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miljoonaa
euroa laatu-
palkkioita 
yrittäjille   

METSÄHALLITUS on jo usean vuoden ajan 
kannustanut sopimusyrittäjiään hyvään työn-
jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Laa-
tupalkkioita on maksettu yrittäjille ja ura-
koitsijoille, jotka toimivat puunkorjuussa ja 
kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauk-
sessa. Viime vuoden hyvien työsuoritusten 
palkkiosumma nousee 530 000 euroon.

Metsähallituksella ei ole omia työkonei-
ta. Kaikki puunkorjuu- ja kuljetuspalvelut 
sekä kaivinkonetyöt hankitaan palveluina 
alan yrittäjiltä julkisten hankintakilpailujen 
kautta. Laatupalkkion avulla halutaan kan-
nustaa yrittäjiä parhaimpaan mahdolliseen 
työn laatuun. Rahallisen palkkion suuruus 
vaihtelee 2–4 prosentin välillä yrittäjän vuo-
den 2021 urakkamaksuista. 

Vastuulliset hankinnat ovat osa Metsähal-
lituksen strategista vastuullisuusohjelmaa. 
Luotettavat sopimuskumppanit ovat toimin-
nan kannalta merkityksellinen yhteistyötaho, 
minkä vuoksi Metsähallituksen Metsätalous 
Oy on jo neljän vuoden ajan kannustanut 
yrittäjiä satsaamaan työn laatuun..

METSÄHALLITUKSEN tonttitarjonta on 
nyt entistä helpommin löydettävissä uu-
distetusta Laatumaa.fi-verkkopalvelusta. 
Myynnissä olevia kohteita voi hakea kunta- 
tai maakuntatasolla sekä tonttityypin, 
pinta-alan tai hinnan perusteella. Kohteet 
on merkitty myös karttanäkymään. Yritys-
toimintaan suunnatut tontit löytyvät Yritys-
kohteet-osiosta. Yritystontteja esitellään sekä 
tonttityypeittäin että alueittain sivuilla.

Metsähallitus myy ja vuokraa valmiiksi 
kaavoitettuja vapaa-ajan tontteja sekä mat-
kailukeskuksen välittömästä läheisyydestä et-
tä rauhallisemmista ympäristöistä vesistöjen 
rannoilta ja tuntureilta. Useimmilla tonteilla 
on infrastruktuuri valmiina. Tarjolla on myös 
omakotitalo- ja liiketontteja sekä erikokoisia 
metsätiloja..

 O lemme eläneet jo useamman vuoden 
poikkeuksellisia aikoja. Juuri kun tu-
levaisuus alkoi näyttää valoisammalta 
koronapandemian jälkeen, jouduim-
me uuden kriisin keskelle. Pelko, 
epävarmuus ja turvattomuuden tunne 

eivät helpottuneetkaan koronan jälkeen, vaan kävi päin-
vastoin. Seuraamme yhdessä maailman kanssa järkytty-
neinä sotaa Ukrainassa, joka taistelee olemassaolostaan. 
Helmikuun lopulla, vain muutama päivä hyökkäyksen 
jälkeen, julkistettiin IPCC:n uusin raportti, joka vahvis-
taa, että globaalit kriisit – luontokato ja ilmastonmuutos 
– etenevät nekin vääjäämättä. Raporttiin sisältyi onneksi 
myös viesti, että vielä ei ole liian myöhäistä toimia.

Maailma tuskin palautuu näistä kriiseistä ennalleen. 
Millainen ja kuinka laaja tämä muutos lopulta tulee 
olemaan, on vaikea vielä ennustaa. Ikuisena optimistina 
haluan kuitenkin uskoa, että kaikesta käynnissä olevasta 
ikävästä voi syntyä myös jotain hyvää.

Yksi jo nyt näkyvissä oleva muutos on ihmisten paluu 
luontoon. Lähes kaikissa länsimaissa koettiin heti korona-
kriisin alkaessa räjähdysmäinen kasvu kansallispuistojen 

kävijämäärissä. Suomessa retkeilyn ohella myös eräpalvelujen käyttö lisääntyi huimasti. 
Lisääntynyt kiinnostus luontoon näkyy myös vilkastuneena yhteiskunnallisena keskusteluna. Luonto on 

ihmisiä lähempänä, ja se koetaan tärkeäksi, siksi myös luontoarvoista halutaan keskustella. Tätä kautta meihin 
kohdistuu uudenlaisia odotuksia. Meitä kutsu-
taan vuoropuheluun, ja tähän kutsuun meidän 
tulee vastata rohkealla avoimuudella.

Luonnon kasvanut arvostus todennäköi-
sesti lisää myös ymmärrystä luonnon ainut-
laatuisuudesta. Uskallan ennustaa, että tämän 
seurauksena ihmisten asenteissa voi tapahtua 
pysyviä positiivisia muutoksia. Yhä laajemmin 
hyväksytään, ettei maapallon kantokykyä voi 
ylittää. 

Tulevaisuuden skenaariossa Metsähallituk-
sen merkitys korostuu entisestään. Strategiamme mukaan kasvatamme huomista, joten kestävien, luonto-
pohjaisten ratkaisujen tuottaminen on selkäytimessämme. Valtion maiden ja vesien hoitajana voimme tarjota 
yhteiskunnalle runsaasti erilaisia mahdollisuuksia muuttaa kulutustamme kestävämmäksi. Tuomme nyt 
jo markkinoille uusia mahdollisuuksia kestäviin energiaratkaisuihin ja edistämme niin materiaalista kuin 
immateriaalista hyvinvointia. 

Ei siis tarvitse olla edes ikuinen optimisti voidakseen ennustaa, että tulevaisuudessa tarve työllemme 
lisääntyy entisestään..
            
                 Turku 13.4.2022                                                                                                  
                 Henrik Jansson                                                                                                                         
                 Luontopalvelujohtaja
      

Tulevaisuuteen 
valonpilkahduksia 
luonnosta

PÄÄKIRJOITUS AJANKOHTAISTA

Kuva Rabbit Visuals / Tara Jaakkola

METSÄHALLITUKSEN Paimenviikoille tuli 
tänä vuonna ennätysmäärä hakemuksia. Pe-
rinneympäristöjen hoito ja luonnonsuojelu 
kiinnostivat erityisesti Lapin kohteilla, mutta 
hakemuksia tuli runsaasti kaikkiin tarjolla 
oleviin kohteisiin.

Hakemuksia perinneympäristöjen hoita-
jiksi tuli yhteensä 17 859, ja hakijoita oli 
2 645. Kaikkiaan Paimenviikkoja arvottiin 
171 kappaletta toukokuusta syyskuuhun. 
Paimenkohteita oli yhteensä 15 ympäri 
Suomen.

– On hienoa nähdä, että luonnonhoito 
ja luonnonsuojelu kiinnostavat ihmisiä näin 
paljon. Paimenviikot ovat ikimuistoinen ko-
timaan lomakokemus, joka samalla auttaa 
uhanalaista luontoa, summaa Paimenviikko-
jen koordinaattori Leena Hiltunen Metsä-
hallituksesta..

Paimenviikkojen 
suosio kasvaa 

Laatumaa.fi-sivusto 
on uudistunut 

METSÄ.FI-lehdestä julkaistaan vuonna 
2022 kaksi numeroa. Ensimmäinen nu-
mero ilmestyy painettuna. Toinen numero 
julkaistaan syksyllä pelkästään sähköisenä 
versiona. Syksyn lehti ilmestyy lokakuun 
alussa viikolla 41, ja se on luettavissa 

Metsä.fi-lehden verkkosivuilta osoitteessa 
www.metsafi-lehti.fi. Samasta osoitteesta 
löytyy myös lehden näköisversio. Syksyn 
numeron julkaisemisesta muistutetaan 
Metsähallituksen verkkosivuilla ja sosiaali-
sen median kanavissa..

Syksyn Metsä.fi-lehti 
ilmestyy vain verkossa 0 , 5

Lisätietoa: Laatumaa.fi

VALTIONEUVOSTO nimitti maaliskuussa 
Metsähallitukselle uuden hallituksen seu-
raavalle kolmivuotiskaudelle eli 1.4.2022–
31.3.2025.

Hallituksen puheenjohtajana toimii toi-
mitusjohtaja Päivi Huotari (Maatalousyrit-
täjien eläkelaitos MELA) ja varapuheenjoh-
tajana neuvotteleva virkamies Sanna Paanu-
koski (maa- ja metsätalousministeriö). 

Muut jäsenet ovat dosentti Tanja Joona 
(Lapin yliopisto), tiedottaja Keijo Kallunki, 
(Metsähallitus), talous-, kehitys-, IT- ja HR-
johtaja Jussi Saukkonen (Isku-Yhtymä Oy), 
toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari (Wipak 
Oy), kansainvälisten asioiden johtaja Ismo 
Tiainen (ympäristöministeriö) sekä professori 

Roope Uusitalo (Helsingin yliopisto).
Nimitetyistä Saukkonen, Paanukoski ja 

Tiainen ovat olleet hallituksessa jo aiemmin, 
muut jäsenet ovat uusia.

Hallitus on liikelaitoksen ylin päättävä 
elin, joka ohjaa ja valvoo Metsähallituksen 
toimintaa. Hallitus huolehtii Metsähallituk-
sen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Metsähallitus on maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ohjauksessa toimiva valtion liike-
laitos, jonka tehtävänä on käyttää, hoitaa ja 
suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja 
vesiomaisuutta kestävästi. Ympäristöministe-
riö ohjaa Metsähallitusta julkisten hallinto-
tehtävien osalta omalla toimialallaan..

Metsähallitukselle 
uusi hallitus
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Laiduntavilla lampailla on tärkeä rooli 
uhanalaisten perinnebiotooppien 
hoidossa ja kunnostamisessa.
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 M aailmanlaajuinen koro-
napandemia ja Ukrai-
nan sota ovat osoitta-
neet, kuinka nopeita ja 
laajoja muutoksia toi-
mintaympäristössä voi 

tapahtua. Samaan aikaan taustalla vaikut-
tavat pidempiaikaiset kehitystrendit, kuten 
ilmastonmuutos ja luontokato. 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnon-
varaosaston osastopäällikkö Tuula Packalen 
lähestyykin metsäalan tulevaisuutta taustalla 
olevien muutostekijöiden kautta. Niitä on 
mietitty sekä kansallisen metsäohjelman uu-
distamisen yhteydessä että valtioneuvoston 
kanslian tulevaisuustyössä. 

Erityisen ajankohtaisia ovat Ukrainan so-
dan aiheuttamat muutokset geopolitiikassa 
ja globaalissa taloudessa. Kansallinen oma-
varaisuus ja huoltovarmuus ovat nousseet 
tärkeään rooliin, ja ne haastavat globaalia 
markkinataloutta ja sen toimitusketjuja. 
Samalla tarve vihreälle siirtymälle eli irtau-
tumiselle fossiilitaloudesta nopeutuu.  

Packalen nostaa esiin myös EU-säätelyn 
lisääntymisen sekä julkisen talouden kestä-
vyysvajeen.   

– Olen seurannut Euroopan unionin 
politiikkavalmistelua pitkään. Nykyinen 
komissio on hyvin aloitteellinen, mutta se 

uskoo aiempaa enemmän kaikille jäsen-
valtioille yhteiseen regulaatioon, Packalen 
kertoo. 

EU:n pääosastoilta ja eri politiikkaloh-
koilta tulee yhtä aikaa monia aloitteita ja 
strategioita, mutta ne jäävät aika yleiselle 
tasolle, eikä niiden keskinäisiä riippuvuuk-
sia ole arvioitu. Silloin niiden toimeenpano 
kansallisella tasolla on haasteellista. 

– Strategioita pitäisi katsoa myös niiden 
keskinäisen koherenssin näkökulmasta ja 
niiden vaikutuksista pitäisi laatia kokonais-
arvioita. Tähän Suomi on kiinnittänyt huo-
miota omissa lausunnoissaan. 

Usein asiat tulevat jäsenmaiden käsitte-
lyyn vasta siinä vaiheessa, kun niistä on jo 
tehty lainsäädäntöaloitteita. Silloin niiden 
sisältöön ei enää pääse vaikuttamaan.

– Komission ja jäsenmaiden kesken pi-
täisi käydä aktiivista keskustelua jo siinä vai-
heessa, kun strategioita vasta valmistellaan. 

Ratkaisuja ilmaston-                      
muutoksen hillintään
Ilmastonmuutos on yksi keskeinen mega-
trendi, johon EU pyrkii vaikuttamaan laajal-
la Green Deal-ohjelmallaan. Green Dealin 
tavoitteet, kuten päästöjen vähentäminen, 
vihreä kasvu ja siihen liittyvät uudet in-
vestoinnit ja työpaikat sekä hyvinvointi ja 

terveys, ovat täysin Suomen tavoitteiden 
mukaisia. Kyse on siitä, miten vihreä siir-
tymä tehdään oikeudenmukaisesti ja miten 
jäsenmaiden omat erityispiirteet otetaan 
siinä huomioon.

– Jäsenmaat ovat keskenään hyvin erilai-
sia, joten kyse on myös keinovalikoimasta. 
Suomen pitäisi pystyä kertomaan komis-
siolle, että jaamme yhteisen huolen ilmaston-
muutoksesta ja luonnon monimuotoisuu-
den köyhtymisestä. Meidän pitäisi nostaa 
vahvemmin esiin, että olemme täällä huo-
lellisesti miettineet ja mietimme edelleenkin 
keinoja, joilla näitä yhteisiä haasteita voi-
daan ratkaista, Packalen pohtii.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkein-
tä on fossiilisten päästöjen vähentäminen. 
Metsäsektorin mahdollisuudet liittyvät bio-
pohjaisiin materiaaleihin ja polttoaineisiin, 

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö Tuula Packalen peilaa 
metsäalan tulevaisuutta taustalla vaikuttavien muutostekijöiden 
kautta. Hänen mukaansa uusiutuvat luonnonvarat ovat 
suomalaisille tärkeä voimavara ja vahvuus, ja niiden merkitys 
on viime aikoina kasvanut.  

Tuula Packalen maa- ja metsätalousministeriöstä:

Epävarmoina aikoina 
riskitietoisuus ja 
vakaus korostuvat 

EU:n eri strategioiden 
vaikutuksista pitäisi 
laatia kokonais-
arvioita.

TEKSTI SARI HILTUNEN  • KUVA SARI GUSTAFSSON

– Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat 
osoittaneet, kuinka nopeita ja laajoja 
muutoksia toimintaympäristössä voi 
tapahtua, Tuula Packalen toteaa. 
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

 P ääjohtaja Juha S. Niemelän 
mukaan vuosi 2021 oli mo-
nella tapaa onnistunut. Metsä-
hallitus-konsernin liikevaihto 
oli 367,4 miljoonaa euroa ja 
tulos 119,9 miljoonaa euroa. 

Metsähallitus tulouttaa edellisen vuoden 
tuloksesta valtiolle 120 miljoonaa euroa. 

Hyvä tulos johtui pääosin puun vahvas-
ta kysynnästä ja hinnasta. Valtion metsis-
tä korjattiin viime vuonna 6,3 miljoonaa 
kuutiometriä puuta, mikä on hieman vä-
hemmän kuin luonnonvarasuunnitelmissa 
määritetty kestävä hakkuusuunnite. Samaan 
aikaan liiketoiminnan panostukset luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseen ja muihin 
yhteiskunnallisiin hyötyihin kasvoivat 80 
miljoonaan euroon.  

– Valtion monikäyttömetsissä pystytään 
hyvällä suunnittelulla sovittamaan yhteen 
monia eri tavoitteita. Metsätaloudessa pa-
nostettiin myös ilmastovaikutusten pie-
nentämiseen ottamalla käyttöön jatkuvaan 
parantamiseen perustuva energiatehokkuus-
järjestelmä (ETJ+), Niemelä kertoo. 

Metsähallitus Kiinteistökehityksen tulos 
oli 21,2 miljoonaa euroa. Tonttiliiketoimin-
nassa ja tuulivoiman hankekehityksessä oli 
molemmissa kasvua. Lisäksi kotimaan mat-
kailun lisääntynyt suosio heijastui myöntei-
sesti mökkitonttien kysyntään. 

Uusiutuvan energian kysyntä näkyi val-
tion maille suunniteltujen tuulivoimapuis-
tojen esiselvitysten määrän kasvuna. Valtion 
mailla on tällä hetkellä 138 tuulivoimalaa, 

joiden tuottama energia vastaa noin 75 000 
sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista 
sähkönkulutusta. Myös Korsnäsin edustalle 
suunnitellun ensimmäisen merituulipuiston 
hankekehitys etenee suunnitelmien mukai-
sesti.  

– Tavoitteenamme on kolminkertaistaa 
tuulivoimatuotannon määrä vuoteen 2030 
mennessä sekä kasvattaa metsien hiilinieluja 
ja varastoja 10 prosentilla vuoteen 2035 
mennessä. Tavoitteet edistävät myös Suomen 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, 
Niemelä kertoo. 

Ennallistamis- ja luonnon-       
hoitotöitä ennätysmäärä
Valtion suojelualueilla ja monikäyttömetsis-
sä tehtiin luonnonhoito- ja ennallistamistöi-
tä sekä elinympäristöjen kunnostamisia yh-
teensä yli 16 000 hehtaarin alalla. Suojelu-
alueilla ennallistamistoimiin ja luonnon-
hoitoon käytettiin Helmi-elinympäristö-
ohjelman ja EU:n LIFE-projektirahoitusta. 

Monikäyttömetsissä toimet tehtiin Metsä-
hallitus Metsätalous Oy:n omalla rahoituk-
sella.  

Metsätaloudessa panostettiin myös lajisto-
osaamiseen rekrytoimalla alan asiantun-
tijoita. Lisäksi käynnistettiin niin sanottu 
lajidemohanke, jolla pyritään parantamaan 
uhanalaisten lajien huomioimista. 

Luonnossa liikkumisen suosio jatkui kor-
keana. Metsähallituksen kansallispuistoissa, 
historiakohteilla sekä muilla virkistys- ja 
retkikohteilla yhteenlaskettu käyntimäärä 
nousi yli 8,5 miljoonaan. Eränkäyntipäiviä 
oli yli puoli miljoonaa vuorokautta. 

Suosion kasvuun liittyy myös lieveilmiöi-
tä. Suosituimmat kansallispuistot ruuhkau-
tuvat, ja metsästyksessä lupakiintiöt täytty-
vät nopeasti. Kävijämäärien kasvu vaikuttaa 
myös kansallispuistojen huoltoon ja palvelu-
rakenteisiin. Luontopalveluille myönnetyn 
erillisrahoituksen turvin pystyttiin kunnos-
tamaan retkeilyrakenteita ja lisäämään es-
teettömiä palveluja.     

Talousvaikutukset                       
laajoja
Viime vuosi oli ensimmäinen uuden Kasva-
tamme huomista -strategian toimeenpanon 
vuosi. 

– Edistimme strategian toimeenpanoa 
kaikilla viidellä osa-alueella. Painotimme 
erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja 
uusiutuvaa energiaa sekä kestävän luonto-
matkailun ja asiakaskokemuksen kehittä-
mistä, Niemelä kertoo.   

Metsähallituksen vuosi 2021 oli sekä taloudellisesti että 
toiminnallisesti onnistunut. Tuloksellisella toiminnalla 
on arvoketjujen kautta merkittäviä vaikutuksia myös 
ympäröivään yhteiskuntaan.

Vuosi 2021 oli monella 
tapaa menestyksekäs

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MIKAEL AHLFORS

Valtion monikäyttö-
metsissä pystytään 
sovittamaan yhteen 
monia eri tavoitteita.

joilla voidaan korvata fossiilisten energia-
lähteiden ja raaka-aineiden käyttöä. Packa-
len näkee muun muassa puupohjaisissa 
tekstiileissä ja uusissa pakkausmateriaaleissa 
isoja mahdollisuuksia niin kansallisesti kuin 
globaalistikin. Lisäksi metsillä on tärkeä 
merkitys hiilensidonnassa, ja hiilinielujen 
kasvattaminen kuuluu myös Metsähalli-
tuksen omistajapoliittisiin linjauksiin sekä 
Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaan. 

– Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys 
sekä huoltovarmuuden että vientitulojen 
näkökulmasta korostuu tällaisina epävar-
moina aikoina. Luonnonvarat ovat meille 
suomalaisille tärkeä voimavara ja vahvuus. 
Luonnonvarojen käytössä on huolehdittava 
myös ympäristöasioista ja luonnon moni-
muotoisuuden turvaamisesta.  

Sivuvirroista                                 
uutta liiketoimintaa
Suomessa metsätalous perustuu siihen, että 
samasta metsiköstä saadaan raaka-ainetta 
moniin käyttötarkoituksiin ja puun eri 
osat ohjataan niille parhaiten soveltuvaan 
käyttöön. 

– Kiertotalous sekä vähemmästä enem-
män -ajattelu ovat olleet metsäsektorilla ar-
kipäivää jo pitkään. Esimerkiksi sahauksen 
ja sellunkeiton sivutuotteita hyödynnetään 
lämmöntuotannossa sekä uusien biopohjais-
ten tuotteiden raaka-aineena. 

Packalenin mukaan sivuvirtojen hyödyn-
täminen ja uusien tuotteiden kehittäminen 

– Ylipäätään teknologian ja digitalisaa-
tion kehitys on yksi tulevaisuuden tekijä, 
johon sisältyy paljon mahdollisuuksia. Ke-
hittämisessä täytyy ottaa huomioon myös 
siihen liittyvät haasteet, kuten kyberturval-
lisuus.  

Metsähallituksen                           
toiminta lisää vakautta 
Muuttuvassa maailmassa Packalen perään-
kuuluttaa päättäjiltä riskitietoisuutta sekä 
erilaisten tulevaisuuskuvien hahmottamis-
ta. Metsähallitukselta hän odottaa vakautta, 
vastuullisuutta ja luottamuksen lisäämistä. 

– Metsähallituksella on tärkeä rooli 
alueellisena vakauttajana ja sosiaalisen kestä-
vyyden turvaajana. Toinen tärkeä asia on 
vastuullisuus. On hienoa, miten vastuulli-
suus on integroitu Metsähallituksen kaik-
keen toimintaan. 

Kolmantena asiana hän nostaa luotta-
muksen rakentamisen. Metsähallitusta haas-
tetaan nyt eri puolilta, ja siihen kohdistuu 
yhteiskunnan taholta paljon odotuksia. 

– Metsähallituksen tulisi vielä enemmän 
avata omia suunnittelu- ja muita prosesse-
jaan, joiden avulla varmistetaan toiminnan 
kestävyys ja luontoarvojen turvaaminen. 
Vuosi- ja vastuullisuusraportissa sekä arvon-
luontimallissa näitä on kuvattu, mutta niistä 
voisi kertoa vielä aktiivisemmin. Se voisi lisätä 
kansalaisten luottamusta entisestään ja häl-
ventää Metsähallituksen toimintaan kohdis-
tuvia aiheettomia huolia, Packalen pohtii.. 

kannattavaksi liiketoiminnaksi edellyttävät 
riittävän isoja käsittelyeriä ja uusia inves-
tointeja.

– Yhtenä huolena on, miten saamme 
Suomesta riittävän houkuttelevan ympä-
ristön uusille investoinneille. Investointeja 
tarvitaan, jotta pystyisimme hyödyntämään 
raaka-aineita tehokkaasti – myös korkean 
jalostusarvon tuotteisiin. 

Yhteiskunnallisista muutoksista Packalen 
nostaa esiin erityisesti yhteiskunnan moni-
äänisyyden ja moniarvoistumisen. Ne edel-
lyttävät myös metsäalan toimijoilta uuden-
laista osaamista: täytyy oppia kuuntelemaan 
ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä sekä 
käymään avointa dialogia.

Yhteiskunnan moniarvoistuminen hei-
jastuu myös kulutuskäyttäytymiseen. Yhä 
useampi haluaa omilla valinnoillaan vai-
kuttaa siihen, minkälaisista materiaaleista 
tuotteita valmistetaan. Kuluttajia kiinnostaa 
myös tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperä, 
jonka seuraamiseen digitalisaatio tuo uusia 
mahdollisuuksia. 

Metsähallitukseen 
kohdistuu yhteis-
kunnan taholta 
paljon odotuksia.

– Uusiutuvat luonnonvarat ovat meille 
suomalaisille tärkeä voimavara ja 
vahvuus, Packalen toteaa.

– Uusiutuvat luonnonvarat ovat meille 
suomalaisille tärkeä voimavara ja 
vahvuus, Packalen toteaa.

– Uusiutuvat luonnonvarat ovat meille 
suomalaisille tärkeä voimavara ja 
vahvuus, Packalen toteaa.
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Metsähallituksen toiminnan vaikutta-
vuutta kuvataan arvonluontimallilla. Malli 
osoittaa, millaista arvoa toiminta tuottaa 
yhteiskunnalle niin talouteen, ympäristöön 
kuin sosiaalisiin näkökulmiin liittyen.   

Metsähallituksen toiminnalla oli suo-
ria taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan 
muun muassa verojen, palkkojen, mate-
riaali- ja palveluostojen, investointien ja tu-
loutuksen kautta noin 450 miljoonaa euroa. 
Epäsuoria talousvaikutuksia syntyi hankin-
tojen ja ulkopuolelta ostetun työn arvoket-
jujen sekä mahdollistettujen työpaikkojen 
kautta noin kolmen miljardin verran.  

Tulevaisuuden                              
näkymät lupaavia
Lähitulevaisuudessa on nähtävissä sekä mah-
dollisuuksia että haasteita. Suomen hiili-
neutraaliustavoitteeseen liittyvä uusiutuvan 
energian ja puhtaan sähkön tarve kasvaa. 

– Ukrainan sota on korostanut myös 
omavaraisuuden merkitystä. Meillä onkin 
vahvoja odotusarvoja sekä maa- että erityi-
sesti merituulivoiman lisäämiseen tulevai-
suudessa, Niemelä kertoo. 

vaneet, ja niihin pyritään myös vastaamaan. 
– Jatkamme myös viime vuonna aloitet-

tua työtä kestävän ja turvallisen luontomat-
kailun kehittämisessä. Haluamme olla siinä 
sekä mahdollistaja että edelläkävijä.  

Niemelän mukaan odotukset valtion 
maa- ja vesialueisiin eivät ole vähenemässä, 
ja siksi Metsähallituksen on myös jatkossa 
panostettava avoimeen vuorovaikutukseen 
ja eri tavoitteiden vastuulliseen yhteenso-
vittamiseen. 

– Viimeisimmän asiakaskokemustutki-
muksen tulokset ovat parantuneet selkeästi 
edellisvuodesta. Tämä osoittaa, että olemme 
menossa oikeaan suuntaan. Kumppanimme 
ja sidosryhmämme arvostavat asiantuntevaa 
palveluamme ja vastuullisuustyötämme. 
Meiltä odotetaan kuitenkin vielä aktiivi-
sempaa vuorovaikutusta ympäröivän yh-
teiskunnan kanssa. Tähän tulemme myös 
panostamaan, Niemelä sanoo..

Ilmaston lisäksi toisena isona ajurina 
on luontokadon pysäyttäminen. Suomi 
on sitoutunut Euroopan unionin biodiver-
siteettistrategiaan, joka asettaa EU-tason 
tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle ja 
luontokadon hillitsemiselle. 

– Biodiversiteetin edistämiseksi on teh-
tävä vielä enemmän, ja olemme parhaillaan 
laatimassa omaa monimuotoisuusohjelmaa.  
Samaan aikaan puupohjaisilla tuotteilla on 
kasvavaa kysyntää, ja niillä on iso merkitys 
uusiutumattomista materiaaleista valmistet-
tujen tuotteiden korvaajana, Niemelä pohtii. 

Innostus luonto- ja eräharrastuksiin näyt-
tää säilyvän korkeana. Samalla odotukset 
erityisesti digitaalisista palveluista ovat kas-
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vuoden tuloksesta, milj. €
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Liikevoitto,
milj. €

134,1
(127,6)

Valtion talousarvioista
saatu rahoitus, julkiset
hallintotehtävät,
milj. €

75,9
(55,5)

Liikevoitto-
prosentti, %
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(37,5)
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(6,3)
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hiilinielu
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MtCO2e
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367,4
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henkilötyövuodet

1 276
(1 142)
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Yleiset 
yhteiskunnalliset  
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79,7
(73,3)
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hiilikädenjälki

3,3
MtCO2e
(3,3)

hiilijalanjälki

0,07
MtCO2e  
(0,08)

AVAINLUVUTMetsähallitus

Pyrimme lisäämään 
sekä maa- että 
erityisesti merituuli-
voimaa.

Ukrainan sota 
on korostanut 
omavaraisuuden 
merkitystä.

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuus-
raportti löytyy osoitteesta: 
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/
show/2658

- Meiltä odotetaan vielä 
aktiivisempaa vuorovaikutusta 
ympäröivän yhteiskunnan
kanssa, Juha S. Niemelä toteaa. 
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TEKSTI SANNA KONOLA

Vuorovaikutus ja vastuullisuus 
asiakaskokemuksen keskiössä
Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen tuloksia hyödynnetään 
nyt entistä tarkemmin, kun asiakaslähtöisyyttä kehitetään 
strategian mukaisesti koko Metsähallituksen voimin. 
Vuoden 2021 tutkimus tuotti aiempaa paremman asiakas-
kokemusarvosanan ja lisäsi arvokasta asiakasymmärrystä.

 Metsähallituksen tavoitteena 
on, että asiakkaat ja sidos-
ryhmät kohtaavat luon-
non arvoa vastuullisesti 
yli sukupolvien kehittä-
vän toimijan ja kokevat, 

että heidän tarpeisiinsa vastataan luonnon, 
ihmisen ja yhteiskunnan hyvinvointi yhteen-
sovittaen.  

Tavoitteiden onnistumista selvitettiin 
Metsähallituksen teettämällä asiakas- ja si-
dosryhmätutkimuksella. Tulosten mukaan 
kehitys on kulkenut oikeaan suuntaan. 
Tuoreet tulokset luovat uskoa tekemiseen ja 
viitoittavat kehitystyötä eteenpäin.

Asiakkaat arvioivat kokemuksen Metsä-
hallituksesta hyväksi nyt jokaisen teeman 
osa-alueen suhteen, ja kokonaisarvosana 
(3,62) nousi viime vuoden mittaukseen ver-
rattuna. Asiakasryhmittäin tarkasteltuna arvo-
sanaa nostivat erityisesti Luonto- ja Eräpalve-
lujen, Metsätalouden ja Kiinteistökehityksen 
yritys- ja yhteisöasiakkaat.

Kumppaneiden ja muiden sidosryhmien 
kokemukset Metsähallituksesta noudattavat 
pääosin samaa linjaa, ja myös kokonaistulos 
on hyvä (3,65). Palveluntuottajakumppanit 
antoivat kokonaisuudessaan parhaimman 
arvosanan, mutta vuorovaikutus kolman-
nen sektorin järjestöjen kanssa vaatii pa-
rantamista. Tässä erityisesti luotettavuuden 
ulottuvuudet ja ympäristöteemat nousevat 
esiin kehittämiskohteina. 

Vahvuudet ennallaan
Kaikkia ryhmiä yhteisesti tarkasteltaessa tut-
kimuksen vaikuttavuusanalyysi antaa saman 
tuloksen: Metsähallituksen vahvuutena ovat 
säilyneet asiantuntevuus ja luonnon hyvin-

vointivaikutusten edistäminen. 
– Metsähallituksella on useita eri asiakas- 

ja sidosryhmiä, joiden odotukset ja toiveet 
eroavat toisistaan. Onkin hienoa nähdä, 
että useammassa oleellisessa väittämässä 
Metsähallitus saa hyviä ja myös yhteneviä 
arvosanoja. Tämä kertoo kokonaisvaltaisesti 
onnistuneesta toiminnasta haastavassa tilan-
teessa, analysoi tutkimuksesta vastanneen 
tutkimusyhtiö T-Median toimitusjohtaja 
Harri Leinikka. 

Tärkeimmiksi kehittämiskohdiksi nousevat 
avoin vuorovaikutus, yhdenvertaisuuden edis-
täminen sekä eri tarpeiden yhteensovittami-
nen. Toiminnan kehittämisen kannalta tämä 
on hyvä uutinen. Kehittämiskohteisiin tepsi-
vät samat lääkkeet, eli voimat voidaan kes-
kittää yhteisesti näiden teemojen taakse.

Myös maineen ulottuvuus kehittyi 
positiivisesti viime vuoteen verrat-
tuna. 

– Tutkimuksemme näyttävät 
myös vastuullisuuden ja avoi-
muuden kasvavan merkityksen 
erityisesti maineen osalta. Näillä 
teemoilla on iso vaikutus luotta-
mukseen Metsähallitusta kohtaan. 
Tätä luottamuspääomaa kannattaa 
vaalia – sitä tarvitaan erityisesti krii-
sien aikana, Leinikka summaa. 

Toiminnan läpinäkyvyys sekä vas-
tuullisuus ovat vahvuuksia, joihin Metsä-
hallitus panostaa voimakkaasti jatkossakin 
koko arvoketjun laajuudessa.

Tänä vuonna kaikilta vastaajilta kysyttiin 
myös, miten Metsähallitus voisi toimia pa-
remmin valtion maa- ja vesialueiden käyt-
täjänä, hoitajana ja suojelijana. Avoimista 
palautteista isoiksi teemoiksi nousivat pa-

rempi vuorovaikutus, ympäristökysymykset 
sekä palvelut. Tätä arvokasta asiakasymmär-
rystietopankkia hyödynnetään myös jatkossa 
kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.

Vuoden 2021 tutkimus oli ensi kertaa 
kaikki asiakas-, kumppani- ja sidosryhmät 
kattava yhtenäinen ja laaja tutkimus. Tutki-
muksen toteutti Luottamus&Maine-mallis-
taan tunnettu T-Media, joka räätälöi Metsä-
hallitukselle jo viime vuonna tutkimuksen 
asiakaskokemusmittarin..

Asiakaskokemusta 
kehittämässä
Metsähallituksen yhtenä kehittämiskohteena 
on asiakaskokemuksen parantaminen. Työssä 
on hyödynnetty yhteiskehittämisen ja palvelu-
muotoilun periaatteita.  

 A siakaskokemuksen kehittä-
mistyötä on vetänyt Metsä-
hallituksen strategia- ja 
vastuullisuustiimissä työs-
kentelevä Sanna Konola.

– Olen valmistunut La-
pin yliopistosta taiteiden maisteriksi vaate-
suunnittelun koulutusohjelmasta, mutta en 
ole tehnyt päivääkään vaatesuunnittelijan 
töitä. Olen aina ollut kiinnostunut yhteis-
kehittämisestä, ja opintoihini kuului myös 
palvelumuotoilua. Ne ovat johdattaneet 
minut työskentelemään erilaisissa kehittä-
mishankkeissa, Konola kertoo.

Yhteiskehittämisen menetelmille ja palve-
lumuotoiluosaamiselle on ollut käyttöä, kun 
Metsähallituksen asiakaskokemusta lähdet-
tiin määrätietoisesti kehittämään vuoden 
2021 aikana. 

– Asiakaskokemus on yksi Kasvatamme 
huomista -strategiamme läpileikkaavista 
teemoista, ja siksi siihen haluttiin panostaa, 
Konola kertoo. 

Metsähallituksen asiakas- ja kumppani-
verkosto on laaja. Siihen kuuluu muun 
muassa retkeilijöitä ja tontinostajia, metsä-
yhtiöitä sekä Metsähallitukselle puunkorjuu-
palveluja tarjoavia yrittäjiä. 

– Ensimmäinen tehtävä olikin hahmot-
taa, mitä tarkoitamme, kun puhumme asiak-
kaista tai kumppaneista. Olemme myös 
miettineet yhteistä visiota ja arvopohjaa 
asiakaskokemukselle. 

Asiakaskokemusta on kehitetty yhteis-
työssä Metsähallituksen eri vastuualueiden 
kanssa, ja työhön on osallistettu laajasti koko 
henkilöstöä. 

Vastuualueet ovat aiemminkin saaneet 
hyviä arvioita asiakastyytyväisyydestä omilta 
asiakkailtaan. Yksittäinen henkilö voi kuiten-
kin olla samanaikaisesti hyvin monenlaises-
sa suhteessa Metsähallitukseen. Esimerkiksi 
Kiinteistökehitykseltä tontin ostanut yrittäjä 
voi harrastaa metsästystä ja retkeilyä. Tontti-
kaupan lisäksi hänellä voi olla mielipide 

metsästyslupien myynnistä sekä siitä, miten 
hänen metsästysalueensa metsiä on käsitelty.   

– On tärkeä tunnistaa asiakkaiden pal-
velupolut sekä se, missä roolissa asiakas kul-
loinkin on asioidessaan Metsähallituksen 
kanssa. Tiedon perusteella voidaan lähteä 
kehittämään yhteistä asiakaskokemusta vielä 
parempaan suuntaan. 

Työssä on tartuttu myös konkreettisiin 
kehittämistoimiin: asiakas- ja sidosryhmä-
tutkimusta on kehitetty mittaamaan asia-
kaskokemusta, ja parhaillaan valmistellaan 
yhteisen asiakashallintajärjestelmän (CRM) 
hankintaa sekä asiakaskokemuskäsikirjaa 
henkilöstölle. 

– Selvitimme myös yhdessä Lapin yliopis-
ton opiskelijoiden kanssa Metsähallituksen 
ulkoistetun puhelinvaihteen ja nettisivujen 
toimivuutta nimenomaan asiakasnäkökul-

masta. Matkailun kehittämisen työryhmän 
kanssa testasimme digitaalista yhteisöä asia-
kasymmärryksen ja yhteiskehittämisen alus-
tana luontomatkailuyritysten kanssa. 

Asiakaskokemuksen tiekartassa on ehdo-
tuksia vastuualueiden omista pilottihank-
keista ja kaikille yhteisistä kehittämistoimen-
piteistä, kuten siitä, minkälaista osaamista 
asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii. 
Yhtenä yhteisenä kehittämiskohteena on 
vuorovaikutuksen parantaminen, joka nousi 
esille myös asiakaskokemuskyselyssä. 

– Metsähallituksen kohdalla asiakaskoke-
muksen kehittämisessä ei ole kyse siitä, miten 
saisimme myytyä tuotteita ja palveluja pa-
remmin. Kyse on palvelujen sujuvuudesta, 
toiminnan hyväksyttävyydestä sekä siitä, 
miten hyvin onnistumme eri tavoitteiden 
yhteensovittamisessa, Konola painottaa..

VALTION MAILTA JA VESILTÄ 

Asiakaskokemus 2021

© 2022 T-Media Oy – kaikki oikeudet pidätetään.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA ESSI MOILANEN

Vuorovaikutuksen 
parantaminen on 
yksi keskeisimmistä 
tavoitteista.
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 K ansainvälinen Science Based 
Targets Network -verkosto 
(SBTN) kehittää parhaillaan 
yrityksille ja kaupungeille 
suunnattua ohjeistoa tietee-
seen pohjautuvien luonto-

Suomesta FIBSin ja Sitran järjestämään pi-
lottiohjelmaan valittiin kymmenen yritys-
tä, joiden joukossa on myös Metsähallitus. 
Yritykset pääsevät testaamaan ensimmäisten 
joukossa maailmassa ohjeiston toimivuutta 
ja vaikuttamaan sen lopulliseen sisältöön 

tavoitteiden asettamiseksi. Ohjeiston avulla 
yritykset saavat käytännön työkaluja aidosti 
vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön 
tueksi. 

Vuoden 2022 lopulla julkaistavaa oh-
jeistoa testataan nyt eri puolilla maailmaa. 

Metsähallitus pilotoi 
tiedeperusteisten luonto-
tavoitteiden asettamista
Metsähallitus testaa ensimmäisten joukossa Science Based Targets 
Network -verkoston kehitteillä olevaa ohjeistoa, jonka tavoitteena 
on vauhdittaa yritysten toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi. 

TEKSTI XXXXXXXXX • KUVA KEIJO KALLUNKI

antamalla palautetta pilotoinnin aikana.
– Luonnon monimuotoisuuden lisäämi-

nen ja luontokadon hillitseminen kuuluvat 
Metsähallituksen strategisiin tavoitteisiin. 
Meille on tärkeää, että vaikuttavuutemme 
mittaaminen perustuu tutkittuun tietoon. 
On erittäin mielenkiintoista päästä testaa-
maan kansainvälisesti tunnustettuja ohjeita 
ja olla mukana vastuullisuuden edelläkä-
vijäjoukossa, sanoo viestintä-, strategia- ja 
vastuullisuusjohtaja Terhi Koipijärvi.

Science Based Targets -aloite on jul-
kaissut vuonna 2015 vastaavan ohjeiston 
ilmastotavoitteille. Sen avulla jo lähes 3000 
yritystä ympäri maailman on asettanut tie-
deperusteiset päästövähennystavoitteet.

Viime vuonna julkaistun niin sanotun 
Dasguptan talousraportin mukaan luonnon 
monimuotoisuus köyhtyy kaikkialla maail-
massa hälyttävää vauhtia. Pilottihanketta 
vetävän FIBSin yritysvastuuasiantuntija 
Angelina Kuokkasen mukaan luontokato 
on jäänyt keskustelussa ilmastonmuutoksen 

Pilottihanke kestää vuoden 2022 lop-
puun. Yhteisten työpajojen välillä yritykset 
työstävät ohjeiston avulla omia luonto-
tavoitteitaan. Pilotointiin osallistuneiden 
yritysten kokemukset ja parhaat käytännöt 
kootaan ohjelman päätteeksi julkaistavaan 
raporttiin.

– Metsähallituksella on hyvät lähtö-
kohdat osallistua tähän hankkeeseen ja si-
ten vauhdittaa toimenpiteitä luontokadon 
hillitsemiseksi. Meillä on paljon osaamista 
ja kokemusta sekä halua olla kehittämässä 
luontotavoitteita ensimmäisten joukossa 
maailmassa, sanoo Metsähallituksen kehitys-
päällikkö Johanna Leinonen.. 

jalkoihin, vaikka jo pitkään on tiedetty, että 
ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. 

– Kestävyyskriisin näkökulmasta päästö-
jen vähentäminen ei auta, ellei myös luon-
tokatoa saada pysäytetyksi.  Ohjeisto tulee 
olemaan tärkeä työkalu kaikille yrityksille, 
jotka haluavat nollata päästöjen lisäksi toi-
mintansa negatiiviset vaikutukset luontoon 
ja varmistaa näin tulevaisuuden toiminta-
edellytyksensä, Kuokkanen sanoo. 

Suomessa pilottihankkeeseen haki 35 yri-
tystä, joista Metsähallituksen lisäksi mukaan 
valittiin Atria, Kesko, Lassila & Tikanoja, 
Paulig, Reima, Rudus, SOK, UPM-Kym-
mene ja Valio.

Aktiivisia toimia 
monimuotoisuuden lisäämiseksi
LUONNON monimuotoisuuden lisääminen ja luontokadon hillitseminen ovat yksi 
Metsähallituksen strategisista lupauksista. Monimuotoisuuslupaus ja sen toteutta-
miseksi valmisteilla oleva monimuotoisuusohjelma määrittävät Metsähallituksen 
toimia tuleville vuosille. SBTN-ohjeistuksen pilotointi tukee osaltaan lupauksen 
toteuttamista. 

Metsähallituksen toiminnassa luonnon monimuotoisuutta tarkastellaan valtion 
maiden ja vesien muodostamana laajana kokonaisuutena. 

– Hillitsemme luontokatoa valtion maa- ja vesialueilla aktiivisilla toimenpiteillä, 
joilla ylläpidämme ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta sekä minimoimme 
ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Tavoitteemme tukevat Suomen 
kansallisen biodiversiteettistrategian lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoittei-
den saavuttamista, totesi pääjohtaja Juha S. Niemelä marraskuussa järjestetyssä 
sidosryhmätilaisuudessa.  

Työ elinympäristöjen kunnostamiseksi ja lajien huomioimiseksi on jo käynnissä 
sekä suojelualueilla että monikäyttömetsissä. Metsähallituksen tavoitteena on kun-
nostaa heikentyneitä elinympäristöjä yli 21 700 hehtaaria vuoteen 2023 mennes-
sä. Tämä tarkoittaa vuositasolla pinta-alojen merkittävää lisäystä aiempiin vuosiin 
verrattuna. 

Lajidemohankkeessa kehitetään uhanalaisten lajien huomioimista valtion mo-
nikäyttömetsien suunnittelussa ja käytössä. Sen lisäksi metsissä tehdään lajisto-
kartoituksia. Luonnon monimuotoisuutta turvataan ja lisätään myös merialueilla. 
Tänä keväänä käynnistynyt LIFE-IP BIODIVERSEA -hanke on suurin tähänastinen 
satsaus Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun.

Luonnon monimuotoisuutta lisääviin aktiivisiin ennallistamisen ja luonnonhoi-
don hankkeisiin käytetään vuosina 2020–2023 noin 46 miljoonaa euroa. Lisäksi 
Metsähallituksen liiketoiminta panostaa yli 50 miljoonaa euroa vuodessa luonnon 
monimuotoisuuteen muun muassa alue-ekologisen verkoston ja lahopuun lisää-
misen muodossa..

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

< – Lajidemohankkeessa kehitetään uhanalaisten lajien 
huomioimista valtion monikäyttömetsien suunnittelussa 
ja käytössä, kertoo lajiasiantuntija Tuomas Kallio. 

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KEIJO KALLUNKITEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KEIJO KALLUNKI
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Merialueille 
ensimmäinen 
luonnonvara-
suunnitelma 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
TEKSTI SARI HILTUNEN   • KUVA ESSI KESKINEN
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METSÄHALLITUS kokoaa valtion vesialueita koskevan ympäristö-
ohjeistuksen ja vesiensuojelukäytännöt vesienhoidon ympäristöoppaaksi, 
jonka tavoitteena on parantaa merialueiden ja sisävesien tilaa. 

– Vesienhoidon ympäristöopas tulee toimimaan valtion vesialuei-
den kestävän käytön, hoidon ja suojelun käsikirjana. Sillä edistetään 
Metsähallituksen vastuullista toimintaa merialueilla, sisävesillä ja vesis-
töjä ympäröivillä valuma-alueilla. Oppaan avulla halutaan myös kertoa 
Metsähallituksen roolista valtion vesialueiden haltijana, kertoo kehitys-
päällikkö Johanna Leinonen.

Metsähallituksen tavoitteena on käyttää vesialueita vastuullisesti ja 
kestävästi, edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä edes-
auttaa vesien hyvän tilan saavuttamista. 

– Haluamme myös minimoida omasta toiminnastamme aiheutu-
vat ympäristövaikutukset niin meriin kuin sisävesiinkin. Se edellyttää 
suoraan vesistöihin vaikuttavien toimien lisäksi valuma-aluetasoista 
tarkastelua, Leinonen kertoo.

Oppaan ohjeistus perustuu vesialueita koskevaan lainsäädäntöön 
sekä Metsähallituksen omiin vesialueita koskeviin vaatimuksiin ja suosi-
tuksiin. Oppaaseen kootaan tietoa vesien tilasta ja niiden suojelusta se-
kä ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesistöihin. Siinä kerrotaan myös 
valtion vesien hoitoon liittyvistä periaatteista, ohjeista ja käytännön 
toimista sekä toimien seurannasta ja vaikuttavuudesta. 

Metsätalouden ympäristöopas sisältää metsätalouden vesiensuo-
jelua koskevan ohjeistuksen, joka linkitetään mukaan vesienhoidon 
ympäristöoppaaseen.

Oppaan laadinnassa hyödynnetään Metsähallituksen kaikkien vas-
tuualueiden asiantuntemusta sekä vesiin liittyvää tutkimustietoa. Ve-
sienhoidon ympäristöopasta koskevan projektin valmistelu aloitetaan 
tänä keväänä, ja opas valmistuu projektin aikataulun mukaisesti vuoden 
2023 aikana.  Opas on suunnattu Metsähallituksen omille työntekijöille 
ja yhteistyökumppaneille..

Valtion vesiasiat 
yksiin kansiin

 Luonnonvarasuunnittelu on Met-
sähallituksen strategista pitkän 
aikavälin suunnittelua, jossa so-
vitetaan yhteen valtion maa- ja 
vesialueisiin kohdistuvia tarpeita. 
Aiemmin meriasioita on käsitel-

ty alueellisten luonnonvarasuunnitelmien 
yhteydessä, mutta nyt suunnittelu kohdis-
tetaan ensimmäistä kertaa pelkästään me-
rialueisiin. Koko rannikon kattavaa luon-
nonvarasuunnitelmaa ryhdytään laatimaan 
toukokuussa.

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat sekä 
yleiset vesialueet että muut Metsähallituk-
sen hallinnassa olevat merialueet ja merten 
saaret. Suunnitelmassa linjataan sekä 
luonnonvarojen käyttöä että merialueiden 
suojelua vuosille 2023–2028.  

Valtion merialueilla on monenlaista toi-
mintaa. Alueita hyödynnetään muun muas-
sa vesiviljelyyn, luontomatkailuun, tuulivoi-
matuotantoon, kalastukseen ja metsästyk-
seen, virkistyskäyttöön sekä vedenalaiseen 
maa-ainesten ottoon. Merialueilla on myös 
laajoja jo perustettuja suojelualueita, muun 

– Projekti on iso ja haastava jo pelkästään alueen laajuudenkin 
takia. Suunnitelmassa keskitytään isoihin linjauksiin, tarkoitus 
ei ole mennä yksityiskohtiin eikä kohdekohtaisiin kysymyksiin, 
Nordström selventää. 

Pohjatyötä on tehty viime vuonna toteutetussa Metsähal-
lituksen merialueiden pitkän aikavälin suunnitteluprojektissa. 
Siinä selvitettiin merialueisiin liittyviä suunnittelutarpeita sekä 
olemassa olevia tietolähteitä ja paikkatiedon hyödyntämistä. 

– Merialueilta on jo kerätty paljon paikkatietoa muun muas-
sa monivuotisessa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuu-
den inventointiohjelmassa (VELMU-hanke). Metsähallituksen 
Luontopalvelujen meritiimi on kerännyt runsaasti vedenalaista 
tietoa sekä suojelualueilta että niiden ulkopuolelta. 

Merialueiden luonnonvarasuunnitelma toteuttaa Metsähalli-
tuksen strategiaa ja omistajapoliittisia linjauksia. Suunnittelussa 
otetaan huomioon Suomen merialuesuunnitelma 2030, joka on 
laadittu rannikon maakuntaliittojen johdolla, sekä alueelliset 
vesienhoitosuunnitelmat. Työ linkittyy myös valtioneuvoston 
hyväksymään Suomen meripolitiikan toimenpideohjelmaan. 

män puheenjohtajana.   
– Merialueilla on myös iso merkitys 

luonnon virkistyskäytölle, luontomatkailul-
le sekä kalastukselle ja metsästykselle. Suun-
nitelmassa sovitetaan yhteen näitä erilaisia 
valtion merialueisiin liittyviä tavoitteita ja 
odotuksia, Nordström lisää. 

Yhteistyössä sidos-                      
ryhmien kanssa
Merialueen luonnonvarasuunnitelma laa-
ditaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja työ-
hön kutsutaan myös paikallisia toimijoita 
ja kansalaisia. 

– Suunnittelualue ulottuu Kemistä Vi-
ronlahdelle, joten joudumme miettimään 
huolellisesti, miten osallistaminen toteute-
taan: paljonko on kokouksia ja yleisötilai-
suuksia ja miten voimme hyödyntää muita 
osallistumistapoja sekä etäosallistumisen 
mahdollistavia palveluja. 

Ensimmäiset sidosryhmä- ja yleisöti-
laisuudet ajoittuvat ensi syksyyn, ja koko 
projektin on määrä valmistua toukokuussa 
2023. 

muassa viisi kansallispuistoa sekä Natura-
alueita.  Suojelualueilla turvataan luonnon 
monimuotoisuutta ja edistetään meren hy-
vän tilan saavuttamista kansallisten ja kan-
sainvälisten tavoitteiden mukaisesti. 

– Kiinnostus merialueisiin on kasvussa. 
Yhteiskunta kohdistaa paljon odotuksia 
erityisesti vesiviljelyyn ja tuulivoimaan, 
jotka ovat osa sinistä biotaloutta. Toisaalta 
Suomi on sitoutunut erilaisiin kansallisiin 
ja kansainvälisiin suojelutavoitteisiin, jotka 
asettavat reunaehdot meren käytölle, kertoo 
Rannikon aluejohtaja Mikael Nordström, 
joka toimii suunnitteluprojektin ohjausryh-

Metsähallitus aloittaa ensimmäisen koko merialuetta 
koskevan luonnonvarasuunnitelman laatimisen tänä keväänä. 
Suunnitelma edistää sinistä biotaloutta sekä sovittaa yhteen 
merialueiden suojelua ja käyttöä. 

Kasvava kiinnostus 
merialueisiin lisää 
yhteensovittamisen 
tarvetta.

Merialueiden 
luonnonvarasuunnitelma 
• Kattaa kaikki Metsähallituksen hallinnassa 
 olevat merialueet
• Laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa 
 vuosille 2023–2028
• Sovittaa yhteen valtion merialueisiin liittyviä   
 tarpeita ja odotuksia

Valtion merialueita hyödynnetään muun 
muassa luontomatkailuun, tuulivoima-
tuotantoon, kalastukseen ja metsästykseen 
sekä vesiviljelyyn.
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Merialueiden luonnonvarasuunnitelma kattaa kaikki 
Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet.
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Näkymättömät 
miehet maastossa
Näkymättömät 
miehet maastossa
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Hohtavien keväthankien aikaan kansallispuistoissa 
ja retkeilyalueilla käy kuhina: kauden polttopuut on 
saatava vajoihin, uusia rakenteita reittien varsille, 
kaasupullot kämpille – ja paljon muuta.
Luontovalvoja Erkki Piilola on tehnyt huoltotöitä 
Seitsemisessä ja Helvetinjärvellä 20 vuotta. 
Hän tietää, että kansallispuiston rauhallisen arjen 
taakse kätkeytyy monenlaista vipinää. 

Hohtavien keväthankien aikaan kansallispuistoissa 
ja retkeilyalueilla käy kuhina: kauden polttopuut on 
saatava vajoihin, uusia rakenteita reittien varsille, 
kaasupullot kämpille – ja paljon muuta.
Luontovalvoja Erkki Piilola on tehnyt huoltotöitä 
Seitsemisessä ja Helvetinjärvellä 20 vuotta. 
Hän tietää, että kansallispuiston rauhallisen arjen 
taakse kätkeytyy monenlaista vipinää. 
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 Kurvailemme mutkikasta tietä 
Ruoveden takamailla. Aurinko 
helottaa pilvettömältä taivaal-
ta, ja tällaisena päivänä maas-
tohommista voi saada väärän 
käsityksen. Aina ei nimittäin 

paista. Seurueella on kaksi moottorikelk-
kaa, joiden kyydissä on erinäistä tarviketta 
moottorisahasta vinssinaruihin. Yllätyksiin 
pitää varautua niin kelin kuin kalustonkin 
suhteen.

Luontovalvoja Erkki Piilola ja puisto-
mestari Taneli Luoma ovat nyt keskellä 
kiireisintä kevättä. Kelkkakelien ennustel-
laan jatkuvan enää pari viikkoa, joten kaikki 
maastoon kuljetettava materiaali olisi saata-
va nyt liikkeelle.

– Aloitetaan pitkosten ajolla ja siirrytään 
iltapäivällä polttopuuhommiin, miehet 
vinkkaavat ripeiden aamutoimien lomassa.

Polku Helvetinportilta kohti Helvetin-
kolua on erittäin suosittu, ja pitkokset ovat 
päässeet paikoin rapistumaan. Tuhtia puu-
tavaraa on kuljetettava lumikeleillä mahdol-
lisimman tarkasti käyttökohteeseen.

– Lankut painavat 60–80 kiloa kappale, 
raskaimmat ehkä enemmänkin. Näiden lii-
kuttelu käy työstä, Erkki ja Taneli puuskut-
tavat jyhkeitä lankkuja lastatessaan.

Luvassa on mutkikas ja mäkinenkin reitti, 

monena vuonna aiheuttanut pientä painet-
takin. Hyvätkään suunnitelmat eivät auta, 
jos kelit oikuttelevat.

– Polttopuuhuolto pitää pystyä tekemään 
lumikeleillä. Viime vuosina tämä on ollut 
haastavaa, kun talvet ovat mitä ovat. Puuta 
on kelkottu maastoon aika lumettomissakin 
olosuhteissa, koska pakkohan ne on perille 
saada. 

Polttopuu-urakka on melkoinen jo yk-
sistään Helvetinjärvellä. Kansallispuiston 
alueella on kahdeksan tulipaikkaa, ja niille 
jaellaan kaksi tukkirekallista rankaa. Kapeil-
la urilla, jyrkkäpiirteisessä maastossa ja kelk-
kakyydillä se on melkoinen suoritus.

Juha-Matti Palmi suunnittelee myös 
polttopuuhuoltoa, ja hän tietää, kuinka pal-
jon puun kulutus on lisääntynyt.

– Aiemmin laskettiin, että tuhatta kävijää 
kohti pitää varata kuutio polttopuuta. Nyt 
suosituimmilla paikoilla puuta voi mennä 
kolmekin kuutiota, yleisesti 1,5–1,8 kuu-
tiota. Kaikki eivät käytä puuta, mutta ne 
jotka käyttävät, polttavat sitä sitten reilusti, 
Juha-Matti tietää.

Ihan kahdestaan Erkki ja Taneli eivät 
sentään kaikkea maastotyötä tee. Apukäsiä 
saadaan varsinkin Rikosseuraamuslaitoksen 
Vilppulan vankilalta. Miestyövuosissa pu-
hutaan kolmesta lisävuodesta eli ihan mer-

tai tulee muuten tiensä päähän, tilanteeseen 
pitää reagoida heti.

– Pitää aina muistaa, että emme tee tätä 
työtä itsellemme emmekä oikeastaan edes 
Metsähallitukselle – teemme tätä ennen 
kaikkea asiakkaille. Palveluiden ja rakentei-
den pitää olla turvalliset ja siinä kunnossa, 
että niitä on hyvä käyttää, Erkki kiteyttää.

Pitkoskuorma on saatu purettua oikeal-
le paikalleen odottamaan lumien sulamista. 
Miehet laskevat, että tätä järeää lankkua on 
nyt ajettu maastoon yli kaksi kilometriä.

Vankiyhteistyö                                   
tuo apukäsiä
Päivän seuraava työmaa onkin polttopuu-
urakan jatkaminen. Suuntana on pitkulai-
nen Luomajärvi ja sen kaksi hienoissa mai-
semissa olevaa tulipaikkaa. Polttopuiden 
ajo on kevättalven työläin savotta, joka on 

matalalentoa koko kesä, Erkki muistaa.

Lisärahoituksella                         
paikat kuntoon
Kiirettä on luvassa jälleen heti lumien sulattua. 
Kaikki reitit kierretään läpi ja kaatuneet 
tai muuten vaaralliset puut korjataan pois. 
Rakenteiden kunto tarkastetaan. 

– Tännehän on saatu nyt kahtena vuonna 
lisärahoitusta, joten rakenteita ja rakennuk-
sia on uusittu paljon. Nyt paikat alkavat olla 
hyvässä kunnossa, ja korjausvelka on saatu 
vähintään puolitettua, Juha-Matti sanoo.

Neljä isoa kuormallista rankaa on ajettu 
tänään puuvajoihin, ja miehet alkavat kat-
sella kelloa. Olisikohan päivän urakka tehty.

– Hyvä päivä. Yksi palanen saatiin val-
miiksi ja tämän kulman polttopuutilanne-
kin hyvään kuosiin. Huomenna taas uudet 
kujeet, miehet myhäilevät.

Asiakkaat kiittävät jälleen.. 

joten mahtikuormia ei nyt rekiin kasata. 
Kelkat hyrähtävät pehmeästi liikkeelle, mut-
ta ensimmäinen tiukka mutka ja sen jälkei-
nen ylämäki hyydyttävät molemmat kelkat. 

– Koko talvi on mennyt ihan täydellises-
ti, mutta heti kun joku on kameran kanssa 
paikalla, niin eikös jäädä jumiin, Erkki ja 
Taneli nauravat.

Asiakas on                                    
aina ykkönen
Luontovalvojat ja puistomestarit tekevät tie-
tyllä tapaa näkymätöntä työtä. Työt hoituvat 
pääosin aikana, jolloin maastossa on vähän 
muita kulkijoita. Retkeilijöiden näkökul-
masta polttopuut vain ”ilmestyvät” vajoi-
hin, reittikunnostukset ovat ”hoituneet” ja 
pitkokset ”tipautettu” paikoilleen.

– Kyllähän me sulan maan aikana tava-
taan paljonkin retkeilijöitä. Toisinaan kuu-
lee negatiivista viestiä, mutta paljon saadaan 
kehujakin. Vaikkapa Seitsemisessä Soljasten 
esteetöntä reittiä on kiitelty ihan valtavasti. 
Helvetinjärvelle lähdetään valmistelemaan 
hienoa rengasreittiä, jonka olisi tarkoitus 
valmistua kesäksi 2023. Se tulee saamaan 
kiitosta, Erkki luettelee.

Maastotöiden lisäksi kaksikon työnku-
vaan kuuluu myös alueen vuokrakämppien 
huolto ja kunnostus. Kun jotain menee rikki 

kittävästä määrästä.
– Vankiyhteistyö on ehkä isoin työnku-

vanmuutos vuosien saatossa. Olen nauranut 
monesti, että ehkä tässä vankiyhteistyössä on 
tehty jotain oikein, sillä nykyään minulle 
tulee enemmän joulukortteja vangeilta kuin 
sukulaisilta, Erkki hykertelee.

Kesä, jolloin kaikki                     
meni uusiksi
Kenttämiehet ovat paitsi rakentamisen moni-
osaajia myös neuvojia ja valistajia. Työtä 
riittää esimerkiksi roskattoman retkeilyn tii-
moilta. Erkki muistelee muutaman vuoden 
takaista juhannusta Haukanhiedan suositul-
la hiekkarannalla. 

– Tulin paikalle juhannuspäivänä ja ke-
räsin ainakin 250 ehjää lasipulloa ja 18 isoa 
säkillistä roskaa. Se on aika paljon kahdessa 
päivässä.

Yllätyksiä tulee muutenkin. Tuoreessa 
muistissa on kevät 2020, koronapandemian 
alku.

– Retkeilijöiden määrä oli jotain käsittä-
mätöntä, ihan ennennäkemätöntä. Sellai-
siin määriin ei voitu mitenkään varautua, 
ja esimerkiksi polttopuut uhkasivat loppua 
muutamalta paikalta. Onneksi kesä oli hel-
teinen ja kuiva ja metsäpalovaroituskin pit-
kään voimassa. Mutta olihan se melkoista 

Polttopuut siirtyvät tuhannen kilon erissä kohti tulipaikkoja. Luomanlahden tulipaikka on yksi Helvetinjärven hienoimpia. 
Puunkulutus on siellä suurta.

– Etuihimme kuuluu, että saamme 
syödä joka päivä ulkona, Erkki vitsailee.  

 Näissä oloissa puusavotta on 
käsityötä, Taneli sanoo.

Teemme tätä 
ennen kaikkea 
asiakkaille.

Palveluiden ja 
rakenteiden pitää 
olla kunnossa.
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Metsähallituksen ensimmäinen oma 
merituulivoimahanke on suunnitteilla 
Korsnäsin edustalle.

Vety on noussut kovaan kurssiin maailman 
pyristellessä irti fossiilitaloudesta. Aalto-yliopiston 
professori Peter Lund arvioi, että vety valjastetaan 
ensi alkuun raskaan teollisuuden ja ammatti-
liikenteen energiakäyttöön. 

 Vetyä on osattu tuottaa elekt-
rolyysin avulla vedestä jo 
yli sata vuotta. Nyt vety 
kiinnostaa maailmaa, koska 
sillä on mahdollista korvata 
fossiilisia polttoaineita. Pääs-

töjen kannalta on olennaista, että vety on 
”vihreää” eli se tuotetaan päästöttömällä 
sähköllä.

Vetytalouden visioissa kaasulle kaavail-
laan useita rooleja: se voi toimia esimerkiksi 
tuulisähkön energiavarastona, synteettisten 
polttoaineiden raaka-aineena tai polttoken-
non polttoaineena sellaisenaan. Professori 
Peter Lund arvioi, että vety otetaan ensim-
mäisenä käyttöön raskaan teollisuuden pro-
sesseissa, joissa pystytään samalla hyödyntä-
mään prosessissa syntyvä lämpö. 

– Vedyllä voi olla iso merkitys teollisuu-
den alueilla, joilla fossiilisia polttoaineita 
on muuten vaikea korvata. Suomessa esi-
merkiksi SSAB:n terästehdas Raahessa voi-
si hyödyntää vetyä raudan pelkistyksessä, ja 
Neste voisi käyttää päästöttömästi tuotettua 
vetyä öljynjalostuksessa ja biopolttoaineiden 
tuotannossa, hän havainnollistaa.

Varastointi vaatii ratkaisua
Lund arvelee, että liikenteeseen vety tulee 
ensin synteettisten polttoaineiden raaka-
aineena. Vedystä voidaan tehdä esimerkiksi 
metaania, metanolia tai ammoniakkia am-
mattiliikenteen käyttöön.

– Synteettisillä polttoaineilla on rooli 
myös laivaliikenteen päästöjen leikkaami-
sessa. Esimerkiksi Wärtsilä on hyvin pitkällä 
erilaisten energiakaasuilla tai nesteytetyillä 
kaasuilla toimivien moottorien rakentami-
sessa, hän huomauttaa.

Lundin mukaan varsinainen vihreä ve-
tytalous siintää kauempana tulevaisuudessa, 
sillä vedyn varastoiminen järkevään ja tur-
valliseen muotoon on vielä tällä hetkellä iso 
teknologinen haaste. 

– Varastoinnin ratkaiseminen voisi avata 
vedylle uusia polkuja teollisuussovellusten 
lisäksi. Jonain päivänä vihreä vety saattaa 
olla myös kuluttajien käytössä, mutta nyt 
päälinja on synteettisten polttoaineiden ke-
hittäminen, hän kiteyttää. 

Toinen merkittävä haaste on tuotanto-
teknologian skaalaaminen. Lund kertoo, 

että elektrolyysilaitokset ovat nyt teholtaan 
1–10 megawatin luokkaa, mutta noin 100 
megawatin laitokset ovat mahdollisuuksien 
rajoissa jo ennen tämän vuosikymmenen 
loppua. Se pudottaisi vedyn hintaa kolman-
nekseen nykyisestä.

Useita vetyprojekteja vireillä
Vetyteknologian kehittämiseen satsataan 
maailmalla isosti, esimerkiksi Kiina ja Saksa 
rahoittavat sitä avokätisesti. Lundin mukaan 
Suomi tulee jälkijunassa, mutta useita hy-
vin kiinnostavia vetyprojekteja on täälläkin 
vireillä. 

– Monilla teollisuusyrityksillä on me-
neillään pilottihankkeita, jotka tähtäävät 
vihreän vedyn suoraan hyödyntämiseen 
tai käyttöön synteettisten polttoaineiden 
valmistuksessa. Lahti, Vantaa ja Tampere 
kehittävät vihreästä vedystä metaania kau-
kolämmön ja -sähkön yhteistuotantoon sekä 
liikennekäyttöön, Lund luettelee.

Professori näkee Suomen vahvuutena so-
veltavan teknologian osaamisen. Vetytalous  
tarvitsee perusteknologian lisäksi esimer-
kiksi kompressorien, tehoelektroniikan ja 
kaasupuhdistimien kehittämistä, ja siinä on 
suomalaisen insinööritaidon maalin paikka.  

– On epätodennäköistä, että olisimme 
koskaan maailman johtava peruselektro-
lyysin tuottaja, mutta suomalaisten kyky 
ratkaista vaikeita teknologisia ongelmia on 
hyvä, hän muotoilee. 

Lund toivoo, että vetytalouden mahdol-
lisuuksia tarkastellaan meillä strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti – myös kansainvälinen 
kehitys huomioiden.. 

TEKSTI MINNA NURRO  • KUVA AALTO-YLIOPISTO / ANNI HANÉN

Vety auttaa irti 
fossiilitaloudesta

VETYTALOUDEN ytimessä on päästöttö-
mästi tuotettu sähkö: ilman sitä vety ei 
lunasta lupausta ilmastonmuutoksen hil-
litsemisestä. Suomessa hyvä tapa tuottaa 
päästötöntä sähköä on tuulivoima. 

Metsähallituksen mailla pyörii tällä het-
kellä 138 tuulivoimalaa, joiden yhteenlasket-
tu nimellisteho on noin 500 megawattia. 
Lähivuosien jo luvan saaneiden hankkeiden 
myötä on tulossa vastaava tehomäärä lisää. 
Valtion alueilla sijaitsevia voimaloita operoi-
vat eri energiayhtiöt.

Ensi vuosikymmenelle mentäessä katse 
on kuitenkin suunnattu merelle. Metsä-
hallituksella on jo käynnissä ensimmäinen 
oma hankekehitys Korsnäsin merialueella. 
Sen toteuttamiseen haetaan parhaillaan in-
vestointikumppania. Puiston rakentamiseen 
tarvittava investointi on noin kaksi miljardia 
euroa.

Lisäksi Metsähallitus on saanut valtiolta 
tehtäväkseen etsiä yleisiltä merialueilta 3–4 
uutta aluetta, jotka soveltuvat tuulivoiman 
rakentamiseen. Tuulivoimapäällikkö Otto 
Swanljung Metsähallituksesta toteaa, että 
merellä tuulee lujempaa ja yksikkökoot 
ovat isompia. 

– Maalla tuulivoimalat ovat teholtaan 
keskimäärin 7 megawattia ja merellä 15 
megawatin luokkaa. Lisäksi merelle voidaan 
rakentaa kooltaan laajempia tuulivoima-
puistoja kuin maalle, ja esimerkiksi ympä-
ristönäkökulmasta niiden haitat voivat olla 
paremmin hallittavissa, Swanljung sanoo. .

Tuulivoima 
vauhdittaa 
vetytaloutta

Peter Lundin mukaan vedyn 
varastoiminen järkevään ja 
turvalliseen muotoon on vielä 
toistaiseksi iso teknologinen 
haaste. 

Peter Lundin mukaan vedyn 
varastoiminen järkevään ja 
turvalliseen muotoon on vielä 
toistaiseksi iso teknologinen 
haaste. 
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Kansallispuistojen 
suosio jatkaa kasvuaan

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
TEKSTI MINNA NURRO  • KUVA UPE NYKÄNENTEKSTI MINNA NURRO  • KUVA UPE NYKÄNEN
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Saarijärvellä sijaitseva 
Pyhä-Häkin kansallispuisto 
on tunnettu yli 400 vuotta 
vanhoista ikihongistaan. 

Saarijärvellä sijaitseva 
Pyhä-Häkin kansallispuisto 
on tunnettu yli 400 vuotta 
vanhoista ikihongistaan. 

Saarijärvellä sijaitseva 
Pyhä-Häkin kansallispuisto 
on tunnettu yli 400 vuotta 
vanhoista ikihongistaan. 
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SUOMEN kansallispuistoissa ja valtion 
muissa luontokohteissa on yhteensä 74 
liikuntarajoitteisille soveltuvaa esteetöntä 
tai helppokulkuista kohdetta. Yli puolet 
niistä on maastoreittejä ja loput esimerkik-
si luontokeskuksia. Metsähallituksen Luon-
topalvelut teettää tänä vuonna selvityksen 
siitä, miten kansallispuistojen esteettömiä 
palveluja voitaisiin parantaa. 

Esteettömiä kohteita on ympäri maa-
ta. Ne löytyvät helposti Luontoon.fi-verk-
kopalvelun retkikohdehaulla, kun asettaa 
retkikohteen ominaisuudeksi ”esteettömät 
kohteet”. 

Esteettömät luontoreitit on jaettu kah-
teen luokkaan niiden kulkemisen vaativuus-
tason mukaan: esteetön reitti ja vaativa es-
teetön reitti. 

Esteettömällä luontoreitillä pystyy liik-
kumaan pyörätuolilla kelaten tai muun 
apuvälineen kanssa. Reitti on useimmiten 
rakennettu ja kovapintainen. 

Vaativa esteetön luontoreitti on astetta 
vaikeakulkuisempi ja edellyttää usein avus-
tajan mukanaoloa. Reitti voi olla rakennet-
tu, mutta useimmiten se on rakentamaton 
ja luonnonmukainen. Reitin pohja voi olla 
pehmeä, tai siinä voi olla juuria ja kiviä. .

Esteettömiä 
palveluja 
parannetaan 

 Suomen kansallispuistoihin 
tehdään nykyään noin neljä 
miljoonaa vierailua vuodessa. 
Määrä on nelinkertaistunut 
vuosituhannen alusta. Yli 90 
prosenttia kävijöistä on koti-

maisia vierailijoita.    
Etenkin naiset ovat innostuneet kan-

sallispuistoista. Vielä 2000-luvun alussa 
kävijöistä 47 prosenttia oli naisia, mutta 
vuonna 2019 heidän osuutensa oli noussut 
jo 56 prosenttiin. Samalla aikavälillä kan-
sallispuistoissa vierailevien keski-ikä on 
noussut hieman, vuonna 2019 se oli 47 
vuotta. Erityisesti on kasvanut yli 65-vuo-
tiaiden kävijöiden joukko. 

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jon-
ka Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus 
ovat tehneet kansallispuistojen kävijöistä 
vuosina 2000–2019. Tutkimus pohjautuu 

kasvaneet kaikissa puistoluokissa, mutta 
ensimmäisenä nousu alkoi matkailukeskus-
puistoissa 2000-luvun alkupuolella. Muissa 
puistoluokissa käyntimäärät lähtivät nou-
suun viime vuosikymmenen puolivälissä. 

– Kaukana asutuskeskuksista sijaitsevis-
sa maaseutupuistoissa isompia kävijämääriä 
on nähty vasta koronapandemian myötä, 
hän lisää. 

Luonnon rauha                            
houkuttaa
Kansallispuistot houkuttelevat kävijöitä 
edelleen samoista syistä kuin vuosituhan-
nen alussakin. Kajala kertoo, että ykkössi-
jalla ovat maisemat ja luontokokemukset. 
Kävijät mainitsevat usein syiksi vierailulle 
myös rentoutumisen, pääsyn pois kaupun-
gin melusta sekä henkisen hyvinvoinnin.  

– Merkitystä ovat kasvattaneet yhtäältä 

lähes 48 000 kävijän haastatteluihin, joita 
Metsähallitus on tehnyt vakioidulla kysely-
menetelmällä vuosituhannen alusta lähtien. 

Kävijätyytyväisyys on pysynyt hyvänä 
koko tutkitun aikavälin. Käyntimäärien 
kasvu on tosin hieman lisännyt kokemuk-
sia häiriöistä. 

Brändi on                                     
vahvistunut
Erikoissuunnittelija Liisa Kajala Metsä-
hallituksen Luontopalveluista kertoo, että 
pandemia-aika rajattiin tarkoituksella 
tarkastelun ulkopuolelle, koska se aiheut-
ti poikkeuksellisen ryntäyksen luontoon. 
Seurantatutkimuksen tulokset vahvistavat 
silti yksittäisistä kävijätutkimuksista saatua 
tuntumaa. 

– Kansallispuistojen brändi ja kiinnos-
tavuus matkakohteena on vahvistunut. Ih-

miset ovat nykyään hyvin tietoisia luonnon 
hyvinvointivaikutuksista, hän summaa. 

Vuosituhannen alussa Suomessa oli 
30 kansallispuistoa, nyt niitä on 41. Tut-
kimuksessa ne jaettiin neljään luokkaan 
sijainnin mukaan: matkailukeskuspuistot 
kuten Pallas-Ylläs, kaupunkiseutupuis-
tot kuten Nuuksio, taajamapuistot kuten 
Seitseminen sekä maaseutupuistot kuten 
Tiilikkajärvi. 

Kajala kertoo, että kävijämäärät ovat 

yhdessäolo oman seurueen kanssa ja toi-
saalta yksinolon mahdollisuus. Myös kun-
toilun merkitys on lisääntynyt syynä lähteä 
kansallispuistoon, Kajala avaa kävijöiden 
motiiveja. 

Tärkeimmiksi aktiviteeteiksi kansallis-
puistoissa kävijät kertovat kävelyn, retkei-
lyn ja luonnon tarkkailun. Viime vuosina 
Metsähallitus on kehittänyt kansallispuis-
tojen retkeilypalveluja ja mahdollistanut 
myös uusia aktiviteetteja, kuten maasto-
pyöräilyn, SUP-lautailun ja lumikenkäilyn. 

Kajala toteaa, että pitkän aikavälin tut-
kimus todentaa kansallispuistojen infran ja 
palvelujen kehittämisellä olevan iso merki-
tys myönteiselle kävijäkokemukselle. Vahva 
asiakasviestintä tukee kävijäkokemusta. 

– Viestintä on ollut tehokasta, sillä kävi-
jät ovat löytäneet myös syrjäisempiin koh-
teisiin, hän sanoo. .

Patikointireitin varrella riittää monenlaisia luontoihmeitä ihasteltavaksi kaikenikäisille.

Kurjenrahkan kansallispuistosta löytyy sekä esteettömiä reittejä että perinteisiä pitkospuita ja polkuja. 

Kansallispuistojen suosio on kasvanut koko 
2000-luvun ajan. Puistojen tärkeimmät 
vetovoimatekijät ovat yhä luontokokemukset 
ja maisemat. 

Lisätietoa retkikohteista, retkietiketistä, 
jokamiehenoikeuksista, retken 
suunnittelusta ja retkivarusteista 
sekä paljon muusta osoitteesta 
www.luontoon.fi. 

Retkietiketti
1. Kunnioita luontoa.
2. Suosi merkittyjä reittejä.
3. Leiriydy vain sallituille paikoille.
4. Tee tulet vain sallituille paikoille.
5. Älä roskaa.

AUKEAMAN KUVAT VASTAVALOAUKEAMAN KUVAT VASTAVALO

Kävijätyytyväisyys on 
pysynyt hyvänä koko 
tutkitun aikavälin.
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Suomessa on kertynyt metsänhoidon osaa-
mista pitkältä ajalta. Hoitotoimien ansiosta 
metsän kasvu on Suomessa nopeutunut ja 
puuston määrä lisääntynyt huimasti.

– Mutta sitä ei oikein hahmoteta, että 
kasvuvaiheessa oleva metsä sitoo eniten hiili-
dioksidia. Itse asiassa vanhoista metsistä 
alkaa tuoreen tutkimuksen mukaan tapah-
tua jo hiilivuotoa. Aktiivinen metsänhoito 
ja uudistaminen on tärkeää, Dahl korostaa. 

Dahl viittaa vasta julkaistuun kansain-
väliseen tutkimukseen, jossa tutkittiin 
pohjoisen havumetsävyöhykkeen aluetta. 
Tutkimuksessa verrattiin aktiivisen metsä-
talouden maita, kuten Suomea ja Ruotsia, 
niihin maihin, joissa metsää hyödynnetään 
vähemmän. Näitä maita ovat Kanada ja 
Venäjä. Tutkimuksessa oli mukana myös 
Alaska, jossa metsiä ei hyödynetä lainkaan. 

Tulosten mukaan aktiivinen metsänhoi-

Biokemikaalien ja -polttoaineen, puukui-
dusta valmistetun langan tai vaikka nanosel-
luloosan kehitystyö vaatii isoja investointeja, 
joihin usein vain isoilla yrityksillä on mah-
dollisuus. Dahl painottaa, että jos biotaloutta 
todella halutaan vauhdittaa, muutos tapah-
tuu poliittisen päätöksenteon kautta. 

– Niin kauan kuin uusiutuvan metsä-
biomassan rinnalla on halvempi fossiilinen 
vaihtoehto, asia ei etene. Ilman poliittista 
päätöstä verottaa fossiilisia raaka-aineita 
voimakkaasti ei muutosta synny, sillä raa-

to kasvatti metsien hiilivarastoa, esimerkiksi 
Pohjoismaissa viimeisen 30 vuoden aikana 
keskimäärin 35 prosenttia. Suomessa met-
sien kokonaishiilivarastosta korjataan vuosit-
tain 1,5 prosenttia. Esimerkiksi Kanadassa 
hoidetuissakin metsissä hiilivarastosta kor-
jataan vuosittain vain 0,3 prosenttia. 

Yritykset                                         
eriarvoisessa asemassa
– Leikkaukset yliopistojen rahoitukseen ovat 
saaneet akateemisen maailman etsimään yhä 
useammin yhteistyökumppaneita yrityksis-
tä. Suuret ja pienet yritykset eivät kuiten-
kaan hyödy tasa-arvoisesti akateemisen tut-
kimuksen tuloksista, Dahl sanoo. 

Dahl peräänkuuluttaakin erityisesti pk-
sektorille enemmän mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä tutkimusmaailman kanssa. Juu-
ri pienille ja keskisuurille yrityksille omaan 
tutkimustoimintaan satsaaminen ilman 
takeita kaupallisesta sovelluksesta on riski.

– Pitäisi luoda keinoja, joilla pk-yritykset 
voisivat olla mukana kohtuullisilla panok-
silla. Hyvinvoiva pk-sektori on se, joka 
synnyttää työpaikkoja, lisää hyvinvointia ja 
talouskasvua. Mutta tutkimustyössä kehitys 
voi kestää vuosia, ja pienten yritysten resurs-
sit ovat rajalliset.

Paineet ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
sekä tarve löytää uutta kasvua bioalalta vai-
kuttavat yritysten liiketoimintaan vahvasti. 

kaöljyn jalostajien asema ei heikkene ilman 
kilpailukysymyksen ratkaisemista.

Samaan tapaan Dahlin mukaan kierto-
talous vauhdittuu vasta, kun jostakin raaka-
aineesta tulee pulaa. 

– Ihmisten muisti on lyhyt. Kiertotalous 
on vanha keksintö. Suomessa oli pulaa 
kaikesta 1980-luvulle asti. Talouskasvun 
myötä kiertotalouden ajatus meni pilalle. 
Tällä hetkellä Euroopassa on pulaa tietyistä 
metalleista, ja niinpä kiertotalous on taas 
pakon edessä noussut arvoonsa.. 

 Aalto-yliopiston biotuottei-
den ja biotekniikan laitok-
sen pitkäaikainen professori 
tunnetaan suorasanaisena 
puhujana. Pohjois-Pohjan-
maan luonto sekä erityises-

ti Oulun ja Iijoen seudut ovat olleet Olli 
Dahlin mielimaisemia lapsuudesta lähtien. 
Vuosikymmenet kansainvälisen tutkimuk-
sen kärjessä eivät ole karistaneet puheessa 
vahvana kuuluvaa pohjoisen murretta. 

Kuten moni muukin metsäalan tutkija 
ja ammattilainen myös Dahl on seurannut 
suomalaista metsäkeskustelua ristiriitaisin 
tuntein. Suomi elää metsästä, mutta met-
sän kokonaismerkitys on hänen mielestään 
Suomessa hämärtynyt. Dahl kantaa huolta 
erityisesti pohjoisen ihmisistä. 

– Jos kaikki metsät pohjoisessa suojel-
laan, mitä elinkeinoja jää alueen ihmisille. 
Ei kaikista ole matkailuyrittäjiksi, hän huo-
mauttaa.

Ei Dahl toki suojelua vastaan ole. Oman 
13 hehtaarin perinnöksi saadun metsäpalstan-
sa hän päätyi harkinnan jälkeen suojelemaan. 
Alueen luontoarvot puolsivat päätöstä, ja sa-
maan tulokseen tuli myös myös ely-keskus.

Kasvava metsä                                 
sitoo hiiltä
Metsistä on tullut myös yksi merkittävä 
tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

– Vihreä siirtymä ei kuitenkaan saisi ta-
pahtua pienempien yritysten kustannuksella 
– suurilla yrityksillä ei ole yhtä suurta riskiä, 
Dahl muistuttaa. 

Biotalouteen                                
vauhtia
Biotaloudesta on jo pitkään povattu Suo-
men talouden pelastajaa. Isot, kansainväliset 
metsäteollisuuden pörssiyritykset ovat alka-
neet panostaa voimakkaasti biotalouteen, 
hieman erilaisin painotuksin. 

Luontoarvojen suojelu on tärkeää, mutta metsien merkitystä 
fossiilisten raaka-aineiden korvaajana ei pidä unohtaa. 
Professori Olli Dahl muistuttaa myös, että hyvin kasvava 
metsä sitoo hiilidioksidia enemmän kuin kasvunsa 
päätepisteeseen tullut metsä.  

Metsien merkitys 
korostuu 

UUSIA VERSOJA 
TEKSTI ANNA GUSTAFSSON 

Bioalan 
innovaatioiden 
kehitystyö vaatii 
isoja investointeja.

AaltoCell-teknologia soveltuu moniin käyttötarkoituksiin.
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– Käyttövuorokausien määrä on kasvanut 
jatkuvasti. Koronan vaikutus näkyy selväs-
ti: vuosina 2019–2020 käyttöasteen kasvu 
oli poikkeuksellisessa nousussa, Voutilainen 
kertoo. 

Edelliseen, vuoden 2016 barometriin ver-
rattuna yhä suurempi osa vastaajista uskoi 
käytön lisääntyvän edelleen. Nyt lähes 40 
prosenttia vastaajista uskoi vapaa-ajan asun-
tonsa käytön lisääntyvän seuraavan kolmen 
vuoden aikana.

Käyttöasteen kanssa samaa tahtia kasvaa 
mökkien varustelutaso. 

– Yli puolet vastaajista aikoi joko parantaa 
tai mahdollisesti parantaa mökkinsä varus-
tusta, eli jo aiemmin alkanut trendi jatkuu 
ja voimistuu, Voutilainen sanoo. 

Jo 93 prosentissa mökeistä on käytettä-
vissä sähkö ja 79 prosentissa verkkosähkö. 
Talvella sähköä käytetään peruslämmön 
ylläpitoon selvästi yleisemmin kuin edelli-
sen barometrin aikaan. Lämpöpumppujen 
osuus on kasvanut lämmitysratkaisuissa 
vahvimmin. 

Kyselyssä kartoitettiin myös vapaa-ajan 
asukkaiden palveluiden saatavuutta ja käyt-
töä. Voutilainen huomauttaa, että palvelui-
den alueellisen keskittymisen myötä päi-
vittäispalvelut ovat etääntyneet tyypillisiltä 
mökkialueilta. Siitä huolimatta vapaa-ajan 
asukkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. Ainoa 
poikkeus on joukkoliikenne.

Omaa rantaa arvostetaan
Mitä suomalainen haluaa vapaa-ajan asun-
noltaan? Näyttää siltä, että hyvinkin tuttuja 
asioita – nyt ja jatkossa.

Barometriin vastanneista 92 prosentilla 
mökki sijaitsee vesistön läheisyydessä, 54 
prosentilla järven tai lammen rannassa ja 
11 prosentilla merenrannassa. 

Voutilainen kertoo tutkimuksesta, jossa 

selvitettiin nuorten aikuisten halukkuutta 
ostaa perheen tai suvun mökki. Tulosten 
mukaan oma ranta oli yksi merkittävimmistä 
halukkuutta nostavista syistä. Tietyin ehdoin 
nuori polvikin on siis edelleen kiinnostunut 
mökkeilystä.

– Edessä on kiinnostava murrosaika, kun 
vanhempi, mökkejä omistava sukupolvi on 
vaihtumassa nuorempaan. Mielenkiintoi-
nen kysymys on, miten sukupolvenvaihdos 
tapahtuu. Barometrin mukaan näyttää kui-
tenkin siltä, että kiinnostus ei vähene – päin-
vastoin, Voutilainen pohtii. 

Työnteko mökillä yleistyy
Mökkien käyttö on paitsi lisääntymässä 
myös monipuolistumassa. Kun barometrissa 
kartoitettiin vapaa-ajan asuntoa toistuvasti 
käyttävien määrää, tulokseksi saatiin 4,7 
käyttäjää mökkiä kohti. Luvussa ovat muka-
na sekä mökin omistajat että muut käyttäjät.

Todennäköisesti käyttötarkoituksiakin 
on monia, sillä monipaikkaisuus on selvä ja 
todellinen ilmiö. 

– Monipaikkaisuuteen liittyy muitakin 
tekijöitä kuin vapaa-ajan asutus, mutta 
marginaali-ilmiö se ei ole, mistä yli puoli 
miljoonaa mökkiäkin kyllä kertoo, Vouti-
lainen toteaa.

Tulevaisuuden mökkeilyä määrittääkin 
todennäköisesti vahvasti etä- ja paikkariip-
pumaton työ. 

Vuoden 2021 barometrin mukaan etätyö-
tä teki mökillään 43 prosenttia vastaajista, 
joille se oli mahdollista, kun luku vuonna 
2016 oli vain 7 prosenttia. Pandemian vai-
kutus näkyy, mutta vastaajista jopa kaksi kol-
masosaa oli myös halukas lisäämään etätyötä.

– Voi kysyä, onko silloin kysymys enää 
vapaa-ajan asunnosta vai muuttuuko mökki 
kakkosasunnoksi, jossa oleminen on myös 
työperäistä, Voutilainen päättää..

 Saaristoasiain neuvottelukunnan 
alkuun panema Mökkibaro-
metri on kartoittanut vapaa-
ajan asuntojen käyttöä vuodesta 
2003 alkaen. Viimeisin baro-
metri julkaistiin kesällä 2021, 

edellinen vuonna 2016. 
– Kyseessä on koko Suomen kattava kyse-

ly, joka lähetettiin 5 000:lle vapaa-ajan asun-
non henkilöomistajalle, kertoo viimeisim-
män barometrin toteuttanut erikoistutkija 
Olli Voutilainen Luonnonvarakeskuksesta. 

Kyselyn vastausprosentti oli 25,5. Eniten 
vapaa-ajan asuntoja on Varsinais-Suomessa, 
Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. Kussakin 
maakunnassa sijaitsee noin kymmenesosa 
koko maan mökkikannasta. Suuri kiinnos-
tus suuntautuu myös Lappiin, missä vapaa-
ajan asuntojen määrä on lähes kaksinkertais-
tunut Mökkibarometrin kolmikymmenvuo-
tisen tarkastelujakson aikana.

Lapissa mökkejä on Tilastokeskuksen 
mukaan 33 000, mikä on 6,5 prosenttia 
koko maan mökeistä.

– Koko tarkastelujakson aikana Lappi on 
kasvattanut osuuttaan mökkikannasta eni-
ten. Uudenmaan osuus koko maan mök-
kikannasta on pienentynyt, mutta sielläkin 
mökkien määrä on lisääntynyt. Yhdessäkään 
maakunnassa mökkien määrä ei ole vähen-
tynyt, Voutilainen sanoo.

Lapissa vapaa-ajan asuntoja on etenkin 
matkailukeskuksissa, missä mökit ovat isom-
pia ja paremmin varusteltuja kuin rannoilla. 
Niitä myös vuokrataan, joten niiden käyttö 
on hyvin aktiivista. Lisäksi vapaa-ajan asu-
miseen tarkoitettujen tonttien kysyntä on 
matkailukeskuksissa suurta.

Varustelutaso nousee
Vapaa-ajan asuntojen määrän ohella selkeä 
trendi on käyttöasteen kasvu. 

Suomalaiset ovat yhä mökkikansaa. Vapaa-ajan asuntoja on 
maassamme yli puoli miljoonaa, ja niiden määrä on jatkanut 
kasvuaan jo pitkään. Samalla mökkien varustelutaso on 
noussut – hankitaanko mökkiä enää vain lomanviettoa varten?

Mökistä kakkoskoti? 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
TEKSTI MARJATTA SIHVONEN  • KUVA KATRI LEHTOLA

Kiinnostus 
vapaa-ajan asuntoihin  
on yhä kasvussa.

Kiinnostus 
vapaa-ajan asuntoihin  
on yhä kasvussa.

331 • 2022met sä.fimet sä.f 331 • 2022met sä.fimet sä.f 331 • 2022met sä.fimet sä.f



351 • 2022met sä.fimet sä.f1 • 202234 met sä.fimet sä.f

rin edellytysten turvaamiseksi. Yhteistyötä 
tehdään myös kuntien ja kyläyhdistysten 
kanssa. Yhteensovittamisessa pelkkä kuun-
telu ei riitä, täytyy etsiä molempia osapuolia 
tyydyttäviä ratkaisuja ja olla valmis teke-
mään myös myönnytyksiä.   
SM: Yhteensovittaminen on entistä tär-

keämpää. Meidän on käytävä asioita läpi 
muita maankäyttömuotoja ja elinkeinoja 
edustavien toimijoiden kanssa ja kuunnel-
tava heidän näkemyksiään. Moniin asioihin 
pystytään löytämään paikallisesti toimivia 
ratkaisuja. Tässä on tehty pitkäjänteistä ja 
hyvää työtä. Yhteensovittaminen vie paljon 
aikaa, mutta se lisää luottamusta toimin-
taamme ja on edellytys toiminnan hyväk-
syttävyydelle..kattava suojelualueverkosto ja puolet valtion 

maista on suojeltu. Lisäksi metsätalouden 
käytössä olevasta 3 miljoonasta hehtaarista 
puolet on jouto- ja kitumaita, luontokohtei-
ta ja muita toiminnan ulkopuolelle rajattuja 
kohteita. 
SM: Kaikessa toiminnassa pitää ottaa 

huomioon monimuotoisuus- ja ympäristö-
asiat sekä metsän eri käyttömuodot. Kyse 
on yhteensovittamisesta ja sitä kautta met-
sätalouden hyväksyttävyydestä niin paikal-
lisesti kuin laajemminkin yhteiskunnassa. 
Meillä on hyviä ratkaisuja biodiversiteetin 
suojeluun, ilmastonmuutoksen hillintään ja 
metsien kestävään käyttöön, mutta kaikki-
en tavoitteiden toteuttaminen yhtä aikaa on 
välillä haastavaa. Jos asiaa katsoo pelkästään 
yhdestä näkökulmasta, toimet voivat tuntua 
riittämättömiltä. 

Miten luonnon monimuotoi-
suutta on edistetty, missä on 
vielä parannettavaa? 
KK: Ensimmäinen ympäristöopas vuonna 
1993 oli iso edistysaskel. Opasta on päivi-
tetty moneen kertaan uuden tutkimustie-
don pohjalta. Kaikki valtion maat kattava 
alue-ekologinen verkosto on maailmankin 
mittakaavassa ainutlaatuinen. Verkostoa 
varten on kartoitettu monimuotoisuuden, 
maiseman, riistan ja virkistyskäytön kan-
nalta merkittävät kohteet. Näistä toimin-
nan ulkopuolelle rajatuista tai rajoitetussa 
käytössä olevista kohteista on muodostettu 
suojelualueita ja luontokohteita yhdistävä 

ja tukeva verkosto. Parhaillaan Lapissa on 
menossa luonnonmetsien kartoitus. 

Vesiensuojelun eteen on tehty paljon, 
mutta siihen voisi kiinnittää vieläkin enem-
män huomiota. Puhtaan veden ja vesistöjen 
merkitys korostuu tulevaisuudessa.
SM: Metsähallituksella on ollut kattava 

ympäristöohjeistus jo pitkään. Meillä on 
myös osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä 
yrittäjät, jotka on koulutettu ottamaan ym-
päristöasiat huomioon kaikessa toiminnassa. 
Yksittäisiä vahinkoja sattuu silti aina joskus. 
Ekologinen verkosto on tärkeä, ja sitä on 
täydennetty ja päivitetty useaan otteeseen. 
Lisäksi monimuotoisuutta edistävät päätös 
jättää kaikki lahopuu metsään sekä aktiivis-
ten luonnonhoitotoimien lisääminen.

Varmaan joka osa-alueella asioita voidaan 
tehdä vieläkin paremmin. Yhtenä haasteena 
on talvien muuttuminen epävarmemmiksi, 
mikä asettaa haasteita maan ja tiestön kan-
tavuudelle. 

Miten yhteensovittamista             
on kehitetty?
KK: Lapissa yhteensovittaminen on elin-
ehto, ja sen eteen tehdään töitä organisaa-
tion kaikilla tasoilla. Isot linjaukset tehdään 
luonnonvarasuunnittelussa yhdessä sidos-
ryhmien kanssa. Paliskuntien ja matkailu-
alueiden yhteistyöryhmien kanssa on sovittu 
menettelytavoista, joilla he voivat vaikuttaa 
paikallisiin hakkuu- ja muihin suunnitel-
miin. Käymme säännöllisesti neuvotteluja 
saamelaiskäräjien kanssa saamelaiskulttuu-

Mikä on biotalouden                  
merkitys Lapissa?

KK: Metsätalous, luontomatkailu, poron-
hoito ja luonnontuoteteollisuus ovat edel-
leen keskeisiä elinkeinoja Lapissa. Metsäta-
lous ei ole enää niin suuri työllistäjä kuin 
aiemmin, mutta metsäsektori on taloudel-
lisilta vaikutuksiltaan merkittävin biotalou-
den ala Lapissa. Biotalouden rooli korostuu, 
kun pyritään pois fossiilisista raaka-aineista. 
SM: Valtio omistaa 2/3 Lapin pinta-

alasta ja Metsähallituksen hallinnoimilla 
alueilla harjoitetaan monia elinkeinoja. 
Metsätalouskäytössä oleva pinta-ala on 
1/4 kaikista Lapin valtion maista. Ala on 
pienentynyt monimuotoisuus- ja muiden 
tavoitteiden vuoksi, mutta metsissä on silti 
puuta enemmän kuin koskaan lähihisto-
riassa. Puuta käyttäviä laitoksia on suljettu 
ja uusia investointeja on tullut tilalle – yksi 
isoimmista on Metsä Groupin tehdasinves-
tointi Kemissä. Se tulee lisäämään erityisesti 
kuitupuun kysyntää Pohjois-Suomessa. 

Miten huolehditaan metsien 
kestävästä käytöstä?
KK: Lapissa on hyvin kasvavat metsät, jois-
sa on paljon hakkuumahdollisuuksia myös 
tulevaisuudessa. Lapissa korostuu metsien 
sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys eli po-
ronhoidon, matkailun, saamelaiskulttuurin 
sekä metsän muiden käyttömuotojen huo-
mioiminen. Biodiversiteettikysymykset ovat 
tärkeitä, mutta niiden suhteen tilanne on 
erilainen kuin Etelä-Suomessa. Lapissa on 

Lapin aluejohtajana yli 20 vuotta toiminut Kii Korhonen sai seuraajakseen 
Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuuspäällikkö Samuli Myllymäen. 
Vetovastuun vaihtuessa pyysimme heitä pohtimaan mennyttä ja tulevaa – 
keskustelua käytiin muun muassa kestävästä metsätaloudesta, moni-
muotoisuuden edistämisestä ja erilaisten tarpeiden yhteensovittamisesta. 

Lapissa eri toimintojen 
yhteensovittaminen on 
välttämätöntä 

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA ESSI MOILANEN

METSISTÄ JA PUISTA

Kii, Kirsi-Marja 
Korhonen (MMT)
• Siirtyi eläkkeelle metsätalouden
 Lapin aluejohtajan tehtävistä 
 1.3.2022
• Toiminut aiemmin metsä-
 tuhoasiantuntijana, metsänhoito-
 päällikkönä sekä ympäristö-
 päällikkönä 
• Käynnisti Metsähallituksen 
 ensimmäisen ympäristöoppaan 
 laadinnan ja oli kehittämässä 
 alue-ekologista suunnittelua

Samuli Myllymäki 
(MMM)
• Aloitti Lapin aluejohtajana 
 1.1.2022
• Siirtyi aluejohtajaksi Metsähallitus 
 Metsätalous Oy:n asiakkuus-
 päällikön tehtävistä
• Toiminut aiemmin muun muassa 
 Lapin korjuupäällikkönä sekä 
 muissa Metsätalous Oy:n 
 tehtävissä
 
 

> Samuli Myllymäki saatteli edeltäjänsä 
Kii Korhosen vauhdikkaasti vapaalle 
Tiedekeskus Pilkkeessä järjestetyssä 
läksiäistilaisuudessa. 
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 S ulje silmäsi ja kuvittele tyy-
pillinen kalastuskuva. Erämaa 
hurmaa kauneudellaan, taus-
talla lainehtii järvi ja ylpeä 
kalastaja pitelee käsissään vasta 
pyydettyä saalista. Jos kuvitte-

lit kalastajaksi naisen, onnittelut! Lehtien ja 
markkinoinnin kalastuskuvasto on kuiten-
kin perinteisesti hyvin miehistä. 

– Jos harrastuksen tai siihen liittyvien 

kalastustapahtumia, joissa kiinnostuneet 
pääsevät kokeilemaan eri kalastusvälineitä, 
mikäli sellaisia ei itsellä ennestään ole. Ta-
pahtumissa on myös helppo kysellä vinkkejä 
kokeneemmilta. 

– Enää ei ole selvää, että kalastustaidot 
opittaisiin omalta isältä tai äidiltä kuten en-
nen. Moni aikuinen haluaa aloittaa kalas-
tuksen kypsällä iällä, ja silloin on hyvä, että 
saa oppia esimerkiksi tapahtumista.

Antilan oma kalastusharrastus alkoi jo 
lapsena omien vanhempien kanssa ja jatkuu 
nyt aikuisena koko perheen voimin Naanta-
lin saaristossa Velkualla. 

Saalista ja hyvinvointia
Antila kuvailee kalastusta helpoksi harras-
tukseksi, jonka voi aloittaa kuka tahansa. 
Kalastus ei esimerkiksi ole fyysisesti erityisen 
raskasta. 

– Toki se parhaimmillaan käy hyvästä 
kuntoliikunnasta. Jos on paljon lunta tai pi-
tää kairata paksua jäätä, ottaahan se kunnon 
päälle. Suurten saaliskalojen käsittelyssä on 
voiman lisäksi merkitystä oikealla tekniikal-
la, Antila sanoo. 

ten kohdalla vastaava luku oli 18 prosenttia. 
– Naisissa olisi kalastajiksi vielä paljon 

potentiaalia, Antila sanoo.  

Matalalla kynnyksellä
Antila on ollut mukana ideoimassa Mim-
mit kalastaa -hanketta, jonka tarkoitus on 
houkutella lisää kaikenikäisiä naisia kalas-
tusharrastuksen pariin. Hankkeessa järjes-
tetään muun muassa matalan kynnyksen 

tapahtumien markkinoinnissa käytetään, 
kenties huomaamatta, kuvia vain miehistä, 
viestintä ei välttämättä kohtaa naisharrasta-
jaa. Ei tule sellaista oloa, että minäkin olisin 
tervetullut, sanoo Suomen Vapaa-ajankalas-
tajien koordinaattori Johanna Antila. 

Luonnonvarakeskuksen vuoden 2018 
vapaa-ajankalastuksen tutkimuksessa selvisi, 
että kaikista miehistä 37 prosenttia harrasti 
kalastusta edes satunnaisesti, kun taas nais-

Antila ei usko, että nais- ja mieskalasta-
jien kesken olisi suuria eroja kalastamisen 
kiinnostuksenkohteissa tai tavoissa harras-
taa. 

– Tapahtumissa olemme huomanneet, 
että monia naisia kiinnostaa esimerkiksi 
heittokalastus, jigillä kalastaminen ja perho-
kalastus. Saalis on naisille yhtä lailla tärkeä 
kuin miehille, mutta ehkä myös fiilistely ja 
hyvinvointi korostuvat naisilla enemmän.

Hyvää palautetta
Antilan mukaan Mimmit kalastaa -hanke 
on otettu vastaan hyvin. Positiivista palau-

tetta on tullut paitsi yhteistyökumppaneilta 
ja naisilta itseltään myös miesharrastaja-
kalastajilta. 

– Moni mies iloitsee, että nyt myös omaa 
vaimoa tai tyttöystävää innostetaan kalas-
tusharrastuksen pariin, Antila sanoo.

Hankkeen tarkoitus ei myöskään ole ero-
tella naisia ja miehiä kalastajina. Kun naiset 
saadaan ensin innostumaan harrastuksesta, 
sen jälkeen ollaan yhtä isoa porukkaa.

Naisten lisäksi vähemmistöt toivotetaan 
harrastuksen pariin tervetulleeksi. Mitä 
useampi kiinnostuu kalastuksesta, sitä pa-
rempi. 

– Olemme esimerkiksi miettineet, millä 
kielillä meiltä pitäisi saada kalastusneuvon-
taa, jotta tavoittaisimme mahdollisimman 
laajan ihmisjoukon. Kaupungistuminen ja 
monikulttuuristuminen tarjoavat monia 
mahdollisuuksia..

Onko sukupuolella väliä kalastuksessa? Ei luulisi olevan, 
mutta silti suurin osa kalastajista on miehiä. Uusi hanke 
rohkaisee nyt viestinnän ja erilaisten tapahtumien avulla 
lisää naisia kalavesille.

Kalastus koukuttaa 
nyt myös naisia 

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

Enää ei ole selvää, 
että kalastustaidot 
opittaisiin omilta 
vanhemmilta kuten 
ennen.  

TEKSTI JAANA TAPIO  • KUVAT KIMMO ERVOLA

– Tärkeää on rauhoittuminen ja yhdessäolo mutta myös se, että saadaan lähiruokaa ruokapöytään, Johanna Antila sanoo. Kalastus on helppo harrastus, jonka voi aloittaa kuka tahansa.

Lisätietoja:
• Mimmitkalastaa.fi
• Instagram @mimmitkalastaa
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Mitä luonto sinulle merkitsee?
–Terapiakävelyt metsässä eivät ole minun juttuni, mutta tietyllä 
tavalla koen kyllä olevani luontojäbä. Lapsuuteni asuin omakotita-
lossa Nousiaisten maaseudulla – siellä ei tarvinnut lähteä erikseen 
metsään, riitti, että astui takapihalle. Perheelläni oli kaksi kesämök-
kiä, ja kesät vietimme aina saaristossa. En ole erityisemmin pohtinut, 
mitä luonto minulle merkitsee. Se on osa elämää ja elämän edellytys.

Minkälainen on mielimaisemasi?
– Kyllä se hienoin maisema avautuu, kun istuu oman mökin sau-
nanterassilla ja katse suuntautuu puiden läpi merelle. Muutin hiljat-
tain Helsingin ydinkeskusta Lauttasaareen, ja myös siellä on upeita 
maisemia – merta, puita ja puistoja. Roska-autojen aamuinen kolina 
vaihtui lintujen lauluun. Mahtava paikka asua! 

Miten vietät aikaa luonnossa?
– Nyt täytyy rehellisesti sanoa, että elämän ruuhkavuosia elävänä 
yrittäjänä ja kahden sporttisen lätkäjätkän faijana on niin, että vapaa-
ajalla luonnon sijaan kutsuvat sohva ja Netflix. Metsäretkille ei jää 
aikaa. Aika kuluu työnteon lisäksi lähinnä jäähallilla tai futiskentällä. 
Mökillä olen mieluiten tekemättä mitään.

Mitä luonto voi meille tarjota?
– Varmasti hyvin henkilökohtaista. Itse en sienestä, marjasta enkä 
metsästä. Kalastuskin rajoittuu mato-ongintaan, josta on mukavia 
lapsuudenmuistoja. Kävin usein onkimassa isoäitini kanssa, joka 
kehotti minua olemaan hiljaa, etteivät kalat kuule. Ihmisiä pitäisi 
kehottaa ottamaan luonnossa liikkumiseen enemmän aikaa, ihan 
niin kuin hyvän kotiruuan kokkaamiseenkin.

Kiinnostavin puuta hyödyntävä innovaatio?
– Ylipäätään fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen puupohjai-
silla on hyvä asia. Yhtenä esimerkkinä ovat biohajoavat pakkaus-
materiaalit, joita monet ravintolatkin suosivat. Itse tosin uskon, 
että ravintolamaailmassa pakkausmateriaaleja suurempi merkitys 
luonnolle on siinä, miten raaka-aineita tuotetaan ja kuljetetaan.

Miten vaalit luonnon monimuotoisuutta?
– Suosimalla kierrätystä. Suomalaiset voivat olla ylpeitä siitä, miten 
hienosti kierrätys on täällä järjestetty ja miten hyvin kierrätämme. 
Monessa muussa maassa on ihan eri meininki. Hyvä kuitenkin olisi, 
jos jokainen katsoisi peiliin ja yrittäisi tehdä asioita luonnon kannalta 
vielä paremmin..

LUONTOSUHTEITA

Partiolaisten suurleiri 
kokoaa yli 13 000 
partiolaista Evolle

 M etsähallitus ja Suomen Partiolaiset ovat 
tehneet yhteistyötä kumppanuusperi-
aatteella jo pitkään. Viimeisin kump-
panuussopimus on vuodelta 2020, ja se 
ulottuu vuoteen 2023. 

– Metsähallituksella ja Suomen Par-
tiolaisilla on paljon yhteisiä tavoitteita ja arvopohjaa, jonka 
varaan yhteistyötä on luontevaa rakentaa, kertoo Metsähal-
lituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala. 

Metsähallituksen strategiassa painotetaan vastuullista yh-
teistyötä, ilmastonmuutoksen hillintää, biotaloutta ja luon-
non monimuotoisuuden turvaamista. Partiolaiset korostavat 
toiminnassaan osittain samoja teemoja kuten ilmastonmuu-
toksen hillintää sekä maailmaan ja yhteisöihin vaikuttamis-
ta. Samoin suhtautuminen metsään on yhteneväinen. Par-
tiolaisten metsäsuhteessa on kuvattu kolme ulottuvuutta: 
metsä virkistyksen lähteenä ja oppimisympäristönä, metsän 
monimuotoisuus ja metsäala elinkeinona. Monitavoittei-
nen metsien käyttö ja monimuotoisuuden turvaaminen ovat 
myös Metsähallituksen toiminnan perusta.   

– Kumppanuussopimuksen tavoitteena on kehittää lasten 
ja nuorten vastuullista luontosuhdetta sekä luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. Yhteistyötä toteutetaan lapsia ja nuoria 
osallistamalla partiomenetelmiä soveltaen, Vuopala kertoo. 

Myös Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa 
Leikola korostaa yhteistyön merkitystä. 

– Partion tarkoituksena on kasvattaa lapsia ja nuoria vas-
tuullisiksi kansalaisiksi, jotka rakentavat parempaa maail-
maa aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Tätä työtä haluam-
me tehdä yhdessä eri toimijoiden ja kumppanien kanssa, 
Leikola sanoo.

Metsähallituksen ja partiolaisten yhteistyöstä tehdään 
vuosittain tarkempi suunnitelma. Kumppanuussopimuk-
seen kuuluu myös Evon nuorisoleirialueen pitkäjänteinen 
kehittäminen. Nuorisoleiritoimintaan varattu alue sijaitsee 
Hämeenlinnassa Metsähallituksen hallinnassa olevalla Evon 
retkeilyalueella. Aluetta hyödynnetään sekä partioleirien jär-
jestämiseen että muuhun nuorisoleiritoimintaan. 

Vuonna 2022 yhteistyö keskittyy pääosin Suomen Par-
tiolaisten Finnjamboree Kajo 2022 -suurleirin ympärille. 
Metsähallitus on yksi leirin pääyhteistyökumppaneista. 
Muutaman vuoden välein järjestettävä suurleiri kokoaa hei-
näkuussa Evolle yli 13 000 partiolaista pääosin Suomesta 
mutta myös muista maista. 

Kajo 2022 rakentuu suurimmaksi osaksi partiolaisten 
vapaaehtoisvoimin ja yhteistyökumppaneiden avustuksella. 
Metsähallitus on mukana järjestämässä ohjelmaa eri tapah-
tumalaaksoissa, kierroksilla ja kumppanuuskylän asiakas-
palvelupisteellä. 

– Meille partiolaisille yhteistyö Metsähallituksen kanssa 
on rikkaus yhteisine tavoitteineen. Metsä on partiolaisille 
keskeinen toimintaympäristö. Yhteistyön ansiosta saamme 
hyödyntää Metsähallituksen asiantuntijuutta niin kasvatus-
sisällöissä, leiriohjelmissa kuin fyysisesti Evon alueellakin ja 
kehittää yhdessä lasten ja nuorten luontosuhdetta, Leikola 
sanoo..

Haastateltavana yrittäjä, 
ravintoloitsija Kape Aihinen Ku
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Metsähallitus on yksi Suomen Partiolaisten Finnjamboree Kajo 2022 
-suurleirin pääyhteistyökumppaneista. Tapahtuma järjestetään 
Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa 15.–23.7.2022, ja siihen 
osallistuu yli 13 000 partiolaista.

TEKSTI SARI HILTUNEN  • KUVA SUOMEN PARTIOLAISET/SUSANNA OKSANEN 

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

< Metsä on partiolaisille keskeinen 
toimintaympäristö. 
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Fish & Chips uunissa
4 annosta

Fish                                                                                                                                                  
300 g nahattomia ahven- tai kuhafileitä
1/2 tl suolaa                                                                                                                                           
3 rkl ruiskorppujauhoja

Chips                                                                                                                                                 
500 g bataattia                                                                                                                                        
300 g palsternakkaa 
2 rkl oliiviöljyä                                                                                                                                      
1/2 tl suolaa

Tartarkastike                                                                                                                                         
2 dl kermaviiliä                                                                                                                                      
1 dl kurkkusalaattia 
1 tl sinappia                                                                                                                                         
mustapippuria 

Lisäksi                                                                                                                                               
1/2 sitruuna

Ripottele kalafileille suolaa. Leikkaa kuhafileet kahteen tai kolmeen osaan. 
Ahvenfileet voit kypsentää kokonaisina. Pyörittele kalafileet ruiskorppujauhoissa. 

Kuori bataatit ja palsternakat. Leikkaa kasvikset noin sentin paksuisiksi viipaleiksi ja 
viipaleet suikaleiksi. Levitä kasvikset uunipellille leivinpaperin päälle. Valuta päälle 
oliiviöljyä ja ripottele pinnalle sormisuolaa. Kypsennä 225-asteisessa uunissa 15 minuuttia.

Levitä kalafileet pellille kasvistikkujen viereen. Jatka kypsentämistä vielä noin 
10 minuuttia, kunnes kasvikset tuntuvat kypsiltä ja pehmeiltä.

Sekoita tartarkastikkeen aineet keskenään kulhossa. Leikkaa sitruuna lohkoiksi.
Tarjoile Fish & Chipsien kanssa tartarkastiketta. Purista kalafileiden päälle 
halutessasi sitruunaa. 

Lähde: Pro Kala ry

LUONTO LAUTASELLA

TEKSTI SARI HILTUNEN •  KUVA MARJAANA MALKAMÄKI

Johanna Salomaa-Valkamo aloitti vuoden 2022 alussa Luontopalvelujen 
viestintä- ja kumppanuusjohtajana. Salomaa-Valkamolla on monipuolinen 
kokemus viestinnän johto- ja asiantuntijatehtävistä eri organisaatioissa ja 
yrityksissä. Metsähallitukseen hän siirtyi Euroopan kemikaaliviraston 
viestintäyksikön vetäjän tehtävästä.
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Mitä tehtäviisi kuuluu?
– Vastaan Luontopalvelujen viestintä- ja 
kumppanuusyksikön toiminnasta. Yksikkö 
perustettiin organisaatiouudistuksen yhte-
ydessä vuoden 2021 lopussa. Tehtäväni on 
johtaa ja kehittää Luontopalvelujen viestin-
tää ja kumppanuustoimintaa niin, että se 
on entistä vaikuttavampaa ja yhdenmukai-
sempaa. Kuulun julkisten hallintotehtävien 
johtoryhmään ja olen osaltani kehittämässä 
tätä kokonaisuutta. Olen myös Metsähal-
lituksen brändi- ja viestintäjohtoryhmän 
jäsenenä päättämässä yhdessä koko talon 
brändi- ja viestintälinjauksista.

Mikä sai sinut hakeutumaan 
Metsähallitukseen? 
– Tärkein tekijä oli organisaation perustehtävä 
ja sitä kautta työn merkityksellisyys.  Metsä-
hallituksen koko toimiala tuntuu tosi mielen-
kiintoiselta.  On todella innostavaa saada olla 
mukana tuomassa luontoelämyksiä kaikille 

suomalaisille yhdessä kumppaniverkostom-
me kanssa ja samalla turvaamassa luonnon 
monimuotoisuutta tuleville sukupolville. 

Mikä on työssäsi ajan-                                            
kohtaista tällä hetkellä?
– Juuri nyt toimintaamme kohdistuu 
enemmän kiinnostusta kuin aiemmin, sillä 
korona-aika on saanut uusiakin kohderyh-
miä innostumaan luontokohteista, ja esi-
merkiksi kansallispuistojen kävijämäärissä 
on tehty ennätyksiä. Pyrimme vastaamaan 
tähän tuomalla uudenlaisia viestintäkeinoja 
ja etsimällä uusia näkökulmia, jotta pystym-
me palvelemaan asiakkaitamme entistäkin 
paremmin. Parhaillaan kehitetään myös 
digitaalisia asiakaspalveluja, joihin viestintä 
liittyy olennaisena osana. 

Onko jokin asia yllättänyt          
Metsähallituksessa?
– Minulla oli alun perinkin odotukset aika 

korkealla. Olen ollut todella otettu siitä, 
miten lämpimästi minut on otettu vastaan 
kaikkialla ja miten hyvä henki koko työ-
yhteisössä vallitsee. Metsähallitus on myös 
odotettua uudistushenkisempi. Täällä halu-
taan pysyä ajan hermolla ja kehittää toimin-
tatapoja. Kehityshankkeita on paljon. 

Miten vietät                              
vapaa-aikaa?
– Monet vapaa-ajan harrastuksistani liittyvät 
vahvasti luontoon. Kesällä vietän aikaa Ori-
veden Pitkäjärvellä sijaitsevalla saarimökil-
lämme, ja talvella suuntaamme usein loma-
paikkaamme Puolangan Paljakkaan. Pidän 
monenlaisesta luonnossa liikkumisesta: lenk-
keilen, retkeilen, pyöräilen, marjastan, sie-
nestän ja talvisin hiihdän. Asun Tampereen 
keskustassa, ja siellä nautin rikkaan lähiluon-
non lisäksi kaupungin monipuolisesta kult-
tuuritarjonnasta – teattereista, konserteista, 
taidenäyttelyistä ja muista tapahtumista..

niin kuin ahven
Ahven (Perca fluviatilis) on 
Suomen kansalliskala ja 
yleisin kalalajimme. Ahven 
on petokala, joka elää järvissä 
ja rannikoiden murtovesissä. 
Ahven on yleinen pilkki-
miesten saalis, mutta 
useimmiten ahvenia pyydys-
tetään verkoilla, rysillä ja 
kutuaikana myös katiskoilla. 
Parhaiten ahven käy pyydyk-
seen touko- ja kesäkuussa 
sekä loppukesällä ja syksyllä.

Ahvenen vaalea liha on 
kiinteää, vähärasvaista ja 
maistuvaa. Pienet kalat ovat 
maukkaita keitoissa ja liemi-
kaloina, ja ahvenfileet paistu-
vat herkullisiksi pannulla tai 
uunissa. Savustettu tai grillattu 
ahven uusien perunoiden 
kera on monelle kesäajan 
ehdoton herkku..
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YKSI MEISTÄ

Metsähallituksen 
koko toimiala 
vaikuttaa tosi 
mielenkiintoiselta.
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Erätarkastuksia tehtiin 
ennätysmäärä

Luontoselvitykset 
Korsnäsissä jatkuvat

LYHYESTI

METSÄHALLITUKSEN erävalvonta tarkasti viime vuonna 9 825 
luonnossa liikkujaa. Edellisvuonna tarkastuksia tehtiin 8 704. 
Valvonnan tarve on lisääntynyt voimakkaasti kalastuksen, metsäs-
tyksen ja retkeilyn suosion lisäännyttyä. Tarkastuksissa havaittiin 
818 rikettä. Rikkeiden prosentuaalinen osuus (8,3 %) nousi hie-
man yli kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. 

Erityisesti luonnonsuojelutarkastusten määrää lisättiin ja myös 
rikkeitä ilmeni enemmän kuin aiemmin. Rikkeitä havaittiin joka 
kymmenennessä tapauksessa, ja ne olivat tyypillisesti luvattomia 
nuotioita tai liikkumisrajoitusten rikkomisia. Rikkeiden määrän 
kasvu luonnonsuojelualueilla johtui myös siitä, että valvontaa koh-
dennettiin erityisesti Etelä-Suomen ongelma-alueille. 

Kalastuksen ja metsästyksen rikkeiden osuus säilyi edellisvuoden 
tasolla. Valtaosalla eli 95,6 prosentilla tarkastetuista metsästäjis-
tä olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeet liittyivät 
muun muassa aseen kuljetuksiin sekä rauhoitetun linnun ampu-
miseen. Kaikkiaan tarkastettiin 2 322 metsästäjää, joista 21 oli 
liikkeellä ilman metsästyslupaa.   

Kalastukseen liittyvissä tarkastuksissa 88 prosentilla asiat olivat 
kunnossa. Puutteita oli pyydysten merkinnöissä, ja osalla oli ka-
lastonhoitomaksu maksamatta. Kalastusoikeuden omistajan lupa 
puuttui 103 tapauksessa.

Maastoliikenteen valvonnassa rikkeitä havaittiin 12 prosentilla 
tarkastetuista. Rikkeistä erityisesti moottorikelkkailu urien ja reit-
tien ulkopuolella on yleistynyt..

METSÄHALLITUS jatkaa keväällä Korsnäsin merituulivoimapuis-
ton ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä luontoselvityksiä 
maalla ja merellä. Myös tuulimittaukset Bergön saarella Maalah-
dessa jatkuvat. Metsähallitus on avannut Korsnäsiin toimiston, 
josta saa tietoa hankkeen etenemisestä. 

Tuulimittauksilla kootaan tietoa alueen tuuliolosuhteista suun-
nitteilla olevan merituulivoimalan käytön suunnittelua varten. 
Tuulimittauksia varten Bergölle pystytettiin noin 170 metriä kor-
kea masto. Maston pystytystä kuvaava video näyttää erikoisasenta-
jien ja helikopterin yhteistyötä poikkeuksellisen korkealla työmaalla. 
Video on katsottavissa osoitteessa https://www.metsa.fi/korsnas.

Jäiden lähdettyä Metsähallitus käynnistää merenpohjan luo-
tauksen. Merenpohjan pinnanmuodostusta tutkitaan tuulivoima-
puiston sähkönsiirtokaapelin sijainnin selvittämiseksi. 

Huhti-toukokuussa jatketaan kalastoselvityksiä. Toukokuussa 
kartoitetaan lintujen muuttoreittejä ja lasketaan kevätmuuton 
aikaan alueella ja rannikolla lepäilevien lintujen määriä ja lajeja. 
Kesällä ovat vuorossa kasvillisuus- ja biotooppiselvitykset merellä 
ja maalla. 

Metsähallitus hakee myös parhaillaan kumppania rakentamaan 
merituulivoimapuiston 70–100 tuulivoimalaa ja operoimaan puis-
toa energian tuottajana. Koko puiston nimellinen kapasiteetti on 
noin 1300 MW. Korsnäsin merituulivoimapuisto lisäisi valmistues-
saan merkittävästi Suomen uusiutuvan energian tarjontaa. Tämä on 
myös Metsähallituksen ilmasto-ohjelman tavoite ja kuuluu Metsä-
hallitukselle määritettyihin tehtäviin valtion maa- ja vesialueiden 
hallinnoijana..

Matkailuyrittäjät toivovat lisää 
yhteistyötä ja näkyvyyttä
METSÄHALLITUKSEN kumppaneina toimivat luontomatkailuyrittä-
jät toivovat Metsähallitukselta tiiviimpää yhteistyötä matkailupalvelu-
jen kehittämisessä, mahdollisuutta vaikuttaa erilaisiin kehityssuunni-
telmiin sekä parempaa näkyvyyttä Metsähallituksen viestintäkanavissa. 
Lisäksi he kaipaavat matkailijoille helposti jaettavaa viestintämateriaa-
lia, kuten paperikarttoja.

Yrittäjien näkemyksiä selvitettiin viime syksynä Metsähallituksen 
Luontomatkailun kehittäjäyhteisö -projektissa, johon osallistui 177 
alan yrittäjää online-yhteisöalustan kautta. Osallistavassa projektissa 
yrittäjiltä kerättiin kokemuksia ja toiveita yhteistyöstä sekä konkreet-
tisia ideoita palvelujen kehittämiseksi.

Erikoissuunnittelija Leena Yli-Piipari Metsähallituksen Luontopal-
veluista toteaa, että yrittäjien näkemykset tulivat kirkkaasti esille. Paljon 
toiveita kohdistuu etenkin kumppaneiden palveluiden ja tuotteiden 
näkyvyyteen Metsähallituksen digitaalisissa kanavissa. 

– Seuraava steppi onkin viestintäkanaviemme kehittäminen ja digitaa-

lisen kyvykkyyden parantaminen. Yritysten nykyistä parempi näkyvyys 
Metsähallituksen kanavissa olisi kumppaneille tärkeä etu, hän hahmottelee. 

Myös loppuasiakkaita eli retkeilijöitä palvelevalle ja ohjaavalle vies-
tintämateriaalille on tarvetta. Metsähallitukselta odotetaan esimerkiksi 
kestävään matkailuun liittyvän viestinnän tehostamista, kuten vastuul-
lista luontomatkailua tukevia Retkietiketti-aineistoja.

Luontomatkailuyrittäjät toivovat myös, että retkeilyalueiden fyy-
sistä palveluinfraa, kuten tulipaikkoja, laavuja ja kokoontumistiloja, 
saataisiin enemmän yrittäjien käyttöön. Toiveena on niin ikään sopi-
muksentekoprosessin sujuvoittaminen Metsähallituksen vastuualuei-
den kesken. 

– Yrityksen kannalta on hämmentävää joutua asioimaan yhden ja 
saman tuotteen vuoksi usean Metsähallituksen eri yksikön kanssa, Yli-
Piipari tarkentaa. 

Projektin tulokset tiivistetään kehityskohteiksi, joiden pohjalta laa-
ditaan tarvittavat toimenpide-ehdotukset..

Lisätietoa erävalvontaraportista osoitteesta eräluvat.fi
Seuraa erävalvontaa somessa: facebook.com/eravalvonta 
.      

Metsäalan ratkaisujen 
aika on nyt

 V iimeiset viikot olemme joutuneet to-
distamaan sodan aiheuttamaa hirvit-
tävää murhenäytelmää ja inhimillistä 
kärsimystä. Sota tunkeutuu osaksi jo-
kapäiväistä elämäämme monin tavoin. 
Myös metsäsektoriin kohdistuu uusia, 

osin yllättäviäkin vaikutuksia. 
Kun turvallisuus järkkyy, huomio kiinnittyy omava-

raisuuteen, kotimaisiin tuotantopanoksiin sekä huolto-
varmuuteen ja rahaan. Miten selviämme, jos uhka koh-
distuu meihin? Mistä saamme rahaa valtion kassaan, kun 
rahaa tarvitaankin odottomattomiin menoihin? Miten 
varmistamme, että emme ole omassa tuotannossamme 
täysin riippuvaisia muista maista?  

Metsiin perustuva hyvinvointi nousee arvoonsa epä-
varmoina aikoina. Metsät ovat merkittävin luonnonva-
ramme, ja kotimaisen puun hyödyntäminen korostuu 
tilanteessa, jossa raaka-ainepula uhkaa suomalaista teol-
lisuutta ja koskettaa omakohtaisesti lähes jokaista suo-
malaista. 

Metsäsektoriin on viime vuosina kohdistunut run-
saasti kritiikkiä, eikä ala ole onnistunut uudistamaan it-
seään ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksia vastaavasti. 
Metsäalan keskittyessä vanhojen rakenteiden puolusta-
miseen, ratkaisujen kehittäminen on viime vuosina jää-
nyt alan ulkopuolisten harteille. Vielä joitakin viikkoja 
sitten näytti siltä, että olemme auttamattomasti myö-
hässä. Niin karua kuin se onkin, maailman tilanne on 
tarjonnut meille aikalisän. 

Olemme täysin riippuvaisia siitä, että kansallinen 
luontopääomamme on vahva ja turvattu. Puu raaka-
aineena, metsien ilmastokestävyyden vahvistaminen, 
puhdas vesi, metsiemme tarjoama ruoka, hyvinvoiva 
metsäluonto ja puhdas vesi saavat aivan uusia merki-
tyksiä tilanteessa, jossa korostuu globaali epävarmuus. 
Kansakuntana on velvollisuutemme varmistaa, että mei-
dän luontomme tuottamat monipuoliset hyödyt valjas-

tetaan maksimaalisesti palvelemaan niin Suomen kuin 
myös laajempaa hyvinvointia. 

Nyt, enemmän kuin koskaan, tarvitsemme metsäsek-
torilta vahvuutta ja rohkeutta katsoa yli globaalin kriisin. 
Meidän on otettava aloitteellisuus omiin käsiimme ja 
luotava sellaisia kansallisia ratkaisuja, joilla varmistamme 
sekä kansalliset etumme että metsäsektorin menestyksen 
tulevaisuudessa. 

Tarvitsemme luontopositiiviset metsätalouden rat-
kaisut, jotka vahvistavat metsäluontoa ja metsiemme 
terveyttä sekä mahdollistavat samalla metsien korkean 
käyttöasteen ja raaka-ainetuotannon. Tarvitsemme suoje-
luratkaisut, jotka turvaavat ainutlaatuisimmat ja herkim-
mät luontokohteemme. Tarvitsemme myös ilmastorat-
kaisut, jotka turvaavat metsäluontoamme muuttuvassa 
ilmastossa ja suojaavat sitä tuhoja vastaan. Tarvitsemme 
metsä- ja luontotietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään 
monipuolisten metsiemme kehitystä ja muutosta pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Vaikka houkutus saattaa olla vahva, nyt ei pidä kai-
vautua menneisyyden poteroihin – nyt on aika valjastaa 
koko metsäalan potentiaali turvaamaan alan tulevaisuu-
den kilpailukykyä. 

Anniina Kostilainen

Anniina Kostilainen toimii sahateollisuuden edunvalvontatehtävissä 
Sahateollisuus ry:ssä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa 
FSC metsäsertifioinnin pääsihteerinä Suomessa. Koulutukseltaan 
hän on metsänhoitaja. 

Metsiin perustuva 
hyvinvointi nousee 
arvoonsa epävarmoina 
aikoina. 

VIERASKYNÄ
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TEKSTI MINNA NURRO



ERÄLUVAT.FI
Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. 

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen. Näytä tarkastuksen yhteydessä kalastuskortti tai maksukuitti paperisena tai sähköisenä. 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Myös alle 18-vuotiaan ja 65 vuotta täyttäneen tulee todistaa ikänsä kysyttäessä. 

ÄLÄ NARRAA, 
MAKSA

             STON-
HOITOMAKSU


