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ESIPUHE  
 

Metsien suojelu kuuluu 2000-luvun metsäpolitiikan keskeisiin kysymyksiin 

Suomessa. Kansallisen metsäohjelman (KMO) yhtenä tavoitteena on metsien 

eliölajien ja elinympäristöjen suotuisan suojelutason saavuttaminen ja ylläpi-

täminen. Valtioneuvosto asetti vuonna 2000 Etelä-Suomen metsien suojelu-

toimikunnan (METSO) laatimaan ehdotusta Etelä-Suomen, Oulun läänin län-

siosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien suojelun tavoite-, rahoitus- ja 

toimintaohjelmaksi. Valtioneuvosto hyväksyi  periaatepäätöksen toimintaoh-

jelmasta  syksyllä 2002.  

Toimintaohjelmassa esitetään muun muassa uusia, metsänomistajien 

vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelun keinoja. Näiden toimivuutta kokeil-

laan vuoteen 2007 asti pilottihankkeilla. Tämän jälkeen arvioidaan soveltu-

vuus laajaan käyttöön.  

Metsien suojelun tavoitteet ovat ekologisia. Erilaisten keinojen sovel-

tuvuutta arvioitaessa tarvitaan kuitenkin tietoa myös talous- ja työllisyysvai-

kutuksista. Tämä tutkimus vastaa osaltaan näihin tietotarpeisiin arvioimalla 

eri tavoin toteutetun ja eri laajuisen suojelun yhteiskunnallisia vaikutuksia 

tulevaisuusskenaarioin. Koska suojelun vaikutukset ovat selkeimmät alue- ja 

paikallistalouksissa, annetaan työssä aluetarkastelulle huomattava sija.  

Hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaan MOSSE-

tutkimusohjelmaan. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä PTT:n ja Metlan kes-

ken. Raportin tekstistä sekä analyysien laadinnasta on vastannut Marko Mä-

ki-Hakola PTT:stä. Liitteen 1 tekstistä sekä mallien rakentamisesta on vas-

tannut Mikko Toropainen Metlasta.   

Kiitokset kuuluvat myös arvokkain kommentein työn edistymiseen 

vaikuttaneille professori Markku Ollikaiselle, professori Jussi Uusivuorelle, 

varttunut tutkija Paula Horneelle, erikoissuunnittelija Petri Ahlrothille, tutki-

muspäällikkö Juha Hakkaraiselle, asiamies Pekka Kallio-Mannilalle, luonto-

asiantuntija  Suvi Raiviolle ja projektipäällikkö Antti Otsamolle.  
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Toimitusjohtaja  Tutkimusjohtaja 

 





SISÄLLYSLUETTELO 
 

Tiivistelmä .................................................................................... 1 

Summary ...................................................................................... 5 

1 Johdanto...................................................................................10 

2. Tutkimuksen lähtökohdat ........................................................13 

3 Tutkittavat suojeluskenaariot ja suojelu-menetelmät...............17 

3.1 Suojeluskenaariot ................................................................ 17 

3.2 Suojelun keinot ................................................................... 19 

4 Metsien suojelun puumarkkinavaikutukset...............................20 

5 Tulokset ....................................................................................22 

5.1 Koko maa ........................................................................... 22 

5.1.1 Metsäsektori Suomessa vuonna 2001 ............................... 22 

5.1.2 Metsäsektori vuonna 2008 ilman lisäsuojelua..................... 23 

5.1.3 Suojelun vaikutus .......................................................... 25 

5.2 Lounais-Suomi..................................................................... 36 

5.2.1 Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 

lisäsuojelua........................................................................... 36 

5.2.2 Suojelun vaikutus .......................................................... 37 

5.3 Kaakkois-Suomi................................................................... 42 

5.3.1 Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 

lisäsuojelua........................................................................... 42 

5.3.2 Suojelun vaikutus .......................................................... 43 

5.4 Pirkanmaa .......................................................................... 48 

5.4.1 Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 

lisäsuojelua........................................................................... 48 

5.4.2 Suojelun vaikutus .......................................................... 49 

5.5 Etelä-Savo .......................................................................... 54 

5.5.1 Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 

lisäsuojelua........................................................................... 54



 

5.5.2 Suojelun vaikutus .......................................................... 55 

5.6 Pohjois-Karjala .................................................................... 59 

5.6.1 Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 

lisäsuojelua........................................................................... 59 

5.6.2 Suojelun vaikutus .......................................................... 61 

5.7 Alueiden välinen vertailu ....................................................... 65 

5.7.1 Tuotanto ...................................................................... 66 

5.7.2 Arvonlisäys ................................................................... 68 

5.7.3 Työllisyys ..................................................................... 70 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset ...................................................72 

Lähteet ........................................................................................78 

Liitteet .........................................................................................80 
 

 

 



TIIVISTELMÄ 
 

Tutkimuksen tavoite 

Etelä-Suomen metsien suojelussa on arvioitu olevan lisäämistarpeita. Vuon-

na 2005 on meneillään Etelä-Suomen metsien suojelun toimintaohjelman eli 

METSO-ohjelman kokeilukausi. Toimintaohjelmassa on esitelty useita uusia, 

metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelun keinoja. Kokeilu-

kauden päätyttyä arvioidaan eri suojelukeinojen soveltuvuutta käytettäväksi 

laajemmassa mittakaavassa. 

 Toteutuessaan metsien lisäsuojelu vaikuttaa talouden eri toimialojen 

toimintaan useilla tavoilla. Metsien lisäsuojelu saattaa poistaa metsämaata 

puun tuotannosta ja vähentää hakkuita. Tämä puolestaan saattaa johtaa 

suoraan metsäsektorin ja välillisesti muiden alojen tuotannon sekä työllisyy-

den pienenemiseen. Metsien suojelu saattaa tuoda esimerkiksi lisääntyneen 

luontomatkailun ansiosta myös positiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuk-

sia.  

 Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää eri skenaarioiden avulla 

miten metsien lisäsuojelu vaikuttaa koko maan sekä eräiden alueiden tuo-

tantoon, työllisyyteen sekä arvonlisäykseen.  Koko maan lisäksi tarkastelta-

via alueita ovat Lounais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-

Savon sekä Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueet. Tutkimuksen ajanjakso 

on 2001-2008 ja suojelun oletetaan tapahtuvan vuonna 2004. Tutkimusme-

netelmänä käytetään panos-tuotosanalyysiä.  

 

Tutkimuksen skenaariot  

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea eri suojelumenetelmää: 1) Perinteinen 

luonnonsuojelulain mukainen metsien suojelu, 2) Uusien vapaaehtoisten 

suojelun keinojen mukainen metsien suojelu siten, että suojeltujen metsien 

talouskäyttö ei ole mahdollista ja 3) Uusien vapaaehtoisten suojelukeinojen 

mukainen metsien suojelu siten, että suojeltujen metsien talouskäyttö on 

jossain määrin mahdollista. 

 Suojelun vaikutuksia tarkastellaan kolmen vaihtoehtoisen suojelun laa-

juusskenaarion avulla: 1) Metsien suojelu ei lisäänny, 2) Maksimiskenaario, 

missä suojelun toteuduttua kymmenen prosenttia Etelä-Suomen metsä-

maasta on suojeltu tai rajoitetussa metsätalouskäytössä ja 3) Budjettirajoi-

teskenaario, missä suojelun toteuduttua viisi prosenttia Etelä-Suomen met-

sämaasta on suojeltu tai rajoitetussa metsätalouskäytössä. 
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 Kaikkia suojelumenetelmiä sekä suojelun laajuusskenaarioita tarkastel-

laan myös tuontipuun kannalta, kolmen eri puun tuontiskenaarion avulla. 

Näitä ovat: 1) Suojelun seurauksena supistunut alueen puun tarjonta voi-

daan täysin korvata tuontipuulla, 2) Suojelun seurauksena supistunut kuitu-

puun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla sekä 3) Mitään suoje-

lun seurauksena supistunutta puun tarjontaa ei voida korvata tuontipuulla. 

Alueellisissa tarkasteluissa tuontipuu käsittää puun tuonnin ulkomailta sekä 

Suomen muilta alueilta. 

 Pohjan skenaariolle luovat FAOn ennusteet metsäteollisuustuotteiden 

kansainvälisestä kysynnästä. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja arvon-

lisäys lisääntyisivät ilman suojelua vuoteen 2008 saakka. Lisääntynyt tuo-

tanto kasvattaisi myös työllisyyttä, mutta samaan aikaan tapahtuvan työn 

tuottavuuden kasvun vuoksi työllisyys kokonaisuutena vähenisi ilman  lisä-

suojelua vuoteen 2008 mennessä.  

 

Metsien suojelun vaikutukset  

Metsien suojelun vaikutukset eroavat toisistaan skenaariosta riippuen. Suu-

rimmat vaikutukset aiheutuvat, kun kymmenen prosenttia Etelä-Suomen 

metsistä olisi suojeltu luonnonsuojelulain mukaisesti, ilman mahdollisuutta 

korvata puun tarjonnan vähenemistä tuontipuulla. Tällöin suojelu vähentäisi 

kaikkien toimialojen tuotantoa koko maassa reilulla 500 miljoonalla eurolla 

vuonna 2008. Samalla kaikkien alojen kokonaistyöllisyys vähenisi noin 2300 

työllisellä ja arvonlisäys yli 200 miljoonalla eurolla ilman lisäsuojelua saavu-

tettavaan tilanteeseen verrattuna. 

 Suojelun taloudelliset ja työllisyysvaikutukset saattavat jäädä huomat-

tavasti pienemmiksi, kun käytetään uusia, metsänomistajan vapaaehtoisuu-

teen perustuvia metsien suojelun keinoja: Kun uusilla keinoilla suojeltujen 

metsien talouskäyttö ei ole mahdollista, ovat vaikutukset noin puolet luon-

nonsuojelulain mukaisen metsien suojelun aiheuttamista talous- ja työlli-

syysvaikutuksista. Jos metsien talouskäyttö olisi jossain määrin mahdollista, 

jäisivät talous- ja työllisyysvaikutukset noin neljännekseen luonnonsuojelu-

lain mukaisen suojelun aiheuttamista vaikutuksista.  

 Mahdollisuus korvata suojelun seurauksena supistunutta kotimaan tai 

alueen puun tarjontaa tuontipuulla on suojelun vaikutusten suuruuden kan-

nalta hyvin merkittävää. Jos suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta 

voidaan täysin korvata tuontipuulla, kohdistuvat taloudelliset ja työllisyys-

vaikutukset pääasiassa metsätalouteen, koska metsäteollisuus saisi edelleen 
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tarvitsemansa raakapuun. Suojelun vaikutukset kasvavat suuremmiksi, jos 

vain supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuun 

käyttöä lisäämällä. Tällöin tukkipuuta käyttävän metsäteollisuuden tuotanto 

supistuu. Lisäksi välilliset vaikutukset muilla toimialoilla kasvavat.  

 Suojelun vaikutukset jakautuvat Etelä-Suomen metsäkeskusten alueille. 

Alueelliset vaikutukset ovat riippuvaisia suojelun laajuudesta, suojelumene-

telmästä sekä mahdollisuudesta korvata supistuvaa puun tarjontaa käyttä-

mällä muualta Suomesta tai ulkomailta tuotua puuta. Myös suojelun lähtöta-

son suuruudella on merkitystä. Kun esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on jo 

lähtötilanteessa suojeltu tai muutoin rajoitetussa metsätalouskäytössä lähes 

viisi prosenttia metsämaasta, aiheuttaa vasta maksimiskenaarion mukainen 

suojelu talous- ja työllisyysvaikutuksia. 

 Myöskin tuontipuun osuus puun käytöstä vaikuttaa suojelun taloudellis-

ten ja työllisyysvaikutusten suuruuteen. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa 

käytetään tutkituista alueista absoluuttisesti ja suhteellisesti eniten tuonti-

puuta. Tämän vuoksi kotimaan puun tarjontaa supistava suojelu vaikuttaa 

ainoastaan osaan alueen teollisuuden käyttämästä puusta.  

 Jos kaikki suojelun seurauksena supistunut alueen puun tarjonta voi-

daan korvata tuontipuun käytöllä, ovat alueelliset talous- ja työllisyysvaiku-

tukset ovat absoluuttisesti suurimmat Etelä-Savossa. Jos ainoastaan supis-

tunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuun käytöllä, 

ovat vaikutukset suurimmat Lounais-Suomessa. Jos mitään vähentyneestä 

puun tarjonnasta ei voida korvata tuontipuun käytöllä ovat vaikutukset suu-

rimmat Pirkanmaalla.  

 Metsäsektorin tuotanto ja työllisyys on tutkituista alueista suurinta 

Kaakkois-Suomessa. Tästä huolimatta suojelun absoluuttiset vaikutukset 

eivät Kaakkois-Suomen alueella nouse suurimmiksi. Syitä tähän ovat aiem-

min kuvattu suuri ulkomaisen tuontipuun käyttö. Lisäksi Kaakkois-Suomen 

metsäkeskuksen alue on metsämaaltaan kohtuullisen pieni. Tämän vuoksi 

myös skenaarioiden mukainen metsämaan suojelu lisääntyy absoluuttisesti 

vähemmän kuin muilla alueilla. Osaltaan suojelun vaikutuksen suuruutta 

tasoittaa, se että Pohjois-Suomessa ei suojelun oleteta lisääntyvän. Vuonna 

2001 noin viidennes markkinahakkuista tehtiin Pohjois-Suomessa.  

 Suojelun vaikutukset eivät tämän tutkimuksen valossa ole metsäkes-

kustasolla dramaattisia. Kuitenkin jos tarkasteltaisiin vielä pienempiä yksi-

köitä, kuten esimerkiksi kuntia tai seutukuntia, saattaisi alueiden välillä ilme-

tä suuria eroja. Hyvin metsätalousvaltaisen kunnan alueella tapahtuva laa-
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jamittainen suojelu saattaisi aiheuttaa suuria taloudellisia ja työllisyysvaiku-

tuksia.  

 

Varaukset 

Tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa metsien suojelun mahdollisista vaikutuk-

sista ja eri keinoilla toteutetun suojelun vaikutusten eroavaisuuksista. Tut-

kimuksen tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua riittävällä varovaisuudella ja 

tuloksia on käsiteltävä suuntaa-antavina.  Mallin taustalla on suuri määrä 

oletuksia sekä erilaisia tilastoja. Taloudessa saattaa tapahtua ennakoimat-

tomia muutoksia, esimerkiksi metsäteollisuustuotteiden kansainvälinen ky-

syntä saattaa kehittyä oletuksista poikkeavasti. Tällöin myös metsäteollisuu-

den tuotanto ja puun kysyntä ovat erilaiset kuin tässä tutkimuksessa on 

oletettu. Tässä tilanteessa myös suojelun vaikutukset eroaisivat jonkin ver-

ran tässä tutkimuksessa lasketuista vaikutuksista. Tutkimuksen kohteena 

olevista uusista suojelun keinoista ja niiden vaikutuksista ei tähän mennessä 

ole kattavaa tietoa. Siten tässä tutkimuksessa uusien suojelun keinojen 

puumarkkinavaikutuksia ja eri suojelun keinojen välisiä suhteita onkin jou-

duttu arvioimaan karkeasti.  
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SUMMARY  
 
Forest conservation has many impacts 

The question of sufficient forest conservation level in the Southern Finland 

has been topical during the recent years. The discussions lead to that the 

Finnish Government made a decision on the Forest Biodiversity Programme 

for Southern Finland 2003-2007 (METSO-programme). METSO-programme 

contains several new forest conservation instruments. These instruments are 

based on forest owners voluntariness. The new instruments are in experi-

mental use and in 2007 the possibility to extend the use of these instru-

ments is evaluated. 

 Forest conservation may affect different industries in many ways. The 

increase in forest conservation may reduce roundwood supply and lead to 

higher roundwood prices. In this way the employment and production of 

forestry may decrease. A result from this may be that forest industry is not 

able to obtain enough roundwood to maintain or extend production. There-

fore forest conservation may have direct effects on the employment and 

production in forest industry and indirect effects in other industries.  

 However, forest conservation may also have positive effects. The main 

purpose of forest conservation is to protect or at least maintain the biodiver-

sity of the forest nature. Also some nature related economic activities may 

be produced because of forest conservation.  For example nature tourism in 

connection with forest conservation areas may increase.  

 There is no existing research on the possible socioeconomic effects of 

new forest conservation methods. Some research has been made concerning 

the impacts of traditional forest conservation1. However, new voluntary 

based forest conservation instruments may have different kind of effects 

than traditional conservation and therefore this kind of study is topical. 

 

Forest conservation scenarios 

The purpose of this study is to evaluate by different scenarios how an in-

crease in forest conservation may influence production, employment and the 

total value-added. In this study the effects in Finland are analysed first. Be-

sides national analyses the regional effects of forest conservation are also 

                                                 
1 For example Leppänen et al. 2000 
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analysed in the areas of five forestry centres:  Lounais-Suomi, Kaakkois-

Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Savo and Pohjois-Karjala. The study period is 

2001-2008 and the forest conservation measures are assumed to be fulfilled 

in 2004.  

 Three types of forest conservation instruments are investigated: 1) a 

conservation programme based on the Nature Conservation Act, 2) new con-

servation instruments that do not allow timber production, and 3) new con-

servation instruments with the possibility for timber production.  

 For these three instruments, the effects of three scenarios differing in 

the extent of forest conservation are analysed. The scenarios are: 1) no in-

crease in the extent of forest conservation, 2) conservation areas cover 10% 

of Southern Finland’s forests, and 3) conservation areas expand to cover 5% 

of Southern Finland’s forests. 

 

Roundwood import and the development of forest sector without 

extended forest conservation 

All forest conservation instruments and extents are also studied with differ-

ent roundwood import alternatives. The roundwood import scenarios related 

to increased forest conservation are: 1) All of the decreased domestic 

roundwood supply may be compensated by increased roundwood import, 2) 

Only decreased pulpwood supply may be compensated by increased round-

wood import, and 3) The decreased domestic roundwood supply may not be 

compensated by imported roundwood. 

 The development of forest sector production until 2008, if forest conser-

vation does not increase, is evaluated using various assumptions. The as-

sumed increase in the demand and production of forest industry products is 

based on FAOs forecasts. Therefore, without an increase in forest conserva-

tion the production and value-added would increase until 2008. Higher pro-

duction would also lead to increased employment. At the same time also the 

productivity of labour increases. This leads to decreasing total forest sector 

employment until 2008. In this study the effects of different forest conserva-

tion scenarios are compared with the situation in 2008 without conservation 

and not for example with the situation prevailed in 2001. 

 

The impacts of forest conservation in Finland 

The socioeconomic effects on forest conservation differ in forest conservation 

scenarios. The effects are highest if 10% of forests are conserved by the 
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conservation programme based on the Nature Conservation Act. If the de-

creased domestic roundwood supply may not be substituted by imported 

roundwood, the effects of forest conservation becomes even higher. In this 

kind of maximum scenario, the increase in conservation would reduce the 

production of all industries by 500 million euros in 2008. At the same time 

the total number of employers would be 2300 lower than in situation without 

an increase in forest conservation. The total value-added would decrease 

with over 200 million euros after forest conservation.  

 The effects of forest conservation may be considerably lower if new, 

voluntary-based conservation instruments are used. If new conservation 

instruments do not allow timber production, the socioeconomic effects of 

forest conservation are about half of the effects caused by conservation pro-

gramme based on the Nature Conservation Act. If timber production is al-

lowed to some extent in conserved areas the effects are about one quarter 

of the effects caused by conservation programme based on the Nature Con-

servation Act. 

 The possibility to compensate decreased domestic roundwood supply is 

essential. If all of the decreased domestic roundwood supply may be substi-

tuted by increased roundwood import, almost all  economic and employment 

effects occur in forestry. Forest industry would still receive the same amount 

of roundwood than without forest conservation. In this case the production 

of all industries would at most decrease by 66 million euros. The employ-

ment would be 400 employees lower than in a case without increased forest 

conservation. This kind of effects would be achieved when 10% of forests 

would be conserved by the conservation programme based on the Nature 

Conservation act.  

 The effects of forest conservation becomes higher if only the reduced 

supply of pulpwood may be compensated by increased roundwood import. 

This leads to decreased production of sawlogs using industry. Furthermore, 

indirect effects in other industries will grow. Totally, the production of all 

industries would decrease at maximum by 240 million euros in 2008, when 

compared to the case without increased forest conservation. The employ-

ment would decrease by 1400 employees. If none of the decreased domestic 

roundwood supply could be compensated by imported roundwood, employ-

ment would decrease at maximum by 2300 employees and production by 

500 million euros. 
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Regional impacts of forest conservation  

The effects of forest conservation are divided between the forestry centres in 

the Southern Finland. Like in Finland as a whole, also the regional effects of 

forest conservation depend on the extent of forest conservation, conserva-

tion instrument used and on the possibility to use imported roundwood. Re-

gionally, the effects depend also on the share of conserved forest before the 

forest conservation increased. For example, in Pohjois-Karjala almost 5% of 

forests is already conserved. Therefore, conservation does not cause socio-

economic effects until  the share of conserved areas increases to 10 %.  

 Also the share of imported roundwood  in the total roundwood use af-

fects the extent of influence caused by forest conservation. For example, in 

Kaakkois-Suomi forest industry uses absolutely and relatively more imported 

roundwood than forest industry in any other forestry centre area. Forest 

conservation restricts domestic roundwood supply. Therefore conservation 

has influence on smaller share of the forest industry’s roundwood use. One 

assumption of this study was that forest industry continues to use imported 

roundwood also during the period 2001-2008. Only the possibility to substi-

tute the roundwood supply decreased because of forest conservation was 

restricted.  

 If all decreased domestic roundwood supply may be substituted by 

roundwood import, the absolute economic and employment effects of the 

forest conservation are highest in Etelä-Savo. If decreased pulpwood supply 

may be substituted, the effects are highest in Lounais-Suomi. If there is no 

possibility to increased roundwood import after forest conservation the so-

cioeconomic effects are highest in Pirkanmaa. The forest sector production 

and employment is highest in Kaakkois-Suomi. Despite of this the absolute 

effects of forest conservation are not highest in Kaakkois-Suomi. A reason to 

this is high use of imported roundwood. Also the forest area of Kaakkois-

Suomi is quite low. Because of this the absolute forest conservation increase 

is lower than in other areas.  

 

Conservation may have also other kind of impacts 

The socioeconomic effects of forest conservation were studied in Finland and 

in the regions of some Southern Finland’s forestry centres. The results 

showed that the conservation does not cause dramatic effects. But if smaller 

units than forestry centres would be studied, the effects could be more seri-

ous. Effects in different municipalities could differ very much. In some for-
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estry depending municipalities a major increase in forest conservation could 

lead to severe regional socioeconomic effects.  

 The forest conservation may also have positive effects on economy and 

employment. For example tourism and educational use of forest conserva-

tion areas could create economic activity and employment. This kind of ac-

tivity could compensate the negative effects that forest conservation has in 

forest sector. Unfortunately, these effects or activities which possibly arises 

in other sectors could not be included to input-output analysis. A part of the 

positive effects are so called non market values of goods. This kind of effects 

could not be investigated in this analysis. However, Pulli & Mäki-Hakola 

(2004) composed a literature review of this issue. The review covered exist-

ing literature dealing with the analysis of the effects of forest conservation 

and the study methods related to this subject. 

 However, this study offers new, closely argued information of the effects 

that forest conservation may cause. Also the different conservation instru-

ments and regional effects have emphasis on this study. These results must 

be taken with some caution, because the results depend on various assump-

tions, which may develop differently than assumed.  
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1      JOHDANTO  
 

 

Etelä-Suomen metsien suojelussa on todettu olevan lisäämistarpeita2. Par-

haillaan on menossa metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuvan metsi-

en suojelun kokeilukausi. Sen päätyttyä vuonna 2007 arvioidaan eri keinojen 

soveltuvuutta Etelä-Suomen metsien suojelun lisäämisessä.  

 Metsien suojelulla tavoitellaan luonnon ekologisten ja monimuotoi-

suusarvojen lisäämistä tai vähintään ylläpitämistä. Näiden tavoittelemisen 

arvoisten vaikutusten kääntöpuolena saattavat olla suojelun mahdolliset 

muut yhteiskunnalle aiheutuvat sekä positiiviset että negatiiviset vaikutuk-

set.  

 Positiivisia vaikutuksia ovat luontoarvojen ylläpitämisen lisäksi myös 

esimerkiksi luontomatkailun ja luontoyrittäjyyden mahdollisesti parantuvat  

toimintaedellytykset. Pullin ja Mäki-Hakolan (2004) laatimassa kirjallisuus-

katsauksessa tarkasteltiin tutkimusten tuottamaa tietoa metsien suojelun 

vaikutuksista. Tutkimuksissa on tarkasteltu moninaisia kysymyksiä useilla 

tutkimusmenetelmillä, joiden saattaminen yhteismitalliseksi on vaikeaa. Kat-

sauksen mukaan yksiselitteistä, kaiken kattavaa tutkimustietoa metsien 

suojelun kokonaisvaikutuksista ei ole. 

 Suojelun seurauksena metsiä siirtyy talouskäytön ulkopuolelle. Tämä 

saattaa  supistaa hakkuita ja samalla pienentää metsätalouden tuotantoa ja 

työllisyyttä. Supistuva puun tarjonta saattaa heikentää myös metsäteollisuu-

den tuotantoa ja työllisyyttä. Puuhuollon toimivuus on yksi metsäteollisuu-

den kilpailukyvyn edellytyksistä, mihin metsien suojelulla saattaa olla suu-

riakin vaikutuksia. Lisäksi muiden toimialojen tuotanto saattaa välillisten 

vaikutusten kautta supistua. 

 Metsien suojelun uusien, vapaaehtoisten keinojen talous- ja työllisyys-

vaikutuksista ei ole vielä tutkimustietoa saatavilla. Etelä-Suomen metsien 

monimuotoisuus eli METSO-ohjelmaan liittyen on kuitenkin jo tehty esimer-

kiksi metsänomistajille suunnattuja kyselytutkimuksia (Horne et al. 2004). 

Näissä tutkimuksissa on lähinnä tarkasteltu suojeluhalukkuutta ja suojelun 

hyväksyttävyyttä. Lisäksi on tutkittu vapaaehtoisten metsien suojelukeinojen 

aiheuttamia puumarkkinavaikutuksia (Mäki-Hakola, 2004). Perinteisen met-

                                                 
2 Esimerkiksi Ympäristöministeriö, 2000 
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sien suojelun puumarkkinavaikutuksia ovat tarkastelleet esimerkiksi Linden 

ja Uusivuori (2000). 

 Metsien suojelun talous- ja työllisyysvaikutuksia ovat aiemmin tarkas-

telleet esimerkiksi Leppänen et al. (2000). Tutkimuksessa käytettiin panos-

tuotosanalyysia. Tulosten mukaan normaalimetsän kymmenen prosentin 

täyssuojelu aiheuttaisi melko suuria kansantaloudellisia vaikutuksia. Koko-

naisvaikutusten kannalta tuontipuun käytön lisääntyminen on olennaista. 

Mikäli puun tuontia pystyttäisiin ainakin osittain lisäämään, olisi Suomen 

vuotuisen arvonlisäyksen väheneminen 240 miljoonaa euroa vuoden 1997 

rahassa. Samalla viennin arvo vähenisi 180 miljoonaa euroa. Välillisen ja 

välittömän työllisyyden arvioitiin vähenevän noin 3 000 henkilötyövuotta, 

kun puun tuonnin lisäyksen arvioitiin kohdistuvan kuitupuuhun ja muilla 

aloilla mahdollisesti syntyviä korvaavia työpaikkoja ei otettu huomioon. Mi-

käli tuontipuun käytön lisääminen ei olisi mahdollista, putoaisi Suomen kan-

santalouden kokonaistuotanto 940 miljoonaa euroa vuodessa ja työllisyys 

vähenisi samalla 4 600 henkilötyövuotta. Molemmissa tapauksissa metsäta-

louden työvoima vähenisi 900 henkilötyövuotta. 

 Leppäsen et al. (2000) tutkimus antoi viitteitä siitä, että metsien suoje-

lun vaikutukset saattavat olla merkittäviä sekä kuitu- että tukkipuumarkki-

noilla. Pitkällä aikavälillä puun tarjonta supistuu ja hintataso kohoaa selkeäs-

ti. Myös teollisuuden tuotanto tulisi supistumaan, sillä teollisuus korvaisi 

ainoastaan rajoitetusti kotimaan puun tarjonnan supistumista tuontipuulla.  

 Vuonna 2005 kokeiluvaiheessa olevat vapaaehtoiset suojelun keinot 

eroavat  perinteisestä luonnonsuojelulain mukaisesta luonnonsuojelusta. 

Metsänomistajan suojelumyönteisyys saattaa lisääntyä uusia keinoja käytet-

täessä (Horne et al. 2004). Suojelu saattaa suuntautua alueille, jotka muu-

toinkin olisivat ainakin osittain puuntuotannon ulkopuolella. Tämän vuoksi 

metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuva metsien suojelu saattaa ai-

heuttaa pienempiä puumarkkinavaikutuksia kuin perinteinen metsien suoje-

lu. Mikäli suojelun vaikutus puun tuotantoon jää vähäisemmäksi, jäävät 

myös suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset pienemmiksi. Pohditta-

essa metsien suojelun uusien keinojen soveltuvuutta käytettäväksi koko 

Etelä-Suomen alueella onkin tärkeä tietää mahdollisten ekologisten tavoit-

teiden lisäksi myös suojelusta aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset vaiku-

tukset.  

 Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään metsien suojelun talous- ja 

työllisyysvaikutuksia Suomessa, kun suojelu toteutetaan perinteisten tai 
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metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelun keinojen avulla. 

Koko Suomen lisäksi suojelun vaikutuksia tarkastellaan lähemmin muutami-

en Etelä-Suomen metsäkeskusten alueilla. Tarkastelu perustuu metsäteolli-

suuden tuotannon supistumisen vaikutuksiin. Tutkimusmenetelmänä käyte-

tään panos-tuotosanalyysiä.   

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat metsien suojelun suorat vaikutukset metsäsektorin  

tuotantoon, arvonlisäykseen ja työllisyyteen? 

2. Mitkä ovat välilliset vaikutukset muilla toimialoilla? 

3. Onko suojelun eri keinojen aiheuttamissa vaikutuksissa erovai-

suuksia? 

4. Millaisia suojelun vaikutukset ovat koko maassa ja aluetasolla, 

onko alueiden välillä eroavaisuuksia? 
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2.     TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Mallit, tarkastelualueet ja toimialat 

Lisäsuojelun taloudellisten vaikutusten tutkimista varten rakennettiin panos-

tuotosmallit sekä koko kansantaloudelle että viidelle esimerkkialueelle (Ete-

lä-Savon, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-

Karjalan metsäkeskukset). Tässä luvussa esitetään joitain laskelmien keskei-

siä oletuksia. Tutkimuksessa käytettävien mallien laatiminen, sisältö ja teh-

dyt oletukset kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Suojelun puumarkki-

navaikutukset estimoitiin puumarkkinamallilla, joka on esitelty julkaisussa 

Mäki-Hakola (2004). 

 Mallin perusaineistona ovat 33-toimialaiset vuoden 2001 panos-

tuotostiedot, jotka on muokattu Tilastokeskuksen julkaisemattomista, 67-

toimialaisista panos-tuotosaineistoista. Aineistossa metsäsektori jaetaan 

seitsemään toimialaan:  

1. metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 

2. sahateollisuus,  

3. vaneri ja muu levyteollisuus,  

4. muu puuteollisuus,   

5. huonekaluteollisuus,   

6. massa ja paperiteollisuus,   

7. paperituoteteollisuus. 

 

Tutkimuksen tarkastelujakso on 2001-2008. Mallissa on otettu huomioon 

metsäsektorin muuttuvia tekijöitä vuoteen 2008 mennessä, kuten esimerkik-

si metsäteollisuuden lopputuotteiden kysyntä, puun tarjonta kotimaasta sekä 

ulkomailta. Myös työn tuottavuuden kehitys on arvioitu mallia rakennettaes-

sa. 

 

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä ja tuotanto 2001-2008 

Metsäteollisuustuotteiden kysynnän maailmanmarkkinoilla arvioidaan kehit-

tyvän FAO:n ennusteiden mukaisesti (FAO 1999). Ennusteen mukaisesti 

sahatavaran kysyntä kasvaa 1,1 prosenttia, vanerin ja muiden levytuottei-

den 2,2 prosenttia sekä massan ja paperin 2,1 prosenttia vuosittain. Venäjän 

ja muun Itämeren alueen uusien saha- ja puutuoteteollisuuden investointien 
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sekä kiristyvän kilpailun takia vuotuisen kasvun Suomessa oletetaan jäävän 

tältä osin kahteen kolmasosaan ennustetusta. Massa, paperi- ja paperituote-

teollisuus sen sijaan säilyttävät markkinaosuutensa. Metsäteollisuuden toi-

mialojen tuotannon oletetaan kasvavan jaksolla 2001 – 2008 Taulukon 1 

mukaisesti. Kaikille alatoimialoille ei ole saatavilla tarkkoja arvioita. Tässä 

tutkimuksessa oletetaan kuitenkin jalostusasteen nousevan. Tämän vuoksi 

muulle puuteollisuudelle ja huonekaluteollisuudelle käytetään vaneri- ja 

muun levyteollisuuden kasvuprosenttia.  

 

Taulukko 1.  Metsäteollisuuden tuotannon kasvu Suomessa 2001-2008. 

(Arvioitu FAOn, 1999 ennusteen avulla.) 

 
Toimiala Tuotannon kasvu 2001-08 (%) 

 sahateollisuus  5,0  
 vaneri- ja muu levyteollisuus 11,0  
 muu puuteollisuus  11,0  
 huonekaluteollisuus  11,0  
 massa- ja paperiteollisuus 15,7  
 paperituoteteollisuus  15,7  

 

Tutkimuksen tarkastelujakso on 2001-2008. Tämän vuoksi ensin selvitetään 

metsäteollisuuden tuotannon arvo vuonna 2001. Perinteisessä panos-

tuotosanalyysissa tarkastellaan lopputuotteiden tuotannon muutosten vaiku-

tuksia. Lopputuotteita ovat yksityiseen ja julkiseen kulutukseen, pääoman-

muodostukseen ja vientiin menevät hyödykkeet (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2.  Metsäteollisuuden tuotannon arvo vuonna 2001 (milj. €) sekä 

lopputuotteiden osuus tuotannosta (%). Lähde: Tilasto-

keskus, panos-tuotosaineistot, 2004. 

 
Toimiala Tuotannon arvo 2001 

(milj. €) 
Lopputuotteiden 

osuus (%) 
 sahateollisuus  2 809,4  57,4 
 vaneri- ja muu levyteollisuus 897,1  77,5 
 muu puuteollisuus 1 578,5  30,0 
 huonekaluteollisuus 1 208,0  51,5 
 massa- ja paperiteollisuus 13 926,7  66,8 
 paperituoteteollisuus 917,3  56,9 
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Raakapuun tarjonta sekä eri toimialojen puun käytön rakenne 

Raakapuun tarjonnan ja puumarkkinoiden kehitystä on arvioitu esimerkiksi 

kansallisen ja alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden pohjalta3. Tavoitteista 

ollaan kuitenkin jäljessä4 ja tässä tutkimuksessa kotimaisten tukki- ja kuitu-

puun hakkuiden oletetaan ilman lisäsuojelua lisääntyvän neljällä prosentilla 

ajanjaksolla 2001-2008.  

 Metsäteollisuuden eri toimialat käyttävät tuotannossaan eri suhteessa 

tukki- ja kuitupuuta. Puun tarjonnan vähenemisen vaikutus tietyllä toimialal-

la on puun käytön rakenteesta riippuvainen. Taulukossa 3 kuvataan toimialo-

jen puutavaralajien välittömän käytön jakauma vuonna 2001. Muu puuteolli-

suus ja huonekaluteollisuus käyttävät välittömästi raakapuuta vähän, joten 

niille käytetään sahateollisuuden jakaumaa, paperituoteteollisuudelle taas 

massa- ja paperiteollisuuden jakaumaa. 

 Metsäteollisuus käyttää tuotannossaan sekä kotimaista että tuontipuuta. 

Suojelun seurauksena vähenevä puun tarjonta heijastuu kotimaisen puun 

osuuteen. Taulukossa 4 esitettävät eri toimialojen kotimaisuusasteet on las-

kettu kaavalla: 

Toimialan tuotannon kotimaisuusaste  

= kotimaisen tukin osuus tukin käytöstä * tukin osuus puun käy-

töstä  + kotimaisen kuidun osuus kuidun käytöstä * kuidun osuus 

puun käytöstä + kotimaisen hakkeen osuus hakkeen käytöstä * 

hakkeen osuus puun käytöstä 

 

Taulukko 3.  Toimialojen puutavaralajien välittömän käytön jakauma eli  

vuonna 2001 (%). Lähde: laskettu Metsätilastollisen vuosikir-

jan, 2002 puunkäyttöluvuista. 

 
Toimiala Puun käytön jakauma  (%) 

 Tukkipuu Kuitupuu Hake 
Sahateollisuus 91,4   8,6   0,0 
Vaneri- ja muu levyteollisuus 77,1   0,9 22,0 
Muu puutuoteteollisuus 91,4   8,6   0,0 
Huonekaluteollisuus 91,4   8,6   0,0 
Massa- ja paperiteollisuus  0,3 77,6 22,1 
Paperituoteteollisuus  0,3 77,6 22,1 

 

 

                                                 
3 Tietoa Kansallisesta ja alueellisista metsäohjelmista: http://www.mmm.fi/kmo 
4 Esimerkiksi Elovirta, 2004 
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Taulukko 4.  Toimialojen puun käytön kotimaisuusasteet vuonna 2001 (%). 

 
Toimiala Kotimaisuusaste (%) 

 sahateollisuus  87,1 
 vaneri- ja muu levyteollisuus 88,4 
 muu puuteollisuus  87,1 
 huonekaluteollisuus  87,1 
 massa ja paperiteollisuus 79,3 
 paperituoteteollisuus  79,3 

 

Työn tuottavuus 

Talouden panosrakenteet muuttuvat varsin hitaasti ja vain harvojen suurim-

pien panoskertoimien muutoksilla on todellista merkitystä (Toropainen, 

1993). Siksi vuoden 2001 kertoimien oletetaan soveltuvan myös vuodelle 

2008. Työpanoskertoimien suhteen on toisin, sillä työn tuottavuus voi nousta 

nopeastikin. Kertoimien vuotuisten muutosten tarkastelujaksolla oletetaan 

olevan yhtä suuria kuin muutokset vuosien 1994 – 1996 kunkin toimialan 

keskimääräisestä kertoimesta vastaavaan lukuun vuosina 2000 – 2002. Kos-

ka nämä tiedot ovat käytettävissä vain karkeammalla toimialajaolla, joudu-

taan puutuoteteollisuuden alatoimialoille käyttämään päätoimialan muutosta. 

Metsätaloudessa tuottavuuden vuotuiseksi nousuksi oletetaan 2,7, saha-, 

vaneri- ja muussa puuteollisuudessa 4,2, huonekaluteollisuudessa 1,4 sekä 

massa-, paperi- ja paperituoteteollisuudessa 3,3  prosenttia. 
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3  TUTKITTAVAT SUOJELUSKENAARIOT JA  
 SUOJELUMENETELMÄT 
 

 

3.1    Suojeluskenaariot 
 

Metsien suojelu ei lisäänny - skenaario 

Metsien suojelun vaikutuksia tarkastellaan kolmen vaihtoehtoisen suojelun 

laajuusskenaarion avulla. Nämä ovat  suojelu ei lisäänny - skenaario, mak-

simiskenaario ja budjettirajoiteskenaario. 

 Ensimmäisessä skenaariossa suojelualueiden määrä ei lisäänny eli met-

sien suojelu säilyy nykyisellään5. Skenaariossa oletetaan kuitenkin, että jo 

suunnitellut suojeluohjelmat toteutetaan. Tämän vuoksi suojelun nykyisenä 

tasona käytetään suojelualueiden määrää, missä mukana ovat jo toteutetut 

ja vielä toteutusvaiheessa olevat luonnonsuojeluohjelmat. Nykytasona käy-

tetään rajoitetussa metsätalouskäytössä olevan metsämaan pinta-alaa. Met-

sien talouskäytön rajoitukset joka tapauksessa vaikuttavat käytettävissä 

oleviin hakkuumahdollisuuksiin ja siten myös puun tarjontaan. Näillä kritee-

reillä metsämaasta Etelä-Suomessa on suojeltu 2,2 prosenttia6 (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2002). 

 

Maksimiskenaario 

Maksimiskenaariossa tarkastellaan tilannetta, missä metsien suojelun olete-

taan lisääntyvän siten, että sen voidaan ajatella olevan suojelun pääasialli-

sen tavoitteen, ekologisuuden kannalta riittävää. Useissa eri lähteissä (esim. 

Rassi et al. 2001) ekologisen tiedon perusteella riittävänä on pidetty kym-

mentä prosenttia kaikista metsistä. Lisäyksen lähtökohtana on  olemassa 

oleva suojelualueiden määrä. Tämän vuoksi suojelumäärän lisäys saadaan 

vähentämällä jo olemassa olevien suojelualueiden määrä kymmenestä pro-

sentista metsämaan pinta-alasta kullakin alueella. Maksimiskenaariossa Ete-

lä-Suomen metsämaasta suojeltaisiin 7,8 prosenttia lisää. 

                                                 
5 Nykyisenä tasona käytetään Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 ilmoitta-
maa suojelualueiden määrää 
6  Alueellisesti metsämaasta on suojeltu/rajoitetussa metsätalouskäytössä: Lounais-
Suomi 1,2 %, Kaakkois-Suomi 0,6 %, Pirkanmaa 3 %, Etelä-Savo 2,5 % ja Pohjois-
Karjala 4,7 %. 
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Budjettirajoiteskenaario 

Budjettirajoiteskenaariossa tarkastellaan tilannetta, jonka arvioidaan olevan 

tiedossa olevien taloudellisten edellytysten valossa saavutettavissa. Käytän-

nössä metsien suojelu saavuttaisi valtion budjetin mahdollistaman laajuu-

den.   

 Luonnonsuojeluun on viime vuosina käytetty noin 60-75 miljoonaa eu-

roa vuosittain (Tilastokeskus 2003). Luonnonsuojelualueiden hankintaan on 

vuosina 1990-2002 käytetty keskimäärin 30 miljoonaa euroa vuosittain. 

Tästä noin puolet on ollut budjettivaroja. Toinen puoli on ollut metsähallituk-

sen käyttämiä varoja ja viitisen prosenttia muuta rahoitusta, kuten esimer-

kiksi ympäristöministeriön hallintaan tulleiden perintöjen ja EU:n kautta tul-

lutta rahoitusta  (Tuominen, 2003). Budjettirajoite-skenaariossa oletetaan 

luonnonsuojelualueiden hankintaan käytettävien varojen pysyvän vuosien 

1990-2002 keskimääräisellä tasolla, noin 30 miljoonassa eurossa vuosittain. 

 Suojelusta maksettavien korvausten arvioidaan tässä tarkastelussa ole-

van keskimäärin 140 €/hehtaari/vuosi. Metso-toimintaohjelmaan liittyvässä 

Satakunnan kokeiluhankkeessa keskimääräinen korvaus on ollut7 170/€/ha/v 

(Gustafsson & Nummi, 2004). Lounais-Suomen alueella puuston keskitila-

vuus (144 m3/ha) on jonkin verran suurempi kuin Etelä-Suomessa keski-

määrin (125 m3/ha). Maksetut korvaukset ovat ainakin osittain yhteydessä 

puuston määrään. Osittain tämän vuoksi oletetaan korvausten koko tutki-

musalueella jäävän alhaisemmiksi. 

 Jos suojelualueiden kysynnän ja tarjonnan markkinat alkavat toimia, voi 

hinta edelleen laskea jonkin verran. Satakunnan kokeiluhankkeessa suoje-

luun osallistuville metsänomistajille ei makseta ainoastaan menetetyistä 

hakkuumahdollisuuksista, vaan myös useista luonnonsuojelullisista arvoista 

(esim. palanut puu, järeä haapa, lahopuu). Mikäli uudet suojelun keinot al-

kavat toimia siten, että metsänomistajat tarjoavat jatkossa alueitaan suoje-

luun esittäen hintapyynnön, saattavat korvaukset jäädä jonkin verran tämän 

hetkistä alemmaksi. Toisen suuntainen kehityskin on myös mahdollista. 

 Mikäli korvauksia maksetaan 140 €/ha/vuosi ja käytettävissä olisi 30 

miljoonaa euroa, suojelun piiriin tulisi nykyisen 2,2 prosentin lisäksi 2-3 pro-

senttia uusia alueita Etelä-Suomen metsämaasta. Siten saavutettava metsi-

en suojelu budjettirajoiteskenaariossa on viisi prosenttia metsämaan pinta-

alasta.   

                                                 
7 toukokuu 2004 
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3.2    Suojelun keinot 
 

Kaikkia kolmea suojelun laajuutta tarkastellaan erilaisilla suojelun keinoilla 

toteutettuna. Taustalla ovat Metso – toimintaohjelmassa (Ympäristöministe-

riö, 2002) esitetyt uudet suojelun keinot. Kaikki toimintaohjelmassa esitetyt 

toimenpiteet eivät suoraan vaikuta metsien käyttöön ja uusia, metsänomis-

tajan vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelun keinoja ovat käytännössä luon-

nonarvokauppa, tarjouskilpailu, luonnonhoitoalueet sekä metsäluonnon mo-

nimuotoisuuden yhteistoimintaverkosto.  

 Metsien suojelun uusien toimenpiteiden toteuttamisesta ja vaikutuksista 

ei ole vielä täsmällistä tietoa. Tämän vuoksi ne yleistetään tutkimuksessa 

kahteen kategoriaan. Lisäksi tarkastellaan perinteisen suojelun vaikutuksia. 

Tarkasteltavat suojelun keinot ovat siten:  

1) Uudet, vapaaehtoiset toimenpiteet, missä suojeltujen metsien 

talouskäyttöä ei ole. 

2) Uudet vapaaehtoiset toimenpiteet, missä metsien monimuotoi-

suutta pyritään turvaamaan samaan aikaan kun suojeltuja 

metsiä voidaan osittain käyttää myös puuntuotantoon.  

3) Perinteinen luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelu-

ohjelma. 

 

Suojelun vaikutusten suuruus riippuu käytettävästä suojelun keinosta. Vai-

kutukset lienevät suurimmat perinteissä suojelussa eli luonnonsuojelulain 

mukaisessa luonnonsuojeluohjelmassa. Tällöin metsänomistajan vapaaehtoi-

suus on rajoitettua, minkä vuoksi suojeltavat alueet ovat muita suojelun 

keinoja enemmän pois puun tarjonnasta. Vapaaehtoisuuteen perustuvissa 

keinoissa oletetaan mukaan tulevien metsänomistajien painottavan suojelua 

yhtenä metsien käyttömuotona. Tällöin suojeltavat alueet olisivat joka tapa-

uksessa ainakin jossain määrin puun tarjonnan ulkopuolella. Luvussa 4 ku-

vataan lyhyesti tutkimuksessa tarkasteltavien suojeluskenaarioiden aiheut-

tamia puumarkkinavaikutuksia. Vaikutuksia tarkastellaan keskipitkällä eli alle 

kymmenen vuoden aikajaksolla (2001-08). 
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4  METSIEN SUOJELUN PUUMARKKINA-

VAIKUTUKSET 
 

 

Panos-tuotosanalyysien laatimisen kannalta ovat metsien suojelun puumark-

kinavaikutukset keskeisiä. Mäki-Hakola (2004) tarkasteli yllämainittujen 

suojeluskenaarioiden aiheuttamia puumarkkinavaikutuksia. Tutkimuksessa 

estimoitiin puumarkkinoiden tasapainomallin avulla metsien suojelun seura-

uksena saavutettavia puumarkkinoiden vuotuisia tasapainokantohintoja ja -

hakkuumääriä. Tutkimuksen tulokset koko maata koskien esitetään Taulu-

kossa 5. Näitä tuloksia käytetään panos-tuotosanalyysien syötetietoina. Vas-

taavat alueellistetut tulokset esitetään Liitteessä 2.  

 Tutkimuksen mukaan suojelun vaikutukset puumarkkinoilla vaihtelevat 

metsien suojelun toteutustavasta ja vaihtoehtoskenaariosta riippuen. Suu-

rimmat puumarkkinavaikutukset aiheutuvat maksimiskenaarion ja luonnon-

suojelulain mukaisesta luonnonsuojeluohjelmasta. Tämän kaltaisen suojelun 

seurauksena hakkuumäärät vuonna 2008 olisivat maksimissaan noin 2,5 

prosenttia alhaisemmat kuin tilanteessa mihin olisi päädytty ilman lisäsuoje-

lua. Tutkimuksessa oletettiin esimerkiksi, että ilman metsien lisäsuojelua 

hakkuut kasvaisivat ajanjakson 2001-2008 aikana yhteensä neljällä prosen-

tilla.   

 Mäki-Hakolan (2004) mukaan suojelun puumarkkinavaikutukset pie-

nenevät siirryttäessä kohti pienimittakaavaisempia, vapaaehtoisia suojelun 

keinoja. Budjettirajoiteskenaariossa ja vapaaehtoisten keinojen mukaisessa 

metsien suojelussa puumarkkinavaikutukset jäävät hyvin pieniksi. Perintei-

nen luonnonsuojelulain mukainen metsien suojelu aiheuttaisi huomattavasti 

suurempia puumarkkinavaikutuksia. Maksimissaan hakkuut vähenisivät va-

paaehtoisten keinojen mukaisessa suojelussa reilun prosentin.  

 Metsävarojen jatkuva kasvu mahdollistaa hakkuiden säilymisen korkea-

na metsien suojelun jälkeenkin. Tutkimuksen mukaan hakattavissa oleva 

puuvaranto kasvaa, koska metsien vuotuinen kasvu on kokonaispoistumaa 

suurempi. Paikallisesti suojelun aiheuttamat puumarkkinavaikutukset saatta-

vat sen sijaan olla suuremmat ainakin vaihdettujen määrien suhteen. Hinta-

kehitys lienee kuitenkin saman suuntainen eri alueilla 

 Tutkimuksessa arvioitiin, että puumarkkinavaikutuksista kolme neljäs-

osaa kohdistuu tukkipuumarkkinoille ja hieman alle neljäsosa kuitupuumark-

kinoille. Näin ollen suojelun seurauksena tukin saatavuus heikentyisi huo-
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mattavasti kuitupuun saatavuutta enemmän. Tämä saattaa näkyä suojelusta 

aiheutuvina erilaisina puutavaralajikohtaisina  vaikutuksina. Tämän vuoksi 

suojelun vaikutukset saattavat heijastua metsäteollisuuden eri toimialoihin 

vaihtelevalla voimakkuudella. 

 

Taulukko 5. Metsien suojelun vaikutusten jakaantumien tukki- ja kuitu-

puumarkkinoille. Lähde: Mäki-Hakola 2004. 

 

Metsien suojelun vaikutukset tukki- ja kuitupuumarkkinoilla 

Ei lisäsuojelua - skenaario 

Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 
0 0 0 0,00 % 0 0,00 % 

Maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, miljoonaa kuutiota 

Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 
-1,5 -2,5 % -1,1 -3,9 % -0,3 -1,2 % 

Maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, miljoonaa kuutiota 

Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 
-0,7 -1,3 % -0,5 -1,9 % -0,2 -0,6 % 

Maksimiskenaario, metsien talouskäyttö on mahdollista 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, miljoonaa kuutiota 

Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 
-0,4 -0,6 % -0,3 -0,9 % -0,1 -0,3 % 

Budjettirajoiteskenaario, luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjel-
ma 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, miljoonaa kuutiota 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,5 -0,9 % -0,4 -1,3 % -0,1 -0,4 % 

Budjettirajoiteskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, miljoonaa kuutiota 

Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 
-0,3 -0,4 % -0,2 -0,7 % -0,1 -0,2 % 

Budjettirajoiteskenaario, metsien talouskäyttö on mahdollista 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, miljoonaa kuutiota 

Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 
-0,1 -0,2 % -0,1 -0,3 % -0,0 -0,1 % 
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5    TULOKSET 
 
 
5.1   Koko maa 

5.1.1   Metsäsektori Suomessa vuonna 2001 
 

Tässä luvussa esitetään panos-tuotosanalyysien tulokset suojelun vaikutuk-

sista kokonaistuotantoon, työllisyyteen sekä arvonlisäykseen koko maassa. 

Osioissa 5.2-5.6 esitetään panos-tuotosanalyysien alueelliset tulokset. Tie-

tosuojan eli yritysten osittain liian pienen määrän takia alueelliset tulokset 

esitetään jaolla: metsätalous, metsäteollisuus sekä muut toimialat. Kultakin 

alueelta sekä myös koko maasta esitellään ensin vuoden 2001 lähtötilanne. 

Tämän jälkeen kuvataan mallin avulla laskettu, ilman suojelua toteutuva 

kehitys vuoteen 2008 mennessä. Lopuksi esitellään suojelun vaikutukset 

kolmella tuontipuun käytön skenaariolla. Osiossa 5.7 suojelun kokonaisvai-

kutuksia vertaillaan alueiden kesken. Liitteessä 1 esitetään esimerkkilaskel-

mien avulla kuinka laskentamalli toimii ja miten tulokset on saatu. 

 Vuonna 2001 metsäsektorin toimialat työllistivät yhteensä 104 100 hen-

kilöä (Taulukko 6). Metsätalouden osuus metsäsektorin työllisistä oli noin 

viidennes. Metsäteollisuuden toimialoista massa- ja paperiteollisuus oli  suu-

rin työllistäjä. Lähes kolmannes metsäsektorin työllisistä työskenteli massa- 

ja paperiteollisuudessa. Tässä tarkastelussa huonekaluteollisuus luetaan 

mukaan metsäteollisuuteen ja tämän toimialan työllisyys oli 13 800 vuonna 

2001. 8 

 Metsäsektorin kokonaistuotanto oli 24,5 miljardia euroa vuonna 2001. 

Metsätalouden osuus oli noin 13 prosenttia (Taulukko 6). Massa- ja paperi-

teollisuus tuotti 56 prosenttia ja sahateollisuus lähes 12 prosenttia met-

säsektorin tuotannosta. Massa- ja paperiteollisuuden osuus tuotannosta on 

huomattavasti työllisyysosuutta suurempi. Metsätalouden ja sahateollisuu-

den osuus on vastaavasti pienempi. Muiden toimialojen osuudet metsäsekto-

rin tuotannosta vuonna 2001 olivat alle seitsemän prosenttia. Vaneriteolli-

suus tuotti euromääräisesti vähiten, noin 884 miljoonaa euroa eli alle neljä 

prosenttia metsäsektorin kokonaistuotannosta. 

                                                 
8 Tarkempia tietoja metsäsektorin taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä koko 
Suomessa ja eri alueilla löytyy esimerkiksi julkaisusta Mäki-Hakola & Toivonen (2002). 
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Taulukko 6.  Metsäsektorin tuotanto  ja  työllisyys vuonna 2001. Lähde: 

Tilastokeskuksen panos-tuotosaineistot.   

 

 Kokonaistuotanto (milj. €) Työllisiä 
Metsätalous 3 116,0  20 400  
Metsäteollisuus yhteensä 21 337,0  83 700  

sahateollisuus 2 825,4  10 028  
vaneri- ja muu levyteollisuus 884,1  7 070  
muu puuteollisuus 1 575,5  14 302  
huonekaluteollisuus 1 208,0  13 800  
massa- ja paperiteollisuus 13 701,2  33 233  
paperituoteteollisuus 1 142,8  5 267  

Metsäsektori yhteensä 24 453,0  104 100  

 

 

5.1.2 Metsäsektori vuonna 2008 ilman lisäsuojelua 
 

Metsäsektorin toimialojen tuotanto muuttuu jatkuvasti. Tilanne vuonna 2008 

eroaa vuoden 2001 tilanteesta, vaikka suojelu ei lisääntyisikään. Tässä osi-

ossa kuvataan metsäsektorin mahdollinen tilanne vuonna 2008, jos metsien 

suojelu ei lisäänny. Taustalla olevat oletukset on kuvattu aiemmissa luvuissa 

sekä liitteissä. Tässä esitettävien tulosten tarkempi laskentatapa on kuvattu 

Liitteessä 1.  

 Eri toimialojen kehitys vuoteen 2008 on riippuvainen sekä kotimaiseen 

puuhun että tuontipuuhun perustuvasta tuotannosta, kuten Liitteestä 1 tar-

kemmin selviää. Metsäsektorin kokonaistuotannon, tuonnin ja arvonlisäyk-

sen sekä työllisyyden kehitykset kuvataan Taulukoissa 7, 8 ja 9. Näistä ja 

myöhemmin esitettävistä taulukoista käyvät ilmi sekä välittömät että välilli-

set vaikutukset. 
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Taulukko 7.    Kokonaistuotannon muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 
metsätalous 82,3  
metsäteollisuus yhteensä 2 170,9  

sahateollisuus 138,8  
vaneri- ja muu levyteollisuus 85,4  
muu puuteollisuus 64,3  
huonekaluteollisuus 76,2  
massa- ja paperiteollisuus 1 707,3  
paperituoteteollisuus 98,9  

muut toimialat yhteensä 1 005,0  
yhteensä 3 268,5  

 

Taulukko 8.    Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
 Muutos (milj. €) 

puun tuonti 170,5  
muu tuonti 344,3  
arvonlisäys ostajan hintaan 1 300,4  

 

Taulukko 9.    Työllisyyden muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Työllisyyden muutos (Työllisiä) 

Toimiala Tuotannon 
lisäys 

Työn tehos-
tuminen 

yhteensä 

metsätalous 444 -2 363  -1 918  

metsäteollisuus yhteensä 5 740 -11 818  -6 078  
sahateollisuus 378 -2 005  -1 627  
vaneri- ja muu levyteollisuus 475 -1 511  -1 035  
muu puuteollisuus 430 -1 331  -901  
huonekaluteollisuus 791 -716  +75  
massa- ja paperiteollisuus 3 223 -5 504  -2 281  
paperituoteteollisuus 444 -751  -308  

muut toimialat yhteensä 6 630 -8 402  -1 772  
yhteensä 12 819 -22 582  -9 560  

 

 

Taulukossa 9 on esitetty työllisyyden kokonaismuutos sekä siihen vaikutta-

vat tekijät. Teollisuuden tuotannon kasvu lisää työllisyyttä. Samaan aikaan 

työn tuottavuus kuitenkin kasvaa, minkä vuoksi kokonaistyöllisyys vähenee 

tuotantorakenteen pysyessä muuttumattomana. Taulukossa 9 on huomioitu, 

että metsäteollisuuden tuotanto valmistetaan vuonna 2008 korkeammalla 

työn tuottavuudella. Tuottavuuden lisääntymisen vaikutus saadaan laske-

malla vuoden 2001 metsäteollisuuden lopputuotteiden tuotannon edellyttä-

mä työllisyys kummankin vuoden (2001 ja 2008) tuottavuuden tasoilla ja 
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vähentämällä vuoden 2001 luvut vuoden 2008 luvuista. Kun erotus edelleen 

lisätään tuotannon lisäyksen aiheuttamaan työllisyyden kasvuun, saadaan 

metsäteollisuuden lopputuotteiden työllistävän vaikutuksen kokonaismuutos 

vuoteen 2008. 

 Useimmat luvut ovat negatiivisia. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensin-

näkin tuotanto kasvaa hitaammin kuin työn tuottavuus. Toisaalta tapahtuu 

siirtymistä kotimaisesta puusta tuontipuuhun. Kun vuonna 2001 metsäteolli-

suuden lopputuotteiden tuotannosta 18,6 prosenttia perustui puun tuontiin, 

osuus oletusten mukaan vuonna 2008 on noussut 25,5 prosenttiin. Tuonti-

puun käytön suhteellinen lisääntyminen vähentää metsäteollisuuden loppu-

tuotteiden työllistävää vaikutusta 915 henkilöllä. Vähennys kohdistuu luon-

nollisesti pääosin metsätalouteen. 

 

 

5.1.3 Suojelun vaikutus 

 
5.1.3.1  Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla kokonaisuudessaan 

 

Tässä luvussa kuvataan metsien lisäsuojelun vaikutuksia toimialojen koko-

naistuotantoon sekä työllisyyteen koko maassa vuonna 2008. Lisäksi tarkas-

tellaan suojelun lisääntymisen vaikutusta arvonlisäykseen ja sen kom-

ponentteihin. Tuloksissa kuvataan myös suojelun aiheuttamaa puun tuonnin 

lisääntymistä. Kaikkia suojelun laajuusskenaarioita sekä suojelutapoja tar-

kastellaan kolmen vaihtoehtoisen tuontipuuskenaarion avulla. Liitteessä 1 

kuvataan esimerkkiskenaarion avulla tarkemmin, kuinka suojelun vaikutuk-

set on laskettu. 

 Taulukossa 10 kuvataan suojelun lisääntymisen vaikutusta kokonaistuo-

tantoon, kun suojelun seurauksena vähenevä puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla. Tulokset sisältävät sekä välittömät että välilliset vaikutukset 

vuonna 2008. Kun kaikki suojelun seurauksena vähenevä puu voidaan kor-

vata tuontipuulla, suuntautuu suojelun vaikutus pääasiassa metsätalouteen. 

Lähes 90 prosenttia kokonaistuotannon vähenemisestä koostuu metsätalou-

den tuotannon supistumisesta. Teollisuudelle riittää edelleen sama määrä 

raakapuuta ja tämän vuoksi teollisuustuotanto ei käytännössä supistu. Aino-
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astaan metsätalouden tuotantoon liittyvillä toimialoilla syntyy välillisiä vaiku-

tuksia. 

 Metsätalouden tuotanto supistuisi enimmillään eli maksimiskenaarion ja 

luonnonsuojelulain mukaisessa suojelussa noin 58 miljoonalla eurolla. Ver-

rattuna tilanteeseen mikä vuonna 2008 vallitsisi ilman lisäsuojelua, metsäta-

louden kokonaistuotanto vähenisi noin kahdella prosentilla. Jos metsiä suo-

jellaan uusien suojelun keinojen mukaisesti, on metsätalouden kokonaistuo-

tannon supistuminen noin puolta vähäisempää kuin luonnonsuojelulain mu-

kaisessa suojelussa. Jos uusien suojelun keinojen mukaisesti suojeltujen 

metsien talouskäyttö on jossain määrin mahdollista, supistuu metsätalouden 

tuotanto ainoastaan neljänneksellä verrattuna luonnonsuojelulain mukaiseen 

suojeluun. 

 Jos maksimiskenaarion edellyttämän kymmenen prosentin sijaan metsi-

en suojelussa päästään budjettirajoiteskenaarion edellyttämään viiteen pro-

senttiin metsämaan pinta-alasta, jäävät suojelun aiheuttamat talous- ja työl-

lisyysvaikutukset alhaisemmiksi. Maksimissaan budjettirajoiteskenaarion 

mukainen suojelu vähentäisi metsätalouden kokonaistuotantoa 20 miljoonal-

la eurolla vuonna 2008. Tällöin suojelutavasta riippumatta vaikutukset olisi-

vat noin kolmanneksen maksimiskenaarion mukaisen suojelun aiheuttamista 

työllisyysvaikutuksista. Jos metsiä suojeltaisiin budjettirajoiteskenaarion 

mukaisesti ja uusilla suojelun keinoilla, missä metsien talouskäyttö olisi jos-

sain määrin mahdollista, vähenisi metsätalouden kokonaistuotanto noin vii-

dellä miljoonalla eurolla ilman suojelua saavutettavaksi laskettuun tilantee-

seen verrattuna. Metsätalouden tuotanto supistuisi tässä tapauksessa 0,2 

prosentilla.  

 Puun tuonti lisääntyy voimakkaasti vuoteen 2008 mennessä, jos kaikki 

suojelun seurauksena supistuva kotimaan puun tarjonta korvataan tuonti-

puulla. Taulukosta 11 näkyy, että enimmillään tuontipuun käyttö kasvaa 51 

miljoonan euron verran vuoteen 2008. Tällöin sekä tukki- että kuitupuun 

tuonti kasvaa samassa suhteessa kuin kotimaan puun tarjonta supistuu.   

 Metsien suojelun lisääntyminen vaikuttaa myös arvonlisäyksen muodos-

tumiseen. Enimmillään vuoden 2008 arvonlisäys supistuu noin 50 miljoonalla 

eurolla ilman lisäsuojelua saavutettavaan tilanteeseen verrattuna. Suurin osa 

arvonlisäyksen supistumisesta aiheutuu toimintaylijäämän vähenemisestä. 

Lisäksi työllisyyden alenemisen vuoksi myös palkansaajakorvaukset vähene-

vät.  
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Taulukko 10. Suojelun vaikutus kokonaistuotantoon koko maassa vuonna 

2008, kun supistunut puun tarjonta voidaan korvata tuonti-

puulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus kokonaistuotantoon (milj. €) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous-
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

metsätalous -58,21 -28,64 -14,22 -19,90 -9,89 -4,88

metsäteollisuus yhteensä -0,42 -0,21 -0,10 -0,14 -0,07 -0,04

sahateollisuus -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00  

vaneri- ja levyteollisuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

muu puuteollisuus -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

huonekaluteollisuus -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

massa- ja paperiteolli-
suus 

-0,36 -0,18 -0,09 -0,12 -0,06 -0,03  

paperituoteteollisuus -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

muut toimialat -7,62 -3,75 -1,86 -2,61 -1,29 -0,64  

yhteensä -66,24 -32,59 -16,17 -22,64 -11,25 -5,55

 

Taulukko 11. Suojelun vaikutus arvonlisäykseen sekä tuontiin koko maassa 

vuonna 2008, kun supistunut puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus arvonlisäykseen ja puun tuontiin (milj. €) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous-
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous- 
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

tuontipuu 51,09 25,14 12,47 17,46 8,68 4,28  

muu tuonti -1,91 -0,94 -0,47 -0,65 -0,32 -0,16  

  

tuoteverot – tukipalkkiot -0,38 -0,19 -0,09 -0,13 -0,07 -0,03  

palkansaajakorvaukset -7,99 -3,93 -1,95 -2,73 -1,36 -0,67  

muut tuotantoverot, netto 0,08 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01  

kiinteän pääoman kulum. -9,20 -4,52 -2,25 -3,14 -1,56 -0,77  

toimintaylijäämä, netto -31,68 -15,59 -7,74 -10,83 -5,38 -2,66  

  

arvonlisäys ostajan hintaan -49,18 -24,20 -12,01 -16,81 -8,35 -4,12  

 

Metsien suojelusta aiheutuvat työllisyysvaikutukset koostuvat lähinnä metsä-

talouden työllisyyden vähenemisestä, jos suojelun seurauksena aiheutuva 
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puun tarjonnan väheneminen pystytään täysimääräisesti korvaamaan puun 

tuonnilla. Tällöin metsien suojelu aiheuttaisi työllisyyden pienenemisen 

enimmillään vajaalla 400 työllisellä vuonna 2008 ilman lisäsuojelua saavutet-

tavaan tilanteeseen verrattuna (Taulukko 12). Tästä 85 prosenttia olisi met-

sätalouden työllisyyden vähenemistä. Metsätalouden työllisyys vähenisi yli 

300 työllisellä.  

 Kuten kokonaistuotannossa myös metsätaloudessa työllisyyden vähe-

neminen jäisi puoleen luonnonsuojelulain mukaisesta suojelusta, jos käytös-

sä olisivat uudet suojelun keinot ilman suojeltujen metsien talouskäyttömah-

dollisuutta. Vastaavasti jos uusilla keinoilla suojeltujen metsien talouskäyttö 

olisi jossain määrin mahdollista jäisivät työllisyysvaikutukset noin neljännek-

seen luonnonsuojelulain mukaisen suojelun aiheuttamista työllisyysvaikutuk-

sista.   

 Budjettirajoiteskenaarion mukainen suojelu aiheuttaisi huomattavasti 

pienempiä työllisyysvaikutuksia kuin maksimiskenaarion mukainen suojelu. 

Tällöin myös suojeltujen metsien osuus metsämaasta jäisi puolta alhaisem-

maksi eli viiteen prosenttiin.  

 

Taulukko 12.  Suojelun vaikutus työllisyyteen koko maassa vuonna 2008, 

kun supistunut puun tarjonta voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous-
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 
metsätalous -314 -155 -77 -107 -53  -26

metsäteollisuus yhteensä -1 -1 0 0 0 0

sahateollisuus 0 0 0 0 0 0
vaneri- ja levyteolli-
suus 0 0 0 0 0 0

muu puuteollisuus 0 0 0 0 0 0

huonekaluteollisuus 0 0 0 0 0 0
massa- ja paperiteol-
lisuus -1 0 0 0 0 0

paperituoteteollisuus 0 0 0 0 0 0

muut toimialat -56 -28 -14 -19 -10  -5

yhteensä -371 -183 -91 -127 -63  -31
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5.1.3.2  Suojelun seurauksena supistuva kuitupuun ja hakkeen tarjonta 

voidaan korvata tuontipuulla 

 

Jos kaikkea suojelun seurauksena supistunutta puun tarjontaa ei voida kor-

vata tuontipuulla, nousevat suojelun taloudelliset ja työllisyysvaikutukset 

koskemaan metsätalouden lisäksi myös metsäteollisuutta. Välillisten vaiku-

tukset kasvavat koskeaan entistä enemmän myös muita toimialoja. Taulu-

kossa 13 esitetään mahdolliset vaikutukset kokonaistuotantoon koko maassa 

vuonna 2008, olettaen että suojelun seurauksena vähentyvä kuitupuun ja 

hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla.  

 Suojelun vaikutus metsätalouteen ei riipu mahdollisesta tuontipuun 

käytön kasvusta. Metsätalouden kokonaistuotanto vähenee edelleen maksi-

missaan noin 58 miljoonaa euroa ilman lisäsuojelua vallitsevaan tilanteeseen 

verrattuna. Kun suojelun seurauksena vähentynyttä tukkipuun tarjontaa ei 

pystytä korvaamaan tuontipuulla, vähenee metsäteollisuuden kokonaistuo-

tanto enimmillään noin 120 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden toimialoista 

sahateollisuuden tuotanto vähenee noin 60 miljoonaa euroa eli noin kaksi 

prosenttia vuonna 2008. Myös levyteollisuuden, muun puuteollisuuden sekä 

huonekaluteollisuuden kokonaistuotanto vähenee maksimissaan 1-2 prosen-

tilla.  

 Massa- ja paperiteollisuus sekä paperituoteteollisuus käyttävät tuotan-

nossaan kohtuullisen vähän tukkipuuta. Tämän vuoksi suojelun lisääntymi-

nen vähentää näiden toimialojen kokonaistuotantoa suhteellisesti vähän.  

 Muiden toimialojen kokonaistuotanto vähenee maksimissaan reilulla 60 

miljoonalla eurolla vuonna 2008, jos ainoastaan kuitupuun ja hakkeen tar-

jonnan heikkeneminen voidaan korvata tuontipuulla. Yhteensä kokonaistuo-

tanto vähenee enintään 242 miljoonalla eurolla. Jos suojelu toteutetaan bud-

jettirajoiteskenaarion mukaisella suojelulla tai uusilla suojelun keinoilla, jää-

vät vaikutukset kokonaistuotantoon alhaisemmiksi.  

 Verrattaessa taulukoita 10 ja 13 nähdään, että tuontipuun rooli on suo-

jelun vaikutusten kannalta hyvin keskeinen. Metsätalouden kokonaistuotan-

non suuruuteen ei tuontipuun korvaavuusmahdollisuudella ole vaikutusta. 

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu kokonaistuotannon väheneminen on 

nelinkertainen, jos ainoastaan kuitupuu ja hake voidaan korvata tuontipuun 

käytöllä. Kun kaikki suojelun seurauksena vähenevä puun tarjonta pystytään 

korvaamaan tuontipuulla, vähenee kokonaistuotanto yhteensä enimmillään 

noin 66 miljoonalla eurolla. Kun supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta 
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pystytään korvaamaan tuontipuulla, pienenee kokonaistuotanto enintään 

242 miljoonalla eurolla. 

 Kun ainoastaan supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan kor-

vata tuontipuulla on tuodun puun kokonaisarvo maksimissaan 18 miljoonaa 

euroa (Taulukko 14). Arvo on kolme kertaa pienempi kuin jos kaikki suojelun 

seurauksena vähentynyt puun tarjonta olisi voitu korvata tuontipuulla. Myös 

muu tuonti pienenee huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki 

suojelun seurauksena vähentynyt puun tarjonta voidaan korvata tuontipuul-

la. 

 Arvonlisäys puolestaan pienenee maksimiskenaariossa ja luonnonsuoje-

lulain mukaisessa suojelussa noin 108 miljoonalla eurolla eli yli kaksinkertai-

sesti  verrattuna skenaarioon, missä tuontipuulla pystyttiin korvaamaan 

kaikki suojelun seurauksena supistunut puun tarjonta. Arvonlisäyksen piene-

nemiseen vaikuttaa eniten palkansaajakorvausten ja toimintaylijäämän vä-

heneminen (Taulukko 14). Kun metsien suojelu toteutetaan uusien keinojen 

mukaisesti, on arvonlisäyksen pieneneminen vähäisempää. 

 

Taulukko 13. Suojelun vaikutus kokonaistuotantoon koko maassa vuonna 

2008, kun supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan 

korvata tuontipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus kokonaistuotantoon (milj. €) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous- 
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

metsätalous -58,22 -28,65 -14,22 -19,90 -9,89 -4,88  

metsäteollisuus yhteensä -121,63 -59,87 -29,77 -41,50 -20,59 -10,14  

sahateollisuus -59,23 -29,15 -14,50 -20,20 -10,03 -4,94  
vaneri- ja levyteolli-
suus -20,66 -10,17 -5,06 -7,05 -3,50 -1,72  

muu puuteollisuus -16,08 -7,91 -3,94 -5,48 -2,72 -1,34  

huonekaluteollisuus -21,65 -10,66 -5,30 -7,39 -3,66 -1,80  
massa- ja paperiteol-
lisuus -3,69 -1,82 -0,90 -1,26 -0,63 -0,31  

paperituoteteollisuus -0,33 -0,16 -0,08 -0,11 -0,06 -0,03  

muut toimialat -61,95 -30,49 -15,16 -21,14 -10,49 -5,17  

yhteensä -241,78 -118,99 -59,15 -82,53 -40,96 -20,18  
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Taulukko 14.  Suojelun vaikutus arvonlisäykseen sekä tuontiin koko maassa 

vuonna 2008, kun supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta 

voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus arvonlisäykseen ja puun tuontiin (milj. €) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous- 
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

tuontipuu 18,08 8,89 4,40 6,20 3,09 1,53  

muu tuonti -16,40 -8,07 -4,01 -5,60 -2,78 -1,37  

  

tuoteverot – tukipalkkiot -1,86 -0,91 -0,45 -0,63 -0,31 -0,16  

palkansaajakorvaukset -42,81 -21,07 -10,48 -14,61 -7,25 -3,57  

muut tuotantoverot, netto 0,52 0,26 0,13 0,18 0,09 0,04  

kiinteän pääoman kulum. -20,16 -9,92 -4,93 -6,88 -3,42 -1,68  

toimintaylijäämä, netto -43,49 -21,40 -10,63 -14,86 -7,38 -3,64  

  

arvonlisäys ostajan hintaan -107,80 -53,05 -26,36 -36,81 -18,27 -9,01  

 

 

Metsien suojelun työllisyysvaikutukset koko maassa vuonna 2008, kun aino-

astaan suojelun seurauksena supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voi-

daan korvata tuontipuulla, näkyvät Taulukosta 15. Ilman lisäsuojelua saavu-

tettavaan tilanteeseen verrattuna kaikkien alojen työllisyys vähenee maksi-

missaan noin 1 400 työllisellä. Tästä vajaa puolet on metsäteollisuuden työl-

lisyyden supistumista. Metsäteollisuuden työllisyys vähenee yhteensä 618 

työllisellä. Sahateollisuuden sekä vaneri- ja levyteollisuuden työllisyys vähe-

nee maksimissaan noin kahdella prosentilla. Muun puutuoteteollisuuden työl-

lisyys vähenee maksimissaan noin prosentilla ja huonekaluteollisuuden noin 

1,5 prosentilla verrattuna siihen, että metsien suojelu ei lisäänny.  

 Muiden toimialojen työllisyys vähenee maksimissaan reilulla 460 työlli-

sellä. Kun suojelussa käytetään uusia suojelun keinoja tai kun suojelu saa-

vuttaa budjettirajoiteskenaarion mukaisesti viisi prosenttia Etelä-Suomen 

metsämaasta, jäävät suojelun työllisyysvaikutukset pienemmiksi. Jos metsi-

en suojelu toteutetaan budjettirajoiteskenaarion mukaisesti ja suojelussa 

käytetään uusia suojelun keinoja ilman suojeltujen metsien talouskäyttö-

mahdollisuutta, jäävät suojelun työllisyysvaikutukset kuusi kertaa pienem-

miksi kuin suojeltaessa maksimiskenaarion ja luonnonsuojelulain mukaisesti. 
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Taulukko 15.  Suojelun vaikutus työllisyyteen koko maassa vuonna 2008, 

kun supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korva-

ta tuontipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous-
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous- 
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

metsätalous -314 -155 -77 -107 -53 -26

metsäteollisuus yhteensä -618 -304 -151 -211 -105 -51

sahateollisuus -161 -79 -39 -55 -27 -13
vaneri- ja levyteolli-
suus -115 -57 -28 -39 -19 -10

muu puuteollisuus -108 -53 -26 -37 -18 -9

huonekaluteollisuus -225 -111 -55 -77 -38 -19
massa- ja paperiteol-
lisuus -7 -3 -2 -2 -1 -1

paperituoteteollisuus -1 -1 0 -1 0 0

muut toimialat -466 -229 -114 -159 -79 -39

yhteensä -1 398 -688 -342 -477 -237 -117

 

 

5.1.3.3 Mitään suojelun seurauksena vähenevästä puun tarjonnasta ei voida 

korvata tuontipuulla 

 

Taulukossa 16 esitetään suojelun vaikutus kokonaistuotantoon, kun suojelun 

seurauksena vähenevää puun tarjontaa ei voida miltään osin korvata tuonti-

puulla. Yllä esitettyihin tuloksiin verrattuna muutos on se, että myöskään 

suojelun seurauksena supistunutta kuitupuun ja hakkeen tarjontaa ei pysty-

tä korvaamaan tuontipuun käyttöä lisäämällä. Ei lisäsuojelua -skenaarioon 

verrattuna kokonaistuotanto jää tällöin vuonna 2008 maksimissaan 504 mil-

joonaa euroa alhaisemmaksi. Kun mitään suojelun seurauksena supistuvasta 

puun tarjonnasta ei voida korvata tuontipuulla, on vaikutus kokonaistuotan-

toon noin kaksinkertainen verrattuna skenaarioon, missä supistunut kuitu-

puun ja hakkeen tarjonta korvattiin tuontipuulla. Verrattuna tilanteeseen, 

jossa kaikki supistunut puun tarjonta pystyttiin korvaamaan tuontipuulla, 

ovat vaikutukset kahdeksankertaisia.  

 Metsätalouden kokonaistuotannon supistuminen on edelleen saman 

suuruista kuin aiemmissa puun tuonnin vaihtoehdoissa. Metsäteollisuuden 

kokonaistuotanto puolestaan supistuu maksimissaan noin 300 miljoonalla 
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eurolla. Supistumista tapahtuu kaikilla metsäteollisuuden toimialoilla. Abso-

luuttisesti suurinta supistuminen on massa- ja paperiteollisuudessa, toimi-

alan kokonaistuotanto supistuu maksimissaan 160 miljoonalla eurolla, eli 

reilulla prosentilla. Suhteellisesti väheneminen on pienempää kuin esimer-

kiksi sahateollisuudessa, missä kokonaistuotanto vähenee maksimissaan yli 

kaksi prosenttia. Syy erilaiseen kehitykseen löytyy suojeltujen metsien ra-

kenteesta: suojelu kohdistuu vanhahkoihin metsiin, minkä vuoksi tukkipuun 

saatavuus heikkenee oletettavasti kuitupuun saatavuutta enemmän. Muiden 

toimialojen kokonaistuotanto vähenee ei lisäsuojelua -skenaarioon verrattu-

na reilulla 145 miljoonalla eurolla.  

 Jos metsien suojelu toteutetaan uusilla, vapaaehtoisilla suojelun keinoil-

la, ovat vaikutukset kokonaistuotantoon pienempiä. Jos metsänomistajan 

vapaaehtoisuuteen perustuvasti suojeltujen metsien talouskäyttö on jossain 

määrin mahdollista, on suojelun vaikutus kokonaistuotantoon noin neljä 

kertaa pienempi kuin suojeltaessa luonnonsuojelulain mukaisesti. Budjettira-

joiteskenaarion mukainen suojelu aiheuttaa noin kolme kertaa pienempiä 

vaikutuksia kokonaistuotantoon kuin maksimiskenaarion mukainen suojelu.  

 

Taulukko 16. Suojelun vaikutus kokonaistuotantoon koko maassa vuonna 

2008, kun supistunutta puun tarjontaa ei voida korvata tuon-

tipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus kokonaistuotantoon (milj. €) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous- 
käyttö ei 

mahdollista

talous-
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

Metsätalous -58,22 -28,65 -14,22 -19,90 -9,89 -4,88 

metsäteollisuus yhteensä -300,43 -147,79 -73,23 -102,82 -51,14 -25,30 

sahateollisuus -64,26 -31,63 -15,72 -21,94 -10,89 -5,36  
vaneri- ja levyteolli-
suus -26,54 -13,06 -6,50 -9,06 -4,49 -2,21  

muu puuteollisuus -17,39 -8,56 -4,26 -5,94 -2,95 -1,45  

huonekaluteollisuus -22,42 -11,04 -5,49 -7,65 -3,80 -1,87  
massa- ja paperiteol-
lisuus -160,42 -78,89 -38,99 -55,02 -27,41 -13,60  

paperituoteteollisuus -9,38 -4,61 -2,28 -3,22 -1,60 -0,80  

muut toimialat -145,39 -71,53 -35,44 -49,76 -24,75 -12,24 

yhteensä -503,99 -247,94 -122,88 -172,47 -85,77 -42,41 
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Taulukko 17.  Suojelun vaikutus arvonlisäykseen sekä tuontiin koko maassa 

vuonna 2008, kun supistunutta puun tarjontaa ei voida kor-

vata tuontipuulla. 

 

Metsien suojelun vaikutus arvonlisäykseen ja puun tuontiin (milj. €) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous- 
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

tuontipuu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

muu tuonti -44,90 -22,09 -10,94 -15,37 -7,65 -3,78  

  

tuoteverot - tukipalkkiot -4,86 -2,39 -1,18 -1,66 -0,83 -0,41  

palkansaajakorvaukset -84,84 -41,74 -20,69 -29,03 -14,43 -7,13  

muut tuotantoverot, netto 0,90 0,44 0,22 0,31 0,15 0,08  

kiinteän pääoman kulum. -44,32 -21,80 -10,80 -15,17 -7,55 -3,73  

toimintaylijäämä, netto -77,51 -38,13 -18,90 -26,53 -13,19 -6,53  

  

arvonlisäys ostajan hintaan -210,66 -103,63 -51,36 -72,09 -35,85 -17,73  

 

 

Metsien suojelun vaikutus arvonlisäykseen ja tuontiin vuonna 2008, kun 

suojelun seurauksena supistuvaa puun tarjontaa ei voida korvata tuontipuul-

la, selviää Taulukosta 17. Muu tuonti puolestaan vähenee enemmän kuin 

tilanteessa, missä joko kuitupuu tai kaikki suojelun seurauksena supistuva 

puun tarjonta pystyttiin korvaamaan tuontipuun käyttöä lisäämällä. 

 Kun mitään suojelun seurauksena pienentyneestä puun tarjonnasta ei 

pystytä korvaamaan tuontipuulla, vähenee arvonlisäys ei lisäsuojelua -

skenaarioon verrattuna noin 210 miljoonalla eurolla vuonna 2008. Arvonlisä-

yksen väheneminen on lähes kaksinkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa 

suojelun seurauksena supistunut kuitupuun tarjonta pystyttiin korvaamaan 

tuontipuulla ja yli nelinkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa supistunut 

puun tarjonta pystyttiin täysin korvaamaan tuontipuulla. Arvonlisäyksen 

pieneneminen aiheutuu pääasiassa palkansaajakorvausten sekä toimintayli-

jäämän supistumisesta. 

 Kun suojelun seurauksena supistuvaa puun tarjontaa ei voida korvata 

tuontipuulla, vähenee kaikkien toimialojen yhteenlaskettu työllisyys enimmil-

lään 2 334 työllisellä (Taulukko 18). Metsätalouden työllisyyden muutos on 

edelleen samansuuruinen kuin muissa puun tuontiskenaarioissa. Metsäteolli-

suuden työllisyys vähenee maksimissaan noin 1 000 työllisellä. Tämä on 400 
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työllistä enemmän kuin tilanteessa, jossa kuitupuun tarjonta pystyttiin kor-

vaamaan puun tuonnilla. Metsäteollisuuden työllisyys vähenee kaikilla toimi-

aloilla. Pääasiallisesti tukkipuuta käyttävillä toimialoilla työllisyyden piene-

neminen on suhteellisesti suurempaa kuin kuitupuun käyttöön painottuneilla 

toimialoilla. Suojelun vaikutus on tukkipuumarkkinoilla kuitupuumarkkinoita 

suurempi, tämän vuoksi myös suojelun talous- ja työllisyysvaikutukset suun-

tautuvat voimallisemmin tukkipuuta käyttävään teollisuuteen. 

 Suojelun työllisyysvaikutuksista 13 prosenttia suuntautuu metsätalou-

teen, 44 prosenttia metsäteollisuuteen ja 43 prosenttia muille toimialoille. 

Metsäteollisuuden työllisyyden vähenemisestä noin kolmannes on massa- ja 

paperiteollisuuden työllisyyden supistumista. Muiden metsäteollisuuden toi-

mialojen osuus työllisyyden vähenemisestä on hieman pienempi.  

 Jos suojelussa käytetään uusia, metsänomistajan vapaaehtoisuuteen 

perustuvia suojelun keinoja, ovat metsien suojelusta aiheutuvat työllisyys-

vaikutukset pienempiä. Budjettirajoiteskenaarion mukainen suojelu aiheut-

taa maksimiskenaarion mukaista suojelua pienempiä työllisyysvaikutuksia. 

 

Taulukko 18.  Suojelun vaikutus työllisyyteen koko maassa vuonna 2008, 

kun supistunutta puun tarjontaa ei voida korvata tuontipuul-

la. 

 

Metsien suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 Maksimiskenaario Budjettirajoiteskenaario 

 

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista

talous-
käyttö 

mahdollista

lsl mukai-
nen 

suojelu 

talous-
käyttö ei 

mahdollista 

talous- 
käyttö 

mahdollista 

metsätalous -314 -155 -77 -107 -53 -26  

metsäteollisuus yhteensä -1017 -501 -248 -348 -173 -85  

sahateollisuus -175 -86 -43 -60 -30 -15  
vaneri- ja levyteolli-
suus -148 -73 -36 -50 -25 -12  

muu puuteollisuus -117 -57 -29 -40 -20 -10  

huonekaluteollisuus -233 -115 -57 -80 -39 -19  
massa- ja paperiteol-
lisuus -303 -149 -74 -104 -52 -26  

paperituoteteollisuus -42 -21 -10 -14 -7 -4  

muut toimialat -1003 -493 -244 -343 -171 -84  

yhteensä -2334 -1148 -570 -798 -397 -196  
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5.2   Lounais-Suomi 

5.2.1  Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 
lisäsuojelua 

 

Vuonna 2001 Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsäsektori työllisti 

lähes 8 000 henkilöä eli noin kolme prosenttia alueen työllisistä. Alueen ko-

konaistuotannosta reilut kuusi prosenttia tuli metsäsektorilta vuonna 2001 

(Taulukko 19). Metsätilastollisen vuosikirjan (2002) mukaan metsäteollisuu-

den puunkäyttö Lounais-Suomen alueella vuonna 2001 oli 5,4 miljoonaa 

kuutiometriä. Tästä ulkomaisen tuontipuun osuus oli neljä prosenttia.  

 Mikäli metsien suojelu ei lisäänny, aiheuttaa metsäteollisuustuotteiden 

kysynnän kasvu tuotannon lisääntymistä vuoteen 2008 ulottuvalla tarkaste-

luajanjaksolla. Kysynnän kasvu lisää myös työllisyyttä, mutta työllisyyden 

kasvua kuitenkin hillitsee työn tuottavuuden paraneminen. Tämän vuoksi 

metsäsektorin kokonaistyöllisyys vähenee vuoteen 2001 verrattuna (Tauluk-

ko 20). Metsätalouden työllisyys vähenee verrattuna reilut kahdeksan pro-

senttia, tuotannon kasvaessa yli kaksi prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto 

kasvaa kymmenen prosenttia ja työllisyys vähenee seitsemän prosenttia. Jos 

suojelu ei lisäänny, kasvaa arvonlisäyksen määrä noin sata miljoonaa euroa. 

 

 

Taulukko 19. Metsäsektorin tuotanto  ja  työllisyys Lounais-Suomessa 

vuonna 2001. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.   

 

 Kokonaistuotanto (milj. €) Työllisiä 

Metsätalous 233 1 507 

Metsäteollisuus 1 712 6 428 

Metsäsektori yhteensä 1 944 7 935 
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Taulukko 20.  Tuotannon, työllisyyden, tuonnin sekä arvonlisäyksen kehitys 

Lounais-Suomessa vuoteen 2008 ilman lisäsuojelua. 

 

Kokonaistuotannon muutos (milj. €) 

Metsätalous 5,7 

Metsäteollisuus 169,8 

Muut toimialat 79,1 

Yhteensä 254,6 

Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 Tuotannon lisäys Työn tehostuminen Yhteensä 

Metsätalous 30 -162 -132 

Metsäteollisuus 468 -907 -439 

Muut toimialat 516 -658 -142 

Yhteensä 1 014 -1 727 -713 

Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos (milj. €) 

Puun tuonti (muualta Suomesta ja ulkomailta) 13,5 

Muu tuonti (ulkomailta) 27,2 

Arvonlisäys ostajan hintaan 100,8 

 
 

5.2.2    Suojelun vaikutus 
 

5.2.2.1  Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

Tästä eteenpäin tarkastellaan metsäkeskuksen omalla alueella tapahtuvan 

suojelun vaikutuksia. Muiden alueiden mahdollinen suojelu voidaan sisällyt-

tää oletuksiin tuontipuun saatavuudesta. Tuontipuu sisältää tuonnin muualta 

Suomesta ja ulkomailta. Alueita tarkasteltaessa kotimainen puu tarkoittaa 

siis ainoastaan omalla alueella tuotettua puuta, kaikki muu puu on tuonti-

puuta. 

 Taulukossa 21 kuvataan metsien suojelun vaikutuksia Lounais-

Suomessa, kun suojelun seurauksena supistuva alueen puun tarjonta voi-

daan täysin korvata tuontipuun käyttöä lisäämällä. Tällöin suojelu ei vähen-

nä metsäteollisuuden tuotantoa ja suurin osa vaikutuksista kohdistuukin 

metsätalouteen tai sen tuotantoa tukeviin toimialoihin. Enimmillään metsäta-

louden tuotanto jäisi suojelun seurauksena 5,5 miljoonaa euroa eli reilut 

kaksi prosenttia  pienemmäksi,  kuin  tilanteessa  missä  metsien  suojelu  ei  



 38

Taulukko 21.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Lounais-Suomessa vuonna 2008, kun alueen puun tar-

jonnan väheneminen voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,52 -0,04 -0,72 -6,28 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,71 -0,02 -0,36 -3,08 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,35 -0,01 -0,18 -1,53 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,29 -0,02 -0,30 -2,60 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,13 -0,01 -0,15 -1,29 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,56 0,00 -0,07 -0,64 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -4,67 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,29 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,14 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -1,93 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,96 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,48 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -30 0 -5 -35 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -15 0 -3 -17 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -7 0 -1 -9 

Budjettirajoiteskenaario lsl mukainen suojelu -12 0 -2 -15 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -6 0 -1 -7 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 0 -1 -4 

 

 

lisääntyisi. Metsätalouden työllisyys puolestaan vähenee maksimissaan noin 

30 työllisellä eli noin kahdella prosentilla. Arvonlisäys vähenee maksimissaan 

lähes viidellä miljoonalla eurolla vuonna 2008. 

 Suojelun uusia keinoja käytettäessä ovat talous- ja työllisyysvaikutukset 

luonnonsuojelulain mukaista suojelua pienempiä. Vastaavasti, kun maksi-

miskenaarion suojelupinta-alan (kymmenen prosenttia metsämaasta) sijaan 

suojelu kattaa budjettirajoiteskenaarion mukaiset viisi prosenttia metsä-

maasta, ovat vaikutukset edelleen pienempiä. Esimerkiksi budjettirajoites-

kenaarion mukainen vapaaehtoinen metsien suojelu ilman suojeltujen metsi-
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en talouskäyttömahdollisuutta vähentäisi metsätalouden kokonaistuotantoa 

1,1 miljoonalla eurolla ja työllisyyttä kuudella työllisellä. Tässä tapauksessa 

suojelun talous- ja työllisyysvaikutukset olisivat ainoastaan viidenneksen yllä 

mainituista maksimivaikutuksista. Minimissään suojelun lisäyksen vaikutuk-

set jäisivät melko huomaamattomiksi. Maksimiskenaarion ja luonnonsuojelu-

lain mukaisen suojelun aiheuttamat vaikutukset ovat kymmenkertaiset ver-

rattuna budjettirajoiteskenaarioon ja tilanteeseen, jossa suojeltujen metsien 

talouskäyttö on jossain määrin mahdollista.  

 

 

5.2.2.2  Kuitupuun ja hakkeen tarjonnan väheneminen voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

Jos kaikkea suojelun seurauksena pienenevää puun tarjontaa ei voida korva-

ta puun tuonnilla joko muualta Suomesta tai ulkomailta, aiheutuu metsäta-

louden lisäksi myös metsäteollisuudelle talous- ja työllisyysvaikutuksia. Tau-

lukossa 22 esitetään tilanne Lounais-Suomessa vuonna 2008, kun ainoas-

taan suojelun seurauksena supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan 

korvata lisäämällä tuontipuun käyttöä. Suojelun vaikutus metsätalouteen on 

samansuuruinen kuin tilanteessa, jossa kaikki alueen supistuneesta puun 

tarjonnasta voidaan korvata tuontipuulla. Metsäteollisuuden vuotuinen tuo-

tanto vähenisi tällöin enimmillään noin 12 miljoonalla eurolla ja työlliset 66 

hengellä. Metsäteollisuuden tuotanto vähenisi alle prosentilla ja työllisyys 

reilulla prosentilla. Metsäteollisuusvaikutukset kohdistuisivat tukkipuuta 

käyttävään teollisuuteen, koska kuitupuuta ja haketta on tuontipuun ansios-

ta edelleen saatavilla metsäteollisuuden tarvitsema määrä.  

 Arvonlisäys vähenisi maksimissaan noin 10 miljoonalla eurolla. Verrat-

tuna tilanteeseen, jossa suojelun seurauksena vähentynyt alueen puun tar-

jonta pystyttiin  täysin korvaamaan tuontipuulla, ovat vaikutukset arvon-

lisäkseen yli kaksinkertaiset.  
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Taulukko 22.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Lounais-Suomessa vuonna 2008, kun alueen supistunut 

kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla.  

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,52 -12,03 -6,05 -23,61 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,71 -5,91 -2,97 -11,59 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,35 -2,93 -1,47 -5,75 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,29 -4,98 -2,51 -9,77 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,13 -2,47 -1,24 -4,84 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,56 -1,23 -0,62 -2,42 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -10,39 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -5,10 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,53 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -4,30 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,13 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,06 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -30 -66 -45 -141 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -15 -32 -22 -69 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -7 -16 -11 -34 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -12 -27 -19 -58 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -6 -13 -9 -29 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 -7 -5 -14 

 

 

5.2.2.3 Puun tarjonnan supistumista ei voida lainkaan korvata tuontipuulla 

 

Myös kuitupuuta käyttävän teollisuuden tuotanto ja työllisyys vähenee, jos 

mitään suojelun seurauksena supistuneesta alueen puun tarjonnasta ei voida 

korvata tuontipuulla. Taulukossa 23 esitetään suojelun vaikutukset Lounais-

Suomessa vuonna 2008 ilman lisäsuojelua vallitsevaksi oletettuun tilantee-

seen verrattuna, kun suojelun vaikutuksia ei pystytä vähentämään puun 

tuontia kasvattamalla. Vaikutukset metsätalouteen ovat edelleen samansuu-

ruiset kuin aiemmissakin tapauksissa. Metsäteollisuuden tuotanto puolestaan 
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vähenee maksimissaan 30 miljoonan euron arvosta eli vajaalla prosentilla. 

Työllisyys vähenee vajaalla kahdella prosentilla eli 100 työllisellä. Lisäksi 

muiden toimialojen tuotanto vähenee noin 14 miljoonalla eurolla ja työllisyys 

sadalla työllisellä. Näin ollen suojelun työllisyysvaikutuksista 13 prosenttia 

suuntautuu metsätalouteen, 45 prosenttia metsäteollisuuteen ja loput muille 

toimialoille. Kokonaistuotantovaikutuksista noin 60 prosenttia suuntautuu 

metsäteollisuuteen ja reilut kymmenen prosenttia metsätalouteen.  

 

Taulukko 23.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Lounais-Suomessa vuonna 2008, kun supistunutta puun 

tarjontaa ei voida korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,52 -29,48 -14,19 -49,18 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,71 -14,46 -6,96 -24,13 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,35 -7,19 -3,46 -12,00 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,29 -12,23 -5,89 -20,40 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,13 -6,05 -2,91 -10,09 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,56 -3,00 -1,44 -5,00 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -20,41 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -10,01 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -4,98 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -8,47 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,19 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,08 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario ,lsl mukainen suojelu -30 -104 -98 -231 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -15 -51 -48 -113 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -7 -25 -24 -56 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -12 -43 -41 -96 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -6 -21 -20 -47 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 -11 -10 -24 
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Arvonlisäys vähenee vuonna 2008 noin 20 miljoonalla eurolla, jos puun 

tuonnilla ei pystytä korvaamaan suojelun aiheuttamaa alueen puun tarjon-

nan supistumista. Jos supistunut puun tarjonta korvattaisiin puun tuonnilla, 

jäisi arvonlisäyksen väheneminen noin viidennekseen.  

 

 

5.3   Kaakkois-Suomi 

5.3.1  Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 
lisäsuojelua 

 

Vuonna 2001 Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueen metsäsektori työl-

listi noin 16 600 henkilöä eli noin 14 prosenttia alueen työllisistä. Alueen 

kokonaistuotannosta lähes 40 prosenttia tuli metsäsektorilta vuonna 2001 

(Taulukko 24). Metsäteollisuus ja etenkin massa- ja paperiteollisuus on alu-

eella hyvin merkittävää. Kaakkois-Suomen metsäteollisuus käyttää ulko-

maista tuontipuuta enemmän kuin minkään muun metsäkeskuksen alueen 

metsäteollisuus. Metsäteollisuuden puunkäyttö Kaakkois-Suomen alueella 

vuonna 2001 oli 17,9 miljoonaa kuutiometriä. Tästä ulkomaisen tuontipuun 

osuus oli 39 prosenttia. Tuontipuusta noin 13 prosenttia (0,9 miljoonaa kuu-

tiometriä) oli tukkia (Metsätilastollisen vuosikirja, 2002). 

 Metsätalouden työllisyys vuonna 2008 on oletettavasti yhdeksän pro-

senttia alhaisempi kuin vuonna 2001, vaikka suojelu ei lisääntyisi lainkaan, 

koska työn tuottavuus kasvaa jatkuvasti. Metsätalouden tuotanto kasvaa silti 

lähes kolme prosenttia vuodesta 2001. Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa 

laskelmassa reilut 11 ja työllisyys vähenee kahdeksan prosenttia. (Taulukko 

25). Arvonlisäyksen määrä kasvaa mallin mukaan noin 360 miljoonaa euroa. 

 

Taulukko 24.  Metsäsektorin tuotanto ja työllisyys Kaakkois-Suomessa 

vuonna 2001. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. 

 

 Kokonaistuotanto (milj. €) Työllisiä 

Metsätalous 221  1 461  

Metsäteollisuus 5 341  15 166  

Metsäsektori yhteensä 5 561  16 627  
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Taulukko 25.  Tuotannon, työllisyyden, tuonnin sekä arvonlisäyksen kehitys 

Kaakkois-Suomessa vuoteen 2008 ilman lisäsuojelua. 

 

Kokonaistuotannon muutos (milj. €) 

Metsätalous 5,8 

Metsäteollisuus 617,1 

Muut toimialat 292,8 

Yhteensä 915,7 

Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 Tuotannon lisäys Työn tehostuminen Yhteensä 

Metsätalous 32 -168 -136 

Metsäteollisuus 1 273 -2 447 -1 174 

Muut toimialat 1 883 -2 184 -301 

Yhteensä 3 188 -4 800 -1 612 

Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos (milj. €) 

Puun tuonti (muualta Suomesta ja ulkomailta) 60,8 

Muu tuonti (ulkomailta) 97,7 

Arvonlisäys ostajan hintaan 360,7 

 

5.3.2 Suojelun vaikutus 

 

5.3.2.1  Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

Taulukossa 26 kuvataan metsien suojelun vaikutuksia Kaakkois-Suomessa, 

kun suojelun aiheuttama puun tarjonnan supistuminen voidaan korvata puun 

tuonnilla muulta Suomesta tai ulkomailta. Tässä tilanteessa suojelu ei vä-

hennä metsäteollisuuden tuotantoa ja suurin osa vaikutuksista kohdistuu 

metsätalouteen tai sen tuotantoa tukeviin toimialoihin. Enimmillään suojelu 

supistaa metsätalouden tuotantoa ei lisäsuojelua -skenaarioon verrattuna 

5,3 miljoonalla eurolla eli yli kahdella prosentilla. Metsätalouden työllisyys 

puolestaan vähenee maksimissaan 28 työllisellä eli runsaalla kahdella pro-

sentilla. Arvonlisäys vähenee maksimissaan vajaalla viidellä miljoonalla eu-

rolla vuonna 2008. Uusilla suojelun keinoilla toteutettu suojelu aiheuttaa 

pienempiä vaikutuksia. Saman suuruisia vaikutuksia aiheuttavat maksimis-

kenaarion mukainen suojelu, missä suojeltujen metsien talouskäyttö ei ole 

mahdollista sekä budjettirajoiteskenaarion edellyttämä suojelun laajuus 

luonnonsuojelulain mukaisesti toteutettuna.  



 44

Taulukko 26.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Kaakkois-Suomessa vuonna 2008, kun alueen puun tar-

jonnan väheneminen voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut 
toimialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,28 -0,04 -0,69 -6,00 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,59 -0,02 -0,34 -2,95 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,28 -0,01 -0,17 -1,46 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,37 -0,02 -0,31 -2,70 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,18 -0,01 -0,15 -1,35 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,59 0,00 -0,08 -0,67 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -4,46 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,19 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,08 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,01 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,00 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,50 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut 
toimialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -28 0 -5 -34 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -14 0 -3 -17 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -7 0 -1 -8 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -13 0 -2 -15 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -6 0 -1 -8 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 0 -1 -4 

 

 

5.3.2.2 Kuitupuun ja hakkeen tarjonnan väheneminen voidaan korvata tuon-

tipuulla 

 

Jos vain supistuva kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuonti-

puulla, aiheutuu metsätalouden lisäksi myös tukkipuuta käyttävälle metsäte-

ollisuudelle talous- ja työllisyysvaikutuksia. Taulukossa 27 esitetään tilanne 

Kaakkois-Suomessa vuonna 2008, kun supistunut kuitupuun ja hakkeen 

tarjonta voidaan korvata lisäämällä tuontipuun käyttöä. Suojelun vaikutus 

metsätalouteen ei muutu tuontimahdollisuuksien muuttuessa. Metsäteolli-
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suuden vuotuinen tuotanto vähenisi tilanteessa maksimissaan noin seitse-

mällä miljoonalla eurolla työllisyyden vähentyessä vajaalla 26 työllisellä ei 

lisäsuojelua -skenaarioon verrattuna. Suhteellisesti muutokset ovat pieniä, 

prosentin kymmenyksiä. Metsäteollisuusvaikutukset kohdistuisivat tukkipuu-

ta käyttävään teollisuuteen, koska kuitupuuta on tuontipuun ansiosta edel-

leen saatavilla. Arvonlisäyksen väheneminen olisi lähes kaksinkertainen ver-

rattuna tilanteeseen, jossa supistunut kotimaisen puun tarjonta voidaan 

täysin korvata tuontipuulla. 

 

Taulukko 27.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Kaakkois-Suomessa vuonna 2008, kun alueen supistu-

nut kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuonti-

puulla.  

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut 
toimialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,28 -7,37 -4,15 -16,80 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,59 -3,62 -2,04 -8,24 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,28 -1,79 -1,01 -4,08 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,37 -3,32 -1,87 -7,57 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,18 -1,65 -0,93 -3,77 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,59 -0,82 -0,46 -1,87 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -7,71 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,78 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,87 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -3,47 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,73 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,86 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut 
toimialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -28 -26 -32 -87 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -14 -13 -16 -43 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -7 -6 -8 -21 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -13 -12 -15 -39 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -6 -6 -7 -20 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 -3 -4 -10 
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5.3.2.3 Puun tarjonnan supistumista ei voida lainkaan korvata tuontipuulla 

 

Jos mitään suojelun seurauksena vähentyneestä alueen puun tarjonnasta ei 

voida korvata puun tuonnilla muualta Suomesta tai ulkomailta, vähenee 

myös kuitupuuta käyttävän teollisuuden tuotanto ja työllisyys. Taulukossa 28 

esitetään suojelun vaikutukset Kaakkois-Suomessa vuonna 2008, kun suoje-

lun vaikutuksia ei pystytä vähentämään puun tuontia kasvattamalla. Vaiku-

tukset metsätalouteen ovat edelleen samansuuruiset kuin aiemmissakin 

tapauksissa. Metsäteollisuuden tuotanto puolestaan vähenee maksimissaan 

25 miljoonan euron arvosta eli alle puolella prosentilla. Myös metsäteollisuu-

den työllisyys vähenee noin puolella prosentilla eli 62 työllisellä. Muiden toi-

mialojen tuotanto supistuu maksimissaan noin 12 miljoonaa euroa ja työlli-

syys 86 työllisellä. Näin ollen suojelun työllisyysvaikutuksista 16 prosenttia 

suuntautuu metsätalouteen, 35 prosenttia metsäteollisuuteen ja lähes puolet 

muille toimialoille. Kokonaistuotantovaikutuksista lähes 60 prosenttia suun-

tautuu metsäteollisuuteen ja reilut kymmenen prosenttia metsätalouteen.  

 Suhteelliset vaikutukset metsäteollisuuteen ovat pienempiä kuin esi-

merkiksi Lounais-Suomea tarkasteltaessa. Yhtenä syynä tähän on tuontipuun 

suuri osuus metsäteollisuuden tuotannossa. Minkään muun metsäkeskuksen 

alueella ei tuontipuun osuus puun käytöstä ole yhtä suuri. Tämän vuoksi 

alueen puun tarjonnan heikkeneminen ei aiheuta metsäteollisuuteen yhtä 

suuria vaikutuksia. Myös se, että Kaakkois-Suomen alueella on erityisesti 

kuitupuuta käyttävää teollisuutta, vaikuttaa suojelun aiheuttamien talous- ja 

työllisyysvaikutusten suuruuteen. Suojelun puumarkkinavaikutuksista 75 

prosenttia kohdistuu tukkipuuhun ja ainoastaan vajaa neljännes kuitupuu-

hun. Tämän vuoksi alueilla, missä kuitupuuta käytetään suhteellisesti 

enemmän kuin tukkipuuta, jäävät myös talous- ja työllisyysvaikutukset pie-

nemmiksi. 
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Taulukko 28.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Kaakkois-Suomessa vuonna 2008, kun supistunutta 

puun tarjontaa ei voida korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,28 -24,93 -12,46 -42,67 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,59 -12,24 -6,12 -20,95 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,28 -6,03 -3,02 -10,33 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,37 -11,20 -5,60 -19,17 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,18 -5,58 -2,79 -9,56 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,59 -2,78 -1,39 -4,75 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -17,87 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -8,77 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -4,33 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -8,03 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,00 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,99 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -28 -62 -86 -176 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -14 -30 -42 -87 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -7 -15 -21 -43 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -13 -28 -39 -79 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -6 -14 -19 -40 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 -7 -10 -20 
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5.4   Pirkanmaa 

5.4.1  Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 
lisäsuojelua 

 
Vuonna 2001 Pirkanmaan metsäkeskuksen alueen metsäsektori työllisti 

10 700 henkilöä eli noin kuusi prosenttia alueen työllisistä. Alueen kokonais-

tuotannosta noin 15 prosenttia tuli metsäsektorilta vuonna 2001 (Taulukko 

29). Pirkanmaalta löytyy sekä massa- ja paperiteollisuutta että puutuoteteol-

lisuutta. Metsätilastollisen vuosikirjan (2002) mukaan metsäteollisuuden 

puunkäyttö Pirkanmaan alueella vuonna 2001 oli 3,9 miljoonaa kuutiometriä. 

Tästä ulkomaisen tuontipuun osuus oli viisi prosenttia. 

 Mikäli metsien suojelu ei nykyisestä lisäänny, on metsäsektorin tuotan-

non ja työllisyyden kehitys suoraan yhteydessä metsäteollisuuden tuotteiden 

kysynnän kehittymiseen. Työllisyyden kehittymiseen vaikuttaa myös työn 

tuottavuuden kasvu. Jos kysyntä kehittyy tässä tutkimuksessa käytettyjen 

oletusten mukaisesti, on vuonna 2008 metsätalouden työllisyys 17 prosent-

tia pienempi ja tuotanto reilut viisi prosenttia suurempi kuin vuonna 2001. 

Metsäteollisuuden tuotanto kasvaisi reilut yhdeksän prosenttia ja työllisyys 

vähenisi kahdeksan prosenttia (Taulukko 30). Jos suojelu ei lisäänny, kasvaa 

arvonlisäyksen määrä noin 157 miljoonaa euroa. 

 

Taulukko 29.  Metsäsektorin tuotanto ja työllisyys Pirkanmaalla vuonna 

2001. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito  

  

 Kokonaistuotanto (milj. €) Työllisiä 

Metsätalous 207  1 517  

Metsäteollisuus 2 463  9 232  

Metsäsektori yhteensä 2 670  10 748  
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Taulukko 30.  Tuotannon, työllisyyden, tuonnin sekä arvonlisäyksen kehitys 

Pirkanmaalla vuoteen 2008 ilman lisäsuojelua. 

 

Kokonaistuotannon muutos (milj. €) 

Metsätalous 10,9 

Metsäteollisuus 264,3 

Muut toimialat 119,8 

Yhteensä 395,0 

Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 Tuotannon lisäys Työn tehostuminen Yhteensä 

Metsätalous 59 -313 -254 

Metsäteollisuus 697 -1401 -704 

Muut toimialat 782 -975 -193 

Yhteensä 1538 -2690 -1152 

Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos (milj. €) 

Puun tuonti (muualta Suomesta ja ulkomailta) 18,1 

Muu tuonti (ulkomailta) 42,8 

Arvonlisäys ostajan hintaan 156,6 

 

 

 

5.4.2    Suojelun vaikutus 
 

5.4.2.1  Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

Taulukossa 31 kuvataan metsien suojelun vaikutuksia Pirkanmaalla vuonna 

2008, kun kaikki suojelun seurauksena vähentynyt puun tarjonta voidaan 

korvata tuontipuulla. Suojelun lisääntyminen vaikuttaa lähinnä metsätaloutta 

supistavasti, koska metsäteollisuus saa edelleen tarvitsemansa määrän sekä 

kuitu- että tukkipuuta. Tämän vuoksi suojelu ei käytännössä vähennä met-

säteollisuuden tuotantoa. Maksimissaan metsätalouden tuotanto vähenee 

suojelun seurauksena seitsemällä miljoonalla eurolla eli noin kolmella pro-

sentilla. Metsätalouden työllisyys puolestaan supistuu maksimissaan noin 40 

työllisellä eli noin kolmella prosentilla. Arvonlisäys vähenee maksimissaan 

runsaalla kuudella miljoonalla eurolla.  
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Taulukko 31. Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Pirkanmaalla vuonna 2008, kun alueen puun tarjonnan 

väheneminen voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toimi-
alat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -7,26 -0,05 -0,95 -8,26 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,57 -0,03 -0,47 -4,06 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,76 -0,01 -0,23 -2,00 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -1,77 -0,01 -0,23 -2,01 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,00 -0,01 -0,13 -1,14 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,50 0,00 -0,06 -0,56 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -6,14 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,01 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,49 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -1,49 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,85 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,42 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toimi-
alat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -39 0 -7 -46 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -19 0 -3 -23 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -10 0 -2 -11 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -10 0 -2 -11 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -5 0 -1 -6 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 0 0 -3 

 

 

 

5.4.2.2  Kuitupuun ja hakkeen tarjonnan väheneminen voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

Jos vain suojelun aiheuttama kuitupuun ja hakkeen tarjonnan supistuminen 

voidaan korvata tuontipuulla, aiheutuu metsätalouden lisäksi myös metsäte-

ollisuudelle talous- ja työllisyysvaikutuksia (Taulukko 32). Tällöin suojelun 

absoluuttiset vaikutukset ovat metsäteollisuudessa lähes samansuuruiset 

kuin metsätaloudessa. Metsäteollisuuden vuotuinen tuotanto vähenee enim-
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millään noin 7,5 miljoonalla eurolla, työllisyyden vähentyessä noin 30 työlli-

sellä. Metsäteollisuuden tuotanto ja työllisyys vähenisivät vajaalla puolella 

prosentilla. Suojelun työllisyysvaikutukset jakautuisivat melko tasaisesti 

metsätalouden, metsäteollisuuden ja muiden toimialojen välille. Arvonlisäys 

supistuisi maksimissaan noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuonna 2008. 

 

 

Taulukko 32.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Pirkanmaalla vuonna 2008, kun alueen supistunut kui-

tupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -7,26 -7,50 -4,38 -19,14 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,57 -3,68 -2,15 -9,39 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,76 -1,82 -1,06 -4,64 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -1,77 -2,08 -1,19 -5,04 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,00 -1,03 -0,60 -2,64 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,50 -0,52 -0,30 -1,31 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -9,58 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,70 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,32 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,45 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,32 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,66 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -39 -31 -34 -104 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -19 -15 -16 -51 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -10 -8 -8 -25 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -10 -9 -9 -27 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -5 -4 -5 -14 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 -2 -2 -7 
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5.4.2.3 Puun tarjonnan supistumista ei voida lainkaan korvata tuontipuulla 

 

Jos mitään suojelun seurauksena vähentyneestä alueen puun tarjonnasta ei 

voida korvata tuontipuulla, supistuu myös kuitupuuta ja haketta käyttävän 

teollisuuden tuotanto ja työllisyys. Taulukossa 33 esitetään suojelun vaiku-

tukset Pirkanmaalla 2008, kun suojelun vaikutuksia ei pystytä vähentämään 

puun tuontia kasvattamalla. Vaikutukset metsätalouteen ovat edelleen sa-

mansuuruiset kuin aiemmissakin tapauksissa. Metsäteollisuuden tuotanto 

puolestaan vähenee maksimissaan noin 40 miljoonalla eurolla eli noin puolel-

latoista prosentilla. Lisäksi muiden toimialojen tuotanto supistuu noin 19 

miljoonaa euroa. Yhteensä suojelu vähentää kokonaistuotantoa Pirkanmaalla 

absoluuttisesti enemmän kuin millään muulla alueella eli 65 miljoonalla eu-

rolla. Osaltaan vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa, että Pirkanmaa on hyvin 

riippuvainen kotimaisen puun tarjonnasta. Vuonna 2001 ainoastaan viisi 

prosenttia teollisuuden käyttämästä puusta oli ulkomaista tuontipuuta. Työl-

lisyys vähenee maksimissaan lähes 300 työllisellä. Metsäteollisuuden työlli-

syys supistuu maksimissaan reilun prosentin eli noin 110 työllisellä. Jos mi-

tään suojelun seurauksena vähentyneestä puun tarjonnasta ei voida korvata 

puun tuonnilla muualta Suomesta tai ulkomailta, on suojelun vaikutus arvon-

lisäykseen kolminkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa kuitupuun ja hak-

keen tarjonta pystyttiin korvaamaan tuontipuulla. 
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Taulukko 33.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Pirkanmaalla vuonna 2008, kun supistunutta puun tar-

jontaa ei voida korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus 

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -7,26 -39,47 -18,70 -65,42 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,57 -19,41 -9,19 -32,17 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,76 -9,52 -4,51 -15,79 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -1,77 -8,38 -4,00 -14,15 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,00 -5,48 -2,59 -9,08 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,50 -2,68 -1,27 -4,44 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -27,60 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -13,57 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -6,66 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -6,00 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,83 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,87 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus 

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -39 -110 -126 -275 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -19 -54 -62 -135 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -10 -26 -30 -66 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -10 -24 -27 -61 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -5 -15 -17 -38 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -3 -7 -9 -19 

 
 



 54

 
5.5   Etelä-Savo 

5.5.1  Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 
lisäsuojelua 

 

Vuonna 2001 Etelä-Savon metsäsektori työllisti 5 259 henkilöä eli noin yh-

deksän prosenttia alueen työllisistä. Alueen kokonaistuotannosta 17 prosent-

tia tuli metsäsektorilta vuonna 2001 (Taulukko 34).  Erityistä Etelä-Savossa 

on metsätalouden suuri merkitys. Vuonna 2001 Etelä-Savon työllisistä 3,5 

prosenttia työskenteli metsätaloudessa. Osuus on metsäkeskuksista suurin. 

Massa- ja paperiteollisuutta ei Etelä-Savossa ole ja tämän vuoksi Etelä-

Savosta toimitetaankin huomattavia määriä raakapuuta muiden metsäkes-

kusten alueille. Metsätilastollisen vuosikirjan (2002) mukaan metsäteollisuu-

den puunkäyttö Etelä-Savon alueella vuonna 2001 oli 2,2 miljoonaa kuutio-

metriä. Tästä ulkomaisen tuontipuun osuus oli viidennes. Käytetty tuontipuu 

oli tukkipuuta. 

 Mikäli metsien suojelu ei lisäänny, on Etelä-Savon metsätalouden työlli-

syys vuonna 2008 neljä prosenttia pienempi ja tuotanto neljä prosenttia 

suurempi kuin vuonna 2001. Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa reilut yh-

deksän ja työllisyys vähenee yhdeksän prosenttia. (Taulukko 35). Työllisyys 

vähenee, koska työn tuottavuus kasvaa tuotantoa nopeammin. Jos suojelu ei 

lisäänny, kasvaa arvonlisäyksen määrä noin 24 miljoonaa euroa.  

 

Taulukko 34.  Metsäsektorin tuotanto ja työllisyys Etelä-Savossa vuonna 

2001. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.   

 

 Kokonaistuotanto (milj. €) Työllisiä 

Metsätalous 324  2 029  

Metsäteollisuus 394  3 230  

Metsäsektori yhteensä 718  5 259  
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Taulukko 35.  Tuotannon, työllisyyden, tuonnin sekä arvonlisäyksen kehitys 

Etelä-Savossa vuoteen 2008 ilman lisäsuojelua. 

 

Kokonaistuotannon muutos (milj. €) 

Metsätalous 12,0 

Metsäteollisuus 26,3 

Muut toimialat 13,1 

Yhteensä 51,4 

Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 Tuotannon lisäys Työn tehostuminen Yhteensä 

Metsätalous 65 -150 -85 

Metsäteollisuus 143 -445 -302 

Muut toimialat 95 -165 -70 

Yhteensä 303 -760 -457 

Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos (milj. €) 

Puun tuonti (muualta Suomesta ja ulkomailta) 3,7 

Muu tuonti (ulkomailta) 3,7 

Arvonlisäys ostajan hintaan 24,4 

 
 

5.5.2 Suojelun vaikutus 

 
5.5.2.1  Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

 

Taulukossa 36 kuvataan metsien suojelun vaikutuksia Etelä-Savossa, kun 

suojelun seurauksena supistunut puun tarjonta voidaan korvata tuontipuulla 

joko muulta Suomesta tai ulkomailta. Suojelu vaikuttaa lähinnä metsätalout-

ta supistavasti, koska metsäteollisuus saa edelleen tarvitsemansa määrän 

kuitu- ja tukkipuuta. Etelä-Savossa vaikutus metsätalouteen on kuitenkin 

absoluuttisesti suurempi kuin millään muulla tässä tutkimuksessa analysoi-

dulla alueella.  
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Taulukko 36.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Etelä-Savossa vuonna 2008, kun alueen puun tarjonnan 

väheneminen voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -8,86 -0,07 -1,16 -10,08 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,36 -0,03 -0,57 -4,96 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,17 -0,02 -0,28 -2,46 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,82 -0,02 -0,37 -3,21 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,41 -0,01 -0,18 -1,60 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,69 -0,01 -0,09 -0,78 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -7,49 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -3,69 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,83 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,39 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,19 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,58 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -48 0 -9 -57 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -24 0 -4 -28 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -12 0 -2 -14 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -15 0 -3 -18 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -8 0 -1 -9 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -4 0 -1 -4 

 

Metsätalouden osuus alueen arvonlisäyksestä on Etelä-Savossa maan kor-

kein. Tämän vuoksi myös suojelun absoluuttinen vaikutus metsätalouden 

tuotantoon ja työllisyyteen on suurempi kuin muualla. Suhteellisesti vaikutus 

ei ole kuitenkaan muita alueita suurempi. Enimmillään metsätalouden tuo-

tanto vähenee suojelun seurauksena noin yhdeksällä miljoonalla eurolla eli 

vajaalla kolmella prosentilla. Metsätalouden työllisyys puolestaan supistuu 

maksimissaan noin 50 työllisellä eli reilulla kahdella prosentilla. Arvonlisäys 

vähenee maksimissaan noin 7,5 miljoonalla eurolla vuonna 2008 verrattuna 

tilanteeseen minkä on arvioitu vallitsevan ilman metsien lisäsuojelua. 
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5.5.2.2 Kuitupuun ja hakkeen tarjonnan väheneminen voidaan korvata tuon-

tipuulla 

 

Jos kaikkea suojelun seurauksena supistunutta puun tarjontaa ei voida kor-

vata tuontipuulla, aiheutuu metsätalouden lisäksi myös metsäteollisuudelle 

talous- ja työllisyysvaikutuksia. Taulukossa 37 esitetään tilanne Etelä-

Savossa vuonna 2008, kun ainoastaan suojelun seurauksena vähentynyt 

kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla. Vaikutukset 

ovat edelleen suurimpia metsätaloudessa. Metsäteollisuuden vuotuinen tuo-

tanto vähenisi tilanteessa maksimissaan noin kuudella miljoonalla eurolla, 

työllisyyden vähentyessä noin 30 työllisellä. Metsäteollisuuden tuotanto vä-

henisi puolellatoista ja työllisyys yhdellä prosentilla. Arvonlisäyksen vähene-

minen olisi neljänneksen suurempi, kuin tilanteessa, jossa suojelun seurauk-

sena supistunut kotimaisen puun tarjonta voitiin täysin korvata tuontipuulla. 

 
Taulukko 37.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Etelä-Savossa vuonna 2008, kun alueen supistunut kui-
tupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla. 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -8,86 -6,07 -3,85 -18,77 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,36 -2,98 -1,89 -9,24 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,17 -1,48 -0,94 -4,59 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,82 -1,94 -1,23 -5,99 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,41 -0,96 -0,61 -2,98 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,69 -0,47 -0,30 -1,46 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -10,57 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -5,20 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,59 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -3,37 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,68 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,82 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -48 -30 -28 -107 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -24 -15 -14 -53 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -12 -7 -7 -26 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -15 -10 -9 -34 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -8 -5 -5 -17 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -4 -2 -2 -8 
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5.5.2.3  Mitään suojelun seurauksena supistuneesta puun tarjonnasta ei 

voida korvata tuontipuulla 

 

Jos mitään suojelun aiheuttamasta alueen puun tarjonnan supistumisesta ei 

voida korvata tuontipuulla, vähenee myös kuitupuuta ja haketta käyttävän 

teollisuuden tuotanto ja työllisyys. Taulukossa 38 esitetään suojelun vaiku-

tukset Etelä-Savossa 2008, kun suojelun vaikutuksia ei pystytä vähentä-

mään tuontipuun käyttöä kasvattamalla. Vaikutukset metsätalouteen ovat 

edelleen samansuuruiset kuin aiemmissakin tapauksissa, myöskään metsä-

teollisuuden vaikutukset eivät suuresti muutu tilanteesta, jossa supistunut 

kuitupuun tarjonta pystyttiin korvaamaan tuontipuulla. Metsäteollisuuden 

kuitupuun käyttö on Etelä-Savon alueella vähäistä. Tämän vuoksi ainoastaan 

tukkipuun tarjonnan heikkenemisellä on merkittävää vaikutusta alueen met-

säteollisuudelle. Maksimissaan kokonaistuotanto vähenee Etelä-Savon alu-

eella noin 20 miljoonalla eurolla, työllisyyden supistuessa 115 työllisellä. 

Suojelun työllisyysvaikutuksista 41 prosenttia suuntautuu metsätalouteen, 

30 prosenttia metsäteollisuuteen ja loput muille toimialoille. Noin 44 pro-

senttia suojelun vaikutuksista tuotantoon suuntautuu metsätalouteen ja 35 

prosenttia metsäteollisuuteen. Arvonlisäys on maksimissaan noin 11 miljoo-

naa euroa pienempi, kuin ei lisäsuojelua -skenaariossa vuonna 2008.  
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Taulukko 38.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Etelä-Savossa vuonna 2008, kun supistunutta puun tar-

jontaa ei voida korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toimi-
alat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -8,86 -7,00 -4,26 -20,12 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,36 -3,44 -2,10 -9,90 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,17 -1,71 -1,04 -4,92 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2,82 -2,24 -1,36 -6,42 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,41 -1,11 -0,68 -3,19 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,69 1,62 -0,33 -1,56 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -11,10 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -5,46 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,71 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -3,54 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1,76 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,86 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toimi-
alat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -48 -35 -31 -115 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -24 -17 -15 -56 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -12 -9 -8 -28 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -15 -11 -10 -37 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -8 -6 -5 -18 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -4 -3 -2 -9 

 
 
5.6 Pohjois-Karjala 

5.6.1  Metsäsektori vuonna 2001 ja tilanne vuonna 2008 ilman 
lisäsuojelua 

 

Vuonna 2001 Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsäsektori työllisti 

4 380 henkilöä eli noin seitsemän prosenttia alueen työllisistä. Alueen koko-

naistuotannosta noin 21 prosenttia tuli metsäsektorilta vuonna 2001 (Tau-

lukko 39). Pohjois-Karjalassa metsätalouden merkitys on suurempi kuin ko-
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ko Suomessa keskimäärin. Alueelta löytyy sekä puutuoteteollisuutta että 

massa- ja paperiteollisuutta. Metsätilastollisen vuosikirjan (2002) mukaan 

metsäteollisuuden puunkäyttö Pohjois-Karjalan alueella vuonna 2001 oli 5,1 

miljoonaa kuutiometriä. Tästä ulkomaista tuontipuuta oli lähes puolet. 

 Mikäli metsien suojelu pysyy nykyisellään ja talous kehittyy tutkimuksen 

oletusten mukaisesti, metsätalouden työllisyys vuonna 2008 on 11 prosent-

tia pienempi ja tuotanto kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2001. Met-

säteollisuuden tuotanto kasvaa reilut kahdeksan ja työllisyys vähenee 11 

prosenttia. (Taulukko 40). Jos suojelu ei lisäänny, kasvaa arvonlisäyksen 

määrä noin 43 miljoonaa euroa. 

 

Taulukko 39.  Metsäsektorin tuotanto ja työllisyys Pohjois-Karjalassa vuon-

na 2001. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.  

  

 Kokonaistuotanto (milj. €) Työllisiä 

Metsätalous 239  1 456  

Metsäteollisuus 785  2 929  

Metsäsektori yhteensä 1 024  4 384  

 

Taulukko 40.  Tuotannon, työllisyyden, tuonnin sekä arvonlisäyksen kehitys 

Pohjois-Karjalassa vuoteen 2008 ilman lisäsuojelua. 

 

Kokonaistuotannon muutos (milj. €) 

Metsätalous 7,5 

Metsäteollisuus 66,3 

Muut toimialat 31,6 

Yhteensä 105,5 

Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 Tuotannon lisäys Työn tehostuminen Yhteensä 

Metsätalous 41 -216 -163 

Metsäteollisuus 199 -513 -314 

Muut toimialat 213 -330 -117 

Yhteensä 453 -1060 -607 

Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos (milj. €) 

Puun tuonti (muualta Suomesta ja ulkomailta) 7,0 

Muu tuonti (ulkomailta) 10,0 

Arvonlisäys ostajan hintaan 43,2 
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5.6.2 Suojelun vaikutus 

 
5.6.2.1 Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla 

 

Taulukossa 41 kuvataan metsien suojelun vaikutuksia Pohjois-Karjalassa, 

kun suojelun seurauksena supistunut puun tarjonta voidaan täysin korvata 

puun tuonnilla muualta Suomesta tai ulkomailta. Tällöin myös Pohjois-

Karjalassa lähinnä metsätalouden työllisyys ja tuotanto supistuvat. Vaiku-

tukset metsäteollisuuteen ja muille toimialoille ovat kohtuullisen pieniä. Mak-

simissaan metsätalouden tuotanto on tällöin vajaat kuusi miljoonaa euroa eli 

runsaat kaksi prosenttia pienempi kuin skenaariossa ilman metsien lisäsuoje-

lua. Metsätalouden työllisyys puolestaan supistuu enimmillään 32 työllisellä 

eli reilulla kahdella prosentilla. Arvonlisäys vähenee maksimissaan vajaalla 

viidellä miljoonalla eurolla vuonna 2008.  

 Pohjois-Karjalassa huomionarvoista on budjettirajoiteskenaarion suh-

teellisen vähäiset vaikutukset. Käytännössä tämän skenaarion mukainen 

suojelu ei aiheuta minkäänlaisia vaikutuksia. Syynä tähän on suojelun kor-

kea lähtötaso. Yli neljä prosenttia Pohjois-Karjalan metsämaasta on jo nyt 

suojeltu tai muutoin rajoitetun puun tuotannon aluetta. Tämän vuoksi bud-

jettirajoiteskenaario, missä suojelussa päästään viiteen prosenttiin metsä-

maan pinta-alasta, ei johda sanottavaan puun tuotannon supistumiseen eikä 

myöskään talous- tai työllisyysvaikutuksiin. 
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Taulukko 41.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Pohjois-Karjalassa vuonna 2008, kun alueen puun tar-

jonnan väheneminen voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,88 -0,04 -0,77 -6,69 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,89 -0,02 -0,38 -3,29 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,43 -0,01 -0,19 -1,63 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -0,36 0,00 -0,05 -0,41 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,18 0,00 -0,02 -0,21 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,09 0,00 -0,01 -0,10 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -4,97 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,44 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,21 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -0,30 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,16 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,07 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -32 0 -6 -38 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -16 0 -3 -18 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -8 0 -1 -9 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2 0 0 -2 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1 0 0 -1 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista 0 0 0 -1 

 
 
5.6.2.2 Kuitupuun ja hakkeen tarjonnan väheneminen voidaan korvata tuon-

tipuulla 

 

Myös metsäteollisuuden tuotanto supistuu Pohjois-Karjalassa vuonna 2008, 

jos ainoastaan vähentynyt kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata 

tuontipuulla (Taulukko 42). Suojelun vaikutus metsätalouteen on edelleen 

samansuuruinen kuin tilanteessa, jossa kaikki suojelun seurauksena vähen-

tynyt puun tarjonta pystyttiin korvaamaan tuontipuulla. Metsäteollisuuden 
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vuotuinen tuotanto vähenisi tilanteessa maksimissaan noin seitsemällä mil-

joonalla eurolla, työllisyyden vähentyessä noin 30 työllisellä.   

 Suhteellisesti metsäteollisuuden tuotannon muutos on vajaan prosentin 

ja työllisyyden muutos reilun prosentin. Metsäteollisuusvaikutukset kohdis-

tuisivat tukkipuuta käyttävään teollisuuteen, koska kuitupuuta ja haketta on 

tuontipuun ansiosta edelleen saatavilla. Arvonlisäyksen väheneminen olisi 

lähes kaksinkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki menetetty koti-

maisen puun tarjonta voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Taulukko 42.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Pohjois-Karjalassa vuonna 2008, kun alueen supistunut 

kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,88 -6,81 -3,89 -16,58 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,89 -3,36 -1,92 -8,16 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,43 -1,65 -0,95 -4,03 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -0,36 -0,42 -0,24 -1,02 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,18 -0,22 -0,12 -0,53 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,09 -0,10 -0,06 -0,25 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -8,18 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,02 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,99 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -0,50 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,26 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,12 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus

Muut toi-
mialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -32 -29 -30 -91 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -16 -14 -15 -45 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -8 -7 -7 -22 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2 -2 -2 -6 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1 -1 -1 -3 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista 0 0 0 -1 
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5.6.2.3 Puun tarjonnan supistumista ei voida lainkaan korvata tuontipuulla 

 

Jos mitään suojelun seurauksena vähentyneestä alueen puun tarjonnasta ei 

voida korvata tuontipuulla, supistuu myös kuitupuuta ja haketta käyttävän 

teollisuuden tuotanto ja työllisyys. Taulukossa 43 esitetään suojelun vaiku-

tukset Pohjois-Karjalassa 2008, kun suojelun vaikutuksia ei pystytä vähen-

tämään puun tuontia kasvattamalla. Vaikutukset metsätalouteen ovat edel-

leen samansuuruiset kuin aiemmissakin tapauksissa.  

 

Metsäteollisuuden tuotanto puolestaan vähenee maksimissaan 10 miljoonan 

euron arvosta eli euromääräinen supistuminen on miltei kaksinkertainen 

metsätalouteen verrattuna. Metsäteollisuuden työllisyys vähenee vajaalla 40 

työllisellä eli puolellatoista prosentilla. Lisäksi muiden toimialojen tuotanto 

supistuu noin viidellä miljoonalla eurolla ja työllisyys 40 työllisellä. Näin ollen 

suojelun työllisyysvaikutuksista 29 prosenttia suuntautuu metsätalouteen, 

33 prosenttia metsäteollisuuteen ja loput muille toimialoille. Kokonaistuotan-

tovaikutuksista lähes puolet suuntautuu metsäteollisuuteen ja neljännes 

metsätalouteen.  
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Taulukko 43.  Suojelun vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen Pohjois-Karjalassa vuonna 2008, kun supistunutta puun 

tarjontaa ei voida korvata tuontipuulla. 

 

Suojelun vaikutus tuotantoon (milj. €) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus Muut toimialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -5,88 -10,02 -5,38 -21,28 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -2,89 -4,94 -2,65 -10,48 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -1,43 -2,43 -1,31 -5,17 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -0,36 -0,61 -0,33 -1,30 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,18 -0,32 -0,17 -0,68 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,09 -0,15 -0,08 -0,32 

Suojelun vaikutus arvonlisäykseen (milj. €) 

 Arvonlisäys ostajan hintaan 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -10,01 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -4,93 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -2,44 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -0,61 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -0,32 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista -0,15 

Suojelun vaikutus työllisyyteen (työllisiä) 

 
Metsä-
talous 

Metsä-
teollisuus Muut toimialat Yhteensä 

Maksimiskenaario, lsl mukainen suojelu -32 -38 -40 -109 

Maksimiskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -16 -19 -19 -54 

Maksimiskenaario, talouskäyttö mahdollista -8 -9 -10 -27 

Budjettirajoiteskenaario, lsl mukainen suojelu -2 -2 -2 -7 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö ei mahdollista -1 -1 -1 -3 

Budjettirajoiteskenaario, talouskäyttö mahdollista 0 -1 -1 -2 

 

 

5.7   Alueiden välinen vertailu 
 

Seuraavissa osioissa vertaillaan alueita keskenään. Ensimmäisenä tarkastel-

laan suojelun vaikutusta kokonaistuotantoon eri alueilla sekä koko maassa. 

Toiseksi tarkastellaan arvonlisäystä ja kolmanneksi metsien suojelun vaiku-

tusta eri alueiden sekä koko maan työllisyyteen vuonna 2008. Koska alla 

olevassa tarkastelussa on mukana vain osa metsäkeskuksista, eivät alueiden 

tulokset summaudu koskemaan koko maata. Loput koko maan vaikutuksista 
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kohdistuvatkin muiden metsäkeskusten alueille, joita tässä tutkimuksessa ei 

analysoida.  

 

5.7.1 Tuotanto 
 

Taulukossa 44 kuvataan metsien suojelun kokonaisvaikutukset eri alueilla. 

Tulokset sisältävät suojelun välilliset ja välittömät vaikutukset kaikkien toi-

mialojen yhteenlaskettuun kokonaistuotantoon vuonna 2008. Tarkemmat 

aluekohtaiset tulokset löytyvät luvuista 5.1-5.6. Taulukossa 44 esitetään 

kootusti tulokset kaikista puun tuonnin vaihtoehtoistarkasteluista. Tulokset 

kuvaavat eroa tilanteeseen, joka vuonna 2008 vallitsisi ellei metsien suojelu 

nykytasosta lisäänny.  

 Jos suojelun seurauksena supistunut puun tarjonta voidaan täysin kor-

vata puun tuonnilla muualta Suomesta tai ulkomailta, ovat suojelun vaiku-

tukset kokonaistuotantoon suurimmat Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. Etelä-

Savossa kokonaistuotannon supistuminen on ilman lisäsuojelua saavutetta-

vaksi oletettuun tilaan verrattuna vuonna 2008 voimakkainta. Tuotanto vä-

henee maksimissaan yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Pirkanmaalla supis-

tumista on maksimissaan yli kahdeksan miljoonaa euroa. Kokonaistuotannon 

pieneneminen koostuu pääasiassa metsätalouden tuotannon vähenemisestä, 

koska metsäteollisuuden tuotanto ei kasvavan tuontipuun käytön vuoksi 

supistu. Metsien suojelun vaikutus kokonaistuotantoon on pienempi, jos 

suojelussa käytetään uusia suojelun keinoja. Jos uusien keinojen mukaisesti 

suojeltujen metsien talouskäyttö on jossain määrin mahdollista, jäävät ta-

loudelliset vaikutukset vieläkin pienemmiksi. 

 Maksimiskenaarion mukaisessa suojelussa metsämaasta on suojeltu 

kymmenen prosenttia. Jos metsämaasta on suojelun toteuduttua suojeltu 

budjettirajoiteskenaarion mukaisesti viisi prosenttia, ovat vaikutukset pie-

nempiä. Erityisesti Pohjois-Karjalassa budjettirajoiteskenaarion mukainen 

suojelu aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia, koska metsämaasta on jo ilman 

lisäsuojeluakin suojeltu tai muutoin rajoitetutussa käytössä yli neljä prosent-

tia metsämaasta. Tämän vuoksi vasta maksimiskenaarion mukainen suojelu 

aiheuttaa alueen kokonaistuotantoon suurempia vaikutuksia.  

 Metsien suojelun vaikutukset kokonaistuotantoon muodostuvat suu-

remmiksi, jos ainoastaan suojelun seurauksena supistuva alueen kuitupuun 

ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuun käyttöä lisäämällä. Tukki-
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puuhun perustuva tuotanto supistuu tässä tapauksessa puun tarjonnan heik-

kenemisen seurauksena. Absoluuttisesti suurinta tuotannon supistuminen on 

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella. Lounais-Suomessa suojelun läh-

tötaso on 1,2 prosenttia, mikä on alhaisempi kuin koko Etelä-Suomessa kes-

kimäärin. Tämän vuoksi suojelu lisääntyy alueella keskimääräistä enemmän 

sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Kun alueella vuonna 2001 käytettiin 

lähes yksinomaan kotimaista tukkipuuta, muodostuvat metsien suojelun 

vaikutukset korkeammiksi kuin muilla alueilla.  

 Suhteellisesti eniten metsämaan suojelu lisääntyisi Kaakkois-Suomessa, 

sillä tällä hetkellä Kaakkois-Suomen metsämaasta on suojeltu alle prosentti. 

Kaakkois-Suomessa metsämaata on kuitenkin vähemmän kuin muilla tarkas-

telualueilla. Vaikka Kaakkois-Suomessakin suojelun nykytaso on alhainen, ei 

pienen metsämaan pinta-alan vuoksi suojelusta aiheudu absoluuttisesti suu-

rimpia alueellisia vaikutuksia. Lisäksi Kaakkois-Suomi käyttää tarkastelluista 

alueista eniten ulkomaista tuontitukkipuuta. Tämän vuoksi kotimaisen puun 

tarjontaa supistava metsien suojelu ei maksimiskenaariossa vaikuta Kaak-

kois-Suomessa yhtä paljon kuin muilla alueilla.  

 Jos mitään suojelun seurauksena menetettyä puun tarjontaa ei voida 

korvata tuontipuulla, muodostuvat suojelun vaikutukset kokonaistuotantoon 

vieläkin suuremmiksi. Koska suojelun oletetaan kohdistuvan vanhoihin met-

siin, vaikuttaa suojelu suhteellisesti enemmän tukkipuun saatavuuteen kuin 

kuitupuun saatavuuteen. 

 Jos suojelu toteutetaan maksimiskenaarion mukaisesti, ovat suojelun 

absoluuttiset vaikutukset kokonaistuotantoon suurimmat Pirkanmaalla ja 

toiseksi suurimmat Lounais-Suomessa (Taulukko 44). Yhteistä näille alueille 

on vähäinen ulkomaisen tuontipuun käyttö. Tämän vuoksi suojelun vaikutuk-

set kohdistuvat lähes täydellä voimalla teollisuuden puun saatavuuteen. 

Etelä-Savossa metsäteollisuuden puun käyttö on pienempää kuin muilla tut-

kituilla alueilla. Absoluuttiset vaikutukset jäävät siksi muita alueita pienem-

miksi. Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa käytetään paljon ulkomaista 

tuontipuuta. Tämä osaltaan selittää miksi korkeasta puun käytöstä huolimat-

ta näiden alueiden tuotanto vähenee vähemmän kuin esimerkiksi Lounais-

Suomessa. Pohjois-Karjalassa vaikuttaa lisäksi korkea suojelun lähtötaso, 

minkä vuoksi suojelun lisäys on alueen metsämaasta suhteellisesti vähäi-

sempää kuin muilla alueilla. Mallin oletusten mukaisesti metsien suojelun 

aiheuttama puun tarjonnan väheneminen kohdistuu ensin omalle alueelle. Eli 

suojelu ei välttämättä supista alueelta ulkopuolelle vietyä puuta, vaan aino-

astaan metsäkeskuksen omalla alueella käytettyä raakapuuta. 
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Taulukko 44.  Suojelun vaikutus kokonaistuotantoon vuonna 2008 (milj. €). 

 

Jos suojelu toteutetaan budjettirajoiteskenaarion mukaisesti, ovat mallin 

mukaiset vaikutukset kokonaistuotantoon suurimmat Lounais-Suomessa. 

Vaikutukset tuotantoon ovat toiseksi suurimmat Kaakkois-Suomessa. Poh-

jois-Karjalassa vaikutukset ovat hyvin pienet.  

 

 

5.7.2 Arvonlisäys 
 

Metsien suojelun vaikutus alueiden kokonaisarvonlisäykseen ei lisäsuojelua -

skenaarioon verrattuna vuonna 2008 selviää Taulukosta 45. Arvonlisäyksen 

Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata tuontipuulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -66,2 -6,3 -6,0 -8,3 -10,1 -6,7 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -32,6 -3,1 -2,9 -4,1 -5,0 -3,3 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -16,2 -1,5 -1,5 -2,0 -2,5 -1,6 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -22,6 -2,6 -2,7 -2,0 -3,2 -0,4 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -11,2 -1,3 -1,3 -1,1 -1,6 -0,2 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -5,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,8 -0,1 

 

Suojelun seurauksena supistuva  kuitupuun ja hakkeen tarjonta  voidaan korvata tuon-
tipuulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -241,8 -23,6 -16,8 -19,1 -18,8 -16,6 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -119,0 -11,6 -8,2 -9,4 -9,2 -8,2 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -59,1 -5,8 -4,1 -4,6 -4,6 -4,0 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -82,5 -9,8 -7,6 -5,0 -6,0 -1,0 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -41,0 -4,8 -3,8 -2,6 -3,0 -0,5 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -20,2 -2,4 -1,9 -1,3 -1,5 -0,2 

 

Mitään suojelun seurauksena supistuneesta puun tarjonnasta ei voida korvata tuonti-
puulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -504,0 -49,2 -42,7 -65,4 -20,1 -21,3 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -247,9 -24,1 -20,9 -32,2 -9,9 -10,5 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -122,9 -12,0 -10,3 -15,8 -4,9 -5,2 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -172,5 -20,4 -19,2 -14,1 -6,4 -1,3 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -85,8 -10,1 -9,6 -9,1 -3,2 -0,7 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -42,4 -5,0 -4,8 -4,4 -1,6 -0,3 
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muutokset alueilla ovat suhteessa samanlaiset kuin tuotannon muutokset. 

Alueiden välillä on selviä eroja eri skenaarioiden toteutuessa.  

 Jos kaikki suojelun seurauksena supistuva kotimaisen puun tarjonta 

voidaan korvata tuontipuulla muualta Suomesta tai ulkomailta, ovat abso-

luuttiset vaikutukset suurimmat metsätalousvaltaisimmalla alueella eli Etelä-

Savossa. Jos supistuva kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuon-

tipuulla on arvonlisäyksen supistuminen absoluuttisesti suurinta kaikkien 

skenaarioiden ja suojelun menetelmien mukaisessa suojelussa Lounais-

Suomessa ja Etelä-Savossa. Jos supistuvaa puun tarjontaa ei voida korvata 

lainkaan tuontipuulla on arvonlisäyksen supistuminen maksimiskenaarion 

tapauksessa suurinta Pirkanmaalla ja budjettirajoiteskenaarion mukaisessa 

suojelussa Lounais-Suomessa. 

 

Taulukko 45.  Suojelun vaikutus arvonlisäykseen vuonna 2008 (milj. €). 

Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata tuontipuulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -49,2 -4,7 -4,5 -6,1 -7,5 -5,0 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -24,2 -2,3 -2,2 -3,0 -3,7 -2,4 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -12,0 -1,1 -1,1 -1,5 -1,8 -1,2 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -16,8 -1,9 -2,0 -1,5 -2,4 -0,3 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -8,4 -1,0 -1,0 -0,8 -1,2 -0,2 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -4,1 -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 -0,1 

 

Suojelun seurauksena supistuva  kuitupuun hakkeen tarjonta  voidaan korvata tuonti-
puulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -107,8 -10,4 -7,7 -9,6 -10,6 -8,2 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -53,1 -5,1 -3,8 -4,7 -5,2 -4,0 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -26,4 -2,5 -1,9 -2,3 -2,6 -2,0 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -36,8 -4,3 -3,5 -2,5 -3,4 -0,5 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -18,3 -2,1 -1,7 -1,3 -1,7 -0,3 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -9,0 -1,1 -0,9 -0,7 -0,8 -0,1 

 

Mitään suojelun seurauksena supistuneesta puun tarjonnasta ei voida korvata tuonti-
puulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -210,7 -20,4 -17,9 -27,6 -11,1 -10,0 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -103,6 -10,0 -8,8 -13,6 -5,5 -4,9 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -51,4 -5,0 -4,3 -6,7 -2,7 -2,4 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -72,1 -8,5 -8,0 -6,0 -3,5 -0,6 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -35,8 -4,2 -4,0 -3,8 -1,8 -0,3 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -17,7 -2,1 -2,0 -1,9 -0,9 -0,2 
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5.7.3 Työllisyys 
 

Samalla tavoin kuin tuotantoa ja arvonlisäystä tarkasteltaessa, on suojelun 

vaikutus kokonaistyöllisyyteen riippuvainen suojeluskenaariosta, käytetystä 

suojelumenetelmästä sekä mahdollisuudesta korvata alueen supistuvaa puun 

tarjontaa tuontipuulla. Ei lisäsuojelua -skenaarioon verrattuna vuonna 2008 

työllisyys supistuu eniten Etelä-Savossa, jos suojelun aiheuttama kotimaisen 

puun tarjonnan supistuminen voidaan täysin korvata tuontipuulla (Taulukko 

46). Työllisyys Etelä-Savossa vähenee maksimissaan 57 työllisellä. Niin Ete-

lä-Savossa, kuin muillakin alueilla pääosa työllisyyden vähenemisestä  ai-

heutuu metsätalouden työllisyyden supistumista.  

 

Jos kuitupuun ja hakkeen tarjonnan mahdollinen supistuminen voidaan kor-

vata tuontipuulla, on työllisyyden supistuminen absoluuttisesti suurinta kai-

kissa skenaarioissa Lounais-Suomessa. Jos tarjontaa ei voida korvata tuonti-

puulla, on työllisyyden supistuminen maksimiskenaarion tapauksessa suurin-

ta Pirkanmaalla ja budjettirajoiteskenaarion mukaisessa suojelussa Lounais-

Suomessa. 
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Taulukko 46.  Suojelun vaikutus kokonaistyöllisyyteen eri alueilla vuonna 

2008 (työllisiä). 

 

Suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta voidaan korvata tuontipuulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -371 -35 -34 -46 -57 -38 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -183 -17 -17 -23 -28 -18 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -91 -9 -8 -11 -14 -9 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -127 -15 -15 -11 -18 -2 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -63 -7 -8 -6 -9 -1 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -31 -4 -4 -3 -4 -1 

 

Suojelun seurauksena supistuva  kuitupuun tarjonta  voidaan korvata tuontipuulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -1 398 -141 -87 -104 -107 -91 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -688 -69 -43 -51 -53 -45 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -342 -34 -21 -25 -26 -22 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -477 -58 -39 -27 -34 -6 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -237 -29 -20 -14 -17 -3 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -117 -14 -10 -7 -8 -1 

 

Mitään suojelun seurauksena supistuneesta puun tarjonnasta ei voida korvata tuonti-
puulla 

 
Koko 
maa 

Lounais-
Suomi 

Kaakkois-
Suomi 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Savo 

Pohjois-
Karjala 

Maksimi, lsl mukainen suojelu -2 334 -231 -176 -275 -115 -109 

Maksimi, talouskäyttö ei mahdollista -1 148 -113 -87 -135 -56 -54 

Maksimi, talouskäyttö mahdollista -570 -56 -43 -66 -28 -27 

Budjettirajoite, lsl mukainen suojelu -798 -96 -79 -61 -37 -7 

Budjettirajoite, talouskäyttö ei mahdollista -397 -47 -40 -38 -18 -3 

Budjettirajoite, talouskäyttö mahdollista -196 -24 -20 -19 -9 -2 
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6   YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Metsien suojelun vaikutukset 

Metsien suojelun riittävyydestä ja suojelun mahdollisesta lisäämisestä Etelä-

Suomessa on keskusteltu runsaasti viime vuosina. Keskustelut konkretisoi-

tuivat Valtioneuvoston periaatepäätöksessään hyväksymäksi Etelä-Suomen 

metsien suojelun toimintaohjelmaksi eli METSO-ohjelmaksi. Toimintaohjel-

massa esitellään useita uusia, metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustu-

via suojelun keinoja. Uusien keinojen soveltuvuutta kokeillaan vuoteen 2007 

saakka kokeiluhankkeissa. Tämän jälkeen arvioidaan niiden käyttöä laajem-

massa mittakaavassa Etelä-Suomen metsien suojelussa.  

 Toteutuessaan metsien lisäsuojelu vaikuttaa talouden eri toimialojen 

toimintaan useilla tavoilla. Metsien lisäsuojelu saattaa poistaa metsämaata 

puun tuotannosta. Tämä puolestaan saattaa hakkuiden vähenemisen vuoksi 

johtaa metsätalouden tuotannon sekä työllisyyden pienenemiseen. Puun 

saatavuuden vaikeutumisella saattaa puolestaan olla suoraan vaikutusta 

metsäteollisuuden ja edelleen välillisesti useiden muiden toimialojen tuotan-

toon.  

 Metsien suojelun talous- ja työllisyysvaikutuksia on tutkittu aiemminkin. 

Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Leppänen et al. 2000) on tutkittu kuitenkin 

lähinnä perinteisen luonnonsuojelulain mukaisen suojelun aiheuttamia vaiku-

tuksia. METSO-ohjelman myötä suojeluun on tulossa käytettäväksi uusia 

suojelun keinoja, jotka saattavat erota vaikutuksiltaan huomattavastikin 

perinteisen suojelun aiheuttamista taloudellisista ja työllisyysvaikutuksista.  

 Metsien suojelu saattaa tuoda mukanaan myös positiivisia taloudellisia 

ja työllisyysvaikutuksia. Suojelun perimmäisenä tarkoituksena olevan luon-

non monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi saattaa syntyä suojeluun liitty-

vää taloudellista toimeliaisuutta ja tätä kautta myös työllisyyttä. Esimerkiksi 

suojelualueiden yhteyteen saattaa syntyä luontomatkailua ja luontoyrittä-

jyyttä.  

 

Tutkimuksen tavoite ja kysymyksenasettelu  

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää eri skenaarioiden avulla miten 

metsien lisäsuojelu vaikuttaa koko maan sekä tiettyjen alueiden tuotantoon, 

työllisyyteen sekä arvonlisäykseen. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan 

erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Mitkä ovat metsien suojelun suorat vaikutukset metsäsektorin  

tuotantoon, arvonlisäykseen ja työllisyyteen? 

2. Mitkä ovat välilliset vaikutukset muilla toimialoilla? 

3. Onko suojelun eri keinojen aiheuttamissa vaikutuksissa erovai-

suuksia? 

4. Millaisia suojelun vaikutukset ovat koko maassa ja aluetasolla, 

onko alueiden välillä eroavaisuuksia? 

 

Koko maan lisäksi tarkasteltavia alueita ovat Lounais-Suomen, Kaakkois-

Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan metsäkeskusten 

alueet. Tutkimuksen ajanjakso on 2001-2008 ja suojelun oletetaan tapahtu-

van vuonna 2004. Tutkimusmenetelmänä käytetään panos-tuotosanalyysiä. 

Panos-tuotosmenetelmän lähtökohdat, käyttö ja rajoitukset on kuvattu tar-

kemmin Liitteessä 1. 

 

Suojelun eri skenaariot  

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea eri suojelumenetelmää: 1) Perinteinen 

luonnonsuojelulain mukainen metsien suojelu, 2) Uusien vapaaehtoisten 

suojelun keinojen mukainen metsien suojelu siten, että suojeltujen metsien 

talouskäyttö ei ole mahdollista ja 3) Uusien vapaaehtoisten suojelun keino-

jen mukainen metsien suojelu siten, että suojeltujen metsien talouskäyttö on 

jossain määrin mahdollista. 

 Suojelun vaikutuksia tarkastellaan kolmen vaihtoehtoisen suojelun laa-

juusskenaarion avulla: 1) metsien suojelu ei nykytasostaan lisäänny, 2) 

Maksimiskenaario, missä suojelun toteuduttua kymmenen prosenttia Etelä-

Suomen metsämaasta on suojeltu tai rajoitetussa metsätalouskäytössä ja 3) 

Budjettirajoiteskenaario, missä suojelun toteuduttua viisi prosenttia Etelä-

Suomen metsämaasta on suojeltu tai rajoitetussa metsätalouskäytössä. 

 

Puun tuonti ja metsäsektorin kehitys ilman lisäsuojelua 

Kaikkia suojelumenetelmiä sekä suojelun laajuusskenaarioita tarkastellaan 

myös tuontipuun kannalta, kolmen eri puun tuontiskenaarion avulla. Näitä 

ovat: 1) Suojelun seurauksena supistunut alueen puun tarjonta voidaan 

täysin korvata tuontipuulla, 2) Suojelun seurauksena supistunut kuitupuun 

ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuulla sekä 3) Mitään suojelun 

seurauksena supistunutta puun tarjontaa ei voida korvata tuontipuulla. Alu-
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eellisissa tarkasteluissa tuontipuu käsittää puun tuonnin ulkomailta sekä 

Suomen muilta alueilta. 

 Ilman metsien lisäsuojelua saavutettava metsäsektorin tuotannon kehi-

tys lasketaan panos-tuotosmallilla. Pohjan skenaariolle luovat FAOn ennus-

teet metsäteollisuustuotteiden kansainvälisestä kysynnästä. Metsäteollisuus-

tuotteiden kysynnän ja myös tuotannon oletetaan kasvavan ajanjakson ai-

kana. Tämän vuoksi tuotanto ja arvonlisäys lisääntyisivät ilman suojelua 

vuoteen 2008 saakka. Lisääntynyt tuotanto kasvattaisi myös työllisyyttä, 

mutta samaan aikaan tapahtuvan työn tuottavuuden kasvun vuoksi työlli-

syys kokonaisuutena vähenisi ilman suojelun lisääntymistäkin vuoteen 2008 

mennessä. Muiden suojeluskenaarioiden vaikutuksia verrataankin aina ilman 

lisäsuojelua vallitsevaksi oletettuun tilanteeseen vuonna 2008, eikä esimer-

kiksi vuonna 2001 vallinneeseen tilanteeseen.  

 

Metsien suojelun vaikutukset koko Suomessa 

Metsien suojelun vaikutukset eroavat toisistaan skenaariosta riippuen. Suu-

rimmat vaikutukset aiheutuvat, kun metsiä suojellaan maksimiskenaarion 

mukaisesti. Edelleen vaikutukset ovat suurimmat, kun keinona käytetään 

luonnonsuojelulain mukaista metsien suojelua siten, että suojelun seurauk-

sena supistuvaa puun tarjontaa ei voida korvata tuontipuulla. Tällöin suojelu 

vähentäisi kaikkien toimialojen tuotantoa koko maassa reilulla 500 miljoonal-

la eurolla vuonna 2008. Samalla kaikkien alojen kokonaistyöllisyys vähenisi 

noin 2 300 työllisellä ja arvonlisäys yli 200 miljoonalla eurolla ilman suojelua 

saavutettavaan tilanteeseen verrattuna. 

 Suojelun taloudelliset ja työllisyysvaikutukset saattavat jäädä huomat-

tavasti pienemmiksi, kun käytetään uusia, metsänomistajan vapaaehtoisuu-

teen perustuvia metsien suojelun keinoja: Kun uusilla keinoilla suojeltujen 

metsien talouskäyttö ei ole mahdollista, ovat vaikutukset noin puolet luon-

nonsuojelulain mukaisen metsien suojelun aiheuttamista talous- ja työlli-

syysvaikutuksista. Jos metsien talouskäyttö olisi jossain määrin mahdollista, 

jäisivät suojelun aiheuttamat talous- ja työllisyysvaikutukset noin neljännek-

seen luonnonsuojelulain mukaisen suojelun aiheuttamista vaikutuksista.  

 Mahdollisuus korvata suojelun seurauksena supistunutta kotimaan tai 

alueen puun tarjontaa tuontipuulla on suojelun vaikutusten suuruuden kan-

nalta hyvin merkittävää. Jos suojelun seurauksena supistuva puun tarjonta 

voidaan täysin korvata tuontipuulla, kohdistuvat taloudelliset ja työllisyys-

vaikutukset pääasiassa metsätalouteen, koska metsäteollisuus saisi edelleen 
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tarvitsemansa raakapuun. Tällöin kaikkien alojen tuotanto koko maassa su-

pistuisi maksimissaan Ei lisäsuojelua -skenaarioon verrattuna noin 66 mil-

joonalla eurolla vuonna 2008. Työllisyys vähenisi vajaalla 400 työllisellä. 

Maksimivaikutuksesta puhuttaessa suojelu toteutetaan maksimiskenaarion ja 

luonnonsuojelulain mukaisen metsien suojelun mukaisesti.  

 Suojelun vaikutukset kasvavat suuremmiksi, jos vain supistunut kuitu-

puun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata tuontipuun käyttöä lisäämällä. 

Tällöin tukkipuuta käyttävän metsäteollisuuden tuotanto supistuu. Lisäksi 

välilliset vaikutukset muilla toimialoilla kasvavat. Yhteensä kaikkien alojen 

kokonaistuotanto supistuisi maksimissaan 240 miljoonalla eurolla työllisyy-

den vähentyessä 1400 työllisellä. Jos mitään suojelun seurauksena supistu-

nutta puun tarjontaa ei pystytä korvaamaan tuontipuun käytöllä, vähenisi 

työllisyys maksimissaan noin 2300 työllisellä ja tuotanto yli 500 miljoonalla 

eurolla. 

 

Suojelun vaikutukset eri alueilla 

Suojelun vaikutukset jakautuvat Etelä-Suomen metsäkeskusten alueille. 

Samalla tavoin kuin koko maata tarkasteltaessa ovat suojelun alueelliset 

vaikutukset riippuvaisia suojelun laajuudesta, suojelumenetelmästä sekä 

mahdollisuudesta korvata supistuvaa puun tarjontaa käyttämällä muualta 

Suomesta tai ulkomailta tuotua puuta. Lisäsuojelun aiheuttamien vaikutus-

ten suuruus on riippuvainen suojelun lähtötasosta kullakin alueella. Kun esi-

merkiksi Pohjois-Karjalassa on jo lähtötilanteessa suojeltu tai muutoin rajoi-

tetussa metsätalouskäytössä lähes viisi prosenttia metsämaasta, ei budjetti-

rajoiteskenaarion mukainen suojelu aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Vasta 

jos suojelu toteutetaan maksimiskenaarion mukaisesti on suojelulla vaiku-

tuksia työllisyyteen ja tuotantoon Pohjois-Karjalassa. 

 Myöskin tuontipuun osuus puun käytöstä vaikuttaa suojelun taloudellis-

ten ja työllisyysvaikutusten suuruuteen. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa 

käytetään tutkituista alueista absoluuttisesti ja suhteellisesti eniten tuonti-

puuta. Tämän vuoksi kotimaan puun tarjontaa supistava suojelu vaikuttaa 

ainoastaan osaan alueen teollisuuden käyttämästä puusta. Ilman metsien 

lisäsuojelua arvioidussa kehityksessähän oletetaan, että tuontipuun käyttö 

jatkuu myös tarkasteluajanjakson 2001-2008 aikana. Ainoastaan suojelun 

seurauksena menetetyn puun tarjonnan korvaavuuden kannalta on tehty 

tuontipuuhun liittyviä vaihtoehtoistarkasteluja.  
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 Suojelun aiheuttamat talous- ja työllisyysvaikutukset ovat absoluutti-

sesti suurimmat Etelä-Savossa, jos kaikki suojelun seurauksena menetetty 

alueen puun tarjonta voidaan korvata tuontipuun käytöllä. Jos ainoastaan 

suojelun seurauksena menetetty kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan 

korvata tuontipuun käytöllä, ovat suojelun vaikutukset suurimmat Lounais-

Suomessa. Jos mitään suojelun seurauksena supistuvaa puun tarjontaa ei 

voida korvata tuontipuun käytöllä ovat vaikutukset suurimmat Pirkanmaalla.  

 Metsäsektorin tuotanto ja työllisyys on tutkituista alueista suurinta 

Kaakkois-Suomessa. Tästä huolimatta suojelun absoluuttiset vaikutukset 

eivät Kaakkois-Suomen alueella nouse suurimmiksi. Syitä tähän ovat aiem-

min kuvattu suuri ulkomaisen tuontipuun käyttö. Lisäksi Kaakkois-Suomen 

metsäkeskuksen alue on metsämaaltaan kohtuullisen pieni. Tämän vuoksi 

myös skenaarioiden mukainen metsämaan suojelu lisääntyy absoluuttisesti 

vähemmän kuin muilla alueilla. Kun suojelusta seuraavien puun tarjontavai-

kutusten oletetaan ensin kohdistuvan omalle alueelle, supistuu puun tarjonta 

Kaakkois-Suomen alueella vähemmän kuin monilla muilla alueilla. Osaltaan 

suojelun vaikutuksen suuruutta tasoittaa se, että Pohjois-Suomessa ei suoje-

lun oleteta lisääntyvän. Vuonna 2001 noin viidennes markkinahakkuista teh-

tiin Pohjois-Suomessa.  

 

Suojelulla saattaa olla monenlaisia vaikutuksia, metsäsektorin kehi-

tys voi yllättää 

Suojelun vaikutuksia tutkittiin koko maassa sekä eräiden Etelä-Suomen met-

säkeskusten alueilla. Suojelun vaikutukset eivät tämän tutkimuksen valossa 

ole metsäkeskustasolla dramaattisia. Kuitenkin jos tarkasteltaisiin vielä pie-

nempiä yksiköitä, kuten esimerkiksi kuntia tai seutukuntia, saattaisi alueiden 

välillä ilmetä suuria eroja. Hyvin metsätalousvaltaisen kunnan alueella ta-

pahtuva laajamittainen suojelu saattaisi aiheuttaa suuria taloudellisia ja työl-

lisyysvaikutuksia.  

 Suojelulla saattaa olla myös positiivisia taloudellisia ja työllisyysvaiku-

tuksia. Mikäli esimerkiksi suojelualueiden matkailu- tai opetuskäytön ympä-

rille pystytään luomaan työllisyyttä tai tuotantoa kehittävää tai tukevaa elin-

keinotoimintaa, voidaan metsäsektoria kohtaavia negatiivisia vaikutuksia 

näin kompensoida. Näitä mahdollisesti muilla aloilla syntyviä työmahdolli-

suuksia ei tähän tutkimukseen rakennetun panos-tuotosmallin avulla pystytä 

tarkastelemaan [ks. liite 1 s. 104]. Osa suojelun seurauksena syntyvistä 

positiivisista vaikutuksista saattaa myöskin olla niin sanottuja aineettomia tai 
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markkinattomia hyödykkeitä. Näiden vaikutusten tarkastelu taloudellisten 

mallien avulla on vaikeaa. Pullin ja Mäki-Hakolan (2004) laatimassa kirjalli-

suuskatsauksessa pyrittiin olemassa olevan tiedon avulla keräämään ja tar-

kastelemaan metsien suojeluun liittyviä vaikutuksia sekä niiden arvioinnissa 

käytettyjä tutkimusmenetelmiä. 

 Joka tapauksessa tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa metsien suojelun 

mahdollisista vaikutuksista ja eri keinoilla toteutetun suojelun vaikutusten 

eroavaisuuksista. Tutkimuksen tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua riittävällä 

varovaisuudella ja tuloksia on tulkittava suuntaa-antavina.  Mallin taustalla 

on suuri määrä oletuksia sekä erilaisia tilastoja. Taloudessa saattaa tapahtua 

ennakoimattomia muutoksia, esimerkiksi metsäteollisuustuotteiden kansain-

välinen kysyntä saattaa kehittyä oletuksista poikkeavasti. Tällöin myös met-

säteollisuuden tuotanto ja puun kysyntä ovat erilaiset kuin tässä tutkimuk-

sessa on oletettu. Tässä tilanteessa myös suojelun vaikutukset eroaisivat 

jonkin verran tässä tutkimuksessa lasketuista vaikutuksista. Tutkimuksen 

kohteena olevista uusista suojelun keinoista ja niiden vaikutuksista ei toistai-

seksi ole ollut kattavaa tietoa. Siten tässä tutkimuksessa uusien suojelun 

keinojen puumarkkinavaikutuksia ja eri suojelun keinojen välisiä suhteita 

onkin jouduttu arvioimaan karkeasti.  
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1 Panos-tuotosmenetelmä 
 
1.1 Panos-tuotosmalli ja tuotannon analyysi 
Aluksi esitellään lyhyesti panos-tuotosmenetelmän yleiset perusteet. Tätä 

tutkimusta varten laadittu panos-tuotosmalli ja sen aluemuunnos kuvataan 

seuraavissa luvuissa. Panos-tuotosmenetelmän tarkempi kuvaus löytyy esi-

merkiksi Forssellin (1985) julkaisusta.  

 Panos-tuotostaulukot kuvaavat talouden tasapainoa tiettynä ajankohta-

na. Tasapaino tarkoittaa tässä sitä, että kunkin toimialan tuotos on yhtä 

suuri kuin sen tuotoksen käyttö. Panos-tuotosmalli on puolestaan näihin 

taulukoihin perustuva analyysiväline, jota käytetään tarkasteltaessa eri teki-

jöiden muutosten vaikutuksia. Mallin avulla saadaan ratkaistuksi muutosten 

jälkeinen uusi tasapaino. 
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Kuvio L1. Panos-tuotostaulukon rakenne. 

 

Toimiala * toimiala -panos-tuotostaulukon toimialaosan riviltä nähdään rivin 

ilmaiseman toimialan tuotoksen käyttö välituotteina eri toimialoilla (Kuvio 

L1, lohko I) sekä lopputuotteina (lohko II). Tuotoksen arvo saadaan ri-

visummana. Välituotteita ovat tuotannossa tarvittavat raaka-aineet sekä 

muut lyhytikäiset tavarat ja palvelut. Lopputuotteita taas ovat yksityinen ja 

julkinen kulutus, pääoman bruttomuodostus sekä vienti. Peruspanososan 
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rivillä kuvataan kyseisen peruspanoksen käyttö tuotannossa (lohko III) ja 

lopputuotteina (lohko IV). Peruspanoksiin luetaan hyödykkeiden tuonti, tuo-

teverot miinus tukipalkkiot, muut tuotantoverot nettomääräisinä, palkat ja 

palkkiot sotumaksuineen, kiinteän pääoman kulumista vastaavat laskennalli-

set poistot sekä yritysten toimintaylijäämä nettomääräisenä. 

 Toimialaosan sarake kertoo kyseisen toimialan käyttämät välituotteet 

(lohko I) ja peruspanokset (lohko III). Sarake siis kertoo toimialan kustan-

nusrakenteen. Sarakesumma on yhtä suuri kuin toimialan tuotoksen arvo. 

Kun sarakesummasta vähennetään kotimaiset välituotteet ja tuonti, saadaan 

ostajanhintainen arvonlisäys. Toisaalta se saadaan laskemalla yhteen perus-

panokset tuontia lukuun ottamatta. Vähentämällä siitä nettomääräiset tuote-

verot on tuloksena perushintainen arvonlisäys. Lopputuoteosan sarake puo-

lestaan ilmaisee sarakkeen lopputuotekategorian koostumuksen. 

 Panos-tuotostaulukosta saadaan panoskerrointaulukko jakamalla toimi-

alaosan kunkin sarakkeen elementit sarakesummalla. Panoskerrointaulukon 

sarakkeelta nähdään toimialan tuotantonsa yksikköä kohti käyttämät eri 

toimialojen valmistamat välituotteet sekä peruspanokset. Sarakesumma on 

aina yhtä kuin yksi. Taulukon avulla voidaan esimerkiksi laskea lopputuote-

kysynnän välittömät vaikutukset toimialan panosten käyttöön. 

 Seuraavaksi laaditaan panos-tuotosmalli, tässä tapauksessa perinteinen 

tuotantomalli. Otetaan esimerkiksi toimiala numero 1. Yhden tuotosyksikön 

tuottamiseen toimiala j tarvitsee toimialan 1 tuotosta määrän a1j, joka on 

edellä mainittu panoskerroin. Jotta toimialan 1 tuotos riittäisi kattamaan 

sekä kaikkien toimialojen (n kappaletta) panostarpeet että lopputuotekysyn-

nän, tulee olla voimassa: 

 

x1 = a11x1 +  a12x2 + … + a1nxn + d1, 

jossa: 

xj =  toimialan j tuotos 

a1j = panoskerroin 

d1 = toimialan 1 tuotokseen kohdistuva lopputuotekysyntä.  

 

Uudelleen ryhmiteltynä: 

 

(1 – a11)x1 – a12x2 - … - a1nxn = d1 
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Eli vähennettäessä kokonaistuotannosta välituotteiksi käytettävä osuus saa-

daan lopputuotteiksi menevä tuotanto. Saman tulee päteä muillekin toimi-

aloille. Tämän vuoksi voidaan muodostaa n:n lineaarisen yhtälön ryhmä: 
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Tämä voidaan ilmaista matriisimuodossa: 

 

(I - A)x = d, 

jossa: 

I  =  n * n yksikkömatriisi 

A = n * n panoskerroinmatriisi 

x  = toimialojen 1 … n kokonaistuotosten n * 1 vektori 

d  = toimialojen 1 … n lopputuotteiden n * 1 vektori 

 

Mallin ratkaistu muoto osoittaa, kuinka suuri kunkin toimialan tuotoksen on 

oltava, että se riittäisi tyydyttämään toimialan tuotokseen kohdistuvan ko-

konaiskysynnän: 

 

x = (I – A)-1d 

 

Matriisi (I – A)-1 on niin sanottu Leontiefin käänteismatriisi. Sen kultakin 

sarakkeelta nähdään, kuinka monta tuotosyksikköä tarvitaan rivin toimialal-

ta, jotta sarakkeen toimialalla voitaisiin tuottaa yksi lopputuoteyksikkö. Vaa-

dittava kokonaistuotos saadaan sarakesummana. Kultakin riviltä löytyvät eri 

toimialojen lopputuotteisiin kohdistuvan yksikön suuruisen kysynnän vaiku-

tukset rivin toimialan tuotantoon. Käänteismatriisissa siis näkyvät tuotannon 

välittömän vaikutuksen (panoskertoimet) lisäksi välilliset vaikutukset. Ne 

aiheutuvat siitä, että tietyn tuotoksen edellyttämien välituotepanostenkin 
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tuottaminen vaatii välituotepanoksia, samoin näiden tuottaminen ja niin 

edelleen.  

 

 

1.2 Työllisyyden analyysi 
 
Käänteismatriisia käytetään muutoinkin kuin tarvittavan tuotannon ja sen 

muutosten tarkasteluun. Esimerkiksi alla olevan yhtälön avulla voidaan las-

kea lopputuoteyksikön edellyttämä välitön ja välillinen työllisyys toimialoit-

tain sekä tarkastella työllisyys- ja panoskerrointen muutosten vaikutuksia. 

Työllisyyskerroin on yhtä kuin toimialan työllisten määrä jaettuna kokonais-

tuotoksella. 

 

L = W^ (I – A)-1, 

missä: 

L    = lopputuoteyksikön edellyttämä työllisyysmatriisi. 

W^ = työllisyyskerrointen vektorista muodostettu diagonaali-

matriisi. 

 

Matriisin L sarakkeelta nähdään sarakkeen toimialan lopputuoteyksikön edel-

lyttämä työllisyys rivien toimialoilla. Kokonaistyöllisyys saadaan sarakesum-

mana. 

 

 

1.3 Arvonlisäyksen ja tuonnin analyysi 
 
Analyysillä voidaan myös laskea lopputuoteyksikön peruspanossisältö. Kan-

santalouden näkökulmasta lopputuotteen hinta koostuu pelkästään välittö-

mistä ja välillisistä peruspanoksista, välituotteita siihen ei sisälly. Tämä joh-

tuu siitä, että osa välituotteiden hinnasta on aina peruspanoksia, samoin 

välituotteiden valmistamiseen tarvittujen välituotteiden hinnasta ja niin edel-

leen. Kun koko valmistusketju on käyty läpi, on jäljellä enää peruspanoksia. 

Peruspanossisältö ratkaistaan yhtälöstä: 

 

B = C(I – A)-1 

 

jossa: 
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B = lopputuoteyksikön peruspanossisältö –matriisi 

C = panoskerrointaulukon peruspanososa (lohko III) 

 

Matriisin B sarakkeelta nähdään sarakkeen toimialan lopputuoteyksikön si-

sältämä tuonti sekä arvonlisäys komponenteittain. Sen avulla voidaan tar-

kastella tuotannossa tapahtuvien muutosten vaikutuksia keskeisiin kansan-

talouden tunnuslukuihin. 

 

 

2 Kansantalouden mallin sovellus 
 
2.1 Lähtötiedot 
 

Tätä tutkimusta varten laaditun mallisovelluksen rakenne kuvataan esimerk-

kilaskelman avulla. Perusaineistona ovat 33-toimialaiset vuoden 2001 panos-

tuotostiedot, jotka muokattiin Tilastokeskuksen julkaisemattomista panos-

tuotosaineistoista. Metsäsektori on jaettu seitsemään toimialaan: 

1. metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 

2. sahateollisuus,  

3. vaneri- ja muu levyteollisuus,  

4. muu puuteollisuus,   

5. huonekaluteollisuus,   

6. massa ja paperiteollisuus,   

7. paperituoteteollisuus. 

 

Lisäksi tarvitaan Metsätilastollisen vuosikirjan puunkäyttö- ym. tietoja sekä 

kansantalouden tilinpidon aineistoja. 

 Aluksi kuvataan metsäsektorin arvioitu kehitys vuoteen 2008 mennessä 

ilman lisäsuojelua. Muuttuvia tekijöitä ovat metsäteollisuuden lopputuottei-

den kysyntä, puun tarjonta ja työn tuottavuus 

 Metsäteollisuustuotteiden kysynnän maailmanmarkkinoilla arvioidaan 

kehittyvän FAO:n  vuoteen 2010 ulottuvan ennusteen mukaisesti (FAO 

1999). Ennusteessa sahatavaran kysyntä kasvaa 1,1 prosenttia, vanerin ja 

muiden levytuotteiden 2,2 prosenttia sekä massan ja paperin 2,1 prosenttia 

vuosittain. Venäjän ja muun Itämeren alueen uusien saha- ja puutuoteteolli-

suuden investointien sekä kiristyvän kilpailun takia vuotuisen kasvun Suo-

messa oletetaan jäävän tältä osin kahteen kolmasosaan ennustetusta. Mas-
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sa, paperi- ja paperituoteteollisuus sen sijaan säilyttävät markkinaosuuten-

sa. Metsäteollisuuden toimialojen tuotannon oletetaan kasvavan jaksolla 

2001 – 2008 Taulukon L1 mukaisesti 

 

Taulukko L1.  Metsäteollisuuden tuotannon kasvu Suomessa 2001-2008. 

(Arvioitu FAOn 1999 ennusteen avulla.) 

 
Toimiala Tuotannon kasvu 2001-08 (%) 
 sahateollisuus    5,0 
 vaneri- ja muu levyteollisuus 11,0 
 muu puuteollisuus  11,0 
 Huonekaluteollisuus  11,0 
 massa- ja paperiteollisuus 15,7 
 Paperituoteteollisuus  15,7 

 

Tarkemman arvion puuttuessa ja olettaen, että pyritään jalostusasteen nou-

suun, käytetään muulle puuteollisuudelle sekä huonekaluteollisuudelle vane-

ri- ja muun levyteollisuuden kasvuprosenttia, ei sahateollisuuden alempaa 

lukua. Tutkimuksen tarkastelujakso on 2001-2008. Tämän vuoksi ensin sel-

vitetään metsäteollisuuden tuotannon arvo vuonna 2001. Perinteisessä pa-

nos-tuotosanalyysissa tarkastellaan lopputuotteiden tuotannon muutosten 

vaikutuksia. Lopputuotteita ovat yksityiseen ja julkiseen kulutukseen, pää-

omanmuodostukseen ja vientiin menevät hyödykkeet (Taulukko L2). 

 

Taulukko L2. Metsäteollisuuden tuotannon arvo vuonna 2001 (milj. €) sekä 

lopputuotteiden osuus tuotannosta (%). Lähde Tilastokeskus, 

panos-tuotosaineistot. 

 
Toimiala Tuotannon arvo 2001 

(milj. €) 
Lopputuotteiden 

osuus (%) 
 sahateollisuus  2 809,4  57,4 
 vaneri- ja muu levyteollisuus 897,1  77,5 
 muu puuteollisuus 1 578,5  30,0 
 huonekaluteollisuus 1 208,0  51,5 
 massa- ja paperiteollisuus 13 926,7  66,8 
 paperituoteteollisuus 917,3  56,9 

 

Raakapuun tarjonnan ja puumarkkinoiden kehitystä on arvioitu esimerkiksi 

alueellisten metsäohjelmien ja Kansallisen metsäohjelman tavoitteiden poh-

jalta. Tavoitteista ollaan kuitenkin jäljessä ja tässä tutkimuksessa kotimais-

ten tukki- ja kuitupuun hakkuiden oletetaan ilman lisäsuojelua lisääntyvän 

neljällä prosentilla ajanjaksolla 2001-2008.  
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Metsäteollisuuden eri toimialat käyttävät tuotannossaan eri suhteessa tukki- 

ja kuitupuuta. Puun tarjonnan väheneminen vaikuttaakin eri tavoin toimi-

alasta riippuen. Tämän vuoksi Taulukossa L3 kuvataan toimialojen puutava-

ralajien välittömän käytön jakauma vuonna 2001. Muu puuteollisuus ja huo-

nekaluteollisuus käyttävät välittömästi raakapuuta vähän, joten niille käyte-

tään sahateollisuuden jakaumaa, paperituoteteollisuudelle taas massa- ja 

paperiteollisuuden jakaumaa. 

 

Taulukko L3.  Toimialojen puutavaralajien välittömän käytön jakauma eli 

’puuriippuvuus’ vuonna 2001 (%). (Lähde: laskettu Metsäti-

lastollisen vuosikirjan 2002 puunkäyttöluvuista) 

 
Toimiala Puun käytön jakauma  (%) 

 Tukkipuu Kuitupuu Hake 
Sahateollisuus 91,4  8,6  0,0 
Vaneri- ja muu levyteollisuus 77,1  0,9 22,0 
Muu puutuoteteollisuus 91,4  8,6  0,0 
Huonekaluteollisuus 91,4  8,6  0,0 
Massa- ja paperiteollisuus  0,3 77,6 22,1 
Paperituoteteollisuus  0,3 77,6 22,1 

 

Metsäteollisuus käyttää tuotannossaan sekä kotimaista että tuontipuuta. 

Suojelun seurauksena vähenevä puun tarjonta heijastuu kotimaisen puun 

osuuteen ja tämän vuoksi Taulukossa L4 esitettävät eri toimialojen puun 

käytön kotimaisuusasteet on laskettu kaavalla: 

 

Toimialan puun käytön kotimaisuusaste  

= kotimaisen tukin osuus tukin käytöstä * tukin osuus puun käy-

töstä  + kotimaisen kuidun osuus kuidun käytöstä * kuidun osuus 

puun käytöstä + kotimaisen hakkeen osuus hakkeen käytöstä * 

hakkeen osuus puun käytöstä 

 

Taulukko L4. Toimialojen puun käytön kotimaisuusasteet vuonna 2001 

(%). 

 
Toimiala Kotimaisuusaste (%) 

 sahateollisuus  87,1 
 vaneri- ja muu levyteollisuus 88,4 
 muu puuteollisuus  87,1 
 huonekaluteollisuus  87,1 
 massa ja paperiteollisuus 79,3 
 paperituoteteollisuus  79,3 
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Talouden panosrakenteet muuttuvat varsin hitaasti ja vain harvojen suurim-

pien panoskertoimien muutoksilla on todellista merkitystä (Toropainen, 

1993). Siksi vuoden 2001 kertoimien oletetaan soveltuvan myös vuodelle 

2008. Työpanoskertoimien suhteen on toisin, sillä työn tuottavuus voi nousta 

nopeastikin. Kertoimien vuotuisten  muutosten tarkastelujaksolla oletetaan 

olevan yhtä suuria kuin muutokset vuosien 1994 – 1996 kunkin toimialan 

keskimääräisestä kertoimesta vastaavaan lukuun vuosina 2000 – 2002. Kos-

ka nämä tiedot ovat käytettävissä vain karkeammalla toimialajaolla, joudu-

taan puutuoteteollisuuden alatoimialoille käyttämään päätoimialan muutosta. 

Metsätaloudessa tuottavuuden vuotuiseksi nousuksi oletetaan 2,7, saha-, 

vaneri- ja muussa puuteollisuudessa 4,2, huonekaluteollisuudessa 1,4 sekä 

massa-, paperi- ja paperituoteteollisuudessa 3,3  prosenttia. 

 Panoskerrointaulukot laaditaan erikseen kotimaiseen puuhun perustu-

valle tuotannolle ja tuontipuuhun perustuvalle tuotannolle. Tämä tapahtuu 

siten, että kotimaisen puun taulukossa tuonnista vähennetään metsätalou-

den osuus ja vastaava luku lisätään kunkin toimialan sarakkeen kotimaisiin 

panoksiin metsätalouden riville. Vastaavasti tuontipuun taulukossa kotimai-

sen metsätalouden panososuus merkitään nollaksi ja vastaava luku lisätään 

tuontipanoksiin. 

 Näiden taulukoiden pohjalta lasketaan sitten kummallekin tapaukselle 

erikseen välittömät ja välilliset vaikutukset ilmaisevat analyysitaulukot eli 

käänteismatriisi, lopputuotteen peruspanossisältö –matriisi ja lopputuotteen 

edellyttämä työllisyys –matriisi. 

 Malli on rakennettu siten, että minkä tahansa lähtötiedon muutos muut-

taa automaattisesti tuloksia.  

 

 

2.2 Metsäsektorin kehitys vuoteen 2008 ilman metsien lisä-
suojelua 
 

Kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon muutos 

Metsäsektorin toimialojen tuotanto muuttuu jatkuvasti. Tilanne vuonna 2008 

eroaa vuoden 2001 tilanteesta vaikka suojelu ei lisääntyisikään. Seuraavaksi 

esitettävän laskennan ensimmäisessä vaiheessa oletetaan sekä kotimaiseen 

että tuontipuuhun perustuvan tuotannon kasvavan samassa suhteessa.  
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 Aluksi kullekin toimialalle lasketaan kotimaiseen puuhun perustuvan 

lopputuotteiden tuotannon lisäys  kaavalla:  

kotimaiseen puuhun perustuvan lopputuotteiden tuotannon 

lisäys = toimialan kokonaistuotos * lopputuotteiden osuus tuo-

tannosta * tuotannon kotimaisuusaste * kysynnän lisäysprosentti  

 

Taulukossa L5 kuvataan metsäsektorin toimialojen tuotannon kasvu vuoteen 

2008 mennessä, jos kotimaisen puun tarjonta ei rajoita tuotannon kasvua. 

 

Taulukko L5.  Kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon välitön kasvu 

vuoteen 2008, jos kotimaisen puun tarjonta ei rajoita lisätuo-

tantoa.  
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

sahateollisuus 70,2  
vaneri- ja muu levyteollisuus 67,5  
muu puuteollisuus 45,3  
huonekaluteollisuus 59,5  
massa- ja paperiteollisuus 1 155,1  
paperituoteteollisuus 64,8  
yhteensä 1 462,4  

 

Seuraavaksi kerrotaan kunkin toimialan tuotannon lisäyksellä käänteismatrii-

sin (kotimainen puu) kyseisen toimialan sarakkeen luvut. Tulomatriisin riveil-

tä nähdään eri toimialoilta välittömästi ja välillisesti tarvittavan tuotannon 

muutos. Kun toimialojen vaikutukset lasketaan riveittäin yhteen, saadaan 

metsäteollisuuden kasvun yhteisvaikutus kokonaistuotantoon (Taulukko L6). 

Samalla periaatteella lasketaan lopputuotteen peruspanossisältö-matriisista 

välittömät ja välilliset vaikutukset tuontiin ja arvonlisäykseen (Taulukko L7). 

 

Taulukko L6.  Kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon välitön ja välilli-

nen muutos vuoteen 2008,  jos kotimaisen puun tarjonta ei 

rajoita lisätuotantoa. 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous 225,7  
metsäteollisuus yhteensä 1 749,2  

sahateollisuus 118,3  
vaneri- ja muu levyteollisuus 75,1  
muu puuteollisuus 55,3  
huonekaluteollisuus 66,3  
massa- ja paperiteollisuus 1 355,7  
paperituoteteollisuus 78,5  

muut toimialat yhteensä 837,7  
yhteensä 2 812,6  
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Taulukko L7.  Kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon arvonlisäyksen ja 

tuontihyödykkeiden käytön muutos vuoteen 2008, jos koti-

maisen puun tarjonta ei rajoita lisätuotantoa. 

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti 0,0  
muu tuonti 281,8  
arvonlisäys ostajan hintaan 1 180,5  

 

 

Taulukossa L8 kuvataan vastaavalla tavalla lopputuotteen edellyttämä työlli-

syys-matriisista lasketut välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen. 

 

Taulukko L8.  Kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon työllisyyden väli-

tön ja välillinen muutos vuoteen 2008,  jos kotimaisen puun 

tarjonta ei rajoita lisätuotantoa. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 1 219  
metsäteollisuus yhteensä 4 712  

sahateollisuus 322  
vaneri- ja muu levyteollisuus 418  
muu puuteollisuus 371  
huonekaluteollisuus 689  
massa- ja paperiteollisuus 2 560  
paperituoteteollisuus 352  

muut toimialat yhteensä 5 497  
yhteensä 11 428  

 

Tuontipuuhun perustuvan tuotannon muutos 

Tuontipuuhun perustuvan tuotannon muutos vuoteen 2008 on kuvattu Tau-

lukossa L9. Tuontipuuta oletetaan olevan saatavilla teollisuuden tarvitsema 

määrä. Kunkin toimialan tuontipuuhun perustuva lopputuotteiden tuotannon 

lisäys lasketaan kaavalla: 

tuontipuuhun perustuvan lopputuotteiden tuotannon lisäys 

= toimialan kokonaistuotos * lopputuotteiden osuus tuotannosta * 

(1 - tuotannon kotimaisuusaste) * tuotannon lisäysprosentti (sa-

dasosina) 
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Taulukko L9.  Tuontipuuhun perustuvan tuotannon välitön muutos vuoteen 

2008, jos puun tarjonta ei rajoita lisätuotantoa  

 
Toimiala Tuotannon kasvu (milj. €) 

sahateollisuus 10,4  
vaneri- ja muu levyteollisuus 8,9  
muu puuteollisuus 6,7  
huonekaluteollisuus 8,8  
massa- ja paperiteollisuus 301,1  
paperituoteteollisuus 16,9  
yhteensä 352,9  

 

Taulukoissa L10-L12 esitetään tuontipuuhun perustuvan tuotannon välittö-

mät ja välilliset vaikutukset. Vaikutukset on laskettu samalla tavoin kuin 

laskettaessa kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon muutosta käyttäen 

nyt tuontipuun matriiseja. 

 

Taulukko L10. Tuontipuuhun perustuvan tuotannon välitön ja välillinen 

muutos vuoteen 2008,  jos puun tarjonta ei rajoita lisätuo-

tantoa. 

 
Toimiala Tuotannon kasvu (milj. €) 

metsätalous 0,0  
metsäteollisuus yhteensä 422,6  

sahateollisuus 20,6  
vaneri- ja muu levyteollisuus 10,2  
muu puuteollisuus 9,0  
huonekaluteollisuus 10,0  
massa- ja paperiteollisuus 352,4  
paperituoteteollisuus 20,4  

muut toimialat yhteensä 196,4  
Yhteensä 619,0  

 

Taulukko L11. Tuontipuuhun perustuvan tuotannon arvonlisäyksen ja tuon-

tihyödykkeiden käytön muutos vuoteen 2008,  jos puun tar-

jonta ei rajoita lisätuotantoa. 

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti 44,6  
muu tuonti 67,1  
arvonlisäys ostajan hintaan 241,1  
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Taulukko L12. Tuontipuuhun perustuvan tuotannon työllisyyden välitön ja 

välillinen muutos vuoteen 2008,  jos puun tarjonta ei rajoita 

lisätuotantoa. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 0  
metsäteollisuus yhteensä 1 033  

sahateollisuus 56  
vaneri- ja muu levyteollisuus 57  
muu puuteollisuus 60  
huonekaluteollisuus 104  
massa- ja paperiteollisuus 665  
paperituoteteollisuus 91  

muut toimialat yhteensä 1 273  
yhteensä 2 306  

 

Kotimaisen puun riittävyys 

Yllä olevassa laskelmassa oletettiin, että puun tarjonta ei rajoita tuotannon 

kasvua. Puun saatavuus vuoteen 2008 on varsinkin kotimaasta kuitenkin 

rajoitettua. Seuraavaksi lasketaankin, riittääkö kotimainen puu edellä kuvat-

tuun tuotannon kasvuun. Sahahakkeen kertymän oletetaan kasvavan tukin 

hakkuiden kanssa samassa suhteessa. Kunkin toimialan tarvitsema puun 

tarjonnan lisäys lasketaan kaavasta: 

Toimialan tarvitseman puun tarjonnan lisäys  

= tukin osuus toimialan puun käytöstä * tukin hakkuiden lisäys + 

kuidun osuus toimialan puun käytöstä * kuidun hakkuiden lisäys 

+ hakkeen osuus toimialan puun käytöstä * tukin hakkuiden lisä-

ys 

 

Mallissa tehtyjen oletusten mukaisesti puun hakkuut kotimaassa kasvavat 

ajanjaksolla 2001-2008 neljä prosenttia. Kuten taulukosta L9 nähdään, ko-

timaisen puun tarjonnan lisäys ei riitä kattamaan oletettua teollisuuden tuo-

tannon kasvua. Erotus kertoo osuuden, joka kotimaiseen puuhun perustu-

vasta tuotannosta jää toteutumatta riittämättömän puun tarjonnan kasvun 

takia (Taulukko 13).  
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Taulukko L13. Kotimaisen puun tarjonnan sekä teollisuuden puun tarpeen 

lisäys vuoteen 2008 mennessä (%). 

 
sahateollisuus 

puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 7,96 
erotus -3,96 

vaneri- ja muu levyteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 16,45 
erotus -12,45 

muu puuteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 16,45 
erotus -12,45 

huonekaluteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 16,45 
erotus -12,45 

massa- ja paperiteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 15,66 
erotus -11,66 

paperituoteteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 15,66 
erotus -11,66 

 

Taulukko L14.Kotimaisen puun riittämättömän tarjonnan vuoksi toteutu-

matta jäävä tuotannon määrä. 

 
Toimiala Toteutumaton tuotanto (milj. €) 

sahateollisuus 14,0  
vaneri- ja muu levyteollisuus 42,9  
muu puuteollisuus 28,8  
huonekaluteollisuus 37,8  
massa ja paperiteollisuus 860,0  
paperituoteteollisuus 48,2  
yhteensä 1 031,9  

 

Kotimaan puun tarvetta oletetaan katettavan tuontipuun käytön lisäämisellä. 

Taulukko L14 kertoo kuinka paljon kotimaiseen puuhun perustuvasta tuo-

tannosta siirtyy tuontipuuhun perustuvaan tuotantoon, jos tuontitarjonnassa 

ei ole rajoitteita. Jos puun tarjonta olisi kasvanut teollisuuden tarvetta 

enemmän, siirtymä olisi tapahtunut päinvastaiseen suuntaan. Taulukoista 

L15-L17 selviää, kuinka suuri kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon, 
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arvonlisäyksen ja työllisyyden väheneminen on, kun huomioon otetaan sekä 

välittömät että välilliset vaikutukset. 

 

Taulukko L15.  Siirtymä kotimaisesta puusta tuontipuuhun vähentää koti-

maiseen puuhun perustuvaa kokonaistuotantoa.  

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous  - 143,4  
metsäteollisuus yhteensä  -1 238,8  

sahateollisuus  -46,2  
vaneri- ja muu levyteollisuus -48,0  
muu puuteollisuus -35,8  
huonekaluteollisuus -42,2  
massa ja paperiteollisuus -1 008,2  
paperituoteteollisuus -58,3  

muut toimialat yhteensä  -591,4  
yhteensä  -1 973,6  

 

Metsätalouden 143,4 miljoonan euron alijäämästä välitön osuus on 125,8 

miljoonaa euroa.  

 

Taulukko L16.  Siirtymä kotimaisesta puusta tuontipuuhun vähentää koti-

maiseen puuhun perustuvaan tuotantoon liittyvää tuontia ja 

arvonlisäystä.  

 
 Muutos (Milj. €) 
 puun tuonti  -0,0  
 muu tuonti  -202,6  
 arvonlisäys ostajan hintaan -829,2  

 

Taulukko L17.  Siirtymä kotimaisesta puusta tuontipuuhun vähentää koti-

maiseen puuhun perustuvan tuotannon työllisyyttä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 metsätalous  -774  
 metsäteollisuus yhteensä  -3 237  

 sahateollisuus  -125  
 vaneri- ja muu levyteollisuus -267  
 muu puuteollisuus -241  
 huonekaluteollisuus -439  
 massa ja paperiteollisuus -1 903  
 paperituoteteollisuus -262  

 muut toimialat yhteensä  -3 842  
yhteensä -7 853  
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Tuontipuun saatavuuden ei oleta rajoittavan tuotantoa, joten teollisuus pys-

tyy tuottamaan vastaavan määrän tuontipuuta käyttämällä. Tämän vuoksi 

samalla tavalla kuin kotimaiseen puuhun perustuva tuotanto sekä työllisyys 

väheni, tulee tuontipuuhun perustuva tuotanto sekä työllisyys lisääntymään. 

Taulukoissa L18-L20 kuvataan siirtymän vuoksi tapahtuva tuontipuuhun 

perustuvan tuotannon, työllisyyden ja arvonlisäyksen välitön ja välillinen 

kasvu. 

 

Taulukko L18.  Siirtymä kotimaisesta puusta tuontipuuhun lisää tuontipuu-

hun perustuvaa kokonaistuotantoa. 

 
Toimiala Tuotannon muutos 

metsätalous 0,0  
metsäteollisuus yhteensä 1 237,8  

sahateollisuus 46,1  
vaneri- ja muu levyteollisuus 48,0  
muu puuteollisuus 35,8  
huonekaluteollisuus 42,2  
massa- ja paperiteollisuus 1 007,4  
paperituoteteollisuus 58,3  

muut toimialat yhteensä 572,6  
yhteensä 1 810,3  

 

Lisäykset metsäteollisuudessa ja muilla toimialoilla ovat itseisarvoltaan vä-

hän pienemmät kuin edellisen vaiheen vähennykset, koska kotimaisen met-

sätalouden välilliset vaikutukset jäävät pois. 

 

Taulukko L19.  Siirtymä kotimaisesta puusta tuontipuuhun lisää tuontipuu-

hun perustuvaan tuotantoon liittyvää tuontia ja arvonlisäys-

tä.  

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti  125,9 
muu tuonti 197,9 
arvonlisäys ostajan hintaan 708,1 
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Taulukko L20. Siirtymä kotimaisesta puusta tuontipuuhun lisää tuontipuu-

hun perustuvan tuotannon työllisyyttä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 0  
metsäteollisuus yhteensä 3 232  

sahateollisuus 125  
vaneri- ja muu levyteollisuus 267  
muu puuteollisuus 239  
huonekaluteollisuus 438  
massa- ja paperiteollisuus 1 901  
paperituoteteollisuus 262  

muut toimialat yhteensä 3 703  
yhteensä 6 935  

 

 

Kokonaiskehitys vuoteen 2008 mennessä 

Eri toimialojen kehitys vuoteen 2008 on riippuvainen sekä kotimaiseen puu-

hun että tuontipuuhun perustuvasta tuotannosta. Edellä esitettyjen muutos-

ten yhteisvaikutus saadaan laskemalla kaikki edelliset vaiheet yhteen. Met-

säsektorin yhteenlasketut välittömät ja välilliset vaikutukset sisältävä kehitys 

kuvataan Taulukoissa L21-L23.  

 

Taulukko L21.     Kokonaistuotannon muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 
metsätalous 82,3  
metsäteollisuus yhteensä 2 170,9  

sahateollisuus 138,8  
vaneri- ja muu levyteollisuus 85,4  
muu puuteollisuus 64,3  
huonekaluteollisuus 76,2  
massa- ja paperiteollisuus 1707,3  
paperituoteteollisuus 98,9  

muut toimialat yhteensä 1 005,0  
yhteensä 3 268,5  

 

Taulukko L22.    Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos vuoteen 2008 mennes-

sä. 

 
 Muutos (milj. €) 

puun tuonti 170,5  
muu tuonti 344,3  
arvonlisäys ostajan hintaan 1 300,4  
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Taulukko L23.    Työllisyyden muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 444  
metsäteollisuus yhteensä 5 740  

sahateollisuus 378  
vaneri- ja muu levyteollisuus 475  
muu puuteollisuus 430  
huonekaluteollisuus 791  
massa- ja paperiteollisuus 3 223  
paperituoteteollisuus 444  

muut toimialat yhteensä 6 630  
yhteensä 12 819  

 

Taulukko L23 ei kuitenkaan kerro työllistävän vaikutuksen nettomuutosta, 

sillä myös entinen, vuonna 2001 toteutunut tuotanto valmistetaan vuonna 

2008 korkeammalla työn tuottavuudella. Tämä vaikutus saadaan laskemalla 

vuoden 2001 metsäteollisuuden lopputuotteiden tuotannon edellyttämä työl-

lisyys kummankin vuoden tuottavuuden tasoilla ja vähentämällä vuoden 

2001 luvut vuoden 2008 luvuista. Kun erotus edelleen lisätään edellisessä 

asetelmassa esitettyihin määriin, saadaan metsäteollisuuden lopputuotteiden 

työllistävän vaikutuksen kokonaismuutos vuoteen 2008 (Taulukko L24). 

 

Taulukko L24.    Työllisyyden kokonaismuutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous -1 918  
metsäteollisuus yhteensä -6 078  

sahateollisuus -1 627  
vaneri- ja muu levyteollisuus -1 035  
muu puuteollisuus -901  
huonekaluteollisuus +75  
massa- ja paperiteollisuus -2 281  
paperituoteteollisuus -308  

muut toimialat yhteensä -1 772  
yhteensä -9 560  

 

Useimmat luvut ovat negatiivisia. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin 

tuotanto kasvaa hitaammin kuin työn tuottavuus. Toisaalta tapahtuu siirty-

mistä kotimaisesta puusta tuontipuuhun. Kun vuonna 2001 metsäteollisuu-

den lopputuotteiden tuotannosta 18,6 prosenttia perustui puun tuontiin, 

osuus vuoteen 2008 on noussut 25,5 prosenttiin. Siirtymä vähentää metsä-

teollisuuden lopputuotteiden työllistävää vaikutusta 915 henkilöllä. Vähennys 

kohdistuu luonnollisesti pääosin metsätalouteen. 
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2.3 Suojelun vaikutukset 
 

Toisessa vaiheessa edellisten laskelmien tuloksista tarvitaan vain lopputuot-

teiden toimialoittainen tuotanto vuonna 2008.  Tulokset on kuitenkin esitetty 

täydellisinä, jotta suojelun ja muiden tekijöiden vaikutuksia voidaan vertail-

la. 

 Lisäsuojelun vaikutukset puumarkkinoilla on kuvattu tämän raportin 

Luvussa 4. Budjettirajoiteskenaariossa ja luonnonsuojelulain mukaisella suo-

jeluohjelmalla tukkipuun ja hakkeen tarjonnan oletetaan vähenevän 1,31 

prosenttia ja kuitupuun tarjonnan 0,4 prosenttia. Sahahakkeen tarjonnan 

oletetaan siis riippuvan tukin tarjonnasta.  

 Kukin toimiala käyttää puutavaralajeja tuotannossaan eri suhteessa. 

Tämän vuoksi suojelun vaikutus heijastuu toimialoittain eri suuruisena. Tau-

lukossa L25 kuvataan suojelun aiheuttama kunkin toimialan tarvitseman 

puun tarjonnan muutos. Tarjonnan muutos on laskettu kaavalla: 

Toimialan tarvitseman puun tarjonnan vähennys  

= tukin osuus toimialan puun käytöstä * tukin hakkuiden vähen-

nys + kuidun osuus toimialan puun käytöstä * kuidun hakkuiden 

vähennys + hakkeen osuus toimialanpuun käytöstä * tukin hak-

kuiden vähennys 

 

Taulukko L25.    Toimialan tarvitseman puun tarjonnan vähennys. 

 
Toimiala Puun tarjonnan vähennys (%) 
 sahateollisuus  -1,23 
 vaneri- ja muu levyteollisuus -1,30 
 muu puuteollisuus  -1,23 
 huonekaluteollisuus  -1,23 
 massa ja paperiteollisuus -0,60 
 paperituoteteollisuus  -0,60 

 

Kunkin toimialan lopputuotteiden tuotannon oletetaan muuttuvan samassa 

suhteessa kuin sen tarvitseman puun tarjonta. Kotimaiseen puuhun perustu-

van tuotannon vähennys (Taulukko L26) saadaan kaavasta: 

Kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon vähennys  

= suojelusta johtuva toimialan tarvitseman puun tarjonnan vä-

hennys * [toimialan lopputuotteiden tuotanto vuonna 2001 + toi-

mialan lopputuotteiden tuotannon lisäys vuoteen 2008 + muiden 

tekijöiden aiheuttama siirtymä  kotimaiseen puuhun perustuvasta 
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tuotannosta (-) tai siirtymä kotimaiseen puuhun perustuvaan tuo-

tantoon (+) ] 

 

 

Taulukko L26.  Kotimaiseen puuhun perustuvan lopputuotteiden tuotannon 

muutos. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

sahateollisuus  -18,0  
vaneri- ja muu levyteollisuus -8,3  
muu puuteollisuus -5,9  
huonekaluteollisuus -6,9  
massa ja paperiteollisuus -46,3  
paperituoteteollisuus  -2,6  
yhteensä   -87,5  

 

Kun seuraavaksi kerrotaan kunkin toimialan vähennyksellä käänteismatriisin 

(kotimainen puu) kyseisen toimialan sarakkeen luvut, nähdään tulomatriisin 

riveiltä eri toimialoilta välittömästi ja välillisesti tarvittavan tuotannon muu-

tos. Kun eri toimialojen vaikutukset lasketaan riveittäin yhteen, saadaan 

metsäteollisuuden tuotannon vähennyksen yhteisvaikutus kokonaistuotan-

toon (Taulukko L27). 

 

Taulukko L27.  Suojelun aiheuttama metsäteollisuuden tuotannon vähe-

nemisen yhteisvaikutus kokonaistuotantoon. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous  -19,9  
metsäteollisuus yhteensä -102,8  

sahateollisuus  -21,9  
vaneri- ja muu levyteollisuus -9,1  
muu puuteollisuus -5,9  
huonekaluteollisuus -7,7  
massa ja paperiteollisuus -55,0  
paperituoteteollisuus -3,2  

muut toimialat yhteensä -49,8  
yhteensä  -172,5  

 

Taulukosta L28 näkyy samalla tavalla lopputuotteen peruspanossisältö–

matriisista (kotimainen puu) lasketut välittömät ja välilliset vaikutukset 

tuontiin ja arvonlisäykseen. 
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Taulukko L28.  Suojelun vaikutus tuontiin ja arvonlisäykseen. 

 
 Muutos (milj. €) 

 puun tuonti    -0,0 
 muu tuonti   -15,4 
 arvonlisäys ostajan hintaan  -72,1 

 

Vastaavasti lopputuotteen edellyttämä työllisyysmatriisista (kotimainen puu) 

lasketaan välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen. Suojelun vaikutus 

työllisyyteen esimerkkiskenaariossa esitetään Taulukossa L29.  

 

Taulukko L29.   Suojelun vaikutus työllisyyteen. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous  -107  
metsäteollisuus yhteensä  -348  

sahateollisuus -60  
vaneri- ja muu levyteollisuus -50  
muu puuteollisuus -40  
huonekaluteollisuus -80  
massa ja paperiteollisuus -104  
paperituoteteollisuus -14  

muut toimialat yhteensä  -343  
yhteensä -799  

 

 

Korvaavan tuontipuun käyttö 

Metsien suojelun vaikutusten suuruuden kannalta mahdollisuus tuontipuun 

käyttöön on keskeistä. Tässä esimerkissä oletetaan, että suojelun seurauk-

sena menetettävä kuitupuun ja hakkeen tarjonta voidaan korvata täysin 

tuonnilla. Tämän vuoksi siirtymä kotimaisesta tuontipuuhun on siten kuitu-

puulla + 0,40 prosenttia ja hakkeella + 1,31 prosenttia. Näin saadaan toimi-

aloittaiset siirtymät kotimaisesta tuontipuuhun (Taulukko L30), mikä laske-

taan kaavalla: 

Toimialan tarvitseman puun tuonnin lisäys  

= tukin osuus toimialan puun käytöstä * tukin tuonnin lisäys + 

kuidun osuus toimialan puun käytöstä * kuidun tuonnin lisäys + 

hakkeen osuus toimialan puun käytöstä * hakkeen tuonnin lisäys 
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Taulukko L30.  Suojelun seurauksena tapahtuva siirtymä kotimaisesta 

puusta tuontipuuhun. 

 
Toimiala Siirtymä (%) 

 sahateollisuus   + 0,03 
 vaneri- ja muu levyteollisuus + 0,29 
 muu puuteollisuus  + 0,03 
 huonekaluteollisuus  + 0,03 
 massa ja paperiteollisuus + 0,60 
 paperituoteteollisuus  + 0,60 

 

Tuontipuuhun perustuva tuotanto kasvaa. Tuontipuuhun perustuvan tuotan-

non lisäyksen suuruus näkyy Taulukosta L31. Lisäys lasketaan kaavalla: 

Toimialan tuontipuuhun perustuvan tuotannon lisäys  

= toimialan tarvitseman puun tuontitarjonnan lisäys * [toimialan 

lopputuotteiden tuotanto vuonna 2001 + toimialan lopputuottei-

den tuotannon lisäys vuoteen 2008 + muiden tekijöiden aiheut-

tama siirtymä  kotimaiseen puuhun perustuvasta tuotannosta (-) 

tai siirtymä kotimaiseen puuhun perustuvaan tuotantoon (+) ] 

 

Taulukko L31.  Tuontipuuhun perustavan lopputuotteiden tuotannon kasvu. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

sahateollisuus + 0,5  
vaneri- ja muu levyteollisuus + 1,9  
muu puuteollisuus + 0,1  
huonekaluteollisuus + 0,2  
massa- ja paperiteollisuus + 46,0  
paperituoteteollisuus + 2,6  
yhteensä + 51,3  

 

Metsien suojelun seurauksena vähenevää kotimaisen puun käyttöä korva-

taan siis lisäämällä tuontipuun käyttöä. Tuontipuun korvaavan käytön aihe-

uttamat välittömät ja välilliset vaikutukset lasketaan kuten edellisessä vai-

heessa, käyttäen tuontipuuhun perustuvan tuotannon matriiseja. Vaikutuk-

set tuotantoon, työllisyyteen sekä arvonlisäykseen esitetään Taulukoissa 

L32, L33 ja L34. 
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Taulukko L32.  Kokonaistuotannon muutos, kun suojelun seurauksena su-

pistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta korvataan tuonti-

puulla. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous 0,0  
metsäteollisuus yhteensä 61,3  

sahateollisuus 1,7  
vaneri- ja muu levyteollisuus 2,0  
muu puuteollisuus 0,5  
huonekaluteollisuus 0,3  
massa- ja paperiteollisuus 53,8  
paperituoteteollisuus 3,1  

muut toimialat yhteensä 28,6  
yhteensä 89,9  

 

Taulukko L33.  Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos, kun suojelun seurauk-

sena supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta korvataan 

tuontipuulla. 

 
 Muutos (milj. €) 

puun tuonti   6,2  
muu tuonti  9,8  
arvonlisäys ostajan hintaan 35,3  

 

Taulukko L34. Kokonaistyöllisyyden muutos, kun suojelun seurauksena 

supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta korvataan tuonti-

puulla. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 0  
metsäteollisuus yhteensä 137  

sahateollisuus 5  
vaneri- ja muu levyteollisuus 11  
muu puuteollisuus 3  
huonekaluteollisuus 3  
massa- ja paperiteollisuus 102  
paperituoteteollisuus 14  

muut toimialat yhteensä 184  
yhteensä 321  

 

Suojelun nettovaikutus 

Suojelun nettovaikutus saadaan laskemalla edellisten vaiheiden summat 

yhteen. Tässä esimerkkinä käytettävän, budjettirajoiteskenaarion, luonnon-

suojelulain mukaisen suojeluohjelman aiheuttamat yhteenlasketut vaikutuk-
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set tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäykseen esitetään Taulukoissa L35, 

L36 ja L37. 

 

Taulukko L35.    Suojelun välittömät ja välilliset vaikutukset tuotantoon. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

 metsätalous   -19,9  
 metsäteollisuus yhteensä  -41,5  

 sahateollisuus  -20,2  
 vaneri- ja muu levyteollisuus -7,0  
 muu puuteollisuus -5,5  
 huonekaluteollisuus -7,4  
 massa ja paperiteollisuus -1,3  
 paperituoteteollisuus -0,1  

 muut toimialat yhteensä  -21,1  
yhteensä  -82,5  

 

Taulukko L36.  Suojelun välittömät ja välilliset vaikutukset tuontiin ja ar-

vonlisäykseen. 

 
 Muutos (Milj. €) 

puun tuonti  + 6,2  
muu tuonti  - 5,6  
arvonlisäys ostajan hintaan -36,8  

 

Taulukko L37.  Suojelun välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 metsätalous   -107  
 metsäteollisuus yhteensä  -211  

 sahateollisuus  -55  
 vaneri- ja muu levyteollisuus -39  
 muu puuteollisuus -37  
 huonekaluteollisuus -77  
 massa ja paperiteollisuus -2  
 paperituoteteollisuus -1  

 muut toimialat yhteensä  -159  
yhteensä -477  

 

Arvio tuonnin lisäysmahdollisuudesta vaikuttaa ratkaisevasti tuloksiin. Esi-

merkiksi jos oletetaan, että kaikki lisäsuojelun seurauksena supistuva puu 

voidaan korvata tuonnilla, jää työllisyyden vähennys 127 henkilöön. Jos taas 

korvaus mahdollisuutta ei olisi, nousisi luku 798 työlliseen. 

 Suojelun mahdollisesti tuottaman matkailun lisäyksen hyötyjä ei ole 

mahdollista tarkastella tällä mallilla, koska valmiit panos-tuotosaineistot 

eivät sisällä toimialaa matkailu. Matkailijoiden käyttämiä palveluita sisältyy 
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useamman eri toimialan tuotantoon. Uuden mallisovelluksen tekeminen olisi 

mahdollista, mutta alkuperäisaineiston kerääminen vaatisi erillisen, laajan ja 

kalliin tutkimuksen tekemistä. Ja mikä olisi todellinen kysynnän nettolisäys, 

jos kulutusta ainoastaan siirtyy paikkakunnalta toiselle? Vastaus olisi lisäksi 

erilainen paikallisessa, alueellisessa ja kansantaloudellisessa tarkastelussa 

 

 

3 Aluemallin sovellus 
 

3.1 Lähtötiedot 
 

Aluemalli on edellä kuvatun kansantalouden mallin muunnos. Siihen on lisät-

ty yksi uusi osio, raakapuun nettovienti. Lisäksi osa syöttötiedoista on alu-

eellisia. Mallin rakenne kuvataan seuraavassa esimerkkilaskelman avulla. 

Alueena on kuvitteellinen metsäkeskus Esimerkki-Suomi. Todellisten metsä-

keskusten kaikkia tietoja ei voida esittää yksityiskohtaisella toimialajaolla 

tietosuojan takia, koska tietyillä toimialoilla on eri alueilla liian vähän yrityk-

siä9.  

 Panos- ja tuotosrakenteiden oletetaan olevan samat kuin koko kansan-

taloudessa keskimäärin eli perusaineistona ovat 33-toimialaiset vuoden 2001 

kansantalouden panos-tuotostaulukot. Alueellisia taulukoita ei voida käyttää, 

koska uusimmat ovat vuodelta 1995 ja ne on laadittu tähän tarkoitukseen 

soveltumattomalla alue- ja toimialajaolla. Taulukossa L38 on kuvattu metsä-

teollisuuden tuotannon arvo Esimerkki-Suomessa vuonna 2001. 

  

Taulukko L38. Metsäteollisuuden tuotannon arvo Esimerkki-Suomessa 

vuonna 2001. 

 
Toimiala Tuotannon arvo (milj. €) 

sahateollisuus 100,0  
vaneri- ja muu levyteollisuus 200,0  
muu puuteollisuus 150,0  
huonekaluteollisuus 100,0  
massa- ja paperiteollisuus 1 400,0  
paperituoteteollisuus 50,0  

 

                                                 
9  Varsinaisen tutkimusraportin alueelliset laskelmat on tehty tarkalla toimialajaolla, 
mutta tulokset esitetään jaolla metsätalous, metsäteollisuus ja muut toimialat. 
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Alueellisessa tarkastelussa ’kotimaiseksi’ puuksi luetaan omalta alueelta saa-

tava puu, tuontipuuta taas on muualta Suomesta tai ulkomailta saatava puu. 

Näin Taulukossa L39 esitettävä kunkin toimialan puun käytön alueellisuusas-

te voidaan laskea  kaavalla: 

kunkin toimialan puun käytön alueellisuusaste 

= oman alueen tukin osuus tukin käytöstä * tukin osuus puun 

käytöstä + oman alueen kuidun osuus kuidun käytöstä * kuidun 

osuus puun käytöstä + oman alueen hakkeen osuus hakkeen käy-

töstä * hakkeen osuus puun käytöstä 

 

Taulukko L39.  Esimerkki-Suomen puun käytön alueellisuusasteet vuonna 

2001. 
 

Toimiala Alueellisuusaste (%) 
sahateollisuus  94,0 
vaneri- ja muu levyteollisuus 96,7 
muu puuteollisuus 94,0 
huonekaluteollisuus 94,0 
massa- ja paperiteollisuus 78,7 
paperituoteteollisuus  78,7 

 

Lopputuotteiden kysynnän kasvuprosentit, lopputuotteiden osuudet tuotan-

nosta, puun tarjonnan lisäysprosentit sekä toimialojen puutavaralajien välit-

tömän käytön jakaumat oletetaan tässä samoiksi kuin koko kansantalouden 

mallissa. Ne ovat kuitenkin vapaasti muutettavissa, jos käytössä on tarkem-

paa alueellista tietoa. 

 

 

3.2 Metsäsektorin kehitys vuoteen 2008 ilman lisäsuojelua 
 

Alueen omaan puuhun perustuva tuotanto 

Laskennan ensimmäisessä vaiheessa oletetaan sekä oman alueen puuhun 

että tuontipuuhun perustuvan tuotannon kasvavan samassa suhteessa. Tau-

lukossa L40 esitetään vuoteen 2008 mennessä tapahtuva lopputuotteiden 

tuotannon kasvu, kun alueen oman puun tarjonnan ei oleteta rajoittavan 

lisätuotantoa. Kunkin toimialan oman alueen puuhun perustuva lopputuot-

teiden tuotannon lisäys lasketaan kaavasta: 

Kunkin toimialan oman alueen puuhun perustuva loppu-

tuotteiden tuotannon lisäys 
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= toimialan kokonaistuotos * lopputuotteiden osuus tuotannosta * 

tuotannon alueellisuusaste * kysynnän lisäysprosentti (osuudet ja 

prosentit sadasosina) 

 

Taulukko L40.  Lopputuotteiden tuotannon kasvu vuoteen 2008, kun oman 

alueen puun tarjonta ei rajoita lisätuotantoa.  

 
Toimiala Tuotannon kasvu (milj. €) 

sahateollisuus  2,7  
vaneri- ja muu levyteollisuus 16,5  
muu puuteollisuus 4,6  
huonekaluteollisuus 5,3  
massa- ja paperiteollisuus 115,2  
paperituoteteollisuus  3,5  
yhteensä 147,8  

 

Välittömät ja välilliset vaikutukset lasketaan kuten kansantalouden mallissa, 

käyttäen kotimaiseen puuhun perustuvan tuotannon panos-tuotosmatriiseja.  

Vaikutukset kuvataan Taulukoissa L41-L43. 

 

Taulukko L41.  Alueen omaan puuhun perustuvan tuotannon välitön ja 

välillinen muutos vuoteen 2008,  jos alueen puun tarjonta 

ei rajoita lisätuotantoa. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous 22,5  
metsäteollisuus yhteensä 175,8  

sahateollisuus 7,5  
vaneri- ja muu levyteollisuus 17,4  
muu puuteollisuus 5,7  
huonekaluteollisuus 5,9  
massa- ja paperiteollisuus 134,5  
paperituoteteollisuus 4,8  

muut toimialat yhteensä 84,3  
yhteensä 282,6  

 

Taulukko L42. Alueen omaan puuhun perustuvan tuotannon arvonlisäyksen 

ja tuontihyödykkeiden käytön muutos vuoteen 2008, jos alu-

een puun tarjonta ei rajoita lisätuotantoa. 

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti 0,0  
muu tuonti 28,2  
arvonlisäys ostajan hintaan 119,6  
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Taulukko L43.  Alueen omaan puuhun perustuvan tuotannon työllisyyden 

välitön ja välillinen muutos vuoteen 2008,  jos alueen puun 

tarjonta ei rajoita lisätuotantoa. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 122  
metsäteollisuus yhteensä 492  

sahateollisuus 20  
vaneri- ja muu levyteollisuus 97  
muu puuteollisuus 38  
huonekaluteollisuus 62  
massa- ja paperiteollisuus 254  
paperituoteteollisuus 21  

muut toimialat yhteensä 552  
yhteensä 1 166  

 

Tuontipuuhun perustuva tuotanto 

Seuraavassa vaiheessa lasketaan taulukossa L44 esitettävä tuontipuuhun 

perustuva tuotannon lisäys kaavalla: 

Kunkin toimialan tuontipuuhun perustuva lopputuotteiden 

tuotannon lisäys 

= toimialan kokonaistuotos * lopputuotteiden osuus tuotannosta * 

(1 – tuotannon alueellisuusaste) *  tuotannon lisäysprosentti 

(osuudet ja prosentit sadasosina) 

 

Taulukko L44.  Tuontipuuhun perustuva lopputuotteiden tuotannon kasvu 

vuoteen 2008. 

 
Toimiala Tuotannon kasvu (milj. €) 

sahateollisuus  0,2  
vaneri- ja muu levyteollisuus 0,6  
muu puuteollisuus 0,3  
huonekaluteollisuus 0,3  
massa- ja paperiteollisuus 31,2  
paperituoteteollisuus  0,9  
yhteensä 33,5  

 

Välittömät ja välilliset vaikutukset lasketaan käyttäen nyt tuontipuuhun pe-

rustuvan tuotannon matriiseja. Vaikutukset esitetään Taulukoissa L45-L47. 
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Taulukko L45. Tuontipuuhun perustuvan kokonaistuotannon välitön ja välil-

linen muutos vuoteen 2008,  jos puun tarjonta ei rajoita lisä-

tuotantoa. 

 
Toimiala Tuotannon kasvu (milj. €) 

metsätalous 0,0  
metsäteollisuus yhteensä 40,0  

sahateollisuus 1,0  
vaneri- ja muu levyteollisuus 0,7  
muu puuteollisuus 0,5  
huonekaluteollisuus 0,4  
massa- ja paperiteollisuus 36,2  
paperituoteteollisuus 1,3  

muut toimialat yhteensä 18,8  
Yhteensä 58,8  

 

Taulukko L46.  Tuontipuuhun perustuvan tuotannon arvonlisäyksen ja 

tuontihyödykkeiden käytön muutos vuoteen 2008,  jos 

puun tarjonta ei rajoita lisätuotantoa. 

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti 4,0  
muu tuonti 6,4  
arvonlisäys ostajan hintaan 23,1  

 

Taulukko L47.  Tuontipuuhun perustuvan tuotannon työllisyyden välitön ja 

välillinen muutos vuoteen 2008,  jos puun tarjonta ei rajoi-

ta lisätuotantoa. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 0  
metsäteollisuus yhteensä 88  

sahateollisuus 3  
vaneri- ja muu levyteollisuus 4  
muu puuteollisuus 3  
huonekaluteollisuus 4  
massa- ja paperiteollisuus 68  
paperituoteteollisuus 6  

muut toimialat yhteensä 121  
yhteensä 209  

 

Vaikka alueelle tuodaan puuta, tuotetaan Esimerkki-Suomessa puuta yli 

oman teollisuuden tarpeen. Tämän vuoksi syntyy raakapuun nettovientiä 

muualle Suomeen. Nettovientiä on ristikkäiskaupassa alueelle tuodun mää-

rän ylittävä osa viennistä. Vuonna 2001 metsätalouden tuotannon arvo oli 

325 miljoonaa euroa, tästä vietiin nettomääräisesti 20 % eli 65 miljoonaa 
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euroa. Jos hakkuut kasvavat esimerkiksi 4 %, kasvaa vienti 2,6 miljoonalla 

eurolla. Tämän välittömät ja välilliset vaikutukset lasketaan kertomalla muu-

toksella matriisien metsätalouden sarakkeen luvut. Vaikutukset esitetään 

Taulukoissa L48-50. 

 

Taulukko L48.  Nettoviennin kasvun vaikutus kokonaistuotantoon vuoteen 

2008 mennessä. 

 
Toimiala Tuotannon kasvu (milj. €) 

metsätalous 3,0  
metsäteollisuus yhteensä 0,0  

sahateollisuus 0,0  
vaneri- ja muu levyteollisuus 0,0  
muu puuteollisuus 0,0  
huonekaluteollisuus 0,0  
massa- ja paperiteollisuus 0,0  
paperituoteteollisuus 0,0  

muut toimialat yhteensä 0,4  
Yhteensä 3,4  

 

Taulukko L49.  Nettoviennin kasvun vaikutus arvonlisäyksen ja tuonti-

hyödykkeiden käyttöön vuoteen 2008 mennessä. 

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti 0,0 
muu tuonti 0,1 
arvonlisäys ostajan hintaan 2,5 

 

Taulukko L50.  Nettoviennin kasvun vaikutus työllisyyteen vuoteen 2008 

mennessä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 16  
metsäteollisuus yhteensä  0  

sahateollisuus  0  
vaneri- ja muu levyteollisuus  0  
muu puuteollisuus  0  
huonekaluteollisuus  0  
massa- ja paperiteollisuus  0  
paperituoteteollisuus  0  

muut toimialat yhteensä  3  
yhteensä 19  

 

Seuraavassa vaiheessa lasketaan, riittääkö puu edellä kuvattuun oman alu-

een puuhun perustuvan tuotannon kasvuun. Taulukossa L51 esitettävä kun-

kin toimialan tarvitseman puun tarjonnan lisäys lasketaan kaavalla: 
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Kunkin toimialan tarvitseman puun tarjonnan lisäys 

tukin osuus toimialan puun käytöstä * tukin hakkuiden lisäys + 

kuidun osuus toimialan puun käytöstä * kuidun hakkuiden lisäys 

+ hakkeen osuus toimialan puun käytöstä * tukin hakkuiden lisä-

ys  

 

Sahahakkeen kertymän oletetaan siis kasvavan samassa suhteessa kuin 

tukin hakkuut. Kotimaisen puun tarjonnan lisäys ei aivan riitä oletettuun 

teollisuuden tuotannon kasvuun (Taulukko L51). Tässä käytetään koko kan-

santalouden mallissa olleita lukuja, mutta ne ovat korvattavissa, jos saata-

vissa on tarkempia alueellisia tietoja. 

 

Taulukko L51.  Kotimaisen puun tarjonnan sekä teollisuuden puun tarpeen 

lisäys vuoteen 2008 mennessä (%). 

 
sahateollisuus 

puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 7,96 
erotus -3,96 

vaneri- ja muu levyteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 16,45 
erotus -12,45 

muu puuteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 16,45 
erotus -12,45 

huonekaluteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 16,45 
erotus -12,45 

massa- ja paperiteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 15,66 
erotus -11,66 

paperituoteteollisuus 
puun tarjonnan lisäys 4,00 
tuotannon lisäys 15,66 
erotus -11,66 

 

Erotus kertoo osuuden, joka oman alueen puuhun perustuvasta lopputuot-

teiden tuotannosta jää toteutumatta riittämättömän puun tarjonnan kasvun 

takia. Toimialoittaiset vähennykset on esitetty taulukossa L52. 
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Taulukko L52. Alueen puun riittämättömän tarjonnan vuoksi toteutumatta 

jäävä tuotannon määrä. 

 
Toimiala Toteutumaton tuotanto (milj. €) 

sahateollisuus 0,5  
vaneri- ja muu levyteollisuus 10,4  
muu puuteollisuus 3,0  
huonekaluteollisuus 3,4  
massa- ja paperiteollisuus 85,8  
paperituoteteollisuus 2,6  
yhteensä 105,7  

 

Tämän verran oman alueen puuhun perustuvasta tuotannosta siirtyy tuonti-

puuhun perustuvaan tuotantoon (jos puun tarjonta olisi kasvanut teollisuu-

den tarvetta enemmän, siirtymä olisi tapahtunut päinvastaiseen suuntaan)10. 

Taulukoissa L53-L55 esitettävät vaikutukset lasketaan kuten edellisissä vai-

heissa. 

 

Taulukko L53.  Siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun vähentää alu-

een puuhun perustuvaa kokonaistuotantoa.  

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous  -15,3  
metsäteollisuus yhteensä  -126  

sahateollisuus  -3,9  
vaneri- ja muu levyteollisuus -11,1  
muu puuteollisuus -3,7  
huonekaluteollisuus -3,8  
massa- ja paperiteollisuus -100  
paperituoteteollisuus -3,5  

muut toimialat yhteensä  -60,4  
yhteensä  -201,7  

 

Metsätalouden 15,3 miljoonan euron alijäämästä välitön osuus on 13,5 mil-

joonaa euroa.  

 

                                                 
10  Tässä oletetaan siis, että ristikkäiskaupan osuus pysyy muuttumattomana, sekä 
puun nettovienti että puun tuonti kasvavat. Olisi mahdollista laskea myös niin, että 
puuttuvaa puuta otettaisiin osittain nettoviennistä ja siirtymää vähennettäisiin vastaa-
valla määrällä. Lopputulos ei kuitenkaan muuttuisi, metsätalouden yhteenlaskettu 
muutos kaikkien vaiheiden jälkeen olisi kummallakin laskutavalla sama, samoin met-
säteollisuuden. Nyt valittu tapa on  kuitenkin malliteknisesti yksinkertaisempi. 
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Taulukko L54.  Siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun vähentää alu-

een puuhun perustuvaan tuotantoon liittyvää tuontia ja ar-

vonlisäystä.  

 
 Muutos (Milj. €) 
 puun tuonti  -0,0 
 muu tuonti  -20,4 
 arvonlisäys ostajan hintaan -85,4 

 

Taulukko L55.  Siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun vähentää alu-

een puuhun perustuvan tuotannon työllisyyttä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

 metsätalous  -83  
 metsäteollisuus yhteensä  -341  

 sahateollisuus  -11  
 vaneri- ja muu levyteollisuus -62  
 muu puuteollisuus -25  
 huonekaluteollisuus -39  
 massa- ja paperiteollisuus -189  
 paperituoteteollisuus -16  

 muut toimialat yhteensä  -393  
yhteensä -817  

 

Tuontipuun saatavuuden ei oleteta rajoittavan tuotantoa ja tämän vuoksi 

teollisuus pystyy tuottamaan vastaavan määrän tuontipuuta käyttämällä. 

Tämä vuoksi samalla tavalla kuin oman alueen puuhun perustuva tuotanto 

sekä työllisyys väheni, tulee tuontipuuhun perustuva tuotanto sekä työllisyys 

lisääntymään. Taulukoissa L56-L58 kuvataan siirtymän vuoksi tapahtuva 

tuontipuuhun perustuvan tuotannon, työllisyyden ja arvonlisäyksen välitön ja 

välillinen kasvu. 

 

Taulukko L56.  Siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun lisää tuontipuu-

hun perustuvaa kokonaistuotantoa. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj.€) 

Metsätalous 0,0  
metsäteollisuus yhteensä 25,8  

sahateollisuus 3,8  
vaneri- ja muu levyteollisuus 11,1  
muu puuteollisuus 3,7  
huonekaluteollisuus 3,8  
massa- ja paperiteollisuus 99,9  
paperituoteteollisuus 3,5  

muut toimialat yhteensä 59,0  
yhteensä 184,3  
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Lisäykset metsäteollisuudessa ja muilla toimialoilla ovat itseisarvoltaan vä-

hän pienemmät kuin edellisen vaiheen vähennykset, koska oman alueen 

metsätalouden välilliset vaikutukset jäävät pois. 

 

Taulukko L57.  Siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun lisää tuontipuu-

hun perustuvaan tuotantoon liittyvää tuontia ja arvonlisäys-

tä.  

 
 Muutos (milj. €) 
puun tuonti  13,5 
muu tuonti 19,9 
arvonlisäys ostajan hintaan 72,4 

 

Taulukko L58.  Siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun lisää tuontipuu-

hun perustuvan tuotannon työllisyyttä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 0  
metsäteollisuus yhteensä 341  

sahateollisuus 11  
vaneri- ja muu levyteollisuus 62  
muu puuteollisuus 25  
huonekaluteollisuus 39  
massa- ja paperiteollisuus 189  
paperituoteteollisuus 16  

muut toimialat yhteensä 379  
yhteensä 720  

 

Kokonaiskehitys vuoteen 2008 mennessä 

Tarkasteltujen muutosten yhteisvaikutus saadaan laskemalla viiden edellisen 

vaiheen rivisummat yhteen (Taulukot L59-61). 

 

Taulukko L59.    Kokonaistuotannon muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 
metsätalous 10,1  
metsäteollisuus yhteensä 215,7  

sahateollisuus 8,6  
vaneri- ja muu levyteollisuus 18,0  
muu puuteollisuus 6,2  
huonekaluteollisuus 6,3  
massa- ja paperiteollisuus 170,6  
paperituoteteollisuus 6,0  

muut toimialat yhteensä 101,5  
yhteensä 327,4  
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Taulukko L60.  Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
 Muutos (milj. €) 

puun tuonti 17,4  
muu tuonti 34,2  
arvonlisäys ostajan hintaan 132,3  

 

Taulukko L61.   Työllisyyden muutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous 55  
metsäteollisuus yhteensä 580  

sahateollisuus 23  
vaneri- ja muu levyteollisuus 100  
muu puuteollisuus 41  
huonekaluteollisuus 66  
massa- ja paperiteollisuus 322  
paperituoteteollisuus 27  

muut toimialat yhteensä 661  
yhteensä 1296  

 

Lopuksi lasketaan metsäteollisuuden lopputuotteiden työllistävän vaikutuk-

sen kokonaismuutos vähentämällä edellä olevasta lisäyksestä työn tuotta-

vuuden kohoamisen vaikutus aikaisemman tuotannon osalta. Aikaisempi 

tuotanto sisältää metsäteollisuuden lopputuotteet ja raakapuun nettoviennin 

vuonna 2001. Laskenta tapahtuu samoin kuin kansantalouden mallissa. Työl-

lisyyden kokonaismuutos vuoteen 2008 on esitetty Taulukossa L62.  

 

Taulukko L62.    Työllisyyden kokonaismuutos vuoteen 2008 mennessä. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous -154  
metsäteollisuus yhteensä -619  

sahateollisuus -74  
vaneri- ja muu levyteollisuus -220  
muu puuteollisuus -86  
huonekaluteollisuus -7  
massa- ja paperiteollisuus -228  
paperituoteteollisuus -19  

muut toimialat yhteensä -137  
yhteensä -911  

 

Useimmat luvut ovat negatiivisia, koska tuotanto kasvaa hitaammin kuin 

työn tuottavuus ja toisaalta tapahtuu siirtymistä oman alueen puusta muual-

ta Suomesta ja ulkomailta tuotuun puuhun. 
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3.3 Suojelun vaikutukset 
 

Toisessa vaiheessa lasketaan omalla alueella tapahtuvan suojelun  lisäänty-

misen vaikutukset. Muiden alueiden mahdollinen suojelu voidaan sisällyttää 

oletuksiin tuontipuun saatavuudesta. 

 Lisäsuojelun vaikutukset puun tarjontaan saadaan alueellistetusta puu-

markkinamallista (Mäki-Hakola, 2004). Esimerkki-Suomessa ja skenaariossa 

nimeltä ’budjettirajoiteskenaario, luonnonsuojelulain mukainen suojeluoh-

jelma’ tarjonnan oletetaan vähenevän tukilla ja hakkeella 1,01 prosenttia ja 

kuitupuulla 0,42 prosenttia. Sahahakkeen tarjonnan oletetaan siis riippuvan 

tukin tarjonnasta. Yhteensä hakkuut vähenevät 0,77 prosenttia. Kunkin toi-

mialan tarvitseman puun tarjonnan vähennys esitetään Taulukossa  L63 ja 

se on laskettu kaavalla: 

Kunkin toimialan tarvitseman puun tarjonnan vähennys 

=tukin osuus toimialan osuus käytöstä * tukin hakkuiden vähen-

nys + kuidun osuus toimialan puun käytöstä * kuidun hakkuiden 

vähennys + hakkeen osuus toimialan puun käytöstä * tukin hak-

kuiden vähennys 

 

Taulukko L63.    Toimialan tarvitseman puun tarjonnan vähennys. 

 
Toimiala Puun tarjonnan vähennys (%) 
 Sahateollisuus  -0,96 
 vaneri- ja muu levyteollisuus -1,00 
 muu puuteollisuus  -0,96 
 huonekaluteollisuus  -0,96 
 massa- ja paperiteollisuus -0,55 
 paperituoteteollisuus  -0,55 

 

Kunkin toimialan lopputuotteiden oletetaan muuttuvan samassa suhteessa 

kuin sen tarvitseman puun tarjonta. Taulukossa L64 esitettävä oman alueen 

puuhun perustuvan tuotannon vähennys saadaan kaavasta: 

oman alueen puuhun perustuvan tuotannon vähennys 

=suojelusta johtuva toimialan tarvitseman puun tarjonnan vähen-

nys * [toimialan oman alueen puuhun perustuva lopputuotteiden 

tuotanto vuonna 2001 + tämän lisäys vuoteen 2008 + muiden te-

kijöiden aiheuttama siirtymä oman alueen puuhun perustuvasta 

tuotannosta (-) tai siirtymä oman alueen puuhun perustuvaan 

tuotantoon(+)] 
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Taulukko L64.    Oman alueen puuhun perustuvan tuotannon muutos. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

sahateollisuus  -0,5 
vaneri- ja muu levyteollisuus -1,6 
muu puuteollisuus -0,4 
huonekaluteollisuus -0,5 
massa- ja paperiteollisuus -4,2 
paperituoteteollisuus  -0,1 
yhteensä   -7,4 

 

Nyt kerrotaan kunkin toimialan vähennyksellä käänteismatriisin (kotimainen 

puu) kyseisen toimialan sarakkeen luvut. Tulomatriisin riveiltä nähdään eri 

toimialoilta välittömästi ja välillisesti tarvittavan tuotannon muutos. Kun 

toimialojen vaikutukset lasketaan riveittäin yhteen, saadaan metsäteollisuu-

den tuotannon vähennyksen yhteisvaikutus kokonaistuotantoon (Taulukko 

L65). 

 

Taulukko L65.  Suojelun aiheuttaman metsäteollisuuden tuotannon vähe-

nemisen yhteisvaikutus kokonaistuotantoon. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous  -1,4  
metsäteollisuus yhteensä -8,7  

sahateollisuus  -0,8  
vaneri- ja muu levyteollisuus -1,6  
muu puuteollisuus -0,5  
huonekaluteollisuus -0,5  
massa- ja paperiteollisuus -5,0  
paperituoteteollisuus -0,2  

muut toimialat yhteensä -4,1  
yhteensä  -14,2  

 

Samoin menetellen saadaan lopputuotteen peruspanossisältömatriisista (ko-

timainen puu) välittömät ja välilliset vaikutukset tuontiin ja arvonlisäykseen 

(Taulukko L66). 

 

Taulukko L66.    Suojelun vaikutus tuontiin ja arvonlisäykseen. 

 
 Muutos (milj. €) 

 puun tuonti   -0,0 
 muu tuonti   -1,3 
 arvonlisäys ostajan hintaan  -6,0 
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Vastaavasti lopputuotteen edellyttämä työllisyysmatriisista (kotimainen puu) 

lasketaan välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen. Suojelun vaikutus 

työllisyyteen esitetään Taulukossa L67.  

 

Taulukko L67.    Suojelun vaikutus työllisyyteen. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous  -8  
metsäteollisuus yhteensä  -30  

sahateollisuus -2  
vaneri- ja muu levyteollisuus -9  
muu puuteollisuus -3  
huonekaluteollisuus -6  
massa- ja paperiteollisuus -9  
paperituoteteollisuus -1  

muut toimialat yhteensä  -28  
yhteensä -66  

 

Oletetaan, että puuttuva kuitupuu ja hake voidaan korvata täysin tuonnilla 

ulkomailta esimerkiksi Venäjältä, vaikka muualta Suomesta tuontia ei voi-

taisikaan lisätä yli edellisessä vaiheessa lasketun tason. Sen sijaan sikäläiset 

uudet sahainvestoinnit ja kotimaan suojelu voivat estää tukin tuonnin kas-

vun. Jos näin kävisi, siirtymä oman alueen puusta tuontipuuhun olisi kuitu-

puulla  0,42 % ja hakkeella 1,01 %. Herkkyystarkasteluissa näitä prosentte-

ja voidaan muutella vapaasti välillä täysi korvattavuus – ei korvausmahdolli-

suutta. Taulukossa L68 esitettävä kunkin toimialan tarvitseman puun tuon-

nin lisäys on laskettu seuraavasti: 

Kunkin toimialan tarvitseman puun tuonnin lisäys 

= tukin osuus toimialan puun käytöstä * tukin tuonnin lisäys + 

kuidun osuus toimialan puun käytöstä * kuidun tuonnin lisäys + 

hakkeen osuus toimialan puun käytöstä * hakkeen tuonnin lisäys 

 

Taulukko L68.  Suojelun seurauksena tapahtuva siirtymä oman alueen 

puusta tuontipuuhun. 

 
Toimiala Siirtymä (%) 

 sahateollisuus   0,04 
 vaneri- ja muu levyteollisuus 0,23 
 muu puuteollisuus  0,04 
 huonekaluteollisuus  0,04 
 massa- ja paperiteollisuus 0,55 
 paperituoteteollisuus  0,55 
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Taulukossa L69 esitettävä tuontipuuhun perustuvan tuotannon lisäys laske-

taan seuraavasti: 

tuontipuuhun perustuvan tuotannon lisäys 

= toimialan tarvitseman puun tuontitarjonnan lisäys * [toimialan 

oman alueen puuhun perustuva lopputuotteiden tuotanto vuonna 

2001 + tämän lisäys vuoteen  2008 + muiden tekijöiden 

aiheuttama siirtymä oman alueen puuhun perustuvasta tuotan-

nosta (-) tai siirtymä oman alueen puuhun perustuvaan tuotan-

toon (+)] 

 

Taulukko L69.  Tuontipuuhun perustavan lopputuotteiden tuotannon kasvu. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

sahateollisuus 0,0 
vaneri- ja muu levyteollisuus 0,4 
muu puuteollisuus 0,0 
huonekaluteollisuus 0,0 
massa- ja paperiteollisuus 4,2 
paperituoteteollisuus 0,1 
yhteensä 4,7 

 

Metsien suojelun seurauksena vähenevää alueen oman puun käyttöä korva-

taan siis lisäämällä tuontipuun käyttöä. Tuontipuun korvaavan käytön aihe-

uttamat välittömät ja välilliset vaikutukset lasketaan kuten edellisessä vai-

heessa, käyttäen tuontipuuhun perustuvan tuotannon matriiseja. Vaikutuk-

set tuotantoon, työllisyyteen sekä arvonlisäykseen esitetään Taulukoissa 

L70-L72. 

 

Taulukko L70.  Kokonaistuotannon muutos, kun suojelun seurauksena su-

pistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta korvataan tuonti-

puulla. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous 0,0  
metsäteollisuus yhteensä 5,6  

sahateollisuus 0,1  
vaneri- ja muu levyteollisuus 0,4  
muu puuteollisuus 0,0  
huonekaluteollisuus 0,0  
massa- ja paperiteollisuus 4,9  
paperituoteteollisuus 0,2  

muut toimialat yhteensä 2,6  
yhteensä 8,3  
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Taulukko L71.  Tuonnin ja arvonlisäyksen muutos, kun suojelun seurauk-

sena supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta korvataan 

tuontipuulla. 

 
 Muutos (milj. €) 

puun tuonti   0,6 
muu tuonti  0,9 
arvonlisäys ostajan hintaan 3,3 

 

Taulukko L72.  Kokonaistyöllisyyden muutos, kun suojelun seurauksena 

supistunut kuitupuun ja hakkeen tarjonta korvataan tuonti-

puulla. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous   0  
metsäteollisuus yhteensä 13  

sahateollisuus   0  
vaneri- ja muu levyteollisuus   2  
muu puuteollisuus   0  
huonekaluteollisuus   0  
massa- ja paperiteollisuus   9  
paperituoteteollisuus   1  

muut toimialat yhteensä 17  
yhteensä 30  

 

Vielä on otettava huomioon puun nettovienti. Se oli 65 miljoonaa euroa 

vuonna 2001 ja kasvaa vuoteen 2008 mennessä 67,6 miljoonaan euroon. 

Tätä lisäsuojelu vähentää 0,77 prosentilla (hakkuiden vähennys yhteensä) eli 

0,5 miljoonalla eurolla. Taulukoista L73-L75 näkyvät nettoviennin supistumi-

sen vaikutukset kokonaistuotantoon.  

 

Taulukko L73.  Metsätalouden nettoviennin supistumisen vaikutus koko-

naistuotantoon. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

metsätalous -0,6  
metsäteollisuus yhteensä -0,0  

sahateollisuus -0,0  
vaneri- ja muu levyteollisuus -0,0  
muu puuteollisuus -0,0  
huonekaluteollisuus -0,0  
massa- ja paperiteollisuus -0,0  
paperituoteteollisuus -0,0  

muut toimialat yhteensä -0,1  
yhteensä -0,7  

 



 120

Taulukko L74. Metsätalouden nettoviennin supistumisen vaikutus tuontiin 

ja arvonlisäykseen.  

 
 Muutos (milj. €) 

puun tuonti   -0,0 
muu tuonti  -0,0 
arvonlisäys ostajan hintaan -0,5 

 

Taulukko L75.  Metsätalouden nettoviennin supistumisen vaikutus koko-

naistyöllisyyteen. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (työllisiä) 

metsätalous -3  
metsäteollisuus yhteensä -0  

sahateollisuus -0  
vaneri- ja muu levyteollisuus -0  
muu puuteollisuus -0  
huonekaluteollisuus -0  
massa- ja paperiteollisuus -0  
paperituoteteollisuus -0  

muut toimialat yhteensä -1  
yhteensä -4  

 

Suojelun nettovaikutus saadaan laskemalla edellisten vaiheiden rivisummat 

yhteen. Yhteenlasketut vaikutukset tuotantoon, työllisyyteen ja arvonlisäyk-

seen esitetään Taulukoissa L76-L78. 

 

Taulukko L76.    Suojelun välittömät ja välilliset vaikutukset tuotantoon. 

 
Toimiala Tuotannon muutos (milj. €) 

 metsätalous   -2,0  
 metsäteollisuus yhteensä  -3,0  

 sahateollisuus  -0,7  
 vaneri- ja muu levyteollisuus -1,3  
 muu puuteollisuus -0,4  
 huonekaluteollisuus -0,5  
 massa- ja paperiteollisuus -0,1  
 paperituoteteollisuus -0,0  

 muut toimialat yhteensä  -1,6  
yhteensä  -6,6  
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Taulukko L77.  Suojelun välittömät ja välilliset vaikutukset tuontiin ja ar-

vonlisäykseen. 

 
 Muutos (Milj. €) 

puun tuonti  +0,6 
muu tuonti  -0,5 
arvonlisäys ostajan hintaan -3,3 

 

Taulukko L78.    Suojelun välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen. 

 
Toimiala Työllisyyden muutos (Työllisiä) 

 metsätalous   -11  
 metsäteollisuus yhteensä  -18  

 sahateollisuus  -2  
 vaneri- ja muu levyteollisuus -7  
 muu puuteollisuus -3  
 huonekaluteollisuus -5  
 massa- ja paperiteollisuus -0  
 paperituoteteollisuus -0  

 muut toimialat yhteensä  -12  
yhteensä -40  

  

  

 

 

Tilastolähteet 
 

Metinfo, www.metla.fi/metinfo 

Metsätilastollinen vuosikirja 2001, 2002 ja 2003 

Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon aineistot 

Tilastokeskus, panos-tuotostilinpidon aineistot 
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Liite 2:  Metsien suojelun puumarkkinavaikutukset Etelä-
Suomen metsäkeskuksissa. Lähde. Mäki-Hakola, 
2004.  Julkaisematon. 

 
 

Koko maa 

 Vaikutusten jakautuminen tukki- ja kuitupuun hakkuisiin 
Ei lisäsuojelua -skenaario 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0 0 0 0 0 0 
      

maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-1,46 -2,5 % -1,09 -3,84 % -0,33 -1,16 % 
      

maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,72 -1,25 % -0,54 -1,89 % -0,16 -0,57 % 
      

maksimiskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,35 -0,62 % -0,27 -0,94 % -0,08 -0,28 % 
      

budjettirajoiteskenaario luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,50 -0,87 % -0,37 -1,31 % -0,11 -0,40 % 
      

budjettirajoiteskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,25 -0,43 % -0,19 -0,65 % -0,06 -0,20 % 
      
      

Budjettirajoiteskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,12 -0,21 % -0,09 -0,32 % -0,03 -0,10 % 
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Lounais-Suomi 

Vaikutusten jakautuminen tukki- ja kuitupuun hakkuisiin 
Ei lisäsuojelua -skenaario 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0 0 0 0 0 0 
      

maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,15 -3,66 % -0,11 -5,17 % -0,03 -1,80 % 
      

maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,07 -1,80 % -0,06 -2,54 % -0,02 -0,88 % 
      

maksimiskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,04 -0,89 % -0,03 -1,26 % -0,01 -0,44 % 
      

budjettirajoite skenaario luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,06 -1,52 % -0,05 -2,14 % -0,01 -0,75 % 
      

budjettirajoite skenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,75 % -0,02 -1,06 % -0,01 -0,37 % 
      
      

budjettirajoite skenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,02 -0,38 % -0,01 -0,53 % 0,00 -0,18 % 
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Kaakkois-Suomi 

Vaikutusten jakautuminen tukki- ja kuitupuun hakkuisiin 
Ei lisäsuojelua -skenaario 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0 0 0 0 0 0 
      

maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,14 -3,49 % -0,10 -4,77 % -0,03 -1,79 % 
      

maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,07 -1,72 % -0,05 -2,34 % -0,02 -0,88 % 
      

maksimiskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,85 % -0,03 -1,16 % -0,01 -0,43 % 
      

budjettirajoite skenaario luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,06 -1,57 % -0,05 -2,15 % -0,01 -0,80 % 
      

budjettirajoite skenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,78 % -0,02 -1,07 % -0,01 -0,40 % 
      
      

budjettirajoite skenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,02 -0,39 % -0,01 -0,53 % 0,00 -0,20 % 
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Pirkanmaa 

Vaikutusten jakautuminen tukki- ja kuitupuun hakkuisiin 
Ei lisäsuojelua -skenaario 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0  0  0 0 
      

maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,11 -2,78 % -0,08 -3,63 % -0,03 -1,50 % 
      

maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,05 -1,36 % -0,04 -1,78 % -0,01 -0,74 % 
      

maksimiskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,68 % -0,02 -0,88 % -0,01 -0,36 % 
      

budjettirajoite skenaario luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,77 % -0,02 -1,01 % -0,01 -0,42 % 
      

budjettirajoite skenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,02 -0,38 % -0,01 -0,50 % 0,00 -0,21 % 
      
      

budjettirajoite skenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,01 -0,19 % -0,01 -0,25 % 0,00 -0,10 % 
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Etelä-Savo 

Vaikutusten jakautuminen tukki- ja kuitupuun hakkuisiin 
Ei lisäsuojelua -skenaario 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0 0 0 0 0 0 
      

maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,17 -2,70 % -0,13 -3,60 % -0,04 -1,42 % 
      

maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,08 -1,33 % -0,06 -1,77 % -0,02 -0,70 % 
      

maksimiskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,04 -0,66 % -0,03 -0,88 % -0,01 -0,35 % 
      

budjettirajoite skenaario luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,05 -0,86 % -0,04 -1,15 % -0,01 -0,45 % 
      

budjettirajoite skenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,43 % -0,02 -0,57 % -0,01 -0,23 % 
      
      

budjettirajoite skenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,01 -0,21 % -0,01 -0,28 % 0,00 -0,11 % 
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Pohjois-Karjala 

Vaikutusten jakautuminen tukki- ja kuitupuun hakkuisiin 
Ei lisäsuojelua skenaario 

Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0 0 0 0 0 0 
      

maksimiskenaario ja luonnonsuojelulainmukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,12 -2,61 % -0,09 -4,08 % -0,03 -1,15 % 
      

maksimiskenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,06 -1,28 % -0,04 -2,01 % -0,01 -0,57 % 
      

maksimiskenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,03 -0,64 % -0,02 -0,99 % -0,01 -0,28 % 
      

budjettirajoite skenaario luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

-0,01 -0,16 % -0,01 -0,25 % 0,00 -0,07 % 
      

budjettirajoite skenaario, ilman metsien talouskäyttömahdollisuutta 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0,00 -0,08 % 0,00 -0,13 % 0,00 -0,04 % 
      
      

budjettirajoite skenaario metsien talouskäyttömahdollisuudella 
Vuoden 2008 hakkuut verrattuna tilanteeseen ilman lisäsuojelua, milj. m3 
Puumarkkinat % Tukkipuu % Kuitupuu % 

0,00 -0,04 % 0,00 -0,06 % 0,00 -0,02 % 
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