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ryhmäpäällikkö
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Luken Pohjois-Karjalan aluevastaava

29 vuotta metsäteollisuuden ja 

energiateollisuuden puunhankinnan ja 

tuotantoprosessien tutkimusta ja kehitystä 

Suomessa, muualla Euroopassa ja Kanadassa. 
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Visio
Hyvinvointia ja 

kestävää 

tulevaisuutta 

uusiutuvista 

luonnonvaroista.

Missio
Tuotamme 

tutkimuksella 

arvoa ja ratkaisuja 

asiakkaillemme –

vastaamme 

haasteisiin lähellä 

ja globaalisti.



Puuston poistuma ja kantorahatulot Pohjois-Karjalassa

1 000 m3 1 000 €

20,87 21,89 23,51 25,19 22,74 22,35 26,85€/ 3



Metsämaa on tehokkaassa käytössä 
Pielisen Karjalassa
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Tukkipuu näyttää vähentyneen Pielisen Karjalassa jonkin 
verran eli päätehakkuut ovat olleet suosittuja

VMI11 VMI12

2009-2013 2014-2018

Tukkipuu 18 852       18 334       -3 %

Kuitupuu 37 428       39 864       7 %

Hukkapuu 5 466         5 056          -8 %

YHTEENSÄ 61 746       63 254       2 %







Mäntytukki m3/ha Kuusitukki m3/ha

Puuta Pielisen Karjalassa riittää - sopivasti



Puuston kokonaistilavuus m3/ha

Metsähaketase kun turvetta 

korvataan puulla. Kilpailu 

huomioitu



Pielisen Karjala on vihreän kullan maa



Hiilitase haastaa metsien käyttöä koko Suomessa

Tilastokeskus
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Hoito- ja harvennusrästi

Ihan sama, kuinka monta hehtaaria niitä on, kukaan ei ehdi niitä 

kaikkia hoitamaan. Mutta onko siihen tarvettakaan?

Voisiko heikommin kannattavat kohteet jättää 

”biodiversiteettikeitaiksi” ja kohdistaa rajalliset resurssit sinne, 

missä taloudellinen vaikutus on paras?

Tämä lähestymistapa tarjoaisi helpotusta 

biodiversiteettiahdistukseen ja parantaisi tehtyjen hoitotöiden 

”vastetta”.

Edellytyksenä on tarkempi metsädata ja sen kehittyneempi 

käsittely. 

Hankkeita on aiheesta tulossa.







Pielisen Karjalan metsäbiotaloutta on kehitetty niin, että sinne on luotu 

joustava toimintaympäristö monipuolisille arvoketjuille ja arvoverkoille

• Metsiä on hoidettu tehokkaasti ja siten luotu vahva puuntuotanto

• Hakkuut on mitoitettu kestävästi

• Alue on ollut houkutteleva metsäteollisuuden investoinneille

• Työvoimaa on ollut saatavilla riittävästi 

• Puunkorjuuyritykset ovat riittävän isoja ja hyvin johdettuja

• Kaupungit ovat huolehtineet yritysten tarpeista ja toimineet 

mahdollistajina

• Merkittävät suojelualueet palvelevat hyvin myös matkailua ja 

tuottavat monipuolisia ekosysteemipalveluja

• Pielisen Karjalan ihmisten suhde metsiin on terve ja käytännöllinen 



Valistuneet arvaukset:

Pielisen Karjalassa tulevaisuutta ei kannata rakentaa sen varaan, että hakkuita 

voidaan lisätä. On keskityttävä prosesseihin, joilla hakatun puun arvonlisä kasvaa 

nykyisellä hakkuumäärällä. Tähän on erinomaiset mahdollisuudet koska alueella on 

vahva ja monipuolinen teollisuusklusteri.

Metsän omistaminen on edelleen taloudellisesti palkitsevaa epävarmuuden 

lisääntyessä muilla sijoitussektoreilla. Puun hintakehitys pysyy kohtuullisena koska 

kysyntää on tarjontaa enemmän. 

Metsien käyttömuodot monipuolistuvat koko ajan. Metsä tarjoaa mahdollisuuksia, 

joilla voi luoda etenkin palveluliiketoimintaa pienillä alkuinvestoinneilla. 

Valtion maille kohdistuu lisää suojelupainetta tulevaisuudessa suurella varmuudella 

ja moniarvoinen keskustelu lisääntyy.

Puun tuotanto ja monimuotoisuuden suojelu on pystyttävä yhdistämään entistä 

tehokkaammin.  



Kiitos 
mielenkiinnosta!



Löydä meidät 
verkosta

luke.fi

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy jyvällä! 

luke.fi/uutiskirje

Luonnonvarakeskus (Luke) 

http://www.luke.fi/
http://www.luke.fi/uutiskirje

