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E

lämme mielenkiintoisia aikoja. Suomessa on vireillä useita
puuhun pohjautuvia tehdashankkeita, jotka toteutuessaan
lisäisivät kansantalouden rahavirtaa yli viidellä miljardilla
eurolla.
Metsät ovat keskeinen uusiutuva luonnonvaramme, ja
metsiä osataan hoitaa kestävästi. Vajaassa puusukupolvessa
metsiemme vuotuinen kasvu on kaksinkertaistunut nykyiseen 110 miljoonaan kuutioon. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Ilmastonmuutoksen osuus
lisäkasvusta on noin kolmannes, mutta suurin osa kasvusta on seurausta
hyvien metsänkasvatusperiaatteiden soveltamisesta.
Metsät ovat Suomessa vajaakäytössä esimerkiksi Ruotsiin verrattuna.
Metsävarojen ennustetaan yhä runsastuvan lähivuosina, joten kestävyydestä tinkimättä puunkorjuuta on varaa lisätä tuntuvasti. Hallitusohjelman
mukaista 15 miljoonan kuutiometrin vuotuista hakkuiden lisäystä voidaan
pitää maltillisena.
Metsähallituksen hakkuumahdollisuudet nousevat yleistä kehitystä vähemmän, vaikka olemme harjoittaneet kestävää metsätaloutta vuosikymmenien ajan. Tilannetta
selittää muun muassa
se, että valtion maille
on viime vuosikymmeninä perustettu laajoja suojelualueita. Lisäksi
monimuotoisuuden turvaaminen ja muut lain asettamat velvoitteet
otetaan korostetusti huomioon Metsähallituksen toiminnassa.
Metsäluonnon ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaimmat ydinalueet ovat suojelualueilla, eikä puun käytön lisäys uhkaa niitä. Suojelupäätöksiä ei ole purettu eikä pureta tulevaisuudessakaan. Suomessa
puuntuotannon ulkopuolella on 10 prosenttia puustosta ja lisäksi
rajoitetussa käytössä 8,2 prosenttia.
Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreen
selvityksen mukaan hakkuiden lisääminen voidaan toteuttaa ekologisesti kestävällä tavalla. Ratkaisevaa on, miten monimuotoisuus otetaan huomioon metsätaloudessa. On pidettävä huoli muun muassa
siitä, että hakkuissa jätetään järeitä säästöpuita ja säästetään riittävästi kuollutta puuta. Vanhojen metsien osuus voi
tulevaisuudessakin kasvaa.
Metsähallitus etsii keinoja, joilla riittävä lahopuuston säilyminen voidaan turvata hakkuissa. Esimerkiksi maalahopuut voidaan siirtää puunkorjuun yhteydessä ajouran sivuun tai pystylahopuut, jotka eivät aiheuta työturvallisuusriskiä,
voidaan jättää korjaamatta. Uutta lahopuustoa tuotetaan myös aktiivisesti tekemällä tekopökkelöitä – tänä vuonna niitä
tehdään peräti 100 000 kappaletta.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

– Aiempaa ympäristöystävällisempiä
kalankasvatusmenetelmiä kehitetään
jatkuvasti, Kai Kaatra sanoo.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN JA KUVA KAISA SIRÉN

Virkistystä vesiluonnosta

Vedestä kestävää
liiketoimintaa
Suomen hallitus on nostanut sinisen biotalouden yhdeksi
kärkihankkeekseen. Tavoitteena on vauhdittaa ja kasvattaa
liiketoimintaa, joka hyödyntää vesiluonnonvaroja kestävästi.

M

aa- ja metsätalousministeriön teettämän selvityksen
mukaan maamme
sinisen biotalouden
arvo on tällä hetkellä vähintään 8,5 miljardia euroa. Euromäärä
kertyy muun muassa puhtaan veden tuotannosta ja jätevesien puhdistamisesta, energiantuotannosta, kalataloudesta ja matkailusta.
Lisäksi biotalous tuottaa aineettomia arvoja,
joiden merkitys on mittaamaton.
Hallitus ohjaa siniseen biotalouteen kärkihankerahaa yhteensä viisi miljoona euroa,
josta kaksi miljoonaa käytetään vesiviljelyn
oppimis- ja kehitysympäristön perustamiseen Luonnonvarakeskuksen Laukaan
kalanviljelylaitokselle. Jäljelle jäävä raha
jaetaan erilaisille kehityshankkeille.
Kärkihankkeen avulla pyritään lisäämään muun muassa vesiviljelyä ja vesiosaamiseen perustuvaa vientiä.
– Ensimmäisessä rahoitushaussa hakijat ovat esittäneet hankkeita, joissa
kehitetään muun muassa uusia palvelumalleja vesistömatkailuun, laajennetaan
toimintaa kansainväliseksi ja hyödynnetään vesistöissä olevia ravinteita ja energiaa, kertoo vesihallintojohtaja Kai
Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä.
Kaatra huomauttaa, että viiden miljoonan euron rahoitus on kuitenkin vain
pieni osa kokonaisrahoituksesta. Esimerkiksi
kalatalouden kehitystä rahoitetaan pääosin
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.
Vesistöjen tutkimukseen ohjataan vuosittain
rahaa moninkertainen summa.
– Eikä kaikki ole laskettavissa suoraan
euroina. Valtio parantaa sinisen biotalouden
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toimintaympäristöä ja sen kilpailukykyä uudistamalla lainsäädäntöä sekä valvonta- ja lupamenettelyitä. Lisäksi hankkeella pyritään
vahvistamaan yritysten, hallinnon ja tutkimuksen kumppanuutta.

Vienti kasvuun
Ilmastonmuutos ja sään sekä vesiolojen ääriilmiöt, väestönkasvu, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen lisäävät maailmanlaajuisesti
haasteita puhtaan veden saannille ja siniselle
biotaloudelle.
– Kansainvälisillä markkinoilla tarvitaan
yksilöllisiä ja eri alojen osaamista yhdistäviä
ratkaisuja, joilla voidaan parantaa vesiympäristöä, puhdistaa ja kierrättää vettä sekä

riskejä ja havainnoidaan sekä ennustetaan
hydrologisia ilmiöitä.
Teknologiayritykset ovat yhdessä joidenkin kuntien kanssa kehittämässä uusia ratkaisuja jätevedenpuhdistukseen ja sen hyötykäyttöön. Kaatra arvioi, että ne avaavat uusia
mahdollisuuksia viennille erityisesti niihin
maihin, joissa kärsitään veden niukkuudesta.
Tutkimus tukee omalta osaltaan sinistä
biotaloutta. Esimerkiksi Turun yliopiston
vetämä NordAqua-huippuyksikkö tutkii
Pohjoismaissa eläviä levälajeja. Konsortioon
kuuluvat myös Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja VTT.
– Levät kiinnostat muun muassa bioenergian tuottajina, ravintona ja lääkkeiden sekä
kosmetiikan raaka-aineina.

Kotimaista kalaa

hallita vesivaroja kestävästi, Kaatra toteaa.
Kaatran mukaan Suomella on kansainvälisesti erinomainen maine ympäristö- ja
vesiosaajana sekä teknologian toimittajana.
– Suomalaista osaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi tekniikoissa, joilla käsitellään
ja kierrätetään yhdyskuntien ja teollisuuden
vesiä ja jätevesiä, hallitaan tulva- ja pato-

Kaatran mukaan strategian toteutuminen
tarkoittaisi erityisesti arvokkaimpien erikoistuotteiden ja lajien, kuten siian, sammen,
kuhan ja nieriän, tuotannon kasvua.

Suomessa voitaisiin kasvattaa kalaa
huomattavasti nykyistä enemmän, jos
vesiviljelyn ympäristö- ja lupa-asiat saataisiin kuntoon.
Valtioneuvostossa hyväksytyn vesiviljelystrategian tavoitteena on luoda
edellytykset kalankasvatuksen kestävälle kasvulle. Määrälliseksi tavoitteeksi
on asetettu, että ruokakalan tuotannon
arvo Suomessa Ahvenmaata lukuun
ottamatta ylittäisi 100 miljoonaa euroa
vuonna 2022. Nykyisin tuotannon arvo
on noin 70 miljoonaa euroa.
– Uusia, aiempaa vähemmän ympäristöä
kuormittavia kalankasvatusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Vesiviljelyn ympäristökestävyyden paranemisesta kertoo osaltaan
se, että WWF on näyttänyt kotimaiselle
kirjolohelle vihreää valoa eli suosittelee sitä
kestävänä valintana.

Vesistöt tarjoavat mahdollisuuksia virkistystä, hyvinvointia, kuntoutusta ja hoivaa
tarjoaville palveluille. Kaatran mukaan
esimerkiksi kalastus-, liikuntamatkailu- ja
seikkailupalvelujen määrää voitaisiin lisätä
ja niiden sisältöä kehittää.
– Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen tukee henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Suomen puhdas luonto, metsät ja
vesistöt kiinnostavat yhä useampia ihmisiä
myös ulkomailla.
Metsähallituksella on merkittävä rooli
sinisessä biotaloudessa, sillä se hallitsee yhteensä 3,4 miljoonaa hehtaaria valtion vesialueita.
– Metsähallituksella on erinomaiset mahdollisuudet edistää vesialueiden kestävää
hyödyntämistä. Sillä on jo entuudestaan
paljon kokemusta esimerkiksi matkailu-,
virkistys- ja kalastuspalvelujen kehittämisestä
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Kai Kaatra toimii myös Metsähallituksen
hallituksen varapuheenjohtajana.

.

Siniselle
biotaloudelle
visioidaan
vahvaa kasvua
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
on kumppaneidensa kanssa laatinut kansallisen suunnitelman sinisen biotalouden kehittämiseksi. Vision mukaan sininen biotalous
on vuoteen 2025 mennessä vahva kasvusektori ja yritystoiminta kehittyy sopusoinnussa
vesiympäristön kanssa.
Suunnitelman toteuttamiseksi on asetettu
neljä strategista päämäärää. Tarkoituksena on
luoda kasvuun kannustava toimintaympäristö, kehittää asiakaslähtöisiä palveluita ja monialaratkaisuja, kehittää alan tutkimusta ja
koulutusta sekä edistää kansainvälistymistä.
Kehittämissuunnitelmassa korostetaan
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä
ja vuorovaikutusta sekä eri hallinnonalojen
välistä yhteistoimintaa.
– Kumppanuuksien ja yhteistyön avulla
on mahdollista vauhdittaa uusien innovaatioiden ja toimintamallien sekä ympäristön
kannalta kestävien ratkaisujen syntymistä ja
menestymistä markkinoilla, sanoo vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä.

.
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TEKSTIT JA KUVAT JARI SALONEN

– Hankkeen päätyttyä Suomeen on saatu iso joukko
yhtenäisiä toimintatapoja, joiden myönteiset vaikutukset
ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen, Metsähallituksen
projektipäällikkö Pauliina Louhi sanoo.
tajille myös näiden alueiden tärkeydestä.
– Kun maanomistajille on selitetty, miksi puron suojaisuus ja vaikkapa pohjapuut
ovat tärkeitä, on suhtautuminen ollut hyvin
positiivista. Tällaiselle kasvokkain tapahtuvalle tupailtatyyppiselle tiedon jakamiselle
olisi hurjasti tarvetta, Louhi tietää.

Veden laatu kohenee,
virkistysarvo kasvaa
Metsän keskellä virtaava latvapuro voi olla tärkeä osa valuma-aluetta.

– Latvavesillä tehdyt toimenpiteet vaikuttavat omalta osaltaan Tornionjoen
veden laatuun, Metsähallituksen luontokartoittaja Mikko Niskanen kertoo.

Freshabit-hanke kerää yhteen ennätysmäärän vesistötoimijoita

Pienistä puroista isoille reittivesille
Joutsenet huutelevat heinikon suojista, ja edessäpäin häämöttää
Iso Kivijärvi. Naamijoen alue on yksi sisävesien tilan parantamiseen tähtäävän Freshabit-hankkeen kohdealueista.

O

lemme Kolarin Teuravuomalla. Ympärille avautuu upeaa jänkää ja aavaa
suota miltei horisonttiin
asti. Maiseman halki
virtaa Teurajoki, joka vähän alempana yhtyy Naamijokeen. Alue on
yksi Freshabit LIFE IP -hankkeen kohteista.
– Vuosikymmenten saatossa järvien pintaa on laskettu ja nostettu ja jokia perattu. Nyt järvien pinta haetaan luontaiselle
tasolle ja joet ennallistetaan. Toimenpiteet
latvavesillä vaikuttavat omalta osaltaan Tornionjoen veden laatuun ja muun muassa
lohen elinoloihin, luontokartoittaja Mikko
Niskanen kertoo.
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Toimijoiden joukko
ennätyslaaja
Suomalaisten järvien ja muidenkin vesialueiden hoidosta on puhuttu viime vuosina
paljon. Vesipuitedirektiivi, kalatiehankkeet
ja muut vesiin liittyvät projektit ovat saaneet
osakseen paljon julkisuutta. Konkreettiset
toimenpiteet ovat kuitenkin jääneet vähiin.
Freshabit LIFE on koonnut yhteen
poikkeuksellisen laajan joukon toimijoita:
ympäristöjärjestöjä, viranomaisia, yrityksiä,
tutkijoita ja yksityisiä maanomistajia. Kun
virastojen virkamiesten ja puronvarsien kumisaapasporukan ajatukset tuodaan samalle
viivalle, ei näkemysten yhteensovittaminen
ole välttämättä helppoa.
– Pitäisin tätä kuitenkin hankkeen suu-

rimpana rikkautena, kiteyttää projektipäällikkö Pauliina Louhi.
– Näin isojen hankkeiden luonteeseen
kuuluu, että alussa aikaa kuluu paljon muun
muassa erilaisten lupien hankkimiseen ja
suunnitelmiin. Mutta onneksi monella kohteella on jo isketty lapio soraan ja päästy
kiinni oikeisiin töihin.
Freshabit LIFE IP on kooltaan suurin
koskaan Suomessa toteutettu LIFE-hanke.
Sen kumppaniverkostoon kuuluu 31 eri
toimijaa, ja siihen on varattu lähes 20 miljoonaa euroa. Hankealue kattaa suuren osan
Suomea, ja se on kestoltaankin harvinaisen
pitkä – lähes seitsemän vuotta.
– Metsähallituksen Luontopalvelujen
näkökulmasta tämä on siinä mielessä poik-

keuksellinen hanke, että meillä on tässä
enimmäkseen koordinoijan rooli.

Raakkujen
lemmenloma
Yksi laji saa hankkeessa osakseen aivan
erityistä huomiota. Kyse on jokihelmisimpukasta eli raakusta. Vuosi sitten joukko
simpukoita siirrettiin lemmenlomalle Konneveden tutkimusasemalle, ja nyt tuloksia
odotellaan kiinnostuneesti.
– Kyse on siis iäkkäistä raakuista, jotka
eivät pystyneet tuottamaan kotijoessaan
glokidiotoukkia. Nyt ne saavat elpyä valvotuissa oloissa. Jos kaikki menee hyvin,
pienet toukat siirretään Norjaan, missä uusi
simpukkasukupolvi saa kasvaa herkimpien
elinvaiheidensa yli. Paluumatka omaan kotijokeen alkaa sitten aikanaan. Suotuisissa
olosuhteissa raakut elävät jopa yli satavuotiaiksi.
– Tätä ei ole koskaan ennen kokeiltu
Suomessa, muualla kyllä. Parhaimmillaan
pystymme kehittämään menetelmän, jolla
uhanalaisen raakun kantaa voidaan elvyttää
myös haastavilla kohteilla.
Uusia menetelmiä pyritään kehittämään
myös järvien kartoitukseen. Huomiota kiinnitetään sekä vedenalaiseen elinympäristöön

että kulttuuriperintöön.
– Työssä kartoitetaan järvialueiden tärkeimpiä kohteita, kuten kalojen arvokkaita
lisääntymisalueita, jotta maankäyttöä voidaan ohjata turvallisille alueille.

Tiedolle riittää
kysyntää
Kun puhutaan vesistöistä ja niiden tilasta,
valuma-alueiden merkitys jää usein sivurooliin. Kuitenkin myös isojen järvien tilaan
vaikuttaa merkittävästi se, mitä niiden latvavesillä tapahtuu. Suoluonnon ennallistaminen, vesiensuojelurakenteet, kosteikot
ja monet muut tekijät vaikuttavat suoraan
vesistöjen tilaan – sekä veden laatuun että
sen kiertokulkuun. Metsähallituksella on
runsaasti valuma-alueisiin liittyvää osaamista, jota hyödynnetään myös Freshabithankkeessa.
– Suomessa eri toimijat askaroivat vielä
paljolti omissa lokeroissaan: yksi metsässä,
toinen vesillä. Nyt pyrkimyksenä on sovittaa toimintatavat yhteen ja päästä tekemään
valuma-aluetason suunnittelua ja toteutusta
yhdessä.
Yksi pieni osa valuma-aluetta saattaa
olla vaatimaton latvapuro metsän keskellä.
Hankkeen tavoitteena on viestiä maanomis-

Latvavesillä olemme nytkin, jänkälakeuden
keskellä. Niskanen mittailee ja puntaroi
mahdollisia padon paikkoja sekä tasoa, jolle
Iso Kivijärven pinta halutaan nostaa.
– Puron suuhun tarvitaan pato ja sitten
erilaisia veden kulkua hidastavia rakenteita,
pohjapatoja, mahdollisesti joku kosteikko.
Lyhyellä aikavälillä työn jäljet näkyvät, ja
veden laatukin voi hetkellisesti heiketä. Ajan
myötä vesi kuitenkin paranee ja samalla
alueen virkistysarvo kasvaa.
Sama tavoite kulkee läpi Freshabit-hankkeen.
– Hankkeen päätyttyä Suomeen on saatu iso määrä yhtenäisiä toimintatapoja niin
vesille kuin valuma-alueillekin. Tuloksista
saadaan nauttia vielä pitkälle tulevaisuuteen,
Louhi lupaa.

.

Freshabit LIFE IP
• Kesto 2016–2022
• Budjetti lähes 20
miljoonaa euroa
• 31 yhteistyökumppania
• Metsähallituksen
Luontopalvelujen koordinoima
• Suurin LIFE-hanke Suomessa
Lisätietoa:
http://www.metsa.fi/freshabit
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TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN • KUVA VASTAVALO

ratkomaan kalatalouden ongelmia ja uudistamaan toimialaa. Ohjelmia tukee Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.
Innovaatio-ohjelmissa kehitetään kotimaisesta kalasta uusia korkean lisäarvon tuotteita, kehitetään vesiviljelyä, parannetaan kalatuotteiden asemaa markkinoilla ja vauhditetaan vientiä. Ympäristöohjelmassa pyritään parantamaan kalavarojen elinvoimaisuutta ja
kehittämään menetelmiä, joilla voidaan tuottaa luonnossa entistä paremmin menestyviä istukkaita.
Yksi ohjelmista
pyrkii parantamaan tutkimuksen ja kalastajien
kumppanuutta.
Markkinointiohjelmaa koordinoi Pro Kala.
Tarkoituksena on
parantaa kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-asemaa ja
arvoa, parantaa toimialan imagoa, lisätä verkostoitumista ja edistää
vientiä.
– Vientiä olemme edistäneet jo aiemminkin. Olemme esimerkiksi kahtena keväänä koordinoineet suomalaisille yrityksille Brysselin
Seafood Expoon Suomen maapaviljongin. Sinne mennään myös ensi
vuonna, Partanen kertoo.
Innovaatio-ohjelmien ensimmäisen vaiheen toteutukseen on varattu yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Viimeistään vuoden 2019 lopulla arvioidaan ohjelmien vaikuttavuus. Sen jälkeen ne voivat saada
rahoitusta vielä kolmeksi vuodeksi.

Suomessa kalanviljely on tiukasti säädeltyä.

Terveellistä herkkua

Lisää kalaa lautaselle
Suomalainen pitää kalasta. Kuitenkin vain kolmasosa
lautaselle päätyvästä kalasta on peräisin kotimaan vesistä.
Kotimaista kalantuotantoa pyritäänkin nyt lisäämään
monin keinoin.

P

ro Kala ry:n toukokuussa teettämän tutkimuksen
mukaan 95 prosenttia suomalaisista syö kalaa, ja lähes kaikkien mielestä kala
kuuluu olennaisena osana
ruokapöytäämme.
– Suomalaiset syövät kalaa huomattavasti
enemmän kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Kolme neljästä suomalaisesta haluaisi syödä kalaa jopa nykyistä enemmän,
kertoo Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina
Partanen.
Kala-alan puolestapuhujan Pro Kala ry:n
tavoitteena on lisätä kalan kulutusta ja tietoa kaloista ravintona. Yhdistys edistää myös
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jäsentensä yhteistyötä ja verkostoitumista.
Kalanviljelijät haluaisivat kasvattaa kalaa
nykyistä enemmän. Kotimaisen kalan tuotanto ei ole kuitenkaan pysynyt kasvaneen
kysynnän tahdissa, koska Suomessa kalanviljely on tiukasti säädeltyä.
– Ympäristöluvat rajoittavat perinteistä
kalanviljelyä rannikkoalueilla. Kalankasvattajien on myös hankala suunnitella ja investoida toimintaansa, koska luvat ovat määräaikaisia eivätkä takaa toiminnan jatkuvuutta, Partanen toteaa.
Ympäristöongelman ratkaisemiseksi kalanviljelyyn pyritään löytämään uusia menetelmiä. Niin sanotussa kiertovesiviljelyssä kasvatus on siirretty maalle altaisiin,

joissa vettä kierrätetään. Partasen mukaan
menetelmää ei ole kuitenkaan vielä saatu
kannattavaksi. Yhtenä vaihtoehtona on kalanviljely avomerellä. Tämänkin tekniikan
soveltaminen Itämeren olosuhteisiin on
vielä kehitteillä.
– Luonnonkaloja syövät hylkeet ja merimetsot verottavat rannikkokalastuksen saaliita, mikä heikentää kalastuksen kannattavuutta. Alalle on vain vähän uusia tulijoita.
Tilanne on huolestuttava.

Uusia tuulia
Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset käynnistivät huhtikuussa viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joilla pyritään

Pro Kala haluaa innostaa kansalaisia valmistamaan kalaherkkuja ja
lisäämään kalajalosteiden kulutusta. Yhdistys näkyy sosiaalisessa mediassa ja järjestää erilaisia tapahtumia.
– Ideoimme yhdessä kuluttajien kanssa uusia reseptejä ja tapoja käyttää kalaa. Annamme ja otamme vastaan vinkkejä, Partanen
sanoo.
Suomalainen syö nykyisin kalaa fileepainoksi laskettuna noin 15
kiloa vuodessa. Kala onkin merkittävin ravinnosta saatavan luonnollisen D-vitamiinin lähde, joka sisältää runsaasti myös tärkeitä
omega-3-rasvahappoja.
– Kala on tutkitusti terveellistä, ja siitä saa herkullisia ruokia. Ihmiset tietävät sen ja ovat halukkaita lisäämään kalan syöntiä. Nyt on
vain ratkaistava, miten kotimainen kalantuotanto saadaan kasvuun,
Partanen sanoo.

.

• Kala on erinomainen omega-3-rasvahappojen
ja D-vitamiinin lähde.
• D-vitamiini ylläpitää ja edistää terveyttämme
monin tavoin.
• Kala on myös hyvä B12-vitamiinin, seleenin,
jodin, kaliumin ja fosforin lähde.
• Eri kalalajeja kannattaa syödä vaihdellen
ainakin kaksi kertaa viikossa.
• Kalan hyödyt peittoavat ympäristömyrkkyjen
mahdolliset haitat.
Lähde: www.thl.fi

Metsätalouden vesiensuojelua kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä
Metsäalan toimijat useista Itämeren rantavaltiosta tekevät
yhteistyötä vähentääkseen Itämereen kulkeutuvaa ravinnekuormitusta ja haitallisia aineita. Suomella on metsätalouden
vesiensuojelusta paljon osaamista jaettavaksi.
Keväällä 2016 käynnistyneessä WAMBAF-hankkeessa
(Water Management in Baltic Forests) kehitetään ja jaetaan
tietoa metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä ja -käytännöistä. Pääpaino on rantametsien käsittelyssä, metsäojituksen
vesiensuojeluratkaisuissa sekä majavien aiheuttamien tuhojen
vähentämisessä.
– Kartoitamme yhdessä eri maiden käytäntöjä ja jaamme tietoa hyviksi havaituista menetelmistä ja toimenpiteistä,
kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöasiantuntija
Timo Hiltunen.
Metsätalouden vesiensuojelutoimet vaihtelevat eri maissa,
ja osassa maita niitä ei ole juurikaan käytössä. Kolme vuotta
kestävässä hankkeessa kehitetään muun muassa vesiensuojelun paikkatietosovelluksia, ohjeistusta ja menetelmiä sekä
tuotetaan esittelymateriaalia.
Metsähallituksen hallinnassa olevalle ojitusalueelle Pudasjärvelle on perustettu demoalue, jossa esitellään muun muassa
erilaisia vesiensuojeluratkaisuja.
– Vajaan sadan hehtaarin ojitusalueelle on tehty pintavalutuskenttiä, kaksi putkipatoa, pato ja yksi laskeutusallas.
Putkipadot ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi pidättää
veden mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Vaikutus perustuu padon yläpuolisen ojaston
tilapäiseen tulvaamiseen, Hiltunen kertoo.
Demoalueella virtaavan puron varteen on tehty 50 metrin
levyisiä kaistaleita, joissa havainnollistetaan erilaisia puronvarsimetsien käsittelytapoja. Siellä voi vertailla esimerkiksi
Suomen sertifiointimenetelmien mukaisia suojavyöhykkeitä
ruotsalaisten käytäntöön.
Kansainvälisessä yhteishankkeessa on mukana yhdeksän
kumppania viidestä eri maasta, ja hanketta tukee lähes 20
organisaatiota metsäyhtiöistä kansalaisjärjestöihin. Suomesta
hankkeeseen osallistuu Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus.
Suomessa metsätalouden vesiensuojeluun on kiinnitetty
viime vuosina paljon huomiota. Käytössä on jo paikkatietosovelluksia, joiden avulla eri toimenpiteiden vesistövaikutuksia pystytään ennakoimaan ja minimoimaan.
– Meillä on myös paljon käytännön osaamista, joten olemme tässä hankkeessa ehkä vähän enemmän antavana kuin
saavana osapuolena. Itämeren tilan parantaminen vaatii
kansainvälistä tiedonvaihtoa ja kehittämistä. Metsätalouden
vesiensuojelutoimilla voidaan vaikuttaa erityisesti Itämereen
laskevien jokien latvavesiin, painottaa Hiltunen.

.

Lisätietoa WAMBAF-hankkeesta:
www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSSA

Mielenrauhaa
melomalla

TEKSTI JA KUVA JARI SALONEN

Kevyt melan veto ja kanootti lipuu eteenpäin. Pisarat
tipahtelevat lavan kärjestä ja soittelevat mukavia duurisointuja.
Ympärillä on lähes tyyni järvi. Usva leijuu vielä rantametsässä,
ikään kuin se haluaisi tarrata maisemaan koko päiväksi.
Tämä on yksi niistä hetkistä, kun tuntee olevansa oikeassa
paikassa juuri oikeaan aikaan.

K

un kanootin työntää vesille, tunnelma nousee
oitis. Reittisuunnitelmaa on hiottu, kamppeet
pakattu, hyvästä kelistä unelmoitu – ja tässä sitä
nyt ollaan.
Inkkarikanootti on oivallinen kulkupeli, koska
sillä ei voi kiirehtiä. Päinvastoin: tekee enemmänkin mieli hiljennellä ja jarrutella, mutkitella rantoja ja ihastella näkymiä. Vaikka järven rantoja olisi kulkenut satoja kertoja, kanootin
kyydistä paikka näyttää aivan uudelta.
Tuntuma aivan veden pinnalla on upea. Melan veto vie kepeästi
eteenpäin, ja suuntakin on vaivaton pitää.
Hiljaisuus kohisee korvissa, sen rikkoo vain jokunen melan liplatus ja keulan kohahdus. Kun on ihan hiljaista, pitää jopa lopettaa
melominen hetkeksi ja kuulostella. Pyörre jää kiemurtelemaan veden pintaan aivan kuin se ei olisi vielä keksinyt paikkaansa tässä
maailmassa.
Käpytikka koputtelee rantametsässä, ja kurkikin taisi töräyttää
lähijängältä. Rantametsän tuoksu yltää veden päälle. Pieni rämetilkku
tuo suopursun aromit melojankin nokkaan, ja kanervien hunajainen
tuoksu lehahtaa myös järvelle.
Kuikkapari katselee kulkijoita uteliaina mutta luottavaisina. Kanootilla on helppo lähestyä luontoa; uhka ei tule vettä pitkin.

Veressä on äkkiä tulvimalla adrenaliinia. Vesi pärskyy, kanootti
saattaa hörpätä vähän vettäkin, äänimaisema huumaa ja virran voima
sykähdyttää.
Kun koski on takana ja isoimmat roiskeet pyyhkäisty nenänpäästä, olo on kuitenkin kuin olympiavoittajalla. Jos haastattelija tulisi
kysymään, että miltä nyt tuntuu, sanoisin, että aivan taivaalliselta.

Kaukana
jossain
Järvimelojalle isommat adrenaliinipiikit jäävät kokematta. Täällä
hyrräävät enemmänkin onnellisuushormonit.
Maisema alkaa saada syksyn sävyjä. Yksittäinen haapa on punastunut jo äärimmilleen, naapuripuut nauttivat vielä vihreydestä.
Rannan heinät kumartelevat rusketuksen saaneina järven suuntaan.
Kanootin lipuessa eteenpäin levollista olotilaa on mahdoton välttää. Muu maailma on kaukana jossain, työasiat vielä kauempana. Kuten luonnossa yleensäkin, kanoottiretkellä voi keskittyä tärkeimpään.
On vain tämä paikka ja tämä hetki. Tarvitaanko muuta?

.

Veden liplatuksen
parantava voima
Kaikki jumiutuneita hartioitaan potevat istumatyöläiset pitäisi houkuttaa kanootin kyytiin. Melonnan liike on juuri sellainen, joka
laukaisee viheliäisimmätkin kolotukset olkapäistä ja selästä.
Suurin rohto hellii kuitenkin päätä ja sisintä. Melkein varpaanpäitä myöten voi tuntea, kuinka verenpaine laskee. Sykemittari olisi
täällä synti, suorittaminen vielä pahempaa. Veden vienolla liplatuksella on ihmeellinen voima.
Siinä missä moottoriveneilijälle puidaan toisinaan nyrkkiä, melojalle heilautetaan tervehdys suu hymyssä – kunhan ei ihan saunarantoihin jumitu. Kanootilla kulkijat ovat vesien positiivareita ja
sympaatikkoja.

Koski herättää
adrenaliinin
Monille melontaretki suuntaa luonnostaan virtaavaan veteen. Joella
virta vie kulkijoita eteenpäin lähes itsestään, mutkittelevat maisemat
hivelevät silmää ja koskaan ei voi ihan varmasti tietää, mitä seuraavan
mutkan takaa paljastuu. Usein siellä odottaakin yllätys: rantatörmällä
töllistelevä hirvi, telkkäpoikue, lounastaan rouskuttava majava tai
myrskyn nurin keikauttama kelo.
Kun veden kulku yltyy ja joki vaihtuukin koskeksi, luvassa on
lisämaustetta. Jo kuulohavainto edessä kohisevasta koskesta saa sisikunnan lämpenemään. Kuinkahan tästä selviydytään?
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Vedet tarjoavat sinistä hoivaa
Suomen puhtaat ja kauniit järvet tarjoavat ainutlaatuisen
virkistyspaikan. Kalaa riittää ja uimareille on tilaa pulahtaa
vesiin kaikkina vuodenaikoina. Hiljaisuuskin on Suomen
vesien valtti.
Suomalaisille vesien virkistävä vaikutus on tuttua, mutta
maailmalla sitä ei vielä tunneta.
Metsistä puhuttaessa ”Green Care” eli vihreä hoiva on
kaiken aikaa yleistyvä käsite. Metsä tarjoaa rauhoittumisen
paikan, ulkoilma hoitaa ja hoivaa. Nyt samaa käsitettä siirretään vesille ”Blue Care” -teemalla.
Vesien parantavia elementtejä käytetään maailmalla jo nyt.
Suomessakin melontaa ja kalastusaktiviteetteja tehdään muiden muassa päihdekuntoutujien kanssa.
Hoivatuotteita kehitellään etenkin seniorimatkailijoille.
He arvostavat turvallisuutta, esteettömyyttä sekä laadukkaita ja hyvin mietittyjä tuotteita. Hinta ei ole useinkaan este.
Kokous- ja kongressimatkailijat odottavat nopeasti koettavia elämystuotteita puhtaassa ympäristössä.
Suomi tavoitteleekin rohkeasti hyvinvointimatkailun kärkimaan titteliä. Metsät ja tuhannet järvet tarjoavat siihen lähes
rajattomat mahdollisuudet.

.
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KUVA HANNA KAURALA

KUVA HANNA KAURALA

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

KUVA © Suomen Hyötytuuli Oy.

Tuulivoimalan siivet valmistetaan pääosin lasikuidusta. Asennusvaiheessa siipiin
laitetaan verkot, jotka rikkovat ilmavirtaa ja pidentävät siipien ikää.

TEKSTI HANNA KAURALA

Tuulivoimaa
rakentamassa
Möykkylän kylätuvalla käy iloinen puheensorina.
Kyläläiset ovat olleet kesäkuisen aamupäivän maastossa
tutustumassa Annankankaan tuulivoimapuistoon ja
sen rakentamiseen. Päälle on syöty lounas ja juotu kahvit.

S

uomen Hyötytuuli rakennuttaa Raahen Annankankaalle kymmenen tuulivoimalan
tuulipuistoa.
Tuuliturbiineista viisi tulee
Metsähallituksen ja viisi yksityisten maanomistajien maille.
Suomen Hyötytuulen projektipäällikkö
Harri Suutari ja tuotantoinsinööri Teemu
Molkkari jakavat kyläläisille kypärät ja hyppäävät sitten itsekin pikkubussin kyytiin.
Olemme matkalla työmaalle.
– Voi olla, että pääsemme näkemään, kun

12
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Vestaksen porukka nostaa voimalan siiven
paikoilleen, Suutari sanoo.
Työmaalle saapuessamme valtavan nosturin vaijereihin on kiinnitetty tuulivoimalan
siipi, johon parhaillaan laitetaan ”kalaverkkoa”. Verkko rikkoo siipeen kohdistuvan
ilmavirran ja pidentää siten siiven ikää.
Sitten siipi alkaa nousta, ja kahdenkymmenen minuutin kuluttua se on jo paikoillaan.
Lopuksi vedetään 200 pulttia kiinni ja homma on selvä. Vielä samalla viikolla voimala
kytketään sähköverkkoon.
Suutari kertoo, että projekti on edennyt

aikataulussa ja alueen asukkaat ovat suhtautuneet paikallisia palveluja suosivaan rakennushankkeeseen hyvin.
– Olemme pitäneet paljon yhteyttä ja tiedottaneet asioista. Esittelemme paikkoja ja
korjaamme, jos jotakin korjattavaa ilmenee,
Suutari kertoo.
Puistoon johtavaa tietä onkin jouduttu
oikaisemaan ja tietä muutenkin parantamaan, sillä yhtä turbiinia kohti ajetaan
kymmenen erikoiskuljetusta.
Roottorin halkaisija on 126 metriä ja
voimalan korkeus 147 metriä, konehuone

painaa 130 tonnia, siipi 12 tonnia, tornilohkot, joita tulee kuusi voimalaa kohti, noin
10 tonnia kappale. Osien koko hahmottuu
aivan eri tavalla, kun näkee ne tien varteen
varastoituina.

Hyvin suunniteltu –
nopeasti rakennettu
Annankankaan tuulivoimapuiston suunnittelu alkoi jo vuonna 2011, jolloin laadittiin hankkeen YVA-ohjelma. Varsinainen
ympäristövaikutusten arviointi valmistui
syksyllä 2013, ja osayleiskaava tuli voimaan
joulukuussa 2014. Nyt tuulivoimapuisto on
vihkiäisiä vaille valmis.
Varsinaiset rakennustyöt Annankankaalla
kestivät noin vuoden. Ensin alueelle rakennettiin huoltotiet, voimaloiden pohjat ja
sähköasema. Näiden jälkeen työt etenevät
nopeasti.
– Päivässä saimme asennettua kolme tornilohkoa, eli tornin rakentamiseen meni
kaksi päivää. Konehuoneen asentamiseen tarvittiin päivä, ja seuraavana päivänä saimme
paikoilleen navan ja siivet, Suutari selvittää.

Kotimaista
energiaa
Tuulivoima on auringosta peräisin olevaa
uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan muuntamalla tuulen eli ilman virtauksen liike-energiaa tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoiman
tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen
tai maaperään.
Noin kahdesta kolmeen prosenttia auringosta tulevasta energiasta muuttuu
liike-energiaksi eli tuuleksi. Tämä on noin
40-kertainen energiamäärä verrattuna maailman tämänhetkiseen energiankulutukseen.
– Tuulivoima on kotimainen uusiutuva
energialähde, jonka avulla riippuvuutemme
tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista

– Vestas tuottaa puiston avaimet käteen -periaatteella, Hyötytuulen projektipäällikkö
Harri Suutari (oik.) kertoo Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapiolle.

vähenee, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio kertoo.
Metsähallitus kehittää liiketoimintana
tuulivoimahankkeita valtion omistamilla
alueilla. Tuulivoimaloiden rakentamisoikeus
luovutetaan kilpailutuksen perusteella varaus- ja käyttöoikeussopimuksilla, jotka
eivät poissulje alueen muuta käyttöä. Esimerkiksi marjastus ja sienestys ovat sallittuja
tuulivoimapuistojen alueilla.

Tavoitteena
tuplaus
Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian
mukaan Suomen tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 tuulivoimasähköä noin
6 TWh. Metsähallituksella on tällä hetkellä työn alla kuusi eri vaiheissa olevaa uutta
tuulivoimapuistoa, joihin on suunnitteilla
yhteensä 120 voimalaa.
– Hallituksen ilmasto- ja energiatavoitteita ei saavuteta ilman tuulivoimaa, joka
on edullisinta uusiutuvaa energiaa, Tapio
sanoo.
Tuulivoiman nykyisenkaltaisesta syöttötariffijärjestelmästä luovutaan, sillä tulevaisuudessa hankkeiden halutaan toteutuvan markkinaehtoisesti. Ylimenokauden

ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen
ylläpitämiseksi käyttöön on päätetty ottaa teknologianeutraalit tarjouskilpailut.
Jatkossa sähkön tuotantotukea maksetaan
ainoastaan kustannustehokkaimmille ja
kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.
– Muutokset suosivat Metsähallituksen
hankkeita, koska pystymme isona maanomistaja suunnittelemaan laajoja kokonaisuuksia, Tapio arvioi.
Uuden tukimallin yksityiskohtien valmistelu on vasta työn alla, sillä sen edellytyksenä oli tuulivoiman terveysvaikutusten
tutkiminen. Kesällä valmistuneen tutkimuksen mukaan tuulivoiman vaikutukset
ympäristöön ja terveyteen voidaan minimoida hyvällä maankäytön suunnittelulla
ja tuulivoimaloiden oikealla sijoittamisella.
Kaikki Annankankaan voimalat ovat nyt
valmiina, ja puiston maisemointityöt ovat
käynnissä. Tuulivoimapuiston vihkiäisiä
vietetään lokakuussa.

.

Voimaloiden pyörimistä
voit seurata netissä
http://hyotytuuli.fi/annankangas-projektin-tila/

SUOMEN TUULIVOIMAKAPSITEETTI on 1 533 MW, ja tuulivoimaloita on yhteensä 552. Näistä 49 on Metsähallituksen mailla ja vesialueilla.
Tuulivoimalla tuotettiin vuoden 2016 aikana 3,1 TWh sähköä ja katettiin
3,6 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta.
Yksiössä yksin asuva ihminen käyttää sähköä 1 000 kWh vuodessa.
Nelihenkinen perhe käyttää sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähköä
20 MWh eli 20 000 kWh vuodessa. Yksi tuulivoimala puolestaan tuottaa
vuodessa noin 8 000 MWh sähköä eli energian noin 400 sähkölämmitetylle omakotitalolle tai 8 000 kerrostaloyksiölle.
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METSISTÄ JA PUISTA

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN

Keitele Group kasvoi suurimpien kokoluokkaan

Miljoonan
motin saha
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– Parempaa mittatarkkuutta, parempia
tuotteita, tehokasta toimintaa ja tyytyväisiä
asiakkaita, Matti Kylävainio kiteyttää.

Kiinan puupohjaisten tuotteiden kulutusennuste lupailee lähivuosille 130 miljoonan
kuution kasvua.
– Viime vuonna Kiinaan vietiin miljoona kuutiota suomalaista sahatavaraa. Tänä
vuonna määrä on jo puolitoista miljoonaa.
Kiinasta on tullut nopeasti suomalaisen sahateollisuuden suurin vientimaa.

Ennustettava puukauppa
saa sahurilta suitsutusta

Keiteleen liimapuutehdas puskee tuotetta ulos yli 10 000 kuutiota viikossa.

Keitele Timberin tukkikenttä kätkeytyy lähes täydellisesti Sinistä tietä
reunustavan metsän suojiin. Valtaisan kentän takana näkyy itse saha,
kuivaamo, höyläämö ja vähän sivummalla liimapuutehdas.
Sahan portista tulee sisään miljoona kuutiota tukkia vuodessa.

E

letään elokuun viimeisiä
päiviä. Kurkiaura kurvailee
sahan yllä ja luultavasti kummastelee alapuolella avautuvaa vilisevää näkymää. Tukkirekat purkavat kuormia, lajittelija raksuttaa taukoamatta, puuta vilistää
sahan nielusta sisään ja kuivaamon piipuista
nousee paksu höyry – täällä on todellinen
tekemisen meininki.
– Lomat on meillä pidetty, ja nyt ne ovat
asiakkailtakin ohi. Ennen lomia ostajat ajavat yleensä varastoja jonkin verran alas, ja
tähän alkusyksyyn ajoittuu kunnon tuotantohuippu, kiteyttää Keitele Groupin johtaja
Matti Kylävainio.
Alkusyksy tietää kiirettä myös puukaupassa. Talvileimikoiden ostot alkavat, ja
valmiiden tuotteiden myynti painaa vuoden
viimeistä neljännestä.

Kasvu ei ole
elinehto
Keitele Timberin sahaustoiminta on elänyt
kasvun vuosia oikeastaan koko historiansa
ajan. Vuoteen 2013 saakka se oli yhtä kuin
Keiteleen Sahan kasvu. Tuolloin talon johto
pohti vakavasti, halutaanko hyväksi havaittua konseptia monistaa ehkä uusille tuotan16

3 • 2017

tolaitoksille.
– Tuolloin syntyi päätös Kemijärven sahasta ja liimapuutehtaasta sekä vähän myöhemmin Alajärven sahan ostosta. Isompi
puuvirta ei kuitenkaan automaattisesti tuo
etuja eikä bonuksia.
Keiteleen sahalla on perusteellisesti pohdittu, miksi kannattaa kasvaa. Kasvun pitää
pohjautua selkeään strategiaan.
– Jokaisella sahallamme on oma roolinsa:
Kemijärvi keskittyy liimapuuhun, Alajärvestä rakennetaan maailman moderneinta
mäntysahaa ja Keitele panostaa monipuolisesti jatkojalostukseen, liimapuuhun ja höylättyyn sahatavaraan, Kylävainio luettelee.
Kemijärvellä liimapuun valmistus on
viety niin pitkälle, että sahaaminen ja jatkojalostus tapahtuvat saman katon alla.
Kemijärven tuotanto on nyt noin 5 000
kuutiometriä liimapuuta kuukaudessa ja
Keiteleellä yli 10 000 kuutiota. Koko tuotanto menee vientiin – Japanin markkina
on ykköskohde.
– Missään tapauksessa kasvu ei ole tälläkään alalla elinehto. 200 000 mottia sahaava laitos voi olla hyvin kannattava, jos
tuotanto on tehokasta, tuotteesta saa käyvän
hinnan ja tuotevalikoima on sellainen, jota
markkinat haluavat.

Puukin lähtee
röntgeniin
Keiteleellä on otettu juuri käyttöön uusi
tukkilajittelulinja, joka kiidättää puuta ja
kätkee sisäänsä kosolti uusinta tekniikkaa.
Perinteisen 3D-mittauksen lisäksi jokainen
puu menee röntgenin läpi.
– Tukki pystytään lajittelemaan entistä
tarkemmin ja tehokkaammin. Nyt tukin
kuoreton koko voidaan mitata tarkasti ja
nähdä puun tiheys sekä kaikki oksakohdat.
Liimapuuhun menevät lujimmat rungot
pystytään siis erottelemaan jo jalostuksen
alkumetreillä ja muutenkin puu saadaan
oikeaan käyttöön.
– Puuta kohden säästöt ovat pieniä, parin
prosentin luokkaa, mutta miljoonan kuution
tukkisumassa vaikutus on jo merkittävä.
Huomiota täällä herättää tietysti sekin,
että sadan kilometrin päässä Äänekoskella
aloittaa kohta megaluokan uusi sellutehdas.
Se vaikuttaa niin Keiteleelle kuin laajemminkin koko Suomen metsäsektorille.
– Näkisin tämän jättihankkeen vahvasti
positiivisena ja tärkeänä koko metsäsektorille. Hakkuumäärät nousevat. Vaikka liikkeellä ollaan kuitupuuvetoisesti, hanke lisää
hyvin luontaisesti mahdollisuuksia myös sahoilla. Meidän kaksi sahaamme ovat hyvällä

etäisyydellä Äänekoskelta, mikä tietää hyvää
esimerkiksi hakekuljetuksille.

Talouden vahvistuminen
näkyy viiveellä
Maailmankartalla Keitelettä ei vielä piirretä
kovin suurilla kirjaimilla. Mutta maailmalla
kyllä tiedetään, että täälläkin seurataan talouden tunnuslukemia ja sydämenlyöntejä
kiinnostuneesti. Globaali talous on hyvällä kasvu-uralla, ja kaikki merkit viittaavat
siihen, että sama kasvu jatkuu myös ensi
vuonna.
Sahurin työpöydällä tiedetään, että talouden ylämäki näkyy tilauskirjoissa jonkinlaisella viiveellä. Kun on mennyt jonkin aikaa
hyvin, rakentaminen vilkastuu ja vipinä sahan pihalla kasvaa.
– Tämän hetken suurin murheemme tulee valuuttakehityksen suunnasta. Euro on
vahvistunut dollariin verrattuna 15 prosenttia, punta ja ruplakin ovat heikentyneet. Se
tarkoittaa sitä, että kysynnästä huolimatta
sahateollisuuden kannattavuus ei ole tällä
hetkellä kovin hyvä.
– Tähän liittyy vielä sekin, että Suomessa
ei ole tehty erityisen viisaita ratkaisuja uusiutuvan energian puolella. Sahausmäärät ovat
nousseet, mutta samalla puru- ja kuorikasat
sahojen takapihoilla kasvavat, koska niille
ei ole osoitetta. Ja kaiken kukkuraksi meille
tulee venäläistä purua ja haketta sotkemaan
näitä vähiä markkinoita.

Puumarkkina
Aasia-vetoista
Talouden ilouutiset ovat jo vuosia olleet var-

Metsähallitus on
meille äärimmäisen tärkeä puuntoimittaja.
sin Aasia-vetoisia. Tämä tiedetään Keiteleelläkin, sillä markkinaponnistuksia varsinkin
Japanin suuntaan on tehty pitkään. Päätökset ovat syntyneet vankkaan tietoon nojaten,
ei markkinan mukana ajelehtien.
Jo yksin Japani on suuri puumarkkina.
Kun Suomessa rakennetaan vuosittain puurunkoisia omakotitaloja noin 5 000–7 000,
Japanissa puhutaan noin 500 000 talosta.
Markkina lähti aukeamaan 1990-luvun
alussa. Tuolloin Japanissa etsittiin liimapuun
valmistajia, jotka pystyisivät toimittamaan
erikoismittoja erityisen lujasta puusta. Nämä
kriteerit löytyivät pohjoismaisesta ja varsinkin suomalaisesta puusta.
– Olimme mukana Japanin sahatavarakaupassa alusta asti, mutta liimapuutehtaan
rakentaminen oli oikeastaan vain vastaus
markkinan tarpeeseen. Rakensimme tehokkaan ja modernin menetelmän liimapuun
valmistukseen, ja se osoittautui oikeaksi
ratkaisuksi.
Jatkossakin hyviä talousuutisia voidaan
odottaa Kaukoidän suunnalta. Aasia on sahatavaran kulutuksessa maailman nopeimmin kasvavia alueita. Alueen omat metsävarat ovat täysin riittämättömät, ja pelkästään

Palataan vielä sinne tukkikentälle, joka on
kuitenkin sahan sydän. Jos täällä alkaa yskiä,
tuotanto tästä eteenpäin saa vakavampia oireita, ehkä jopa sydänkohtauksen.
Aika monen tukkikasan päästä löytyy
Metsähallituksen lappu. Täällä Metsähallitusta arvostetaan.
– Metsähallitus on meille äärimmäisen
tärkeä puuntoimittaja. Kumppanuutemme
on määrätietoisen ja pitkäjänteisen työn tulosta. Puukauppamäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Meille yhteistyö on sikälikin tärkeää,
että toiminta on hyvin ennustettavaa. Selkeiden hakkuusuunnitelmien ansiosta sovittu
pitää – myös ensi ja sitä seuraavana vuonna.
Toimiva yhteistyö tarkoittaa joustavuutta nopeastikin vaihtuviin katkontaohjeisiin.
Maailmalta tulee monenlaisia erityismittatoiveita ja puun myyjän on vain hyväksyttävä
tämä.
– Meillä se tarkoittaa yleensä normaalimittoja lyhempiä tukkeja. Niitä saattaa olla
sahojemme puuvirrasta jopa yli 60 prosenttia, mikä takaa korkean tukkisaannon.

”Emme yritä tehdä
kaikkea”
Miltä tällä tontilla mahtaa näyttää kymmenen vuoden kuluttua? Hankala kysymys,
sahuri sanoo. Joku voisi sanoa, että tontillahan olisi tilaa vaikka jonkinlaiselle biojalostamolle. Se ei kuitenkaan tällä hetkellä osu
strategian ytimeen.
– Keitele Timberin yksi menestyksen
salaisuus on luultavasti se, että emme edes
yritä tehdä kaikkea. Keskitymme siihen,
minkä varmasti osaamme ja hallitsemme –
pyrimme olemaan siinä joka päivä maailman
parhaita.
– Toimintaamme ohjaa hyvin selkeä
punainen lanka. Se tähtää parempiin tuotteisiin, parempaan mittatarkkuuteen, tehokkuuden lisäämiseen ja parempaan asiakastyytyväisyyteen. Olisiko se jonkinlainen
sahurin ”Citius, Altius, Fortius”, Kylävainio
nauraa.

.
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KUVA ILKKA VAARA

METSISTÄ JA PUISTA
se, että kaadetun metsän tilalle kasvaa samanlainen metsä kuin aiemmin.
– Silloin ei oteta huomioon, että nyky-

aikaisen metsänuudistamisen tuloksena saadaan pääsääntöisesti edeltävää laadukkaampi ja kasvupaikan ominaisuudet paremmin
hyödyntävä puusto.

Puu korvaamaan fossiilisia
raaka-aineita
Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä keskeistä on myös fossiilisten energialähteiden ja
raaka-aineiden korvaaminen muilla ilmastoystävällisillä ratkaisuilla. Puulla voidaan
korvata monia uusiutumattomista raakaaineista valmistettuja tuotteita. Esimerkiksi
puurakentamisessa hiili säilyy sitoutuneena
valmiissa tuotteessa vielä pitkään. Puun käytön lisääminen onkin yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Vaaran mukaan projektissa ei oteta kantaa valtion metsistä hakattavaan puumäärään.
– Projektilla ei ole vaikutuksia hakkuusuunnitteeseen eikä monikäyttömetsistä
hakattavaan puumäärään. Niistä päätetään
alueellisissa
luonnonvarasuunnitelmissa
yhteistyössä sidosryhmien kanssa, Vaara
sanoo.

.

Uudistusalalle jätetyt siemenpuut toimivat hiilivarastona, ja taimikko sitoo hiiltä.

KUVA JARI SALONEN

TEKSTI SARI HILTUNEN

tettävät erikoismetsät, Vaara kertoo.
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija
Hannu Salminen pitää Metsähallituksen
projektia mielenkiintoisena. Hän muistuttaa, että metsätaloudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä puhuttaessa on otettava
huomioon monta asiaa.
– Metsätalouden toimenpiteet ovat tapahtumasarjoja, joiden vaikutusaika on
muutamasta vuodesta yli sataan vuoteen.
Siksi on oltava tarkkaan selvillä, minkä aikajänteen ilmiöitä kulloinkin tarkastellaan.
Myös mittakaavan on oltava riittävän laaja.
Yksittäisen puun tai metsikkötason tarkastelun sijaan hiilen sidonnan ja varastoinnin eri
näkökulmia pitää arvioida suuraluetasolla,
joka on kuitenkin ilmastoasioiden kannalta
tärkein.
Kolmantena tekijänä Salminen nostaa esiin suhteellisen puuntuotantokyvyn.
Usein hiilitasekeskustelussa oletuksena on

Hiilinäkökulmaa monikäyttömetsien hoitoon
Metsähallituksen monikäyttömetsien hoidossa sovitetaan yhteen
monia eri tavoitteita. Nyt valtion metsien hoitoa tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös hiilen sidonnan ja varastoinnin näkökulmasta.

H

iilidioksidipäästöjen
vähentäminen ja hiilen
sidonta ovat keskeisiä
keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Metsillä on tässä tärkeä
rooli: ne sitovat ja varastoivat hiiltä, ja puusta valmistetuilla tuotteilla voidaan korvata
fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.
Metsähallituksen monikäyttömetsiä hoidetaan kestävästi siten, että metsät tuottavat puuta ja muita hyötyjä ja että niiden
luontoarvot säilyvät. Metsistä saadaan
raaka-ainetta uusiutuvista luonnonvaroista
valmistettaviin tuotteisiin, niissä retkeillään,
marjastetaan ja metsästetään sekä harrastetaan monenlaista luontoliikuntaa. Lisäksi
metsät toimivat hiilinieluina ja -varastoina.
Metsähallitus Metsätalous Oy on käynnistänyt Ilmastonmuutosta hillitsevä met18
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sätalous -projektin, jossa valtion monikäyttömetsiä ja niiden hoitoa tarkastellaan
ensimmäistä kertaa hiilen sidonnan ja varastoinnin näkökulmasta.
– Metsähallituksen monikäyttömetsissä otetaan huomioon ympäristö- ja puun
tuotannollis-taloudelliset näkökulmat sekä
sidosryhmien tavoitteet. Nyt käynnistyneessä projektissa metsien hoitoa tarkastellaan
lisäksi myös hiilitaseen näkökulmasta. Selvitämme, miten hiilen sidonta on otettu huomioon nykyisessä ohjeistuksessa ja pitäisikö
ohjeisiin tehdä joitakin tarkennuksia hiilitaseen kannalta, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n projektipäällikkö Ilkka Vaara.

Hiilen sidontaa
ja varastointia
Metsien hiilensidontaa voidaan kasvattaa
hyvin harkituilla talousmetsien käsittelyillä, mutta asia ei ole kovin yksinkertainen.

– Tavoitteena on myös luokitella monikäyttömetsiä hiilinäkökulmasta sekä tehdä
vertailuja eri kohteiden hiilensidonta- ja
puuntuottokyvystä. Luokittelun avulla
voimme suunnitella, missä kannattaa panostaa hiilen sitomiseen ja toisaalta missä ovat
suurimmat puustoon sitoutuneet hiilivarastot sekä miten puustopääoman muutokset
vaikuttavat valtion monikäyttömetsien hiilitaseeseen.
Valtion monikäyttömetsissä on paljon
nuoria parhaassa kasvuiässä olevia metsiä,
jotka sitovat runsaasti hiiltä. Varttuneet
metsät puolestaan toimivat luontaisina hiilivarastoina.
– Monikäyttömetsissä on runsaasti luontaisia hiilivarastoja, joiden puustopääoma
ei juurikaan muutu. Tällaisia kohteita ovat
kokonaan toiminnan ulkopuolella tai rajoitetun metsätaloustoiminnan piirissä olevat
luontokohteet sekä monet peitteisenä säily-

Metsää kasvaa Suomessa entistä enemmän
LUONNONVARAKESKUS (LUKE) tiedotti kesällä valtakunnan
metsien 12. inventoinnin (VMI12) alustavien tulosten valmistuneen.
Uusimmista, vuosien 2014–2016 mittaustuloksista selviää, että puustoa on Suomessa yhteensä 2,5 miljardia kuutiometriä. Tämä on noin
110 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin mitä edellisessä inventoinnissa (VMI11) vuosina 2009–2013 mitattiin.
Alustavien mittaustulosten mukaan puuston vuotuinen kasvu on
109,9 miljoonaa kuutiometriä, kun edellisessä inventoinnissa se oli
105,5 miljoonaa kuutiometriä. Muutos johtuu pääosin männyn kasvun lisääntymisestä.
Puuston vuotuinen kokonaispoistuma vuonna 2015 oli 82 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 59 miljoonaa kuutiometriä oli tukki- ja kuitupuuta, yhdeksän miljoonaa kuutiometriä energiapuun runkopuuta
ja loput 14 miljoonaa kuutiometriä metsään jääviä hakkuutähteitä ja
luontaista poistumaa.

Hakkuiden ainespuukertymä vuonna 2016 oli 62 miljoonaa
kuutiometriä. Siten lähes neljännes vuotuisesta kasvusta jää metsiin
lisäämään puustopääomaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsien
ikärakenne muuttuu niin, että puuntuotannollisesti kestävät vuotuiset
hakkuumahdollisuudet voivat lähivuosikymmeninä olla jopa 80 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Puusto järeytyy etenkin Kainuun,
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin varttuneissa kasvatusmetsissä.
Taimikonhoito- ja ensiharvennuskohteilla tehtävää riittää. Taimikonhoitorästien määrä lisääntyi 50 000 hehtaaria nostaen hoitorästien
määrän 795 000 hehtaariin. Myös nuorten metsien ensiharvennusrästit lisääntyivät: niitä on jo lähes miljoona hehtaaria.
Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun
määrä kasvoi Etelä-Suomessa, jossa lahopuuta on keskimäärin 4,3
kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahopuun määrä puolestaan laski hieman ja on keskimäärin 7,3 kuutiometriä hehtaarilla.

.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

KUVA MARKUS SIRKKA

TEKSTI SARI HILTUNEN

Viiden tähden
Manamansalo

Iso-Peura on Oulujärven retkeilyalueen
kaakkoisosassa sijaitseva kirkasvetinen
suppalampi.

Manamansalon leirintäalue ja sen vieressä sijaitseva
Oulujärven retkeilyalue houkuttelevat kesäaikaan
tuhansittain kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita.
Leirintäalueesta vastaava yrittäjä haluaisi kehittää
upeaa aluetta erityisesti koko perheen monipuolisena
retkikohteena.

20
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TEKSTI HANNA KAURALA

KUVAT SARI HILTUNEN

Kaavoituksella
kasvua Hossan
matkailuun

– Paikat on pidettävä kunnossa ja toimintaa kehitettävä
jatkuvasti, Juha Määttä kertoo rantasaunan portailla.

K

esä-heinäkuun vaihteessa leirintäalueen portista
kaartaa autoja tasaiseen
tahtiin ja vastaanotossa
asiakkaita palvellaan monella eri kielellä.
– Nyt alkaa kesän kiireisin aika. Meillä
on 20 kesäkäytössä olevaa mökkiä, yksi talviasuttava majoitustila sekä runsaasti teltta-, asuntovaunu- ja matkailuautopaikkoja,
kertoo leirintäalueen toiminnasta vastaava
yrittäjä Juha Määttä.
Vaalan kunnassa, Manamansalon saaressa sijaitseva leirintäalue on yksi Suomen
harvoista viiden tähden leirintäalueista.
Korkein luokitus edellyttää leirintäalueelta
tiettyjä palveluja, kuten A-oikeuksin varustettua ravintolaa, uintimahdollisuutta, palveluja sekä lapsille että aikuisille ja sesonkiaikaan henkilökuntaa, joka puhuu vähintään
viittä kieltä.
– Keväällä, kun leirintäalue avataan, on
paikkojen oltava kunnossa. Yhteistyö aluetta hallinnoivan Metsähallituksen Kiinteistökehityksen kanssa on sujunut hyvin. Pari
vuotta sitten uudistettiin päärakennuksen
keittiö, ja tänä keväänä Metsähallitus on
kunnostanut osan mökeistä, kertoo alueella jo 25 vuotta yrittäjänä toiminut Määttä.

Lapsiperheitä ja
ulkomaalaisia vieraita
Manamansalo on varsinkin lapsiperheiden
suosiossa. Alueella on iso lapsille sopiva uimaranta, lasten leikkipaikka ja leikkivälineitä, minigolfrata sekä vuokrattava rantasauna. Ulkomaalaisia vieraita viehättää alueen
rauhallisuus. Varsinkin keskieurooppalaiset
matkailijat kokevat edessä aukeavan Oulu22
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Leirintäalueen puuston harvennus tuo Oulujärven upeat maisemat
paremmin matkailijoiden näkyviin.
järven järvimaiseman ainutlaatuiseksi.
– Moni ulkomaalainen matkailija on
varannut majoituspaikan alun perin yhdeksi yöksi mutta ihastuu alueeseen siinä
määrin, että jääkin pidemmäksi ajaksi. Ensivaikutelma on tärkeä ja siksi on hyvä, että
leirintäalueella tehtiin talvella 2016 maisemaa avaavia hakkuita. Alueen puusto oli
kasvanut niin tiheäksi, että se peitti avaran
järvimaiseman, Määttä kertoo.

Hakkuiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Metsähallituksen Metsätalous.
Harvennukset suunniteltiin huolellisesti
etukäteen, ja Metsähallituksen metsuri oli
mukana vielä hakkuuvaiheessa opastamassa
korjuuyrittäjää. Oksat ja hakkuutähteet kerättiin talkootyönä ja kannot jyrsittiin niin,
että tällä hetkellä hakkuista ei ole jäljellä
muuta merkkiä kuin avarammat näkymät.
– Tämä oli Metsähallitukselle hieman erilainen hakkuukohde, jonka toteutus onnistui todella hyvin. Jälki on miellyttänyt myös
asiakkaita – näkymät ovat nyt ensiluokkaiset. Samalla saatiin enemmän tilaa myös

isoille matkailuautoille, Määttä kiittelee.

Kalastusta
ja retkeilyä
Manamansalon leirintäalue sijaitsee Oulujärven retkeilyalueen kupeessa. Retkeilyalueella vierailee vuosittain noin 40 000
kävijää. Alueelle on juuri valmistunut uusi
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa on määritelty retkeilyalueen palveluvarustuksen kehittäminen sekä metsien hoidon periaatteet.
Retkeilyalueen metsien hoidossa otetaan
huomioon luontoarvot ja metsien virkistyskäyttö. Alueella on 14 kilometriä merkittyjä retkeilyreittejä. Makkaraniemeen johtava
polku kulkee sekä tiheämpien että harvennettujen metsien halki, ja sen varrella voi
ihailla Oulujärven rantatöyräitä ja hiekkarantoja.
Oulujärven retkeilyalue on myös kalastajien suosiossa. Kahteen lampeen istutetaan
kirjolohia ja taimenia, ja monissa lammissa
on myös luontainen kalakanta. Kalastajia
varten leirintäalueella on erillinen kalankäsittelypaikka.
Kalastus houkutteli Manamansaloon
myös Arto ja Niilo Ruotsalan, jotka olivat
matkanneet alueelle Etelä-Suomesta asti.
– Olemme autolla liikkeellä veljen ja
hänen poikansa kanssa. Pysähdymme mukavissa paikoissa, kalastamme ja yövymme
teltassa. Tämä on hieno alue, ja kelit ovat
upeat, kehuu Arto Ruotsala.
Manamansalon leirintäalue työllistää kesäaikaan 15–16 työntekijää. Apuna huoltotöissä käytetään myös paikallisia huoltomiehiä ja metsureita.
– Nykypäivän asiakkaat ovat vaativia,
joten toimintaa pitää kehittää jatkuvasti.

Kalastus houkutteli Niilo ja Arto Ruotsalan Oulujärven retkeilyalueelle.

Alueella on paljon tekemistä lapsiperheille, mutta myös nuoret olisi
saatava viihtymään paremmin. Haasteena on löytää myös tälle ikäryhmälle mielekästä tekemistä – pelkkä kaunis maisema ei nuorille
vielä riitä, Määttä pohtii.
Yrittäjä toivookin, että retkeilyaluetta kehitetään koko perheen
retkeily- ja kalastuskohteena, jossa on riittävän monipuolista toimintaa.
– Toivottavasti alueen kehittämisessä kuunnellaan myös leirintäalueella vierailevien asiakkaiden toiveita. Alueella on paljon valmista
palveluvarustusta, mutta sen kunnossapito vaatii rahaa. Retkeilyalueelle voisi kehitellä myös uusia toimintoja, kuten maastopyöräreittejä, yrittäjä ideoi.

.

Valtion retkeilyalueilla
voi ulkoilla monipuolisesti
SUOMESSA on viisi ulkoilulailla perustettua valtion retkeilyaluetta: Evo, Iso-Syöte, Kylmäluoma, Oulujärvi ja Ruunaa.
Kaikki nämä retkeilyalueet ovat Metsähallituksen hallinnassa.
Metsähallitus on perustanut lisäksi omalla päätöksellään Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet, jotka vastaavat palveluiltaan
edellä mainittuja retkeilyalueita.
Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia, retkeilyyn ja
muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Alueilla on merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja,
telttailualueita ja laavuja. Retkeilyalueilla voi myös kalastaa
ja metsästää, ja alueet ovatkin valtakunnallisesti metsästäjien
ja kalastajien suosikkikohteita.
Valtion retkeilyalueet eivät ole luonnonsuojelualueita,
mutta ne kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Niiden metsiä
käsitellään hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Metsien hoidossa otetaan korostetusti huomioon sekä
luontoarvot että virkistyskäytön tarpeet.

.

Hossassa vietettiin kesäkuussa
Suomen 40. kansallispuiston
avajaisia. Avajaistapahtuma oli
ulkoileva kansanjuhla, jonka
lukuisista ohjelmanumeroista
odotetuimpia olivat presidentti
Sauli Niinistön ja rouva Jenni
Haukion vierailu.
PAIKALLISET yritykset ja ihmiset olivat koostaneet laajan
ohjelmapaketin, johon kuului muun muassa jumppaa, laulua,
tanssia, kalastusta, veistoa, pyöräilyä ja paikallisia herkkuja.
Suomussalmen kunnanjohtaja Asta Tolonen kertoi puheessaan, että kansallispuiston vaikutukset aluetalouteen näkyvät jo nyt.
– Matkustajamäärät ovat kasvussa, ja Hossasta on tulossa
kansainvälinen luontokohde. Viimeisen vuoden aikana tuhansia
kiinnostuneita on käynyt tutustumassa Hossaan, Tolonen sanoi.
Jotta kansallispuiston käyttö olisi sujuvaa ja siihen tukeutuvilla matkailuyrityksillä olisi mahdollisimman hyvät kehittymisedellytykset, Suomussalmen kunta on aloittanut Hossan
rantaosayleiskaavan tarkistamisen. Suunnittelualue on sama
kuin Hossan nykyinen rantaosayleiskaava-alue, mutta se voi
muuttua kaavaprosessin aikana. Yleiskaavassa tutkitaan myös
kyläalueen maankäyttöä ja rakentamisen määrää. Metsähallitus osallistuu kaavoitukseen maanomistajana.
– Tällä hetkellä Hossan alueella on liian vähän ympärivuotista, korkeatasoista majoitustilaa ja palveluja suhteutettuna
odotettavissa olevaan kysyntään, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen sanoo.
– Kyläalueelle ja sen läheisyyteen osoitettavat uudet majoitus-,
liiketila- ja ohjelmapalvelurakentamisen alueet loisivat edellytyksiä nykyisten yritysten kasvulle ja uusien toimijoiden sijoittumiselle alueelle seuraavan 20 vuoden aikana, Mähönen arvioi.
Metsähallituksen tavoitteena on tarkastella erityisesti
Seipiniemen ja Hypäksen alueita, jotka kuuluivat aiemmin
retkeilyalueeseen mutta jäivät kansallispuiston ulkopuolelle.
– Haluamme keskittää uuden rakentamisen olemassa olevan infran toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen,
Mähönen sanoo.
– Lisäksi haluamme selvittää, onko Metsähallituksella käyttämätöntä rantarakennusoikeutta, jotta Hossan kyläalueen ulkopuolelle saataisiin uusia rantatontteja vastaamaan kysyntää,
Mähönen jatkaa.
Mähönen toivoo, että kaavatarkastelun yhteydessä saataisiin myös sovitettua yhteen kansallispuiston ja palvelutuottajien ”puiston ulkopuoliset” reitit, jolloin niiden käytettävyys
paranisi.

.
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

KUVA LAURA TICKLÉN
KUVA EEVA-MARIA SUONTAKANEN
KUVA LAURA TICKLÉN

KUVA EEVA-MARIA SUONTAKANEN

KUVA LAURA TICKLÉN

KUVA EEVA-MARIA SUONTAKANEN

KUVA LAURA TICKLÉN

TEKSTI SARI HILTUNEN

Eräkummit tutustuttavat
nuoria erä- ja luontoharrastuksiin
Eräkummit-hankkeessa on pyritty madaltamaan
nuorten kynnystä aloittaa luonto- tai eräharrastus.
Seitsemäsluokkalaisille järjestetty erätaitokilpailu
sai hyvän vastaanoton.

Y

hä harvempi lapsi ja nuori hallitsee luonnossa
liikkumiseen olennaisesti liittyviä retkeily- ja
erätaitoja. Tämä koskee varsinkin kaupungeissa
asuvia nuoria.
– Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimassa Eräkummit-hankkeessa on mietitty erilaisia
keinoja, joilla nuoria saataisiin kiinnostumaan luonnossa liikkumisesta
ja eräharrastuksista. Varsinkin pääkaupunkiseudulla nuorten tavoittaminen on ollut vaikeaa. Uutena keinona päätimme kokeilla seitsemäsluokkalaisille suunnattua erätaitokilpailua, kertoo Eräkummit-hanketta kolmena vuonna koordinoinut Metsähallituksen eräsuunnittelija
Madeleine Nyman.
Toukokuussa järjestetty erätaitokilpailu sai pääkaupunkiseudun kouluissa hyvän vastaanoton. Kilpailuun
osallistui kahden päivän aikana noin
300 seitsemäsluokkalaista.
– Tehtävärasteilla oli muun muassa
suunnistusta, lajien tunnistusta ja laavun rakentamista. Kisassa harjoiteltiin
myös ensiaputaitoja ja koottiin Trangia-retkikeitin. Oppilaat kilpailivat
joukkueina, ja paras joukkue palkittiin,
kertoo Nyman.
Erätaitokilpailun käytännön järjestelyistä vastasi Eräkummit-hanke. Tehtävärasteilla oli mukana myös eräkummeja, Riistakeskus, kalakummeja, eräoppaita, Suomen ladun paikallisyhdistyksiä, suunnistajia,
partiolaisia ja paikallisen Kennelliiton edustajia.
– Sekä oppilailta että opettajilta saatu palaute oli hyvää, ja opettajat ovat jo kyselleet, järjestetäänkö erätaitokilpailu uudelleen ensi
keväänä. Päätöstä uuden kilpailun järjestämisestä ei ole vielä tehty,
mutta kokoamme erätaitokilpailun järjestämisestä oppaan, jota voi
hyödyntää myös muualla, Nyman kertoo.

Hanke päättyy, toiminta jatkuu
Pääkaupunkiseudulla järjestetyssä erätaitokilpailussa oli lajitunnistusta ja erilaisia tehtävärasteja.
Seitsemäsluokkalaisille suunnattuun tapahtumaan osallistui kahden päivän aikana kaikkiaan
300 oppilasta. Parhaat joukkueet palkittiin.
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3 • 2017

Tarve nuorten erä- ja luontokasvatukselle tuntuu olevan suuri.
Varsinainen Eräkummit-hanke on päättymässä, mutta eräkummi-

toiminta jatkuu. Eräkummit ovat metsästyksen ja kalastuksen harrastajia, jotka vapaaehtoistyönä opastavat lapsia ja nuoria eränkäynnin
saloihin. Eräkummeja on eri puolilla Suomea, ja uusia kummeja
toivotaan mukaan toimintaan. Metsähallituksen Eräpalvelujen henkilöstö toimii myös eräkummeina.
– Tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat ja oppivat liikkumaan luonnossa, oppivat kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa
sekä ymmärtävät kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet.
Eräkummit ovat kokeneita eränkävijöitä, joiden johdolla tutustutaan
aiheeseen toiminnallisten tehtävien avulla ulkona.
Hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu erilaisia tapoja, joilla nuorten luontosuhdetta ja erätaitoja saataisiin
heräteltyä ja vahvistettua.
– Eräkummit-toiminnan, eräleirien
ja eräkurssien lisäksi olemme tuottaneet
erilaisia oppaita ja muuta viestintäaineistoa. Tarkoitus ei ole tehdä kaikista eräharrastajia vaan edistää omakohtaisen
luontosuhteen syntymistä jakamalla
tietoa ja kokemuksia. Siten nuorilla on
paremmat eväät muodostaa omat mielipiteensä, jotka eivät perustu pelkästään
luuloihin ja tunteisiin, Nyman sanoo.
Yhtenä Eräkummit-toiminnan tavoitteena on myös edistää yhteistyötä eri
toimijoiden välillä sekä tarjota kouluille
yhteistyöverkostoja. Opettajat voivat pyytää eräkummeja vierailemaan kouluilla, ja kummit ovat osallistuneet myös muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.
– Eräkummit toimivat vapaaehtoispohjalta, joten jokainen päättää
itsenäisesti omasta ajankäytöstään.

.

Lisätietoja ja eräkasvatukseen liittyvää
materiaalia löytyy verkosta:
www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI SARI HILTUNEN

TEKSTI AKU AHLHOLM

Luonto tukee kokemusperäistä oppimista

Syksyn kanalintujahtiin hankittu 85 000 vuorokausilupaa

Peruskoulujen opetussuunnitelma korostaa entistä toiminnallisempaa ja laaja-alaisempaa opetusta sekä oppilaiden aktiivista roolia. Luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, joka edistää yhteisöllisyyttä ja elämyksellistä oppimista.

Metsästyskausi tuo työtä ja aluetaloudellisia hyötyjä erityisesti syrjäseuduille, vaikka tänä syksynä kanalintujen metsästyksen lupakiintiöitä
onkin hieman pienennetty ja metsästysaikaa lyhennetty. Lupamäärät
määritetään vuosittain vastaamaan tuoreimpia riistalaskentojen tuloksia.
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niitä lisää koulujen toiveiden mukaisesti,
kertoo Marttila.
Metsähallitus ja metsäalan toimijat järjestävät yhdessä eri puolilla maata kouluille
ja päiväkodeille metsäpäiviä ja -viikkoja,
jolloin lapset tutustuvat metsien kestävään
käyttöön ja metsäalan ammatteihin.
– Mottimetsässä järjestetään joka vuosi
Kasit metsään -tapahtuma, jonne kutsutaan
kaikki Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset.
Neljän päivän aikana lähes 600 kahdeksasluokkalaista perehtyy metsien monipuolisiin
mahdollisuuksiin tehtävärastien avulla.
Tänä vuonna metsäsektorin yhteinen
ponnistus ja lahja 100-vuotiaalle Suomelle
ja sen nuorille on Bioaika-tapahtumakiertue, joka vierailee loppuvuoden aikana kymmenillä paikkakunnilla esitellen biotalouden
uusimpia innovaatioita ja metsien tuottamia
ratkaisuja.

Tukea lasten
luontokasvatukseen
Luonto toimii innostavana leikki- ja oppimisympäristönä. Metsä on myös hyvä paikka oppia vastuuta itsestä sekä välittämistä
toisista ja luonnosta.
Kaupungistumisen ja perheiden ajankäytön muuttumisen vuoksi osalla lapsista
luontainen yhteys luontoon voi jäädä heikoksi. Omaehtoinen ulkona leikkiminen
on vähentynyt, ja monet lapset viettävät
ison osan vapaa-ajastaan sisätiloissa tai ohjatussa harrastustoiminnassa. Myös monen
vanhemman oma luonnon tuntemus ja
luonnossa liikkumisen taidot ovat huonontuneet.
Metsähallituksen luontokeskuksista ja

Luontoon.fi-palvelusta saa apua luontoretkien suunnitteluun. Kansallispuistoissa ja
retkeilyalueilla on merkittyjä reittejä, joilla
on helppo ulkoilla myös lasten kanssa. Retkiä voi tehdä yhtä hyvin myös lähimetsiin.

Vastuullisuutta
itsestä ja muista
Luonnon monimuotoisuuden tunteminen
ja luonnossa liikkumisen taidot ovat ympäristökasvatuksen ydintä. Luontokeskuksissa on tarjolla luontoon, luonnonsuojeluun,
ympäristöystävälliseen retkeilyyn ja kulttuuriperintöön liittyviä ohjelmia ja tehtävämateriaaleja kouluille.
– Luontokeskuksissa, kansallispuistoissa ja perinnetiloilla vierailee runsaasti varhaiskasvatus- ja koululaisryhmiä varsinkin
kevät- ja syysretkillä. Osa ryhmistä haluaa
vinkkejä omatoimiseen retkeilyyn, osa valmiin opastuksen, kertoo Metsähallituksen
erikoissuunnittelija Elina Pilke.
Pääkaupunkiseudun koulut voivat hyödyntää Nuuksion kansallispuiston kupeessa
sijaitsevan Suomen luontokeskus Haltian
monipuolista tarjontaa.
– Haltiassa on monipuolinen valikoima
opastuksia kaikenikäisille sekä sisätiloissa että ulkona. Meillä toimii myös 5.–9.
luokkalaisille suunnattu luontokoulu, johon tullaan päiväksi ohjattuun ohjelmaan,
kertoo Haltiassa oppimistoimintaa koordinoiva Pilke.
Metsähallitus tekee myös saamenkielistä
luonto- ja kulttuurikasvatustyötä järjestämällä muun muassa saamenkielisiä työpajoja ja leirejä päiväkotilapsille ja koululaisille.

.

V

ielä neljä vuotta sitten – lintukantojen
ollessa suuremmat – Metsähallitus myi
131 000 vuorokausilupaa kanalintujen
metsästykseen valtion metsästysmaille.
Sen jälkeen lupien määrää on laskettu.
Tänä syksynä kanalintujen metsästyskauden alkaessa metsästäjät ovat hankkineet valtion maille
85 000 vuorokausilupaa kanalintujen metsästykseen.
Alentuneiden kanalintukantojen vuoksi maa- ja metsätalousministeriö on lyhentämässä metsästyskautta useilla
alueilla. Myös Metsähallituksen myymien lupien kiintiö on
keskimääräistä alempi, sillä lupamäärät määritellään vuosittain riistalaskentojen tulosten perusteella.
– Meillä kestävyys on kaikki kaikessa, ja siksi lupakiintiöt
asetetaan vuosittain tuoreiden riistalaskentojen edellyttämälle tasolle. Silti valtion maille riittää kohtuullisesti lupia tänäkin vuonna, ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksesta
sanoo.
Suosituimmille alueille metsästysluvat loppuivat pian
myynnin alettua. Lintujahdin alkaessa oli kuitenkin vielä
paljon alueita, joissa lintukannat ovat kohtuulliset ja joihin
lupia on vielä jäljellä. Myytyjen lupavuorokausien määrä
tulee siis vielä hieman nousemaan.
Vaikka valtion mailla liikkuu tänä syksynä hieman aiempaa vähemmän metsästäjiä, hyödyttävät eränkävijöille myytävät luvat monia elinkeinoja. Metsähallituksen teettämän
selvityksen mukaan metsästäjät tuovat alueille peräti 180 työpaikkaa (htv) ja Metsähallituksen metsästysalueiden merkitys
alueiden talouteen oli viime vuonna 29 miljoonaa euroa.
– Metsästäjät tuovat työtä kaupoille ja majoitusliikkeille
niissä maakunnissa, jonne he ovat hankkineet Metsähallituksen luvan, erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen sanoo.
Aluetalouslaskelmat perustuvat Metsähallituksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksiin eränkävijöiden rahankäytöstä.
Luvussa ovat mukana vain Metsähallitukselta luvan ostaneiden metsästäjien tuomat hyödyt. Luvut sisältävät valtion
alueiden kaikki metsästäjät eli myös hirven ja petojen metsästyksen.

.
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P

eruskoulujen nykyisessä opetussuunnitelmassa painotetaan monipuolisia opetusmenetelmiä, eri oppiaineita
yhdistävää opetusta sekä
oppimisen iloa ja oppilaiden
omaa aktiivisuutta. Kouluja rohkaistaan tekemään retkiä ja tutustumiskäyntejä esimerkiksi yrityksiin ja museoihin. Tärkeitä ovat
myös vuorovaikutustaidot sekä kasvaminen
kestävään elämäntapaan.
Metsähallitus tukee koulujen opetustyötä tekemällä yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen ja erilaisten oppimisryhmien
kanssa. Metsähallituksen luontokeskukset
ja Rovaniemellä sijaitseva Tiedekeskus Pilke tarjoavat opetussuunnitelmaa tukevia
elämyksellisiä opastuksia sekä lapsille ja
nuorille suunnattuja työpajoja.
– Pilkkeen näyttely kertoo pohjoisten
metsien kestävästä käytöstä ja metsän monista mahdollisuuksista. Tuemme koulujen
ilmiöpohjaista opetusta tarjoamalla puitteita
ja sisältöjä koulujen omien teemojen ympärille, kertoo Tiedekeskus Pilkkeen oppimisinnoittaja Piritta Marttila.
Tiedekeskus Pilke hyödyntää ulko-oppimisalueena Mottimetsää, joka sijaitsee noin
puolen tunnin ajomatkan päässä Rovaniemeltä. Alue on noin 1 000 hehtaarin laajuinen Metsähallituksen monikäyttömetsä,
joka sopii sekä oppimiskäyttöön että erilaisiin harrastustoimintoihin.
– Mottimetsässä voi järjestää oppimisretkiä ja leirejä, joilla voi yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä toiminnallisiksi ja yhteisöllisyyttä lisääviksi kokonaisuuksiksi. Pilkkeessä
on valmiita retkikonsepteja, ja kehitämme

Kanalintuluvat valtion maille 2013–2017
131 239

122 564

118 930
102 553
83 383

42 031

40 458

36 381

38 957
27 390
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Lupavrk.
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2015

2016

2017
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4.9.2017)

Lupia (kpl)
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METSISTÄ JA PUISTA

Kansalaiset kokevat metsätiet tärkeiksi,
sillä ilman niitä olisi vaikea päästä luontoon
vapaa-ajan ja virkistystoiminnan pariin.

TEKSTI JA KUVA OLLI AUTONEN

Tuhansien
metsäteiden maa
Suomessa risteilee 38 000 kilometriä valtion metsäteitä, jotka hyödyttävät paitsi puunkuljetuksia myös
vapaa-ajallaan luonnossa liikkujaa.

T

äällä on hirvenjäljet!
Innostunut huudahdus kuuluu metsätien ja
suokaistaleen välisen ojan
pohjalta. Oiva Kumpuvaara pitelee kädessään
toistaiseksi tyhjää muovikippoa, johon on
pian tarkoitus kerätä mustikkaa, ehkä hillaakin.
Oivan isä Pyry Kumpuvaara löysi potentiaalisen marjapaikan Kittilän ja Muonion väliltä netin karttapalvelun avulla.
– Katson yleensä Retkikartasta sopivan
tien etukäteen. Pojan kanssa käytiin eilen
katsomassa paikkaa, ja nyt lähdimme etsimään marjoja koko perheen voimin.
Hiljattain Hämeenlinnasta Levitunturin
kupeeseen muuttanut perhe pitää luonnossa
liikkumisesta – joko marjastaen, sienestäen
tai muuten vain retkeillen.
– Täällä riittää retkikohteita, ihan sama
minne päin lähtee. Hyväkuntoisia metsäteitä pitkin pääsee kohteisiin ihan tavallisella
autollakin. Ei tarvitse maasturia, kertoo Essi
Kumpuvaara.

Virkistyskäyttö yleisintä
Ensisijaisesti metsätiet rakennetaan palvelemaan metsätalouden tarpeita, mutta niiden
käytöstä suurin osa on muuta kuin metsätalouskäyttöä.
Metsähallituksen tekemien selvitysten
mukaan virkistyskäyttäjät muodostavat
suurimman osan valtion metsäteiden käyttäjistä. Alkusyksystä marjastajat pääsevät
metsäteitä pitkin hillasoiden laidoille ja
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mustikkakankaille, kun taas jahtikauden
alkaessa linnustajat ja hirviseurueet suuntaavat pyyntimaille useimmiten metsäteitä
pitkin.
Metsähallituksen metsäteillä on paikallisille suuri merkitys erityisesti Itä-Suomessa
ja Lapissa, missä ne helpottavat liikkumista
huomattavasti. Näillä alueilla myös elinkeinot, kuten porotalous ja matkailu, hyötyvät
laajasta metsätieverkostosta.
– Metsätiet ovat kansalaisille tuttu ja
tärkeäksi koettu asia, sillä ilman niitä olisi aika vaikea päästä luontoon vapaa-ajan
ja virkistystoiminnan pariin. Myös monen
elinkeinon harjoittaminen on riippuvaista
metsäteistä, muistuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n kehittämisasiantuntija Kari
Louhisalmi.

Metsäteiden kunnosta
huolehditaan
Suomessa on noin 38 000 kilometriä Metsähallituksen rakentamia ja ylläpitämiä metsäteitä, jotka jakautuvat määrällisesti tasaisesti
eri alueille. Suhteellisesti eniten metsäteitä
on kuitenkin Lapissa, jossa metsäteitä on
enemmän kuin Liikenneviraston hallinnoimia yleisiä teitä.
Kesällä uutisoitiin, että vähälle huollolle
jäänyt Suomen metsätieverkko on rapistumassa, mikä haittaa muun muassa puunkuljetuksia. Louhisalmi muistuttaa, että teiden
rapistuminen koskee lähinnä yksityisteitä.
Metsähallituksen rakentamien ja kunnossapitämien metsäteiden tilanne on parempi.
– Säännöllisessä käytössä olevaa metsä-

autotieverkkoa pyritään pitämään kunnossa
jatkuvasti. Sillä halutaan välttää peruskorjausten kallis kierre.
Vuonna 2013 käynnistyneessä Metsähallituksen projektissa on pyritty kohdentamaan metsäteiden parannukseen käytettävät
varat niille tieosuuksille, jotka ovat eniten
korjauksen tarpeessa. Keskeisillä puunkuljetuksiin käytetyillä tieosuuksilla on tehty
muun muassa pudotuspainomittauksia, joilla metsäteiden kantavuudesta saadaan tarkkaa tietoa. Projektin myötä Metsätalouden
suunnittelijat saavat käyttöönsä työkalun,
jolla voidaan metsävaratietoa hyödyntäen
laskea, kannattaako tarkastelun kohteena
oleva metsätie peruskorjata tai onko uuden
tien rakentaminen kannattavaa.
Lisäksi meneillään on kokeilu, jossa teiden kunnosta pyritään saamaan ajankohtaista tietoa automaattisella tiedonkeruujärjestelmällä.
– Se perustuu puutavara-autoon kiinnitettyyn kameraan, joka kuvaa tienpintaa ajon
aikana. Kuljettaja voi ratista nappia painamalla tallentaa havainnot tien ongelmakohdista. Kerätty tieto menee automaattisesti
palveluntarjoajalle, Louhisalmi kertoo.
Entä onko Suomen metsätieverkko jo valmis – tuleeko uusia teitä, suljetaanko vanhoja?
– Eteläisempään Suomeen metsäteitä ei
tarvita juuri enempää. Lapissa ja Koillismaalla pieniä määriä teitä tullaan vielä rakentamaan. Vanhoja teitä tuskin suljetaan, mutta
harkinnassa on kyllä pienemmällä käytöllä
olevien teiden ylläpidon vähentäminen, valottaa Louhisalmi.

.

Tunnista metsätien ja maastouran ero
METSÄHALLITUS sallii metsäteillään
henkilöliikennöinnin moottoriajoneuvoilla. Maastoajo sen sijaan vaatii aina erillisen
maastoliikenneluvan, jonka valtion maille
myöntää Metsähallitus. Missä sitten menee
maastouran ja metsätien raja?
Tien tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi
luiskatut reunat ja sorastettu pinta. Kaikki
rakentamattomat kulku-urat taas tulkitaan
maastoksi.
– Liikennemerkki osoittaa maaston eron
vain harvoissa tapauksissa. Ajoneuvon kuljettajan on itse tunnistettava maastouran ja
tien ero. Hyvä nyrkkisääntö on, että epävarmassa tilanteessa ei jatka ajamista, kiteyttää maankäyttöpäällikkö Antti Maukonen
Metsähallituksesta.
Maukonen muistuttaa, että luvattoman
maastoajon lisäksi kiellettyä on myös metsätiellä ajaminen, jos siitä aiheutuu tielle
vahinkoa.
– Esimerkiksi kelirikkoaikaan tiehen voi
muodostua raiteita ja syvempiä painaumia,
jotka vaativat korjausta. Sellaiset tulkitaan
vahingoksi.
Ongelmallisia ovat muun muassa Lapin
metsäteistä erkanevat maastourat, jotka eivät
ole teitä, vaikkakin ajettavassa kunnossa.
– Niillä ajaminen on kiellettyä ilman
Metsähallituksen myöntämää maastoliikennelupaa.
Talviaikaiseen liikennöintiin tarkoitettuja, puunkorjuutyömaille johtavia talviteiden
pohjia voi ajaa kesäaikaankin kantavilla kivennäismaaosuuksilla, jos ajamisesta ei aiheudu vahinkoa.
– Talvitien pohjilla liikennöinti on sallittua kuitenkin enintään ensimmäiseen
pehmeikköön tai muuhun esteeseen, kuten
puroon tai kivikkoon, asti, Maukonen tarkentaa.
Metsästyskaudella on syytä muistaa, että
riistan ampuminen ei ole sallittua metsätieltä – ei edes yksityiseltä.

.

Tarkempia ohjeita: 		
http://www.eraluvat.fi/
maastoliikenne/maastoa-vai-tieta.html
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TEKSTI LEENA HULSI • KUVAT OLLI HÄKÄMIES

VTT kehitti nanoselluloosasta uudentyyppisen pakkausmateriaalin

Biopohjaisilla pakkauksilla
eroon muovista ja ruokahävikistä
Biotalouteen on ladattu suuria odotuksia, joiden lunastaminen vaatii
paljon tutkimus- ja kehitystyötä. VTT:n Espoon Otaniemen tiloissa
kehitetään muun muassa täysin biopohjaisia pakkausmateriaaleja,
jotka vähentävät sekä muovin määrää että ruokahävikkiä.

V

TT:n Espoossa sijaitsevien toimitilojen kokoushuoneen valkoisella pöydällä seisoo ruskea pussi.
Päällepäin vaatimattomalta näyttävä pussi
muuttuu kuitenkin sitä kiinnostavammaksi,
mitä pidemmälle keskustelu erikoistutkija
Jari Vartiaisen kanssa etenee.
Edessämme seisova pussi on pitkäjänteisen tutkimustyön tulos, jolle on maailmanlaajuiset ja nopeasti kasvavat markkinat.
Sen avulla voidaan vähentää ympäristölle
haitallisen muovin käyttöä ja pienentää
ympäristöä kuormittavaa ruokahävikkiä.
Se on myös erinomainen esimerkki suomalaisen osaamisen tuloksena syntyneestä
korkean jalostusasteen tuotteesta, jollaisia
biotaloudelta odotetaan lisää.
– Nanoselluloosa nousi merkittäväksi
tutkimuskohteeksi noin kymmenen vuotta
sitten, kun paperin kulutus kääntyi laskuun
ja metsäteollisuuteen kaivattiin uutta liiketoimintaa. Liikkeelle lähdettiin lähes tyhjästä, nyt tutkimukseen käytetään miljoonia.
Nanoselluloosaa on mahdollista hyödyntää
lukuisiin eri tarkoituksiin, Vartiainen kertoo.

Uutta teknologiaa
Vartiaisen oma tutkimusyksikkö on erikoistunut muun muassa ympäristöystävällisten
ja elintarvikkeiden säilyvyyttä parantavien
pakkausmateriaalien kehittämiseen. Tällä
hetkellä jopa kolmasosa elintarvikkeista
päätyy jätteeksi, eli ruokahävikki on todel30
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linen ongelma.
– Ruuan tuottamiseen kuluu valtavasti
energiaa, joten jätteeksi päätyvät elintarvikkeet aiheuttavat moninkertaisen ympäristökuormituksen. Kehittämämme pakkaukset
suojaavat elintarvikkeita muun muassa hapettumiselta eli pidentävät vaikkapa pähkinöiden säilyvyyttä. Pakkaukset ovat elintarvikkeiden säilyvyyden kannalta keskeisessä
asemassa, Vartiainen sanoo.
Happea, rasvaa ja mineraaliöljyjä läpäisemättömät ominaisuudet on saatu aikaan
lisäämällä paperipohjalle erilaisia biopohjaisia päällysteitä, joiden valmistuksessa
hyödynnetään VTT:n patentoimaa HefCelteknologiaa.
– Nanoselluloosa perustuu siihen, että
sellukuitua jauhetaan niin pitkälle, että kuitujen sijaan saadaan mikroskooppisen pieniä
fibrillejä. Niistä tehdään muovia muistuttavaa materiaalia, joka on ominaisuuksiltaan
lujaa, tiivistä ja läpinäkyvää. Materiaali on
myös täysin biohajoavaa, koska raaka-aine
saadaan kokonaan puusta. Uuden teknologiamme ansiosta nanosellua voidaan nyt
tuottaa huomattavasti tehokkaammin ja
edullisemmin.

Kalvoa kalvon päälle
Tutkimustyön ensimmäisessä vaiheessa kehitetty kalvo on ominaisuuksiltaan monin
tavoin erinomaista, mutta pakkauksissa yksinään käytettynä sillä on omat puutteensa.
– Se ei ole kovin helposti muovattavissa,
sitä ei voida kuumasaumata eikä se kestä
juurikaan kosteutta. Alun perin nanosellu-

kalvoa kaavailtiin käytettäväksi muovikerrosten välissä, mutta halusimme kehittää
pakkausmateriaalin, joka olisi valmistettu
täysin biopohjaisista raaka-aineista. Elintarvikepakkausten materiaalithan ovat rakenteeltaan monikerroksisia. Esimerkiksi
kinkkupakkaus sisältää jopa 11 eri kalvokerrosta, joilla on jokaisella oma tehtävänsä,
Vartiainen kertoo.
Tutkijat päättivät korvata muovikerrokset sokerijuurikkaasta saatavalla biopolyeteenillä, jota hankittiin Brasiliasta. Lopputulokseksi saatiin kokonaan biopohjainen
kolmikerroksinen kalvo, joka estää muun
muassa mineraaliöljyjen imeytymisen ja
suojaa kosteudelta. Lisäksi se on kuumasaumattavaa.
Saman tien materiaalista ryhdyttiin
suunnittelemaan itsestään seisovaa pussia,
joka on maailmalla nopeimmin yleistyvä
pakkaustyyppi. Ympäristöystävällinen ja
elintarvikkeiden säilyvyyttä pidentävä pussi herätti myös kansainvälistä kiinnostusta.
– Julkaistuamme tiedotteen kehittämästämme biopohjaisesta ja itsestään seisovasta pussista saimme kaikkiaan noin 200
yhteydenottoa eri puolilta maailmaa. Ympäristöystävälliset materiaalit kiinnostavat
kaikkialla, ja niille on valtavasti kysyntää,
Vartiainen kertoo.

Sivuvirrat hyötykäyttöön
Parhaillaan VTT:n tutkijat kehittävät pakkausmateriaalia, joka on valmistettu kokonaan kotimaisesta selluloosasta.
– Olemme onnistuneet korvaamaan so-

– Yhdestä keskimittaisesta puusta saadaan nanoselluloosasta valmistettu
kalvokerros noin miljoonaan pussiin, erikoistutkija Jari Vartiainen kertoo.
kerijuurikkaasta valmistetun biopolyeteenin
kehittämällämme kemiallisesti muokatulla
kotimaisella sellulla. Sen valmistusprosessissa selluloosan molekyyliin kiinnitetään rasvahapposivuketjuja, jotka tekevät kalvosta
kosteutta kestävän, läpinäkyvän ja kuumasaumautuvan.
Rasvahappoja voidaan eristää metsäteollisuuden sivuvirroista, joten kyse on sataprosenttisesti suomalaisesta puupohjaisesta

Hyytelömäistä nanoselluloosa-hydrogeeliä.

materiaalista.
– Seuraava hankkeemme on yhdistää
nämä kaksi selluloosasta valmistettua ja
täysin erityyppistä materiaalia samaan rakenteeseen. Tällöin lopputulokseksi saadaan
kaikki vaadittavat ominaisuudet täyttävä ja
kokonaan suomalaisesta puusta valmistettu
selluloosapohjainen pakkausmateriaali.
VTT:n kehittämä pakkausmateriaali on
erinomainen esimerkki metsäteollisuuden

kaipaamasta uudentyyppisestä liiketoiminnasta.
– Nanoselluloosan hyödyntäminen tarjoaa valtavasti erilaisia mahdollisuuksia.
Puulle on mahdollista saada myös parempi
kilohinta. Erityisen arvokkaita tuotteita ovat
esimerkiksi selluloosasta valmistetut solujen
kasvatusalustat. Mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia tutkimuskohteita on paljon, Vartiainen sanoo.

.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Sääksjärven ranta-asemakaava
turvaa loma-asumisen ja alueen
virkistyskäytön
Metsähallitus ja Nurmijärven kunta loivat yhdessä Sääksjärven
tonttilaisten kanssa ranta-asemakaavan, joka vahvistaa lomaasumisen jatkumisen ja lisää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

N

urmijärven Sääksjärvi
on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun.
Maakuntakaavat ovat
yleispiirteisiä suunnitelmia maakuntien
alueilla sijaitsevien maiden käytöstä, ja Metsähallituksen yhtenä tehtävänä on edistää
näiden kaavojen toteuttamista.
Sääksjärven rannalla on Metsähallituksen omistama loma-asuntoalue, jolla on
noin 20 vuokratonttia. Tonttien vuokra-ajat
päättyvät vuonna 2020. Jotta loma-asuminen voisi jatkua, alueelle oli tehtävä rantaasemakaava. Samalla suurempi osa alueesta
oli osoitettava yleiseen virkistyskäyttöön.
– Tilanne oli aika hankala, koska jouduimme lähtemään siitä, että tontteja pienennetään, Metsähallituksen kaavainsinööri
Jani Viisanen kertoo.
– Järjestimme vuokralaisille tilaisuuden,
jossa kerroimme eri vaihtoehdoista. Melko
pian ihmiset huomasivat, että yhteisenä tavoitteenamme on turvata olemassa olevien
lomarakennuspaikkojen säilyminen, Viisanen jatkaa.

maastokäynti jäi hänen mieleensä erityisen
myönteisenä kokemuksena. Kaavaluonnoksen mukaiset uudet tonttirajat oli merkitty
maastoon, ja kunkin vuokraajan kanssa käytiin läpi, mitä tonttien pienentäminen käytännössä tarkoitti. Tonttien rajoja myös tarkistettiin vuokralaisten toiveiden mukaan.
– Maastokäynti avasi vuokralaisille hyvin
sen, ettei tonttien pieneneminen aiheutakaan suuria muutoksia loma-asuntojen
käyttöön. Maastokäynnin tunnelma oli
leppoisa, Pihala kertoo.
Pihalan mukaan kaavan pohjustaminen
ja sen toteutusvaihtoehtojen miettiminen
etukäteen edesauttoivat hyvän lopputuloksen syntymistä.
Kaava tuli voimaan viime keväänä reilun
vuoden työn jälkeen. Uudistettujen tonttien väliin jää nyt mukavia polkuja, uimaranta ja venevalkama.
– Metsähallitus ei kuitenkaan toteuta
näiden virkistysalueiden rakenteita. Sen sijaan Nurmijärven kunta saattaa olla alueista kiinnostunut. Keskustelut kunnan ja
Metsähallituksen välillä jatkuvat, Viisanen
kertoo.

Hyvät pohjatyöt auttoivat

Ensimmäiset mökit rakennettiin Sääksjärven rantaan jo 1940-luvulla. Sen jälkeen
tontteja on jaettu ja uusia mökkejä rakennettu. Ajoittain mökkiläiset ovat kyselleet

Kaavatyön päätöstilaisuudessa Nurmijärven kunnan yleiskaavapäällikkö Anita
Pihala kertoi, että vuosi sitten järjestetty
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Vuokralaisesta omistajaksi

mahdollisuutta ostaa tontit omiksi, mutta
tämä tuli mahdolliseksi vasta ranta-asemakaavatyön yhteydessä.
– Loppujen lopuksi juuri mikään ei
muutu, sanoo pitkäaikainen vuokralainen
Juhani Vakkuri.
– Paitsi epävarmuus, jatkaa Vakkurin
mökkinaapuri Jommi Öynap viitaten nauraen vuokralaisten pitkäaikaiseen haluun
ostaa tontit omiksi.
Jommi ja Sirpa Öynapin ei tarvinnut
kahta kertaa miettiä, ostavatko he tonttinsa
vai eivät. Sirpan isä on rakentanut mökin
alueelle ensimmäisten joukossa, ja Sirpa on
viettänyt lapsuutensa Sääksin rannalla.
– Vuokralaisten on mahdollista ostaa
tonttinsa myös vuonna 2020, jolloin nykyiset vuokrasopimukset päättyvät – tai milloin
tahansa siinä välilläkin. Vuokrasopimus on
myös mahdollista uusia, Viisanen kertoo.
Jokainen tontti on omanlaisensa. Tontin hintaan vaikuttavat mahdollinen ranta
ja sen muoto, tontin maaperä ja puusto sekä
tontin avautumissuunta.
– Myyntineuvottelijoillamme on hyvät
tiedot tonttien hinnoista. Heillä on käytössään myös Maanmittauslaitoksen kauppatilastot, joita käytämme apuna hinnoittelussa, Viisanen kertoo.
– Sääksin kohteella käytimme myös ulkopuolista arvioijaa hinnan määrityksen
tukena, Viisanen lisää.

.

KUVA JARI SALONEN

TEKSTI HANNA KAURALA

TEKSTI JA KUVA KEIJO KALLUNKI

Metsähallituksen Perämeren sukellustiimi
Sarvijärven satamassa.

Pienoiskopteri apuna
laatu- ja seurantatyössä

Metsähallitus
merellä

Markus Auvinen on kiertänyt valtion monikäyttömetsiä kahtena kesänä repussaan
pienoiskopteri – hänen tärkein työvälineensä. Kopteria on testattu ympäristöseurannan
kehittämisessä.

METSÄHALLITUKSEN suojelubiologien tekemät meriluonnon inventoinnit
ovat tuottaneet valtavan määrän laji- ja
luontotyyppitietoa Itämeren meri- ja rannikkoluonnosta. Inventointitietoja käytetään, kun suunnitellaan merialueiden hoitoa
ja kestävää käyttöä sekä sovitetaan yhteen
erilaisia toimintoja, kuten virkistyskäyttöä ja
meriluonnon monimuotoisuuden suojelua.
Inventointityö on osa vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmaa (VELMU),
jossa on kerätty tietoa Suomen merialueiden lajistosta sekä merenpohjan geologisista
ominaisuuksista. Kymmenen vuoden aikana
kertyneet tiedot on koottu Suomen meriluontoa esittelevään VELMU-karttapalveluun sekä Merten aarteet -kirjaan.

P

rojektipäällikkö Markus Auvinen asettaa pyöreän, H-kirjaimella merkityn kirkkaanvärisen alustan tasaiselle maastonkohdalle ja kaivaa pienoiskopterin repustaan. Sähköroottoreiden käynnistyttyä laite singahtaa
suoraan kuvauskorkeuteen.
– Kuvauslento tapahtuu automaattisesti. Minun tehtäväni on valvoa lentoa ja puuttua siihen manuaaliohjauksella ainoastaan, jos jotain
poikkeavaa tapahtuu, kertoo Auvinen tähyillessään taivaalla työskentelevää kopteria.
Metsähallitus Metsätalous Oy:n syksyllä päättyvässä projektissa on selvitetty pienoiskopterikuvauksen hyödyntämismahdollisuuksia. Kaksivuotisessa projektissa kopteria
on testattu ympäristöseurannan kehittämistyön lisäksi myös muualla Metsätalouden
toiminnassa.
– Projektin aikana olemme saaneet paljon hyödyllistä tietoa siitä, mihin pienoiskopteria voi toiminnassamme käyttää. Olemme saaneet lupaavia tuloksia esimerkiksi
maanmuokkauksen, vesiensuojelun ja säästöpuuryhmien arviointien tekemisessä, Auvinen jatkaa.
Kopterikameralla otettuja kuvia on seurantatyön lisäksi hyödynnetty myös digitaalisessa osaamisympäristössä Ahjossa, joka otettiin käyttöön Metsätaloudessa tänä kesänä.
– Käytämme Ahjon oppimispaketeissa pienoiskopterilla otettuja kuvia ja niistä
tehtyjä mallinnuksia. Voimme niiden avulla näyttää urakoitsijoille ja Metsätalouden
henkilökunnalle hyvin tarkasti ympäristöoppaan mukaiset tavoitteet eri työlajeissa,
kuten maanmuokkauksessa tai harvennuksessa, Auvinen kertoo.
Kahden vuoden testaamisen jälkeen on selvää, että pienoiskopterin käytöllä on ollut
monia positiivisia vaikutuksia laatu- ja seurantatyöhön.
– Palvelun tuottama tulos on tarkka nykytilan kuvaus kohdealueesta, eikä siihen
vaikuta se, kuka tiedonkeruun on tehnyt. Lopputuotetta voivat käyttää kaikki Metsätalouden työntekijät, sillä palvelun tuottamaa ilmakuvaa ja pintamallia voidaan hyödyntää suunnittelujärjestelmässämme Silviassa, Auvinen tiivistää.

.

.

3 • 2017

33

LYHYESTI

METSISTÄ JA PUISTA

Soiden ja pienvesien kunnostukseen 9 miljoonaa euroa

Metsätalouden
ympäristöopas päivitetään

TEKSTI JA KUVAT KEIJO KALLUNKI

Mikko Kauranen kunnostaa metsäteitä kesäisin ja ajaa talvisin puutavara-autoa.

Tie tekijäänsä kiittää
Pihtiputaalla Syväsen metsätieltä haarautuvan
varsitien reunassa on tietyön varoitusmerkki –
metsätiekään ei pysy kunnossa ilman hoitoa ja
ajoittaista perusparannusta. Tienrakennuksen
runkotöitä tekevät Metsähallituksen sopimusyrittäjät.

M

ultialla asuva Mikko
Kauranen on ollut
Metsähallituksen
sopimusyrittäjänä
reilut pari vuotta.
25-vuotiaan yrittäjän työskentelyalueena ovat Metsähallitus
Metsätalous Oy:n Länsi-Suomen tiimin
alueella olevat valtionmaat.
– Tein tarjouksen Metsähallituksen urakointipalvelujen hankintakilpailutuksessa
ja sitä kautta päädyin Metsähallituksen
tienpidon sopimusurakoitsijaksi, Kauranen
kertoo.
Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetukset sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistään palveluina alan yrittäjiltä.
Metsähallitukselle urakoi yhteensä noin
400 metsäalan yritystä, joiden palveluksessa
työskentelee yli 1 200 henkilöä.
– Teiden kunnostus ajoittuu sulan maan
aikaan, joten valoisaan kesäaikaan tulee
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tehtyä pidempiä työpäiviä. Yrittäjyydessä
on vapaus päättää omista työajoistaan, joten tarvittaessa voi työmaalta lähteä milloin
vain. Vastavuoroisesti on välillä tehtävä töitä
viikonloppunakin. Kauempana kotoa työskennellessä yövyn muutaman yön viikossa
työmaan lähellä vaunussa, kertoo Kauranen.
Kaivinkoneen puikkoihin Kauranen on
hankkinut opin ammattioppilaitoksen maarakennuskoneenkuljettajan koulutuksesta.
Varusmiespalveluksen hän suoritti Keuruun
nyt jo lakkautetussa varuskunnassa. Kotiutuessaan hänellä oli taskussaan sotilaspassin
lisäksi yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen
oikeuttava ajokortti.
– Ainoastaan moottoripyöräkortin olen
itse maksanut, vaikka itse pyörää ei ole tullut koskaan hankittua. Puutavara-autoa ajan
talvisin, kun kaivutyötä ei ole.
Kesäajan tienparannustyöt ja talviajan
puukuljetukset tukevat toisiaan. Myös urakanantaja on Kaurasen työhön tyytyväinen.
– Kaurasen Mikko on ammattitaitoinen

ja pystyy ratkomaan työkohteen ongelmat
oma-aloitteisesti. Taustasta puutavara-auton
kuljettajana on selvää hyötyä tienrakennuksessa, sillä Mikon tekemät kääntöpaikat, liittymät ja tierungon leveydet ovat
laadukkaita. Ne ovat sopivia juuri siihen
tarkoitukseen, johon metsätie ensisijaisesti
rakennetaan: puunkuljetukseen ja metsänhoitoon, kertoo Metsähallituksen tienrakennusesimies Mikko Koivisto.
Kauranen osti ensimmäisen kaivinkoneensa käytettynä. Tulevaisuudesta kysyttäessä hän muuttuu mietteliääksi.
– Uusi kaivinkone on toivelistalla. Sopimuskauden kahdesta optiovuodesta on nyt
ensimmäinen meneillään. Se mietityttää
myös, että tienpidossa ollaan siirtymässä
alueurakointiin. Toisaalta urakointi muuttuu monipuolisemmaksi kattaen koko tienpidon suunnittelusta ja rakentamisesta aina
teiden talviaurauksiin saakka.

.

Tienrakennuksen runkotöiden
urakointisopimuksia on Metsähallituksessa kaikkiaan 16.
Niiden lisäksi on viisi alueurakointisopimusta, joissa yrittäjä
vastaa kaikista tienpitoon
liittyvistä töistä sovitulla
alueella. Yrittäjät tekevät myös
teiden sorastusta ja murskeenajoa. Syksyllä 2017 Metsähallitus kilpailuttaa joitakin uusia
alueurakointisopimuksia.

METSÄHALLITUS Metsätalous Oy on aloittanut ympäristöoppaansa päivittämisen. Metsätalouden toimintaa ohjaavan ympäristöoppaan kantavana teemana säilyy edelleen metsäluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen
valtion mailla. Oppaan sisältö suunnitellaan siten, että se palvelee
mahdollisimman hyvin metsässä töitä tekevien ammattilaisten arkea.
Työ tehdään Metsähallituksen sisäisenä projektina.
Nykyinen ympäristöopas on ollut käytössä noin kuusi vuotta.
Tänä aikana toimintaympäristössä on tapahtunut runsaasti muutoksia
muun muassa lainsäädännössä ja metsäsertifioinnin kriteereissä. Esimerkiksi metsälaki ja metsätuholaki on uudistettu, mikä on tuonut
metsänkäsittelyyn uusia vaihtoehtoja ja toisaalta rajoituksia. Uutta
tietoa on saatu lisäksi niin uhanalaisista lajeista, ilmastonmuutoksesta,
riistanhoidosta kuin vesiensuojelustakin.
Uuden ympäristöoppaan jäsentely muuttuu, mutta asiasisältö säilytetään pääpiirteittäin ennallaan. Päivitystyön tärkeimpänä tavoitteena
on lisätä oppaan käytännönläheisyyttä, selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä.
Ympäristöopas julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa eli
painetusta versiosta luovutaan. Opas on saatavilla vuoden 2018
alkupuolella.

.

Merialuesuunnittelu sovittaa
yhteen eri käyttömuotoja
MERIALUEEN eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua,
luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan
saavuttamista halutaan edistää merialuesuunnittelulla, joka aloitettiin viime vuonna. Meren eri käyttömuotojen, kuten kalastuksen,
liikenteen, luonnonsuojelun ja energiantuotannon kokonaisvaltaisella
suunnittelulla tavoitellaan synergiaetuja ja pyritään välttämään mahdollisia ristiriitoja.
Merialuesuunnitelmat laaditaan rannikolla sijaitsevien maakuntien
liittojen yhteistyönä, ja suunnitelmien on määrä valmistua maaliskuun
2021 loppuun mennessä. Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle
laaditaan yhteensä kolme suunnitelmaa: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa laativat ensimmäisen, Satakunta ja
Varsinais-Suomi toisen sekä Uusimaa ja Kymenlaakso kolmannen.
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään merialuesuunnittelun yhteistyöverkostossa. Metsähallitus osallistuu merialuesuunnitelmien
laadintaan ja valvoo valtion etua.
Merialuesuunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, jonka
jäseniä ovat rannikon maakuntien liittojen suunnittelusta vastaavat
virkamiehet ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi
Varsinais-Suomen liitto. Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Merialuesuunnittelun yleisestä kehittämistä
ja ohjauksesta vastaa ympäristöministeriö.

.

TÄNÄ SYKSYNÄ käynnistyneessä Hydrologia-LIFEhankkeessa ennallistetaan eli palautetaan lähemmäs alkuperäistä tilaansa yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja.
Vuosiin 2017–2023 ajoittuvalla suurhankkeella pyritään turvaamaan Suomen arvokkaimpia soita ja pienvesiä. Hankkeen
budjetti on lähes yhdeksän miljoonaa euroa, josta Euroopan
unioni rahoittaa 60 prosenttia.
Suo- ja vesiluonnon palautumista takaisin luonnontilaan
edistetään tukkimalla ojia ja kunnostamalla puroja sekä umpeen kasvavia, arvokkaita lintujärviä. Samalla parannetaan
tulvasuojelua, veden laatua ja kanalintujen elinympäristöjä.
– Vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli
hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. Kehitämme
myös uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi, summaa projektipäällikkö Tuomas Haapalehto
Metsähallituksesta.
Hankkeessa kerätään myös tietoa kunnostettavien kohteiden tilasta ja lajeista, hankitaan soita suojeluun ja kerrotaan
soiden sekä kosteikkojen merkityksestä uusin keinoin, esimerkiksi virtuaalisella luontopolulla.
Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.
Muita kumppaneita on mukana yhdeksän.
Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo Metsähallitus
Metsätalous Oy:stä kertoo, että hankkeen avulla Metsähallitus pitää osaltaan huolta monimuotoisuuden turvaamisesta
valtion mailla.
– Suojelualueiden reunoilla sijaitsevien ojien tukkiminen
turvaa soiden arvokkaan lajiston säilymistä suojelualueiden
puolella. Valtion monikäyttömetsien yksi keskeinen tavoite
on myös riistakantojen hoito. Ojitettujen, puuntuotannon
kannalta kannattamattomien soiden ennallistaminen on tehokas keino kanalintujen elinympäristöjen parantamiseksi. Sillä
voidaan kustannustehokkaasti turvata luontoarvoja ja tuottaa
myös muita hyötyjä valtion metsien käyttäjille.
Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat mukana kehittämässä menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä.
Luonnonvarakeskus puolestaan selvittää, kuinka suojelualueiden lähistöllä asuvat ihmiset ja virkistyskäyttäjät suhtautuvat ennallistamiseen. Hankkeeseen kuuluu myös pitkäaikaisia seurantatutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa luonnossa
hitaasti tapahtuvista muutoksista.

.

Hydrologia-LIFE
• EU:n LIFE luonto -rahaston hanke
• Tavoitteena Natura 2000 -alueiden
luontoarvojen turvaaminen
• Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon ja
Keski-Suomen ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus, Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot ja
Metsähallitus Metsätalous Oy
• 103 kohdetta eri puolilla Suomea
Verkkosivut: www.metsa.fi/hydrologialife

3 • 2017

35

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

TEKSTI HANNA KELOLA-MÄKELÄINEN • KUVAT TEA KARVINEN

Rakkaudesta
kansallispuistoihin
Kuhmossa karhukojulla syntynyt päätös ryhtyä ammattiluontokuvaajaksi on kuljettanut Tea Karvista Suomen
jokaiseen kansallispuistoon. Näistä 40 kansallispuistovierailusta ja seitsemän vuotta kestäneestä matkasta
syntyi kirja Kansallispuistot – Maamme luonnon helmet.
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KUVA TPkanslia/MATTI PORRE

Intohimona
kansallispuistot
Karvinen työskenteli paluunsa jälkeen freelance-kuvaajana ja -toimittajana. Ajatus
kansallispuistoista tehtävästä kirjasta syntyi
vuonna 2009, ja työ käynnistyi heti seuraavana vuonna.
Kirjaa varten Karvinen kävi kansallispuistoissa sekä yksin että yhdessä eri asiantuntijoiden ja paikallisten ihmisten kanssa.
– Olen tehnyt kirjaa intohimoisesti. Vii38
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meiset vuodet, jolloin ryhdyin pohtimaan
kirjan tekstejä, ovat olleet fyysisesti rankimpia. Retkien lisäksi olen istunut tietokoneen
ääressä lukemattomia tunteja.
Kirjan tekemiseen on osallistunut yli
150 asiantuntijaa, joilta Karvinen on saanut
tietoja puistojen reiteistä ja palveluista sekä
niiden luonnosta ja historiasta.
– Kansallispuistoissa törmäsin moniin

Metsähallituksen työntekijöihin. He auttoivat minua reittien suunnittelussa, ja sain
retkeillä heidän kanssaan upeissa paikoissa.
Kirjaa tehdessäni olen tutustunut muun
muassa Luontopalvelujen viestintäpäällikkö Päivi Rosqvistiin, joka on tsempannut
minua matkani varrella.

Elämyksellinen
luontokirja
Kansallispuistot-kirjaa ei voi luokitella pelkästään valokuva- ja tietokirjaksi.

– Itse kuvailisin kirjaa sanalla elämyksellinen. Olen halunnut tehdä teoksen, joka
inspiroisi ihmisiä lähtemään luontoon. Kirja
ei missään nimessä ole opas, vaan se on teos,
joka vie lukijansa retkille kansallispuistoihin
mutta jossa on myös paljon yleissivistävää
tietoa, Karvinen sanoo.
Kansallispuistojen kävijämäärien jatkuvasti kasvaessa kasvaa myös niiden ihmisten
määrä, joiden tavoitteena on vierailla kaikissa 40 puistossa. Karvisella on neuvo tätä
suunnitteleville.
– Älä kiirehdi, vaan katso, kuuntele ja
tunne. Tapoja liikkua luonnossa on monia,
mutta jos haluaa oppia syvemmin tuntemaan luontoa, niin kehotan pysähtymään
ja kuuntelemaan sitä.
Entä mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Karviselle itselleen nyt, kun kaikki kansallispuistot on kierretty. Vieläkö retket niihin
jatkuvat?
– Kyllä, mutta ainakin toistaiseksi menen
kansallispuistoihin vain rentoutumaan – kamera mukanani, hän nauraa.

.

Kansallispuistot – Maamme
luonnon helmet -kirjaa voi
tilata Tea Karviselta
sähköpostitse:
teakarvinen@gmail.com.
www.teakarvinen.com

Suomen luonto

KUVA Metsähallitus/Anna Pakkanen.

A

Ammattiluontokuvaaja ja toimittaja Tea
Karvinen on viettänyt
viimeisen seitsemän
vuoden aikana kansallispuistoissa yli 700
päivää. Niitä kiertäessään hän on ajanut
yhteensä yli 140 000 kilometriä – kolme ja
puoli kertaa maapallon ympäri.
– Periaatteeni on, että jos teen jotakin,
niin teen sen kunnolla, Karvinen naurahtaa.
Paljasjalkaisen helsinkiläisen tie ammattiluontokuvaajaksi on tarina jo itsessään.
– Luontoinnostukseni alkoi 15-vuotiaana ollessani rippikoululeirillä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Myöhemmin opiskelin eräoppaaksi ja kehitin Pohjois-Karjalassa
luontomatkailua ennen kuin vuonna 1994
muutin Yhdysvaltoihin. Opiskelin Alaskan, Havaijin ja Utahin yliopistoissa muun
muassa fotojournalismia. Takaisin Suomeen
palasin vuonna 2003.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio juhlivat Suomen luonnon päivää Teijon
kansallispuistossa. Oikealla Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

sai arvoisensa juhlat

Suomen luonnon päivää vietettiin tänä
vuonna tavallista arvokkaammin. Liput
nostettiin salkoon, ja eri puolilla maata
järjestetyt luontotapahtumat keräsivät
kymmeniä tuhansia ihmisiä ulkoilemaan
ja juhlimaan satavuotiasta Suomea.

S

uomen luonto koki arvoisensa juhla- ja liputuspäivän valtakunnallisena Suomen luonnon päivänä lauantaina 26.8., joka oli samalla
viimeinen neljästä Luonnon päivästä. Kymmenet tuhannet ihmiset
lähtivät mukaan yli 260 luontotapahtumaan retkeilemään, syömään
yhdessä taivasalla ja juhlimaan luontoa. Kansallispuistot muuttuivat
luonnon omiksi konserttisaleiksi, kun yhteensä yli 2 000 kuorolaista
lauloi luonnon helmassa.
Metsähallituksen koordinoima Luonnon päivät oli yksi suurimpia Suomi 100
-hankkeita. Neljän Luonnon päivän viettoon on vuoden aikana osallistunut kaiken
kaikkiaan 300 000 ihmistä. Yhteensä Luonnon päivien kunniaksi on järjestetty yli
tuhat tapahtumaa, joita ovat olleet mahdollistamassa lukemattomat vapaaehtoiset.
Luonnon päivien alkuperäinen tavoite toteutui hyvin: hanke tapahtumineen on
innostanut monet tottumattomat retkeilemään ja ihmiset ovat löytäneet uusia tapoja
luontoilla ja nauttia luonnon hyvinvointivaikutuksista. Tapahtumissa on muun muassa
bongailtu lintuja ja kasveja, kerätty sieniä, kalastettu, metsäjoogattu, yövytty ulkona,
tehty linnunpönttöjä, nautittu valotaiteesta sekä laulettu ja tanssittu metsän siimeksessä.
Suomen luonnon päivää juhlitaan seuraavan kerran ensi vuoden elokuun viimeisenä lauantaina 25.8.2018. Luonnon päivien järjestäjät ovat esittäneet, että Suomen
luonnon päivästä tulisi vakiintunut liputuspäivä.

.

Pyhä-Luoston kansallispuiston iltakonsertti keräsi runsaan
kuulijajoukon sateisesta säästä huolimatta.

KUVA NINA LUOSTARINEN

– Luontoinnostukseni alkoi ollessani 15-vuotiaana Urho Kekkosen
kansallispuistossa, Tea Karvinen kertoo.

Raaseporin linnassa esiintyivät Lyran ja Akademian laulajat.
Illan pimetessä linnanraunioilla julkistettiin kansainvälisen
valotaidekilpailun voittajatyö.
3 • 2017
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YKSI MEISTÄ

NIMITYKSIÄ

• Lisää herkullisia
kalareseptejä löytyy
Pro Kala ry:n nettisivuilta
osoitteesta http://www.
prokala.fi/reseptit/

Metsänhoitaja Terhi Koipijärvi on valittu
Metsähallituksen viestintäjohtajaksi.
KTM Heli Lehtonen on valittu Metsähallituksen talousjohtajaksi.

KUUTAMOMELONTA LIESJÄRVEN
KANSALLISPUISTOSSA 5.10.2017
Melo pimenevässä illassa ja koe, miten horisontin yläpuolelle nouseva kuu luo miltei
taianomaisen tunnelman. Melontaretken
hinta on 26 €/hlö ja kesto noin 2 tuntia.
Hintaan sisältyy opastus ja kaksipaikkainen
kanootti varusteineen. Retki on tarkoitettu
ensisijaisesti rentouttavaksi luontokokemukseksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Erärenki Jouni Palén, p. 050 5454722
TEKSTI ANNI KETTUNEN

Metsänhoitaja Terhi Koipijärvi aloitti uuden
työnsä Metsähallituksen viestintäjohtajana
syyskuun alussa. Pitkään kansainvälisissä
tehtävissä viihtynyttä Terhiä kiehtoi ajatus
siitä, miten maailmalta mukaan tarttuneita
oppeja voitaisiin hyödyntää Metsähallituksessa.
Mitä tehtäviisi viestintäjohtajana kuuluu?

Miten vastuullisuusasioita
tuodaan esiin viestinnässä?

– Viestintäjohtajana olen vastuussa Metsähallitus-brändistä, vastuullisesta viestinnästä
ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä. Yksi
tärkeimmistä rooleistani on olla hyvä esimies
ja joukkuepelaaja.

Vastuullisuusviestit rakentuvat aina oikeaan
tekemiseen. Metsähallituksessa vastuullisuus
on toiminnan ytimessä ja eri sidosryhmien
tavoitteiden yhteensovittamisessa. Vastuullisuuden tulee olla strategista ja tavoitteellista
ja siten luonnollisena osana Metsähallituksen
kehittämistä ja johtamista. On tärkeää havainnollistaa vastuullisuutta käytännönläheisin esimerkein. Vastuullisuusviestinnän tulee
olla avointa ja läpinäkyvää.

Millaisissa tehtävissä olet
työskennellyt aiemmin?
Olen työskennellyt yli 20 vuotta metsäsektorin eri asiantuntija- ja johtotehtävissä
esimerkiksi vastuullisuusjohtajana Metsäliitto-konsernissa ja Stora Ensossa. Siirryin
Metsähallitukseen Stora Ensosta, jossa työni
yritysvastuujohtajana vei minut globaalin
kasvustrategian oppipolulle muun muassa
Brasiliaan, Kiinaan ja Pakistaniin. Ennen
Metsähallitukselle tuloani työskentelin Stora Enson Venäjän puunhankinnan resurssijohtajana, jossa myös viestintä oli yhtenä
vastuualueenani.
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Miten vietät
vapaa-aikaasi?
Vapaa-ajallani olen aktiivinen harrastaja.
Lännenratsastuksen, juoksun ja pilateksen
ohella pyöräilen paljon. Heisenberg-sähköpyörällä matka taittuu huomaamatta, kun
bongailemme arkkitehtipuolisoni kanssa
matkan varrelta hienoja arkkitehtonisia ja
kulttuuriperintökohteita.

.

”KITEYTYNEITÄ TARINOITA
KALLIOPERÄSTÄ” HALTIASSA
7.10.2017
Graniitti on Suomen kansalliskivi ja yksi
yleisimmistä kivilajeistamme. Tule oppimaan lisää kallioperämme kivistä sekä jääkausista, jotka ovat jättäneet paljon merkkejä Suomen luontoon. Tapahtumassa myös
tutustutaan eri luonnon elementteihin liittyviin uskomuksiin ja Suomen luonnon
pyhiin paikkoihin. Lisätietoja: haltia.com
PERHERETKET PYHÄLLÄ JA
LUOSTOLLA 17.–26.10.2017
Lähde mukaan ratkomaan pieniä ja suuria luontoon liittyviä pähkinöitä talveen
valmistautuvan kansallispuiston poluille.
Luontokeskus Naava järjestää maksuttomia
perheretkiä syyslomaviikoilla. Tiistaisin retkeillään Luoston lähistöllä ja torstaisin Pyhällä. Tervetuloa koko perheen voimin nauttimaan luonnon ihmeistä ja yhdessäolosta!
Lisätietoja: luontoon.fi/naava
METSÄMESSUT HELSINGIN MESSUKESKUKSESSA 10.–12.11.2017
Tapahtuma metsänomistajille, metsäalan
ammattilaisille sekä kaikille muille metsässä liikkujille. Metsähallitus on mukana
yhteisosastolla maa- ja metsätalousministeriön, Maanmittauslaitoksen, Riistakeskuksen, Eviran, Luken ja Metsäkeskuksen kanssa. Mukana myös Bioaika-rekka. Lisätietoja:
metsa.messukeskus.com

Kaikki neljä virallista Luonnon päivää on jo juhlittu, mutta luonnossa
kannattaa liikkua jatkossakin. Kunnon lisäksi luonnosta voi hankkia
terveellisiä herkkuja ruokapöytään. Nopeasti valmistuva kuha-tattipinaattipasta yhdistää ahdin antimet ja sienisaaliin ateriaksi,
jonka äärellä on mukava muistella yhteisiä luontoretkiä.

Kuha-tatti-pinaattipasta
KUVA Pro Kala Ry

TAPAHTUMIA

LUONTO LAUTASELLA

(3–4:lle)
n. 300 g kuhafileetä
1,5–2 dl pakastettuja tai n. 30 g kuivattuja
herkku- tai muita vaaleita tatteja
150 g pakastepinaattia
2 salottisipulia tai 1 keltasipuli
2–3 valkosipulinkynttä
3 rkl rypsi- tai oliiviöljyä
2–3 rkl sitruunamehua
n. 1 dl pastan keitinlientä
0,5–1 tl suolaa
mustapippuria myllystä
300–400 g nauha- tai kierrepastaa
1. Ota pinaatti sulamaan. Liota kuivattuja
tatteja haaleassa vedessä ainakin puoli tuntia.
Purista liotusliemi pois, säästä liemi. Silppua
sipulit ja paloittele tatit.
2. Kuullota sipuleita kuumennetussa öljyssä
kasarissa tai wokissa. Lisää tatit kuumalle
pannulle. Paista hetki. Lisää pinaatti.
3. Poista kuhasta kahdella viillolla pystyruotorivi ja leikkaa fileet poikittain parin
cm:n suikaleiksi. Ripottele päälle suolaa ja
lisää paistokasariin. Kääntele varovasti ja
mausta. Kaada joukkoon pastan keitinlientä
tai sienien liotuslientä kastikkeeksi. Kalan
kypsyminen kestää vain pari minuuttia.
4. Kaada kypsä valutettu pasta kasariin tai
kaada pasta ensin lämmitettyyn isoon
kulhoon ja sekoita kastike varovasti joukkoon.
Pastan kanssa sopii parmesaani tai muu
vahva juusto.

LISÄÄ LUONTOKESKUSTEN
TAPAHTUMIA OSOITTEESSA
www.luontoon.fi
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AJANKOHTAISTA

METSÄSUHTEITA

Ilkka Herola

Mia-Petra Kumpula-Natri on europarlamentaarikko, joka on työskennellyt
Euroopan parlamentin jäsenenä, sosialistien ja demokraattien ryhmässä,
heinäkuusta 2014 lähtien. Sitä ennen hän työskenteli 11 vuotta kansanedustajana. Kumpula-Natri on ITRE-valiokunnan (teollisuus, tutkimus
ja energia) varsinainen jäsen ja varajäsen EMPL-valiokunnassa
(työllisyys- ja sosiaaliasiat).

Sijoitusrahasto puurakentamista edistämään
METSÄHALLITUKSEN pääjohtaja Pentti Hyttinen ehdottaa
erityisen sijoitusrahaston perustamista puurakentamisen edistämiseksi. Rahasto toimisi samankaltaisella periaatteella kuin nykyiset
metsäomaisuuteen sijoittavat rahastot.
Sijoitusrahasto keräisi pääomia puurakentamisen kilpailukykyyn
uskovilta yksityishenkilöiltä ja instituutioilta. Saamillaan sijoituksilla
se rakennuttaisi tai ostaisi sellaisia toimi- tai tuotantotiloja, urheiluhalleja, kerrostaloja ja kenties myös pientaloja, joissa puu on pääasiallinen rakennusmateriaali. Tuotot sijoituksille tulisivat vuokratuloina
sekä potentiaalisena rakennuskohteiden arvonnousuna.
– Metsähallitus suosii kernaasti puurakenteisia toimitiloja. Puurakentamisen maamerkkejä ovat muun muassa Pilke-talo Rovaniemellä,
Suomen luontokeskus Haltia Espoossa ja hirsitoimisto Pudasjärvellä. Puurakentamisen edistäminen on erinomaista ilmastopolitiikkaa,
sillä puurakennukset toimivat hiilen pitkäaikaisvarastoina, Hyttinen
totesi syyskuun alussa Joensuussa Silva-näyttelyssä.
Metsähallituksella on toimitiloja yli 40 paikkakunnalla sekä lisäksi parikymmentä luontokeskusta eri puolilla maata. Toimitilat ja
luontokeskukset olisivat hyviä pilotteja rahastolle.
– Emme pääsääntöisesti itse omista rakennuksia vaan olemme
vuokralaisena. Voimme sitoutua pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin.
Lähtökohtaisesti tarkastelemme puurakennusta vaihtoehtona etenkin
silloin, kun toimitilamme voimassa oleva vuokrasopimus on katkolla
tai kun tiedossa on mittavia remontointitarpeita, Hyttinen kertoo.
Hyttisen mukaan puurakentamisen edistäminen on nähty liiaksi
pelkästään ”puhdasoppisten” puurakennusten rakentamisena, eli
tavoitellaan puun käyttöä ainoana rakennusmateriaalina.
– Paljon enemmän mahdollisuuksia avaa ”sekakäyttö” eli ajattelumalli, jossa puun osuutta lisätään läpileikkaavasti kaikessa rakentamisessa. On tietenkin järkevää käyttää kuhunkin rakenteeseen ja
rakennuksen osaan sellaista materiaalia, joka kyseiseen tarkoitukseen
parhaiten soveltuu.

.

Ilkka Herola kuuluu yhdistetyn maajoukkueen menestyneimpiin urheilijoihin.

1. Miten kuvailisit suhdettasi metsään?
Metsä tarkoittaa minulle rauhoittumispaikkaa. Tykkään lenkkeillä
metsässä, ja toki kaikki sen tarjoamat herkut marjoista riistaan saavat
veden kielelle. Metsästys on minulle todella tärkeä harrastus, jonka
parissa voin siirtää ajatukseni pois urheilusta ja arkihuolista.

2. Onko metsäsuhteesi muuttunut ajan myötä?
Olen aina pitänyt luonnossa liikkumisesta ja kaikenlaisista eräharrastuksista, mutta niiden merkitys ja tärkeys on tullut selväksi vasta iän
myötä. Kaikenlaiset reissut luontoon ovat ajankäytön huippukohtia.

3. Miten itse hyödynnät metsiä? Mikä on
mielipuuhaasi metsässä?
Jokamiehen oikeuksien rajoissa matkaan lähtee niin sienet kuin hillatkin! Mielipuuhaani on kuitenkin odotella aamuhämärässä teeren
ensimmäisiä suhautuksia.

4. Minkälainen on mielimaisemasi?
Maisemassa tykkään veden läheisyydestä. Metsälampi, kallio ja aurinko nostavat varmasti hymyn huulille. Suomi on melko tasainen maa,
mutta kyllä sitä pienenkin nyppylän päältä yleensä paremmin näkee.

5. Mikä on suosikkipuusi?
Mänty. Pidän mäntymetsän valoisuudesta, ja mikäpä olisi parempi
paikka juosta kuin kuiva mäntykangas.

Suojelualueita luontolahjakampanjaan
METSÄHALLITUS on aktiivisesti mukana kuluvan juhlavuoden
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa. Alkuvuoden ajan Metsähallituksen asiantuntijat ovat kartoittaneet mahdollisia suojelukohteita
valtion metsissä.
– Arvokkaita luontolahjakohteita on tähän mennessä valikoitu yhteensä 400 hehtaaria. Syksyn mittaan valitsemme muut kohteet siten,
että yksityisten metsänomistajien lahjoittamia kohteita vastaava hehtaarimäärä täyttyy, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen kertoo.
Kampanjan tavoitteena on, että jokaiseen maakuntaan perustettaisiin
vähintään sata hehtaaria yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla vastaavan pinta-alan omilta mailtaan.
Yksityismetsiä on tähän mennessä suojeltu reilut 650 hehtaaria.
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– Metsähallituksen kohteita on Kemiönsaaresta Lappiin asti, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.
Tähän saakka valituista 400 hehtaarista vajaa puolet sijaitsee Lapissa,
missä sijaitsee myös huomattava osa valtion maa-alueista.
– Kaikki kohteet ovat luontoarvoiltaan merkittäviä, luontopalvelujohtaja Timo Tanninen toteaa.
Myös luontojärjestöt ovat esittäneet oman listauksensa suojeltavaksi
toivomistaan valtion maista. Metsähallitus analysoi syksyn aikana järjestöjen esittämien kohteiden suojeluarvot.
Metsähallituksen hallinnoimasta runsaan yhdeksän miljoonan hehtaarin maa-alueesta on suojeltu 42 prosenttia. Metsätalouden toimintaalue kattaa 38 prosenttia valtion maista.

.

LULUCF antaa mahdollisuuden rakentaa tulevaa

E

uroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 13.9. tavasta, jolla maankäyttö ja sen
muutokset sekä metsätalous otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa. Tämä LULUCF-lyhenteellä tutuksi
tullut äänestys on eittämättä saavuttanut
jokaisen suomalaisen metsä- ja biotalousasioista kiinnostuneen huomion.
Äänestyspäätös on otettu Suomessa vastaan voittona ja
taputusten kera. Voitto se toki onkin. Sen saavuttamiseksi
me asian puolesta töitä tehneet kuljimme pitkän matkan.
Mutta puhe voitosta on myös osittain osa ongelmaa, sillä
LULUCF-asian ympärille muodostunut keskustelu helposti polarisoi ja yksinkertaistaa monimutkaista, monitulkintaista ja moniselitteistä asiaa.
Olet mielikuvapolitiikassa joko
ilmaston puolella ja teollisuutta
vastaan – tai toisinpäin.
Minulle äänestyksessä ja koko keskustelussa on ollut kyse
kolmesta asiasta:
Ensinnäkin LULUCFsäännöksiä ei mitenkään hylätty. On erittäin tärkeää, että
me Suomessa suojelemme
suurta metsävarantoamme, kehitämme sitä kestävästi ja
suunnittelemme jatkossakin tarkkaan, miten aiomme sitä
käyttää ja raportoimme siitä myös muille. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa globaalisti on valtavan
suuri. Me biotalouden mahdollisuuksiin fossiilisen ajan
jälkeen uskovat emme saa unohtaa tätä, kun puhumme eri
päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Nyt tehty päätös kunnioittaa Pariisin sopimusta ja varmistaa, että metsäsektori
on mukana ilmastotalkoissa.
Toiseksi, kysymys parlamentin äänestyksessä oli EUjäsenmaiden tasavertaisesta kohtelusta. Referenssitasojen
valinta on ollut koko prosessin ajan hyvin poliittinen. Eri
ajanjaksojen valinnalla oli paitsi omat vaikutuksensa kokonaismetsänkäyttöön myös eri maiden sisäiseen käyttöön.
Parlamentin teollisuusvaliokunta, jossa vedin oman
ryhmäni puolesta asiaan liittyneitä neuvotteluita, pyrki
löytämään mallin, joka ei rankaise metsiään hoitaneita.

Vertailukohtana olisi käytetty tuoreimpia mahdollisia
tietoja. Tämä olisi tasoittanut eri maiden historiallisesta
käytöstä johtuvia eroja.
Lopulta myös parlamentissa monien oli vaikea perustella, miksi maat tulisi asettaa keskenään eriarvoiseen
asemaan. Nyt hyväksytty lopputulos ei muuttanut metsienkäyttösuunnitelman referenssivuosia ympäristövaliokunnan esityksestä, mutta laskennan perusteet muuttuivat
ja metsien käytön maltillinen kasvattaminen on edelleen
mahdollista.
Kolmas asia on äänestyksen antama mahdollisuus kehittää biotaloussektoriamme. LULUCF-äänestyksessä tuli
ilmi, että monet eurooppalaiset luulevat biotaloutta vain
kiertoilmaukseksi halulle tehdä metsistämme energiaa.
Meidän on nyt käytettävä äänestyksen antama valtuutus hyväksemme ja näytettävä biotalouden kaikki mahdollisuudet.
Täällä Euroopan parlamentissa syyskuun alussa järjestetty
Mihin puu pystyy? -näyttely avasi kollegoilleni joitakin
niitä mahdollisuuksia, joita
puupohjainen biotalous pystyy
tuottamaan. Myös Äänekosken
biotuotetehdas on konkreettinen osoitus biotalouden mahdollisuuksista – eikä vain Suomessa vaan koko Euroopassa.
Vierailu paikan päällä osoitti minullekin tehtaan fyysiset
mitat.
Olen parlamentin biotalousverkoston puheenjohtajana jo pidempään tivannut mahdollisuutta kirjoittaa nämä
uudet mahdollisuudet konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi uudistamalla EU:n vuodelta 2012 peräisin oleva
biotalousstrategia. Pitkien keskustelujen jälkeen asiakirja
on nyt syksyllä tulossa komission väliarvioon. Meidän pitää
takoa nyt, kun rauta on kuumaa, ja vaatia uuden strategian
valmistelua.
Sisältöehdotuksia ja konkreettisia toimenpiteitä nimittäin kaivataan. Äänestyksen jälkeen Strasbourgissa
maatalouskomissaari Phil Hogan ainakin jo kyseli, mitä
biotaloudelle pitäisi seuraavaksi tehdä. LULUCF sikseen,
nyt on jo seuraavan vaikuttamisen paikka.
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