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 Metsähallitus on heinäkuussa järjestet-
tävän SuomiAreenan pääyhteistyö-
kumppani. SuomiAreenan tämän 
vuoden teemoina ovat yhteisöllisyys, 
digitaalisuus ja luonto. Samat teemat 
liittyvät kiinteästi myös meidän toi-

mintaamme ja uuteen Kasvatamme huomista -strate-
giaamme, ja siksi yhteistyö SuomiAreenan kanssa tuntui 
tänä vuonna erityisen luontevalta. 

Metsähallituksen tehtävä on luonnon arvon ja yhteisen 
varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 
Tässä työssä avoin yhteiskunnallinen keskustelu eri näkö-
kulmien yhteensovittamisesta on ratkaisevan tärkeää. 
Haluamme rakentaa luottamusta avoimella vuorovai-
kutuksella, ja myös sidosryhmämme odottavat meidän 
osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Järjestämme SuomiAreenassa neljä keskustelutilai-
suutta, joiden aiheet liittyvät ajankohtaisiin teemoihin 
ja joissa on mukana mielenkiintoisia vieraita. Osaa heistä 
on haastateltu myös lehdessämme. Lisäksi vastaamme 

Porissa järjestettävän SuomiAreenan yllätyslavan ohjelmasta ja tuomme tapahtumaan maakunnallista näky-
vyyttä Mitä kuuluu Suomi? -osiossa. 

SuomiAreenassa keskustellaan muun muassa 
luonnonvaroista ja siitä, ketkä niiden käytöstä 
päättävät. Erityisesti metsien käytöstä käydään 
välillä kiivastakin keskustelua. Keskusteluissa 
painotetaan näkökulmasta riippuen metsien 
merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, 
monimuotoisuuden turvaamista, virkistysmah-
dollisuuksia, teollisuuden puunhuoltoa tai glo-
baaleja ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Avoin 
ja moniääninen keskustelu lisää luottamusta ja 
auttaa löytämään ratkaisuja, joissa eri tavoitteet pystytään yhdistämään. 

SuomiAreenassa keskustellaan myös puurakentamisesta ja sen merkityksestä vihreän talouden veturina. 
Haluamme osaltamme edistää puurakentamista hyödyntämällä puuta entistä enemmän omassa rakentami-
sessamme. Muut keskustelut liittyvät kiertotalouteen, luontokokemukseen sekä siihen, miten digitalisaatio 
vaikuttaa luontokokemukseen. Digitaalisten palvelujen ja yhteistyön muotojen kehittäminen sekä asiakasko-
kemuksen parantaminen ovat keskeisellä sijalla myös meidän uudessa strategiassamme. 

Pohjustamme SuomiAreenan keskusteluja jo tässä lehdessä ja innostamme osallistumaan keskusteluihin 
myös some-kanavissamme. SuomiAreena järjestetään tänä vuonna hybridimallilla, ja keskusteluja voi seurata 
myös etänä. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja keskustelemaan!.
            
                  Vantaalla 9.6.2021                                                                                                  
                  Juha S. Niemelä                                                                                                                         
                  Pääjohtaja
      

Avointa 
keskustelua 
ja vuoropuhelua

PÄÄKIRJOITUS

Kuva Mikael Ahlfors
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Jatkuvan kasvatuksen 
seurannat laajenevat   
METSÄHALLITUKSEN perustamilla jatku-
van kasvatuksen havaintoalueilla on käyn-
nistetty uusia seurantoja. Luonnonvarakes-
kus on perustanut havaintoalueille koealoja, 
joilla seurataan jatkuvan kasvatuksen vaiku-
tuksia metsien uudistumiseen. 

Metsähallitus on aloittanut alueilla met-
son soidinpaikkojen tarkistukset, ja alueille 
on perustettu riistakolmioita. Metsäkanalin-
tujen elinympäristöjen kehitystä seurataan 
myös laserkeilausaineistojen avulla. Metsäte-
hon tutkimuksessa selvitetään lisäksi puun-
korjuun tuottavuutta.  

Metsähallitus on jo lisännyt merkittävästi 
jatkuvan kasvatuksen osuutta uudistusluon-
teisissa hakkuissa. Havaintoalueiden avulla 
toivotaan lisää tutkittua tietoa menetelmien 
soveltuvuudesta eri maantieteellisillä alueil-
la, kasvupaikoilla ja käyttökohteilla. .

METSÄHALLITUS työllistää kesän aikana eri 
puolilla maata yli 400 kesä- ja kausityön-
tekijää. He työskentelevät muun muassa 
metsänviljelytöissä, asiakaspalvelutehtävis-
sä, retkeilykohteiden huolto- ja kunnostus-
töissä sekä kausivalvojina ja kalastonhoito-
tehtävissä. Työjaksojen pituudet vaihtelevat 
muutamasta viikosta useisiin kuukausiin. 

Kesä- ja kausitöihin on palkattu koululai-
sia ja opiskelijoita, alan harjoittelijoita sekä jo 
alalta valmistuneita. Metsähallitus tarjoaa har-
joittelupaikan muun muassa yli 30:lle metsä-
alan opiskelijalle sekä metsänviljelytöitä noin 
150 nuorelle. Suurin osa metsänviljelytöistä 
sijoittuu Lappiin ja Kainuuseen alueille, joilla 
muita kesätyöpaikkoja on tarjolla vähemmän.  

Kesän aikana tehdään runsaasti erilaisia 
laji- ja luontotyyppikartoituksia sekä kun-
nostetaan ja huolletaan retkikohteita. Nuoria 
työllistyy myös luontokeskusten ja muiden 
palvelupisteiden asiakaspalvelu- ja viestin-
tätehtäviin. 

– Kesätyöntekijät ovat meille tärkeitä, ja 
heidän kauttaan kuulemme myös nuorten 
toiveita ja näkemyksiä. Tarvitsemme osaa-
via työntekijöitä tulevaisuudessakin, kertoo 
Metsähallituksen henkilöstöjohtaja Terhi 
Vires. .

kesä- ja kausityöntekijää
400

AJANKOHTAISTA

KULTTUURI JA LUONTO yhdistyvät ai-
nutlaatuisella tavalla Vallisaaressa, jossa 12.6. 
avautuu kansainvälinen kuvataidetapahtuma 
Helsinki Biennaali. Ensimmäistä kertaa järjes-
tettävä tapahtuma on avoinna 26.9.2021 asti. 

Vallisaaren hoidosta vastaava Metsähallitus 
on valmistautunut biennaaliin yhdessä alueen 
ravintola- ja ohjelmapalveluista vastaavien 
yrittäjien kanssa. Tarjolla on lisää kahvila- ja 
ravintolapisteitä, kunnostettuja reittejä ja ve-
nelaitureita sekä uusia opastuksia ja kokous-
tiloja. Vierailijoille tarjottavia palveluita on 
parannettu kunnallistekniikkaa ja perusra-
kenteita kehittämällä.

Tapahtuman järjestelyissä on kiinnitetty 
erityistä huomiota Vallisaaren ainutlaatuisen 
luonnon sekä historiallisen rakennusperin-
nön säilymiseen. Taideteosten sijoituspaikat 
on arvioitu yhteistyössä Metsähallituksen, 
biennaalista vastaavan Helsingin taidemuseon 
(HAM) ja Museoviraston kanssa. Biennaalin 
reitti on suunniteltu niin, että arvokkaat luon-
toalueet ovat suojassa. 

Helsingin edustalla sijaitsevaan Vallisaa-
reen pääsee vesibussilla, joka lähtee Kauppa-
torilta. Yhdistelmälipulla voi vierailla saman 
päivän aikana myös Suomenlinnassa ja Lon-
nan saarella..

Helsinki Biennaali 
Vallisaaressa 

SUOMEN SUURIN yhteiskunnallinen kes-
kustelutapahtuma SuomiAreena järjestetään 
tänä vuonna hybridimallilla. SuomiAreenan 
teemoina ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja 
luonto. 

Metsähallitus on vuoden 2021 Suomi-
Areenan pääyhteistyökumppani. Luvassa on 
kiinnostavia keskusteluja, mielenkiintoisia 
vieraita ja osallistavia tapahtumia.

Metsähallitus järjestää yhdessä MTV:n 
kanssa neljä mielenkiintoista keskustelutilai-
suutta, jotka striimataan MTV.fi-palvelussa. 
Tilaisuuksissa keskustellaan luonnosta sekä 
luonnonvaroista ja niiden oikeudenmukai-

sesta käytöstä, digitaalisesta luontokokemuk-
sesta, kiertotaloudesta ja puurakentamisesta. 

Keskustelujen lisäksi Metsähallitus järjes-
tää Porin kauppatorilla yllätysten lavan 15.7. 
sekä Mitä kuuluu Suomi? -tapahtuman, jossa 
päästään kurkistamaan kesäiseen luontoon 
eri puolille maata. Kohteilla vierailijat voi-
vat osallistua SuomiAreenaan lähettämällä 
paikalta kuvia Retkikompassi-sovelluksella. 

Koko viikon ohjelma julkaistaan kesä-
kuun puolivälissä MTV:n tapahtumasivulla. .

Metsähallitus 
SuomiAreenassa 12.–16.7.

Ku
va

 Jo
ha

nn
es

 S
ip

po
ne

n

METSÄHALLITUS lisää virtavesien kunnos-
tusta merkittävästi vuonna 2021. Eduskunta 
on myöntänyt kunnostuksiin 1,4 miljoonan 
euron lisärahoituksen. Rahalla voidaan kun-
nostaa jopa 20 koskialuetta kymmenellä eri 
joella.  

– Tämä on merkittävä lisä kalojen elinym-
päristöjen kunnostuksiin. Olemme jo aloitta-
neet lähes miljoonan euron hankkeen, jolla 
kunnostetaan kokonaisia valuma-alueita. 
Nyt pystymme kohdistamaan urakoita vielä 
erillisiin virtavesiin, erätalousjohtaja Jukka 
Bisi iloitsee. 

Suurimmat urakat ovat Lieksassa Ruu-
naalla, jossa kunnostetaan kolme koskea, 
sekä Posiolla Livojoessa. Muitakin kohteita 

on suunnitteilla muun muassa Lappiin. 
Kunnostukset tarkoittavat muun muas-

sa lohikalojen kutu- ja pienpoikasalueiden 
kunnostuksia, uittoa varten perattujen kos-
kien palauttamista luonnontilaan sekä kalojen 
vaellusesteiden poistamista..

Kalavesien kunnostukseen 
1,4 miljoonaa euroa 

Tarkemmat tiedot Metsähallituksen 
ohjelmasta löytyvät osoitteesta 
metsa.fi/suomiareena.
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Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen:

Luonnonvarojen 
käytön pitää olla 
vastuullista
Kenen ehdoilla luonnonvaroja käytetään ja 
kuka niiden käytöstä päättää? Jakautuvatko 
niistä saatavat hyödyt oikeudenmukaisesti? 
Käytetäänkö niitä vastuullisesti ja minkälaiset 
arvot niiden käyttöä ohjaavat? Muun muassa 
näitä kysymyksiä pohtii työkseen Helsingin 
yliopiston maailmanpolitiikan professori 
Teivo Teivainen.

 Luonnonvarojen hyödyntäminen 
on elinehto koko ihmiskunnalle. 
Luonnonvarat eivät kuitenkaan 
jakaudu valtioiden kesken tasai-
sesti, eikä kaikilla ole samanlaisia 
edellytyksiä niiden hyödyntämi-

seen. Luonnonvaroista on sodittu, ja niistä 
käydään maailmanlaajuista kauppaa. Niiden 
hyödyntämisestä kertyvä varallisuus jakau-
tuu epätasaisesti, ja ne ohjaavat vahvasti 
maailmanpolitiikkaa. Luonnonvarat ovat 
siis myös professori Teivo Teivaisen työn 
ytimessä.

Teivainen on tehnyt pitkään luonnonva-
rojen käyttöön liittyvää tutkimusta muun 
muassa Brasiliassa ja Uruguayssa. Hän on 
viettänyt molemmissa maissa pitkiä ajanjak-
soja ja perehtynyt maiden luonnonvarojen 
kestävää käyttöä koskeviin kysymyksiin mo-
nesta näkökulmasta. 

– Kaukaa katsottuna asiat nähdään usein 
hyvinkin mustavalkoisina, mutta kun asioita 
ryhdytään tutkimaan tarkemmin, todelli-
suus näyttäytyy huomattavasti monisävyi-
sempänä. Omassa työssäni en pyri ottamaan 
kantaa siihen, onko jokin asia oikein vai vää-
rin tai hyvä vai huono. Tehtäväni on arvioi-
da asioita tutkitun tiedon pohjalta ja nostaa 
esiin erilaisia näkökulmia keskustelun sekä 

päätöksenteon pohjaksi, Teivainen kertoo.
Teivainen nostaa esimerkiksi Uruguayn, 

jonne on viime vuosina tehty miljardiluo-
kan sellutehdasinvestointeja. Hankkeet ovat 
saaneet osakseen voimakasta ja näkyvää kri-
tiikkiä, ja niitä on vastustettu jonkin verran 
myös Suomessa.

– Uruguayn sellutehdashankkeet ovat 
tyypillinen esimerkki siitä, miten luonnon-
varojen hyödyntäminen jakaa kansalaisten 
mielipiteitä. Vastustajilla on perusteltuja 
argumentteja huolilleen, mutta yhtä lailla 
hankkeiden kannattajien näkemyksiä on 
helppo ymmärtää, Teivainen sanoo.

Vastustajat pelkäävät tehtaiden vaikutuk-
sia ympäristöön ja paikallisiin elinkeinoihin 
sekä kritisoivat yhtiöiden saamia verohyöty-
jä. Kannattajat puolestaan vetoavat hankkei-
den työllistävään vaikutukseen, infrastruk-
tuurin kehittymiseen ja bruttokansantuot-
teen kasvuun. 

UPM:n rakenteilla oleva sellutehdashan-
ke on herättänyt suuria odotuksia erityisesti 
Paso de los Torosin kylässä, joka sijaitsee 
aivan tehtaan kupeessa. Hankkeen puolusta-
jat odottavat sen tuovan alueelle uutta elin-
voimaa ja työllistävän nuoria, jotka muutoin 
joutuisivat jättämään kotikylänsä.

– Sen sijaan sellutehtaalta satamaan kun-

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA VEIKKO SOMERPURO
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– Ilmastonmuutos sulattaa Arktiksen 
jääpeitettä ennätysvauhtia, mikä 
avaa uusia mahdollisuuksia alueen 
luonnonvarojen hyödyntämiseen. 
Alueelle kaivataan pikaisesti yhteisiä 
pelisääntöjä, Teivo Teivainen sanoo.
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nostettavan junaradan varrella sijaitsevissa 
kylissä vastustus on usein suurempaa. Tämä 
selittyy osaltaan sillä, että niille tehtaasta ei 
koidu suoria paikallistaloudellisia hyötyjä, 
joten ne kokevat maita halkovan junaradan 
ja sitä edistävän tehtaan enimmäkseen ne-
gatiivisena asiana, Teivainen sanoo.  

Professorin mukaan hanke on sekoitta-
nut myös poliittisen kentän perinteisiä jako-
linjoja. Monet ulkomaisiin sijoittajiin perin-
teisesti kriittisesti suhtautuneet kommunis-
tit ja sosiaalidemokraatit ovat kannattaneet 
UPM:n tehdashanketta, jonka he katsovat 
vauhdittavan alueellista kehitystä Uruguayn 
köyhimpiin kuuluvissa keski- ja koillisosissa. 

– Vaikka hankkeeseen kohdistuva kritiik-
ki on koronan myötä jonkin verran voimis-
tunut, merkittävä osa uruguaylaisista pitää 
tehdasta edelleen tervetulleena. Uruguay on 
monessa mielessä melko hyvin toimiva libe-
raali tasavalta, jonka kansalaisista osa kokee 
jopa loukkaavaksi sen, että eurooppalaiset 
ympäristöjärjestöt eivät luota heidän ky-
kyynsä arvioida kokonaisuutta. 

Politikointia ympäristön           
kustannuksella
Kansainvälisten ympäristöjärjestöjen kom-
menteista on suivaantunut myös Brasilian 
presidentti Jair Bolsonaro kannattajineen. 
Bolsonaron esittämän arvostelun sävy on 
kuitenkin aivan toista luokkaa kuin uru-
guaylaisten esittämä kritiikki.

Bolsonaro syyttää ympäristöjärjestöjä 
maan sisäisiin asioihin sekaantumisesta ja 
käyttää tilannetta omien poliittisten tar-
koitusperiensä pönkittämiseen. Vankkaa 
tukea hän saa muun muassa ympäristömi-
nisteriltään, joka ajaa Amazonian kaupallista 
hyödyntämistä ja pitää vihollisinaan ympä-
ristönsuojelijoita sekä alkuperäiskansojen 
edustajia.

– Jokin aika sitten Bolsonaro kritisoi 
voimakkaasti norjalaisia ympäristönsuojelu-
hankkeita, jotka tarjosivat taloudellista apua 
Amazonian metsä- ja luontokadon pysäyt-
tämiseksi. Kansainvälisten asiantuntijoiden 
perusteltua huolta Amazonian kohtalosta 
hän pitää hyökkäyksenä maataan kohtaan. 
Hän lietsoo epäluuloa kannattajissaan väit-
tämällä, että muut maat yrittävät omia Ama-
zonian aluetta itselleen nimittämällä aluetta 
maailman keuhkoiksi, Teivainen kertoo.

Amazonian sademetsien tuhoutuminen 
ei kuitenkaan jäisi ainoastaan brasilialais-
ten ongelmaksi vaan järkyttäisi vakavasti 
luonnon tasapainoa ja lisäisi koko maapal-

lon ympäristön haavoittuvuutta. Mikä on 
Bolsonaron ja Brasilian vastuu, kun asiaa 
tarkastellaan tästä näkökulmasta? 

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuo-
toisuuden köyhtyminen ovat maailmanlaa-
juisia ongelmia, jotka eivät rajoitu ainoas-
taan valtionrajojen sisäpuolelle. Maapallon 
ekologinen kantokyky on jo merkittävästi 
heikentynyt, joten luonnonvarojen kestävän 
käytön pitäisi olla jokaisen valtion priori-
teetti. Monissa kehittyvissä maissa ajatusta 
kuitenkin vieroksutaan.

– Rikkaiden maiden suunnalta tulevat 
vaatimukset luonnonvarojen käyttöä ra-
joittaviin ja ympäristöä suojeleviin toimiin 
koetaan monissa köyhemmissä maissa epä-
oikeutettuina vaatimuksina valtioilta, jotka 
ovat itse syypäitä nykytilanteeseen. Myös 
olemassa oleviin kansainvälisiin organisaa-
tioihin suhtaudutaan  usein epäilevästi, Tei-
vainen huomauttaa.

Köyhillä mailla on yhtäläinen oikeus vau-
rastua, mutta talouskasvun pitäisi olla kestä-
vää myös niiden itsensä kannalta: arvioiden 
mukaan ilmastonmuutos ja luontokato 
koettelevat raskaimmin juuri maailman köy-
himpiä alueita. Miten kehitys niin rikkais-
sa kuin köyhemmissäkin maissa voitaisiin 
kääntää oikeille raiteille? Miten vastuut ja 
velvollisuudet jaetaan oikeudenmukaisesti?

– Yhteistyölle pitäisi olla foorumi, jonka 
kaikki kokevat omakseen. Lisäksi voitaisiin 
luoda sijoittajansuojamekanismien kaltaisia 
instrumentteja, joilla suojattaisiin pääomien 
sijaan luontoa ja ohjattaisiin kehitystä ym-
päristön kannalta kestävään suuntaan.

Kilpailu Arktiksen                    
luonnonvaroista kiihtyy
Yhteisiä pelisääntöjä kaivataan pikaisesti 
myös Arktiksen alueelle. Ilmastonmuutos 
on sulattanut alueen jääpeitettä ennätys-
vauhtia, mikä avaa uusia mahdollisuuksia 
alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen. 
Alueesta ovat kiinnostuneet lukuisat val-

tiot – muun muassa Yhdysvallat, Kiina ja 
Venäjä. Myös sotilaallinen läsnäolo alueella 
on vahvistunut.

– Jäätiköiden sulaessa Koillisväylä avau-
tuu kaupalliselle merenkululle, mikä ins-
piroi erityisesti arktisen alueen maihin kuu-
lumatonta Kiinaa. Se haaveilee niin sanotus-
ta arktisesta Silkkitiestä, jota pitkin alueen 
luonnonvaroja kuljetettaisiin Aasiaan. 
Kiinan voimakas kiinnostus pohjoisen luon-
nonvaroihin ja halukkuus investoida alueelle 
herättävät monenlaisia huolia – myös Suo-
messa.   

Teivainen viittaa Jäämeren rata -hank-
keeseen, jota suunniteltiin Rovaniemeltä 
Norjan Kirkkoniemeen ja jota suuri osa saa-
melaisista vastusti kiivaasti. Ratahanke on 
nyt poistettu Pohjois-Lapin maakuntakaa-
vasta, mutta toteutuessaan se olisi uhannut 
saamelaiskulttuuria, porotaloutta ja alueen 
luontoa. 

– Ratahanke liittyy muun muassa Lapin 
mineraaleihin ja suunniteltuihin kaivos-
hankkeisiin, joihin kiinalaiset ovat osoitta-
neet kasvavaa kiinnostusta. Asetelmassa on 
myös yhtäläisyyksiä Uruguayssa sellutehtaan 
tarpeisiin kunnostettavan ratahankkeen 
kanssa. 

Näistä kahdesta ratahankkeesta on par-
haillaan tekeillä dokumentti, johon Tei-
vainen osallistuu asiantuntijan roolissa. 
Dokumentissa käsitellään muun muassa 
kansainvälisten kaivosyhtiöiden oikeuk-
sia Suomessa, jotka on Teivaisen mukaan 
turvattu joiltain osin paremmin kuin pai-
kallisten maanomistajien – ympäristöstä 
puhumattakaan.

–  Dokumentin punaisena lankana on 
esitellä Suomea paikkana, jossa on luonnon-
varoja, joita joku muu haluaa hyödyntää, ja 
toisaalta paikkana, josta käsin luonnonva-
roja halutaan hyödyntää jossakin toisaalla. 
Asiat näyttävät hyvin erilaisilta riippuen 
siitä, kenen silmin niitä katsellaan. Vaiku-
telmat voivat myös yllättää, kun tulokulmaa 
vaihdetaan.

Kaiken kaikkiaan luonnonvarojen käyt-
töön liittyy Teivaisen mukaan monenlaisia 
ristiriitoja, jotka pitää kyetä yhteensovitta-
maan siten, että ekologinen, taloudellinen, 
kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys ovat 
tasapainossa. 

 – Luonto ei saa enää jäädä talouden 
jalkoihin. Käyttämällä luonnonvaroja vas-
tuullisesti turvaamme luonnon monimuo-
toisuuden ja siten myös oman tulevaisuu-
temme.. 

Yhteistyölle pitäisi olla 
foorumi, jonka kaikki 
kokevat omakseen.
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LUONNONVAROJEN ylikulutus on uhka tulevaisuudelle, ja 
nykyisten sukupolvien sanotaan elävän velaksi tulevien sukupol-
vien kustannuksella. 

– Luonnonvarojen käyttö ei ole kestävällä pohjalla. Tarvitaan 
tehokkaita ratkaisuja, toteaa 4H-vaikuttajanuorten varapuheen-
johtaja Enni Liinoja.

Hänen mukaansa nuoria huolestuttaa, kuinka mittavaa ylikulu-
tus on. Se liittyy vahvasti myös moniin muihin uhkakuviin, kuten 
sotiin, kasvavaan epätasa-arvoon ja yleiseen turvattomuuteen. 
Etenkin vaikutusmahdollisuuksien puute ja sitä seuraava toivot-
tomuuden tunne turhauttaa.

– Moni nuori ajattelee, ettei hänellä ole valtaa omaan tulevai-
suuteensa. Nuorten pitää voida vaikuttaa, vaikka he eivät ikänsä 
vuoksi voisi allekirjoittaa kansalaisaloitteita tai äänestää – saati 
sitten olla ehdolla, Liinoja sanoo.

Matalan kynnyksen vaikuttamiskanaville on tarvetta. Tällä het-
kellä nuoret voivat muun muassa osallistua nuorisovaltuuston tai 
yhdistysten toimintaan. Paikallisiin päättäjiin voi olla yhteydessä, 
mihin nuoria usein rohkaistaankin. Liinoja toivoisi kannustuksen 
olevan molemminpuolista. 

– Myös poliitikkoja pitää kannustaa olemaan itse yhteydessä 
nuoriin. Ideaalitilanteessa päätöksiä ei tehtäisi vain nuoria varten 
vaan yhdessä nuorten kanssa.

Pelkkä kuunteleminen ei riitä: nuorten viestille on annettava 
painoarvoa. Liinoja kertoo huomanneensa, että usein nuorten 
tietotaitoa vähätellään. Hänen mukaansa monet nuoret olisivat 
aikuisille hyviä roolimalleja: omilla päivittäisillä kulutusvalinnoilla 
on merkitystä, vaikkei siltä aina tuntuisi.

– Nuoret ovat avoimia ja valmiita muuttamaan omaa elämänta-
paansa. Poliittisilla päätöksillä pitää taata se, että jokainen pystyy 
tekemään arjessaan kestäviä valintoja.
 Tällaisia valintoja pitää myös yhteiskunnan tehdä. 

– Suomen on panostettava esimerkiksi jatkuvaan uudistumi-
seen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Emme voi enää elää 
velaksi, Liinoja toteaa..

 Metsähallituksen toiminta valtion 
maa- ja vesialueilla perustuu yhdessä 
sidosryhmien ja kumppanien kanssa 
laadittuihin alueellisiin luonnonvara-
suunnitelmiin. Niissä linjataan valtion 
omistamien maa- ja vesialueiden pit-

kän aikavälin käyttöä ja sovitetaan yhteen eri maankäyt-
tömuotojen tarpeita.

Luonnonvarasuunnitelmat sisältävät Metsähallituksen 
strategiassa määritellyt luonnonvarojen kestävän käytön 
tavoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaami-
sen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä siihen sopeu-
tumisen. Suunnitelmien avulla varmistetaan toiminnan 
taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen sekä kulttuurinen 
kestävyys. 

Luonnonvarasuunnitelmassa laaditaan toimintaohjel-
ma, joka ohjaa Metsähallituksen toimintaa alueella koko 
viiden vuoden suunnitelmakauden ajan. Suunnittelussa 
yhdistetään valtion maa- ja vesialueiden tarjoamat re-
surssit, valtio-omistajan tavoitteet sekä alueelliset tarpeet. 

Suunnitelmissa on asetettu tavoitteita muun muassa 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle, luonnonva-
rojen kestävälle käytölle, ilmastovaikutusten hillitsemisel-
le sekä alueiden virkistys- ja matkailukäytölle. Suunnitel-
mien toteutumista seurataan vuosittain Metsähallituksen 
toiminnan vaikuttavuutta kuvaavan mittariston avulla. 

Laajasti osallistava luonnonvarasuunnittelu on Eu-
roopan metsähallitusten mittakaavassa ainutlaatuinen. 
Suunnittelumenetelmää pyritään jatkuvasti kehittämään: 
jokaisessa suunnitteluprojektissa pilotoidaan jotain uutta, 
ja edellisessä projektissa opittua siirretään uuteen suun-
nitelmaan. 

Parhaillaan laaditaan luonnonvarasuunnitelmaa saa-
melaisten kotiseutualueelle. Suunnitteluun osallistuu 
alueellisen yhteistyöryhmän lisäksi saamelaiskäräjien ni-
meämä Akwé: Kon -työryhmä, jonka avulla varmistetaan, 
että saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset ote-
taan mahdollisimman hyvin suunnitelmassa huomioon. 
Suunnittelun yhteydessä on järjestetty myös teemakoh-
taisia työpajoja, nuorten työpaja, avoin karttakysely sekä 
saamelaisnuorten ja kuntalaisten kuulemistilaisuuksia. 
Suunnitelma on tulossa lausunnolle kesäkuussa..

Kuullaanko 
nuorten ääntä?

Luonnonvara-
suunnitelmat 
laaditaan 
yhteistyössä

– Nuoret kaipaavat matalan kynnyksen vaikuttamiskanavia, 
sanoo 4H-vaikuttajanuorten varapuheenjohtaja Enni Liinoja. 
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Keskustelu jatkuu SuomiAreenassa:
Kenelle luonnonvarat kuuluvat ja ketkä niistä päättävät?
Ke 14.7.2021 klo 13–13.45

TEKSTI NELLI MÄKITALO

TEKSTI SARI HILTUNEN
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– Vakaata ja kestävää taloutta 
ei ole olemassa ilman vakaata 
ja kestävää luonnonympäristöä, 
Suomen Pankin pääjohtaja 
Olli Rehn sanoo.

Talous ei toimi 
erillään luonnosta
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Perinteisissä taloustieteen malleissa ei ole aikaisemmin otettu 
huomioon luonnon arvoa. Tällainen ajattelu joutaa historiaan, 
sillä talouskasvu ja hyvinvointi ovat yhä vahvemmin riippuvaisia 
luonnon kantokyvystä. 

 Yli puolet maailman talous-
kasvusta on vahvasti tai 
kohtalaisesti riippuvaista 
luonnosta. Luonto antaa ih-
misille ruokaa, vettä, happea 
ja suojaa. Monimuotoinen 

luonto kestää ja sopeutuu myös paremmin 
ilmastonmuutokseen. Ymmärrämme luon-
non arvon hyvinvoinnillemme, mutta sen 
suojelemisessa emme ole onnistuneet. Kulu-
tuksemme ylittää luonnon kyvyn uudistua, 
ja nykytahdilla elämäntapamme ylläpitämi-
seen tarvittaisiin 1,6 maapalloa. 

Luonto pitäisi nähdä varallisuutena, ai-
van kuten muukin pääoma. Ajatuksen luon-
topääomasta on esitellyt Cambridgen yli-
opiston professori Partha Dasgupta. Hän 
julkaisi alkuvuonna Englannin valtiova-
rainministeriön tilaaman raportin luonnon 
monimuotoisuuden talousvaikutuksista. 
Dasguptan raportin sanoma on yksiselittei-
nen: talouskasvu ja sitä kautta myös ihmis-
kunnan hyvinvointi ovat vahvasti sidottuja 
maapallon ekologiseen kantokykyyn. 

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pi-
tää Dasguptan raportin sanomaa taloustie-
teilijöille ja päätöksentekijöille äärimmäisen 
tärkeänä. 

– Makrotaloudellisessa analyysissa olisi 
hyödyllistä kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota taloudellisesta toiminnasta ympä-
ristölle aiheutuvaan kuormitukseen. Vakaata 
ja kestävää taloutta ei ole olemassa ilman 
vakaata ja kestävää luonnonympäristöä. 
Tämä tosiasia tulisi ottaa huomioon kaikis-
sa talouspolitiikkaa koskevissa päätöksissä, 
pääjohtaja Rehn kuvaa. 

Rahamarkkinoilla                         
oma roolinsa
Kansainvälinen rahoitusmarkkina ylläpitää 
globaalia taloutta, ja sen sijoitus- ja rahoi-
tuspäätöksillä on merkittävä vaikutus myös 
luonnon monimuotoisuuteen. Samaan ta-
paan ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit 
uhat vaikuttavat myös talouteen. Keskus-
pankit ja muut isot sijoittajat ovat jo pitkään 
sitoutuneet vastuulliseen sijoitustoimintaan. 
Suomen Pankki otti vuonna 2019 käyttöön 
oman vastuullisuusohjelmansa, jonka yksi 
painopiste on ilmastoriskien torjunta. 

Rehnin mukaan kansalliset keskuspankit 
tarkastelevat jatkuvasti pidemmän aikavälin 

ja kaupattavat saasteluvat, ovat poliittisten 
päätöksentekijöiden käsissä, Rehn sanoo.  

EU suunnannäyttäjänä               
ympäristöpolitiikassa
EU-tasolla on meneillään paljon politiik-
kakehitystä luonnon monimuotoisuuden, 
kestävän rahoituksen, kiertotalouden ja 
metsien kestävän käytön edistämiseksi. Osa-
na Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 
EU-komissio esitteli toukokuussa oman 
ehdotuksensa unionin biodiversiteettistra-
tegiaksi. Strategiassa laajennetaan suojeltu-
jen alueiden määrää ja puututaan erityisesti 
torjunta-aineiden käyttöön. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi vah-
vistettiin huhtikuussa EU:n ilmastotavoit-
teiden kirjaaminen lainsäädäntöön. EU:n 
tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 
vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 men-
nessä ja olla ilmastoneutraali vuonna 2050. 
Vaikka Euroopassa tehdäänkin isoja päätök-
siä, muutoksia pitää tapahtua myös maail-
manlaajuisesti. 

– Taloustieteilijät ovat varsin yksimielisiä 
siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa 
paras vaihtoehto olisi globaali hinta kasvi-
huonepäästöille. Kun riittävän kattavan ym-
päristöpolitiikan harjoittaminen ei maail-
manlaajuisesti ole mahdollista, turvaudu-
taan toiseksi parhaisiin ratkaisuihin, joihin 
kuuluvat Pariisin ilmastosopimus sekä kan-
salliset ja alueelliset rajoitustoimet. EU on 
tällä saralla suunnannäyttäjä, Rehn sanoo..

 

kehitykseen liittyviä kysymyksiä, kuten ym-
päristön kestävyyttä ja ilmastonmuutosta. 
Suomen Pankki huomioi ympäristöriskit 
rahoitusvakauden valvonnassa ja pyrkii 
vähentämään oman toimintansa ympäris-
tövaikutuksia. 

Myöskään Euroopan keskuspankki ei voi 
olla sivussa vihreästä siirtymästä, vaan ym-
päristönäkökohdat on huomioitava yhtenä 
osana Euroopan keskuspankin rahapolitii-
kan uudelleenarviointia. Asiasta on käyty 
myös perusteellista keskustelua EKP:n neu-
vostossa. Rehnin mukaan on kuitenkin hyvä 
erottaa toisistaan rahoitusmarkkinoiden toi-
minta ja poliittisen päätöksenteon vastuu.

– Tehokas ja vaikutuksiltaan riittävä ym-
päristö-, ilmasto- ja luonnonvarapolitiikka 
edellyttää laajamittaista kansainvälistä yh-
teistyötä. Keskuspankkien tulee hoitaa oma 
leiviskänsä, ja näin myös tehdään. Ympäris-
töstä huolta pitävän yhteiskuntapolitiikan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa päävas-
tuu ei kuitenkaan voi olla keskuspankilla. 
Tärkeimmät työkalut, kuten päästöverot 

Muutoksia pitää 
tapahtua maailman-
laajuisesti.

• Talouskasvu on pitkällä aikavälillä rajoitettu maapallon ekologiseen 
 kantokykyyn. Talous ei toimi erillään luonnosta.
• Talouden keskeinen mittari, bruttokansantuote (BKT), ei ota huomioon 
 luontopääoman kulumista.
• Luontopääomaa tuhoutuu osana talouttamme nopeammin kuin se ehtii 
 uusiutua, eli emme hallitse luontopääomaa kestävästi.
• Luonnon tuhoutuminen aiheuttaa riskejä taloudelle ja hyvinvoinnille.
• Luontopääoman kuluminen tulee vaikuttamaan nykyisten ja tulevaisuuden  
 sukupolvien hyvinvointiin, sillä luonto mahdollistaa taloutemme toiminnot.
• Taloudellisen menestyksen mittareita on uudistettava, ja luontopääoman 
 kuluminen on huomioitava paremmin. Dasgupta-raportti kannustaa 
 laventamaan BKT:tä mittarina ottamalla huomioon luontopääoman kulumisen  
 sekä soveltamaan ja kehittämään ohjauskeinoja luonnonvarojen ylikulutuksen  
 vähentämiseksi.

Lähde: The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. 
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 K eskustelu luontokadosta ja 
sen vaikutuksista ihmisiin ja 
talouteen nousi esiin helmi-
kuussa, kun professori Partha 
Dasgupta julkaisi Englannin 
valtiovarainministeriön tilaa-

– Dasguptan periaatteet ovat oikeastaan 
sisäänrakennettuja Metsähallituksen toi-
mintaa ohjaaviin linjauksiin, toteaa Met-
sähallituksen kehityspäällikkö Johanna 
Leinonen. 

Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee 

man raportin. Sen pääviesti on, että ihmi-
nen ja talous ovat riippuvaisia luonnosta 
eikä luonnon kantokykyä tule ylittää. Das-
guptan mukaan luontopääoma on rinnastet-
tavissa muihin pääomiin ja se pitäisi liittää 
osaksi taloustieteen tarkastelua. 

Helmikuussa julkaistu Dasgupta-raportti painottaa ihmisen 
ja talouden riippuvuutta luonnosta ja nostaa luontopääoman 
muiden pääomien rinnalle. Luonnon arvon turvaaminen on 
myös Metsähallituksen strategian ytimessä. 

Luontopääomaa 
tulee hoitaa  

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA ILKKA IMMONEN

Luonnon monimuotoisuutta edistetään myös aktiivisilla hoitotoimenpiteillä. Osa töistä tehdään talkoovoimin. 



132 • 2021met sä.fimet sä.f

hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesi-
omaisuutta kestävästi. Vastuullisuus on osa 
kaikkea toimintaa, ja se on integroitu Met-
sähallituksen strategiaan sekä johtamiseen 
ja toiminnan kehittämiseen. 

– Kaiken perustana on monimuotoi-
nen luonto ja sen tuottamat aineelliset ja 
aineettomat hyödyt. Tämä näkyy myös ar-
vonluontimallissamme, jossa luontopääoma 
on rinnastettu muihin pääomiin. 

Metsähallituksen ensimmäinen arvon-
luontimalli laadittiin viime syksynä strate-
giatyön yhteydessä. Arvonluontimalli kuvaa, 
millaista arvoa Metsähallitus luo strategian 
ja vastuullisuustyönsä kautta yhteiskuntaan 
– niin talouteen, ympäristöön kuin ihmisil-
lekin. 

Metsähallitus vaikuttaa toiminnallaan 
viiteen arvoa tuottavaan teemaan, jotka 
ovat terveys ja hyvinvointi, ilmasto, luon-
non monimuotoisuus, talous ja kulttuuri. 
Vaikuttavuuden tunnistaminen auttaa stra-

tegian toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä 
luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle ja 
kestäville ratkaisuille. 

Luonnon monimuotoisuus on yksi Metsä-
hallituksen strategian teemoista, ja se on 
valittu tärkeäksi yhteiseksi kehittämiskoh-
teeksi. 

– Pyrimme löytämään ja kehittämään 
mahdollisimman kustannustehokkaita ja 
vaikuttavia keinoja sekä mittareita, joiden 
avulla luontopääoma säilyy ja kasvaa myös 
tulevaisuudessa. Hyvällä suunnittelulla var-

mistetaan, että luonnon kantokykyä ei yli-
tetä, painottaa Leinonen. 

Luonnonsuojelualueista ja monikäyttö-
metsien arvokkaista luonto- ja erityiskoh-
teista koostuva ekologinen verkosto turvaa 
luonnon monimuotoisuutta valtion mailla. 

Luonnon monimuotoisuuden edistämi-
seksi tehdään myös aktiivisia toimenpiteitä 
sekä suojelualueilla että monikäyttömetsis-
sä. Metsähallitus on muun muassa lisännyt 
luonnonhoitotoimia monikäyttömetsissä 
omistajapoliittisten linjausten mukaises-
ti. Helmi-ohjelman ja Luontopalveluille 
myönnetyn lisärahoituksen ansiosta lajien 
ja luontotyyppien kartoituksia sekä ennal-
listamis- ja luonnonhoitotöitä on lisätty 
merkittävästi suojelualueilla..

Lue lisää arvonluontimallista 
ja monimuotoisuustyöstä: 
www.metsafi-lehti.fi. 

Hyvällä suunnittelulla 
varmistetaan, että 
luonnon kantokykyä 
ei ylitetä.
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
TEKSTI MINNA NURRO
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Valokuvaaja Konsta Punkka pitää 
virtuaalisia luontokokemuksia 
arvokkaina, koska ne mahdollistavat 
luontoelämykset myös niille, jotka 
eivät syystä tai toisesta pääse itse 
luonnon helmaan. 

Valokuvaaja Konsta Punkka pitää 
virtuaalisia luontokokemuksia 
arvokkaina, koska ne mahdollistavat 
luontoelämykset myös niille, jotka 
eivät syystä tai toisesta pääse itse 
luonnon helmaan. 

Valokuvaaja Konsta Punkka pitää 
virtuaalisia luontokokemuksia 
arvokkaina, koska ne mahdollistavat 
luontoelämykset myös niille, jotka 
eivät syystä tai toisesta pääse itse 
luonnon helmaan. 
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Konstan kuvat tuovat 
luonnon lähelle
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 Tauotatko työpäivää seuraamalla 
norppaliveä? Peukutatko somes-
sa kauniita maisemakuvia ja vai-
kuttavia eläinotoksia? Valitsetko 
retkikohteen YouTube-videon 
perusteella? Olet siis saanut osasi 

virtuaalisista luontokokemuksista. 
Yksi alan pioneereista on helsinkiläinen 

luontokuvaaja Konsta Punkka. Hänet tun-
netaan maailmanlaajuisesti etenkin ilmeik-
käistä eläinkuvistaan, joita Punkka alkoi 
julkaista kuvapalvelu Instagramissa ollessaan 
vasta 15-vuotias. Nykyään 27-vuotias Punk-
ka kuvaa luontoa työkseen sekä kotimaassa 
että ulkomailla. 

Punkka pitää virtuaalisia luontokoke-
muksia arvokkaina, koska ne tekevät luon-
toa tunnetuksi ja mahdollistavat luonto-
kokemukset myös niille, jotka eivät syystä 
tai toisesta pääse itse luonnon helmaan. 
Kuvillaan Punkka haluaa herättää ihmisissä 
empatiaa luontoa kohtaan. 

– Vangitsen valokuviin eläinten ilmeitä 
ja tuon ne esille ehkä vähän eri tavalla kuin 
mihin ihmiset ovat tottuneet. Ne herättä-
vät tunteita, ja toivottavasti ihmiset kokevat 
myös, että eläimiä pitää suojella ja luontoa 
kunnioittaa, Punkka sanoo.   

Punkka korostaa, että kuvien kautta 
luonto tulee lähemmäs ihmisiä, mikä vä-
hentää vieraantumista luonnosta. Hänen 
mielestään virtuaaliset luontokokemukset 
eivät korvaa aitoa luontokokemusta, mutta 
ne saattavat inspiroida ihmisiä lähtemään 
myös aitoon luontoon.

Instagram innosti                          
kuvaamaan
Punkka on liikkunut luonnossa lapsesta 
lähtien, mutta luontokuvauksesta hänet sai 
teini-ikäisenä kiinnostumaan oman kodin 
takapihan oravat sekä uusi somekanava, 
Instagram. Musiikkia harrastanut poika 
alkoi ensin kuvata kavereidensa bändien 
esityksiä. Ensimmäinen kamera oli rippi-
lahjaksi saatu pokkari, joka myöhemmin 
päivittyi järjestelmäkameraan.

– Ennen Instan tuloa olin kokeillut kuva-
ta myös luontoa, esimerkiksi takapihan ora-
via. Instan kautta sitten näin, miten hienoja 
luontokuvia kuvaajat muualla maailmalla 
ottivat, hän kertoo. 

Instagramin ansiosta Punkka innostui 
luontokuvaamisesta tosissaan. Hän etsi ja 
kuvasi eläimiä ja maisemia kesäisin yötä 
myöten ja julkaisi kuviaan Instagramissa. 
Hyvä kuvauspaikka helsinkiläispojalle oli 
esimerkiksi Seurasaari – pieneltä alueelta 
löytyi paljon ihmisiin tottuneita eläimiä. 

Positiivista palautetta alkoi tulla nopeas-
ti ja paljon ympäri maailmaa. Se kannusti 
jatkamaan.

– Siihen jäi koukkuun. Kävin kuvaamas-
sa jopa aamulla ennen ylioppilaskirjoituksia, 
jotta sain päivän julkaisut tehtyä. Tiesin ha-
luavani alkaa tehdä sitä niin täyspäiväisesti 
kuin mahdollista, Punkka muistelee. 

Kuvien takana                                
paljon työtä
Punkka on kuvaajana itseoppinut. Ammat-
tikuvaajana työskentelevä sukulainen antoi 
käytännön neuvoja, ja luontokuvaajien 
tekemiä kirjoja on tullut luettua kasapäin. 
Punkan esikuvia ovat muun muassa Jari 
Peltomäki, Hannu Hautala, Paul Nicklen 
ja Bence Mate. 

Nykyään Punkalla on Instagramissa yli 
miljoona seuraajaa. Faneja on erityisen pal-
jon Saksassa ja Venäjällä. 

Punkka tunnetaan parhaiten maagisen 
tunnelmallisista eläinkuvistaan, joissa eläin 
katsoo suoraan kameraan. Suora katsekon-
takti tekee eläimestä vahvasti läsnä olevan, 
aktiivisen toimijan. Punkka toteaa, että oma 
tyyli on muotoutunut ajan saatossa. 

– Luontokuvaus ei ole pelkästään doku-
mentaarista, vaan luontokuvilla voi tehdä 
myös taidetta, hän korostaa. 

Vaatii paljon työtä, taitoa ja kärsivälli-
syyttä, että kuva näyttää sellaiselta kuin 
kuvaaja haluaa. 

– On päästävä rauhallisesti lähelle eläin-
tä, oltava läsnä tilanteessa ja saatava eläimen 

huomio kiinnittymään kameraan jollain ta-
valla, hän taustoittaa. 

Suomen luonto                                
kiinnostaa
Ennen koronaa Punkka kuvasi suurimman 
osan ajastaan ulkomailla, mutta pandemia 
toi nuoren miehen kotimaahan. Suomessa 
tuttuja kuvauspaikkoja on paljon: etenkin 
itärajan tuntuma Kuhmosta Inariin on lä-
hellä Punkan sydäntä, mutta upeita aamu-
yön maisemia löytyy muualtakin, esimer-
kiksi Kirkkonummelta. 

– On ollut hienoa olla taas Suomessa, 
tämä on muualta katsoen eksoottista. Suo-
malainen luonto ja eläimistö kiinnostavat 
maailmalla kovasti, Punkka toteaa..

Virtuaaliset luontokokemukset ovat yleistyneet sosiaalisen median 
kanavien myötä. Ne muovaavat luontosuhdettamme ehkä jo 
enemmän kuin aidot elämykset. Luontokuvaaja Konsta Punkka 
löysi jo nuorena somesta oman tapansa vaikuttaa. 

Keskustelu jatkuu SuomiAreenassa:
Avaa luonto – digiloikka 
luontokokemukseen
Ma 12.7.2021 klo 13–13.45

Virtuaaliluonnon 
vaikutuksia tutkitaan 

Digitaalisia luontokokemuksia tutkitaan 
ja kehitetään muun muassa Suomen 
Akatemian rahoittamassa UNITE-lippu-
laivahankkeessa. Monitieteinen hanke 
selvittää muun muassa virtuaalisen met-
säluonnon hyvinvointivaikutuksia. Tutki-
musprofessori Liisa Tyrväinen Luonnon-
varakeskuksesta kertoo, että hankkeen 
tavoitteena on kehittää tapoja tuoda 
luonto virtuaalisesti osaksi ihmisten ar-
kea. Taustalla on tutkimushavainto siitä, 
että jo varttitunnin oleskelu virtuaaliluon-
non äärellä vähentää stressiä. 

Lue lisää verkkolehdestä
www.metsafi-lehti.fi.
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Valokuvaaja Konsta Punkka tunnetaan 
parhaiten maagisen tunnelmallisista 
eläinkuvista.
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TEKSTI MINNA NURRO • KUVA ERKKI OLLILA/METSÄHALLITUS

Digipalvelut täydentämään 
luontokokemusta  
Metsähallituksen digitaalisia palveluja kehitetään asiakaskokemus 
edellä. Retkeilyasiakkaat ovat toivoneet esimerkiksi lisää ennakko-
tietoa kohteista ja reaaliaikaista dataa säästä tai ruuhkista. 

 Luontopalveluissa pohditaan par-
haillaan, mistä lähteä liikkeelle 
digitaalisen asiakaskokemuksen 
kehittämistyössä. Tarpeiden kar-
toitus alkoi viime vuoden lopulla, 
ja sitä tehtiin laajassa yhteistyössä 

Metsähallituksen sisällä sekä ulkoisten sidos-
ryhmien ja asiakkaiden kanssa. Näkemyk-
siä kerättiin sähköisesti muun muassa 250 
asiakkaan retkeilijäyhteisöltä sekä ASTA-
asiakastietojärjestelmää hyödyntäen.

Kartoitus saatiin valmiiksi kuluvan vuo-

den keväällä. Tarpeet ovat nyt hyvin tiedos-
sa – eikä niistä ole pulaa. Kehittämistyön 
kohteet pitää kuitenkin priorisoida. 

Luontopalvelujen tavoitteena on koota 
digitaalisia palveluja yhteen niin, että asiak-
kaat löytävät ne aiempaa helpommin. Li-

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
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Metsähallitus työllistää eri puolilla Suomea 
yli 400 kausityöntekijää. Tapasimme heistä 
muutaman ja kysyimme, mitä heidän työtehtä-
viinsä kuuluu ja mitä he työltä odottavat. 

GALLUP

”Kesäkuulle on suunniteltu taimikon tarkas-
tuksia, leimikon suunnittelua sekä talvi- ja 
metsäautoteiden liputusta ja metsäkone-

työmailla vierailuja. Työskentelen metsätalou-
dessa Etelä-Lapin alueella. 

 Odotan, että pääsen seuraamaan Metsähallituksen eri pro-
sessien ja ammattilaisten työskentelyä, jotta saan hyvän kokonais-
kuvan.”.

Aaro Kariniemi 

”Työskentelen Ranuan alueella metsätalou-
dessa ja teen muun muassa leimikon suunnit-

telua ja taimikon tarkastuksia. Pääsemme myös 
näkemään, miten kulotus ja lannoitus toteutetaan. 

 Haluaisin nähdä mahdollisimman paljon suunnittelijan työtä 
sekä saada varmuutta omaan ammattitaitooni, sillä koulussa olem-
me opiskelleet lähinnä kirjoista.”.

Sirkku Ahonen 

”Työskentelen harjoittelijana Metsähallituk-
sen viestinnässä. Töihin kuuluu informaation 
visualisointia sekä muita viestinnän tehtäviä.  

Olen opiskellut graafisen suunnittelun 
lisäksi maantiedettä. Odotan innolla sitä, että 

pääsen nyt kehittämään visuaalisen viestinnän taitojani sellaisten 
aihepiirien ympärillä, joissa myös luonnontieteellisestä osaamises-
tani on hyötyä. ”.

Viivi Hyvärinen 

”Olen valmistunut ympäristöekologiksi pari 
vuotta sitten ja teen nyt toista kesää luon-
totyyppi-inventointeja. Kartoitan Etelä- ja 

Keski-Lapin alueella suojeltujen ja suojeluun 
varattujen soiden luontotyyppitietoja.

Olen Etelä-Suomesta kotoisin, joten on kiva päästä näkemään 
uusia paikkoja Lapissa. Odotan innolla näkeväni tänäkin kesänä 
hienoja kohteita, kuten esimerkiksi lettosoita. ”.

Heini Karvinen

”Olen harjoittelijana puukuljetuksista vas-
taavan aluelogistiikan puolella Rovaniemellä. 
Työhöni kuuluu muun muassa juonto- ja 

terminaalivarastojen inventointia ja kuljetus-
yrittäjien ohjaamista.

On mielenkiintoista saada lisänäkemystä Metsähallituksen toi-
minnasta. Olin viime kesänä metsäsuunnittelun puolella ja nyt saan 
työkokemusta myös puukuljetusten ohjauksesta. ”.

Tuomo Heikkinen 

säksi on tarkoitus näkyä nykyistä yhtenäisempänä palveluntarjoajana 
sekä Luontopalvelujen että Eräpalvelujen asiakkaille.

Ennakkotiedoille tarvetta
Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Olli-Petteri Help kertoo, että 
erittäin tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousi digitaalisten palvelujen 
palvelullistaminen sekä retkikohteista kertovan ennakkotiedon vä-
littäminen asiakkaille. Myös tiedon reaaliaikaisuutta on syytä lisätä. 

– Ennen retkeä asiakkaat toivovat reaaliaikaista tietoa kohteen kävi-
jämääristä sekä työkalun reitin löytämiseen, ehkä mobiilisovelluksen. 
Ennakkoon halutaan myös nähdä kuvia ja videoita kohteesta esimer-
kiksi sosiaalisessa mediassa, Help havainnollistaa. 

Retken aikana kaivataan muun muassa helppokäyttöistä sovellusta 
reitin seuraamiseen sekä reaaliaikaista tietoa esimerkiksi taukopaikko-
jen polttopuu- ja kävijätilanteesta. Retkeilijät arvostavat myös tietoja 
muista palveluista ja aktiviteeteista, jotka sijaitsevat retkikohteiden 
yhteydessä tai lähistöllä. 

Oleellinen asiakasryhmä digipalvelujen käyttäjinä ovat Luontopal-
velujen yhteistyökumppanit. Heille suunnatut avoimet aineistot ja 
asiointipalvelut kaipaavat selkeyttä sekä yhdenmukaisuutta. 

Help toteaa, että myös luontoarvoista viestiminen ja retkietiketin 
ohjeistaminen ovat tärkeitä asioita digitaalisten palvelujen kehittämi-
sessä. Lisäksi halutaan madaltaa asiakkaiden kynnystä yhteydenottoon 
tai ohjata asiakasta tiedon löytämiseen automaatiota hyödyntäen.    

Digiagenda  ohjaa työtä 
Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämistyön taustalla on Luonto-
palvelujen Digiagenda, joka valmistui viime vuonna. Agendan tavoit-
teena on päivittää ajan tasalle ja yhtenäisemmiksi Luontopalvelujen 
lukuisat sisäiset ja ulkoiset digitaaliset palvelut. 

Asiakkaiden eniten käyttämät digitaaliset palvelut ovat Luontoon.fi- 
ja Retkikartta.fi-sivustot. Eraluvat.fi-palvelun kautta hoituvat esimer-
kiksi tupien varaukset ja erälupien maksaminen. 

Eniten kehittämisehdotuksia tulee palvelujen löydettävyydestä ja 
paikkatiedon paremmasta hyödyntämisestä. 

Virtuaalipalveluja pohditaan
Luontopalveluissa on keskusteltu myös virtuaalisten luontopalvelujen 
tarjoamisesta. Virtuaalisuutta on mietitty muun muassa esteettömyy-
den näkökulmasta: voisiko virtuaalisuuden avulla tarjota luontoelä-
myksiä niille, jotka eivät fyysisesti pääse paikan päälle, tai mahdollis-
taisiko virtuaalisuus paremmin retken ennakkosuunnittelun?

– Muutamissa kansallispuistoissa ja luontokeskuksissa kohdetta 
esitellään virtuaalisesti. Joissain luontokeskuksissa on kokeiltu VR-
laseja alueen lähikohteiden esittelyssä, mutta se ei ole vielä laajemmin 
iskenyt tulta, Help toteaa. 

Metsähallituksella on myös 25 luontokeskusta ja maastohenkilös-
töä, jotka palvelevat asiakkaita paikan päällä. 

 – Luontokeskusten ja maastohenkilöstön vahva asiantuntijuus 
on vaikuttavuudeltaan omaa luokkaansa. Se luo turvallisen retken 
perustan ja antaa toiminnallemme kasvot, hän sanoo.

Digitaalisten palvelujen ja yhteistyön sekä asiakaskokemuksen 
kehittäminen kuuluu Metsähallituksen strategisiin tavoitteisiin. 
Metsähallituksen Digiagendassa on esitetty toimenpiteitä ja kehitys-
kohteita, joilla digitalisaatiota voidaan hyödyntää entistä paremmin 
yhteiskunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmista 
sekä Metsähallituksen oman henkilöstön työn kehittämisessä..

< – Retken aikana kaivataan muun muassa helppokäyttöistä 
sovellusta reitin seuraamiseen sekä reaaliaikaista tietoa 
esimerkiksi taukopaikkojen polttopuu- ja kävijätilanteesta, 
Olli-Petteri Help kertoo.
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Nanosellusta valmistettu 
sidos nopeuttaa haavan 
paranemista  

 V uoden 2021 Uusi puu -kil-
pailun voittaja on FibDex-
haavasidos, joka oli sekä tuo-
mariston että yleisön suosikki.  

Arvioissaan tuomaristo 
painotti ratkaisujen yhteis-

kunnallista merkitystä sekä kykyä vastata 

globaaleihin haasteisiin ja edistää kestävää 
kehitystä. Voittajilla tuli myös olla poten-
tiaalia kansanvälisille markkinoille.

– Haavasidoksissa käytetyllä nanosellul-
la on erinomainen solu- ja kudosyhteen-
sopivuus. Tästä on kertynyt paljon dataa 
lukuisissa soluviljelysovelluksissa sekä haa-

vasidoksen kliinisessä tutkimuksessa, ker-
too UPM Biomedicalsin johtaja Johana 
Kuncová-Kallio.

Nanosellu on voimakkaasti hydrofiilinen. 
Se imee vettä hyvin, ja kuitujen väliin jää 
paljon pikku koloja ja huokosia. Nanosel-
lulla on siis hyvä vedenpidätyskyky.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN • KUVA UPM BIOMEDICALS
UUSIA VERSOJA

UPM Biomedicalsin kehittämä haavasidos nopeuttaa haavan paranemista 
ja lieventää potilaan kokemaa kipua. Haavasidos on yli kymmenen vuoden 
tutkimus- ja kehitystyön tulos, joka voitti vuoden 2021 Uusi puu -kilpailun. 
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– Iho säilyy sidoksen alla pitkään sopivan 
kosteana, mikä on haavan paranemiselle tosi 
tärkeää, Kuncová-Kallio toteaa.

Sopii myös                                   
ihonsiirtoihin
Kliinisessä tutkimuksessa on todettu, että 
FibDex vähentää potilaan tuntemaa kipua ja 
tuottaa parempilaatuisen ihokudoksen kuin 
käytettäessä tavanomaisia haavasidoksia.

– FibDex asetetaan haavan päälle vain 
kerran. Kun haava on umpeutunut, sidos 
irtoaa itsestään. Näin vältytään sidoksen 
vaihdoilta ja arpeutumista hidastavilta ihon 
repeytymisiltä. Lisäksi arpikudos jää verrat-
tain pehmeäksi ja huomaamattomaksi.

Koska sidosta ei tarvitse välillä vaihtaa, 
säästyy haavanhoitoon kuluvaa aikaa. Te-
hokkaan hoidon ja nopean paranemisen 
seurauksena sairaala sekä yhteiskunta sääs-
tävät hoitokustannuksissa.

FibDex-haavasidosta voidaan käyttää 
myös ihonsiirroissa, joita tehdään esimer-
kiksi palovamma- ja syöpäpotilaille. Sidos 
asetetaan edistämään ihon uusiutumis-
ta alueelle, josta ihoa on siirretty toiseen 
paikkaan.

Koivu paras                                     
raaka-aine
UPM Biomedicals valmistaa FibDex-haava-
sidoksia Lappeenrannassa. Sidosten raaka-

aineena on koivu. 
– Koivusta valmistetulla nanoselluloo-

salla todettiin olevan parhaat ominaisuudet 
biosovelluksissa, Kuncová-Kallio sanoo.

Uusiutuvasta luonnonmateriaalista val-
mistettujen sidosten ympäristövaikutus jää 
perinteisiä, muovista valmistettuja haavasi-
doksia pienemmäksi.

Nanosellusta valmistettua haavasidos-
ta on tutkittu ja kehitetty yli kymmenen 
vuotta. Helsingin yliopisto on osallistunut 
tutkimushankkeeseen alusta alkaen. 

– FibDex on maailman ensimmäinen 
puupohjainen nanosellusta valmistettu tuo-
te, joka on sertifioitu kliiniseen käyttöön, 
Kuncová-Kallio sanoo.

Haavahoidon                             
markkinat kasvavat
Tuote on koekäytössä Suomessa kaikissa 
yliopistollisissa sairaaloissa ja eräissä yksityi-
sissä sairaaloissa. Suomessa jakelusta vastaa 
Steripolar.

FibDex sai Euroopan unionin myön-
tämän CE-merkin toukokuussa 2019. Vi-
ranomaishyväksyntä avaa mahdollisuuden 
markkinoida ja myydä tuotetta kaikkialla 
EU-alueella. 

– Tarkoitus on laajentaa markkina-aluet-
ta Euroopasta myös muihin maihin.

Markkinanäkymät nanosellupohjaisille 
hoitotuotteille ovat Kuncová-Kallion mu-
kaan hyvät. Haavahoidon markkinat kasva-
vat maailmanlaajuisesti noin viiden prosen-
tin, tulevaisuuden soluhoidot 20 prosentin 
vuosivauhtia.

Uutta ihoa                                       
kasvattamaan
FibDexin lisäksi UPM Biomedicals on ke-
hittänyt lääketeollisuuden tarpeisiin nano-
selluloosapohjaisen GrowDex-hydrogeelin, 
joka soveltuu erityisesti kolmiulotteiseen 
(3D) solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä 
voidaan käyttää tautimallien ja lääkkeiden 
kehityksessä.

– Meillä on meneillään kuutisenkym-
mentä tutkimus- ja tuotekehitysprojektia 
lääketeollisuuden ja terveydenhuollon alueil-
la. Patentteja on kertynyt yli kolmesataa.

Nanosellu tarjoaa alustan edistyneille 
solupohjaisille hoidoille, joita voidaan tule-
vaisuudessa käyttää esimerkiksi kroonisten 
diabeteshaavojen hoidossa.

– Olemme ottaneet vasta ensimmäisen 
askeleen kliinisten tuotteiden markkinoil-
la. Yhtenä ajatuksena on lisätä sidokseen 
lääkkeitä ja seuraavassa vaiheessa kasvattaa 
sidoksessa ihosoluja. Näin voitaisiin esi-
merkiksi luopua kivuliaista ihonsiirroista, 
Kuncová-Kallio sanoo.. 

UUSI PUU 2021 -kilpailun kakkos- ja kol-
mospalkinnon pokkasivat KoivuBioTechin 
luonnollinen makeuttaja ja Sulapacin uusi 
monikäyttöinen biomateriaali.

Luonnollinen makeuttaja
KoivuBioTechin luonnollinen makeuttaja 
Rasweet on eristetty koivun sisäkuores-
ta. Tuoteinnovaatio on syntynyt Helsingin 
yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kym-
menvuotisen tutkimustyön tuloksena.

Rasweet on luonnollinen vaihtoehto syn-
teettisille keinomakeuttajille, kuten aspar-
taamille ja asesulfaamille. Muita vastaavia 
luonnollisia makeuttajia ei markkinoilla ole. 
Maailman makeuttajamarkkinoiden koko 
on 55 miljardia dollaria.

Rasweetilla voidaan makeuttaa mitä ta-
hansa elintarviketta tai juomaa. Sen sisältä-
mä vadelmaketoni vaikuttaa myönteisesti 
aineenvaihduntaan ja saattaa tukea painon-
hallintaa. Tästä on saatu kliinistä näyttöä.

Metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödyntä-
vän tuotteen valmistukseen voidaan käyttää 
Suomessa jo olevia tuotantolaitoksia. Kek-
sintö perustuu kiertotalouteen, ja se vähen-
tää materiaalihävikkiä.

Esteettinen biomateriaali
Kolmannen palkinnon pokanneen Sula-
pacin esteettisen ja monikäyttöisen bio-
materiaalin pääkomponentteina ovat puu 
ja kasviperäiset sidosaineet. Innovaatio on 
palkittu ja patentoitu.

Sulapac-biomateriaaleilla voidaan kor-
vata muovia useissa eri tuotteissa, kuten 
kosmetiikkapakkauksissa, pilleissä, ker-
takäyttöaterimissa ja ruokapakkauksissa. 
Biopohjaiset materiaalit ovat orgaanisesti 
kierrätettäviä. Ne hajoavat luonnollisesti 
vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi.

Valmistukseen käytetty puu otetaan teol-
lisuuden sivuvirroista. Biomateriaalista voi-
daan valmistaa tuotteita samoilla koneilla, 
joilla tehdään muovituotteita, mikä hel-
pottaa siirtymistä vastuulliseen vaihtoeh-
toon..

Luonnollista 
makeutusta ja 
monikäyttöistä 
biomateriaalia
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ
TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA VERNERI HOKKANEN

Merialueiden pitkän aikavälin 
suunnittelua kehitetään 

 Metsähallituksen hallinnas-
sa on 2,8 miljoonaa heh-
taaria merialueita, mikä 
on yli puolet Suomen 
aluevesistä. Suurin osa 
alueesta on valtion ylei-

siä vesialueita, mutta merialueilla on myös 
suojeluun varattuja alueita. 

Merialueet toimivat kulkuväylinä sekä 
matkailu- ja virkistyskohteina: alueilla ve-
neillään, kalastetaan ja metsästetään. Merel-
lä harjoitetaan kalankasvatusta, minkä lisäk-

si siellä voidaan kaivaa esimerkiksi hiekkaa. 
Viime vuosina merialueille on rakennettu 
myös tuulivoimapuistoja. 

Merkittävänä merialueiden haltijana 
Metsähallitus haluaa olla vaikuttamassa sekä 
merialueiden tilaan että niiden vastuulliseen 
käyttöön. Merialueen pitkän aikavälin suun-
nittelun kehittämisprojektissa selvitetään 
Metsähallituksen roolia merialueilla, luo-
daan menetelmä Metsähallituksen hallin-
noimien merialueiden suunnitteluun sekä 
muodostetaan tavoitetila tuleville vuosille. 

– Merialuesuunnittelun kehittämisellä 
toteutetaan omistajan meille asettamia ta-
voitteita ja Metsähallituksen uutta strate-
giaa. Lisäksi se kuuluu Metsähallituksen Itä-
merihaasteen toimenpideohjelmaan, sanoo 
Metsähallituksen merialuesuunnittelupro-
jektin projektipäällikkö Marja Hokkanen.

Itämeren tilan parantamiseksi on tehty 
töitä jo pitkään, mutta toimenpiteistä huo-
limatta hyvää tilaa ei ole saavutettu. Uusilla 
merenhoidon toimenpiteillä sekä vesienhoi-
don suunnitelmilla ja tehostamisohjelmalla 

Merialuesuunnitteluprojektissa mietitään, kuinka Metsähallituksen 
hallinnoimien merialueiden suunnittelua kehitetään pitkällä 
aikavälillä. Uuden suunnittelumenetelmän tavoitteena on edistää 
merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä sovittaen 
samalla yhteen merialueisiin kohdistuvia odotuksia. 

– Merialueilla kaikki vaikuttaa 
kaikkeen, joten alueiden 
kestävää käyttöä täytyy 
tarkastella kokonaisuutena, 
Marja Hokkanen sanoo. 
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tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 
2030 mennessä.

Merialueisiin kohdistuu myös monen-
laisia tarpeita: valtio haluaa edistää koti-
maista kalankasvatusta, ja merituulivoiman 
lisäämiselle on kovia odotuksia. Osaan toi-
minnoista voi kuitenkin liittyä paikallisia 
haittavaikutuksia, minkä vuoksi ne ovat 
luvanvaraisia. Monet toiminnoista vaativat 
toteutuakseen erillisen ympäristövaikutus-
ten arvioinnin ja vesiluvan sekä toisinaan 
myös arvioinnin vaikutuksista Natura 2000 
-alueeseen.

– Merialueilla kaikki vaikuttaa kaikkeen, 
joten alueiden kestävää käyttöä täytyy tarkas-
tella kokonaisuutena. Toimintojen huolelli-
sella suunnittelulla voidaan ehkäistä ja mi-
nimoida haittoja sekä saavuttaa ekologisesti 
kestäviä ratkaisuja, painottaa Hokkanen. 

Tavoitetila pitkälle aikavälille
Merialuesuunnitteluprojektissa otetaan 
huomioon kansalliset ja kansainväliset si-
toumukset sekä vuonna 2020 hyväksytty 
Suomen merialuesuunnitelma. Merialue-
suunnitelmassa on tunnistettu ja rajattu 
merkittäviä ja potentiaalisia luonto- ja 
kulttuuriarvojen, energiantuotannon, ka-
lastuksen, vesiviljelyn, merenkulun sekä 
matkailun vedenalaisia alueita. 

Metsähallituksen omassa pitkän aika-
välin suunnitteluprojektissa luodaan malli 
ja tavoitetila valtion vesialueiden hallin-
noinnista, hoidosta ja käytöstä. Projektissa 
huomioidaan liiketoiminnan, suojelun ja 
kalatalouden tarpeet. 

Projektin yhtenä isona kokonaisuutena 
on merialueita koskevan tiedon hallinta sekä 
paikkatietoaineistojen saatavuus ja hyödyn-
täminen. Tällä hetkellä merialueita koskevia 
tietoja on tallennettuna useisiin eri tietojär-
jestelmiin. 

– Arvioimme myös tiedon luotettavuutta 
ja ajantasaisuutta. Pyrimme myös helpotta-
maan ja edistämään aineistojen käyttöä ja 
tiedon saavutettavuutta, sanoo Hokkanen.

Metsähallituksen meribiologit ovat kar-
toittaneet Velmu-hankkeessa yli kymmenen 
vuoden ajan merenalaista luontoa. Hank-
keen tietoja hyödynnetään jo toimintojen 
suunnittelussa. 

Merialuesuunnittelun kehittämisprojekti 
kestää vuoden 2021 syksyyn. Sen jälkeen 
alkaa varsinainen työ – Metsähallituksen 
hallinnassa olevien merialueiden pitkän ai-
kavälin suunnittelu yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa.

– Meillä on pitkä kokemus osallistavasta 
luonnonvarasuunnittelusta, ja siitä on var-
masti hyötyä myös tässä työssä, Hokkanen 
pohtii.. 

– Merialueilla kaikki vaikuttaa 
kaikkeen, joten alueiden 
kestävää käyttöä täytyy 
tarkastella kokonaisuutena, 
Marja Hokkanen sanoo. 

Puhtaan meren puolesta
Itämerihaasteen visiona on puhdas, 
tuottava ja yhteinen Itämeri, ja tämän vision 
toteuttamiseksi myös Metsähallitus tekee 
töitä oman toimenpideohjelmansa mukaisesti. 

Lue lisää verkkolehdestä www.metsafi-lehti.fi. 

Metsähallituksen Itämerihaasteen linjaukset
1. Kunnostamme arvokkaita luontokohteita.
2. Vähennämme Itämeren ravinnekuormitusta.
3. Kehitämme valtion merenkäytön suunnittelua.
4. Ohjaamme Metsähallituksen hankintoja ilmastoystävällisiksi.
5. Kehitämme vastuullista toimintaa yhdessä kumppaneidemme 
 ja sidosryhmiemme kanssa.

METSÄHALLITUS pyrkii omalla toiminnallaan edistämään meren hyvää tilaa ja meri-
alueiden kestävää käyttöä.  Yhtenä keskeisenä tavoitteena on merialueen biodiversiteetin 
suojelu.  Metsähallituksen meribiologit ovat tuottaneet Itämeren meri- ja rannikkoluon-
nosta runsaasti laji- ja luontotyyppitietoa, jota käytetään hyväksi suunniteltaessa meri-
alueiden hoitoa ja kestävää käyttöä. 

Hyvinvoiva meri luo mahdollisuudet myös siniselle kasvulle eli merialueen talous-
käytön kestävälle lisäämiselle. Siniseen kasvuun kuuluvat muun muassa Suomen il-
mastotavoitteita edistävän merituulivoiman lisääminen sekä vesiviljelyn ja kaupallisen 
kalastuksen edistäminen. Metsähallituksen ensimmäisen oman merituulipuiston han-
kekehitys on käynnissä Korsnäsin edustalla. Metsähallitus on myös mukana kotimaisen 
kalankasvatuksen lisäämiseen tähtäävässä Kalavaltio-hankkeessa. 

Metsähallitus mukana Itämerihaasteessa 
Metsähallitus osallistuu myös Itämerihaasteeseen omalla toimenpideohjelmallaan. Itä-
merihaaste on verkostoaloite, jossa on mukana yli 300 organisaatiota. Haasteessa on viisi 
yhteistä tavoitetta: kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen 
vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö sekä aktiivinen Itämeri-kansalaisuus. 

Metsähallituksen toimenpideohjelmassa vuosille 2019–2023 on viisi linjausta: Metsä-
hallitus kunnostaa arvokkaita luontokohteita, vähentää Itämeren ravinnekuormitusta, 
kehittää valtion merenkäytön suunnittelua, ohjaa omia hankintojaan ilmastoystävällisiksi 
sekä kehittää kumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa vastuullista toimintaa. 

Toimenpideohjelma on laadittu Metsähallituksen vastuullisuusohjelman teemojen 
pohjalta. Kuhunkin linjaukseen sisältyy konkreettisia toimia mutta myös ohjeistuksia 
ja valvontaa. 

Metsähallitus muun muassa kartoittaa vuosittain satoja hehtaareja vedenalaista luon-
toa. Tietoja hyödynnetään arvokkaiden lajien ja luontotyyppien suojelussa sekä suuntaa-
maan muita toimintoja niin, että niiden haitalliset vaikutukset pystytään minimoimaan. 

Toimenpiteissä huomioidaan myös valuma-alueen vesistöt, joilla on iso merkitys koko 
Itämeren kunnolle. Metsähallitus on kehittänyt valuma-aluesuunnittelua sekä parantaa 
monikäyttömetsien vesiensuojelutoimenpiteitä ja suojavyöhykkeitä kiintoaine- ja ravin-
nepäästöjen minimoimiseksi. 

Metsähallitus huolehtii myös omien kiinteistöjen vesistökuormituksen vähentämi-
sestä ja henkilökunnan koulutuksesta. Toimenpiteisiin kuuluu myös valtion merialuei-
den suunnittelun kehittäminen. Lisäksi toimenpiteillä edistetään kotimaisen erä- ja 
kalatalouden kehittämistä sekä parannetaan yrittäjyyden ja virkistyskäytön edellytyksiä 
rannikko- ja saaristoalueilla..



2 • 202124 met sä.fimet sä.f24 2 • 2021met sä.fimet sä.f

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN
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Isokarilta etsitään 
luonnonrauhaa
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Vene kaartaa ulos Uudenkaupungin satamasta. Eteen avautuu 
nopeasti lähes aava ulappa, vain muutaman saaren rikkoma 
siluetti. Haahkat lentävät jonossa, lokit kaartelevat – meren 
tunnelma on helppo tavoittaa. Horisontissa siintää kuitenkin 
yksi kiintopiste: Isokari ja sen komea majakka.
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 Maininki keikuttaa venet-
tä mukavan leppeästi. 
Yksi alkukesän luonnon-
ilmiöistä, merisavu, yrit-
tää nostaa päätään, mutta 
hento tuuli estää sitä voi-

mistumasta.  
Laivamme M/S Kerttu kaartaa Isokarin 

satamaan. Rannat vihertävät hienosti, tiirat 
pomppaavat aallonmurtajalta kuin terve-
tulotanssiin. Rantakivillä hyppivät saaren 
aina yhtä ihastuttavat tunnuslinnut, ping-
viinimäiset riskilät. 

Aurinko lämmittää, mutta meri henkii 
vielä kylmää. Se ei matkailijoiden intoa 
jarruta, merimaisemiin on päästävä. Laivan 
paristakymmenestä matkaajasta muutamat 
lähtevät kiikareiden kanssa luontopolulle: 
lintuja onkin nyt paljon, liverrys kantaa 
kaikkialta. Joku on menossa rapsuttelemaan 
lampaita, jotkut etsivät hienoja kasveja valo-
kuvattavaksi. Sataman riskilät, villi tiirayh-
dyskunta ja kivillä loikoilevat rantakäärmeet 
kiehtovat kaikkia.

Satamassa vieraat toivottaa tervetulleeksi 
yrittäjä Kari Laaksonen. Hän tietää, mikä 
ihmisiä kaukaiselle ulkosaarelle vetää.

– Tänne tullaan nauttimaan luonnosta, 
hiljaisuudesta ja ulkosaariston rauhasta. 
Luonto on tärkein vetovoima, ja sen teho ei 
hyydy. Monet matkaajat ovat täällä viidettä 
tai kymmenettä kertaa, ja saari näyttää lu-
moavan heidät yhä uudestaan, Kari kertoo.

Todellakin, ulkosaarella ei tarvita tivolia 
eikä sirkusta eikä muutakaan puuhapaikkaa. 
Aktiviteetitkin ovat yksinkertaisia. 

– Monessa paikassa vannotaan juuri 
aktiviteettien nimeen. Täällä luonto on pää-
osassa, ja niinpä ihmiset osaavat rauhoittua 

ukkosrintama on aivan huikea elämys. Vä-
lähdykset, hiljalleen lähestyvä jyrähtely ja 
lopulta salamointi ihan lähellä saavat kyllä 
melkoisen myrskyn sisikunnassakin.

Kasvien taikavoimat                   
saavat konttaamaan
Kari kertoo retkeilijöille majakasta ja Isoka-
rin luonnosta. Ilokseen hän on huomannut, 
miten ihmiset innostuvat niin saaren geolo-
giasta kuin kasveistakin.

– Tänään juuri kontattiin aika nuoren 
miesporukan kanssa majakan juurella ja 
etsittiin ketonoidanlukkoja. Tarinat niiden 
maagisista taikavoimista ovat huomattavan 
lumoavia, ja niin vain kaikki miehetkin ha-
lusivat nähdä tämän ihmeen, opas myhäilee.

Yhtä hauskoja ovat saaren tuoreimmat 
uudisasukkaat: lampaat.  Ne ovat askaroi-
neet ainutlaatuisen rantamaiseman parissa 
jo vuosia, ja tulokset näkyvät. Majakanvar-
tijan talon pihapiiri ja läheiset rantalaitumet 
ovat upean näköisiä, kuin 50-luvun valo-
kuvissa.

– Lampaiden vaikutus näkyy jopa saaren 
linnustossa. Kottaraisia pesii nyt ennätys-
määrä, ja avoimilla rannoilla levähtää aiem-
paa enemmän muuttolintuja. 

Kansallispuiston                             
vetovoima pysyy
Kotimaan kesämatkailu käy kuumana. Kan-
sallispuistot mittauttavat taas kovia kävijä-
lukuja, ja se näkyy myös Isokarilla. Vaikka 
kansallispuiston osuus saaresta on pieni, sen 
merkitys on valtava.

– Kansallispuistostatus on meille ihan 
korvaamaton. Matkailijahan ei huomaa 
mistään, milloin hän astuu kansallispuis-

täällä, koska mitään isompaa tekemistä, saati 
muita ärsykkeitä, ei ole.

Majakat saavat                               
uusia ystäviä
Kari tietää, mistä puhuu. Hän on ollut pyö-
rittämässä Isokarin toimintaa jo 12 kesää. 
Voisi siis kuvitella, että tutut maisemat ei-
vät enää jaksaisi aivan joka päivä innostaa. 
Väärin! Isokarin länsikalliot lumoavat yhä 
kuin ensinäkemisellä, majakan tunnelma on 
edelleen kuin kirkossa. 

– Maailma on muuttunut paljon, mutta 
täällä ei ole tapahtunut mitään mullistavaa. 
Paikan tavoitettavuus on toki parantunut 
huomattavasti, laiva seilaa tänne koko ke-
sän. Palveluja on saatu lisää, ja nyt täällä 
voi majoittua – ruokaa ja juomaa saa joka 
päivä. Oppaan palveluita on myös käytössä, 
ja veneretkellekin pääsee, Kari listaa.

Luonnon lisäksi Isokariin vetää sen ko-
mea majakka, joka remontoitiin kaksi kesää 
sitten. Tänä vuonna 187 vuotta täyttävä ko-
mea rakennus tuoksuu taas tuoreelta maa-
lilta, ja paikat kiiltelevät puhtauttaan. Ja ne 
maisemat huipulta!

 – Majakoiden lumovoima on säilynyt 
tosi hyvin. Täälläkin käy paljon matkaili-
joita, jotka tuntevat majakoiden historian 
ja yksityiskohdat aivan hämmentävän tar-
kasti. Mutta nyt kahtena kesänä on nähty, 
että mukana on paljon ensikertalaisia, joille 
majakat ovat aivan uusi tuttavuus. Todella 
hienoa, että myös nuori sukupolvi löytää 
tänne.

Elämä avomeren äärellä tarjoaa luonto-
elämyksiä joka päivälle. Karin huippuhetket 
saarella on koettu juuri majakan huipulla.

– Illan hämärtyessä avomereltä nouseva 

Kari Laaksonen on vienyt tuhansia matkailijoita Isokarin majakkaan. Majakat kiehtovat matkailijoita.
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ton puolelle, ja ehkä ihan hyvä niin. Me 
toimimme täällä ikään kuin koko saari olisi 
kansallispuistoa. Säännöt alkavat laiturilta ja 
ulottuvat koko saareen, Kari sanoo.

Tieto siitä, että saari on osa Selkämeren 
kansallispuistoa, on kävijöille selvästikin 
tärkeä. Se antaa takuun siitä, että paikka on 
myös ensi vuonna luonnontilassa.

Isokarilla vierailee noin 5 000 kävijää 
vuodessa. Määrä ei kuulosta aivan valtaval-
ta, mutta Kari toppuuttelee isompia kasvu-
tavoitteita.

– Vilkkaimpina heinäkuun päivinä ulko-
kallioilla alkaa parveilla jo aika paljon ihmisiä. 

noille, Kari harmittelee. 
Saaren luonto on puhkeamassa täyteen 

loistoonsa, mutta kesä on vielä edessä. Voisi 
kuvitella, että saaren isäntä nauttii juuri tästä 
hetkestä eniten. Karin ajatus lentää kuitenkin 
jo vähän edempänä.

– Pitää tunnustaa, että Isokarin talvi on 
jotain ihan uskomatonta. Nyt meillä on täs-
sä kaikki vihreän sävyt ja kymmenet linnut 
äänessä. Marraskuussa on hiljaista, vain muu-
tama värisävy – siinä on jotain syvän hienoa 
ja rauhoittavaa. Jos haluaa kokea todellista 
luonnonrauhaa ja hiljaisuutta, ulkosaaristoon 
pitää tulla talvella.. 

Silloin se ulkosaariston rauha on koetuksella.

Kesä on hieno,                                    
talvi vailla vertaa
Meren tilakin puhuttaa. Ainakin pinnan ylä-
puolelta katsellen Isokarin rannat näyttävät 
puhtailta: vesi välkehtii kirkkaana, näkösy-
vyys huitelee neljää metriä ja rakkolevä näyt-
tää voivan hyvin.

– Pinnan alla on kuitenkin yhä ongelmia. 
Kampela on kadonnut lähes tyystin, suola-
pulssit harvenevat ja paluuta puhtaaseen 
Itämereen ei taida olla. Erityisen surullista 
on katsoa, miten paljon roskaa ajelehtii ran-

Suomen merelliset 
kansallispuistot

Tammisaaren saaristo
https://www.luontoon.fi/
tammisaarensaaristo

Itäinen Suomenlahti
https://www.luontoon.fi/
itainensuomenlahti

Saaristomeri
https://www.luontoon.fi/saaristomeri

Selkämeri
https://www.luontoon.fi/selkameri

Perämeri
https://www.luontoon.fi/perameri

Avomerelle avautuvat länsikalliot ovat monille eräänlainen pyhiinvaelluskohde. Näköalat ovat vertaansa vailla.

Isokarilta tehdään retkiä Sandbackin hylkeidensuojelualueelle. 
Satojen hallien näkeminen on elämys.
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Tuulivoimahanke Korsnäsin 
merialueella etenee 
Metsähallituksen ensimmäinen oma merituulivoimapuistohanke 
etenee suunnitelmien mukaisesti. Kattavat selvitykset ovat 
käynnissä, ja seuraavaksi aloitetaan ympäristövaikutusten 
arviointi ja kumppanin etsintä.

 Y ksi Metsähallituksen ilmas-
to-ohjelman suurimmista 
tavoitteista on tuulivoiman 
tuotantokapasiteetin kol-
minkertaistaminen valtion 
alueilla vuoteen 2030 men-

nessä. Tavoitteeseen pyritään muun muassa 
Korsnäsin merituulivoimapuistohankkeella, 
joka on monivuotinen, massiivinen projekti. 

Metsähallituksen ensimmäinen oma me-
rituulivoimapuistohanke saavutti tärkeän 
välietapin, kun Korsnäsin kunnanvaltuusto 
hyväksyi marraskuun lopulla Metsähallituk-
sen jättämän kaavoitusaloitteen. Hanke on 
esiselvityksissä todettu toteuttamiskelpoi-
seksi, ja laajemmat selvitystyöt ovat käyn-
nistymässä kaavoitusaloitteen hyväksymisen 
myötä.

– Olemme esimerkiksi koonneet aineis-
toa ja nykytilatietoa kattavampien selvitys-
ten pohjaksi. Yhteistyökumppanimme AF-
RY Finland Oy:n kanssa olemme saaneet 
vietyä luvitusta ja teknistä suunnittelua 
eteenpäin. Electrical Expert Oy:n kanssa 
olemme tehneet sähkönsiirron esisuunnit-
telua. Nämä toimivat pohjana ympäristövai-
kutusten arvioinnille ja kaavoitusprosessil-
le, Metsähallituksen hankekehityspäällikkö 
Ville Koskimäki kertoo.

Hankkeessa valmistaudutaan käynnistä-
mään kaavoitus sekä ympäristövaikutusten 
arviointimenettely (YVA-menettely) syksyn 
aikana. Koskimäen mukaan YVA-menette-
lystä käydään parhaillaan viranomaisneu-
votteluja. 

– Keräämme jo tietoa maastossa ja teem-
me ensimmäisiä luontoselvityksiä, kuten 
silakan kutualuekartoituksia. Tässä hyö-
dynnetään Metsähallituksen jo olemassa 

olevaa tietoa ja ylipäänsä vahvaa osaamista 
ympäristöasioista, Koskimäki kertoo. 

Etsinnässä osaava ja                
vastuullinen kumppani
YVA-menettelyn ja kaavoituksen lisäksi 
yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista 
on kumppanin löytäminen. Projektijohtaja 
Pertti Tapion mukaan kumppanin haku on 
käynnistymässä. 

– Etsimme kumppaniksemme isoa toimi-
jaa, jolla on kykyä, osaamista ja halua kehittää 
hanketta yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Tarkoituksena on etsiä kumppani, joka 
toimii projektissa Metsähallituksen rinnalla 
ja osallistuu hankekehitykseen. Metsähalli-
tuksen rooli on ennen kaikkea olla han-
kekehityksen mahdollistaja – kumppanin 
merkitys korostuu etenkin rakennuslupien 
myöntämisen jälkeen. 

– Haemme osaajaa, joka pystyy to-
teuttamaan puiston rakentamisen sekä jää 
puistoon operoimaan ja tuottamaan sähköä. 
Ennen sähköntuotannon aloitusta Metsä-
hallitus irtautuu hankkeesta ja jää vuok-
raisäntänä seuraamaan puiston toimintaa, 
Tapio kertoo. 

Tapion mukaan kumppanin pitää olla 
paitsi osaava myös vastuullinen.

– On erittäin tärkeää, että kumppani 
täyttää Metsähallituksen vastuullisuusoh-
jelman mukaiset tavoitteet.

Yhteistyötä ja                                  
yhteensovittamista
Merituulivoimapuistohanke on iso ja moni-
tahoinen projekti, joka edellyttää yhteistyö-
tä niin Metsähallituksen sisällä kuin sidos-
ryhmienkin kanssa. Hanke on koko Metsä-

hallituksen yhteinen, ja kaikki vastuualueet 
osallistuvat siihen omalla panoksellaan. 

– Projektitiimissä on laaja edustus Metsä-
hallituksen eri yksiköistä ja sidosryhmistä. 
Projektitiimi onkin ollut innokkaasti muka-
na, ja olemme käyneet monia hyviä keskus-
teluja, Tapio kertoo. 

Myös Koskimäki korostaa laajan yhteis-
työn ja aktiivisen vuoropuhelun merkitystä.

– Yhteistyöllä on pyritty alusta alkaen 
löytämään esimerkiksi mahdollisimman 
hyvä hankealue, jossa on otolliset olosuh-
teet tuulivoimalle ja jossa aiheutuu mah-
dollisimman vähän haittaa ympäristölle. 
Sijoittamalla hanke etäälle merelle on pys-
tytty lieventämään hankkeen maisemavai-
kutuksia sekä saamaan riittävä etäisyys esi-
merkiksi Natura-alueisiin ja Merenkurkun 
maailmanperintöalueeseen. Avainsana on 
yhteensovittaminen, hän kertoo.

– Tällaisessa isossa projektissa esille 
nousee totta kai monenlaisia, vastakkaisia-
kin näkemyksiä. Yksi päätehtävistämme on 
näiden näkemysten ja projektin yhteenso-
vittaminen, Tapio toteaa.

Hankkeessa tehdään laajalti yhteistyötä 
eri tahojen kanssa. Keskusteluja ja neuvot-
teluja on käyty muun muassa Korsnäsin 
kunnan, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, 
Pohjanmaan liiton, Geologian tutkimuskes-
kuksen, Ilmatieteen laitoksen, puolustusvoi-
mien ja rajavartiolaitoksen kanssa. 

Metsähallituksen sisällä Luontopalvelu-
jen osaaminen korostuu ympäristövaikutus-
ten ja luontoarvojen kartoittamisessa, mutta 
myös viestinnällä on merkittävä rooli. Kos-
kimäen mukaan viestintä sekä sidosryhmä-
työ ja osallistaminen nähdään hankkeessa 
erittäin tärkeänä. 

TEKSTI NELLI MÄKITALO • KUVA VASTAVALO
VALTION MAILTA JA VESILTÄ
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– Sidosryhmäviestintään halutaan panos-
taa, ja yksi tärkeä sidosryhmä on paikalliset. 
Kun koronatilanne helpottaa, jalkaudumme 
Korsnäsiin, jotta kuntalaiset voivat mahdol-
lisimman matalalla kynnyksellä saada tietoa 
hankkeesta ja kertoa omista näkemyksis-
tään, Koskimäki sanoo.

– Järjestämme yleisötilaisuuksia ja ker-
romme avoimesti, mitä tulee tapahtumaan 
ja miten kaavoitus edistyy, Tapio täydentää.

Laadukas valmistelu                      
minimoi riskejä
Koskimäen ja Tapion mukaan kattavilla 
esiselvityksillä ja yhteensovittamisella pyri-
tään siihen, että hanke on mahdollisimman 
hyvä ja laadukas. Myös mahdollisia riskejä 
arvioidaan jatkuvasti – maatuulivoimaan 
verrattuna merituulivoimahankkeissa on 
suuremmat riskit.

– Merituulivoimassa ei ole vielä niin 
valmiita menettelytapoja kuin maapuolella. 
Toisaalta myös voimalapaikkojen suunnitte-
leminen on hankalampaa. Maapuolella bio-
logit voivat tarkastella maastoa kohtuullisen 
helposti, kun taas merenpinnan alla tutki-
minen on vaikeampaa. Tässä ollaan uuden 
asian äärellä, Koskimäki selittää. 

Monivuotisessa projektissa täytyy ottaa 
huomioon myös tuulivoimatekniikan nopea 
kehittyminen.

– Nykytekniikka mahdollistaa isommat 
turbiinit syvemmillä vesialueilla. Tämä on 
hyvä asia, koska syvemmällä pohjakasvusto 
ja eliöstö harvenevat eli ympäristön haitta-
vaikutukset pienenevät, Tapio sanoo. 

Toiveena on, että merituulivoimapuisto 
olisi sähköntuotannossa vuonna 2028. Lähi-
vuosien tärkeimpiin tavoitteisiin lukeutuvat 
kaavoitus, kumppanin löytäminen ja paikal-
linen hyväksyntä hankkeelle.

– Toivomme, että kahden vuoden pääs-
tä kaavoitus on edennyt lähes loppuun ja 
saamme tehdä töitä yhdessä osaavan kump-
panin kanssa. Haluamme saada myös hyvän 
käsityksen eri sidosryhmien näkemyksistä, 
Koskimäki ja Tapio visioivat..
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Panostamme 
yhteistyöhön, 
osallistamiseen 
ja viestintään.

Lue myös Metsähallituksen maatuuli-
voimahankkeista: www.metsafi-lehti.fi.
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 Puurakentamisella on kaikki 
edellytykset kehittyä Suomen 
talouden vihreäksi veturiksi, 
arvioi ympäristöministeriön 
puurakentamisen ohjelmapääl-
likkö Petri Heino. Ympäristö-

ministeriön asettama tavoite on, että vuon-

Vaikka puu on hallitseva materiaali pien-
taloissa, kerrostaloissa sen käyttö on yleisty-
nyt hitaasti. Vauhti saattaa kuitenkin kohta 
kiihtyä, sillä ympäristöministeriön tavoit-
teena on saada rakennusten hiilijalanjälki 
osaksi rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 
mennessä.

na 2025 puurakentamisen markkinaosuus 
kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 
45 prosenttia.

– Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi 
puurakentamisen volyymin tuplaantumista. 
Se on kova tavoite, mutta sen ei pitäisi olla 
mahdotonta, Heino arvioi.

Puurakentamisen 
aika on nyt
Puulla on rakennusteollisuudelle paljon annettavaa. Se on 
kotimainen, kierrätettävä ja monipuolinen materiaali – ja mikä 
tärkeintä, sen käyttö auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta.

TEKSTI MARIA LATOKARTANO • KUVA RONI LEHTI

– Puuta voitaisiin 
hyödyntää nykyistä enemmän 
myös korjausrakentamisessa, 
Henna Helander sanoo.
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– Hiilijalanjäljen tarkastelu tulee eh-
dottomasti lisäämään puurakentamisen 
markkinoita, sillä puun lisääminen on yksi 
keino parantaa rakentamisen ympäristösuo-
rituskykyä.

Asenteet myönteisiä,                    
tiedon puute jarruttaa
Heinon mukaan valtion ja kuntien tehtävä 
on toimia puurakentamisen edelläkävijöinä 
ja käynnistää hankkeita, joiden myötä osaa-
minen kehittyy ja kysyntä kasvaa. Valtaosa 
kunnista suhtautuukin puurakentamiseen 
myönteisesti, mutta rakentamisintoa jar-
ruttaa kokemuksen ja tiedon puute.

– Kuntien hankintaviranomaisten osaa-
mista puurakennusten hankinnoissa tulisi 
erityisesti kehittää, Heino toteaa.

Tietovajetta paikatakseen ympäristömi-
nisteriö on yhteistyössä Motivan kanssa 
käynnistänyt julkisen puurakentamisen 
neuvontapalvelun, johon julkisen sektorin 

kaan, että puusta valmistetuille, ekologisille 
tuotteille voisi olla kovastikin kysyntää. 

Ala kaipaa opiskelijoita                      
ja yrityksiä
Helander toivoo, että puurakentamisen 
eduista viestittäisiin aktiivisesti. Hän uskoo, 
että esimerkiksi nuoriin vetoaa ajatus siitä, 
että puurakentamisen kautta he voivat olla 
mukana ratkomassa ympäristöongelmia.

– Tarvitsemme uusia osaajia, ja tämä voisi 
olla hyvä täky.

Puurakentamisen yleistyminen avaa He-
landerin mukaan väylän keskisuurille, puu-
rakentamiseen erikoistuneille urakoitsijoille, 
joita toistaiseksi on Suomessa niukasti.

– Näitä firmoja pitäisi nostaa julkisuu-
dessa esiin niin, että muutkin lähtisivät ke-
hittämään toimintaansa samaan suuntaan. 
Tekijöitä tarvitaan, Helander sanoo.

Katse seuraavaksi                           
vientimarkkinoille
Puurakentaminen yleistyy myös Suomen 
ulkopuolella. Euroopassa ainakin Itäval-
ta, Sveitsi ja osa Saksan osavaltioista ovat 
käynnistäneet omat ohjelmansa puuraken-
tamisen edistämiseksi.

– Kysyntää suomalaisille puutuoteratkai-
suille ja -osaamiselle syntyy varmasti. Nyt 
olisi hyvä tilaisuus lähteä tutkimaan vienti-
mahdollisuuksia, Heino sanoo.

Helander muistuttaa, ettei kyseessä olisi 
edes ensimmäinen kerta, kun suomalaista 
puuosaamista viedään maailmalle. Suomi oli 
1950-luvulla hetken aikaa maailman suurin 
pientaloviejä.

– Ei silloin ajateltu, että ei osata tai voida. 
Tehtiin parasta, ja se myi, Helander sanoo.. 

toimijat voivat matalalla kynnyksellä ottaa 
yhteyttä ja saada apua kysymyksiinsä. Mo-
tiva järjestää myös maksuttomia verkko-
koulutuksia julkisen puurakentamisen eri 
teemoista.

Lisäksi ympäristöministeriö tukee Puura-
kentamisen ohjelman kautta kuntien puura-
kentamiseen liittyviä kehittämis-, edistämis- 
ja tutkimushankkeita sekä alan koulutuksen 
kehittämistä.

Puuta ulko- ja väliseiniin,               
oviin ja lattioihin
Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja 
Henna Helanderin mukaan nykyistä laa-
jamittaisemman puurakentamisen puolesta 
puhuu moni seikka. Yksi tärkeimmistä on 
puurakentamisen rooli ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä.

– Puurakentaminen on tästä näkökul-
masta valtava mahdollisuus ja ekoteko, 
sillä puurakennus sitoo hiiltä satoja vuosia. 
Lisäksi puun jatkokäyttö ja kierrätysmah-
dollisuudet ovat eri luokkaa kuin betoni-
elementtien.

Uudisrakentamisen lisäksi puu voisi kil-
pailla korjausrakentamisen puolella. Puu-
tuotteita pitäisi Helanderin mukaan myös 
jalostaa yhä pidemmälle.

– Lähiöissä julkisivut ja lisäkerrokset voi-
taisiin tehdä puusta. Kerrostalojen ovet ja 
koulujen lattiat voisivat olla massiivipuuta, 
ja massiivipuulevyistä voitaisiin valmistaa 
väliseiniä remonttia tekeville kuluttajille. Jos 
tällä hetkellä haluaa tehdä vaikkapa ekologi-
sen keittiön, vaihtoehtoja ei juuri ole. Veik-

Puurakentaminen 
on ekoteko.

Puusta vai jostakin muusta?
PUUN KÄYTÖN edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi ympäristöministe-
riön Puurakentamisen ohjelman painopisteistä.  Puusta rakentaminen tuo monia 
hyötyjä ilmastolle, yrityksille sekä ihmisille. Puu on materiaalina monipuolinen ja 
muuntautuva, minkä lisäksi puinen ympäristö koetaan usein miellyttäväksi.

Metsähallitus ja StoraEnso selvittivät nuorten aikuisten mielikuvia julkisesta 
puurakentamisesta. Kysely toteutettiin nettikyselynä toukokuussa 2021, ja sen 
toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy. Kohderyhmänä olivat 18–28-vuotiaat nuoret 
aikuiset. Kooste nuorten näkemyksistä julkistetaan kesäkuun puolivälissä, ja se on 
luettavissa myös verkkolehdessä..

Keskustelu jatkuu SuomiAreenassa:
Puurakentamisesta vihreän 
talouden veturi
To 15.7.2021 klo 14–14.45

METSISTÄ JA PUISTA
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kannattava hintataso.
Koronapandemian alettua useat suuret 

sahat muun muassa Pohjois-Amerikassa 
supistivat tuotantoaan merkittävästi, koska 
kysynnän pelättiin romahtavan. Toisin kävi: 
ihmiset innostuivat rakentamaan taloja ja 
terasseja sekä kunnostamaan vanhaa.

– Nyt ollaan tilanteessa, että varastot on 
käytännössä syöty pois ja kysyntä ylittää 
tuotannon määrän. Terveen puun menek-
kiin ja hintaan vaikuttaa myös se, että hal-
patavara alkaa olla pois markkinoilta, kun 

Euroopan hyönteistuhopuut alkavat olla 
käytetty loppuun, Vaara kertoo.

Vaara on toiminut pitkään alan näköala-
paikalla paitsi perheyrityksen johdossa myös 
Sahateollisuus ry:n hallituksessa. Hän on 
havainnut, miten ala on seurannut muun 
maailman kehitystä siirtymällä automaa-
tion, huipputeknologian ja tekoälyn aikaan. 
Hyvien ominaisuuksiensa vastapainoksi 
nykyiset sahoilla käytettävät laitteet ovat 
kalliita, mikä on pyyhkäissyt markkinoilta 
pieniä toimijoita ja kasvattanut jäljelle jää-

 Puukauppa elää hyvässä suh-
danteessa. Näin arvioi tervo-
lalaisen Veljekset Vaara Oy:n 
väistyvä toimitusjohtaja Jussi 
Vaara, joka on toiminut alalla 
yli 40 vuotta.

– Puurakentamisesta on tullut trendi-
kästä. Puu on ilmastonmuutoksen kannalta 
hyvä materiaali, sillä se sitoo hiiltä ja on uu-
siutuvaa. Aika on myös sahayrittäjälle hyvä, 
sillä vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin 
jälkeen on sahatavaralle viimein saavutettu 

Tervolassa toimivan Veljekset Vaara Oy:n saha on kasvanut 
vuosikymmenten aikana kiertävästä kenttäsirkkelistä 80 henkeä
työllistäväksi puunjalostuskonserniksi. Tuore sukupolvenvaihdos 
siirtää perheyrityksen vetovastuun jo neljännelle polvelle.

Lappilainen puu 
jalostuu Tervolassa

TEKSTI JA KUVAT OLLI AUTONEN
METSISTÄ JA PUISTA

Jussi Vaara jätti Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtajan tehtävät 
alkukesästä toimittuaan yrityksen johdossa 42 vuotta.  

Vaara-konsernin uusin tuote on 
taloihin käytettävä hirsiaihio. 
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kuitupuuta. Puuta sahalle toimittavat edel-
leen suuret metsäyhtiöt ja Metsähallitus. Sa-
halle toimitetaan sadan kilometrin säteeltä 
lappilaista kuusi- ja mäntytukkia 160 000 
kuutiometriä vuosittain. 

Sahan jalosteista päätuote on kotimai-
sille talotehtaille ja jälleenmyyjille menevä 
pintakäsitelty ulkoverhoilulauta. Yritys toi-
mittaa sahatavaraa myös ulkomaille, mut-
ta Jussi Vaaran mukaan viennin osuus on 
tuotannosta pienentynyt yhtiön panostettua 
enemmän jatkojalostamiseen. 

Osaltaan jalostusastetta on kasvattanut 
kaksi vuotta sitten perustettu uusi tuotan-
tolaitos. Täysin automatisoidulla tuotan-
tomenetelmällä valmistuu painumattomia 

hirsiaihioita, jotka matkaavat kotimaisten 
talotehtaiden tarpeisiin. Ensimmäiset Vaa-
ran Palkin valmistamat hirsiaihiot toimitet-
tiin asiakkaille keväällä. 

– Hirren painumattomien lamellien an-
siosta rakenne on erittäin tukeva, ja se on 
lisäksi helppo ja nopea pystyttää. Tukevan 
rakenteen ansiosta hirren painumavaroja ei 
tarvitse enää huomioida, mikä helpottaa 
muun muassa metallin, lasin ja kiviraken-
tamisen yhdistämistä hirsirakentamiseen. 
Vuosihuoltojakaan ei tarvitse enää huo-
mioida, Vaara kertoo.

Juuri nyt Veljekset Vaara Oy:ssä eletään 
kolmatta sukupolvenvaihdoksen aikaa. Kak-
si vuotta sitten Jussin veli Jorma ja kaksi 
muuta perustajaosakasta luopuivat yrityksen 
osakkeistaan ja uusina osakkaina jatkoivat 
veljesten kuusi lasta. Kesäkuun alussa Jussi 
Vaara jättäytyi toimitusjohtajan tehtävistä 
42 vuoden jälkeen ja antoi viestikapulan 
pojalleen Jukalle. Samalla hän siirtyi Vaara-
konsernin hallituksen puheenjohtajaksi.

– Yrityksen perusta on hyvällä ja vakaalla 
pohjalla. Olemme onnekkaita, että lapsil-
lamme on intoa ja osaamista lähteä jatka-
maan vuosikymmenten kehitystyötämme, 
Vaara sanoo..

neiden kokoa.
– Perinteisillä pienillä sahoilla on vaikeuk-

sia pysyä kilpailussa mukana ja vastata 
asiakkaiden tarpeisiin. Automaatio on te-
hostanut toimintaa mutta vaatii samalla 
jatkuvia investointeja ja laitteiden päivittä-
mistä. Jo yksittäinen mittalaite sahassa voi 
maksaa yli satatuhatta euroa. 

Sukupolvi vaihtuu
Vaaran sahan historia perheyrityksenä ulot-
tuu 1900-luvun alkuun, jolloin Jussi Vaaran 
isoisä Janne perusti kenttäsirkkelin Tervo-
laan. Jannen poika Vilho jatkoi maakun-
nan kiertämistä kenttäsirkkelin kanssa aina 
vuoteen 1980, kunnes äkillinen kuolema 
siirsi vastuun 20-vuotiaalle Jussille ja hänen 
nuoremmille veljilleen.

– Yritys on ollut muutamaan otteeseen 
risteyskohdissa, joissa on jouduttu miet-
timään, lopettaako toiminta vai tehdäkö 
rohkeita investointeja. Rohkeus on kannat-
tanut, ja nykyään konserni työllistää noin 
80 henkeä, pohtii Jussi Vaara.

Vaaran saha laajensi puunhankintaansa 
neljä vuotta sitten perustamalla oman met-
säyhtiön, joka tytäryhtiönä hankkii sahalle 
tarvittavaa tukkia ja sellutehtaille myytävää 

Puu on ilmasto-
ystävällinen materiaali, 
sillä se sitoo hiiltä ja 
on uusiutuvaa.

Huippumodernissa tuotantolaitoksessa valmistetaan painumattomia hirsirakenteita täysin automatisoidulla 
tuotantomenetelmällä. Ensimmäiset hirsirakenteet toimitettiin kotimaisille talotehtaille keväällä.
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Mitä kuuluu Suomi?
Metsähallitus järjestää SuomiAreenassa Mitä kuuluu Suomi? -tapahtuman, 
jossa päästään kurkistamaan kesäiseen luontoon eri puolille Suomea. 
Mukana on 21 erilaista Metsähallituksen kohdetta, joilta voi osallistua 
SuomiAreenaan digitaalisen rastitehtävän avulla tai lähettämällä kuvia 
tai terveisiä Retkikompassi-sovelluksella. Lähetettyjä kuvia näytetään 
SuomiAreenan tapahtumasivustolla ja tapahtuman ohjelmissa.

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

 1.   Vallisaari, Helsinki                   
Helsingin edustalla sijaitsevan entisen lin-
nakesaaren vanhat rakennukset ja saaren en-
nätyksellinen lajirunsaus kertovat ihmisen 
ja luonnon rinnakkaiselosta. Vallisaaressa 
voi tutustua myös kansainvälisen Helsinki 
Biennaali -kuvataidetapahtuman teoksiin.

 2.   Karkali, Lohja                             
Karkalin luonnonpuisto on yksi Etelä-
Suomen hienoimmista lehtoalueista. Muis-
ta luonnonpuistoista poiketen Karkali on 
avoinna myös retkeilijöille. Puiston nähtä-
vyyksiin saa tutustua vain viitoitetulta rei-
tiltä, koska alueen herkkä luonto ei kestäisi 
retkeilyn aiheuttamaa kulutusta.

 3.    Suomen luontokeskus Haltia,                                          
       Espoo
Suomen luontokeskus Haltia ja sen mielen-
kiintoiset näyttelyt ovat portti Nuuksion 
kansallispuistoon. Monipuolisia palveluita 
tarjoava luontokeskus toimii lähtöpaikka-
na eripituisille luontoreiteille. Lataa aivosi 
luonnossa -näyttelyssä voi tutustua luonnon 
terveysvaikutuksiin.

 4.   Ruotsinkylä, Tuusula
Ruotsinkylän tutkimusmetsä on perustettu 
vuonna 1923. Metsähallituksen hallinnoi-
ma ja Luonnonvarakeskuksen käytössä oleva 
alue on yksi Suomen 13:sta metsäntutki-
muskäyttöön varatusta alueesta. Siellä tut-
kitaan metsänjalostusta ja ulkomaisia puu-
lajeja. Alue on  myös suosittu ulkoilukohde.

 5.   Langinkoski, Kotka
Langinkoskelle valmistui vuonna 1889 kei-
sarillinen kalastusmaja, jossa keisari Aleksan-

muovaamassa saaristossa maankohoaminen 
paljastaa uusia karikoita ja ihmeellisiä laby-
rinttimaisia moreeniharjanteita. 

 10.  Ruunaan retkeilyalue,
        Lieksa
Ruunaalla pääsee nauttimaan monipuoli-
sesti Metsähallituksen ja yhteistyöyrittäjien 
palveluista. Joen aktiviteetit painottuvat 
koskialueelle, josta löytyy myös vuokramök-
kejä. Retkeilyalueen upeat maisemat hou-
kuttelevat kokemaan Ruunaan moni tavoin. 

 11.  Annakankaan tuulivoima-
       puisto, Raahe
Metsähallituksen ja Hyötytuulen yhteis-
työnä kehittämässä tuulivoimapuistossa on 
kymmenen tuulivoimalaa. Niiden tuottama 
sähkö vastaa noin 6 200 sähkölämmitteisen 
omakotitalon vuotuista energiantarvetta. 
Alueella voi ulkoilla, mutta leiriytymistä 
voimaloiden lähellä on syytä välttää.

 12.  Soiva metsä, Suomussalmi
Soiva metsä on vuonna 1996 metsään raken-
nettujen suurikokoisten soitinten järjestelmä, 
joka sijaitsee monikäyttömetsässä. Luontopo-
lun ja kulttuurikohteen yhdistelmä on koet-
tavissa myös pyörätuolilla kulkien.

 13.  Hossan kansallispuisto,
       Suomussalmi
Hossan maisemissa metsiin ja vesille pääsee 
vaivattomasti. Voit kulkea samoja reittejä 
kuin alueen ensimmäiset asukkaat 10 000 
vuotta sitten. Tutustu Värikallion kalliomaa-
lauksiin ja kurkista Öllöri-järven vedenalai-
seen elämään. Kysy lisätietoja luontokeskuk-
selta.

teri III nautti lohenkalastuksesta. Museona 
toimiva kalastusmaja ja ympäri vuoden 
suositut kosket sijaitsevat Langinkosken 
luonnonsuojelualueella. Perhokalastusluvan 
hankkimalla pääset kalastamaan keisarin ja-
lanjäljissä!  

 6.   Porin kauppatori
Perinteikäs Kauppatori yhdessä kauppa-
hallin, kävelykadun sekä alueen yritysten 
kanssa muodostaa viihtyisän ja eläväisen 
kaupunkikeskustan. Pori-lavalla järjeste-
tään SuomiAreenan aikaan ohjelmaa.  Met-
sähallituksen monipuoliseen Mitä kuuluu 
Pori?! -ohjelmaan pääset mukaan 15.7. klo 
11–16.

 7.   Linnansaari, Savonlinna
Linnansaaren kansallispuiston avaria järven-
selkiä pilkuttavat saaret ja rantakallioiden 
takana piileskelevät rehevät lehdot. Tutustu 
veneillen tai meloen saimaannorpan kotive-
siin ja koe Saimaan järviluonto kauneimmil-
laan. Kansallispuiston vesille pääsee myös 
reitti- ja tilausveneen kyydillä. 

 8.   Männyn siemenviljelys,
       Joroinen
Joroisiin on istutettu joukko geneettises-
ti parhaiden puiden vartteita tuottamaan 
jalostettua siementä metsien uudistamisen 
tarpeisiin. Siemenet kypsyvät käpysuomujen 
alla. Syksyllä kävyt kerätään ja niistä kariste-
taan siemenet käpyuunien lämmössä. 

 9.   Merenkurkku, Vaasa
Merenkurkun kivikkoinen saaristo on 
Suomen ainoa luonnonperintökohde Unes-
con maailmanperintöluettelossa. Jääkauden 
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 14.   Iso-Syöte, Pudasjärvi
Suomen eteläisimmän tunturin maastossa voi nauttia mök-
keilystä ja ulkoilusta ympäri vuoden. Alueella on eripituisia 
patikointi-, hiihto- ja maastopyöräilyreittejä, joista osa ulottuu 
Syötteen kansallispuiston uumeniin. Pudasjärven kaupunki 
ja Metsähallitus kehittävät Syötteen ydinalueesta toimivaa ja 
viihtyisää keskusta.

 15.   Perämeren saaret, Tornio
Perämeren saarten alue koostuu kymmenistä, toisistaan melko 
erillään sijaitsevista saarista. Parhaiten upeisiin perinnemai-
semiin ja rikkaaseen linnustoon voi tutustua veneellä. Useat 
saaret ovat vanhastaan kalastajien tukikohtia, ja niillä on pal-
veluvarustusta merellä liikkujille.  

 16.   Oulanka, Kuusamo
Oulangan kansallispuiston lukuisat reitit ja riippusillat johta-
vat sinut komeiden koskien äärelle. Punaisten kallioiden ke-
hystämällä Kiutakönkäällä pääset kokemaan ikiaikaisen veden 
voiman, joka on hurmannut kulkijoita jo kivikaudelta asti.

 17.   Pilke, Rovaniemi
Tiedekeskus Pilkkeessä voit tutustua ajankohtaisiin metsätee-
moihin ja pohjoisen metsiin kaikilla aisteilla ja itse tehden. 
Pilke Shop myy mielenkiintoisia metsän tuotteita, ja Pilke 
Infosta saat tietoa kaikista Metsähallituksen palveluista – ka-
lastusluvista retkeilyneuvontaan. 

 18.   Kivitunturi, Savukoski
Kivitunturin luontopolku esittelee komeaa itälappilaista tun-
turi- ja metsäluontoa monipuolisesti: jääkauden jälkiä, rot-
koja, kiviharjanteita, kuusikkokorpia, puronotkoja ja upeita 
kaukomaisemia. Kulje riippusiltaa, pidä taukoa Äitipetäjän-
lammella ja nauti monipuolisista luontokokemuksista.

 19.   Pallas-Ylläs, Kolari
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja sen lähialueilla on 
paljon vaihtoehtoja omatoimiseen ulkoiluun sekä ohjattuihin 
aktiviteetteihin ympäri vuoden. Ylläksellä Kesänkijärven ran-
nalla tunturit, polut, metsät ja vedet kohtaavat mahdollistaen 
helpon pääsyn ainutkertaisiin maisemiin.

 20.  Tunturi-Lapin luontokeskus, Enontekiö
Tunturi-Lapin luontokeskukselta lähtevä ja Jyppyrävaaran 
eteläpuolella kulkeva Peurapolku esittelee muinaista peu-
ranpyyntiä. Polun varrella on useita vanhoja pyyntikuoppia, 
hangasaitaa sekä peuranpyyntikulttuurista kertovia tauluja. 
Luontokeskukselta lähtee myös muita lähireittejä. 

 21.   Siida, Inari
Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa tu-
tustut ikiaikaiseen ja elävään saamelaiskulttuu-
riin sekä arktiseen luontoon. Ulkomuseon alueella 
on noin viisikymmentä rakennusta ja rakennelmaa, joista 
osaan pääsee sisälle tunnelmoimaan entisajan elämää. Kulje 
merkityllä polulla, sillä museoalue on rauhoitettu muinais-
muistolain nojalla..
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Lue lisää osoitteesta 
metsa.fi/suomiareena.
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Ilkka Immonen ja Maija 
Lappalainen löysivät liito-oravan 
papanoita samoilta paikoilta 
kuin ennen metsänkäsittelyä 
tehdyssä inventoinnissa. 

Ilkka Immonen ja Maija 
Lappalainen löysivät liito-oravan 
papanoita samoilta paikoilta 
kuin ennen metsänkäsittelyä 
tehdyssä inventoinnissa. 

Ilkka Immonen ja Maija 
Lappalainen löysivät liito-oravan 
papanoita samoilta paikoilta 
kuin ennen metsänkäsittelyä 
tehdyssä inventoinnissa. 

TEKSTI JA KUVA ILKKA NUMMINEN

METSISTÄ JA PUISTA
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Metsänkäyttösuunnitelma 
alkoi inventoinnilla
Multian metsänkäyttösuunnitelma oli han-
keyhteistyön tulos: alueen liito-oravat 
inventoitiin keväällä 2019 Björkmanin ja 
Suomen luonnonsuojeluliiton liito-orava-
asiantuntija Risto Sulkavan yhteistyönä.

Björkman kiittelee yhteistyötä mielen-
kiintoiseksi ja hyödylliseksi.

– Yhteinen maastokäynti oli hyvä koke-
mus. Sulkava kertoi liito-oravan elinolojen 
edellytyksistä laajasti, mikä oli opettavaista, 
Björkman sanoo.

Inventointikäynnillä löytyi naarasliito-
oravan oletettu reviiri. Havaintojen pohjalta 
Björkman teki metsänkäyttösuunnitelman, 
jota luonnonsuojelun ja metsänkäytön am-
mattilaiset saivat kommentoida.

Suunnitelmien arviointiin osallistui usei-
ta asiantuntijoita Suomen metsäkeskukses-
ta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Maa- ja 
metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:sta, 
Metsähallitus Metsätalous Oy:stä, alueelli-
sista ELY-keskuksista sekä Metsähallituksen 
Luontopalveluista.

Hankkeen tuloksena liito-oravan lisään-
tymis- ja levähdyspaikat sekä ydinalue jätet-
tiin metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Lisäksi 
koko hankealueen metsä jätettiin peitteisek-
si, jotta liito-oravan kulkuyhteydet säilyvät 
hyvinä. 

Säännöllisiä seurantoja               
tarvitaan
Metsäkone teki töitä Multialla helmikuus-
sa 2021. Toukokuussa Metsähallituksen 

Luontopalvelujen suunnittelijat Immo-
nen ja Lappalainen ovat tulleet tekemään 
ensimmäistä metsänkäsittelyn jälkeistä 
kartoitusta.

Nyt käynnistynyt seuranta on poikkeuk-
sellisen laaja.

– Liito-oravan esiintymisestä hakkuiden 
jälkeen on olemassa vähän seurantatietoa. 
Tässä hankkeessa kartoituksia tehdään joka 
kevät hankkeen loppuun eli vuoteen 2024 
asti, Immonen kertoo.

Toistuvat kartoitukset ovat tärkeitä, 
sillä seuranta tuo käyttökelpoista tietoa 
tulevaisuuden maankäyttösuunnittelun ja 
-päätöksien tueksi.

– Yksi seurantavuosi ei kerro vielä pal-
joakaan. Vaikka metsälle ei olisi tehty mi-
tään, liito-oravan esiintyminen alueella voi 
vaihdella vuosittain. Reviiriä asuttaneen 
naaraan kuoleman jälkeen alue saattaa 
jäädä vähäksi aikaa tyhjilleen, kunnes uusi 
naaras asuttaa reviirin, Immonen kertoo.

Multian kohteella elämän jälkiä löy-
tyy: Lappalainen bongaa melko pian en-
simmäiset keltaiset papanat. Toukokuun 
alussa keltaiset papanat erottuvat puun, 
yleensä haavan tai suuren kuusen, juurelta 
helposti.

Tuoreita papanoita löytyy haapojen ty-
viltä samoilta paikoilta kuin ennen met-
sänkäsittelyjä tehdyissä inventoinneissa. Se 
enteilee kelpo uutisia liito-oravalle: suojaa 
ja ravintoa näyttäisi olevan tarpeeksi, jotta 
elämä metsässä voi jatkua..

 Frida Björkman ohjaa rauhal-
lisin askelin Ilkka Immosta ja 
Maija Lappalaista kohti liito-
oravametsää. Tuttu metsä sijait-
see Keski-Suomessa Multialla, 
Kulhanvuoren luonnonsuoje-

lualueen kyljessä.
Kolmikko on matkalla kartoittamaan, 

löytyykö liito-oravien elämästä merkkejä 
talvisten metsänkäsittelyiden jäljiltä.

Peitteinen metsä on                      
liito-oravan mieleen
Multialla on yksi Liito-orava-LIFE-hank-
keen kohteista, joilla metsänkäsittely teh-
dään liito-oravat huomioiden. Hankkeen 
kohteet sijaitsevat sekä valtion mailla että 
yksityismetsissä.

Talvella Multialla tehtiin poimintahakkui-
ta ja ensiharvennuksia yhteensä noin seitse-
män hehtaarin alueelta. Kaikkiaan hankekoh-
teen koko on hieman yli 17 hehtaaria.

Metsähallituksen Metsätalous Oy:ssä 
suunnittelijana työskentelevä Björkman 
vastasi hankkeen metsänkäyttösuunnitel-
man laatimisesta.

– Metsänkäsittelyllä pyrittiin siihen, että 
alueella olisi enemmän eri-ikäisiä ja erikokoi-
sia puita. Haluttiin myös lisää lehtipuustoa, 
jotta liito-oravalle olisi paremmin ruokaa ja 
peitteisiä kulkuyhteyksiä, Björkman kertoo.

Hankekohteelta poistettiin mäntyjä ja lu-
mituhoista kärsineitä kuusia. Havupuiden 
poisto ja metsänpohjan rehevyys povaavat 
lehtipuille hyvää, kun tilasta ja valosta on 
vähemmän kilpailua.

Multialla tehtiin metsänkäyttösuunnitelma, jossa otettiin huomioon sekä 
liito-orava että maanomistajan toiveet. Poimintahakkuiden jälkeen 
liito-oravakartoituksia tehdään säännöllisesti Liito-orava-LIFE-hankkeessa, 
jonka kokemuksista toivotaan oppia metsänkäsittelyn kehittämiseksi.

Metsäkone kävi – 
nostiko liito-orava kytkintä?

LIFE-hankkeessa kerätään ja kerrotaan tietoa liito-oravasta
EU-RAHOITTEISEN Liito-orava-LIFE-hankkeen tavoitteena on 
edistää liito-oravan suojelua. Hankkeessa on mukana 18 eri toimijaa 
Suomesta ja Virosta. Tavoitteena on liito-oravan elinympäristöjen 
turvaaminen sekä uusien menetelmien ja työkalujen kehittäminen. 
Hankkeella pyritään myös lisäämään suojelumyönteisyyttä ja edis-

tämään tiedonvaihtoa. Lisäksi siinä tuotetaan metsäalan ja maan-
käytön ammattilaisille sekä suurelle yleisölle suunnattuja oppaita. .

Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta 
https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/.
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Yhteistyö luontojärjestöjen kanssa jatkuu

METSISTÄ JA PUISTA

 Metsähallitus, Greenpeace 
ja Suomen luonnonsuo-
jeluliitto käynnistivät 
syksyllä 2019 sovittelu-
prosessin Kainuun val-
tionmaiden metsäkiisto-

jen ratkaisemiseksi. Keskusteluissa on etsitty 
myös ratkaisuja järjestöjen esittämiin ar-
vokkaisiin metsäkohteisiin muualla Suo-
messa. 

Vuosien 2019–2021 aikana pidettiin 14 
tapaamista valtakunnallisella yhteistyöryh-
mällä ja yli 20 alueellista tapaamista. Lisäk-
si kohteisiin tutustuttiin useilla yhteisillä 
maastokäynneillä. Yhteensä tarkastelussa on 
ollut yli 900 kohdetta, joiden yhteispinta-
ala on 6 725 hehtaaria. Noin kolmannes 

ta toimintamallia metsien käsittelyyn, 
Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna 
Paulomäki ja Suomen luonnonsuojelu-
liiton puheenjohtaja Harri Hölttä totea-
vat.

Prosessin aikana on havaittu, että Met-
sähallituksen alue-ekologisessa verkostossa 
on tarkentamista, ja tätä työtä tullaankin 
jatkamaan. Lisäksi Metsähallitus panostaa 
henkilöstönsä koulutukseen ja käy myös läpi 
ohjeidensa päivitystarpeen.

Prosessin aikana on syntynyt hyvät kes-
kusteluyhteydet, ja kuluvana vuonna yh-
teistyö jatkuu tiiviinä. Tavoitteena on yhä 
laajempi yhteisymmärrys valtion maiden 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaista 
kohteista..

tarkastelun piirissä olevasta pinta-alasta on 
yhdessä päätetty ottaa tarkempaan tarkaste-
luun. Näillä kohteilla tehdään vielä tarkem-
pia selvityksiä ennen lopullisia päätöksiä. 
Tapaamisia on vetänyt ympäristö- ja luon-
nonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun 
erikoistunut Akordi Oy.

– Keskustelu yksittäisistä kohteista on 
edennyt rakentavassa hengessä, ja rat-
kaisu Vienan reitin osalta on tästä hyvä 
esimerkki. Kokonaistavoitteiden saavut-
taminen, erityisesti suojelutason nosta-
minen, vaatii kuitenkin vielä paljon lisä-
työtä. Prosessin saattaminen loppuun on 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa luonnon 
monimuotoisuuden säilyminen valtion 
mailla ja samaan aikaan luoda uudenlais-

Metsätalouden lajistoasiantuntija Tuomas Kallio (vas.) perehdytti Iida Härmänmaata, Rami Mäkelää, Jouko Haataista 
(keskellä) ja Atte Vehmaata lajistokysymyksiin alue-ekologisen verkoston päivitykseen liittyvässä koulutuksessa.
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Metsähallitus ja luontojärjestöt ovat käyneet neuvotteluita, 
joiden tavoitteena on kasvattaa yhteisymmärrystä biologisen 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaista alueista ja turvata 
monimuotoisuuden säilyminen suojelun tasoa lisäämällä 
sekä metsien käsittelytapoja kehittämällä.
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Mitä luonto sinulle merkitsee? 
– Luonto on minulle korvaamaton. Se antaa voimaa varsinkin, kun 
elämä ja työ on välillä aika hektistä ja rankkaa. 

Minkälainen on mielimaisemasi? 
– Suomalainen järvimaisema. Isovanhemmillani oli mökki Päijänteen 
rannalla. Voin vieläkin palauttaa mieleen sen maiseman ja fiiliksen, 
joka siellä tuli. 

Miten vietät aikaasi luonnossa?
– Minulle metsässä liikkuminen on hyvin tärkeää. Kuljen usein 
Sipoonkorven metsissä joko yksin tai kansallispuiston lähellä asuvan 
ystäväni kanssa. Jo alle 15 minuutin kävely metsässä saa rauhoittu-
maan ja tuntemaan suurta helpotusta – se auttaa minua maadoit-
tumaan. 

Mitä luonto voi meille tarjota?
– Se antaa sekä rauhaa että luonnon antimia. Sienestys on yksi suu-
rimpia intohimojani. Meillä on suhteellisen iso piha, jossa kasvaa 
omena- ja päärynäpuita, marjapensaita ja kukkia. Siellä näkyy myös 
monenlaisia lintuja, joten saan luontokokemuksia kotipihallakin. 

Mikä on kiinnostavin puuta 
hyödyntävä innovaatio? 
– Puusta voidaan tehdä arvaamattoman paljon hyviä asioita, ja meillä 
Suomessahan sitä riittää. Välillä ihan hämmästyn, kun luen, mitä 
kaikkea puupohjaisista materiaaleista voidaan valmistaa – kankaita 
ja jopa vessanpönttöjä. En tiedä metsänhoidosta mitään, mutta näin 
maallikosta laajat avohakkuut näyttävät ja tuntuvat pahalta. 

Minkälaisia luontokokemuksia 
haluaisit tarjota lapsenlapsille?
– Vanhin lapsenlapseni on samoillut äitinsä kanssa metsässä ja näyttää 
nauttivan siitä suuresti. Muut kaksi ovat vielä kovin pieniä. Heidän 
kanssaan voisimme aluksi retkeillä lähimetsään ja istua kivelle syö-
mään eväitä.

Miten vaalit luonnon monimuotoisuutta?
– Kuljen luonnossa sitä kunnioittaen. Tulen surulliseksi ja vihaisek-
si, kun näen luonnossa roskia. Meidän tulee vaalia ja kunnioittaa 
luontoa niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia luonnon 
meille antamista lahjoista..

LUONTOSUHTEITA

Alue-ekologista 
verkostoa 
päivitetään

Haastateltavana muusikko 
Maarit Hurmerinta
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 M etsähallitus Metsätalous Oy on aloittanut 
valtion maiden alue-ekologisen verkos-
ton täydentämisen koko maassa. Päivitys 
käynnistyi ensimmäisenä Etelä-Suomen 
alueella viiden suunnittelijan voimin. 

Alue-ekologisen verkoston ytimiä 
ovat luonnonsuojelualueet ja monikäyttömetsien luonto-
kohteet. Luontokohteiden lisäksi verkostoon kuuluu laji-
esiintymiä, ekologisia yhteyksiä sekä riista-, virkistys- ja 
maisemakohteita.

Edellisellä alue-ekologisen verkoston päivityskierroksella 
täydennettiin erityisesti luontokohdeverkostoa. Nyt maas-
totarkastukset kohdennetaan tämänhetkisten päivitystar-
peiden mukaan. 

–Sisällytämme tarkastuskohteisiin luontojärjestöjen 
kanssa käydyssä vuorovaikutusprosessissa esiin tulleita 
kohteita ja käymme läpi erityisesti korpia, maisema-
kohteita ja ekologisia yhteyksiä, kertoo aluejohta-
ja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. 

Lajitiedon osalta paikkatietoaineisto täydentyy luonto-
järjestöjen toimittamien havaintojen ja kohteilla tehtyjen 
maastotarkastusten perusteella. 

Lapissa inventoidaan                                   
luonnontilaisia metsiä
Lapissa kartoitetaan seuraavan kahden kesän aikana valtion 
metsätalousalueilla sijaitsevia luonnontilaisia metsiä osana 
alue-ekologisen verkoston päivitysprosessia.

Luontokohteita ja arvokkaita luonnonmetsiä on kartoi-
tettu Lapissa 1990-luvulta alkaen, ja niiden tuloksena on 
syntynyt kattava ekologinen verkosto, joka koostuu lakisää-
teisistä suojelualueista ja Metsähallituksen omin päätöksin 
suojelemista kohteista. 

Alueen laajuuden vuoksi metsätalousalueisiin sisältyy 
kuitenkin edelleen myös luonnontilaisia, aiemmin hakkaa-
mattomia kohteita. Lahopuustoiset, monimuotoisuudelle 
arvokkaat kohteet rajataan ympäristöohjeiden mukaisesti 
hakkuiden ulkopuolelle viimeistään leimikonsuunnittelun 
vaiheessa. Ennakkoinventoinneilla varmistetaan arvokkai-
den kohteiden säilyminen ja helpotetaan metsätalouden 
suunnittelijan työtä.

Kartoituksessa halutaan tehdä yhteistyötä muun muassa 
ympäristöjärjestöjen ja paliskuntien kanssa, jotta arvokkaat 
kohteet saadaan mahdollisimman kattavasti rajattua. Myös 
kansalaiset voivat ilmoittaa suojelemattomista luonnonmet-
sistä web-pohjaisessa karttakyselyssä. Kohteita voi ilmoittaa 
elokuun loppuun asti osoitteessa mpt.link/metsa. Tarkem-
mat ohjeet löytyvät karttakyselystä..
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YKSI MEISTÄ

TEKSTI NELLI MÄKITALO  •  KUVA PEKKA KOSKI

Heikki Hepoaho aloitti Metsähallituksessa näyttelyprojektin 
projektipäällikkönä vuonna 2009, kun Pilke-taloa ja tiedekeskus 
Pilkettä alettiin rakentaa. Nyt Hepoaho työskentelee 
Metsähallituksen brändi- ja Pilke-tiimin päällikkönä.  

Parasta työssäni 
on tulevaisuuden 
näköalat.

Mikä on koulutustaustasi?
– Opiskelin Oulun yliopistossa arkkitehdik-
si. Alassa kiehtoivat tilat, tilojen tunnelmat, 
materiaalit ja estetiikka. Suuntauduin raken-
nussuunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. 
Olen suorittanut aineenopettajan pedagogi-
set opinnot, mistä on ollut hyötyä nuoriso-
viestinnässä ja johtamisessa. Lisäksi minulla 
on johtamisen erikoisammattitutkinto. 

Mikä on työtaustasi? 
– Valmistumiseni jälkeen sain töitä koti-
kunnastani Tervolasta, missä oli sattumoisin 
käynnistetty puualan yritysten toimintaym-
päristöjen kehittämishanke – siitä alkoi tu-
tustumiseni metsä- ja puualaan. Hankkeen 
päätyttyä siirryin Lapin yliopiston Arktiseen 
keskukseen tekniseksi suunnittelijaksi ja 
näyttelyarkkitehdiksi. Kun Pilkettä alettiin 
rakentaa, hain projektipäälliköksi näyttely-
projektiin ja päädyin sitä kautta Metsähal-
litukseen vuonna 2009. 

Mitä tehtäviisi kuuluu?
– Johdan brändi- ja Pilke-tiimiä. Noin vuosi 
sitten tehtiin Metsähallituksen perusteelli-
nen brändiuudistus ja kehitettiin uusia työ-
kaluja ja seurantamenetelmiä. Nyt jatkam-
me tätä kehitystyötä. Tiimini vastaa myös 
messutyyppisistä tapahtumista ja koordinoi 
nuorisoviestintää. Työskentelemme metsiin 
ja niiden kestävään käyttöön keskittyvässä 
tiedekeskuksessa, jonne voi tulla matalal-
la kynnyksellä tutustumaan ja oppimaan. 
Osallistun myös koko viestintä-, strategia- 
ja vastuullisuusyksikön toiminnan kehittä-
miseen ja olen Metsähallituksen brändi- ja 
viestintäjohtoryhmän jäsen.

Mikä on ajankohtaista           
työssäsi?
– SuomiAreena lähestyy, ja Metsähallitus 
on sen pääyhteistyökumppani. Parhail-
laan työstämme muiden yksiköiden kanssa 
muun muassa Metsähallituksen videokon-

septia, jonka ensiesitys on SuomiAreenassa. 
Ylipäänsä ajankohtaista on brändityön ke-
hittäminen, minkä lisäksi teen verkostohan-
ketyötä useissa eri projekteissa.

Mikä on parasta                      
työssäsi?
– Tulevaisuuden näköalat. Meillä on mah-
dollisuuksia kehittyä Metsähallituksena ja 
Pilkkeenä: asiat voivat muuttua ja muut-
tuvat, kun on tarpeeksi kunnianhimoisia 
tavoitteita. 

Miten vietät                               
vapaa-aikaasi?
– Olen nuorisoseuraliikkeessä ja harrastan 
kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä. Lisäksi 
olen nyt irtautumassa kunnallispolitiikasta, 
jonka parissa olen työskennellyt 16 vuotta. 
Täytin hiljattain 50 vuotta ja päätin heit-
täytyä viidenkympin villitykseen – aloittaa 
jotakin uutta..



412 • 2021met sä.fimet sä.f

VALKOSUKLAINEN
LAKKA-TUOREJUUSTOKAKKU 
Pohja:
n. 125 g LU:n Bastogne-keksejä
75 g voita 
Täyte:
400 g maustamatonta tuorejuustoa
2 dl vispikermaa
1/2 dl tomusokeria
140 g valkosuklaata  
1 dl lakkahilloa
2 tl sitruunamehua

Päällys:
2–3 dl paseerattua lakkahilloa
3 liivatelehteä
n. 1 rkl sitruunamehua

Valmista ensin kakkupohja murustamalla keksit puuhaarukalla. Lisää kulhoon 
sulatettu voi ja sekoita hyvin. Muruseos saa jäädä rouheaksi.

Laita voipaperi halkaisijaltaan noin 20 cm:n irtopohjavuoan pohjalle ja voitele vuoan 
reunat kevyesti öljyllä. Levitä voi-muruseos vuoan pohjalle.

Pehmennä suklaata mikrossa (350 W) noin minuutin ajan. Vatkaa tuorejuuston joukkoon 
tomusokeri ja sulatettu suklaa. Vispaa kerma kuohkeaksi vaahdoksi  (älä vatkaa liikaa) 
ja sekoita tuorejuustoseokseen. Lisää sitruunamehu ja lakkahillo. Sekoita tasaiseksi 
massaksi, kaada vuokaan ja laita muutamaksi tunniksi jääkaappiin.

Jos käytät kivellistä lakkahilloa, paseeraa se painelemalla tiheän siivilän läpi. Liota liivate-
lehtiä paketin ohjeen mukaan kylmässä vedessä. Kiehauta sitruunamehu ja liuota siihen 
liivatteet. Anna hetki jäähtyä. Lisää liivateseos paseeratun lakkahillon joukkoon. Levitä 
seos hyytyneen kakun päälle. Anna kakun hyytyä mielellään seuraavaan päivään.

LUONTO LAUTASELLA

L
niin kuin lakka
Maukkaalla marjalla on 
monta nimeä: suolla kasvava 
Rubus chamaemorus tunne-
taan muun muassa lakkana, 
hillana, suomuuraimena, 
valokkina ja nevamarjana. 
Lakka kuuluu vatukoiden 
sukuun, ja kypsänä sen 
marja on keltainen. 

Lakka on suoluonnon marja, 
jota kasvaa koko Suomessa. 
Suurin sato saadaan yleensä 
Kainuusta, Lapista ja Pohjois-
Pohjanmaalta, mutta sato voi 
vaihdella vuosittain paljon. 
Etelässä marjoja poimitaan 
heinäkuun puolivälissä, 
pohjoisessa elokuun alussa.

Lakka sisältää paljon 
C-vitamiinia – jopa enemmän 
kuin appelsiini. Lisäksi se on 
E-vitamiinin lähde ja runsas-
kuituinen herkku. Lakka on 
niin hillojen, mehujen, jälki-
ruokien kuin liköörienkin 
raaka-aine..
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Metsähallitus leikkaa 
kuljetusten päästöjä

LYHYESTI

METSÄHALLITUS on aloittanut uusiutuvan dieselin käytön puu-
tavarakuljetuksissaan. Uudella polttoaineella voidaan vähentää rek-
kaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Ensimmäinen 
uusiutuvalla dieselillä liikkuva puutavara-auto aloitti liikennöinnin 
Pohjanmaa–Kainuun alueella huhtikuussa.

– Päästöjen vähentäminen kuuluu hiilinielujen kasvattamisen ohella 

Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaan, jolla haetaan ratkaisuja ilmas-
tonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Tämä on yksi askel 
koko kuljetusketjun päästöjen leikkaamiseen, Metsähallituksen asiak-
kuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien hoidossa Metsähalli-
tuksen suurimmat päästölähteet liittyvät puunkorjuuseen ja kulje-

tuksiin. Korjuussa on otettu käyttöön 
sähköavusteinen hybridiharvesteri, 
junakuljetusten osuutta on lisätty ja 
nyt panostetaan maantiekuljetusten 
vähäpäästöisyyteen.

Uusiutuva diesel on kalliimpaa kuin 
fossiilinen diesel, mutta kysynnän kas-
vaessa hintaeron odotetaan tasoittuvan.

– Meillä on kuljetuksissa mukana 
170 autoa, joten etenemme asteittain 
sitä mukaa, kun saamme käytöstä ko-
kemusta. Odotamme, että uusiutuva 
diesel pystyy kilpailemaan jatkossa 
myös hinnalla. Tutkimme ja kokei-
lemme muitakin uusiutuvia vaihto-
ehtoja. Suurin jarru käyttöönotolle 
on hitaasti kasvava tankkausverkosto, 
Kääriäinen kertoo..

Ideakilpailu 
arkkitehtiopiskelijoille
METSÄHALLITUS ja Lohjan kaupunki järjestävät arkkitehtiopiske-
lijoille suunnatun ideakilpailun, jossa suunnitellaan matkailukäyttöä 
Lohjan kirkasvetisen Vahermajärven rannalla sijaitsevalle alueelle. 
Kilpailijoilta odotetaan ideoita siihen, minkälaista majoitus- tai 
muuta matkailutoimintaa kyseiselle alueelle voisi kehittää. Ideoi-
den reunaehtona on ekologinen ja kestävä matkailu. Suunnitelmien 
pitää tukea Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman 
tavoitteita.

– Toivomme kunnianhimoisia uusia ideoita, joiden avulla tämän 
lähellä pääkaupunkiseutua sijaitsevan luonnonkauniin alueen poten-
tiaali saataisiin täysimittaisesti ja kestävästi käyttöön, kilpailuraadin 
puheenjohtaja, Metsähallituksen kiinteistökauppapäällikkö Tauno 
Kandelin kertoo.

– Lohja on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel -ohjelmassa 
matkailualueena, ja haluamme kehittää kestävän matkailun ympäri-
vuotista palvelutarjontaa niin kotimaisille kuin kansainvälisille kohde-
ryhmille yhteistyökumppaneidemme kanssa, Lohjan elinvoimajohtaja 
Pekka Puistosalo kertoo.

Vahermajärven suunnittelualue on Metsähallituksen hallinnassa, 
ja sillä on voimassa oleva ranta-asemakaava, joka antaa paljon mah-
dollisuuksia tulevan toiminnan ideointiin. 

– Tulemme käyttämään ideoita markkinointimateriaalina, kun 
etsimme alueelle yrittäjää tai investoria käynnistämään toiminnan, 
Kandelin sanoo.

Metsähallitus ei itse ole mukana matkailuliiketoiminnassa vaan 
toimii alueiden kehittäjänä ja vuokraajana ja siten paikallisen liike-
toiminnan mahdollistajana. 

– Meillä on vastaavia kohteita monissa kunnissa eri puolilla Suo-
mea. Tavoitteenamme on, että voisimme kumppaneidemme kautta 
lisätä kestävien ja turvallisten luontomatkailupalveluiden tarjontaa 
Suomessa, Kandelin kertoo.

Kilpailu on avoin kaikille Aalto-yliopiston arkkitehti- ja maisema-
arkkitehtiopiskelijoille. Kilpailun kolme parasta ideaa palkitaan raha-
summalla sekä Lohjan kaupungin kulttuurikohteiden lipuilla. 

Kilpailuaikaa on 30.8.2021 klo 16:een asti. Voittajat julkaistaan 
17.9.2021..



432 • 2021met sä.fimet sä.f

Luontokadosta laaja-alaiseen 
hyvinvointitalouteen

 J uuri kun ihmiset ovat alkaneet sisäistää ilmas-
tonmuutoksen ja sen pysäyttämisen merki-
tyksen, on julkiseen keskusteluun noussut 
uusi termi: luontokato. Termi ei tietenkään 
ole uusi, vaan se on ollut oleellinen osa maa-
pallon kantokyvystä ja ekologisista rajoista 

käytävää tieteellistä sekä ympäristöpoliittista keskustelua 
jo vuosikymmenten ajan. Laajempaa yleisöä ja poliittista 
päätöksentekoa luontokato ei kuitenkaan ole onnistunut 
vielä ilmastonmuutoksen tavoin koskettamaan.

Yksi merkittävä luontokatokeskustelun herättäjä oli 
tänä keväänä julkaistu Cambridgen yliopiston talous-
tieteen professori Partha Dasguptan raportti. Raportti 
käsittelee sitä, miten taloustieteen näkökulmasta luonto-
katoon pitäisi suhtautua. Kiteytettynä ajatus on se, että 
luontokato on valtava ulkoisvaikutus, joka on hinnoitel-
tu täysin väärin. Siksi ihmiset antavat sen jatkua, vaik-
ka lopulta siitä on meistä jokaiselle vain haittaa, ennen 
kaikkea taloudellisesti.

Ilmastoeetikko ja Helsingin yliopiston filosofian 
lehtori Simo Kyllönen pohti raporttia tuoreeltaan an-
siokkaassa blogikirjoituksessaan ja tuli johtopäätökseen, 
että Dasguptan raportin lähestymistapa luontokatoon 
ei ole välttämättä eettisesti kaikista paras. Kyllösen mu-
kaan kestävämpi eettinen perusta olisi se, ettei luontoa 
käännettäisi lainkaan inhimillisen ja taloudellisen hyvin-
voinnin ”hyödykkeeksi” vaan ihminen asetettaisiin osaksi 
luontoa sekä siten muiden luontoon kuuluvien eliöiden 
ja ekosysteemien kanssa yhdenvertaiseksi nauttimaan 
luonnon antimista.

Suomessa sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat edistäneet 
noin vuosikymmenen ajan hyvinvointitalousajattelua, 

jossa kaikkien ihmisten hyvinvointi asetetaan kapeiden 
taloudellisten tavoitteiden sijaan toimintamme ja yhteis-
kuntapolitiikkamme päämääräksi. Kyllösen tarkka ha-
vainto luontokadosta haastaa myös hyvinvointitaloutta. 
Jotta se olisi kestävä eettinen lähtökohta, tulisi senkin 
tavoitteeksi asettaa myös luonnon hyvinvointi tänään 
ja tulevaisuudessa.

Keskustelu luontokadosta on osoittanut, että ekolo-
ginen kriisi on eettis-moraalinen kriisi. Jos emme pysty 
ajattelemaan eettisesti toisin ja asettamaan toiminnallem-
me uusia moraalisia tavoitteita, jäävät myös toimemme 
vajaiksi. Luonnon hyvinvointia eettisenä periaatteena 
ei enää ole varaa sivuuttaa, ja tähän suuntaan hyvin-
vointitaloudenkin pitää eettisesti laajentua. Ehkä silloin 
saamme riittävästi tehtyä, jotta ekologinen kriisi voidaan 
pysäyttää – siitäkin huolimatta, että olemme toimissam-
me useamman vuosikymmenen myöhässä.

Jussi Ahokas
pääekonomisti
SOSTE

Jussi Ahokas on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n pääekonomisti. 
Hän on työskennellyt hyvinvointitalouden parissa vuodesta 2014 alkaen ja 
johtanut hyvinvointitaloustyötä SOSTEssa. Koulutukseltaan Ahokas on kansan-
taloustieteestä valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on aiemmin 
toiminut tutkijana muun muassa Valtion talouden tutkimuskeskuksessa. 

Luonnon hyvinvointia 
eettisenä periaatteena 
ei enää ole varaa sivuuttaa.
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Kasvatamme huomista.
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#SuomiAreena
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