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Tiivistelmä
• Kanadalla on suuret puuvarannot, joiden käyttöä rajoittaa niiden vaikea saavutettavuus.

• Tyypillisin puunjalostustuote on puutavara ja suurin vientimarkkina USA, joka on tosin viime aikoina osoittanut 
hiipumisen merkkejä, ja viennin osuutta maailmalle on kasvatettu.

• Kanadassa on tyypillistä valtion eli ”kruunun” suuri omistusosuus metsistä. Brittiläisessä Kolumbiassa provinssi 
omistaa peräti 95 % metsistä.

• Metsien hakkuuseen provinssi myöntää hakkuulupia (tenures), jotka voivat olla pinta-ala- tai määräperusteisia. 
Hakkuuluvista maksetaan vuokraa ja hakatusta puumäärästä rojalteja provinssille.

• Hakkuut ovat pääasiassa päätehakkuita. Harvennusten tekemisen tekee haastavaksi ainoastaan 
kokorunkokorjuumenetelmään soveltuva korjuukalusto, kuljettajien kouluttamattomuus ja jäykähkö tenure-
järjestelmä.

• Viimeaikaiset suuret hyönteistuhot ja metsäpalot kannustavat metsien tuhokestävyyden parantamiseen metsien 
hoidon kautta.

• Osana ilmastotekoja Kanadassa panostetaan paljon puurakentamiseen ja puun käyttöön erilaisissa tuotteissa.

• Metsäalan haasteina Kanadassa nähdään ilmastonmuutos, metsätalouden yleinen hyväksyttävyys, 
matkapuhelinverkon kattavuus kaupunkien ulkopuolella, alkuperäiskansojen oikeuksien riittävä huomioiminen ja 
kasvava peurakanta.
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Sisältö
• Kanada ja Brittiläinen Kolumbia (BC) metsätalousympäristönä
• Metsien omistus ja metsien vuokrausmenettely (tenures)

• Puunkorjuun haasteet ja pyrkimys kohti metsien hoitoa

• Metsien uudistaminen
• Puurakentaminen

• Tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet

Tuloskalvosarja perustuu Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n opintoretkeen Brittiläisen 
Kolumbian (BC) provinssiin Kanadaan 22.8.–1.9.2019.
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Kanadan metsäalueet, provinssit ja territoriot

Kanadassa on kahdeksan erilaista metsäaluetta 10
provinssin ja kolmen territorion alueella. Provinssien
itsehallinto on laaja, kun sen sijaan territorioita koskevista
asioista päättää Kanadan hallitus. Luonnonvarojen ja
metsien hallinnasta jokainen provinssi päättää
itsenäisesti. Jokainen provinssi kehittää myös oman
metsäpolitiikkansa, lait ja hallintajärjestelmät, ja hoitaa
niiden täytäntöönpanon ja valvonnan. Tyypillistä on myös,
että provinssihallitukset neuvottelevat alkuperäiskansojen
(First Nations) kanssa, jos niiden perustuslaillisiin
oikeuksiin kosketaan. Aikaisemmin yksityismetsiä
annettiin myös maahantulijoiden asuttamista varten.
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Kanada ja Brittiläinen Kolumbia vs. Suomi 
metsätalousympäristönä
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Lähde: Dominik Röser, UBC

BC:ssa havupuut hallitsevat 
metsiä 83 %:n osuudella 
metsäisestä pinta-alasta. 
Yleisimmät puulajit ovat 
kontortamänty, eri kuusilajit, 
pihdat (Abies), hemlokit, 
douglaskuusi ja jättituija.

BC:n pinta-alasta 32 % kuuluu 
rantavyöhykkeeseen ja loput 
68 % ovat sisämaata.

Yli 140 vuotta vanhojen 
metsien osuus on 22,6 
miljoonaa hehtaaria (41 % 
BC:n metsistä).



Metsien omistus

Kanadassa on tyypillistä valtion eli ”kruunun” suuri
omistusosuus metsistä. Osuus on keskimäärin sitä
suurempi, mitä lännemmäksi Kanadassa siirrytään.
BC:ssa valtio omistaa peräti 95 % metsistä, kun sen
sijaan Suomessa valtio hallinnoi noin 19 %:a metsien
pinta-alasta. Suomessa harjoitettavaa yksityismetsä-
taloutta kutsutaan Kanadassa perhemetsätaloudeksi
(family forests), jossa yksittäinen henkilö tai perhe
omistaa metsää. Sen sijaan yksityismetsätalous (private
forests) ymmärretään BC:ssa paremminkin esimerkiksi
paikallisen metsäyhtiön omistamiksi metsiksi.
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Kanadan metsien omistus. 
Lähde https://www.nrcan.gc.ca/



Metsien hakkuuluvat (tenures)

Valtio tai provinssi myöntää metsien hakkuuseen maillaan
hakkuulupia (tenures), joista on olemassa 12 erilaista
lupaversiota. Hakkuulupa voi olla pinta-alaperusteinen
(40 % BC:n luvista), eli puunkorjaaja saa hakata tietyllä
pinta-alalla, tai määräperusteinen (60 % BC:n luvista) eli
yksi tai useampi puunkorjaaja saa hakata määritellyllä
alueella tietyn kuutiomäärän verran puuta. Hakkuuluvat
ovat keskimäärin 20 vuoden mittaisia, ja niistä maksetaan
vuosivuokraa valtiolle/provinssille. Hakatun puumäärän
perusteella puunkäyttäjän tulee maksaa lisäksi rojalteja
korvauksena käyttöön otetusta puusta.
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Päätehakkuut yleisimpiä

Kanadassa hakkuut ovat lähes pääsääntöisesti
päätehakkuita, ja metsien hoitoa harvennushakkuin ei
juurikaan tehdä. Tähän on useita syitä. Yksi keskeinen
syy on, että metsävaroja on runsaasti, jolloin ei ole
tarvinnut huolehtia metsävarojen riittävyydestä ja metsien
hoidon kautta saavutettavasta puuston kasvun
lisäyksestä. Päätehakkuita on riittänyt hakattavaksi, ja
toisaalta kaikilla alueilla ei ole ollut juuri käyttöä muulle
kuin tukkipuulle. Näin ollen ei ole myöskään muodostunut
metsänhoidon perinnettä, eli harvennushakkuita ja niiden
harvennusmalleja, saati ylipäätään ohjeita harventamisen
suorittamiseen.

Tavoitteena on monipuolistaa metsien hakkuita erilaisia
tavoitteita palveleviksi. Retkellä vierailtiin BC:n
metsäministeriön perustamalla tutkimusmetsäalueella,
jossa oli tarkasteltu erilaisten metsienkäsittely-
menetelmien vaikutuksia puiden kasvuun (Sayward
Forests). Metsäministeriön toimesta myös puiden
jalostustoimintaa harjoitetaan merkittävästi.
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Kokorunkomenetelmä vallitsee korjuussa

Toinen syy metsien harventamattomuuteen on vallitseva
puunkorjuumenetelmä, joka soveltuu huonosti
harvennushakkuisiin. Yleisimmin käytettävässä
kokorunkomenetelmässä puut korjataan kokonaisina
runkoina eli puut kaadetaan metsässä, vedetään
juontokoneella tai vinssataan köysiradalla tienvarteen,
karsitaan ja kuormataan puutavara-autoon ja viedään
kokorunkoina tehtaalle, jossa suoritetaan katkonta.
Runkojen käsittely kokonaisina harvennuksella johtaa
huomattavan suureen määrään korjuuvaurioita jäävissä
rungoissa. Logistiikkaan kannolta tehtaalle vaadittava
teknologia on yksinkertaista ja helppokäyttöistä.
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Tenure-järjestelmä kangistaa puunhankintaa

Kolmas metsien hoitamattomuuden haaste on tenure-
järjestelmä, joka asettaa harvennukset ja päätehakkuut
eriarvoiseen asemaan. Jos puunkorjaaja tekee
harvennuksia, jotka lisäävät metsien kasvua ja
kasvattavat kasvamaan jäävien puiden jalostusarvoa, niin
sen hetkisellä puunkorjuuoikeuden haltijalla ei ole
varmuutta pääsystä hyödyntämään kyseistä puustoa
tenuren päättyessä. Viime aikaisten metsätuhotapausten
myötävaikutuksesta harvennuksiin on kannustettu
pudottamalla valtiolle harvennuspuista maksettavien
rojaltien osuus hyvin pieneksi sekä niin, että
harvennuksista hakattua puumäärää ei lasketa mukaan
määräperusteisen tenuren kiintiöön.
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Kuljettajakoulutusta ei juurikaan ole

Kanadassa metsätöissä käytettävät koneet ovat
helppokäyttöisiä, koska metsäntyöhön ei ole samanlaista
työntekijöiden koulutuspolkua kuin mitä toisen asteen
koulutus on Suomessa. Koulutus nähdään maksullisena
investointina uraan, ja periaatteena on, että alemman
tason töihin pitää päästä kiinni ilman koulutusinvestointia.
Yleensä metsätyöntekijöillä ei ole koulutusta lainkaan, ja
ajatellaan, että ”työ tekijäänsä opettaa”. Näin ollen
Suomessa käytettävät harvesterit ovat kanadalaiseen
mittapuuhun verrattuna suhteellisen monimutkaisia ja
monipuolista osaamista vaativia koneita. Lisäksi
metsänhoidon osaaminen ja harvennusten tekeminen
pelkkien päätehakkuiden sijaan vaatisi metsätyöntekijöiltä
aiheen opiskelua. Tosin, Kanadan itäosissa
harvennushakkuut ovat tyypillisempiä kuin lännessä,
joten pohjoismaisen tavaralajimenetelmän korjuukaluston
osuus on siellä myös suurempi.
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Metsien hoitoa tavoitellaan

BC:ssä pyritään nyt kuitenkin kohti metsien hoitoa. Tätä
ajavia tekijöitä ovat mm. viimeaikaiset, vuosi vuodelta
suuremmiksi muuttuneet metsäpalot ja pitkään jatkuneet
hyönteistuhoepidemiat. Vuonna 2018 metsäpaloissa
tuhoutui metsää ennätysmäärä, lähes 13 000 km2. 2000-
luvun alussa alkaneet massiiviset hyönteistuhot ovat
jatkuneet lähes 15 vuoden ajan vaikuttaen 18 miljoonan
hehtaarin alueella metsiin. Näillä on laskettu olevan
vuosikymmeniä kestäviä vaikutuksia alueen
hakkuumahdollisuuksiin. BC:ssä nähdään, että
harvennuksilla saataisiin poistettua alikasvoksen
tyyppistä pienempää ja kuivuessaan paloherkkää
puuainesta. Harvennusten avulla metsistä saataisiin
myös nopeammin puuta korjattavaksi.
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Hakkuulupa velvoittaa

Hakkuulupaan liittyy metsän uudistamisvelvoite ja usein
myös tienrakentamisvelvoitteita, sillä suurimmaksi osaksi
Kanada on suurelta osin edelleen erämaata ja Suomen
tyyppinen kattava metsäautotieverkosto puuttuu
kokonaan. Tienrakentamista vaikeuttaa eritoten
vuoristoinen maasto.

Päätehakatun metsän osalta uudistamisvelvoite päättyy,
kun taimikko saavuttaa suunnitellun tiheyden, pituuden ja
puulajijakauman. Uudistaminen tapahtuu tavallisimmin
istuttamalla, jolloin suunniteltu puulajijakauma
saavutetaan varmimmin. Kannonnostoa harjoitetaan
siten, että kannot nostetaan kasoihin hakkuualoilla.
Tällöin kantojen juuristoissa olevat maanousemasienen
itiöt ovat kosketuksissa ilman kanssa ja kuolevat.
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Irti menneestä

Kokorunkokorjuumenetelmän käytön seurauksena
tienvarteen kerääntyy huomattavia kasoja Kanadan
puunhankinnassa tarpeetonta puuainesta, joka
Suomessa hyödynnettäisiin bioenergiana. Kanadassa
kyseiset ”kokot” poltetaan talviaikaan, jotta metsissä olisi
vähemmän materiaalia metsäpalojen paloainekseksi ja
tuhohyönteisten ravinnoksi tai pesäpaikoiksi.
FBInnovations-tutkimuslaitos on tarkastellut bioenergian
lisäämismahdollisuuksia mm. näiden kasojen avulla.
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Puutavaran käyttö ja vienti

Metsistä korjattu puutavara hyödynnetään tavallisimmin
sahateollisuudessa. Sahauksen sivutuotteena syntynyttä
purua ja haketta käytetään sellu- ja pellettiteollisuudessa.
Pellettien valmistukseen BC:ssä on 13 laitosta, jotka
tuottavat yhteensä noin 2 milj. tonnia pellettiä vuodessa.
Kanadan puutuotteiden suurin vientimarkkina on USA,
joka on tosin viimeaikoina osoittanut hiipumisen
merkkejä, ja viennin osuus maailmalle on kasvanut. Yksi
syy viennin vähenemiseen ovat USA:n vientitullit, jotka
ovat osaltaan pienentäneet puunjalostuksen
kannattavuutta. Tästä johtuen esimerkiksi BC:ssä korjuut
oli pysäytetty huonon kannattavuuden takia retkeilyn
aikana.
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Puurakentaminen on vahvassa nousussa

Osana ilmastotekoja Kanadassa panostetaan kovasti
puurakentamiseen ja puun käyttöön erilaisissa tuotteissa.
Yksi retkeilyn vierailukohteista, BC:n yliopistolla oleva
puuteknologian laboratorio, oli monipuolisuudellaan
hämmästyttävä mahdollistaen lähes kaiken puu-
aineeseen liittyvän tutkimuksen. Kampusalueella sijaitsee
myös maailman toiseksi korkein puukerrostalo. Nykyisin
korkein on Norjassa. Lisäksi retkeilykohteena oli Wood
Innovation and Design Center, joka on perustettu varta
vasten puurakentamisen tutkimiseen.
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Kanadan kilpailutekijät ja tulevaisuuden haasteet

Kanadan metsätalouden hyvinä puolina nähdään
teollisuuden raaka-aineen riittävyys, isojen puiden tuomat
hyödyt eritoten Länsi-Kanadassa (ikimetsiä ja
jättiläispuitakin vielä on; tosin niiden käytöstä
keskustellaan), tehokkaat laajan mittakaavan
operaatiomahdollisuudet ja mahdollisuus keskittyä
tuotannossa rajoitettuun määrään hyödykkeitä.

Haasteina nähdään ilmastonmuutos, pitenevät
kaukokuljetusmatkat, monimutkainen tenure-järjestelmä,
metsätalouden hyväksyttävyys, paine metsien hoitoon ja
inventointiin, suppea matkapuhelinverkko kaupunkien
ulkopuolella, alkuperäiskansojen oikeuksien riittävä
huomioiminen ja kasvava peurakanta.
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Linkkejä

FBInnovations: https://web.fpinnovations.ca/

Metsät ja metsätalous Kanadassa: https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/forests-forestry/13497

BC:n metsäministeriö: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-
organizations/ministries/forests-lands-natural-resource-operations-and-rural-development

BC:n yliopiston metsätieteiden laitos: https://forestry.ubc.ca/

Forestry Handbook for British Columbia: https://forestry.ubc.ca/publications/forestry-handbook/

STEMS-tutkimusmetsät: https://www.for.gov.bc.ca/hre/stems/intro.htm

Wood Innovation and Design Center: https://www.unbc.ca/engineering-graduate/wood-innovation-and-design-centre
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Kiitokset opintoretken tukijoille
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