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PÄÄKIRJOITUS

AJANKOHTAISTA

Metsähallitus SuomiAreenan
pääyhteistyökumppaniksi

B

Kuva Mikael Ahlfors

rändi on organisaation arvokkaimpia omaisuuseriä. Se rakentaa luottamusta ja luo
pitkäaikaisen suhteen asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Brändit yhdistetään usein kuluttajatuotteisiin, mutta
myös erilaiset palvelut ja toimijat esimerkiksi julkisella sektorilla tarvitsevat brändejä.
Metsähallituksessa brändin uudistaminen otettiin
vakavasti. Koska jokainen metsähallituslainen muokkaa
brändiä sekä työ- että vapaa-aikanaan, rakensimme brändiä sekä johdon että henkilöstön kanssa.
Uudistuva strategiamme pohjautuu brändityössä
määriteltyyn tarkoitukseemme, joka on luonnon arvon
ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli
sukupolvien. Tarkoitus ei ole meille pelkkä slogan, vaan
se kertoo vastauksen strategiseen kysymykseen, miksi
Metsähallitus on olemassa. Olemassaolon oikeutus ansaitaan, kun toimimme kuten lupaamme.
Brändityössä uudistettiin Metsähallituksen tunnus ja graafinen ilme tukemaan uudistuvaa Metsähallitusta.
Uudistuksen tavoitteena oli asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja innostavuus. Uusilla Metsä.fi-verkkosivuillamme
korostuvat helppo käytettävyys ja saavutettavuus, ja sivut palvelevat suomen, ruotsin, saamen ja englannin
kielillä. Kruunun metsistä muistuttava kruunu on esiintynyt lähes kaikissa Metsähallituksen tunnuksissa läpi
vuosikymmenien. Uusi Metsähallitustunnus kytkeytyy tähän mielenkiintoiseen historiaan mutta ilmentää samalla
modernin Metsähallituksen toiminnan
laajuutta ottamalla huomioon maat ja
vedet, ihmisen ja luonnon, toiminnan
ja sen vaikutukset.
Metsähallituksen yhteisessä brändityössä tunnistettiin kehittämiskohteita.
Metsähallituslaiset haluavat jatkossa tehdä avoimempaa ja tiiviimpää yhteistyötä niin sisäisesti kuin eri sidosryhmienkin kanssa. Haluamme tarkastella
tavoitteitamme ylisukupolvisesti ja globaalisti, sillä yhdessä kumppaneidemme kanssa voimme toimillamme
vaikuttaa sekä kansallisten että maailmanlaajuisten suurten haasteiden ratkaisemiseen.

.

												
							
Tikkurilassa 15.9.2020
							Terhi Koipijärvi
							Viestintäjohtaja
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Metsähallitus lähestyy luontoa laajasti.
Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta, luoda mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle sekä lisätä elinvoimaa
ja luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja.
Samalla Metsähallitus vastaa globaaleihin
haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.
SuomiAreenan mukaan Metsähallituksella on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja Suomen ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa, joten yhteistyötä pidetään
mielenkiintoisena.

.

Vapapäivä innosti nuoret kalaan
METSÄHALLITUKSEN ja Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskusjärjestön Vapapäivä
järjestetään tavallisesti kesäkuun ensimmäisenä lauantaina. Kevään koronatilanteen
vuoksi Vapapäivä siirrettiin syksyyn syyskuun alkuun. Tämä ei innokkaita kalastajia
haitannut: tapahtumiin saapui yhteensä 750
lasta ja nuorta.
Vapapäivää vietettiin yhteensä kymmenellä opastetulla kalastuskohteella, joilla
kaikki alle 18-vuotiaat saivat kalastaa ilmaiseksi. Kohteilla noudatettiin turvallisuusohjeita ja kalastuksenohjaajat varmistivat,

että rannoille asetuttiin sopivan väljästi.
Ainoastaan Kuhmon ja Vaalan tapahtumat
jouduttiin perumaan kokonaan koronatilanteen vuoksi.

.

Vapapäivä lanseerasi tänä vuonna
oman nimikkouistimen. Kuusamon
Uistimen valmistamaa uistinta
ei myydä kaupoissa, sen sai
ainoastaan osallistumalla
tapahtumaan.

Kuva Petter Nissen

Metsähallitus kirkasti
brändinsä – kärkenä
vastuullisuus

METSÄHALLITUS on yksi SuomiAreenan
pääyhteistyökumppaneista vuoden 2021 tapahtumassa Porissa. Ensi vuoden teemana
ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja luonto,
jotka ovat tärkeitä myös Metsähallituksen
näkökulmasta.
– Meidän tehtävämme on kehittää vastuullisesti luonnon arvoa ja yhteistä varallisuuttamme yli sukupolvien, ja siinä avoin
yhteiskunnallinen keskustelu eri näkökulmien yhteensovittamisesta on ratkaisevan
tärkeää, Metsähallituksen viestintäjohtaja
Terhi Koipijärvi sanoo.

Eräluvat-sovellus löysi
suomalaisten kännyköihin
METSÄHALLITUS julkaisi keväällä asiakkaiden toivoman Eräluvat-sovelluksen. Se
sai heti suuren suosion ja syyskuun alkuun
mennessä sovellusta on ladattu jo 32 000
kertaa.
Uudella Eräluvat-sovelluksella voi ostaa
monia Metsähallituksen kalastuslupia vapaja pyydyskalastukseen sekä maksaa valtion
kalastonhoitomaksun. Talvikaudeksi sovelluksesta voi hankkia Metsähallituksen uraluvan moottorikelkkailuun.
Elokuun lopulla sovellukseen lisättiin
metsästyslupia, kuten karhunmetsästyslupa
ja hirvenmetsästyksen vieraslupa, jolla pää-

see hirviporukan vieraana mukaan jahtiin.
Lupavalikoimaa täydennetään asteittain.
– Metsähallituksen eräluvat ovat nyt aidosti vain muutaman painalluksen takana.
Sovellus toimii myös asiakkaan lupalompakkona, tietohallintopäällikkö Jari Haarala Metsähallituksen Eräpalveluista kertoo.
Sovelluksesta näkee ostetut luvat ja sillä
voi todistaa luvan voimassaolon tarkastustilanteessa. Myös luvat, jotka on ostettu Eräluvat-verkkokauppaan kirjautuneena, näkyvät sovelluksessa. Sovellukseen kirjaudutaan
verkkokaupan asiakastunnuksilla, ja maksu
tapahtuu pankki- tai luottokortilla.

.

Tiedekeskus Pilke
mukana Lasten
designviikolla
TIEDEKESKUS Pilke ja taidekeskus Annantalo toteuttivat Lasten designviikolla metsäinstallaation Helsingin Annantalon pihalle. Tapahtuma oli samalla osa yhteistä
kehittämisprojektia, jonka tarkoituksena
on synnyttää tulevaisuuden hiilineutraaleja oppimisympäristöjä ja uudenlaista laajaalaista oppimateriaalia monitaiteellisin ja
–tieteellisin menetelmin yhdessä lasten
kanssa.
Maan kätkemät -työpajassa koululaiset
loivat maataideteoksia taide- ja arkkitehtuuriopettaja Janne Inkeroisen johdolla.
Pilkkeen innoittajien vetämissä Metsän
jäljille -työpajoissa pohdittiin metsien
kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta.
Lapset askartelivat metsän elementtejä ja
ominaisuuksia materiaaleista, jotka ovat
peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.
Lasten teokset lisättiin installaatioon. Viikolla työpajoihin osallistui koululaisryhmiä
ja viikonloppuna Metsän jäljille -työpaja
toimi kaikille avoimena nonstop-työpajana.
Työpajan toteutuksessa oli mukana PEFC
Suomi.

.

Tolpanvaaran tuulipuiston kauppa sai
viimeisen silauksen
METSÄHALLITUS ja Enefit Green, Eesti
Energian uusiutuvan energian tytäryhtiö,
ovat sopineet viimeisistä Pudasjärven Tolpanvaaran tuulivoimapuiston kauppaan
liittyvistä yksityiskohdista kaikkien tuulipuiston lupien tultua lainvoimaisiksi.
Kauppa perustuu Metsähallituksen ja
Enefit Greenin vuonna 2018 tekemään aiesopimukseen, jossa kaupan ehtona oli
lupien lainvoimaisuus.
Kaupan myötä Enefit Green tulee uutena
toimijana suomalaisille energiamarkkinoille.
Sillä on yhteensä 20 tuulipuistoa Virossa,
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sekä 4
yhteistuotantolaitosta, 36 aurinkovoimalaa,
pellettitehdas ja vesivoimalaitos.

.
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Kuva Markus Sirkka

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MARKO HAAPALEHTO

Uusi strategia edistää
uudenlaista toimintakulttuuria

– Eri tavoitteiden yhteensovittaminen
on keskeinen osa toimintaamme ja
haluamme kehittyä siinä entistä
paremmiksi, sanoo Juha S. Niemelä.

Metsähallituksen uusi strategia pyrkii vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin ja sidosryhmien odotuksiin. Strategialla edistetään
myös avointa ja keskustelevaa toimintakulttuuria.

M

etsähallitus sai uudet
omistajapoliittiset linjaukset toukokuussa.
Uudet linjaukset sekä
toimintaympäristön
muutokset on otettu
huomioon syyskuun lopussa valmistuvassa
strategiassa.
– Uusi strategia sekä siihen sisältyvä vastuullisuus ja brändityö muodostavat pohjan
uudenlaiselle ajattelulle ja yrityskulttuurille,
kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S.
Niemelä.
Strategiassa on viisi isoa teemaa: ilmastonmuutos, vastuullinen yhteistyö, luonnon
monimuotoisuus, hyvinvointi ja biotalous.
Monet teemat, kuten ilmastonmuutos,
liittyvät globaaleihin haasteisiin. Visio on
rakennettu teemoihin liittyvien lupausten
muotoon.
– Suomen hallitus on sitoutunut toimimaan siten, että hiilineutraalisuustavoite
toteutuu vuoteen 2035 mennessä. Metsähallitus tukee osaltaan tavoitteen toteutumista
kasvattamalla monikäyttömetsien hiilinieluja ja -varastoja kymmenellä prosentilla.
Myös tuulivoimakapasiteetin lisääminen
hankekehityksen avulla edistää ilmastotavoitteita.

Vastuullista
yhteistyötä
Strategiassa on myös lupauksia, jotka liittyvät muun muassa vastuulliseen yhteistyöhön ja hankintoihin. Metsähallitus otti
ensimmäisenä valtionhallinnon toimijana
käyttöön toimintatapaohjeen, joka velvoittaa myös palveluntarjoajia. Nyt vastuullinen
ja eettinen toiminta halutaan ulottaa koko
arvoketjuun.
– Tavoitteena on myös parantaa yhteistyötä lisäämällä avointa vuorovaikutusta
6
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ja kehittämällä asiakaslähtöisiä yhteistyön
muotoja, Niemelä sanoo.
Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuosittain yli 100 miljoonaa euroa. Niemelän
mukaan suoran tuloutuksen ohella Metsähallituksen toiminta tuottaa yhteiskunnalle
monia muitakin hyvinvointivaikutuksia.
– Strategiassa ne näkyvät muun muassa lupauksina työllistää ja vahvistaa aluetaloudellisia vaikutuksia erityisesti hajaasutusalueilla. Haluamme myös parantaa
kumppaniemme mahdollisuuksia kehittää
kestäviä luonto- ja erämatkailupalveluita
valtion mailla.

Monimuotoisuutta
ja biotaloutta
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
on Metsähallituksen ydintoimintaa, ja se on
yksi strategian pääteemoista. Monimuotoisuutta edistetään sekä suojelualueilla että
monikäyttömetsissä monin keinoin, muun
muassa lisäämällä ennallistamista ja aktiivisia luonnonhoitotoimia.
Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvilla tuotteilla ja palveluilla on tärkeä rooli
siirryttäessä fossiilitaloudesta biotalouteen.
Metsähallitus on merkittävä osa biotalouden
arvoketjua.
– Metsähallitus on ollut ensimmäisenä
ottamassa käyttöön uudenlaisia metsänkäsittelytapoja ja haluamme olla myös jatkossa kestävän metsätalouden edelläkävijä.
Lisäämme jatkuvan kasvatuksen osuutta
uudistushakkuissa ja edistämme siihen liittyvää tutkimusta mallialueillamme yhdessä
Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Eri tavoitteiden
yhteensovittamista
Niemelä on johtanut Metsähallitusta vuoden alusta lähtien. Sitä ennen hän toimi

maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päällikkönä.
– Näkökulma on laajentunut, kun olen
nähnyt, miten monessa Metsähallitus on
mukana ja miten monia odotuksia meihin
kohdistuu. Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on keskeinen osa toimintaamme – haluamme kehittyä myös siinä entistä
paremmiksi.

Lisäämme avointa
vuorovaikutusta ja
yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Niemelän mukaan Metsähallituksen
toiminta on jatkunut koronapandemiasta
huolimatta suhteellisen vakaana. Hän pitää
myös tulevaisuudennäkymiä hyvinä. Uusiutuvien luonnonvarojen ja uusiutuvan energian merkitys kasvaa, pandemia on lisännyt
luonnossa liikkumisen, eräharrastusten ja
mökkeilyn suosiota ja monet muutkin trendit viittaavat siihen, että Metsähallituksen
tuottamille tuotteille, palveluille ja ratkaisuille on kasvavaa tarvetta.
– Korona-aika on ehkä jopa korostanut
Metsähallituksen roolia tässä yhteiskunnassa. Uuden strategian avulla pystymme vastaamaan entistä paremmin sidosryhmien ja
omistajan meille asettamiin odotuksiin. Uudistamme syksyn aikana myös organisaation
rakennetta siten, että se vastaa paremmin
uutta strategiaamme.

.
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hiilensidontakykyä – ja tässä kohtaa katseet
kääntyvät metsiin.

Metsillä
merkittävä rooli
Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä kasvavat metsät
sitovat itseensä ilmakehän hiilidioksidia.
Metsät toimivat hiilinieluna, jos puuston
kasvu sitoo hiiltä enemmän kuin sitä vapautuu puunkorjuun ja luonnollisen poistuman
kautta. Metsät toimivat myös hiilivarastona,
ja varsinkin suojelualueilla, missä puuta ei
korjata lainkaan, hiili säilyy pitkään sekä
puustossa että maaperässä.
Kun metsä ei enää kasva, sen hiilensidontakyky heikkenee, ja puuston lahotessa hiiltä
alkaa vähitellen vapautua hitaasti takaisin
ilmakehään. Muun muassa tämä ilmiö synnyttää jyrkkiä näkemyseroja siitä, pitäisikö
ilmastopolitiikassa painottaa metsien kestävää käyttöä vai niiden suojelua.
– Tavoitteena on löytää tasapaino metsätalouden, ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden kesken,
EU:n metsästrategian valmistelua Euroopan parlamentissa johtanut Petri Sarvamaa sanoo.
TEKSTI LEENA HULSI

Vihreä palapeli
Green Deal on EU:n vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena
on tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen
2050 mennessä. Kesällä valmistunut biodiversiteettistrategia ja
valmisteilla oleva metsästrategia ovat osa ennennäkemättömän
laajaa ohjelmakokonaisuutta.

E

uroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin
viime joulukuussa julkistama
Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma on kunnianhimoinen hanke, jolla komissio
aikoo saada ilmastonmuutosta aiheuttavat
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päästöt kuriin. Green Deal tuo ilmastopolitiikan yhteiskunnan kaikille osa-alueille,
mikä tekee siitä ainutlaatuisen. Ohjelma
tarkastelee uusin silmin niin teollisuutta,
energiantuotantoa, liikennettä, ruuantuotantoa kuin koulutustakin.
Laaja-alainen lähestymistapa on välttä-

mätöntä, mikäli hiilineutraali Eurooppa
aiotaan saavuttaa määräaikaan mennessä.
Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan
sitä, että hiilidioksidipäästöjä ei tuoteta enempää kuin niitä kyetään sitomaan.
Päästöjen laskemisen, vähentämisen ja kompensoinnin ohella on siis lisättävä globaalia

EU:n metsästrategialla
on Suomelle valtava
merkitys.
– Tarvitsemme metsiä, jotta EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voisivat toteutua – tästä ollaan Brysselissä yksimielisiä.
Isoja erimielisyyksiä syntyy sen sijaan siitä,
miten hiilinieluja ylläpidetään ja miten niitä
lisätään, sanoo europarlamentaarikko Petri
Sarvamaa.
Kesällä valmistunut biodiversiteettistrategia painottaa suojelualueiden tuntuvaa
lisäämistä. Sarvamaan mukaan ratkaisu voi
kuulostaa toimivalta, jos tilannetta katsotaan kapeasta perspektiivistä ja lyhyellä aikajänteellä. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun
tarkastelu ulotetaan yli 50 vuoden päähän ja
katsotaan laajempaa kokonaisuutta.
– Mielestäni pelkästään biodiversiteetin kautta hahmoteltu metsäpolitiikka pikemminkin vähentää kuin lisää metsien
kokonaismäärää. Nyt on arvioitava myös

sitä, miten hakkuukiellot ja tiukat suojelu- ja ennallistamistavoitteet vaikuttaisivat
EU-alueen hiilensidontakykyyn 50 tai 100
vuoden päästä, Sarvamaa painottaa.

Metsistä löytyy
kestäviä ratkaisuja
Sarvamaa hämmästelee myös sitä, että biodiversiteettistrategia sivuuttaa metsien taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen.
– Suomessa on aina eletty metsistä, ja
metsien merkitys maan taloudelle ja siten
myös kansalaisten hyvinvoinnille on täällä huomattavasti suurempi kuin monissa
muissa maissa. Suomi kohtaa merkittäviä
haasteita, jos metsiä tarkastellaan pelkästään
ympäristön näkökulmasta.
Käsitys metsistä, metsiin liittyvä osaaminen ja metsien hoidon taso vaihtelevat
melkoisesti eri jäsenmaiden välillä, minkä
vuoksi EU:n asettamat vaatimukset koetaan
osin epäoikeudenmukaisiksi, paikoin jopa
kohtuuttomiksi.
– Biodiversiteettistrategiassa muun muassa
ehdotetaan, että vuoteen 2030 mennessä
EU-alueen metsien pinta-alasta suojellaan
30 prosenttia. Meistä tämä tuntuu epäoikeudenmukaiselta, sillä jo nyt yli puolet
EU:n tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee
Suomessa. Suojelualueiden tuntuva lisääminen heikentäisi suomalaista metsäteollisuutta ja vähentäisi investointeja puupohjaiseen
kiertotalouteen. Suomi ei saa joutua kohtuuttoman taakan kantajaksi.
Sarvamaa muistuttaa, että puupohjaiset
innovaatiot tukevat kestävää kehitystä ja
auttavat vähentämään fossiilisten raakaaineiden käyttöä. Suomessa innovaatioiden
kehittämiseen on erinomaiset lähtökohdat,
koska täällä on sekä kestävästi tuotettua
raaka-ainetta että korkeatasoista osaamista.

EU:hun tarvitaan
lisää metsäosaamista
Vaikka EU:lla ei ole virallisesti yhtenäistä
metsäpolitiikkaa, on EU:n vaikutus kansalliseen metsäpolitiikkaan viime vuosina
kasvanut.
– Vaatimuksia kansalliseen metsäpolitiikkaan tulee koko ajan lisää EU:n energia-,
ympäristö- ja ilmastopolitiikan kautta. Kovasti on ollut pyrkimystä myös siihen, että

kestävä metsänhoito määriteltäisiin biodiversiteettistrategiassa, mikä on mielestäni
käsittämätön ajatus, Sarvamaa hämmästelee.
Ajatus kummastuttaa monia muitakin,
sillä Suomen metsissä on jo vuosien ajan
harjoitettu metsätaloutta, joka huomioi
myös luontoarvot. Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen on kestävän
metsätalouden lähtökohta.
– Meille on kertynyt metsäalan osaamista
enemmän kuin monille muille jäsenmaille.
Ei siis ole ihme, että haluamme pitää kiinni
kansallisesta metsäpolitiikasta. Metsäasioissa
komission kannattaa kuunnella muun muassa Suomea, jolla on kokemusta metsien
kestävästä käytöstä.

Tasapaino
tärkeintä
EU:n tärkein metsien käyttöä määrittävä
ohjauskeino on metsästrategia, jota parhaillaan päivitetään vuonna 2021 alkavalle monivuotisjaksolle. Sarvamaa osallistuu EU:n
metsästrategian valmisteluun parlamentin
pääneuvottelijana, mikä on antanut Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin
linjauksiin.
– EU:n metsästrategialla on Suomelle
valtava merkitys. Osallistuminen valmisteluun on tarjonnut mahdollisuuden vaikuttaa strategian sisältöön ja nostaa esille meille
tärkeitä näkökulmia. Pyrin kaikin tavoin
edistämään metsien kestävää monikäyttöä
ja tuomaan esille metsien ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisenkin arvon, Sarvamaa
sanoo.
Sarvamaa kertoo, että yhteisymmärrystä työryhmässä ryhdyttiin hakemaan pilkkomalla laaja kokonaisuus osiin. Ilmasto-,
biodiversiteetti- ja energiakysymyksiä sekä
metsien talouskäyttöä käsiteltiin ensin omina kokonaisuuksinaan, minkä jälkeen näkemykset työstettiin komissiolle annettavaksi
mietinnöksi.
– Tämä helpotti asioiden hahmottamista.
Kyse oli melkoisesta palapelistä. Liikkeelle
lähdettiin altavastaajan asemasta, mutta lopputulokseen olen tyytyväinen. Jos laaditut
kompromissit menevät läpi lokakuun täysistunnossa Strasbourgissa, tulee parlamentin esityksestä Suomenkin kannalta hyvä ja
tasapainoinen kokonaisuus.

.
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Puuston kasvu valtion mailla

Ilmasto-ohjelmasta
uusi ohjenuora

Suojelualueiden ja
monikäyttömetsien
puuston kasvu yhteensä

16

Lisäämme hiilinieluja
ja -varastoja
Metsähallituksen tavoitteena on kasvattaa
monikäyttömetsien nettohiilinielua kymmenellä prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme
uudistaneet metsänhoito-ohjeemme ja valmistelemme parhaillaan hiilinielu/päästölähde-luokituksen tietotason käyttöönottoa
metsätalouden suunnittelujärjestelmässä.
Tavoitteenamme on myös nostaa peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alaa uudistushakkuuluonteisissa hakkuissa nykyisestä
noin 15 prosentin tasosta 25 prosenttiin.
Lisäystä kohdennetaan erityisesti turvemaille.

Ylläpidämme luonnon
monimuotoisuutta
Ilmastonmuutos on uhka myös luonnon
monimuotoisuudelle. Jotta voisimme ylläpitää ja edistää monimuotoisuutta, olemme nostaneet ilmastonäkökohdat osaksi
luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön
pitkän aikavälin suunnittelua. Näin voimme
10
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tukea myös virkistykseen ja matkailuun liittyvien ilmastonäkökohtien huomioimista.
Olemme aloittaneet Helmi-ohjelman
laajamittaiset suojelualueiden ennallistamis- ja kunnostustyöt ja toteutamme
aktiivisten luonnonhoitotoimenpiteiden
ohjelmaa monikäyttömetsissä. Uutena toimenpiteenä rakennamme mallia kokonaisten valuma-alueiden ennallistamisesta.

Kannustamme
retkeilemään kestävästi
Yksi ilmasto-ohjelman konkreettisista toimenpiteistä on lähiretkeilystä viestiminen.
Olemme korostaneet kuluvan vuoden ajan
erityisesti eränkäynnin lähikohteita, jotta
ihmiset oppisivat harrastamaan mahdollisimman lähellä.
Lähiretkeily on myös osa kestävää matkailua, jota edistämme maankäytön ratkaisuilla ja virkistyskäytön ohjaamisella sekä

>

miljoonaa kuutiota
(milj. m3)

josta käytetään

46 %
vuodessa

Metsähallituksen ilmastohyödyt
Hiilivarasto

ähes kaikki toiminta Metsähallituksen alueilla kytkeytyy tavalla
tai toisella ilmastonmuutokseen.
Ilmasto-ohjelman tavoitteena on
katsoa asioita laajemmin ja sisällyttää ilmastonmuutosnäkökulma osaksi kaikkea toiminnan suunnittelua.
Ilmasto-ohjelmassa on yhteensä 86 erilaista toimenpidettä, joiden toteuttaminen
ajoittuu useammalle vuodelle. Osa toimenpiteistä on jo integroitu toimintaan, osa on
vielä työn alla.
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>

miljoonaa kuutiota
(milj. m3)

Metsähallituksen ilmasto-ohjelma valmistui
alkukesästä. Ohjelma on osa Metsähallituksen
vastuullista toimintaa, ja sillä on merkittävä
rooli Metsähallituksen uudessa strategiassa.

L

josta
monikäyttömetsien
puuston kasvu

suojelu- että retkeilyalueilla.

Selvitimme
hiilikädenjälkemme
Ilmasto-ohjelmassa on selvitetty myös Metsähallituksen hiilijalanjälki ja -kädenjälki.
Hiilijalanjälki osoittaa, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy Metsähallituksen
omasta toiminnasta. Suurimmat päästöt
syntyvät puunkorjuusta ja -toimituksista,
mutta päästöjä pyritään vähentämään myös
muussa toiminnassa.
Hiilikädenjälki puolestaan kertoo, minkälaisia positiivisia ilmastovaikutuksia Metsähallituksen toiminnalla on yhteiskunnan
arvoketjuissa. Hiilikädenjälkeen vaikuttavat
muun muassa valtion maille rakennettava
tuulivoima sekä Metsähallituksen toimittamasta puusta saatava raaka-aine ja energia,
joilla pystytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

.

177
milj. t. C

Hiilinielu

12
MtCO2e

Hiilikädenjälki

3,3
MtCO2e

Hiilijalanjälki

38 %
Puun korjuu

48 %

Metsähallituksen
hiilijalanjälki on n.

0,09
MtCO2e

Puun kuljetus

12 %

Muut maastotyöt

2%

Ict, rakennukset,
matkustaminen, muut

Metsähallituksen ilmasto-ohjelman pääkohdat
•
•
•
•
•
•

Lisäämme valtion monikäyttömetsien hiilinielua kymmenellä
prosentilla vuoteen 2035 mennessä.
Tuotamme uusiutuvaa raaka-ainetta metsäbiotaloudelle.
Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia
luonnon monimuotoisuudelle.
Moninkertaistamme tuulivoiman tuotantokapasiteetin valtion 			
alueilla vuoteen 2030 mennessä.
Edistämme kaupallista kalastusta ja kestävää kalankasvatusta Suomessa.
Pienennämme hiilijalanjälkeämme.

Kasvatamme valtion
monikäyttömetsien hiilinielua

10 %

vuoteen 2035 mennessä.

Moninkertaistamme tuulivoiman
tuotantokapasiteetin valtion
alueilla vuoteen 2030 mennessä.

Mahdollistamme
kotimaista kalankasvatusta.

5

milj. kg
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Metsähallitus aloittaa
merituulivoiman hankeselvityksen
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo monella tapaa,
mutta voimme kuitenkin vielä hillitä niitä. Yksi tärkeimmistä
keinoista on luopua fossiilisista polttoaineista, jotka aiheuttavat
kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistä.

U

usiutuvista energianlähteistä
tuulivoima on edullisin tapa
tuottaa energiaa Suomessa.
Alkukesästä valmistuneen
Metsähallituksen
uuden
ilmasto-ohjelman suurimpiin tavoitteisiin lukeutuukin tuulivoiman
tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen
valtion alueilla vuoteen 2030 mennessä.
Metsähallituksella on vahvaa osaamista
maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä,
mutta nyt katseet suunnataan myös merelle.
– Käynnistimme juuri merituulivoiman
hankeselvityksen, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg
kertoo.
Hanketta vetää Metsähallituksessa aiemmin tuulivoimapäällikkönä työskennellyt
Pertti Tapio.
– Merituulivoimahankkeisiin liittyy suurempia riskejä kuin maatuulivoimahankkeisiin, mutta toteutuessaan jo yksi merituulipuisto voisi moninkertaistaa valtion mailla
olevan tuulivoimakapasiteetin, tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtajaksi nimitetty
Tapio sanoo.
– Vastuullinen merituulivoiman hankekehittäminen tarvitsee myös isoja selvityksiä
merialueiden luontoarvoista. Niitä on tehty
Metsähallituksessa jo pitkään, ja Luontopalvelujen keräämä tieto on myös tuulivoiman
hankeselvitysten käytettävissä, Tapio kertoo.

Merituulipuistot
ovat jätti-investointeja
Merituulivoimahankkeet ovat ajallisesti mittavia, teknisesti laajoja, investointeina isoja
ja liiketoiminnallisesti erityisen vaativia.
– Merituulivoimassa liiketoimintamallimme voi olla erilainen kuin maalla. Selvitämme erilaisia vaihtoehtoja syksyn aikana,
Tapio sanoo.
– Todennäköisesti haemme merituulivoimapuiston toteuttamiseen hankeke12
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hityskumppania, joka toteuttaisi puiston
rakentamisen, Tapio sanoo.
Katseet on suunnattu eurooppalaisiin
osaajiin, sillä Suomessa on hyvin vähän kokemusta merituulipuistojen rakentamisesta.
EU:n alueella on yli 4 500 merituulivoimalaa. Suomen ensimmäinen merituulipuisto rakennettiin vuonna 2017 Porin
Tahkoluotoon. Toistaiseksi merelle rakentaminen ja siellä operointi on kalliimpaa
kuin maalla. Lisäksi olosuhteet Suomen
merialueilla ovat erilaiset kuin vaikkapa
Pohjanmerellä, sillä kylmyys ja jää vaativat
erilaisia teknisiä ratkaisuja.
Toisaalta tasaiset ja hyvät tuulet kompensoivat osaltaan merituulivoiman kalliimpia
kustannuksia. Merituulivoiman kilpailukyky paranee merkittävästi voimaloiden koon
kasvun ja teknisen kehittymisen myötä.
Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjaus merituulipuistojen kiinteistöveron alentamisesta.
– Merellä mittakaava on maatuulivoimahankkeita merkittävästi suurempi, ja niin
ovat tarvittavat selvityksetkin investointeineen, rakentamisineen ja toimintamalleineen, Tapio sanoo.
– Yhden merituulipuiston kapasiteetti
voi hyvinkin vastata maillamme tällä hetkellä tuotettavaa tuulivoimakapasiteettia – ja
enemmänkin. Tämä tarkoittaa sitä, että Metsähallitus voi tarvita jatkossa entistä suurem-

mat investointivaltuudet, Hallenberg jatkaa.

Lupaavia aihioita
myös maalla
Metsähallituksella on tällä hetkellä useita
potentiaalisia tuulivoiman hankekehitysaihioita myös maalla.
– Pisimmällä ollaan Lapin hankkeissa,
mutta myös Kainuussa on sopivia tuulivoimakohteita. Kainuun kunnat suhtautuvat
tuulivoimaan hyvin positiivisesti, Tapio
sanoo.
Kainuussa ongelmana on kuitenkin
puutteellinen kantaverkko. Nykyiseen
verkkoon ei pystytä liittämään uusia isoja
tuulivoimapuistoja.
– Olisi erittäin tärkeää, että Kainuun
kantaverkkoa uudistettaisiin pikaisesti, Tapio sanoo.
Metsähallituksen hankekehittämät Tolpanvaaran tuulipuisto Pudasjärvellä ja
Rustarin tuulipuisto Kurikassa ovat saaneet
lainvoiman, ja Tolpanvaaran kauppa viimeisteltiin syyskuun alussa.
– Nyt oli hyvä hetki vahvistaa tiimiämme uusilla osaajilla. Elokuussa meillä aloitti työnsä Ville Koskimäki hankekehityspäällikkönä Oulussa ja Ville Kokkonen
hankekehityksen asiantuntijana Vantaalla.
Uudeksi tuulivoimapäälliköksi on valittu
Otto Swanljung.

.

Metsähallituksen tuulivoima
•

•
•

Metsähallitus on ollut hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia
vuoden 2019 alkuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista.
Valtion mailla on tällä hetkellä toiminnassa 91 tuulivoimalaa.
Voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 250 MW, ja viime
vuonna ne tuottivat sähköä noin 800 000 megawattituntia. Niiden
tuottama energia vastaa noin 45 000 sähkölämmitteisen omakotitalon 		
sähkönkulutusta.

metsä.f
sä.fi

2 • 2020

13

UUSIA VERSOJA

TEKSTI MINNA NURRO • KUVA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Metsästä uusia keinoja
virusten kampittamiseen
Boreaalinen metsä on osoittautunut virustutkijoiden aarreaitaksi.
Metsästä on löytynyt useita bioaktiivisia yhdisteitä, jotka estävät
enterovirusten toimintaa. Osa niistä näyttäisi tehoavan myös
koronaviruksiin.

J

yväskylän yliopiston virologian
laboratoriossa etsitään suomalaismetsien puista, sienistä ja muista
kasveista biomolekyylejä, jotka
pystyvät lamauttamaan enterovirukset toimintakyvyttömiksi. Enterovirukset aiheuttavat ihmisille akuutteja
ja kroonisia tulehduksia, ja ne voivat altistaa
myös monille sairauksille, kuten ykköstyypin diabetekselle, allergioille ja astmalle.
Tutkimusta johtava dosentti Varpu
Marjomäki Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksesta kertoo, että suomalaismetsien
kasveista on löytynyt jo parikymmentä enteroviruksiin tehoavaa yhdistettä. Patenttihakemusta ennakoivia keksintöilmoituksia
on tehty kahdesta eri molekyyliryhmästä.
– Löytämämme molekyylit ovat laajakirjoisia eli tehoavat useisiin viruksiin. Niitä
on tänä kesänä lähdetty testaamaan myös
koronaviruksia vastaan, ja osa on jo osoittautunut aktiivisiksi koronaviruksillekin,
Marjomäki paljastaa.
Tutkimuksessa tarvitaan sekä molekyylivirologian huippuosaamista että metsäkasvien ja mikrobien syvällistä tuntemusta.
Jyväskylän yliopiston yhteistyökumppaneina on useita suomalaisia tutkimuslaitoksia,
muun muassa Luonnonvarakeskus (Luke),
VTT ja Itä-Suomen yliopisto.

Tavoitteena tehokas
pintojen puhdistusaine
Enterovirukset ovat hankalia taudinaiheuttajia, sillä ne ovat erittäin kestäviä ja voivat
säilyä pitkään tartuttavina erilaisilla pinnoilla. Tutkimuksen tavoitteena on löytää

14
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turvallisia ja tehokkaita yhdisteitä, joiden
avulla virukset saadaan eliminoitua pinnoilta jo ennen kuin ne pääsevät infektoimaan
ihmisiä.
– Nyt tähtäimessä on siis puhdistus- ja
desinfiointiaineita, mutta lääkkeiden kehittäminen ei ole poissuljettua. Osa metsästä
löydetyistä yhdisteistä soveltuu myös sisäisesti käytettäviksi, Marjomäki huomauttaa.
Metsien bioaktiivisilla aineilla on havaittu kolme eri vaikutusmekanismia viruksiin.
– Osa tutkituista molekyyleistä rikkoo
viruksen rakenteen niin, että viruksen perimä ei pysty enää monistumaan. Toiset
molekyylit tekevät viruksesta niin pysyvän,
että se ei voi enää avautua eikä lisääntyä –
molekyyli ikään kuin kuorruttaa viruksen.
Pintaan sitoutuneet molekyylit voivat myös
estää viruksen kiinnittymisen soluun, Marjomäki kuvailee.

kun Marjomäki osui samaan kansainväliseen tilaisuuteen metsien terveyttä ja monimuotoisuutta Lukessa tutkivan Riikka
Linnakosken kanssa. Puheeksi tuli, että
sienet ja kasvit puolustautuvat mikrobeja
vastaan tuottamalla erilaisia yhdisteitä.
– Silloin syntyi idea selvittää,
tehoaisivatko ne myös viruksiin. Olemme sittemmin tehneet tiivistä
tutkimusyhteistyötä
ja hankkineet tutkimusrahoitusta
yhdessä, ja laboratoriossa on testattu laajasti

Luken tutkimuksista peräisin olevia kiinnostavia aineita, Marjomäki kertoo.

Tehokkaimmat aineet
löytyvät suomalaismetsistä
Monet yleiset ja synteettisesti valmistettavat
lääkeaineet on alun perin löydetty kasveista:
esimerkiksi aspiriini on peräisin pajusta ja
syöpälääke marjakuusesta. Marjomäki huomauttaa, että synteettisesti ei kuitenkaan aina saada aikaan yhtä tehokkaita molekyylejä
kuin mitä kasvi itse tuottaa.
Lääketiede on erittäin kiinnostunut
esimerkiksi Saharan eteläpuolisen Afrikan
ja Etelä-Amerikan sademetsien kasveista.
Katse kannattaisi kääntää myös boreaaliseen metsään.

– Suomalaismetsistä löydetyt tuotteet
ovat meidän testiemme mukaan olleet parhaita, sillä ne sisältävät tehokkaimpia bioaktiivisia yhdisteitä, Marjomäki iloitsee.
Tutkijayhteisö on aktivoitunut myös
kehittämään Keski-Suomen metsätalouden ekosysteemiä yhdessä ELY-keskuksen,
VTT:n, Äänekosken kaupungin, Luken ja
paikallisten yritysten kanssa. Marjomäki toivoo, että metsäalan toimijat lähtevät mukaan yhteistyöhön, joka voi synnyttää uusia
start up -yrityksiä maakuntaan.

.

Tutkimusyhteistyö
alkoi sattumalta
Marjomäen johtama solu- ja molekyylibiologian tutkimusryhmä on perehtynyt enteroviruksiin noin 15 vuoden
ajan. Tutkimustyön ansiosta virusten toiminta tunnetaan hyvin, ja
tutkijat pystyvät hyödyntämään
infektioreitin yksityiskohtia
virusten torjunnassa.
Virustutkijoiden kiinnostus metsän mahdollisuuksia kohtaan
virisi muutamia
vuosia sitten hieman sattumalta,
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Monipaikkaisuus on
asumisen uusi normaali
Poikkeusolot veivät suomalaiset luontoon hakemaan väljyyttä ja
hyvää oloa. Kun kaupunkien riennot suljettiin, kiinnostuttiin uudella
tavalla myös mökkeilystä. Jopa maallemuuton trendistä kohuttiin,
mutta vaikuttaako korona todella suomalaisten asumiseen?

M

aanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto
Toppisen mukaan korona aiheutti keväällä
notkahduksen asuntokauppaan, mutta kesällä
vauhti palasi viime vuoden tasoon. Mökkikauppa sen sijaan kiihtyi aivan omalle
kasvu-uralleen. Vuoteen 2019 verrattuna
mökkikauppa kasvoi huhtikuussa 11 prosenttia, toukokuussa 8 prosenttia, kesäkuussa jopa 74 prosenttia ja koko ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 34 prosenttia.
Korona aiheutti siis selvän mökkien
kysyntäpiikin. Toppisen mukaan mökkihintojen lasku kasvatti kauppamääriä jo
ennen koronaa. Jatkossa on odotettavissa
hintatason nousua, jos kysyntä jatkuu voimakkaana.
Mökkikaupat ja maalla asuminen kiinnostavat niin kansalaisia kuin mediaa, ja nyt
onkin suotuisa aika laittaa mökki myyntiin.
Mökki-innostuksen jatkuminen riippuu
kuitenkin myös siitä, kauanko koronakriisi
jatkuu. Onko muuttoliikkeessä syntymässä
uusi trendi?

Ei paluuta
entiseen
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen huomauttaa, että elämme yhä keskellä kriisiä. Siksi
on vaikeaa arvioida, miten korona loppujen
lopuksi vaikuttaa eri ilmiöihin, kuten asumiseen. Paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole.
– Moni odottaa, että kriisi menee ohi ja
voidaan palata normaaliin. En usko, että
16
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voimme palata siihen, missä olimme vuonna
2019. Sen kulminaatiopisteen, jossa paluu
olisi ollut mahdollista, olemme nyt ohittamassa, Hyyryläinen sanoo.
Kulminaatiopiste näkyy esimerkiksi siinä, että kymmenissä tuhansissa yrityksissä
pohditaan, miten työskentelyä muutetaan.
Hyyryläinen arvioi, että digitalisoituminen
vauhdittuu edelleen ja suurten toimitilojen
tarve työpaikolla vähenee.
– Tällä kehityksellä on valtavat kerrannaisvaikutukset meidän arkeemme. Kun arki muuttuu, avautuu uusia mahdollisuuksia
järjestää esimerkiksi asumista. Tähän kytkeytyy myös loma-asuminen. Työnteko
mökiltä käsin on aiempaa hyväksytympää.

– Maaseutu on mielenkiintoinen ympäristö. Mökillä voi toteuttaa esimerkiksi
kestävän kehityksen ideaalia aurinkopaneeleilla tai vastaavilla ratkaisuilla. Kaupungissa
ei voi samalla tavalla rakentaa omaa tilaa ja
hallinnan piiriä, Hyyryläinen kuvaa modernin maallemuuton taustoja.
Yksi monipaikkaisen elämän kiinnekohta
on metsä. Hyyryläinen pitää kaupunkilaisten metsänomistusta mielenkiintoisena, sillä he eivät halua luopua palstoistaan. Laaja
omistajaverkosto voi monimuotoistaa toimintaa metsissä, ja se on maaseudun kannalta mahdollisuus.

Työstä ja asumisesta
monipaikkaista

Työnteko mökiltä
käsin on aiempaa
hyväksyttävämpää.

Hyyryläinen naurahtaa median innostukselle maallemuuttajista. Maallemuuttajat ovat
aina kiinnostaneet mediaa, ehkä siksi, että
he toimivat vastoin trendejä. Maallemuutto on kuitenkin liian mustavalkoinen käsite
kuvaamaan tämän ajan kehitystä. Puhutaan
monipaikkaisuudesta, johon kuuluu mobiili
työ.
Tehdäänkö työtä sitten jatkossa yhä
enemmän maalla? Hyyryläinen sanoo suhtautuvansa kriittisesti kevään maaseutukeskusteluun. Suomessa on paljon loma-asutusta, joten mökkikauppaa on käyty ennenkin.
Hän kuitenkin painottaa, että usein kriisit
kiihdyttävät jo aiemmin syntyneitä trendejä.
Työ on keskeinen asia, kun tehdään
muuttopäätöstä, mutta siihen vaikuttavat
vahvasti myös henkilökohtaiset arvovalinnat.

Käytännössä asumisen ja työn muutos
näkyy jo siinä, että mökkiaikaa voi pidentää.
Loman lopussa ei tarvitse heti palata toimistolle, ja torstaisin voi jo siirtyä etätöihin.
– Sillä on merkitystä mökkipaikkakunnille. Mökkiläiset käyvät enemmän kaupoissa, käyttävät palveluita ja sijoittavat mökin
infraan.

Maailman paras
maa asua maalla
Hyyryläinen muistuttaa, että ei ole olemassa yhtä maaseutua. Harvaan asuttu syrjä-

Koronakevään aikana ihmiset
innostuivat kunnostamaan
vapaa-ajan asuntojaan.

seutu on paikkana eri kuin paikalliskeskus.
Muuttoliiketilastoissa on viitteitä siitä,
että kaupunkien lähiseudut ovat saamassa
koronasta voittoa, mutta Hyyryläisen mukaan on liian aikaista vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Nordregion-vertailun
mukaan Suomen väestö on normaalistikin
hyvin liikkuvaa eli täällä muutetaan paljon.
Monipaikkaisen työn ja maaseutuasumisen kannalta Suomi on maailmankin

mittakaavassa poikkeuksellisen hyvä maa.
– Suomessa palveluverkko on yhä melko kattava. Myös mökkiläisillä on oikeus
käyttää paikkakunnan terveyskeskuksen
palveluja. Sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Suomen malli on ollut hajautettu, ja
siksi olemme maailman potentiaalisimpia
maita hyödyntämään monipaikkaisuuden mahdollisuudet, Hyyryläinen summaa.

.

Suomessa
palveluverkko on
yhä melko kattava.
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Kuva Olli Autonen

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

TEKSTI OLLI AUTONEN

Luonto houkuttelee
liikkumaan

- Helppokulkuista ja mukavaa,
täällä ikääntynytkin voi kulkea
turvallisesti, kehuvat Raili Kuusela
ja Heikki Kotakorva Napapiirin
retkeilyaluetta.

Metsähallituksen retkeilykohteiden kävijämäärien kasvu ei selity
pelkästään koronapandemialla, vaan kyseessä on pidempiaikainen
trendi. Valtiolta saatu lisärahoitus helpottaa retkeilyrakenteiden
ylläpitoon kohdistuvia paineita.

18
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N

apapiirin retkeilyalue on
tuttu Raili Kuuselalle
ja Heikki Kotakorvalle.
Rovaniemeläiset
retkeilijät kertovat kävelleensä
aiemmin noin kymmenen
kilometrin mittaisen reitin Vaattunkikönkäältä Vikakönkäälle, mutta nyt elokuisena
aamuna riittää lyhyempi päiväretki läheiselle
Karhukummun laavulle.
– Hillat on jo kerätty, joten nyt kävelemme muuten vain retkeilystä nauttien.
Pieni astia tosin löytyy repusta mahdollisia
mustikoita varten.
Kuusela ja Kotakorva kehuvat Vaattunkikönkään seutua sopivaksi lähiretkeilyyn.
Kohteeseen on vain parinkymmenen minuutin automatka Rovaniemen keskustasta,
ja alueella retkeily on tehty helpoksi esteettömän luontopolun ja kattavien taukopaikkojen avulla.
– Helppokulkuista, huoletonta ja mukavaa. Täällä ikääntynytkin voi kulkea turvallisesti.
Napapiirin retkeilyalue on esimerkki
Metsähallituksen ylläpitämistä retkeilykohteista, joissa palveluita on hiljattain

parannettu. Napapiirin retkeilyalueella on
panostettu erityisesti esteettömyyteen ja
kokonaisuutta on kohennettu muutenkin.
Luonnon virkistys- ja matkailupalveluiden
päällikkö Sakari Kokkonen Metsähallituksesta kertoo, että valtiolta saatu budjettirahoitus luontokohteiden maastorakenteiden
kunnostukseen on kasvanut tänä vuonna
merkittävästi.

Lisärahoituksen avulla
olemme saaneet kiinni
retkeilyrakenteiden
korjausvelkaa.
– Kohteille on saatu historiallisen hyvin
rahoitusta sekä ympäristö- että maa- ja metsätalousministeriöltä. Rahoituksen avulla
olemme saaneet kiinni korjausvelkaa. Toivottavasti pystymme jatkossa myös ylläpitämään kohteiden kuntoa, jotta maastoon ei

enää syntyisi huonokuntoista infraa.
Hyvät retkeilyrakenteet helpottavat luontoon tutustumista, suojaavat herkkää luontoa sekä parantavat luontomatkailuyritysten
toimintaedellytyksiä.
– Meillä on tutkittua tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia luontokohteiden käytöllä
on paikallistalouteen, työllisyyteen, terveyteen ja hyvinvointiin. Tämän on myös
poliittinen päättäjä kuullut, Kokkonen
kiittelee.

Luontoliikkumisen
suosio kasvussa
Kevättalvella puhjennut koronapandemia
on näkynyt Luontopalveluiden kohteiden
kävijämäärissä. Etenkin etelän kaupunkien
lähellä sijaitsevissa kohteissa kävijämäärät
nousivat keväällä huomattavasti.
– Kun monet harrastuspaikat menivät
kiinni, tuli luonnosta ihmisille varaventtiili. Korona ei kuitenkaan selitä yksistään
kävijämäärien kasvua, sillä myös etelän vähäluminen talvi ja useisiin kohteisiin tehdyt
korjausinvestoinnit näkyvät luvuissa, Kokkonen arvioi.
Alkuvuodesta Pohjois-Suomen kohtei-

Kuva Jaakko Posti

Kuva Olli Autonen

– Luonnossa liikutaan monella tavalla ja kokemuksia jaetaan sosiaalisessa mediassa, kertoo Sakari Kokkonen.

Napapiirin retkeilyalue sijaitsee Rovaniemen lähellä ja on suosittu päiväretkikohde.

den kävijämäärät kasvoivat runsaslumisen
talven ansiosta voimakkaasti etenkin matkailukeskusten lähellä, mutta koronapandemiasta johtuneet rajoitukset taittoivat
kasvun ja pudottivat käyntimääriä merkittävästi. Esimerkiksi Kolilla, Urho Kekkosen
kansallispuistossa ja Pallas-Yllästunturin
kansallispuistossa huhtikuun käyntimäärät
vähenivät jopa 90 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna.
– Matkustusrajoitukset sekä luontokeskusten ja tupien sulkeminen selittävät pohjoisen kohteiden kävijämäärien romahdusta
keväällä. Sitä voidaan pitää viestinnän onnistumisena, Kokkonen summaa.
Kesän kysyntä luontokohteissa on ollut
aktiivisen kotimaanmatkailun ansiosta vilkasta koko maassa, ja viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut ylittyvät Kokkosen
mukaan useissa kohteissa.
Kansallispuistoissa ja muissa Metsähallituksen luontokohteissa kävijämäärät ovat
viimeisen viiden vuoden ajan kasvaneet noin
kolmen prosentin vuosivauhtia, mikä tarkoittaa kahtasataatuhatta lisäkävijää vuodessa. Kyseessä on siis yleinen kehitystrendi – ei
pelkästään korona-ajan ohimenevä juttu.

Kasvun syiksi Kokkonen nostaa muun
muassa lisääntyneen luonnon arvostuksen
sekä erilaisten uusien liikkumistapojen
yleistymisen. Myös yritystoiminta luontomatkailun ympärillä on kehittynyt.
– Luonnossa liikutaan monella tavalla ja
kokemuksia jaetaan sosiaalisessa mediassa.
Esimerkiksi maastopyöräily on nostanut
suosiotaan viime vuosina huimasti, ja uusi sukupolvi näyttää muutenkin löytäneen

uusia luontoaktiviteetteja.
Luonnossa oleskelulla ja liikkumisella
on todettu monia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia: luonto laskee verenpainetta ja
auttaa palautumaan stressistä. Myös Kuusela
ja Kotakorva ovat huomanneet luontoliikkumisen myönteiset vaikutukset.
– Kävely raikkaassa ilmassa keskellä luontoa tekee hyvää fyysisesti ja henkisesti. Täällä
nauttii kaikilla aisteilla.

.

Retkietiketti
Retkietiketti auttaa luonnossa liikkujia retkeilemään luontoa ja
kanssaretkeilijöitä kunnioittaen. Etiketti tiivistää luonnossa liikkujan
muistilistan viiteen sääntöön.

1. Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.
2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia

sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitusalueet ja ajat,
jolloin voit alueella liikkua.
3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan
vesistössä. Noudata autiotupien sääntöjä.
4. Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä.
Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.
5. Älä roskaa.
www.luontoon.fi/retkietiketti.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI ja KUVAT JARI SALONEN

Meritiimi tuottaa
arvokasta tietoa
Elokuun lopun päivästä näyttää tulevan heikkotuulinen,
aurinkoinen ja varsin lämmin. On siis oikea päivä hypätä
Metsähallituksen meritiimin kyytiin ja suunnata Helsingin
lähivesille. Tiimi on innostunut, sillä tänään sukelletaan
hienoille hiekkapohjille.

Vedenalainen luonto on Lippi Vertiolle
tuttu työympäristö. Puolen tunnin
sukellus alkamassa.

22
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Avoimilla rannoilla
hienot pohjat
Villasukat pitää kuitenkin vetäistä takaisin
jalkaan, sillä Lippi päättää tehdä vielä toisen
sukelluksen kalliosaarten ulkoreunalle.
Meri puolestaan nostaa SUP-laudan veteen ja lähtee tutkimaan kalliosaaren rantavyöhykettä.
– Tämä on kerrassaan mainio väline matalissa vesissä liikkumiseen.

Meriajokas
on tärkeä
indikaattorilaji.

Meritiimin tavallisinta arkea – tavaroiden kantamista
veneelle tai takaisin.

J

ollaksen rannassa laiturilla on
muutama kuutio tarpeellista tavaraa. Kovia ja pehmeitä paketteja
täynnä ihmeellisiä mittareita ja
piuhoja. Vesikiikari. SUP-lauta!
Puolenkymmentä isoa värikästä kassia täynnä sukellus- ja kuivapukuja.
Kirkkaita muoviputkia, happipullo, räpylät,
verkkopusseja ja niin edelleen. Tarvitaankohan näitä kaikkia?
Laiturissa iso alumiinivene Alkyone
odottelee kuormausta. Tänään ei siis tuulen pitäisi päästä yllättämään, sillä Alkyone
on kreikkalaisessa mytologiassa Enareten ja
tuulten hallitsijan Aioloksen tytär.
– Iltapäiväksi tuulen ennustetaan kyllä
vähän nousevan, Metsähallituksen suunnittelija Lippi Vertio huokailee kamppeiden
lastauksen lomassa.
Meri Lappalainen ja Jon Ögård järjestelevät tavaraa veneeseen ja tutkivat kartalta,
mihin suuntaan nokka käännetään.
– Taidetaan jäädä tänään tähän aika lähelle – varsinkin, jos se tuuli nousee. Linja
kannattaa tehdä ehkä ihan tähän lähisaarten taakse, porukka ynnäilee, ja Jon kääntää
keulan merelle.
Yksi kiehtova päivä VELMU-hankkeen
historiassa on taas edessä.

Meriajokas
yllättää
Kauden suunnittelu alkoi jo aikaisin keväällä. Kesäkuussa päästiin merelle, ja kausi
jatkuu syyskuun puoleenväliin. Nyt keli
tuntuu kesäiseltä ja hämmentävän leppeältä – ehkä liiankin hyvältä, tiimi arvelee.
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Meri Lappalaisen mukaan SUP-lauta on verraton
apu rantavesiä tutkittaessa.

Päivän työkohde odottelee pinnan alla.
Sukelluslinja viritellään kahden saaren väliin, kahdesta kuuteen metriin putoavaan
penkkaan.
Tässä kohtaa huomaa hyvin, että tiimi
on todellakin tiimi. Kun Lippi valmistautuu
sukeltamaan, Meri virittelee sukelluslinjan
naruja ja painoja kuntoon, Jon mittaa suolapitoisuuden, happitilanteen ja näkösyvyyden ja ohjailee siinä sivussa veneen oikeaan
asentoon sukelluslinjalle.
– Minä menen nyt, Lippi huikkaa ja
keikahtaa räpylät viuhuen veneen keulasta
mereen.
Meri hoitelee naruyhteyden sukeltajaan,
ja Jon kirjoittaa tarvittavat muistiinpanot.
Molemmat ovat pitkän linjan konkareita
meritiimissä. Meri on askaroinut maastossa ja toimistolla vanhan datan kanssa. Jon
taas on ahertanut maastossa toistakymmentä
vuotta.
– Lippi tekee sukelluslinjasta muistiinpanot veden alla ja kerää pohjasta kasvinäytteitä. Veden alla on vaikea erottaa joitakin
ihan peruslajeja. Katsomme ne sitten illalla
mikroskoopilla, Meri kertoo.
Samalla sukeltaja nouseekin pintaan satametrisen linjan syvästä päästä. Veneen keulaportti lasketaan alas ja sukeltaja autetaan
veneen kyytiin.
Lippi availee sukelluspukua ja huokaisee
hetken.
– Siellä oli paljon Zosteraa eli meriajokasta. Todella hyväkuntoinen kasvusto, ainakin sata yksilöä hienona niittynä, Lippi
myhäilee.
– Meriajokas on tärkeä indikaattorilaji.

Se katoaa yleensä nopeasti, jos vesi samenee
tai rehevöityy liikaa, Meri jatkaa.

Näkisipä veden
alla hylkeen!
Pidämme pienen ruokatauon: on hyvä hetki
muistella vähän menneitä. Lippi tuli ensi
kertaa Metsähallituksen palvelukseen kesäksi 2016 – aluksi sukeltamaan sisävesille,
sitten merelle.
– Tämä on ollut kyllä hieno näköalapaikka, merikokemusta on kertynyt jo Perämereltä itäiselle Suomenlahdelle. Kaikkein
hienoimmat sukellusmaastot ovat löytyneet Selkämereltä, missä veden kirkkaus on
huippuluokkaa. Mutta pitää kyllä myöntää,
että nämä Helsingin vedet ovat yllättäneet
positiivisesti. Tuolta ulompaa löytyy hienoja
punaleväkasvustoja ja aivan upeita hiekkasärkkiä, Lippi iloitsee.
– Selkämeren kirkkauksiin täällä ei päästä, mutta kasvilajisto on monipuolinen Helsingissäkin, Meri ja Jon säestävät.
Vanha merikotka kaartaa taivaalla, ja koskeloperhe sukeltaa hienojen kallioiden juurella. Merikihu villiintyy ajattamaan kalalokkeja, ja merimetsot lentävät kohti länttä.
– Kaikenlaista hauskaa merellä tulee aina vastaan. Varsinkin tuolla Helsingin länsipuolella nähtiin tosi paljon hylkeitä. Olisi
hienoa nähdä hylje sukeltaessa, mutta ei ole
vielä tähän mennessä näkynyt.
– Kalojakin näkee yllättävän vähän. Tokkoja, kivinilkkoja ja tuolla kasvustojen seassa
hauskan näköisiä siloneuloja, siinä melkein
kaikki, Lippi muistelee ja riisuu ruokailun
lomassa villasukat jalastaan.

Kun sukeltaja puolen tunnin kuluttua
nousee pintaan, paikka paljastuu juuri niin
hienoksi kuin oli ounasteltu.
– Oliskohan se niin, että tämä on vaan
niin avoin paikka, että merenkäynti pitää
pohjan puhtaana, Lippi pohtii.
– Tässähän ei ole suojaavaa saaristoa
lainkaan. Välillä näyttää, että pienikin luoto
estää merenkäynnin ja ranta on heti rehevämpi, Meri tuumii.

Itämeri
kiinnostaa
Työpäivä merellä tarjoaa aina yllätyksiä,
joten työajatkaan eivät ole aina tarkasti ennakoitavissa. Jos venematkaa tehdään tunti
suuntaansa, rantaan ei kannata tähdätä neljäksi. Joustoa tarvitaan.
– Sekin on tässä tiimissä hienoa, että työt
tehdään huolellisesti ja perusteellisesti. Välillä päivät venyvät, mutta syksyllä voidaan
tehdä sitten lyhyempää päivää ja pitää jopa
vapaita.
Saavumme rantaan ja päivän toiseksi
viimeinen kamppeiden kanto alkaa saman
tien. Mutta vielä on työtä edessä: kastuneet
vaatteet ja puvut pannaan kuivumaan Jollaksen tukikohdassa, akut laitetaaan lataukseen, näytteet tutkitaan ja päivän kulusta
kirjoitetaan lyhyt tarina päiväkirjaan.
Maastotyöläisillä on nyt myös hetki aikaa
tarkastaa sähköpostit ja muut kontaktit.
– Huomenna on Itämeripäivä Korkeasaaressa, menemme sinne esittelemään toimintaamme. Pitää muuten opiskella illalla
joidenkin lajien suomenkieliset nimet, Lippi
huikkaa Jonille ja Merille.
Yksi on varmaa: meritiimien työn tuloksia odotetaan suurella mielenkiinnolla.
Tämän päivän löydöt ovat osa suurta kokonaisuutta.
– Itämeren tila kiinnostaa, mikä on todella hienoa, tiimi riemuitsee.

.

– Päivän päätteeksi tutkitaan vielä näytteet ja huolletaan varusteet seuraavaa
reissua varten, Lippi ja Jon kertovat (kuvassa ylhäällä oikealla).

Metsähallituksen Luontopalvelujen meribiologinen toiminta tuottaa
laji- ja luontotyyppitietoa Itämeren meri- ja rannikkoluonnosta.
Kartoitustyö on osa maamme vedenalaisen meriluonnon
inventointiohjelmaa (VELMU).
Meritiimi tekee myös alueiden hoidon ja käytön suunnittelua sekä
lajien ja luontotyyppien seurantaa. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu
saariston ja rannikon kulttuuriperintökohteiden kartoitusta ja hoitoa.
Tiimin tuottamaa tietoa hyödynnetään myös koko Metsähallituksen
yhteisessä laajassa Itämerihaasteen toimenpideohjelmassa sekä
merialueille sijoittuvien erilaisten toimintojen kestävässä ja
vastuullisessa suunnittelussa.
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TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT PAULIGIN KUVAPANKKI

Tuotteiden alkuperä
ja ilmastovaikutukset
kiinnostavat kuluttajia

- Haluamme olla ruoka- ja
elintarvikealalla vastuullisuuden
edelläkävijä, Lea Rankinen kertoo.

Pauligin vastuullisuusjohtaja Lea Rankisen mukaan kuluttajia
kiinnostavat tuotteiden laadun ja hinnan ohella myös niiden
alkuperä, terveellisyys ja ilmastovaikutukset. Nämä teemat
ovat keskeisiä myös Pauligin uudessa vastuullisuusohjelmassa.

P

aulig on kansainvälinen perheomisteinen yritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu kahvin ohella
myös mausteita sekä texmextuotteita ja kasvipohjaisia ruokatuotteita. Vastuullisuus on
kuulunut Pauligin perusperiaatteisiin koko
sen pitkän historian ajan. Yritys haluaa tarjota uusia makuja ja kannustaa kuluttajia
tekemään kestävämpiä valintoja. Uudessa
vastuullisuusohjelmassa koko konsernille
on asetettu entistä kunnianhimoisempia
tavoitteita.
– Haluamme olla ruoka- ja elintarvikealalla vastuullisuuden edelläkävijä. Vastuullisuusohjelmamme perustuu YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin ja ihmisoikeusperiaatteisiin. Ohjelmassa on kolme osa-aluetta: terveys ja hyvinvointi, ilmastotoimet
ja kiertotalous sekä oikeudenmukainen ja
osallistava toimintatapa, kertoo Pauligin
vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Lea Rankinen.
Kuluttajat ovat nykyään valveutuneita
ja kiinnostuneita tuotteiden alkuperästä,
terveellisyydestä ja ilmastovaikutuksista.
Tämä koskee niin kahvia ja muita elintarvikkeita kuin myös puusta valmistettuja
tuotteita.

Raaka-aine
varmennetuista lähteistä
Rankisen mukaan kahvissa vastuullisuussertifiointi alkaa olla perusvaatimus. Se
edellyttää myös systemaattista yhteistyötä
alkuperämaissa. Kaikki Pauligin käyttämä
kahvi hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Paulig käyttää pääosin sertifioitua tai kumppanuushankkeiden kautta
26
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vastuulliseksi verifioitua kahvia. Uudessa
vastuullisuusohjelmassa tavoite on laajennettu koskemaan myös muita raaka-aineita.
– Tavoitteena on, että vuoteen 2030
mennessä sata prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi
varmennetuista lähteistä.
Tavoite on kunnianhimoinen, sillä Paulig hankkii raaka-aineensa yli 80 eri maasta. Kahvia ja mausteita tuotetaan pääasiassa
pienviljelmillä, ja niiden vastuullisessa hankinnassa on kyse ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksistä ja sosiaalisesta vastuusta.
– Raaka-aineiden hankinnasta vastaavat
vierailevat ja oleskelevat pitkiä aikoja alkuperämaassa ja perehtyvät viljelijöiden arkeen
ja toimitusketjuihin. Kumppanuushankkeissa järjestetään myös ympäristöasioihin
ja tuottavuuteen liittyvää koulutusta, mikä
edistää viljelijöiden toimeentuloa.

Kovat
päästövähennystavoitteet
Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen, ja se
on yksi Pauligin vastuullisuusohjelman fokusalueista. Yhtiö pyrkii vähentämään kymmenessä vuodessa omien toimintojensa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjun
päästöjä 50 prosenttia.
– Tämä on kova tavoite, joka vaatii
päästölaskennan kehittämistä ja yhteistyötä
arvoketjuun kuuluvien kumppanien kanssa. Omassa toiminnassamme olemme jo
hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi Vuosaaren
paahtimo toimii uusiutuvalla energialla.
Pauligin tuotteita myydään yli 70:een eri
maahan. Asiakkaina ovat sekä kahvia ja muita elintarviketuotteita ostavat kuluttajat että
myös ravintolat ja vähittäiskaupat.

– Haluamme edistää kuluttajien terveyttä
ja hyvinvointia tuomalla markkinoille hyvinvointiin ja kestäviin ratkaisuihin liittyviä
tuotteita. Hyvänä esimerkkinä on Nyhtökaura®, jolla vastataan ilmastoystävällisen ja
terveyttä edistävän kasviperäisen proteiinin
kysyntään.

Pitkäjänteistä
toimintaa
Tuotekehittelyssä Paulig kuuntelee herkällä
korvalla kuluttajien odotuksia, mutta vastuullisuudessa on kyse myös strategisesta ja
pitkäjänteisestä toiminnasta.
– Jos haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä, tulee nähdä pidemmälle ja asettaa
kunnianhimoisia tavoitteita, joita kohti
määrätietoisesti edetään.
Rankisella on pitkä kokemus vastuullisuuden johtamisesta. Ennen Pauligia hän
on toiminut muun muassa S-ryhmän vastuullisuusjohtajana. Rankisen mukaan ajankohtaisia vastuullisuuteen liittyviä teemoja
ovat ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset, terveys- ja hyvinvointi sekä yhdenvertaisuus ja
monimuotoisuus.
Varsinkin ilmastokysymykset ovat monitahoisia. Pauligilla suurin ilmastovaikutus
liittyy tuotteiden raaka-aineiden tuotantoon, mutta yritys hakee ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös omassa tuotannossa ja
logistiikassa.
– Vuosaaren paahtimon tuottamaa hukkalämpöä hyödynnetään Helsingin kaukolämpöverkossa. Pyrimme hyödyntämään
pakkauksissa uusiutuvia materiaaleja, mutta
elintarvikepakkauksissa tärkeintä on muistaa tuotteiden säilyvyys. Siten ehkäistään
parhaiten myös ruokahävikkiä.

.

Vastuullisuus vaatii
kokonaisuuden
hahmottamista
LEA RANKINEN aloitti työnsä Pauligin vastuullisuusja yhteiskuntasuhdejohtajana vuoden 2020 maaliskuussa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa
S-ryhmän vastuullisuusjohtajana. Rankinen on myös
vastuullisuusverkosto FIBSin hallituksen ja Suomen
ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.
Vapaa-ajallaan hän tekee metsätöitä puolisonsa
kanssa kesäpaikallaan. Rankisen mielestä suomalainen
metsätalous on kestävää, mutta hän löytää siitä
myös kehitettävää.
– Kokemukseni mukaan metsätalouttamme on aina
kehitetty pitkäjänteisesti ja otettu huomioon myös
tulevat sukupolvet. Globaalisti katsottuna Suomen
metsätalous on hyvällä tasolla, mutta metsätaloudessa
– kuten kaikkien toimijoiden vastuullisuustyössä – on
kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan
kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuteen. Metsätalouden
rinnalla on siis tarkasteltava myös metsien hyvinvointija virkistysarvoja sekä luonnon monimuotoisuutta.
Kahvin ja puun alkuperäseurannassa Rankinen
näkee yhtäläisyyksiä.
– Molempien kohdalla alkuperä ja jäljitettävyys ovat
tärkeitä asioita. On tunnistettava riskit, tiedostettava
vaikutukset ilmastonmuutokseen ja mietittävä, miten
niihin voidaan vaikuttaa.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN • KUVA BOSKALIS

Siltoja ja metsäteitä
uusitaan Lapissa

Kiviaineksia merenpohjasta
Metsähallitus on selvittänyt merenpohjan kiviainesten
hyödyntämistä. Metsähallitus-konserniin kuuluva MH-Kivi Oy
hakee nyt kumppaneita luodakseen kilpailukykyisen arvoketjun
merikiviainesten nostoon, logistiikkaan ja tuotantoon.

M

Merikiviainesta voidaan nostaa kauha-, kahmari- tai imuruoppauksella. Kuvassa imuruoppaajia.
H-Kiven teettämä selvitys
merikiviaineksen kilpailukyvystä valmistui kuluvan vuoden kesäkuussa.
Gaia Consulting Oy:n
laatimassa selvityksessä
kuultiin laajalti sidosryhmien edustajia.
Edustettuina olivat Helsingin ja Espoon
kaupunki, ympäristöministeriö, Geologinen
tutkimuskeskus, rannikon satamia, Rakennusteollisuus ja joukko yrityksiä, jotka voisivat osallistua kiviaineksen tuotantoketjuun.
Toimitusjohtaja Harri Saxlundin mukaan merikiviaineksen käytön lisäämiseen
suhtaudutaan pääsääntöisesti myönteisesti.
– Merikiviaines on hyvälaatuista, ja sitä voidaan tuottaa ympäristön kannalta
kestävästi. Merikiviaineksen hyödyntäminen sopivan etäisyyden päässä sijaitsevissa
rakennuskohteissa vähentää kiviaineksen
maantiekuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia, Saxlund sanoo.
Selvitystyön jälkeen MH-Kivi kutsuu sidosryhmien edustajat ja merikiviaineksesta
kiinnostuneet yritykset saman pöydän ääreen rakentamaan sopivaa toimintamallia ja
koko toimitusketjua. Työssä hyödynnetään
myös Metsähallituksen Luontopalvelujen
meriasiantuntemusta.
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– Arvoketjun luominen ja sen toteutus
vaativat kumppaneilta yhteistyötä ja sitoutumista. Metsähallituksen roolina olisi käyttöoikeuksien myynti lupa-alueille, Saxlund
kertoo.

Välivarasto
rannikolle
Selvityksen perusteella merikiviainesta voidaan eräiden reunaehtojen toteutuessa tuottaa kilpailukykyisesti.
– Kokonaisuus näyttää positiiviselta.
Hintakilpailukyvyn selvittämiseksi olemme
luoneet laskentamallin, joka ottaa huomioon kaikki kustannukset merikiviaineksen
nostosta aina siihen vaiheeseen, kun kiviaines on toimitettu käyttökohteeseen.
Potentiaalisimmaksi markkina-alueeksi
osoittautui pääkaupunkiseutu, missä kiviaineksia käytetään rakentamisessa runsaasti. Merikiviaines sopisi myös betoniteollisuuden raaka-aineeksi. Jotta merikiviaines
tarjoaisi kilpailukykyisen vaihtoehdon,
pitäisi rannikolta löytyä kiviainekselle välivarasto korkeintaan 50 kilometrin päässä
käyttökohteesta. Muutoin maakuljetuksesta
aiheutuva kustannukset vievät pohjan kannattavuudelta.
– Nyt kiviainesta tuodaan autoilla kes-

kimäärin 70–80 kilometrin etäisyydeltä,
Saxlund toteaa.

Tehokasta
toimintaa
Merikiviainesta on käytetty Suomessa viime
vuosina vain mittakaavaltaan hyvin suurissa
projekteissa, kuten Vuosaaren sataman rakentamisessa.
Metsähallituksella on tällä hetkellä lupa
ottaa merihiekkaa Helsingin edustalta ItäTontun ja Soratontun alueilta yhteensä 5
miljoonaa kuutiometriä ja Loviisan edustalta
8 miljoonaa kuutiometriä.

Merikiviaineksen
nosto edellyttää
ympäristövaikutusten
arviointia.
– Periaatteessa näiltä lupa-alueilta nostetulla merikiviaineksella voitaisiin tyydyttää
pääkaupunkiseudun yhden vuoden kiviainestarve. Betonitehtaan käyttöön siitä riittäi-

si kymmeniksi vuosiksi, Saxlund laskeskelee.
Merikiviainesta voidaan nostaa kauha-,
kahmari- tai imuruoppauksella. Imuruoppaus olisi tehokkain vaihtoehto, mutta siihen
tarvittava kalusto pitäisi hankkia kansainvälisiltä yrityksiltä. Kuljetuksiin tyypillisesti
käytettävä alus ottaa merihiekkaa lastiksi
kerralla 5 000 kuutiometriä eli noin 250
kuorma-autollista.

Ympäristö
tarkkailussa
Merikiviaineksen nostoon tarvitaan lupa,
jonka saaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia. Luvan jälkeenkin toiminnan vaikutuksia seurataan tarkasti.
Yleisesti merihiekan nosto tuhoaa pohjaeläimistöä ja heikentää eliöiden elinoloja
paikallisesti. Vuosaaren satamahankkeen
yhteydessä tehdyn tarkkailun perusteella
eliöstö ja olosuhteet palautuvat kuitenkin
nopeasti toiminnan loputtua.
– Lupa-alueet sijaitsevat kaukana rannasta, joten nosto ei heikennä rannikon virkistyskäyttöä. Ruoppaus voidaan myös ajoittaa
myöhäiseen syksyyn, jolloin huviveneilijät
ovat pääosin jo telakoineet veneensä.
Ottotoiminnan aiheuttama veden sameneminen voi aiheuttaa lyhytaikaisia haittoja

kalastukselle.
Merihiekan noston jälkeen ottoaluetta ei
tarvitse maisemoida, mikä on merkittävä etu
verrattuna kiviaineksen ottoon maalta.

.

•

Merikiviaineksilla korvataan
maanpäällisistä harjuista
otettavaa kiviainesta.
• Merikiviainesten käyttö
rakentamisessa vähentää
maantieliikenteen aiheuttamia
ympäristövaikutuksia.
• Merikiviainesalueet ovat
kaukana rannasta sijaitsevissa 		
kohteissa, missä veden syvyys
on yleensä yli 15 metriä.
• Merenpohjan kiviainesten
käyttökohteita:
• Täytöt (pengertiet,
		 satamat, saastuneiden maiden
		 korvaaminen, tuulipuistot,
		 ranta-alueiden asunto- ja
		teollisuusalueet)
• Rakentaminen (betoni, maan
		 rakentamisen kiviainekset)

METSÄHALLITUS uusii loppuvuoden aikana siltoja Kolarissa, Ylitorniolla, Inarissa ja
Rovaniemellä. Metsäteitä uusitaan ja kunnostetaan koko Lapin alueella yhteensä yli
450 kilometrin matkalla, ja uutta metsätietä rakentuu yli sadan kilometrin verran.
Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys
luotettaville ympärivuotisille puuntoimituksille ja ylipäätään metsätalouden harjoittamiselle.
Valtion mailla on koko maassa noin
36 000 kilometriä metsäteitä ja noin 1 000
siltaa. Metsähallituksen panostus metsätieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen on noin
17 miljoonaa euroa vuodessa.
Metsätiet ovat oleellisia metsätalouden
harjoittamisen kannalta, mutta ne palvelevat myös virkistyskäyttäjiä. Seurantojen
perusteella Metsähallituksen tieverkoston
suurin käyttäjäryhmä on virkistyskäyttäjät
eli muun muassa metsästäjät, marjastajat
ja sienestäjät.
Teiden on oltava huollettuja, jotta ne
kestävät syksyjen ja lauhojen talvien kelirikot. Metsäteillä liikennöidään aiempaa
raskaammilla puutavara-autoilla, mikä vaatii
tieltä kestävyyttä. Isommilla autoilla liikennöiminen vähentää polttoaineen tarvetta,
mikä taas pienentää puunkuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

.

Valtion mailla on yli

36 000

kilometriä metsäteitä.

Retkikartta.fi
päivittyi
METSÄHALLITUKSEN Retkikartta.fi-palvelun teknistä toimivuutta on parannettu,
tietosisältöä laajennettu ja palveluun on
lisätty kuvia suosituimmista kohteista.
Karttapalvelun avulla retkien suunnittelu on helppoa. Palvelusta löytyy valtion
ja kuntien luontoretkikohteet, reitit sekä
retkeilijää palvelevat rakenteet, kuten tulentekopaikat, laavut ja autiotuvat. Karttapalvelusta löytyvät myös valtion monikäyttömetsät luonto- ja maisemakohteineen sekä kalastus- ja metsästysalueet.

.
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UUSIA VERSOJA

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA COLLECTIVECRUNCH OY

Tekoälyä hyödynnetään
metsäsuunnittelun tukena

Tekoäly-projektissa
yhdistetään eri
tietolähteistä kerättyä
dataa. Mallissa on
yli 150 tasoa ja
parametria.

Metsähallitus kehittää yhdessä CollectiveCrunch Oy:n
kanssa tekoälyn hyödyntämistä metsäsuunnittelussa.
Alustavat tulokset vaikuttavat lupaavilta, ja pitemmällä
tähtäimellä yhteistyö voi edistää koko metsäalan
digitalisaatiota.

M

etsähallitus
käynnisti
vuonna 2019 projektin,
jonka tavoitteena oli selvittää, voiko metsäsuunnittelua automatisoida
tekoälyn avulla.
– Halusimme ottaa selvää, onko useiden
tietolähteiden ja suurien datamäärien avulla mahdollista tuottaa aiempaa tarkempaa
suunnittelutietoa ja voidaanko metsätalouden toimenpidesuunnittelua automatisoida, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n
kehittämisasiantuntija Tarmo Myllymäki.
Projektin käynnistyessä ei ollut tarkkaa
käsitystä tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista, ja siksi yhteistyökumppani valittiin innovaatiokumppanimallilla.
– Metsähallitus tuo projektiin käytännön
tarpeet, joihin halutaan ratkaisuja, sekä laajan metsäosaamisen. Meillä on puolestaan
pitkä kokemus ohjelmoinnista ja tekoälyratkaisujen kehittämisestä, kertoo yhteistyökumppaniksi valitun CollectiveCrunch Oy:n
toimitusjohtaja Jarkko Lipponen.
Lipposen mukaan tekoälyä hyödyntävät
ratkaisut soveltuvat hyvin Suomen kaltaisiin
maihin, joissa digitalisaatio on jo pitkällä.
– Metsäala on jo pitkään kerännyt systemaattisesti dataa monista lähteistä. Iso osa
työstä on sitä, että eri lähteistä saatu data
muokataan ja yhdistellään sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää tekoälyalgoritmien pohjalla.

30

metsä.f
sä.fi

2 • 2020

Alustavat tulokset
lupaavia
Tekoälyä on testattu yli 300 000 hehtaarin
pilottialueella taimikonhoitotarpeiden arvioinnissa, hakkuuehdotusten ja -kohteiden rajauksissa sekä korjuukohteiden puutavaralajiennusteissa. Erityisesti taimikonhoitotarpeen
ja puutavaralajikertymien osalta tulokset ovat
olleet niin lupaavia, että CollectiveCrunch
sai luvan valmistella niiden sovellusalueen
laajentamista muualle maahan.
Taimikonhoitotarpeen arvioinnissa lähtöaineistona oli kolmen vuoden satelliittikuvista tuotettu vesakoitumisindeksi, jolla
saatiin jo kohtuullisen lupaavia tuloksia.
Tulokset paranivat, kun aineistoon lisättiin
tiedot puuston iästä, korkeus merenpinnasta
ja lämpösumma. Tekoälyn tuottamaa arviota
on verrattu suunnittelijoiden tekemiin taimikonhoitosuunnitelmiin.
– Tekoäly tunnistaa hyvin ääritapaukset
eli kohteet, joissa on selvä taimikonhoitotarve, ja ne, joissa hoitotarvetta ei ole. Näin
alkuvaiheessa maastossa tarkastettavien kohteiden osuus on varovaisuussyistä ja tekoälyn
koulutusaineiston kartuttamiseksi vielä turhankin iso, Myllymäki kertoo.

Eri tietolähteiden
yhdistelyä
Tekoäly pystyy yhdistelemään eri tietolähteistä kerättyä tietoa ja käsittelemään valtavia
datamääriä. Tästä on hyötyä erityisesti metsä-

varatietojen, automaattisen hakkuukuvioinnin ja puutavaralajijakauman arvioinnissa.
Mallissa on tällä hetkellä yli 150 tasoa tai
parametria. Mukana on satelliitti- ja laserkeilausaineistoa, Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän tietoja sekä erilaisia ilmasto- ja
säämalleja. Vertailuaineistona on käytetty
suunnittelijoiden laatimia korjuusuunnitelmia.

Tekoälyn
hyödyntäminen on
osa metsätalouden
digitalisointia.
Puutavaralajijakauman eli tukki- ja kuitupuuosuuden arvioinnissa koulutusaineistona käytetään Metsähallituksen työmailla
työskentelevien motojen tuottamia GPSpaikannettuja hakkuukonetietoja. Tekoälyn
tuottamat puutavaralajiennusteet pyritään
saamaan niin luotettaviksi, ettei suunnittelijan tarvitsisi käyttää aikaa hakkuukertymien
arviointiin.
– Tekoälyn opettamiseen tarvittavia runkokohtaisia tietoja kerätään jo suurimmasta
osasta Metsähallitukselle työskentelevistä motoista. Motojen sijainti- ja puutavaralajitietoja
käytetään vain puutavaralajiennusteen tausta-

datana. Niitä ei käytetä
muuhun tarkoitukseen, Myllymäki
tähdentää.

Lisäarvoa
koko metsäalalle
Yhtenä kehittämiskohteena on
myös toimenpidesuunnittelun
automatisointi. Suunnittelijan työssä tarvitaan myös
paljon sellaista luontoarvoihin, ympäristönäkökohtiin ja osallistamiseen liittyvää
osaamista, jota on mahdotonta kääntää algoritmiksi.
– Tekoäly ei tule korvaamaan
suunnittelijaa, mutta uskon, että
siitä saadaan suunnittelijalle hyvä apuväline, Lipponen arvioi.
Metsähallitus saa tekoälyratkaisut ensimmäisenä käyttöön, mutta
projektissa tuotettuja sovelluksia voidaan kaupallistaa ja tarjota myös muille
metsäalan toimijoille.
– Tekoälyn soveltaminen on osa
metsätalouden digitalisointia, joka
tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja tehostaa toimintaa. Samalla se mahdollistaa suunnittelijoiden ammattitaidon
kehittämisen ja suuntaamisen tehtäviin,
joihin tekoäly ei kykene, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja
Jussi Kumpula painottaa.

.
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TEKSTI ja KUVAT JARI SALONEN

Metsähallituksen ja
Rikosseuraamuslaitoksen
yhteistyöstä hyötyvät kaikki
Joskus kaikki palaset vaan loksahtavat paikalleen. Näin on
käynyt muun muassa Metsähallituksen Luontopalvelujen
ja Rikosseuraamuslaitoksen välisessä yhteistyössä.

S

aattaa kuulostaa tylsältä, mutta
kaikki osapuolet ovat yhteistyöhön tyytyväisiä, Keravan vankilan
johtaja Minna Saukko sanoo.
– Tämä on hyvä esimerkki siitä,
että yksi plus yksi ei ole kolme vaan
jopa viisi, Metsähallituksen puistonhoitaja ja
yhteistyön isähahmo Antti Raita täydentää.
Toimintaa aloiteltiin vuonna 2003, ja
huhtikuussa 2004 työt pyörähtivät liikkeelle
Nuuksion kansallispuistossa. Alkuvaiheessa
luotiin yhteiset käytännöt ja pelisäännöt.
Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään laajalti
Etelä- ja Keski-Suomessa, ja mittaluokkakin
on melkoinen.
– Tällä hetkellä puhutaan jo reilusta 50
henkilötyövuodesta, Saukko ja Raita kertovat.
Metsähallituksen saamat hyödyt yhteistyöstä ovat selvät.
– Resurssimme ovat monin paikoin rajalliset sekä tekevien käsien kuin rahankin
suhteen, joten aputyövoima on tarpeen. Yhteistyön voi nähdä myös osana Metsähallituksen vastuullista toimintatapaa.
Paljon positiivista sataa myös Rikosseuraamuslaitoksen laariin.
– Valtio maksaa olemassaolomme, ja ehkä
tämä on yksi keino maksaa takaisin. Tämä on
vankien kuntoutusta mitä suurimmissa määrin. Kädenjälki näkyy ja tehdystä työstä voi
olla ylpeä. Samalla toimintakyky kohentuu
ja arkeen tulee rytmi, mikä helpottaa siviiliin
paluuta, Raita arvioi.

Vankien
kädenjälki näkyy
Puistomestari Valtteri Lukka lähtee työn32
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johtajan ominaisuudessa opastamaan meitä Sipoonkorven sydämeen. Hän ja Raita
luettelevat parkkipaikan laidalla erilaisia
esimerkkejä yhteistyön tuloksista: Puomi,
vankilan metalliverstaalla tehty. Opastaulu,
vankilan puutyöpajalla valmistettu. Opasteviitat, vankityöllä tehty nekin. Puuliiterin
elementit, vessat, polkujen kaiteet, kaikki
vankien työtä.
Tänä kesänä Sipoonkorvessa on sorastettu polkuja, rakennettu siltoja ja kunnostettu
pitkoksia. Lisäksi vangit ovat tehneet paljon
erilaisia huolto- ja kunnostustöitä. Koronaaika on tuonut arkeen oman lisänsä, vangit
siivoavat nyt kansallispuiston vessat ja tulipaikat kahdesti viikossa.
– Tämä on tosi hyvä, osaava ja oppivainen porukka. Se tässä on tietysti haastavaa,
että porukka vaihtuu aika nopeasti, Lukka
harmittelee.

Työ luonnossa on
makea porkkana
Maallikko saattaa kummastella sitä, että
vangit saavat työskennellä kansallispuistossa
huomattavan vapaina. Tänään kaksi vankia
ajaa polttopuuta Storträskin taukopaikalle.
He hurauttavat meitä mönkijällä vastaan
hakemaan seuraavaa puukuormaa.
– Huomasitko, miehet hymyilivät leveästi? Eivät varmasti viran puolesta vaan siksi,
että he nauttivat siitä, mitä tekevät. Täällä ei
olla vankilassa ja työnjohdosta vastaa Metsähallitus. Tarjolla on oikeita töitä, joista saa
palkan. Porkkana on siis aika makea, Raita
huomauttaa.
Metsähallituksen työt ovat vankien kes-

kuudessa hyvin haluttuja. Eikä ihme, onhan
työ luonnossa hyvää vaihtelua neljän seinän
sisällä istumiselle.
– Mutta kuka tahansa ei tänne pääse, koska täällä ollaan siviilien keskellä. Luottoa ja
näyttöä pärjäämisestä pitää olla. Kuudentoista vuoden aikana vangit ovat poistuneet
työmaalta luvatta vain muutaman kerran,
Saukko muistelee.

Vangit hoitavat monenlaisia
huoltotehtäviä. Polttopuut
kuljetetaan taukopaikalle
mönkijällä.

”Tulen tänne pian
tyttäreni kanssa”
Metsähallituksen työnjohto ja vankilan
johto kertovat vankien usein sanovan, että
vapaalle päästyään he aikovat tulla lastensa
kanssa katsomaan näitä paikkoja. Samaa
mieltä on reilut neljä kuukautta Sipoonkorven polkuja kunnostanut Kenneth. Vapauteen pääsy häämöttää lähellä, ja työpäivät
luonnossa auttavat jaksamaan.
– On hienoa päästä oikeisiin töihin ja
liikkumaan ulkona. Tässä ei varsinaisesti kovin paljoa tavata siviilejä, mutta jo niiden
näkeminenkin on oikeastaan aika hienoa.
Kiva nähdä perheitä laittamassa ruokaa –
haaveilen samasta 10-vuotiaan tyttäreni
kanssa, mies hymyilee klapisavotan lomassa.
– Sekin pitää sanoa, että vankilassa nukkuminen on usein vähän vaikeaa. Vuorokausirytmikin sekoaa. Täällä kun tehdään
päivä ulkotöitä, niin kyllä illalla uni tulee.
Tulevaisuudessa on luvassa myös uutta:
työnteon lisäksi vangeille halutaan tarjota
mahdollisuus suorittaa alan opintoja.
– Jos saataisiin tutkintoja tai osaamistodistuksia, tämä hyvä saataisiin kantamaan
pidemmälle, Saukko sanoo.

.

– Meillä on nyt mainio vankiporukka
töissä. Osaavia ja todella motivoituneita, Valtteri Lukka vakuuttaa.

•

•
•

•
•

Metsähallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö 		
alkoi vuonna 2004.
Vankien työpanos on nykyään 		
noin 50 henkilötyövuotta.
Keravan avovankilan vangit
työskentelevät Sipoonkorven ja
Nuuksion kansallispuistoissa.
Työnjohto on Metsähallituksesta.
Töihin pääsevät tuomionsa
loppupuolella olevat ja pian 		
vapautuvat vangit.
Katso video verkkolehdestä
www.metsafi-lehti.fi
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TEKSTI ja KUVAT AKU AHLHOLM

Erätarkastajat Heikki Taipale (vas.) ja Tommi Suonpää tarkastavat
pyydysmerkistä kalastajan yhteystiedot ja sen, onko lupa voimassa.

Lauri Karjunen ja Niina Heinonen tarkastavat Raine ja Pertti Hyppäsen
kalastusluvat Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ulkopuolella.

Erävalvonnan tarve
kasvaa edelleen
Luonnon päivänä Suomenlahdella riitti tarkastettavaa
syrjäisilläkin saarilla. Osalle eränkävijöistä Metsähallituksen
Hippa-vene ehti vain näyttää kylkeä.

I

täinen Suomenlahti huokailee rauhallisena Suomen luonnon päivän auringossa, mutta Metsähallituksen erätarkastajat Tommi Suonpää ja Heikki
Taipale tietävät, mikä heitä ulapalla
odottaa. Keväästä saakka ihmiset ovat
hakeutuneet luontoon jopa ruuhkaksi asti.
Partio kiihdyttää Hippa-valvontaveneen
vauhtiin. Hurpun merivartioasemalta mukaan lähtee merivartijoiden partio.
Hetken kuluttua saarten välissä alkaa
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erottua veneitä ja pyydyksistä varoittavia
lippuja.
– Merikalastus on täällä se ykkösjuttu,
Suonpää kertoo.
Niin etäistä saaristoa tai erämaata ei tänä
vuonna ole löytynyt, etteikö siellä joku olisi.
Poikkeusoloissa virinnyt kalastus-, metsästys- ja retkeilyinnostus on tehnyt kiireisistä
erätarkastajista entistä kiireisempiä.
– Usein olisi etu päästä valvomaan pareittain kuten nyt, mutta yleensä me joudumme

liikkumaan yksin, Taipale sanoo.
Metsähallituksella on 12 erätarkastajaa,
joista kaksi istuu nyt kyydissä. Tänä viikonloppuna valvottava alue ulottuu Virojoelta
Pyhtäälle, ja koko maassa tällaisia alueita on
paljon, yli 12 miljoonan hehtaarin edestä.
Hippa-vene tuntuu yhtäkkiä pisaralta
meressä.
Merivartijoiden partio on pysäyttänyt
metsästäjän pienen saaren liepeillä. Vanhemmat merivartijat Lauri Karjunen ja

Jarno Kinnunen ovat saaneet vahvistukseksi
Niina Heinosen rikostorjuntayksiköstä.
Hänen tehtävänään on aloittaa tutkinta,
jos valvonnassa paljastuu rikoksen tunnusmerkit täyttäviä tapauksia.

Tarkkuutta
vaaditaan
Kalastus, metsästys ja retkeily itäisellä Suomenlahdella vaativat tarkkuutta kansalaisilta
ja ammattitaitoa valvojilta. Rääntiön saaressa on ympärivuotinen maihinnousukielto.
Puolustusvoimien Mustamaahan voi päästä
vain luvan kanssa, ja joillakin saarilla on pesimärauhoituksia.
Entäpä vesialueet? Joillakin alueilla voi
pitää pyydyksiä, jos kuuluu oikeudet vuokranneeseen seuraan, mutta viehekalastus on
muillekin mahdollista. Metsästäjien pitää
puolestaan katsoa, seisovatko he kivellä tai
mättäällä, joka kuuluu yleiseen vesialueeseen
vai rannalla, joka kuuluu kansallispuistoon.
Taantuvien kalalajien suojelemiseksi on asetettu lisärajoituksia.

Veteen piirretyt rajat eivät silti näytä pelottavan ihmisiä. Tälläkin hetkellä alueella
on voimassa satoja vapaa-ajankalastajien
pyydyslupia. Myös kaupallisten kalastajien
pyydyksiä löytyy etenkin Kotkan edustalta,
joka on tunnettua lohialuetta.

Valvovia silmäpareja
kaivattaisiin lisää
Partiot jatkavat retkeilijöiden ja kalastajien
suosimaan Ulko-Tammioon, jossa ehditään
lähinnä näyttää kylkeä ja toivoa, että sana
valvonnasta kiirii. Satamassa on muutamia
veneitä.
– Tämä on paras paikka koko Suomenlahdella, kannella kesäperunoita rapsutteleva nainen sanoo.
Myöhemmin syksyllä saaren ympäristöön saapuvat myös kalastajat. Nämä vedet
ovat paikallisten tuntemia taimenvesiä. Ainakin vanhojen tarinoiden mukaan, Karjunen tarkentaa.
Karjunen ja muut merivartijat tekevät
erävalvontaa muun työnsä ohessa. Täysiai-

kaisesti Suomenlahden kalastusta ja metsästystä valvoo lähinnä erätarkastaja Suonpää.
Yleensä mukana on myös merivartijoita,
suojelubiologeja tai ELY:n valvojia.
Tänä kesänä Suonpää on liikkunut vesillä
30 päivää, mutta suuri on meri muutamien
silmäparien seurattavaksi.
Partiot kiertävät vielä Suuri-Pisi-nimisen
saaren kautta ja tarkastavat viehekalastajien
veneen. Lopulta suunnataan maihin ja jatketaan valvontaa autopartioilla.

.

Merikalastus on
täällä se ykkösjuttu.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI MARIA LATOKARTANO • KUVA KEIJO KALLUNKI

Oppia valumaaluesuunnitteluun
Metsähallitus ennallistaa Ähtärin ja Multian rajalla sijaitsevaa
Hännättömänjokea ja sitä ympäröivää 400 hehtaarin valumaaluetta. Tänä vuonna suunnitteluun osallistuivat myös
Helsingin yliopiston metsätieteiden opiskelijat.

T

ukki ei ole uinut Ähtärin ja Multian rajalla sijaitsevassa Hännättömänjoessa lähes 70 vuoteen.
Uiton jäljet näkyvät silti yhä
paikka paikoin luonnossa.
– Kivet on nosteltu aikanaan
koskipaikoista joen reunoille ja joen uoma

on tehty ikään kuin rännimäiseksi, Metsähallituksen eräpalveluiden suunnittelija
Jaakko Mattila kertoo.
Se, mikä aikanaan palveli metsätaloutta,
ei ole hyväksi taimenelle, jonka luonnonvarainen kanta elää Hännättömänjoessa. Taimenen tarvitsema kutusora on esimerkiksi

monin paikoin karannut virran matkaan.
Metsähallitus laatii parhaillaan Hännättömänjoelle ja koko ympäröivälle valumaalueelle valuma-aluesuunnitelmaa. Hännättömänjoen kunnostamisen lisäksi tarkoitus
on ennallistaa läheisiä suoalueita sekä kartoittaa, millaisia vesiensuojeluratkaisuja olisi

tarpeen ottaa käyttöön metsätalousmaalla,
jotta metsätalouden mahdollisesti aiheuttamat ravinne- ja kiintoainehuuhtoumat
saadaan minimoitua.
Kaikkiaan Hännättömänjoen valumaalueen suunnittelu kattaa pinta-alaltaan
400 hehtaarin alueen. Suunnittelua tehdään yhteistyössä Metsähallituksen eräasioiden, luonnonsuojelun ja metsätalouden
asiantuntijoiden kesken.

eri tavoitteet välttämättä aina ole linjassa
keskenään. Etenkin aiempina vuosikymmeninä päätöksiä on usein tehty talous edellä.
Opiskelijoiden laatima valuma-aluesuunnitelma valmistuu syys–lokakuussa,
minkä jälkeen se luovutetaan Metsähallitukselle. Metsähallituksen Metsätalous
Oy:n luonnonhoidon asiantuntija Reijo
Hokkasen mukaan opiskelijoiden suunnitelmaa käytetään hyväksi soveltuvin osin.

Metsätieteiden opiskelijat
mukana suunnittelussa

Yhteistyö sai
kiitosta kaikilta

Tänä vuonna Metsähallituksen suunnittelijat saivat työhönsä apua Helsingin yliopiston metsätieteiden maisteriopiskelijoilta,
jotka kurssityönään laativat alueelle oman
valuma-aluesuunnitelmansa. Opiskelijat ja
Metsähallituksen suunnittelijat tutustuivat
syyskuussa maastossa neljään eri kohteeseen.
Kurssin ohjaaja, yliopistonlehtori Kari
Minkkinen kertoi, että jokaista opiskelijoiden tekemää ehdotusta tarkasteltiin niin talouden, vesiensuojelun, monimuotoisuuden
kuin ilmastovaikutustenkin näkökulmasta.
Suunnittelun tekee haastavaksi se, etteivät

Metsähallituksen ja Helsingin yliopiston oppilaitosyhteistyö sai kiitosta kaikilta osapuolilta. Minkkisen mukaan Hännättömänjoen
valuma-alue oli suunnittelun näkökulmasta
mielenkiintoinen ja hän uskoi, että oppilaita
motivoi tieto siitä, että suunnitelma laaditaan todelliseen tarpeeseen.
Minkkinen sanoi uskovansa, että opiskelijoiden kurssin aikana oppimille taidoille
on tulevaisuudessa tarvetta, kun turvemaiden metsien käyttöön haetaan aiempaa vesistö- ja ilmastoviisaampia ratkaisuja.
Minkkinen toivoi yhteistyön Metsähallituksen kanssa jatkuvan.

Maisteriopiskelija Jenni Ihatsun mukaan
kurssi oli vaativa mutta mielenkiintoinen.
– Kartoittaminen vei aikaa ja oli iso
urakka, mutta samaan aikaan kurssi oli havainnollistava. Oli mielenkiintoista nähdä
konkreettisia esimerkkejä siitä, miten eri
ratkaisut käytännössä toimivat.

Maastotyöt alkavat
tänä vuonna
Hännättömänjoen valuma-alueen kunnostaminen alkaa tänä vuonna ja jatkuu neljän
seuraavan vuoden ajan. Hännättömänjoessa
on tarkoitus muotoilla uomaa sekä palauttaa kiviä koskiosuuksille. Uomaan saatetaan
myös lisätä kutusoraa ja lahopuustoa, joka
puolestaan houkuttelee hyönteisiä kalojen
ravinnoksi.
Ympäröiviä soita ja turvemaita on
1960–70-luvuilla ojitettu metsän kasvun
tehostamiseksi. Osa ojista on tuolloin johdettu suoraan Hännättömänjokeen. Näitä
ojia on nyt tarkoitus tukkia. Pintavedet pyritään ohjaamaan soille ja pintavalutuskentille, joiden maaperä ja kasvillisuus sitovat
kiintoaineksen ja pidättävät veden mukana
kulkeutuvat ravinteet.

.

Metsähallitus
kunnostaa
kokonaisia valuma-alueita
Metsähallitus on luomassa uutta toimintamallia,
jossa kunnostetaan yksittäisten purojen sijaan
kokonaisia valuma-alueita.
Valuma-aluekohtaista suunnittelua testataan
kahdeksan pienvesistön ennallistamisessa.
Pilottikohteilla tehdään purojen kunnostamisen
lisäksi tarvittavat kunnostustoimenpiteet myös niitä
ympäröivillä suo- ja metsäalueilla. Käytännössä se
voi tarkoittaa esimerkiksi soiden ennallistamista,
pienvesistöön laskevien metsäojien tukkimista
sekä pintavalutuskenttien ja riistakosteikkojen
perustamista.

Lorem ipsum dolor
amine est di saron
dolor.

Metsätieteiden opiskelijat tutustuivat
Reijo Hokkasen (edessä) johdolla kymmenen
vuotta sitten ennallistettuun Alajärven
Pohjoisnevaan.
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Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit,
joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja vaellusesteet poistuvat. Samalla edistetään monien riistalajien,
kuten metsäkanalintujen ja hanhien, elinolosuhteita
palauttamalla niiden soidinalueita ja pienpoikasalueita
ennalleen.
Valuma-aluesuunnittelua kuten myös muita aktiivisia
luonnonhoitotöitä tehdään tiiviissä yhteistyössä
Metsähallituksen eri alojen asiantuntijoiden kesken.
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TEKSTI ja KUVA AINO ILKKA

LUONTOSUHTEITA

L

apin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutus sisältää puunkorjuun suunnitteluun,
metsänhoidon taloudellisiin näkökulmiin, metsien
hoitoon ja puunhuollon suunnitteluun sekä metsävaratiedon keruuseen ja hyödyntämiseen liittyviä
opintoja. Harjoittelun tavoitteena on suunnata ammatillista osaamista ja erikoistumista sekä hankkia kontakteja
ja verkostoja, jotka auttavat työllistymisessä opintojen jälkeen.
Marjaanan viimekesäiseen harjoitteluun kuului monipuolisia tehtäviä.
– Olen tehnyt leimikon- ja metsänhoitotöiden suunnittelua ja tutustunut tienrakennukseen sekä puunkorjuuseen ja
-kuljetukseen. Pääsin myös osallistumaan kulotukseen. Olen
siis mukavan monipuolisesti päässyt tekemään kaikenlaisia
työtehtäviä!

Monipuolinen metsäala
Kotoisin Marjaana on Sodankylästä. Luonto on aina ollut
tärkeä osa nuoren naisen elämää, joten siksi myös alavalinta
oli itsestään selvä.
– Olen kasvanut luonnon keskellä. Tykkään liikkua metsässä, joten siellä kuluukin lähes koko vapaa-aika. Harrastan
metsästystä, kalastusta sekä retkeilyä.
Metsien monikäyttö, puun tuottaminen, korjuu ja kuljetus sekä metsäteollisuus: Marjaanaa kiehtoo valitsemansa
alan monipuolisuus sekä mahdollisuudet päästä kehittämään
luonnonvarojen kestävää käyttöä.
– Minulle puhdas sekä hyvinvoiva metsä on tärkeä asia.
Opiskelemalla metsäalaa toivon voivani vaikuttaa asioihin.

Opit käytäntöön

- Olen tyytyväinen, että pääsin paneutumaan Metsähallituksen
tietojärjestelmiin ja suunnittelun eri vaiheisiin, Marjaana Ojanperä sanoo.

”Harjoittelu varmisti metsäalan
oikeaksi valinnaksi”
Marjaana Ojanperä on neljännen vuoden metsätalousinsinööriopiskelija
Lapin ammattikorkeakoulusta. Hän suoritti menneenä kesänä Metsähallituksen Rovaniemen toimipisteessä opintoihinsa liittyvän harjoittelun.
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Marjaana kertoo päässeensä harjoittelujaksolla hyödyntämään
opintojaan käytännössä. Teoriassa opitut asiat ovat tekemisen
myötä muuttuneet selkeämmiksi.
– Ennen harjoittelua toivoin, että pääsisin tekemään puunkorjuu- eli leimikkosuunnitelmia. Olen tyytyväinen siihen,
että pääsin paneutumaan Metsähallituksen tietojärjestelmiin
ja suunnittelun moniin eri vaiheisiin.
Marjaana kokee itsevarmuutensa kasvaneen harjoittelun
aikana.
– Yksin kaukana metsässä työskennellessä voi vastaan tulla
monenlaisia ongelmia. Silloin hyvä ongelmanratkaisukyky ja
itsevarmuus ratkaisujen tekemiseen on paikallaan.

Oma juttu löytyy kokemuksen kautta
Metsäala tarjoaa lukemattomia tapoja työllistyä. Marjaana ei
kuitenkaan vielä osaa sanoa, mikä olisi hänelle itselleen mieluisin tehtävä.
– Haluan kokeilla erilaisia työtehtäviä ja löytää sitä kautta
sen oman homman.
Marjaana kertoo viihtyneensä Metsähallituksella hyvin.
Hän pystyisi kuvittelemaan sen myös mahdolliseksi tulevaisuuden työnantajaksi.
– Kesä meni hujauksessa ohi, kun viihdyin niin hyvin. Metsähallituksella on mukava työilmapiiri ja aina apua tarjolla
– talossa kun riittää eri alojen osaajia.
Tulevaisuudelta Marjaana odottaa sitä, että saisi asua Lapissa ja työskennellä metsäalalla.
– Harjoittelu on vahvistanut, että metsäala on ollut oikea
valinta minulle.

.

Kuva Pasi Markkanen

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Haastateltavana
luontokuvaaja
Pasi Markkanen
Mitä luonto
sinulle merkitsee?

– Luonto on minulle kokonaisvaltaisin paikka viettää aikaa ja suurin
hyvinvoinnin lähde. Luonto on minulle vuosi vuodelta tärkeämpi.

Minkälainen on
mielimaisemasi?

– Mielimaisemiini kuuluvat rannikot, joista on näkymä merelle.

Miten vietät
aikaasi luonnossa?

– Vietän aikaani valokuvaten, kävellen, mietiskellen ja joskus ihan
vain rennosti oleskellen.

Mitä luonto voi
meille tarjota?

– Luonto tarjoaa kestävän tavan viettää kokonaisvaltaista ja hyvinvoivaa elämää.

Mikä on kiinnostavin puuta
hyödyntävä innovaatio?

– Mielestäni asuinrakentaminen on kaikkien aikojen puuinnovaatio.

Miten vaalit luonnon
monimuotoisuuta?

.

– Pyrin tuomaan esille luontoa sen kaikkine puolineen ja säilyttämään vierailemani paikat koskemattomina.

Elämää saaressa
Viime keväänä Pasi Markkanen toteutti pitkäaikaisen
unelmansa ja muutti vuodeksi Pellingin lähellä sijaitsevaan
saareen. Kaupungin vilinä on jäänyt taakse ja elämää
rytmittävät nyt luonnon ilmiöt ja niiden tarkkailu.
Metsä.fi-verkkolehdessä Markkanen kertoo luonnonkierrosta
ja elämästään saarella.
www.metsafi-lehti.fi
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YKSI MEISTÄ

LUONTO LAUTASELLA

Koulutukseltani
olen metsänhoitaja,
mutta koko urani
olen työskennellyt
paikkatietojärjestelmien parissa.

D
Kantarelli sisältää
runsaasti D-vitamiinia.
Se on myös hyvä
kaliumin, raudan ja
seleenin lähde.

Kasvupaikat

TEKSTI LAURA TICKLÉN • KUVA VEIKKO SOMERPURO

MMM Kirsi Valanne työskentelee sovellusasiantuntijana
Luontopalveluissa. Hän vastaa palvelupäällikön roolissa
koko valtion luonnonsuojeluhallinnon käytössä olevan
Suojelualuetietojärjestelmän eli SATJ:n kehittämisestä
ja ylläpidosta.
Millainen opiskeluja työtausta sinulla on?
– Koulutukseltani olen metsänhoitaja,
mutta käytännössä olen tehnyt koko urani paikkatietojärjestelmiin liittyviä töitä eri
julkishallinnon organisaatioissa: Metsäntutkimuslaitoksessa, Suomen ympäristökeskuksessa, Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapiossa ja Luonnontieteellisessä museossa.
Metsähallituksessa olen ollut töissä seitsemän vuotta.

Mitä tehtäviisi
palvelupäällikkönä kuuluu?
– Vastaan ympäristöhallinnon Uljas-järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvasta Suojelualuetietojärjestelmästä (SATJ). Olennaisinta palvelupäällikkönä on osata toimia
käyttäjän ja järjestelmätoimittajan välissä.
Palkitsevaa on päästä tekemään aidosti
40
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yhteistyötä heidän kanssaan. Kun saadaan
ratkottua jokin hankala tekninen ongelma
ja käyttäjältä tulee huojentunut kiitos, ne
hetket ovat parhaita.

Mihin Suojelualuetietojärjestelmää käytetään?
– Sitä käytetään eniten ELY-keskuksissa,
jotka perustavat yksityisiä luonnonsuojelualueita ja hankkivat valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin. Samoin sitä käytetään Metsähallituksessa ja ympäristöministeriössä luonnonsuojelualueisiin liittyvään
säädösvalmisteluun – tällöin on erityisen
kätevää, että molemmissa käytetään yhteistä
tietojärjestelmää. Kaikkiaan käyttäjiä on eri
organisaatioissa noin neljäsataa. Osa on niin
sanottuja selaajakäyttäjiä, osa tietoa tuottavia päivityskäyttäjiä. Viime keväänä Helmiohjelman myötä käyttäjien määrä lisääntyi.

Kantarelleja, pastaa
ja parmesaania
4 annosta

Parhaat kantarellimaastot
sijaitsevat maan etelä- ja
keskiosissa. Kantarelli eli
keltavahvero on koivun
juurisieni, joka ei viihdy
tiheissä ja synkissä metsissä.
Varmimmin kantarelleja
löytää valoisista ja tuoreista
sekametsistä. Kantarelli
kasvaa samalla paikalla
useiden vuosien ajan, joten
hyvät kantarellipaikat
kannattaa tarkastaa
vuosittain.

Satoaika

Mikä työssäsi on
nyt ajankohtaista?
– Kesän jälkeen kehitystyötä järjestelmätoimittajan kanssa on muutettu ketterämpään
menetelmään eli sprintteihin. Tämä on hyvä, nykyaikainen tapa toimia. Käynnissä on
myös koko Metsähallituksen tietohallinnon
toimintamallia uudistava projekti sekä konsernin ICT-palvelutoimittajan kilpailutus,
jotka tulevat tietysti vaikuttamaan omaankin työhöni ja SATJ:ään.

Miten vietät
vapaa-aikaasi?
– Korona-aikana moni harrastus on ollut
tauolla, mutta vastapainoksi on tullut käveltyä paljon lähiympäristössä ihan uusiakin
reittejä. Myös mökillä olen viettänyt tavallista enemmän aikaa.

.

6–7 dl pieniä kantarelleja
1 rkl voita
1 punasipuli suikaloituna
suolaa ja mustapippuria
350 g penne- tai perhospastaa
1 dl hyvää oliiviöljyä
2 rkl mietoa viinietikkaa
1 nippu rucolaa
1 rasia kirsikkatomaatteja
1 dl vastaraastettua parmesaania
Paista sienet voissa ja lisää paistamisen loppuvaiheessa
suikaloidut punasipulit, jotta ne hieman pehmenevät.
Keitä pasta suolalla maustetussa vedessä pakkauksen
ohjeiden mukaisesti. Älä keitä liikaa. Siivilöi pasta ja kaada tarjoiluastiaan.
Sekoita öljy, viinietikka, suola ja pippuri. Lisää öljyseos ja muut ainekset
pastan joukkoon, sekoita ja tarkista maku. Lisää tarvitaessa sormisuolaa
ja pippuria. Tarjoile salaatti haaleana.
Herkullisen salaatin voi valmistaa helposti retkikeittimellä metsässäkin.

Satokausi ulottuu kesäkuun
lopusta lokakuulle. Samalta
kasvupaikalta voi kauden
aikana saada useammankin
sadon.

Käyttö
Parhaimmillaan keltavahvero
on heti poimimisen jälkeen.
Kantarelli ei vaadi esikäsittelyä, ja siitä voi valmistaa
muun muassa herkullisia
piirakoita, keittoja ja kastikkeita. Sieni säilyy tuoreena
jääkaapissa jopa useita
päiviä ja sopii hyvin
pakastettavaksi.

.
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LYHYESTI

VIERASKYNÄ

TEKSTI HANNA KAURALA

Tonttikauppa on käynyt hyvin
POIKKEUKSELLINEN kesä on näkynyt myös Metsähallituksen tonttimyynnissä.
– Varauksia tuli kesäloma-aikaan selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lopullisiksi kaupoiksi ja vuokrasopimuksiksi varaukset realisoituvat kesälomien jälkeen, myyntipäällikkö Kari Männistö kertoo.
Männistön mukaan kysyntä on tänä vuonna kohdistunut aiempaa
kalliimpiin tontteihin. Kotimaata pidetään turvallisena lomakohteena
ja omaan vapaa-ajan asuntoon halutaan panostaa..
Tonttien suosiota voi selittää myös etätyö. Nyt varaudutaan siihen,
että mökillä pitää voida viettää aikaa milloin tahansa ja tehdä myös
etätöitä.
– Etätyö näkyy meillä myös siten, että kesällä on myyty poikkeuksellisen paljon matkailukeskustontteja. Moni niistä on varustettu
hyvillä tietoliikenneyhteyksillä. Lisäksi matkailukeskuksissa on ympäri
vuoden hyvät harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Erityisesti pyöräily
on kasvattanut suosiotaan.
Matkailukeskuksista hurjaa vauhtia kehittyvä Syöte on koettu eri-

tyisen kiinnostavaksi. Syötteellä on uusi LumiAreena ja KideHotelli,
tulipalossa vaurioitunut Hotelli Iso-Syöte avasi ovensa uudistuneena
Tunturihotellina – ja lisää palveluita on tulossa.
– Meilläkin on vireillä useampia sopimuksia yritysten kanssa, Männistö selvittää.
– Kavereiden kokemukset painavat myös tontteja hankittaessa. Moni
on innostunut kuullessaan, että työkaveri tekeekin töitä esimerkiksi
Ylläkseltä käsin ja päätynyt ostamaan tontin itsekin. Hienot maisemat
ovat tärkeitä, ja niitä löytyy matkailukeskuksissa.
– Rantatontteja kysytään paljon Uudeltamaalta. Siellä meillä ei ole
tarjontaa, mutta Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Savon tontit ovat melko
hyvin saavutettavissa pääkaupunkiseudulta.
– Yritystonttien osalta tilanne on toinen. Varsinkin rahoittajat ovat
varovaisia uusien hankkeiden kanssa. Toisaalta monille mökkiyrittäjille kesä oli hyvä. Nyt on hyvä aika rakentaa uutta, koska työvoiman
saatavuus on parantunut ja rakennusmateriaaleja voi saada aiempaa
edullisemmin.

.
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Uusikaupunki tavoittelee kalaklusterin kasvua
UUSIKAUPUNKI on lähtenyt ensimmäisenä rannikkokuntana miettimään, miten kunta voisi aktiivisesti edistää kalankasvatusta. Samalla
etsitään keinoja Uudenkaupungin seudun roolin vahvistamiseen kalaalan paikallisena keskuksena.
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa lisää kalankasvatusta – ja
samalla ottaa ympäristö, kunta ja kansalaiset mukaan sijoittamisen
suunnitteluun ja vesialueiden käyttöön.
Kaupungin johtamassa hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka
avulla sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio, kuten Metsähallitus, voi edistää kalankasvatusta esimerkiksi
hakemalla ympäristölupaa, kilpailuttamalla vesialueen käyttöä sekä
hallinnoimalla luvanvaraista toimintaa. Metsähallitus on mukana

hankkeen ohjausryhmässä.
Hankkeessa on analysoitu Uudenkaupungin alueelta kalankasvatuksen eri tuotantovaiheille soveltuvia vesialueita. Tarkastelu on
kohdistettu kirjolohen kasvatukseen merialueilla ja siinä otetaan huomioon koko kasvatetun kalan arvoketju. Hankkeessa tarkastellaan sekä
suojaisampaa merialuetta vaativaa poikaskasvatusta että avomerellä
toteutettavissa olevaa jatkokasvatusta.
Mahdolliset tulevat kalankasvatuksen hankkeet käyvät läpi normaalin ympäristöluvitusprosessin, mikä käsittää muun muassa
arvioinnin hankesuunnitelman vaikutuksista kohdealueen vesistöön
ja asukkaiden kuulemisen lain mukaisesti. Hanke on päättymässä
loppuvuodesta.
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Susien DNA-keräys laajenee
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mpärilläsi oleva ilma on aina tulvillaan näkymättömiä seuralaisia – mikrobeja. Sisätiloissa sinua
ympäröivä mikrobilajisto ei ole kovin rikas, mutta ulko-ovesta astuessasi se monipuolistuu. Kävelyretkellä kaupungin kortteleissa kohtaat melko vaihtelemattoman mikrobilajiston. Sen sijaan
puistoissa ilman mikrobilajisto on asfaltoituja alueita moninaisempi. Nurmikon hallitsemilla
alueilla ilman mikrobilajisto ei kuitenkaan saavuta puustoisempien puistojen lajiston rikkautta.
Kaikkein moninaisinta ilman mikrobilajisto on luonnontilaan ennallistetuissa puistoissa ja luonnontilaisissa metsissä.
Ilmassa leijailevat mikrobit eivät ole merkityksettömiä ihmiselle. Arvioiden mukaan vedämme keuhkoihimme
tuhansittain mikrobeja jokaisella sisäänhengityksellä. Lisäksi mikrobeja päätyy ihollemme ja mahdollisesti myös
suolistoomme. Siten ilmassa leijailevat ja erilaisille pinnoille päätyneet mikrobit vaikuttavat ihmisen oman mikrobilajiston koostumukseen. Ihmisen mikrobilajisto on tärkeä terveytemme määrittäjä. Reilun kymmenen vuoden
kiihkeä tutkimustyö on opettanut, että lähes sairaudessa kuin sairaudessa kehomme mikrobilajisto on muuttunut.
Moderni elämäntyyli on muokannut ihmiskehon mikrobilajistoa. Yhdysvaltalaisilla ja eurooppalaisilla on
huomattavasti alkuperäiskansoja köyhempi mikrobilajisto. Terveyttämme monilta osin tukeneet menestysaskeleet, kuten antibiootit ja elintason nousu, sisältävät myös yllättävän kääntöpuolen. Nämä tekijät, kuten myös
kaupungistuminen ja sisätiloihin keskittyvä elämäntyyli puhumattakaan teollisesta ruokavaliosta, ovat luoneet
länsimaisille ihmisille omanlaisensa kehon mikrobilajiston, joka ei näytä tukevan terveyttämme.
Länsimaisen elämäntyylin levitessä maapallolla tutkijat ovat huolestuneet, että evoluution myötä tärkeiksi
seuralaisiksemme kehittyneet mikrobilajit katoavat. Tämän vuoksi laajassa kansainvälisessä hankkeessa suolistomikrobeja kerätään ympäri maailmaa ja säilötään tuleville
sukupolville. Toisaalta, kunnianhimoinen tavoite siirtyä vihreään talouteen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu
ovat kansainvälisesti kasvavia suuntauksia. Ne, kuten myös
kaupunkien viihtyisyyden lisääminen viheraluein, tukevat
myös terveyttä turvaamalla mikrobilajiston rikkautta ja
lisäämällä ihmisten yhteyttä monipuolisiin mikrobiympäristöihin.
Omasta mikrobilajistostaan huolestuneen kannattaisi
säännöllisesti vierailla vihreissä ympäristöissä. Tarkkaa suositusta terveyttä edistävän mikrobikylvyn määrästä ei vielä osata antaa, mutta vaikuttaa siltä, että kerta viikossa
ei riitä. Luonnon mikrobit säilyvät iholla vain vuorokauden verran, mutta tämä ei tarkoita, etteikö terveyshyöty
voisi kantaa tätä pidemmällekin. Vierailukohdetta valitessa kannattaa suosia luonnontilaisia ympäristöjä. Uusimman tutkimuksen mukaan luonnon monimuotoisuutta tukeva alue on hyväksi myös ihmisen terveydelle,
todennäköisesti juuri lisääntyneen mikrobialtistuksen vuoksi. Suomalainen luonnontilainen metsä on täydellinen
mikrobikylpylä.
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DNA-seurannalla saadaan tietää susista asioita, jotka eivät paljastu
millään muulla menetelmällä. Sen avulla tunnistetaan susiyksilöitä ja
saadaan selville alueen reviirien määrä ja niiden rajat. DNA voi kertoa
myös siitä, kuinka monta sutta yksittäisellä reviirillä on. Analyysien
perusteella voidaan tunnistaa yksilöiden välisiä sukulaisuussuhteita –
etenkin, onko reviirillä vanhemmat ja uudet jälkeläiset. Näin saamme
suden kannanarviointiin tietoa lisääntyvistä yksilöistä.
DNA-analytiikka on ollut osa Luonnonvarakeskuksen susikannan
seurantaa vuodesta 2015, mutta toistaiseksi vain osalla reviireistä. Talvella 2020–2021 DNA-näytekeräys laajenee kaikille susien laumaja parireviireille. DNA analysoidaan susien ulosteesta, jota kerätään
näytteeksi marraskuun alusta helmikuun loppuun.
Luke kouluttaa vapaaehtoisia osaksi Suomen riistakeskuksen koordinoimaa näytekeräysverkostoa. Verkosto koostuu vapaaehtoisista

Mikrobikylpy metsässä

luonnossa liikkujista, kuten metsästäjistä ja muista luontoharrastajista.
Kullekin keräysalueelle on nimetty vähintään yksi vastuuhenkilö, joka
jakaa ohje- ja näytekeräysmateriaalin kerääjille, ottaa vastaan alueen
näytteet ja toimittaa ne edelleen analysoitavaksi. Kerääjiä ja vastuuhenkilöitä tarvitaan lisää, kun keräysalue laajenee.
Uudet koulutukset järjestetään lokakuussa verkkokoulutuksina.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä susilife@luke.fi. Kerro viestissäsi, mistä
olet kotoisin, millä alueella voisit liikkua näytekerääjänä tai oletko
kiinnostunut toimimaan yhteyshenkilönä.
Lisää tietoa näytekeräyksestä löydät osoitteesta
www.riistahavainnot.fi.
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DNA-seurantaa kehitetään SusiLIFE-hankkeessa, jota toteuttavat
Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen
poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

FT Jenni Lehtimäki on Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija. Hän väitteli
vuonna 2017 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnasta
aiheenaan biodiversiteettihypoteesi, jonka mukaan kaksi kansainvälistä
megatrendiä eli luonnon kirjon köyhtyminen ja elintasosairauksien yleistyminen
ovat yhteydessä mikrobialtistuksen välityksellä. Hän jatkaa edelleen aiheen
tutkimista ja etsii tapoja, joiden avulla mikrobikylpyjä voitaisiin tuoda
suomalaisten arkeen.
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