
Metsien maakunta 
Pohjois-Savo
Tuottoa ja iloa metsistä 



Pohjois-Savon metsien nykytila



Pohjois-Savossa 83 prosenttia 
pinta-alasta on metsätalouden maata 

Poistuma keskimäärin 2015-2017, muut VMI 11/12 

2015-2017

Puuston 
tilavuudesta 

40 % on kuusta, 
37 % mäntyä ja 
23 % lehtipuita. 

1,4 
miljoonaa hehtaaria 
metsä- ja kitumaata 83 %

metsätalousmaan 
osuus maa-alasta

9,5
miljoonaa 

kuutiometriä 
puuston vuotuinen 

kasvu

7,8
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kuutiometriä 
puuston vuotuinen 

poistuma

188 
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kuutiometriä 
puuston tilavuus131 

miljoonaa 
tonnia 

puuston 
biomassa



2,9 2,1

3,9
3,2

2,7

2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

kasvu poistuma

Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma milj. m3

Mänty

Kuusi

9,5 milj. m3 7,8 milj. m3

Pohjois-Savon metsät kasvavat 
9,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa

1970-luvulta lähtien 
puuston kasvu on ollut 

selvästi poistumaa 
suurempi. 

Metsiimme on kertynyt 
hakkuusäästöä.  

Poistuma sisältää teollisuuspuun ja energiapuun hakkuut, 
hakkuutähteet, kotitalouskäytön ja luonnonpoistuman.

Poistuma keskimäärin 2015-2017, kasvu VMI 11/12

Lehtipuu



VMI 11/12

Valtaosa metsistä on perheiden 
omistuksessa  

Metsäala 1,4 miljoonaa hehtaaria 

Yksityiset omistavat 
lähes 33 000 

metsälöä. 
Keskikoko on noin 

30 hehtaaria.

Yhteismetsiä on 
13 500 hehtaaria.

Viidessä vuodessa 
yhteismetsien 
pinta-ala on 

1,5-kertaistunut.

Yksityiset
942 000 ha 

68 %

Yhtiöt
236 000 ha 

17 %

Valtio
138 000 ha 

10 %

Muut *
75 000 ha

5 %

Metsänomistus Pohjois-Savossa

*kunnat, seurakunnat, yhteisöt, yhteismetsät



Jokamiehenoikeudella
jokainen saa 

marjastaa, sienestää ja 
liikkua metsässä 
jalan, hiihtäen tai 

pyöräillen. 

Hyödynnämme metsiä monella tavalla  
puuntuotannon ohella 

• Virkistäytyminen 
• Marjastus
• Sienestys 
• Pakuri, mahla, luonnonyrtit ja muut 

keruutuotteet
• Riistanhoito 
• Luontomatkailu
• Metsästys 
• Suunnistus
• Retkeily 



Aktiivista metsänhoitoa ja hakkuita



Pohjois-Savossa teemme 
hakkuita ja metsänhoitoa vuosittain 

noin 90 000 hehtaarilla

Metsän-
viljely

Taimikon 
varhaishoito*

5 300 ha

Taimikon-
hoito*

6 900 ha

Nuoren 
metsän hoito 

4 000 ha

Ensi-
harvennus

13 100 ha

Harvennus-
hakkuut

28 500 ha

Uudistus-
hakkuut

13 300 ha

keskimäärin vuosina 2015–2017
* Lisäksi metsänomistajien
omatoiminen taimikonhoito

Taimikoissa ja 
nuorissa metsissä 
riittäisi tekemistä. 
Ajallaan tehty työ 
kannattaa. 

8 400 ha

Kunnostusojitus 
2 600 ha

Metsänlannoitus
7 600 ha
Metsäteitä
150 km



Pohjois-Savossa korjaamme teollisuuspuuta 
6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa
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Lehtitukki

Mäntykuitu
Kuusitukki

Kuusikuitu

Lehtikuitu

Mäntytukki

1,8 milj. m3 2,8 milj. m3 1,2 milj. m3

keskimäärin vuosina 2015-2017 

Teollisuuden 
puusta 41 % on 
tukkia ja 59 % 
kuitupuuta.



Ensiharvennukset
13 100 ha 

23 %

Harvennukset
28 500 ha 

50 %

Uudistamishakkuut
13 300 ha

23 %

Ylispuiden poisto
1 500 ha

3 %

Muut hakkuut
900 ha

1 %

Hakkuut hakkuutavoittain

keskimäärin vuosina 2015-2017   

Pohjois-Savossa lähes ¾ hakkuista on 
puuston harvennuksia 

Jatkuvan kasvatuksen 
mukaisia 

pienaukkohakkuita ja 
poimintahakkuita 

tehdään vuosittain noin 
400 hehtaarilla.



Metsien suojelu Pohjois-Savossa



Pohjois-Savon 
metsistä 
3,4 prosenttia 
on suojeltuja 

46 600 hehtaaria lakisääteisiä 
suojelualueita metsä- ja kitumaalla ja 
talousmetsien monimuotoisuuden 
suojelukohteita

2 900 hehtaaria virkistys- ja 
muiden erityisalueiden metsiä, joiden 
käsittelyssä huomioidaan luontoarvot



Vapaaehtoinen 
metsien suojelu on 
kiinnostanut 
metsänomistajia 
Pohjois-Savossa

Metsänomistajat ovat korvausta 
vastaan suojelleet 4 100 
hehtaaria vuosina 2005–2017.

METSO-kohteiden suojelu voi olla 
määräaikaista tai pysyvää.   METSO eli Etelä-Suomen metsien 

monimuotoisuusohjelma



Luonnonhoito on osa hyvää metsänhoitoa



Säästöpuiden 
jättäminen hakkuissa 

Erityisesti haavat, raidat ja jalot 
lehtipuut ovat arvokkaita 
monimuotoisuuden kannalta.

Pohjois-Savossa jätämme säästöpuita  
keskimäärin 16 kpl ja 5 m3 hehtaarille.
1995 lähtien on uudistusaloille jätetty 
yhteensä 2,5 miljoonaa säästöpuuta, 
800 000 kuutiometriä.



Lahopuun 
säästäminen

Etenkin monet kovakuoriaiset ja käävät 
ovat riippuvaisia maassa olevasta järeästä 
lahopuusta.
Pystylahopuuta tarvitsevat kolopesijät 
kuten tikat ja tiaiset.

Hakkuissa tehdyillä teköpökkelöillä
saamme lisää  lahopuuta. 

Lahopuun määrä Pohjois-Savossa on noin 
4 m3 hehtaarilla. 



Arvokkaiden luontokohteiden 
säästäminen 
Metsälaki rauhoittaa erityisen tärkeät 
elinympäristöt, kuten purot, lähteet, tietyt 
suotyypit ja lehtolaikut.  

Lakikohteita on Pohjois-Savossa yksityisten ja 
yhtiöiden mailla kaikkiaan 7 600 hehtaaria.  

Muita arvokkaita luontokohteita ovat mm. 
vesistöjen rannat, harjujen paisterinteet ja 
ruohoiset suot. 

Ominaispiirteet ovat säilyneet hyvinä yli 90 
prosentilla hakkuiden pinta-alasta. 



Luonnonhoidossa lisäksi

Jätämme käsittelemättä vesistöjen ja 
pienvesien rantametsät. Pohjois-Savossa 
vesistöjen suojavyöhykkeitä on 7 000 
kilometriä. 

Hakkuissa ja taimikonhoidossa jätämme 
riistatiheikköjä, jotka tarjoavat suojaa ja 
ravintoa mm. metsäkanalinnuille.

Kulotuksella ja säästöpuuryhmän poltolla 
saamme aikaan monille lajeille elintärkeää 
hiiltynyttä puuta. 

Kulotamme 
vuosittain 

5–10 hehtaaria. 



Valtaosa Pohjois-
Savon metsistä on 
sertifioitu

PEFC-sertifioituja metsiä 
on noin 1,2 miljoonaa 
hehtaaria eli 

85 %
FSC-sertifioituja metsiä on 
noin 200 000 hehtaaria eli 
15 %
Osa metsistä on sertifioitu
molempien järjestelmien
mukaisesti

Sertifikaatti todentaa, 
että metsiä hoidetaan 

ekologisesti, 
sosiaalisesti ja 
taloudellisesti 

kestävästi. 



Työtä ja euroja metsästä



Metsäsektorilla on 
merkittävä rooli 
maakunnan 
taloudessa

189 milj. € yksityismetsien 
bruttokantorahatulot (2017)

309 milj. € metsätalouden arvonlisäys 
(2017)

160 milj. € puu- ja paperiteollisuuden 
arvonlisäys (2017) 

1 131 milj. € sahatavaran, 
puutuotteiden ja puusepäntuotteiden 
liikevaihto (2017)

653 milj. € metsäteollisuuden vienti 
(2017) 

Metsäsektori tukee myös 
muita toimialoja. 

Pohjois-Savossa on vahvaa 
kone- ja laiteteollisuutta. 



Metsäsektorin 
osuus Pohjois-Savon 
kaikista työllisistä on 
noin 5 prosenttia  

1 900 henkilöä metsätaloudessa ja 
puunkorjuussa (2017)

1 630 henkilöä sahatavaran 
valmistuksessa (2017)

520 henkilöä paperiteollisuudessa, 
lisäksi 800–900 teknisessä palvelussa ja 
huollossa (2017)  

Puutuoteteollisuus on 
merkittävä työllistäjä 

Pohjois-Savossa



Puuta teollisuuden käyttöön ja energiaksi



Pohjois-Savossa jalostamme  
noin 4 miljoonaa kuutiometriä 
puuta vuodessa 

(keskimäärin vuosina 2015-2017)

Pohjois-Savossa 
tuotetaan mm. 

sahatavaraa, liimapuuta, 
viilupuuta, lämpöpuuta, 

puutuotteita, sellua ja 
fluting-kartonkia. 



Viemme etenkin kuitupuuta 
muihin maakuntiin
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Keskimäärin 2015-2017

Toteutuneet hakkuut ja raakapuun käyttö 
Pohjois-Savossa 



Pohjois-Savossa tuotamme puulla  
kolmanneksen kulutetusta energiasta 

5 000 GWh
Primäärienergian kulutus (puuenergia) 

44 %
Metsähake

josta pienpuu 52 %, 
hakkuutähteet 37 %, 
kannot 10 %, järeä 

runkopuu 1 % 

55 %
Teollisuuden 
sivutuotepuu
eli kuori ja puru

ja jäteliemet 

1 %
Muut

Puupelletit
Briketit

Kierrätyspuu 

Lämpöyrittäjyys 
on merkittävä 

työllistäjä. 

Teollisuuden, 
metsänhoidon ja 

hakkuiden sivuvirrat 
ohjataan energiaksi.

v. 2016



Metsäala kehittyy ja monipuolistuu



Digitalisaatio on tullut 
metsiimme   
Metsävaratiedon keruu kaukokartoituksella alkoi 
vuonna 2010. Pohjois-Savo 100 % laserkeilattu.  

Metsään.fi-palvelussa sähköinen metsävaratieto, 
kartat ja ilmakuvat, luontokohteet, yleiskaavat, 
luonnonsuojelualueet jne.

Sähköinen puukauppa, metsänomistajan 
mobiilisovellukset

Puuhuollon ohjaus ja toiminta 

Metsälain valvonta ja tukijärjestelmät
Katso video 
Metsä vastaa - Digitalisaatio

https://youtu.be/MUeXw75abKs


Metsäsektori 
on tärkeässä 
roolissa 
maakunnan 
kehittämisessä 

Maakuntaohjelmassa 2018–2021 puunjalostus on 
yksi Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärjistä. 
Kehityksen painopisteitä ovat mm. 
● uudet tuotteet
● sahauskapasiteetin lisäys
● puurakentamisen edistäminen 
● biotuotetehdasinvestointi

Alueellinen metsäohjelma 2016–2020 tähtää 
metsävarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Painopisteitä ovat 
● taimikonhoito
● metsätilojen sukupolvenvaihdokset
● metsäteiden kunto
● metsien terveys 
● luonnon monimuotoisuus



Metsillä on suuri merkitys 
hiilen sidonnassa 
Kasvavat metsät sitovat hiiltä 

Metsänhoidolla voidaan vaikuttaa hiilitaseeseen          

Energiapuun käytöllä korvataan fossiilisia 
polttoaineita 

Puutuotteisiin hiili varastoituu niiden koko 
elinkaaren ajaksi
Puupohjaisilla materiaaleilla korvataan jo nyt ja 
tulevaisuudessa vielä enemmän muita 
materiaaleja     

CO2
1 t

O2
0,7 t

1 m3



Lähteet Itä-Suomen energiatilasto 2016. Itä-Suomen maakuntien liitot.  
Pohjois-Savon aluetalouskatsaus, kevät 2018. Pohjois-Savon liitto.
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2018–2021. Pohjois-Savon liitto. 
Pohjois-Savo – metsäbiotalouden merkitys. Esitys liittyen 
Metsäbiotalouden arvoketjut -raporttiin, 2016. Tapio.  
Pohjois-Savon metsäohjelma 2016 – 2020. Suomen metsäkeskus. 
Pohjois-Savon metsäohjelman seuranta, päivitetty 12.10.2018. 
Luonnonvarakeskus, Tilastotietokanta. Metsätilastot.  
Talousmetsien luonnonhoito turvaa metsien monimuotoisuutta. 
Tiivistelmä 30.10.2018. Suomen metsäkeskus.

https://www.pohjois-savo.fi/media/liitetiedostot/julkaisut/ita-suomen-energiatilasto-2016-final.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/ps-maakuntasuunnitelma-2018-2021_a4_3_11_2017_aukeamat_pieni_reso.pdf
https://www.metsasaatio.fi/materiaalipankki/metsatalouden-merkitys-esitykset
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/smk-alueellinen-metsaohjelma-pohjois-savo.pdf
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/amo-seuranta-pohjois-savo.pdf
http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/
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Nähdään
metsässä!
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