä öljyä 

käytetään yleensä sellaisten asuinhuoneistojen, maatilojen, koulujen sekä muiden yksityisten ja julkisten 
rakennusten lämmitykseen, joita ei ole liitetty alueelliseen lämpöverkkoon. 

Tässä analyysissa esitetyt tulokset sisältävät energian tuotantoon käytetyt resurssit, sekä tukkipuun ja 

kuitupuun tuottamisen. Jotkin metsänhoitoprosessit, kuten energiapuuharvennus ja päätehakkuu, ovat 
samankaltaiset useassa tuotantoketjussa (Kuva 1). 
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Kuva 1. Pellettien, polttopuun, metsähakkeen, hakkuutähteiden ja kantojen, raskaan polttoöljyn ja kevyen lämmitysöljyn 

tuotantoketjut. Prosessit on esitetty suorakulmioina ja tuotteet ympyröinä. 

 

Tulevaisuudenkuvaukset 

Ensimmäinen sidosryhmätyöpaja järjestettiin 12. huhtikuuta 2012. Työpajan tavoitteena oli saada 
sidosryhmiltä näkemyksiä parhaista metsäbioenergian tuotantotavoista ja metsien monimuotoisuuden 
suojelusta, sekä kuinka nämä näkemykset voitaisiin yhdistää Itä-Suomessa vuonna 2030. Työpajassa 
esitettiin vanhat skenaariot (Haatanen ym. 2014), ja tuloksena saimme osallistujilta toimenpide-ehdotuksia 
siitä, kuinka bioenergian tuotanto ja monimuotoisuuden suojelu voidaan toteuttaa yhtä aikaa. Työpajan 

jälkeen kirjoitimme tulevaisuudenkuvaukset (storylines) työpajan muistiinpanojen pohjalta ja lähetimme ne 
vielä sidosryhmille kommentoitaviksi.  

Lähetimme sidosryhmille samalla myös kyselyn, jossa pyysimme täydentävää kvantitatiivista tietoa uusia 
MELA-laskelmia varten. MELA-laskelmien avulla loimme kolme uutta skenaariota: biodiversitteetti 2030 

(bioD), bioenergia 2030 (bioE) ja yhdistetty skenaario (bioE+bioD). Skenaarioiden ”juonikuvaukset” on 
esitetty seuraavassa kappaleessa. 
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Skenaarioiden kuvaukset 

BIOENERGIA 2030  

Metsänomistajien rakenne on muuttunut selvästi vuoteen 2030 mennessä. Omistajien asenteet ja mielikuvat 

ovat avainasemassa bioenergian käytön lisäämisessä. Väestörakenne on muuttunut bioenergiaa 

suosivammaksi vuoteen 2030 mennessä väestön muuttaessa taajamiin. Energiaratkaisut ovat keskitetympiä 

ja metsätaloutta kokonaisuudessaan kevennetään. Tosin ongelmia aiheuttaa maaseudun väestön 

väheneminen ja tätä kautta työntekijöiden puute. Bioenergian sijaan puhutaan yleisemmin biotaloudesta. 

Metsätalouden kaikkia vaikutuksia esimerkiksi maaperään ja tätä kautta päästöihin on vielä hankala arvioida 

aluetasolla, mikä kuitenkin tulisi ottaa huomioon paremmin tulevaisuudessa. Biokaasun tuotanto sekä 

biojalosteiden käyttö ovat lisääntyneet. Metsätalouden sivuainevirrat ovat ratkaisevia tekijöitä. Tukipolitiikka 

tapahtuu EU-tasolla, mutta myös kansallisella tasolla tapahtuu paljon tulevaisuudessa. Teknologia on 

parantunut ja tuotanto on tehokkaampaa. Ympäristötekijöiden globaaliset vaikutukset huomioidaan myös Itä-

Suomessa. Vihreä talous on imagotekijä vuonna 2030. Bioenergian saatavuus ei aiheuta ongelmia, mutta 

käyttäjät aiheuttavat haasteita tulevaisuudessa. 

 

BIODIVERSITEETTI  2030 

Vuonna 2030 metsänomistajat muodostavat yhä heterogeenisemmän joukon ja vaativat uusia 

metsänhoitotapoja. Metsiä hoidetaan huomioiden monikäytön mahdollisuudet, mikä tarjoaa myös 

mahdollisuuden luonnonsuojeluun. Hakkuutavat ovat ympäristöystävällisempiä ja hakkuualat pienempiä, 

jolloin kuollutta puuta ja lehtipuita jää alueelle enemmän. Myrskytuhojen lisääntyminen lisää myös lahopuun 

määrää. Tulevaisuudessa suojellaan 10 % puuntuotantoon tarkoitetusta metsäalasta. Suojelutoimenpiteet 

kohdistuvat arvokkaimmille alueille, joiden monimuotoisuus on vielä runsasta. Kainuun ja Pohjois-Karjalan 

itärajalla sijaitsevat vanhat metsät on paremmin suojeltu, kuten myös kaikki etelämpänä sijaitsevat lehdot ja 

vanhat korpisuot. Riistanhoidolle tärkeissä talousmetsissä huomioidaan lajien vaatimukset, esimerkiksi 

pensaskerrosta pyritään olemaan vahingoittamatta ja kantojen nostoa vähennetään. 
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b ioE+bioD 2030  

Bioenergian ja monimuotoisuuden sovittamisessa ei ole merkittäviä ongelmia Itä-Suomessa vuonna 2030. 

Ekosysteemi nähdään kaiken toiminnan perustana. Alueellisen suunnitelmallisuuden ja paikallisten 

olosuhteiden huomioimisen merkitys on korostunut entisestään.  

Bioenergia ja monimuotoisuus kohtaavat, koska vyöhykeajattelua painotetaan vallitsevana toimintalinjana 

metsänhoidossa. Puuntuotanto, virkistys ja suojelu on priorisoitu sopivimmille alueille. Energian 

tuotantolaitosten läheisyydessä toteutetaan intensiivisempää energiapuunkorjuuta, josta voimalaitosten 

raaka-aineet pääasiassa saadaan. Kuljetusmatkat ovat näin lyhentyneet. Energiantuotantolaitoksista 

kauempana sijaitsevilla metsäalueilla keskitytään enemmän monimuotoisuuden suojeluun. Virkistysalueita 

käytetään myös jossain määrin energiantuotannon tarpeisiin, jotta maisema pysyy avoimena ja näin 

viihtyisänä metsän virkistyskäyttäjille.Virkistyskäyttö ja biodiversiteetin yhdistäminen on tärkeä 

metsienkäyttömuoto tulevaisuudessa erityisesti suurten asutuskeskusten lähellä.  

Erityisen tärkeäksi on muodostunut suojelualueiden laatu. Suojelutoimenpiteet on kohdennettu 

arvokkaimpien elinympäristöjen suojeluun (vanhat metsät, lehdot, korvet ja muut pienemmät arvokkaat 

elinympäristöt). Erityisesti itärajalla sijaitsevat alueet Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa ovat tärkeitä 

luonnonsuojelulle, mutta myös etelämmästä löytyy tärkeitä elinympäristöjä, joita tulee suojella. Kiertoajat 

ovat pidentyneet, jolloin on mahdollista kasvattaa enemmän korkealaatuista puuta. 

Elinvoimainen metsäsektori on yksi luonnonsuojelun rahoittajista. Pysyäkseen elinvoimaisena metsäsektori 

keskittyy nyt enemmän puuntuotannon optimointiin tuottamalla korkealaatuista puuta. Bioenergian 

tuotannossa tähdätään sivutuotteiden (kuori, mustalipeä, sahanpuru, kutterilastut, hakkuujäte, kannot) 

optimointiin. 

 

 

Skenaarioiden vaikutukset 

Tässä kappaleessa esittelemme MELA- ja ToSIA-laskelmien pohjalta saadut tulokset. Vaikutusarvioissa 
esitetään skenaarioiden mukaisen metsien hoidon ja käytön vaikutuksia kestävyyden eri ulottuvuuksia 
kuvaaviin indikaattoreihin.  
 
Skenaarioiden määrittelyjen mukaisesti metsämaan suojelupinta-ala (Kuva 2) kasvaa huomattavasti 
biodiversiteetti- ja bioE+bioD-skenaarioissa; muissa se pysyy referenssivuoden tasolla. 
Monimuotoisuuskenaariossa ja myös bioE-bioD-skenaariossa suojeltujen metsien pinta-ala kasvatetaan 

10%:in metsämaan alasta. 
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Kuva 2. Metsämaan suojelupinta-ala, (vertailuvuosi 2009) ja viisi skenaariota vuonna 2029. 

Kehitimme biodiversiteetti-indikaattorin, joka perustuu Kankaan ja Pukkalan (1996) tutkimukseen. 

Tutkimuksessa on esitetty, että biodiversiteetti-indeksi voidaan laskea lehtipuiden tilavuuden (m3/ha), 
kuolleen puun keskimääräisen tilavuuden (m3/ha) sekä vanhojen metsien osuuden (% koko metsäalasta) 
avulla. 

Skenaarioiden mukainen metsien käsittely ja käytön intensiteetti vaikuttavat metsien monimuotoisuuteen 
(Kuva 3). Nykyinen metsien käytön intensiteetti ja metsänhoidon linja voisi parantaa metsien 
monimuotoisuutta (BAU 2029) ja metsien lisäsuojelu voisi vielä parantaa monimuotoisuutta. Energiapuun 
käytön lisääminen vähentää metsien monimuotoisuutta, kuten bioenergiaskenaariossa. Kun energiapuun 
käytön tavoitteet ja monimuotoisuuden turvaamistavoitteet yhdistetään, monimuotoisuus hyötyy hieman 

(bioE-bioD-skenaario). Suurimman kestävän hakkuukertymän skenaariossa (MaxSus 2029) monimuotoisuus 
vähenee. 

 

 

Kuva 3. Monimuotoisuusindeksi vertailuvuodella 2009 ja viisi skenaariota 2029. 
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Lisäksi hankkeessa tehtiin myös tutkimusta metsien virkistysindikaattorin parissa. Testasimme erilaisia 

lähestymistapoja kuvata metsien virkistysarvoa perustuen Pukkalan ym.  (1988), Edwardsin ym.  (2012) sekä 
Maesin ym. (2012) tutkimuksiin. Metsien virkistysarvo perustuu metsien ikään, puulajikoostumukseen, 
metsänkäsittelyn tapoihin sekä käyttäjien arvostuksiin. Metsien käsittelytavat ja intensiteetti vaikuttavat myös 
metsien virkistyskäyttöön (Kuva 4). Virkistysindikaattorin arvo kasvaa lähtötilanteesta kolmessa 
skenaariossa, eniten BAU-, biodiversiteetti- sekä bioE-bioD-skenaariossa. Bioenergia- ja MaxSus-

skenaariossa virkistysindikaattorin arvo laskee. MaxSus skenaariossa se laskee huomattavasti.  

 

 

Kuva 4. Virkistysarvo/ha vertailuvuodella 2009 ja viisi skenaariota 2029. 

Energiapuun käytön lisääminen antaa mahdollisuuden korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla 
metsäenergialla ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (Kuva 5). Suurin kestävä hakkuukertymä-

skenaariossa kaikki fossiilinen polttoaine voidaan korvata puuhun perustuvalla uusiutuvalla energialla. 
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Kuva 5. Kasvihuonekaasupäästöt (miljoonaa tonnia CO2 ekv.) vertailuvuodella 2009 ja viisi skenaariota vuonna 2029.  

Metsien käsittelyn tavat ja intensiteetti vaikuttavat metsäsektorin työvoiman määrään. Metsäsektorin 
työllisyyden (Kuva 6) odotetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä huomattavasti kaikilla alueilla, erityisesti 
MaxSus-skenaariossa. 

 

 

Kuva 6. Työllisyys metsäsektorilla (henkilöiden lukumäärä per vuosi) vertailuvuodella 2009 ja viisi skenaariota 2029. 

Ainespuun kertymä vaihtelee eri skenaarioissa. Kuvan 7 perusteella suurin tukki- ja kuitupuun 
hakkuukertymä tulee olemaan bioenergiaskenaariossa, myös yhdistetyssä ja MaxSus-skenaariossa 
hakkuukertymä on korkea verrattuna referenssivuoteen.  
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Kuva 7. Tukki- ja kuitupuun vuotuinen hakkuukertymä (1000 m
3
/a) puunhankintaan varatulla metsämaalla (vertailuvuosi 2009) ja 

viisi skenaariota vuonna 2029. 

Myös energiapuun kertymä vaihtelee eri skenaarioissa. Energiapuun hakkuukertymän (Kuva 8) odotetaan 
lisääntyvän huomattavasti MaxSus-skenaariossa. Myös Bioenergia-ja bioE+bioD-skenaarioissa 
hakkuukertymä on korkeahko. 

 

Kuva 8. Energiapuun hakkuukertymä (1000 m
3
/a, sisältää pieni-läpimittaisen puun, hakkuutähteet ja kannot) puunhankintaan 

varatulla metsämaalla (vertailuvuosi 2009) ja viisi skenaariota vuonna 2029. 

Lopuksi voidaan myös todeta, että metsänhoitomenetelmät vaikuttavat metsien puuston määrään 
tulevaisuudessa. Puuston määrä (Kuva 9) lisääntyy eniten BAU- ja biodiversiteetti-skenaarioissa. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

A
in

e
sp

u
u

n
 k

e
rt

y
m

ä
 (

1
0

0
0

 m
³)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

E
n

e
rg

ia
p

u
u

n
 k

e
rt

y
m

ä
 (

1
0

0
0

 m
3
)

Hakkuutähteet

Pienpuu

Kannot



12 

 

 

Kuva 9. Puuston määrä (1000 m
3
) puunhankintaan varatulla metsämaalla (vertailuvuosi 2009) ja viisi skenaariota vuonna 2029. 

 

 

Skenaarioiden osallistava arviointi  

Skenaarioiden laatimisen ja niiden vaikutusarvioiden jälkeen sidosryhmille annettiin mahdollisuus arvioida 
skenaarioita kyselylomakkeella. Kyselylomake lähetettiin sidosryhmien edustajille helmikuussa 2014. 

Kyselyn aluksi sidosryhmien edustajia pyydettiin tutustumaan skenaarioihin ja niiden vaikutusarvioihin 
kyselyn liitteenä toimitetun materiaalin (PowerPoint-esitys) avulla. Sen jälkeen heitä pyydettin vastaamaan 
kyselyyn.  

Kysely lähetettiin kaikkiaan  130 henkilölle. Vastauksia saatiin kaikkiaan 40 kappaletta (vastausprosentti 31). 
Suurin osa vastaajista oli Pohjois-Karjalasta  (24 kpl). Kainuusta vastasi 6 henkilöä, Pohjois-Savosta 3, 
Etelä-Savosta 2 sekä Kaakkois-Suomesta yksi henkilö. Yksi henkilö vastasi Itä-Suomen alueen ulkopuolelta. 
Suurin osa vastaajista työskenteli “tutkimus ja koulutus” -alalla (19 kappaletta). Muita vastaajien työtehtäviä 
olivat ”päätöksenteko” (7), “luonnonsuojelu” (5), “aluesuunnittelu” (3), ”metsänsuunnitelu” (2), ”riistanhoito” 

(2), ”liike-elämä” (1), ”politiikka” (1), ”turismi ja virkistyspalvelut” (1), ”metsäteollisuus” (1), ”energiateollisuus” 
(1), ”maatalous” (1), ”opiskelija” (1), ”ympäristöhallinto” (1), ”monitieteinen tutkimus ja kehittäminen” (1) ja 
”etujärjestö” (1). 

Skenaarioiden arviointi toteutettiin yksinkertaisella monikriteerisen arvottamisen menetelmällä siten, että 

ensimmäiseksi vastaajia pyydettiin valitsemaan omasta mielestään heille tärkein / mieluisin indikaattori. Sen 
jälkeen heitä pyydettiin pisteyttämään muut indikaattorit asteikolla 0-100, missä 0 = ei lainkaaan tärkeä, 100 
= erittäin tärkeä (Kuva 10). Kyselyn vastausten perusteella monimuotoisuus, työllisyys, metsien virkistysarvot 
sekä kasvihuonepäästöt ovat vastajille tärkeimpiä indikaattoreita. Metsien puustovaroja, hakkuumääriä, 
energiapuuta ja suojeltujen metsien pinta-alaa pidettiin vähemmän tärkeinä indikaattoreina. 
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Kuva 10. Indikaattoreiden tärkeys kyselyn vastausten perusteella. Vastaajia pyydettiin pisteyttämään yllä olevat kriteerit (0-100, 

0 = ei lainkaan tärkeä – 100 = erittäin tärkeä). 

Kyselyssä myös kysyttiin puuttuiko siitä vastaajien mielestä joku heille tärkeä indikaattori. Vain 23% 

vastaajista ilmoitti, että heidän mielestään joku tärkeä indikaattori puuttui listasta. Vastaajien mielestä 
skenaarioiden arvioinnissa olisi voinut käyttää enemmän taloudellisia indikaattoreita, kuten hakatusta puusta 
jalostettujen tuotteiden arvo, energiapuun paikalliset taloudelliset vaikutukset,  tai metsäsektorin 
kokonaisarvo Itä-Suomessa. Vastaajat myös ehdottvat, että hiilen sidonta sekä kokonaishiilitase (puuston ja 
maaperän hiili) olisi tullut sisällyttää arvioinitiin. 

Vastaajien mielestä BAU-, Biodiversiteetti- sekä MaxSus-skenaarioiden toteutuminen vuoteen 2029 
mennessä on epätodennäköistä (Kuva 11). Bioenergia- sekä bioE-bioD-skenaarioiden toteutumista pidettiin 
todennäköisenä.  90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Itä-Suomessa on mahdollista saavuttaa 

samanaikaisesti monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen liittyvät sekä bioenergian käytön 
lisääntymiseen liittyvät tavoitteet.  
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Kuva 11. Todennäköisyys eri skenaarioiden toteutumista. 

 

 

Monikriteeriarvioinnin tulokset 

Yksinkertaisen monikriteeriarvioinnin (Kajanus ym. 2004, Kurttila ym. 2009) käyttö skenaarioiden 
keskinäisessä vertailussa oli tarpeen, koska kysely toteutettiin verkkotyökalulla, jolloin kyselyyn vastaamisen 

on oltava helppoa. Vastauksien avulla kaikille skenaarioille saatiin laskettua niiden kokonaisvaltaista ja 
suhteellista hyvyvttä kuvaava luku, jossa otettiin huomioon vastaajien eri indikaattoreille antama painoarvo 
sekä skenaarion vaikutus ko. indikaattorin suhteen. Tarkastelussa suurimman prioriteetin saamaa 
skenaarioita voidaan pitää vastaajien mielestä mieluisimpana.  

Vastaajien eri indikaattoreille antamiin tärkeysarviointeihin perustuen bioenergiatavoitteita ja 
monimuotoisuustavoitteita huomioiva   bioE-bioD-skenaario sekä MaxSus-skenaario olivat vastaajien 
mielestä mieluisimmat (Kuva 12)  MaxSus-skenaarion saama korkea prioriteetti johtuu todennäköisesti siitä, 
että sen tuloksena on korkea työllisyys ja vähentyneet kasvihuonekaasupäästöt. BioE-bioD-skenaario 

puolestaan menestyy, koska se tuottaa korkean työllisyyden ja vähäiset kasvihuonekaasupäästöt, mutta sillä 
on samanaikaisest myös positiivisia vaikutuksia monimuotoisuuteen sekä virkistysarvoon – toisin sanoen se 
menestyy hyvin kaikkien vastaajien mielestä tärkeiden indikaattoreiden suhteen.  
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Kuva 12. Eri skenaarioiden prioriteetit. Prioriteetti kuvaa skenaarion kokonaisvaltaista hyvyyttä vastaajien mielestä ja se on 

laskettu Kuvan 7 indikaattoreiden tärkeyksien perusteella. 

 

Vastaajilta kysyttiin myös suoraan heille mieluisinta skenaariota. 76 prosentin mielestä bioE-bioD-skenaario 

oli heille mieluisin (Kuva 13). Monikriteeriarvioinnin tuloksiin verrattuna (Kuva 12) selkeä ero tämän 
kysymyksen vastauksissa oli se, että yksikään vastaajista ei kannattanut MaxSus-skenaariota. 

 

 

Kuva 13. Vastaajien mielestä heidän mielestään mieluisin skenaario. 
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Loppupäätelmät 

Tässä projektissa etsittiin vastausta kysymykseen: “Voimmeko yhtäaikaisesti lisätä sekä biomassan 
tuotantoa että luonnon monimuotoisuuden suojelua?” Jo ensimmäisessä projektin järjestämässä työpajassa 
kävi ilmi, että paikalla olleet sidosryhmät eivät nähneet konfliktia bioenergia käytön ja luonnonsuojelun välillä 

Itä-Suomessa. Heidän mukaansa pääsyy tähän oli se, että Itä-Suomen metsävarat ovat suuret, ja sen vuoksi 
tilaa olisi samanaikaisesti sekä suojeltujen alueiden kasvattamiselle ja lisäämiselle, sekä puunkorjuulle 
bioenergiatarkoituksiin. Toinen työpajasta saatu lopputulema oli se, että puuntuotannon ei pitäisi keskittyä 
energiapuuhun, vaan sen sijaan tuotannossa pitäisi pyrkiä saamaan suurin mahdollinen hinta, mikä 
käytännössä tarkoittaa korkea(mpi)laatuisen puun tuotantoa. Tuottamalla korkealaatuisempaa puuta syntyy 

enemmän hakkuu- ja teollisuustähdettä, joita taas voidaan käyttää bioenergian tuotannossa. 

Seuraava tehtävä oli testata, onko todellakin niin, että bioenergian käyttö ja luonnonsuojelu eivät ole 
törmäyskurssilla Itä-Suomessa. Tätä olettamusta testattiin mallintamisen avulla, missä jokaiselle luodulle 

skenaariolle tehtiin näkymä metsän kehityksestä tulevaisuudessa.  

Mallintamisessa simuloitiin kolme skenaariota, jotka kehitettiin yhdessä sidosryhmien kanssa: Bioenergia 
2029-, Biodiversiteetti 2029-, ja yhdistetty bioE-bioD 2029 –skenaario. Näitä skenaarioita verrattiin kahteen 
jo olemassa olevaan skenaarioon: BAU- ja MaxSus-skenaariot. Biodiversiteetti-skenaariossa suojeltujen 

metsien osuus nostettiin 10 %:in metsän kokonaispinta-alasta, mikä johti metsän monimuotoisuuden ja 
virkistyskäytön arvon lisääntymiseen. Bioenergia-skenaariossa bioenergian tuotanto nostettiin tasolle, jolla 
saavutetaan Itä-Suomen Bioenergiaohjelmassa asetetut tavoitteet. Tästä seurasi kasvihuonekaasupäästöjen 
huomattava aleneminen sekä 2000 uuden työpaikan syntyminen. Toisaalta metsän monimuotoisuus ja 
virkistyskäytön arvo laskivat. MaxSus-skenaariossa bioenergian tuotantoa nostettiin tavoitteiden yläpuolelle, 

mistä seurasi vieläkin suurempi monimuotoisuuden ja virkistyskäytön arvon aleneminen. BioE-bioD-
skenaariossa suojeltujen metsien osuus nostettiin 10 %:in metsien kokonaispinta-alasta samanaikaisesti kun 
bioenergian tuotanto nostettiin tasolle, jolla saavutetaan Itä-Suomen bioenergiatavoitteet. Lopputuloksena 
näkyy, että tässä skenaariossa kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet, metsäsektori työllistää nykyistä 
enemmän ihmisiä, sekä metsän monimuotoisuus ja virkistyskäytön arvo ovat myös parantuneet. Toisin 

sanoen metsän monimuotoisuuden ja bioenergian tavoitteiden ei tarvitse olla ristiriidassa toistensa kanssa, 
mutta mikäli bioenergian tuotantoa halutaan lisätä, sitä täytyy kompensoida suojeltujen metsäalueiden 
lisäämisellä, jotta kielteisiä vaikutuksia voidaan välttää. Ilman suojeltujen alueiden lisäämistä 
intensiivisemmällä puunkorjuulla bioenergiantuotannon tarpeisiin on selvästi negatiivisia vaikutuksia. 

Projektin viimeisessä vaiheessa arvioitiin luotuja skenaarioita yhdessä sidosryhmien kanssa. Parhaan 
skenaarion löytämistä vaikeuttaa hankaluus laittaa eri vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen, koska on 
mahdotonta sanoa esimerkiksi sitä, kompensoivatko pienemmät kasvihuonekaasupäästöt pienentynyttä 
monimuotoisuutta, ja jos kompensoivat, niin kuinka paljon? Esittämällä eri vaihtoehdot puolueettomasti ja 

antamalla sidosryhmien laittaa kriteerit tärkeysjärjestykseen olemme luoneet ehdotuksen viitekehyksestä 
strategisen ja poliittisen päätöksenteon avuksi. Tavoitteet vähentää öljynkäyttöä ja päästöjä sekä fossiilisten 
polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla oli jo asetettu tätä tutkimusta tehtäessä ilman, että 
laajempia ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia oli otettu huomioon. Kestävyysvaikutusten arviointia 
voidaan kuitenkin käyttää myös päätösten vahvistamisessa. Luomalla uusia vaihtoehtoisia skenaarioita 

metsän käytöstä voimme arvioida yhdessä sidosryhmien kanssa sitä, oliko päätös siirtyä fossilisiin 
polttoaineisiin perustuvasta energiantuotannosta puupohjaiseen järkevä. Tällä osallistavalla skenaarioiden 
kehitysprosessilla pyrimme jatkamaan keskustelua ja tarjoamaan metodologisen viitekehyksen, jossa 
otetaan huomioon myös laajemmat yhteiskunnalliset ja ympäristökysymykset. 

Tämän työn tuloksena voimme vahvistaa, että oli järkevää siirtyä fossilisiin polttoaineisiin perustuvasta 
energiantuotannosta puupohjaiseen. On kuitenkin selvää, että sidosryhmät vaativat myös metsän muiden 
käyttötarkoitusten turvaamista. Esimerkiksi metsän monimuotoisuus ja virkistyskäyttö nähtiin erittäin tärkeinä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos metsistä päätetään korjata enemmän puuta energiantuotantoon, 

sen negatiivisia vaikutuksia täytyy kompensoida suojelemalla lisää metsäalueita. 
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Suosituksia päätöksentekijöille 

• Tulevaisuuden strategioita laadittaessa on tärkeää osallistaa ihmisiä ja ottaa selville mitä asioita he 

pitävät tärkeinä. Monimuotoisuus, työllisyys, virkistyskäyttö ja päästöjen alentaminen olivat tässä 
tutkimuksessa tärkeimpiä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon kun maankäytöstä päätetään 
tulevaisuudessa Itä-Suomessa. 

• Itä-Suomessa on runsaat metsävarat, jotka tarjoavat monimuotoisuutta sekä monia sosiaalisia, 

taloudellisia ja luontoon liittyviä etuja. Jos hoidamme metsiämme oikein, on periaatteessa mahdollista 
suojella metsien monimuotoisuutta nykyistä enemmän samaan aikaan kun bioenergian tuotantoa 

lisätään. 

• Lisäämällä suojeltujen alueiden määrää meillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet pysäyttää ja 

peruuttaa lajien ja elinympäristöjen häviämistä, mikä taas tarjoaa mahdollisuuksia kehittää ja elvyttää 
metsien virkistyskäyttöä tulevaisuudessa. 

• Lisääntyneellä metsiensuojelulla ei tarvitse välttämättä olla negatiivisia vaikutuksia talouteen, koska Itä-

Suomen metsävarat ovat laajat, eikä puuntuotantoa tulla vähentämään merkittävästi. Sen sijaan 
paikallistalous saattaa hyötyä lisätyistä suojelualuiesta, sillä lisääntyneet virkistyskäyttömahdollisuudet 
tuovat lisätuloja ja työpaikkoja. 

• Tulevaisuuden bioenergian tuotannon tulisi keskittyä käyttämään enemmän sivutuotteita kuten 

hakkuujätteitä. Korjuun ei tulisi keskittyä pieni-läpimittaisen puun energiapuuharvennukseen, sillä se on 
kallista ja kannattamatonta ilman valtion tukia. 

• Puuntuotannossa tulisi keskittyä nykyistä enemmän tuottamaan korkealaatuista puutavaraa, jolla on 

korkea lisäarvo. Korkealaatuisemman puutavaran tuotannossa syntyy myös enemmän sivutuotteita, joita 
voidaan käyttää bioenergian tuotannossa. 
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