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Sademetsät ja muut ekosysteemit häviävät 
edelleen huolestuttavaa vauhtia. Tämän selvi-
tyksen mukaan myös suomalaisten kulutukseen 
liittyy huomattavia metsäkatoriskejä. Maailman-
laajuisesti merkittävä syy sademetsien katoon on 
juuri länsimaissa tapahtuva elintarvikkeiden sekä 
muiden maatalous- ja metsätalouspohjaisten 
tuotteiden kulutus. Viljelysmaan, puuplantaa-
sien ja karjalaitumien leviäminen aiheuttaa 
suurimman osan metsien ja muiden ekosystee-
mien häviämisestä ja pirstoutumisesta erityisesti 
tropiikissa sijaitsevissa tuotantomaissa (Pacheco 
ym. 2021). Kestämätön kulutus ja tuotanto 
aiheuttavat luontokatoa, kiihdyttävät ilmaston-
muutosta sekä voivat johtaa myös ihmisoikeus-
rikkomuksiin.

Suomessa kuluttaja saattaa edelleen tietämättään 
ostaa kaupasta tuotteen, jonka tuotanto on voinut 
aiheuttaa trooppista metsäkatoa. Suomessa  
kulutettavista tuotteista kahvi, puu- ja paperi-
tuotteet, rehusoija sekä kaakao ovat neljän 
kärjessä, kun tarkastellaan suomalaisen  
kulutuksen luomaa riskiä metsien ja muiden  
luonnonympäristöjen katoon trooppisissa 
maissa. Seuraavaksi suurin metsäkatoriski on 
ruoko sokerilla, luonnonkumilla, naudanlihalla 
ja palmuöljyllä. Suomeen tuotavien maa- ja 
metsätaloustuotteiden osalta korkean metsäkato-
riskin maita ovat esimerkiksi Brasilia, Indonesia, 
Honduras, Paraguay sekä Norsunluurannikko. 

Vuosina 2015–2017 suomalaisten kulutuksen 
metsäkatoriski oli raportissa tarkasteltujen 
kahdeksan tuotteen osalta tropiikissa minimissään 
hieman yli 3 200 hehtaaria. Kymmenen vuoden 
aikana (2007–2017) suomalaisen kulutuksen 
metsäkatoriski oli kokonaisuudessaan lähes  
17 550 hehtaaria, mikä vastaa yli 29 000 jalka-
pallokentällistä metsää. Suomalaisen kulutuksen 
metsäkatoriski on hieman EU:n keskiarvoa 
matalampi, kun riskiä tarkastellaan per henkilö. 
On kuitenkin huomioitava, että tämän raportin 
luvut kuvaavat minimiriskiä, sillä hyödykkeiden 
kulutuksen suora linkittäminen metsäkatoon 
on monilta osin vaikeaa. Metsäkadon jäljittä-
mistä vaikeuttavat etenkin tilastoinnin haasteet, 
kuten tuontitiedon salaaminen ja se, että riski-
hyödykkeitä päätyy Suomeen pitkälti muualta  
kuin alkuperämaista. Voidaankin olettaa, että  
todellisuudessa suomalaisen kulutuksen vaiku-
tukset metsäkatoon ovat suuremmat kuin saata-
villa olevan tiedon valossa voidaan laskea.

Suomella ja suomalaisilla toimijoilla on myös 
vastuu siitä suomalaisen kulutuksen aiheutta-
masta metsä- ja luontokadosta, joka on syntynyt 
menneiden vuosikymmenien aikana tropiikissa. 
Luontokato vaikuttaa usein voimakkaimmin 
kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvaisimmassa 
asemassa oleviin ihmisiin, joiden ruokaturva ja 
toimeentulo on vahvasti riippuvaista monimuo-
toisista ja toimivista ekosysteemeistä.

YHTEENVETO

Saparomakaki elää 
Kaakkois-Aasian 
viidakoissa. Sen 
elinalueet ovat 
uhattuna muun 
muassa palmuöljy-
tuotannon vuoksi.
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Hallitusten ja yritysten sitoumukset ja toimet eivät 
ole vuosikausien yrityksestä huolimatta riittäneet 
metsäkadon pysäyttämiseen. Vaikka sertifioin-
neilla ja muilla toimenpiteillä on ollut myönteisiä 
vaikutuksia, niiden vaikutukset ovat useimmiten 
ajallisesti tai alueellisesti rajattuja tai ne rajoit-
tuvat yksittäisiin tuotteisiin tai rajalliseen osaan 
markkinasta. EU:ssa valmisteilla oleva metsäka-
tolaki voi olla ratkaisevan tärkeä keino EU:n kulu-
tuksesta aiheutuvan metsäkadon pysäyttämiseksi, 
jos poliittiset päättäjät jäsenmaissa, Euroopan 
parlamentissa ja komissiossa päättävät tehdä 
metsäkatolaista vahvan. Vesitetty metsäkatolaki 
ei edistä luontokadon torjuntaa, vaan olisi petetty 
lupaus kestävyydestä.

Tällä raportilla WWF haluaa herättää keskus-
telua niin kuluttajien, päättäjien kuin yritysten ja 
rahoittajien keskuudessa siitä, miten suomalainen 
kulutus vaikuttaa metsä- ja luontokatoon tropii-
kissa. Lisäksi nostamme esiin ratkaisuja metsä-
katoriskimme pienentämiseksi. 

Raportti avaa metsäkadon riskiä
Tässä raportissa tuodaan esiin suomalaisen kulu-
tuksen yhteyttä tropiikin metsäkatoon ja muiden 
luonnonympäristöjen häviämiseen. Raportissa 
esitetyt metsäkatoriskit koskevat pääosin vain 
metsäkatoa, mutta raportissa sivutaan myös muita 
uhattuina olevia luonnonympäristöjä. 

Raportissa esitetyllä metsäkatoriskillä tarkoite-
taan hyödykkeen mahdollista hehtaarimääräistä 
metsäkatovaikutusta, joka syntyy kun Suomessa 
kulutetaan tropiikissa tuotettuja raaka-aineita ja 
hyödykkeitä. Analyysissa käydään läpi kahdeksan 
metsäkatoriskiltään merkittävintä hyödykettä. 

Näiden tuotteiden tuotanto uhkaa aiheuttaa metsä-
katoa, sillä tuotanto on jäljitetty korkean metsäka-
toriskin alueille. Raportissa esitetty metsäkatoriski 
ei tarkoita, että Suomessa kulutetun tuotteen 
tuotannosta syntyisi automaattisesti metsäkatoa 
tropiikissa. Termiä metsäkatoriski käytetään, 
koska nykyisen tiedon avulla ei voida aukotto-
masti päätellä, aiheutuuko metsäkato suoraan 
vai välillisesti tietyn hyödykkeen tuotannosta. 

Lisäksi hyödykkeille allokoitu metsäkato vaikutus 
perustuu kansallisiin keskiarvoihin. Metsäkatoriski 
perustuu erityisesti Florence Pendrillin, Martin 
Perssonin ja Thomas Kastnerin vuosina 2019 ja 
2020 julkaisemaan tutkimukseen ja sen aineistoon. 
Lisäksi olennaisina aineistoina on käytetty Tullin 
ja FAOSTATin tilastoja sekä Global Forest Watch 
-tietokantaa. Näiden aineistojen analyysin on 
toteuttanut konsulttiyritys Gaia Consulting.

Soijantuotannon  
tieltä raivataan  
metsää muun 

muassa Brasiliassa. 
Suurin osa  

soijasta tuotetaan  
eläinten rehuksi.
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Suositukset lyhyesti 
Merkittävin keino estää metsäkatoa ja muiden 
luonnonympäristöjen häviämistä on globaalin 
ylikulutuksen ja tuotannon vähentäminen.  
Lisäksi ytimessä on kestämättömien tuotanto-
tapojen muuttaminen ympäristön kannalta  
kestävämmiksi. 

Tuontituotteiden arvoketjuista ja alkuperästä 
tarvitaan lisää kattavaa, julkista tutkimusta. Vain 
riittävän tiedon avulla pystytään arvioimaan 
suomalaisen kulutuksen todellista vaikutusta 
metsien ja muiden luonnonympäristöjen katoon 
sekä luonnon monimuotoisuuteen. Tutkimus-
tiedon avulla voidaan edistää entistä tehok-
kaammin kestävää kulutusta ja tuotantoa.

Ihmisen toiminnan 
vuoksi aasian-
norsujen elinalue on 
kaventunut ainoas-
taan 15 prosenttiin 
niiden alkuperäises-
tä elinalueesta.
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© 
~  Vastuullinen päättäjä edistää 

sitovaa ja vahvaa lakia, joka estää 
metsäkatoa ja muiden luonnonympäris-
töjen tuhoa tai ihmis oikeusloukkauksia 
aiheuttaneiden tuotteiden myymisen 
EU:ssa ja Suomessa. Lisäksi päättäjien 
Suomessa ja kaikkialla maailmassa on 
sitouduttava kansainvälisten biodi-
versiteetti- ja ilmastosopimusten 
sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 
toimeenpanoon. Heidän on  
varmistettava, että sopimuksia toteute-
taan yhteiskunnan eri sektoreilla. 

© 
~  Vastuullinen yritys on tietoinen 

toimintansa metsäkatoriskeistä ja 
pystyy jäljittämään raaka-aineensa 
alkuperän aina tuotantoalueelle saakka. 
Vastuullisesti toimiva yritys myös 
edistää ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävää raaka-ainetuotantoa. Yritysten 
tulee lisätä avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä koskien tuotteidensa arvoketjuja 
ja alkuperää. 

 © 
~  Vastuullinen rahoittaja sisällyttää 

metsäkatoriskin ja biodiversiteettivai-
kutusten arvioinnin kaikkien rahoitus-
päätösten tekoon.

 © 
~  Aktiivinen kansalainen kuluttaa 

metsäkatoriskituotteita vain sen verran 
kuin on välttämätöntä ja suosii kestä-
västi tuotettuja ja vastuullisuusserti-
fioituja tuotteita. Soijarehun metsäka-
toriskin takia kasvipohjaisten ruokien 
suosiminen on hyvä keino ehkäistä 
metsäkatoa arjen valinnoilla.
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Maailman metsät ovat luonnon monimuotoi-
suuden kannalta maapallomme arvokkaimpia 
alueita, sillä niissä elää valtaosa kaikista maalla 
elävistä lajeista (FAO & UNEP 2020). Metsät 
tarjoavat lajeille elinympäristön, suojaa ja 
ravintoa. Samalla ne ovat koti miljoonille ihmisille 
– monet alkuperäiskansat ja paikalliset yhteisöt 
ovat riippuvaisia metsien tarjoamasta ravinnosta 
ja elinkeinoista. Uusimman tutkimustiedon 
mukaan 1,2 miljardin trooppisissa maissa elävän 
ihmisen perustarpeiden tyydyttäminen  
on suoraan riippuvaista luonnosta. Luku vastaa  
30 prosenttia näiden maiden väestöstä  
(Fedele ym. 2021).

Luonto suojaa meitä
Metsät ja muut luonnonympäristöt ylläpitävät 
elämää monin eri tavoin. Metsät rikastuttavat 
maaperän hedelmällisyyttä, ovat tärkeä osa 
puhtaan veden kiertoa ja tuottavat happea, ruokaa 
sekä lääkeaineita. Ne ovat luonnon monimuo-
toisuuden aarreaittoja, joissa jokaisella kasvi- ja 
eläinlajilla on oma tehtävänsä ja paikkansa 
 ravintoketjussa.

Hiilidioksidia sitovat metsät ovat elintärkeä liitto-
lainen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsien 
hävitessä satojen ja tuhansien vuosien aikana 
sitoutuneet hiilivarastot uhkaavat kadota  
(University of Leeds 2020).

TAUSTA: KORVAAMATTOMAT METSÄT UHATTUNA

Sademetsissä 
elää lukuisia laje-
ja, joilla jokaisella 
on oma paikkan-
sa ravintoketjus-
sa. Kaikkia lajeja 
emme vielä edes 
tunne.©
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Maapallon metsät ovat myös suojavyöhykkeitä 
eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja vastaan. 
Metsäkato, elinympäristöjen pirstoutuminen, villi-
eläinten elintilan pieneneminen ja luonnonvarojen 
kestämätön käyttö nostavat riskiä uusien eläimistä 
ihmisiin tarttuvien tautien, eli zoonoosien, leviä-
miseen (IPBES 2020).

Kestävää toimeentuloa metsistä
Metsäkatoriskiin liittyvien hyödykkeiden viljely  
on tärkeä elinkeino kymmenille miljoonille 
köyhille pienviljelijöille eri puolilla maailmaa.  
Yli 70 prosenttia maailman kaakaon ja yli  
80 prosenttia kahvin tuotannosta on pienvilje-
lijöiden käsissä. Arvioiden mukaan kaakaonvil-
jely työllistää yli viisi miljoonaa äärimmäisessä 
köyhyydessä elävää perhettä, ja kahvintuotanto 

tuo elinkeinon yli 25 miljoonalle pienviljelijälle 
(IISD 2021, Voora ym. 2019). 

Valitettavasti monesti näiden hyödykkeiden tuo-
tannosta ei makseta elämiseen riittävää korvausta. 
On äärimmäisen tärkeää, että erilaisten hyödyk-
keiden tuotanto toteutetaan sekä ympäristön että 
viljelijöiden kannalta kestävästi ja vastuullisesti. 
Tämä auttaisi myös ihmisiä, jotka ovat viljelijöi-
täkin köyhempiä ja riippuvaisempia uhatuista 
ekosysteemipalveluista: luonnon tarjoamasta 
ravinnosta, puhtaasta vedestä ja suojasta.

Siirtyminen kestävään viljelyyn ja tuotantoon 
voisi parhaimmillaan edistää niin ihmisten 
toimeentuloa ja hyvinvointia, metsien ja muiden 
ekosysteemien suojelua kuin monimuotoisuuden 
säilymistä ja elpymistä.

Metsien tuho jatkuu  
huolestuttavaa tahtia
Metsiä häviää vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa 
hehtaaria, mistä valtaosa on trooppista sade-
metsää. WWF:n vuonna 2021 julkaiseman 
raportin mukaan maailman metsäkato keskittyy 
erityisesti Aasian, Etelä- Amerikan ja Afrikan 
”metsäkatovyöhykkeille”. Näillä alueilla metsäkato 
on ollut erittäin hälyttävää: vain reilussa vuosi-
kymmenessä alueilta on tuhottu 43 miljoonan 
hehtaarin kokoinen alue sademetsää, joka vastaa 
suunnilleen Ruotsin pinta-alan kokoista aluetta 
(Pacheco ym. 2021).

Maailmalla on sademetsien lisäksi lukuisia muita 
lajirikkaita elinympäristöjä, kuten kosteikkoja ja 
savanneja, joita ihmisen toiminta uhkaa. Luonnon 

© LUIS BARRETO / WWF-UK
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monimuotoisuuden kannalta näistä arvokkaim-
piin, ja samalla uhatuimpiin, kuuluu Etelä-Ame-
rikassa sijaitseva Cerrado-savannialue. Jo yli 
puolet alueesta on hävinnyt soijaviljelmien ja 
karja laitumien tieltä.

Metsäkadon ajurina  
maa- ja metsätalous
Maatalouden laajentuminen trooppisilla 
seuduilla on suurin syy metsien ja muiden 
luonnonympäristöjen häviämiseen ja pirstou-
tumiseen. Vuosina 2005–2017 maatalousmaan 
tieltä raivattiin noin viisi miljoonaa hehtaaria 
metsää vuosittain (Pendrill ym. 2020). Ruuan ja 
muiden tuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän ja 
kulutuksen kasvun vuoksi metsäalueita raivataan 
viljelyksiksi ja laidunmaiksi edelleen. Muun 
muassa soijan, palmuöljyn, naudanlihan, puu- ja 
sellutuotteiden, kaakaon ja kahvin kestämättömät 
tuotantotavat aiheuttavat metsäkatoa. 

Lisäksi metsät hupenevat pienviljelijöiden peltojen 
ja laitumien laajentuessa metsiin sekä metsäpa-
loissa. Metsiä uhkaavat myös laittomat hakkuut ja 
infrastruktuurin, kuten teiden, rakentaminen sekä 
kaivostoiminta (Pacheco ym. 2021).

Moni on kuullut Amazonin sademetsän 
tuhosta, mutta hieman harvempi on 
tietoinen Brasilian toisesta äärim-
mäisen ainutlaatuisesta luonnonym-
päristöstä ja sen kohtaamista uhista. 
Kyseessä on Cerradon savannialue, 
joka kattaa neljäsosan Brasilian 
maa-alasta. Cerrado on monimuo-
toista metsäaluetta ja lajirikkaudeltaan 
maailman ainutlaatuisin savanni. 
Arvioiden mukaan alueella elää viisi 
prosenttia maapallon biodiversi-
teetistä. Cerradolla liikkuvat muun 

muassa jaguaarit, isomuurahaiskarhut, 
tapiirit, harjasudet, anakondat ja  
vyötiäiset. Rikkaasta lajikirjostaan 
huolimatta alueesta on suojeltu tiukasti 
vain kolme prosenttia.

Suurin syy Cerradon tuhoon on alueen 
raivaus soijantuotantoon ja karjalai-
tumiksi. Soija on yleisin metsien ja 
muiden luonnonympäristöjen katoa 
aiheuttava EU:n alueelle tuotava 
maataloustuote. Suurin osa maail-
massa tuotetusta soijasta käytetään 

eläinten rehuksi (WWF 2021a). 
Vuonna 2018 Etelä-Amerikasta 
EU:hun tuotavasta soijasta  
23 prosenttia tuli Cerradolta, ja  
70 prosenttia eniten luontokatoa 
aiheuttavasta soijasta oli peräisin 
alueelta. EU:n käyttämä soija on siis 
yksi suurimpia syitä alueen tuhoon. 
Myös Suomeen tulee soijaa Brasiliasta 
ja sitä käytetään erityisesti siipikarjan 
ja sikojen rehussa. 

CERRADO – UHATTU, MUTTA TUNTEMATON

Cerrado pirstoutuu 
soijaviljelmien tieltä.
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ANALYYSI: SUOMALAISEN KULUTUKSEN VAIKUTUKSET METSÄKATOON

Metsäkatoa syntyy erityisesti alkutuotannossa, eli 
siinä vaiheessa, kun metsää tai muuta luonnon-
ympäristöä raivataan, poltetaan tai muuten 
tuhotaan viljelymaan tai laidunmaan tieltä. Tämä 
vaikutus voi syntyä myös epäsuorasti esimerkiksi 
niin, että vanha laidunmaa otetaan viljelykäyttöön 
ja uutta laidunmaata raivataan metsään.

Metsäkatoriskillä tarkoitetaan hyödykkeen mah-
dollista hehtaarimääräistä metsäkatovaikutusta, 
joka syntyy kun Suomessa kulutetaan tropiikissa 
tuotettuja raaka-aineita ja hyödykkeitä. Näiden 
tuotteiden tuotanto uhkaa aiheuttaa metsäkatoa, 
sillä tuotanto on jäljitetty korkean metsäkatoriskin 
alueille. Metsäkatoriski ei tarkoita, että Suomessa 
kulutetun tuotteen tuotannosta syntyisi automaat-
tisesti metsäkatoa tropiikissa.

Raportissa on kuvattu hyödykekohtainen metsä-
katoriski Suomessa kulutettavalle tuotteelle. Riski 
on minimitodennäköisyys, joka on mitattu hehtaa-
reina parhaan saatavilla olevan tutkimustiedon 
perusteella. Raportissa käytetyn aineiston pohjalta 
on pystytty tunnistamaan Suomessa kulutettavista 
tuotteista kahdeksan korkeimman metsäkatoriskin 
tuotetta. Näiden tuotteiden riskejä ja vastuulli-
suuden tilaa Suomessa eritellään tässä raportissa 
tuotekohtaisesti. 

Tietoa alkuperästä tarvitaan lisää
Vuosina 2015–2017 suomalaisten kulutuksen 
metsäkatoriski oli raportissa tarkasteltujen 
kahdeksan tuotteen osalta tropiikissa minimis-

Metsäkatoa 
soijaplantaasin 
läheisyydessä 
Brasiliassa.
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Kahvi

Soija

Puu- ja 
paperituotteet

Kaakao

Luonnonkumi

Sokeriruoko

Naudanliha

Palmuöljy

0  275  550  825                           1100

Hehtaaria metsää

Metsäkatoriski 2015–2017

sään hieman yli 3 200 hehtaaria. Kymmenen 
vuoden aikana (2007–2017) suomalaisen kulu-
tuksen metsäkatoriski oli kokonaisuudessaan 17 
550 hehtaaria, mikä vastaa yli 29 000 jalkapallo-
kentällistä metsää. Tästä syntyi Pendrillin aineiston 
(2020) mukaan 7,7 miljoonaa  
tonnia päästöjä, mikä puolestaan vastaa  
noin kuutta prosenttia Suomen vuoden 2020  
kokonaispäästöistä. 

Tätä lukua tarkasteltaessa tulee huomioida, että 
todellisuudessa suomalaisen kulutuksen vaiku-
tukset metsäkatoon saattavat olla suuremmat kuin 
saatavilla olevan tiedon valossa voidaan laskea. 
Tämä johtuu pääasiassa tuotteiden moniportaisista 
ja pitkistä tuotanto- ja jalostusketjuista. Arvioi-
taessa tuotteiden metsäkatoriskien nykytilaa on 
huomioitava, ettei Tullin tilastoissa välttämättä näy 
suoraa tuontia alkuperämaista. Tuontitiedot eivät 
siis kuvaa välttämättä todellisen tuonnin osuutta 
metsäkatomaista. Osa Tullin tuontitiedoista on 
myös salattu. Haasteita aiheuttaa myös se, että 
Suomeen tuotavat kulutustuotteet tilastoidaan 
tuojayrityksen oman ilmoituksen perusteella. 
Mikäli yrityksellä ei ole tietoa alkuperämaasta, 
voidaan tilastoida vain tuontimaa, ei oikeaa  
alkuperämaata. 

Lisäksi monia metsäkatoriskiin liittyviä raaka- 
aineita tuodaan Suomeen valmiiden tuontituot-
teiden osana. Esimerkiksi palmuöljyä, kaakaota, 
luonnonkumia sekä ruokosokeria on mukana 
lukuisissa eri tuotteissa niiden ainesosina. Soija 

sisältyy monien Suomeen tuotavien lihatuotteiden 
ketjuun, kun rehusoijaa on syötetty esimerkiksi 
siipikarjalle, sioille, naudoille sekä kasvatetulle 
kalalle tuontimaissa. 

Raportissa esitetyt metsäkatoriskit koskevat 
pääosin vain metsäkatoa. Riski ei kuvaa sitä 
kokonaismaapinta-alaa tai muiden luonnonvarojen 
ja raaka-aineiden määrää, joita tarvitaan suoma-
laisten kuluttamien hyödykkeiden tuotantoon 
Suomen rajojen ulkopuolella. Vilma Sandströmin 
tutkimuksen mukaan yli 93 prosenttia suomalaisen 
kulutuksen aiheuttamista vaikutuksista luonnon 
monimuotoisuuteen syntyvät Suomen rajojen ulko-
puolella (Sandström ym. 2017).  

Suomi vaikuttaa osana EU:ta
Suomalaisen kulutuksen metsäkatoriski on hieman 
EU:n keskiarvoa matalampi, kun riskiä tarkastel-
laan per henkilö. Kuten edellä on mainittu, suoma-
laiset toimijat ovat kuitenkin vahvasti kytkeyty-
neitä globaaleihin kulutus- ja tuotantoketjuihin, 
joiden kestävyydestä jokaisen toimijan on kannet-
tava vastuuta. Lisäksi Suomella ja suomalaisilla 
toimijoilla on vastuu siitä suomalaisen kulutuksen 
aiheuttamasta metsä- ja luontokadosta, joka on 
syntynyt menneiden vuosikymmenten aikana 
tropiikissa.

Osana EU:ta Suomi liittyy karuun tilastoon: 
vuosina 2005–2017 EU:n kulutus aiheutti maail-
massa toiseksi eniten trooppista metsäkatoa 

Kiinan jälkeen. Vuonna 2017 EU vastasi  
16 prosentista kansainvälisen kaupan aiheut-
tamasta trooppisesta metsäkadosta ja tuli heti 
toisena merkittävänä metsäkatoa aiheuttavana 
toimijana Kiinan jälkeen (24 %) (WWF 2021a). 
EU-markkinoilla eniten elinympäristöjen katoa 
aiheuttavat pitkälti samat tuotteet, jotka ovat 
nousseet myös Suomessa merkittävimmiksi  
riskihyödykkeiksi.

Koska EU:ssa tapahtuva kulutus aiheuttaa  
valtavasti metsäkatoa, on myös Suomen ja  
muiden EU-maiden vastuulla lopettaa metsien  
tuhoaminen. Raportin julkaisuhetkellä EU:ssa 
valmisteilla oleva metsäkatolaki voi olla ratkai-
sevan tärkeä keino EU:n kulutuksesta aiheu-
tuvan metsäkadon pysäyttämiseksi, jos poliittiset 
päättäjät jäsenmaissa, Euroopan parlamentissa 
ja komissiossa päättävät tehdä metsäkatolaista 
vahvan. Vesitetty metsäkatolaki olisi jälleen petetty 
lupaus kestävyydestä.

Vuosina 2015–2017 
suomalaisen kulutuksen 

aiheuttama metsäkatoris-
ki oli tarkasteltujen kah-
deksan tuotteen osalta 
minimissään hieman yli  
3 200 hehtaaria. Tämä 

vastaa lähes 5 500 jalka-
pallokentällistä metsää. 

Lähde: Pendrill ym. 2020.
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 KAAKAO               KAHVI            LUONNONKUMI      NAUDANLIHA        PALMUÖLJY             PUU- JA                  SOIJA             SOKERIRUOKO                                     
PAPERITUOTTEET

KUUBA

BRASILIA

PARAGUAY

URUGUAY

ARGENTIINA

BELIZE

HONDURAS

VIETNAM

INDONESIA

MALESIA

NORSUNLUURANNIKKO

LIBERIA GHANA

KONGO

AUSTRALIA

PERU

CHILE

Suomessa kulutettavat 
kahdeksan metsäkato-
riskin tuotetta ja niiden 
alkuperämaat. 

Lähde: Pendrill ym. 2020.

RISKITUOTTEET JA NIIDEN ALKUPERÄMAAT
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KAHVI
Kahvi kuuluu metsäkatoriskiltään Suomen merkit-
tävimpiin tuotteisiin. Metsäkatoriskiltään kolme 
olennaisinta tuontimaata olivat Brasilia, Honduras 
ja Peru, joista tuotiin Suomeen noin 48 prosenttia 
kaikesta tuontikahvista vuonna 2017. Kahvin 
tuonti metsäkatomaista saattaa olla todellisuu-
dessa esitettyjä arvoja suurempaa alkuperämaan 
vaikean jäljitettävyyden takia.

Kahvia tuotiin Suomeen vuonna 2017 metsäka-
tomaista noin 37 515 tonnia, josta valtaosa oli 
paahtamatonta kahvia. Kahvin tuontimaiden sekä 
tuontimäärien suhteet ovat säilyneet lähes saman-
laisina vuodesta 2017 vuoteen 2020.  

Kahvintuotannon riskit 
Maailmanlaajuisesti kahvintuotanto kasvoi 
vuosien 2010 ja 2019 välillä jopa kaksi miljoonaa 
tonnia, ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Maailman 
suurimpia kahvintuottajamaita ovat Brasilia, 
Vietnam ja Indonesia, jotka kaikki ovat myös 
korkean metsäkatoriskin maita. Suomeenkin 
kahvia tuottavassa Hondurasissa kahvintuotanto 
kasvoi yhdeksän vuoden aikana 97 prosenttia 
ja kahvintuotantoon käytettävä maapinta-ala 
lisääntyi jopa 38 prosenttia. (Treanor & Saunders 
2021). Honduras kuuluu maailman mittakaavassa 
metsäkatoriskiltään suurimpiin maihin, ja kahvin 
tuotanto on yksi metsäkadon merkittävimmistä 
ajureista Hondurasissa. Valtaosa Hondurasissa 
tuotetusta kahvista tuodaan Eurooppaan (Bunn 
ym.2018). Kahvintuotantoon liittyy myös sosiaa-

lisia haasteita, kuten elämiseen riittämättömiä 
palkkoja, lapsityövoimaa sekä sosiaalista epäta-
sa-arvoa (Finnwatch 2016). 

Kahvin vastuullisuus Suomessa
Suomalaiset kuluttivat paahdettua kahvia vuonna 
2020 yhteensä 51 460 tonnia, mikä tarkoittaa noin 
9,3 kiloa vuodessa jokaista suomalaista kohden 
(Kahvi- ja paahtimoyhdistys 2020). Suoma-
laiset ovat kahvinjuonnin tilastoissa maailman 
kärkijoukkoa, joten ei ole yhdentekevää, miten 
tuotettua kahvia juomme. 

Suomessa vastuullisuussertifioidun kahvin osuus 
on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Mer-

kittävimmät kotimaiset kahvipaahtimot ovat 
kasvattaneet vastuullisuussertifioidun kahvin 
osuutta tuotannossaan. Osa toimijoista pystyy 
myös jäljittämään kahvinsa aina tuotantoviljel-
mälle saakka (Finnwatch 2019). Myös Suomen 
merkittävimmät päivittäistavaraketjut ovat siir-
tyneet vastuullisuussertifioituun kahviin omissa 
merkeissään (Kesko 2020, Lidl 2021, S-Ryhmä 
2021). Kahvin vastuullisuussertifikaatteja ovat 
muun muassa Rainforest Alliance Certification, 
UTZ sekä Reilu Kauppa. Suomessa on kuitenkin 
edelleen myynnissä kahvia, jonka alkuperästä ja 
vastuullisuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Sertifiointi 
ei myöskään ole aina tae siitä, ettei kahvintuotan-
to ole aiheuttanut metsä- tai luontokatoa suoraan 
tai välillisesti.

Kahvisatojen  
ennustetaan kärsivän 

ilmastonmuutoksen 
edetessä. Kahvin 
kasvava kysyntä 

yhdistettynä hankaliin 
ilmasto-olosuhteisiin 

nostaa myös riskiä sille, 
että metsää raivataan 

yhä enemmän  
kahviviljelmiksi.
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PUU- JA PAPERITUOTTEET
Puutuotteilla oli vuonna 2017 Suomeen tuoduista 
hyödykkeistä toiseksi suurin metsäkatoriski. Vuon-
na 2020 puun ja sellun tuontimäärät ja suhteet 
pysyivät lähes samana kuin vuonna 2017. Metsä-
katoriskin kannalta merkittävimmät maat olivat 
Brasilia, Chile ja Indonesia. Näistä maista tuodaan 
Suomeen muun muassa erilaisia vanerituotteita 
sekä muita rakentamiseen käytettäviä puutuottei-
ta, kuten parkettilautoja. Lisäksi metsäkatomaista 
päätyy Suomeen puisia kalusteita ja välineitä sekä 
Brasiliasta myös vähäisiä määriä polttopuuta. 
Suomeen tuodaan Brasiliasta myös eukalyptussel-
lua, josta valmistetaan paperi- ja kartonkituotteita. 
Brasilia onkin Suomen suurin sellun tuojamaa. 

Puuta, puupohjaista materiaalia ja sellua käyte-
tään lukuisissa kulutustuotteissa. Sellua käytetään 
muun muassa WC- ja talouspaperissa, paperituot-
teissa ja vaipoissa. Tekstiilit puolestaan sisältävät 
viskoosia, ja huonekaluissa, keittiövälineissä ja le-
luissa käytetään kokopuuta. Nettikaupan laajetes-
sa kartonki on yhä suositumpi pakkausmateriaali. 

Puu- ja paperituotteiden  
tuotannon riskit
Puu- ja paperituotteiden metsäkatoriskin 
määrittää usein se, millaiselle alueelle plantaasi 
on perustettu. On tarkasteltava, onko plantaasin 
tieltä raivattu luonnontilaista metsää tai muita 
luonnonympäristöjä. Lisäksi on äärimmäisen olen-
naista, miten plantaasia tai raaka-ainetta tuottavaa 

metsää hoidetaan. Myös elinympäristöjen pirs-
toutumista on arvioitava: rikkooko plantaasin ja 
siihen liittyvän infrastruktuurin perustaminen 
yhtenäisiä elinympäristöjä? Selluplantaasien 
perustaminen luonnonmetsien tilalle on ollut 
yksi merkittävimmistä syistä metsäkatoon Indo-
nesiaan kuuluvilla Sumatran ja Borneon saarilla 
sekä yhä enenevissä määrin myös Indonesian 
Papualla (Pacheco ym. 2021). Puun- ja sellun-
tuotantoon liittyy metsä- ja luontokatoriski myös 
muualla kuin trooppisissa maissa. Metsien kestä-
mätön käyttö voi metsäkadon lisäksi heikentää 
luonnon monimuotoisuutta metsien sisällä.

Suomeen tuotavien puu- ja paperi-
tuotteiden vastuullisuus
On tärkeää varmistaa, että metsäkatoriskimaista 
Suomeen tuotavilla puu- ja paperituotteilla on 
FSC-sertifiointi. FSC-sertifiointi muun muassa 
kieltää luonnonmetsien hävittämisen, edellyttää 
luontoarvojen suojelua sekä velvoittaa ennallista-
maan hävitettyjä metsiä. Lisäksi sertifiointi edistää 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja muita ympä-
ristönsuojelutoimenpiteitä (FSC 2021). Monella 
suomalaisella päivittäistavaraketjulla on linjaus 
FSC-sertifioinnin suosimisesta puu- ja paperituot-
teissa (Kesko 2020, Lidl 2021, S-Ryhmä 2021). 

Suuri osa Suomeen tuotavasta sellusta tulee 
Etelä-Amerikan puuplantaaseilta, jotka ovat 
pääosin FSC-sertifioituja. Menneinä vuosikym-

VILJELYMOSAIIKKI SUOJAA METSIÄ
Suojelualueiden ympärillä harjoitettava peltometsäviljely turvaa 
monissa tropiikin maissa metsien säilymistä. Viljelymalli ehkäisee 
metsien raivaamista valtaviksi plantaaseiksi, minkä lisäksi se 
parantaa ihmisten ruokaturvaa ja tuo elinkeinoja. Peltometsävilje-
lyssä erilaisia ruokakasveja, hedelmä- ja maustepuita sekä hyödyke-
kasveja kasvatetaan sekaisin eri kerroksissa. Viljelmillä voi kasvaa 
esimerkiksi kahvipensaita, kumipuita ja hunajaa. Tämä monipuolinen 
viljelysten mosaiikki tuo yhteisöille tuloa, parantaa ruokaturvaa ja 
hyödyttää lukuisia lajeja linnuista hyönteisiin ja nisäkkäisiin.

Peltometsäviljelyä 
Itä-Usambaralla 

Tansaniassa.

meninä monet puuplantaasit ovat syrjäyttäneet 
luonnonmetsiä, minkä vuoksi näiden alueiden 
ennallistaminen ja palauttaminen luonnontilaan 
on tärkeää myös suomalaisten plantaasitoimi-
joiden tukemana.
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SOIJA
Soija oli Suomeen tuoduista hyödykkeistä metsäka-
toriskiltään kolmanneksi merkittävin tuote vuonna 
2017. Metsäkadon kannalta merkittävimmät 
tuontimaat olivat Brasilia, Paraguay ja Uruguay. 
Brasiliasta Suomeen tuotiin vuonna 2017 yhteensä 
424 tonnia soijapapuja. Vuonna 2020 soijapapujen 
kokonaistuonnin määrä kasvoi 28 516 tonniin, 
mutta samalla Brasiliasta tuodun soijapavun 
määrä väheni 184 tonniin. 

Vuonna 2017 soijaa tuli EU:hun pääasiassa 
Etelä-Amerikan Cerrado-savannialueelta (Müller 
2020). Sittemmin soijan tuonti Brasiliasta on 
hieman vähentynyt, mutta edelleen Brasilia on 
merkittävä soijan tuoja EU:n alueelle (EU 2021). 
Suurin osa soijasta vuonna 2017 tuotiin Suomeen 
Kanadasta, yhteensä 12 553 tonnia. Soijan tuonti 
Yhdysvalloista EU-markkinoille on lisääntynyt 
vuodesta 2018 lähtien EU:n ja Yhdysvaltojen 
tekemän sopimuksen myötä (EU 2019). 

Soijaa tuodaan Eurooppaan ja Suomeen pääasiassa 
eläinten rehuksi (WWF Suomi 2020). Suomessa 
suurin osa soijasta kulutetaan siipikarjan, kuten 
broilerinlihan ja kananmunien, tuotannossa. Sitä 
käytetään myös sikojen rehuna. Naudanlihan 
tuotannossa soijan käyttö on sen sijaan lopetettu 
Suomessa lähes kokonaan. Lisäksi soijaa käytetään 
kalataloudessa kalojen rehussa (Finnwatch 2021) 
ja lemmikkien ruuissa. Soijasta valmistetaan myös 
soijaöljyä elintarviketeollisuuteen. Vain pieni osa 
maailmassa tuotetusta soijasta päätyy suoraan 
ihmisravinnoksi (Our World in Data 2021). 

Nämä soijapellot on 
raivattu Cerradon 

savannialueelle  
Brasiliassa.
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Soijantuotannon riskit
Soijantuotanto uhkaa erityisesti Brasilian Cerrado- 
savanniekosysteemiä, jossa soijantuotannon tieltä 
on raivattu merkittävissä määrin alkuperäiskasvil-
lisuutta ja elinympäristöjä. 

Paraguayssa soijantuotanto on vaikuttanut 
erityisesti maan itäisiin rannikkometsiin, jonne 
soijantuotanto on keskittynyt (Tyldesley 2021). 
Soijantuotannon kasvun ennustetaan kuitenkin 
tulevaisuudessa leviävän Paraguayssa voimakkaasti 
myös Chacon alueelle, jota ei koske maassa vuonna 
2004 voimaan tullut metsäkatolaki. Chacon alue on 
biodiversiteetiltään rikas alue, missä soijantuotanto 
uhkaa monien lajien elinympäristöjä (Henderson 
ym. 2021). Myös Pohjois-Amerikassa soijantuo-
tanto on laajentunut ja uhkaa alueen arvokkaita 
luonnonympäristöjä (WWF 2021b). 

Soijantuotannon ongelmana on se, että soijan 
viljelyksessä olevasta maa-alasta vain noin 
1,6 prosenttia on sertifiointien piirissä. Tämä 

tarkoittaa sitä, etteivät sertifioinnit ole pystyneet 
puuttumaan soijantuotannon ympäristöongel-
miin, erityisesti metsäkatoon ja muiden luonno-
nympäristöjen häviämiseen. Sertifioidun soijan 
osuus kaikesta soijasta on pysynyt häviävän 
pienenä. Samaan aikaan soijan viljelyn aiheuttama 
metsäkato ja muut maankäytön muutokset ovat 
edelleen jatkuneet kestämättömällä tasolla etenkin 
Cerradolla (Finnwatch 2021).

Soijan vastuullisuus Suomessa
Suomessa brasilialaista soijaa käytetään yhä ylei-
sesti sikojen ja broilerin ruokintaan. Suomalaiset 
lihatalot ja rehuteollisuuden yritykset suosivat 
markkinoiden yleisimpiä vastuullisuussertifiointe-
ja, erityisesti RTRS- ja ProTerra-sertifiointeja, jotka 
pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa ja alkuperäisen 
luonnonympäristön raivausta viljelmien tieltä. Finn-
watchin tekemän kyselyn mukaan kahdestatoista 
liha- ja rehuteollisuuden yrityksestä yhdeksän, eli 
kolme neljäsosaa vahvisti, että niiden arvoketjuihin 
sisältyy brasilialaista soijaa (Finnwatch 2021). 

Suuri osa soijaa Suomessa käyttävistä tai mark-
kinoivista yrityksistä luottaa vastuullisuusvar-
mennuksessa sertifikaattikauppaan, jossa soijan 
loppukäyttäjät ostavat RTRS-sertifioiduilta 
tuottajilta kredittejä ja tukevat näin heitä taloudel-
lisesti. Järjestelmän ongelma on, ettei ostettu soija 
ole jäljitettävissä. Tästä seuraa se, ettei kaupan 
kohteena olevalle soijalle ole mitään sertifiointi-
vaatimuksia tai tuotannon valvontaa. Soija voi 
tulla myös tiloilta, joissa RTRS:n vaatimuksia ei 
noudateta. Lisäksi suomalaiset toimijat ostavat 
edelleen soijaa yrityksiltä, jotka eivät ole sitou-
tuneet Cerradon savannialueen katoa estävään 
GCT-sopimukseen. (Finnwatch 2021).

Lihansyönnin vähentäminen ja siirtyminen kohti 
kasvipainotteista ruokavaliota vähentävät lihan 
kysyntää ja sitä kautta laidunmaan tarvetta. Kasvi-
painotteinen ruokavalio on tärkeä keino varmistaa, 
etteivät kulutustottumukset edistä metsäkatoa tai 
muiden luonnonympäristöjen tuhoa Brasiliassa ja 
muissa maissa.

Brasiliassa eri toimijat kehittävät yhdessä 
GTC-sopimusta (Grupo de Trabalho do 
Cerrado, Cerrado Soy Working Group), jonka 
tavoitteena on pysäyttää metsäkadon ja luon-
nontilaisten ekosysteemien raivaaminen Cerra-
dolla. Sopimus muistuttaisi Amazonia koskevaa 

soijamoratoriosopimusta, joka on tuottanut 
hyviä tuloksia. Sopimuksen allekirjoittaneet 
soijakaupan toimijat sitoutuisivat ostamaan 
soijaa vain tiloilta, joissa soijaviljelysten tieltä 
ei raivata uusia ekosysteemejä yhteisesti 
sovittavan päivämäärän jälkeen. Sopimuksen 

valvonta toteutettaisiin soijatilojen satelliitti-
kuvauksella sekä auditoimalla ostajayritysten 
ostoja (Finnwatch 2021). Brasilialaista soijaa 
käyttävien suomalaisyritysten tulisi liittyä 
eurooppalaiseen ostajayritysten rintamaan 
tukemaan GTC-sopimuksen syntymistä. 

GCT-SOPIMUS EHKÄISEE CERRADON TUHOA
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KAAKAO
Kaakao oli metsäkatoriskiltään neljänneksi 
merkittävin tuote vuonna 2017. Merkittävimpiä 
tuontimaita metsäkadon kannalta olivat Norsun-
luurannikko, Liberia ja Kongo. Vuonna 2017 
kaakaota ja kaakaovalmisteita tuotiin Suomeen 
yhteensä 34 979 tonnia. Tullin tilastojen mukaan 
kaakaon suurimpia tuontimaita ovat muun 
muassa Ruotsi, Alankomaat, Saksa ja Ranska.

Tullin tietojen kymmenen suurimman kaakaon 
tuontimaan joukossa ei ole yhtään kaakaon 
tuottajamaata, eikä niin sanottua metsäkatoriskin 
maata. Kaakao päätyy useimmiten Suomeen 
muiden Euroopan maiden kautta. Suoraa tuontia 
alkuperämaista on marginaalisesti, eivätkä tuon-
titiedot metsäkatomaista kuvaa todellisen tuonnin 
osuutta. Näin myös hehtaareina määritelty metsä-
katoriski jää paljon todellisuutta pienemmäksi. 

Euroopassa suurin Norsunluurannikolla tuotetun 
kaakaon tuojamaa on Alankomaat, joka oli 
Suomen toiseksi suurin kaakaon ja kaakaotuot-
teiden tuoja sekä vuosina 2017 että 2020. Kaakaon 
kulutus vuonna 2017 oli EU-tasolla lähes kaksi 
miljoonaa kiloa, ja muodosti 6 prosenttia EU- 
kulutuksen metsäkatovaikutuksista (WWF 2021a). 
Onkin todennäköistä, että Suomessa kulutetun 
kaakaon metsäkatoriski on suurempi kuin tässä 
selvityksessä pystytään arvioimaan.

Kaakao on tärkeä raaka-aine elintarviketeolli-
suudelle. Suklaan lisäksi kaakaota ja kaakaovoita 
käytetään laajasti erilaisissa elintarvikkeissa, 

Kaakaota voidaan 
kasvattaa puiden 

lehvästön varjossa. 
Puiden tuoma varjo  
ja suoja pitävät yllä  

suotuisaa mikro-
ilmastoa sekä alueen  

monimuotoisuutta.

kuten leivonnaisissa, maitotuotteissa ja juomissa. 
Suuri osa kaakaon tuonnista koostuu jalostetuista 
kaakao- ja suklaatuotteista sekä tuotteista, joissa 
kaakaovalmisteet ovat mukana osana tuotetta, 
kuten kekseistä, vanukkaista ja kaakaojuomista.  

Kaakaontuotannon riskit 
Yli 60 prosenttia maailman kaakaosta tuotetaan 
Norsunluurannikolla ja Ghanassa, jotka ovat hyvin 
köyhiä maita. Molemmissa maissa metsäpeite on 
vähentynyt 70 prosenttia viimeisten kolmen vuosi-
kymmenen aikana. Kaakaonviljelyn on todettu 
olevan yksi metsäkadon syistä näissä maissa 

(Fountain ja Hütz-Adams 2020). Kaakaontuotanto 
uhkaa metsiä myös muualla maailmassa, kuten 
Indonesiassa sekä Etelä-Amerikassa.

Lisäksi kaakaontuotantoon on liitetty lukuisia sosi-
aalisia epäkohtia, kuten köyhien viljelijöiden liian 
pieniä palkkoja sekä lapsityövoimaa. Arvioiden 
mukaan yli viisi miljoonaa pienviljelijäperhettä saa 
elantonsa kaakaonviljelystä. Heistä yli 70 prosent-
tia elää alle kahden euron päivätuloilla (IISD 2021).

Vastuullisuussertifioinnilla on pyritty puuttumaan 
kaakaontuotannon epäkohtiin, mutta vastuul-
lisuudessa ja kestävyydessä on edelleen paljon 
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haasteita. Lisäksi sertifiointijärjestelmien  
valvonnasta on löydetty puutteita, mikä on 
mahdollistanut joissain tapauksissa kaakaoviljel-
mien perustamisen suojelualueiden sisälle  
(Mightyearth 2017). 

Kaakaon vastuullisuus Suomessa
Suurin osa Suomeen tuotavasta kaakaosta on 
sertifioitua esimerkiksi UTZ- ja Rainforest Alliance 
-sertifikaatein. Osa suomalaisista kaakaota 
ostavista ja myyvistä toimijoista myös jäljittää 
kaakaon alkuperän aina tuotantoalueelle saakka 
(Fazer 2021). Osa suomalaisista päivittäistava-
raketjuista on myös siirtynyt vastuullisuusserti-

fioituun kaakaoon kauppojen omissa merkeissä. 
(Kesko 2021, Lidl 2021, S-ryhmä 2021). Tästä 
huolimatta Suomessakin myydään kaakao- ja 
suklaatuotteita, joilla ei ole vastuullisuussertifi-
kaattia tai niiden alkuperää ei pystytä jäljittämään. 

Myös osalla suklaatuotteita myyvistä toimijoista 
vastuullisuustavoitteet ovat vähäisiä tai niitä ei 
ole julkisesti helposti löydettävissä esimerkiksi 
toimijoiden nettisivuilta. Erityisesti sesonkiaikana 
markkinoilla on myynnissä paljon suklaatuotteita, 
joiden kaakaon alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa. 
Suomalaisten toimijoiden tulisikin parantaa 
kaakaon alkuperän jäljitettävyyttä sekä raportoida 
tuotantoketjuistaan avoimesti ja läpinäkyvästi. 

MUSTAA KULTAA ECUADORISTA
Brasilian kyljessä sijaitseva Ecuador tunnetaan hienon kaakaon 
tuotannon kärkimaana. Zancudo Cocha -yhteisön jäsenet valmis-
tavat kaakaopavuista laadukasta suklaata, jota paikalliset nimit-
tävät mustaksi kullaksi. Parhaat kaakaolaadut vaativat varjoa 
kasvaakseen, mikä tekee Zancudo Cochan kotipaikasta, Amazonin 
sademetsästä, ihanteellisen paikan laadukkaalle tuotannolle. 
WWF toimii yhdessä alkuperäiskansojen kanssa kestävän viljelyn 
edistämiseksi. Zancudo Cocha -yhteisön jäsenet kertovatkin, että 
peltometsäviljely on auttanut heitä vähentämään hakkuita ja osal-
listumaan luonnonsuojeluun.

KAAKAON MATKA VILJELYKSILTÄ KAUPAN HYLLYLLE

Kaakaon arvoketju tuotantomaissa Kaakaon arvoketju Suomessa

Alkutuotanto:
Kaakaopavun viljely

Suklaamakeiset

Suklaamakeiset

Tukku- ja vähittäis-
kauppa, ruokapalvelut

Kaakaopavun 
korjuu:

Raaka-aine

Jalostus: 
Kaakaopavun 

fermentointi ja 
kuivaus

Jalostus:  
Kaakaotuotteet  

(jauhe, voi)

Jalostus:  
Suklaamakeiset

Suklaan jalostus 

Elintarviketeollisuus

Metsäkatoriskituotteiden arvoketjut alkuperämaasta Suomeen ovat usein pitkiä ja 
monimutkaisia. Raaka-aineiden alkuperän jäljitettävyyden sekä ketjun läpinäkyvyyden 
parantaminen on kestävyyden kannalta tärkeää. 

Kaakaota sisältävät 
elintarvikkeet

Viljelymaan  
raivaaminen

Lähde: Gaia Consulting 2021, Pendrill ym. 2020, Uljas.tulli.fi.

Kaakaotuotteet
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      LUONNONKUMI
Luonnonkumi oli metsäkatoriskiltään kuuden-
neksi merkittävin tuote vuonna 2017. Sen kolme 
metsäkadon kannalta oleellisinta tuontimaata 
olivat Indonesia, Malesia ja Vietnam. Vuonna 
2020 luonnonkumin tuonti Suomeen väheni. 
Suomessa luonnonkumia käytetään muun muassa 
ajoneuvojen renkaissa, erilaisissa teknisissä 
tuotteissa, tiivisteissä, kengissä ja vaatteissa sekä 
sairaalavälineissä. 

Metsäkatomaista tuodaan Suomeen pääosin 
jalostamatonta luonnonkumia, mutta myös 
jalostettuja kumituotteita, kuten ajoneuvojen 
renkaita. Luonnonkumia päätyy Suomen markki-
noille todennäköisesti enemmän kuin tilastoista 
on suoraan nähtävillä. Globaalisti luonnonkumin 
suurimpiin tuojamaihin kuuluvat esimerkiksi 
Saksa ja Ranska, jotka olivat Suomen ajoneuvojen 
renkaiden kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat 
tuojamaat vuonna 2017. Luonnonkumia kulkeutuu 
siis Suomeen muiden EU-maiden kautta. 

Kumintuotanto on laajentunut voimakkaasti viime 
vuosikymmeninä ja sen ennustetaan edelleen 
lisääntyvän. Kumipuuviljelmien leviäminen on 
yksi merkittävimmistä syistä metsäkadolle erityi-
sesti Kaakkois-Aasiassa, kuten Laosissa, Vietna-
missa sekä Kambodžassa. Kuminviljely kiihdyttää 
enenevissä määrin metsäkatoa myös useissa 
Afrikan maissa (FERN 2018, Mightyearth 2021a, 
Mightyearth 2021b). Metsäkatoa ja luonnon moni-
muotoisuuden heikkenemistä aiheuttaa erityisesti 
laajojen monokulttuuriplantaasien raivaaminen 

KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ KUMINTUOTANTOA
Yli 90 prosenttia luonnonkumista tuotetaan Kaakkois-Aasiassa, 
muun muassa Thaimaassa, Vietnamissa, Myanmarissa ja  
Indonesiassa. WWF edistää näillä alueilla vastuullista ja kestävää 
kumintuotantoa paikallisten yhteisöjen ja pienviljelijöiden kanssa. 
Kumiplantaasien ohjaaminen joutomaille sekä tuottavampien 
puulajien kasvattaminen ehkäisee luonnonmetsiin kohdistuvaa 
painetta. Yhteistyö paikallisten kanssa on tärkeää, sillä  
yli 85 prosenttia luonnonkumista on yli kuuden miljoonan  
pienviljelijän tuottamaa.

perinteisten peltometsäviljelmien ja luonnonmet-
sien tilalle. 

Suomen kumiteollisuuden käyttämän luonnon-
kumin alkuperästä ja kestävyydestä ei ole tarkkaa 
tietoa. Kumintuotannon kestävyyttä edistää 
globaalisti Global Platform for Sustainable Natural 
Rubber -koalitio, jonka jäsenenä on ainakin yksi 
suomalainen merkittävä kumisektorin toimija 
(Global Platform for Sustainable Natural  
Rubber 2021).

Pienviljelijät 
keräävät  

luonnonkumia  
käsin puista.
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            SOKERIRUOKO
 
Metsäkatomaista tuodaan Suomeen merkit-
täviä määriä ruokosokeria. Sokeri oli metsäka-
toriskiltään viidenneksi merkittävin tuote, ja 
sen tuonnin riskimaita olivat erityisesti Kuuba, 
Brasilia ja Belize. Suomessa metsäkatomaista 
tuotua sokeria käytetään laajasti elintarvike- ja 
juomateollisuudessa sekä ravintola- ja ruoka-
palveluissa.

Metsäkatomaista tuotu sokeri on pääasiassa 
ruokosokeria, ja se tuodaan maahan lähinnä 
valmiina sokerituotteina tai jalostettuina 
elin tarvikkeina. Lisäksi ruokosokeria tuodaan 
Suomeen biopolttoaineena ja biopolttoaineeksi 
sekä elintarvikkeena käytettävinä väkevinä  
alkoholeina. 

Brasilian hallitus on antanut luvan sokeri-
ruo’on viljelylle Amazonilla sekä Pantanalin 
kosteikkoalueella. Arvioiden mukaan soke-
riruo’on tuotanto saattaa olla kasvava uhka 
metsille ja muille luonnonympäristöille 
(Mendelson ym. 2020). Sokeriruo’on viljely  
on aiheuttanut metsäkatoa myös Kuubassa, 
joka erityisesti vuonna 2017 kärsi  
voimakkaasti metsäkadosta. 

Suomeenkin tuotava, sokerista valmistettu 
bioetanoli saattaa sokeriraaka-aineen viljelyn 
kautta toimia metsä- ja luontokadon ajurina. 
Suomeen tuotavan ruokosokerin alkuperän 
kestävyydestä ja Suomen toimijoiden  
vastuullisuudesta ei ole tarkkaa tietoa. 

Naudanliha oli metsäkatoriskiltään seitsemän-
neksi merkittävin tuote Suomessa vuonna 2017, 
ja metsäkadon osalta oleellisimmat tuotantomaat 
olivat Brasilia, Australia sekä Argentiina.

Naudanlihan suurimpiin tuojiin sekä 2017 että 
2020 kuuluivat Euroopan maat, kuten Tanska, 
Puola, Saksa ja Ruotsi. Metsäkatomaista naudan-
lihan suurin tuoja oli Brasilia. Vuoteen 2020 
mennessä naudanlihan tuonti Brasiliasta sekä 
Australiasta oli vähentynyt merkittävästi. Sen 
sijaan Argentiinasta tuodun naudanlihan tuonti-
määrä on kasvanut huomattavasti. 

Karjatalous on yhä metsäkadon suurin ajuri 
Brasiliassa (Skidmore ym. 2021). Naudanlihan 
tuotannon metsäkatovaikutukset aiheutuvat 
pääasiassa laidunmaan raivaamisesta, joka 
on yhdistetty jopa 80 prosenttiin hakkuista. 
Toisaalta laidunmaan levittäytyminen metsiin 
johtuu rehuksi kasvatettavan soijan tuotannon 
laajenemisesta laidunmaille (Pendrill ym. 2020). 
Lihantuotanto aiheuttaakin metsä- ja luontokatoa 
myös välillisesti rehusoijan tuotannon kautta. 
Tuotannon tieltä raivataan metsien lisäksi moni-
muotoisia trooppisia savanneja, kuten Brasiliassa 

Cerradon aluetta (Green ym. 2019). Yleisellä 
tasolla eläinperäisten tuotteiden kulutuksen 
globaali kasvu lisää voimakkaasti laidunmaan 
tarvetta ja laitumien raivausta metsiin.

Suomessa metsäkatomaista tuotavan naudanlihan 
kulutus on verrattain vähäistä. Suomalaiset voivat 
kuitenkin välillisesti olla osana edistämässä metsä-
katoa kuluttamalla ulkomailta tuotua naudanlihaa, 
jota on ruokittu soijarehulla. 

Karjaa  
laiduntamassa  

Brasiliassa.

NAUDANLIHA
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PALMUÖLJY
Palmuöljy oli metsäkatoriskiltään kahdeksan-
neksi merkittävin tuote vuonna 2017. Metsäkadon 
kannalta merkittävimpiä tuontimaita olivat 
Indonesia, Honduras ja Malesia. Tarkkaa kuvaa 
Suomeen tuotavasta palmuöljystä sekä alkupe-
rämaasta on kuitenkin vaikeaa saada, sillä osa 
palmuöljyn tuontitiedoista on salattu. Lisäksi 
palmuöljyä tuodaan paljon valmiiden tuontituot-
teiden ainesosana. Palmuöljyn eri jakeiden loppu-
käytön jäljittäminen Tullin tilastojen perusteella 
on haasteellista. Jakeita voidaan käyttää kaikilla 
palmuöljyä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tullin 
mukaan sekä raa’an että jalostetun palmuöljyn 
tuonnin arvo laski vuodesta 2017 vuoteen 2020. 
Erityisesti jalostetun palmuöljyn tuontiarvo tippui 
merkittävästi vuonna 2020 vuoden  
2017 arvosta.

Palmuöljyä käytetään lukuisissa erilaisissa  
päivittäistavaroissa ja elintarvikkeissa, kuten 
margariineissa, leivonnaisissa, kekseissä, 
muroissa, pesuaineissa ja kosmetiikkatavaroissa. 
Palmuöljyä käytetään myös biopolttoaineiden 
valmistukseen. 

Useat suomalaiset päivittäistavarakaupat sekä 
palmuöljyä ostavat ja käyttävät yritykset ovat 
sitoutuneet RSPO-sertifioidun palmuöljyn 
käyttöön tai korvanneet palmuöljyn muilla 
raaka-aineilla. RSPO-sertifiointi edistää sosiaa-
lisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista 
palmuöljyn tuotantoa ja kieltää muun muassa 
luonnonmetsien hävittämisen (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil 2021). Lisäksi merkit-
tävät palmuöljyä tai sen johdannaisia käyttävät 
suomalaiset toimijat ovat avoimia raaka-aineen 
alkuperän ja jäljitettävyyden suhteen, mikä on 
olennaista vastuullisuuden näkökulmasta  
(Neste 2021). 

Toimijoiden olisi tärkeää huomioida, ettei palmu-
öljyä korvata sellaisella raaka-aineella, kuten 
kaakaovoilla, jolla voi myös olla metsäkatovaiku-
tuksia. Vastuullisesti tuotettu palmuöljy on kestä-
vämpi vaihtoehto kuin kestämättömästi tuotettu 
korvaava raaka-aine.

Palmuöljyn suurin tuottajamaa on Indonesia, missä 
palmuöljyplantaaseiksi raivataan edelleen sade-
metsää muun muassa polttamalla. Tällä on ollut 
suuria haitallisia vaikutuksia luonnon monimuo-
toisuuteen, alkuperäiskansojen elinkeinoihin sekä 
vesistöihin. Palmuöljyntuotannolla on Indonesian 
lisäksi myös muualla enenevissä määrin merkittäviä 
luontokatovaikutuksia. Hondurasissa, josta tuodaan 
palmuöljyä myös Suomeen, palmuöljyntuotanto 
kattaa merkittävän osan maan viennistä. Tuotanto 
on vaikuttanut Hondurasissa paikallisesti moniin 
kansallispuistoihin, joiden sisältä on raivattu 
metsää palmuöljyviljelyksille (Radwin 2019).

Yksipuoliset 
palmuöljy-

plantaasit vievät 
tilaa luonnolta.
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Metsä- ja muun luontokadon yksi keskeisistä 
tausta-ajureista on luonnonvarojen ylikulutus. 
Kansainvälisen luontopaneelin tiedeyhteenveto 
(IPBES 2019) toteaa, ettei nykyisillä kulutus- ja 
tuotantotavoilla kestävän kehityksen tavoitteita 
saavuteta. Luonnonvarojen ylikulutuksen purka-
minen on välttämätöntä kestävyyden saavuttami-
seksi. WWF vaatiikin, että kansainvälisiin luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin poliittisiin tavoit-
teisiin lisättäisiin tavoite kulutuksen jalanjäljen 
puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ylikulu-
tuksen purkamisen välttämättömyys on nostettava 
esiin, vaikka tämän raportin päähuomio onkin 
metsäkadossa ja sen torjunnassa.

Metsäkadon pysäyttämiseksi on vuosien kuluessa 
esitetty ja toteutettu monenlaisia toimia. Alueel-
lisesti vaihtelevat, moninaiset syyt metsäkadon 
taustalla ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että 
metsäkato edelleen jatkuu. Metsäkadon lopetta-
miseksi ei olekaan olemassa yhtä suurta ratkaisua, 
vaan ratkaisu syntyy useista kokonaisuuksista. 

Metsäkadon torjuntaan liittyvät keskustelut ovat 
perinteisesti painottuneet yksityissektorin vapaa-
ehtoisiin toimenpiteisiin hallita arvoketjujensa 
vastuullisuutta. Näkyvimpiä toimia ovat esimerkiksi 
erilaiset vastuullisuudesta ja kestävyydestä kertovat 
sertifikaatit. Sertifioinneilla on varmasti jatkossakin 
tärkeä rooli metsäkadon torjunnassa, mutta toistai-
seksi tulokset ovat olleet riittämättömiä. 

RATKAISUT: KOHTI KESTÄVÄÄ TUOTANTOA JA KULUTUSTA
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Naiset kantavat 
matepuun lehtiä 

Paraguayassa 
Tavapyssa, missä 

metsäkatoa 
ehkäistään 

peltometsäviljelyn 
projektilla. Ma-

tepuiden seassa 
kasvaa muitakin 

hyötykasveja.
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Erityisesti alkutuotannon maissa tarvitaan yksi-
tyissektorin toimien lisäksi vahvempia monitoi-
mijamalleja, joissa rahoittajat, yksityissektori, 
tuottajat, paikallisyhteisöt toimivat yhdessä. 
Näissä malleissa korostuvat erityisesti hyvä 
hallinto ja julkisten toimijoiden rooli luonnonva-
rojen käytön hallinnan ohjaajana. Kuluttajamaissa 
onkin käynnissä useita aloitteita, joissa poliit-
tisella ohjauksella asetetaan sitovia velvoitteita 
yksityisille toimijoille arvoketjujensa metsäkato-
vaikutusten minimoimiseksi. Hyvin toteutettuna 
tällainen poliittinen ohjaus voi toimia erittäin 
hyvin metsäkatotuotteiden markkinoiden supis-
tamiseksi ja metsäkadon hidastamiseksi. Lukuisat 
vastuullisuuden edelläkävijäyritykset ovat 
myös kannattaneet tällaista poliittista ohjausta 
(Business statement 2021). Metsäkatotuotteiden 

Metsäkadon 
pysäyttäminen 
auttaisi monia 
ikonisia, uhan-

alaisia lajeja, 
kuten orankia 
selviytymään. ©
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MUISTA NÄMÄ SERTIFIKAATIT 
Vastuullisuussertifiointeja ovat muun muassa RSPO-sertifiointi 
palmuöljylle ja FSC-sertifiointi puu-, paperi-, ja kumituotteille. Reilun 
Kaupan, UTZ:n ja Rainforest Alliancen sertifikaatit on laadittu kahvi- 
ja kaakaotuotteille. On tärkeää, että sertifiointijärjestelmän toimintaa 
tarkkailee riippumaton osapuoli. Mikään sertifiointimenetelmä ei 
ole yksin täydellinen, ja siksi sertifiointijärjestelmiä pitää parantaa 
jatkuvasti. Parhaimmillaan sertifiointijärjestelmät voivat olla tärkeä 
osa luonnon varojen käytön kestävyyden hallintaa. 

myynnin tai muiden epäreilujen kilpailukeinojen 
käyttämisen rajoittaminen vaikuttaisi olevan 
myös vastuullisten yritysten etu.

Metsäkato on ongelma, jota ei ratkaista siiloissa. 
Olemme koonneet tähän raporttiin tiiviin listan 
keskeisimmistä keinoista metsäkadon torjumi-
seksi ja lopulta pysäyttämiseksi. Vaikka toimet 
on jaoteltu eri toimijoiden mukaan, on keskeistä 
ymmärtää eri luonnonvarojen ja niiden käyttäjien 
keskinäistä riippuvuutta. Lisäksi on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, miten erilaisia tavoitteita 
sovitetaan yhteen tasapuolisesti ja oikeudenmu-
kaisesti. Yhteisen päätöksenteon ytimessä ovat 
julkiset toimijat, joilla on erityisen keskeinen rooli 
luonnonvarojen käytön ohjaajana.
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Vastuullinen 
rahoittaja 
 © 

~  vaatii vahvaa, yliku-
lutukseen puuttuvaa 
kestävyyslainsäädäntöä ja 
sitoutuu siihen itse,

 © 
~  varmistaa, ettei 
lainoihin tai sijoituksiin 
liity metsäkatoriskiä tai 
uhkaa muiden ekosys-
teemien tuhoamisesta ja 
ihmisoikeusloukkauksista, 

 © 
~  seuraa ja raportoi 
julkisesti ja läpinäkyvästi 
ympäristöön, metsiin ja 
ihmisoikeuksiin liittyvistä 
riskeistä ja vaikutuksista 
sekä vaatii samaa myös 
asiakkailtaan,  

 © 
~  ymmärtää kestävän 
tuotannon edistämisen 
tuomat mahdollisuudet, 
kuten kestävän maata-
louden tai luontopoh-
jaisten ratkaisujen rahoit-
tamisen hyödyt.  

Aktiivinen kansalainen
 © 

~  vetoaa päättäjiin yliku-
lutuksen purkamisen ja 
markkinoiden ohjaamiseksi, 
esimerkiksi vaatii vahvaa 
metsäkatolainsäädäntöä 
EU:hun,

 © 
~  ottaa kantaa, levittää sanaa 
ja kannustaa yrityksiä kestä-
vyyteen,

 © 
~  vähentää painetta maan-
käytön muutoksiin siirtymällä 
kasvipainotteiseen ruokava-
lioon,

 © 
~  kuluttaa vain sen verran kuin 
on välttämätöntä ja suhtautuu 
kriittisesti etenkin metsäkato-
riskin tuotteisiin,

 © 
~  suosii vastuullisuussertifioi-
tuja tuotteita,

 © 
~  kuluttaessaan pitää mieles-
sään keinot karsia omaa 
ylikulutusta: suosii kierrä-
tettyjä tavaroita ja vaatteita, 
antaa aineettomia lahjoja, 
korjaa vanhaa, välttää ruoka- 
ja juomahävikkiä sekä ostaa 
tuotteita, jotka kestävät aikaa.

Vastuullinen yritys
 © 

~  vaatii hallituksia toteuttamaan ylikulutusta 
purkavaa sääntelyä, laatimaan riittävän kunnianhi-
moisia lakeja ja toimenpiteitä metsä- ja luontokadon 
sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja arvoket-
jujen läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden parantami-
seksi,

 © 
~  sitoutuu näihin arvoihin uudistamalla toimin-
taansa, jos se uhkaa ylikulutuksen purkamisen tai 
luonto- ja ilmastotavoitteiden toteutumista,

 © 
~  tietää toimintansa metsäkatoriskit ja pystyy jäljit-
tämään raaka-aineensa ja tuotteidensa alkuperän 
aina tuotantoalueelle saakka. Yritys on avoin ja läpi-
näkyvä tuotteidensa arvoketjuista ja alkuperästä,  

 © 
~  varmistuu arvoketjujensa raaka-aineiden ekolo-
gisesta kestävyydestä suunnittelemalla hankintansa 
Accountability Frameworkin laatimien standardien 
mukaisesti, 

 © 
~  edistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää 
raaka-ainetuotantoa sekä ostoja muun muassa 
vastuullisuussertifioinnin avulla. Brasilialaista soijaa 
käyttävien yritysten tulisi liittyä eurooppalaiseen 
ostajayritysten rintamaan tukemaan GTC-sopimusta, 
jonka tavoitteena on suojella arvokasta Cerra-
do-savannialuetta. RSPO-kredittien (palmuöljy) tai 
RTRS-kredittien (soija) ostamisen sijaan yritysten 
tulee varmistaa, että kaikki omassa arvoketjussa 
käytetty palmuöljy tai soija on jäljitettävissä ja sata-
prosenttisesti sertifioitua.

Vastuullinen päättäjä   
 © 

~  sitoutuu luonnonvarojen ylikulutuksen 
purkamiseen sekä sitä edistävän lainsäädännön 
ja muiden ohjauskeinojen kehittämiseen ja 
toimenpanoon,

 © 
~  edistää lainsäädäntöä, joka ehkäisee metsä-
katoa ja muiden luonnonympäristöjen tuhoa 
sekä ihmisoikeusloukkauksia, esimerkiksi 
raportin julkaisuhetkellä valmistelussa olevaa 
EU:n metsäkatolakia,

 © 
~  ajaa kansainvälisten biodiversiteetti- ja 
ilmastosopimusten sekä kestävän kehityksen 
tavoitteiden toimeenpanoa yhteiskunnan eri 
sektoreilla,

 © 
~  nostaa esille vaatimuksen ehkäistä metsä-
katoa ja muiden luonnonympäristöjen katoa 
sekä vaatii ihmisoikeuksien kunnioittamista 
muun muassa ulkomaankauppasopimuksissa 
tuottajamaiden kanssa, 

 © 
~  edistää kasvipainotteiseen ruokavalioon siir-
tymistä sekä vastuullisesti tuotettujen raaka-ai-
neiden ja hyödykkeiden valintaa julkisissa 
hankinnoissa, 

 © 
~  huomioi luonnon monimuotoisuuden 
suojelun, ilmastonmuutoksen torjunnan, luon-
nonvarojen hallinnan kehittämisen ja arvoket-
jujen kestävyyden varmistamisen kehityspoli-
tiikassa.

SUOSITUKSET ERI TOIMIJOILLE
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Tämän raportin tutkimusaineiston on laatinut 
Gaia Consulting WWF Suomen toimeksiantona. 
Raportissa on kuvattu metsä- ja luontokatovaiku-
tuksiltaan Suomen merkittävimmät trooppisten 
maiden tuontituotteet sekä avattu niiden arvoket-
juja. Kuvatut vaikutukset perustuvat Pendrill ym. 
2020 tietokannasta vuosilta 2015–2017 saatuihin 
tietoihin eri kulutustuotteiden metsäkatoriskistä. 
Tietoa valikoitujen tuotteiden metsäkatoriskistä 
on täydennetty Trase- ja Global Forest Watch -pal-
veluiden tietojen avulla. Aiemmin tämän raportin 
kaltaisia arvioita on tuotettu EU:n tuontituottei-
den aiheuttamista metsäkatovaikutuksista muun 
muassa selvityksessä Stepping Up: The Continuing 
Impact of EU Consumption on Nature Worldwide 
(WWF 2021).

Eurooppaan ja Suomeen tuotavien kulutus-
tuotteiden metsä- ja luontokatoriskejä voidaan 
jäljittää ja arvioida tilastoitujen tuontitietojen sekä 
erilaisten tuotteiden arvoketjuja sekä metsäkato-
riskiä mallintavien palveluiden avulla. Metsä- ja 
luontokatoriskeistä numeerista ja kulutustuotteiden 
tuotantoon suoraan yhdistettävää tietoa saadaan 
toistaiseksi vain metsäkadon osalta. Vaikutusarviot 
luontokadosta perustuvat tässä raportissa laadul-
liseen analyysiin metsäkatoriskistä ja tuotannosta 
saatavilla olevista muista tiedoista.

Pendrill ym. 2020 mukainen metsäkatoriski on 
laskettu käyttäen satelliittidataa ja paikkatietomal-

linnusta metsäkatomaiden metsäpeitteisyydestä. 
Metsäkadosta saatu tieto on yhdistetty tuotteisiin 
ja tuotteiden tuojamaihin markkinamallinnuksen 
avulla. Metsäkatotietokannasta haarukoitiin 
Suomen tuonnin kahdeksan metsäkatoriskiltään 
merkittävintä tuotetta käyttäen vuosien 2015–2017 
dataa. Metsäkatomaaksi kutsutaan tässä yhtey-
dessä maita, jotka ovat sisältyneet Pendrill ym. 
2020 selvityksen metsäkatotarkasteluun. Ne ovat 
pääasiassa trooppisia maita. 

Kullekin tuotteelle määritettiin vuoden 2017 
tietojen perusteella kolme metsäkatoriskiltään 
suurinta tuottajamaata, jotka on tietokannan 
taustalla olevan markkinamallinnuksen avulla 
osoitettu Suomen tuonnin kannalta merkittäviksi. 
Toistaiseksi tiettyjen tuotantoalueiden ja siellä 
esiintyvien elinympäristöjen suora kytkeminen 
Suomen kulutukseen ei ole mahdollista ilman 
tarkkoja tietoja tuotteiden arvoketjuista. Tuonnista 
aiheutuvia alueellisia metsä- ja luontokatovai-
kutuksia on kuitenkin pyritty hahmottamaan 
Trase-palvelusta saatavilla olevien arvoketjumal-
linnusten sekä Global Forest Watch -palvelusta 
saatavien metsäkatotietojen avulla. 

Trase-palvelusta on haettu erityisesti tietoa metsä-
kadoltaan merkittävimpien maiden intensiivisim-
mistä tuotantoalueista. Näillä alueilla tapahtuvaa 
metsäkatoa on tarkasteltu Global Forest Watch 
-palvelun avulla. Tarkastelun rajaus merkittävim-

piin metsäkatomaihin ja intensiivisimpiin tuotan-
toalueisiin edustaa Suomeen tuotavien tuotteiden 
tuotannon mahdollisia ja todennäköisimpiä 
vaikutuksia.

Global Forest Watch -palvelu antaa tietoa metsä-
kadon ajureista maakohtaisesti yleisellä tasolla. 
Palvelussa ei kuitenkaan ole saatavilla tietoa siitä, 
minkä tuotteen tuotanto metsäkatoa aiheuttaa.

Trase-palvelusta saatavan tiedon puuttuessa 
tuotantorakennetta metsäkatomaassa on tutkittu 
saatavilla olevan tutkimuskirjallisuuden avulla. 
Tutkimuskirjallisuutta on lisäksi käytetty luonto-
vaikutusten arviointiin. Käytetty tutkimuskirjalli-
suus ilmoitettu tässä raportissa sulkuviittauksin ja 
listattu lähdeluetteloon.

Pendrill ym. 2020 metodologiasta
Tietokanta perustuu Pendrill ym. 2019 aineis-
toon. Tietokannassa on kuvattu eri hyödykkeiden 
aiheuttama metsäkatoriski (ha/v) vuosille 2005–
2017. Lisäksi tuotteille on laskettu metsäkadosta 
aiheutuva päästövaikutus (CO2). Aineisto perustuu 
maa- ja aluekohtaiseen paikkatietomallinnukseen 
(Land-balance model ja Crop Attribution Model), 
jonka tulokset on muunnettu metsäkatojalanjäl-
kilaskelmaksi. Metsäkatojalanjälkilaskelma toimii 
syötteenä ulkomaankaupanmallinnukseen, jonka 
avulla jokaisen hyödykkeen arvoketju on jälji-

METODOLOGIA 



25

tetty alkuperämaasta lopulliseen tuojamaahan. 
Metsäkatojalanjäljessä on huomioitu tuotteen 
tuottamiseksi raivattu peltopinta-ala, laidunpin-
ta-ala, talousmetsäala sekä muut maankäyttö-
tyypit. Jalanjälki on ositettu kullekin tuotteelle 
vuosikohtaisesti mallinnuksen avulla. Tuotteen 
jalanjälki jäljitetään alkuperämaahan käyttämällä 
ulkomaankaupan mallinnusta. Mallinnuksessa 
käytetty tuonti- ja vientidata on peräisin YK:n 
FAOSTAT-tietokannasta. 

Menetelmän epävarmuudet
Monien metsäkatoriskituotteiden kohdalla Tullin 
tilastoissa ei näy suoraa tuontia tuottajamaista, 
eivätkä tuontitiedot metsäkatomaista näin ollen 
kuvaa välttämättä todellisen tuonnin osuutta. 
Esimerkiksi kaakaon osalta tietoa tuonnista 
suoraan tuotantomaasta Suomeen ei juuri ole. 
Kaakao tuleekin Suomeen muiden EU-maiden 
kautta. Osa Tullin tuontitiedoista on myös salattu. 
Salaamisen perusteena on se, että tiedon pystyisi 
yhdistämään tiettyyn toimijaan, joka on merkit-
tävin raaka-aineen tai hyödykkeen tuoja Suomeen.

Lisäksi monia metsäkatoriskiin liittyviä raaka-ai-
neita tuodaan Suomeen valmiiden tuontituot-
teiden osana. Esimerkiksi palmuöljyä, kaakaota, 
luonnonkumia sekä ruokosokeria on mukana 
lukuisissa eri tuotteissa niiden ainesosina. Soija 
sisältyy monien Suomeen tuotavien lihatuotteiden 

ketjuun, kun rehusoijaa on syötetty esimer-
kiksi siipikarjalle, sioille, kasvatetulle kalalle tai 
naudoille tuontimaissa. 

Haasteita aiheuttaa myös se, että Suomeen 
tuotavat kulutustuotteet tilastoidaan tuojayri-
tyksen oman ilmoituksen perusteella. Mikäli 
yrityksellä ei ole tietoa alkuperämaasta, voidaan 
tilastoida vain tuontimaa, ei oikeaa alkuperä-
maata. Näiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi 
on syytä olettaa, että todellisuudessa suoma-
laisen kulutuksen vaikutukset metsäkatoon ovat 
suuremmat kuin saatavilla olevan tiedon valossa 
voidaan laskea. 

Metsä- ja luontokatovaikutusten syntyminen 
riippuu useiden kulutustuotteiden kohdalla 
monista eri tekijöistä. Metsä- ja luontokato 
tapahtuvat alueellisesti, minkä vuoksi tuotteen 
tuottaminen korkean metsäkatoriskin maissa ei 
automaattisesti johda metsä- tai luontokadon 
syntymiseen.  

Lisäksi sertifioitujen tuotteiden tuonnin määrää 
on vaikeaa arvioida. Siksi tässä selvityksessä on 
kerrottu muiden lähteiden perusteella vastuul-
lisuussertifioitujen tuotteiden saatavuudesta 
Suomessa sekä eri toimijoiden sitoumuksista 
vastuullisuuteen huomioiden kuitenkin sen, 
etteivät sertifikaatit ole ainoa ratkaisu kestävyyden 
parantamiseksi.
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