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Kommenttipuheenvuoro kohteena olevat esitykset

• Maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuudet ja hiilineutraali Suomi 
2035 (Tutkimusprofessori Aleksi Lehtonen, Luke)

• Metsien hiilivaraston ylläpidon ja kasvattamisen kytkeytyminen 
monimuotoisuuteen (Tutkimusprofessori Matti Koivula, Luke)

• Suometsien rooli tulevaisuudessa (Erikoistutkija Paavo Ojanen, Luke)
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Kiitos Aleksi, Matti ja Paavo erinomaisista esityksistä!



Metsänhoidon muutos tutkimustiedon 
perusteella edellyttää kehittyneitä 
työvälineitä
• Kommentti 1/5: Metsänhoidon suositukset ovat työväline uusimman 

tutkimustiedon käytäntöön vientiin. Nyt työnalla ovat 
ilmastokestävyyteen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvät teemat. 
Monet esityksessä esiin nostetut asiat/teemat ovat jo suosituksissa 
mukana (esim. suometsien metsänhoidon osalta). Tästä kiitos kuuluu 
hyvälle yhteistyölle tutkimuksen ja suositusten laadintaprosessin välillä 
sekä työssä mukana oleville tahoille.

• Kommentti 2/5: Kehittyneet digitaaliset työvälineet ovat 
välttämättömyys monipuolistuvan metsänhoidon päätösten ja 
toteutuksen tuessa. Tavoitteiden, vaihtoehtojen ja toteutustapojen 
monipuolistuessa niiden hallinta kirjallisuuden perusteella käytännön 
metsätaloudessa on mahdotonta. Näin ollen tarvitsemme ohjelmisto-
ja paikkatietokehityksen mahdollisuuksia hyödyntäviä ratkaisuja, jotta 
tieto saadaan toimitettua koko toteutusketjulle. Digitaaliset 
metsänhoidon suositukset rajapintoineen on hyvä esimerkki tätä 
kehityssuuntaa tukevasta innovaatiosta.
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Metsänhoidon muutos tutkimustiedon 
perusteella edellyttää resursseja 
muutokselle ja uusia ansaintamalleja

• Kommentti 3/5: Metsänhoidon muutos edellyttää koulutusta ja 
aikaa sekä resursseja muutokselle. Ison muutoksen (ilmastokestävä 
metsänhoito ja ekologisesti kestävä metsänhoito) sisäistäminen 
edellyttää sitä, että metsätalouden toimijat varaavat aikaa ja 
resursseja omien toimintatapojensa kehittämiseen ja asioiden 
kouluttamiseen henkilöstölle. Nykyisissä toimintatavoissa on paljon 
hyvää ja toimivaa, mutta monta asiaa pitää myös uudestaan miettiä 
ja niiden toteutusta tulee skaalata ylöspäin (esim. luonnonhoidon 
toimintatavat).

• Kommentti 4/5: Muutos edellyttää myös uusia ansaintamalleja ja 
niiden valtavirtaistamista. Suomet metsät ovat yksityisten 
henkilöiden omistuksessa. Merkittävä osa metsänomistajista pitää 
metsien talouskäyttöä tärkeänä käyttömuotona. Jotta muutos on 
myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, niin pitää 
metsänomistajille ja alan toimijoille löytää myös uusia 
ansaintamalleja ja valtavirtaistaa ne. 
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Metsänhoidon muutos tutkimustiedon 
perusteella edellyttää hillinnän lisäksi 
entistä enemmän sopeutumista

• Kommentti 5/5: sopeutumista tarvitaan → kuinka hyvässä 
”turvassa” metsien hiilinielu ja hiilivarasto ovat? 
Metsäkeskustelun polttopisteessä on tällä hetkellä metsien 
hiilinielu ja sen kasvattaminen sekä metsien hiilivarastoon 
liittyvät kysymykset. Kumpikin ovat oikeita, hyviä ja tärkeitä 
keskustelun teemoja. 

• Kaipaisin kuitenkin enemmän keskustelua onnistuneen tai 
epäonnistuneen sopeutumisen vaikutuksista hiilinieluille, 
hiilivarastoille ja monimuotoisuudelle. Mitä käytännön 
metsänhoidossa pitäisi tehdä, jotta olisimme yhä valmiimpia 
kohtaamaan muuttuneen ilmaston haasteet.
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Kiitos!


