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Puuhuollon visio t&k-toiminnassa
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Globaalien muutosten sekä 2020-luvun kriisien nopeus ja mittakaava ovat osoittaneet 
toimintaympäristön ja tavoitetilan muutoksen nopeuden. Vihreän siirtymän merkitys ja 
huoltovarmuuden turvaaminen ovat korostuneet.

Puuhuoltoon olennaisina osina liittyvissä puuntuotannossa ja luonnonhoidossa 
kymmenen vuoden jakso on lyhyt. Toimenpiteille on kuitenkin välitön tarve ja vaikutukset 
heijastuvat vuosikymmeniä eteenpäin.

Visiotyössä pyrittiin tarkastelemaan tulevaa kehitystä yli akuuttien kriisien ja vastaamaan 
tunnistettuihin metsäsektoria kohtaaviin megatrendeihin. Kehityskulkua tarkasteltiin 
muiden toimijoiden megatrendikuvausten sekä sidosryhmähaastattelujen pohjalta.

Metsätehon koordinoima visio on tarkoitettu koko puuhuollon kehittämisen visioksi. T&k-
työtä tehdään laaja-alaisesti yhteistyössä eri tutkimusalojen kanssa niin suomalaisissa 
kuin kansainvälisissäkin yhteishankkeissa. Metsäteho toteuttaa visiota osaltaan, 
resurssiensa ja osaamisensa mukaisesti.



Metsien Suomi
Metsillä ja metsien hyödyntämisellä on suuri merkitys meille suomalaisille. Metsät 
antavat taloudellista turvaa, työmahdollisuuksia, virkistäytymis- ja 
harrastusmahdollisuuksia, luonnon rauhaa, marja- ja sienisatoja sekä maaseutua 
hallitsevaa maisemaa. Viimeaikoina metsien ja metsien käytön merkitys ja arvojen 
moninaistuminen on korostunut.

Puuhuollolla tarkoitetaan metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioiden, 
metsänomistajien, metsälogistiikkayritysten, metsäpalvelutuottajien sekä 
järjestelmätoimittajien verkostoa. Puuhuolto vastaa teollisuuden raaka-ainesaannista 
edistäen samalla metsien ja niiden hiilinielun kasvua sekä luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä. Yhteiskunnallisesti puuhuollolla on tärkeä rooli metsäluonnon, metsien 
terveyden ja virkistysarvojen sekä monien muiden metsään liittyvien arvojen 
tuottamisessa, turvaamisessa ja yhteensovittamisessa verotuottoja 
unohtamatta. Puuhuolto on merkittävä osa Suomen tärkeimmän luonnonvaran, metsän, 
kestävää käyttöä ja monimuotoista ylläpitoa.
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Suomi elää metsästä
Harvaan asuttujen alueiden työvoiman saatavuusongelmat koskettavat myös 
metsäsektorin puuhuoltoa. Ratkaisuun tarvitaan uutta teknologiaa sekä haja-
asutusalueiden töiden vetovoimaa kohentavia ratkaisuja. Metsäalan työtehtävät koetaan 
mielekkäiksi ja itsenäisiksi; viesti tästä on saatava myös ammatinvalintaansa miettiville.

Metsänomistajakunnan ikääntyessä ja kaupungistuessa metsiin liittyvät arvot 
monimuotoistuvat. Metsäalalla on vastuullinen tehtävä metsien eri käyttömuotojen 
yhteensovittamissa samalla, kun turvaamme puuperäisten tuotteiden raaka-ainetarpeen.

Metsät ovat suomalaisen luonnon ilmentymä ja metsätalous taloudellinen turva valtavalle 
määrälle suomalaisia. Metsätalouden tulo jakaantuu reilulle 600 000 metsänomistajalle ja 
metsäsektori työllistää kerrannaisvaikutuksineen noin 74 000 ihmistä.
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Puuperäiset tuotteet vihreän siirtymän 
edelläkävijöinä 
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan tuotantoketjujen vaiheittaista muutosta kestäviksi 
ylläpitämällä luonnon monimuotoisuutta sekä sitomalla ilman hiilidioksidia päästöjen 
tuottamisen sijaan.

Metsät sitovat hiiltä ja ovat Suomessa merkittävä hiilinielu. Puuperäiset tuotteet varastoivat 
sitoutunutta hiiltä ja korvaavat fossiilisia raaka-aineita estäen uuden hiilen vapautumisen 
kiertokulkuun. Metsien kasvukyvyn lisääminen on paras ilmastoteko, mitä metsissä voi tehdä.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamista edistävä tehokas ja vaikuttava luonnonhoito on 
keskeinen osa metsätaloutta. Metsien pitäminen talouskäytössä edellyttää luonnonhoidon 
toimenpiteitä, joilla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 
Luonnonhoitotoimenpiteet on mitoitettava ja kohdennettava kustannustehokkaasti siten, että 
niiden vaikutukset maksimoituvat ja niistä tulee jokaisen metsänomistajan tavoittelema ja 
haluama osa metsätaloutta.

Metsien hyvää kasvua ja terveyttä edistävät toimenpiteet ovat keskeisiä metsätuhojen 
ehkäisyssä yli puu- ja ihmissukupolvien.
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Tieto ja teknologia edistävät toimintoja
Digitalisaatio siirsi tiedonsiirron tietoverkkoihin yhdistäen ihmisiä, yrityksiä sekä 
yhteiskuntaa. Teollinen internet yhdisti älykkäät koneet ja laitteet sekä niitä käyttävät 
ihmiset. Teknologia kehittyy edelleen ja sulautuu kaikkeen, helpottaen ja turvaten 
jokapäiväistä toimintaamme ja hyvinvointiamme aamusta iltaan.

Suomi on ollut edelläkävijä metsävaratiedon hyödyntämisessä. Avoimen, maksuttoman 
tiedonjaon myötä tiedosta on tullut jokapäiväinen osa suomalaista metsätaloutta ja 
puuhuoltoa. Lähitulevaisuudessa erityisesti operaatioiden yhteydessä syntyvä data 
tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia niin toiminnan ohjaamiseen kuin toteutuman 
seurantaan ja raportointiin.

Automaation ja robotiikan mahdollistamana ihmisen rooli muuttuu aiempaa enemmän 
ohjaavasta osin ennakoivaan ja osin valvovaan työntekoon, mikä osaltaan muuttaa 
metsäalan työntekijöiden osaamistasovaadetta ja helpottaa uuden työvoiman 
rekrytointia. Kehittyvä teknologia lisää myös tuottavuutta ja parantaa operaatioiden 
kustannus-, energia- ja ympäristötehokkuutta.
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Meillä on ratkaisu
• Metsätalous on Suomen kansantalouden huoltovarma perusta.

• Metsillä, metsätaloudella ja metsäteollisuuden tuotteilla on keskeinen rooli 
ilmastonmuutoksen torjunnassa.

• Vaikuttavilla täsmämetsän- ja täsmäluonnonhoidon toimenpiteillä parannetaan 
talousmetsien kasvua ja monimuotoisuuden säilymistä.

• Puunhankinnassa ja puunkorjuuteknologiasssa Suomi on edelläkävijä, mikä vahvistaa 
metsäsektorin kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaa vientipotentiaalia myös osaamisen 
saralla.

Vastuullinen asema edellyttää meiltä uusia t&k-toimenpiteitä, toimenpiteistä 
viestimistä sekä yhteiskunnallista keskustelua! 
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Metsäala on haluttu ja 
kestävä ala.
Metsäalan 

työtehtävissä on veto-
sekä pitovoimaa.

Metsäsektorin 
puuhuolto on 

yhteiskunnassa 
luotettua, 

arvostettua,
alansa parasta 
maailmassa. 

Puuhuollon visio 2030 painopisteet
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Suomen metsät 
kasvavat, sitovat hiiltä 

ja tuottavat 
raaka-ainetta 

fossiilivapaisiin 
kotimaisiin tuotteisiin.

Teknologian käyttö tehostuu.
Teknologia sulautuu kaikkeen.

Datatalous jakaa tietoa tehokkaasti.

Metsien ja luonnon elinvoimaa ja 
puuntuotantokykyä hoidetaan 

monimuotoisen metsätalouden ja 
luonnonhoidon toimenpiteiden avulla 

huolehtien metsänomistajien 
omaisuudesta.

Puuhuollon operaatiot ovat kustannus-, 
energia- ja ympäristötehokkaita.  



Luonnonhoito ja yhteiskuntavastuu
Metsäsektori on aktiivinen ja näkyvä sekä merkittävä osa Suomen taloutta. 
Metsäsektorin puuhuolto on yhteiskunnassa arvostettua ja toimenpiteiden 
vastuullisuuteen sekä kokonaisvaltaiseen kestävyyteen luotetaan. 
Täsmämetsän- ja täsmäluonnonhoito hyödyntää avoimia sekä yksityisiä 
tietolähteitä sekä kohdentaa toimenpiteet hila- ja puustotasoisiksi toimiksi 
varmistaen monimuotoisen metsäekosysteemin puuntuotantokyvyn.

• Metsän- ja luonnonhoitoon kehitetään metsänkäsittelykonsepteja, jotka ottavat 
huomioon puuntuotannollisen potentiaalin, ilmastokestävyyden ja
monimuotoisuuden hila- ja puutasolla. Tavoitteenamme on mm. sekametsäisyyden 
lisääminen, metsänkäsittelyn monimuotoistuminen, metsien monimuotoisuuteen, 
puuston kasvuun ja korjuun tuottavuuteen perustuvat harvennukset sekä tehokas 
vesiensuojelu. Teema vaatii t&k-organisaatioiden välistä yhteistyötä 
vaikuttavuusanalyysien sekä päätöstukijärjestelmien osalta.
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Luonnonhoito ja yhteiskuntavastuu

• Osana vastuullista ja kestävää metsätaloutta keräämme metsässä tehtävistä 
operaatioista aiempaa tarkempaa tietoa, jota käytetään korjuun laadun, 
luonnonhoidon toimenpiteiden ja luontokohteiden säilymisen todentamisessa sekä 
tulevien operaatioiden suunnittelussa. Teema edellyttää tarkempaa paikannusta, 
sekä sensoriteknologian, data-analyysien ja (semi)autonomisten järjestelmien 
kehittämistä. 

• Ilmastonmuutos sekä luontokatokeskustelu huolettavat monia ja maaperä on 
vastaanottava monille vaihtoehtoisille näkemyksille. Metsäsektori tarjoaa ratkaisut
aikamme haastaviin kysymyksiin, joiden avulla me osallistumme julkiseen 
keskusteluun. Hyväksyttävyys ja luottamus metsäsektorin toimintaan tulee 
avoimen viestinnän kautta. Meidän tulee osoittaa toimintamme vaikutukset 
tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta voimme osoittaa myös toimenpiteiden tuomat 
parannukset.
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Ihminen
Metsäalan työntekijät ovat arvostettuja osaajia, joille metsä tarjoaa mielenkiintoisia ja 
monipuolisia työtehtäviä, hyvinvointia ja toimeentuloa. Metsäalaa kohtaan on nuorten 
keskuudessa vetovoimaa ja alan teknologinen kehitys sekä osaamisen jatkuva kehittäminen 
varmistavat työvoiman pysymisen myös työprosessien, työnkuvien ja osaamisvaatimusten 
muuttuessa.

• Metsäalan arvostuksen, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja vastuullisuuden puolesta tehtävä työ on 
osa jatkuvaa kehittämistä. Tutkintokoulutus ja jatkuva oppiminen tehostuvat kehittämällä e-
oppimisympäristöjä sekä pelillistettyä oppimista. Kausivaihtelun pienentämiseen tähtäävillä toimilla 
parannamme myös ympärivuotista työllistymistä ja alan pitovoimaa.

• Operatiivisen toiminnan työturvallisuutta ja työhyvinvointia parannetaan teknologian, kuten 
automaation ja robotiikan kehittämisellä. Kuljettajaa avustavat järjestelmät sekä automaatio 
helpottavat työtä, vähentävät stressiä ja auttavat keskittymään olennaisiin asioihin parantaen 
samalla työn tuottavuutta. Teknologian kehitystä tarvitaan myös vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn.

• Monipuolisen osaamisen ja johtamisen tarve korostuu jatkossa, sillä ala on suurten muutospaineiden 
edessä. Henkilöiden valmennuksessa on tarvetta kehittää diversiteettiä erityisesti yhteiskunnan ja 
ihmisen ymmärtämisen suuntaan.
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Ilmastonmuutos ja puuraaka-aineen 
saatavuus
Kasvavat, terveet ja hoidetut metsät muodostavat hiilinielun tarjoten myös raaka-
ainetta puuta käyttävälle teollisuudelle. Monimuotoisin metsänkäsittelymenetelmin 
hoidetut metsät sitovat hiiltä tehokkaasti ja ovat sopeutumiskykyisiä muuttuvan 
ilmaston mukanaan tuomille tuhoriskeille.

• Puuntuotannon lisääminen on tarpeellista sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa, että 
teollisuuden raaka-aineen saatavuuden varmistamisessa. Kehityskohteinamme ovat 
mm. jalostetun siemen- ja taimimateriaaliin kattava kehittäminen ja hyödyntäminen, 
lannoituksesta saatavien vaikutusten tehostaminen, metsänhoidon koneellisen 
teknologian edistäminen sekä vesitalouden parantaminen ja vesiensuojelu.
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Ilmastonmuutos ja puuraaka-aineen 
saatavuus
• Ilmastonmuutoksen myötä syys- ja talvisateet lisääntyvät Suomessa. Leutojen talvien 

pehmyt maaperä yhdistettynä myrskytuulin lisää myrskytuhojen todennäköisyyttä sekä 
tuhojen laajuutta. Metsiä tuhoavat kaarnakuoriaiset hyötyvät lisääntyvistä 
myrskytuhoista sekä korkeammista lämpötiloista. Metsien tuhoresistanssin ja 
-resilienssin lisääminen edellyttää uusia metsänkäsittelymenetelmiä, joiden 
hyödyntämisessä tiedon jalostaminen mm. tekoälyn avulla on avainasemassa.

• Metsien käytöstä päättävät metsänomistajat. Kehitettävät metsänkäsittelymenetelmät 
tarjoavat metsänomistajille heidän arvomaailmansa mukaiset kannustimet 
yhteensovittaa metsien terveys, puuston kasvu ja puunmyyntitulot sekä 
monimuotoisuuden huomioon ottaminen. Kehitettyjen toimien laaja-alainen 
hyväksyttävyys ja käyttöönotto edellyttävät monimuotoista viestintää.
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Resurssitehokas puunhankinta
Korjuun ja kuljetusten ohjaus perustuu ajantasaiseen tilannekuvaan metsämaan 
sekä tiestön korjuu- ja kuljetuskelpoisuudesta. Logistisessa ketjussa käytettävä 
teknologia hyödyntää vaihtoehtoisia voimanlähteitä kustannustehokkaasti sekä 
minimoi metsään ja tiestöön jääviä vaurioita mahdollistaen ympärivuotisen 
puunhankinnan.

• Huonokuntoiset tiet ja sillat aiheuttavat ylimääräistä ajoa ja luovat tarpeetonta 
tehottomuutta, joten liikenneinfran t&k-kehittämisessä edistetään tiestön rakenne- ja 
olosuhdetiedon tuottamista sekä täsmätienpitoa resurssien vaikuttavuuden 
varmistamiseksi. Joukkoistetulla tiedonkeruulla rikastamme avoimiin tietolähteisiin 
perustuvaa tie- ja olosuhdetietoa ja luomme toimivan tilannekuvan tieverkon 
liikennöitävyydestä. Puuraaka-aineen saatavuus- ja saavutettavuusanalyyseihin 
perustuvilla kuljetusvirta-analyyseillä luomme perustan operatiiviseen ohjaukseen.
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Resurssitehokas puunhankinta

• Siirtyminen fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen edellyttää myös puuhuollossa 
uusien vaihtoehtoisten voimanlähteiden hyödyntämistä kustannustehokkaasti. Siirtymä 
uusiin energianlähteisiin perustuu kone- ja autovalmistajien kehitystyöhön. Puuhuollon 
t&k-työn vastuulla on osoittaa uusien voimanlähteiden kustannus-, energia- ja 
ympäristötehokkuutta.

• Puunhankinnan kausivaihtelun pienentämiseksi otetaan käyttöön uusien 
teknologioiden ja toimintamallien tarjoamat mahdollisuudet, joiden avulla minimoidaan 
korjuuvauriot ja varmistetaan tiestön kestävyys.
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Tieto
Puuhuollon toimenpiteet perustuvat maailman parhaaseen tietoon maaperästä, 
metsistä, puustosta, luonnon tilasta ja tiestöstä. Avointa tietoa rikastetaan 
operaatioiden yhteydessä kerättävällä datalla. Tietoekosysteemit tarjoavat 
rajapintoihin perustuvia palvelualustoja, joissa datatalous mahdollistaa 
tietopalvelujen markkinaehtoisen kehittämisen. Tietopalvelut sekä kehittynyt 
automaatio ja robotiikka varmistaa puuhuollon vastuullisuuden, joka sisältää 
ekologisen, ekonomisen ja sosiaalisen kestävyyden.
• Tietoekosysteemit tarjoavat julkisia ja kaupallisia palveluita sekä sovelluksia, joiden 

avulla voidaan kustannustehokkaasti tuottaa, yhdistellä ja analysoida dataa sekä
kehittää uusia tietotuotteita. Tietoekosysteemien syntymistä puuhuollon suunnittelun, 
operatiivisen ohjauksen ja seurannan järjestelmäkehitykseen edistetään 
laaja-alaisella t&k-työllä ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä.
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Tieto

• Suomalainen avoin metsävaratieto tulee tarkentumaan puutason tiedoksi uusien 
kaukokartoitusmenetelmien ja -kierrosten myötä. Tulevien mahdollisuuksien 
täysimääräinen hyödyntäminen välittömästi tarkemman tiedonkeruun alkaessa 
edellyttää ennakoivaa otetta t&k-toiminnalta. Avoimen julkisen metsä- ja 
luontotietoinfran ylläpitämiseen ja päivittämiseen osallistuu koko sektori hyödyntäen 
myös metsänomistajakuntaa. 

• Tiedon ja palveluiden jakamista kehitetään rajapintojen (API) kautta. Standardoidut 
tietosisällöt ja rajapinnat mahdollistavat prosessien paremman seurannan ja 
jäljitettävyyden aina kannolta tuotantoon.

• Kustannus-, energia- ja ympäristötehokas puuhuolto tarvitsee kattavaa ja 
automatisoitua tiedonkeruuta, tietoanalyysejä, päätöstukea, kuljettajanopastusta 
sekä (semi)autonomisia toimintoja. T&k-toiminnassa panostetaan tiedon 
reaaliaikaiseen keräämiseen, jalostamiseen ja jakeluun.
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Kiitos
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