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Metsät, monimuotoisuus ja 
energia, mikä Suomen 
suunnaksi?
Sami Pirkkala, Valtioneuvoston kanslia









Turvaavatko nykyiset 
toimintamallit ja metsäpolitiikka 
luonnon monimuotoisuutta?
Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto
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1. Perusta on vahva
• Nykyinen lainsäädäntö ja vapaaehtoiset työkalut mahdollistavat 

monimuotoisuuden turvaamisen

2. Parannettavaa löytyy
• Puun käytön kasvaessa koko arvoketjun on panostettava entistä 

enemmän monimuotoisuuden edistämiseen.

3. Yhteistyö on ratkaisu
• Yhdessä tekemällä tehdään vaikuttavinta työtä luonnon puolesta.

Tomi Salo, Metsäteollisuus ry

Turvaavatko nykyiset toimintamallit ja 
metsäpolitiikka luonnon monimuotoisuutta?
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1. Markkinataloudessa julkisen vallan tulee erityisesti huolehtia 
metsän markkinattomien arvojen kuten monimuotoisuuden 
säilymisestä.

2. Ilmastomuutoksen torjunta ja siihen varautuminen edellyttää 
hiilivarantojen kasvattamista ja metsänhoidon monipuolistamista. 

3. Julkisen vallan riittämättömät toimenpiteet lisäävät 
metsäteollisuuden vastuuta. Nykyinen kehitys on riski 
metsäteollisuuden ja Suomen metsämaineelle. 

Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto

Turvaavatko nykyiset toimintamallit ja 
metsäpolitiikka luonnon monimuotoisuutta?
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Turvaavatko nykyiset toimintamallit ja 
metsäpolitiikka luonnon monimuotoisuutta?

1. Markkinataloudessa julkisen vallan tulee 
huolehtia metsän markkinattomien 
arvojen kuten monimuotoisuuden 
säilymisestä.

2. Ilmastomuutoksen torjunta ja siihen 
varautuminen edellyttää hiilivarantojen 
kasvattamista ja metsänhoidon 
monipuolistamista. 

3. Julkisen vallan riittämättömät 
toimenpiteet lisäävät metsäteollisuuden 
vastuuta. Nykyinen kehitys on riski 
metsäteollisuuden ja Suomen 
metsämaineelle.

1. Perusta on vahva: Nykyinen 
lainsäädäntö ja vapaaehtoiset 
työkalut mahdollistavat 
monimuotoisuuden turvaamisen.

2. Parannettavaa löytyy: Puun käytön 
kasvaessa koko arvoketjun on 
panostettava entistä enemmän 
monimuotoisuuden edistämiseen.

3. Yhteistyö on ratkaisu: Yhdessä 
tekemällä tehdään vaikuttavinta työtä 
luonnon puolesta.



Miksi luonnon 
monimuotoisuuden 
köyhtymisestä ei keskustella?
Jari Luukkonen, WWF
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö
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1. Monimuotoisuuden häviäminen ei kosketa vielä 
konkreettisesti ihmisiä teollisuusmaissa.

2. Luonnon tuhoutumisen taloudelliset vaikutukset tulevat 
viiveellä.

3. Teollisuusmaissa luonnonsuojelulla on onnistuttu 
parantamaan tilannetta ja kehitysmaiden ahdinko jää varjoon.

4. Luonnon monimuotoisuuden hupenemista ei ole helppo 
havaita omin silmin täällä meillä. 

Miksi luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisestä ei keskustella?

Jari Luukkonen, WWF
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1. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on hiipivä 
ongelma joka ei näy arjessa – tiedeyhteisö ei ole ollut 
yhtenäinen.

2. Luonnon monimuotoisuus / biodiversiteettikäsite on 
vaikea hahmottaa ellei konkretisoida.

3. Ei nähdä syy-seuraussuhteet esim. ilmastomuutoksen tai 
kestävän kehityksen kanssa.

Miksi luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisestä ei keskustella?

Marina von Weissenberg, Ympäristöministeriö
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1. Luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen on hiipivä ongelma joka ei 
näy arjessa – tiedeyhteisö ei ole ollut 
yhtenäinen.

2. Luonnon monimuotoisuus / 
biodiversiteettikäsite on vaikea 
hahmottaa ellei konkretisoida.

3. Ei nähdä syy-seuraussuhteet esim. 
ilmastomuutoksen tai kestävän 
kehityksen kanssa.

1. Monimuotoisuuden häviäminen ei 
kosketa vielä konkreettisesti ihmisiä 
teollisuusmaissa.

2. Luonnon tuhoutumisen taloudelliset 
vaikutukset tulevat viiveellä.

3. Teollisuusmaissa luonnonsuojelulla 
on onnistuttu parantamaan tilannetta 
ja kehitysmaiden ahdinko jää varjoon.

4. Luonnon monimuotoisuuden 
hupenemista ei ole helppo havaita 
omin silmin täällä meillä. 

Miksi luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisestä ei keskustella?



Energiapolitiikan ajurit ja esteet 
– onko teknologia ratkaisu?

Simo Honkanen, Neste Oyj
Aleksi Lumijärvi, Greenstream Network Oy
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1. Vähäpäästöisiä, kestäviä ratkaisuja liikenteeseen on jo 
saatavilla – niistä pitää ottaa täysi hyöty irti.

2. Ei ole kestävää nojata vain yksittäisten uusiutuvan 
energian ratkaisujen tai raaka-aineiden varaan. 

3. Päästöjen vähentämisen pitäisi olla kilpailuvaltti, ei 
pakkopullaa!
• Kannustava energiapolitiikka on ajuri teknologisiin ratkaisuihin ja 

kilpailukykyiseen teollisuuteen.

Energiapolitiikan ajurit ja esteet 
– onko teknologia ratkaisu?

Simo Honkanen, Neste Oyj
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Energiapolitiikan ajurit ja esteet 
– onko teknologia ratkaisu?

Aleksi Lumijärvi, Greenstream Network Oy

1. Teknologia on osa ratkaisua; sitä on olemassa päästöjen 
nopeaan vähentämiseen, mutta uutta pitää keksiä ja 
kaupallistaa Pariisin sopimuksen toteuttamiseksi.

2. Energiasektori sähköistyy, mutta myös bioenergiaa 
tarvitaan paljon lisää.

3. Globaali hinta hiilelle on taloustieteellisesti perusteltua, 
mutta rikkaiden teollisuusmaiden on uskallettava toimia 
myös unilateraalisesti edelläkävijöinä.
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1. Teknologia on osa ratkaisua; sitä on 
olemassa päästöjen nopeaan 
vähentämiseen, mutta uutta pitää 
keksiä ja kaupallistaa Pariisin 
sopimuksen toteuttamiseksi.

2. Energiasektori sähköistyy, mutta myös 
bioenergiaa tarvitaan paljon lisää.

3. Globaali hinta hiilelle on 
taloustieteellisesti perusteltua, mutta 
rikkaiden teollisuusmaiden on 
uskallettava toimia myös 
unilateraalisesti edelläkävijöinä.

1. Vähäpäästöisiä, kestäviä ratkaisuja 
liikenteeseen on jo saatavilla – niistä 
pitää ottaa täysi hyöty irti.

2. Ei ole kestävää nojata vain 
yksittäisten uusiutuvan energian 
ratkaisujen tai raaka-aineiden varaan. 

3. Päästöjen vähentämisen pitäisi olla 
kilpailuvaltti, ei pakkopullaa!

• Kannustava energiapolitiikka on 
ajuri teknologisiin ratkaisuihin ja 
kilpailukykyiseen teollisuuteen.

Energiapolitiikan ajurit ja esteet 
– onko teknologia ratkaisu?


