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Metsähallituksessa on käytössä laaja 
valikoima erilaisia hakkuutapoja.

Mari Kallioisen 
johtama PURASU-
hanke on herättänyt 
kiinnostusta 
mekaanisessa 
metsäteollisuudessa.

Suomen Pankissa työskentelevä 
Anna Hyrske on yksi vastuullisen 
sijoittamisen edelläkävijöistä 
Suomessa.
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 Eri puolilla Suomea valtion omistamilla ja 
Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla 
kaivurit lapioivat umpeen suo-ojia, metsu-
rit ja hakkuukoneet kaatavat puita niittyjen 
laidoilta sekä talkootyöläiset kärräävät soraa 
virtavesiin ja repivät irti kurtturuusua me-

renrannoilla. Mistä on kyse?
Kyse on monimuotoisuuden vaalimisesta. Maailman-

laajuisesti ja myös Suomessa luonnon monimuotoisuus 
– ihmisenkin elinehto – on vakavasti köyhtynyt ja köyh-
tyy edelleen. Metsähallituksen perustehtävä on käyttää, 
hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja 
vesiomaisuutta kestävästi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on ylläpitää ja kehittää luonnon monimuotoisuutta ja sa-
malla tukea Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 
2035.

Luonnontilan ennallistaminen ja luonnonhoito ovat 
keskeisiä toimenpiteitä, joilla Metsähallitus pyrkii pa-
rantamaan heikentyneiden elinympäristöjen tilaa ja 
siten lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Uudessa 
strategiassamme näille toimille on asetettu ennennäke-
mättömän kovat tavoitteet. Vuoteen 2023 mennessä on 

määrä kunnostaa heikentyneitä elinympäristöjä 
mittavasti:  liiketoiminnan alueilla 4 760 heh-
taaria ja luonnonsuojelualueilla peräti 17 000 
hehtaaria.

Laajamittaisimmat elinympäristöjen kun-
nostustoimet tehdään ojitetuilla soilla. Suo-
jelualueilla ojitettujen soiden ennallistaminen 
käynnistettiin pienimuotoisesti jo 1980-lu-
vulla, mutta nyt töitä tehdään laajasti osana 
ympäristöministeriön HELMI-ohjelmaa sekä isoissa EU LIFE -hankkeissa. Epäonnistuneita ojitusalueita 
ennallistetaan myös liiketoiminnan alueilla. Lähellä sijaitsevien virtavesien kunnostus on usein osa ennal-
listamistoimien kokonaisuutta. Virtavesiä kunnostetaan poistamalla kalojen vaellusesteitä ja kunnostamalla 
kutusoraikkoja.

Kun soiden ja virtavesien kunnostukset kohdennetaan samoille valuma-alueille, kunnostustoimista saadaan 
suurin mahdollinen hyöty.

Metsähallituksen tekemät elinympäristöjen kunnostustoimet sisältävät edellä mainittujen lisäksi paljon 
muitakin toimia, kuten kuusten poistoa lehdoista, umpeen kasvavien perinneympäristöjen ja lintuvesien kun-
nostamista, vieraslajien poistoa sekä hallittua kulotusta ja ennallistamispolttoja palaneesta puusta riippuvaisten 
eliölajien auttamiseksi. Ehkä kaikkein eksoottisimpia kunnostustoimia ovat meriajokkaan palautusistutukset 
merenpohjille. 

Monimuotoisuuden vaaliminen edellyttää yhteistyötä – siihen mekin Metsähallituksessa panostamme 
entistä enemmän..
            
       Vantaalla 9.12.2020                                                                                                    
       Timo Tanninen                                                                                                                           
       Luontopalvelujohtaja 
      

Luonto takaisin! 

PÄÄKIRJOITUS AJANKOHTAISTA

VEDENALAISEN meriluonnon monimuo-
toisuutta inventoiva VELMU-ohjelma on 
voittanut Euroopan komission myöntämän 
arvostetun Natura 2000 -palkinnon. 

Natura 2000 -palkinnot on suunnattu 
hankkeille, jotka ovat edistäneet erityisesti Eu-
roopan luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
esimerkiksi kehittämällä suojelualueverkostoa 
ja lisäämällä suuren yleisön luontotietoisuutta.

Kansainväliseen kilpailuun osallistui kaik-
kiaan 79 ehdokasta, joista 27 ylsi finaaliin 
asti. Luonnonsuojelu-sarjan voitosta kilpaili 
VELMU-ohjelman kanssa seitsemän muuta 

hanketta.
Vuonna 2004 alkanutta VELMU-ohjelmaa 

koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja työssä 
on mukana useita eri organisaatioita. Yhtenä 
keskeisenä toimijana on Metsähallitus, joka 
toteuttaa suurimman osan sukelluksista, joilla 
kerätään tietoa eliöistä.  

Palkintokomitea nosti perusteluissaan esille 
VELMU-ohjelman keräämät yli 150 000 ha-
vaintoa, tehokkaat ja uudenaikaiset menetel-
mät, laajan yhteistyöverkoston sekä erityisesti 
ohjelman vaikutukset Suomen merensuojelun 
kehittämiseen..

Metsähallitus 
kolmanneksi 
Vastuullinen kesä-
duuni -kampanjassa 

tonttia myynnissä

Natura 2000 -palkinto 
VELMU-ohjelmalle

METSÄHALLITUKSELLA on myynnissä yli 
tuhat tonttia. Ne sijaitsevat valtion mailla eri 
puolilla Suomea, jokien ja järvien rannoil-
la sekä tuntureilla. Saatavilla on yhteensä 
yli tuhat ranta- ja matkailukeskustonttia. 
Suurin osa niistä on lomarakentamiseen 
tarkoitettuja mökkitontteja, mutta tarjolla 
on myös omakotirakentamiseen ja liiketoi-
mintaan sopivia kohteita. Lisätietoa myytä-
vistä ja myös vuokrattavista tonteista saa 
osoitteesta www.laatumaa.fi..

VASTUULLINEN kesäduuni -kampanja 
palkitsee vuosittain vuoden vastuullisim-
mat kesätyöpaikat. Jokainen kampanjassa 
mukana oleva yritys voi osallistua Suomen 
suurimpaan kesätyökokemuksia kartoitta-
vaan Kesäduuni-tutkimukseen, jossa kesä-
työntekijät saavat äänensä kuuluviin. 

Vastuullisin kesäduuni -kilpailun tulok-
set perustuvat täysin kesätyöntekijöiden 
arvioihin. Työnantajat kilpailevat organisaa-
tion koon mukaan kolmessa eri kategorias-
sa: 1000Plus, suuret yritykset sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset.

Vuonna 2020 kilpailuun osallistui 114 ke-
sätyönantajaa, joille kertyi yhteensä 6404 
arviota kesätyöntekijöiltä. Vuoden 2020 
vastuullisimmiksi kesätyönantajiksi nousi-
vat Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Keski-
näinen työeläkeyhtiö Varma sekä Alfa Laval 
Aalborg Oy.

Toiselle sijalle ylsivät LähiTapiola, Efora 
Oy ja Kiinteistö Oy M2-Kodit, ja kolman-
neksi tulivat Metsähallitus, Metroauto Oy 
sekä Sucros Oy. .

VIIME KESÄNÄ kalastus sai paljon uusia har-
rastajia, ja kuluvan vuoden kalastonhoitomak-
sujen tuotto on ylittänyt jo 10 miljoonaa euroa. 

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastami-
seen yhdellä vieheellä lähes koko maassa niissä 
vesistöissä, joissa kalastusta ei ole rajoitettu. 
Kalastonhoitomaksu on pakollinen, jos on iäl-
tään 18–64-vuotias ja kalastaa muuten kuin 
pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. 
Maksun voi lunastaa koko kalenterivuodeksi, 
viikoksi tai vuorokaudeksi.

Kalastonhoitomaksusta on tullut myös suo-
sittu lahjatuote. Luvan voi ostaa Eräluvat.fi-

verkkokaupasta ja maksukuitin voi toimittaa 
saajalle sähköpostitse silloinkin, kun tapaami-
nen ei onnistu. 

Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsä-
hallituksen verkkokaupasta osoitteesta www.
eraluvat.fi tai palvelunumerosta 020 69 2424. 
Lupia myydään myös R-kioskilla ja Eräluvat-
sovelluksessa, mutta sovelluksella luvan voi 
ostaa ainoastaan itselleen.

Metsähallitus tilittää kalastonhoitomaksut 
maa- ja metsätalousministeriölle. Varoilla yllä-
pidetään kalastusmahdollisuuksia ja edistetään 
kalavesien hoitoa..

Vuoden 2021 
kalastonhoitomaksu myynnissä 

UHANALAINEN valkoselkätikkakanta on edelleen hyvässä kas-
vussa. Metsähallituksen ja BirdLife Suomen seurannassa löytyi 
ennätyksellisesti yli 300 reviiriä ja niiltä varmistui yli 160 pesintää. 

– Viime talvi oli poikkeuksellisen lauha ja lumeton, mikä 
helpotti suuresti valkoselkätikkojen ja erityisesti nuorten, vasta 
pesintäänsä aloittelevien tikkojen selviytymistä ankarimman vuo-
denajan yli, valkoselkätikkaseurantaa koordinoinut Timo Laine 
kertoo. 

Nuorten lintujen osuus populaatiossa on kasvanut myös vuo-
sien 2015 ja 2019 massavaellusten seurauksena. Valkoselkätikan 
pesivä kanta painottuu edelleen maan itä- ja kaakkoisosiin, mutta 
se on vahvistumassa vähitellen myös muualla sisämaassa sekä lou-
naisella ja läntisellä rannikolla. 

Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa valkoselkätikka mää-
riteltiin vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Kannankasvu antaa toiveita 
lajin nostamiseksi astetta parempaan eli silmällä pidettävien (NT) 
lajien luokkaan..

Valkoselkätikalla 
ennätyksellinen pesimävuosi 
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Peliä ei ole 
vielä menetetty 
Peliä ei ole 
vielä menetetty 

Professori Ilari Sääksjärvi:Professori Ilari Sääksjärvi:Professori Ilari Sääksjärvi:

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on globaali ongelma, 
joka on ihmiskunnan tulevaisuudelle yhtä vakava uhka kuin 
ilmastonmuutos. Professori Ilari Sääksjärven mukaan jokaisen 
olisi hyvä ymmärtää tämä tosiasia viimeistään nyt.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on globaali ongelma, 
joka on ihmiskunnan tulevaisuudelle yhtä vakava uhka kuin 
ilmastonmuutos. Professori Ilari Sääksjärven mukaan jokaisen 
olisi hyvä ymmärtää tämä tosiasia viimeistään nyt.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on globaali ongelma, 
joka on ihmiskunnan tulevaisuudelle yhtä vakava uhka kuin 
ilmastonmuutos. Professori Ilari Sääksjärven mukaan jokaisen 
olisi hyvä ymmärtää tämä tosiasia viimeistään nyt.

LUONNON MONIMUOTOISUUS
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– Amazonian luonto on kiehtova. 
Olemme löytäneet sieltä esimerkiksi lajeja, 
jotka kykenevät muuttamaan loisimiensa 
isäntälajien käyttäytymistä monimutkaisella 
tavalla, Turun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa kuvattu Ilari Sääksjärvi kertoo. 

– Amazonian luonto on kiehtova. 
Olemme löytäneet sieltä esimerkiksi lajeja, 
jotka kykenevät muuttamaan loisimiensa 
isäntälajien käyttäytymistä monimutkaisella 
tavalla, Turun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa kuvattu Ilari Sääksjärvi kertoo. 

– Amazonian luonto on kiehtova. 
Olemme löytäneet sieltä esimerkiksi lajeja, 
jotka kykenevät muuttamaan loisimiensa 
isäntälajien käyttäytymistä monimutkaisella 
tavalla, Turun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa kuvattu Ilari Sääksjärvi kertoo. 

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA TURUN YLIOPISTO/HANNA OKSANEN
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 B iodiversiteettikriisi eli luonnon 
monimuotoisuuden köyhty-
minen on jäänyt julkisuu-
dessa vähemmälle huomiolle 
kuin ilmastonmuutos, jonka 
painavimmat syyt ja seurauk-

set alkavat olla jo useimpien ihmisten tie-
dossa. Myös luonnon köyhtymisen syyt ja 
seuraukset pitäisi tiedostaa nykyistä laajem-
min, jotta meneillään oleva kehitys saataisiin 
kääntymään. 

– Tosiasiassa nämä kaksi maailmanlaa-
juista ongelmaa ovat vahvasti kytköksissä 
toisiinsa, minkä vuoksi niistä pitäisi pu-
hua rinnakkain – ja näin yhä useammin 
tehdäänkin. Luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen kiihdyttää ilmastonmuutosta 
ja päinvastoin. Jos nykyistä kehitystä ei saa-
da pysähtymään, tulevaisuutemme ei näytä 
hyvältä, Turun yliopiston biodiversiteet-
titutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi 
sanoo.

Sääksjärvi painottaa, että luonnon köyh-
tyminen ei ole pelkästään ympäristökriisi: se 
on vakava uhka myös ihmiskunnalle. 

– Luonnon köyhtyminen vaikuttaa niin 
talouteen, turvallisuuteen, terveyteen kuin 
elämänlaatuunkin – enemmän ja laajemmin 
kuin moni tulee edes ajatelleeksi. 

Monissa maissa monimuotoisuuden vä-
heneminen on jo nyt vaikuttanut dramaat-
tisesti muun muassa ruuantuotantoon. 
Hyvänä esimerkkinä on pölyttäjien määrän 
romahtaminen. Pienten pölyttäjien katoa-
misella on yllättävän suuria vaikutuksia. 

– Esimerkiksi Kiinassa on jo jouduttu 
pölyttämään omenapuita käsin. Jokainen 
voi miettiä, miten käy hedelmien saata-
vuudelle ja hinnoille, jos pölyttäjien kato 

silliinin keksimistä.
Sääksjärven oma tutkimusryhmä on löy-

tänyt alueelta lukuisia uusia ja mielenkiin-
toisia lajeja.   

 – Olemme löytäneet muun muassa lois-
pistiäisiä, joiden myrkyillä on antibioottisia 
vaikutuksia. Tämänkaltaiset löydöt saattavat 
olla tulevaisuutemme kannalta äärimmäisen 
tärkeitä, sillä nykyisille antibiooteille vastus-
tuskykyisten bakteereiden määrä on kasva-
nut huolestuttavasti. 

Sademetsiä raivataan muun muassa soi-
japelloiksi ja karjalaitumiksi, mutta ne eivät 
ole ainoita syitä nykytilanteeseen. Moni-
muotoisuutta köyhdyttävät myös valtavat 
patohankkeet, huumeviljelmät, metsien va-
likoivat hakkuut, uhanalaisten lajien kauppa 
sekä öljy- ja kaasuteollisuus.

– Taustalla on laaja vyyhti ongelmia, 
joihin pitää löytää kestäviä ratkaisuja. Sa-
demetsät ovat vielä pelastettavissa, jos nyt 
ymmärretään toimia viisaasti. 

Muutos vaatii                              
kansainvälistä yhteistyötä
Entä millaiseksi biodiversiteettitutkimuk-
sen professori arvioi Suomen tilanteen? 
Sääksjärven mukaan ympäristöarvoihin 
suhtaudutaan Suomessa huomattavasti va-
kavammin kuin monissa muissa maissa ja 
monimuotoisuuden suojelemiseksi on tehty 
pitkäjänteistä työtä.  

– Tästä huolimatta meilläkään ei ole 
varaa paukutella henkseleitä. Uhanalaisten 
lajien määrä on kasvanut, vaikka joidenkin 
yksittäisten lajien suojeluhankkeet ovatkin 
olleet menestystarinoita. Myös monet elin-
ympäristöt ovat muuttuneet uhanalaisiksi.

– Suomi on Euroopan metsäisin maa. 

– Sillä on äärettömän paljon väliä. Ama-
zonian sademetsät vastaavat pinta-alaltaan 
Länsi-Euroopan kokoista aluetta, ja niillä on 
valtava merkitys koko maapallon monimuo-
toisuuteen ja ilmastoon. Ne ovat maailman 
tärkein hiilivarasto, jonka tuhoutuminen 
olisi kohtalokasta. Jos sademetsien annetaan 
tuhoutua täysin, niin sen jälkeen ei tosiaan-
kaan enää taitaisi olla väliä juuri millään.

Amazonian alueen ekosysteemit sää-
televät myös Etelä-Amerikan mantereen 
vesitaloutta ja siten myös ruuantuotantoa. 
Järjestelmää ylläpitää alueen monimuotoi-
nen eliölajisto, joka vastaa lähes neljännestä 
koko maapallon elonkirjosta.

Amazonia on koti miljoonille ihmisille, ja 
heidän joukossaan on useita alkuperäiskan-
soja erilaisine kulttuureineen ja kielineen. 

– Luonnon köyhtyminen on uhka myös 
ihmiskunnan kulttuuriselle monimuotoi-
suudelle. Amazonian ja muiden ainutlaa-
tuisten ympäristöjen katoaminen vaarantaa 
alkuperäiskansojen tulevaisuuden, joten 
kyse on myös ihmisoikeuksista.

Mahdollisuuksien                         
aarreaitta
Sääksjärven mukaan Amazonian sademet-
sistä katoaa lajeja nyt ennennäkemättömän 
kiivasta vauhtia. 

– Osa lajeista kuolee sukupuuttoon en-
nen kuin ne ovat tulleet edes löydetyiksi. 
Tämä voi olla korvaamaton menetys, sillä 
Amazoniassa elää lukuisia lajeja, jotka saat-
taisivat tarjota valtavan potentiaalin esi-
merkiksi lääkekehitykselle. Tilannetta voi 
hahmottaa miettimällä, miten asiat olisivat 
menneet, jos Penicillium chrysogenum -sie-
ni olisi kuollut sukupuuttoon ennen peni-

– niin kunnilta, metsäyhtiöiltä kuin päivä-
kodeiltakin. Tärkeintä on, että yhteispeli ja 
keskusteluyhteys toimivat.

 Tutkimustyönsä lisäksi Sääksjärvi joh-
taa päätyökseen Turun yliopiston biodiver-
siteettiyksikköä, joka lienee lajissaan ainoa 
Suomessa. Poikkitieteellistä yhteistyötä, tie-
dekasvatusta ja yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta painottavan yksikön johtaja luennoi 
itsekin muun muassa Turun kauppakorkea-
koulun opiskelijoille vastuullisesta kulutta-
misesta ja liiketoiminnasta.

– Täytyy yrittää nähdä isoja kokonai-
suuksia. Luonnon köyhtymisen suurim-
pia syitä ovat ylikulutus, väestönkasvu ja 
saasteet. Meidän täytyy jokaisen miettiä ja 
ymmärtää, miten esimerkiksi ulkomailta 
tuotavat vaatteet, elektroniikka tai elintar-
vikkeet vaikuttavat tuottajamaiden luon-
toon. Tämän vuoksi on tärkeää, että tule-
villa yritysjohtajilla on riittävästi tietoa myös 
luonnon monimuotoisuuden merkityksestä 
ja sen suomista kestävistä mahdollisuuksista.  

 Kyse ei siis todellakaan ole pelkästään 
lajien kadosta vaan koko ihmiskunnan tu-
levaisuudesta. Kansainvälinen yhteistyö on 
tärkeää, mutta nykyisen kehityssuunnan 
muuttamiseksi tarvitaan viisaita valintoja 
myös yksittäisiltä kuluttajilta.

– Peliä ei ole vielä menetetty, mutta hu-
kattavaksi aikaa ei enää riitä..

jatkuu. Entä miten käy, jos ruuantuotanto 
köyhissä maissa vaikeutuu entisestään? 
Näemmekö yhä enemmän nälänhätää, kon-
flikteja ja hallitsemattomia pakolaisvirtoja?

Monimuotoisuuden köyhtymisen myötä 
myös uusien pandemioiden todennäköisyys 
kasvaa. Näin arvioidaan hallitustenvälisen 
luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemi-
palvelupaneelin (IPBES) kansainvälisessä ra-
portissa, joka julkaistiin muutamia viikkoja 
sitten. Raportin mukaan Covid-19-pande-
mian kaltaisia ongelmia on luvassa lisää, jos 
nykyinen kehitys jatkuu. 

– Kun luonnon tasapaino järkkyy, voi 
osa tällä hetkellä harmittomista viruksista 
muuttua hyvinkin ongelmallisiksi. Moni-
muotoisuuden köyhtyessä luonnon kyky 
vastustaa erilaisia taudinaiheuttajia heik-
kenee, mikä lisää muun muassa metsä- ja 
kasvituhoja. Lisäksi luonnossa on valtavasti 
viruksia, jotka tietyissä olosuhteissa voivat 
siirtyä myös ihmisiin ikävin seurauksin.

Kyse on myös                                
ihmisoikeuksista
Erityisesti Amazonian alueen tutkijana tun-
nettu Sääksjärvi kertoo aika ajoin törmää-
vänsä kommentteihin, joissa hämmästel-
lään, että mitä väliä on sillä, jos sademetsiä 
tuhoutuu toiselta puolelta maapalloa. 

Vanhoja metsiä on kuitenkin vähän, joten 
meillä uhanalaisten lajien listalta löytyy eni-
ten metsälajeja. Suuressa hädässä ovat myös 
esimerkiksi pohjoisen tuntureilla elävät lajit, 
joiden elinympäristö on ilmastonmuutok-
sen myötä nopeasti muuttumassa.

Ilmastonmuutos ei tunne rajoja, joten 
ongelmien ratkaiseminen vaatii tiivistä 
kansainvälistä yhteistyötä ja ennen kaikkea 
tehtyihin päätöksiin sitoutumista. 

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden 
köyhtyminen ruokkivat toisiaan, mutta niitä 
hillitsevät ratkaisut eivät aina kulje käsi kä-
dessä. Tärkeintä on löytää kestävä tasapaino.

– EU on nyt selkeästi ottamassa johto-
roolia. Viime kesänä ilmestynyt biodiversi-
teettistrategia on laaja ja todella kunnian-
himoinen. Toivottavasti se toimii herättäjä-
nä Kunmingin biodiversiteettikokouksessa. 
Kiinassa ensi kesänä järjestettävässä kokouk-
sessa neuvotellaan isoista kansainvälisistä 
tavoitteista, jotka pitää kyetä nyt myös to-
teuttamaan.

Jokaisen                                       
panosta tarvitaan
Sääksjärvi esittelee maailmanlaajuisia uhkia 
analyyttisesti ja kiihkottomasti. Hän uskoo, 
että jos tilanteen vakavuus ymmärretään, ih-
miset haluavat muutosta ja kykenevät teke-
mään tarvittavat korjausliikkeet.

– Tarvittavat työkalut ovat jo pitkälti 
olemassa, ja kehityksen suunta on muutet-
tavissa. Meillä biologeilla saattaa joskus olla 
turhankin pessimistinen käsitys asioista ja 
vaatimukset esitetään usein syyllistämällä. 
Oman kokemukseni mukaan suojelutyötä 
halutaan kyllä edistää, ja monimuotoisuu-
teen liittyvistä asioista halutaan tietää lisää. 
Saan paljon puhujakutsuja eri toimijoilta 

Monimuotoinen 
luonto ylläpitää 
elämää.

Kehityksen suunta 
voidaan vielä kääntää.

Amazoniassa kasvavat jättiläislumpeet viihtyvät rauhallisesti 
virtaavilla sivujoilla ja pienillä järvillä.
Amazoniassa kasvavat jättiläislumpeet viihtyvät rauhallisesti 
virtaavilla sivujoilla ja pienillä järvillä.

Sademetsien tuhoutuminen vaarantaa myös 
Amazonian alkuperäiskansojen tulevaisuuden.
Sademetsien tuhoutuminen vaarantaa myös 
Amazonian alkuperäiskansojen tulevaisuuden. Ku
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Luontotietoa tarvitaan 
suojeluarvojen turvaamiseen 
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilta kerätyt 
kattavat ja ajantasaiset luontotiedot luovat pohjan 
alueiden suojeluarvojen säilyttämiselle sekä oikein 
kohdennetuille ennallistamis- ja hoitotoimille. 

 M etsähallituksen paikka-
tietojärjestelmiin on tal-
lennettu tiedot Luon-
topalvelujen hallinnassa 
olevista luonnonsuoje-
lu- ja erämaa-alueista. 

Luontotyyppi- ja lajitietoa tarvitaan muun 
muassa suojelualueiden hoidon ja käytön 
suunnitteluun, ennallistamis- ja hoitotoi-
mien kohdentamiseen sekä raportointiin. 

– Alueiden suojeluarvojen turvaaminen 

edellyttää, että meillä on kattavat ja ajan ta-
salla olevat tiedot alueiden luontotyypeistä 
ja uhanalaisten lajien esiintymistä, kertoo 
Lapin luontopalvelujen erikoissuunnittelija 
Pauliina Kulmala. 

Tietojen avulla pystytään arvioimaan 
alueiden hoito- ja ennallistamistarpeita 
sekä uhanalaisten lajien esiintymissä tapah-
tuneita muutoksia. Tietoja hyödynnetään 
myös alueiden virkistyskäytön suunnitte-
lussa. 

– Monilla luonnonsuojelualueilla kävi-
jämäärät ovat kasvaneet, ja uudet reitit ja 
muu liikkuminen on suunniteltava siten, 
ettei alueen suojeluarvoja heikennetä. 

Kansainvälisiä seurantoja                
ja raportointia
Luontotietoa hyödynnetään myös muun 
maankäytön suunnittelussa. Varsinkin La-
pissa, jossa on paljon valtion maita, monet 
merkittävät linja- ja tiehankkeet ainakin 

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA ARTO SAIKKONEN

Kaukokartoituksella 
tietoa luonnossa 
tapahtuvista muutoksista

METSÄHALLITUKSEN ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishank-
keessa kehitetään ja testataan satelliittikuvien ja laserkeilausaineisto-
jen sekä tekoälyn hyödyntämistä luontotyyppi-inventoinnissa.  Uusia 
menetelmiä testataan Ylä-Lapissa, jossa kartoitettava pinta-ala on yli 
kolme miljoonaa hehtaaria. 

– Ajantasainen luontotieto on tärkeää muun muassa ilmastonmuu-
toksen vaikutusten arvioinnissa ja suunniteltaessa luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. Yhtäaikaisen luontotyyppitiedon keruu näin laajalta 
alueelta ei onnistu perinteisillä menetelmillä, kertoo hanketta koordi-
noiva Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Anna Tammilehto. 

Suurin osa Ylä-Lapin pinta-alasta on Metsähallituksen hallinnassa 
olevia suojelu- ja erämaa-alueita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset nä-
kyvät jo pohjoisen tunturialueilta otetuissa satelliittikuvissa. Ilmaston 
lämpeneminen nostaa havumetsän rajaa, sulattaa palsasoita ja voi vä-
hentää tunturikoivikoiden pinta-alaa. 

Ylä-Lapin luontotyyppitietoja on kartoitettu aiemmin ilmakuvatulkin-
nan ja maastokartoitusten avulla.  Viime vuosina kaukokartoitusmene-
telmät ja niitä hyödyntävät tietojärjestelmät ovat kehittyneet valtavasti, 
joten niistä toivotaan apua tietojen päivittämiseen ja tarkentamiseen. 

Tulokset lupaavia
– Suomen ympäristökeskus teki viime keväänä alustavaa vertailua siitä, 
miten kaukokartoitusmenetelmillä tuotettu kuvioverkko vastaa aiem-
paa luontotyyppi-inventoinnin   kuvioverkkoa. Tulos oli yllättävän hyvä, 
vaikka emme olleet vielä edes tarkasti määritelleet, millä perusteella 
kuvioverkkoa muodostetaan, Tammilehto kertoo. 

Satelliittikuvien ja laserkeilausaineistojen lisäksi tausta-aineistona 
hyödynnetään muitakin aineistoja, kuten esimerkiksi kosteus- ja kor-
keusmalleja. Alustavaa tekoälyn tuottamaa aineistoa verrataan maas-
tossa kerättyyn luontotyyppitietoon. 

– Viime kesänä kartoittajat keräsivät maastotietoa vertailu- ja ope-
tusaineistoksi Utsjoelta ja Inarin pohjoisosista. Maastosta kerätty tieto 
muodostaa opetusaineiston, jonka avulla tekoälyä opetetaan tunnis-
tamaan eri luontotyyppejä. 

Kehittämishanke käynnistyi viime keväänä, ja sen suunniteltu kesto 
on kolme vuotta. Tammilehto uskoo uusien menetelmien soveltuvan 
hyvin tunturiluonnon kaltaiseen kohtuullisen avoimen luontotyyppi-
tiedon tulkintaan. 

– Metsäisten luontotyyppien tulkinta on vaikeampaa, sillä latvusker-
ros voi estää kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuden tarkan arvioinnin. 
Toivottavasti saamme tästä muuallekin jaettavaksi hyvää kokemusta ja 
tietoa siitä, minkälaisia aineistoja kannattaa käyttää. Ehkä löydämme 
joitain ihan uusia sovellusmahdollisuuksia, joita emme vielä osaa edes 
ennakoida. 

Ylä-Lapissa testataan uusien kauko-
kartoitusmenetelmien hyödyntämistä 
luontotyyppitiedon keruussa. 

sivuavat Luontopalvelujen hallinnassa olevia alueita. 
– On vaikea kirjoittaa erilaisia lupia tai lausuntoa 

hankkeen vaikutuksista, jos ei ole tietoa, mitä luonto-
tyyppejä ja lajeja alueella on, Kulmala huomauttaa. 

Luontotietoa käytetään myös lajien ja luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa sekä erilaisissa kansainvälisissä 
seurannoissa ja raportoinnissa. Tiedot ovat myös tutki-
joiden käytössä. 

Valtion maille perustetut luonnonsuojelu- ja erämaa-
alueet ovat osa koko maailman suojelualueiden verkostoa. 
Alueet kuuluvat myös Euroopan unionin Natura 2000 
-verkostoon.

– Arvioimme Natura-alueiden tilaa säännöllisesti. 
Meidän vastuullamme on myös monia direktiivilajeja ja 
luontotyyppejä, joista pitää raportoida Euroopan unio-
nille kuuden vuoden välein. 

Luontotyyppitiedon keruussa hyödynnetään jonkin 
verran ilmakuvia, mutta iso osa työstä tehdään edelleen 
maastokartoituksena. Lapissa työ on vaativaa, sillä etäi-
syydet ovat pitkiä ja iso osa kohteista sijaitsee tiettömien 
taipaleiden päässä. Kartoittajalta vaaditaan hyvää kuntoa 
ja kykyä työskennellä maasto-olosuhteissa yksin pitkiäkin 
aikoja. 

– Onneksi saimme luontotyyppien kartoitustyöhön 
ympäristöministeriöltä lisärahoitusta. Sen avulla pystyim-
me palkkaamaan Lappiin viime kesänä viisi määräaikaista 
kartoittajaa sekä hyödyntämään muutamissa kohteissa 
myös helikopteria ja vesitasoa.. 

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo palsasoiden sulamisena muun muassa 
Soavveljeaggissa Inarin pohjoisosassa, kertoo Anna Tammilehto.  
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Luonnonhoito 
kohentaa metsien 
monimuotoisuutta 
Metsähallitus ennallistaa soita, tekee luonnonhoidollisia 
kulotuksia, poistaa vaellusesteitä ja lisää lahopuun määrää 
monikäyttömetsissään. Maisematasolla tapahtuva alue-ekologinen 
tarkastelu takaa, että toimenpiteistä saadaan suurin hyöty.

Metsähallitus ennallistaa soita, tekee luonnonhoidollisia 
kulotuksia, poistaa vaellusesteitä ja lisää lahopuun määrää 
monikäyttömetsissään. Maisematasolla tapahtuva alue-ekologinen 
tarkastelu takaa, että toimenpiteistä saadaan suurin hyöty.
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TEKSTI MARIA LATOKARTANO • KUVAT JARI SALONEN

– Kaikki metsässä oleva kuollut puu 
jätetään metsään, kertovat Maarit 
Kaukonen ja Tuomas Kallio. 
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– Tärkein yksittäinen monimuotoisuutta ylläpitävä ja lisäävä tekijä on lahopuu, 
kertovat Maarit Kaukonen ja Tuomas Kallio. 

– Järeät haavat ovat tärkeitä suurelle joukolle uhanalaisia metsälajeja, 
Metsätalous Oy:n lajistoasiantuntija Tuomas Kallio kertoo. 

 M etsähallituksen tavoit-
teena on pysäyttää mo-
nimuotoisuuden heikke-
neminen valtion mailla.  
Tästä syystä Metsähalli-
tus aikoo tehdä aktiivisia 

luonnonhoitotöitä monikäyttömetsissään 
selvästi aiempaa enemmän.

– Aktiiviset luonnonhoitotoimet voivat 
tarkoittaa muun muassa soiden ennallista-
mista, lehtojen ja paahderinteiden hoitoa, 
luonnonhoidollista kulottamista, purojen 
kunnostamista tai kalojen vaellusesteiden 
poistamista, Metsähallitus Metsätalous Oy:n 
ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen 
luettelee.

Metsähallitus aikoo vuosina 2020–2024 
ennallistaa esimerkiksi yhteensä noin 5400 
hehtaaria monikäyttömetsien soita. Luon-
nonhoidollisia kulotuksia on tarkoitus tehdä 
yhteensä noin 1700 hehtaarilla.

– Kaikki metsässä oleva kuollut puu 
jätetään metsään ja maapuiden yli ajamis-
ta vältetään. Lahopuun määrää lisäämme 
tekemällä jokaiselle hakkuualalle 1–4 kap-
paletta tekopökkelöitä hehtaarille. Yleensä 
tekopökkelöt tehdään säästöpuuryhmiin ja 
niiden latvus jätetään maahan lahoamaan, 
Kaukonen kertoo.

Uhanalaisten lajien                     
esiintymät huomioidaan
Kaikessa monimuotoisuuden eteen tehtäväs-
sä työssä pitää ottaa huomioon lajien elin-
ympäristövaatimukset, jotta tietyllä paikalla 
kerran tavattu uhanalainen laji viihtyisi siellä 
myös jatkossa.

– Uhanalaisten lajien esiintymät ovat 
tärkeä osa monikäyttömetsien ekologista 
verkostoa. Metsätalouden suunnittelussa 
lähtökohtana on lajiesiintymien rajaaminen 
hakkuiden ulkopuolelle, sanoo Metsähallitus 

tehdään yhteistyössä Metsähallituksen eri 
vastuualueiden kesken.

Lisää lahopuuta                       
monikäyttömetsiin
Tärkein yksittäinen monimuotoisuutta yl-
läpitävä ja lisäävä tekijä on lahopuu, jonka 
määrää Metsähallitus pyrkii nostamaan niin, 
että sitä on luontokohteilla 30 kuutiomet-
riä, ekologisilla käytävillä 20 kuutiometriä ja 
muualla monikäyttömetsissä 10 kuutiomet-
riä hehtaarilla.

monimuotoisuustyöhön myös rekrytoimalla 
lisää asiantuntijoita. Yksi uusista asiantunti-
joista on Kallio, joka on työskennellyt Metsä-
talous Oy:n lajistoasiantuntijana heinäkuusta 
lähtien.

Kallio kiinnostui metsien uhanalaisista 
lajeista jo opiskeluaikanaan. Ennen Metsä-
hallitukseen siirtymistään hän työskenteli 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitossa ympä-
ristöpäällikkönä muun muassa kaavoituksen 
parissa. Metsähallituksessa Kallion roolina on 
kehittää metsätalouden monimuotoisuustyö-
tä lajisuojelun näkökulmasta.

– Sekä kaavoituksessa että metsien mo-
nimuotoisuuden eteen tehtävässä työssä on 
sovitettava yhteen erilaisia intressejä. Työs-
sä onnistuminen edellyttää joskus paperin 
mentävän raon löytämistä – valmiita rat-
kaisumalleja löytyy harvoin. Koen tälläiset 
tilanteet haasteina, joita on mielekästä päästä 
ratkomaan..

Ekologinen verkosto                     
suunnittelun pohjana
Monikäyttömetsien käsittelyn perustan muo-
dostaa ekologinen verkosto, jossa metsää tar-
kastellaan maisematasolla, kokonaisuutena. 
Ekologinen verkosto koostuu metsänkäytön 
ulkopuolelle rajatuista luontokohteista, niitä 
ympäröivistä tukialueista ja niitä yhdistävistä 
ekologisista käytävistä tai askelkivistä.

– Paikkatietojärjestelmässämme on käy-
tössä sama lajitieto kuin ympäristöhallinnol-
la. Hoito- ja hakkuutöitä suunnitellessaan 
asiantuntijamme näkevät yhdellä kertaa sekä 
luonto- että puustotiedot. He tekevät mel-
koista yhteensovittamista miettiessään, mitä 
kullakin kohteella pitää ottaa huomioon, 
Kaukonen kertoo.

Vesiensuojelulla on monikäyttömetsien 
luonnonhoidossa tärkeä rooli. Tämän vuoksi 
elinympäristöjen hoidossa painottuu entistä 
vahvemmin valuma-aluesuunnittelu, jota 

Metsätalous Oy:n lajistoasiantuntija Tuomas 
Kallio.

Kunkin lajin vaatimukset ja arvio esiinty-
män elinvoimaisuudesta vaikuttavat siihen, 
millaisia rajoituksia metsän käytölle aiheu-
tuu. Lajiston huomioimisessa on käytössä 
laaja keinovalikoima. Joskus riittää hakkuu-
tavan muuttaminen, joskus koko metsä on 
perusteltua rajata käsittelyn ulkopuolelle.

– Suunnittelussa on katsottava ympäröi-
vää metsää kokonaisuutena ja arvioitava, on-
ko esimerkiksi lajeille tärkeää lahopuuta tai 
vanhoja lehtipuita riittävästi. Lajiston säilyt-
tämiseksi tarvitaan myös aktiivista luonnon-
hoitoa. Ikivanhalla palokannolla sinnittele-
vän lajin kannalta tärkeintä on, että metsään 
saataisiin lisää palanutta puuta.

Erilaisten intressien                     
yhteensovittamista
Metsähallitus Metsätalous Oy on satsannut 

Uhanalaisten lajien 
esiintymät rajataan 
hakkuiden ulkopuolelle.
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KAIPAATKO vinkkejä sopivista talviretkeilykohteis-
ta tai tietoa retkelle varustautumisesta? Luontoon.fi-
verkkopalvelusta löytyy apua retkikohteiden va-
lintaan ja vinkkejä turvalliseen talviretkeilyyn. 
Tärkeintä on pysyä lämpimänä ja huolehtia siitä, 
että mukana on kartta ja kompassi siltä varalta, 
että puhelimen akku hyytyy.  Katso tarkemmat 
ohjeet osoitteesta www.luontoon.fi/retkeilynabc/
talvellaretkeily..

Vinkkejä 
talviretkeilyyn 

RUUNAAN retkeilyalueella sijaitsevien koskien 
kunnostusta on jatkettu tänä syksynä. Kunnostuk-
silla parannetaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poi-
kasalueita. Uhanalaisten järvilohien ja -taimenten 
elinolot Ruunaan retkeilyalueen koskissa kohentui-
vat tänä syksynä entisestään, kun helikopteri kuljet-
ti Kirppuvirtaan ja Neitikoskeen 450 tonnia soraa.

Ruunaan koskia on kunnostettu useampana 
vuonna osana Lieksanjoen vaelluskalakärkihanket-
ta. Nyt tehdyt kunnostukset ovat hankkeen viimei-
siä toimenpiteitä. Hankkeessa ovat olleet mukana 
Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Lieksan kaupun-
ki, Pielisen-Karjalan kalatalousalue, Kemijoki Oy ja 
Future Missions Oy, minkä lisäksi sitä on rahoittanut 
maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Savon ELY-
keskuksen kautta. .

tonnia soraa
450

 V eljekset Heikkisen kaivinko-
ne luo ojia umpeen Poroaa-
van ojitetulla metsäpalstalla. 
Kyseessä on yksi Metsätalous 
Oy:n aktiivisten luonnonhoi-
totoimien kohteista. 

– Kyseessä on metsätalouskäytössä ollut 
alue, joka rajoittuu viereiseen Kalhuaavan 

taarin laajuinen suoalue, josta osa on aikoi-
naan ojitettu. Ennallistamistoimia tehdään 
yli 150 hehtaarin alueella.

Soiden ennallistaminen edistää suo-
luonnon monimuotoisuutta, parantaa sen 
hydrologista tilaa ja hillitsee ilmastonmuu-
tosta. Tervolan kunnostuskohde on hyvä esi-
merkki Metsähallituksen luonnonsuojelun 

suojeltuun suoalueeseen. Tarkoitus on tuk-
kia ojia yhteensä noin 42 hehtaarin alueelta, 
kertoo Metsätalous Oy:n luonnonhoidon 
asiantuntija Samuli Koivistoinen. 

Sama yrittäjä tekee ennallistamistoimet 
myös viereisellä Kalhuaavan alueella, joka 
kuuluu soidensuojelun täydennysohjel-
maan.  Kalhuaapa on kaikkiaan 820 heh-

ja metsätalouden asiantuntijoiden yh-
teistyöstä, jolla lisätään toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. 

– Jos suojelualueen rajalla olevat ojat 
olisivat jääneet tukkimatta, ne olisivat 
kuivattaneet suojelualueen puolella ole-
vaa aluetta. Nyt pystymme paremmin 
edistämään koko suoalueen palautumis-
ta kohti luonnontilaa. Saman urakoit-
sijan käyttäminen säästää kustannuksia 
ja tehostaa toimintaa, Luontopalvelujen 
suunnittelija Markku Pernu painottaa. 

Lisää panostuksia moni-            
muotoisuuden edistämiseen
Metsähallitus lisää uuden strategiansa 
mukaisesti aktiivisia toimia luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseksi. Se 
tarkoittaa lähivuosina lisää panostuksia 
sekä suojelualueiden heikentyneiden 
elinympäristöjen kunnostamiseen että 
monikäyttömetsissä tehtäviin aktiivisiin 
luonnonhoitotoimiin. 

Metsätalous Oy on palkannut kolme 
luonnonhoidon asiantuntijaa suunnit-
telemaan   monikäyttömetsissä tehtäviä 
luonnonhoitotöitä. Suojelualueilla hei-
kentyneiden elinympäristöjen kunnos-
tuksia toteutetaan osana ympäristömi-
nisteriön käynnistämää Helmi-elinym-
päristöohjelmaa. Yhteistyötä tehdään 
myös Metsähallituksen eräsuunnittelijoi-
den kanssa muun muassa vaelluskalojen 
esteiden purkamisessa, riistan elinympä-
ristöjen kunnostamisessa sekä kokonais-
ten valuma-alueiden suunnittelussa..

Metsähallitus lisää 
aktiivisia toimia 
monimuotoisuuden 
edistämiseksi. 

Yhteistyö tehostaa 
elinympäristöjen 
kunnostustoimia
Tervolassa ennallistetaan suojeltua suoaluetta ja täytetään samalla 
ojia myös viereiseltä metsätalousalueelta. Yhteistyö lisää toimien 
tehokkuutta ja parantaa suojellun suoalueen hydrologista tilaa. 
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Kaivinkone täyttää ojia 
Tervolan ennallistamiskohteella. 
Kaivinkone täyttää ojia 
Tervolan ennallistamiskohteella. 



193 • 2020met sä.fimet sä.f3 • 202018 met sä.fimet sä.f

Kaikki irti sahanpurusta
Suomessa on kehitetty prosessi, jolla sahanpurusta saadaan 
kustannustehokkaasti talteen hemiselluloosan arvokkaat 
yhdisteet. Purusta uutetuilla biopolymeereillä voidaan 
korvata öljypohjaisia aineita useilla teollisuudenaloilla. 

 S ahanpurua Suomessa riittää: 
sitä muodostuu noin kolme 
miljoonaa kiintokuutiometriä 
vuodessa mekaanisen metsä-
teollisuuden sivutuotteena. 
Tällä hetkellä puru hyödynne-

tään pääasiassa energiantuotannossa, jossa 
se poltetaan joko sellaisenaan tai pelletteinä.

Puupurussa on mahdollisuuksia paljon 
enempäänkin. Tutkijoita kiinnostaa eri-
tyisesti purun hemiselluloosajae, sillä se 
sisältää yhdisteitä, joilla voidaan korvata 
öljypohjaisia raaka-aineita muun muassa 
kosmetiikka-, elintarvike- ja pinnoiteteolli-
suudessa. Lappeenrannan–Lahden teknilli-
sessä yliopistossa (LUT) on kehitetty PU-
RASU-prosessi, jonka avulla hemiselluloosa 
saadaan erotettua sahanpurusta puhtaasti ja 
kustannustehokkaasti. 

PURASU-prosessissa resurssitehokas-
ta on myös se, että prosessin läpikäynyt 
sahanpuru on edelleen hyödynnettävissä. 
Prosessin kehittämistä johtanut professori 
Mari Kallioinen LUT-yliopistosta kuvai-
leekin prosessia ”sahanpurun lainaamiseksi 
bioenergiaketjusta”.  

Hemiselluloosa                           
huojuttaa puita
Puut koostuvat selluloosasta, ligniineistä ja 
hemiselluloosasta. Hemiselluloosalla tar-
koitetaan pitkiä ja muokkautumiskykyisiä 
polysakkarideja eli sokereita. Niiden ansios-
ta puiden rakenne joustaa siten, että puut 
pystyvät huojumaan tuulessa.

Hemiselluloosan markkinat ovat vasta 
kehittymässä. Metsäteollisuudessa hemisel-
luloosa on tähän asti ollut hyödyntämätön 
sivutuote, sillä se ei sovellu sellun- eikä pa-
perinvalmistukseen. Se on kuitenkin nouse-
massa uuteen arvoon, kun maailma pyriste-
lee irti öljyriippuvuudesta. 

Professori Kallioinen toteaa, että sahan-
purussa hemiselluloosa on valmiiksi helposti 
saatavilla, joten se kannattaa hyödyntää. Li-
säksi sahanpurua on runsaasti sekä Suomessa 
että muualla maailmassa, missä harjoitetaan 
mekaanista metsäteollisuutta. 

Jäähdytys ratkaisi                       
suodatusongelman
LUT-yliopiston kehittämässä PURASU-
prosessissa hemiselluloosien erotus perustuu 
kuumavesiuuttoon, ja väkevöinti ja puhdis-
tus tehdään membraani- eli kalvosuodatuk-
sella. Kuuma vesi liuottaa hemiselluloosan 
sahanpurusta, ja näin syntyvä uute suoda-
tetaan erittäin pienihuokoisen membraanin 
läpi. 

Prosessissa hemiselluloosat erotetaan pie-
nemmistä yhdisteistä ja väkevöidään ultra-
suodatuksella. Se on paine-eroon perustuva 
membraanisuodatusmenetelmä, jota käyte-
tään esimerkiksi paperitehtaiden jätevesien 
käsittelyyn.  

Perusajatus sinällään ei ole uusi. Kallioi-
nen kertoo, että tähän asti membraani-
suodatuksen suurena haasteena on ollut 
membraanin voimakas likaantuminen, kun 
puu-uutetta väkevöidään. Tämä tekee hemi-
selluloosajakeen tuottamisesta taloudellisesti 
hintavaa. 

PURASU-prosessissa uutta on, että li-
kaantuminen on saatu vähenemään jääh-
dyttämällä ja puhdistamalla uute sahanpu-
rulla ennen membraanisuodatusta. Tällöin 
puusta liuenneita aineita palaa takaisin sa-
hanpurun pintaan.

– Uutteen jäähdytys sahanpuruun uuton 
ja suodatuksen välissä vähentää membraanin 
likaantumista, mikä parantaa hemiselluloo-
sajakeen tuottamisen kustannustehokkuutta 
huomattavasti, Kallioinen täsmentää.  

PURASU poikimaan                 
uutta liiketoimintaa
Prosessin läpikäynyt sahanpuru voidaan 
hyödyntää edelleen esimerkiksi energiantuo-
tannossa. PURASU-prosessi näyttää jopa 
mahdollistavan lämpöarvoltaan parempien 
pellettien valmistamisen. 

Sahanpurua voidaan käyttää myös veden-
puhdistusmateriaalina. LUT-yliopistossa sen 
on havaittu poistavan vedestä muun muassa 
öljyä, lääkejäämiä ja jäännösfosforia. 

Prosessia on kehitetty Etelä-Karjalan 
liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. 
Hanke jatkuu ensi kesään asti. Sitä on tähän 
asti testattu laboratoriossa, ja seuraavaksi se 
skaalataan isompaan mittakaavaan. Myös 
talouslaskelmat ovat työn alla. 

Professori Kallioinen kertoo, että PU-
RASU-prosessi on herättänyt positiivista 
huomiota mekaanisessa metsäteollisuudessa. 
Tavoitteena on tehdä siitä helposti skaalat-
tava ja eri puulajien sahanpurulla toimiva.

– Prosessi tarjoaa uusia mahdollisuuk-
sia esimerkiksi sahoille ja pellettitehtaille. 
Haemme parhaillaan uusia teollisia yhteis-
työkumppaneita, jotta voimme jatkaa sen 
kehittämistä. Tavoitteena on mahdollistaa 
suomalaista sahanpurua ja hemiselluloosia 
hyödyntävän liiketoiminnan syntymistä 
Suomeen, hän sanoo..
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Suomeen voisi syntyä 
kotimaista sahanpurua 
hyödyntävää 
liiketoimintaa. 

TEKSTI MINNA NURRO • KUVA LUT-YLIOPISTO/TEEMU LEINONEN

Professori Mari Kallioinen LUT-
yliopistosta uskoo, että kymmenen 
vuoden päästä Suomessa on paljon 
yrityksiä, jotka hyödyntävät erilaisia 
biomassakomponentteja. 

Professori Mari Kallioinen LUT-
yliopistosta uskoo, että kymmenen 
vuoden päästä Suomessa on paljon 
yrityksiä, jotka hyödyntävät erilaisia 
biomassakomponentteja. 

Professori Mari Kallioinen LUT-
yliopistosta uskoo, että kymmenen 
vuoden päästä Suomessa on paljon 
yrityksiä, jotka hyödyntävät erilaisia 
biomassakomponentteja. 
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• Valtion maista Lapissa

 

 kuuluu saamelaisten 
 kotiseutualueeseen.

• Saamelaisten
 kotiseutualueen
 pinta-alasta

eli 2,9 miljoonaa
hehtaaria
on valtion
hallinnoimaa
aluetta.

45 %

91 %

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 
mitoittaa ja ohjaa Metsähallitusta alueen luonnonvarojen 
käytössä vuosina 2022–2027

Metsähallitusta koskeva
laki 234/2016 ja asetus 247/2016

Lait ja raamit
ohjaavat

suunnittelua

Akwé: Kon
-toimintamalli

Metsähallituksen
tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuus-
suunnitelma

Metsähallituksen
päätökset luonnon-

varasuunnittelun
toteuttamisesta

YK:n Agenda 2030 sekä yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet ja muut  

kansainväliset vastuullisuusperiaatteet 

Poron-
hoitolaki
848/1990

Saamelais-
käräjistä

annettu laki
974/1995

Metsähallituksen 
strategia ja 

vastuullisuusohjelma

Omistajapolitiikka
ja -tavoitteet

Yhdessä ja 
yhteensovittaen
Maankäyttöön liittyvien erilaisten näkemysten yhteensovittaminen 
on yksi Metsähallituksen keskeisimmistä tehtävistä. Näkemysten 
yhteensovittamisessa käytetään apuna koko saamelaisten 
kotiseutualueen kattavaa luonnonvarasuunnitelmaa. 

 L uonnonvarasuunnitelmalla yh-
teensovitetaan valtio-omistajan 
Metsähallitukselle asettamat 
tavoitteet alueiden paikalli-
siin tavoitteisiin. Tänä syksynä 
käynnistettiin Metsähallituksen 

toimintaa saamelaisten kotiseutualueella oh-
jaavan suunnitelman laadinta. Suunnitelma 
tehdään vuosiksi 2022–2027. Muu Lappi on 
rajattu suunnitelman ulkopuolelle – sitä kos-
keva suunnitelma valmistui syksyllä 2019.

– Maankäyttötilanne on saamelaisten ko-

hoito- ja käyttösuunnitelmat. Tolonen korostaa, että luonnonvara-
suunnittelua ei voi tehdä näiden suunnitelmien vastaisesti. 

– Paljon on kuitenkin sellaisia asioita, joita ei hoito- ja käyttö-
suunnitelmissa linjata.

Sidosryhmiltä asiantuntemusta suunnitteluun
Luonnonvarasuunnitelmat tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. 
Alueen keskeisistä toimijoista koostuva yhteistyöryhmä pohtii luon-
nonvarojen hoitoa ja käyttöä sekä valmistelee toiminnan linjauksia 
suunnitelma-alueelle. Yhteistyöryhmällä on tärkeä rooli.

– Sidosryhmät tuovat suunnitteluun elinkeinoihin liittyvää asian-
tuntemusta ja paikkasidonnaista tietoa. Tavoitteena on tulevan 
toimintaohjelman rakentaminen, mutta samanaikaisesti yhteistyö-
ryhmä mahdollistaa toimijoiden välisen vuoropuhelun ja tiedon-
kulun, saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman 
projektipäällikkö Olli Lipponen kertoo.

Suunnittelun tueksi järjestetään myös teemakohtaisia työpajo-
ja, joihin osallistuu kuntien edustajia sekä elinkeinojen ja luonnon 
kestävän käytön, virkistyksen ja matkailun sekä kulttuuriperinnön 
parissa toimivia. Nuorten työpajassa alueen kahdeksasluokkalaiset 
pääsevät kertomaan heille tärkeistä asioista ja osallistumaan oman 
asuinseutunsa maa- ja vesialueiden käytön suunnitteluun. Työpa-
jojen lisäksi järjestetään kaikille avoin karttakysely, joka avataan 
vuodenvaihteen tienoilla.

Lipponen kertoo, että tulevan suunnitelmakauden metsätalouden 
menetelmät ja toiminnan mitoitus määritetään erikseen metsäpalis-
kuntien ja Metsähallituksen välisissä neuvotteluissa. Paliskuntakoh-
taisten metsäsuunnitelmien yhteenlasketut tulokset ja metsänkäsit-
telytavat esitellään yhteistyöryhmässä.

Saamelaiskulttuurin edellytykset turvataan 
Yhteistyöryhmän rinnalla toimii saamelaiskäräjien nimeämä Akwè: 
Kon -työryhmä, jonka avulla varmistetaan, että saamelaiskulttuurin 
harjoittamisen edellytykset otetaan suunnitelmassa mahdollisim-
man hyvin huomioon. Tolonen kertoo, että toimintamalli on ollut 
mukana maankäytön suunnittelussa saamelaisten kotiseutualueella 
vuodesta 2014 lähtien.

– Metsähallituksen pitää kyetä selvittämään saamelaiskulttuuriin 
liittyvät arvot ja kuulemaan, mitä asioita saamelaiset itse pitävät 
tärkeänä ja miten suunnitelmat heihin vaikuttavat. Työryhmässä 
keskustellaan näistä arvoista ja siitä, miten niitä voitaisiin vaalia. 
Asiat, joita ei ole mahdollista osittain tai kokonaan toteuttaa, pe-
rustellaan ryhmälle ja suunnitelmaan selkeästi.

Tolonen korostaa, että suunnitelman tekemiseen osallistuu Akwè: 
Kon -työryhmän lisäksi laaja joukko alueen asukkaita ja toimijoita. 

Luonnonvarasuunnitelma on määrä saada valmiiksi vuoden 2021 
loppuun mennessä. Vallitseva pandemiatilanne on estänyt lähitapaa-
miset, mutta Tolonen ja Lipponen näkevät, että työpajat ovat olleet 
kohtuullisen toimivia etäyhteydelläkin. Heidän mukaan tärkeintä on 
avoin ja rakentava vuorovaikutus – oltiinpa sitten livenä tai etänä.

– Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmia on kiitelty siitä, et-
tä ne tarjoavat keskustelufoorumin, jossa eri toimijat voivat kohdata 
toisensa. Työpajoissa sidosryhmät voivat käydä myös taustoittavia 
keskusteluja, mikä auttaa osallistujia ymmärtämään toistensa tavoit-
teita ja erilaisia näkökulmia, Tolonen kiteyttää.. 

tiseutualueella erilainen kuin muualla maas-
sa. Lisäksi Metsähallituksella on velvoite 
turvata saamelaiskulttuurin harjoittamisen 
edellytykset, ja siinä luonnonvarasuunnitel-
ma on keskeinen väline, perustelee ohjaus-
ryhmän puheenjohtaja ja Metsähallituksen 
Luontopalvelujen Lapin aluejohtaja Jyrki 
Tolonen.

Saamelaisten kotiseutualueen pinta-alasta 
91 prosenttia on valtion hallinnoimaa aluet-
ta. Mitä pohjoisemmaksi maassamme men-
nään, sitä suurempi vaikutus luonnonvara-

suunnitelmilla on ihmisten arkielämään ja 
alueen elinkeinoihin, arvioi Tolonen. 

– Saamelaisten kotiseutualue sijoittuu lä-
hes kokonaan valtion maille, joiden käytön 
linjaukset tehdään luonnonvarasuunnitel-
massa. Alueen asukkaille luonnon käyttö on 
arkipäivää, ja side luontoon vahva. Erityisen 
suuri merkitys on kalastuksella ja metsästyk-
sellä. 

Merkittävä osa alueen pinta-alasta on 
erämaita ja kansallispuistoja, joihin on jo 
olemassa ympäristöministeriön vahvistamat 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
TEKSTI AINO ILKKA

Mitä yhteistyöryhmän 
jäsenenä odotat  
luonnonvarasuunnittelulta? 

• ODOTUKSENI sidosryhmäyhteistyölle ovat kaksisuuntaisia. 
Toisaalta toivon pystyväni tuomaan luonnonvaratutkimuk-
sen näkökulmaa maankäytön suunnitteluun ja toisaalta olen 
kiinnostunut tulevien tutkimuskysymysten näkökulmasta 
kuulemaan, millaisia eri intressejä alueisiin liittyy..

Seija Tuulentie 
Luonnonvarakeskus, 
erikoistutkija

• ERI SIDOSRYHMIEN saaminen saman pöydän ääreen on jo 
sinällään arvokasta ja lisää toivottavasti luottamusta toimi-
joiden välillä. Toivon, että tämän pohjalta pystytään yhdessä 
sopimaan alueen käytöstä kaikkia osapuolia tyydyttävällä 
tavalla..

Pasi Ikonen
TosiLappi, markkinointityöryhmän 
puheenjohtaja

• MIELESTÄNI yhteistyöryhmän jäsenmäärä on liian suuri. Sen 
seurauksena käy helposti niin, että päätökset eivät ole yksi-
mielisiä ja lopulta asioita ei edistetä suuntaan eikä toiseen. 
Metsähallitus voi todeta kuulleensa saamelaisia työryhmis-
sä, mutta todellisuudessa saamelaisten oikeuksia ei edistetä 
millään tasolla..

Ilmari Tapiola
Utsjoen kunta, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

• ODOTAN luonnonvarasuunnitelmalta sekä hyvää yhteistyö-
tä että saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielen huomioon 
ottamista..

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja, 
saamelaiskäräjät
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Akwé: Kon -malli antaa 
suuntaviivat saamelaisalueen 
luonnonvarasuunnittelulle
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee 
siitä, että saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaa 
laaditaan Akwé: Kon -malliin nojautuen. Toimintamallilla pyritään 
turvaamaan luonnon monimuotoisuuden, alkuperäiskansakulttuurin 
luontosuhteen ja saamelaisten perinteisen tiedon säilyminen. 

 Saamelaiskäräjien puheenjohta-
ja Tuomas Aslak Juuso vastaa 
puhelimeen itäisestä Helsingis-
tä. Marraskuinen päivä kuluu 
neuvotteluissa eri ministeriöis-
sä, ja moninaiset teemat vaih-

televat koronatilanteesta vihapuheeseen. 
Tänä syksynä Metsähallitus on aloittanut 
saamelaisten kotiseutualueella luonnonva-
rasuunnittelun, jossa saamelaiskäräjät on 
tiiviisti mukana.
– Tilanne on uusi, sillä luonnonvarasuunni-

telmaa tehdään nyt ensimmäistä kertaa koko 
saamelaisten kotiseutualueelle. Metsähalli-
tuksen kanssa on sovittu Akwé: Kon -toi-
mintamallin soveltamisesta. Malli on keskei-
nen saamelaisten perinteisen elämäntavan ja 
tiedon huomioonottamisessa, Juuso sanoo.

Luonnonvarasuunnitelmalta 
odotetaan paljon
Juuso aloitti puheenjohtajakautensa saame-
laiskäräjillä vuoden 2020 alussa. Mielikuvat, 
joissa saamelaiskäräjät on nähty niin paikal-
lisyhteisössä kuin sen ulkopuolellakin tuu-
lisena paikkana, Juuso korjaa virheellisinä. 

– Se, että saamelaiskäräjät olisi riidan 
areena, ei missään nimessä pidä paikkaansa. 
Se on poliittinen areena, jossa eri näkemyk-
set kohtaavat. 

Mitä tulee päätöksentekoon saamelais-
alueella, Juuson mukaan suomalainen yh-
teiskunta päättää vieläkin pitkälti saamelais-
ten asioista. 

– Saamelaiskäräjät on se instituutio, jolla 
on paras tieto Saamen asioista ja kansasta 
varsinkin luonnon ja maan käyttöön liitty-
vissä asioissa. Mutta meidän kantojemme 
mukaan harvoin mennään, Juuso toteaa.

Vuosina 2022–2027 sovellettavaan luon-
nonvarasuunnitelmaan kohdistuukin paljon 
odotuksia.

– Luonnonvarojen käytön ohjaus on 
ennen ollut hyvin haasteellista. Siihen liit-
tyvät odotusarvot ovat nyt korkealla. Kei-
not, joilla saamelaisten oikeudet turvataan 
suunnitelmassa, ovat olleet päällimmäisinä 
suunnittelutyön aloitusvaiheessa. Toivon, 
että ne pysyvät prioriteettina loppuun saak-
ka, Juuso sanoo. 

Yhdeksi luonnonvarasuunnittelun ta-
voitteeksi Juuso nostaa sen, että saamelaisten 
perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpaile-
vien maankäyttömuotojen vaikutuksia py-
ritään vähentämään. 

Toimintamalli perinteisen         
tiedon käyttöön
Biodiversiteettisopimuksen 8. artikla vel-
voittaa suojelemaan alkuperäiskansojen 
omaa, luonnon kirjoa koskevaa tietoa. Ar-
tiklan toteuttamiseksi on laadittu Akwé: 
Kon -toimintamalli, jota myös Metsähallitus 
käyttää luonnonvarasuunnittelussa ja luon-
nonsuojelu- ja erämaa-alueidensa hoidon ja 
käytön suunnittelussa. 

Akwé: Kon on mohawkin kieltä ja tar-
koittaa kaikkea luomakunnassa. Akwé: Kon 
-mallilla pyritään turvaamaan niin luonnon 
monimuotoisuuden kuin alkuperäiskansa-
kulttuurin luontosuhteen ja perinteisen 
tiedon säilyminen. 

Juuso on tyytyväinen siihen, että Akwé: 
Kon on otettu käyttöön Suomessa. Se on 
konkreettinen mekanismi, jolla sopimusta 
voidaan soveltaa. 

– On luotu rakenne, jolla perimätietoa 
arvioidaan ja jolla pyritään estämään negatii-
viset vaikutukset perinteiseen elämäntapaan. 

Juuso selvittää, että saamelaiset otetaan 
huomioon luonnonvarasuunnittelussa useal-
la tasolla: Akwé: Kon turvaa saamelaisten 
oman tiedon huomioimisen prosessissa. Saa-
melaiskäräjiltä on kolme jäsentä yhteistyö-

ryhmässä, joka pyrkii sovittamaan eri int-
ressejä. Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset 
neuvottelut taas varmistavat, että oikeudet 
otetaan huomioon. 

– Tähän mennessä olen ollut positiivi-
sesti yllättynyt. Metsähallitus on ollut hyvin 
valmis resursoimaan Akwé: Kon -työtä, ja 
perinteinen tieto voi tulla hyvin huomioi-
duksi. Toki koko prosessi on asioiden yh-
teensovittamista, mutta nyt on hyvät edelly-
tykset sille, että saamme aiempaa parempaa 
tulosta aikaiseksi, Juuso arvioi.  

YK:sta                                           
saamelaiskäräjille
Tuomas Aslak Juuso on kansainvälinen saa-
melainen. Hänellä on pitkä kokemus työstä 
YK:ssa, jossa hän osallistui neuvotteluihin 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen 
kansallista täytäntöönpanoa koskevasta 
asiakirjasta. 

Suomessa näin mittavaa kokemusta al-
kuperäiskansojen asioista on vain harvalla. 
Juuso huomauttaakin, että ministeriöissä 
ei ole riittävästi perehdytty valtion alkupe-
räiskansoja koskeviin sopimuksiin tai niiden 
soveltamiseen.  

Mutta suuret ovat myös puheenjohtajan 
haasteet. Ilmastonmuutos tuo saamelaiskä-
räjillekin vaikeita tehtäviä. 

– Tarvitaan hallitustason päätöksiä saa-
melaisten oman ilmastotyön ja sopeutumi-
sen resursseista. Ylhäältä ei voida sanella, 
miten saamelaisten ja elinkeinojen pitää 
sopeutua. Sen pitää tapahtua saamelaisten 
omasta tarpeesta. Ehkä tarvitaan saamelais-
ten oma ilmastopaneeli, joka luo toiminta-
mallin, Juuso pohtii.

Lopuksi Juuso muistuttaa, että kaikki on 
meillä lainassa.

– Täällä ollaan se 70–80 vuotta. Ei ylen-
palttinen voitontavoittelu saa syödä tulevien 
sukupolvien elintilaa..

 

TEKSTI MARJATTA SIHVONEN• KUVA SAAMELÄISKÄRÄJÄT

– Saamelaiskäräjät on 
poliittinen areena, 
jossa eri näkemykset 
kohtaavat, 
Tuomas Aslak Juuso sanoo.

Saamelaiskäräjät vastaa Suomen 
alkuperäiskansan itsehallinnosta
• Saamelaiskäräjät perustettiin 1996
• Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on kirjattu perustuslakiin 
 ja se pohjautuu kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimukseen 169
• Vaaleilla valittava saamelaiskäräjät toteuttaa perustuslain säätämiä  
 tehtäviä alkuperäiskansakulttuurin säilymiseksi ja kehittämiseksi
• Kolttasaamelaisten asioista päättää lakisääteinen kolttien kyläkokous
• Suomessa on noin 10 000 saamelaista
• Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä, joista kaikki ovat 
 uhanalaisia: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame
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Marjo Kämäräinen 
ja metsästyksen 
syvin olemus
Räntäsade iskee kasvoille niin, että silmiä on vaikea pitää auki. 
Tuulenpuuskat pyörittävät märkiä riepuja levottomasti sinne tänne.  
Ei siis ihan huippukeli linnunpyyntiin – mutta saalishan ei olekaan 
metsästyksessä tärkeintä.  

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

24 253 • 2020 3 • 2020met sä.fi met sä.fi

– Metsästys ja muukin 
eräily on ikuista oppimista. 
Juuri siksi niin hienoa, 
Marjo sanoo.

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONENTEKSTI JA KUVAT JARI SALONENTEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN
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miten tärkeä asia hirviporukka tällä kylällä 
on. Monille kyläläisille se on suorastaan se 
tärkein asia – ei täällä oikein muuta ole. 

– Olen ollut hirviporukassa neljä vuotta, 
ja siitä on tullut minulle tärkeä. Moni on 
ollut mukana jo 60 vuotta.

Asumiseni metsän keskellä Kuusamon 
laitamilla ja eräily ovat herättäneet muissa 
sekä ihastusta että epäilyjä. 

– ”Ehkä se vuoden jaksaa” -kommentte-
jakin on kuulunut. 

Marjon kokemusten mukaan syrjässä 
asumisesta on kahtalaista mielikuvaa: toiset 
näkevät sen ihanana idyllinä, johon kuulu-
vat kynttilät ja nautinnollinen hiljaisuus. 
Toiset puolestaan näkevät ainoastaan sen, 
mitä syrjäseuduilta puuttuu, kuten palvelut 
ja viihdykkeet. Todellisuus on Marjon mu-
kaan jossain tällä välillä. 

– Itse huomaan jakavani täältä enimmäk-
seen idyllisiä ja hienoja kuvia. Joskus pitäisi 
kuvata, kun kolaa pihaa neljättä kertaa sa-
man päivän aikana tai kantaa kymmenettä 

Marjo tunnustaa, että aiemmin hän saat-
toi lähteä jahtaamaan pomppulintuja jopa 
ilman ladattua haulikkoa. Nyt tilanne on 
ihan toinen.

– Eniten toivon onnistumisia koiralle, 
vaikka kyllä metsästä saalistakin toivotaan. 

Eräilyssä Marjoa kiehtoo myös jatkuva 
uuden oppiminen.  

– Vaikka kuinka hyvin tietäisi ja tuntisi 
paikat, eläimet yllättävät aina. Emme voi 
kuvitellakaan, miten viisaita hirvet ovat tai 
kuinka taitavasti linnut osaavat väistää. Tä-
mähän on jatkuvaa opettelua ja oppimista. 
Valmiiksi ei tule koskaan..

polttopuusäkkiä, että saisi talon lämpimäksi. 
Mutta tämä sopii minulle. Yhteisöllisyys on 
täällä ihan uskomattoman hienoa: naapureis-
ta välitetään ja pidetään huolta. 

Ikuista oppimista
Pablo viilettää etumaastossa, joskin paljon 
verkkaisemmin kuin monet muut seisovat 
lintukoirat. Koira on metsästäjän paras kaveri.

– Monien pohdintojen jälkeen päädyin 
tähän weimarinseisojaan. Se on rauhallinen 
ja rauhaisa etenijä, koiran näkee melkein 
koko ajan. No, tämä on nuori koira ja juok-
see välillä päättömästi.

Hirviporukasta on 
tullut minulle tärkeä. Hyvät metsästyskäytännöt

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt hyvät 
metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjeeksi.
• Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta.
• Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot sekä kehitä niitä.
• Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä.
• Verota riistaa kestävän käytön periaatteella.
• Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä.
• Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi.
• Hoida riistaa.
• Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin.
• Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin.
• Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin.
• Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi.
• Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan.

– Kun ensin juoksee tunnin ja sitten pitää istuskella räntäsateessa, 
niin kylmähän siinä tulee, nauraa Marjo ja kietoo takkinsa Pablon ympärille.

Marjo on mukana myös Yle TV1:n Eränkävijät-ohjelmassa. – On ollut kyllä kiva nähdä sitä työtä, mitä ohjelman teko vaatii. 
Kolme vuorokautta mennään metsässä ja siitä saadaan 12 minuuttia ohjelmaa.

 O lemme Kuusamon Ala-
Kitkalla. Lumen peittämä 
pieni sivutie nousee vii-
vasuorana vaaranrinnet-
tä, ja maisema avautuu 
eteemme vihreänä mutta 

räntäsateen sumentamana.
– Latvalinnustukseen keli on nyt kyllä 

surkea, mutta ei ole sanottu, etteikö joku 
pomppulintu voisi kohdalle osuakin, Marjo 
Kämäräinen vakuuttaa.

Mutta jotain positiivistakin. Marjo kertoo 
innoissaan, että lintukanta on tänä vuonna 
hyvä, ellei erinomainen. Teeriparvia riittää, ja 
metsoja näkee ilahduttavan usein. Riekkoja-
kin on nyt enemmän kuin vuosiin.

– Tässä edessä on metsikkö, jossa asuu 
vanha metsokukko. Se on jallittanut koiraa 
vaikka kuinka monta kertaa. Se on ikivanha 
lintu, erityisyksilö, jota ei saa ampua. To-
siaan, lintu vie koiraa, Marjo kertoo pati-
koidessamme räntäviimassa hakkuuaukon 
tuolle puolen.

Se linnun viemä koira, Pablo, kirmaa 
sadan metrin päässä nokka pystyssä metsän 
tuoksuja nuuhkien.

Jäljitettävää riittää, sillä metsästysmaat 
ovat Kuusamossa erinomaiset. Marjo tosin 
hehkuttaa syksyistä reissua Tuntsan kairoille 
ja sikäläistä lintutiheyttä, mutta kyllä Kuu-
samon jahtimaatkin lumoavat.

– Minähän voin lähteä kotipihasta met-

-Vihelsikö tuolla pyy? Ei kai se tiaispar-
vikaan ollut? 

Kunnioita pyssyä!
Marjo luopui kauan sitten lihan syömisestä. 
Kasvissyönti ei kuitenkaan aina oikein mais-
tunut, joten Marjo alkoi pohtia, millaista li-
haa hän voisi syödä. Riista paljastui ainoaksi 
vaihtoehdoksi. Lapsuudenkodissa jäniksiä ja 
muuta riistaa roikkui liiterissä – sitä kauhis-
teltiin, mutta ruokapöydässä riista kelpasi.

– Päädyin aloittamaan hirven metsäs-
tyksestä, mikä ei jälkeenpäin miettien ollut 
helpoin vaihtoehto aloittelijalle. Paras vaih-
toehto se oli siinä mielessä, että ryhmämet-
sästyksessä oli paljon opettajia.

Kaikki alkoi kuitenkin aseen käsittelystä. 
Marjo sai metsästysseurasta lujahermoi-
sen kouluttajan, jonka oppeina on jäänyt 
mieleen ainakin kunnioitus jokaista pyssyä 
kohtaan.

– Minulla on jotenkin pelonsekainen 
kunnioitus aseeseen, mikä lienee jokseenkin 
tervettä. Jos aseen kanssa on liian varma, riski 
onnettomuuksille kasvaa.

Porukka on parasta
– Pitkään ajattelin, että metsästän mieluiten 
yksin. Nyt huomaan kuitenkin odottavani 
innokkaasti syksyn ensimmäistä hirvijahtia, 
koko porukan näkemistä ja sitä kuulumisten 
vaihtoa. Näiden vuosien aikana olen nähnyt, 

sälle ja kävellä niin pitkälle kuin jaksan ja 
olen silti koko ajan lupa-alueella. Aamulla 
voi miettiä, että mitähän lintua lähtisi etsi-
mään – vaihtoehtoja löytyy.

Samalla edestä liihottaa kuin vakuudeksi 
potra teerikukko.

– Tällä suolla olen käynyt latvalinnusta-
massa. Teeret ovat siis edelleen maisemissa, 
Marjo ynnää.

Oliko se pyy?
Kävelemme hiljalleen pienen avohakkuu-
kaistaleen läpi ja jutustelemme niitä näitä. 
Pablo porhaltaa edessä ja löytää poron jäljet, 
mutta ei piittaa niistä sen enempää.

Marjo toimii Metsähallituksen Luonto-
palvelujen projektipäällikkönä kansainväli-
sen matkailun kehittämishankkeessa. Ajat 
ovat haasteelliset, mutta aihe on inspiroiva. 
Tavoitteena ei niinkään ole saada Suomeen 
lisää matkailijoita, vaan saada paine jakautu-
maan tasaisemmin eri alueille. 

– Kuusamossa ollaan kansallispuistojen 
keskittymässä, ja matkailijamäärät tulevat 
täällä kasvamaan. Ja kun tulee uusia kan-
sallisuuksia, tulee aina myös uusia haasteita. 
Nyt eri toimijat ja yhteistyöyrittäjät on saa-
tettu hyvin yhteen, ja Metsähallitus puolu-
eettomana toimijana koetaan luotettavana 
kumppanina.

Marjon lause katkeaa kuin veitsellä lei-
katen.
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Sijoittajat hakevat nyt 
vastuullista kasvua 
Yhä useampi sijoittaja arvostaa sijoituskohteessa 
tuoton rinnalla vastuullisuutta. Sijoituksia suunnataan 
kohteisiin, joilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
ilmasto- tai ihmisoikeuskysymyksiin. 

 Y hä useampi sijoittaja puntaroi 
sijoituskohdetta valitessaan 
kohteen eettisyyttä.  Tämä 
on huomattu myös sijoitus-
markkinoilla. Rahastot ra-
portoivat hiilijalanjäljestään, 

ja yritykset julkaisevat vastuullisuusraportte-
ja siinä missä kertovat vuosituloksestaankin. 

Anna Hyrske on yksi vastuullisen si-
joittamisen edelläkävijöistä Suomessa. Hän 
on työskennellyt alan asiantuntijana lähes 
20 vuotta. Kesällä Hyrske aloitti johtavana 
vastuullisuusasiantuntijana Suomen Pankin 
palveluksessa, vastuullaan pankin vastuulli-
sen sijoittamisen kehittäminen. Vaikka Suo-
men Pankissa on tehty vastuullisuustyötä jo 
jonkin aikaa, Hyrske on ensimmäinen, joka 
hoitaa tehtävää täysipäiväisesti.

– Kun aloitin vakuutusmaailmassa sijoi-
tusten vastuullisuudesta puhumisen muu-
tama vuosikymmen sitten, aihe oli vielä 
uusi. Nyt isot institutionaaliset sijoittajat 
ovat suurelta osin sitoutuneet toimimaan 
vastuullisesti allekirjoittamalla esimerkiksi 
YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen 
periaatteet, Hyrske kertoo. 

Kun vastuullisuus alkoi yleistyä sijoitus-
maailmassa, vastuullisuus tarkoitti yleensä 
salkun puhdistamista niistä sijoituksista, 
jotka eivät istuneet omaan arvomaailmaan. 
Nyt vallalla on aktiivisempi ote: rahalle et-
sitään kohteita, joiden uskotaan tarjoavan 
mahdollisuutta vaikuttaa. Sijoituksen ilmas-
tovaikutukset kiinnostavat, mutta tärkeitä 
näkökulmia ovat myös ihmisoikeudet, läpi-
näkyvä rahoitus, yhteiskuntavastuu tai vaik-
kapa luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Kertoakseen sijoittajille ja kuluttajille 
vastuullisesta toiminnastaan moni yritys jul-

kaisee vastuullisuusarvioita. Näissä kansain-
välisten alan mittauksiin erikoistuneiden 
yritysten tekemissä raporteissa liiketoimin-
taa tarkastellaan yleisesti ESG-mittaristolla. 
Lyhenne tulee englannin kielen sanoista, 
jotka tarkoittavat vaikutusta ympäristöön 
(Environmental), sosiaalisia vaikutuksia  
(Social) ja hyvää hallintoa (Governance). 
Esimerkiksi USA:n 500 suurimmasta pörs-
siyrityksestä jo 90 prosenttia julkaisee ESG-
arvioita toiminnastaan.

Entä sitten metsä? Kuinka hyvin koti-
mainen metsäomaisuus istuu vastuulliseen 
sijoitussalkkuun? Sijoituksena ja omaisuus-
luokkana metsä on mielenkiintoinen. Met-
sästä myös puhutaan tällä hetkellä Hyrskeen 
mukaan sijoittajapiireissä paljon. 

Kaksi ulottuvuutta
Metsään sijoituskohteena liittyy kaksi kes-
keistä vastuullisuuselementtiä: Metsäsijoitus 
toimii salkussa hiilijalanjälkeä kompensoi-
vana sijoituskohteena. Toisaalta metsään tai 
metsäalan vastuulliseen yritykseen sijoitta-
mista puoltaa puumateriaalin kasvava mer-
kitys fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. 
Tätä Hyrske kutsuu substituutiovaikutuk-
seksi. 

– Otetaan esimerkiksi muovituotteiden 
korvaaminen. Aasiassa asuessani näin omin 
silmin, kuinka pysäyttävää muoviroskan 
määrä voi suurkaupungeissa olla. Puupoh-
jaisilla innovaatioilla on useita mahdolli-
suuksia korvata kertakäyttömuovia, esimer-
kiksi erilaisissa noutoruokapakkauksissa, 
Hyrske sanoo. 

Hän mainitsee myös vaateteollisuuden, 
jonka tarpeisiin viljellyn puuvillan ilmas-
tovaikutukset ja vedenkulutus ovat kasvava 

ongelma. Lisäksi monissa keinokuiduissa on 
mukana öljypohjaista muovia. Yhä useampi 
kansainvälinen brändi saattaa olla jatkossa 
kiinnostunut ilmastovaikutuksiltaan parem-
mista kangasmateriaaleista, jotka on valmis-
tettu puukuidusta. 

Kasvava metsä on myös hiilinielu, joka 
sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja hillitsee si-
ten ilmastonmuutosta. Hiilinielumarkkinat 
ovat vasta kehittymässä, mutta markkinoilla 
voi olla paljonkin kysyntää metsäsijoituksel-
le, joka kompensoi joko yksittäisen ihmisen 
tai yrityksen toiminnan ilmastovaikutuksia. 

– Näen, että metsällä on globaalisti kas-
vava merkitys. On tärkeää pitää huolta siitä, 
että metsään ja sen substituutiovaikutuksiin 
liittyvät mahdollisuudet tiedostetaan. Met-
sien käytön pitää kuitenkin olla kestävää ja 
myös luontoarvoja kunnioittavaa, Hyrske 
sanoo. 

Vastuullisia vaihtoehtoja etsitään myös 
energia-alan sijoituskohteista. Yhä useampi 
maa on sitoutunut rajoittamaan liikenteestä 
sekä sähkön- ja lämmöntuotannosta aiheu-
tuvia hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa 
fossiilisten polttoaineiden korvaamista bio-
polttoaineilla ja muulla uusiutuvalla energi-
alla, kuten tuulivoimalla..
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Tuoton lisäksi haetaan 
mahdollisuutta toimia 
paremman maailman 
puolesta. 

TEKSTI ANNA GUSTAFSSON • KUVA VEIKKO SOMERPURO

– Aasiassa asuessani näin omin 
silmin, kuinka pysäyttävää muovi-
roskan määrä voi suurkaupungeissa 
olla, Anna Hyrske kertoo. 
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Sanna Marinin hallitus asetti Metsähallituk-
selle ensimmäistä kertaa tavoitteen kasvattaa 
monikäyttömetsien hiilinielua vähintään 10 
prosentilla nykytasosta vuoteen 2035 men-
nessä.

Mitä paremmassa kasvukunnossa metsä 
on, sitä tehokkaammin se nielee hiilidi-
oksidia ilmakehästä. Turvemailla puuston 
kasvua rajoittavat usein ravinnehäiriöt, 
joita Metsähallitus pyrkii korjaamaan lan-
noituksilla.

– Metsähallituksen tuhkalannoitushank-
keille on aiemmin asetettu korkeat tuotto-
odotukset, minkä vuoksi metsälannoitukset 
on suunnattu vähintään keskiviljaville ja 

nen on keskeistä kasvihuonekaasupäästöjen 
hallinnan kannalta.

– Vielä neljännesvuosisata sitten ajatel-
tiin, että oja on sitä parempi, mitä syvempi 
se on. Enää suometsien hoito ei ole näin 
kaavamaista vaan edellyttää uuden tiedon 
soveltamista uudella tavalla, Eerikäinen sa-
noo.

– Olemme oppiva organisaatio. Toi-
mintaamme kuuluu, että kirjoitamme 
metsänhoito-ohjeitamme uusiksi aina, kun 
luotettavaksi todennettua ja käytäntöön 
sovellettavissa olevaa uutta tutkimustietoa 
julkaistaan. Tässä työssä Luonnonvarakes-
kus on meille hyvä ja luonteva aisapari.. 

niitäkin parempikasvuisemmille turvemail-
le. Uusin tutkimus on kuitenkin osoittanut, 
että tuhkalannoitus voi olla taloudellisesti 
kannattavaa myös karummilla turvemailla, 
joten kohdennamme tuhkalannoitusta mah-
dollisuuksien mukaan myös sinne, Eerikäi-
nen kertoo.

Tutkimustieto                               
viedään käytäntöön
Viime vuosina suometsistä ja niiden ilmas-
toviisaasta metsänhoidosta on saatu paljon 
uutta tutkimustietoa. Samalla on käynyt 
selväksi, että puuston ja maaperän välillä 
on takaisinkytkentöjä, joiden ymmärtämi-

Ilmastonäkökulmat 
korostuvat turvemaiden 
metsänhoidossa
Suometsät ovat merkittävä puureservi, jonka hyödyntäminen 
vaatii taitoa. Metsähallitus soveltaa uusinta tutkimustietoa 
turvemaidensa metsien hoidossa tehostaakseen metsien 
hiilensidontaa ja vähentääkseen ympäristölle haitallisia 
päästöjä.

 Vähemmän avohakkuita ja kun-
nostusojituksia. Enemmän peit-
teellistä metsänkasvatusta ja 
tuhkalannoitusta.

Siinä pähkinänkuoressa kei-
not, joilla Metsähallitus pyrkii 

hillitsemään turvemaidensa metsienkäsitte-
lyn vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
tehostamaan turvemaiden metsien hiilensi-
dontaa.

– Nostamme peitteisen metsänkäsitte-
lyn osuuden uudistusluonteisissa hakkuis-
sa vähintään 25 prosenttiin ja lisäämme 
lannoitusmääriä. Suuri osa toimenpiteistä 
kohdistuu turvemaiden metsiin, Metsähal-
litus Metsätalous Oy:n suunnittelupäällikkö 
Kalle Eerikäinen kertoo.

Pohjaveden pinnankorkeus 
avainasemassa
Metsähallituksella on metsätalouskäytössä 
olevia ojitettuja suometsiä noin 860 000 
hehtaaria. Niistä valtaosa lähestyy uudista-
misikää. Suometsät ovat merkittävä puure-
servi, mutta niiden hyödyntäminen ei ole 
yhtä suoraviivaista kuin kivennäismaiden 
metsien.

Turvemailta voi vapautua ilmakehään 
joko hiilidioksidia tai metaania. Kumpaa 
kasvihuonekaasua mailta vapautuu ja min-
kä verran, riippuu pohjaveden pinnan kor-
keudesta.

– Turvemaalla pohjaveden pinnan tuli-
si pysytellä 30–40 senttimetrin syvyydel-
lä, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija 

huomattu, että kuormitus voi jatkua useita 
kymmeniä vuosia ojituksen jälkeen, Hökkä 
kertoo.

Metsähallituksen mailla kunnostusojitus-
ten määrä on laskenut koko 2000-luvun. 
Jatkossa tarvetta arvioidaan vielä nykyistä-
kin kriittisemmin.

Kunnostusojitustarpeen arvioinnissa 
huomioidaan sekä puuston haihdutuskyky 
että olemassa olevan ojaverkoston kunto. 
Metsävara- ja karttatiedon lisäksi arvioin-
nissa käytetään apuna laserkeilausaineistoa, 
joka mahdollistaa aiempaa tarkemman 
suunnittelun.

– Laserkeilausaineistoista tulkittujen 
ojasyvyystietojen avulla suunnittelijamme 
pystyvät arvioimaan ojien kuivasyvyyttä, jol-
loin perkaus voidaan kohdentaa juuri niihin 
ojiin, joissa se on tarpeen, Eerikäinen toteaa.

Hiilinielu suuremmaksi                
tuhkalannoituksella
Metsähallitus hoitaa hallinnassaan olevia 
metsiä hallituksen hyväksymien omistajapo-
liittisten linjausten mukaisesti. Pääministeri 

Hannu Hökkä kertoo.
Tällä syvyydellä puiden juurilla on riittä-

västi hapellista tilaa, mutta paksu turveker-
ros on vedenpinnan alla turvassa hajoami-
selta. Korkeuden muutokset – suuntaan tai 
toiseen – aiheuttavat ongelmia.

Avohakkuun tilalle                        
peitteisyyttä
Turvemaalla pohjaveden pinnan korkeutta 
säätelee puusto. Avohakkuun jälkeen vettä 
haihduttavaa puustoa ei enää ole, jolloin 
pohjaveden pinta nousee ja ravinteet al-
kavat huuhtoutua maasta. Taimetkaan ei-
vät seisovassa vedessä viihdy, joten uuden 
puusukupolven alkuun saattaminen vaatii 
kunnostusojituksen.

– Kun turvemaa ojitetaan, ojaeroosio 
tuottaa kiintoainesta vesistöihin. Korkealla 
oleva pohjavesi lisää myös metaanin vapau-
tumista maaperästä, Hökkä kertoo.

Metsähallituksen suometsissä yhä suu-
rempi osa uudistushakkuista toteutetaan 
avohakkuun sijaan esimerkiksi poiminta-, 
pienaukko- tai suojuspuuhakkuuna, jotta 
haihduttavaa puustoa säilyisi.

Kunnostusojituksia                      
tehdään harkiten  
Suometsien ojitus alkoi Suomessa 1950-lu-
vulla mutta ojitusten vaikutuksia havahdut-
tiin tutkimaan vasta 1990-luvulla.

– Pitkään luultiin, että ojitusten vesis-
tökuormitus on lyhytaikaista ja vähenee 
noin kymmenessä vuodessa. Sittemmin on 

METSISTÄ JA PUISTA
TEKSTI MARIA LATOKARTANO • KUVA KEIJO KALLUNKI

Metsänhoito-ohjeen 
päivittäminen tukee 
Metsähallituksen 
ilmasto-ohjelmaa.

– Viime vuosina suometsistä ja niiden ilmastoviisaasta metsänhoidosta 
on saatu paljon uutta tutkimustietoa, kertoo Kalle Eerikäinen. 
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Retkeilyrakenteiden 
kunnostus hyvässä 
vauhdissa
Metsähallitus korjaa kansallispuistojen ja valtion 
retkeilyalueiden rakenteita tänä vuonna lähes kahdeksalla 
miljoonalla eurolla, ja työ jatkuu vuodenvaihteen jälkeen. 
Tähän asti myönnetyllä lisärahoituksella on tarkoitus 
kunnostaa reittejä ja rakenteita yli sadassa kohteessa.

Retkeilyrakenteiden 
kunnostus hyvässä 
vauhdissa
Metsähallitus korjaa kansallispuistojen ja valtion 
retkeilyalueiden rakenteita tänä vuonna lähes kahdeksalla 
miljoonalla eurolla, ja työ jatkuu vuodenvaihteen jälkeen. 
Tähän asti myönnetyllä lisärahoituksella on tarkoitus 
kunnostaa reittejä ja rakenteita yli sadassa kohteessa.

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
TEKSTI MINNA NURRO •  KUVA JAAKKO POSTI
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 M etsähallituksen Luonto-
palvelut kohdensi viime 
vuonna yli 16 miljoonaa 
euroa eri rahoituksina 
kansallispuistojen ja 
muiden luontokohteiden 

niin sanotun korjausvelan paikkaamiseen. 
Rahoitusta on tullut useammasta lähteestä, 
eniten ympäristöministeriöstä. 

Erikoissuunnittelija Rami Tuominiemi 
Metsähallituksesta kertoo, että lisärahoituk-
sen mahdollistamia kunnostuksia on tehty 
useissa kohteissa eri puolilla maata. Rahoi-
tuksella on korjattu muun muassa laavu-
ja, käymälöitä, laitureita, reitistöä, kuten 
pitkospuita ja viitoituksia, sekä tiestöä ja 
parkkialueita.

– Esimerkiksi UK-kansallispuistossa on 
aloitettu reittikunnostuksia ja rakennettu 
uusiksi Nuorttijoen yli menevä riippusilta, 
jonka lumi romautti viime talvena. Valli-
saaren laituri on uusittu, Riisitunturilla on 
aloitettu parkkialueen uusiminen, ja Hetta–

Lumeton talvi                                 
tuo haasteita
Valtion retkeilykohteiden infran kunnos-
tus on pitkäjänteistä työtä. Suunnittelussa 
otetaan huomioon monia seikkoja, kuten 
asiakastyytyväisyys ja -turvallisuus, rakentei-
den käyttöikä ja ympäristöystävällisyys sekä 
huollon näkökulma. Tiukimmin suojelluille 
alueille tehdään uusia rakenteita vain huo-
lellisen harkinnan perusteella.   

Pelkkä tarvikemateriaalien hankinnan 
kilpailuttaminen voi viedä muutamia kuu-
kausia, ja myös tarvikkeiden kuljettaminen 
luontokohteisiin on aina oma urakkansa. 
Tuominiemi toteaa, että talvien leudon-
tuminen on tehnyt kuljetuksista haastavia 
etenkin Etelä-Suomessa. 

– Tarvikkeiden kuljetus moottorikelkalla 
vaatii lunta. Jos sitä ei tule, kuljetuksiin on 
keksittävä uusia ratkaisuja, hän sanoo. 

Retkeilyrakenteiden materiaalina suosi-
taan puuta muun muassa hiilensidonnan ta-
kia. Käsittelemätön puu ei tosin kestä luon-

Korona-aika on saanut ihmiset laajalla rin-
tamalla liikkeelle ja laittanut vähän uusiksi 
ajatusta siitä, mitä pitää korjata, Tuominie-
mi lisää. 

Osa PAVEn tiedoista näkyy myös asiak-
kaille Retkikartta.fi-verkkopalvelun kautta. 
Tuominiemi kertoo, että Luontopalvelujen 
kenttähenkilöstö saa ensi vuonna käyttöönsä 
mobiilisovelluksen, jolla tietoja voi päivittää 
reaaliaikaisesti maastosta. 

– Se nopeuttaa meidän omaa vasteai-
kaamme huomattavasti, hän tarkentaa.  

paikkaa saatetaan hieman muuttaa. Myös 
reittejä voidaan linjata uusiksi.. 

Pallas-reitin varrella on kunnostettu monia 
taukopaikkoja, Tuominiemi havainnollistaa.

PAVE kertoo                                 
korjaustarpeet
Lisärahoituksen taustalla on vuonna 2018 
laadittu selvitys, jossa kartoitettiin kansal-
lispuistojen ja muiden luontokohteiden 
retkeilyrakenteiden korjausvelkaa. Selvitys 
perustui noin 23 000 rakennuksen ja raken-
nelman sekä noin 15 000 reittikilometrin 
kuntotietoihin. 

– Päättäjät reagoivat siihen todella nope-
asti, ja korjauksissa päästiin pian liikkeelle, 
Tuominiemi toteaa. 

Kunnostustyöt suunnitellaan ensisijai-
sesti PAVEn eli Metsähallituksen palveluva-
rustustietojärjestelmän pohjalta. Se sisältää 
muun muassa kenttähenkilöstön keräämiä 
kuntotietoja ja muita ominaisuustietoja eri 
kohteista. 

– Kansallispuistojen ”hot spottien” lisäk-
si hajakohteille on riittänyt paljon väkeä. 

nossa pitkiä aikoja, minkä takia kestopuuta 
käytetään varsinkin sellaisissa rakenteissa, 
jotka ovat kosketuksissa maahan. 

Asiakaspalaute                            
yhä tärkeämpää
Tuominiemen mukaan kaiken a ja o on tie-
to siitä, missä asiakkaat liikkuvat ja mihin 
kohdistuu suurin käyttöpaine. Niinpä kä-
vijätutkimukset ja -laskennat ovat tärkeitä. 
Asiakkaita kuunnellaan muutenkin herkällä 
korvalla: palautetta tulee niin luontokes-
kusten kautta kuin verkon ja sähköpostin 
välityksellä.

– Palvelumuotoilu on päivän sana, ja 
sentyyppistä näkökulmaa tulee työhön mu-
kaan. Esimerkiksi Nuuksiossa on alkamassa 
projekti, jossa asiakasnäkemyksiä selvitetään 
aktiivisesti, erikoissuunnittelija Tuominiemi 
kertoo. 

Kunnostettavia rakenteita ei aina tehdä 
aivan samanlaisiksi ja samoihin paikkoihin 
kuin aiemmin, vaan esimerkiksi laavujen 

Retkeilyrakenteiden 
materiaalina suositaan 
puuta.

Korona-aika on lisännyt kiinnostusta luonnossa liikkumiseen. Urho Kekkosen kansallispuistossa on myös talvipyöräilyyn soveltuvia reittejä.

Vuonna 2020 on investoitu 
euromääräisesti eniten 
seuraavien kohteiden 
kunnostamiseen:

• Koli: hotelli ja tuvat
• Syöte: reitit, taukopaikat ja 
 luontokeskuksen maalämpö
• Vallisaari: vesiliikennelaituri ja 
 yleisöpalvelutilojen tekniikka
• Pyhä-Luosto: reittien kestävöinti, 
 porrasrakenteet ja pitkostukset
• Pallas-Ylläs: taukopaikat, 
 käymälätekniikka ja reittimerkinnät
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METSISTÄ JA PUISTA
TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA PASI JORMANAINENTEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA PASI JORMANAINEN

Käytännön kokemusta 
jatkuvasta kasvatuksesta 
Motokuski Juha Partasella on pitkä kokemus perinteisistä 
hakkuutavoista. Hän suhtautuu positiivisen uteliaasti 
myös uusiin jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. 

 Metsähallitus lisää jatku-
vapeitteisen metsänkas-
vatuksen osuuden vähin-
tään neljännekseen uu-
distusluonteisten hakkui-
den toteutuspinta-alasta. 

Tavoite toteuttaa sekä omistajapoliittisia 
linjauksia että Metsähallituksen ilmasto-
ohjelman tavoitteita. Jatkuvaa kasvatusta 
on käytetty aiemminkin muun muassa ret-
keilyn ja matkailun kannalta tärkeissä koh-
teissa, mutta kovin laajamittaista sen käyttö 
ei ole ollut. 

– Metsähallituksessa on käytössä laa-
ja valikoima erilaisia hakkuutapoja, jois-
ta valitaan aina kullekin kasvupaikalle ja 
kohteelle parhaiten soveltuva menetelmä. 
Tarvitsemme kuitenkin lisää tietoa jatkuvan 
kasvatuksen soveltuvuudesta eri olosuhteis-
sa ja erilaisilla kasvupaikoilla. Vuonna 2019 
perustimme kolme 5000 hehtaarin laajuis-
ta jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta eri 
puolille maata, kertoo Metsätalous Oy:n 
suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen.  

Alueet sijaitsevat Rautavaaralla, Suo-
mussalmella ja Savukoskella. Tavoitteena 
on saada käytännön kokemusta ja tutkittua 
tietoa jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuk-
sesta laajoilla alueilla ja erilaisissa olosuh-
teissa. Tutkimusyhteistyö on käynnistynyt 
Luonnonvarakeskuksen kanssa, joka on 
perustamassa alueille pitkäkestoisia seuran-
takokeita. Tietoa halutaan muun muassa 
jatkuvan kasvatuksen vaikutuksista metsien 
uudistumiseen ja puuntuotantoon, hiilensi-
dontaan, monimuotoisuuteen sekä metsien 
monikäyttöön. 

Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilyy 
koko ajan peitteisenä ja uudistuu luontai-
sen taimettumisen kautta. Rautavaaralla 
käsittelymenetelminä ovat yläharvennus, 

suojuspuu- ja poimintahakkuut sekä pien-
aukottamiseen perustuva pienalakasvatus. 
Hakkuut on suunniteltava huolella, ja nii-
den oikea ajoitus on tärkeää, ettei aiheuteta 
maastovaurioita tai talvella alikasvospuiden 
latvojen katkeamisia. 

– Erilaiset hakkuutavat ja varsinkin jäl-
jelle jäävän puuston erilaiset tavoitetiheydet 
voivat vaatia hakkuukoneen kuljettajalta 
aluksi hieman totuttelua. Aloituspalaveri 
ja hyvä ohjeistus siitä, mihin pyritään, ovat 
tärkeitä, kertoo suunnittelija Joonas Sorsa. 

Toteutus vaatii ammattitaitoa
Rautavaaran havaintoalueella tehtiin ensim-
mäisiä jatkuvan kasvatuksen hakkuita viime 
kesänä. Hakkuut toteutti Motoajo Oy:n Ju-
ha Partanen, jolla on yli 20 vuoden koke-
mus motokuskin töistä. 

– Minulla oli jonkin verran kokemusta 
yläharvennuksesta, jossa poistetaan tavalli-
sesta harvennuksesta poiketen isoimpia pui-
ta. Sen sijaan pienaukkohakkuu oli koko-
naan uutta. Sitä käytettiin kohteissa, joissa 
männikön alle oli jo syntynyt luontaisesti 
hyvä kuusialikasvos, Partanen kertoo. 

Partanen oli tutustunut uusiin hakkuu-
menetelmiin etukäteen Metsähallituksen 
Ahjo-oppimisympäristössä. 

– Ensimmäisenä päivänä Metsähalli-
tuksen suunnittelija oli mukana työmaalla. 
Ihan mielenkiintoista ja vaihtelua perintei-
siin hakkuutapoihin. Suurimpana haasteena 
on latvuston näkeminen varsinkin hämärän 
aikana. 

Monitoimikoneen kuljettaja valitsee 
poistettavat puut kuten tavallisissakin hak-
kuissa, mutta jatkuvan kasvatuksen kohteilla 
kuljettajan vastuu korostuu. Työ vaatii am-
mattitaitoa, sillä hakkuun yhteydessä pitää 
varoa vahingoittamasta jäljelle jäävää puus-

toa ja alikasvoksena syntynyttä taimiainesta. 
– Jäljelle jäävän puuston varominen voi 

hieman hidastaa työtä, mutta toisaalta kor-
jattavan puun kertymät ovat isompia, mikä 
on näin konekuskin ja urakoitsijan kannal-
ta pelkästään hyvä asia, naurahtaa Partanen 
viitaten puunkorjuun taksoihin. 

Havaintoalueiden metsät ovat tavallisia 
Metsähallituksen monikäyttömetsiä, jo-
ten siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen ei 
tapahdu hetkessä. Alkuvaiheessa on keski-
tytty tunnistamaan jatkuvaan kasvatukseen 
soveltuvat kohteet ja suunnittelemaan, mi-
ten jatkuvaa kasvatusta harjoitetaan havain-
toalueiden eri osissa. 

Tämän syksyn hakkuut Rautavaaran 
havaintoalueella on jo tehty, mutta Parta-
sen työt jatkuvat muilla Metsähallituksen 
kohteilla. 

– Asun Rautavaaralla, ja työmaat sijait-
sevat keskimäärin 30–40 kilometrin päässä 
riippuen siitä, olenko kesämökillä vai koto-
na kylän pinnassa. Vapaa-aika kuluu oman 
linja-autoyrityksen pyörittämisessä sekä ka-
lastuksen ja metsästyksen parissa, Partanen 
kertoo..

Metsähallituksessa on 
käytössä laaja valikoima 
erilaisia hakkuutapoja. 

Katso video: www.metsafi-lehti.fi

– Jatkuvan kasvatuksen 
menetelmät tuovat työhön 
vaihtelua, Juha Partanen 
kertoo.
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Mitä luonto                                                                                                                           
sinulle merkitsee? 
– Luonto merkitsee minulle ilmaa, metsää, merta ja järviä sekä 
eläimiä. 

Vietätkö paljon 
aikaa luonnossa? 
– Vietän kyllä paljon aikaa luonnossa: kesällä poimin marjoja, tal-
vella nautin lumesta, syksyllä retkeilen ja keväällä ihastelen luonnon 
kukoistusta. 

Mikä on mielipuuhaasi 
luonnossa? 
– Ihan vaan luonnossa oleskelu. Se saa minut unohtamaan kaiken 
modernin kaupungin sivilisaation: sähkön, vesijohtoveden, vaahto-
kylvyt, autot, lentokoneet ja niin edelleen. Olen silloin vain tavalli-
nen ihminen – voin kuvitella olevani kivikaudella. 

Miten luonto 
vaikuttaa sinuun?
– Rauhoitun viettäessäni aikaa luonnossa – olen silloin kuin kala 
vedessä tai mehiläinen kukassa.

Mitä luonto voi 
meille tarjota?
– Luonto tarjoaa meille kaiken: ilman, jota hengitämme, veden, jota 
kulutamme, sekä puut, joita tarvitsemme tulentekoon. Lisäksi kaikki 
talomme on rakennettu tälle luonnolliselle maaperälle. 

Mikä Suomen luonnossa 
ihmetyttää tai ihastuttaa?
– Suomessa ei ole paljon asukkaita mutta puita on valtava määrä. Se 
tekee ilmasta puhtaan. Puut muodostavat suuria tai pieniä metsiä 
maan joka kolkkaan, ja niissä on erittäin mukava kuljeskella. Metsien 
lisäksi tuhannet järvet tarjoavat harmoniaa ihmiselle..

Haastateltavana Kulttuurit yhteisellä 
polulla -hankkeeseen osallistuva 
Nana Wang

Haastateltavana Kulttuurit yhteisellä 
polulla -hankkeeseen osallistuva 
Nana Wang

Haastateltavana Kulttuurit yhteisellä 
polulla -hankkeeseen osallistuva 
Nana Wang

Haastateltavana Kulttuurit yhteisellä 
polulla -hankkeeseen osallistuva 
Nana Wang

Haastateltavana Kulttuurit yhteisellä 
polulla -hankkeeseen osallistuva 
Nana Wang

LUONTOSUHTEITA

Käpyjen metsikkökeräys 
kiinnostaa Lapissa 
Metsähallitus täydentää männyn siemenhuollon 
varmuusvarastoa Pohjois-Suomessa ostamalla 
hyvänlaatuisia käpyjä kerääjiltä. Käpyjen keruu 
on herättänyt paljon kiinnostusta.

kertaa. Hän kertoi tutustuneensa enemmän luontoalan toi-
mintaan, kun taas metsätalous oli tuntemattomampi ala. 

– Olen ensimmäistä kertaa metsätöissä, ja tämä on muka-
vaa. Minua kiinnostaa lähteä keräämään käpyjä uudestaan, sil-
lä tästä voi kuulemma saada hyvin rahaa. Taloudellinen tilanne 
on haastava koronan takia, joten tämä on hyvä lisätulon lähde.

Samoilla linjoilla oli myös Israelista kotoisin oleva Yeho-
natan Edvi.

– En ole liikkunut paljoa metsässä, mutta tämä on hauskaa. 
Lähden mielelläni uudelleen, jos saan jonkun kaverin mukaan. 
Metsätalous ei ole tuttua, ja tämä onkin ensimmäinen kertani 
metsätöissä. 

Yhtenä KUPO-hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri kult-
tuuritaustaisten ihmisten toimintaedellytyksiä ja osallisuutta 
luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. 

– Hankkeen toiminnalla edistetään kaksisuuntaista kotou-
tumista, integraatiota ja hyviä etnisiä suhteita. Luonnon tarjo-
amien virkistys- ja ansaintamahdollisuuksien hyödyntäminen 
hyvinvoinnin tukena on tuttua valtaosalle kantasuomalaisista 
ja osa väestöllistä yhteisöllisyyttä. Suomalaisen luontosuhteen 
luominen maahanmuuttajille vaatii aktiivista tiedonvälitystä, 
opastamista ja ohjaamista kotouttamisen osana, Kalle Santala 
Lapin ammattikorkeakoulusta kertoo.

KUPO-hanke tekee yhteistyötä monien luontoon liittyvi-
en organisaatioiden kanssa. Metsähallitus on ollut erityisesti 
mukana luonnon tarjoamien ansaintamahdollisuuksien esit-
telijänä ja tarjoajana. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa 
hanketta toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulun johdolla 
Luonnonvarakeskus, Rovalan setlementti ry., Meriva SR, 
Pohjantähtiopisto ja Tervolan kunta.

Käpykeräys jatkuu vielä kävääseen asti, jos säät suosivat 
ja mäntyjen siementen itävyys pysyy hyvänä. Kerättävää siis 
riittää vielä, kun uusia hakkuualueita valmistuu ja käpyjen 
kerääjät pääsevät töihin..

VALTION MAILTA JA VESILTÄ TEKSTI LAURA HALVARI, ILKKA VAARA, METSÄHALLITUS, 
KALLE SANTALA, LAPIN AMK • KUVA LAURA HALVARI

 Muutaman suotuisan ke-
sän jälkeen metsiin on 
kehittynyt laadultaan ja 
määrältään hyvä männyn 
siemensato, jota kerätään 
nyt talteen pohjoises-

sa Suomessa. Käpyjen metsikkökeräys on 
herättänyt paljon kiinnostusta, ja valtion 
maille annettavia käpyjen keräyslupia on 
yksistään Rovaniemellä kirjoitettu jo yli 
250 kappaletta. Keruun toteutuksesta vastaa 
Metsähallitus yhdessä alueellisten metsän-
hoitoyhdistysten ja metsäalan toimijoiden 
kanssa. 

Tämänkertaisen kävynkeruun alue rajoit-
tuu Lapin maakuntaan ja Kuusamoon. Poh-
joisimmassa Lapissa käpyjä ei kerätä, sillä 

keuksiin, vaan siihen tarvitaan aina maan-
omistajan lupa. Kerääjän tuleekin ennen 
keruuseen ryhtymistä olla ensin yhteydessä 
metsähoitoyhdistykseen, jolta saa karttoja 
keruukohteista ja myös ohjeita käpyjen ke-
ruuseen. Rovaniemellä karttoja ja -ohjeita 
saa Tiedekeskus Pilkkeestä.

Metsän mahdollisuudet tutuksi
Rovaniemellä käpykeräys on kiinnostanut 
myös erilaisia yhteisöjä. Monikulttuurikes-
kus MoniNetin Kulttuurit yhteisellä po-
lulla (KUPO) -hankkeen osallistujaryhmä 
tutustui käpyjen keräämiseen Perunkajärven 
maastossa. 

Espanjasta kotoisin oleva Miquel Peral 
Sanchez oli keräämässä käpyjä ensimmäistä 

siellä kesä ei ollut riittävän lämmin siemen-
ten itävyyden kannalta. Keräyksen koko-
naistavoite on 900 000 litraa. Marraskuun 
puoliväliin mennessä siitä on saavutettu jo 
noin kolmasosa. 

– Jos loppusyksyn säät suosivat, syys-
jaksolla voidaan päästä jopa noin 400 000 
litraan. Silloin oltaisiin hyvin tavoitteessa. 
Kevättalven keruu on perinteisesti ollut ai-
na hieman tuottoisampi, joten kokonaista-
voitteenkin saavuttaminen on mahdollista. 
Keruun toteutuminen on kuitenkin kiinni 
siitä, miten hyvin siementen itävyys säilyy 
yli talven pakkasjaksojen, Metsähallituk-
sen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija 
Ilkka Vaara kertoo.

Käpyjen keruu ei kuulu jokamiehenoi-

Metsikkökeräys varmistaa 
metsäpuiden siemenen 
riittävyyden
Metsänviljelyssä käytetään jalostamatonta, 
metsikkökeräyksistä saatavaa siementä ja 
jalostettua siemenviljelyssiementä. 
Metsikkösiemen kerätään talousmetsistä 
uudistushakkuiden yhteydessä, ja jalostettu 
siemen tuotetaan metsäpuiden siemen-
viljelyksillä.  

Lokakuun alussa käynnistynyt käpyjen 
keruu-urakka liittyy männyn siementen 
varmuusvaraston täydentämiseen. 
Varmuusvaraston ylläpito kuuluu Metsä-
hallituksen julkisiin hallintotehtäviin. 
Varmuusvaraston siemenet ovat kaikkien 
metsätalouden toimijoiden saatavissa. 
Siemenvarastoa pyritään täydentämään 
aina, kun siihen on edellytykset. 

Kalle Santala perehdytti  KUPO-hankkeeseen osallistuneita maahanmuuttajia  käpyjen keruuseen.
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P
PUOLUKKAINEN 
ROSMARIINIPANNACOTTA 
6 annosta

Pannacotta
5 dl kermaa
1 dl maitoa
1 dl sokeria
3 kpl liivatelehteä
2 rosmariinin oksaa

Puolukkakastike
3 dl puolukoita
½ dl vettä
1 rkl sokeria

Liota liivatelehdet kylmässä vedessä. Laita kerma, maito, sokeri ja rosmariinin 
oksat kattilaan ja kuumenna lähes kiehuvaksi. Puristele liivatelehdistä vesi pois 
ja vispaa ne maitoseokseen. Jäähdytä seos kädenlämpöiseksi esimerkiksi pitäen 
kattilaa kylmässä vedessä. Nosta rosmariinin oksat pois ja annostele tasaisesti 
kuuteen tarjoiluastiaan. Anna jähmettyä jääkaapissa vähintään kahden tunnin ajan. 

Kiehauta ½ dl vettä ja lisää siihen 1 rkl sokeria. Anna sokerin liueta veteen. 
Kaada sitten sokerivesi puolukoiden päälle ja sekoita sauvasekoittimella 
tasaiseksi. Paseeraa puolukkaseos siivilän läpi ja annostele pannacottan 
päälle 2–3 millimetrin paksuiseksi tasaiseksi kerrokseksi. Älä laita kastiketta 
liikaa, ettei pannacottan maku peity. Laita jääkaappiin odottamaan tarjoilua. 
 

LUONTO LAUTASELLA

niin kuin 
puolukka
Kanervakasveihin lukeutuva 
puolukka (Vaccinium 
vitis-idaea) viihtyy parhaiten 
kuivissa kangasmetsissä. 
Puolukkasato kypsyy 
elo–syyskuun vaihteessa. 
Puolukka ei kuitenkaan 
pelästy pientä pakkasta, 
joten marjoja voi kerätä 
vielä alkutalvellakin – 
pakkasen puraisu saattaa 
jopa parantaa sen makua.

Kotimaiseksi superfoodiksi 
nimetty puolukka on runsas-
kuituinen ja vähäkalorinen. 
Puolukan suurimmat terveys-
hyödyt perustuvat sen 
sisältämiin polyfenolisiin 
yhdisteisiin. Puolukan 
terveysvaikutuksia 
tutkittaessa on saatu 
viitteitä muun muassa siitä, 
että puolukan sisältämät 
fenoliyhdisteet saattavat 
parantaa vastustuskykyä, 
alentaa verenpainetta, 
vähentää tulehduksia ja 
auttaa painonhallinnassa..

YKSI MEISTÄ

Minkälainen on                          
koulutustaustasi?
– Olen käynyt Kallion ilmaisutaidon luki-
on, suorittanut Turun ammattikorkeakou-
lussa Crossing Borders in Performing Arts 
-linjalla (poikkitaiteellinen esittävän taiteen 
koulutus) Bachelor of Arts -tutkinnon ja 
opiskellut Tammelan metsäoppilaitoksessa 
luonto-oppaaksi. Lisäksi olen suorittanut 
opintoja Teatterikorkeakoulun esitystaide 
ja -teoria -maisteriohjelmassa.

Miten päädyit Metsä-                
hallituksen palvelukseen?
– Metsäoppilaitoksessa opiskellessani tu-
lin työharjoitteluun Nuuksion kansallis-
puistoon asiakaspalvelijaksi ja oppaaksi 
Haukkalammen opastuvalle. Harjoittelun 
jälkeen olin töissä yhdeksän kesäseson-

kia Nuuksiossa. Tämän jälkeen päädyin 
Suomen luontokeskus Haltiaan tekemään 
monipuolisia tehtäviä – asiakaspalvelusta 
tapahtumien järjestämiseen ja viestinnän 
koordinointiin. Syötteen kansallispuistos-
sakin ehdin olla puoli vuotta tekemässä 
kävijätutkimusta ja nyt olen Tiedekeskus 
Pilkkeessä tuottajana.

Mitä tuottaja tekee, mikä        
on ajankohtaista juuri nyt?
– Tuottajan rooliin kuuluu tapahtuma- ja si-
sällöntuotantoa hyvin monipuolisesti. Vaik-
ka olen ehtinyt työskennellä Pilkkeessä vasta 
muutaman kuukauden, olen jo päässyt teke-
mään todella monenlaisia hommia. Olen ol-
lut tekemässä animaatioita, mainosvideoita, 
Pilke Café -tilaisuuksia, markkinointikuvia ja 
niin edelleen. Nyt työpöydälläni on ensi kesän 

Suomi-Areenan tuotantoprojekti, jossa Metsä-
hallitus on yhtenä pääyhteistyökumppanina.

Mistä nautit                              
eniten työssäsi?
– Selkeästi parhaimpia asioita työssäni ovat 
uusien asioiden luominen sekä yhteistyö 
työkavereiden ja sidosryhmien kanssa. Nau-
tin, kun pääsen työskentelemään sosiaalises-
ti ja innoittavasti. 

Miten vietät vapaa-aikaasi?
– Liikun paljon ulkona kävellen, pyöräillen, 
meloen ja vaeltaen. Tykkään myös luistella 
ja kalastaa sekä uin mielelläni. Ostin Ro-
vaniemelle muuttaessani pienen talon, jota 
nyt laitan kodikseni. Harrastan myös mu-
siikkia: soitan rytmisoittimia ja kuuntelen 
hyvin monipuolisesti musiikkia..

TEKSTI LAURA HALVARI  •  KUVA PEKKA KOSKI

Touko Heikkinen työskentelee tuottajana Metsähallituksen 
Pilke-tiimissä Rovaniemellä. Heikkisen vastuualueisiin kuuluvat 
sisältöjen tuottaminen ja tapahtumien järjestäminen sekä 
tiedekeskus Pilkkeessä että monissa valtakunnallisissa 
hankkeissa. Vasta reilut neljä kuukautta kestäneen työsuhteensa 
aikana Heikkinen on jo ehtinyt olla mukana monessa. 

Metsähallitus on ensi 
vuonna  yksi Suomi-
Areenan pääyhteistyö-
kumppaneista, ja 
tapahtuman suunnittelu 
on parhaillaan työn alla.

Ku
va

 V
ie

st
in

tä
to

im
is

to
 Jo

ki
ra

nt
a 

O
y

Ku
va

 V
as

ta
va

lo



433 • 2020met sä.fimet sä.f3 • 202042 met sä.fimet sä.f

 Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tavoittelee kotimaisen kalan kulutuksen kasvua 
kotimaisen kalan edistämisohjelman avulla. Hallitus on tarttunut asiaan hyvästä syystä, sillä 
suomalaisten ostamasta kalasta vain 20 prosenttia on kotimaista. Kalatuotteiden kauppatase 
on 350 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuhansien järvien maassa pystymme parempaan.

Ohjelman tavoitteena on, että vuonna 2027 suomalaiset söisivät kalaa ravitsemussuositusten 
mukaisesti 2,5 kertaa viikossa ja että kasvaneeseen kysyntään on vastattu pääosin kotimaisella 

kalalla. Muutos tarkoittaisi sitä, että suomalaiset söisivät keskimäärin yhden kotimaisen kala-annoksen 
viikossa enemmän. Tämä kaksinkertaistaisi nykyisen kotimaisen kalan käytön.

Pienellä muutoksella olisi suuri vaikutus. Yhden kala-annoksen lisääminen viikossa saisi aikaan lasken-
nallisia terveyshyötyjä 1–2 miljardia euroa sekä pienentäisi ruokavalion hiilijalanjälkeä noin 5–6 prosenttia 
verrattuna keskivertoon suomalaiseen ruokavalioon. Lisäksi muutoksella olisi merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia.

Suomi on Itämeren suurin kalastusvaltio, mutta suurin osa saaliista päätyy muualle kuin kuluttajien 
lautasille. Yli sadan miljoonan kilon vuosittaisesta silakkasaaliistamme vain noin neljä prosenttia käyte-
tään kotimaassa elintarvikkeena. Valtaosa silakkasaaliista viedään jalostamattomana rehuraaka-aineeksi. 
Myös muikku, kilohaili, kuore ja särkikalat ovat vajaasti hyödynnettyjä, ja niiden käyttöä voitaisiin lisätä 
kestävästi. 

Suomessa kalankasvatuksen vesistövaikutukset ovat kokonaisuutena vähäisiä, vain noin 1 prosentti 
fosforin kokonaiskuormituksesta. Uudet innovaatiot mahdollistavat tuotannon kasvun vaarantamatta ym-
päristön tilaa. Sisämaassa potentiaalia on erityisesti uuteen 
teknologiaan perustuvissa ratkaisuissa. Merialueella kasvu 
voi taas perustua avomerialueisiin sekä kiertotalouteen si-
ten, että toimiala käyttää silakasta ja kilohailista valmistet-
tua itämerirehua, jolloin toiminta kierrättää jo Itämeressä 
olevia ravinteita. 

Kotimaisen kalan käytön lisääminen edellyttää uusien 
kuluttajakysyntään vastaavien tuotteiden kehitystä, korkeaa 
laatua ja uusia innovaatioita kalan alkutuotantoon. Maa- 
ja metsätalousministeriö edistää kehitystä suuntaamalla 
rahoitusta tutkimus- ja innovaatiotoimiin sekä yritysten kasvuinvestointeihin. Kasvun aikaansaaminen 
edellyttää kuitenkin laajempaa yhteiskunnan tukea ja tahtoa. Hyvällä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla alan 
keskeiset haasteet on mahdollista ratkaista ja luoda edellytykset kestävälle kasvulle. 

Tässä työssä Metsähallituksella on valtion ja yleisvesialueiden hallinnoijana keskeinen rooli. Metsähallitus 
voi tukea toivottua kehitystä erityisesti edistämällä vesialueiden saamista kalastus- ja kalankasvatuskäyttöön 
sekä valvomalla toiminnan kestävyyttä.

Tulevaisuudessa Suomi voi olla vihreän ja sinisen kullan maa..

Sinisen kullan maa?

VIERASKYNÄ

Timo Halonen työskentelee neuvottelevana virkamiehenä 
maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvaraosaston 
elinkeinokalatalousyksikössä. 
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Korsnäsin kunta hyväksyi merituuli-
voimapuiston kaavoitusaloitteen

LYHYESTI

SUOMI pyrkii fossiilittomaksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennes-
sä. Metsähallituksella on tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttami-
sessa, sillä sen hallinnoimille valtion alueille on mahdollista rakentaa 
merkittävä määrä tuulivoimaloita. Niiden tuottama energia vähentää 
fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta.

Korsnäsin kunnanhallitus hyväksyi marraskuun lopulla Metsähal-
lituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen. 

– Korsnäsin hanke on ensimmäinen oma merituulivoimapuis-
tohankkeemme. Merituulivoimatuotantoa on Suomessa toistaiseksi 
vähän, ja haluamme olla mahdollistamassa sen kehittymistä sekä luo-
massa siitä kestävää ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa, 
Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung kertoo.

Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssarin mukaan kunnassa 
suhtaudutaan kaavoitusaloitteeseen positiivisin mielin.

– Päätimme hiljattain kunnallisveroprosentista. Sen korottamiseen 
olisi paineita mutta ei käytännön mahdollisuuksia. Merituulivoima-
puistohankkeen toteutuminen olisi uusi mahdollisuus Korsnäsin 
kunnalle, Båssar sanoo. 

Merituulivoiman aluetalousvaikutukset ovat merkittävät. Meri-
tuulivoimapuisto toisi toteutuessaan työpaikkoja ja aliurakointimah-
dollisuuksia sekä sitä kautta lisää verotuloja Korsnäsin kunnalle ja 
positiivista vaikutusta koko Vaasan seudun talouteen.

Seuraavaksi alkavat mittavat selvitystyöt. Kaavoituksen lopullinen 
aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu ja lopullinen lukumäärä sekä 
sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat 
kaavaprosessin aikana.

– Haluamme toimia hankkeessa mahdollisimman avoimesti ja 
kuunnella paikallisten näkemyksiä, Metsähallituksen tuulivoimalii-
ketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio kertoo.

– Paikallisia kiinnostavat varmasti voimajohdon reitti sekä se, 
miten tuulivoimalat näkyvät rannikolle ja aiheuttavatko ne välkettä. 
Tulemme selvittämään näitä ja monia muita asioita sekä mallinta-
maan niitä mahdollisimman hyvin. Merialue tulee säilymään valtion 
omistuksessa ja puiston alueella saa liikkua ja kalastaa entiseen tapaan, 
Tapio sanoo..

Metsänkäsittelyn demoalueita 
perustetaan Rovaniemelle

ROVANIEMELLÄ Metsähallituksen hallinnoimille alueille perus-
tetaan seitsemän demonstraatioaluetta, joissa esitellään tasaikäis-
rakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa. 

Demometsä-hankkeen tavoitteena on lisätä käytännön metsä-
ammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri 
metsänkäsittelymenetelmistä. Tutkimusosiossa selvitetään tasaikäis-
rakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsän uudis-
tumiseen sekä ylipäänsä ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kan-
nattavuutta.

Vuonna 2014 voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen 
eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen, jossa hyödynnetään nykyis-
tä enemmän metsien luontaista rakennetta ja dynamiikkaa. Metsä-

hallitus käyttää Lapissa peitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä yli 
kolmasosassa uudistuskypsien metsien hakkuita. Peitteisen metsän 
kasvatusta suositaan erityisesti alueilla, joissa perinteiset uudistus-
hakkuut, kuten siemenpuu- tai avohakkuut, eivät ole muiden met-
sänkäyttömuotojen kannalta toivottuja.

Erityisesti Lapissa on tarve saada lisätietoa peitteisestä metsänhoi-
dosta, sillä monet elinkeinot, kuten matkailu ja poronhoito, toimi-
vat metsätalouden kanssa samoilla alueilla. Metsätalouden toimijat 
haluavat etsiä uusia keinoja, joilla elinkeinojen yhteensovittamista 
voidaan parantaa ja hakkuiden maisemavaikutuksia vähentää. 

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), 
ja se on käynnissä vuoden 2022 loppuun..

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja 
Lapin ammattikorkeakoulu ryhtyvät selvittämään tasa- ja 
eri-ikäisrakenteisen eli peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia 
metsän uudistumiseen.



Etätöistä luontoon tai 
aktiviteetteihin, vaikka joka päivä.

Metsähallituksen matkailukeskustontit ympärivuotiseen 
käyttöön pohjoisen parhaista kohteista.


