Metsähallituksen lehti • 1 • 2020

Tuloja
yhteiskunnalle
ja hyvinvointia
kansalaisille
sivu 6

Ilmasto-ohjelmalla
kestäviä ratkaisuja
sivu 8

Yhteistyö lisää
suojelutoimien vaikuttavuutta
sivu 10

KUVA JERE MALINEN
KUVA VEIKKO SOMERPURO

Tässä numerossa

18

16

22

Kestävän kaivostoiminnan
verkosto pyrkii lisäämään
avoimuutta.
4

Palstan reunalta

5

Ajankohtaista

Kotimaiselle kalalle kova kysyntä
Siparila kasvoi paikallisesta toimijasta
kansainväliseksi yhtiöksi

26
Biomateriaalit
innostavat tutkijoita
28

6
Tuloja yhteiskunnalle ja hyvin-

Hybridiharvesteri tuo metsään
lisää hevosvoimia

vointia kansalaisille
10

Yhteistyö lisää suojelutoimien
vaikuttavuutta

12

Alue-ekologinen verkosto täydentyi
arvokkailla luontokohteilla

14

Ruka-Kuusamo investoi maastopyöräilyyn

16
2

Ilmasto-ohjelmalla edistetään
kestäviä ratkaisuja

Verkosto kehittää kaivostoiminnan
vastuullisuutta
1 • 2020

KUVA JARI SALONEN

8

28

32

34
36
37

KUVA MARKKU TISSARINEN

18

Luonnon konserttisalissa
taide tukee tiedettä

10

Metsä.f i 1/2020
Metsähallitus on valtion liikelaitos ja monipuolisen biotalouden edelläkävijä, jonka
hallinnassa on kolmannes Suomen pintaalasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita

Rakentavaa yhteistyötä

siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman
hyvin koko yhteiskuntaa.

Pilkkivapapäivään osallistui
yli 350 lasta ja nuorta

Metsä.fi on Metsähallituksen
sidosryhmälehti. Lehti on painettu

Metsäsuhteita: Gita Kadambi

ympäristömerkitylle paperille.
www.metsafi-lehti.fi

38

Yksi meistä

39

Luonto lautasella

Osoite: Metsähallitus, PL 94, 01301 Vantaa
Internet: www.metsa.fi
Puhelin: 0206 39 4000
Vastaava toimittaja: Terhi Koipijärvi
Toimittaja: Sari Hiltunen

Lyhyesti

Toimitus: Leena Hulsi,
Viestintätoimisto Jokiranta Oy
Taitto: Viestintätoimisto Jokiranta Oy
Kannen kuva: Markku Tissarinen
Osoitteenmuutokset:
metsafilehti@metsa.fi
Aineisto toimitukseen:
Metsä.fi 2/2020 10.8.2020 mennessä.
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää ja
toimittaa Metsä.fi-lehteen lähetettyjä
tekstejä.
ISSN 1458-4719 (verkkoversio)

34

KUVA PÄIVI LAZAROV

40

1 • 2020

3

PALSTAN REUNALTA

Korona
vaikuttaa
kaikkeen

E

lämme koronaviruksen leviämisen johdosta hyvin poikkeuksellista aikaa. Koronan
vaikutukset ulottuvat meidän kaikkien
arkeen ja pakottavat myös organisaatiot
mukauttamaan toimintaansa.
Myös me Metsähallituksessa seuraamme tilannetta tarkasti ja sopeutamme toimintaamme
viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Toistaiseksi työt
maastossa ovat jatkuneet, ja toimistoissa työskentelevät ovat siirtyneet etätöihin. Olemme myös sulkeneet
luontokeskukset ja Tiedekeskus Pilkkeen sekä siirtäneet
kaiken asiakasneuvonnan verkkoon ja puhelinpalveluksi. Nopeasti muuttuvien tilanteiden vuoksi myös Metsä.fi-lehti julkaistaan tällä kertaa poikkeuksellisesti vain
verkkoversiona.
Koronatilanne on vakava, ja sen ratkaiseminen menee tällä hetkellä kaiken muun edelle. Samalla on kuitenkin varmistettava toiminnan jatkuminen sitten, että
kun tilanne jossain vaiheessa alkaa tasaantua. Sen takia
mekin jatkamme mahdollisuuksien mukaan normaalia
toimintaamme ja suunnittelemme vahvasti myös tulevaa.
Aloitimme vuoden alusta strategiatyön, jonka tavoitteena on kehittää toimintaamme vastaamaan entistä vahvemmin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja monimuotoisuuden turvaamiseen.
Strategiatyön aikana kartoitamme sidosryhmien odotuksia, kirkastamme vision ja vahvistamme vastuullisen
toimintamme perustaa.
Valtion maihin ja vesiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, ja niiden yhteensovittaminen on yksi Metsähallituksen ydintehtävistä. Pyrimme jatkamaan tiivistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja löytämään ratkaisuja,
jotka tuottavat yhteiskunnalle mahdollisimman suuren
kokonaishyödyn.
Olemme myös miettineet oman toimintamme tarkoitusta osana Metsähallituksen brändityötä. Tässä työssä
nousi vahvana esiin luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen sekä toimintamme
ylisukupolvisuus. Luonnon kanssa toimittaessa ei eletä kvartaalitaloudessa. Joudumme arvioimaan toimintamme
vaikutuksia pitkällä aikajänteellä niin, että myös tulevat sukupolvet pystyvät nauttimaan monimuotoisesta luonnosta
ja sen tuottamista ekosysteemipalveluista.
Olen toiminut Metsähallituksen pääjohtajana nyt vajaan kolme kuukautta ja olen vaikuttunut siitä monipuolisesta osaamisesta, jota talosta löytyy. Poikkeuksellisina aikoina korostuu toiminnan vastuullisuus, ja se on myös
Metsähallituksen toiminnan perustana. Tekemällä yhteistyötä ja toimimalla vastuullisesti selviämme myös tästä
poikkeuksellisesta tilanteesta.

.

												
							
Vantaalla 25.3.2020
							Juha S. Niemelä
							Metsähallituksen pääjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Metsähallitus
uudistaa strategiansa
METSÄHALLITUKSEN strategian uudistaminen käynnistyi alkuvuodesta. Strategiatyö pohjautuu vahvasti Metsähallituksen arvoihin,
uudistettuun brändiin ja vastuullisuuteen, joka on kaiken toiminnan
perustana. Metsähallitus saa kevään aikana uudet omistajapoliittiset
linjaukset, jotka otetaan myös huomioon strategian uudistamisessa.
Edellinen strategiakausi kattoi vuodet 2016–2020. Tänä aikana moni
asia on muuttunut. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden
heikkeneminen ovat nousseet megatrendeiksi, jotka vaikuttavat sekä
kansainväliseen päätöksentekoon että yksittäisten ihmisten valintoihin.
– Haluamme strategiatyön avulla kehittää toimintaamme vastaamaan
entistä vahvemmin näihin globaaleihin teemoihin, pääjohtaja Juha S.
Niemelä painottaa.
Strategiatyössä hyödynnetään myös Metsähallituksen kirkastettua
brändiä, jota on valmisteltu viime vuodesta lähtien.

– Brändityössä on mietitty Metsähallituksen olemassaolon tarkoitusta. Päädyimme lopulta kiteytykseen, jossa työmme tarkoitukseksi
määritellään ”luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien”, viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi kertoo.
Kiteytys kuvaa Metsähallituksen toiminnan ydintä, jossa kaikki lähtee
luonnosta ja sen arvostamisesta mutta jossa on mukana myös vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Yhteisellä varallisuudella tarkoitetaan kaikkia aineettomia ja aineellisia hyötyjä, joita valtion maat ja vedet tarjoavat.
Kirkastettu brändi ja syksyllä valmistuva strategia tulevat viitoittamaan Metsähallituksen toimintaa tulevina vuosina.
– Strategia laaditaan seuraavalle nelivuotiskaudelle, mutta sen taustalla oleva tarkoitus ja siihen olennaisesti kytkeytyvä ylisukupolvisuus
velvoittavat meitä miettimään kaikkia ratkaisujamme myös pidemmällä
tähtäimellä, Niemelä painottaa.

.

Poikkeustilanne tuo
muutoksia palveluihin
METSÄHALLITUS noudattaa viranomaisten ohjeita ja varovaisuusperiaatetta koronaviruksen vuoksi. Tilannetta seurataan ja muutoksista
tiedotetaan metsä.fi-sivustolla.
Luontokeskusten ja Tiedekeskus Pilkkeen yleisöpalvelut, ryhmäopastukset ja tapahtumat on peruttu toistaiseksi.
Metsähallituksen asiakasneuvonta luontokeskuksissa, Tiedekeskus
Pilkkeessä ja muissa asiakaspalvelupisteissä on keskeytetty toistaiseksi.
Metsähallituksen tuottamat verkko-, some- ja puhelinpalvelut jatkuvat.
Osassa luontokeskuksia ja asiakaspalvelupisteitä Metsähallituksen

kumppaniyrittäjät tuottavat palvelut. Ajantasaista tietoa palveluista
saa Luontoon.fi-sivustolta ja luontokeskusten palvelunumeroista.
Luontokohteissa voi retkeillä ja eräillä normaaleja sääntöjä ja
viranomaisten ohjeistuksia noudattaen. Kehotamme välttämään suosituimpia ja syrjäisimpiä kohteita.
Metsähallitus on ohjeistanut omaa toimistoilla työskentelevää henkilöstöään tekemään etätöitä ja pitämään palaverit Skype-yhteyksin.
Maastossa työskentelevät jatkavat työtään normaalisti. Metsähallitus
seuraa viranomaisten ohjeita ja sopeuttaa toimintaansa sen mukaisesti.

.

LASTUJA

KUVA VASTAVALO

NYT ON AIKA
suunnitella kesän
retkikohteita. Metsähallituksen Luontoon.fiverkkopalvelusta löydät
tietoa kaikista Suomen
kansallispuistoista ja
muista hyvistä retkikohteista. Lisätietoa
www.luontoon.fi

ETSITKÖ SOPIVAA
rantatonttia tai lomapaikkaa matkailukeskuksen tuntumasta?
Metsähallituksella on
tarjolla suuri määrä
Laatumaa-tontteja eri
puolella Suomea, jokien
ja järvien rannoilla sekä
tuntureilla. Lisätietoa
www.laatumaa.fi

< Kuohuvia könkäitä Oulangan kansallispuistossa.

MUISTATHAN
maksaa kalastonhoitomaksun, jos olet iältäsi
18–64-vuotias ja kalastat
vieheellä tai pyydyksillä
tai ravustat. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa
yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko
maassa. Lisätietoa
www.eraluvat.fi

OLETPA ALOITTELEVA
retkeilijä tai kokenut
eränkävijä, Retkeilyn
ABC -verkkopalvelusta
löytyy monenlaisia vinkkejä retkeilyyn. Sivustolta saat vinkit niin lasten
kanssa retkeilyyn kuin
vaativampiinkin yön yli
kestäviin eräretkiin. Lisätietoa: www.luontoon.fi/
retkeilynabc
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Tuloja yhteiskunnalle ja
hyvinvointia kansalaisille
Metsähallitus juhli viime vuonna 160-vuotista historiaansa
kestävien tekojen merkeissä. Onnistuneen merkkivuoden
aikana edistettiin laajasti vastuullisuutta ja lisättiin
alueiden elinvoimaa sekä ihmisten hyvinvointia.

M

etsähallituksen
toiminta oli viime
vuonna tuloksellista sekä ekologisen,
taloudellisen että
sosiaalisen hyvin-

voinnin näkökulmasta.
– Globaalit teemat, kuten ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen, näkyivät entistä vahvemmin
Metsähallituksen toiminnassa. Käynnistimme kattavan ilmasto-ohjelman, ja liiketoiminnan panostus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kasvoi lähes 12 miljoonaa
euroa edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo
Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.
Metsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 368,5 miljoonaa euroa ja tulos
129,2 miljoonaa. Metsähallitus saavutti sille
asetetun 138,9 miljoonan euron tuloutustavoitteen valtiolle. Liiketoiminnassa otetaan
huomioon luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö sekä saamelaiskulttuurin ja porotalouden edellytysten turvaaminen. Panostukset näihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin
olivat viime vuonna 77,6 miljoonaa euroa.
Metsätalous ylsi vaihtelevasta markkinatilanteesta huolimatta 2010-luvun toiseksi
parhaaseen toiminnalliseen tulokseensa.
Hyvä tulos saavutettiin hakkuumääriä lisäämättä. Metsähallituksen hakkuumäärät
määritellään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa yhdessä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.
Vuosittain valtion monikäyttömetsistä
korjataan noin kuusi miljoonaa kuutiometriä puuta bio- ja metsäteollisuuden tarpeisiin. Metsähallituksen hakkuissa erityishakkuiden osuus on kasvanut. Jatkuvapeitteistä
hakkuutapaa käytettiin kolmasosalla uudis6
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tettavista alueista.
Tuulivoimassa ja kaivannaisliiketoiminnassa jatkui positiivinen vire. Metsähallitus
on ollut mukana hankekehittämässä yli
kymmentä prosenttia Suomeen vuoden
2019 loppuun mennessä asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Viime vuonna aloitettiin Piiparinmäelle Oulujärven eteläpuolelle tähän mennessä Suomen suurimman
tuulivoimapuiston rakentaminen. Puiston
tuottamasta sähköstä puolet menee Googlen Haminan palvelinkeskuksen käyttöön.

Virkistystä kansallispuistoista
ja eräharrastuksista
Luonnon virkistyskäytön ja eräharrastusten
suosio jatkoi kasvuaan. Metsähallituksen
kansallispuistoissa ja muissa yleisökohteissa
vieraili viime vuonna 8,2 miljoonaa kävijää.
Eräilijät viettivät valtion alueilla 1,9 miljoonaa vuorokautta, joista maksullisen eräluvan
hankkineiden osuus oli yli 480 000 vuorokautta. Käyntimäärät ja eräharrastukset
heijastuivat myös paikallistalouteen: kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja
muiden kohteiden rahankäytön vaikutukset
olivat 305 miljoonaa euroa ja eräasiakkaiden
46,7 miljoonaa euroa.
Vuoden 2019 lopussa Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien vuosittaista
perusrahoitusta korotettiin 7,5 miljoonaa
euroa ja tulevaisuusinvestointeihin osoitettiin 19,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020.
Lisärahoitusta käytetään suojelualueiden
luontokartoituksiin, elinympäristöjen parantamiseen ja luontokohteiden retkeilyrakenteiden parantamiseen sekä korjausvelan
lyhentämiseen.
Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesillä on merkittävä rooli kotimaisen

kalan tuotannon mahdollistajana. Kalastuselinkeinoa halutaan tukea, ja tänä vuonna
valmistuu selvitys kaupallisen kalastuksen
yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä.

Hyviä toimintatapoja,
ilmastotekoja ja yhdenvertaisuutta edistettiin
Metsähallitus edisti vuoden aikana laajasti
sosiaalista vastuuta ja julkaisi yhtenä ensimmäisistä valtionhallinnon toimijoista
toimintatapaohjeen. Lisäksi Metsähallitus
uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa osana vastuullisuusohjelmaa.

– Tänä vuonna jatkamme vastuullisen
toimintamme vahvaa kehittämistä, jotta
voisimme vastata globaalista toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin ja löytää niihin
ratkaisuja. Uusi työn alla oleva strategiamme
asemoi toimintaamme yhä tiiviimmin globaaleihin viitekehyksiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä yrityksiä
ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin,
Niemelä linjaa.
– Tavoitteenamme on varmistaa, että
kaikilla – myös tulevilla sukupolvilla – on
mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.

.

VUOSI
2019
Metsähallitus täytti 160 vuotta vuonna 2019. Vuotta
juhlittiin #160kestäväätekoa-somekampanjalla, joka
viesti sekä juurevuudesta että eteenpäin katsomisesta.
Vuoden aikana toteutetut 160 kestävää tekoa kumpusivat
vastuullisesta toiminnasta – joko arkipäiväisestä työstä
tai uusista, juhlavuoden kunniaksi tehdyistä teoista.

A V A I N L U V U T 2019

368,5

129,2

139,9

138,9

L I I K E VA I H T O, M I L J . €

T U LO S , M I L J . €

L I I K E V O I T T O, M I L J . €

T U LO U T U S VA LT I O L L E E D E L L I S E N

(366,4)

(124,8)

(138,1)

(102,9)

V U O D E N T U LO K S E S TA , M I L J . €

3,92
H E N K I LÖ S T Ö N V I R E
(S I TO U T U N E I S U U S,
I N N O S T U S J A E N E RG I A)
( A S T E I K K O 1–5 )

38
(38)

L I I K E VO I TO N
O S U U S L I I K E VA I H D O S TA , %

647

1 153

L I I K E TO I M I N N A N

KO KO KO N S E R N I N

H E N K I LÖ TY Ö V U O D E T

H E N K I LÖ TY Ö V U O D E T

(669)

6
(6)

I N V E S TO I N N I T
L I I K E VA I H D O S TA , %

(1191)

77,6
YLEISET YHTEISKUNNALLISET
V E LV O I T T E E T, PA N O S T U S ,
M I L J. €

43
(46)

VA LT I O N TA LO U S A R V I O I S TA
S A AT U R A H O I T U S , J U L K I S E T
H A L L I N T O T E H TÄVÄT, M I L J . €

Lue lisää Metsähallituksen vuosikertomuksesta.
Metsähallituksen vuosikertomus 2019: #160kestäväätekoa
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TEKSTI SARI HILTUNEN

Ilmasto-ohjelmalla
edistetään kestäviä ratkaisuja
Metsähallitus käynnisti ilmasto-ohjelman laatimisen
vuonna 2019 osana vastuullisuusohjelmaansa. Ohjelman
avulla pyritään sekä hillitsemään ilmastonmuutosta että
sopeutumaan sen aiheuttamiin muutoksiin.

S

uomi on sitoutunut Pariisin
ilmastosopimuksen toteuttamiseen. Lisäksi maamme
tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii sekä päästöjen vähentämistä että hiilinieluista huolehtimista.
– Haluamme olla mukana tuottamassa
ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään.
Ilmasto-ohjelma auttaa tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti oman toimintamme ilmastovaikutuksia ja kehittämään toimintaamme. Selvitämme arvoketjujen avulla myös
laajemmin tuotteidemme ja palvelujemme
vaikutuksia asiakkaidemme kasvihuonepäästöihin, kertoo ilmasto-ohjelman projektipäällikkö Johanna Leinonen.
Ilmasto-ohjelman päätavoitteisiin kuuluu hiilinielujen ja hiilivarastojen vahvistaminen sekä fossiilisten raaka-aineiden ja
energian korvaaminen uusiutuvilla raakaaineilla ja energialla. Tavoitteet näkyvät
sekä Metsähallituksen omassa toiminnassa
että arvoketjujen kautta myös laajemmin.
– Käynnistimme viime vuonna useita
hankkeita ja laskelmia, jotka tuottavat arvokasta tietoa ohjelman tueksi ja auttavat
kehittämään toimintaa entistä ilmastoviisaammaksi. Olemme muun muassa tilanneet Luonnonvarakeskukselta laskelman
valtion maiden hiilinieluista ja -varastoista.
Valtion monikäyttömetsät ja suojelualueet toimivat luonnon hiilinieluina ja
-varastoina. Monikäyttömetsien hiilinieluja
ja -varastoja voidaan vahvistaa useilla hyvään metsänhoitoon ja metsien käsittelyyn
liittyvillä toimilla. Metsähallituksen ilmastoviisas metsätalous -hanke on jo tuottanut valtion metsien hiililuokituksen, joka

8
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auttaa ottamaan ilmastonäkökulman huomioon valtion metsien hoidossa. Tärkeintä
hiilinielujen vahvistamisessa on huolehtia
metsien hyvästä kasvusta ja terveydestä.
Suojelualueiden metsät lisäävät puolestaan
valtion metsien hiilivarastoja.
– Hallitusohjelman mukaisesti Metsähallitukselle tullaan asettamaan hiilinielutavoite. Odotamme sen osalta vielä tarkempaa
tietoa omistajapoliittisista linjauksista ja
suunnittelemme sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet.

Hiilijalan- ja -kädenjälki
Ilmasto-ohjelmassa selvitetään myös Metsähallituksen hiilijalanjälki. Se kertoo, kuinka
paljon kasvihuonekaasuja syntyy Metsähallituksen omasta toiminnasta. Suurimmat
päästöt syntyvät asiakkaille toimitetun puun
korjuusta ja toimituksista, joiden aiheuttamia päästöjä on seurattu jo vuodesta 2005
lähtien. Päästöt ovat seurantajakson aikana
pienentyneet erityisesti kaukokuljetuksessa,
jossa on panostettu kuljetusten ympäristöystävällisyyteen ja taloudellisuuteen. Tämä työ
jatkuu myös tulevaisuudessa.
Vuonna 2020 laskentaan otetaan mukaan myös muu maastossa tapahtuva työ,
henkilökunnan matkustaminen, rakennusten energiankulutus sekä ICT-palvelut.
– Tavoitteena on pienentää Metsähallituksen hiilijalanjälkeä muun muassa vähentämällä energiankulutusta ja parantamalla
energiatehokkuutta sekä luopumalla öljyn
käytöstä kiinteistöjen lämmittämisessä.
Metsähallituksen toiminnalla on positiivisia ilmastovaikutuksia myös yhteiskunnan arvoketjuissa. Osana ilmasto-ohjelmaa
tehdään hiilikädenjälkilaskelma. Siinä selvitetään, minkälaisia hiilidioksidipäästöjen

vähennyksiä valtion mailta saatava aines- ja
energiapuu sekä tuulivoima tuottavat arvoketjuissa.
– Valtion maille rakennetaan tuulivoimaa ja Metsähallituksen toimittamasta
puusta valmistetuilla biotalouden tuotteilla
pystytään korvaamaan fossiilisia tuotteita ja
raaka-aineita. Nämä vaikutukset vähentävät
osaltaan kasvihuonepäästöjä.
Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi
ilmasto-ohjelmassa mietitään myös toimia
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo
luonnossa muun muassa lajiston muutoksina, ja muuttuneet sääolot aiheuttavat jo
monenlaista haittaa käytännön toiminnalle.
– Keskeinen keino ilmastonmuutokseen
liittyvien riskien hallitsemiseksi on sisällyttää ilmastonmuutosnäkökulma osaksi
kaikkea toiminnan suunnittelua ja riskien
arviointia.

.

Ilmasto-ohjelman
päätavoitteet:
• hiilinielujen ja -varastojen
vahvistaminen
• ilmastoviisaat ratkaisut, joilla
voidaan vähentää ja korvata
fossiilisten raaka-aineiden ja
energian käyttöä sekä Metsä-		
hallituksen omassa toiminnassa 		
että yhteiskunnan arvoketjuissa
• toimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

KUVA MARKUS SIRKKA

KUVA PETRI PUURUNEN

KUVA JUHO KUVA

KUVA TIMO ESKOLA

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo luonnossa. Metsähallitus pyrkii vahvistamaan valtion metsien
hiilinieluja ja -varastoja, edistämään uusiutuvan energian tuotantoa ja pienentämään puukuljetusten
hiilijalanjälkeä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
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TEKSTI LEENA HULSI • KUVA MARKKU TISSARINEN

Yhteistyö lisää
suojelutoimien vaikuttavuutta
Monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävän luontomatkailun edistäminen ovat Metsähallituksen Luontopalvelujen
toiminnan ydintä. Valtion myöntämä lisärahoitus antaa nyt
mahdollisuuden toteuttaa kattavampia suojelutoimia ja kuroa
umpeen retkeilypalvelujen korjausvelkaa.

V

iime vuoden lopulla Metsähallituksen Luontopalvelut sai hyviä uutisia: Luontopalvelujen
perusrahoitukseen tehtiin pysyvä tasokorotus
siten, että kuluvana vuonna rahoituksen määrää
nostetaan 7,5 miljoonalla eurolla ja ensi vuonna
9,5 miljoonalla. Lisäksi tuli tieto niin sanotuista
tulevaisuusinvestoinneista, jotka ajoitetaan vuosille 2020–21.
– Olemme erittäin iloisia lisärahoituksesta – sille on todella tarvetta.
Perusrahoituksen korotus antaa meille paremmat mahdollisuudet tehdä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Poikkeuksellinen ja nopeasti kriisiytynyt koronavirustilanne tilanne vaikuttaa nyt kuitenkin myös meidän suunnitelmiimme,
päällikkö Tuula Kurikka Luontopalveluista kertoo.

10

1 • 2020

Tänä vuonna Luontopalvelujen perusrahoitus on 38,8 miljoonaa
euroa. Luonnon ja kulttuuriperinnön suojelusta vastaava Kurikka kertoo, että rahoitusta kohdennetaan jo olemassa olevien suojelualueiden
hoitoon.
– Yhteiskunnan suojeluun kohdistamille investoinneille pitää
saada vastinetta. Paras kate suojeluun sijoitetuille varoille saadaan,
kun erilaisia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä hoidetaan mahdollisimman hyvin niiden vaatimalla tavalla. Näin tähän mennessä
rakennetusta suojeluverkostosta saadaan irti mahdollisimman suuri
suojelullinen hyöty.
Kurikka painottaa, että luonto vaatii hoitoa myös luonnonsuojelualueilla.
– Esimerkiksi metsät ja luonnontilaiset suot pärjäävät ilman hoitoa,

– Luonnontilaiset suot pärjäävät itsekseenkin,
mutta monet uhanalaiset luontotyypit vaativat
säännöllistä luonnonhoitoa säilyäkseen,
Tuula Kurikka sanoo.

mutta meillä on monia erittäin uhanalaisia luontotyyppejä, joiden
suojeleminen vaatii säännöllistä luonnonhoitoa ja seurantaa. Ilman
hoitotoimia muun muassa arvokkaat perinnebiotoopit, niityt, lehdot
ja paahdeympäristöt katoavat.

Luontokohteita ja
retkeilyalueita kunnostetaan
Tarpeeseen tulevat myös niin sanotut tulevaisuusinvestoinnit eli ympäristöministeriön kuluvalle ja ensi vuodelle myöntämä investointiraha.
– Rahoituksella toteutamme muun muassa luontokartoituksia ja
elinympäristöjen kunnostushankkeita. Elinympäristöjen parantaminen on osa valtakunnallista HELMI-elinympäristöohjelmaa, jolla
pyritään pysäyttämään Suomen luonnon köyhtyminen ja auttamaan
uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Yksi itselleni erityisen tärkeistä
asioista on se, että lintukosteikkojen kunnostamista päästään nyt edistämään, Kurikka kertoo.
Investointirahalla kurotaan umpeen myös suojelualueiden retkeilyrakenteiden korjausvelkaa, mutta kokonaan sitä ei vielä saada kuitatuksi.
– Luontomatkailu kasvattaa jatkuvasti suosiotaan, mikä on tietysti
hyvä asia. Samaan aikaan meidän on kuitenkin pidettävä huolta myös
luonnon hyvinvoinnista. Opasteiden, reittien, tulipaikkojen ja muiden rakenteiden pitää olla kunnossa, jotta retkeily olisi turvallista ja
jotta se ei kuormittaisi luontoa kohtuuttomasti.

Kaikki
osaaminen käyttöön
Lisärahoituksen ohella Kurikka iloitsee myös siitä, että Metsähalli-

tuksen eri tulosalueet tekevät nyt entistä tiiviimpää yhteistyötä monimuotoisuuden vaalimiseksi.
– Metsähallituksessa on valtava määrä tietoa, uutta teknologiaa
ja monipuolista osaamista. Yhteistyön ja hyvän suunnittelun avulla
voimme tukea toistemme toimintaa monin tavoin. Eri tulosalueiden yhteistyöllä myös suojelutoimien vaikuttavuus voidaan moninkertaistaa.
– Esimerkiksi raakkujokien kunnostaminen tehostuu, kun Luontopalvelut, Metsätalous ja Eräpalvelut tarkastelevat asiaa yhdessä valuma-aluenäkökulmasta. Silloin voidaan raakun lisäksi ottaa huomioon
luonnon monimuotoisuuden hoito laajemminkin ja kiinnittää huomiota myös vaelluskalojen sekä riistan tarpeisiin ja monikäyttömetsien
kestävään hoitoon, Kurikka sanoo.
Myös Luontopalvelujen sisällä on monenlaista osaamista ja useiden
alojen ammattilaisia, kuten suojelubiologeja, meribiologeja, arkeologeja ja paikkatietoasiantuntijoita.
– Väkemme liikkuu sulavasti niin sukelluspuvuissa, kumppareissa
kuin kauluspaidoissakin, Kurikka naurahtaa.
Kurikka korostaa, että suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteisiin ei koskaan ryhdytä summamutikassa. Toimenpiteiden taustalla on aina tarkkaa tietoa luontotyypeistä, lajeista,
kulttuurihistoriasta, arkeologisista kohteista ja muista mahdollisista
tekijöistä, jotka otetaan suunnitteluvaiheessa huomioon.
– Suunnittelussa hyödynnämme erinomaisia kartta- ja paikkatietojärjestelmiämme. Suunnitelmat tehdään monen asiantuntijan yhteistyönä, ja ne pohjautuvat aina tutkittuun tietoon. Lisärahoituksen
ansiosta meillä on nyt hyvät edellytykset tehdä entistä vaikuttavampia
toimenpiteitä monimuotoisuuden edistämiseksi.

.
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– Päivityksen yhteydessä löydettiin
paljon hienoja luontokohteita, jotka
on nyt rajattu toiminnan ulkopuolelle,
kertoo Suvi Haapalehto.
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Alue-ekologinen verkosto
täydentyi arvokkailla
luontokohteilla
Valtion maiden alue-ekologisen verkoston päivittäminen
Etelä-Suomessa on saatu päätökseen. Verkostoa päivitettiin
ja täydennettiin lukuisilla arvokkailla luontokohteilla
yhteensä noin 5 000 hehtaarin verran.

A

lue-ekologinen
verkosto perustettiin aikoinaan turvaamaan
luonnon monimuotoisuutta sekä valtion
talousmetsien luontoarvoja ja muita erityiskohteita. Verkoston
päivitysprojektissa on korjattu luontokohteiden karttatiedoissa olevia puutteita ja
verkostoa on täydennetty uusilla kohteilla.
Kohteiden etsinnässä on hyödynnetty digitaalisia karttatietoja ja tehty maastotarkastuksia. Arvokkaita vinkkejä uusista kohteista
on saatu Metsähallituksen työntekijöiltä,
luontojärjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä
sekä karttakyselyn avulla myös yksittäisiltä
kansalaisilta.
– Päivityksen yhteydessä löydettiin uusia
luontokohteita jopa 5 000 hehtaarin verran.
Joukossa on arvokkaita soita, luonnontilaisia metsiä, puroja, lähteitä sekä muita luontokohteita, jotka on nyt rajattu toiminnan
ulkopuolelle, iloitsee Etelä-Suomen päivitysprojektia vetänyt Suvi Haapalehto.
Haapalehto on aiemmin työskennellyt
ennallistamisen, luonnonhoidon sekä soihin ja metsiin liittyvien suojelutehtävien
parissa. Metsätalousinsinöörin tausta ja
vuosien hankekokemus Metsähallituksen
Luontopalveluissa antoivat hyvän pohjan
projektipäällikön tehtävään.

Vanhoja metsiä ja
luonnontilaisia soita
Päivityksessä eniten uutta pinta-alaa kertyi
luonnontilaisista soista ja iäkkäistä luonnontilaisista metsistä. PEFC-sertifikaatin
kriteerit täyttävät valtion maiden vanhat
metsät on siirretty suojelun piiriin EteläSuomessa jo aiemmin. Verkostoa täydennettiin iäkkäillä metsillä, jotka eivät vielä
täytä PEFC-sertifikaatin mukaista vanhan
metsän 160 vuoden ikäkriteeriä.

– Mietimme projektiryhmässä tarkkaan
mukaan otettavien kohteiden kriteeristöä.
Pelkkä ikä ei ole perusteena, vaan luonnontilaisuus tai ainakin luonnontilaisen kaltaisuus, lahopuun määrä, erirakenteisuus ja
muut vanhojen metsien tunnusmerkit painoivat valinnassa, kertoo Haapalehto.
”Suohöperöksi” tunnustautuva projektipäällikkö on iloinen erityisesti verkoston uusista suokohteista. Metsähallituksen uuden
ohjeistuksen mukaan luontokohteeksi luetaan nyt puustoltaan luonnontilaiset suot.
Ne ovat useimmiten metsätaloustoimien
ulkopuolelle jääneitä niin sanottuja kitu- ja
joutomaiden suokohteita, mutta joukossa
on myös puustoisia korpia ja rämeitä. Osa
suokohteista voi sopia myös luonnonhoitoon ja ennallistamiseen.
Vuosien mittaan Metsähallituksen ohjeistukset metsänhoidolle ovat tiukentuneet ja luonto- sekä virkistysarvot osataan
huomioida entistä paremmin. Päivityksen
yhteydessä on tarkistettu myös vanhoja virkistys- ja maisemakohteiden rajauksia. Kun
näiden kohteiden luonto- ja maisema-arvot

on saatu kartoitettua tarkemmin, on ylimääräiset suojavyöhykkeet poistettu kartoista.
Tästä johtuu joidenkin kohteiden pinta-alan
pieneneminen.

Yhteistä
löytämisen iloa
Haapalehto kehuu metsätalouden suunnittelijoiden ja kartoittajien työtä projektissa.
– Hyvin metsätalouden suunnittelijat
tuntevat alueensa. He lähettivät runsaasti
kuvia kohteista suoraan maastosta. Esimerkiksi lähteitä ja puroja ei toimistotyönä voi
edes löytää.
Nyt tehty päivitystyö on laajuudessaan
merkittävä, ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tarkemmin määritellyt kriteerit ja
metsätiimeille järjestetty koulutus mahdollistavat sen, että suunnittelijoiden on
entistä helpompi tunnistaa ja päivittää
uusia kohteita. Ajantasainen tieto arvokkaiden luontokohteiden sijainnista välittyy
karttatietona motokuskille saakka, mikä
pienentää puunkorjuussa virheiden mahdollisuutta.

.

Alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin 1990-luvun puolivälissä arvokkaiden
luontokohteiden ja valtion monikäyttömetsien virkistysarvojen vaalimiseksi.
Verkosto yhdistää luonnonsuojelualueita toisiinsa niiden ulkopuolella
sijaitsevien luontokohteiden ja ekologisten käytävien avulla.
Alue-ekologista verkostoa on vuosien mittaan täydennetty erilaisten
luontoinventointien, suojelupäätösten ja toimenpidesuunnittelun yhteydessä.
Vuonna 2015 käynnistettiin alue-ekologisen verkoston päivitysprojekti, jota on
toteutettu alueittain. Lapissa päivitys on jo saatu valmiiksi. Kainuun ja Pohjanmaan
päivitys on loppusuoralla, ja Etelä-Suomi saatiin päätökseen maaliskuun alussa.
Päivityksen yhteydessä arvioidaan verkoston toimivuutta ja tehdään verkostoon
tarvittavat korjaukset ja täydennykset. Tavoitteena on parantaa alue-ekologisen
verkoston toimivuutta ja laatua.
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KUVA VASTAVALO

Ruka-Kuusamo
investoi maastopyöräilyyn

TEKSTI HANNA KAURALA

Kuusamon kaupunki investoi Maaseuturahaston avulla Suomen
laajimpaan ja monipuolisimpaan maastopyöräilykohteeseen
miljoona euroa. Ruka Bike Parkin rakentaminen käynnistyy ensi
kesänä ja valmista on näillä näkymin kesällä 2021.

R

Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja
Mats Lindfors.
– Maastopyöräily on maailmalla iso trendi, ja koska meillä on jo nyt 180 kilometriä
pyöräilyreittejä, on luontevaa satsata infran
parantamiseen. Toivomme, että mahdollisimman moni innostuu kokeilemaan pohjoista pyöräilyä upeissa vaaramaisemissa,
kolmen kansallispuiston kainalossa, Lindfors sanoo.
Myös Rukakeskuksen johtaja Ville Aho
iloitsee maastopyöräilyn kehittämisestä.
– Me haluamme panostaa myös kotimaisiin asiakkaisiin ja tarjota heille vaihtoehdon
ulkomaan matkoille sekä pitkille lennoille,
Aho kertoo.
Aho miettii Rukan kehittämistä pitkällä
tähtäimellä, ja yhdeksi tärkeäksi tekijäksi
nousee kesäkauden kehittäminen.
– Uusi Village 2 Valley -gondolimme on
saanut loistavaa palautetta, Aho kertoo.
Maisemagondoli ja tuolihissi Village Express vievät huipulle ympäri vuoden, ja ne

ovat myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
käytettävissä.
– Jonkin verran gondoli on joutunut seisomaan kovien tuulien vuoksi ja mietimmekin nyt, mitä muita hyviä keinoja olisi
tunturin ylitykseen, Aho kertoo.

Viime joulukuussa aloitti toimintansa
myös uusi Ski-inn hotelli RukaValley. Se sijaitsee aivan gondolin ja Rukan Family Parkin tuntumassa. Huoneista ja huoneistoista
avautuvat vaihtelevat maisemat niin Rukan
huipun kuin Valtavaarankin suuntaan.

.

KUVAT RUKAKESKUS OY

uka-Kuusamon alueella on
jo nyt hyvät mahdollisuudet pyöräilyn harrastamiseen, mutta puolentoista
vuoden päästä maastopyöräilijät saavat nauttia
Suomen mittakaavassa ainutlaatuisesta
maastopyöräilyinfrasta. Luvassa on kymmenkunta uutta maastopyöräily- ja alamäkiajoreittiä sekä teknisiä harjoitteluratoja, joista ensimmäisten on tarkoitus valmistua jo
kesäkauden 2020 aikana.
– Rakennamme maastopyöräilystä Rukalle uutta kesäistä vetovoimatekijää. Matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen on
tärkeää, sillä siten voimme edistää alueen
elinvoimaa, varjella työpaikkoja ja säilyttää
paikalliset palvelut. Tässä olemme tehneet
loistavaa yhteistyötä Kuusamon kaupungin
kanssa. Talven käyttöaste on jo korkea, joten
kestävä tapa kehittää alueen matkailua on
panostaa kesään. Kesällä on tilaa ja palvelukapasiteettiä vapaana, tähdentää Ruka-

Ski-Inn-hotelli Ruka Valley avasi ovensa matkailijoille joulukuussa.

Hotellihuoneiden sisustuksessa on käytetty puuta.
1 • 2020
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Verkosto kehittää kaivostoiminnan vastuullisuutta
Metsähallitus on liittynyt Kestävän kaivostoiminnan
verkostoon. Verkosto kehittää työkaluja kaivostoiminnan
ja malminetsinnän vastuullisuuden edistämiseksi ja
konfliktien ehkäisemiseksi.

K

estävän kaivostoiminnan verkosto toimii kaivosalan ja sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Verkostossa ovat mukana kaivosteollisuuden lisäksi muun muassa MTK, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto sekä Paliskuntain
yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF.
– Toiminta perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Pyrimme siihen, että kaikki jäsenet tulevat kuulluiksi sekä ymmärretyiksi ja että he voivat vaikuttaa verkoston toimintaan, kertoo
verkoston pääsihteeri, Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.
Metsähallitus liittyi Kestävän kaivostoiminnan verkostoon viime
marraskuussa.
– Metsähallitus on tervetullut mukaan näihin keskusteluihin. Se
hallinnoi suuria maa-alueita, joilla harjoitetaan kaivostoimintaa ja
etsitään vilkkaasti malmeja, Yrjö-Koskinen sanoo.
Kaivannaispäällikkö Mika Hytösen mukaan Metsähallitus toteuttaa tavoitteellista vastuullisuusohjelmaansa liittymällä verkostoon.
– Hallinnoimiimme maihin kohdistuu paljon maankäyttöpaineita. Haluamme, että maankäytössä otetaan huomioon luontoarvot,
kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö sekä alueella toimivat elinkeinot, Hytönen sanoo.
Verkoston työhön osallistumalla Metsähallitus ottaa Hytösen mukaan vastuuta siitä, miten kaivosasioita Suomessa kehitetään.

Jatkuvaa arviointia
Verkoston perustamisesta tulee keväällä kuluneeksi kuusi vuotta.
Konkreettisena tuloksena verkosto on saanut valmiiksi työkalut
vastuullisen toiminnan kehittämiseen sekä kaivostoiminnassa että
malminetsinnässä.
Verkosto on järjestänyt kaivosyhtiöille koulutusta työkalujen
käyttöönotosta – apuna on myös verkoston palkkaama asiantuntija.
Verkoston luoma kaivosvastuujärjestelmä koostuu kahdeksasta arviointityökalusta. Järjestelmän rakentamisessa on käytetty apuna Kanadassa käytössä olevaa mallia, jota on räätälöity suomalaiseen yhteiskuntaan ja lainasäädäntöön sopivaksi. Alkuperäistä mallia on lisäksi täydennetty vesien hallintaan ja kaivosten sulkemiseen liittyvillä työkaluilla.
– Työkalut kattavat nyt kaivoksen koko elinkaaren. Sieltä löytyy
myös ohjeita ja tietoa vuorovaikutuksesta paikallisyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa, Yrjö-Koskinen kertoo.
Järjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden pitää kehittää toimintaansa jatkuvasti. Periaate on samankaltainen kuin luottoluokituksessa.
16
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Vastuullisuutta parantamalla yhtiöt voivat edetä asteittain kansallisen
lainsäädännön edustamalta C-tasolta B-, A-, AA- ja lopulta korkeimmalle AAA-tasolle.
Kaivosyhtiöt arvioivat itse määräajoin, miten ne ovat vastuullisuuden kehittämisessä edistyneet. Lisäksi yhtiöt sitoutuvat kolmen
vuoden välein ulkopuolisen asiantuntijan arvioitavaksi.
– Ensimmäiset ulkopuoliset arvioinnit tehdään näillä näkymin
vuonna 2021. Tuolloin selviää, ovatko itsearvioinnit pitäneet paikkansa, Yrjö-Koskinen kertoo.
Järjestelmään on sitoutunut tähän mennessä toistakymmentä kaivosyhtiötä. Yrjö-Koskisen mukaan on ymmärrettävää, että uuden
toimintamallin käyttöönotto vie aikansa.
– Isojen yhtiöiden on helpompi ottaa vastuullisuustyökalut käyttöön kuin pienten. Tärkeintä kuitenkin on liike. Toiveena on, että
ennen pitkää suurin osa kaivos- ja malminetsintäyhtiöistä olisi mukana järjestelmässä.

Vuoropuhelu sujuu
Verkostossa työ tehdään ryhmissä, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan, joskus tiiviistikin. Lisäksi verkoston hallitus kokoontuu neljä
kertaa vuodessa.
Vaikka päätöksiin vaaditaan kaikkien hyväksyntä, verkosto ei
Yrjö-Koskisen mukaan ole koskaan ajautunut asioiden käsittelyssä
umpikujaan.
– Asioista ei olla aina samaa mieltä, mutta verkostossa käyty
vuoropuhelu auttaa ymmärtämään toisen osapuolen näkemyksiä.
Se on jo melkoinen saavutus, kun vertaa tilannetta vuoteen 2012,
jolloin tapahtui Talvivaaran kaivosonnettomuus. Silloin osapuolet
kaivautuivat omiin poteroihinsa ja asiat menivät umpisolmuun, YrjöKoskinen sanoo.
Yrjö-Koskisen mukaan kaivostoimintaa tarvitaan myös jatkossa,
kunhan sen haitalliset vaikutukset ympäristöön ja muihin elinkeinoihin saadaan minimoitua.
– Ilmastonmuutoksen torjuminen on ihmiskunnalle valtava haaste. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on päästävä irti ja tuotettava
energia uusilla, vähäpäästöisillä teknologioilla. Niissä tarvitaan nikkeliä, kobolttia, litiumia, kuparia ja monia muita metalleja, jotka
saadaan käyttöön vain kaivosteollisuudesta.
– Emme voi siirtää vastuuta tässä asiassa kolmansille maille. Tarvittavat raaka-aineet on järkevää tuottaa maissa, joissa kaivostoiminnan vastuullisuutta voidaan valvoa. Suomi kuuluu tässä maailman
kärkijoukkoon, Yrjö-Koskinen sanoo.

.

– Verkostossa mukana olevat yhtiöt
sitoutuvat kehittämään toimintaansa
jatkuvasti. Tuloksia seurataan omin
ja ulkopuolisin arvioinnein,
Eero Yrjö-Koskinen sanoo.

Verkoston jäsenet
• Kaivosteollisuus ry
• Metallinjalostajat ry
• Teollisuusliitto
• Suomen Teollisuussijoitus Oy
• Suomen Kuntaliitto
• Lapin liitto

•
•
•
•
•
•

MTK
Metsähallitus
Paliskuntain yhdistys
Sitra
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF

1
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TEKSTI ja KUVAT JERE MALINEN

Kotimaiselle
kalalle kova kysyntä
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Monen kaupallisen kalastajan toimeentulo on riippuvainen
valtion vesialueista. Tarmo Tolvanen pyytää saimaannorpan
kanssa samoilla vesillä ja on oppinut välttämään vahingot.

S

amaan aikaan kun sisävesien kalan suosio kasvaa,
lisääntyy hiljalleen myös
kaupallisten kalastajien lukumäärä. Tarmo Tolvanen
kalastaa alueella, jossa trendi on päinvastainen.
Hän on nimittäin kalastanut työkseen
30 vuotta Saimaan norppavesillä. Hänen
verkkoihinsa ei ole vielä tarttunut yksikään
norppa.
Tänä talvena ensimmäinen vahinko oli
tosin lähempänä kuin koskaan. Kesken
verkonkoennan samaan avantoon kohahti
nimittäin norppa.

20
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– Muutama sekunti siinä katseltiin toisiamme. Sitten kaveri pulahti takaisin kotiinsa. Hetkessä verkkoon tuli kymmenen
metriä pitkä ja metrin korkea reikä, kalastaja
kertaa hymyssä suin sattumusta.

Kalakavereista
paras
Metsähallitus on juuri uusimassa kaupallisen kalastuksen sopimukset viideksi vuodeksi eteenpäin. Valtion norppavesillä rajoitukset ovat tiukkoja.
– Esimerkiksi verkkokalastus on kielletty
joulukuun alusta kesäkuun loppuun, Tolvanen kertoo.

Tolvasen kalavesistä kieltoalue kattaa
noin puolet. Ammattilainen tuntee rajoitukset ja osaa laskea pyyntinsä oikeaan aikaan ja
paikkaan ja välttää näin vahingot.
Mies pitää norppia parhaina kalakavereinaan. Enimmillään hän on nähnyt 14 eri
yksilöä samalla kalareissulla, mutta laajat
kiellot tuntuvat silti kohtuuttomilta.
– Kaupallinen kalastus Saimaalla tulisi
turvata.
Tolvasen aloittaessa kirjattiin Saimaalla
olevan kaupallisia kalastajia ja norppia yhtä
paljon, noin 200. Nyt hän laskee, että norppia on 400 ja yli 10 000 euroa kalastuksella
tienaavia kalastajia 42.

<< Tarmo Tolvanen on kalastanut työkseen
30 vuotta Saimaalla.
< Kotimaiselle kalalle riittää nyt kysyntää.
Kuvaava esimerkki muutoksesta on Rantasalmella Haukiveden rannalla sijaitseva
Saksansillan kalasatama.
– Meitä osakkaita eli ammattikalastajia
oli aikoinaan kahdeksan. Nyt suurin osa alkaa olla kirkkomaassa, Tolvanen surkuttelee.
Vaikka sisävesien kalastajien määrä on
nyt nousussa muualla, Saimaalle ei uusia
kalastajia juuri tule. Kotimaisen kalan kysyntä olisi parempaa kuin koskaan Tolvasen
työuran aikana, mutta kalastajat pelkäävät
norppavahinkoja.

Kalastaja kalastaa,
jalostaja jalostaa
Kaupallisen kalastajan ohjenuorana on alusta asti ollut, että kala pitää olla myytynä ennen kuin se nostetaan järvestä.
– En koskaan lähde järvelle katsomaan
pyydyksiä. Jos niitä haluaa katsella, on halvinta mennä kaupan hyllyille.

TEKSTI AKU AHLHOLM

Kaupallinen kalastus
sisävesillä lisääntyy
METSÄHALLITUS myöntää seuraavalle viisivuotiskaudelle kalastusluvan yli 300
kaupalliselle kalastajalle. Merialueilla ammattimainen kalastus vähenee edelleen,
mutta sisävesillä se on kasvussa.
Suurin osa valtion vesialueista on kaupallisen kalastuksen käytössä. Metsähallitus
myöntää lupia merialueille ja suurille järville mutta ei pienvesille.
Metsähallitus on Suomessa merkittävin kaupallisen kalastuksen lupien myöntäjä.
Seuraavalle viisivuotiskaudelle lupa myönnetään yli 15 000 verkolle, 150 lohenpyyntipaikalle, yli sadalle nuotalle tai troolille ja 200 isorysälle.
Lisäksi Metsähallitus luovuttaa kalastusoikeuksiaan kaupallisille kalastajille 160
osakaskunnassa. Kaupalliset kalastajat hyödyntävät myös yleisiä vesialueita merellä,
jossa heillä on vapaa pyyntioikeus. Pelkästään näillä alueilla kalasaaliin arvo on 19
miljoonaa euroa.
Erikoisuunnittelija Mikko Malin sanoo, että etenkin kuhakannat kasvavat sisävesillä. Kuha luo kalastajien elinkeinolle perustan. Myös särkikalat onnistutaan
nyt hyödyntämään kannattavasti.
– Kaupallinen kalastus tuo toimeentuloa harvaanasutuille alueille esimerkiksi
Itä-Suomeen ja Kainuuseen. Monesta metsurista tulee kalastaja, Malin vertaa.
Merialueilla kaupallinen kalastus hiipuu tiukkojen kiintiöiden, harmaahylkeiden
ja merimetsojen takia. Sisävesillä tilanne on toinen. Ilmaston lämpeneminen, mikä
ei sinänsä ole hyvä kehitys, on tuonut lisää kuhaa sekä ahventa ja luonut kalastuselinkeinolle uusia kalastusmahdollisuuksia.

.

Kesällä troolaan
muikkua.
On osattava kalastaa ja on oltava valmiit
myyntikanavat. Valtaosa Tolvasen vuotuisesta saaliista menee savonlinnalaiselle Erosen
Kalalle. Paras järjestely on sellainen, jossa
yksi kalastaa ja toinen jalostaa.
– Olen ulkoistanut kaiken mahdollisen
konekaluston huollosta alkaen. Tällöin kalastus työllistää tehokkaasti myös muita, ja
kaikki voivat keskittyä ydinosaamiseensa.
Tolvasella se on kalastus. Noin 30 000
hehtaarin kalavesillä talvet kuluvat 100–200
verkon kokemisessa. Kesällä hän troolaa
muikkua.
Lisäleipää tulee hoitokalastuksesta. Hän
poistaa vuosittain vesistöstä vähintään 200
tonnia kalaa.
Tolvanen laskee, että kyseiseen kalamassaan on sitoutunut noin 1 600 kiloa fosforia
ja 5 400 kiloa typpeä.
– Siitä jokainen voi laskeskella kaupan
kalatiskillä kotimaisen kalan ja Norjan kassilohen hiilijalanjälkeä.

.

Kalastusrajoituksilla
suojellaan norppaa
•

•
•
•

Saimaannorpan kannan koko on noin 400 yksilöä. Saimaannorpan
suurimmat uhat ovat kannan pieni koko, kalanpyydykset, ilmastonmuutos
sekä rantarakentamisesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuva pesinnän
häirintä.
Kalastusrajoituksilla sekä norpan pesinnän turvaamisella pyritään edistämään
norppakannan säilymistä ja kasvua.
Valtioneuvoston asetuksessa on lueteltu pyydykset, joiden käyttö on kielletty
saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Lisäksi verkkokalastus on kielletty
15.4.–30.6. välisenä aikana lukuun ottamatta muikkuverkkoja.
Maa- ja metsätalousministeriön perustamassa laajapohjaisessa yhteistyöryhmässä
selvitetään voimassa olevien kalastusrajoitusten toimivuus ja tuloksellisuus.
Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten
toimijoiden kanssa.

.
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TEKSTI MARIA LATOKARTANO

Siparila kasvoi
paikallisesta toimijasta
kansainväliseksi yhtiöksi
Ulko- ja sisäverhouspaneeleistaan tunnettu Siparila
uskoo vahvaan tuotekehitykseen ja panostaa
henkilöstönsä hyvinvointiin.

22
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Helsingin Katajanokalla sijaitseva
Allas Sea Pool on hyvä esimerkki
taidokkaasta puurakentamisesta.
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KUVA MARIA LATOKARTANO

– Tämä oksattomasta männystä valmistettu VIRE-sisustuspaneeli on suunniteltu yhdessä
Ristomatti Ratian kanssa, Siparila Oy:n toimitusjohtaja Juha Sojakka kertoo.

K
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un diplomi-insinööri
Juha Sojakka vuonna
2003 teki kaupat Vaajakoskella sijaitsevan Keski-Suomen Puukympit
Oy:n höyläämöstä, harva uskoi yrityksen menestykseen. Höyläämö
oli tehnyt tappiota, ja sen laitekanta oli vanhaa. Puupaneelit eivät liioin olleet muodikkaita, sillä suomalaiset suosivat sisustuksessa
maaleja ja tapetteja.
Sojakka kuitenkin uskoi liikeideaansa.
Yritys nimettiin Sojakan isoisän, Hilmer
Sojakan, kotikylän mukaan Siparilaksi –
kunnianosoituksena isoisän ja kyläläisten
puusepäntaidoille.

COAT-ulkoverhouspaneeli – piilonaulattava, kahteen kertaan pintamaalattu ulkoverhouspaneeli, jota ei työmaalla tarvitse
pintakäsitellä enää asennuksen jälkeen.
Vuonna 2014 yritys esitteli liimalla kiinnitettävät PALA-sisustuspaneelit ja vuonna
2017 leveät PLATTA-julkisivulevyt, joilla
rakennusten verhoilu on aiempaa helpompaa ja kustannustehokkaampaa.
– Pyrimme jatkuvasti kehittämään asiakkaalle helpompia tuotteita. Meillä ei ole
erillistä tuotekehitysosastoa, vaan koko henkilöstö osallistuu kehitystyöhön. Vuosittain
meillä on käynnissä pari, kolme projektia,
joista osa jalostuu uusiksi tuotteiksi, Sojakka
kertoo.

Jatkuvaa
tuotekehitystä

Työntekijät
voimavara

Siparilassa on aina uskottu tuotekehitykseen. Vuonna 2005 yritys toi markkinoille
ensimmäisen, erityisesti sauna- ja pesutilojen panelointiin soveltuvan puupaneelin.
Paneelin erikoisuus oli uusi, hengittävä pintakäsittelymenetelmä, jonka Siparila kehitti
yhdessä maalinvalmistaja Teknoksen kanssa.
Kolme vuotta myöhemmin syntyi TOP-

Vajaassa parissakymmenessä vuodessa Siparila on kasvanut 20 henkeä työllistävästä
paikallisesta toimijasta 110 henkeä työllistäväksi kansainväliseksi yritykseksi. Vaajakosken lisäksi yrityksellä on tuotantoa Myllykoskella, Parkanossa ja Kajaanissa.
Mekaaninen puunjalostus ei ole nuorten
silmissä kaikkein vetovoimaisin ala. Sojakka
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myöntää, että ala hyötyisi imagon nostatuksesta, mutta iloitsee siitä, että Siparilaan on
saatu rekrytoitua ammattitaitoista työvoimaa.
Työntekijöiden työtyytyväisyyteen suhtaudutaan yhtiössä vakavasti. Esimerkkinä
tästä on Siparilan vuonna 2009 toteuttama
työtapojen uudistus, jonka myötä työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia parannettiin ja henkilöstö otettiin mukaan
kehittämään yrityskulttuuria.
– Henkilöstömme on hyvin motivoitunutta ja itseohjautuvaa. Meillä ei esimerkiksi ole tuotannossa lainkaan esimiehiä, vaan
henkilöstö tekee ratkaisut itsenäisesti.

Puukuokka
jäi mieleen
Vuosien mittaan Siparila on tehnyt rohkeita
aluevaltauksia esimerkiksi terassikalusteiden
valmistamisen ja puurakentamisen suuntaan. Terassikalusteista yhtiö on sittemmin
luopunut terassilautojen valmistusta lukuun
ottamatta. Rakentamisessa yksi mieleenpainuvimmista projekteista on ollut Jyväskylän
Kuokkalaan valmistunut Puukuokka, johon
Siparila toimitti – ja lopulta myös asensi –

KUVA MIKA HUISMAN

Suomen luontokeskus Haltia on edustava puurakentamisen taidonnäyte.
Sen julkisivuissa on käytetty Siparilan valmiiksi maalattua ulkoverhouspaneelia.
palosuojatut ulkoverhouspaneelit.
– Kun olimme asentaneet ensimmäisen vaiheen paneelit, rakennuttajat rohkaistuivat ja tekivät toisen ja kolmannen vaiheen
asennukset itse, Sojakka naurahtaa.

Kiinnostus pohjoismaista
puutavaraa kohtaan on
suurempaa kuin koskaan.
Tapaus kuvaa hyvin Siparilan henkeä: vaikka yrityksen perusidea
on tuotteiden valmistus, ei asennus, yhtiössä ei arkailla kääriä hihoja
tilanteen niin vaatiessa.
– Puurakentamisen muutos edellyttää sitä, että isot rakennusliikkeet saadaan innostumaan puusta. Jotta saamme vauhditettua muutosta, meidän pitää pystyä tarvittaessa tarjoamaan osatoimituksia.

Tavoitteena
kansainvälistyminen
Vuosittain Siparila käyttää noin 80 000 kuutiometriä sahatavaraa. Sojakan mukaan suomalainen puu tunnetaan maailmalla laadustaan, ja esimerkiksi Siparlan TOPCOAT-ulkoverhouspaneelit
saavuttivat Pohjois-Amerikan markkinoilta nopeasti jalansijan.
Ponnisteluitta se ei silti käynyt.
– Oli yllätys, miten voimakasta markkinointia tuotteen myyn-

ti Pohjois-Amerikassa edellyttää. Käytännössä tuotteen on löydyttävä
Googlen ensimmäiseltä sivulta.
Lokakuussa 2019 Siparila yhdisti liiketoimintansa virolaisen Thermory AS:n kanssa. Thermory valmistaa lämpökäsiteltyjä massiivipuulaattoja ja -terasseja, vuorilautoja sekä saunamateriaaleja. Sojakan mukaan
yhteistyö mahdollistaa Siparilalle aiempaa nopeamman kansainvälisen
kasvun.
– Kiinnostus pohjoismaista puutavaraa kohtaan on suurempaa kuin
koskaan. Yhdessä pystymme tarjoamaan vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja rakentamiseen kansainvälisille markkinoille.

.

Siparila Oy
Perustettu: 2003
Toimitusjohtaja: Juha Sojakka
Liikevaihto: 33,3 miljoonaa euroa (2019)
Tuotteita: Siparila valmistaa muun muassa sisustuksessa ja
ulkoverhouksessa käytettäviä puupaneeleita, saunapaneeleita
ja terassilautaa.
Yrityksen tuotteita on käytetty muun muassa
seuraavissa kohteissa:
Allas Sea Pool, Helsinki
Puukuokka, 8-kerroksinen puukerrostalo, Jyväskylä
Bomba-hotelli, Nurmes
Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksio
Olympiastadion, Helsinki
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Biomateriaalit
innostavat
tutkijoita
Tutkijat etsivät uusia käyttömahdollisuuksia
biopohjaisille materiaaleille. Alan huiput ja
tutkimustuloksia hyödyntävät yrittäjät
jakoivat alan uusinta tietoa maaliskuussa
järjestetyssä seminaarissa.

B

iomateriaalien uusimmat
tutkimustulokset ja uusiin
ratkaisuihin
perustuvat
startup-yritykset esittäytyivät Aalto-yliopiston ja
VTT:n yhteisessä seminaarissa maaliskuun alussa.
Tilaisuuden järjesti osaamiskeskittymä FinnCERES, joka on Aalto-yliopiston
ja VTT:n yhteishanke. Keskittymässä on
mukana yli 200 tutkijaa ja biopohjaisista
materiaaleista liiketoimintaa kehittäviä yrityksiä, sijoittajia ja muita alan ammattilaisia.
FinnCERES perustettiin kaksi vuotta sitten
vahvistamaan polkua tutkimuslaboratorioista valmiiksi tuotteiksi. Hanketta rahoittaa
Suomen Akatemia, ja se on yksi Akatemian
kuudesta kärkihankkeesta.
– Luonto on todellinen materiaalipankki ja loputon inspiraation lähde tutkijoille.
Meillä on tavoitteena löytää biopohjaisille
materiaaleille myös kaupallisia sovelluksia
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutkimusta, kuvaa VTT:n tutkimusprofessori
26
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Tekla Tammelin, joka vastaa VTT:n puolelta FinnCERES-yhteistyöstä.

Monia mahdollisuuksia
Tilaisuudessa kolme alan tutkijaa esitteli uusimpia tutkimustuloksia. Puupohjainen materiaali on osoittautunut soveltuvan erinomaisesti muun muassa veden puhdistukseen, sillä
se kykenee poistamaan vedestä mikromuovia,
VTT:n tutkija Ilona Leppänen kertoi.
– Nanoselluloosan rakenne on hyvin
huokoinen ja verkkomainen. Kehitetty
menetelmä antaa mahdollisuuden nanoselluloosan avulla tarttua vedessä mikromuovipartikkeleihin. Aiemmin vettä on puhdistettu mikromuoveista mekaanisesti keräämällä.
Nanoselluloosaa olisi mahdollista hyödyntää
suodattamaan muovia vedestä jo ennen kuin
se päätyy vesistöihin, Leppänen sanoo.
Biomateriaaleja on myös mahdollista
hyödyntää aurinkoenergian tuottamisessa,
kertoo akatemiatutkija Kati Miettunen
Aalto-yliopistosta. Miettunen keskittyy
työssään biopohjaisiin materiaaliratkaisui-

hin, kuten biokomposiittiin, ja tutkii niiden
soveltumista aurinkokennojen kestävyyden
parantamiseen. Miettunen uskoo, että jos
aurinkokennojen käyttöikä kasvaa, niihin
myös investoidaan enemmän.

Luonto on
todellinen
materiaalipankki.
Nopeasti kaupallistettava mahdollisuus
biomateriaaleille löytyy muovin korvaamisesta pakkausteollisuudessa, kertoo VTT:n
tutkimusprofessori Ali Harlin.
– Biomateriaaleilla on selviä etuja verrattuna muoveihin. Ne on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, ja niitä hyödyntämällä
voimme vähentää fossiilisten hiilivarastojen
käyttöä ja vähentää hiilidioksidin määrää
ilmakehässä, Harlin sanoo.

– Suomi on edelläkävijämaa biomateriaalien
tutkimuksessa ja niiden kaupallisissa
sovelluksissa, sanoo World Bio Markets
-verkoston perustaja Alex Williamson.

Markkinat kasvussa
Yksi suurimmista biomateriaalialan kansainvälisistä tapahtumista on World Bio Markets. World Bio Markets -verkoston perustaja Alex Williamson vieraili FinnCERESseminaarin yhteydessä ensimmäistä kertaa
Suomessa. Williamson pitää Suomea edelläkävijämaana biomateriaalien tutkimuksessa
ja niiden kaupallisissa sovelluksissa.
– Suomi on ollut asiassa aloitteellinen ja
panostanut biomateriaalien kehittämiseen
muita maita enemmän, Williamson sanoo.
Sijoittajien kiinnostus ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ohjaava lainsäädäntö

ovat vauhdittaneet biomateriaalialan kehitystä, kuvaa Williamson. Biomateriaalien
markkinan ennustetaan kasvavan 207 miljardiin euroon lähivuosien aikana.
ESG-sijoittamisen eli kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sijoitettujen
varojen osuus on kasvussa. Yhä useampi
sijoitusrahasto ja pankki on sitoutunut sijoituspäätöksissään ottamaan huomioon
esimerkiksi sijoitusten ilmastovaikutukset.
– Viimeisen viiden vuoden aikana muutos on ollut selvä. Nyt sijoittajat ovat suoraan yhteydessä minuun ja yrityksiin, joita
edustamme. Käännekohta on ehdottomasti

jo saavutettu. Muutos on pitkälti kuluttajavetoinen, mutta myös sijoittajat vaikuttavat
siihen, että kestävästi tuotettujen tuotteiden
markkinat kasvavat, Williamson sanoo.
Suuri ja vielä hyödyntämätön potentiaali
biopohjaisille materiaaleille löytyy Williamsonin mukaan kuluttajamarkkinoilta. Hän
nostaa esille erityisesti vaateteollisuuden ja
henkilökohtaisen hygienian tuotteet.
– Ihmiset kaipaavat ihonsa lähelle yhä
enemmän tuotteita, joiden alkuperä on
luonnossa. Tässä näen suurimman markkinapotentiaalin tällä hetkellä, Williamson
luonnehtii.

.
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Hybridiharvesteri
tuo metsään lisää
hevosvoimia
28
28
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JM-Forest Oy:n metsäkoneyrittäjä Juha Neste
istuu tyytyväisen näköisenä uutuuttaan
kiiltelevän harvesterin hytissä. Kyse ole mistä
tahansa harvesterista, sillä alla on maailman
ensimmäinen sarjavalmisteinen hybridiharvesteri.

O

lemme Parkanon ja
Kankaanpään rajamailla
Metsähallituksen työmaalla. Uusi metsäkone
korjaa puuta suon laidan männikössä. Korva
rekisteröi nopeasti, että kone käy tasaisesti
tyhjäkäynnillä ja järeät männyt näyttävät siitä huolimatta liikkuvan vauhdilla – aivan
kuten kuljettaja lupasikin.
– Tämä kone ei hyydy, ja se on hieno
tunne. Mitä isompaa puuta, sen enemmän
voiman tunne korostuu. Sen ihan tuntee sormissaan, että nyt kyllä puu lähtee.
Hybriditekniikka toimii hyvin ja todella
nopeasti, Neste kertoo tuhannen tunnin
ajokokemuksella.

Sähkön ja
dieselin liitto
Hybridikone on kahden tekniikan hieno yhdistelmä: kun dieselmoottorin teho hiipuu,
sähkö tulee avuksi.
Peruskoneena hyrisee moderni dieselkone, mutta moottorin edessä on eksoottinen,
reaktoria muistuttava pieni sähkövoimala.
Normaalissa henkilöautossa hybridi
tarkoittaa isoa akkukapasiteettia. Metsäkoneessa tämä ei olisi mahdollista, sillä akut
eivät kestäisi kovaa konekäyttöä. Sen sijaan
metsäkoneen konehuoneessa hyrrää sähkömoottori sekä joukko superkondensaattoreita. Niiden käyttöikä on vuosia.
– Normaaliajossa sähkömoottori lataa
superkondensaattoreita, ja kun moottori
antaa merkin lisätehon tarpeesta, superkondensaattorit purkavat energian ja tasaavat kulutushuipun sekunnin tuhannesosien
tarkkuudella. Normaalissa metsäkoneessa

30
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moottori ottaisi lisää kierroksia, nyt kierrokset pysyvät vakaana, kertoo konetta alkumetreiltä asti suunnitellut Logset Oy:n
tekninen johtaja Juha Kivipelto.
Sähköllä saadaan koneeseen hetkellisesti
jopa 210 hevosvoiman lisäteho.
– Superkondensaattoreiden teholla konetta voisi ajaa kahdeksan sekuntia. Kuulostaa aika vähältä, mutta keskimääräinen
tehohuipun tarve on alle sekunnin, enimmillään muutaman sekunnin.

Lisää vihreyttä
puunkorjuuseen
Viiden vuoden kehittelyn tulos on laatuaan
ensimmäinen maailmassa. Markkinat ovat
paljolti maailmalla, mutta Suomen metsissäkin uudella tekniikalla on tulevaisuutta.

– Vihreys on päivän sana. Puu on ekologinen materiaali, joten sen korjuunkin pitää
olla mahdollisimman ympäristöystävällistä,
Kivipelto sanoo.
Näin nähdään Metsähallituksessakin.
– Tämä tukee meidän ilmasto-ohjelmam-

me mukaista tavoitetta vähentää päästöjä
puun korjuussa ja kuljetuksessa. Hybriditeknologiaa hyödyntäen on mahdollista
vaikuttaa puun korjuun hiilijalanjälkeen,
teroittaa Metsähallituksen asiakkuusjohtaja
Heikki Kääriäinen.

Polttoaineenkulutus
pienenee
Nesteellä on kokemusta metsäkoneiden
kanssa työskentelystä 30 vuoden matkalta.
Kun tarjoutui mahdollisuus hankkia Suomen ensimmäinen hybridiharvesteri, kaupat
syntyivät nopeasti.
– Uusi tekniikkahan kiinnostaa aina, ja
jonkun pitää olla se rohkea ensimmäinen.
Alkuvaiheen käyttökokemukset vaikuttavat
oikein hyviltä, yrittäjä toteaa.
Hybriditekniikka näyttäisi tuovan selkeää säästöä korjuukoneiden polttoainekuluihin. Mitä järeämpää puuta kaadetaan, sitä
suurempi säästö.
– Vuosituhannen vaihteessa oli normaalia, että tällaisen moton polttoaineenkulutus
oli noin litra korjattua puukuutiota kohden.
Tässä koneessa on polttoaineen kulutuksen
seurantalaite, ja sen mukaan on päästy selvästi pienempii lukuihin, Kivipelto kertoo.
Raskaassa metsätyössä koneiden hydrauliikka on lujilla. Usein liiankin lujilla, ja laiterikot ovat arkipäivää. Uudella tekniikalla
pystytään tasaamaan tehopiikkejä, jolloin
hydrauliikankin kuormitus vähenee. Tämä
tarkoittaa vähemmän letkurikkoja ja vähemmän maastoon valuvaa öljyä.
Sen verran mielenkiintoisesta uutuudesta on kyse, että myös Metsäteho Oy tutkii
uuden tekniikan vaikutuksia niin polttoainekuluihin kuin tuottavuuteenkin.

.

– Alkuvaiheen käyttökokemukset vaikuttavat oikein hyviltä,
tuumii Juha Neste motokuskin maisemakonttorissa.

Hybridiharvesteri edistää ympäristöystävällistä puunkorjuuta.
Kierrosten noustessa harvesteri hyödyntää sähköstä saatavaa lisätehoa.
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Luonnon konserttisalissa
taide tukee tiedettä
Ihmisiä herätellään luonnonsuojelun tärkeyteen taiteen
keinoin. Vahvasti visuaalisen ja elämyksellisen luontotapahtuman päätähtenä pörrää kartanokimalainen.

M

issä sävellajissa surisevatkaan kimalaisen
siivet? Säveltäjä Max
Lilja on elänyt viime
kuukaudet Bombus
hypnorumin eli kartanokimalaisen maailmassa ja osaa kertoa
vastauksen.
– Kimalaisen siipien nuotti on D ja kuningattaren välillä C tai F kuningattaren
koon mukaan vaihdellen. Musiikissa ei
kuitenkaan ole tarkoitus jäljitellä kimalaisen ääntä vaan ennen kaikkea kertoa yhden
kimalaisyhdyskunnan tarina vuoden ajalta,
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Lilja kertoo.
Lilja on yhdessä kollegansa, säveltäjä
Ringa Mannerin, kanssa luonut musiikin
monitaiteelliseen Luonnon konserttisali -tapahtumaan. Kolmen tapahtuman kokonaisuudesta vastaa Metsähallitus, ja luonnossa
esitettävän tapahtuman tarkoituksena on ihmisten luontosuhteen syventäminen uudella
tavalla. Kullakin tapahtumapaikkakunnalla
elämyksellinen luontopäivä huipentuu esitykseen, joka yhdistää tanssia, animaatiota,
valoja ja musiikkia.
Konsertin käsikirjoittaja ja tuottaja on
Anttoni Palm. Palm vetää Artlab-kollektii-

via, joka on suunnitellut esityksen taiteellisen toteutuksen. Artlab on ollut aiemminkin mukana projekteissa, joissa muutetaan
tieteellistä tietoa taiteeksi. Nyt työn alla on
kuitenkin isompi hanke.
– Liikkuvia osia on niin paljon, että vähän kauhistuttaa, Palm naurahtaa.

Luvassa upea luontopäivä
Luonnon konserttisali on alun perin latvialainen konsepti. Latviassa tapahtuma
on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2006
alkaen. Metsähallituksen Luontopalvelujen
projektipäällikkö Heli Rekiranta on vierail-

laiset häviävät, niiden mukana suurin osa
kasvilajeista kuolee, itsekin luonnontieteilijän taustan omaava Palm sanoo.

KUVA VASTAVALO

Mitä kaikkea tapahtuukaan kartanokimalaisen pesässä vuoden aikana?
Säveltäjä Max Lilja ja tuottaja Anttoni Palm
(oik.) ovat luoneet musiikillisen tarinan
kimalaisyhdyskunnan elämästä.

Konsertti luonnon keskellä
Palm on paneutunut kartanokimalaisen elämään huolellisesti. Apuna ovat pakastimesta
löytyvät parisenkymmentä kimalaista, jotka
hän on saanut postissa projektin tieteelliseltä asiantuntijalta, tutkija Olli Loukolalta
Oulun yliopistosta. Pakastettujen yksilöiden
avulla kimalaisesta luodaan tarkka 3D-mallinnos animaatiota varten. Myös esiintymislava jäljittelee kimalaisen elinympäristöä.
– Tanssija kertoo kimalaiskuningattaren
elämästä, ja valo- ja äänisuunnittelu luovat
neljän vuodenajan tunnelmat, Palm kuvaa
suunnitelmia.
Konserttiosuus alkaa päiväohjelman
päätyttyä. Esitys on suunniteltu luonnon
keskelle, ja katsojia kutsutaan saapumaan
paikalle omien vilttien ja eväiden kera.

Uutta kokeilemassa

lut tapahtumassa Latviassa. Tuolloin konsertissa kerrottiin evoluutiosta sukupuuttoon
kuolleen panssarikalan tarinan kautta. Animaatio, elävä musiikki ja valotaide loivat
voimakkaan kokemuksen, johon yhdistyi
tutkimustietoa lajien katoamisesta.
– Visuaalisesti ja elämyksellisesti upea
päivä luonnossa voi koskettaa katsojaa aivan eri tavoin kuin pelkkä teksti tai tiedote.
Uskon vahvasti, että jos halutaan herättää
ihmiset toimimaan, heissä pitää herättää
tunteita, Rekiranta sanoo.
Suomessa tapahtuman päätähdeksi valikoitui Bombus hypnorum eli kartanokimalainen. Kartanokimalainen on hyvä
esimerkki lajien monimuotoisuuden tärkeydestä. Kartanokimalaisen elinympäristö on kaventunut, kun asfaltti ja tiukasti
parturoidut nurmikot ovat korvanneet sen
luontaiset elinympäristöt, kuten luonnonkukkien peittämät niityt. Pölyttäjien rooli
ekosysteemissä on kuitenkin valtavan tärkeä.
Ilman pölyttäjiä ruoantuotanto vaikeutuu ja
kallistuu huomattavasti.
– Nykyisin ajattelemme, että ihminen
voi rajattomasti käyttää ja muokata luontoa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos kima-

Bombus hypnorum -päiväohjelmassa on
mahdollisuus oppia paitsi kartanokimalaisesta, myös luonnon monimuotoisuudesta
erilaisilla tapahtumarasteilla. Tavoitteena on
havainnollistaa, kuinka pienillä teoilla voi
auttaa kartanokimalaista säilymään Suomen
luonnossa.
– Olen valtavan innostunut siitä, että
Metsähallitus on mukana edistämässä kokeilukulttuuria. Toivon, että taiteesta tulee meille
pysyvä työkalu, jonka avulla voimme viestiä
ihmisille luonnosta, Rekiranta sanoo.

.

Luonnon konserttisali
-tapahtumat
Koko perheen elämykselliset päivätapahtumat ja audiovisuaaliset konsertit
järjestetään kesällä 2020 seuraavasti:
• Pe 21.8. Kajaanin rauniolinnan
alueella
• La 29.8. Suomen luonnon päivänä
Punkaharjun luonnonsuojelualueella
• La 5.9. Raaseporin rauniolinnan
alueella.
Lisätietoa maksuttomista
tapahtumista www.luontoon.fi

Kartanokimalainen (Bombus hypnorum).

Kartanokimalaisella
on hyvä muisti
KARTANOKIMALAINEN on yksi
Suomen 37 kimalaislajista. Suomessa on eri kimalaislajeja enemmän kuin
yhdessäkään toisessa Euroopan maassa.
Kartanokimalaisen tunnistaa oranssista
keskiruumiin selkäpuolesta ja valkoisesta takamuksesta. Kartanokimalainen on
pulleampi ja karvaisempi kuin tutummat
ampiaiset, kukkakärpäset ja tarhamehiläiset.
Kartanokimalainen rakentaa pesänsä rakennuksiin, linnunpönttöihin tai
vanhoihin puunkoloihin. Se ei viihdy
metsissä vaan pörrää mieluiten niityillä,
kedoilla, puistoissa – myös kaupunkiympäristössä. Kartanokimalaisen pesä
on suuri, sillä samassa pesässä voi asua
jopa 400 kimalaista. Häirittynä kartanokimalainen puolustaa varsin ärhäkästi
pesäänsä, erityisesti kuningatarta.
Kartanokimalaisella on hyvä muisti.
Se oppii ja opettaa lajikumppaneitaan
esimerkiksi hakemaan ravintoa tavallista
hankalammista kukkalajeista. Löydettyään erityisen mieluisen ruoka-apajan
se kannustaa pesätovereitaan lähtemään
ravinnonhakuun täpinätanssin avulla.
Kartanokimalainen näkee kaikki värit
punaista lukuun ottamatta ja havainnoi
myös ultravioletin. Sen hajuaisti on yhtä
hyvä kuin koiralla.
Kartanokimalaiskuningatar lentelee
aikaisin keväällä tokkuraisena talviunen
jälkeen. Jos kimalaiskuningatar kuolee,
uutta pesää tai yhdyskuntaa ei synny
lainkaan. Kartanokimalaista voi auttaa
esimerkiksi istuttamalla kukkia tai jättämällä ruohon leikkaamatta.

.
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Rakentavaa yhteistyötä
Metsähallitus kehittää yhdessä luontojärjestöjen kanssa uudenlaista
toimintamallia, jonka tavoitteena on rakentava vuorovaikutus ja hyvä
yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.
Samalla vahvistetaan myös henkilöstön vuorovaikutustaitoja.

V

altion maa- ja vesialueisiin, varsinkin metsiin,
kohdistuu monenlaisia
odotuksia. Metsien käsittely on herättänyt erityisesti Kainuussa viime
vuosina useita paikallisia kiistoja, jotka ovat
koskeneet muun muassa hakkuukohteiden
luonto- ja suojeluarvoja sekä metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla.
– Lähdimme Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen kanssa hakemaan ratkaisua Kainuun metsäkiistoihin ja rakentamaan
samalla uudenlaista toimintamallia, jolla
voimme yhdessä edistää kaikille osapuolille
tärkeiden monimuotoisuus- ja ilmastota-

34

1 • 2020

voitteiden saavuttamista, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi
Kumpula.
Tukea uuden toimintamallin rakentamiseen on saatu ympäristöasioiden sovitteluun erikoistuneelta yhteiskunnalliselta
yritykseltä, Akordilta. Yhteistyö käynnistyi
syksyllä 2018, jolloin Akordilta tilattiin laaja
taustaselvitys Kainuun kiistoihin liittyvistä
tekijöistä.
– Haastattelimme yli 40 eri tahoa, ja
tuloksia käytiin läpi yhteisissä työpajoissa. Selvityksen pohjalta lähdimme yhdessä
miettimään, miten erimielisyyksiä voitaisiin
ratkoa ja miten toimimalla voitaisiin luoda
edellytyksiä molempia hyödyttävälle yhteis-

työlle, kertoo Akordin toimitusjohtaja ja
perustaja Jonna Kangasoja.
Kangasojan mukaan intressipohjainen
neuvottelumalli tarjoaa systemaattisen lähestymistavan ja työkaluja vaikeidenkin
tilanteiden ratkaisemiseen. Mitä paremmin
ymmärretään toista osapuolta, sitä helpompi
on löytää myös yhdistäviä tekijöitä ja rakentaa luottamusta eri osapuolien välille.
– Kyse ei ole nollasummapelistä, jossa toisen voitto on toisen häviö. Intressipohjaisessa
neuvottelussa ei myöskään etsitä kompromissia vaan pyritään löytämään yhteisiä nimittäjiä ja toimintatapoja, joita edistämällä
molemmat hyötyvät. Se vaatii, että kuunnellaan, mitkä asiat ovat toiselle tärkeitä.

KUVA JONNA KANGASOJA

TEKSTI PÄIVI LAZAROV

Kuuntelu on avain
yhteistyöhön

– Faktat eivät riitä, on myös kuunneltava toisen
osapuolen huolenaiheet, painotti Jonna Kangasoja
Rokualla järjestetyssä koulutustilaisuudessa.

Ennakoivaa yhteydenpitoa
ja tietojen vaihtoa
Uudessa toimintamallissa pyritään lisäämään
ennakoivaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä sekä luomaan parempaa keskusteluilmapiiriä.
Myös tietojen vaihtaminen ja yhteisesti hyväksytyn tutkimustiedon hyödyntäminen on
tärkeää.
Kangasojan mukaan intressiristiriitojen
ratkaisu vaatii sekä henkilökohtaisten taitojen että neuvotteluprosessin kehittämistä.
Tämän pohjalta suunniteltiin myös Opi johtamaan yhteistyötä -koulutukset.
– Halusimme lisätä henkilöstön vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä neuvotteluprosessiin vaikuttavista tekijöistä. Koulutus
on todettu hyvin tarpeelliseksi, ja opit on
otettu hyvin motivoituneina vastaan, Kumpula kertoo.
Kahden päivän koulutukseen ovat osallistuneet lähes kaikki Metsätalouden toimihenkilöt. Osassa tilaisuuksista on ollut myös
muiden vastuualueiden ja luontojärjestöjen
edustajia.
– Koulutuksessa on paljon käytännön
harjoituksia, joissa osanottajat pääsevät
pohtimaan omia käyttäytymistapojaan ja
oppimaan toinen toisiltaan. Neuvotteluilmapiiriä voidaan parantaa esimerkiksi ottamalla

jo etukäteen huomioon tietyt perustarpeet,
jotka meillä kaikilla on neuvottelutilanteissa,
Kangasoja kertoo.
Henkilökohtaisten taitojen lisäksi on tärkeää miettiä, minkälaisia yhteensovittamisen
prosesseja organisaatiossa käytetään ja pitäisikö niitä kehittää. Ottamalla jo varhaisessa
vaiheessa suunnitteluun mukaan tahot, joilla
on asiaan suurin intressi, vältytään myös turhalta työltä.
Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja taloudelliset kysymykset ovat isoja haasteita, ja siksi niitä
koskevissa päätöksissä on otettava kaikki
näkökulmat huomioon.
– Metsähallituksella on monessa asiassa
rima jo hyvin korkealla, mutta aina löytyy
myös parannettavaa. Monet kiistat liittyvät
siihen, että osapuolilla on erilaiset näkemykset siitä, mikä on riittävää.
Kangasojan mukaan yhteensovittamisja neuvottelutaitoja tarvitaan lähes kaikissa
ammateissa.
– Metsähallituksessa on töissä yhteensovittamisen ja ongelmanratkaisun ammattilaisia. Kun ongelmanratkaisukykyyn yhdistetään hyvät sosiaalisen kanssakäymisen taidot,
voidaan päästä vielä parempiin ja laajemmin
hyväksyttyihin ratkaisuihin.

.

Metsätalous panostaa henkilöstönsä
yhteistyötaitoihin. Akordin vetämiin
koulutuksiin on osallistunut 200 toimihenkilöä, ja palaute koulutuksiin osallistuneilta on ollut myönteistä.
Akordin helmikuun lopussa Rokualla
vetämää Opi johtamaan yhteistyötä
-koulutusta kommentoitiin muun muassa seuraavasti: ”Aion testata neuvottelumallia”, ”En oleta asioita toisen
puolesta” ja “Vaikka ennalta suhtauduin kriittisesti, koulutus oli parempi
kuin odotin”.
Kaksipäiväisessä tilaisuudessa pohdittiin erilaisten intressien yhteensovittamisen lisäksi uusia keinoja kiistojen
ratkaisuun. Kiistoja ratkaistaessa on
hyödyllistä tiedostaa, onko kiista yhteydessä ”me ja ne” -asetelmaan, joka
heijastuu niin asenteisiin, puheisiin
kuin tekoihinkin. Polarisaatio ruokkii
konflikteja ja konfliktit puolestaan
ruokkivat polarisaatiota. Siksi kuuntelu
ja kyky asettua toisen asemaan ovat
tärkeitä taitoja.
– Faktat eivät riitä, on myös kuunneltava toisen osapuolen huolenaiheet, Akordin Jonna Kangasoja
korosti.
Koulutuksen opit eivät jääneet Rokualle, sillä yksi jos toinenkin aikoo
soveltaa oppimaansa päivittäisessä
työssään.
– Koulutus oli hyvä ja pisti ajattelemaan asioita. Vielä pohdin, että miten
nämä opit saadaan aktiivisesti mukaan
arjen työhön. Sitä pitää tiimin kanssa
miettiä, suunnitteluasiantuntija Virpi
Mikkonen Metsähallituksen Oulun
toimistolta totesi.
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Pilkkivapapäivään osallistui
yli 350 lasta ja nuorta
Lapsille ja nuorille suunnattu ilmainen kalastustapahtuma
Pilkkivapapäivä kokosi järvien jäälle suuren joukon innokkaita
kalastajia. Päivän aikana lapset saivat opastusta pilkkimiseen
ja ennen kaikkea pääsivät itse kokeilemaan kalaonneaan.

M

etsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajat järjestivät
Pilkkivapapäivän
nyt jo toista kertaa.
Hiihtolomaviikoille ajoitettuihin tapahtumiin osallistui tänä
vuonna kaikkiaan 358 lasta ja nuorta. Kun
otetaan huomioon myös nuorten pilkkijöiden mukana olleet aikuiset, kokonaisosallistujamäärä lähentelee tuhatta.
Kalastustapahtumien avulla Metsähalli36
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tus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö haluavat innostaa nuoria kalalle ja
edistää lasten ja nuorten kalastusharrastusta.
– Pilkkiminen on mainio tapa viettää
hiihtolomapäivää ulkosalla. Kyselytutkimustemme mukaan ihmiset kokevat, että
kalastus lujittaa perhesuhteita, ylitarkastaja
Olli Urpanen Metsähallituksesta sanoo.
Pilkkivapapäivä ja kesäloman alussa järjestettävä vastaava tapahtuma Vapapäivä
ovat osoittautuneet suosituiksi koko perheen tapahtumiksi. Päivän aikana kaikki

alaikäiset voivat kalastaa ilmaiseksi useilla
Metsähallituksen erikoiskalakohteilla. Pilkkivapapäivän tapahtumia järjestettiin tänä
talvena neljällä eri kohteella. Pari eteläisintä tapahtumaa jouduttiin perumaan heikon
jäätilanteen vuoksi.
Kuhmon Syväjärvellä jäätilanne oli hyvä
ja tapahtuma onnistui muutenkin erinomaisesti.
– Tapahtuma oli juuri tavoitellun kaltainen: leppoisa koko perheen ulkoilupäivä.
Saalista tosin saatiin melko niukasti. Lap-

KUVA HEIKKI TUULI

METSÄSUHTEITA

<

Matti Kulju opastaa Tuomoa
pilkkimisen saloihin.

Haastateltavana lumilautailija
Roope Tonteri

Kyselytutkimustemme
mukaan kalastus
lujittaa
perhesuhteita.

Haastateltavana Suomen kansallisoopperan
ja -baletin pääjohtaja GITA KADAMBI

Mitä metsä sinulle merkitsee?

set ja nuoret saivat kuitenkin kosolti oppia
pilkkivälineistä, ja epäilemättä moni jatkaa
harrastusta uusin eväin, eräsuunnittelija
Pasi Korhonen Metsähallituksesta iloitsee.
Myös lapsia opastanut kalastuksenohjaaja Matti Kulju oli tyytyväinen. Hänen
mukaansa vastaavaa tapahtumaa toivottiin
myös ensi vuodelle.
– Iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille eli Metsähallituksen Eräpalveluille,
Kainuun Vapaa-ajankalastajille ja kahviota
pitäneelle Kuhmon 4H-yhdistykselle.

Vapapäivän tiedot
päivitetään huhtikuussa
Seuraavaksi katseet suunnataan jo kesän
Vapapäivään, joka järjestetään tänä vuonna näillä näkymin 6.6. Tapahtumaan on
osallistunut vuosittain noin tuhat nuorta
kalastajaa ympäri Suomen.
Vapapäivänä Metsähallitus avaa yli 30
kalastuskohdetta lapsille ja nuorille. Joillakin kohteilla on paikalla Suomen Vapaaajankalastajien (SVK) ohjaajia kello 10–15,
ja muilla kohteilla lapset voivat kalastaa
omatoimisesti huoltajansa kanssa.
Tarkemmat tiedot Vapapäivästä päivitetään
eraluvat.fi-sivustolle huhtikuun aikana.

.

– Metsä on ollut minulle aina tärkeä paikka. Olin lapsena poikatyttö, ja leikimme
kavereiden kanssa rosvoa ja poliisia, kiipeilimme puissa ja juoksimme ympäri lähimetsiä lapsuudenmaisemissani Järvenpäässä. Metsä on edelleenkin minulle paikka,
jossa lataudun ja josta saan voimaa. Se on vastapaino kaikelle muulle hälinälle elämässä.

Mikä on mieleenpainuvin metsämuistosi?
– Olen kokenut monesti vahvaa yhteyttä luontoon metsäkävelyillä. Musiikki kuuluu työnikin puolesta jokaiseen päivääni, joten metsästä lähden hakemaan vahvasti
hiljaisuutta. Metsän äänet assosioituvat minulla vahvasti musiikkiin, erityisesti Sibeliuksen sinfonioissa on paljon metsään liittyviä elementtejä.
Vien mielelläni ulkomaisia vieraitakin suomalaiseen metsään. Se on ollut elämys
monille, varsinkin intialaisille sukulaisilleni. Monia yllättää se, kuinka tosissamme
olemme metsän kanssa.

Minkälaisessa metsässä liikut mieluiten?
– Rakastan syksyistä metsää. Olen surkea sienestäjä, mutta sinnikäs. Lähden tomerasti sieneen ja tulen sieltä yhden tai kahden sienen kanssa takaisin. En kuitenkaan
luovuta! Pidän paljon kesämökkini lähimetsistä Savonlinnassa.

Mikä on kiinnostavin puuta hyödyntävä innovaatio?
– On todella hienoa ollut seurata, mitä kaikkea puusta osataan nykyään tehdä.
Puulla voidaan korvata muovia, ja siitä voidaan tehdä kangasta. Mahtavaa, että
olemme Suomessa tälläkin alalla luovuuden suhteen eturintamassa ja osaamme
tehdä sellaista, mitä muut eivät vielä osaa.

Mistä puusta pidät eniten?
– Bangaloren kaupungissa Etelä-Intiassa on iso kasvitieteellinen puisto ja puutarha.
Siellä on yksi todella iso ja vanha puu, jonka ympärysmitta on useita metrejä. Puu
on aina herättänyt minussa suurta kunnioitusta. Se on seisonut paikallaan satoja
vuosia. Vanhoissa puissa on hienoa energiaa.
1 • 2020

37

YKSI MEISTÄ

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KEIJO KALLUNKI

MMT, DI Kalle Eerikäinen aloitti vuoden vaihteessa
Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsäomaisuuden hoitoprosessin suunnittelupäällikkönä. Hän johtaa suunnittelutiimiä, joka osallistuu monikäyttömetsien kehittämiseen.
Minkälaisista tehtävistä
siirryit Metsähallitukseen?
– Toimin aiemmin Suomen Sijoitusmetsät
Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen olen
työskennellyt tutkijana ja projektitehtävissä Luonnonvarakeskuksessa sekä Joensuun
yliopistossa.

Mitä suunnittelupäällikön
tehtäviin kuuluu?
– Työhöni kuuluu muun muassa metsien
käsittelyn ja suunnittelun kehittäminen sekä vastuu metsävarojen hallintaan liittyvien
laskenta- ja tietojärjestelmien ylläpidosta ja
kehittämisestä.

Silvia on yksi keskeinen
järjestelmä, mihin sitä
käytetään?
– Silvia-paikkatietojärjestelmässä on metsävaratiedot yli 5 miljoonalta hehtaarilta monikäyttömetsiä, ja sitä käytetään kaikkien hal38
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linnoimiemme metsäalueiden toimenpiteiden suunnittelussa. Järjestelmässä on myös
tiedot arvokkaista luontokohteista ja muista
metsien käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä.

Siinä arvioidaan verkoston toimivuutta ja
tarkistetaan sidosryhmien sekä kansalaisten
vinkit uusista kohteista. Kriteerit täyttävät
kohteet lisätään verkostoon.

Miten metsien
luontoarvot turvataan?

Mikä muu on tällä hetkellä
ajankohtaista suunnittelussa?

– Valtion maille on laadittu alue-ekologiset
suunnitelmat, joissa on kartoitettu arvokkaat luontokohteet, uhanalaisten lajien
esiintymät sekä virkistys- ja kulttuurikohteet. Tiedot ovat suunnittelijoiden käytössä,
jotta he voivat ottaa ne huomioon toimenpiteiden suunnittelussa.

– Muun muassa ilmasto- ja vesiensuojeluasiat sekä turvemaiden metsien käsittely.
Ylipäätään metsävaroihin liittyvän tiedon
tarve on kasvanut ja monipuolistunut.
Testaamme myös tekoälyn hyödyntämistä
suunnittelussa.

Kuinka kattava alueekologinen verkosto on?
– Se kattaa kaikki yhtenäiset valtion maaalueet. Laajuus tuo vaikuttavuutta, ja verkosto toimii hyvänä esimerkkinä myös kansainvälisesti. Meillä on käynnissä verkoston
päivitysprojekti, joka tehdään alueittain.

Miten vietät
vapaa-aikaa?
– Vapaa-aika kuluu pääasiassa perheen
parissa. Olen mukana poikieni urheiluharrastuksissa, luen, ulkoilen ja harrastan
kuntojuoksua. Metsäasioihin saan käytännön tuntumaa tekemällä metsänhoitotöitä
omassa metsässäni.

.

LUONTO LAUTASELLA

Muikkupata muuttuu astetta tuhdimmaksi, kun kalojen kaveriksi
lisätään kevyesti paistettua pekonia. Valkoviinissä hautuneen
muikkupadan kanssa maistuu suussa sulava perunalumi, jonka päälle
ripotellaan rapeaksi paahdettua pekonia ja silputtua lehtipersiljaa.

Erämiehen muikkupata
500 g perattuja muikkuja
150 g pekonia
1–2 sipulia lohkoina tai silputtuna
vähän suolaa
tilliä
mustapippuria
2 dl kalalientä tai valkoviiniä

KUVA PRO KALA RY

Paista paloitellut pekonit kevyesti padassa.
Lisää peratut muikut kerroksittain pekonin, sipulin
ja mausteiden kanssa pataan. Lisää lopuksi kalaliemi
tai valkoviini. Kypsennä miedolla lämmöllä tai
uunissa 1–1½ tuntia, kunnes muikun ruodot ovat
täysin pehmeitä. Jos valmistat ruoan annosvuoissa,
kypsymisajaksi riittää tunti.
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LYHYESTI

TEKSTI SANNA KONOLA

Tulevaisuuden suuret kysymykset
puhuttivat Lapin Metsätalouspäivillä
LAPIN METSÄTALOUSPÄIVILLÄ Rovaniemellä helmikuun
puolivälissä käytiin moniäänistä keskustelua metsätalouden teemoista
ja pohdittiin megatrendejä sekä tulevaisuuden tuomia muutoksia. Tapahtumassa kuultiin eri alojen asiantuntijoiden esityksiä muun muassa
sertifioinnista, turvemaiden metsistä ja tulevaisuuden metsäosaajista.
Metsätalouspäivät avasi SITRAn johtava asiantuntija, metsänhoitaja
Eeva Hellström megatrendejä ja tulevaisuuden isoja kysymyksiä käsittelevällä puheenvuorollaan. Hellströmin mukaan keskeisin ja vaikuttavin
megatrendi on ekologinen jälleenrakentaminen, jolla on kiire. Ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen ja maaperän köyhtyminen ovat
vain osa kriisiä, joka määrittelee seuraavia vuosikymmeniä.
Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja ja ympäristöekonomian
professori Markku Ollikainen jatkoi teemaa päästövähennystoimien
kiireellisyydellä. Globaalisti hiilibudjetti on kulutettu 10–12 vuodessa,
ja jotta hiilineutraalius saavutetaan ajoissa, tulee päästöt saada laskuun
heti. Toimintasuunnitelmakin oli selvä, IPCC:n suosituksia mukaillen:
eliminoi fossiilisten raaka-aineiden käyttö, kasvata hiilivarastoja sekä tee
enemmän ja nopeammin.
Myös Suomen IPBES-paneelin puheenjohtajan, professori Janne
Kotiahon kylmäävässä esityksessä luonnon monimuotoisuuden tilasta
oli kytkös ekologiseen jälleenrakennukseen – ja onneksi myös ripaus
toivoa. Kotiahon keskeinen viesti oli, että keskittämällä toimia biodiversiteetin parantamiseen ilmastokin hyötyy.

Jälleenrakennus pohjaa talouden päätöksiin
Yksi puheenvuoroissa toistuva teema oli tulevaisuuden vaikuttavat teot ja

jälleenrakennuksen keinot. Hellströmin mukaan jälleenrakennus vaatii
talouden uudelleenmäärittelyä.
– Luonnon kantokyvyn rajat on monilla mittareilla ylitetty. Enää
ei riitä, että talous on kestävää – sen pitää olla korjaavaa ja uudistavaa.
Ollikainen ehdotti yhdeksi keinoksi hiilensidonnan tukijärjestelmiä
ja avasi tärkeää korvaussuhteen käsitettä. Ilmastopaneeli on laskenut
hakkuiden vähentävän LULUCF-hiilinielua. Jotta nielun lasku kuittaantuisi, täytyisi puun korvata fossiilista materiaalia tehokkaasti. Pitkäikäisillä puutuotteilla on Ollikaisen mukaan jo hyvä korvaussuhde,
1,1, ja tekstiileillä vielä parempi, 1,4. Keskimääräinen suhde on kuitenkin alle 0,6. Ollikainen herättelikin pohtimaan, millaisia innovaatioita
voisimme vielä tehdä korkeajalosteisten puutuotteiden suhteen.
Kotiaho puolestaan kaipasi talousjärjestelmäämme ekologisia kompensaatiomalleja. Näiden potentiaalia myös Metsähallitus tutkii.
Avauspuheenvuoronsa lopuksi Hellström haastoi metsäalan rakentamaan tulevaisuuskyvykkyyttä: haastamaan tulevaisuuskuvia ja miettimään yhdessä toivottavia tulevaisuuksia. Myös Ollikainen nosti esiin
kysymyksen metsäalan innovaatiokyvystä, koska uudet keksinnöt teräs-,
betoni- ja polttoainesektoreilla haastavat puupohjaiset ratkaisut. Samaan
aikaan nieluvaatimukset LULUCF-sektorilla sekä tiedot metsätalouden
vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksista kasvavat. Ollikainen varoitti, että tämä voi heikentää puun mainetta fossiilisten raaka-aineiden
korvaajana.
Aamupäivän esitykset puhuttivat yleisöä ja toivottavasti myös herättelivät yhteisen pöydän ääreen tekemään tulevaisuutta luotaavaa
skenaariotyötä.

.

Vapapäivä sai
oman uistimen
VAPAPÄIVÄÄN osallistuvat lapset ja nuoret saavat jatkossa nimikkouistimen, jollaista ei voi kaupasta ostaa. Kuusamon Uistimen valmistama Vapapäivä-uistin muistuttaa aiemmin myynnissä ollutta Lätkää.
Uistimen väritys soveltuu Vapapäivän pääsaaliin eli kirjolohen pyyntiin.
Vapapäivä-uistimen voi saada vain osallistumalla Vapapäivään, joka
järjestetään tänä vuonna 6. kesäkuuta. Vapapäivä on kaikille alaikäisille
ilmainen kalastustapahtuma aina kesäloman ensimmäisenä lauantaina.
Tapahtuman järjestävät Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö SVK.
Vapapäivänä alaikäiset voivat kalastaa ilmaiseksi suurimmalla osalla
Metsähallituksen vapa-alueista. Lisäksi 12 kohteella on paikalla ohjaajia.

40

1 • 2020

Näillä kohteilla voi kalastaa kello 9–15. Niillä kohteilla, joilla ei ole
ohjausta, kalastus voi jatkua maksutta koko Vapapäivä-lauantain ajan.
Aiemmin Vapapäivänä lapset ovat voineet saada Vapapäivä-Räsäsen,
joka on tapahtumaa varten maalattu malli Räsänen-uistimesta. Nyt
erona on se, että tapahtumaa varten on lyöty kokonaan oma mallinsa.
Vapapäivä-uistimen valmistuksessa on monta vaihetta, jotka vaativat
käsityötä: läpilyönti, muotoon lyönti, kiillotus, hopeointi, maalaus ja
koukutus. Koko prosessista on julkaistu video, jonka voi katsoa YouTubesta.
Katso video Vapapäivä-uistimen valmistuksesta:
www.youtube.com/eraluvat: Vapapäivän nimikkouistin.

.

TEKSTI ANNE TURUNEN

KUVA VASTAVALO

Minun puuni nousee
jälleen ikkunalaudoille
PÄÄKAUPUNKISEUDUN alakouluissa ja päiväkodeissa kylvetään puiden siemeniä purkkeihin maaliskuun lopulta alkaen. Minun puuni -projektissa on mahdollisuus oppia metsäluonnosta, puun kasvusta ja ilmastoasioista.
– Mielestämme on todella hienoa, että lapset saavat näin käytännönläheistä
oppia uuden metsän kasvusta ja hyvän esimerkin vaikkapa hiilensidonnasta, sanoo
Siemen Forelian markkinointipäällikkö Kari Lahtinen.
Metsähallituksen tytäryhtiö Siemen Forelia Oy on lahjoittanut Minun puuni
-projektin siemenet vuosien ajan. Siemenkirjeet ja kylvöohjeet postitetaan Suomen
Metsäyhdistyksestä.
– Koska huolehdimme suurimmasta osasta Suomen metsäpuiden siemenhuoltoa,
on luontevaa, että kannamme vastuuta mahdollisimman laajasti. Mahtavaa, kun
kasvatetaan uusia metsiä, Lahtinen sanoo.
Lapset voivat upottaa sormensa multaan vaikkapa YK:n Maailman metsäpäivän
tienoilla, jota vietetään maaliskuun 21. päivänä. Niihin aikoihin alkavat luonnossakin kevätauringon kuivattamat kävyt aueta ja kylvää siemeniään keväthangille.
Maaliskuun alkuun mennessä siementilauksia on tullut jo 200 koululta ja päiväkodilta. Minun puuni -kampanjassa ovat mukana Siemen Forelian ja Suomen Metsäyhdistyksen lisäksi Suomen Latu/Metsämörriohjaajat ry ja Finlands Svenska Idrott/
Skogsmulleverksamheten. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa projektin organisoinnin.

.

Männyn sirkkataimi.

Luonnonhoitoa monimuotoisuuden
ja ilmaston hyväksi
METSÄHALLITUS Metsätalous Oy on parina viime vuotena panostanut aktiivisiin luonnonhoitotoimiin yhteensä noin 100 000 euroa
vuodessa. Luonnonhoidon avulla on haluttu turvata ja parantaa luonnon monimuotoisuutta valtion monikäyttömetsissä. Toimenpiteisiin on
kuulunut muun muassa soiden ennallistamista, kosteikkojen perustamista sekä paahdeympäristöjen hoitoa.
– Teimme viime vuonna kokonaisselvityksen aktiivisen luonnonhoidon ekologisesta tarpeesta Metsähallituksen monikäyttömetsissä.
Selvitysprojekti toteutettiin Metsätalous Oy:n, Luontopalvelujen ja
Eräpalvelujen yhteistyönä, kertoo ympäristöasiantuntija Ann-Mari
Kuparinen.
Elinympäristöt, joissa aktiivista luonnonhoitoa tehdään, ovat Metsätalouden ympäristöoppaan rajauksen mukaisesti suot, lehdot, paahdeympäristöt ja virtavesistä purot ja norot. Lisäksi tarkasteltiin tarvetta
poistaa vaellusesteitä vesistöistä ja käyttää tulta luonnonhoidossa. Projektin tuloksena saadut arviot määristä annettiin loppuvuodesta maa- ja
metsätalousministeriölle omistajaohjauksen työkaluksi.
– Aktiivisen luonnonhoidon tavoitteena on turvata biologisen monimuotoisuuden säilyminen. Projektin tulokset auttavat kohdentamaan
luonnonhoitoa entistä kustannustehokkaammin ja vaikuttavammin
muun muassa suojelualueiden lähelle ja uhanalaisimpiin elinympäristöihin.

Ilmastonmuutos otettiin mukaan luonnonhoidon tarpeen tarkasteluun. Rehevien soiden merkitys monimuotoisuudelle on suuri, ja reheviltä kitu- ja joutomaan ojikoilta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä enemmän kuin karuilta ojitetuilta soilta. Siksi jatkossa kannattaa painottaa
rehevien, huonosti puuta tuottavien ojitettujen soiden ennallistamista.
Vesien ohjaaminen kuivuneille tai kuivuville suojelusoille tuottaa
vastaavia hyötyjä, ja lisäksi sillä voidaan edistää vesiensuojelua.
– Useiden tutkimusten ja hankkeiden tulosten perusteella aktiivista
luonnonhoitoa suositellaan toteutettavaksi laajoina kokonaisuuksina,
jotka sisältävät useita elinympäristöjä.
Valuma-aluetasoisesta suunnittelusta on valmisteilla ja rahoituspäätöstä odottamassa Eräpalvelujen vetämä hanke, jossa kaikki Metsähallituksen vastuualueet ovat mukana. Yhteistyö juuri käynnistetyn
Helmi-elinympäristöohjelman kanssa on myös tärkeää, jotta Metsähallituksen mailla olevat luonnonhoitokokonaisuudet saadaan hahmotettua
parhaalla mahdollisella tavalla.
Keskeisessä roolissa luonnonhoitotöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat Metsätalous Oy:n alueisiin palkattavat kolme luonnonhoidon asiantuntijaa, jotka aloittavat tehtävässään keväällä 2020. Tavoitteena on perustaa luonnonhoitoryhmiä, joissa jaetaan Metsätalous
Oy:n, Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen kesken vastuualueiden parhaita
käytäntöjä ja osaamista.

.
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Ota rennosti
– luvan kanssa
KALASTONHOITOMAKSU
45 €
vuosi

15 €

viikko

6€

päivä

Osta lupa netistä, palvelunumerosta 020 69 2424,
Metsähallituksen luvanmyyntipaikasta tai R-kioskista.
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