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Miltä näyttää metsäalan tulevaisuus 2030 ?
Jouni Pykäläinen, MMT

Esityksen sisältö
• Metsäalan mahdollisuudet
• Muutosvoimia
• Muutosvoimien mahdollisia vaikutuksia
metsäalaan Pohjois-Karjalassa

Uuttaa metsiin ja puuhun perustuvaa liiketoimintaa voi
syntyä monille eri aloille.
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Miksi näin?
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• EU:n talousjärjestelmä on osoittautunut haavoittuvaksi. Esim.

velkaisten maiden/niiden pankkijärjestelmien lainoittaminen aika ajoin
antaa ”shokkihoitoa” EU:n taloudelle. Kilpailussa Aasian kanssa ollaan
alakynnessä.
• Energia- ja ilmastopolitiikka lähestyy metsäpolitiikkaa.
• Metsäalan uudet tuotteet ja palvelut edellyttävät osaamispohjan ja
markkinoiden laajentamista perinteisen metsäalan ulkopuolelle.
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Miksi näin?

• Erityisesti uudet metsään perustuvat palvelut voivat hyötyä liberaalimmasta
metsien käytön ohjauksesta. Metsänomistajien tavoitteiden huomioon ottaminen
edellyttää metsien käytön liberalisointia.
• Metsiin perustuvien luontomatkailupalveluiden lisääminen/tuotteistaminen
edellyttävät jokamiehenoikeuksien uudistamista.
• Tiukkeneva julkinen talous pakottaa poistamaan tuet metsätaloudelta ehkä jopa
kokonaan.
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• Painopaperien käyttö pienenee suurella todennäköisyydellä, hygieniapapereissa
kysyntä säilynee jokseenkin ennallaan ja pakkauspapereissa ja kartongissa voi tulla
nousuakin.
• Puurakentamisen nousulle ei ole pidemmällä aikavälillä mitään
ylitsepääsemätöntä estettä.
• Ilmastopolitiikka näyttäisi vaikuttavan energiapolitiikkaan siten, että
metsäbiomassan käyttö energiaksi kasvaa.
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• Ekosysteemipalveluiden markkinat on otettu keskusteluun, mikä saattaa
johtaa pidemmällä aikavälillä myös toimintaan.
• Metsänomistajien intressit kohtaavat vapaaehtoisen suojelun kanssa
tulevaisuudessa yhä useammin. Myös yhteiskunta näkee suojelun hyvänä
asiana. Suojelun kustannustehokkuus voi hidastaa tätä kehitystä.
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Miksi näin?
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• 2010 on menossa politiikkaselvityksiä, joiden tavoitteena on lisätä
ammattimaisesti hoidettavien ja käytettävien metsien määrää.
• Valtiolla on vahva intressi metsien omistukseen, koska metsien kokonaisarvo
näyttäisi kasvavan. Mm. kansalaisille tarjottavat metsien monikäyttöpalvelut ovat
keskeinen syy, miksi valtio omistaa metsää.
• Metsänomistusta halutaan siirtää perheomistuksesta instituutioille, jotta metsäalan
arvoketjut saataisiin tehokkaammaksi. Kts. Kohta suora perhemetsänomistus.

Mitä toimintaympäristön
muutokset
voivat merkitä
metsäalalle
PohjoisKarjalassa?

• julkinen talous pysyy tiukkana jatkossakin
-> metsätalouden palveluista tavanomaista liiketoimintaa
• sektorirajat hälvenevät
-> metsämieshenki ei enää riitä; lisättävä yhteistyötä muiden
sektoreiden kanssa
• puun kysyntätilanne muuttuu, kun uusia tuotteita kehitetään
-> ajattelu tarjontalähtöisestä kysyntälähtöiseksi
• metsäihmisten on ymmärrettävä myös puun käytöstä
• metsäammattilaisuuden kuva muuttuu yhä enemmän asiakaspalvelijan
suuntaan
• puutuoteteollisuus ja puurakentaminen nousuun
• metsäenergiasta ja siihen liittyvästä osaamisesta Pohjois-Karjalan
todellinen menestystekijä

