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M
etsähallituksen yleistehtävä on käyttää, hoitaa ja 
suojella Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion 
maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Tätä metsähalli-
tuslain mukaista määritelmää on tarkemmin avattu 
kyseisen lain muissa pykälissä ja perusteluissa. Tänä 
keväänä tuo kauan valmisteltu, paljon keskustelua 

herättänyt mutta lopulta toimivaksi osoittautunut lakiuudistus täyttää kaksi 
vuotta. 

Uuden lain ja omistajapolitiikan pohjalta laaditun Metsähallituksen stra-
tegian ytimessä on halumme olla monipuolisen biotalouden edelläkävijä. 
Biotalous ymmärretään Metsähallituksessa laajasti: sisällytämme biotalou-
teen kestävän metsätalouden lisäksi myös muut luonnosta saatavat hyödyt, 
kuten luonnon ja luonnossa liikkumisen tuottamat terveys- ja hyvinvoin-
tivaikutukset sekä luon-
to- ja erämatkailun vai-
kutukset paikallis- ja 
aluetalouksiin. Tärkeää 
on myös kattavan, edus-
tavan ja hyvin hoidetun 
suojelualueverkoston 

rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja biotalouden kestä-
vyyden varmistamisessa.

Metsähallituslain, omistajapolitiikan ja strategian lisäksi toimin-
taamme ohjaavat arvomme, jotka ovat merkityksellisyys, tuloksel-
lisuus ja huolenpito. Teemme merkityksellistä työtä koko Suomen, 
suomalaisen yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Työmme tuottama 
tulos on sekä aineellista että aineetonta hyötyä, jota saadaan valtion 
maa- ja vesialueilta kestävästi yli sukupolvien.

Huolenpito on arvoistamme ehkä moniulotteisin. Sillä tarkoitetaan huolenpitoa niin omasta henkilöstöstämme kuin 
asiakkaistamme, kumppaneistamme ja sidosryhmistämmekin. Mittaamme onnistumistamme vuosittain tehtävillä hen-
kilöstökyselyillä sekä erilaisilla sidosryhmä- ja asiakastutkimuksilla ja -selvityksillä. Näiden tulokset sekä muu saamamme 
asiakas- ja sidosryhmäpalaute ovat äärimmäisen tärkeitä toimintamme kehittämisessä. 

Huolenpidolla tarkoitetaan myös vastuullisuutta perustehtävämme hoitamisessa eli valtion maa- ja vesiomaisuuden 
kestävässä käytössä, hoidossa ja suojelussa. Tähän tehtäväämme paneudumme joka päivä niin kaikissa liiketoiminnois-
samme kuin julkisissa hallintotehtävissäkin. Pave Maijanen kiteytti tämän aikanaan hyvin laulunsa sanoissa: ”Pidä huolta 
luonnosta, se susta huolen pitää!”.

Hyvät ystävät, kevättä kohti!

Tikkurilassa 27.3.2018                                                                                                                                           
Timo Tanninen                                                                                                                                                                 
Luontopalvelujohtaja

Pidetään huolta!
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

K
uhmon keskustassa ei ole iltapäiväruuhkaa, mutta 
kaduilla riittää silti vilskettä. Koululaiset suuntaa-
vat kotimatkalle ja kaupunkilaiset hoitavat asioi-
taan. 

  – Kaupunki seisoo tukevasti puujaloilla. Meillä   
 on paljon metsiä ja vahvaa puutuoteteollisuu-

den osaamista. Metsät ovat tärkeitä myös kuntalaisten virkistyskäytön 
ja luontomatkailun kannalta. Kuhmossa on innostava elinkeinora-
kenne, sanoo vuoden alusta kaupunginjohtajana aloittanut Tytti 
Määttä.  

Paikallista osaamista ja alueen raaka-aineita on hyödynnetty muun 
muassa helmikuun lopulla avatussa uudessa koulukeskuksessa. Tuu-
palan koulu on ensimmäinen suomalainen ristiinlaminoiduista CLT-
elementeistä rakennettu puukoulu, joka on jo rakennusvaiheessa 
herättänyt runsaasti kiinnostusta ulkomaita myöten. 

– Rakennushanke on palkittu vuoden 2017 Pohjois-Suomen par-
haana rakennustekona. Rakentamisessa on hyödynnetty lähialueen 
puuta ja paikallisten yritysten osaamista, Määttä kertoo.

CLT-tuotanto on esimerkki uudenlaisesta puuhun perustuvasta 
yritystoiminnasta. Puun jatkojalostukseen perustuvan osaamisen ja 
yritystoiminnan kehittäminen on myös kaupungin elinkeinotoimin-
taan kuuluvan Woodpoliksen keskeinen tehtävä. 

Metsistä työtä ja virkistystä
Metsillä on tärkeä rooli myös kuntalaisten vapaa-ajan vietossa ja 
alueen luontomatkailussa. Metsissä retkeillään, marjastetaan ja met-
sästetään. Määttä kehuu myös Kuhmon koskia sekä hienoja suojelu- 
ja retkeilykohteita. 

– Metsät toimivat paikallisille tärkeinä virkistyskohteina, ja niissä 
on paljon mahdollisuuksia myös luontomatkailun näkökulmasta. 
Suojelualueita on riittävästi, mutta nykyisten suojelu- ja retkeilykoh-
teiden potentiaalia pitäisi hyödyntää paremmin. Toivottavasti myös 
luontokeskus Petolaa kehitetään, Määttä pohtii. 

Luontokeskus Petolassa voi tutustua Suomen suurpedoista ker-
tovaan näyttelyyn. Kuhmossa toimii myös suurpetojen tarkkailua 
tarjoavia yrityksiä, jotka houkuttelevat paikkakunnalle kansainvälisiä 

matkailijoita. Toinen kansainvälisesti tunnettu vetonaula on ensi ke-
sänä jo 49. kerran järjestettävä Kuhmon Kamarimusiikki -festivaali. 

Kuhmo sijaitsee itärajalla, ja rajaseutuyhteistyöllä on alueella pit-
kät perinteet. 

– Keskustelimme hiljattain Kostamuksen edustajien kanssa Kuh-
mon ja Kostamuksen välisen yhteistyön lisäämisestä puurakentami-
sessa, Ystävyyden puiston toiminnasta sekä luontomatkailun edis-
tämisestä rajan molemmin puolin, Määttä kertoo. 

Väestörakenne haasteena
Kuhmossa on vajaa 9 000 asukasta, ja monien muiden haja-asutus-
alueen kuntien tavoin myös Kuhmossa yhtenä haasteena on väestöra-
kenteen kehitys. Nuoret muuttavat opiskelujen takia muualle, ja vain 
harva palaa takaisin. Palaaminen edellyttää, että lähialueelta löytyy 
työtä tai että itsensä pystyy työllistämään esimerkiksi yrittämällä. 

– Kuhmossa on laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu sekä oma 
lukio, mutta tänne kaivattaisiin myös muuta toisen asteen koulutus-
ta. Esimerkiksi puutuoteteollisuuden koulutukselle olisi täällä hyvät 
edellytykset. Meidän on myös mietittävä keinoja, joilla saamme kun-
taan uusia asukkaita.

Määttä on itse syntynyt Vaalassa ja muuttanut opiskelujen perässä 
Etelä-Suomeen. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli muutaman 
vuoden pääkaupunkiseudulla mutta palasi takaisin kotiseudulleen, 
kun hänet valittiin Vaalan kunnanjohtajaksi. Kuhmon kaupungin-
johtajaksi hän siirtyi vuoden alussa. 

Metsähallitus tärkeä yhteistyökumppani 
Kuhmossa on paljon valtion maita, ja Metsähallituksen toiminnalla 
on monia aluetaloudellisia vaikutuksia.  

– Metsähallitus on valtion maiden haltijana tärkeä yhteistyö-
kumppani ja myös merkittävä työllistäjä. Metsähallitus on myös 
tärkeä osa sitä ketjua, joka alkaa metsien käytön suunnittelusta ja 
jatkuu puunkorjuun ja kuljetuksen kautta aina puuta jalostavaan 
yritykseen asti. 

Kuhmossa on Metsähallituksen hoitamia monikäyttömetsiä, 
suojelu- ja retkeilykohteita, luontokeskus Petola, eräpalveluja sekä 

Kuhmo elää 
vahvasti metsästä      
Kuhmon uusi kaupunginjohtaja Tytti Määttä näkee koti-
kunnassaan paljon vahvuuksia, ja monet niistä liittyvät 
metsiin. Kuhmossa on sekä vahvaa puutuoteteollisuuden 
osaamista että hienoja luonto- ja virkistyskohteita. 

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN 

> Tytti Määttä tuo kotikuntansa mahdollisuuksia 
aktiivisesti esille sekä sosiaalisessa mediassa 
että liikkuessaan erilaisissa tapaamisissa. 
Samalla hän toimii erinomaisena harvaan 
asuttujen alueiden puolestapuhujana. 
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mökkitontteja. Määttä kehuu muun muassa Maariansärkkien hie-
noja retkeilymaisemia ja nostaa esiin myös alempiasteisen tieverkon 
merkityksen. 

– Metsähallituksen omistama ja ylläpitämä metsätieverkosto on 
tärkeä sekä kuntalaisten liikkumisen että metsien virkistyskäytön 
kannalta. Iso osa kuhmolaisista marjastaa, käy metsällä ja kalastaa. 
Hyvät retkeily- ja eränkäyntimahdollisuudet ovat yksi kunnan ve-
tovoimatekijä. 

Määttä tuntee Metsähallituksen toimintaa jo Vaalan ajoilta. Hän 
toimii myös Metsähallituksen Pohjanmaan ja Kainuun alueen neu-
vottelukunnan puheenjohtajana. 

– Metsähallituksella on paljon osaamista uudenlaisista metsien kä-
sittelytavoista ja korjuumenetelmistä. Tätä osaamista voisi hyödyntää 
laajemminkin. Toisaalta Metsähallitukselta myös vaaditaan tavallista 
enemmän, mikä edellyttää melkoista tasapainoilua ja yhteensovitta-
mista eri tavoitteiden välillä. 

Monenlaiset haasteet kuuluvat myös kaupunginjohtajan tehtävään 
– ja kehitettävää riittää. Kuhmossa on kuitenkin paljon vahvuuksia, 
joiden varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa..
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K
uhmo Oy:n tuotantolaitok-
set sijaitsevat Kuhmon kes-
kustan tuntumassa. Saha 
on perustettu vuonna 1955 
ja sahaustoiminta aloitet-
tiin vuonna 1959. Tällä 

hetkellä sahalla työskentelee 140 henkilöä. 
Kuhmo Oy:n tuotevalikoima on laaja. 

Yritys valmistaa lähes kaikkia sahateolli-
suuden tuotteita vakiomitoista räätälöityi-
hin tuotteisiin. 

– Tuotteitamme käytetään esimerkiksi 

Käytössä uusinta                       
tekniikkaa
Kuhmo Oy hyödyntää paikallisia raaka-ai-
neita. Kainuun metsät ovat mäntyvaltaisia, 
ja männyn osuus tuotannosta on noin 80 
prosenttia. 

Sahalla on kaksi sahalinjaa, joista päälin-
jalla sahataan perinteistä yli 15 senttimetrin 
läpimittaista tukkia. Sen rinnalle avattiin 
vuonna 2003 pienpuulinja, jossa tukin lat-
valäpimitta voi olla 8–20 senttiä. 

– Käytämme uusinta tekniikkaa, jonka 

rakentamisessa, huonekaluissa ja pakkaus-
teollisuudessa, kertoo Kuhmo Oy:n toimi-
tusjohtaja Tommi Ruha.   

Yritys tuottaa yli 400 000 m3 sahatavaraa 
vuosittain, ja vuoden 2017 liikevaihto oli yli 
90 miljoonaa euroa. Tuotannosta noin kaksi 
kolmasosaa menee vientiin. 

– Tuotteitamme viedään noin 30:een eri 
maahan. Varsinkin Kiinan ja Japanin osuus 
on kasvanut viime vuosina, mutta vientiä on 
myös Euroopan unionin alueelle, Lähi-itään 
ja Pohjois-Afrikkaan. 

avulla voimme hyödyntää jokaisen rungon 
parhaalla mahdollisella tavalla, Ruha kertoo. 

Pihalla on puutavara-autoja odottamas-
sa lastin purkamista, jonka jälkeen tukit 
lajitellaan koon ja laadun mukaan oikeisiin 
lokeroihin ja siitä eteenpäin jalostettavaksi. 
Kierros sahalla osoittaa, että toiminta on 
tehokasta.

Lopputuotteiden mukaan lajitellut tukit 
sahataan pyörösahaustekniikalla. Sahatava-
ran laatulajittelu tehdään kahdessa vaihees-
sa nelivärikameratekniikalla, ja käytössä on 
myös 3D-skannaus ja optimointi. 

Sivutuotteista                             
uusiutuvaa energiaa
Myös sahauksen sivutuotteet hyödynnetään 
tarkasti. Merkittävä osa sivutuotteista käyte-
tään saha-alueella sijaitsevan Kuhmon Läm-
pö Oy:n yhdistetyssä sähkön- ja lämmön-
tuotannossa. Sahan sivutuotteista tuotettua 
uusiutuvaa energiaa hyödynnetään muun 
muassa Kuhmon sahan ja teollisuusalueen 
sekä kaupungin keskustan lämmityksessä ja 
energiantuotannossa. 

Kuhmo Oy on investoinut tuotantoon 
vuodesta 1988 yli 100 miljoonaa euroa. 

Vuosien 2017–2018 investoinnit ovat noin 
viisi miljoonaa euroa. 

Viimeisimpiin investointeihin kuulu-
vat muun muassa röntgenlaitteet, jotka on 
otettu käyttöön tukkilajittelussa, sekä uuden 
suurtehokuivaamon rakentaminen.

– Raaka-aineen saatavuus ja siihen liit-
tyvä toiminnan ennustettavuus ovat meille 
erittäin tärkeitä tekijöitä investointipäätök-
siä mietittäessä. Metsähallitus on meille 
merkittävä raaka-aineen toimittaja, ja olem-
me tehneet yhteistyötä jo pitkään.

Puutuotteilla                              
hyvä maine
Kuhmo Oy on paikkakunnan suurin yk-
sityinen yritys ja työllistäjä. Yrityksen toi-
minnalla on iso merkitys koko seutukun-
nalle. Sahaustoiminnan lisäksi Kuhmo Oy:n 
puunhankinta työllistää sekä metsäkoneen 
että puutavara-autojen kuljettajia. Sahal-
la tarvitaan myös ulkopuolista työvoimaa 
muun muassa konetöissä sekä loppu- ja 
sivutuotteiden kuljetuksessa. 

– Olemme laskeneet, että Kuhmo Oy:n 
toiminta työllistää suoraan noin 430 hen-
kilöä. Jos otetaan huomioon myös välilliset 

Seutukunnan työllistäjä
Kuhmo Oy on paikallinen saha, joka jalostaa 
sahatavaraa sekä kotimaahan että vientiin. 
Uusiutuvista luonnonvaroista valmistetuille 
tuotteille on kasvavaa kysyntää. 

Kuhmo Oy uskoo kysynnän kasvuun

METSISTÄ JA PUISTA

Raaka-aine tulee noin 100 kilometrin säteeltä. Tukkien lajittelussa hyödynnetään uusinta tekniikkaa. Kuhmo Oy:n tuotannosta kaksi kolmasosaa menee vientiin.  – Puutuotteet sitovat hiiltä pitkäksi aikaa, ja niillä on hyvä maine, Tommi Ruha kertoo.  

Uusimman 
tekniikan ansiosta 
voimme hyödyntää 
jokaisen rungon 
parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

TEKSTI JA KUVAT SARI HILTUNEN

vaikutukset, nousee kokonaisvaikutus työl-
lisyyteen huomattavasti isommaksi, Ruha 
arvioi.

Ruhan mukaan sahan tulevaisuus näyttää 
hyvältä. Uusiutuvista luonnonvaroista val-
mistettujen tuotteiden käyttö kasvaa globaa-
listi, ja puutuotteilla on hyvä maine..
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Y
stävyyden puistoon 
kuuluu viisi erillistä 
luonnonsuojelualuetta, 
jotka ovat luonteeltaan 
erilaisia. 

– Puistoon kuuluu 
muun muassa erämainen Lentua-järvi, 
Elimyssalon korpimetsiä sekä Iso-Palosen–
Maariansärkkien kumpuilevat harjut. Kaik-
ki alueet Ulvinsalon luonnonpuistoa lukuun 
ottamatta soveltuvat hyvin myös retki- ja 
luontomatkailukohteiksi, kertoo Metsähalli-
tuksen erikoissuunnittelija Eeva Pulkkinen. 

Pulkkinen työskentelee Kuhmon luon-
tokeskus Petolassa ja tuntee hyvin Kuhmon 
parhaat retkikohteet.

– Kuhmossa on myös muita hienoja 
suojelualueita, kuten Teerisuo–Lososuon 
soidensuojelualue, ja osa suosituista retki-
kohteista sijaitsee myös monikäyttömetsissä, 
Pulkkinen kertoo. 

Eräretkiä, virkistystä                      
ja koululaisryhmiä
Metsähallituksen monikäyttömetsät ovat 
varsinkin paikallisten suosimia retkeily-, 
marjastus- ja eränkäyntikohteita. Pääosa vir-
kistyskäytöstä suuntautuu tavallisiin moni-
käyttömetsiin, mutta osalla alueista on myös 
retkeilyä tukevaa palveluvarustusta. 

– Suosituimpia yksittäisiä kohteita ovat 
Jauhovaaran virkistysmetsä ja Syväjärven 
alue. Syväjärvi on suosittu virkistys- ja kalas-
tuskohde, jota hoidetaan Metsähallituksen 
eri toimintojen yhteistyönä. 

Syväjärven alue on Metsätalouden hoi-
tamaa monikäyttömetsää, jossa on Luonto-
palvelujen ylläpitämää palveluvarustusta. 
Alueella on myös Metsähallitus Kiinteistö-
kehityksen vuokrakämppiä ja Metsähalli-

tuksen Eräpalvelujen hoitama virkistyska-
lastuskohde. 

– Asiakkaille sisäisellä työnjaolla ei tie-
tenkään ole merkitystä. He tuntevat alueen 
Metsähallituksen ylläpitämänä monipuoli-
sena virkistyskohteena, Pulkkinen kertoo. 

Jauhovaaraa ja Kuhmon keskustasta 10 
kilometrin päässä sijaitsevaa Lauttavaaraa 
käytetään myös koululaisryhmien retki- ja 
luontokoulukohteena. 

– Nämä monikäyttömetsissä sijaitsevat 
kohteet soveltuvat hyvin koululaisvierai-
luihin, sillä niissä voi toimia vapaammin, 
esimerkiksi rakentaa majoja. Suojelualueil-
la toiminta on rajoitetumpaa, jotta voidaan 
turvata alueen luonnonsuojelulliset arvot. 
Samasta syystä osa alueen luontomatkailu-
yrityksistä, kuten suurpetojen tarkkailuun 
erikoistuneet yritykset, toimivat pääosin 
monikäyttömetsissä.

Monipuolista                            
yhteistyötä
Kuhmossa on paljon pieniä luontomatkailu-
yrityksiä, joilla on Metsähallituksen kanssa 
yhteistyösopimus. Sopimuksen perusteella 
yritykset voivat hyödyntää yritystoiminnas-
saan Metsähallituksen ylläpitämää palvelu-
varustusta.  

– Meillä on paljon yhteistyötä myös 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 
Esimerkiksi Luonnon päiviä järjestettiin yh-
teistyössä Marttojen ja 4H-yhdistyksen sekä 
Lentua-seuran kanssa. Metsähallituksella on 
myös yhteistyösopimus Kuhmon Kamari-
musiikin kanssa, ja Petolassa on jo useana 
vuotena järjestetty yksi kamarimusiikkifes-
tivaalin konserteista. Sen lisäksi teemme 
yhteistyötä myös muiden kulttuurialan toi-
mijoiden kanssa, kertoo Pulkkinen..

Puunkorjuuta 
paikallisin voimin
Puunkorjuuta 
paikallisin voimin
Puunkorjuuta 
paikallisin voimin

Kuhmossa on paljon hienoja retkikohteita ja 
monipuolista luontoa. Osa kohteista soveltuu 
omatoimiseen eräretkeilyyn, osassa on 
retkeilyä helpottavaa palveluvarustusta. 

TEKSTI SARI HILTUNEN
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METSISTÄ JA PUISTA

VUONNA 1990 perustettuun Ystä-
vyyden puistoon kuuluu viisi erillistä 
luonnonsuojelualuetta. Alueiden yh-
teenlaskettu pinta-ala on noin 29 000 
hehtaaria, ja ne ovat Metsähallituksen 
hoidossa. Ulvinsalon luonnonpuistoa 
lukuun ottamatta alueet soveltuvat hyvin 
myös retkeilyyn ja luontomatkailuun. 

Ystävyyden puisto muodostaa yhdes-
sä Venäjän Karjalassa sijaitsevan Kosta-
muksen luonnonpuiston (Zapovednik 
Kostomukshkij) kanssa Ystävyyden 
luonnonsuojelualueen. Se on ensimmäi-
nen Suomen ja Venäjän rajan yli toimiva 
puistopari, jossa yhteistyössä hoidetaan 
ja tutkitaan rajaseudun arvokasta luon-
toa ja tarjotaan samalla tietoa ja retkei-
lymahdollisuuksia. 
www.luontoon.fi/ystavyydenpuisto.

KUHMON luontokeskus Petolassa voi 
tutustua Suomen suurpetoihin – kar-
huun, suteen, ilvekseen ja ahmaan – se-
kä niiden elintapoihin. Näyttely muun 
muassa havainnollistaa, miten iso karhu 
on, miten susilauma toimii, mitä suurpe-
dot syövät ja millaisia ovat petojen äänet 
ja jäljet. 

Pysyvän näyttelyn lisäksi Petolassa 
on tapahtumia, vaihtuvia näyttelyitä 
ja lyhytelokuvia. Luontokeskuksesta 
saa vinkkejä Kainuun retkikohteista, ja 
sieltä voi ostaa myös Metsähallituksen 
erälupia. Petola on avoinna toukokuun 
alusta lokakuun loppuun, muulloin so-
pimuksen mukaan. 
www.luontoon.fi/
kuhmonluontokeskus. 

METSÄHALLITUKSELLA on Kuh-
mossa tarjolla yli 40 Laatumaa-tonttia. 
Tontit on tarkoitettu vapaa-ajan asumi-
seen, ja suurin osa niistä sijaitsee järven 
rannalla. Alueiden kaavoitus on tehty 
yhteistyössä Kuhmon kunnan kanssa. 
www.laatumaa.fi. 

Rajat ylittävää 
yhteistyötä

Hienoja retkikohteita 
ja erämaisia elämyksiä

Suurpedot 
tutuiksi Petolassa 

Mökkitontteja 
järven rannalta 

H
akka Oy:llä on viisi mo-
nitoimikoneen ja ajoko-
neen muodostamaa kor-
juuketjua. Niistä kolme 
työskentelee Metsähalli-
tuksen työmailla. 

– Minun lisäkseni Hakka Oy työllistää 
18 työntekijää, jotka kaikki asuvat Kuhmos-
sa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja, yrittäjä 
Markku Haverinen. 

Sekä yrittäjän että työntekijöiden kan-
nalta on iso etu, että työmaat sijaitsevat 
kohtuullisen lähellä. 

– Pisimmillään työmatkaa kertyy suun-
taansa noin 70 kilometriä, mikä on vielä 
kohtuullinen matka käydä töissä päiväsel-
tään, Haverinen kertoo.  

Kuhmon kunnan alueella on paljon 
Metsähallituksen monikäyttömetsiä, jotka 
tuottavat sekä puuta että muita monikäyttö-
hyötyjä. Yhtenäiset valtion maat helpottavat 
töiden suunnittelua ja vähentävät koneiden 
siirtoja.  

– Leimikoiden suunnittelu on hoidettu 
ammattitaitoisesti. Lisäksi on helppoa, kun 
kaikki asiointi hoituu yhden henkilön, kor-
juuesimies Mikko Heikkisen kautta, Have-

rinen kiittelee.  
Haverinen arvostaa myös toiminnan pit-

käjänteisyyttä: hän saa Heikkiseltä alustavan 
korjuuohjelman puoleksi vuodeksi eteen-
päin. Muutoksia voi tulla matkan varrella, 
mutta yrittäjän kannalta on tärkeää, että 
sovituista korjuumääristä pidetään kiinni. 

Luottamus tärkeää
Hyvät työntekijät ovat yrittäjälle kullan arvoi-
sia. Konekalusto on kallista, ja siksi sen tulisi 
olla mahdollisimman tehokkaassa käytössä. 

– Onneksi minulla on luotettavat ja pit-
käaikaiset työntekijät, Haverinen kertoo.

Jouni Huotari on työskennellyt moni-
toimikoneen kuljettajana vuodesta 1989. 
Motokuskin on hallittava sekä korjuutekni-
set seikat että ympäristönäkökohdat, ja pie-
net korjauksetkin hoidetaan paikan päällä. 

Korjuuohjeet ja kartat, joihin on merkit-
ty muun muassa säästettävät luontokohteet, 
tulevat sähköisenä suoraan monitoimiko-
neelle. Moton mittalaite ehdottaa optimaa-
lista katkontaa, mutta viime kädessä kuljet-
taja päättää, mitkä puut korjataan ja miten 
puu katkotaan. 

Ajokonetta kuljettava Jari Huotari asui 

työn takia jonkun aikaa Etelä-Suomessa. 
Hän palasi kuitenkin mielellään takaisin 
kotiseudulleen Kuhmoon, kun löysi sopi-
van työpaikan. 

Toimeentulo metsistä
Markku Haverisen kaksi poikaa työsken-
televät myös isänsä yrityksessä. Kouluttau-
tuminen metsäkoneenkuljettajaksi oli Olli 
Haveriselle luonteva valinta.

– Ajoin jo peruskoulun jälkeen ajokonet-
ta ja lähdin sitten opiskelemaan Valtimon 
metsäkonekouluun. Valmistuin vuonna 
2013 ja olen siitä lähtien työskennellyt 
monitoimikoneen kuljettajana, Olli kertoo.

Markku Haverinen toimii myös Kainuun 
koneyrittäjien puheenjohtajana. Paikallisen 
raaka-aineen hyödyntäminen ja jatkoja-
lostus tuovat työtä sekä konekuskeille että 
puunjalostusteollisuudessa työskenteleville. 
Haverinen näkee metsäalan tulevaisuuden 
valoisana.

– Puulle on kasvavaa kysyntää. Kainuus-
sakin puuta hyödynnetään koko ajan selvästi 
alle kestävän hakkuusuunnitteen, joten sen 
puoleen hakkuumääriä olisi varaa jopa nos-
taa. Se taas toisi lisää työtä alueelle..

Monen kuhmolaisen työ liittyy joko suoraan 
tai välillisesti metsiin. Hakka Oy on paikallinen 
puunkorjuuyritys, joka työllistää 18 
puunkorjuun ammattilaista. 

– Puulle on kasvavaa kysyntää, uskovat yrittäjä Markku Haverinen (oik.) ja Jouni Huotari.
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O
lemme tehneet vastuulli-
suuden saralla jo paljon. 
Vastuullisuusohjelman 
ensisijainen tavoite on-
kin systematisoida työ-
tämme, jotta se olisi 

mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa. 
Selkeytämme tavoitteet, keskitymme olen-
naisiin asioihin ja tuemme näin strategiaa, 
kirkastaa Terhi Koipijärvi.

Vastuullisuusohjelma käynnistyi olennai-
suusmäärittelyllä. 

– Kartoitamme ensin olennaiset vastuul-
lisuusteemamme eli asiat, jotka ovat tärkeitä 
sidosryhmillemme ja merkityksellisiä toi-
minnallemme. Meillä on jo paljon ympä-
ristöön ja paikallisyhteisöjen hyvinvointiin 
liittyviä vastuullisuusmittareita, mutta esi-
merkiksi moniarvoiseen työnantajuuteen 
ja kumppanuuteen liittyviä tavoitteita olisi 
tärkeää kehittää vielä kattavammin. 

Vastuullisuuden merkitys yritystoimin-
nassa on jatkuvasti kasvanut. Enää ei riitä 
se, että menestyvä yritys kuittaa vastuul-
lisuustyönsä täyttämällä pelkästään lain 
asettamat vaatimukset. Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus on tärkeää, ja sitä edellytetään 
myös valtio-omisteisilta yrityksiltä. 

– Valtion maat ja vedet ovat tärkeitä 

monille toimijoille ja maakuntien elinvoi-
maisuudelle. Vastuullisuustyö syventää ym-
märrystämme sidosryhmistä ja heidän tar-
peistaan. Saamme lisää työkaluja toiminnan 
kehittämiseen, Koipijärvi sanoo. 

– Haluamme myös vastata globaaleihin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hil-
lintään ja luonnonvarojen kestävän käytön 
edistämiseen. Kirkastamme samalla myös 
eettiset periaatteemme.

Keväällä valmistuva vastuullisuuden tie-
kartta on peruspilari varsinaisen vastuulli-
suusohjelman tekoon. 

– Sen pohjalta katsomme, että organisaa-
tion politiikat ovat kunnossa. Lisäksi mää-
rittelemme, miten etenemme vastuullisuus-
työssämme lähivuosina ja miten vastaamme 
toiminnassamme esimerkiksi YK:n kestävän 
kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n  
tavoitteisiin, Koipijärvi linjaa.

Metsähallituksen vastuullisuusryhmä tu-
kee johtoryhmää ohjelman rakentamisessa 
ja kehittää sitä jatkossakin. On tärkeää, että 
vastuullisuusryhmässä on asiantuntemusta 
kaikilta Metsähallituksen osaamisalueilta. 

– Ohjelman tavoitteet jalkautetaan joh-
tamiseen ja toimenkuviin. Vastuullisuus 
on osa jokaisen metsähallituslaisen arjen 
työtä..

Metsähallituksen 
vastuullisuustyöhön 
uutta ryhtiä
Metsähallituksessa on käynnissä laaja vastuulli-
suusohjelma, jota tehdään eri vastuualueiden 
ja konserniyksiköiden asiantuntijoiden kanssa. 
Työtä luotsaa Metsähallituksen viestintäjohtaja 
Terhi Koipijärvi.

TEKSTI TUULIKKI HALLA • KUVA MARKO HAAPALEHTO

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

METSÄHALLITUKSESSA on alettu tutkia ilmastokestäviä met-
sänhoitotapoja osana vastuullisuusohjelmaa. Suurena metsätalouden 
harjoittajana Metsähallituksella on ainutlaatuinen mahdollisuus kehit-
tää uusia, entistä parempia menetelmiä monikäyttömetsiensä hoitoon. 
Ilmastoviisas metsätalous on Metsähallituksen kestävän metsänhoidon 
seuraava askel.

Ilmastoviisas metsätalous on Metsähallitus Metsätalous Oy:ssä kehi-
tetty ainutlaatuinen menetelmä, jolla ilmastovaikutukset voidaan ottaa 
huomioon metsätalouden käytännön toiminnassa. Hankkeessa kerättiin 
aiheesta uusinta tutkimustietoa alan asiantuntijoiden kanssa. Tälle poh-
jalle syntyi käytännön sovellutus metsien käytön suunnittelun tueksi. 
Lopputuloksena on hiiliperusteinen luokitus kaikille valtion maiden 
metsätalousalueille, yhteensä 10 miljoonalle puustokuviolle. Luokitus 
on käytännön työkalu, jolla havaitaan kunkin metsätyypin merkitys 
hiilinieluna ja hiilivarastona. 

Metsähallituksessa on tavoitteena toteuttaa YK:n kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita. Yksi seitsemästätoista tavoitteesta 
on toiminta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pyrkimyksenä on ke-
hittää valtion metsien hoitoa ilmastonmuutosta ehkäisevään suuntaan. 

Metsähallitus esittelee Ilmastoviisas metsätalous -hankkeen tuloksia 
huhtikuun alussa järjestettävässä seminaarissa ja kertoo samalla toi-
mistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teemaa käsitellään myös 
sidosryhmien ja asiantuntijoiden välisessä paneelikeskustelussa..

METSÄHALLITUS etsii uusia ratkaisuja metsureiden talviajan työl-
listämiseen. Uusia työllistymismahdollisuuksia mietitään työryhmässä, 
johon kuuluu edustajia Metsähallituksen eri yksiköistä ja vastuualueista. 

Työryhmä on kokoontunut jo pari kertaa. Ensimmäisissä kokoontu-
misissa on kartoitettu potentiaalisia uusia työmahdollisuuksia ja työllis-
tymisen esteitä sekä käynnistetty ensimmäiset toimenpiteet, esimerkiksi 
metsureiden osaamis- ja motivaatiokartoitus. 

– Osaamiskartoituksen kautta hahmotamme nykyistä paremmin 
metsureidemme taidot ja erikoisosaamisen, joita voimme muille vas-
tuualueille tarjota, sanoo työryhmän vetäjä, Metsähallituksen metsän-
hoitojohtaja Heikki Savolainen. 

Huhtikuussa järjestetään työpaja, johon kutsutaan Metsähallituksen 
henkilöiden lisäksi TE-keskusten ja elinkeinoelämän edustajia. Metsä-
hallituksen ulkopuolisten organisaatioiden edustajat tuovat uutta nä-
kemystä ja uusia mahdollisuuksia työpajan työhön. Työpajassa ideoi-
daan lisää toimenpiteitä, joilla metsureiden talviajan työllisyysongelma 
voitaisiin ratkaista. 

Metsähallitus haluaa edistää vastuullisuuttaan työnantajana ja löytää 
keinoja, joilla metsureiden talviaikaiset lomautukset voitaisiin jatkossa 
välttää..

Ilmastoviisas Metsätalous on 
vastuullisempaa metsätaloutta

Metsureiden työllistämiseen 
etsitään uusia ratkaisuja

TEKSTI KAISA VAINIO

TEKSTI SARI HILTUNEN

– Lorem... 

– Kartoitamme olennaiset 
vastuullisuusteemamme eli asiat, 
jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme 
ja merkityksellisiä toiminnallemme,
Terhi Koipijärvi sanoo.

– Kartoitamme olennaiset 
vastuullisuusteemamme eli asiat, 
jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme 
ja merkityksellisiä toiminnallemme,
Terhi Koipijärvi sanoo.

– Kartoitamme olennaiset 
vastuullisuusteemamme eli asiat, 
jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme 
ja merkityksellisiä toiminnallemme,
Terhi Koipijärvi sanoo.
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M
iten metsien kä-
sittelyn yhteydes-
sä turvataan moni-
muotoisuus? Miten 
edistetään yrittä-
jyyttä ja maakun-

tien elinvoimaisuutta? Entä saamelaisten oi-
keudet ja paikallisten matkailuyrittäjien 
tarpeet?  

Tässä vain muutamia esimerkkejä kysy-
myksistä, joita Metsähallituksessa pohdi-
taan lähes päivittäin. 

– Eri sidosryhmien tarpeiden yhteen-
sovittaminen kuuluu työmme ytimeen. 
Näkemykset voivat joskus olla hyvinkin 
kaukana toisistaan, mikä tuo työhön omat 
haasteensa. Näkemysten yhteensovittami-
nen on kuitenkin välttämätön edellytys 
sille, että onnistumme vastuullisessa teh-
tävässämme valtion maiden ja vesien vaa-
lijana, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti 
Hyttinen sanoo.

Erilaisten näkemysten yhteensovittamis-
ta edistetään muun muassa osallistavalla 
luonnonvarasuunnittelulla. Sidosryhmien 
osallistamisessa Metsähallitusta voidaan 
pitää suunnannäyttäjänä. 

– Kuuntelemme mielellämme erilaisia 
toiveita ja otamme niitä myös huomioon. 
Pyrimme sovittamaan yhteen erilaisia odo-
tuksia ja löytämään ratkaisuja, jotka tuotta-
vat mahdollisimman suuren kokonaishyö-
dyn meille kaikille, Hyttinen sanoo.

Tavoitteet                                          
ylitettiin
Metsähallituksen neljän eri vastuualueen 
tuottamat hyödyt ovat sekä aineellisia että 
aineettomia. Viime vuonna Metsähallitus-
konsernin liikevaihto oli 328 miljoonaa eu-
roa ja tulos 105,9 miljoonaa euroa, josta val-
tiolle tuloutetaan 92,7 miljoonaa. Tuloute-
tun summan valtio käyttää muun muassa 
koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden 
julkisten palveluiden rahoittamiseen.

Liiketoimintaa Metsähallituksessa har-
joittavat Metsähallitus Metsätalous Oy ja 
Metsähallitus Kiinteistökehitys, jotka mo-
lemmat tekivät viime vuonna hyvän tulok-
sen. Metsätalous Oy:n liikevaihto oli 296,7 
miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 26,5 
miljoonaa.  

– Ennen uuden metsähallituslain voi-
maantuloa käydyissä keskusteluissa nousi 
esiin huoli metsätalouden yhtiöittämisestä 
ja siitä, että se johtaisi hakkuiden merkittä-
vään lisäämiseen. Nyt hakkuumäärät ovat 
kuitenkin vähentyneet ja tulos on silti pa-
rantunut, mikä on yhteydessä toiminnan 
tehostumiseen, Hyttinen sanoo.   

Metsähallitus ottaa toiminnassaan huo-
mioon myös kestävän kehityksen tavoitteet. 
Viime vuonna Metsätalous Oy edisti luon-
non monimuotoisuutta valtion monikäyttö-
metsissä 37 miljoonan euron panostuksella.

Myös Kiinteistökehitys kasvatti viime 
vuonna liiketoimintaansa ja teki 16,5 mil-

hallituksen Luontopalvelujen koordinoima 
Luonnon päivät -hanke, joka oli yksi Suo-
men 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumista ja 
sai osakseen runsaasti näkyvyyttä. 

Menestys rakennetaan         
yhteistyöllä
Viime vuosi oli ensimmäinen kokonainen 
toimintavuosi uuden ja pitkään valmistellun 
metsähallituslain astuttua voimaan.  

– Viime vuotta leimasi vahvasti sisäisen 
yhtenäisyyden sekä yhdessä tekemisen vaa-
liminen ja kehittäminen, Hyttinen sanoo.

– Henkilöstö osallistui aktiivisesti muun 
muassa yhteisten arvojemme päivitystyö-
hön. Henkilöstötutkimuksen mukaan met-
sähallituslaiset kokevat työnsä merkitykselli-
seksi ja ovat työhönsä sitoutuneita.

– Yhteishenki ja työvire säilyivät hyvi-
nä, vaikka vuoteen mahtui myös vaikeita 
päätöksiä, kuten metsureiden lomautukset 
ja kymmenen työtehtävän lakkauttaminen 
konsernitoiminnoista. 

Vastuullisesti                             
eteenpäin
Erityistä huomiota viime vuonna kiinnitet-
tiin myös vastuullisuuden kehittämiseen.   

– Käynnistimme laajan vastuullisuusoh-
jelman rakentamisen ja liityimme vastuul-
lisuusverkosto FIBSin ja monimuotoisuus-
verkoston jäseneksi. Vastuullisuus halutaan 
nivoa osaksi jokaisen metsähallituslaisen 
toimintaa.  

Vastuullisuutta on Hyttisen mukaan 
myös varautuminen tulevaan. 

– Yhteiskunnassamme on käynnissä to-
della isoja muutoksia. Digitalisaatio muut-
taa työnkuvia ja luo tarvetta uudentyyp-
piselle osaamiselle. Se tarjoaa meille myös 
aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, joita 
meidän pitää rohkeasti hyödyntää.

Tulevaisuudessa yhä useammat tehtävät 
hoituvat metsässä ilman ihmisen työpanos-
ta, mikä on otettava huomioon henkilöstön 
osaamista kehitettäessä. Hyttinen arvioi, et-
tä vuorovaikutus- ja viestintätaitojen merki-
tys korostuu yhä enemmän myös Metsähal-
lituksen toiminnassa.  

– Keskustelu metsien erilaisista käyttöta-
voista jatkuu aivan varmasti. Meillä on tule-
vaisuudessakin keskeinen rooli erilaisten nä-
kemysten yhteensovittajana, ja tässä työssä 
eivät koneet ainakaan vielä kykene ihmistä 
korvaamaan, Hyttinen naurahtaa..

joonan euron tuloksen.
– Matkailun kasvu vilkastutti tonttikaup-

paa. Myös uusiutuvan energian tavoitteita 
edistävä tuulivoimaliiketoiminta kasvoi. 
Vuonna 2017 valtion maille valmistui kaksi 
uutta tuulivoimapuistoa. 

Luontomatkailulle                     
kysyntää 
Erinomaista tulosta tehtiin myös Metsähal-
lituksen Julkisten hallintotehtävien yksikös-
sä eli Luontopalveluissa ja Eräpalveluissa, 
joiden vaikuttavuus kasvoi viime vuonna 
monilla mittareilla mitattuna.   

– Kansallispuistojen kävijämäärät kasvoi-
vat jopa kymmenen prosenttia edellisvuo-
desta, ja erälupien kysyntä jatkui vilkkaana, 
Hyttinen kertoo.

Monien hyvinvointivaikutusten lisäksi 
luonnossa liikkuminen on piristysruiske 
myös paikallistalouksille: Kansallispuistojen 
kävijät sekä valtion retkeilyalueiden ja his-
toriakohteiden vierailijat toivat lähialueille 
viime vuonna noin 258 miljoonaa euroa. 
Eräasiakkaiden kokonaistulovaikutukset 
olivat puolestaan lähes 43 miljoonaa euroa.

– Luonnossa liikkumisen hyvinvointi- ja 
terveysvaikutuksista puhutaan paljon, joten 
luontomatkailun kysyntä jatkaa varmasti 
kasvuaan ja siihen myös panostetaan. Luon-
nossa liikkumiseen kannusti myös Metsä-

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Tuloksellista
tasapainoilua
Metsähallituksen toimintaan kohdistuu monia 
erilaisia odotuksia. Niiden yhteensovittaminen 
vaatii avointa vuoropuhelua ja taitoa tasa-
painoilla erilaisten tavoitteiden välillä siten, 
että lopputulos tuottaa yhteiskunnalle 
mahdollisimman suuren kokonaishyödyn. 

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA VEIKKO SOMERPURO

Lappi 28 %

Pohjois-Suomi 
23 %

Länsi- ja 
Sisä-Suomi 
10 %

Itä-Suomi 
13 %

Etelä-Suomi
23 %

Lounais-
Suomi 
3 %

    TUTUSTU 
    METSÄHALLITUKSEN 
    VUOSIKERTOMUKSEEN 
https://vuosikertomus2017.metsa.fi
 

– Otamme toiminnassamme huomioon 
sekä ihmisen, ympäristön että yhteiskunnan, 
pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo.

– Otamme toiminnassamme huomioon 
sekä ihmisen, ympäristön että yhteiskunnan, 
pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

O
ulun Nallikarin kokoussalissa lentää pöllö. Kolmi-
senkymmentä Pohjanmaan vaikuttajaa ja melkein 
yhtä monta metsähallituslaista heittelee pehmo-
lintua toisilleen.

Kun pehmopöllön saa kiinni, voi yhdellä sa-
nalla ehdottaa, mistä luonnonvarasuunnittelussa 

keskustellaan viiden vuoden päästä. Pitkään listaan kirjataan muun 
muassa sanat luontoelämys, saavutettavuus, sukupuuttoaalto, onnel-
lisuus, sähkö, monimuotoisuus ja metsäteollisuus. 

Osallistujat ovat koolla kolmatta ja viimeistä kertaa. Heidän teh-
tävänään on laatia Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma, joka ohjaa 
valtion maiden ja vesien käyttöä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla seu-
raavat viisi vuotta.

– Luonnonvarasuunnitelma on yhtä kuin Metsähallituksen alueel-
linen toimintaohjelma seuraavalle suunnittelukaudelle. Sidosryh-
mäyhteistyö tuo suunnitteluun vahvan paikallisen kokemuksen ja 
näkemyksen, summaa Metsähallituksen kehityspäällikkö Johanna 
Leinonen, joka on myös hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. 

Avainsanana yhteensovittaminen
Sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden yhteensovittaminen on edellytys 
Metsähallituksen menestykselle. Metsähallitus tunnetaan Suomessa 
yhtenä osallistamisen edelläkävijöistä. Se hyödyntää sidosryhmäyh-
teistyötä laajojen luonnonvarasuunnitelmien lisäksi myös muissa 
maankäytön hankkeissa.

– Meillä on aito halua saada kaikki äänet kuuluviin, sanoo Met-
sähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen, joka on tullut Ouluun ta-
paamaan luonnonvarasuunnittelun työpajan osallistujia. 

Pohjanmaan yhteistyöryhmässä on mukana lähes kolmekymmentä 
järjestö-, opetus- ja tutkimus- sekä yritys- ja viranomaisorganisaatiota. 
Myös nuorille on järjestetty oma työpajansa, ja lisäksi suunnitteluun 
on voinut osallistua kuka tahansa verkkokyselyn avulla.

 – Luonnonvarasuunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö vaikuttavat laa-
jasti Metsähallituksen toimintaan. Vakaus syntyy juuri siitä, että alueel-
la on yhteinen tahtotila esimerkiksi metsien käsitelystä, Hyttinen toteaa.

”Esimerkkiä voitaisiin 
ottaa muuallakin”    
Helmikuussa Pohjanmaalla suunniteltiin valtion maiden ja vesien 
käyttöä yhteistyössä kolmenkymmenen sidosryhmän kanssa.
Suunnittelukokouksen osanottajat pitivät Metsähallitusta avoimen 
yhteistyön edelläkävijänä, josta muutkin voisivat ottaa oppia. 

Luonnonvarasuunnittelu on sidosryhmien kanssa ideointia

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN 
TEKSTI JA KUVAT FOREST.FI/ANNA KAUPPI

”Näitä kaikkiako te teette?”
Jokainen sidosryhmän edustaja on haastettu ideoimaan kaikkia toimintalinjauksia. 
Metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden rinnalla on keskusteltu virkistyskäy-
töstä ja matkailusta, erätaloudesta, kiinteistöliiketoiminnasta ja tuulimyllyistä. 

Moni osallistujista sanoo nyt ymmärtävänsä paitsi Metsähallituksen toimintaa ja 
sen laajuutta myös muiden sidosryhmien tavoitteita uudella tavalla. Paliskuntain 
yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollilakin kiittää avointa keskustelua, vaikka ei 
usko läheskään kaiken paperille kirjoitetun heijastuvan käytäntöön.  

Luonnonvarasuunnittelun osallistaminen on innovatiivista ideointia, jonka tavoit-
teena on katsoa tulevaisuuteen. 

– Metsähallitus on edelläkävijä, jonka toimintatapa voisi levitä myös muille yhteis-
kunnan sektoreille, sanoo työpajan menetelmistä vaikuttunut Kuusamon kaupungin 
yhdyskuntatekniikan insinööri Teemu Junttila.

Ideat viedään eteenpäin 
Toimintalinjaukset on kirjattu kokouspöydille levitettyihin isoihin paperilakanoihin. 
Vielä ensimmäisessä tapaamisessa osallistujat seisoivat konkreettisesti tyhjän pöydän 
ääressä, nyt papereissa on lähes valmiita linjauksia ja toimenpiteitä, jotka Metsähallituk-
sen ohjausryhmäläiset ovat muotoilleet sidosryhmien ideoiden ja näkemysten pohjalta.

Tässä kolmannessa kokouksessa osallistujat voivat vielä kerran kommentoida suun-
niteltuja linjauksia. Lopullinen Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma valmistuu tou-
kokuuksi. 

Pääosin paperilakanat täyttyvät OK-merkinnöistä. Moni kuitenkin kysyy, miten 
hyvin Metsähallitus kykenee toteuttamaan yhdessä ideoituja suunnitelmia.

– Tätä kaikkea viedään eteenpäin, vakuuttaa Leinonen. 
– Toimintalinjat jakaantuvat monen asiantuntijan ja vastuualueen kesken. Paljon tässä 

on sellaistakin, joka on osa jo olemassa olevaa toimintaamme..

– Valtion maita on Pohjanmaalla paljon, mikä on 
lisännyt kiinnostusta luonnonvarasuunnitteluun. 
Mukana on monia organisaatioita, joiden kanssa 
olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään, kertoo 
projektipäällikkö Tuulikki Halla Metsähallituksesta.

Aluepäällikkö Merja Ylönen, Suomen 

luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Pohjanmaa

 
– Sidosryhmäyhteistyön menetelmät ovat 

parantuneet. Kun itse jaksaa kommentoida, 
saa äänensä esiin. Työpajoissa näkökulmia ei 
sensuroida eivätkä ne vesity konsensukseen.  
Metsähallitus tietenkin päättää, mitä se ottaa 
mukaan lopulliseen suunnitelmaan..

Toiminnanjohtaja Anne Ollila, 
Paliskuntain yhdistys

– Mahdollisuus ajatusten ja tietojen vaihta-
miseen on aina hyvästä. Tähän sidosryhmäyh-
teistyö tarjoaa tilaisuuden Metsähallituksen 
ja muiden sidosryhmien kanssa. Työpajoissa 
keskustellaan avoimesti, ja paperille kirjattu on 
ok. Sen sijaan maastossa ja yhteensovittamisen 
käytäntöön viennissä Metsähallitus kävelee 
usein yli..

Metsäasiantuntija Lauri Hyytiäinen, 

Koneyrittäjien liitto

– En ole henkilökohtaisesti ennen ollut 
mukana Metsähallituksen yhteistyöhankkeissa, 
ja on mukava huomata, että Koneyrittäjät koe-
taan tärkeäksi sidosryhmäksi ja näkökulmamme 
otettiin hyvin huomioon. Tärkeintä on saada 
keskustelussa yrittäjänäkökulma esiin. Haluam-
me tehdä rakentavaa yhteistyötä eri tahojen 
kanssa..
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Jälleen hieno pakkaspäivä Sodankylän ja Pelkosenniemen 
rajamailla Itä-Lapissa. Luoston keskustasta löytyvät kaikki 
tarvittavat palvelut, mutta tunnelma tunturin juurella on 
rauhallinen – aivan kuten luontomatkailija odottaakin. 
Ja kun pimeä saapuu, erämaa puhkeaa tähtien loistoon.

Luonto on 
Luoston vetonaula

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

– Jokainen asiakas on haltioitunut 
näkemästään ja kokemastaan 
niin kesällä kuin talvellakin, 
yrittäjä Eero Fisk kertoo.
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L
uoston keskustassa käy pieni 
vipinä. Joukko turisteja te-
kee lähtöä porotilalle, toiset 
valmistautuvat lumikenkä-
retkelle, ja jotkut suuntaavat 
laskettelurinteeseen. Lumi ja 

pakkanen villitsevät varsinkin aasialaisia. 
Sana on kiirinyt, että ladut ja uudet lumi-
kenkäreitit ovat huippukunnossa. Alueella 
on myös useampia talvipyöräilyreittejä, 
joten raitilla huristelee myös hauskannäköi-
siä paksupyöriä.

Revontulet                            
vetonaulana
Suomen kieltä on vaikea kuulla, mutta 
eurooppalaisia kieliä puheensorinasta voi 
erottaa useita. Sen verran puheista saa sel-
vää, että luontoon täällä ollaan lähdössä. 
Ympärille avautuva Pyhä-Luoston kansal-
lispuisto onkin täällä matkailuelinkeinon 
perusta. 

Lapin matkailustrategioissa ja Metsähal-
lituksen Luontopalvelujen luontomatkai-
lun kehittämiskohteiden listoilla Luosto 
on yksi Pohjois-Suomen kärkikohteista.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimer-

alueelta. Kunnallistekniikka on valmiina, 
ja tontit sijaitsevat aivan kylän tuntumassa 
tunturin kupeella.

– Tarjolla on omakotitontteja ympäri-
vuotiseen asumiseen, paikka rivitalolle, eri-
laisia liiketoimintaan sopivia vaihtoehtoja ja 
lisäksi vielä vapaa-ajan asumiseen soveltuvia 
tontteja. Jos valitsee mökkipaikakseen Luos-
ton, tarjolla on upeaa luontoa ja lähes rajat-
tomat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, 
Metsähallitus Kiinteistökehityksen myyn-
tineuvottelija Ulla-Maija Kaltiokumpu 
listaa.

Luoston alueella on tarjolla useita tont-
teja ja matkailijamäärät ovat kovassa kas-
vussa, joten nyt vaikkapa omasta matkai-
luyrityksestä haaveilevalle olisi erinomainen 
tilaisuus toteuttaa liikeideaansa. 

Pohjoisempana Levi ja Ylläs ja eteläm-
pänä Ruka ovat jo kasvaneet jättimittoihin. 
Luostolla pienuus ja rauhallisuus olisi kään-
nettävissä vahvuudeksi.

– Koko seutukunnalla on kova tahtotila 
kehittää aluetta. Luonto nousee yhä enem-
män keskiöön, ja peruspalveluita kehitetään. 
Rauhallisuutta arvostavalle tämä on ihan 
huippupaikka, Kaltiokumpu painottaa.

kiksi reittien kunnostusta, selkeämpiä 
opasteita ja parempaa palveluvarustusta. 
Madallamme siis varsinkin ensikertalaisten 
ja vähemmän retkeilleiden kynnystä lähteä 
luontoon, kertoo puistonjohtaja Hely Jun-
tunen Metsähallituksesta.

Päämääränä on kunnostaa rakenteet 
turvallisemmiksi ja kestävämmiksi. Polkuja 
sorastetaan ja linjataan kuivemmille maille. 
Yksi tervetullut hanke on Ukko-Luostolle 
nousevien portaiden uusiminen. Portaiden 
rakennusmateriaaliksi on kaavailtu kiveä.  

– Ylipäätään pyrimme siihen, että alueen 
toimijat pärjäävät paremmin. Kansallispuis-
ton palvelurakenteiden kehittäminen pal-
velee koko seutukuntaa, Juntunen sanoo. 

Tähtitaivaat ja revontulet näkyvät tule-
vaisuudessa entistä paremmin, sillä alueen 
valaistusta uudistetaan. Keinovalon määrää 
minimoidaan ja käyttöön otetaan uusinta 
tekniikkaa.

Tontteja tunturin                       
kupeesta
Uutiset uusista tuulista ovat tervetulleita. 
Metsähallitus Kiinteistökehityksen tarjon-
nasta löytyy yli sata erilaista tonttia Luoston 

Rajattomasti                             
aktiviteetteja
Rovaniemeläinen Laurin perhe löysi muu-
tama vuosi sitten oman tonttinsa aivan tun-
turin juurelle sijoittuvalta Ukko-Luoston 
alueelta. 

– Meille kriteereinä olivat sopiva matka 
– Rovaniemeltä 125 kilometriä – ja se, että 
halusimme mökin omaan käyttöömme. Ko-
via vuokratuloja hakevalle Levi tai Ylläs voi-
si olla parempi vaihtoehto, mutta me emme 
halunneet sinne, Hannu Lauri kertoo.

– Kolmas valintakriteeri oli paikan si-
jainti. Tontti on vanhassa metsässä puoli 
kilometriä kansallispuiston rajalta kaikkien
aktiviteettien äärellä. Jos tykkää liikkua tai 
jopa urheilla, mahdollisuudet ovat täällä 
melkein rajattomat, tyytyväinen Lauri yn-
näilee.

Tonttikaupat syntyivät, ja parin vuoden 
päästä oma mökki oli valmiina. Vuosien saa-
tossa on kokeiltu jos jonkinlaisia aktiviteet-
teja, mutta itse luonto on kaikki kaikessa.

– Lapset ovat tykästyneet kovasti lumi-
kenkäilyyn. Niin ja syksyllähän tuolla hil-
lajängillä kuluu aikaa tuntikaupalla, Lauri 
paljastaa.

Neljän vuodenajan                    
laatukohde
Eero Fisk kuljettaa työkseen matkailijoita 
Pyhä-Luoston kansallispuistoon ja sen lähi-
ympäristöön. Lihasvoimalla mennään niin 
pitkään kuin mahdollista, silmät auki ja korvat 
höröllä. Fisk jos kuka tietää, mikä on alueen 
paras houkutin.

– Tämä luonto se on. Monelle paikka on 
entuudestaan vieras, mutta jokainen asiakas on 
näkemästään aivan lumoutunut. Tänä talvena-
han Lapissa matkailun suurimmat kasvupro-
sentit on mitattu Sallassa ja Pyhä-Luostolla, 
enkä ihmettele yhtään, Fisk myhäilee.

Hiljaisuus on jo nyt kova juttu, tulevai-
suudessa varmasti vielä kovempi. Kun kuulee 
tuulen huminan, jäkälän rapinan tai lumen 
narinan, on jo elämyksen äärellä. Niin ja tie-
tysti ne revontulet!

– Meidän on vaikea uskoa, kuinka valta-
va niiden vetovoima on. Niiden näkeminen 
herättää yllättäviä reaktioita: toiset nauravat, 
jotkut itkevät, moni alkaa laulaa, Fisk tietää.

Toimintaa riittää ympäri vuoden: Luoston 
ja Pyhän alue ovat mitä suurimmassa määrin 
neljän vuodenajan paikkoja. Talveksi saadaan 
takuuvarmasti lunta ja kesällä nautitaan yöt-

tömästä yöstä. Lisäksi keväthanget ja ruska 
hohtavat joka vuosi.

Paikalliset                                  
oppaiksi
Kehitysajatuksia Fiskiltä löytyy vaikka kuinka 
paljon. Yksi on ylitse muiden, ja se on laitet-
tava työn alle nopeasti.

– Kansallispuisto-oppaiden koulutus pi-
täisi käynnistää pikimmiten. Mieluummin 
niin, että oppaita saataisiin paikallisväestöstä. 
Moni matkailutuote nojaa seudun historiaan 
ja kulttuuriin. On paljon uskottavampaa, jos 
siitä kertoo paikallinen ihminen.

– Sitten pitää ratkaista työntekijöiden 
asuntotilanne. Vakituisen työvoiman saami-
nen edellyttää asuntoja, ja asuntojen suhteen 
tilanne on nyt huono.

Helmikuun iltapäivänä Pyhätunturin 
juurella sijaitseva luontokeskus Naava vilisee 
asiakkaita. Korvakuulolla on helppo huo-
mata, että he ovat tyytyväisiä näkemäänsä 
ja kokemaansa.

– Sehän meillä pitää olla lähtökohtana, 
että täältä lähtee kotiin tyytyväinen asiakas. 
Puskaradio on nykymaailmassakin tehokas 
markkinointiväline, Fisk tietää..

– Jos etsii rauhallista mökkipaikkaa hienoissa maisemissa ja monipuolisten aktiviteettien 
äärellä, Luosto on huippukohde, vakuuttaa Ulla-Maija Kaltiokumpu.

Luoston uudet lumikenkäreitit vievät keskelle 
upeaa talviluontoa.

Luoston keskusta on pieni, mutta se tarjoaa kaikki peruspalvelut.
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Haaveissa maailma 
ilman muoviroskaa
Suomalaiset yritykset kehittävät nyt kilvan tuotteita, jotka 
voisivat korvata muovin. Sulapac Oy kehitti puusta ja 
biohajoavasta sidosaineesta pakkausmateriaalin kosmetiikalle.

TEKSTI MIA SIVULA • KUVAT SULAPAC OY

B
iomateriaalien parissa Tam-
pereen yliopistossa työsken-
nellyt Suvi Haimi pohti 
taannoin kylpyhuonees-
saan, voisiko kosmetiik-
katuotteet pakata jotenkin 

ekologisemmin. Kädessä oli muovinen 
purkki, jossa oli luonnontuotteesta valmis-
tettua voidetta. Yhtälö tuntui ristiriitaiselta. 

Haimi päätti perustaa kollegansa Laura 
Kyllösen kanssa Sulapac Oy:n, joka aluksi 
keskittyisi valmistamaan biohajoavia kosme-
tiikkapakkauksia. 

– Kosmetiikka-alasta oli hyvä aloittaa, 
sillä sieltä löytyy asiakkaita, jotka ovat val-
miita panostamaan ekologisiin tuotteisiin ja 
pakkauksiin, Haimi kertoo. 

Sulapac Oy tekee tällä hetkellä yhteis-
työtä muun muassa Bernerin, Lumenen ja 
Naviterin kanssa. Naviterille kehitetyn voi-
depurkin voi pian laittaa suoraan biojättee-
seen, sillä toisin kuin moni muu kosmetiik-
katuote, se ei sisällä lainkaan mikromuovia.

Ainutlaatuinen sekoitus
Sulapac Oy käyttää pakkausmateriaalinsa 
valmistamiseen pohjoismaisissa metsissä 
kasvatettuja ja sertifioituja puulajeja. 

– Luonto on meille tärkeä asia. Siksi 
tuotteissamme käytetään ainoastaan kestä-
vän kehityksen mukaan kasvatettuja puita, 
Haimi sanoo.  

Tuotteisiin käytetyt sidosaineet saadaan 
globaaleilta tuottajilta. Itse tuotteet tehdään 
ruiskuvaluna Suomessa eri alihankkijoiden 
tehdastiloissa. 

Vaikka kyseessä on uudenlainen pakkaus-
materiaali, sen valmistaminen ei vaadi uusia 
laitteita tai erillisiä tehtaita. 

pyysivät pakkausten suunnittelijoiksi Eero 
Aarnion ja Harri Koskisen. 

– Halusimme, että pakkaukset voimista-
vat Sulapacin kestävän kehityksen tarinaa. 
Suomalainen design, kiertotalous ja tuot-
teen elinkaarianalyysi – kaikki nämä voi-
daan tuoda esiin pakkauksessa asiakkaan 
toivomalla tavalla. 

Entä mihin muuhun Sulapacin puusta ja 
sidosaineesta tehtyä materiaalia voisi tulevai-
suudessa käyttää? Voiko siitä tehdä pulloja 
tai oluttölkkien lenksuja, jotka hajoaisivat 
turvallisesti luontoon sen sijaan, että ne lil-
luvat merissä valtavina lauttoina? 

– Toivottavasti. Sen tiedän, että tulem-
me yrityksenä laajentumaan tulevaisuudessa 
myös kosmetiikka- ja luksussegmentin ulko-
puolelle, naiset lupaavat..

– Samat alihankkijat, jotka työstävät teol-
lisuudelle muovituotteita, voivat valmistaa 
myös meidän luontoystävällisiä tuotteitam-
me. Sekin on kestävää kehitystä, että näiden 
tuotteiden valmistamiseen ei tarvitse perus-
taa erillisiä tehtaita, Haimi sanoo. 

Koska kosmetiikan paikka on ihmisen 
iholla, myös kosmetiikkapakkausten on ol-
tava ehdottoman puhtaita. Sulapacin käyt-
tämät raaka-aineet, eli puu ja sidosaineet, 
prosessoidaan lähes 200 asteen lämpötilassa 
ja testataan mikrobiologisesti. 

Jälkiä jää vain vähän
Standardin mukaan suoritetut kompostoin-
tikokeet ovat osoittaneet, että Sulapacin 
pakkausmateriaali hajoaa kompostoituna 
alle kuukaudessa. 

– Kosmetiikkapurkista jää jäljelle vain 
biomassaa, vettä ja hiilidioksidia, Haimi 
kertoo.

Hän korostaa, että Sulapacin kehittä-
mä biohajoava materiaali on eri asia kuin 
biomuovi, josta myös tänä päivänä paljon 
puhutaan. 

– Biomuovit voidaan jakaa biopohjai-
siin hajoamattomiin ja biopohjaisiin bio-
hajoaviin muoveihin. Kuluttajat eivät aina 
tiedosta, että biohajoamaton biopohjainen 
muovi  on kemiallisesti sama asia kuin öl-
jypohjainen muovi, olkoonkin, että se on 
valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Se ei 
hajoa luonnossa kuten meidän biohajoava 
tuotteemme.

Muotoilu kantaa sanomaa 
Haimi ja Kyllönen halusivat Sulapacin 
pakkausten henkivän ekologisuuden lisäksi 
myös kaunista suomalaista designia. Siksi he 

MAAILMAN pohjoisin muotoiluviikko 
Arctic Design Week toi jälleen tuoreen näkökul-
man muotoiluun ja korosti muotoilun tärkeää 
roolia arjessamme. Viikko tarjosi keskusteluti-
laisuuksia, työpajoja, näyttelyitä ja monia muita 
tapahtumia. Rovaniemeläinen muotoiluviikko 
järjestettiin helmikuun lopulla jo 10. kerran. 

Arctic Design Week -tapahtumien päämaja-
na oli Metsähallituksen Pilke-talo. Tiedekeskus 
Pilke oli muotoiluviikolle luonteva yhteistyö-
kumppani, sillä muotoiluviikon teemat ja ta-
pahtumat istuvat hyvin Metsähallituksen roo-
liin uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisena 
tuottajana ja hoitajana.

Viikon kohokohta oli MISHMASH-
seminaari,  jonka teemana oli tänä vuonna 
”Out-of-the-box”. Kantavana ajatuksena oli 
tulevaisuuden muotoilu ja luovuuden rajojen 
rikkominen, mikä näkyi myös tiedekeskustilan 
luovana käyttönä: puhujat esittivät asiansa mil-
loin paperirullan päältä, milloin Ponssen met-
säkoneen keulasta. Inspiroivia puheenvuoroja 
pitivät muun muassa Fazerin Riikka Sjöholm ja 
täysin biohajoavan, puupohjaisen kosmetiikka-
pakkauksen kehittäneen Sulapacin Suvi Haimi.

Muotoiluviikolla Pilkkeen kahviossa oli esillä 
myös Reconsider Design -näyttely, joka kertoo 
kiertotalouden uusista ratkaisuista. Näyttely on 
Itämeren valtioiden yhteisen projektin tuotos, ja 
sitä koordinoi Suomessa Design Forum Finland. 
Näyttelyyn liittyi myös muotoilualan ammatti-
laisille ja opiskelijoille suunnattu työpaja. Työ-
pajassa perehdyttiin systeemiseen kiertotalous-
ajatteluun, jossa kiertotaloutta pohdittiin sekä 
uusiutuvan raaka-aineen kestävän tuottamisen 
että jätteiden hyödyntämisen näkökulmista..

Arctic Design Week 
2018 järjestettiin 
Pilkkeessä 

SULAPAC OY
• Vuonna 2016 perustettu suomalainen yritys
• Perustajat Suvi Haimi ja Laura Kyllönen
• Valmistaa biohajoavia kosmetiikka- ja korupakkauksia
• Voitti European Green Alley Award 2017 -palkinnon 

Suvi Haimi ja Laura Kyllönen halusivat Sulapacin 
pakkausten henkivän ekologisuuden lisäksi myös 
kaunista suomalaista designia.

Biohajoavasta kosmetiikkapurkista jää jäljelle 
vain biomassaa, vettä ja hiilidioksidia.
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UUSIA VERSOJA

TEKSTI KATJA PESONEN 
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Etelä-Suomi sai viime syksynä uuden erätarkastajan, Orivedelle 
sijoittuneen Heikki Taipaleen. Vaikka valtion maat ja vedet ovat 
etelässä pieniä ja pirstaleisia, valvottavaa riittää yllin kyllin. 

Erävalvontaa 
toivotaan lisää

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN

1 • 201822 231 • 2018

– Eteläinen Suomi on 
erätarkastajalle vilkas 
työympäristö. Tapahtumia 
riittää joka vuodenajalle.

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
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E
rätarkastajan puhelin soi 
Kangasalla Längelmäveden 
rannalla. Orivedellä asuva 
kansalainen kertoo kiinnittä-
neensä useana päivänä huo-
miota kelkkaliikenteeseen 

alueella, jossa kelkkailu on kielletty. 
– Kiitoksia soitosta, käyn tarkastamassa 

tilanteen pikimmiten, Taipale lopettelee pu-
helua varttia myöhemmin.

– Erittäin hyvä puhelu. Mitä enemmän 
valppaita ihmisiä maastossa, sitä parempi 
meille.

Ennen erätarkastajan pestiä Taipale 
työskenteli 20 vuotta poliisina: vajaan vuo-
den Vantaalla ja sen jälkeen pitkän pätkän 
Tampereella. Taipaleen työnkuvaan kuului 
hälytystehtäviä sekä liikenteen ja maasto-
liikenteen valvontaa. Taipale oli myös yksi 
poliisin eräyhdyshenkilöistä. 

Metsästäjät toivovat                    
lisää valvontaa
Etelä-Suomessa erätarkastajan toimenkuva 
on erilainen kuin Itä-Suomessa tai Lapissa. 
Idässä ja pohjoisessa erätarkastajia työllis-
tävät esimerkiksi suurpedot, joita etelässä 
ei juuri ole. Metsästys työllistää kuitenkin 
paljon myös Taipaletta.

–Työni alkoi syyskuun alussa, eli pääsin 
suoraan metsästyksen valvontaan. Ja sen 
huomasi, että Pohjois-Pirkanmaan met-
sästysalueet ovat tavattoman suosittuja. 
Ilmankos sitä kutsutaankin tamperelaisten 
Lapiksi, Taipale nauraa.

Maastossa saatu palaute oli erittäin 
myönteistä ja yksiselitteistä: valvontaa toi-
votaan lisää. 

Hirvijahdin aikoihin erätarkastajat ja po-
liisi rakensivat myös yhteispartioita, jolloin 
hallintaan saatiin suurempia alueita. Lisäksi 

Kahden erätarkastajan             
tehopartioita
Kollegoidensa tavoin Taipale vastaa laajasta 
toimialueesta. Taipaleelle tämä tarkoittaa 
koko Pirkanmaata, osaa Keski-Suomesta 
ja Etelä-Pohjanmaasta sekä paloja Satakun-
nasta. 

– Täällä valtion maat ovat sirpaleisia, 
eikä laajoja selkosia löydy. Toimialueeni 
suurimmat yhtenäiset alueet löytyvät Keski-
Suomesta sekä Kurun, Virtain ja Parkanon 
seutuvilta, jonne sijoittuvat myös isot kan-
sallispuistot.

– Rajat ovat häilyviä, ja työtä tehdään su-
juvasti yli reviirien. Viime syksynä työsken-
telimme usein kahden miehen partioina. 
Minä liikuin välillä aivan Etelä-Suomessa 
asti, ja erätarkastaja Tommi Suonpää tääl-
lä vähän pohjoisempana. Erittäin toimiva 
ratkaisu.

rajavartiosto auttaa tarvittaessa isoissa ope-
raatioissa. 

– Yhteistyötähän erävalvonta paljolti on. 
Poliisi on merkittävä kumppani, mutta yhtä 
lailla ovat myös riistanhoitoyhdistykset ja 
kalastusalueet. Tätä yhteistyöverkostoa vi-
rittelen kuntoon omalle toimialueelleni, 
Taipale kertoo.

Kansalaiset valppaina
Tänä vuonna eteläänkin saatiin pitkästä ai-
kaa kunnon lumi- ja pakkastalvi, mikä ajoi 
moottorikelkkailijat joukolla maastourille. 
Varsin rauhallista on Taipaleen havaintojen 
mukaan maastossa kuitenkin ollut.

– Urat ovat hyvässä kunnossa, mutta 
olisikohan osansa myös valistuksella. Eh-
kä se on kantamassa hiljalleen tulosta, sillä 
hyvin ovat kelkkailijat urilla pysyneet. Toki 
yksittäishavaintoja urilta poikkeamisista on 
tehty, ja joissakin tapauksissa on ajettu jopa 
suojelualueen puolella mönkijällä tai moot-
torikelkalla.

Maastoliikenteen lisäksi kalastuskin työl-

listää talvikaudella. Pyydysten merkintä ja 
pilkkikohteiden valvonta kuuluvat arjen 
rutiineihin.

– Ja välillä tulee näitä ansiokkaita yh-
teydenottoja kansalaisilta. Metsästysaikaan 
niitä tuli aika paljon, näin talviaikaan on 
hiljaisempaa. 

Talviajan rauha taitaa tosin tällä erää jää-
dä kyseenalaiseksi, sillä tämän talven aikana 
erätarkastajat kouluttavat koko Metsähalli-
tuksen henkilökunnan. Luvassa on tuhti 
ja tuore paketti näkökulmia erävalvonnan 
toimialueelta..

– Kansalaisten yhteydenotot ovat työn suola. Enemmänkin saisi soittaa, 
erätarkastaja Heikki Taipale kannustaa.

Kelkan liinat auki ja maastoliikennettä valvomaan.

JUURI julkaistun erävalvontaraportin 
mukaan Metsähallituksen erävalvonta 
tarkasti viime vuonna 9 500 erämaan 
kulkijaa. Kalastajat, metsästäjät ja muut 
luonnossa liikkujat tekivät aiempaa vä-
hemmän rikkeitä, mutta silti joka kym-
menes tarkastus paljasti luvattomuuden 
tai laillisuusrikkeen.

– Sosiaalisesta mediasta on tullut erä-
valvonnalle tärkeä työkalu, kertoo eräval-
vonnan ylitarkastaja Juha Ahonen Met-
sähallituksesta.

Erävalvonnalla on oma Facebook-sivu, 
jota päivittävät erätarkastajat itse. Jokai-
selta kolmelta Metsähallituksen Eräpal-
velujen alueelta sometukseen osallistuu 
vähintään yksi tarkastaja.

Erätarkastajien työmaaltaan ottamia 
kuvia julkaistaan myös Metsähallituksen 
Eräluvat-sivulle Instagramiin.

– Erätarkastajien maisemakonttoris-
taan tekemistä päivityksistä tykkäiltiin 
runsaasti, ja varsinkin Facebook-sivustolla 
käytiin vilkasta keskustelua, Ahonen sa-
noo.

Läsnäolo somessa vahvistaa kansalais-
ten tunnetta siitä, että erävalvonta otetaan 
vakavasti ja että erätarkastajat ovat läsnä 
siellä, missä eränkävijätkin. Erätarkastajat 
korostavat kuitenkin sosiaalisen median 
seuraajilleen, että varsinaiset vihjeet val-
vojille annetaan Eräluvat-sivujen vihjeka-
navan kautta ja rikosilmoitukset tehdään 
poliisille.

Varsinainen erävalvontatyö maastossa 
paljasti viime vuonna, että eniten huo-
mautettavaa on edelleen kalastuksessa. 
Metsästäjien asiat olivat 97-prosenttisesti 
kunnossa, kun taas kalastajista puhtaat 
paperit sai vain 84 prosenttia tarkaste-
tuista henkilöistä. Tyypillisin rike kalas-
tuksessa on puutteellisesti merkitty kalas-
tuspyydys. 

Erätarkastajat valvovat metsästäjien ja 
kalastajien lisäksi myös muita luonnossa 
liikkujia. Vaikka kalastuksessa paljastuu 
määrällisesti eniten rikkeitä, suhteellises-
ti heikoimmalla tolalla ovat asiat maas-
toliikenteessä: viime vuonna 20 prosent-
tia kelkkailijoista ajoi ilman tarvittavaa 
maanomistajan lupaa tai rikkoi muuten 
lakia..

Erävalvonnan 
työmaa laajeni 
someen 

Mitä enemmän 
valppaita ihmisiä 
maastossa, sitä 
parempi meille.

TEKSTI AKU AHLHOLM 
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Monimuotoisuusindeksi 
auttaa parantamaan 
toimintaa 
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen kuuluu 
Metsähallituksen keskeisiin vastuullisuustavoitteisiin. 
Monimuotoisuusindeksi tuo näkyväksi monimuotoisuuden 
eteen tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia. 

TEKSTI SARI HILTUNEN

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MIKKO KUITUNEN

M
etsähallituksen stra-
tegisena tavoitteena 
on pysäyttää luon-
non monimuotoi-
suuden vähenemi-
nen valtion mailla. 

Se vaatii monenlaisia toimia sekä suojelu-
alueilla että monikäyttömetsissä.  

– Monimuotoisuusindeksin avulla pu-
reudutaan muutamiin monimuotoisuu-
den kannalta keskeisiin indikaattoreihin ja 
niiden kehitykseen valtion mailla, kertoo 
Metsähallituksen kehityspäällikkö Johanna 
Leinonen. 

Valtion mailla monimuotoisuutta tarkas-
tellaan maisematasolla kokonaisuutena, joka 
kattaa sekä suojelualueet että monikäyttö-
metsät erilaisine erityiskohteineen. 

– Valtion mailla monimuotoisuuden 
kehittymistä on järkevää tarkastella koko-
naisuutena samalla tavalla kuin mietimme 
myös ekologisen verkoston kehittämistä. 
Suojelualueet muodostavat ekologisen ver-
koston ytimen, jota tuetaan alue-ekologisella 
suunnittelulla, monikäyttömetsien luonto-
kohteilla sekä monimuotoisuutta tukevilla 
toimenpiteillä. 

Panostukset                             
näkyviksi
Monimuotoisuuden edistäminen kuuluu 
myös Metsähallituksen yleisiin yhteiskun-
nallisiin velvoitteisiin, jotka otetaan huo-

vaikuttavat Natura-alueiden luontotyyp-
pien tila-arvio, lahopuun ja järeän haavan 
määrä (m3/ha), luontokohteiden huomioi-
minen hakkuissa sekä ennallistamisen ja 
luonnonhoidon pinta-ala. 

– Kaikille näille indeksiin vaikuttaville 
tekijöille on asetettu omat raja-arvonsa, 
joiden perusteella kukin osa-alue saa ar-
von 1–5. Asteikon arvoista 1 on heikoin 
ja 5 paras. Monimuotoisuusindeksi saadaan 
laskemalla eri osatekijöiden yhteenlaskettu 
keskiarvo. 

Vuonna 2017 monimuotoisuusindeksi 
sai arvon 3,56. Osa-alueista heikoin arvio 
tuli lahopuun määrästä. 

– Lahopuun määrä on yksi keskeinen 
metsien monimuotoisuuteen vaikuttava 
rakennepiirre, joka kehittyy pitkällä aika-
välillä. Tämä osa-alue sai heikoimman arvi-
on, joten lahopuun määrän lisääminen on 
tärkeä tavoite niin suojelualueilla kuin myös 
monikäyttömetsissä. Tämä on jo otettu huo-
mioon monikäyttömetsiä koskevan säästö-
puuohjeen uusimisessa ja muun muassa 
metsäsektorin yhteisessä julkilausumassa.

Monimuotoisuusindeksi auttaa todenta-
maan monimuotoisuuden hyväksi tehdyn 
työn vaikuttavuutta valtion mailla. 

– Indeksin avulla pystymme entistä pa-
remmin seuraamaan luonnon monimuo-
toisuuden tilan kehittymistä valtion mailla 
ja saamme näkyväksi sen eteen vuosittain 
tehtävää mittavaa panostusta..

mioon liiketoiminnan harjoittamisessa. 
Vuonna 2017 luonnon monimuotoisuutta 
edistettiin monikäyttömetsissä 37 miljoonan 
euron arvosta. 

Maa- ja metsätalousministeriö antoi Met-
sähallitukselle vuoden 2017 yhdeksi tavoit-
teeksi kehittää kaikki valtion maat käsittävää 
monimuotoisuuden mittaamista.

– Olemme jo pitkään laskeneet ja rapor-
toineet, paljonko monikäyttömetsissä pa-
nostetaan monimuotoisuuden edistämiseen.  
Monimuotoisuusindeksin avulla asiaa kat-
sotaan toisesta näkökulmasta eli pohditaan, 
miten nämä panostukset näkyvät monimuo-
toisuuden kannalta tärkeiden indikaattorien 
kehityksessä, Leinonen kertoo.  

Monimuotoisuusindeksillä seurataan 
luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden 
rakennepiirteiden kehittymistä valtion 
mailla sekä monimuotoisuuden säilymisen 
ja edistämisen kannalta keskeisiä vuotuisia 
toimenpiteitä. 

– Indeksi on kehitetty Metsähallituksen eri 
alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. 

– Mittarin on kuvattava luonnon moni-
muotoisuuden kehittymistä kaikilla valtion 
mailla, oltava riittävän yksikertainen ja sellai-
nen, johon Metsähallitus voi toiminnallaan 
vaikuttaa. 

Väline jatkuvaan                        
parantamiseen
Valtion maiden monimuotoisuusindeksiin 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Uusilla säästöpuuohjeilla 
lisätään lahopuuta ja 
monimuotoisuutta  
Metsähallitus on uudistanut säästöpuita koskevan 
ohjeistuksen. Säästöpuuohjeiden uusiminen on osa Metsä-
hallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan päivittämistä 
ja Metsähallituksen ympäristöohjelman toteuttamista. 

V
uonna 2011 uudistetus-
sa ympäristöoppaassa 
on paljon tutkimuksiin 
perustuvaa taustatie-
toa, ja sen laatimiseen 
osallistui laaja joukko 

asiantuntijoita. Nyt tehtävän päivitystyön 
tarkoituksena on tehdä oppaasta entistä 
käyttäjäystävällisempi, kertoo ympäristö-
oppaan päivitysprojektin projektipäällikkö 
Maarit Kaukonen.

Oppaassa on selkeytetty muun muassa 
säästöpuiden jättämistä koskevaa ohjeistus-
ta. Säästöpuiden jättäminen on yksi tekijä, 
jolla voidaan lisätä metsien monimuotoi-
suutta ja luoda elinympäristöjä lahopuuta 
tarvitseville lajeille.

– Monet metsissä elävät uhanalaiset la-
jit ovat riippuvaisia lahopuusta. Lahopuun 
määrä on yksi tärkeä rakennepiirre, johon 
on helppo vaikuttaa metsänkäsittelyn yh-
teydessä. Keskeistä on olemassa olevan la-
hopuun säästäminen ja lahopuujatkumon 
turvaaminen jättämällä eläviä säästöpuita, 
kertoo oppaan päivitystyöhön osallistunut 
vastaava suojelubiologi Panu Kuokkanen. 

Entistä selkeämpi                    
ohjeistus
Uusi säästöpuuohje on aiempaa yksinkertai-
sempi, ja se ohjeistaa jättämään säästöpuita 
aiempaa enemmän. Uuden ohjeen mukaan 
uudistusaloille jätetään vähintään kymme-
nen läpimittavaatimukset täyttävää elävää 
säästöpuuta hehtaaria kohden. Säästöpuut 
voidaan keskittää korjuun lohkotasolla, ja 
osa säästöpuista voidaan katkoa pökkelöiksi. 

– Ohjeessa on määritetty tarkemmin 
säästöpuiksi laskettavien puiden vähim-

toimitettu Metsähallitus Metsätalous Oy:n 
toimihenkilöille ja korjuuyrittäjille, jotka 
tekevät ratkaisut säästöpuiden jättämisestä 
käytännössä..

mäisläpimitat. Uudistushakkuissa säästetään 
myös kaikki monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat elävät puut, kuten yksittäiset, 
valtapuustoa selvästi järeämmät puut, järeät 
haavat, kolopuut sekä 
erikoiset puuyksilöt, 
kertoo Kuokkanen. 

Kuolleita puita 
säästetään metsätalo-
ustoimenpiteissä aina 
vähintään 20 kappa-
letta per hehtaari, jos 
niitä löytyy käsittely-
alueelta. Kelot ja kuol-
lut lehtipuu säästetään 
aina, ja myös maapuut 
jätetään korjaamatta. 

Jos säästöpuita ei 
ole jätetty jo taimi-
konhoitovaiheessa, va-
litaan säästöpuuryh-
miksi sopivat puuryh-
mät ensiharvennus- tai 
kasvatushakkuuvaihees-
sa. Säästöpuut keskite-
tään mieluummin ryh-
miin. 

– Säästöpuiden jät-
tämisellä on iso mer-
kitys. Ohjeen myötä 
säästöpuita jätetään 
vuosittain tuhansilla 
hehtaareilla, pohtii 
Kuokkanen. 

Päivitetty ympäris-
töopas valmistuu ko-
konaisuudessaan ke-
vään aikana. Uusi sääs-
töpuuohjeistus on jo 
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

Voittaja Steve Bate (101) ja opas Ibrahim Park (ei numeroa) sekä eteläafrikkalainen Franãois Riekert (126).

UUSIA VERSOJA

Bioaika hakee uusia tuulia 
Nuorille on itsestään selvää, että ympäristöstä on pidettävä 
huolta, ja he kokevat biotalouden myönteisenä terminä. 
Kokonaiskuva biotalouden vaikutuksista on kuitenkin saattanut 
jäädä monelle hämärän peittoon. 

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN

Y
llä olevan arvion esitti 
Metsähallituksen yhteys-
päällikkö Kristiina Vuo-
pala Bioajan uudet tuu-
let -seminaarissa Helsin-
gissä helmikuun lopulla. 

Seminaarissa pohdittiin, miten Suomi 
100 -hankkeisiin kuuluneesta Bioaika-ta-
pahtumakiertueesta saatuja kokemuksia voi-
taisiin hyödyntää suunniteltaessa tiedotusta 
ja koulutusta nuorisolle. Kiertueen ytimessä 
oli Bioaika-rekka, johon oli rakennettu tie-
dekeskusnäyttely. 

– Bioaika-tapahtumakiertueella testat-
tiin uudenlaista tapaa viestiä biotalousalasta 
tiedekeskuksen keinoin. Näyttelyssä voi esi-
merkiksi tutkia uusimpia puupohjaisia kek-
sintöjä ja vierailla virtuaalimetsässä. Kiertue 
onnistui erinomaisesti, nuoret ottivat sen 
hyvin vastaan, Vuopala sanoo.

Bioaika-rekka kiersi 66 kaupungissa ym-
päri maata keräten yli 43 000 vierailijaa. 
Näyttely sai osakseen runsaasti näkyvyyttä 
sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. 
Miljoonat ihmiset lukivat kiertueesta kirjoi-
tettuja artikkeleita lehdistä ja digitaalisista 
julkaisuista. 

Näyttelyn yhtenä vetonaulana oli vi-
siokone, jolla näyttelyn vieraat valitsivat 
tulevaisuuden toiveitaan kuvastavia sanoja. 
Koneen tallentama nuorten visio unelma-
Suomesta luovutettiin joulukuussa päämi-
nisteri Juha Sipilälle.

Yhteistyöllä eteenpäin
Seminaarilaiset pohtivat työryhmissä, miten 
nuorisolle suunnattavaa bioalan viestintää 
voitaisiin kehittää ja parantaa.

– Yhtä mieltä oltiin siitä, että yhteistyötä 
viestinnässä kannattaa ehdottomasti jatkaa 
ja monipuolistaa. Meitä on vakiintunut 
porukka, mutta mielestämme mukaan olisi 
hyvä saada myös uusia toimijoita. Kynnys 

liittyä bioalan viestijöihin pitäisi saada ma-
talammaksi.

Bioaika-kiertueen kaltaisen tiedekes-
kustyyppisen näyttelyn todettiin toimivan 
erinomaisesti. Kiertueen järjestäminen vaa-
tii, että riittävän iso toimija koordinoi sitä 
valtakunnallisesti. Lisäksi ponnistukseen 
tarvitaan lukuisia alueellisia ja paikallisia 
yhteistyökumppaneita.

– Suomi 100 -hankkeena rakennettu 
Bioaika-näyttely jatkuu Oulun Tietomaassa 
toukokuun loppupuoliskolle asti. Syksyllä 
Bioaika-rekka lähtee kiertueelle Viroon, 
Vuopala kertoo.

Suhde metsään
Maa- ja metsätalousministeriön luonnon-
varaosaston eritysasiantuntijan Katja Mat-
veisen mukaan lasten ja nuorten merkitys 
tulevaisuuden tekijöinä on otettu huomioon 
Kansallinen metsästrategia 2025:ssä, joka 
päivitetään tänä vuonna. Samalla päivite-
tään nuorisoviestinnän tavoitteet, mittarit 
ja toimijoiden roolit. 

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoit-
tanut Suomen Metsäyhdistyksen ja Luston 
hankkeita, joissa on tutkittu suomalaisten 
metsäsuhdetta. Metsäsuhteiden kenttä -ni-
misessä selvityksessä lapsuus tunnistettiin 
metsäsuhteen syntymisen tärkeimmäksi 
elämänvaiheeksi. 

Selvitys nosti esiin myös kolmannen sek-
torin toimijat, kuten Suomen Latu, Suomen 
4H-liitto, WWF Suomi, Suomen Metsäyh-
distys ja Suomen Partiolaiset.

Esimerkiksi Suomen Partiolaiset tarjoaa 
metsäkokemuksen vuosittain noin 45 000 
lapselle ja nuorelle. Metsäryhmän jäsenen 
Tiina Witikkalan mukaan tavoitteena on 
tukea henkilökohtaisen metsäsuhteen luo-
mista. 

– Yli 15-vuotiaat partiolaiset voivat 
osoittaa osaamistaan metsäalalla hyödylli-

sissä taidoissa ja saada siitä tunnustuksena 
virtuaalisen osaamismerkin. Osaamismerk-
kiä voi hyödyntää esimerkiksi opinnoissa ja 
työpaikkaa hakiessa, Witikkala kertoo.

Tietoa jakaen
Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville 
Manner toi monen muun tavoin esiin 
yhteistyön tärkeyden, kun tavoitteena on 
saada nuoret kiinnostumaan biotaloudesta 
ja opiskelemaan alaa. 

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut yh-
distys kokoaa yhteen metsäalan koulutuksen 
järjestäjät, opiskelijat ja työelämän toimijat. 
Yhdistyksessä on tällä hetkellä 43 jäsentä.

Viime vuonna Metsäkoulutus järjesti 
hankehaun, jolla etsittiin sopivia ideoi-
ta koulutuksen kehittämiseen. Päätöksen 
hankkeiden rahoittamisesta tekee Metsä-
miesten Säätiö maaliskuun aikana.

– Toivomme tietysti, että mahdollisim-
man moni puoltamistamme seitsemästä 
hankkeesta toteutuu. Seuraava Metsäkou-
lutus ry:n hankeideahaku järjestetään loka-
kuussa 2018. 

Yhdistyksen aloitteesta on parhaillaan 
käynnissä hankkeita, joissa muun muassa 
edistetään metsäalan digitaalista oppimista 
ja kehitetään alueellista markkinointia, jolla 
alalle houkutellaan uusia osaajia..

Ultramaraton 
Rovaniemen metsissä 
Rovaniemi150 Arctic Winter Race on ensimmäinen talvinen 
ultramaraton Euroopassa. Kyse ei ole rennosta retkeilystä 
vaan vaativasta kilpailusta haastavissa olosuhteissa. 

TEKSTI KATJA PESONEN

R
ovaniemi150-kisassa kil-
paillaan kolmessa sarjassa 
joko jalan, hiihtäen tai 
paksupyörillä. 

– Tämän vuoden kil-
pailu oli lumiolosuhtei-

den vuoksi rankka. Lunta oli maastossa met-
rin verran, ja tuiskuava lumi peitti moot-
torikelkalla ajetun kisareitin paikoitellen 
kokonaan, kertoo kilpailun  katalonialainen 
järjestäjä Àlex S. Casanovas. 

Casanovaksen yritys Polarguide and Lo-
gistics on järjestänyt kisoja vuodesta 2012 
lähtien, tämän vuoden helmikuussa siis jo 
seitsemännen kerran. Mukana kisajärjeste-
lyissä on iso joukko talkoolaisia, pääosin 
Rovaniemen retkeilijät ry:stä. Kisareitti 
kulkee pääosin valtion mailla, ja Metsähal-
litus auttaa järjestäjiä reittilupien kanssa. 
Tänä vuonna myös kisatoimisto pystytettiin 
Metsähallituksen Pilke-taloon.

Kilpailussa on valittavana kolme eripi-
tuista matkaa: 66, 150 tai 300 kilometriä. 
Kaikilla matkoilla kisataan saman päivän 
aikana. 

– Osallistujilla täytyy olla kokemusta 
maratoneista tai pitkän matkan vaelluksista. 
Lisäksi olisi hyvä, että osallistujalla on koke-
musta myös yöpymisestä talviolosuhteissa, 
Casanovas sanoo.   

Muun muassa Antarktiksella oppaana 
työskennellyt mies on melkoinen seikkaili-
ja itsekin ja tietää, mistä puhuu. Varustau-
tuminen kilpailuun on tarkkaa ja elintär-
keää. Mukaan pitää mahtua makuupussi ja 
-alusta, otsalamppu, vilkkuvaloja, vaatteita, 
ruokaa ja ruuanlaittovälineitä. Kisareitillä 
on useita tarkistuspisteitä, jotka tarjoavat 
nuotion, suojan ja vettä – ei muuta luksusta. 

Keskeytyksiä ja voittajia
Lauantaiaamuna Ounasjoen jäältä startta-
si 101 kilpailijaa. Keskeytyksiä tuli paljon, 

mutta 61 sisukasta pääsi maaliin. Yksi mie-
lenkiintoisimmista osallistujista on paksu-
pyörällä 150 kilometrin matkan voittanut 
britti Steve Bate. Bate ja hänen oppaansa 
Ibrahim Park suorittivat matkan aikaan 17 
tuntia ja 35 minuuttia. Bate tarvitsee op-
paan mukaansa kilpailuun silmäsairauten-
sa vuoksi. Hän ei ole kuitenkaan antanut 
sairauden lannistaa itseään: Bate on myös 
tandempyöräilyn kolminkertainen paralym-
piamitalisti.  

Pilkkeessä sijainnut kisatoimisto sul-
jettiin maanantaina aamuyöllä, mutta jär-
jestäjät jatkoivat töitä  keskiviikkoon asti: 
viimeinen kilpailija pisimmältä matkalta 
saapui maaliin neljä päivää startista. 

– Osallistujia tuli tänäkin vuonna ympäri 
maailmaa, muun muassa Hongkongista ja 
Etelä-Afrikasta. Kisa oli menestys, ja ensi 
vuonna jatketaan. Toivottavasti seuraavissa 
kisoissa on mukana enemmän myös suoma-
laisia!.
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Syksyllä 
Bioaika-rekka 
lähtee kiertueelle 
Viroon.
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– Siidalla on valmis tarina – sitä ei tarvitse 
keksiä, museonjohtaja Sari Valkonen kertoo. 
– Siidalla on valmis tarina – sitä ei tarvitse 
keksiä, museonjohtaja Sari Valkonen kertoo. 
– Siidalla on valmis tarina – sitä ei tarvitse 
keksiä, museonjohtaja Sari Valkonen kertoo. 

SUOMEN vanhimmat saamelaisesineet sijaitsevat Kansallismuseon saamelaiskokoel-
massa, joka käsittää noin 2 600 esinettä. Kokoelma siirretään Siidaan todennäköisesti 
2020-luvun alussa Siidaan suunnitteilla olevan laajennuksen valmistuttua. Nykyaikais-
ten kokoelmatilojen lisäksi laajennukseen on suunniteltu yhteisöllinen monitoimitila, 
joka mahdollistaa kokoelmien esittelemisen ja tutkimisen vuorovaikutteisesti yhteisön 
kanssa. 

Laajennuksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022. Sen yhteydessä myös ny-
kyiset tilat muuttavat muotoaan. Päänäyttely säilyy nykyisellä paikallaan, mutta Siidan 
yläkerrassa oleva ravintola siirtyy uuteen siipeen pääsyliputtomalle alueelle. Lisäsiipeen 
tulee myös toimisto- ja kokoelmatiloja. Myös aulatilat väljenevät.

Laajennuksen toteuttaa Senaatti-kiinteistöt. Metsähallitus toimii jatkossakin Siidan 
tiloissa vuokralaisena. Lisätilaa saadaan kokoelmatiloille 1 000 neliötä ja ravintolalle 
400 neliötä.

Metsähallituksella ja Saamelaismuseolla on Siidassa yhteensä yli 20 työntekijää. 
Työntekijämäärä on kaksinkertaistunut alkuajoista, jolloin työntekijöitä oli molemmilla 
vain viisi. Lisäneliöitä tarvitaan Siidassa kipeästi, jotta Saamelaismuseo voi täyttää 
tehtävänsä valtakunnallisena erikoismuseona.

– Tilat ovat olleet ahtaat jo viimeiset 10 vuotta, Metsähallituksen puistonjohtajan 
sijaisena toimiva Tarja Tuovinen toteaa. 

Laajennuksen kustannusarvio on 14,5 miljoonaa euroa, ja myös näyttelyn uudistus 
maksaa miljoonia euroja. Valtioneuvosto käsittelee rahoitusta huhtikuun alussa.

– Laajennus vaikuttaa nyt olevan lähempänä kuin koskaan. Meillä on suuri tarve 
lisätiloille. Siida on menestyvä kohde, ja matkailu kasvaa Inarissa koko ajan. Laajennus 
antaa monia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Tarkoituksena on myös avata 
enemmän ovia saamelaiskulttuuriin ja madaltaa kynnystä tutustua museoon ja sen 
toimintaan, museojohtaja Sari Valkonen kertoo.

Siidan historiaa
Sámii Litto – Saamelaisten yhdistys ry. perusti Saamelaismuseon Inariin vuonna 1959. 
Samalla alkoi ulkomuseon rakennusten ja esineiden keräystyö, ja ulkomuseon ensim-
mäiset rakennukset siirrettiin nykyiselle museoalueelle vuonna 1960. Saamelaismuseo 
avautui yleisölle kesäkaudeksi 1963 Pohjoismaiden ensimmäisenä itsenäisenä saame-
laismuseona. 

Metsähallituksen luontokeskusta kaavailtiin aluksi Lemmenjoelle, mutta lopulta 
luontokeskus päätyi museon kumppaniksi Siidaan.

Siidan 20-vuotista taivalta juhlittiin maaliskuun 27. päivänä..

Kansallismuseon saamelais-
kokoelma siirtynee Siidaan 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Saamelaismuseo ja 
luontokeskus Siida 
20 vuotta  
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus 
Siida täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhla-
vuoden kunniaksi museo ja luontokeskus 
järjestävät muun muassa yhteisiä 
kulttuuriekologisia näyttelyitä.  

TEKSTIT PENTTI PIESKI • KUVA KIRSI UKKONEN

A
rkkitehti Juhani Pal-
lasmaan suunnittelema 
uudisrakennus Siida 
avattiin yleisölle huh-
tikuussa 1998 vanhan 
ulkomuseon viereen. 

Vuonna 1999 Saamelaismuseo sai valta-
kunnallisen erikoismuseon statuksen. Sii-
dan tiloissa toimii Saamelaismuseon lisäksi 
Ylä-Lapin luontokeskus Siida sekä Ravintola 
Sarrit. Ainutlaatuinen ulkomuseo on edel-
leen tärkeä osa Saamelaismuseon näyttely-
toimintaa. 

Saamelaismuseo Siida on Suomen saame-
laisten kansallismuseo, mikä tuo museojoh-
taja Sari Valkosen mukaan myös valtavan 
vastuun. Hän toivoo saamelaisten pitävän 
Siidaa omanaan. 

– Meillä on mahdollisuus välittää tietoa 
saamelaiskulttuurista ja perinteistä. Siidalla 
on valmis tarina: sitä ei tarvitse keksiä ja tie-
don oikeellisuuteen voi luottaa, Valkonen 
kertoo.

Saamelaismuseon ja Metsähallituksen 
luontokeskuksen välinen yhteistyö Siidassa 
on luontevaa, sillä pohjoinen kulttuuri on 
tiukasti sidoksissa luontoon. Valkonen pitää 
Metsähallitusta hyvänä kumppanina, jonka 
kanssa resursseja voidaan jakaa. 

– Siidassa on yhteistä markkinointia, 
luonto- ja kulttuurikasvatusta, yhteisiä ta-
pahtumia sekä vaihtuvia näyttelyitä, Val-
konen summaa ja toivoo Metsähallituksen 
lisäävän luontokeskuksen resursseja laajen-
nuksen yhteydessä.

Jo miljoona                           
näyttelyvierasta
20-vuotiaan Siidan seinät pullistelevat: kävi-

jämäärä vuonna 2017 oli huikeat 122 288. 
Lisäystä edelliseen vuoteen oli lähes 5 000 
vierailijaa. Näin isolla kävijämäärällä on 
myös iso aluetaloudellinen vaikutus.

Kävijäkuntaa voi rohkeasti kutsua kan-
sainväliseksi, sillä viime vuonna Siidassa vie-
raili ihmisiä 107:stä eri maasta. Italialainen 
Paolo Moriconi rikkoi Siidan miljoonan 
näyttelykävijän rajan 1. joulukuuta 2017. 

Monien elämysten                  
palvelukokonaisuus
Metsähallituksen asiakaspalvelupiste Luon-
tokeskus Siidassa on oivallinen alkupiste niin 
luontoretkelle, kalastusreissulle kuin pidem-
mälle vaelluksellekin. Luontokeskus Siida 
järjestää vuosittain useita pohjoisen luon-
non erityispiirteisiin, luonnonsuojeluun, 
ympäristökasvatukseen ja luontokuvaukseen 
liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Siida Sho-
pista voi ostaa matkamuistoja, kirjallisuutta 
ja käsitöitä. Kesäisin Siidan yhteydessä ole-
vassa ulkomuseossa esitellään erilaisia saa-
melaisia asuinmuotoja sekä pyyntitapoja. 
Ulkomuseon alueella on myös kivikautinen 
asuinpaikka.

Luontokasvatusta                       
yhteistyönä
Metsähallituksen luontokeskus ja Saame-
laismuseo tekevät Siidassa yhteistyötä myös 
lasten saamenkielisen kulttuuri- ja luonto-
kasvatuksen hyväksi. 

– Ohjelmassa on vuosittain toistuvia ta-
pahtumia sekä erilaisiin teemoihin liittyviä 
yksittäisiä saamenkielisiä kulttuuri- ja luonto-
kasvatuskokonaisuuksia. Käytössä ovat kaik-
ki Suomessa puhuttavat saamen kielet, kertoo 
Kirsi Ukkonen Luontokeskus Siidasta..
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L
apinjärven geenireservimet-
sän puiden historia tunne-
taan pitkältä ajalta, joten se 
soveltuu erityisen hyvin kuu-
sen geeniperimän suojeluun. 
Alue on ollut tutkimusmetsä-

nä jo yli 80 vuoden ajan.
– Tiedämme varmasti muun muassa 

sen, että tälle alueelle ei ole tuotu vierasta 
alkuperää olevia kuusentaimia. Geenireser-
vimetsän annetaan uudistua luontaisesti tai 
tarvittaessa sinne istutetaan taimia, jotka on 
kasvatettu metsän omien, luontaista alkupe-
rää olevien puiden siemenistä, kertoo tutkija 
Mari Rusanen Luonnonvarakeskuksesta.

Ihanteellisessa tilanteessa perinnöllisen 
monimuotoisuuden suojelulle omistetul-
la alueella on kaikkia puuston ikäluokkia: 

vanhoja puita, joiden perimää luonto on 
valikoinut ja karsinut jo pitkään, sekä nuo-
ria metsiköitä ja taimikkoa, jossa perimän 
monimuotoisuus on huipussaan ennen 
luonnonvalinnan alkamista. 

Kasvutilaa taimille
Geenivarantometsässä tietyn puulajin pe-
rimää suojellaan luonnon olosuhteissa 
mahdollisimman monimuotoisena. Tavoit-
teena on, että uusia puusukupolvia syntyy 
runsaasti. Tämän vuoksi metsää ei jätetä 
hoitamatta kuten luonnonsuojelualueiden 
metsiköissä.

Metsähallitus hoitaa valtion mailla sijait-
sevia geenireservimetsiä Luonnonvarakes-
kuksen ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteil-
lä pyritään lisäämään siementuotantoa ja 

taimettumista.
Lapinjärvellä Metsähallitus tekee kulu-

van vuoden aikana sekä pienaukkokasva-
tusta että väljennyshakkuita. Suunnitelmat 
ovat herättäneet myös vastustusta.

– Kuusen luontainen uudistuminen on-
nistuu parhaiten, jos metsään luodaan pie-
niä aukkoja, joissa luontaisesti syntyneet 
taimet pääsevät kasvamaan. Aukkojen avulla 
taimille saadaan lisää valoa ja parannetaan 
niiden mahdollisuutta kasvaa puiksi, jotka 
aikanaan kukkivat ja tuottavat siitepölyä se-
kä siemeniä, Luonnonvarakeskuksen asian-
tuntijapalveluiden johtaja Taneli Kolström 
sanoo. 

– Geenireservimetsän kuusikot ovat 
ikääntymässä. Nyt tehtävillä toimenpiteil-
lä luodaan kasvutilaa uusille taimille, jotta 

luonnon valintaprosessi voi jatkua.
Lapinjärven metsissä on joskus tehty myös hoitotoimenpiteitä, joiden tarkoituk-

sena on estää kuusikoita tuhoavien kirjanpainajakuoriaisten leviäminen. Nyt siihen 
ei ole tarvetta.

Metsää hoidetaan 31 hehtaarin alueella, joka on noin kahdeksasosa geenireservi-
metsän kokonaispinta-alasta.

Luonto valitsee
Taimivaiheessa kilpailu elintilasta on ankarinta ja luonnon valinta kovinta. Ne yksilöt, 
jotka sopeutuvat kasvupaikalla vallitseviin olosuhteisiin, menestyvät kilpailussa parhaiten.

– Olosuhteet vaihtelevat vuodesta toiseen, mikä muokkaa taimien menestymis-
tekijöitä ja kasvattaa geeniperimän vaihtelua. Mitä enemmän ikäluokkia on, sitä 
paremmin puusto pystyy sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, Rusanen sanoo.

Kaikin paikoin luontainen uudistumien ei onnistu. Siksi metsään voidaan myös 
istuttaa taimia, jotka on kasvatettu geenireservimetsän omista siemenistä. Geeniperi-
män monipuolisuuden turvaamiseksi siemenet kerätään useista valikoiduista puista, 
jotka ovat mahdollisimman etäällä toisistaan. 

Siemeniä kerätään myös varastoon siltä varalta, että metsäpalo tuhoaa metsikön. 
Siemeniä on talletettu hieman jopa Huippuvuoren siemenholviinkin.

– Olemme suunnitelleet myös kotimaisen jalavan siementen säilömistä nestemäi-
sellä typellä jäähdytettyyn hyvin kylmään tilaan. Tällä varauduttaisiin Euroopassa 
riehuvaan jalavatautiin. Kotimaisessa jalavassa tätä tautia ei vielä esiinny. 

Entä miten käy kuusikoiden, kun ilmasto lämpenee? Ennusteen mukaan pyökit 
todennäköisesti valtaavat alaa kuusilta eteläisessä Suomessa. Lapissa kuusen kasvuraja 
siirtyy nykyistä pohjoisemmaksi..

Puulajien geenivarat 
suojeluksessa
Puulajien geenivarat 
suojeluksessa

Lapinjärven geenireservimetsässä suojellaan kuusen 
perimän monimuotoisuutta. Geenivarojen suojelulla 
halutaan turvata kuusen elinvoimaisuus ja kyky sopeutua 
ympäristön muuttumiseen – erityisesti ilmastonmuutokseen.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN • KUVA ANTTI KOLI

METSISTÄ JA PUISTA

METSÄT ja luonnossa tapahtuvat muu-
tokset eivät tunne valtioiden rajoja, joten 
puiden geeniperimän suojelusta on sovittu 
kansainvälisesti. YK:n yleissopimus velvoit-
taa jäsenensä suojelemaan oman maansa 
luonnon monimuotoisuutta.

Suomessa metsäpuiden geenivarojen suo-
jelusta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke) 
kansallisen kasvigeenivaraohjelman mukai-
sesti. Luke raportoi suojelun edistymisestä 
kansainvälisiin prosesseihin.

Eurooppalainen yhteistyöelin European 
Forest Genetic Resources Program (EUFOR-
GEN) on määritellyt minimivaatimukset 
geenireservimetsille, ja se pitää myös yllä 
tietokantaa Euroopan geenireservimetsistä.

Suomessa on 44 geenireservimetsää, jois-
sa suojellaan pääasiassa männyn, kuusen ja 
koivun geenivarantoa. 

Geenireservimetsän tavoitepinta-alana on 
100 hehtaaria. Suomessa jalopuut – tammi, 
saarni, vaahtera metsälehmus, vuorijalava ja 
kynäjalava – ovat harvinaisia ja esiintyvät 
vain pieninä metsiköinä, joten niiden suoje-
luun hyväksytään pieniäkin, vain muutaman 
hehtaarin aloja.

Geenireservimetsistä valtaosa on perus-
tettu valtion maille, metsäyhtiöiden maille 
noin neljännes..
GEENIRESERVIMETSIEN lisäksi Luon-
nonvarakeskus (Luke) pitää yllä tutkimus-
metsiä, joissa on meneillään parituhatta 
erilaista koetta.

Tutkimusmetsät sijaitsevat eri kasvilli-
suus- ja ilmastovyöhykkeillä, jotka ulottuvat 
etelärannikon tammivyöhykkeeltä Lapin har-
vapuustoiselle tunturialueelle.

– Tutkimusaiheiden kirjo on laaja. Tutki-
musten kohteena ovat muun muassa erilai-
set metsänhoitomenetelmät, metsänjalostus, 
metsäekologia ja ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset metsäluontoon, erityisasiantuntija 
Jyrki Koivuniemi Lukesta kertoo. 

Metsähallitus hoitaa tutkimusmetsiä Lu-
ken ohjeiden mukaisesti. Vuosittaiset hoito-
toimenpiteet suunnitellaan yhdessä. 

– Tavoitteena on, että tutkimusmetsään 
muodostuisi koetoimintaa varten erilaisia 
metsäalueita: hyvin hoidetun talousmetsän li-
säksi tiheää metsää, tavanomaista vanhempaa 
metsää, eri-ikäisrakenteista ja luonnontilaista 
metsää, Koivuniemi luettelee.

Suomessa tutkimusmetsien pinta-ala on 
yhteensä noin 30 000 hehtaaria..

– Mitä monimuotoisempaa puulajin geneettinen perimä on, sitä paremmat mahdollisuudet 
sillä on sopeutua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin, Mari Rusanen sanoo.

Geenireservimetsistä 
suurin osa valtion 
mailla

Tutkimuksia metsässä
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U
usien alueidenkäyttöta-
voitteiden tarkoituksena 
on varmistaa, että valta-
kunnallisesti merkittävät 
asiat otetaan huomioon 
maakuntien ja kuntien 

kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 
toiminnassa. 

Maakuntauudistuksen myötä maakun-
takaavoitus siirtyy maakuntien liitoista uu-
sien maakuntien tehtäväksi. Myös kuntien 
alueidenkäytön suunnittelun ja rakennus-
toimen järjestämisen edistäminen siirtyy 
ELY-keskuksista maakunnille. Nykymuotoi-
nen ELY-keskusten tehtäviin kuuluva kaa-
voituksen valvonta lopetetaan uudistuksen 
yhteydessä.

– Alueidenkäyttö ja kaavoittaminen ovat 
ennen kaikkea erilaisten tarpeiden yhteen-
sovittamista, kertoo ympäristöneuvos Timo 
Turunen ympäristöministeriöstä. 

– Nyt tavoitteena on ennakoiva ja vuo-
rovaikutteinen toimintatapa, jossa eri tahot 
miettivät kaavatyön yhteydessä, miten asioi-
ta yhteensovitetaan, Turunen jatkaa.

Alueidenkäytön suunnitte-
lulla laajat vaikutukset
Alueidenkäytön suunnittelulla vaikutetaan 
asumisen, elinkeinoelämän ja vapaa-ajan 
toimintojen sijoittamiseen ja niitä yhdis-
täviin verkostoihin. Kestävä aluerakenne ja 
alueidenkäyttö koostuvat erikokoisista, toi-
mivista ja elinympäristöltään laadukkaista 
yhdyskunnista, tehokkaista liikenneyhteyk-

sistä ja toimintavarmasta energiahuollosta 
sekä elinvoimaisesta luonto- ja kulttuu-
riympäristöstä.

Alueidenkäytön tavoitteita uusittaessa 
tunnistettiin neljä suurta haastetta: ilmas-
tonmuutos, luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen, elinkeinojen uusiutumi-
nen ja digitalisaatio sekä kaupungistumi-
nen ja väestön muutokset. Ne edellyttävät 
alueidenkäytöltä uudenlaista ajattelua ja 
ratkaisuja. 

– Merkittävä osuus Suomen kasvihuone-
päästöistä syntyy rakennetussa ympäristös-
sä. Jos pystymme pienentämään niitä yh-
dyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 
suunnittelun avulla, olemme hyvällä tiellä 
kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

– Vähähiilisyys, bio- ja kiertotalous sekä 
uusiutuvan energian tuotannon turvaami-
nen ovat lähellä Metsähallituksen toimintaa, 
Turunen lisää. 

Metsähallituksen yhtenä tehtävänä on 
varmistaa valtion alueiden käyttö tuuli-
voimatuotannossa ja tukea siten Suomen 
ilmasto- ja energiatavoitteita. Tuulivoima-
tuotannon lisääminen on nostettu myös 
yhdeksi valtakunnalliseksi alueidenkäytön 
tavoitteeksi. Tuulivoimalat pyritään keskit-
tämään usean voimalan yksiköihin, jolloin 
niiden haitat minimoituvat. Tämä onnistuu 
hyvin valtion laajoilla ja yhtenäisillä alueilla.

Elinvoimainen luonto              
tärkeässä asemassa
Alueidenkäytöllä vaikutetaan ratkaisevasti 

luonnon- ja kulttuuriympäristöjen säilymi-
seen sekä luonnonvarojen kestävään hyö-
dyntämiseen. Kaupungistuminen, luonto- 
ja kulttuurimatkailun kasvu sekä ihmisten 
vapaa-ajan lisääntyminen lisäävät virkis-
tyskäyttöön soveltuvien alueiden tarvetta. 
Myös vapaa-ajan alueiden saavutettavuuteen 
on tärkeää kiinnittää huomiota.

– Metsähallituksella on suuri rooli näi-
den tavoitteiden saavuttamisessa, Turunen 
arvioi.

 Alueidenkäytön tavoitteita suunnitel-
taessa Metsähallitus on tuonut erityisesti 
esille luonnon ja luontoliikunnan suurta 
merkitystä kansanterveydelle.

Metsähallitus pyrkii kaavoituksessa ja 
muussa maankäytön suunnittelussaan otta-
maan huomioon matkailuelinkeinot ja niitä 
palvelevan markkinalähtöisyyden. Kaavoi-
tustarpeita ja -mahdollisuuksia kartoitetaan 
erityisesti valtion retkeilyalueiden ja mat-
kailun kannalta tärkeiden suojelualueiden 
läheisyydessä.

Metsähallituksella on matkailukeskuksis-
sa ja niiden lähialueilla jo nyt runsaasti mök-
kitontteja, jotka ovat hyvin saavutettavissa 
ja lähellä upeita luontokohteita. Esimerkiksi 
sekä Rukan vanha kylä että pian valmistuva 
uusi kylä houkuttelevat matkailijoita autot-
tomuudella, helppoudella ja ympäristöystä-
vällisyydellä.

Valtakunnallisia alueidenkäytön tavoit-
teita on kaikkiaan 17. Niihin voi tutustua 
ympäristöministeriön sivuilla: 
www.ymparisto.fi..

Maakuntien rooli alueiden-
käytön suunnittelussa kasvaa
Valtioneuvosto hyväksyi viime joulukuussa uudet valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka tulevat voimaan 
huhtikuun alussa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmää.

TEKSTI HANNA KAURALA

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

MITTAVAT investointihankkeet käyn-
nistyvät Rukalla ensi kesänä. Ensimmäise-
nä uuteen kävelykylään rakennetaan Ruka 
Valley -hotelli, johon on suunnitteilla 80 
huonetta ja 40 huoneistoa. Hotelliin tulee 
myös kaksi ravintolaa, vuokraamo- ja ohjel-
mapalvelut sekä ruokakauppa. Metsähallitus 
ja Rukakeskus Oy allekirjoittivat esisopi-
muksen hotellitontin kaupasta helmikuussa.

Rukan laakson ja Rukan nykyisen kylän 
välille rakennetaan maisemagondoli, joka 
kuljettaa tunturin yli niin laskettelijat, jalan-
kulkijat kuin pyöräilijätkin ympäri vuoden.

– Rukan kehityksessä alkaa nyt uusi 
aikakausi, kun gondolihissi yhdistää kylät 
toisiinsa. Helppous, autottomuus ja ympä-
ristöystävällisyys ovat entistä vahvemmin 
Rukan ylivoimatekijöitä kansainvälisessä 
kilpailussa, Rukakeskus Oy:n toimitusjoh-
taja Ville Aho toteaa.

Maisemagondolin lisäksi Eturinteelle ra-
kennetaan huippunopea ja kuvullinen kuu-
den hengen tuolihissi. Ruka investoi rintei-
siin ja hisseihin yhteensä 15 miljoonaa euroa 
vuosina 2017–2018. Hotelli-investoinnin 
arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Kaik-
kiaan Rukan laakson alueelle on kaavoitettu 
1 700 vuodepaikkaa, joista 400 tulee Ruka 
Valley -hotelliin.

Kokonaisuudessaan Rukan laakson in-
vestointien odotetaan ylittävän lähivuo-
sina 100 miljoonaa euroa. Investoinneilla 
houkutellaan ennen kaikkea kansainvälisiä 
matkailijoita.

Rakennustyöt alkavat Rukalla tämän 
vuoden toukokuussa, heti hiihtokauden 
päätyttyä. Hissit valmistuvat lokakuussa 
2018, ja uusi hotelli avautuu jouluksi 2019.

Metsähallitus hakee                     
sijoittajia
Metsähallitus on Rukan suurin maanomis-
taja. Metsähallituksen kiinteistökauppapääl-
likkö Tauno Kandelinin mukaan Rukan 
kiinnostavuus matkailu- ja sijoituskohtee-
na nousee huomattavasti gondoliyhteyden 
myötä. Metsähallitus hakee nyt sijoittajaa ja 
operaattoria hotelli Ruka Valleyn viereiselle 
kansainvälisen tason hotellitontille. 

– Tontti on aivan Rukan kylät yhdistävän 
gondolin ala-aseman ja Ruka Valley -hotel-
lin vieressä, Kandelin kertoo.

– Metsähallitus haluaa toimia puuraken-
tamisen suunnannäyttäjänä, ja toivomme 
tällekin tontille mahdollisimman monta 
kotimaista puuraaka-ainetta hyödyntävää 
rakennusta, Kandelin kertoo.

– Lisäksi meillä on aivan hotellitontin 

takana kaksi matkailua palvelevien raken-
nusten korttelialuetta. Alueet sijaitsevat 
loistavalla paikalla lähellä palveluita, ja niille 
voisi rakentaa esimerkiksi 8–12 huoneiston 
rakennuksia, Kandelin sanoo.

Nämä korttelit tulevat myyntiin sitten, 
kun Kuusamon kaupunki on rakentanut 
tiet ja yleiset alueet. Kaupunki on perinyt 
Metsähallitukselta kaavoituskorvauksena 
4,4 miljoonaa euroa, joka on lain mukaan 
käytettävä infrastruktuurin rakentamiseen. 

– Panostamme erityisesti kansainvälisil-
le asiakkaille tarjottaviin palveluihin, kuten 
tärkeiden lähireittien kehittämiseen, Kuu-
samon kaupunginjohtaja Jouko Manninen 
suunnittelee..

Kansainvälisen matkailun kasvu 
käynnistää jätti-investoinnit Rukalla

Metsähallitus keskittää kiviainesliiketoimintaansa

Itä-Rukalle nousee uusi ja hulppea kävelykylä, jonka sijainti 
Valtavaaran luonnonsuojelualueen ja Rukan rinteiden 
kainalossa on ainutlaatuinen. Rukan laaksoksi nimetylle 
alueelle houkutellaan erityisesti kansainvälisiä turisteja.

TEKSTIT HANNA KAURALA

METSÄHALLITUS siirtyi tämän vuoden 
alusta kiviainesliiketoiminnassaan yhden 
luukun periaatteeseen. Kaikki kiviaines-
toiminta hoidetaan nyt Kiinteistökehitys-
vastuualueella.

– Metsähallituksen tytäryhtiö MH-Kivi 
hoitaa edelleen omaa sopimuskantaansa, 
mutta uusien kohteiden myynti ja markki-
nointi tehdään Metsähallitus Kiinteistökehi-
tyksessä, MH-Kiven toimitusjohtaja Pekka 
Pamppunen kertoo. 

MH-Kivi on tarkoitus integroida koko-

naan Metsähallitukseen myöhemmin vuo-
den 2018 aikana.

– Muutoksella selkeytämme asiakaspal-
veluamme. Kaikki kaivannaisiin liittyvät 
liiketoiminta-asiat hoidetaan nyt samasta 
paikasta, ja asiakas saa palvelua samoilta 
henkilöiltä riippumatta siitä, onko kyse 
MH-Kiven vai Kiinteistökehityksen koh-
teesta, kaivannaispäällikkö Mika Hytönen 
Metsähallituksesta kertoo.

Metsähallituksen kaivannaisliiketoiminta 
sisältää valtion maa-ainesvarojen tutkimista, 

niiden luvittamista sekä maa-ainesalueiden 
myymistä ja vuokraamista. Myytävät ja 
vuokrattavat kohteet löytyvät kaivannai-
set.fi-sivustolta. 

– Toimintamme on ennen kaikkea edel-
lytysten luomista alan toimijoille, Hytönen 
sanoo. 

Metsähallitus jalostaa maa-aineksia aino-
astaan omaa käyttöään varten, kuten met-
säautoteiden rakentamiseen, ylläpitoon ja 
peruskorjaukseen. Kiviaineksia ei toimiteta 
ulkopuolisille asiakkaille..
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Kolmen maan yhteistyötä 
Paatsjoen molemmin puolin
Paatsjokilaakso muodostaa monipuolisen elinympäristön 
useille eläin- ja kasvilajeille. Rehevä laakso alkaa etelässä 
Inarijärvestä ja leviää kohti pohjoista Barentsinmereen. 
Alueen arvokasta luontoa suojellaan kolmen maan 
kansainvälisellä yhteistyöllä.

TEKSTI PENTTI PIESKI
TEKSTI PENTTI PIESKI

I
narijärven, Suomen Lapin suu-
rimman järven, vesi virtaa Norjan 
ja Venäjän rajalla mutkittelevaa 
Paatsjokea pitkin Barentsinmereen. 
Paatsjokilaakson ja sen lähialueiden 
luontoa sekä lajistoa on jo pitkään 

tutkittu suomalaisten, norjalaisten ja venä-
läisten yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena 
on koota tietoja alueen lajistosta ja kehittää 
luonnon pitkäaikaisseurantaa, mikä tukee 
suojelualueiden kestävää hoitoa ja käyttöä.

Kansainvälisen luonnonsuojeluyhteis-
työn juuret ovat 1990-luvulla, jolloin kol-
men maan ympäristöviranomaiset tapasivat 
ensimmäisiä kertoja, kokoustivat ja keskus-
telivat sekä tekivät maastoretkiä. Yhteistyö 
on kantanut monenlaista hedelmää. Konk-
reettisin lopputulos on vuonna 2008 perus-
tettu vajaan 2 000 neliökilometrin laajuinen 
Pasvik–Inari-rajapuisto.

– Vuotuiset tapaamiset ovat olleet yh-
teistyön kantava voima. Ne ovat lisänneet 
kolmen maan luonnonsuojelualueita hallin-
noivien toimijoiden keskinäistä ymmärrystä 
ja arvostusta. Myös tietämys luonnonsuo-
jelun tilasta on karttunut suuresti, erikois-
suunnittelija Riina Tervo Metsähallituksen 
Luontopalveluista kertoo.

Paatsjoki on Pasvik–Inari-rajapuiston sy-
dän. Se on yhdistävä tekijä pienien järvien,
 soiden ja vanhan pohjoisen havumetsän 
muodostamassa maisemamosaiikissa. Tällä 
erämaisella seudulla eurooppalaiset, itäiset 
ja arktiset eliölajit kohtaavat.

– Alue on myös eri kulttuurien kohtaa-
mispaikka. Se on saamelaisten kotiseutu-
aluetta. Historialliselta ajalta lähtien myös 
venäläisiä, suomalaisia ja norjalaisia on 
muuttanut alueelle, Tervo kertoo. 

kertoo.
Kansainvälinen yhteistyö on Suomelle 

monin tavoin tärkeää. 
– Jo Lapin luontopalveluyksikön muo-

dostamisen yhteydessä asetimme itsellemme 
tavoitteeksi, että mahdollisimman monella 
on yhteydenpitoa kollegoiden kanssa yli ra-
jojen. Tunnemme toisemme ja toimintamme
aina kenttäväestä johtajistoon asti, Luonto-
palvelujen aluejohtaja Jyrki Tolonen kertoo. 

Kolmen maan yhteistyöhön voi tutustua 
tarkemmin osoitteessa: pasvik-inari.net..

Rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön 
avulla halutaan edistää yhteydenpitoa Pas-
vik–Inari-alueen ihmisten, kuntien, tutki-
joiden ja luonnonsuojeluviranomaisten vä-
lillä. Luonnonsuojelualueiden kestävä hoito 
ja käyttö sekä ympäristön tilan seuranta yl-
läpitävät alueen luonto- ja kulttuuriarvoja. 
Yhteistyön tavoitteena on myös parantaa 
luontomatkailun edellytyksiä ja kehittää 
aluetaloutta.

Yhteistyöllä kansainvälinen 
sertifiointi
Pasvik–Inari-rajapuistolle on myönnetty 
Euroopan luonnonsuojelualueiden liiton, 
EUROPARCin, valtioiden rajat ylittävän 
luonnonsuojelutyön sertifikaatti ”Trans-
boundary Parks – Following Nature’s De-
sign” -ohjelmassa.

– Kansainvälinen yhteistyö toimii kol-
mella eri aikavyöhykkeellä, joiden alueella 
järjestetään tapaamisia paikan päällä ja ver-
kossa. Työkielenä on englanti, ja taustalla on 
vähintään neljä kansallista kieltä, kun huo-
mioidaan myös saamen kielet. Yhteistyön 
suolana ovat upeat ihmiset kulttuuritaustoi-
neen ja tarinoineen, ja kolme eri valuuttaa 
riemastuttavat erityisesti hankehallinnossa, 
Tervo kuvailee yhteistyötä.

Yhteistyö hoidetaan pääasiassa oman 
työn ohessa. Hankkeiden kautta on mah-
dollista saada isompia asioita aikaan. 

Maaliskuussa 2018 odotettiin maltta-
mattomina, että EU:n naapuruusohjelma 
ENI Kolarctic CBC käynnistyy rahoitus-
ohjelman ratifioimisen myötä.

– Rahoituksella voitaisiin käynnistää 
muun muassa Norjan, Venäjän ja Suomen 
luontokeskuksia verkostoiva hanke, Tervo 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

KARHUSEURANTAA on tehty vuosina 
2007, 2011 ja 2015. Seuraava seuranta olisi 
tarkoitus toteuttaa vuonna 2019, mikäli hank-
keelle saadaan rahoitus.

Petsamon, Paatsjoen ja Inarin alueen karhu-
populaatiota seurataan joka neljäs vuosi Ameri-
kassa kehitetyllä tutkimusmenetelmällä. 

– Seurannan perusteella karhuja on eniten 
Paatsjoen laaksossa Norjan puolella ja liikku-
mista tapahtuu eniten Suomen ja Norjan välillä. 
Venäjällä joki rajoittaa liikkumista, Lapin Luon-
topalvelujen ylitarkastaja Tuomo Ollila kertoo.

Seurantaa tehdään 25 neliökilometrin ruu-
duilla. Ruudun sisällä on karhuansa, jonne on 
laitettu kanto- tai kunttaläjä ja pahanhajuinen 
syötti, joka vetää karhuja puoleensa. Alueen ym-
pärillä on 30–40 sentin korkeudella piikkilanka, 
jonka alitse karhut ryömivät. Piikkeihin tarttu-
neista karvoista saadaan dna-näytteet.

Tietoja vaihdetaan myös esimerkiksi naaleis-
ta ja tunturihaukoista, ahmoista ja kotkista..

Luonto ja eläimet 
eivät tunne rajoja

Rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön avulla halutaan 
edistää yhteydenpitoa Pasvik–Inari-alueen ihmisten, kuntien, 
tutkijoiden ja luonnonsuojeluviranomaisten välillä. 

PASVIK–INARI-YHTEISTYÖHÖN
OSALLISTUVAT LUONNON-
SUOJELUALUEET 

Suomi
• Vätsärin erämaa-alue, mukaan ollaan 
liittämässä myös muu osa Inarijärveä

Norja
• Ylä-Paatsjoen kansallispuisto 
• Ylä-Paatsjoen maisemansuojelualue 
• Paatsjoen luonnonpuisto

Venäjä
• Paatsjoen luonnonpuisto eli 
Pasvik Zapovednik

Rajapuisto lukuina:
• Kokonaispinta-ala n. 1 890 km².
• Vuonna 2017 rajapuistoon arvioitiin 
tehdyn yhteensä noin 11 000 käyntiä 
ja rajapuiston luontokeskuksiin 
yhteensä noin 134 500 käyntiä.

R
II

S
TA

K
A

M
ER

A
N

 K
U

V
A

K
U

V
A

 P
A

U
L 

A
S

PH
O

LM

!(

!(

!(

!(

Nikel

Rajakoski

Vaggatem

Svanvik

Sevettijärvi

Pasvik Zapovednik

Pasvik Nature Reserve

Øvre Pasvik 
Landscape Protection Area

Øvre Pasvik 
National Park

Vätsäri Wilderness Area

Lake Inari

R U S S IA

N O R WAY

F I N L A N D

Pasvik riv
er

Norjalainen tutkimuslaitos Nibio Svanhovd ja Paatsjoen luonnonpuisto 
(Pasvik zapovednik) Venäjällä järjestävät yhteistyössä norjalaisten ja 
venäläisten rajaviranomaisten kanssa vuotuiset vesilintulaskennat.

Suomen, Norjan ja Venäjän rajat ylittävää luonnon-
suojeluyhteistyötä on tehty jo 1990-luvulta lähtien.
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K
iinnostus metsiin yhdis-
tää suomalaisia, ja lähes 
jokaisella suomalaisella 
on jonkinlainen suhde 
metsään. Suomalaisten 
metsäsuhteiden tilaa on 

selvitetty Kestävästi metsäsuhteessa -hank-
keessa, jossa tehdyn kyselyn mukaan metsä 
on henkilökohtaisesti melko tai erittäin 
tärkeä neljälle viidestä suomalaisesta. Vas-
taajista noin 60 prosenttia käy metsässä 
vähintään muutaman kerran kuukaudessa. 
Suosituimmat tavat viettää aikaa metsässä 
ovat metsässä liikkuminen, marjastus ja 
sienestys. 

netilojen että käyttäytymisen näkökulmis-
ta, kertoo tutkimuspäällikkö Anna Rautio 
Kantar TNS:stä. 

Kyselyä edelsi 18 kvalitatiivista syvä-
haastattelua, joiden pohjalta laadittiin ky-
symykset kvantitatiiviseen tutkimukseen. 
Kyselyyn vastasi 1 236 suomalaista, joten 
sen voidaan katsoa edustavan hyvin koko 
väestöä.

Metsäsuhteissa                           
paljon yhteistä
Selvityksessä tunnistettiin kuusi metsään 
liittyvää tunnetyyppiä. Tunnetilojen kirjo 
kuvaa ihmisten tapoja suhtautua metsään ja 
avaa näkemyksiä siihen, mitä kaikkea metsä 
voi yksilölle merkitä ja tarjota. 

Metsä merkitsee eri tunnetyypeille eri 
asioita. Esimerkiksi energiseksi seikkaili-
jaksi nimetty tunnetyyppi hakee metsästä 
toimintaa ja elämyksiä, kun taas määrätie-
toinen sijoittaja suhtautuu metsään ratio-
naalisesti ja hakee sieltä myös taloudellista 
tuottoa. Seesteiselle ylläpitäjälle metsä on 
tärkeä sekä fyysisen että henkisen hyvin-
voinnin lähde, ja huoleton haahuilija puo-
lestaan hakee metsästä iloa ja yhdessäoloa. 

Metsäsuhdeselvitys auttaa ymmärtä-
mään, miten moninaisia suhtautumistapoja 
metsiin on ja miten erilaisia asioita metsistä 
haetaan.  

– Metsäsuhteen perusteella ei voi loke-
roida ihmisiä, ja jokainen metsäsuhde on 
yhtä arvokas. Toisille metsä on henkinen 
paikka, joka antaa voimaa, toiset suhtautu-
vat metsään arkisesti ja järkiperäisesti. Osa 

Tutkimusten mukaan ihmiset tekevät 
suurimman osan valinnoistaan tunteiden 
pohjalta. Tunteet ja tarpeet vaikuttavat 
myös siihen, miten metsään suhtaudutaan. 
Suomalaisten metsään liittyviä tunnetiloja 
ja tarpeita on selvitetty nyt ensimmäistä ker-
taa laajemmin. Selvitys toteutettiin kansain-
välisesti validoidulla tunnetilat huomioi-
valla NeedScope-tutkimusmenetelmällä. Sel-
vityksen toteutti Kantar TNS. 

– Tammikuussa toteutetulla kyselyllä 
haluttiin selvittää, mitä metsä merkitsee 
suomalaisille ja minkälaisia tunteita, hyö-
tyjä ja toimintaa metsään liittyy. Kyselyn 
avulla kartoitettiin metsäsuhdetta sekä tun-

1. Miten kuvailisit suhdettasi metsään?          
– Suhteeni metsään on lämmin, rakastava ja kaihoisa. Asuin 
lapsuuteni metsän reunalla, joten kaikki leikit tapahtuivat metsässä. 
Kaipaan metsään.

2. Onko metsäsuhteesi muuttunut ajan myötä?
– Käyn nykyisin harvoin metsissä, koska asun kaupungissa ja omaa 
mökkiä tai kesäasuntoa ei ole. Ohjasin juuri Turun Kaupunginteat-
terissa esitettävän Taru sormusten herrasta -näytelmän, ja sen met-
säkohtauksiin ammensin lapsuuteni metsämuistoista.
 
 3. Miten hyödynnät metsiä?
– Metsä on minulle terapiaa ja paikka yhdessäololle lasteni ja vaimoni 
kanssa. Konkreettista hyötyä on ehkä muutama sieni silloin tällöin.
 
 4. Mikä on mielipuuhaasi metsässä?
– Pidän metsässä kävelystä sekä kasvien ja lintujen tarkkailusta.
 
 5. Minkälainen on mielimaisemasi?
– Nautin luonnonvaraisesta metsästä, ja mielimaisemaani ovat soiden 
reunamat, metsäpurot ja lammet. 

6. Mistä puusta pidät eniten? 
– Metsävaahterasta.

Haastateltavana turkulainen
teatteriohjaaja MIKKO KOUKI
Haastateltavana turkulainen
teatteriohjaaja MIKKO KOUKI

Suomalaisten metsäsuhde 
on vahva ja moniarvoinen
Suomalaisten metsäsuhdetta selvittäneen kyselyn mukaan 
metsä on 83 prosentille suomalaisista henkilökohtaisesti 
melko tai erittäin tärkeä. Suhtautuminen metsään on 
moniarvoista, ja henkilökohtaisessa metsäsuhteessa voi 
olla monenlaisia ulottuvuuksia. 

METSÄSUHTEITA

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA JARI SALONEN

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
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haluaa mennä metsään yksin rauhoittumaan, osa puoles-
taan kaipaa seuraa ja aktiivista tekemistä, Rautio kertoo.

Selvityksen tekijät korostavat, ettei juuri ketään voi 
luokitella ainoastaan yhteen tunnetyyppiin, sillä jokainen 
metsäsuhde on moniarvoinen. Kaikissa metsäsuhteissa on 
myös yhdistäviä tekijöitä, esimerkiksi halu toimia luon-
non hyväksi. Metsä koetaan kaikille yhteisenä paikkana, 
jossa saa olla oma itsensä ja joka poistaa stressiä. Kaikissa 
tunnetyypeissä pidetään luonnonsuojelua ja metsien vir-
kistyskäyttöä tärkeänä ja hyväksytään myös metsien talou-
dellinen hyödyntäminen, kunhan se tehdään kestävästi.  

Metsä vastaa                                             
erilaisiin tarpeisiin 
Taustatekijöillä – kuten iällä, asuinpaikalla, sukupuolella 
tai esimerkiksi sillä, omistaako metsää vai ei – ei ollut vai-
kutusta siihen, minkälainen tunnetyyppi metsään muo-
dostuu. Sen sijaan suhtautuminen metsään voi vaihdella 
esimerkiksi tarpeiden ja elämäntilanteen sekä ajan ja paikan 
mukaan.

– Hyvä esimerkki tuli esille taustahaastatteluissa, kun 
pääkaupunkiseudulla asuva mies kertoi suhtautumisestaan 
metsään. Hänelle asuinpaikan lähellä sijaitseva metsä oli 
tärkeä virkistys- ja rauhoittumispaikka, joka pitäisi säilyttää 
juuri sellaisena kuin se oli. Sen sijaan suhtautuminen Itä-
Suomessa sijaitsevaan perintömetsään oli aivan erilainen, 
sitä hoidettiin määrätietoisesti ja sieltä haluttiin myös tu-
loja, Rautio kertoo. 

Selvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoitta-
maa ja Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo 
Luston toteuttamaa Kestävästi metsäsuhteessa -hanketta. 
Metsähallitus on osallistunut hankkeeseen työpanoksellaan.

– Selvityksen keskeiset tulokset jaetaan Luston ylläpitä-
mällä Metsäsuhteita-sivustolla, joka toimii metsäsuhdeajat-
telun kotipesänä, toteavat Reetta Karhunkorva ja Leena 
Paaskoski Lustosta.

Aineisto antaa paljon mahdollisuuksia myös Metsähal-
lituksen toiminnan kehittämiseen. Se auttaa esimerkiksi 
ymmärtämään syvemmin asiakkaiden ja sidosryhmien 
metsään liittämiä arvoja ja merkityksiä sekä kehittämään 
erilaisia palveluja ja tuotteita. 

– Valtion metsissä retkeilee, metsästää, kalastaa, kuntoi-
lee, marjastaa ja urakoi vuosittain valtava määrä ihmisiä. 
Meille on tärkeää tietää ja ymmärtää, millaisia tunne- ja 
käyttösuhteita näihin metsiin liittyy. Se auttaa meitä kai-
kessa toiminnan suunnittelussa, sanoo Metsähallituksen 
projektipäällikkö Tuulikki Halla, joka on ollut mukana 
kyselyn suunnittelussa..

Metsä koetaan 
paikkana, jossa saa 
olla oma itsensä.

1 • 201838
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YKSI MEISTÄ

Mitä kaivannaisasiantuntijan 
tehtäviin kuuluu?
– Koordinoin kaivostoimintaan liittyviä 
asioita liiketoiminnan taseeseen kuuluvilla 
mailla. Metsähallituksella on paljon maita 
Pohjois-Suomessa, missä on myös runsaasti 
eri vaiheissa olevia kaivoshankkeita. Valvon 
maanomistajan etua, koostan lausuntoja 
ja pidän yhteyttä eri toimijoiden kanssa. 
Lisäksi toimin kivi- ja maa-ainespuolella 
asiantuntijana.

Minkälainen koulutus                    
sinulla on?
– Olen valmistunut Oulun yliopistosta fi-
losofian maisteriksi, pääaineena geologia ja 
mineralogia.

Missä olet työskennellyt               
aiemmin?
– Siirryin Metsähallitukseen Pohjois-Ruot-
sin Skellefteåsta, missä toimin Björkdalin 
kultakaivoksella kaivosgeologina. Sitä ennen 
olen työskennellyt erilaisissa kaivosalan töis-
sä Suomessa ja Ruotsissa. Tunnen aiempien 
työtehtävieni ansiosta kaivostoiminnan ko-
ko elinkaaren malminetsinnästä kaivoksen 
sulkemiseen asti. Siitä on etua myös nykyi-
sessä työssäni. 

Minkälaista nykyinen                  
työsi on?
– Työhöni kuuluu paljon matkustamista 
ja yhteydenpitoa sekä metsähallituslaisten 
että eri viranomaisten, kaivosyhtiöiden ja 
sidosryhmien kanssa. Hyvin pitkälti kyse on 
maankäytön suunnittelusta ja erilaisten tavoit-
teiden yhteensovittamisesta valtion mailla. 

Mikä on parasta työssäsi?
– Teen tiivistä yhteistyötä Metsähallituk-
sen eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja 
opin siinä samalla itsekin koko ajan uutta. 
Maanomistajan edustajana arvioimme, min-
kälaisia vaikutuksia suunnitelluilla hank-
keilla voi olla esimerkiksi metsätalouteen, 
suojeluarvoihin tai vaikkapa porotalouden 
edellytyksiin. 

Miten vietät vapaa-aikaa?
– Liikun luonnossa, teen metsälenkkejä koi-
rien kanssa, luen, joogaan ja matkustelen. 
Olen myös harrastanut rekikoiraurheilua 
ja kasvattanut kennelissäni siperianhuskyjä 
rekikoiriksi yli 20 vuoden ajan. Olen aktiivi-
sesti mukana rotujärjestön toiminnassa sekä 
järjestäjänä että koetoimitsijana kilpailuissa. 
Rekikoiraharrastuksen kautta olen saanut 
ystäviä ympäri maailman. Lomat tahtovat 
kulua harrastuksen parissa reissaten..

Jenni Hasa on toiminut noin puoli vuotta 
kaivannaisasiantuntijana Metsähallituksessa. 
Geologin koulutuksesta ja aiemmasta työ-
kokemuksesta on hyötyä nykyisessä työssä.  

Paprika, tähtianis ja appelsiini piristävät perinteistä kalakeittoa ja 
tuovat auringon värejä myös ruokapöytään. Keiton kaveriksi sopivat 
paahdettu ruisleipä tai ruiskrutongit, jotka voi tehdä valmiiksi jo 
edellisenä päivänä.

Aurinkoinen kalakeitto
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TAPAHTUMIA

LISÄÄ LUONTOKESKUSTEN
TAPAHTUMIA OSOITTEESSA
www.luontoon.fi

7SUMMITS LUMITURVALLI-
SUUSKOULUTUS YLLÄKSELLÄ 
6.4.2018
Miten liikut turvallisesti lumella? Tule päi-
vittämään tietämyksesi lumiturvallisuus-
luennolle Yllästunturin Luontokeskus Kel-
lokkaaseen 6.4.2018 klo 18.30–20.00. Esi-
tys on avoin ja maksuton. Yhteistyössä 7Sum-
mits, Ski Patrol Ylläs ja Metsähallitus. Lisä-
tietoja: luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus

VUODEN LUONTOKUVAT 2017 
RIIHISAARESSA 22.4.2018 ASTI
37. kerran järjestetyn Vuoden Luontokuva 
-kilpailun voittajaksi lokakuussa 2017 va-
littiin kuhmolaisen Ville Heikkisen kärp-
päkuva ”Talven odotus”. Vuoden Luonto-
kuvasta, kilpailun sarjavoittajista ja muista 
kilpailussa palkituista kuvista on koottu 
näyttelykokonaisuus, joka on nyt esillä Sa-
vonlinnan Riihisaaressa. Lisätietoja: 
savonlinna.fi/riihisaari

TAIKAYÖ JA TÄHTIHETKIÄ 
-LUONTOKUVIA KOLILLA 
2.5.2018 ASTI
Nurmeslainen valokuvaaja Reino Turunen 
on kuvannut Pielisen alueen luontoa vuo-
sikymmenten ajan. Alueen luonnon mo-
nimuotoisuus on tullut Turuselle tutuksi 
lukuisilla kuvausretkillä, ja hänen taiton-
sa ennakoida valoja ja tunnelmia välittyy 
upeista kuvista.  Näyttelyyn on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: luontoon.fi/kolinluontokeskus

TULUKSET JA TILAPÄISET         
TULENTEKOTAIDOT -KURSSI 
HALTIASSA 6.5.2018
Opi tekemään tuli perinteisillä tuluksilla, 
kokeilemaan kitkatulta ja käyttämään tila-
päisvälineitä tulen sytyttämiseen. Kurssilla 
saat tietoa luonnosta löytyvistä sytykkeistä 
ja tulipuista. Lisäksi sinulla on mahdolli-
suus opetella vuolemaan kauniita ja toimi-
via kiehisiä. Kurssin kesto klo 13–17, hinta 
50 €. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
mika.kalakoski@gmail.com

LAPIN ERÄMESSUT                      
ROVANIEMELLÄ 10.–13.5.2018
Metsähallitus on mukana Lapin Erämes-
suilla Lappi Areenalla. Erämessut ovat 
eräihmisten kohtauspaikka ja täynnä mie-
lenkiintoista ohjelmaa. Luvassa on näke-
mistä, kokemista, oppimista, maistamista 
ja mahdollisuus ostoksiin. Lisätietoja: 
lapinmessut.fi/lapin-eramessut

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA SINI SALMIRINNE

1 sipuli
2 porkkanaa
1 oranssi tai keltainen paprika
1 fenkoli
1 rkl voita tai rypsiöljyä
1 tl currya tai kurkumaa
7,5 dl–1 l kalalientä
1 tähtianis
1–2 appelsiinia
400 g suomalaista kuha- ja siikafileetä
suolaa
tuoretta tilliä

1. Kuori sipuli ja porkkanat. Huuhtele paprika 
ja fenkoli. Leikkaa kasvikset lohkoiksi.
2. Kuumenna rasva kattilassa, lisää currya tai 
kurkumaa. Lisää kasvikset ja kääntele hetki.
3. Kaada joukkoon kalaliemi ja lisää tähtianis. 
Keitä 10–15 min., kunnes kasvikset ovat 
kypsyneet.
4. Pese appelsiini huolellisesti ja kuivaa. 
Raasta oranssia kuorta ja puserra appelsiinista 
mehu. Lisää keittoon.
5. Paloittele nahattomat kalafileet. 
Lisää kalapalat keittoon yhdessä tuoreen, 
hienonnetun tillin kanssa. 
6. Keitä noin 3–4 min., kunnes kala on kypsää.
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METSÄHALLITUS on kehittämässä Lapin ammattikorkeakoulun 
kanssa sovellusta, jolla voidaan havainnollistaa erilaisten metsänkä-
sittelyvaihtoehtojen vaikutuksia metsämaisemaan. Sovelluksessa 
voidaan yhdistää Metsähallituksen paikkatietojärjestelmästä saatavia 
puusto- ja maastotietoja peliteollisuudesta tuttuun virtuaalimaail-
maan. 

– Monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa maiseman huomioon 
ottaminen ja toimenpiteiden visuaalisten vaikutusten arviointi ovat 
keskeisiä kehittämisen osa-alueita. Virtuaalimallien avulla voidaan 
havainnollistaa erilaisten toimenpiteiden ja maankäyttöratkaisujen 
vaikutuksia sekä metsän muuttumista ajan myötä, kertoo Metsähal-
lituksen paikkatietoasiantuntija Pirjo Korhonen. 

Virtuaalimallinnusta hyödynnetään jo varsin laajasti erilaisissa so-
velluksissa. Metsäympäristön mallintaminen on haastavaa ja työlästä 
luontoympäristön suuren vaihtelevuuden takia. Toisena haasteena 
on havainnollistaa, miltä sama metsä näyttää esimerkiksi harven-
nushakkuun jälkeen ja kuinka näkymä muuttuu, kun puut kasvavat.

– Selvitimme, minkälaisia sovelluksia ja virtuaalimalleja on käy-
tössä ja miten ne soveltuvat meidän tarpeisiimme. Tällä hetkellä 
lupaavimmalta vaikuttaa Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalimet-
säsovellus. Sovelluksen avulla käyttäjä voi muodostaa vapaasti toi-
menpiteitä ja toimenpidegeometrioita, ja sovellus generoi ne nopeasti 
virtuaalimalliksi. Metsän kasvattaminen generoidaan kasvumallin 
perusteella. 

Sovelluksessa puustotiedot ja tiedot maaston muodoista saadaan 
suoraan Metsähallituksen laserkeilausaineistosta. Kasvun laskennassa 
virtuaalimetsäsovellus käyttää oikeisiin kasvumalleihin perustuvaa 
Simo-järjestelmää. 

– Kun tiedot yhdistetään toisiinsa, saadaan todenmukainen kuva 
olemassa olevasta metsästä ja siellä tehtävistä toimenpiteistä. Vir-
tuaalinen metsän kasvattaminen toimii reaaliajassa toimenpiteiden 
kanssa, eli käyttäjä voi muodostaa havainnollisia virtuaalimalleja 
vapaasti esimerkiksi 10 tai 20 vuoden päähän. 

Pelikoneessa toimivassa sovelluksessa katsoja voi tarkastella metsää 
sekä maanpinnan tasosta että ilmasta käsin ja seurata metsän kehit-
tymistä useiden vuosikymmenten päähän. 

– Malli vaatii vielä kehittämistä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, 
että virtuaalimallinnus voisi olla osa Metsähallituksen suunnittelu-
järjestelmää. Siten luonnonvarojen käytön suunnittelua saataisiin 
kehitettyä entistä havainnollisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. 
Sovellus antaisi tukea erilaisten toimenpiteiden ja maankäytön suun-
nittelun vaihtoehtojen vertailuun, pohtii Korhonen..

POIKKEUKSELLISEN luminen talvi on aiheuttanut tuhoja 
Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Valtion monikäyt-
tömetsien lumituhojen kartoituksessa on hyödynnetty sekä paikka-
tietoaineistoja että helikopterilla tehtyjä tarkastuslentoja. 

– Teimme ensin paikkatietoaineistoomme maaston korkeuteen 
pohjautuvan teemakartan, sillä havaintojen perusteella tuhot alka-
vat reilun 200 metrin korkeudelta. Lisäksi laadimme teemakartan 
keskimääräisestä lumikuormasta 30 vuoden ajanjaksolta. Aineiston 
avulla pystyimme kohdistamaan lentoja ja maastotarkastuksia toden-
näköisimmille lumituhoalueille, Metsähallituksen metsienkäyttö- ja 
suunnittelujohtaja Pertti Tuomi kuvailee.

Kevättalven aikana tuhoja on arvioitu Kainuussa ja Pohjois-
Karjalassa helikopterista käsin. Lennettävä alue oli lähes 100 000 
hehtaaria. Pieniä erillään olevia kohteita tarkastettiin suoraan maas-
tokäynneillä. Helikopteri-inventointi osoittautui tehokkaaksi tavaksi 
kokonaiskuvan saamiseen sekä hyväksi pohjaksi maastossa tehtäville 
tarkemmille suunnitteluille. 

– Lensimme kahden suunnittelijan pareina 13 tunnissa 45 000 
hehtaarin alueen tallentaen maastotietokoneille tuhotiedot, kertoo 
tiimiesimies Markku Naasko Nurmeksesta.

Puunkorjuu lumituhoalueilla on jo hyvässä vauhdissa. Lumitu-
hojen korjuu vaikuttaa hakkuiden kohdentamisiin muttei Metsähal-
lituksen kokonaiskorjuumääriin.

– Hyönteistuhojen minimoimiseksi pyrimme korjaamaan puustoa 
tuhoutuneilta kohteilta mahdollisimman paljon heinäkuun alkuun 
mennessä, Tuomi kertoo. 

Kaikkea puuta ei tuhoalueilta saada korjattua pois, ja tuhoista 
aiheutuu vääjäämättä myös merkittävää taloudellista vahinkoa. 

– Hajakaatoja ei ole mahdollista korjata, joten lahopuuta jää nyt 
metsiin runsaasti. Se on metsien monimuotoisuuden kannalta hyvä 
asia, Tuomi kertoo..

Virtuaalimalli 
havainnollistaa 
metsien käsittelyn 
vaikutuksia

METSÄHALLITUS jatkaa yhdenvertaisen luontoliikunnan ke-
hittämistä Polku luontoon -hankkeella. Hankkeen pitkän aikavälin 
tavoitteena on lisätä omatoimista ja yhteisöjen luontoliikuntaa sekä 
virkistys- ja kuntoutustoimintaa luonnossa. Tavoitteiden saavutta-
miseksi eri puolilla Suomea järjestetään soveltavan luontoliikunnan 
tilaisuuksia sekä tehdään lukuisia muita toimenpiteitä viestinnästä 
palveluiden arviointiin. 

Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko 
jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus voi vaikuttaa merkittä-
västi liikkumisen mahdollisuuksiin ja myös esimerkiksi perheiden ja 
yhteisöjen yhteisiin harrastuksiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat se-
kä apuvälineellä liikkuvat että liikkujat, joiden vamma tai sairaus ei 
näy päällepäin. Tärkeä kohderyhmä ovat myös terveyden edistämisen 
ammattilaiset ja asiantuntijat sekä luontoliikuntapalveluita tuottavat 
yritykset, julkiset toimijat ja järjestöt.  

Polku luontoon on luonteva jatkumo Rohkeasti luontoon -hank-
keelle. Rohkeasti luontoon -hankkeessa kävi ilmi, että luontoliikun-
taan soveltuvia yhdenvertaisia palveluita on jo tarjolla melko moni-
puolisesti, mutta palveluiden tunnettuutta tulisi lisätä ja viestintää 
kehittää. Lisäksi eri sektorien ja asiakkaiden välistä soveltavan luon-
toliikunnan yhteistyötä tulisi lisätä huomattavasti.

Toteutuksessa on mukana laaja kumppaniverkosto. Pääyhteistyö-
kumppanina sekä soveltavan liikunnan asiantuntijana on valtakunnal-
linen liikuntajärjestö Soveltava Liikunta SoveLi ry. Yhteistyön myötä 
poikkisektorista yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
tiivistetään huomioiden erityisesti pitkäaikaissairaat ja vammaiset 
luonnossa liikkujat.     

Polku luontoon -päivissä osallistujia johdatellaan luontoliikunnan 
teemoihin asiantuntija-alustusten avulla. Luontoliikunnan haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin pureudutaan yhdessä palvelumuotoilun keinoin. 

Kaikille avoimien tapahtumien lisäksi kokemusasiantuntijoille 
järjestetään tilaisuuksia, joissa syvennytään asiakasnäkökulmaan. 
Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin helmikuussa Savonlinnan kir-
jastossa. Keskusteluissa korostuivat esteettömien palveluiden tarve, 

luontoliikunnan elämyksellisyys sekä monipuolisten luontoliikunta-
mahdollisuuksien merkitys niin lähiluonnossa, kansallispuistoissa kuin 
muissakin retkikohteissa. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden ja 
luonnossa liikkujien välillä koettiin tärkeäksi..

METSÄHALLITUS maksaa hyvin suoriutuneille metsänhoitoyrit-
täjille palkkion, jonka suuruus määräytyy urakointipalvelun laadun 
ja toteutuspinta-alan mukaan.

Kaivinkonemuokkauksen laatupalkkiot maksettiin nyt ensimmäis-
tä kertaa. Vuodelta 2017 maksettavien palkkioiden suuruus vaihtelee 
yrityksittäin noin kuudensadan ja neljäntuhannen euron välillä. Laa-
tupalkkio on yrittäjän saama rahallinen vastine niille panostuksille, 
joita yrittäjä on tehnyt ammattitaitoisten kuljettajien valintaan ja 
kouluttamiseen, korkeatasoisen työn tekemiseen ja työjäljen oma-
valvontaan.

– Arvostamme laatutyötä, joka edesauttaa maanmuokkausta seu-
raavia metsänkasvatuksen vaiheita. Kaivinkonemuokkauksessa tämä 

tarkoittaa esimerkiksi onnistunutta istutustyötä ja uudistamista sekä 
taimikonhoitoa ja puuston kasvatusta, Metsähallituksen metsänhoi-
tojohtaja Heikki Savolainen kertoo.

Laatupalkkiota on tarkoitus laajentaa vuodelle 2019. 
– Metsänhoidossa pohdimme parhaillaan, mitä työlajeja laajennus 

koskee. Päätöksiä ei ole vielä tehty, Savolainen toteaa.
Palkkiojärjestelmä laajennetaan tänä vuonna kattamaan myös 

puunkorjuuyrittäjät.
– Puunkorjuussa maksettavan laatupalkkion kokonaismäärä voi 

nousta isoksi, jos riittävän moni yrittäjä ylittää laatupalkkion saami-
seen vaadittavat minimiehdot, korjuupäällikkö Sami Hakala kan-
nustaa..

Polku luontoon – luontoliikuntaa kaikille 

Metsähallitus palkitsee hyvästä suorituksesta 

LISÄTIETOJA HANKKEESTA: 
www.metsa.fi/polkuluontoon       

TEKSTI SARI HILTUNEN

TEKSTI RIIKKA MANSIKKAVIITA

TEKSTI PÄIVI LAZAROV

Metsähallitus 
kartoittaa 
lumituhoja  
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Kevättalven aikana tuhoja on arvioitu Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 
helikopterista käsin.
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