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Esipuhe

Metsätilinpito 1990-1998 on jatkoa Tilastokeskukses
sa vuonna 1992 julkaistulle puuainestilinpidolle, jossa 
kuvattiin puumateriaalin kiertoa kansantaloudessa 
1980-luvulla. Puuainestilinpidon laajentamista metsä- 
tilinpidoksi, johon sisältyisi tietoja metsien laadusta ja 
puun lisäksi myös muista metsien tuottamista hyö
dyistä, tarkasteltiin myöhemmin muun muassa Tilas
tokeskuksen tutkimuksessa ’Finnish forest resource 
accounting and ecological sustainability’ (Hoffren 
1997). Metsätilinpito 1990-1998:ssä on sovellettu 
niitä suuntaviivoja, jotka sisältyvät Euroopan unionin 
metsätilinpidon ja YK:n yhdistetyn ympäristö- ja ta-

Preface

Forest Accounting 1990-1998 is continuation to the 
information on wood material accounting published 
by Statistics Finland in 1992 describing the cycling 
of wood material in the national economy in the 
1980s. Since then, the expanding of wood material 
accounting to forest accounting, and thereby includ
ing information on the quality of the forests and on 
other forest-based commodities as well as wood, has 
been a subject of interest; e.g. a study conducted at 
Statistics Finland called ‘Finnish forest resource ac
counting and ecological sustainability’ (Hoffrén 
1997). Forest Accounting 1990-1998 embodies the 
guidelines included in the development of forest ac

loustilinpidon (SEEA) kehittämiseen sekä EU:n sovel
lukseen kansantalouden tilinpidosta (ESA95).

Metsätilinpito on koottu pääasiassa Tilastokes
kuksen tietoaineistoista sekä Metsäntutkimuslaitok
sen ja Metsäteollisuus ry:n tilastoista. Julkaisun ovat 
laatineet suunnittelija Jukka Muukkonen ja aktuaari 
Harri Manninen Tilastokeskuksesta. Tekijät kiittävät 
saamastaan asiantuntija-avusta erityisesti Yrjö Sevolaa 
Metsäntutkimuslaitokselta. Julkaisun on taittanut 
Silja Kahra ja kääntänyt Erkki Pekkinen.
Helsingissä lokakuussa 2000

counting within the European Union and the United 
Nations’ System for integrated Environmental and 
Economic Accounting (SEEA) and the EU applica
tion of national accounts (ESA95).

This publication was compiled by Jukka 
Muukkonen and Harri Manninen at Statistics Fin
land. The authors wish to especially thank Yrjo 
Sevola of the Finnish Forest Research Institute for the 
expert help provided by him. The layout is by Silja 
Kahra and the translation into English by Erkki 
Pekkinen.
Helsinki, October 2000

Kaija Hovi 
Tilastojohtaja 

Director
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Tiivistelmä

Metsätilinpidon tavoitteena on tuottaa yhtenäinen 
kehikko metsien ja puun käyttöön liittyvien raha
määräisten ja fyysisten tietojen tilastoinnille ja rapor
toinnille. Metsätilinpito on osa ympäristötilinpitoa, 
jossa esitetään ympäristöön ja luonnonvaroihin liitty
viä vuosittaisia määrä- ja laatutietoja samankaltaisissa 
tili- ja tasetarkasteluissa kuin kansantalouden tilinpi
dossa. Metsätilinpidossa tiivistyy metsiin liittyviä tie
toja erilaisista tilastoaineistoista, kuten metsä-, ta
lous-, teollisuus- ja ympäristötilastoista. Metsätilinpi
dossa sovelletaan niitä suuntaviivoja, jotka sisältyvät 
Euroopan unionin metsätilinpidon ja YK:n yhdiste
tyn ympäristö- ja taloustilinpidon kehittämiseen sekä 
EU:n sovellukseen kansantalouden tilinpidosta.

Puuston määrä metsissämme kasvoi jatkuvasti 
vuosina 1990-1998, vaikka hakkuumäärien suunta 
oli kasvava vuodesta 1992 alkaen. Männyn ja lehti
puiden hakkuut ja kokonaispoistuma olivat jatkuvas
ti keskimääräistä vuosikasvua pienemmät. Koko kau
den aikana mäntyvaranto kasvoi noin 100, kuusiva- 
ranto 7 ja lehtipuuvaranto 45 miljoonalla kiintokuu
tiometrillä. Hiilidioksidia varannon lisäys sitoi vuo
sittain 12,5-37,5 miljoonaa tonnia. Suojellun metsä
talouden maan pinta-ala kasvoi vuoden 1990 vajaas
ta kahdesta miljoonasta hehtaarista noin 2,7 miljoo
naan hehtaariin vuonna 1998. Puuntuotantoon käy
tettävissä olevan metsätalouden maan pinta-ala pie
neni runsaalla kolmella ja metsä- ja kitumaan ala 
runsaalla kahdella prosentilla.

Hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden yh
teenlasketun pinta-alan osuus puuntuotantoon käy
tettävissä olevien metsien pinta-alasta vaihteli 2,9 ja
3,5 prosentin välillä. Hakkuupinta-alat kasvoivat ja 
metsänhoidon ja -parannuksen alat pienenivät. Avo

hakkuiden osuus puuntuotantoon käytettävissä ole
vien metsien pinta-alasta kasvoi 0,4 prosentista 0,6 
prosenttiin ja harvennushakkuiden 0,7 prosentista 
1,1 prosenttiin.

Puun kuiva-aineena mitattuna runsas puolikas 
Suomessa käytetystä raakapuusta sitoutui vuosina 
1990-1998 metsäteollisuuden tuotteisiin. Noin 40 
prosenttia poltettiin energiaksi. Prosentti puuainek
sesta sitoutui muuhun käyttöön ja alle viisi prosent
tia puujätteisiin. Noin 45 prosenttia puuaineksesta 
vietiin ulkomaille paperina ja kartonkina, sahatavara
na, massoina ja puulevyinä. 1990-luvun alkuvuosina 
vietiin noin 9 miljoonaa tonnia puuainesta ja vuonna 
1998 lähes 14 miljoonaa tonnia. Keskimäärin 59 
prosenttia viennistä oli paperia ja kartonkia, 22 pro
senttia sahatavaraa, 13 prosenttia massoja ja 6 pro
senttia puulevyjä. Sahatavaran, levyjen sekä paperin 
ja kartongin tuotannosta alle kymmenen prosenttia 
käytettiin kotimaassa.

Metsien tuotteiden arvosta puusta saatujen brut- 
tokantorahatulojen osuus oli ylivoimaisesti suurin. 
Kasvun, poistuman ja kantohintojen perusteella las
kettu arvio varannon lisäyksen arvosta oli suurempi 
kuin keräilyn, metsästyksen ja porotalouden tuottei
den todellinen yhteenlaskettu arvo. Metsätalouden, 
metsäteollisuuden ja metsäteollisuustuotteiden jat
kojalostuksen yhteenlaskettu arvonlisäys kasvoi vuo
desta 1992 lähtien. Työllisten määrä pieneni vuoteen 
1996 asti. Metsäteollisuuden sähkön kulutus ja met
sätalouden polttoaineiden kulutus kasvoivat samaa 
vauhtia puun käytön, tuotteiden tuotantomäärien ja 
hakkuiden kanssa. Puun polton hiilidioksidipäästöt 
kasvoivat, mutta metsäteollisuuden vesistöjä kuormit
tava puuainesmäärä pieneni.

■»///I Tilastokeskus 5



1. Johdanto

Metsätilinpidon tavoitteena on tuottaa yhtenäinen 
kehikko metsien ja puun käyttöön liittyvien rahamää
räisten ja fyysisten tietojen tilastoinnille ja raportoin
nille. Metsätilinpito on osa ympäristötilinpitoa, jossa 
tilinpito -termi viittaa järjestelmän tapaan koota ym
päristöön liittyviä vuosittaisia määrä- ja laatutietoja 
samankaltaisiin tili- ja tasetarkasteluihin kuin kansan
talouden tilinpidossa. Markkojen, kiintokuutiometri
en, tonnien, hehtaarien ja lukumäärien esittäminen 
samassa tilastokehikossa helpottaa taloudellisen toi
minnan ja ympäristön vuorovaikutuksien kuvaamista.

Kansainvälisesti merkittävin metsätilinpidon ky
syntä liittyy metsätietojen asemaan talouden toimin
taa ja ympäristöä kuvaavissa tilastokokonaisuuksissa. 
Euroopan unionin kansantalouden tilinpidon sovel
luksessa (ESA95) puuvarojen vuosittainen kasvu ja 
varantojen muutos voidaan sisällyttää kansantalouden 
tileihin. Yhdistyneiden kansakuntien suosittelemasta 
yhdistetystä ympäristö- ja taloustilastojärjestelmästä 
(SEEA) uudistetaan parhaillaan käsikirjaa kansainvä
lisenä yhteistyönä. Euroopan metsätilinpitoa ja mate
riaalivirtojen tilinpitoa kehitetään EU:n tilastovirasto 
Eurostat:ssa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Suomi 
osallistuu aktiivisesti kaikkien edellä mainittujen tilas
toko konaisuuksien kehittämiseen, ja laajentaa samalla 
oman metsätilinpitonsa kuvausaluetta. Perustiedot 
metsätilinpitoon kootaan metsä-, talous-, teollisuus- 
ja ympäristötilastoista sekä ympäristönsuojelumeno-, 
jäte- ja energia- ja ilmapäästötilastoista.

Euroopan metsätilinpitoon kootaan tietoja metsä
varoista, puun ja metsien muiden hyödykkeiden tuo
tannosta ja käytöstä, metsien suojelusta, virkistyskäy
töstä ja biologisesta monimuotoisuudesta. Kuvaus- 
alueeseen kuuluvat lisäksi metsät hiilidioksidin sito- 
jana sekä muiden päästöjen ja jätteiden nieluna, m et
sien vaikutukset eroosio-, vesistö- ja tulvasuojelussa 
sekä metsiin kohdistuvat ympäristönsuojelukustan- 
nukset. Tilinpito sisältää rahamääräisiä taloustietoja 
sekä puhtaasti fyysisiä tietoja metsien ja puuston 
määrästä ja laadusta, metsien tuottamista hyödyistä 
ja metsiin kohdistuvista ympäristövaikutuksista.

Euroopan metsätilinpidon kehittämiseen ja tes
taamiseen ovat osallistuneet Suomen lisäksi lähinnä 
Ruotsi, Saksa, Itävalta ja Ranska. Tilastoja on koottu 
ja tehty pääasiassa metsävaroista ja puun käytöstä. 
Tilinpidon kehittämisen painotus on siirtymässä voi
makkaasti sellaisiin metsien tuottamiin hyötyihin, 
joista ei ole saatavissa selkeitä taloustilastoja. Näitä 
ekologisesti ja sosiaalisesti tärkeitä hyötyjä ovat m et
sien hiilidioksidin sidonta ja biologinen monimuotoi
suus, metsien tuottamat virkistyspalvelut ja ympäris- 
tönsuojelupalvelut sekä metsien terveydentila. Edel

lä mainituista tekijöistä kootaan ensin fyysiset määrä- 
tiedot, ja niihin liittyvät rahamääräiset arvot pyritään 
mahdollisuuksien mukaan johtamaan tunnetuista 
markkinahinnoista ja -kustannuksista sekä rahamää
räistä arvottamista koskevista tutkimuksista.

Puuston kasvu puuntuotantoon käytettävissä ole
vissa metsissä määritellään Euroopan unionin kansan
talouden tilinpidon sovelluksessa metsätalouden tuo
tannoksi ja koko puuvaranto varallisuudeksi. Unionin 
maat voivat kuitenkin harkintansa mukaan laskea 
metsätalouden tuotannon myös hakkuiden perusteel
la, jos ne eivät pidä metsiään viljeltyinä kansantalou
den tilinpidon tarkan määritelmän mukaisesti. Suo
messa metsätalouden tuotanto lasketaan hakkuiden 
perusteella, eivätkä puuston kasvun arvo ja kasvun ja 
poistuman erotuksena syntyvä vuosittainen varannon 
lisäyksen arvo näy kansantalouden tilinpidossa. Puus
ton kasvuun perustuva metsätalouden laskenta olisi 
Suomen kannalta epäkäytännöllinen, koska siinä jäisi
vät laskennan ulkopuolelle suhdannevaihtelujen vai
kutukset todellisiin puumarkkinoihin, metsätalouteen 
ja puun käyttöön. Puuston kasvuakaan ei mitata vuo
sittain, joten kasvun ja varannon lisäyksen tarkkaa 
määrä ei tiedetä. Metsätilinpidolla on kuitenkin haet
tu arvioita kasvuun perustuvan tuotannon laskennan 
vaikutuksesta kansantalouden tilinpidon lukuihin.

Suomalaisella metsätilinpidolla on hyvät lähtökoh
dat vastata kansainvälisten tilastokokonaisuuksien ai
kaansaamaan sekä kotimaiseen tilastotiedon kysyn
tään. Puuainestilinpito soveltuu jo nykyisessä muo
dossaan Euroopan metsätilinpidon osaksi. Kansanta
louden tilinpidon sekä yhdistetyn ympäristö- ja ta- 
loustilinpidon käyttöön metsätilinpidolla on enem
män kehittymisen varaa, sillä taloudellisten ja fyysis
ten tietojen yhdistämisessä on vielä paljon tehtävää. 
Lisätietoa tarvitaan erityisesti luonnonsuojelualueiden 
rahamääräisistä arvoista, metsiin kohdistuvista ympä
ristönsuojelumenoista, metsien arvosta hiilidioksidin 
sitojana, virkistyskäytön hyödyistä ja kustannuksista 
sekä metsävarojen vuosittaisista muutoksista.

Metsätilinpito tarjoaa käyttökelpoisen pohjan koo
ta ja yhdistää niitä talous- ja ympäristötietoja, joita 
metsistä, metsien käytöstä ja metsien monista arvoista 
yhä enemmän tarvitaan sekä Suomessa että kansain
välisesti. Metsätilinpidossa tiivistyy metsiin liittyviä 
tietoja erilaisista tilastoaineistoista, kuten metsä-, ta
lous-, teollisuus ja ympäristötilastoista. Näitä tietoja 
käytetään muun muassa materiaalivirtatilinpidon, hii- 
lidioksiditaseiden, taloudellisen mallittamisen sekä 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän ke
hityksen mittaamisen ja kestävyyden indikaattoreiden 
tietolähteenä.
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2. Metsätilinpidon rakenne

Suomen metsätilinpidon tilastot kuvaavat pääasiassa 
puuvarojen muutoksia ja puuaineksen virtoja sekä 
niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. 
Puun lisäksi mukaan on otettu myös muita metsien 
tuottamia hyötyjä joiden määrät tai rahamääräinen 
arvo tunnetaan sekä metsiin liittyviä pinta-alatietoja. 
Tilinpito sisältää metsätalouden, metsäteollisuuden, 
muun teollisuuden sekä loppukulutuksen kansanta
louden tilinpidossa käytettävän toimialaluokituksen 
mukaisesti eriteltynä. Taseissa seurataan yli 200 raa
ka-aine-, välituote- ja hyödykenimikkeen sekä puu- 
jätteen virtoja 13 luokkaan summattuna. Toimialoit
tain seurattavia taloudellisia tunnuslukuja ovat koko
naistuotanto, välituotekäyttö, arvonlisäys, investoin
nit sekä työllisten ja työtuntien määrät.

Metsätilinpidon ytimen, puuainestilinpidon pe- 
rustaulukot ovat puuvarantotase, käyttötase ja mas- 
satase. Puuvarantotase on arvio puuvarannon vuosit
taisista muutoksista puun biologisen kasvun, luon
nollisen poistuman ja hakkuiden seurauksena. Käyt- 
tötaseessa kootaan yhteen taulukkoon vuosittaiset 
tiedot puun ja metsäteollisuuden tuotteiden tarjon
nasta, ulkomaankaupasta, käytöstä ja tuotannosta 
toimialoittain ja hyödykeryhmittäin. Taseessa seura
taan puuraaka-aineen käyttöä, jalostamista välituot

teiksi ja lopputuotteiksi, tuotteiden loppukulutusta, 
jalostuksessa syntyvien sivutuotteiden käyttöä raa
ka-aineena tai energialähteenä sekä metsäteollisuus- 
tuotteiden tuotantoa. Massataseessa metsäteollisuu
den raaka-aineet ja tuotteet muunnetaan yhteiseksi 
mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi ja seurataan 
puuaineksen sitoutumista metsäteollisuuden raaka
puuhun, välituotteisiin, lopputuotteisiin, polttoai
neisiin ja jätteisiin. Metsä-, käyttö- ja massataseiden 
tietoja voidaan yhdistää toimiala- ja osin hyödyke- 
tasolla kansantalouden tilinpidon taloustietoihin ja 
työllisyystietoihin, panos-tuotostauluihin sekä ener
gia- ja päästötietoihin.

Puuvaranto-, käyttö- ja massataseet sisältyvät 
myös EU:n metsätilinpidon taloustoimi-, metsäva
ra- ja jäämät -osiin. Taloustoimien tilit sisältävät 
metsiin, puuhun ja raakapuun käyttöön liittyvän 
kotimaisen tuotannon ja tuonnin, käytön välituot
teina ja lopputuotteina sekä pääomanmuodostuk- 
sen ja viennin. Metsävaratilit kuvaavat metsävaroja 
ja niiden muutoksia kiintokuutiometreinä, hehtaa
reina ja markkoina. Jäämät -osassa kuvataan taseina 
puuperäisten jäämien, jätteiden ja päästöjen syntyä 
ja niiden hyötykäyttöä tai kulkeutumista ympäris
töön.

im» Tilastokeskus 7



3. Tietolähteistä ja laskentamenetelmistä

Puuvarantotase on koottu Metsäntutkimuslaitoksen 
metsävaratiedoista. Arvio puuvarannon vuosittaisesta 
lisäyksestä on laskettu 5-vuotiskausittaisen keskimää
räisen vuosikasvun ja vuosittaisen kokonaispoistuman 
erotuksena. Varannon vuosittaista lisäystä kuvaava 
tieto on ainoastaan suuntaa antava, sillä puuston kas
vua ei mitata vuositasolla. Puuston kasvun todellinen 
vuosittainen vaihtelu voi olla noin + -  20 prosenttia 
kasvun keskiarvona käytetystä luvusta. Varannon li
säyksen arvo vuosittain perustuu kasvun ja poistuman 
erotuksen määrään, puuston tilavuuden keskimääräi
seen puutavaralajijakaumaan ja puutavaralajeittaisiin 
kantohintoihin. Varannon lisäyksen arvo ei sisällä 
luonnonsuojelualueiden puustoa.

Käyttötaseen tiedot on kerätty pääasiassa Tilasto
keskuksen teollisuustilastoista ja energiatilastoista, 
Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsäteollisuus ry:n ti
lastoista, Tullin ulkomaankauppatilastoista sekä lu
kuisista puun käyttöä koskevista erillistutkimuksista 
ja -tilastoista. Massataseissa käytetyt keskimääräiset 
muuntokertoimet puun kuiva-ainetonneiksi on saatu 
puuta ja metsäteollisuuden tuotantoa käsittelevästä 
kirjallisuudesta. Hävikki ja tilastovirhe -erään (tar
jonta miinus käyttö) vaikuttavat eniten perusaineis

toissa käytettyjen toimiala- ja hyödykeluokitusten 
mittayksiköiden eroavuudet, luokitusten muuttumi
nen tarkastelujakson aikana, perusaineistojen ulko
puolinen puun käyttö ja keskimääräisten muunto- 
kerrointen epätarkkuudet.

Käyttö- ja massataseen laskentamenetelmiä on esitel
ty tarkemmin Puuainestilinpito 1980-1990 -julkaisussa. 
Keräyspaperi on metsätilinpito 1990-1998:ssa erotettu 
paperista ja kartongista omaksi hyödykeryhmäkseen. 
Taulukoissa 0 on vähemmän kuin puolet käytetyistä yk
siköistä.

Toimialoittaiset talous- ja työllisyystiedot perus
tuvat Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon ja 
teollisuuden ympäristönsuojelumenot -tilastoon. 
Toimialoittaisissa tiedoissa ovat mukana myös muut 
kuin toimialojen nimen mukaiset päätuotteet. Kuor
mitus- ja energiankulutustiedot on koottu Tilasto
keskuksen energia- ja ilmapäästötilastoista ja Metsä
teollisuus ry:n tilastoista. Metsien käyttöön liittyvät 
pinta-alatiedot on kerätty Metsäntutkimuslaitoksen 
tilastoista, riistasaalistiedot Riista- ja kalataloudelli
sen tutkimuslaitoksen tilastoista, ja marjojen ja sien
ten poimintamäärät Elintarviketieto Oydtä ja Tilas
tokeskuksen kotitaloustiedustelusta.
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4. M etsien ja  puun käytön kehityssuuntia

4.1. M etsien käyttö
Metsävarojen inventointitietojen mukaan metsää 
(metsä- ja kitumaa) on Suomessa 23 miljoonaa heh
taaria ja metsätalouden maaksi luettavaa joutomaata 
runsas kolme miljoonaa hehtaaria. Puuston koko
naistilavuuden tuorein arvio on 1937 miljoonaa kiin
tokuutiometriä, josta männyn osuus on 45,8, kuusen 
36,6 ja lehtipuiden 17,7 prosenttia. Täysin suojeltu
jen tai muuten puuntuotannon rajoitusten alaisten 
metsien osuus metsien kokonaispinta-alasta on 10,7 
prosenttia ja puuston tilavuudesta 6,9 prosenttia. 
(Metsätilastollinen vuosikirja 1998.)

Puuston määrä metsissämme kasvoi jatkuvasti 
vuosina 1990-1998, vaikka hakkuumäärien suunta 
oli kasvava vuodesta 1992 alkaen. Männyn ja lehti
puiden hakkuut ja kokonaispoistuma olivat jatkuvas
ti keskimääräistä vuosikasvua pienemmät, mutta 
kuusen kokonaispoistuma ylitti sen useana vuonna. 
Koko kauden aikana mäntyvaranto kasvoi noin 100, 
kuusivaranto 7 ja lehtipuuvaranto 45 miljoonalla 
kiintokuutiometrillä. Hiilidioksidia varannon lisäyk
seen (kasvun ja poistuman erotukseen) sitoutui vuo
sittain 12,5-37,5 miljoonaa tonnia.

Metsien kokonaispinta-alassa ei tapahtunut suuria 
muutoksia. Suojellun metsätalouden maan pinta-ala 
tosin kasvoi vuoden 1990 vajaasta kahdesta mil
joonasta hehtaarista noin 2,7 miljoonaan hehtaariin 
vuonna 1998, jolloin määrästä oli metsä- ja kitumaa
ta 1,2 ja joutomaata 1,5 miljoonaa hehtaaria. Puun
tuotantoon käytettävissä olevan metsätalouden maan 
pinta-ala pieneni runsaalla kolmella ja metsä- ja kitu
maan ala runsaalla kahdella prosentilla.

Hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden yh
teenlasketun pinta-alan osuus puuntuotantoon käy
tettävissä olevien metsien pinta-alasta vaihteli 2,9 ja
3,5 prosentin välillä. Metsänhoidon pinta-alaksi on 
tässä luettu metsänviljely, taimikonhoito, uudisoji
tus, metsänlannoitus ja pystykarsinta. Hakkuupin- 
ta-alat kasvoivat, joskaan eivät tasaisesti, 237 tuhan
nesta hehtaarista vuonna 1991 530 tuhanteen heh
taariin vuonna 1997. Avohakkuiden osuus metsien 
pinta-alasta kasvoi 0,4 prosentista 0,6 prosenttiin ja 
harvennushakkuiden 0,7 prosentista 1,1 prosenttiin. 
Metsänhoidon ja -parannuksen pinta-alat pienenivät 
erityisesti taimikonhoidossa ja metsien uudisojituk
sessa. Peltoa metsitettiin vuosina 1990-1998 yh
teensä yli 90 tuhatta hehtaaria, 1992 ja 1993 yli 17 
tuhatta hehtaaria vuodessa.

Kuvio 1. Puuvarannon muutos

Milj. m:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Puuta hakattiin 1990-luvulla vähiten vuonna 1991, 
45 miljoonaa kiintokuutiometriä. Hakkuut kasvoivat 
68 miljoonaan kiintokuutiometriin vuonna 1998. 
Kuusen osuus hakkuista kasvoi vuosina 1990-1998 
40 prosentista yli 43 prosenttiin, lehtipuiden osuus 
väheni 23 prosentista 18 prosenttiin ja männyn 
osuus pysyi pääasiassa 37 ja 38 prosentin välillä. 
Tukkipuun osuus hakkuista kasvoi jonkin verran ja 
kuitupuun ja polttopuun osuudet pienenivät.

Kuvio 2. Hakkuupinta-alat
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Poimittujen marjojen, sienten ja jäkälien määrät 
vaihtelivat vuosittain ilman selviä trendejä lukuun 
ottamatta jäkälää, jota poimittiin vientiin lähes 0,6 
miljoonaa kiloa vuonna 1990, mutta enää 0,3 mil
joonaa kiloa vuonna 1998. Kauppaan tulleiden 
marjojen määrä oli pienimmillään alle kaksi mil
joonaa kiloa ja suurimmillaan yli 11 miljoonaa ki

loa vuodessa. Marjoista tosin poimittiin suoraan 
omaan käyttöön kaksi kolmannesta ja sienistä yli 
neljä viidennestä. Hirvieläinten, jänisten, tur
kiseläinten ja metsäkanalintujen yhteenlasketut 
saalismäärät vaihtelivat 1,1 miljoonasta 1,3 miljoo
naan yksilöön. Suurpetojakin kaadettiin 70-170 
yksilöä vuosittain.

Kuvio 3. Metsien uudistamisen ja hoidon pinta-aloja Kuvio 5. Keräilyn markkinatuotanto
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Kuvio 4 . Nettohakkuut puutavaralajeittain Kuvio 6. Riistasaaliit
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4.2. P uunkäyttö
Tukki-, kuitu- ja polttopuun kokonaistarjonta kasvoi 
vuoden 1991 49 miljoonasta kiintokuutiometristä yli 
70 miljoonaan kiintokuutiometriin vuonna 1998. 
Poltettavaksi hakattua puuta oli näistä määristä run
sas 10 prosenttia vuonna 1991 ja 7 prosenttia vuon
na 1998. Kotimaisen puun osuus oli keskimäärin lä
hes 90 prosenttia tarjonnasta. Raakapuun vientimää
rät olivat suurimmillaan 1,6 ja pienimmillään 0,3 
miljoonaa kiintokuutiometriä. Tuontipuusta noin 95 
prosenttia oli kuitupuuta ja pääosa raakapuun vien
nistä tukkipuuta.

Yli neljä viidesosaa puun kokonaistarjonnasta 
käytettiin metsäteollisuudessa sahatavaran, levyjen 
sekä massan, paperin ja kartongin valmistuksen raa
ka-aineena ja polttoaineena. Raakapuun käyttömää
rien suunta alkoi kaikilla näillä toimialoilla kasvaa 
vuosien 1991 ja 1992 pienimmistä arvoistaan. 
Ensiasteisesta tukki- ja kuitupuun käytöstä vuonna 
1997 sahauksen osuus oli lähes 40, vanerin lähes 5, 
mekaanisen massan runsas 15 ja kemiallisen massan 
runsas 39 prosenttia. Muussa teollisuudessa ja raken
nustoiminnassa tukki- ja kuitupuuta käytettiin yh
teensä noin prosentti kokonaistarjonnasta. Sahauk
sen ja vanerin osuudet ensiasteisesta puun käytöstä 
kasvoivat ja massojen valmistuksen osuus pieneni 
vuosien 1990-1998 aikana.

Ensiasteinen tukki- ja kuitupuun käyttö antaa 
kuitenkin epätäydellisen kuvan raakapuun käytön ja
kautumisesta erilaisten metsäteollisuuden tuotteiden 
tuotantoon. Sahatavaran, vanerin ja massojen tuo
tannossa syntyy varsinaisen tuotteen ohella jäämiä, 
puuta joka käytetään lastu- ja kuitulevyn valmistuk
seen, massojen valmistukseen tai polttoaineeksi. 
Sahauksessa ja vanerin tuotannossa jäämiä syntyy jo
pa yli puolet käytetyn tukkipuun määrästä.

Jäämiä syntyy eniten sahateollisuudessa, joten 
jäämien tuotanto kasvoi vuosina 1990-1998 samaa 
tahtia sahojen käyttämän raakapuun ja sahatavaran 
tuotannon kanssa. Jäämiä tuotettiin vuonna 1991 
runsaat 12 miljoonaa kiintokuutiometriä, mutta 
vuonna 1998 jo 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. 
Vuonna 1998 noin 60 prosenttia jäämistä käytettiin 
massojen valmistuksessa, 34 prosenttia poltettiin 
energiaksi, 5 prosenttia käytettiin lastu- ja kuitule- 
vyihin ja alle puoli prosenttia muihin puutuotteisiin. 
Vuonna 1991 massojen osuus oli 48, polton 45 ja le
vyjen yli 6,5 prosenttia.

Puun todellinen sitoutuminen metsäteollisuuden 
tuotteisiin, muuhun käyttöön ja polttoaineeseen nä
kyy parhaiten massataseesta, jossa raakapuu ja tuot
teet on muunnettu puun kuiva-ainetonneiksi. Puun 
kuiva-aineena mitattuna runsas puolikas Suomessa 
käytetystä raakapuusta sitoutui vuosina 1990-1998 
metsäteollisuuden tuotteisiin. Yli 40 prosenttia pol-

Kuvio 7. Raakapuun tarjonta

Kuvio 8. Raakapuun tuonti ja vienti

Kuvio 9. Jäämien tuotanto

1000 m3

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus n



tettiin energiaksi. Polttoon sisältyvät kemiallisen 
massateollisuuden sulfaatti- ja sulfiittiliemien puu
aines. Prosentti puuaineksesta sitoutui muuhun käyt
töön ja alle viisi prosenttia puujätteisiin.

Pienin metsäteollisuuden tuotteisiin sitoutunut 
puuainesmäärä oli runsas 10 miljoonaa tonnia vuon
na 1991 ja suurin lähes 17 miljoonaa tonnia kuiva-ai
netta vuonna 1998. Teollisessa poltossa kului samoi
na vuosina vajaat 8 ja runsas 11 miljoonaa tonnia 
puuainesta. Vuosina 1990-1998 sahatavaran osuus 
metsäteollisuuden puuaineksesta oli keskimäärin 16, 
levyjen 3, viedyn massan 6, paperin ja kartongin 34, 
polttoaineen 36 ja puujätteen 5 prosenttia. Sahata
varan ja levyjen osuuksissa oli havaittavissa lievästi 
nouseva, polttoaineen ja vietyjen massojen osuuksis
sa laskevaa suuntaa.

Metsäteollisuuden jätteisiin sitoutuneen puu
aineksen määrä on laskennallinen. Se perustuu eri 
teollisuusprosessien ominaispuuhäviöihin, eikä kaik
ki puujäte joutunut vesistöihin tai kaatopaikoille.

Noin 45 prosenttia puuaineksesta vietiin ulko
maille paperina ja kartonkina, sahatavarana, massoi
na ja puulevyinä. 1990-luvun alkuvuosina vietiin 
noin 9 miljoonaa tonnia puuainesta ja vuonna 1998 
14 miljoonaa tonnia. Keskimäärin 59 prosenttia 
viennistä oli paperia ja kartonkia, 22 prosenttia saha
tavaraa, 13 prosenttia massoja ja 6 prosenttia puule
vyjä. Sahatavaran, levyjen sekä paperin ja kartongin 
tuotannosta alle kymmenen prosenttia käytettiin ko
timaassa. Metsäteollisuustuotteiden tuontimäärät 
olivat vientiin verrattuna hyvin pieniä.

Vuonna 1999 Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 
lähes kaikissa tuoteryhmissä. Sahatavaralla kasvu oli 
vuoteen 1998 verrattuna 4 prosenttia, puupohjaisilla 
levyillä 4 prosenttia, massoilla 2 prosenttia ja pape
rilla ja kartongilla 2 prosenttia. Myös sahatavaran, 
kuitulevyn, keräyspaperin sekä paperin ja kartongin 
vientimäärät kasvoivat. Metsäteollisuuden raaka
puun käyttö kasvoi samansuuntaisesti tuotannon 
kanssa.

Kuvio 10. Jäämien käyttö

Kuvio 11. Puuaineksen sitoutuminen

Milj.t
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Kuvio 12. Tase 1996
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4.3. Toim ia lo itta isia kehityssuuntia
Metsätalouden arvonlisäys kasvoi samaa tahtia hak
kuiden kanssa. Myös hakkuiden pinta-alojen suunta 
oli kasvava, mutta metsänhoidon pinta-alat pieneni
vät. Koko bruttokansantuotteestamme metsätalou
den osuus vaihteli 2,2 ja 2,9 prosentin välillä ja oli
2.5 prosenttia vuonna 1998. Työllisten määrä metsä
taloudessa pieneni runsaasta 38 tuhannesta 24 tu
hanteen henkilöön, ja osuus kaikista työllisistä 1,6 
prosentista 1,1 prosenttiin. Arvonlisäys hakattua 
puukuutiometriä kohti pysyi lähes samana, mutta 
kasvoi tasaisesti työllistä kohti mitattuna. Rakennus- 
ja koneinvestoinnit metsätalouteen vuoden 1995 
hinnoin pienenivät jonkin verran vuodesta 1990 
vuoteen 1993, mutta alkoivat sen jälkeen kasvaa 
vuosittain.

Metsien tuotannon arvosta puusta saatujen brut- 
tokantorahatulojen osuus oli ylivoimaisesti suurin. 
Kasvun, poistuman ja kantohintojen perusteella las
kettu arvio varannon lisäyksen arvosta oli suurempi 
kuin keräilyn, metsästyksen ja porotalouden tuottei
den todellinen yhteenlaskettu arvo. Jos puuvarannon 
lisäyksen arvo lisättäisiin kansantalouden tilinpitoon, 
se kasvattaisi metsätalouden arvonlisäystä vuosittain 
noin 10-20 prosentilla, ja koko bruttokansantuotet- 
tamme 0,1-0,4 prosenttia.

Metsäteollisuuden arvonlisäys oli pienimmillään
3.5 prosenttia koko maan arvonlisäyksestä vuonna 
1991 ja suurimmillaan 6,5 prosenttia vuonna 1995. 
Tuosta huippuvuodesta osuus laski vuosina 
1996-1998, mutta pysyi edelleen selvästi vuosikym
menen alun osuutta suurempana. Massa-, paperi- ja 
kartonkiteollisuus tuotti metsäteollisuuden arvon
lisäyksestä leijonanosan. Arvonlisäys käytettyä raaka- 
puukuutiometriä kohti kasvoi hieman massa-, pape
ri- ja kartonkiteollisuudessa ja levyteollisuudessa. 
Vuoteen 1990 verrattuna arvonlisäyksen määrä kas- 
voi selvästi massa-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa 
sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa, 
vaihteli tason molemmin puolin sahauksessa ja levy
jen valmistuksessa ja pysyi tason alapuolella puu
tuotteiden valmistuksessa.

Metsäteollisuuden työllisten määrä pieneni vielä 
1990-luvun alkupuolella, mutta alkoi sitten vakiin
tua ja vuonna 1997 hieman kasvaakin. Sahauksessa 
ja levyjen valmistuksessa työskenteli vuonna 1990
21.8 tuhatta ja massan-, paperin ja kartongin valmis
tuksessa 38,5 tuhatta työntekijää, toimihenkilöä ja 
yrittäjää. Puutuotteita valmisti 16,9 ja paperi- ja kar
tonkituotteita 7,6 tuhatta henkilöä. Vastaavasti 
vuonna 1998 sahatavaraa ja levyjä tuotti yli 18, mas
saa, paperia ja kartonkia 32,5, puun jatkojalosteita
12.8 ja paperin ja kartongin jatkojalosteita 5,8 tuhat
ta henkilöä. Koko kansantalouden 2,2 miljoonasta 
työllisestä vuonna 1998 sahatavaran, levyjen ja puu-

Kuvio 13. Metsätalous

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Arvonlisäys
Investoinnit

■Työlliset

tuotteiden valmistuksen osuus oli 1,4 prosenttia ja 
massan, paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonki- 
tuotteiden 1,8 prosenttia. Arvonlisäys työllistä kohti 
kasvoi kaikissa toimialaryhmissä.

Suurimmat investoinnit metsäteollisuudessa teh
tiin massan, paperin ja kartongin valmistukseen. Sii
nä investointien määrä laski vuoteen 1994 asti, mut
ta koko kaudella 1990-1998 eniten investoitiin 
vuonna 1996. Muissa toimialaryhmissä investoitiin 
varsin tasaisesti, eniten sahaukseen ja vähiten levyjen 
sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistukseen. 
Vuoden 1995 hintoihin muutettuna ympäristön
suojeluun investoitiin puutavarateollisuudessa eniten 
vuosina 1994 ja 1997 ja massan, paperin ja paperi
tuotteiden valmistuksessa vuosina 1995 ja 1996.

Kuvio 14. Metsien käyttö
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Kuvio 15. Metsien tuotteiden arvoja Kuvio 18. Metsäteollisuuden työlliset
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Kuvio 21. Työlliset Kuvio 22. Kulutus- ja kuormitustietoja

Henkilöä
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□  Metsäteollisuus 
■  Metsätalous
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Metsätalouden polttoaineet 

Metsäteollisuuden sähköenergia 
COjpäästöt puun poltosta 
Metsäteollisuuden kiintoainekuormitus 

Metsäteollisuuden tukki- ja kuitupuu

Metsätalouden, metsäteollisuuden ja metsäteolli
suustuotteiden jatkojalostuksen (puutuotteiden ja 
paperi- ja kartonkituotteiden valmistus) yhteenlas
kettu osuus Suomen bruttokansantuotteesta kasvoi 
tasaisesti vuodesta 1992 vuoteen 1995, pieneni 
vuonna 1996 ja kasvoi taas vuosina 1997 ja 1998. 
Osuus oli pienimmillään alle 6, suurimmillaan yli 9 
ja keskimäärin 7,4 prosenttia. Koko maan työllisistä 
metsätalouden, -teollisuuden ja jatkojalostuksen 
osuus pieneni kaudella 1990-1998 5 prosentista 3 
prosenttiin. Raakapuun, metsäteollisuustuotteiden ja 
jatkojalosteiden viennin osuus koko maan tavara
viennin arvosta pieneni 38 prosentista 29 prosent
tiin.

Metsäteollisuuden sähkön kulutus ja metsätalouden 
polttoaineiden kulutus kasvoivat samaa vauhtia 
puun käytön, tuotteiden tuotantomäärien ja hakkui
den kanssa. Metsäteollisuuden vesistöjä kuormittava 
kiintoaineen määrä, biologinen hapenkulutus ja 
puusta peräisin olevien ravinteiden määrä pienenivät 
selvästi vuosina 1990-1998. Hiilidioksidipäästöt 
puun teollisesta poltosta kasvoivat 1990-luvun alku
puolen 12 miljoonasta tonnista 20 miljoonaan ton
niin vuonna 1998. Puun pienpoltto pääasiassa maa
taloudessa ja kotitalouksissa tuotti hiilidioksidipääs
töjä 4,4 miljoonaa tonnia vuonna 1990 ja 4,6 miljoo
naa tonnia vuonna 1998.
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Summary

The objective in forest accounting is to produce a 
contiguous framework for statistics and reporting of 
monetary and physical information related to forest 
and wood use. Forest accounting is part of environ
mental accounting in which annual quantitative and 
qualitative data related to the environment and nat
ural resources are presented in the form of account 
and balance examinations similar to the presentation 
o f national accounts. Information from various sta
tistical materials, e.g. forestry, economics, industry 
and environmental statistics, are presented in con
densed form, as it were, in forest accounting. The 
guidelines applied in the development of forest ac
counting are those included in the European Union’s 
forest accounting, in the United Nations’ System for 
integrated Environmental and Economic Account
ing, and in the EU’s application of national accounts.

The volume o f the growing stock in the forests of 
Finland increased continuously during the years 
1990-1998 even though felling volumes, too, have 
shown an upward trend since 1992. The volumes of 
pine and broad-leaved tree species felled and the to
tal drain were all below the average annual incre
m ent throughout the period in question. The stock 
(standing volume) of pine increased by approx. 100 
million solid cubic metres, that of spruce by 7 mil
lion cubic metres, and that of broad-leaved tree spe
cies by 45 million solid cubic metres. The amount of 
carbon dioxide annually fixed by these increases in 
the stocks (standing volumes of timber o f the various 
tree species) amounted to between 12.5 and 37.5 
million tonnes. The area of forestry land set aside for 
protection purposes increased from the 1990 figure 
o f less than 2 million hectares to about 2.7 million 
hectares in 1998. The area of forestry land available 
for wood production diminished by slightly more 
than 3% and the combined area of forestland and 
scrubland by slightly more than 2%.

The proportion of the combined area treated 
with timber felling and silvicultural works of the for
est area available for wood production varied be
tw een 2.9% and 3.5%. The area treated with timber

felling increased and that treated with silvicultural 
and forest-improvement works diminished. The pro
portion of clear-cuttings of the forest area available 
for wood production increased from 0.4% to 0.6%, 
while that of thinnings increased from 0.7% to 1.1%.

When measured in terms of dry-matter, over half 
of the roundwood used in Finland in 1990-1998 was 
bound into various products manufactured in for
est-based industries. Approximately 40% was 
burned to generate energy. One per cent of the 
wood material was bound into other uses and less 
than 5% into waste wood. About 45% of the wood 
material was exported in the form of paper and pa
perboard, sawn timber, wood-based panels and pulp. 
Some 9 million tonnes of wood material were ex
ported in early 1990s; in 1998, the figure was 14 
million tonnes. On average, 59% of these exports 
were composed of paper and paperboard, 22% of 
sawn timber, 13% of pulp, and 6% of wood-based 
panels. Less than 10% of the production of sawn 
timber, wood-based panels, and paper and paper- 
board production were used domestically.

The gross stumpage incomes obtained by selling 
wood formed clearly the majority of the total value 
of forest-based products. The estimate of the value 
of the added standing volume of wood, calculated on 
the basis of growth, removals and stumpage prices, 
was greater than the combined value of the products 
of collecting, hunting, and reindeer husbandry. The 
total value added of the products of forestry, forest 
industries and the converting of forest-industry 
products has increased since 1992. The number of 
employed persons diminished until 1996. The con
sumption of electricity by the forest industries and 
the consumption of fuels in forestry increased at 
equal pace with the increase in the use of wood, the 
production volumes of products, and the volumes of 
timber felled. The emissions of carbon dioxide re
sulting from the burning of wood increased, but the 
amounts of wood material released into the water 
systems in connection with industrial production di
minished.
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/. Introduction

The objective in forest accounting is to produce a 
contiguous framework for statistics and reporting on 
the monetary and physical information related to for
est and wood use. Forest accounting is part of envi
ronmental accounting in which the term ’’accounting” 
refers to the system’s way of compiling annual quanti
tative and qualitative data related to the environment 
and natural resources for account and balance exami
nations similar to the presentation of national ac
counts. The presentation of Finnish markkas, solid cu
bic metres, tonnes, hectares and other numeric data 
within the same statistical framework makes it easier 
to describe the interactions between economic activ
ity and the environment.

The internationally foremost demand for forest 
accounting is connected to the status of for
estry-related information in statistical entities de
picting economic activity and the environment. The 
annual growth of wood resources and changes in 
growing stock can be included in the accounts of the 
national economy when using the European Union’s 
national accounts application (ESA95). The hand
book of the System of integrated Environmental and 
Economic Accounting (SEEA), recommended by 
the United Nations, is currently being updated as an 
international co-operation effort. European forest 
accounting and accounting of material flows are be
ing developed at the EU’s statistics bureau, Eurostat, 
in co-operation with the member states. Finland is 
an active participant in the development of all the 
aforementioned statistical entities, while at the same 
time expanding the scope of description of its own 
forest accounting. The basic data in forest account
ing are made up of forestry, economics, industrial 
and environmental statistics, and of statistics on con
servation expenditures, waste, energy, and atmo
spheric emissions.

Information on forest resources, production and 
use of wood and other forest-based commodities, 
protection o f forests, their recreational use and bio
logical diversity, are all collected in European forest 
accounting. The scope of description also includes 
the role of forests in fixing carbon dioxide and as 
sinks for other emissions and wastes, the impact of 
forests in controlling erosion, protecting water sys
tems, and in preventing floods, and the costs of envi
ronmental protection targeting on forests. This ac
counting includes monetary economic data and 
purely physical data on the forests and the quantity 
and quality of the growing stock, the benefits pro
duced by the forests, and on the environmental im
pacts targeting on the forests.

Along with Finland, mainly Sweden, Germany, 
Austria and France have participated in the develop
ment and testing of the European forest accounting 
system. Statistics have been collected and presented 
mainly on forest resources and wood use. The em
phasis in the development of accounting is clearly 
shifting to such forest-based benefits for which no 
straightforward economics-based statistics are avail
able as yet. Examples of these ecologically and so
cially important benefits are carbon fixing by forests 
and their biological diversity, the recreational ser
vices produced by the forests, environmental protec
tion services, and forest health. The aforementioned 
factors are first assessed for their physical quantita
tive information. Next, the endeavour is to derive 
their monetary values from known market prices and 
costs and from research dealing with monetary eval
uation.

The European Union’s application for national ac
counts defines the increment of the growing stock in 
forests used for wood production as forestry produc
tion and the entire stock (standing volume] of timber 
as wealth. However, the member states can also cal
culate their forestry production on the basis of timber 
felled in the event that they do not keep their forests 
’’cultivated” in the strict sense of the word as defined 
in national accounting. In the case of Finland, forestry 
production is determined on the basis of timber fell
ing; the value of the increment of the growing stock 
and the value of the annual addition to the growing 
stock resulting from the difference between growth 
and drain are not shown in the national accounts. For
estry calculations based on the increment of the 
growing stock would be impractical from the point of 
view of Finland because it would not take into ac
count the effects of economic cycles on the real-life 
timber markets, forestry and wood use. Moreover, the 
increment of the growing stock it is not measured ev
ery year, and thus there is no precise knowledge as to 
the additional increment and the volume of the grow
ing stock. However, forest accounting is aimed at ob
taining estimates of the effect on national accounts of 
calculating production with increment as the basis.

Finnish forest accounting is well-equipped to re
spond to the demand generated by international sta
tistics entities and to the demand for domestic statis
tics. Wood material accounting is applicable already 
in its present form to serve as part of the European 
forest accounting system. As regards the use of na
tional accounts and the System of integrated Envi
ronmental and Economic Accounting, there is more 
room for developing forest accounting because there
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is still much work to be done in combining economi
cal and physical information. Supplementary infor
mation is needed especially of the monetary values 
o f conservation areas, o f the conservation expendi
tures targeting on forests, o f the value of forests as 
carbon fixers, o f the benefits and costs of recreation 
use, and of the annual changes in forest resources.

Forest accounting offers a useful base from which 
to proceed to collect and combine economic and en
vironmental data on forests, forest use and the many

values of the forests, which are finding more and 
more demand both in Finland and abroad. Forest ac
counting presents condensed information about vari
ous statistics materials related to the forests, the 
economy, industry and the environment. These data 
are used, for example, as source material in material 
flow accounting, carbon dioxide balances, in eco
nomic modelling, in measuring ecologically, eco
nomically and socially sustainable development, and 
as indicators of sustainability.
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2. Structure of forest accounting

The statistics in Finland’s forest accounting mainly 
describe changes in the timber resources and in the 
flows of wood material, as well as in the associated 
economic values in the national economy. In addi
tion to wood, these statistics include the other for
est-based benefits, whose quantities and monetary 
values are known, and area data related to the for
ests. Forest accounting includes forestry, the forest 
industries, other industries, and final consumption 
analysed in accordance with the standard industrial 
classification used in national accounting. The bal
ance arrays monitor flows of over 200 items (raw 
material items, intermediate product items, and 
commodity items) and waste wood summed under 
thirteen categories. The economic indicators moni
tored by branch of industry include total production, 
intermediate product usage, value added, invest
ments, and numbers of people employed and hours 
worked.

The core of forest accounting, i.e. the basic tables 
of wood material accounting, consist o f the wood 
stock balance, use balance and mass balance. Wood 
stock balance is an estimate of the annual changes 
taking place in the forest growing stock as conse
quence of biological tree increment, natural loss, and 
timber felling. Use balance is where annual data on 
the supply of, foreign trade in, use and production of 
wood and forest-industry products are compiled by 
branch of industry and commodity category. This 
balance monitors the use of wood raw material, its

conversion into intermediate products and end prod
ucts, the final consumption of products, the use of 
the intermediate products created in the course of 
conversion as raw material or energy sources, and 
the production of forest-industry products. Mass bal
ance is where the forest industries’ raw materials and 
products are made commensurable, expressed as 
amounts of wood (in dry-matter tonnes), and moni
toring focuses on the binding of wood material into 
the wood raw material of the forest industries, into 
intermediate products, end products, fuels, and 
waste. On the branch-of-industry level, and partly 
on the commodity level, wood stock balance, use 
balance and mass balance data can be connected to 
the national accounts’ data on the economy and em
ployment, input-output tables, and energy and emis
sions data.

The wood stock, use and mass balances are also 
included in the economic activities, forest resource 
and residuals parts of the EU’s forest accounting. 
The economic activities accounts contain the domes
tic production and imports, use as intermediate 
products and as end products, and capital formation 
and exports related to forests, wood and use of wood 
raw material. Forest resource accounts describe the 
forest resources and changes in them in solid cubic 
metres, in hectares, and in Finnish markkas. The re
siduals part depicts the formation of wood-based res
idues, waste and emissions and their productive use 
or conveyance into the environment.

Tilastokeskus 19



3. Sources of information and calculation 
methods

The forest stock balance is made up of the forest re
source data collected at the Finnish Forest Research 
Institute. The estimates of the annual addition to the 
forest stock are calculated as the differences between 
the mean annual increment of a 5-year period and 
the annual total drain. The annual addition to the 
growing stock is an approximate parameter because 
the increment of the growing stock is not measured 
on an annual basis.

The real annual variation in the increment of the 
growing stock can be ± 20% of the value used for 
mean increment. The value of the annual addition to 
the growing stock is based on the magnitude of the 
difference between increment and drain, on the aver
age timber assortment distribution of the volume of 
the growing stock, and on timber-assortment-specific 
stumpage prices. The annual value of the addition to 
the growing stock does not include the growing stock 
on conservation areas.

The data for the use balance has been gathered 
mainly from industrial statistics and energy statistics 
compiled at Statistics Finland, from statistics com
piled at the Finnish Forest Research Institute and at 
Finnish Forest Industries’ Federation, from the statis
tics on foreign trade maintained by the National 
Board of Customs, and from numerous studies and 
other statistics concerning wood use. The average 
conversion coefficients used in computing the mass 
balances to convert wood material into dry-matter 
tonnes have been obtained from the literature and 
articles dealing with wood and woodworking indus
tries’ production. The category of Loss and Statisti

cal Discrepancy (supply less use) is affected most of 
all by the discrepancies between the units of mea
surement used in the branch-of-industry and com
modity classifications used in the basic material, the 
changes in classifications during the period reviewed, 
use of wood external to the basic materials, and the 
inaccuracy of the average conversion coefficients.

The calculation methods used in producing the use 
and mass balances are described in more detail in the 
publication Wood Material Accounting 1980-1990. 
Waste paper has been separated from paper and pa
perboard in Forest Accounting 1990-1998 as a com
modity group of its own. In the tables zero means less 
than a half of the unit concerned.

Industry-specific information on economics and 
employment are based on Statistics Finland’s statistics 
on national accounts and industries’ environmental 
protection expenditure. The industry-specific data 
also include products other than those associated with 
the particular branch of industry. The data on the for
est industries’ electricity consumption and environ
mental load have been compiled from Statistics Fin
land’s statistics on energy and atmospheric emis
sions, and from statistics provided by the Finnish 
Forest Industries’ Federation. The data on areas re
lated to forest use have been compiled from statistics 
provided by the Finnish Forest Research Institute, 
the data on wild game from Finnish Game and Fish
eries Research institute, and the data on collected 
wild berries and mushrooms originate from Food 
and Farm Facts Ltd and Statistics Finland’s house
hold questionnaire study results.
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4. Developm ent trends in fo rest and wood use

4.1. Forest use
According to the results of forest-resource invento
ries, there are 23 million hectares of forest 
(forestland and scrubland) and over 3 million hect
ares of what is termed wasteland deemed to belong 
to the overall category of forestry land. The most re
cent estimate of the total volume of the growing 
stock is 1,937 million solid cubic metres, of which 
pine accounts for 45,8%, spruce for 36,6%, and 
broad-leaved species for 17,7%. The proportion of 
forests under complete or partial restrictions as to 
the practice of forestry is 10.7% of the area and 6.9% 
of the volume of the growing stock.

The volume of the growing stock in Finland’s for
ests increased continuously during the period 
1990-1998 even though timber felling has shown an 
upward trend since 1992. The felling of pine and 
broad-leaved species, along with the total drain, 
were less than the average annual increment all 
through this period, but the total removals of spruce 
exceeded its average annual increment in some 
years. Over the period as a whole, the stock (stand
ing volume) of pine increased by 100 million solid 
cubic metres, that of spruce by 7 million solid cubic 
metres, and that of broad-leaved species by 45 mil
lion solid cubic metres. Between 12.5 and 37.5 mil
lion tonnes of carbon dioxide were fixed each year 
by the additional amount of stock (i.e. the difference 
between growth and total drain).

No major changes took place in the total forest 
area. However, the area of forestry land placed un
der protection increased from less than 2 million 
hectares in 1990 to about 2.7 million hectares in 
1998, at which point in time forestland and scrub
land amounted to 1.2 million hectares and wasteland 
amounted to 1.5 million hectares. The area of for
estry land available for wood production diminished 
by a little over 3% and that of forestland and scrub
land by a little over 2%.

The proportion of the total area covered by tim
ber felling and silvicultural works, when compared 
to the forest area available for wood production, var
ied between 2.9% and 3.5%. The area treated with 
silvicultural works here includes forest cultivation, 
tending of young stands, first-time drainage, forest 
fertilisation, and pruning. The area treated with tim
ber felling increased, though not steadily, from 
237,000 hectares (in 1991) to 530,000 hectares (in 
1997). The proportion of forest area treated with 
clear-cutting increased from 0.4% to 0.6%, and that

Figure 1. Change in stock

Mill, m3

treated with thinnings from 0.7% to 1.1%. The area 
treated with silvicultural and forest-improvement 
works diminished especially as regards tending of 
young stands and first-time drainage of forests. Af
forestation of fields (former agricultural land) during 
the period 1990-1998 amounted to a total of 90,000 
hectares; in 1992 and 1993 the rate was 17,000 
hectares per year.

Figure 2. Area of fellings
1000 ha
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Timber felling during the period 1990-1998 was 
at its minimum in 1991 (when 45 million cubic 
metres were felled) and at its maximum in 1998 
(when 68 million solid cubic metres were felled). 
Felling volumes increased from 1992 onwards, but 
there was a slight drop in 1996. The proportion of 
spruce in the felling volumes increased from 40% to 
over 43%, that of broad-leaved species decreased 
from 23% to 18%, and that of pine remained mainly 
between 37% and 38%. The proportion of saw tim
ber in the felling volumes increased a little while 
those of pulpwood and fuelwood decreased.

The amounts of wild berries, mushrooms and li
chens collected showed year-to-year variation with

out clear trends. Lichen was the exception, however, 
as 0.6 million kilos were collected in 1990 for ex
porting, but only 0.3 million kilos in 1998. The an
nual amounts of wild berries brought to the market 
for commercial consumption were less than 2 mil
lion kilos at their minimum and over 11 million kilos 
at their maximum. However, two-thirds of the ber
ries collected went into direct own consumption; the 
corresponding proportion for mushrooms was over 
four-fifths. The total catches of wild game (elk, hares, 
fur-bearing animals, and forest birds (grouse, 
capercallie, etc.)) varied between 1.1 million and 1.3 
million animals. The numbers of large predators shot 
annually varied between 70 and 170.

Figure 3. Area of forest regeneration, silviculture and Figure 5. Market supply of some forest products
improvement
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4.2. W ood use
The overall supply of saw timber, pulpwood and fuel 
wood increased from 49 million solid cubic metres 
in 1991 to 70 million solid cubic metres in 1998. 
The proportion of wood destined to be burned to 
generate energy amounted to over 10% of the above 
figure in 1991 and 7% in 1998. The average propor
tion of domestic wood was close to 90% of the total 
supply of wood. The amounts of roundwood ex
ported were 1.6 million solid cubic metres at their 
maximum and 0.3 million solid cubic metres at their 
minimum. About 95% of the imported wood was 
pulpwood while most of the exports of roundwood 
consisted of saw timber.

More than four-fifths of the total supply of wood 
was consumed by the forest industries as raw mate
rial in the manufacturing of sawn timber, 
wood-based panels, and pulp, paper and paperboard. 
The trends in the consumption of roundwood began 
to show an upward direction in all these branches of 
industry following the minimum values recorded for 
1991 and 1992. The first-degree use of saw timber 
and pulpwood in 1997 was distributed as follows: 
sawing accounted for nearly 40%, plywood manufac
turing nearly 5%, mechanical pulps over 15%, and 
chemical pulps over 39%. Other industry, inch the 
building industry, used approx. 1% of the overall 
supply of saw timber and pulpwood. Sawmilling and 
plywood manufacturing increased their share of the 
first-degree consumption of wood during the period 
1990-1998 while that of pulp manufacturing dimin
ished.

However, the first-degree use of saw timber and 
pulpwood gives an incomplete picture of the distri
bution of the use of roundwood in the production of 
the various products of forest industries. In addition 
to yielding the actual products, the manufacturing of 
sawn timber, plywood and pulps results in residues, 
which consist of wood used in the manufacturing of 
particleboard, fibreboard, and pulp, or in energy 
generation. The residues produced in sawing and 
plywood manufacturing amount to as much as half 
of the amount of roundwood initially used.

The majority of wood residues are produced in 
the sawmilling industry and consequently the 
amounts of residues in 1990-1998 increased at a rate 
equal to the increase in roundwood consumption 
and production of sawn timber by this branch of in
dustry. In 1991, residues amounted to a little over 
12 million solid cubic metres, but in 1998 to 20 mil
lion solid cubic metres. In 1998, about 60% of these 
residues were used in the manufacturing of pulps, 
34% were burned to generate energy, 5% were used 
in manufacturing particleboard and fibreboard, and 
less than 0.5% in the manufacturing of other

Figure 7. Supply of roundwood
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Figure 8. Imported and exported roundwood
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Figure 9. Production of residues
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wood-based products. In 1991, pulp manufacturing 
accounted for 48%, energy generation for 45%, and 
wood-based panels for a little over 6.5%.

The real binding of wood into forest-industry 
products, other uses, and as fuel is best demon
strated by the mass balance in which roundwood and 
wood-based products have been converted into 
dry-matter tonnes of wood. When measured as 
dry-matter, over 50% of the roundwood consumed 
in Finland in 1990-1998 was bound into forest-in
dustry products. Approximately 40% was consumed 
in energy generation by burning, which includes the 
wood material of the sulphate and sulphite processes 
in chemical pulp industry. One per cent of the wood 
material was bound in other uses and less than 5% in 
wood waste.

The amount of wood material bound into for
est-industry products was a little over 10 million 
tonnes at its minimum (in 1991) and at its maxi
mum nearly 17 million tonnes of dry matter (in 
1998). Industrial combustion of wood consumed a 
little short of 8 million tonnes and over 11 million 
tonnes during the said years. During the period 
1990-1998, industrial wood was consumed as fol
lows (averages for the period): sawn timber 16%, 
wood-based panels 3%, exports of pulp 6%, paper 
and paperboard 34%, fuel 36%, and waste wood 5%. 
The proportions of sawn timber and wood-based 
panels showed a slight rise while those of fuel and 
exports of pulp diminished.

The amount of wood material bound into the 
waste produced by the forest industries is calculatory 
and based on the nominal loss of wood in the various 
industrial processes. All waste wood did not end up 
in the water systems nor in landfills.

About 45% of the wood material were exported 
in the form of paper and paperboard, sawn timber, 
and pulp. In the early 1990s, some 9 million tonnes 
of wood material were exported; in 1998 the figure 
rose to 14 million tonnes. On average, forest-indus
try exports in Finland’s overall exports were distrib
uted as follows: 59% was made up of paper and pa
perboard, 22% of sawn timber, 13% of pulp, and 6% 
of wood-based panels. Less than 10% of the produc
tion of sawn timber, wood-based panels and paper 
and paperboard was used on the domestic markets. 
The amounts of forest-industry products imported 
were very small compared to the amounts exported.

In 1999 the production of sawn goods was 4% 
higher than in 1998, the production of wood-based 
panels increased 4%, and the production of paper 
and paperboard increased 2%. Also export of sawn 
goods, fibre board, paper and paperboard, and recy
cled paper increased. Raw wood consumption of 
forest industries increased at a rate equal to produc
tion of forest industry goods.

Figure 10. Use of residues

□  Combustion
□  Pulp
h  Wood boards

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Figure 11. Wood material binded

■ Wood waste 
a  Fuel
1=1 Paper and board 
t3  Exported pulp 
B  Veneer and boards
■ Sawn goods

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Figure 12. Balance 1996

10001 dry mater.

24 I I Tilastokeskus



4.3. Developm ent trends by branch o f industry
The value added in forestry increased in pace with 
timber felling. Similarly, the trend in areas of forest 
treated with timber felling grew, but the areas 
treated with silvicultural works diminished. When 
compared to Finland’s gross domestic product, the 
share of forestry varied between 2.2% and 2.9%; in 
1998 it was 2.5%. The number of people employed 
in forestry decreased from 38,000 to less 24,000, 
and forestry employees amounted to 1.1 % of all em
ployed. The value added cubic metre of wood har
vested stayed more or less unchanged in absolute 
terms, but increased on the per capita basis (per em
ployed person). Investments in building and machin
ery in forestry (expressed in 1995 money) dimin
ished slightly from 1990 to 1993, but thereafter in
creased year by year.

As regards the value of forest production, the 
stumpage incomes received from sales of timber 
formed a clear majority. The estimate of the value of 
the addition to the stock of standing timber calcu
lated on the basis of increment, drain and stumpage 
prices was bigger than the real combined value of 
collecting (wild berries, mushrooms, lichen), hunt
ing, and reindeer-husbandry products. Were the 
value of the addition to the stock of standing timber 
added to the national accounts, it would augment 
the annual value added of forestry by between 10% 
and 20%, and Finland’s gross domestic product by 
between 0.1% and 0.4%.

At is minimum, the value added of the forest in
dustries was 3.5% of the national value added in 
1991 and at its maximum 6.5% in 1995. Since this 
peak year, the figure fell in 1996-1998, but re
mained clearly above the level in the early years of 
the decade. The pulp, paper and paperboard indus
tries produced the lion’s share of the forest indus
tries’ value added. The value added per cubic metre 
of roundwood used increased a little in these indus
tries and wood-based panels industry. Compared to 
the situation in 1990, the magnitude of the increase 
in value added was distinct in forestry, the pulp, pa
per and paperboard industries, and in manufacturing 
of paper and paperboard products, varied both ways 
in sawmilling and wood-based panels manufacturing, 
and fell short of the 1990 level in the manufacturing 
of wood-based products.

The number of people employed by the forest in
dustries diminished into the early 1990s and then 
stabilised itself, and showed a slight increase in 1997. 
The employment figures in 1990 were as follows: 
sawmilling and manufacturing of wood-based panels 
21,800; pulp, paper and paperboard 38,500 (includ
ing factory workers, office staff and entrepreneurs). 
Woodworking products were made by 16,900 and

Figure 13. Forestry and logging
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paper and paperboard products by 7,600 people. In 
1998, sawn timber and wood-based panels were 
manufactured by 18,000 people, pulps, paper and 
paperboard by 33,000, value-added wood-based 
products by 12,800 people,, and converted paper 
and paperboard products by 3,800 people. Of the 
total of 2,2 million people employed by the national 
economy in 1998, the manufacturing of sawn tim
ber, wood-based panels and woodworking products 
accounted for 1.4% and pulp, paper and paperboard 
and converted paper and paperboard manufacturing 
accounted for 1.8%. The value added per employed 
person grew in all branches of industries.

Figure 14. Use of forests
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Figure 15. Monetary values of forest products Figure 18. Employees
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Figure 21. Employees Figure 22. Consumption and load

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Persons
□  Conversion of forest 

industry products
□  Forest industries
■  Forestry and logging

% of 1990 level

■■ Fuel consumption of forestry and logging 
Electricity consumption of forest indudtry 

«. CO, emissions from wood combustion 
*• Forest industry solid suspends load 

— Timber use of forest industry

The greatest investments in the forest industries sec
tor were made in the manufacturing of pulp, paper 
and the paperboard. There the investments dimin
ished until 1994, but 1996 was the peak year in in
vestments during the period 1990-1998. Investments 
in the other branches of industry were fairly steady, 
with sawmilling investing most of all and wood-based 
panels and paper and paperboard products investing 
the least. Investments in environmental protection by 
the woodworking industries were at their maximum 
in 1994 and 1997 while investments in pulp, paper 
and paper products peaked in 1995 and 1996.

The combined share of forestry, forest industries 
and conversion of forest-industry products of the 
gross domestic product in Finland increased steadily 
from 1992 to 1995, diminished 1996, and then 
picked up again in 1997 and 1998. Their share the 
country’s employed diminished in the years 1990- 
1998 from 5% to 3%. The shares of exports of sawn

timber, wood-based panels, and pulp, paper and pa
perboard, and converted forest-industry products of 
the value of total exports of goods diminished from 
38% to 29%.

The consumption of electricity by the forest in
dustries and of fuels by forestry increased in pace 
with the increase in use of wood, in production and 
in timber felling. The amounts of solid matter re
leased by the forest industries into the water sys
tems, and the biological oxygen consumption and 
the amounts of nutrients released from wood signifi
cantly diminished during the period 1990-1998. 
Carbon dioxide emissions resulting from the indus
trial combustion of wood increased from the early 
1990s figure of 12 million tonnes to 20 million 
tonnes in 1998. Small-scale combustion of wood, 
mainly in agriculture and households, produced car
bon dioxide emissions amounting to 4.4 million 
tonnes in 1990 and 4.6 million tonnes in 1998.
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1. PUUVARANTOTASE1990-1998 
1. FOREST BALANCE 1990-1998
Milj. kiintokuutiometriä kuorellisena
Million so lid  cubic metres over bark 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

MÄNTY - PINE
Vuosikasvu - Annual increment 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,1 33,1 33,1 33,1
Kokonaispoistuma - Total drain 21,2 16,4 19,8 20,3 23,0 24,0 22,7 24,7 27,2

Luonnonpoistuma - Natural losses 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Bruttohakkuut - Gross removals 20,6 15,8 19,2 19,7 22,4 23,3 22,1 24,1 26,6

Metsähukkapuu - Silvicultural waste 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 2,1
Nettohakkuut - Net removals 19,3 14,8 17,9 18,4 21,0 21,8 20,7 22,6 24,5
Tukkipuu - Saw logs 9,1 6,6 8,3 8,7 10,2 10,2 9,5 10,9 11,4
Kuitupuu - Pulp wood 9,4 7,5 8,9 8,9 10,0 10,9 10,4 10,9 12,2
Polttopuu - Fuel wood 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Varannon muutos -  Change in  stock 12,1 16,9 13,5 13,0 10,3 9,1 10,4 8,4 5,9

KUUSI -  SPRUCE
Vuosikasvu - Annua l increment 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,7 25,7 25,7 25,7
Kokonaispoistuma -  Total drain 22,5 19,0 21,1 22,3 27,1 27,2 25,1 28,9 28,9

Luonnonpoistuma -  Natural losses 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bruttohakkuut -  Gross removals 22,2 18,7 20,7 21,9 26,7 26,8 24,7 28,6 28,5

Metsähukkapuu - Silvicultural waste 1,4 1,2 1,3 1,4 1,7 1,7 1,5 1,8 1,9
Nettohakkuut -  Net removals 20,8 17,5 19,4 20,5 25,0 25,1 23,2 26,8 26,6
Tukkipuu -  Saw logs 10,5 8,7 9,7 10,9 14,6 14,2 13,3 15,9 15,8
Kuitupuu -  Pulp wood 9,5 8,1 8,9 8,8 9,7 10,1 9,1 10,1 10,0
Polttopuu -  Fuel wood 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Varannon muutos - Change in  stock 2,7 6,2 4,1 2,9 - 1,9 - 1,5 0,6 -3,2 -3,2

LEHTIPUUT -  BROADLEAVES
Vuosikasvu -  Annual increment 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9
Kokonaispoistuma ■  Total drain 12,7 10,6 11,5 11,2 11,6 12,4 11,2 12,2 13,3

Luonnonpoistuma -  Natural losses 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Bruttohakkuut - Gross removals 12,5 10,4 11,2 10,9 11,3 12,1 10,9 11,8 13,0

Metsähukkapuu -  Silvicultural waste 2,2 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 3,1
Nettohakkuut -  Net removals 10,2 8,4 9,2 8,8 9,0 9,8 8,8 9,5 10,0
Tukkipuu - Saw logs 1,6 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,4 1,6
Kuitupuu - Pulp wood 5,4 4,0 4,9 4,5 4,7 5,4 4,6 5,1 5,3
Polttopuu - Fuel wood 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1

Varannon muutos - Change in stock 4,1 6,2 5,3 5,6 5,2 4,5 5,7 4,8 3,6

YHTEENSÄ - TOTAL
Vuosikasvu - Annual Increment 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,7 75,7 75,7 75,7
Kokonaispoistuma - Total drain 56,5 46,1 52,4 53,8 61,7 63,5 59,0 65,8 69,4

Luonnonpoistuma - Natural losses 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Bruttohakkuut - Gross removals 55,2 44,8 51,1 52,5 60,4 62,2 57,7 64,5 68,1

Metsähukkapuu - Silvicultural waste 4,9 4,1 4,6 4,8 5,4 5,5 5,0 5,6 7,1
Nettohakkuut - Net removals 50,3 40,8 46,5 47,7 55,0 56,7 52,7 58,9 61,0
Tukkipuu - Saw logs 21,2 16,4 19,1 20,7 26,0 25,7 23,9 28,2 28,8
Kuitupuu - Pulp wood 24,4 19,6 22,7 22,2 24,3 26,3 24,1 26,1 27,4
Polttopuu - Fuel wood 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,8

Varannon muutos - Change in stock 18,8 29,2 22,9 21,5 13,6 12,2 16,7 10,0 6,3

2 8 Tilastokeskus
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4. METSIEN TUOTTEIDEN MÄÄRIÄ
4. AMOUNTS OF FOREST PRODUCTS

1990 1991 1992 1993 1994 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1998

PUU Milj. m3 -  T IM B E R  M ill, m 3
Nettohakkuut -  N et removals 50 41 47 48 55 57 53 59 61
Puuvarannon lisäys* -  Increase in timber stock* 19 29 2 3 22 14 12 17 10 6

M A R JA T, S IE N E T JA JÄ K Ä LÄ  
B E R R IE S , M U S H R O O M S  A N D  L IC H E N
K A U P P A A N T U L O M Ä Ä R Ä T  1 000  kg 

MARKET SUPPLY 1000 kg
M ustikka -  Bilberries 810 2 2 0 0 1 6 2 0 2 6 0 880 2 9 3 0 2  4 2 0 2  9 6 0 1 110
Puolukka -  Cowberries 4  0 5 0 7 4 9 0 5 510 970 9 2 6 0 5 8 0 0 4 1 2 0 7 6 1 0 6  830
Suom uurain -  Cloudberries 430 4 4 0 2 6 0 5 2 0 770 2 5 0 120 3 3 0 370
M arjat yh teensä -  Berries total 5 2 9 0 1 0 1 3 0 7 3 9 0 1 750 1 0 9 1 0 8 9 8 0 6 6 6 0 10  9 0 0 8  310
S ienet -  Edible mushrooms 4 1 0 6 6 0 670 3 8 0 4 6 0 4 0 0 3 8 0 6 2 0 1 4 1 0
Jäkälän vienti -  Lichen export 585 4 0 4 4 6 6 459 401 2 3 3 2 5 4 2 9 8 311

PO ROTALO US  
R E IN D E E R  H U S B A N D R Y

Luetut porot -  Counted reindeer, 1000 yks/indiv. 4 2 9 4 1 4 3 4 4 346 333 3 3 4 291 2 8 6 292
Lihantuotos -  Venison production, 1000 kg 4 000 4 2 0 0 3 000 3 2 0 0 2 800 2 7 0 0 2  0 0 0 2  0 0 0 2  200

M ETSÄSTYS - H U N T IN G
R IIS T A S A A L IIT  1 0 0 0  yksilöä  
BAGS O F GAME 1000 individuals

H irvieläim et -  Deer 61 52 51 51 54 52 37 34 42
Jänikset -  Hares 390 3 7 0 3 5 4 382 386 4 3 2 5 2 8 4 9 7 507
T urkiseläim et -  Fur bearing animals 326 2 9 8 297 2 9 4 321 2 7 6 2 1 0 261 2 3 7
Vesilinnut -  Waterfowl 859 8 5 8 906 8 6 3 966 919 7 4 0 6 5 3 614
M etsäkanalinnut -  Grouse 557 4 5 6 334 371 514 4 5 6 501 321 272
Peltolinnut -  Farmland game birds 121 141 131 159 186 201 154 152 81

S U U R P E T O S A A L IIT  yksilöä  

LARGE PREDA TORS num ber shot
Susi -  Wolf 6 11 11 7 5 5 8 13 8
Karhu -  Brown bear 50 44 71 24 4 2 4 4 73 96 79
lives -  Lynx 59 71 84 41 49 4 2 69 63 63

* Arvio -E s t im a te

Lähteet: Tilastokeskus, M etsäntutkim uslaitos, Tulli, R iista- ja  kalatalouden tutkim uslaitos, Elintarviketieto O y  

Sources: Statistics F inland, Finnish Forest R esearch  institute, B oard  o f C ustom s,

Finnish G a m e  a n d  F isheries R esearch  Institute, F o o d  a n d  Farm  Fac ts  L td
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5. METSIEN TUOTTEIDEN ARVOJA 
5. MONETARY VALUES OF FOREST PRODUCTS
M iljo onaa  m arkkaa  käypiin hintoihin

Million F IM  a t current prices 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

PU U  - T I M B E R
Bruttokantorahatulot* -  Gross stumpage earnings* 8 0 1 6 5 5 1 3 5 3 5 8 5 305 7  500 8 691 8 1 1 9 9 803 10 428
P uuvarannon lisäys** -  Increase o f timber stock'"' 250 2 3 3 4 4 2 1 5 4 1857 1289 1381 1915 1064 632

Joulukuuset -  Christmas trees 5 7 52 45 40 41 46 46 46 49

M A R JA T, S IE N E T  JA  JÄ K Ä LÄ  
B E R R IE S , M U S H R O O M S  A N D  L IC H E N

Kokonaistuotos -  Output 2 4 2 341 2 1 2 197 4 1 8 198 2 4 4 240 241

M arkkinatuotos -  M arket output 68 92 59 38 149 68 62 74 69
O m a  loppukäyttö -  Own consumption 174 2 4 9 153 159 2 6 9 130 182 166 172

P O R O TA LO U S  
R E IN D E E R  H U S B A N D R Y

K okonaistuotos -  Output 66 117 92 73 91 81 80 55 57

A rvon lisäys -  Value added 34 65 38 32 45 39 41 24 27

M E T S Ä S T Y S -H U N T IN G
R iistasaaliit -  Value o f bags o f game 280 2 4 7 2 4 4 2 4 6 2 6 2 2 9 4 2 1 8 192 215

* Bruttokantorahatulot ja  joulukuusten arvo sisältyvät m etsätalouteen
* Gross stumpage earnings and  the value o f Christmas trees are included into forestry and logging sector 
**  A r v i o - Estimate

Lähteet: T ilas tokesku s, Tulli, R iista- ja  ka lata louden  tutkim uslaitos, E lintarviketieto O y
Sources: Statistics Finland, Board o f Customs, Finnish Game and Fisheries Research Institute, Food and Farm Facts Ltd
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6. METSIEN KÄYTÖN PINTA-ALATIETOJA
6. AREA OF FOREST TREATMENT
1000  hehtaaria  -  1000 hectares 1 9 9 0 1991 199 2 1 993 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1998

H A K K U U A LA T

FOREST AREA TREATED WITH FELLINGS  
H arvennushakkuut -  Thinnings 180 110 138 141 2 6 0 2 4 3 193 2 7 2 2 8 4
U udistushakkuut -  Regeneration fellings 144 100 170 152 2 1 8 167 173 195 166

Avohakkuut -  Clear fellings 101 74 127 106 147 110 120 130 117
S iem en- ja  suojuspuuhakkuut 43 2 5 4 3 46 71 57 53 65 4 9
Seed tree and shelterwood fellings 

S iem en- ja  suojuspuiden poisto 41 21 36 38 50 41 37 58 50
Removal o f seed- and shelterwood trees 
M uut hakkuut -  Other fellings 4 4 5 8 14 6 5 5 6
H akkuut kitum aalla  -  Fellings on scrub land 4 3 3 1 1
Y H T E E N S Ä  -T O T A L 3 7 3 2 3 7 351 3 4 0 5 4 3 4 5 7 4 0 9 5 3 0 507

M E T S Ä N U U D IS T A M IN E N  

REGENERATION OF FORESTS  
V ilje ly jä  luontainen uudistam inen yhteensä 164 157 165 157 180 169 172 178 160
Natural and artific ia l regeneration o f forest, total 

Istutus -  Planting 97 103 99 89 80 8 0 8 4 7 9 79
Kylvö -  Seeding 24 2 9 2 3 22 29 32 3 5 34 33
Luontainen uudistam inen* -  Natural regeneration* 4 3 2 5 4 3 4 6 71 57 53 65 49

K y lvö jä  istutus puulajeittain 121 131 123 111 108 112 119 113 111
Seeding and planting b y  tree species 

M änty -  Pine 75 7 9 62 55 58 61 64 5 9 60
Kuusi -  Spruce 32 35 39 36 36 39 3 9 3 7 37
M uut -  Other 15 17 21 19 14 12 16 17 14

M E T S Ä N H O IT O - JA  P A R A N N U S T Y Ö T  

SILVICULTURE AND FOREST IMPROVEMENT  
Pellonm etsitys** -  Arable land afforested** 9 11 17 18 9 4 9 9 7
Taim ikonhoito -  Tending o f seedling stands 201 2 5 3 2 3 3 2 2 6 165 162 155 151 201
Pystykarsinta -  Pruning 11 12 9 5 2 2 2 3 3
M etsän lannoitus -  Forest fertilization 48 11 5 4 6 9 17 19 21
M etsän uudisojitus -  First-tim e drainage o f forests 41 3 6 35 2 6 17 15 6 8 4

M E T S IE N  S U O J E L U  

PROTECTION O F  FORESTS 
Luonnonsuojelualueet valtion m ailla  (m aa -a la ) 1947 2 4 9 7 2 4 9 7 2 5 2 9 2 5 6 2 2 5 6 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 7
Nature conservation areas on State land (land area) 
Suojeltu m etsä yksityism ailla 5 5 6 6 7 7
Protected forests on private land

*  S iem en- ja  suojuspuuhakkuiden a la  -  Area o f seed tree and shelterwood fellings 
* *  S isältyy kylvöön ja  istutuksiin -  Included in seeding and planting

Lähteet: M etsäntutkim uslaitos, M etsätilastolliset vuosikirjat 1 9 9 0 -1 9 9 9

Sources: Finnish Forest Research Institute, Finnish Statistical Yearbooks o f Forestry 1990-1999

-i Tilastokeskus 45



7. T O IM IA L O IT T A IS IA  T A LO U S - J A  TY O LL IS Y Y S T IE TO JA
7. D A TA  O N  E C O N O M Y  A N D  E M P L O Y M E N T  B Y  B R A N C H  O F  IN D U S TR Y

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ARVONLISÄYS, BRUTTO Miljoonaa markkaa käypiin hintoihin -  Mill. F IM  a t current prices

G R O S S  V A L U E  A D D E D  
Metsätalous 13162 10 037 9539 9 374 11 467 13 044 12 280 13 965 14 789
Forestry and logging 
Sahaus ja höyläys 2 625 1 425 2108 2 750 3956 3358 2154 3 735 3 027
Sawmilling and planing
Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus
Manufacture of veneer and wood board

1 328 1 132 1 185 1470 1 594 1 497 1 569 1 830 1 984

Puutuotteiden valmistus 2 700 1 806 1 432 1 680 1 762 1 804 1 854 2189 2 568
Manufacture of wood products 
Massan, paperin ja kartongin valmistus 
Manufacture of pulp, paper and paperboard

11 999 9128 11 535 14 691 17107 23407 18 097 19016 22557

Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 
Manufacture of paper and paperboard products

1 735 1 520 1 445 1 497 1 631 1 757 1 889 1 973 1 824

KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS* Miljoonaa markkaa käypiin hintoihin -  Mill. F IM  a t  current prices

G R O S S  F IX E D  C A P IT A L  F O R M A T IO N * 
Metsätalous 2101 1 872 1 825 1 622 1 626 1 764 1 854 1 962 2 093
Forestry and logging 
Sahaus ja höyläys 554 623 434 519 597 761 418 789 816
Sawmilling and planing
Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus
Manufacture of veneer and wood board

387 238 178 162 196 229 166 107 294

Puutuotteiden valmistus 513 227 200 153 161 78 181 270 402
Manufacture of wood products 
Massan, paperin ja kartongin valmistus 
Manufacture of pulp, paper and paperboard

7 094 5 686 4 536 3 853 3331 3659 7 861 4 964 5411

Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 
Manufacture of paper and paperboard products

308 236 123 126 182 212 230 232 192

YMPÄRISTÖNSUOJELUINVESTOINNIT" Miljoonaa markkaa käypiin hintoihin -  Mill. F IM  a t current prices

E N V IR O N M E N T A L  P R O T E C T IO N  IN V E S T M E N T S "  
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Manufacture of wood and products of wood

2 5 18 13 6 15 31

Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
Manufacture of pulp, paper and paper products

659 573 469 897 828 376 515

TYÖ LLISYYS*" Tuhat henkilöä- Thousand persons

E M P L O Y M E N T ***
Metsätalous 38,6 35,2 30,4 28,4 24,4 24,6 24,5 23,5 24,1
Forestry and logging 
Sahaus ja höyläys 14,1 12,6 11,1 10,6 11,6 11,6 10,7 11,1 11,6
Sawmilling and planing
Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus
Manufacture of veneer and wood board

7,7 6,9 6,4 6,4 6,7 7,1 6,8 6,8 6,7

Puutuotteiden valmistus 16,9 14,5 12,2 11,0 11,2 i i , i 11,1 12,1 12,8
Manufacture of wood products 
Massan, paperin ja kartongin valmistus 38,5 36,5 34,8 33,9 33,6 33,3 32,7 32,8 32,5
Manufacture of pulp, paper and paperboard 
Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 
Manufacture of paper and paperboard products

7,6 7,1 6,4 6,0 6,0 5,9 5,9 6,0 5,8

*  Ei sisällä aineettomien kiinteiden varojen hankintaa teollisuudessa -  Intangible fixed assets in industry n ot included 

* *  Sisältyvät kiinteän pääoman bruttomuodostukseen -  Included in G F C F
* *  Vuoden 1998 tieto ei ole täysin vertailukelpoinen vuosien 1992-1997 kanssa - D a ta  on 1998  is not fully com parable with 1 992 -1997  

* * *  Palkansaajat ja yrittäjät -  E m ployees a n d  self-em ployed
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8. METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENNIN ARVO 
8. VALUE OFEXPORTS OF FOREST INDUSTRY PRODUCTS
Miljoonaa m arkkaa käypään hintaan ____________________
Million F IM  a t current prices 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1 997 1998

R aaka- ja  jätepuu*
Roundw ood an d  w ood residues’

252 2 1 8 303 502 722 520 424 4 6 2 461

Sahatavara  
Saw n goods

4  441 4 068 4  687 6 1 6 8 8  014 7 692 6 714 8 587 8 4 4 9

Vaneri ja  viilu 
Plywood and  veneers

2 005 1 508 1 638 2 224 2  530 2  531 2  585 3 009 3 1 3 1

Lastulevy 
Particle board

175 138 105 177 2 0 5 259 243 232 230

Kuitulevy 
Fibre board

103 84 98 123 131 117 107 116 123

Muut puutuotteet"  
O ther wood p ro d u c ts "

463 589 686 1 167 1 862 2  610 2  804 3 1 9 4 3  329

Y H T E E N S Ä -T O T A L 7 439 6  605 7  517 10 361 1 3 4 6 4 1 3 7 2 9 12 877 15 600 15 723

M ekaaniset m assat 
M echanical pulp

131 127 167 164 143 194 130 185 189

Kemialliset m assat 

C hem ical pulp

3 672 2 604 2  698 2 745 3 572 4  297 3 324 3  973 3  581

Muut massat 
O ther pulp

86 77 41 34 32 52 43 47 53

Sanom alehtipaperi
Newsprint

2 917 2 876 2  658 2 974 2 899 3 1 7 1 3  371 3  271 3 4 0 5

Muu paino- ja  kirjoituspaperi 
O ther printing a n d  writing paper

1 3 8 3 0 13 423 14 751 18 374 2 0  247 2 5  379 2 2  090 2 5  088 2 9  663

Voimapaperi 
Kraft paper

1 2 6 9 1 072 1 105 1 276 1 309 1 363 1 155 1 384 1 227

Muu paperi 
O ther pap er

1 445 1 280 1 513 1 595 1 527 1 424 1 511 1 834 1 971

Kartonki
P aperboard

5 4 1 5 5 712 6  675 6 739 7 378 7 925 7 6 0 4 8  340 8 515

Paperin ja  krtongin jalosteet 
Converted pap er and  -board products

2 189 1783 2061 2394 2801 3261 3522 3858 3612

Y H TEE N SÄ  -  TO TAL 30 954 2 8  954 31 669 36 295 39  908 47  066 42  750 47  980 5 2  216

*  S isältää kyllästetyn puun, pylväät ja  karkesti syrjätyn puutavaran -  Includes im pregnated wood, large po les  a n d  roughly-squared wood 
* *  S isältää puiset huonekalut vuodesta 1995 alkaen -  W ooden furniture included as  o f 1995

Lähteet: Tulli ja  Metsäntutkimuslaitos
Sources: B oard o f Custom s an d  Finnish Forest R esearch  Institute
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9. KUORMITUS-JA ENERGIANKULUTUSTIETOJA 
9. DATA ON ENVIRONMENTAL LOAD AND 
ENERGY CONSUMPTION

1990 1991 1992 1993 1994 1 995 199 6 199 7 1998

M etsäteo llisuud en  kuorm itus  

F o re s t industry  load
K iintoaine -  S u s p en d ed  solids

1000 t/a  

1000 t/a
50 41 35 26 24 24 20 22 21

B iologinen hapenkulutus B O D 7 89 71 62 40 36 29 22 21 19
B iological oxygen  d e m a n d  B O D 7  
T ypp ipäästö t -  N itrogen  em issions 4,1 3 ,7 3 ,3 2 ,9 3,1 3 ,2 2 ,6 2 ,7 2 ,8
Fosforipäästöt -  P hosphorus em issions 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0,2 0 ,2

C 0 2  päästö t puun poltosta Milj. t 16,5 15 ,6 15,9 17,8 19,9 2 0 ,5 21 ,0 2 3 ,4 24 ,4

C 0 2  em iss io ns  from  w oo d  com bustion  
Teo llin en  poltto -  Industria l com bustion

Mill, t

12,1 11,2 11,5 13,4 15,5 16,1 16,4 18,8 19,8
P ienpoltto  -  S m all-sca le  com bustion 4 ,4 4 ,4 4 ,4 4 ,4 4 ,4 4 ,4 4 ,6 4 ,6 4 ,6

S äh kö n  kulutus m etsäteo llisudessa T W h 19,1 18,5 18,8 2 0 ,4 2 1 ,7 2 2 ,2 2 1 ,6 2 4 ,3 25 ,3

E lectric ity  consum ption in fo res t industry  

P u utavaran  ja  -tuotte iden valm istus

TW h

1,0 0 ,9 0 ,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3
M an ufactu re  o f w ood a n d  w oo d  products  

M assan , paperin , paperituott. valm istus 18,1 17,7 17,9 19,4 2 0 ,6 21,1 2 0 ,5 23,1 24 ,0

M an u fac tu re  o f pulp, paper, p a p e r  prod. 

P olttoaineiden  kulutus m etsäta loudessa* 1 0 0 0 1 7 3 ,9 57 ,4 64 ,2 69 ,9 88 ,6 9 2 ,6 86 ,0 105 ,6 109,8
F u e l consum ption in forestry a n d  logg ing * 1 0 0 0 1

*  K evyt polttoöljy, d ieselö ljy  ja  bensiini -  *  L igh t fu e l oil, d iesel oil a n d  gaso line

Lähteet: M etsäteo llisuus ry ja  E nergiatilastot 1998
S ources: F innish F o res t Industries Federation  a n d  E nergy  Statistics 1998
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10. VALTAKUNNAN METSIEN INVENTOINTITIETOJA (VMI)
11. FINNISH FOREST INVENTORY (FFI) RESULTS

M A A N K Ä Y T T Ö  J A  M E T S Ä V A R A T

L A N D  U S E  A N D  F O R E S T  R E S O U R C E S 1 9 7 7 -1 9 8 4
V M I 7—FF I 7

1 9 8 6 -1 9 9 4
V M I 8 —FF I 8

1 9 8 6 -1 9 9 7
V M I 8  ja  9 

F F I 8  a n d  9
M aap in ta -a la  yh teensä  -  Tota l lan d  area 30  4 6 4 3 0 4 5 9 3 0 4 5 9

M etsäta lo usm aa -  Forestry  land 2 6  374 2 6  2 7 6 2 6  2 7 0
M ets äm a a  -  F orest land 2 0 0 6 5 2 0 0 3 2 2 0  0 8 5
K itu m a a -  Scrub  land 3 1 5 7 2  971 2  9 2 4
Joutom aa -  W aste  land 3  049 3 1 2 3 3 1 1 5
T ie t, varastot ym s. -  Roads, depots etc. 103 150 148

M aata lo u sm aa  -  Agricu ltural land 3 1 4 8 2  9 7 9 2  9 4 7
R akennettu  m aa, liikennealueet ym. 943 1 2 0 4 1 2 4 4

Built-up areas , transpor routes etc.

Puuston tilavuus m etsä- ja  kitum aalla, milj. m 3 1 6 6 0 1 8 8 7 1 9 0 8
G row ing stock volum e in fo re s ta n d  scrub land, mill, m 3

M änty -  Pine 7 4 5 8 6 3 8 8 4
Kuusi -  Spruce 6 1 3 6 9 0 681
Lehtipuut -  B road leaves 302 3 3 4 3 4 3

Puuston kasvu m etsä- ja  kitum aalla, milj. m 3/vuosi 6 8 ,4 77,1 7 7 ,6
A nnual volum e increm ent in forest a n d  scrub land, mill, m 3

M än ty  -  Pine 2 7 ,5 33,1 3 2 ,9
Kuusi -  Spruce 2 5 ,0 2 7 ,4 2 7 ,3
Lehtipuut -  B road leaves 15 ,9 1 6 ,6 1 7 ,4

S U O J E L U N  J A  R A J O IT E T U N  

M E T S Ä T A L O U S K Ä Y T Ö N  A L U E E T  J A  P U U V A R A T

AREAS AND GROWING STOCK UNDER CONCERVATION 
AND WOOD PRODUCTION RESTRICTIONS

1 9 8 6 -1 9 9 4
V M I 8 -  F F I 8

1 0 0 0  ha  

1 0 0 0  ha

M ilj. m 3 

M ill, m 3
Y hteensä  -  Total 4 1 5 3

M ets ä- ja  kitum aa -  Forest a n d  scrub  lan d 2  471 1 3 0 ,7
M etsäm aa  -  F orest land 1 4 7 9 1 1 2 ,6
K itum aa -  S cru b  land 9 9 2 18,1

Joutom aa -  W aste  land 1 6 8 2

Täysin  suojeltu -  Tota lly  protected 2  7 2 4
M ets ä- ja  kitum aa -  Forest a n d  scrub lan d 1 301 6 2 ,6

M etsäm aa  -  F orest land 6 5 8 5 0 ,9
K itum aa -  S crub  land 6 4 3 11 ,7

Joutom aa -  W aste land 1 4 2 3

Rajoituksia -  Restrictions 1 4 2 9
M etsä- ja  kitum aa -  Forest an d  scrub  lan d 1 170 68,1

M etsäm aa  -  F orest land 821 6 1 ,7
K itum aa -  S crub  land 3 4 9 6 ,4

Joutom aa -  W aste land 2 5 9

Lähteet: M etsäntutkim uslaitos, M etsätilasto lliset vuosikirjat 1992  ja  1998

Sources: Finnish Forest R esearch  Institute, Finnish S ta tis tical Yearbooks o f Forestry  1 9 9 2 ja  1998
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Liite

Toimialat

Toimialaluokitus TOL-95 perustuu Euroopan Yhteisön toimalaluokitusstandar- 
diin NACE, joka on vahvistettu vuonna 1990 ja uudistettu samanaikaisesti YK:n 
toimialaluokituksen ISIC Rev. 3:n kanssa. Toimialaluokitus on esitelty tarkem
min julkaisussa ’Toimialaluokitus 1995, Käsikirjoja 4, Tilastokeskus 1993.
TOIMIALA TOL-95 koodi

Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 020
m e ts ä n  u u d is ta m in e n , m e ts ä n h o ito , puun ko rjuu  m uu m e ts ä ta lo u s , m e ts ä ta lo u tta  p a lv e le v a  to im in ta .

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 20100
S a h a u s  ja  h ö y läys , y h d is tä m ä ttö m ie n  p a rk e ttila a tto je n  ja  -r im o je n  sekä re u n a - ja  keh y s lis to je n , las tu - 
v illa n  ja  p u u jau h o n  sekä h a k k e e n  v a lm is tu s  s a h o je n  yh te y d e s s ä

Vanerin ja vaneriviilun valmistus 20201
V a n e r iv iilu n , v a n e rin , v iilu te ttu je n  p u u le v y je n  ja  m uun  ke rrospuun  sekä tiiv is te ty n  puun va lm istus .

Lastulevyn valmistus 20202
L a s tu levyn  v a lm is tu s  p u u la s tu is ta , s a h a n p u ru s ta  ta i m u u s ta  pu u m aises ta  a in e e s ta  s id e a in e en  (ei k i
v e n n ä is a in e t ta )  y h te e n  p u r is ta m a lla .

Kuitulevyn valmistus 20203
P eh m eä n  ja  kovan ku itu le v y n  v a lm is tu s  ja  p ä ä lly s tä m in e n .

Massan, paperin ja kartongin valmistus 211
M e k a a n is e n  ja  p u o lik e m ia llis e n  p u u m assan , s o o d a - ta i  s u lfa a tt i-  ja  su lfiittis e llu n  v a lm is tu s  ja  puhd is- 
ta m a tto m a n  s u lf iit t is p r iin  v a lm is tu s  jä te lie m is tä . P ä ä lly s tä m ä ttö m ä n  ta i p ä ä lly s te ty n  paperin  ja  pahvin  
v a lm is tu s  ru llin a  ta i a rk k e in a , s a n o m a le h ti-  sekä  m uun p a in o - ta i k irjo itu sp ap erin  v a lm is tu s , pyyhe-, 
la u ta s - ja  n e n ä liin o je n  ym s. tu o tte id e n  v a lm is tu k s e e n  ta rk o ite tu n  paperin  v a lm is tu s , aa llo tu s p a p e ri 
v a lm is tu s  a a lto p a h v ia  v a rte n , p a k k a u s p ap erin , le ik k a a m a tto m a n  savu kep ap erin , p e rg a m e n tti- ja  ras- 
v a n p itä v ä n  p a p e rin  ja  p ah v in , m o n ik e rro s p a p e rin , käsin  te h d y n  p aperin , p ä ä lly s te ty n , ky lläs te tyn , rypy
te ty n , la s k o s te tu n  ja  k e rro s te tu n  p ap erin  ja  p ah v in  v a lm is tu s .

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 203
P u u ta lo je n , o v ien , o v e n - ja  ik k u n a n k a rm ie n , h irs ie n , p a rru je n  ym s. ta lo je n  ja  rak e n n u s te lin e id e n  osien, 
p u is te n  b e to n im u o ttie n , s o lu le v y je n  ja  y h d is te tty je n  p a rk e ttila a tto je n  ja  m u id e n  rakennu sp uusepän  
tu o t te id e n  v a lm is tu s .

Puupakkausten valmistus 204
P ak k a u s la a tik o id e n  ym s. p ä ä lly s te id e n , k a a p e lik e lo je n , k u o rm a lav o je n , tyn n yre id en  ym s. va lm istus .

Muiden puutuotteiden valmistus 2051
T y ö k a lu t ja  n iid e n  o s ien , ta lo u s - , k ä y t tö - ja  k o r is te -e s in e id e n , 
ja  ru u m is a rk k u je n  v a lm is tu s

Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 212
S äk k ie n  ja  p u s s ie n , a a lto p a h v in  sekä m u id e n  p a p e r i- ja  k a rto n k ip akkau s ten , p a p e ris te n  ta lo u s - ja  to a -  
le t t ita rv ik k e id e n , p a p e r ik a u p p a ta v a ro id e n , ta p e t t ie n  ja  m u id e n  p a p e r i- ja k a rto n k itu o tte id e n  va lm is tu s .

Huonekalujen valmistus 361
T u o lie n  ja  is tu in te n , m u id e n  to im is to - ja  m y y m ä lä k a lu s te id e n , m uiden k e itt iö k a lu s te id e n  ja  m uiden  
h u o n e k a lu je n  v a lm is tu s .
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Annex

Branches of industry by NACE

02.01 Forestry and logging
20.10 Sawmilling and planing of wood, impregnation of wood
20.20 Manufacture of veneer sheets, plywood, laminboard, 

particle board, fibre board and other panels and boards
20.30 Manufacture of builders' carpentry and joinery
20.40 Manufacture of wooden containers
20.51 Manufacture of other products of wood
21.11 Manufacture of pulp
21.12 Manufacture of paper and paperboard
21.2 Manufacture of articles of paper and paperboard
36.1 Manufacture of furniture

Il Tilastokeskus 51



5 2 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus



M etsätilinpidossa esitetään m etsiin ja niiden tuotteiden käyttöön liitty
viä vuosittaisia  määrä-, laatu- ja arvotietoja samankaltaisissa tili- ja 
tasetarkasteluissa kuin kansantalouden tilinpidossa. T iedot on koottu eri
laisista tilastoaineistoista, kuten metsä-, talous-, teollisuus-ja ympäristö- 
tilastoista. M etsätilinpidossa sovelletaan niitä suuntaviivoja, jotka sisälty
vät Euroopan unionin m etsätilinpidon ja YK:n yhdistetyn ympäristö- ja 
taloustilinpidon kehittäm iseen.

In Forest A ccounting quantitative, qualitative and monetary data related 
to  forests and use o f forest products are presented in the form o f account 
and balance examinations similar to the presentation o f National Accounts. 
Inform ation is collected  and condensed from various statistical materials, 
e.g. forestry, econom ics, industry and environm ental statistics. Forest 
A ccounting em bodies the guidelines included in the development o f forest 
accounting w ithin the European Union and the U nited Nations’ System  
for Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA).
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