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V
altion maa- ja vesialueiden haltijana Metsähallituksella 
on suuri vastuu ja velvollisuus – ja samalla myös mah-
dollisuus – ottaa maailmanlaajuisestikin isot kysymykset 
huomioon omassa käytännön toiminnassaan. 

Käynnistimme vuosi sitten Metsähallituksen vastuul-
lisuusohjelman rakentamisen. Olemme tarkastelleet, mi-

ten voimme omalla työllämme edistää ja toteuttaa YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita. Tunnistimme ja ryhmittelimme vastuullisuuden kannalta meille 
olennaiset teemat: Ihmiset, Yhteiskunta, Ympäristö ja Johtaminen. 

Olemme päivittäneet vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi Metsä-
hallituksen strategiaa. Valtion maa- ja vesialueet käsittävät peräti kolman-
neksen Suomen pinta-alasta, ja haluamme taata niiden kestävän hyödyn 
pitkäjänteisesti yli sukupolvien. 

Olemme integroineet 
vastuullisuuden entistä 
vahvemmin osaksi joh-
tamista. Olemme työs-
täneet eettiset periaat-

teet, joita jalkautamme koko organisaatioon. Uudet vastuullisuus- ja 
ympäristöpolitiikat ohjaavat yhteistä, strategian mukaista tekemis-
tä. Kehitämme toimintamme ja palvelujemme yhdenvertaisuutta 
uusimalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme.

Tarkastelemme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuden eri osa-
alueita – ympäristöllinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen 
– kokonaisuutena ja yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Vastaamme 
globaaleihin haasteisiin innovatiivisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Ta-
voitteemme on toimia ilmastoviisaasti ottaen huomioon niin alueellisen elinvoimaisuuden kuin luonnon monimuotoi-
suuden, suojelun ja virkistyskäytönkin tarpeet.

Toiminnan kehittämisen lähtökohtia ovat yhteistyö asiakkaidemme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa 
sekä digitaalisten palvelujen saavutettavuus. Ymmärrämme laaja-alaisesti yhteiskunnan kokonaishyödyn eri elementit. 
Yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia monia odotuksia vuorovaikutteisesti. 

Resurssimme ovat kokonaisuutena katsoen hyvässä kunnossa. Meillä on osaamista ja vahva motivaatio tehdä työ-
tä yhteiskunnan parhaaksi. Ajantasainen ja kattava tietovarantomme luonnonvaroista ja -arvoista tarjoaa luotettavan 
perustan työllemme. Onnistumme yhdessä.

Lämmin kiitos kaikille kuluvan vuoden antoisasta yhteistyöstä, levollista joulun aikaa ja valoisaa vuotta 2019!.        

Tikkurilassa 28.11.2018                                                                                                                 
Pentti Hyttinen                                                                                                                                         
Pääjohtaja
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Vaikuttava 
luonnonsuojelutyö     

perustuu tarkkaan 
tietoon      

Oulangan kansallispuisto on sekä maisemiltaan 
että luonnoltaan ainutlaatuinen. Alueella elävien 

harvinaisten lajien ja arvokkaiden luontotyyppien 
suojelu perustuu luotettavaan luontotietoon. 

Suojelualueilta kerättyä tietoa hyödynnetään 
myös moneen muuhun tarkoitukseen. 
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O
ulangan kansallispuiston jylhiä maisemia hallitsee 
Oulankajoki jyrkkäseinäisine kalliorotkoineen ja 
jokilaaksoineen. Joen ja kalkkipitoisen kalliope-
rän ansiosta Oulangalla esiintyy monia uhanalai-
sia ja vaateliaita kasvilajeja sekä laaja kirjo erilaisia 
luontotyyppejä. 

– Oulanka on varsinainen aarreaitta. Alueen luonnon ja lajiston 
suojelu lähtee siitä, että meillä on tarkat tiedot alueen luontotyypeistä 
ja lajistosta, erikoissuunnittelija Pirkko Siikamäki Metsähallituk-
sesta painottaa. 

Metsähallituksen Uljas-paikkatietojärjestelmään tallennetaan mo-
nipuolisesti tietoa valtion mailla sijaitsevista luonnonsuojelualueista 
sekä yksityisistä suojelualueista. Tietoja käytetään kestävän maan-
käytön suunnittelussa, eri tavoitteiden yhteensovittamisessa sekä 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. 

– Suojelualueilta kerättyä tietoa hyödynnetään suojelualueiden 
hoidon ja käytön suunnittelussa sekä erilaisissa arvioinneissa ja rapor-
toinnissa. Myös aktiivisten luonnonhoito- ja ennallistamistoimien 
kohdentaminen, suunnittelu ja seuranta nojaavat laajaan tietopoh-
jaan ja tietojärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen, Siikamäki 
kertoo. 

Tietoja hyödynnetään                                        
moneen tarkoitukseen 
Siikamäki tuntee Oulangan alueen erityispiirteet tutkittuaan 
aluetta yli parinkymmenen vuoden ajan. Oulangalla luontotietoa 

on hyödynnetty muun muassa alueen virkistyskäytön, reittien ja 
opastuksen suunnittelussa sekä aktiivisten hoitotoimenpiteiden 
kohdentamisessa. 

– Oulangalla on useita harvinaisia ja vaateliaita kalkkipitoisessa 
maaperässä viihtyviä kasvilajeja. Yksi niistä on puiston tunnusla-
jiksi nimetty neidonkenkä, jonka esiintymät tulee turvata. Alueella 
on myös hienoja luontotyyppejä, joista osa vaatii aktiivista hoitoa. 
Esimerkiksi Oulangalle tyypilliset tulvaniityt pusikoituvat ja niiden 
arvolajisto häviää, ellei niitä hoideta säännöllisesti, Siikamäki kertoo. 

Metsähallituksen luonnon- ja lajisuojelun asiantuntemusta hyö-
dynnetään myös yksityisten luonnonsuojelualueiden hoidossa sekä 
merialueilla.

– Vedenalaisen luonnon inventoinnit palvelevat merialueilla sijait-
sevien suojelualueiden hoitoa sekä lisäksi muun muassa merenhoi-

- Ajan tasalla olevaa tietoa tarvitaan suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa 
sekä hoito- ja ennallistamistoimien kohdentamisessa, Pirkko Siikamäki painottaa.

Ilman hoitoa Oulangalle 
tyypilliset tulvaniityt 
pusikoituvat ja niiden 
arvolajisto häviää.
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tosuunnitelmien toimeenpanoa sekä merialueiden kestävän käytön 
varmistamista, Siikamäki huomauttaa.

Metsähallituksen tuottama luontotieto palvelee myös koko ym-
päristöhallintoa ja eri tutkimuslaitoksia. Yhteinen paikkatieto luon-
nonsuojelualueverkostosta, luontotyypeistä ja eliölajistosta helpottaa 
suojelutoimien suunnittelua sekä lisää luonnonsuojelutyön tehok-
kuutta ja vaikuttavuutta.

– Tietoja käytetään valtakunnallisiin ja kansainvälisiin arviointei-
hin sekä raportteihin, kuten lajien ja luontotyyppien uhanalaisuu-
den arviointiin sekä EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin liittyvään 
raportointiin. 

Uusia menetelmiä                                                   
testataan
Siikamäki painottaa suojelualueilta kerätyn tiedon laatua ja ajan-
tasaisuutta. Luonnonsuojelualueverkostoon tulee uusia kohteita, ja 
myös aiemmin kerättyjä tietoja täytyy päivittää. Tietojen keruuseen 
ja ylläpitoon tarvitaan uusia kustannustehokkaita menetelmiä. 

– Selvitämme parhaillaan sitä, miten uudet kaukokartoitusmene-
telmät soveltuvat tietojen keräämiseen suojelualueilta. Ajan tasalla 
olevan tiedon avulla pystytään myös havaitsemaan ja seuraamaan 
luonnossa tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi laserkeilausaineisto-
jen avulla voitaisiin seurata sitä, miten Lapin palsasuot muuttuvat 
ilmaston lämmetessä, Siikamäki kertoo. 

Myös Oulangalla on tehty havaintoja eliölajien muuttumisesta. 
Pohjoisen lajiston perääntyessä tilalle tulee uutta lajistoa etelästä. 

– Vielä 1900-luvun alussa Oulangan eliölajistoon kuului useita 
Tunturi-Lapin eläimiä. Paikalliset kertovat metsästäneensä ansoillaan 
muun muassa tuntuririekkoa eli kiirunaa 1900-luvun alkupuolella, 
ja samalta ajalta ovat myös Oulangan viimeisimmät naalihavainnot. 
Nyt kiirunaa tavataan enää Tunturi-Lapissa, ja naali näyttää hävin-
neen Suomen pesimälajistosta kokonaan..

Oulankajoki tulvii voimakkaasti, mikä on synnyttänyt 
alueelle tyypilliset tulvaniityt. 

LUONTOPALVELUJEN 
MONIMUOTOISUUSTYÖ NUMEROINA
• Ajantasaista luontotyyppitietoa on 4 miljoonalta 
  hehtaarilta, suojelualueilta tietoa puuttuu 250 000 
  hehtaarilta. 
• Tiedon päivitykseen on tarvetta etenkin sisävesillä, 
   merialueilla ja Ylä-Lapin tuntureilla.
• Metsiä ja soita on ennallistettu 43 000 hehtaaria.
• Arvokkaita elinympäristöjä, kuten lehtoja ja 
   valkoselkätikkametsiä, on hoidettu 5 300 hehtaaria.
• Perinnebiotooppeja on hoidossa 11 000 hehtaaria.
• Merkittävä hyöty monimuotoisuudelle saavutettaisiin, 
  jos luonnonsuojelualueiden arvokkaimpia kohteita 
  hoidettaisiin noin 8 000 hehtaaria.
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Talousmetsiin kätkeytyy 
aarniometsiä ja muinaisia 
muistomerkkejä 

METSISTÄ JA PUISTA

M
e t s äha l l i t uk s en 
monikäyttömetsiin 
kohdistuu paljon 
toiveita ja erilaisia 
tarpeita. Samoil-
la hehtaareilla on 

tuotettava puuta, edistettävä metsien vir-
kistyskäyttöä sekä huolehdittava eri lajien 
ja riistan elinympäristöjen säilymisestä. 

Eri toimintojen yhteensovittamiseksi 
metsiin on luotu alue-ekologinen verkosto. 
Alun perin ideana oli kartoittaa monikäyt-
tömetsien erityispiirteet, jotta ne voitaisiin 
ottaa huomioon metsätalouden toimenpi-
teitä suunniteltaessa. Valtion metsämaita 
haluttiin tarkastella kokonaisuutena niin, 
että suojelualueet ja monikäyttömetsien 
luontokohteet liittyisivät toisiinsa verkos-
tomaisesti ekologisten käytävien kautta. 
Käytävien avulla haluttiin edistää eliölajien 
luontaisia leviämismahdollisuuksia.

Alue-ekologiseen verkostoon kuuluvat 
myös riistan, maiseman ja virkistyskäytön 
kannalta tärkeät alueet sekä kulttuuriperin-
tökohteet. Luonto- ja erityiskohteissa sekä 
ekologisissa käytävissä metsätalouskäyttöä 
on rajoitettu joko kokonaan tai osittain. 
Kaiken kaikkiaan kyseessä on siis mittava, 
osittain lakeihin ja osittain vapaaehtoisuu-
teen perustuva panostus monimuotoisuu-
den säilyttämiseen ja edistämiseen.

Päivitystyötä yhdessä                
kansalaisten kanssa
Vuosina 1996–2000 laadittu alue-ekologi-
nen verkosto kattaa lähes kaikki yhtenäiset 

valtion maa-alueet. Nyt käynnissä olevan 
päivitystyön tavoitteena on verkoston yh-
tenäistäminen ja ajantasaistaminen. Samalla 
verkoston laatua halutaan parantaa muun 
muassa korjaamalla aineistossa olevia virhei-
tä ja etsimällä uusia potentiaalisia erityis-
kohteita. 

Päivitystyö on Lapissa ja Kainuussa vii-
meistelyä vaille valmis, mutta Pohjanmaalla 
ja Etelä-Suomessa työ on vasta alkamassa.

Lapissa uusia luontokohteita etsittiin laa-
jojen aineistohakujen avulla: poiminnoissa 
löytyi noin 45 000 potentiaalista luonto-
kohdetta. Kohteita on tarkastettu sekä toi-
mistotyönä että maastossa – maastokäyntejä 
on kertynyt jo yli 5 000.

Myös kansalaiset voivat osallistua verkos-
ton päivitykseen. Lapissa yleisötilaisuuksien 
ja nettikyselyn kautta saatiin 1 300 vihjettä 
ihmisille tärkeistä metsäpaikoista, joista tois-
ta sataa on päätymässä osaksi alue-ekologista 
verkostoa. 

– Kaikki yleisövihjeet käytiin läpi. En-
nestään tuntemattomat kohteet tarkastet-
tiin toimistotyönä ja tarvittaessa maastossa. 
Alue-ekologiseen verkostoon otettiin ne 
kohteet, jotka täyttivät luonnonsuojelulain, 
metsälain tai Metsähallituksen ympäristö-
oppaan kriteerit, kertoo Lapin päivitystyötä 
johtava projektipäällikkö Mika Puustinen. 

Retkikartta.fin kautta            
liikkeelle
Missä monikäyttömetsiä sitten on, ja mil-
laista mielenvirkistystä niistä kannattaa 
etsiä? Metsään haluavan kannattaa aloittaa 

retki kurkkaamalla internetistä Retkikartta.fi-
palvelua. 

Valitsemalla karttatasoista näkyviin 
”Metsätalouden monikäyttömetsät” ja sieltä 
luonto- ja muut erityiskohteet löytää tietoa 
monikäyttömetsien erityiskohteista. Vink-
kien perusteella voi päätyä vaikkapa aarnio-
metsään, rehevään korpeen, jalopuumetsik-
köön, purolle tai kauniin näköalan ääreen. 

Nähtävyydet, kuten kulttuuriperintö-
kohteet tai luonnonmuistomerkit, saa nä-
kyviin erillisestä nähtävyyskohdevalikosta. 
Myös suojelu- ja retkeilyalueet löytyvät 
omasta valikostaan.

Karttaa kannattaa zoomata tarpeeksi lä-
helle, jotta pistemäisetkin kohteet tulevat 
näkyviin. Kohteen tarkemman määrittelyn 
saa esiin käsivalintatyökalulla. 

Retkikartta.fi-palvelun käyttö on kasva-
nut tasaisesti, ja vuodessa sillä on jo jopa 
yli 4 miljoonaa käyttökertaa. Eniten Ret-
kikartta.fistä etsitään retkeily-, kalastus- ja 
metsästyskohteita. Palvelusta on myös mo-
biiliversio..

Alue-ekologisen verkoston päivitys nosti esiin Metsähallituksen 
monikäyttömetsien arvon. Metsätalouden harjoittamisen lisäksi 
monikäyttömetsissä voi retkeillä hienoilla kohteilla, metsästää, 
sienestää ja marjastaa. 

TEKSTI MATLEENA YLIKOSKI • KUVA KAISA VAINIO
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Lapissa yleisöltä saatiin nettikyselyssä paljon 
vinkkejä hienoista kohteista. 

– Yleisön ehdottamat kohteet olivat valtaosin luontokohteita. 
Kyselyissä löytyi runsaasti myös kulttuuriperintö- ja historiakohteita, 
kuten vanhoja kämpänpohjia sekä poroaitarakenteita, 
projektipäällikkö Mika Puustinen kertoo. 
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Y
löjärven ja Virtojen ra-
jamaastossa oleva Teeri-
oja tulvii. Osasyynä ovat 
syksyn sateet, mutta tul-
vimista selittää myös pa-
to, jonka majava on ra-

kentanut tien läheisyyteen. Kun seurueem-
me etenee joenrantaa pitkin syvemmälle 
metsään, paljastuu karu mutta kaunis nä-
ky: entistäkin isompi majavan tekemä pato, 
joka on saanut pienen laakson tulvimaan. 
Veteen jääneet kitukasvuiset männyt ovat 
kuolleet pystyyn, ja entinen metsä on har-
maampi kuin marraskuinen päivä.

Maastokäynti liittyy Metsähallitus Metsä-
talous Oy:n luonnonhoitohankkeeseen: tar-
koitus on saattaa loppuun majavan tekemä 
työ ja rakentaa Teeriojan alajuoksulle noin 
kuuden hehtaarin kokoinen kosteikko. 

Kosteikon teknisen toteutuksen yksityis-
kohdat ovat vielä mietinnässä, mutta keskei-
set toimenpiteet ovat jo selvillä. Liikkeelle 
lähdetään siten, että yhä elossa oleva puusto 

poistetaan kosteikon alueelta. Seuraavaksi 
rakennetaan virtaamansäätöpato metsätiel-
le, jonka ali oja juoksee. 

Kosteikko sitoo                          
tehokkaasti ravinteita 
Kosteikon tehtävänä on vähentää alapuolella 
olevan Aurejärven ravinnekuormaa. Teeri-
ojan valuma-alue on suuri, ja kosteikko saa 
pidätettyä merkittävän osan ojan kautta 
kulkevista ravinteista.

Yhteinen Aurejärvemme -yhdistyksen 
teettämä selvitys osoittaa, että jos mitään 
ei tehdä, kauniin Aurejärven rehevöitymi-
nen saattaa kiihtyä. Metsähallituksen kos-
teikkoprojekti on yksi 104 toimenpiteestä 
tai kohteesta, joita selvityksessä ehdotetaan 
tehtäväksi ravinnekuorman hillitsemiseksi. 
Yhteinen Aurejärvi -hanketta tarvitaan ko-
konaisuuden koordinoimiseksi, sillä ehdo-
tetut kohteet sijaitsevat useiden maanomis-
tajien mailla.

– Tämä kosteikko on yksi vaikuttavim-

mista ja kustannustehokkaimmista toimen-
piteistä, sanoo Metsäkeskuksen elinkeino-
päällikkö Ari Lähteenmäki. 

– Samalla Metsähallitus näyttää hyvää 
esimerkkiä muille järven ympärillä oleville 
toimijoille, kuten turvetuotannolle, maan-
viljelylle ja yksityisille maanomistajille, Met-
säkeskuksen projektipäällikkö Jyri Pääkkö-
nen huomauttaa.

Kosteikolla on kiistatta suuri vaikutus, 
mutta tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan 
paljon muitakin toimenpiteitä. 

– Metsätalouden osalta muita konsteja 
ovat muun muassa toimenpiteiden suun-
nittelu ja toteuttaminen siten, että päästöt 
minimoidaan ja kuormituspiikit vältetään, 
summaa Metsähallituksen Länsi-Suomen 
metsätaloustiimin tiimiesimies Ilkka Kor-
honen.

Metsätalouden                            
kitumaasta riekkosuoksi
Kosteikkotyömaalta matkamme jatkuu Kor-

Kosteikolla 
vähennetään Aurejärven 
ravinnekuormaa

Metsähallitus tekee Aurejärvelle kosteikon, joka vähentää 
järven ravinnekuormaa. Kosteikon rakentaminen edistää 
Yhteinen Aurejärvemme -hanketta, ja se on hyvä esimerkki 
vaikuttavasta luonnonhoidosta myös alueen muille toimijoille.

TEKSTI JA KUVA MATLEENA YLIKOSKI

METSISTÄ JA PUISTA
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– Majavien rakentama pato on saanut Teeriojan tulvimaan ja aiheuttanut puiden kuolemia, kertoo Ilkka Korhonen. 

tai toteutetaan 28 luonnonhoitokohdetta: 
mukana on ennallistettavia soita ja kosteik-
koja, koskireittien kunnostamista, virtave-
sien vaellusesteiden poistamista sekä harju- 
ja paahdealueiden hoitoa.

– Metsätaloudessa vesiensuojelutoimen-

piteitä ja suon ennallistamista tehdään nor-
maalistikin, mutta tästä korista rahoitetaan 
nimenomaan toimia, joita ei muuten teh-
täisi normaalina luonnonhoitona, kertoo 
Metsätalouden Etelä-Suomen alueen ym-
päristöasiantuntija Arto Kammonen..

hosen kanssa vielä Vähä Saarinevan suolle. 
Noin 15 hehtaarin suoaukko on tiettävästi 
riekkojen suosiossa, ja se on nyt tarkoitus 
ennallistaa riekkojen ja muiden avosuosta 
pitävien eliöiden käyttöön. 

Kyseessä on tyypillinen Metsätalouden 
aktiivisen luonnonhoidon kohde. Ennallis-
taminen aloitettiin vuonna 2013 poistamal-
la suolta puut kokopuuna energiakäyttöön. 
Jäljellä ollut pienpuusto kaadettiin raivaus-
sahalla tänä syksynä.

– Koska ojat ovat vanhuuttaan kasvaneet 
jo lähes umpeen, niitä ei täytetä, vaan ne 
tukitaan patoamalla. Patojen viereen raken-
netaan vielä valli, joka ohjaa pintaveden sar-
kojen keskelle, selittää Korhonen.

Aktiiviselle luonnonhoidolle 
oma rahoitus
Metsätalous Oy:n toteuttamat luonnon-
hoitotoimet ovat osa Metsähallituksen lii-
ketoimintaan kuuluvista yhteiskunnallisis-
ta velvoitteista. Näiden lisäksi Metsätalous 
käyttää vuosittain 100 000 euroa aktiivisten 
luonnonhoitotoimien tekemiseksi. Rahoitus 
alkoi viime vuonna ja jatkuu lähivuosille. 

Esimerkiksi Etelä-Suomessa rahoituksen 
piirissä on vuosina 2017–2018 toteutettu 

METSÄHALLITUS tekee liiketoiminnassaan merkittäviä panostuksia luonnon ja yh-
teiskunnan hyväksi. Nämä metsähallituslakiin kirjatut yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 
liittyvät biologisen monimuotoisuuden suojeluun, luonnon virkistyskäyttöön, työllisyy-
teen, saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamiseen sekä poronhoitolaissa 
säädettyjen velvoitteiden täyttämiseen.

Yhteiskunnalliset velvoitteet pienentävät Metsähallituksen tuloksentekokykyä mut-
ta tuottavat yhteiskunnalle muita hyötyjä. Yhteiskunnallisten hyötyjen laskennallinen 
arvo vuonna 2017 oli 56 miljoonaa euroa. Suurin panostus liittyy monimuotoisuuden 
turvaamiseen monikäyttömetsissä. Siihen kuuluu muun muassa yli 500 000 hehtaaria 
kokonaan metsätaloustoiminnan ulkopuolelle rajattuja tai rajoitetun käytön piirissä olevia 
kohteita. Kaikista yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä raportoidaan 
vuosittain YYV-raportissa..

– Mitä monimuotoisempaa puulajin geneettinen perimä on, sitä paremmat mahdollisuudet 
sillä on sopeutua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin, Mari Rusanen sanoo.

Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 
– panostuksia luonnon ja yhteis-
kunnan hyväksi
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U
usi puu -kilpailun tavoit-
teena on etsiä ja konkreti-
soida puuta hyödyntäviä 
ratkaisuja, joilla voidaan 
korvata uusiutumattomia 
ja ympäristön kannalta 

haitallisia tuotteita ja materiaaleja. Kilpailu 
järjestettiin nyt kolmannen kerran. 

Kokonaiskilpailun voitti Welmu In-

pääraaka-aineena on havusellu. Muovinkal-
tainen pakkausmateriaali taipuu useisiin eri 
käyttötarkoituksiin. Ensi vuonna kauppoi-
hin on tulossa ensimmäiset uuteen pak-
kausmateriaaliin käärityt kuluttajatuotteet 
– Järvikylän yrtit ja salaatit.  

– Kyseessä on innovaatio, jossa konkreti-
soituu suomalainen osaaminen ja yhteistyö. 
Woodly-materiaalia on kehitetty yhdessä 

ternational Oy:n kehittämä läpinäkyvä 
puupohjainen Woodly-pakkausmateriaali. 
Ratkaisu voitti myös kilpailun tiedostava ku-
luttaminen -kategorian. Muut marraskuus-
sa palkitut ratkaisut olivat hiiltä maaperään 
sitova maanparannuskuitu, vedenkestävä 
puukomposiitti ja koivun kuoresta saatavat 
kosmetiikan raaka-aineet. 

Kilpailun voittaneen pakkausmateriaalin 

Uusi puu -kokonaiskilpailun voitti puupohjainen läpinäkyvä Woodly-pakkausmateriaali. 

UUSIA VERSOJA

Puupohjaisista tuotteista 
ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin
Uusi puu -kilpailussa etsittiin puupohjaisia ratkaisuja 
globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin. Kokonaiskilpailun 
voitti läpinäkyvä puupohjainen pakkausmateriaali, jolla voidaan 
korvata muovia ja joka soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen. 

TEKSTI SARI HILTUNEN
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VTT:n ja muiden yhteistyökumppanien 
kanssa, kertoi Welmu International Oy:n 
toimitusjohtaja Jaakko Kaminen. 

Ympäristöystävällistä                   
pakkausmateriaalia
Woodly-materiaalista on kehitteillä kolme 
eri tuotesarjaa. Myös kilpailun tuomaristo 
arvosti pakkausmateriaalin skaalautuvuutta. 

– Ymmärrys fossiilitalouden vaikutuksis-
ta ilmastonmuutokseen lisääntyy jatkuvasti, 
mutta silti öljyperäisen muovin tuotannon 
ja kulutuksen ennustetaan lisääntyvän kol-
minkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Woodly-materiaali on hieno esimerkki sii-
tä, miten vastuullisesti hoidettujen metsien 
puusta saadaan päivittäistavarapakkauksiin 
ympäristöystävällisempää materiaalia, to-
teaa Uusi puun projektipäällikkö Susanna 
Winqvist. 

Uusi puu -kilpailussa on viisi eri kate-
goriaa, jotka kaikki liittyvät globaaleihin 
ilmiöihin ja haasteisiin. Resurssiniukkuus-
kategorian voitti Soilfoodin maanparannus-
kuitu, jota valmistetaan metsäteollisuuden 
sivuvirroista. 

– Hiiltä sitova maanparannuskuitu pa-
rantaa viljelysmaan rakennetta ja vähentää 
lannoitustarvetta, kertoo Soilfoodin perus-
taja ja hallituksen jäsen Saara Kankaan-
rinta. 

Kaupungistuminen-kategoriassa palkit-
tiin Woodion kehittämä vedenkestävä puu-
komposiitti. Puukomposiitista valmistetut 
lavuaarit ovat jo markkinoilla, ja niiden 

avulla voidaan vähentää keramiikantuotan-
nosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 

Neljäs palkittu ratkaisu kuuluu väestö-
rakenteen muutos -kategoriaan. Sen voitti 
Innomost koivun kuoresta valmistettavilla 
kosmetiikan raaka-aineilla. Tuomariston 
mukaan keksintö toteuttaa hyvin kiertota-
louden periaatteita ja lisää metsäteollisuu-
den sivutuotteiden arvoa. Digitalisoitumi-
nen-kategoriaan ei tullut ehdokkaita.

Lisää korkean                              
lisäarvon tuotteita
Metsäteollisuuden sivuvirtojen tehokkaam-
pi hyödyntäminen ja korkean lisäarvon 
tuotteet nousivat esiin myös palkitsemisti-
laisuuden yhteydessä järjestetyssä kahdessa 
paneelikeskustelussa. Niihin osallistui tuo-
maristoon kuuluneita kansanedustajia eri 
puolueista.  

Panelistit olivat yhtä mieltä puupohjai-
sen biotalouden tärkeydestä ja painottivat 
uusien innovaatioiden sekä tutkimus- ja ke-
hitystyön merkitystä. Puuta pitäisi käyttää 
resurssiviisaasti kestäviin ja pitkäikäisiin sekä 
korkean jalostusarvon tuottaviin tuotteisiin. 
Sitä kannattaisi hyödyntää myös fossiilisten 
raaka-aineiden korvaajana.

Osa panelisteista korosti myös metsien 
hiilinielujen säilyttämistä vähintään ny-
kyisellä tasolla. Kaikki pitivät hyvänä, että 
tietoa puun uusista hyödyntämismahdolli-
suuksista jaetaan muun muassa Uusi puu 
-kilpailun avulla. 

Palkitsemistilaisuuden päätteeksi puhunut 

Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna 
Buchert korosti metsäbiotalouden holistista 
kestävyyttä, jossa otetaan huomioon kestä-
vyyden kaikki osa-alueet. 

– Kansainvälisen ilmastoraportin jul-
kistamisen jälkeen keskustelu on ollut aika 
kärjistynyttä. Vastakkainasettelu ei vie asiaa 
eteenpäin. Ilmastonmuutosta ei hillitä 
pelkästään hiilinieluja kasvattamalla; pitää 
myös vähentää fossiilisia päästöjä ja korvata 
fossiilisista raaka-aneista valmistettuja tuot-
teita uusiutuvista raaka-aineista tuotetuilla 
vaihtoehdoilla. Viime kädessä kuluttajat 
tekevät kuitenkin valinnat..

Resurssiniukkuus-kategorian voitti Soilfoodin maanparannuskuidut – 
puupohjainen innovaatio, joka vastaa sekä lannoitetarpeeseen että 
rehevöitymishaasteeseen.

Kaupungistuminen-kategorian voittaja on Woodio kehittämällään veden-
kestävällä puukomposiitilla, joka laajentaa puun käyttömahdollisuuksia 
sisustamisessa.

• Kilpailussa etsittiin puupohjaista   
   materiaalia hyödyntäviä 
   ratkaisuja, jotka vastaavat 
   suurten globaalien ilmiöiden 
   asettamiin haasteisiin. 
• Kilpailu oli avoin kaikille 
   alalla toimiville yrityksille ja 
   organisaatiolle. Kilpailun säännöt   
   täyttäviä puupohjaisia ratkaisu-
   ehdotuksia kertyi yhteensä 16. 
• Lisätietoa: www.uusipuu.fi
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NFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo 
Syrjö kertoo, että liikenneinfraan 
on luvassa ensi vuodelle 400 mil-
joonaa euroa vähemmän määrära-
hoja. 

– Hallitus on onnistunut pi-
tämään liikenneinfraan sitoutuneen kor-
jausvelan aisoissa, mutta määrärahojen pie-
neneminen johtaa siihen, että velka kasvaa 
jälleen, Syrjö varoittaa.

Rahoitusvajetta voidaan kuitenkin paika-
ta hyvällä suunnittelulla. Liikenneministe-
riöstä odotetaan parhaillaan runkoverk-
koasetusta, jolla on tarkoitus säätää valta-
kunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista 
maanteistä ja rautateistä sekä niillä nouda-
tettavasta palvelutasosta.   

– INFRAn tavoitteena on saada Suomi 
nelikaistaiseksi ja kaksiraiteiseksi. Tämä olisi 
ilmaston, liikenteen sujuvuuden ja turvalli-
suuden kannalta tärkeää, Syrjö sanoo. 

Hän muistuttaa, että tulevassakin runko-
verkossa voi olla hoitoluokiltaan eritasoisia 
teitä, sillä hoitoluokat perustuvat liikenne-
määriin.

– Liikenteen sujuvoittaminen ja hen-
kilöliikenteen ohjaaminen julkisiin kulku-
neuvoihin pienentävät hiilijalanjälkeä ja 
hidastavat siten ilmastonmuutosta, Syrjö 
korostaa. 

Infraan tarvitaan                     
kiviaineksia
Suomen maaperän ja ilmaston vuoksi tei-
den, rautateiden ja rakennusten perustuk-
siin tarvitaan runsaasti kiviaineksia. Meillä 
niitä käytetään asukasmäärään suhteutettu-
na eniten Euroopassa.

– Jokainen suomalainen käyttää vuosit-

tain reilun nuppikuormallisen eli noin 26 
000 kiloa kiviaineksia, Syrjö havainnollistaa.

Rakentamisessa pyritään käyttämään lä-
hikiviainesta, mutta kiviainesvarannot eivät 
ole jakaantuneet kysyntään nähden parhaal-
la mahdollisella tavalla. 

– Kiviaines kyllä riittää, mutta sillä, min-
kä verran sitä joudutaan kuljettamaan, on 
suuri merkitys. Usein puolet kiviaineksen 
hinnasta muodostuu kuljetuksesta.

Rakennuksilla kiviaineksia yritetään 
myös kierrättää mahdollisimman paljon. 
Lisäksi rakentamisessa pyritään lisäämään 
niin sanottujen keinokiviainesten eli tuh-
kan, kuonan ja teollisuuden sivutuotteiden 
käyttöä. 

– Nämä ovat CE-merkittyjä tuotteita, ja 
toivoisimme, että myös tilaajat edistäisivät 
niiden käyttöä.

– Ympäristövaikutusten pienentämisek-
si ja kompensoimiseksi olemme käynnistä-
mässä myös biodiversiteettihanketta, jossa 
luodaan malleja muun muassa ottopaikko-
jen jälkikäytöstä, kasvihotelleista ja kasvien 
siirtämisestä, Syrjö kertoo..

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Hyvä infra 
on ilmastoteko
Rakentaminen on ollut Suomessa viime vuosina 
vilkasta, mutta nyt maa- ja vesirakentaminen 
on alkanut hiipua. Siihen kannattaisi kuitenkin 
panostaa, sillä hyvä infra on elintärkeää niin 
Suomen kuin ilmastonkin kannalta.    

INFRA ry
• Infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- 
   ja työnantajaliitto. 
• 1 500 jäsenyritystä, jotka työllistävät 16 000 
   infra-ammattilaista.
• Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto 4,7 miljardia euroa.
• Osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän 
   keskusliitto EK:ta.

Esimerkki ottoalueen jälkikäytöstä 
http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma/suomies

TEKSTI HANNA KAURALA • KUVA LIIKENNEVIRASTO / JETRO MATILAINEN
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Jännevirran sillan rakentaminen Kuopiossa on 
ollut yksi suurimmista tänä vuonna käynnissä 
olleista rakennusurakoista. Suomen kuudenneksi 
pisin silta on 577 metriä pitkä. 

153 • 2018
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Maakaupoilla 
edistetään vastuullista 
kaivostoimintaa

TEKSTI JA KUVAT OLLI AUTONEN

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

M
etsähallitus on 
luovuttanut mai-
taan Suurikuusi-
kon kultakaivok-
sen laajennukseen 
Kittilässä. 

Kauppa on osa kaivosta operoivan Ag-
nico Eagle Finland Oy:n laajennusinves-
tointia, jossa lisämaata tarvitaan muun 
muassa uuden NP4-rikastushiekka-altaan 
rakentamiseen.

– Vanhan altaan kapasiteetti loppuu 

kaivoksen tuotantomäärän kasvaessa. Ra-
kennettava allas mahdollistaa nykyisten 
tuotantosuunnitelmien mukaisen kaivok-
sen toiminnan vuoteen 2035 asti. Ilman 
uutta allasta ja lisämaata kaivoksen laajen-
nusinvestoinnin toteuttaminen olisi ollut 

Kittilän kultakaivos hankki Metsähallitukselta maata 
tuotantomääränsä lisäämiseen. Laajennus turvaa 
kaivoksen elinkaaren jatkumisen.

– Yhteistyö paikallisten sidosryhmien 
ja kyläläisten kanssa on sujunut hyvin, 
ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi 
kertoo.
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RUKALLE marraskuun lopussa valmis-
tunut Village-2-Valley-maisemagondoli 
avaa uudenlaisen näkymän Rukan ja 
Valtavaaran maisemiin. Gondoli kulkee 
Rukan kylästä Saaruan huipun kautta Itä-
Rukalle rakentuvan Ruka Valleyn alueelle. 

Maisemagondoli ja uusi Village Ex-
press -tuolihissi ovat jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden käytettävissä myös ilman 
laskuvälineitä. Gondoli on ympäristöystä-
vällinen tapa liikkua Rukan kylien välillä, 
sillä se käyttää vihreää sähköä ja korvaa 
polttoainekäyttöistä bussiliikennettä.

Tuolihissi ja gondoli luovat uusia mah-
dollisuuksia myös Rukan kesämatkailulle. 
Alueelle suunnitellaan uusia lähiretkeilyyn 
ja patikointiin sekä maastopyöräilyyn so-
veltuvia reittejä. Uusi Ruka Valley -hotelli 
valmistuu jouluksi 2019, ja ensi vuonna 
valmistuu myös länsipuolella sijaitsevan 
Ruka Challetin laajennus.

Uudistukset antavat lisää mahdolli-
suuksia Rukan kehittämiseen. Metsähal-
litus etsii parhaillaan Ruka Valleyn vie-
reiselle hotellitontille sijoittajaa. Vapaana 
on myös mökkirakentamiseen soveltuvia 
tontteja..

Rukan maisema-
gondoli avaa uusia 
näkymiä

haastavaa, kertoo kaivoksen ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi.
Metsähallitus ei tavallisesti myy metsätalousmaitaan, mutta Kittilän kaivoksen 

tapauksessa yksittäinen, 107 hehtaarin maa-ala olisi jäänyt rikastushiekka-altaan alle. 
Viereisen 270 hehtaarin alan Metsähallitus vuokrasi kaivosyhtiölle, ja osa rikastus-
hiekka-altaan vaadittavasta maa-alasta on yksityisomistuksessa. 

Metsähallituksen kaivannaisasiantuntija Jenni Hasa kertoo, että Metsähallitus on 
tehnyt kaivostoimintaan liittyviä maakauppoja aiemminkin, mutta nyt toteutunut 
kauppa on kuitenkin mittakaavassaan suuri.

– Halusimme osaltamme varmistaa alueellisesti paljon työllistävän kaivoksen toi-
minnan. Näin pyrimme takaamaan parhaan kestävän tuoton tällä kohteella. Kai-
vosyhtiö on tiedottanut hyvin tekemisistään ja kuunnellut paikallisia. Yhtiö näyttää 
hoitaneen asiat hyvin, joten siinäkään mielessä kaupalle ei ollut esteitä, Hasa kertoo. 

Sidosryhmiä kuunnellaan
Vaikka Metsähallitus hallinnoi valtioin maita, ei se ole kaivos- ja malminetsintäasiois-
sa erityisasemassa verrattuna yksityisiin maanomistajiin. Esimerkiksi rikastushiekka-
altaan rakentamista ei voida käynnistää ennen kuin aluehallintovirasto on myöntänyt 
ympäristöluvan.

– Lupamenettely on loppuvaiheessa, ja odotamme päätöstä lähikuukausina. To-
teutunut maakauppa mahdollistaa kuitenkin valmistelevien töiden, kuten puuston 
poiston, aloittamisen, Saukkoriipi kertoo.

Kittilän kaivoksen laajennus vaatii muutoksia muun muassa läheisen Seurujoen 
kahlaamolle vievän tien linjauksissa. Kaivosyhtiö on hankkinut kyläläisille uuden 
taukokodan kahlaamon vierestä, ja heidän ääntään on kuultu myös uuden, Loukisen 
alajuoksulle johtavan purkuvesiputken linjauksiin liittyen.

– Paikallisia sidosryhmiä ja kyläläisiä kuunnellaan päätöksenteossa, ja yhteistyö 
on sujunut hyvässä hengessä. Muutaman kerran vuodessa järjestämme keskusteluti-
laisuuksia, joissa on paikalla muun muassa Lintulan ja Kiistalan asukkaita, kunnan 
edustajia ja poromiehiä Kuivasalmen paliskunnasta, Saukkoriipi kertoo..

MENEILLÄÄN olevalla laajennushankkeella pyritään nostamaan Kittilän kulta-
kaivoksen tuotantomäärää neljänneksellä. Tällä hetkellä kaivos tuottaa vuodessa noin 
6 000 kiloa kultaa, jonka louhiminen vaatii 1,6 miljoonan kivitonnin käsittelyä.

– Tuotanto tehostuu, kun saamme valmiiksi yli kilometrin syvyyteen yltävän nos-
tokuilun. Samalla kumipyöräliikenne kaivoksessa vähenee. Kuilu mahdollistaa myös 
malminetsinnän syvyydessä, johon aiemmin emme ole päässeet, kertoo kaivoksen 
ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi.

Kaivos työllistää tällä hetkellä noin tuhat työntekijää, joista puolet on kaivosyhtiön 
ja loput aliurakoitsijoiden palveluksessa. Pari vuotta kestävän laajennustyön aikana 
arvioidaan tarvittavan lisää noin 900 henkilötyövuotta.

– Erityisesti maansiirto työllistää, kun rakennamme uutta rikastushiekka-allasta. 
Suurin osa siihen käytettävästä kivestä on peräisin louhinnan sivukivestä, joka saadaan 
hyötykäyttöön.

Kittilän kultakaivos on tuotantomääriltään Euroopan suurin mutta maailman 
mittakaavassa keskikokoinen. Kittilässä valetuista harkoista suurin osa matkaa pank-
kiholveihin sijoituskohteeksi ja vain pieni osa päätyy koruteollisuuden raaka-aineeksi.

– Lopputuotteellemme on varma menekki koko ajan. Siinä mielessä tilanne on 
hyvä moneen muuhun kaivokseen verrattuna..

Euroopan suurin 
kultakaivos 
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so-Syötteen ykkösjuttu on sen mo-
nipuolinen luonto. Täällä on hyvin 
lappilainen maisema, tykkylunta ja 
hienot vaarat. Luonto on meidän 
vahvuutemme. Rinteet ovat hyvät 
ja monipuoliset, ja alueen kaavoi-

tuksessa on menty luonto edellä. Syöte on 
sopivan pieni kohde, jota juuri nyt kehite-

nipuoliset palvelut – jatkossa yhä paremmat.

Monitoimiareenakin              
syntyy hirrestä
Syötettä kehitetään nyt vauhdikkaasti. Ma-
joituskapasiteettiin saadaan tervetullut lisäys, 
kun Iso-Syötteen ytimeen nousee 120 vuo-
depaikan huoneistohotelli, joka valmistuu 

tään aktiivisesti, hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Terentjeff kertoo.

Kaunista luonto on muuallakin, mutta 
Syötteellä on panostettu palvelukonseptiin. 
Tarjolla on erilaisia aktiviteetteja sekä mata-
lan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Itse 
matkailukeskus sulautuu kätevästi ympärille 
avautuvaan kansallispuistoon ja tarjoaa mo-

Syötteen pienen ja tiiviin keskuksen läheisyyteen on tulossa uusia majoituspalveluja. 

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Iso-Syötteelle 
mittavat investoinnit
Marraskuun matalalta paistava aurinko korostaa 
vaaramaiseman muotoja upeasti. Muutama mökki 
pilkahtaa puiden seasta. Tunnelma on odottava – 
hiihtokeskuksen toimistolla kaivataan lunta.

TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN
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vuoden 2019 talvisesonkiin.
Uuden hotellin kylkeen Pudasjärven kau-

punki rakentaa Lumiareenan, joka taipuu 
monenlaiseen käyttöön.

– Sen päätarkoituksena on vahvistaa alueen 
ympärivuotista kehittämistä. Ytimenä on 
500 henkeä vetävä areena, joka sopii niin 
yritystilaisuuksiin kuin konsertteihinkin. 
Oheen tulee tasokas kuntosali, jonka ka-
pasiteetti riittää myös huippu-urheilijoille, 
kertoo Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitus-
johtaja Sari Turtiainen.

Ja koska olemme Suomen hirsipääkau-
pungissa, Syötteen Lumiareena valmistuu 
tietysti hirrestä.  

Pudasjärven kaupunki on esimerkillisesti 
sitoutunut käyttämään julkisessa rakentami-
sessa ensisijaisesti hirttä. Koulukampus, päi-
väkodit ja palvelutalo ovat hirrestä, ja niiden 
käytöstä on saatu erinomaisia kokemuksia.

– Pudasjärvellä sijaitsee myös maailman 
suurin hirsitalotehdas, Turtiainen muistuttaa.

Syötteelle                                 
uusi keskipiste
Syötteen Safaritalo, uusi huoneistohotelli ja 

Lumiareena muodostavat lopulta yhden tii-
viin kokonaisuuden, keskipisteen koko alueel-
le. Rakennukset sijoittuvat Iso-Syötteen kes-
kuksen ytimeen – aivan rinteiden juurelle. 

– Syötteelle saavuttuaan kaikki palvelut 
tavoittaa ilman autoa. Tästä on kiittäminen 
kaavoitusta: alue on rakentunut kompaktin 
kokoiseksi, Turtiainen kehuu.

Uuden hotellin konsepti tehdään täysin 
mobiilipohjaiseksi. Puhelimella voi varata 
majoituksen, ruokailut ja tarvittavat lisäpal-
velut sekä aktiviteetit. Tekniikka on olemassa, 
ja se on todettu hyvin käyttäjäystävälliseksi.

Alueelle on tulossa myyntiin uusia tont-
teja, ja suunnitteilla on myös uusi yleiskaa-
va, jonka arvellaan tuovan tarjolle entistä 
upeampia maisematontteja. Myös hotellin 
majoituskapasiteettia on mahdollista lisätä.

– Meillä on valmis suunnitelma myös 
huoneistohotellin kasvattamisesta kolmin-
kertaiseksi, Terentjeff paljastaa. 

”Emme ole                               
syrjässä”                                      
Vuosi sitten laadittu Syötteen matkailun 
puitesopimus lupailee jopa 50 miljoonan 
euron investointeja alueelle.

– Tällä alueella toimii kolmiyhteys, jonka 
kaikkia paloja tarvitaan: Pudasjärven kau-
punki, Metsähallitus suurena maanomis-
tajana sekä yksityiset yritykset investoijina. 
Kaikilla on tällä hetkellä yhteinen näkemys 

kehityksen suunnasta, Terentjeff kiittelee.
Suurimmat investoinnit tulevat majoi-

tuskapasiteetin lisäämiseen. 
– Toinen selkeä kärki on aktiviteettien 

kehittäminen ympärivuotisiksi. Isossa roo-
lissa ovat myös Metsähallituksen Luonto-
palvelujen investoinnit reitistöihin kansal-
lispuiston puolella, Turtiainen sanoo.

Saavutettavuus on aina tärkeä asia. Lii-
kenneyhteyksien kohentamisessa riittää vie-
lä tehtävää. 

 Suomen matkailumarkkinoinnissa on 
korostettu aivan liikaa syrjäistä sijaintia. 
Jos ajatellaan aasialaista turistia, olemme 
heille saman matkan päässä kuin Keski-
Eurooppakin. Melkeinpä jopa lähempänä 
hyvin toimivien lentoyhteyksien ansiosta, 
Terentjeff muistuttaa. 

Jatkossakin Syötteen kehittämisessä men-
nään luonto edellä – täällä sitä riittää..

– Aasialaisilla on tänne lähes yhtä pitkä matka kuin Keski-Eurooppaan – hyvien lentoyhteyksien 
ansiosta ehkä jopa lyhyempi, Jorma Terentjeff huomauttaa. 

Alueen 
kaavoituksessa 
on menty luonto 
edellä.
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

Talvinen saaristo 
lumoaa  
Talvinen saaristo 
lumoaa  
Talvinen saaristo 
lumoaa  
Utön majakkasaari on todiste siitä, että saaristoon voi 
ja kannattaa matkustaa myös kesäsesongin ulkopuolella. 
Henkeäsalpaava luonto ja paikalliset yrittäjät takaavat, 
että matkailijoille riittää elämyksiä saaristossa myös talvisin. 

Utön majakkasaari on todiste siitä, että saaristoon voi 
ja kannattaa matkustaa myös kesäsesongin ulkopuolella. 
Henkeäsalpaava luonto ja paikalliset yrittäjät takaavat, 
että matkailijoille riittää elämyksiä saaristossa myös talvisin. 

Utön majakkasaari on todiste siitä, että saaristoon voi 
ja kannattaa matkustaa myös kesäsesongin ulkopuolella. 
Henkeäsalpaava luonto ja paikalliset yrittäjät takaavat, 
että matkailijoille riittää elämyksiä saaristossa myös talvisin. 

TEKSTI SUVI-ANNI HUHTINEN • KUVA JUHA HAANPÄÄ

3 • 201820
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Talvinen saaristo 
lumoaa  
Talvinen saaristo 
lumoaa  
Talvinen saaristo 
lumoaa  
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Utön tyrskyt houkuttelevat saarelle 
luontokuvaajia ja myrskybongareita.
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K
eskellä tyrskyävää Saa-
ristomerta sijaitsee Utö, 
Suomen eteläisin vakitui-
sesti asuttu saari. Kesäisin 
sen idyllinen saaristokylä 
täyttyy matkailijoista, jot-

ka ovat tulleet nauttimaan saaristoluonnos-
ta ja kuulemaan tarinoita Utön värikkäästä 
historiasta. 

Toisin kuin usein luullaan, elämä saaris-
tossa ei pääty kesään. Utö Havshotel tarjoaa 
hotellimajoitusta myös talvella, ja hotellin 
lisäksi Utössä palvelevat esimerkiksi kauppa 
ja museo. Yhteysalus M/S Eivor kuljettaa 
ihmisiä saarille läpi vuoden.

Talvella Utön majakkasaarelle matkaili-
joita houkuttelevat karu ja voimakas luon-
to, dramaattiset tarinat sekä ennen kaikkea 
mahdollisuus rauhoittumiseen.

– Haluamme tarjota paikan, jossa ihmi-

lähistölle on haaksirikkoutunut useampikin 
alus, ja tarinat hukkuneista ja pelastuneista 
ovat iso osa saaren mystiikkaa. Syksyinen 
ja talvinen saaristo tarjoaa elämyksiä niin 
myrskybongareille kuin historiastakin kiin-
nostuneille. 

Lintuharrastajat ja valokuvaajatkin pi-
tävät Utötä vaikuttavana retkikohteena. 

nen saa olla hetken täysin rauhassa. Irtioton 
jälkeen omaa arkeaan jaksaa taas paremmin, 
kertoo yrittäjä Mia Salomäki, joka osti Utö 
Havshotelin kumppaninsa Mikko Fager-
roosin kanssa tämän vuoden alussa. 

Elämyksiä                              
luonnon ehdoilla
Turistien lähdettyä ja ilmojen kylmettyä 
saaristo näyttää toisen luontonsa. Syksyn 
ja talven äkillisesti muuttuvissa sääoloissa 
luonnon läheisyyden tuntee erityisen voi-
makkaasti. 

– Kun meri suuttuu, se heittää veden to-
della korkealle. Jos myrskyn aikaan sattuu 
Utölle, on varmasti onnellinen, että pääsee 
sisätiloihin ja että on tukevaa maata jalkojen 
alla, Salomäki naurahtaa.

Ulkosaaristossa sijaitseva Utö tietää vi-
haisten vesien voiman. Ajan saatossa saaren 

Saaristossa talven pimeys ja valosaasteeton taivas antavat hienot olosuhteet tähtitaivaan tarkkailuun.

Syksy ja talvi 
ovat saaristossa 
todella hienoja 
vuodenaikoja.
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Syksyllä ja keväällä lintujen muuttoaikaan 
saarella voi nähdä lukuisia harvinaisiakin 
lintulajeja. Myös talvi on Utöllä luonnon 
tarkkailuun kiinnostavaa aikaa, sillä lintujen 
muuttokausi jatkuu myöhään ja meri pysyy 
ulkosaaristossa auki pitkälle talveen. 

– Syksy ja talvi ovat saaristossa todella 
hienoja vuodenaikoja niille, jotka kestävät 
keliä. Talven pimeys ja valosaasteeton tai-
vas antavat hienot olosuhteet tähtitaivaan 
tarkkailuun – missään eivät tähdet ole niin 
lähellä kuin täällä, Salomäki kuvailee.

Saaristoidylliä                      
myös talvella
Vaikka Utö on asuinpaikkana haastava ja 
karu, asuu siellä vakituisesti kymmeniä ih-
misiä. Eloisalla saarella on oma koulu, ja 
asukkaat järjestävät tapahtumia ympäri vuo-
den. Salomäki uskoo, että kyläläisten asenne 
on pääsyy Utön tunnettuun lämpimään ja 
levolliseen tunnelmaan. 

– Täällä asuu ihmisiä, jotka haluavat asua 
täällä ja jotka tietävät selviytyvänsä ääriolo-

suhteissa. Siitä syntyy saaren asukkaiden 
olemisen tapa ja tapa kohdata myös muita. 

Salomäki itse mainitsee Utön vetonau-
loiksi luonnon, levon ja Utö Havshotelin 
ruuan. 

– Ihmisen perustarpeet tulevat täällä tyy-
dytetyiksi, ja ne tulevat tyydytetyiksi hyvin, 
hän kiteyttää.

Salomäki ja Fagerroos pyrkivät pitämään 
hotellinsa auki vuoden ympäri ja uskovat, 
että talvimatkailun kehittämiseen on mo-
nenlaisia mahdollisuuksia. Matkailukauden 
laajentaminen edellyttää itsenäisyyteen tot-
tuneilta saarilta yhteistyötä ja ennen kaikkea 
rohkeutta yksittäisiltä yrittäjiltä. Palveluja 
pitäisi uskaltaa tarjota myös kesäkauden 
ulkopuolella ja totuttaa ihmiset pidempiin 
aukioloihin.

– Olemme aina ajatelleet, että saaristoa 
pitäisi hyödyntää kaikkina vuodenaikoina. 
Kaikki lähtee siitä, että yrittäjät pitävät 
ovensa auki. Ympärivuotisen palvelutar-
jonnan kehittämiseen kannattaa todellakin 
panostaa, Salomäki sanoo..

< Ympäri vuoden liikennöivä yhteysalus 
M/S Eivor pysähtyy tarvittaessa viidellä kansallis-
puiston yhteistoiminta-alueeseen kuuluvalla
saarella. Matkakohteisiin ja kuljetuksiin kannattaa 
tutustua etukäteen, sillä talvella palveluita 
saatetaan tarjota saaristossa vaihtelevasti. 

Jurmo 
• Satujen ja merirosvotarinoiden saari,  
   jolla on rikas kasvi- ja lintulajisto.
• Tutustumisen arvoisia kohteita 
  arkeologiset jäännökset, vanha 
  tuulimylly, Jurmon hautausmaa 
  sekä kappeli vuodelta 1846.

Utö 
• Suomen eteläisin saari, jolla on 
   ympärivuotista asutusta.
• Tutustumisen arvoisia kohteita Utön   
  majakka, rukoushuone, Österängen  
  (Itäniitty), Stenhuset-kotiseutumuseo   
  ja hautausmaa. 

Berghamn 
• Perinnemaisemien saari, jonka 
  pohjoisrannalla sijaitsee vanha 
  kalastajatila.
• Tutustumisen arvoinen kohde 
  luontotupana toimivat Västerbyn tilan    
 kaksi rantavajaa, joissa on esillä 
 Skärgårdsfiske – Kalastus saaristossa
 -niminen näyttely ympäri vuoden. 

Nötö 
• Yksi Saaristomeren kansallispuiston  
  suurimpia saaria.
• Tutustumisen arvoisia kohteita soiva  
  kivi, pieni puukirkko ja vanha tuuli- 
  mylly.

Aspö
• Kodikas ja pieni saari, joka on 
  tunnettu musiikistaan. 
• Tutustumisen arvoinen kohde 
  punakattoinen kalkkikivikirkko.

SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTO 
• Perustettu 1983.
• Pinta-ala noin 500 neliökilometriä, josta 93 prosenttia on vettä.
• Kuivan maan pinta-alasta hoidettuja perinnemaisemia on noin 10 prosenttia    
  (3 neliökilometriä).
• Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa alueen retkeilyreittien ja 
   rakenteiden huollosta.
• Kansallispuistoon kuuluu yli 2 000 ja yhteistoiminta-alueeseen 
   noin 8 400 saarta ja luotoa.

Lisätietoa:
www.luontoon.fi/saaristomeri/
palvelut
www.utohotel.fi

Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

© Metsähallitus 2017 
© Maanmittauslaitos  1/MML/17

Kansallispuistoon kuuluva maa-alue 

Kansallispuistoon kuuluva vesialue 

Kansallispuiston yhteistoiminta-alue 

Vierassatama 

Vieraslaituri 

Retkisatama  

Kävelysilta  

Kauppa 

Kahvila 

Ravintola 

Mökkimajoitus 

Näkötorni 

Sauna  

Saaristomeren kansallispuisto

Kråkskär
Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

Maihinnousu ja vesialueella 
liikkuminen kielletty: 
1.1.-31.12.

Maihinnousu ja vesialueella 
liikkuminen kielletty: 
1.1.-31.12.

Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

Maihinnousu kielletty: 
1.4.-31.7.

Hangon läntinen selkä

Hiittinen

Kasnäs

Hiittinen

Rosala

Rosala, Nötholm

Pensar
Paraisten PorttiKirjais

Polttonesteen myynti 

Luontotupa 

Opastustaulu 

Autiotupa 

Telttailupaikka 

Tulentekopaikka 

Luontopolku 

Vänö

Högsåra

Högsåra

Tunnhamn

Borstö

Gärskär

TrunsöBodö

Sandholm

Nötö

Österskär

Aspö

Posti 

Kuivakäymälä   

Jätteiden lajittelu 

Roope palvelupiste 

Septitankin tyhjennys  

Brännskär 

Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
ylläpitämät palvelut

Notvarpharun

Lökholm

Brunskär

Stenskär Birsskär 
Helsingholmen

Utö
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UUSIA VERSOJA

Euroopan metsäpedagogit 
jakoivat osaamistaan 
Pudasjärvellä 
Lokakuussa Pudasjärvelle kokoontui sata eurooppalaista 
metsäpedagogia, jotka tekevät metsään liittyvää työtä lasten, 
nuorten, koulujen ja paikallisyhteisöjen kanssa. Teeman mukaisesti 
kongressissa pohdittiin, miten koululaisten osallistumista 
opetukseen sekä yhteisten asioiden hoitoon voitaisiin lisätä. 

TEKSTI KATJA PESONEN
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Vieraat tutustuivat Eräkummien toimintaan leikki-
mielisen erätaitokisan avulla. Kilpailun päätteeksi 
kaikki saivat diplomin.
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E
urooppalaisten metsäpeda-
gogien kongressi on joka-
vuotinen tapahtuma, joka 
järjestettiin nyt jo 13. kerran. 
Suomen Metsäyhdistyksen ja 
Suomen 4H-liiton kokoama 

kolmipäiväinen ohjelma sisälsi asiantuntija-
luentoja sekä eri osallistujamaiden ammatti-
laisten ohjaamia työpajoja ja ulkoaktiviteet-
teja. Tapahtuman tarkoituksena on levittää 
luontokasvatuksen hyviä käytäntöjä sekä 
verkostoitua kansainvälisesti.

Kongressissa oli ensimmäistä kertaa 
mukana myös koululaisia ja opiskelijoita. 
Metsäpedagogeja kiinnostivat erityisesti 
suomalainen opetussuunnitelma, ilmiö-
pohjainen oppiminen ja monialaisiin oppi-
miskokonaisuuksiin rohkaiseminen. Näitä 
ja muita kiinnostavia teemoja pääsi koke-
maan käytännössä kongressipäivän aikana. 
Myös kongressin tapahtumapaikka, upea 
Pudasjärven hirsikampus, teki vaikutuksen 
kongressivieraisiin.

Metsähallitus                            
monipuolisesti mukana
Kongressi avattiin Syötteen luontokeskuk-
sessa, ja osallistujat vierailivat luontokeskuk-
sen näyttelyssä. 

– Metsähallitus näkyi komeasti myös 
tapahtumissa. Tarjolla oli kolme erilaista 
Metsähallituksen järjestämää työpajaa, op-
pimisinnoittaja Piritta Marttila Pilkkeestä 

myös keskustelemaan muiden maiden ta-
voista tehdä osallistavaa suunnittelua, Halla 
kertoo.

Positiivista                            
muutosvoimaa
Euroopan metsäpedagogeja pyydetään ja 
tarvitaan entistä enemmän erilaisiin yhteis-
työprojekteihin ja etenkin kehittämään lisää 
tarjontaa nuorille. Nuoret nähdään tärkeässä 
roolissa Agenda 2030  -tavoitteiden saavutta-
misessa. Tavoitteetkaan eivät ole vielä selkei-
tä kaikille metsäpedagogeille eikä opettajille, 
ja yhteistyö koulujen kanssa kaipaa uutta si-
sältöä. Näitä aiheita päätettiin työstää myös 
ensi vuoden kongressissa Riiassa.

Nuorten ympäristöhuolen kääntäminen 
positiiviseksi muutosvoimaksi on yksi met-
säpedagogien yhteisistä haasteista. Kongres-
sissa kuultiin muun muassa psykologian do-
sentti Maria Ojalan esitys siitä, mitä keinoja 
nuorisoviestinnässä voidaan käyttää. Ojalan 
mukaan tulevaisuudesta ei pitäisi antaa ku-
vaa, että siihen ei pystytä vaikuttamaan.

– Ympäristöahdistus hellittää positiivi-
suuden kautta, kun visioimme hyvää tule-
vaisuutta ja mietimme keinoja, miten se voi-
daan rakentaa. Nuorten pitää olla mukana 
vaikuttamassa ja toiminnassa, Ojala sanoo. 

– Mielestäni Ojalan esitys kertoi juu-
ri siitä, millaista nuorisoviestintää meillä 
Metsähallituksessa jo tehdäänkin. Olemme 
oikealla tiellä, Marttila iloitsee..

kertoo. 
Tiedekeskus Pilkkeen työpajan aiheena 

oli tiedekeskusmainen metsäoppiminen. 
– Käsittelimme bio- ja kiertotaloutta 

hyödyntämällä Made in Metsä -aktiviteettia, 
joka tutustuttaa puupohjaisiin innovaatioi-
hin ja vie miettimään kestäviä elämäntapoja. 
Lisäksi esittelin Pilkkeen toteuttamia pro-
jekteja, kuten PlayDecide-keskustelupeliä ja 
Bioaika-kiertuetta, Marttila kertoo.

Eräkummien erätaitokisa -työpajaa oh-
jasivat erikoissuunnittelijat Madeleine 
Nyman ja Markku Vierelä. Työpajassa osal-
listujat tutustuivat Eräkummi-toimintaan 
leikkimielisen kilpailun avulla. Osallistujat 
pääsivät esimerkiksi rakentamaan laavua 
sekä testaamaan jokamiehenoikeuksien 
tuntemusta. 

– Tehtävien toteuttaminen toi osan pis-
teistä, mutta paljon enemmän pisteitä sai 
hyvästä asenteesta ja tiimityöskentelystä. 
Osallistujat tekivät tehtäviä innoissaan ja 
pyysivät lisätietoa Eräkummi-toiminnasta, 
Nyman sanoo.

Viestintäpäällikkö Tuulikki Hallan ve-
tämään osallistavan suunnittelun työpajaan 
osallistui pedagogien lisäksi lukiolaisia. 

– Työpajamenetelmiä hyödyntämällä 
demonstroitiin, miten mitä tahansa suun-
nitelmaa voi tehdä osallistavasti ja yhteis-
työnä. Taustaksi esittelin Metsähallituksen 
toimintaa, sillä tätä menetelmää on käytetty 
luonnonvarasuunnittelussa. Työpaja herätti 
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Metsä sopii hyvin myös leikkeihin ja oppimiseen. Perinteisessä 
Kim-leikissä hyödynnettiin luonnosta kerättyjä asioita.

Kongressin pääpaikkana toimi Pudasjärven hirsikampus.  
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

Life-hankkeilla 
vaalitaan ympäristön 
ja luonnon hyvinvointia
Suurimmat kansalliset ympäristöhankkeemme rahoitetaan 
pitkälti EU:n myöntämällä Life-rahoituksella. Rahoituspäätöksissä 
hankkeiden vaikuttavuutta ja monistettavuutta painotetaan yhä 
enemmän, mikä on Metsähallituksen Mikko Tiiran mielestä oikea suunta.

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA VASTAVALO

L
ife-ohjelma on Euroopan 
unionin tarjoama rahoitus-
muoto, jonka avulla halutaan 
edistää luonnonsuojelua ja 
kestävää ympäristöpolitiik-
kaa EU:n alueella. Ohjelma 

käynnistyi vuonna 1992, ja tähän mennessä 
sen kautta on rahoitettu noin 4 500 hanket-
ta eri puolilla Eurooppaa. Rahoituskaudella 
2014–2020 erilaisiin suojeluhankkeisiin 
käytettävän Life-rahoituksen määrä nousee 
noin 3,4 miljardiin euroon.   

– Life-rahoituksen hakuprosessi on ny-
kyisin kaksiportainen: ensin laaditaan Eu-
roopan komissiolle esitettävä tiivis konsepti-
paperi, minkä jälkeen komissio valitsee kon-
septipapereista ne, jotka kutsutaan toiseen 
hakuvaiheeseen, kertoo Metsähallituksen 
Luontopalvelujen kehityspäällikkö Mikko 
Tiira. 

Suomen ympäristöministeriö tiedottaa 
vuosittain Euroopan komission avaamista 
uusista hakukierroksista. Hankehakemuksen 
laatiminen on noin puolen vuoden pituinen 
prosessi, joka vaatii tekijöiltään sekä tietä-
mystä että tarkkuutta.

kouluttajana useissa EU:n jäsenmaissa.
– Hankehakemuksen laatimisessa on 

monia sudenkuoppia, joiden välttämiseksi 
tarvitaan riittävästi tietoa. Puutteita saattaa 
olla muun muassa oikeiden indikaattoreiden 
ja mittareiden määrittämisessä. Koulutuksen 
avulla halutaan varmistaa, ettei hyvä hanke 
tyssää hataraan hakemukseen. 

Tiira muistuttaa, että luonnonsuojeluun 
liittyvät ongelmat ja hyödyt ovat viime kä-
dessä kaikille yhteisiä.

– Osaamisen monistaminen ja hyvien 
käytäntöjen jakaminen tuottavat tulosta 
isommassa mittakaavassa. Varsinkin integ-
roiduissa hankkeissa kumppanuuksien tuo-
mat hyödyt korostuvat. Integroidut hank-
keet ovatkin nyt yleistymässä, ja yhteistyö-
hön halutaan osallistaa yhä laajempi joukko 
erilaisia toimijoita.  

Metsähallitus                          
edelläkävijänä
Luonnonsuojelualueidemme hoidosta vas-
taava Metsähallituksen Luontopalvelut haki 
Life-rahoitusta ensimmäisten joukossa Suo-
messa vuonna 1995, minkä jälkeen se on 

– Ratkaisua vaativat ongelmat sekä hank-
keen tavoitteet, toteutus ja vaikutukset tulee 
esitellä hakemuksessa yksityiskohtaisesti. Ny-
kyisin painotetaan yhä enemmän sitä, miten 
pitkäaikaisia ja laajoja vaikutuksia hankkeella 
saavutetaan. Euroille halutaan saada mah-
dollisimman paljon vastinetta, Tiira sanoo.

Yli 500-sivuiset hankehakemukset saat-
tavat pelästyttää kokemattomia siinä mää-
rin, että Life-rahoitusta ei uskalleta lähteä 
edes hakemaan. Hankehakemusten konkari 
kuitenkin vakuuttaa, että loppujen lopuksi 
työlään hakemuksen laatiminen noudattaa 
selkeää kaavaa, joka kannattaa opetella.  

– Kyse on oikeastaan tarinasta, jonka pi-
tää edetä loogisesti ja tarkasti, kiteyttää lähes 
20 vuotta Life-hankkeiden parissa työsken-
nellyt Tiira.   

Osaamiselle                                  
kysyntää 
Pitkän uransa aikana Tiira on ehtinyt työs-
kennellä myös Life-hankkeiden ja komis-
sion väliin sijoittuvassa puolueettomassa 
seurantatiimissä, epävirallisena kansallisena 
Life-kontaktihenkilönä sekä konsulttina ja 

> Nuuksio-Life oli Metsähallituksen ensimmäinen 
Life-hanke, ja siinä suojeltiin muun muassa liito-
oravaa. Tänä vuonna käynnistyy lajin nimikkohanke, 
Liito-orava-Life, jonka toteutukseen osallistuu 
asiantuntijoita myös Virosta.
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hakenut ja saanut rahoitusta kaikkiaan yli 
50 suojeluhankkeelle.  

– Valtaosa Luontopalvelujen aktiivisista 
luonnonsuojelutoimista toteutetaan EU-
rahoituksella. Saamme valtiolta suojelu-
hankkeisiin tarvittavan alkupääoman, jonka 
Life-rahoitus moninkertaistaa, Tiira kertoo. 

– Life-rahoitusinstrumenttiin kuuluu 
kaikkiaan neljä eri ohjelma-aluetta, joista Li-
fe Luonto ja biodiversiteetti on käyttöömme 
sopivin. Sen alle sijoittuvat sekä luonto- ja
lintudirektiivit että Natura 2000 -verkosto, 
Tiira jatkaa.

Yhteistyö Life-hankkeissa on yleistymäs-
sä myös Metsähallituksen sisällä erityisesti 
Luontopalvelujen ja Metsätalouden kesken. 

– Metsätalous on aktiivisesti mukana 
muun muassa Freshabit-hankkeessa, joka 
on hyvä esimerkki integroidusta Life-hank-
keesta. Ensisijaisesti sisävesien suojeluun kes-
kittyvässä Freshabitissa on mukana yhteensä 
noin kolmekymmentä toimijaa, ja siinä on 

Virosta. Myös Metsähallitus Metsätalous on 
mukana hankkeessa. 

Toinen tänä vuonna rahoituksen saanut 
hanke on Rannikko-LIFE, jossa kunnos-
tetaan rannikon ja saariston merkittäviä 
elinympäristöjä, kuten paahdealueita, 
rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita kah-
deksalla suojelualueella Suomenlahdelta 
Perämerelle.   

– Kolmas käynnistyvistä hankkeista on 
Beetles-LIFE, jolla kunnostetaan ja suojel-
laan   kahdeksan harvinaisen kovakuoriais-
lajin elinympäristöjä, Tiira kertoo.

Tiira haluaa muistuttaa, että Life-hank-
keilla on merkittäviä vaikutuksia myös 
työllisyyteen. Nyt käynnistyvien hankkei-
den työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 
kaikkiaan noin 220 henkilötyövuotta.

 – Haluamme osallistaa ja työllistää eri-
tyisesti nuoria, sillä juuri heitä ja kaikkia 
tulevia sukupolvia vartenhan me tätä suo-
jelutyötä teemme, Tiira tuumaa..

yhdistetty eri rahoitusmuotoja, Tiira kertoo. 
Freshabitin kaltaisia laajoja yhteistyö-

hankkeita Tiira kaipaa lisää. Mitä enemmän 
hankkeisiin osallistuu myös kaupunkeja, 
kuntia ja tutkimuslaitoksia, sitä paremmin 
osaaminen ja parhaat käytännöt leviävät.  

Uusia hankkeita                        
käynnistymässä
Lokakuussa Metsähallituksen Luontopal-
velut sai jälleen mittavan Life-rahoituksen 
kolmelle uudelle hankkeelleen, jotka se to-
teuttaa yhdessä laajan kumppaniverkoston 
kanssa. Hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 
20 miljoonaa, ja EU rahoittaa siitä yli 65 
prosenttia.

 – Ensimmäinen Life-hankkeemme oli 
liito-oravan suojelun huomioinut Nuuksio-
LIFE, joka saa nyt jatkoa Liito-orava-LIFE-
hankkeesta. Hanke kattaa koko liito-oravan 
esiintymisalueen EU:ssa, ja siihen osallistuu 
laaja joukko toimijoita sekä Suomesta että 

METSÄHALLITUKSESSA 
KÄYNNISSÄ OLEVAT 
HANKKEET: 
Beetles-LIFE
CoastNet-LIFE
Freshabit-LIFE
Hydrologia-LIFE
Liito-orava-LIFE
Metsäpeura-LIFE
Paahde-LIFE 
Saimaannorppa-LIFE
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Riistapäivät pureutuu 
alan murrokseen
Eräalan huipputapahtumaan Riistapäiville odotetaan tammikuussa 
lähes kolmeasataa asiantuntijaa. Ensimmäistä kertaa tapahtuman 
30-vuotisen historian aikana järjestelyistä vastaa Metsähallitus. 

TEKSTI AKU AHLHOLM • KUVA VASTAVALO
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KALASTAJILLE voi nyt hankkia aineettoman joululahjan, kalastonhoitomaksun. 
Tämän niin sanotun kalastuskortin voi hankkia toisen puolesta esimerkiksi Eräluvat-
verkkokaupassa.

Kalastonhoitomaksun myynti alkoi jo marraskuussa, ja niitä on ostettu esimerkiksi 
isänpäivälahjaksi. Seuraavaksi niitä hankitaan pukinkonttiin.

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Valtion kalaston-
hoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. 
Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin, eikä niihin  
tarvita kalastuslupia.

Valtion kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeros-
sa 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeilla. Lupa on lakisääteisesti 
henkilökohtainen, joten maksun yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. 
Koko vuoden ajaksi hankittu kalastonhoitomaksu on 45 euroa. Viikon ajaksi hankittava 
lupa maksaa 15 euroa ja yhden vuorokauden lupa 6 euroa.

Kalastonhoitomaksukertymä on noussut viime vuodesta noin puoli miljoonaa euroa, 
mikä johtuu hinnankorotuksesta. Kappalemäärässä maksuja on lunastettu aiempaa vä-
hemmän. 

Kalastonhoitomaksu auttaa ylläpitämään ja kehittämään suomalaisia kalavesiä ja kala-
kantoja. Kalavesien käytöstä ja hoidosta vastaavat ensi vuodesta alkaen kalatalousalueet. 
Kalastalousalueet ja vesienomistajat saavat osan kalastonhoitomaksuista, joilla varmiste-
taan, että kalastus on kestävää. Osansa kalastonhoitovaroista saavat myös valtakunnalliset 
kalastusalan neuvontajärjestöt sekä erilaiset kehittämishankkeet.

Lisätietoja: www.eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu..

Kalastonhoitomaksu 
hankitaan nyt joululahjaksi

R
iistapäiviä osaavat odottaa 
kaikki riistan ja metsästyk-
sen parissa työskentelevät. 
Ensi vuonna 15. tammi-
kuuta riistapäiväväki ko-
koontuu 30. kertaa, tällä 

kertaa Seinäjoelle.
Tähän asti tapahtuman järjestämisestä 

on vastannut Luonnonvarakeskus, mutta 
nyt järjestelyvastuu on laitettu kiertämään. 
Ensimmäisenä viestikapulan Luonnonva-
rakeskukselta ottaa Metsähallitus.

– Riistapäivistä on muodostunut insti-
tuutio, joka yhdistää tutkimusta, hallintoa 
ja muita toimijoita. Se on voimaannuttava 
tapahtuma, joka luo alalla työskenteleville 
merkityksellisyyttä, kertoo Metsähallituksen 
erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Bisi on osallistunut Riistapäiville alusta 
asti, ensin riistapäällikkönä ja sittemmin 
Metsähallituksen edustajana. 

– Riistapäivien iltatilaisuus on tietyn-
lainen gaala, joka on ollut joskus hyvinkin 
juhlallinen kaupungin vastaanottoineen, 
Bisi kertoo.

Tapahtuma syntyi                    
tarpeeseen
Riistapäivät syntyi oikeastaan vähitellen, 
muistelee tapahtuman yksi alullepanijois-
ta, emeritusprofessori Harto Lindén, joka 
työskenteli pitkään Riistan- ja kalantutki-
muksessa eli nykyisessä Luonnonvarakes-
kuksessa.

– Olimme aiemmin esitelleet uusimpia 
riistantutkimuksen tuloksia silloiselle Met-
sästäjäin keskusjärjestölle. Sitten laajensim-
me tapaamista ja kutsuimme ministeriön 
mukaan, jolloin tapaamisesta tuli neuvot-
telupäivät, Lindén kertoo.

Vuonna 1990 Jyväskylässä paikalla oli jo 
satakunta alan asiantuntijaa, kun myös pii-
rien väki oli kutsuttu mukaan. Siitä lähtien 
alettiin puhua Riistapäivistä ja osallistuja-
joukko laajeni vuosi vuodelta.

– Jossain vaiheessa yritimme jo rajoittaa 
osallistujien määrää, koska riittävän suuria 
tiloja oli aika vähän.

Tapahtuman paikkakunta on vaihtunut 
joka vuosi, eikä yli 250 ihmisen kokous- ja 
majoitustiloja löydy enää joka alueelta. Ensi 
vuoden tapahtumaan mahtuu enimmillään 
300 henkilöä.

Teemana alan                              
muutos
Lindén on mukana myös 30. Riistapäivil-
lä. Hänet on kutsuttu mukaan jälkiviisaat-
keskusteluun, joka päättää kaksipäiväisen 
tapahtuman. Jälkiviisaat keskustelevat siitä, 
miten riistantutkimus ja koko riista-ala ovat 
viime vuosikymmeninä muuttuneet ja miltä 
asiat näyttävät nyt, kun he ovat jo jättäneet 
vastuun nuoremmille.

Riistapäivien muukin ohjelma keskittyy 
tänä vuonna alan muutokseen: mitkä vie-
raslajit koputtelevat Suomen rajoja seuraa-
vaksi, miten lajien väliset suhteet muuttu-
vat ja kuinka lainsäädäntö on uudistunut? 
Ruotsalaiset kertovat, miten heillä on koettu 
ympärillä aistittavat nopeat uudistukset.

Alustajat esittelevät uusimpia tutkimuk-
sia siitä, miten riista-ala muuttuu ympäris-
tön ja yhteiskunnan murroksessa. Lisäksi 
tapahtumassa on esillä paljon hankkeita, 
joilla muutoksiin on päätetty vastata. Suur-
pedoistakin puhutaan – kuten aina..

RIISTAPÄIVÄT keskittyy ensi vuonna 
muutoksia ennustaviin tutkimuksiin, mut-
ta vakioaihe eli susi säilyy ohjelmassa. Tällä 
kerralla Riistapäivillä kuullaan, miten susi-
uutiset ovat muuttuneet viestinnän ja kielen 
tutkimuksen näkökulmasta.

Lisäksi esillä ovat suurpetojen ja hirvien 
yhteiselo samalla alueella sekä pannoitukset. 
Gerhard Lansinkin juhlaluento käsittelee 
puolestaan ahmojen genetiikkaa.

Muutos on läsnä lähes kaikissa alustuksis-
sa. Sari Holopainen Helsingin yliopistosta 
kertoo, miten tutkijat hyödyntävät riistaka-
meroita jäljittäessään pesärosvoja.

Vierailevat ruotsalaispuhujat kertovat 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta riista-
hallintoon ja  tutkimukseen.

Koko ohjelma on luettavissa 
http://lyyti.fi/p/riistapaivat2019..

Susi on Riista-
päivien vakioaihe

RIISTAPÄIVÄT 
• Tapahtuma järjestetään 
  Seinäjoella 15.–16.1.2019.
• Päivien teema on riista-ala        
  muutoksessa. Istunnot 
  käsittelevät muutosta yhteis-
  kunnassa, ilmastossa ja lajien-
  välisissä suhteissa.
• Riistapäiville voi ilmoittautua 
  31.12.2018 mennessä osoitteessa 
  https://www.lyyti.fi/p/
   riistapaivat2019 
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Ennen kongressin alkua kansainväliset vieraat tutustuivat Napapiirin retkeilyalueeseen.

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Arktisten alueiden 
tulevaisuus turvataan 
yhteistyöllä
Suomen isännöimässä Arctic Biodiversity -kongressissa 
korostettiin maan- ja merienkäytön suunnittelun sekä 
monialaisen yhteistyön tärkeyttä arktisilla alueilla.

TEKSTI JA KUVA MATLEENA YLIKOSKI
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R
ovaniemellä 9.–12. loka-
kuuta järjestetty Arctic 
Biodiversity -kongressi 
oli yksi Suomen Arktisen 
neuvoston puheenjohta-
juuskauden päätapahtu-

mista. Lähes viikon mittainen tapahtuma 
kokosi yhteen luonnonsuojelijoita, tutkijoi-
ta, vaikuttajia sekä teollisuuden, järjestöjen 
ja alkuperäiskansojen edustajia useista eri 
maista. 

Kongressin pääteemoja olivat ilmaston-
muutos, ekosysteemit, luonnon monimuo-
toisuuden suojelun valtavirtaistaminen, 
arktiseen luontoon kohdistuvat uhat, suoje-
lualueet sekä tieto ja tietoisuus. Kongressin 
aikana pidettiin 55 eri aiheisiin pureutuvaa 
istuntoa. 

Metsähallitus osallistui kongressiin mo-
nin tavoin. Omissa istunnoissaan se esit-
teli valtioiden välistä rajapuistoyhteistyötä, 
Suomi–Venäjä-yhteistyötä, Fennoskandian 
vihreää vyöhykettä sekä Zonation-työkalua, 
joka tukee päätöksentekoa suojelualueiden 
hoidossa ja suunnittelussa. Ennen kongres-
sin alkua vieraille järjestettiin kaksi Metsä-
hallituksen isännöimää maastoretkeä. Met-
sähallitus myös otti vastaan kongressivieraat 
Tiedekeskus Pilkkeessä. 

Ilmastokysymys                         
keskustelun ytimessä
– Koko kongressia sävytti ilmaston lämpe-
nemistä kuvaava raportti, jonka hallitus-
tenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC 
julkaisi kongressia edeltävänä maanantai-
na, kertoo Metsähallituksen Luontopalve-

lujen kansainvälisten asioiden johtaja Stig 
Johansson.

Ilmasto lämpenee arktisilla alueilla 2–3 
kertaa muuta maailmaa nopeammin, ja 
myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
arktisilla alueilla voimakkaampia.

– Ikirouta vapauttaa sulaessaan suuria 
määriä metaania, joka on hiilidioksidiakin 
voimakkaampi kasvihuonekaasu, toteaa 
Johansson.

Yhteistyö on                               
välttämätöntä 
Arktisen alueen lämpeneminen ei ole pel-
kästään uhka, vaan se luo myös taloudellisia 
mahdollisuuksia.

– Jäätikköjen sulaminen hyödyttää öljy-, 
energia- ja kaivannaisteollisuutta sekä kulje-
tuksia ja kalastusta. Myös matkailun kasvua 
on näkyvissä, sanoo Johansson.

Kiinnostuksen kasvaessa arktisia alueita 
kohtaan yhteistyö politiikan, talouden ja 
tutkimuksen alan toimijoiden välillä on 
välttämätöntä.

– Ilman yhteistyötä arktisen alueen ke-
hitys tulee olemaan aika hallitsematonta ja 
luonnon sekä alkuperäiskansojen kannalta 
vahingollista.

Yksi keino eri intressien yhteensovitta-
miseen on maa- ja merialueiden käytön 
yhteinen suunnittelu. Metsähallituksella 
on osallistavasta suunnittelusta ja yhteen-
sovittamisesta paljon kokemusta. 

– Etenkin Lapissa kaivannais- ja mat-
kailuteollisuuden, luonnonsuojelun sekä 
metsätalouden yhteensovittaminen on 
keskeisessä roolissa. Saamelaisalueella osal-

listamme saamelaisia ja paliskuntia alueiden 
hoidon ja käytön suunnittelussa. Sovelsim-
me siinä Akwé: Kon -ohjeita ensimmäisenä 
maailmassa, Johansson luettelee.

– Arktisella vyöhykkeellä esimerkiksi 
konfliktitilanteiden ennaltaehkäisemistä 
voisi auttaa, jos korvaamattomimpia luon-
toarvoja analysoitaisiin ja tunnistettaisiin 
eri osapuolten kanssa yhdessä, sanoo Luon-
topalvelujen erikoissuunnittelija Santtu 
Kareksela.

Hyvä apuväline ekologisesti kustannus-
vaikuttavan maankäytön suunnitteluun ja 
yhteiskunnallis-ekologisten kompromis-
sien tarkasteluun on Zonation-ohjelmis-
to. Metsähallituksessakin käytössä oleva 
työkalu kehitettiin alun perin Helsingin 
yliopistossa.

Suomi haluaa edistää                       
poliittista yhteistyötä 
Arktisen alueen suojelussa tarvittavaa tie-
toa on jo olemassa riittävästi. Kongressissa 
nousi kuitenkin esiin huoli siitä, että tieto ei 
välttämättä siirry ympäristöasiantuntijoil-
ta politiikkaan ja teollisuuteen. Tämän toi 
esille myös kongressin avannut tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. 

Niinistön mukaan Suomi haluaa jär-
jestää maailman ensimmäisen arktisen 
huippukokouksen: korkeimman poliitti-
sen tason tapaamisen, jossa ympäristö- ja 
ilmastoasiat olisivat ykkösaiheena. 

– Huippukokous on koko ajan työn al-
la. Keskustelut siitä muiden maiden kanssa 
ovat olleet lupaavia, sanoo arktinen suurlä-
hettiläs Aleksi Hirvonen..

KAKSI LINJA-AUTOA poimii Arctic Biodiversity -kongressin 
kansainvälisiä vieraita kyytiin Hotel Santa Clausin portailta Rova-
niemellä. Toinen bussi on lähdössä Pyhä-Luoston kansallispuistoon, 
toinen tutustumisretkelle suomalaiseen metsätalouteen. Molempia 
busseja isännöi Metsähallituksen väki.

Metsätalousbussissa suomalaisen metsätalouden esittely alkaa jo 
matkalla kohteeseen. Tiukkaa keskustelua käydään niin ilmastovii-
saasta metsätaloudesta kuin turvemaiden metsätalouskäytöstäkin.

Perillä hakkuutyömaalla seurattiin metsäkonetta työssään, ja poron-
erotusaitauksessa kuultiin metsä- ja porotalouden yhteensovittami-
sesta. Lisäksi tutustuttiin monikäyttömetsän luonto- ja kulttuurikoh-
teista muodostuvaan ekologiseen verkostoon. Talousmetsän keskelle 
perustetulla Napapiirin retkeilyalueella juotiin nokipannukahvit. 

Metsien rooli arktisilla alueilla korostuu
Suuria arktisia metsäalueita löytyy Suomen lisäksi Venäjältä, Ruot-
sista, Kanadasta ja Yhdysvaltain Alaskasta. Suomessa arktiseen aluee-
seen luetaan määrittelytavasta riippuen Lapin lisäksi Kainuu ja 
Pohjois-Karjala – samat alueet, joissa Metsähallituksen hallitsemia 
valtion maita on eniten. Metsähallitus ja muut metsätoimijat ovatkin 
halunneet nostaa metsät arktisten kysymysten agendalle. 

– Luonnon monimuotoisuus, hiilidioksidin kierto, taloudellinen 
merkitys – kaikki nämä arktiset näkökulmat liittyvät myös metsään, 
toteaa arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen.

– Silti arktisuutta symboloivat kuvat kertovat useimmiten jäästä 
ja lumesta. Kuvaa pitäisi monipuolistaa, ja sitä on Suomen puheen-
johtajuuskaudella tehtykin..

Metsätaloudessa yhteen-
sovittaminen on arkipäivää
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Metsänjalostuksen 
hyötyjä ei kannata 
menettää
Metsänjalostus on pitkäjänteistä toimintaa, jonka tulokset 
näkyvät vasta vuosikymmenten päästä. Jalostus lisää metsien 
kasvua ja kasvattaa siten myös metsien hiilinielua. 

TEKSTI JA KUVA MATLEENA YLIKOSKI

S
uomessa metsänjalostusta 
on harjoitettu määrätietoi-
sesti 1940-luvulta lähtien. 
Metsänjalostuksen tutkimus 
on keskitetty Luonnon-
varakeskukseen, ja Metsä-

hallitus on yksi jalostuksen käytännön toi-
meenpanijoista. 

Metsähallituksen tytäryhtiö Siemen Fo-
relia Oy:n siemenviljelyksillä kasvaa tällä 
hetkellä jalostettujen puiden ”toinen suku-
polvi”. Ensimmäinen sukupolvi sai alkunsa 
monta vuosikymmentä sitten, kun jalostuk-
seen valittiin eri puolilta Suomea yhteensä yli 
10 000 hyvää puuyksilöä. Kun näitä yksilöitä 
monistettiin varttamalla, saatiin siemenvil-
jelyksille istutettaviin vartteisiin siirrettyä 
puiden parhaat ominaisuudet, kuten nopea 
kasvu, korkea puuaineksen laatu, vähäok-
saisuus ja hyvä taudinkestävyys. Laajempi 
siementuotanto pääsi käyntiin 1980-luvulla. 

Siemen Forelialla on nyt yli 100 siemen-
viljelystä, joiden yhteispinta-ala on lähes 
1 800 hehtaaria. Siemenviljelykset tuottavat 
keskimäärin noin 3 000 kiloa jalostettua 
siementä vuosittain. Kerätyt kävyt kariste-
taan Siemen Forelian karistamolla Saarijär-
vellä, josta siemenet toimitetaan Rovanie-
men siemenkeskukseen varastoitavaksi ja 

sittelyyn on tulossa Avohakkuut historiaan 
-kansalaisaloite, jossa vaaditaan avohakkuis-
ta luopumista valtion metsissä. Jos avohak-
kuista ja jaksollisesta metsänkasvatuksesta 
luovuttaisiin ja siirryttäisiin pelkästään jat-
kuvaan kasvatukseen, myös metsien uudis-
taminen kylvämällä ja istuttamalla loppuisi.

– Jos metsien muodostamaa hiilinielua 
halutaan kasvattaa, jalostuksen hyödyistä ei 
voi luopua, toteaa Siemen Forelian toimitus-
johtaja Mikko Pulkkinen.

Metsänjalostustyö                   
vaatii pitkäjänteisyyttä
Tänä vuonna alkoi maa- ja metsätalousmi-
nisteriön metsänjalostusohjelman uusi viisi-
vuotiskausi, jonka toteuttaja Siemen Forelia 
on. Jos jalostetun siemenen vuotuinen tarve 
vähenee oleellisesti, on myös siemenviljelys-
ten perustamisohjelman tavoitteet arvioitava 
uudelleen. 

Siemenviljelysten perustaminen on kal-
lista, ja niistä saadaan jalostettua siementä 
vasta 15–20 vuoden kuluttua viljelyksen 
perustamisesta.

– Metsänjalostukseen ja siementuotan-
toon liittyvät asiat tulisi pystyä arvioimaan 
riittävän pitkällä aikajänteellä, Lahtinen 
sanoo..

edelleen toimitettavaksi asiakkaille. 

Metsänjalostus lisää               
puuston kasvua
Suomessa metsää uudistetaan pääasiassa 
kolmella eri menetelmällä: istuttamalla, kyl-
vämällä ja luontaisesti uudistamalla. Etelä-
Suomessa istutuksessa ja kylvössä käytetään 
pääasiassa jalostettuja siemeniä ja taimia, 
kun taas pohjoiseen mentäessä paikallista 
metsikköalkuperää olevan viljelymateriaalin 
osuus kasvaa.

Suomen metsien kasvuksi arvioidaan 
tällä hetkellä noin 107 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa. Vielä 1970-luvulla kasvua 
oli puolet vähemmän. Lisääntynyt metsän-
kasvu johtuu parantuneista metsätalousme-
netelmistä ja kasvuolosuhteista – sekä yhä 
enemmän myös jalostuksesta. Jalostetusta 
siemenestä saadun kasvuhyödyn on tutkittu 
olevan 10–20 prosentin luokkaa.

– Suunnitelmat, joissa Suomen metsien 
kasvu nousisi 150 miljoonaan kuutiomet-
riin vuodessa, perustuvat osaltaan siihen, 
että metsänuudistamisessa on käytettävissä 
entistä enemmän ja pidemmälle jalostettua 
materiaalia, sanoo Siemen Forelian markki-
nointijohtaja Kari Lahtinen.

Keväällä 2019 valittavan eduskunnan kä-

METSISTÄ JA PUISTA

> Kaikkien siemenerien laatu ja itävyys tutkitaan 
Siemen Forelian siemenkeskuksessa Rovaniemellä. 
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Männynkäpyjä kerätään huonojen siemenvuosien varalle

METSÄHALLITUS aloitti tänä syksynä 
Pohjois-Suomessa metsikkömännynsiemen-
ten keruun siemenhuollon varmuusvarasto-
jen täydentämiseksi. Metsäpuiden siemen-
ten varmuusvarastojen ylläpito on Metsä-
hallituksen lakisääteinen tehtävä. 

– Varmuusvarastoja tarvitaan, koska 
Pohjois-Suomessa metsäpuiden hyvien sie-
mensatojen väli saattaa olla todella pitkä, 
jopa 10–20 vuotta, kertoo Siemen Forelian 
toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen. 

Edelliset isommat siemenkeräykset järjes-
tettiin vuosina 2002–2004. Nyt siementen 
keruun toteuttaa ensimmäistä kertaa Met-
sähallituksen tytäryhtiö Siemen Forelia Oy 
yhdessä alueellisten metsänhoitoyhdistysten 
ja metsäalan toimijoiden kanssa. Keruun ra-
hoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lämpimän kesän jälkeen männylle on 
kehittynyt laadultaan hyvä ja ennakko-
arvioiden perusteella määrältäänkin koh-
tuullinen siemensato. Tavoitteena on kerätä 
syksyn ja alkutalven aikana 480 000 litraa 
hyvälaatuisia männynkäpyjä. Tästä määrästä 
saadaan 2 500–3 000 kiloa siemeniä. 

– Tavoite on haastava, koska sadossa 
on tänä vuonna paljon alueellisia eroja ja 
otolliset keruuolosuhteet saattavat Lapissa 
lumentulon myötä typistyä muutamaan 
viikkoon.

Männynkäpyjen ostopisteitä on Lapissa 
17 kappaletta, joista useimpia pyörittävät 
paikalliset metsänhoitoyhdistykset. Rova-
niemen seudulla ostopisteestä vastaa Fin 
Forelian Imarin taimitarha. Käpyjen kerää-
miseen puista tarvitaan metsänomistajan 
lupa. Metsähallituksen ja metsänhoitoyh-
distysten maille on pyritty järjestämään 
etukäteen hyvät keruualueet ja tarvittavat 
luvat, jotta keräämään pääsisi helposti. Kä-
pylitrasta maksetaan 1,2 euroa. 

Jos talven olosuhteet ovat otolliset, kä-
pyjen keruuta voidaan mahdollisesti jatkaa 
keväällä. Silloin kerääminen on kantavan 
lumen ja lisääntyvän valon vuoksi helpom-
paa.

– Ennen kevätkeruuta siementen laatu 
pitää kuitenkin arvioida uudelleen. Joskus 
itävyys huonontuu talven aikana merkittä-
västi, Pulkkinen sanoo.. Tänä vuonna käpylitrasta maksetaan 1,2 euroa. 
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– Uudistushakkuusta on noin neljäkymmentä vuotta, ja nyt 
puustoa harvennetaan toisen kerran, Jari Lassila kertoo.
– Uudistushakkuusta on noin neljäkymmentä vuotta, ja nyt 
puustoa harvennetaan toisen kerran, Jari Lassila kertoo.
– Uudistushakkuusta on noin neljäkymmentä vuotta, ja nyt 
puustoa harvennetaan toisen kerran, Jari Lassila kertoo.
– Uudistushakkuusta on noin neljäkymmentä vuotta, ja nyt 
puustoa harvennetaan toisen kerran, Jari Lassila kertoo.

Petri Janttonen esittelee korjuutyön 
etenemistä. 
Petri Janttonen esittelee korjuutyön 
etenemistä. 
Petri Janttonen esittelee korjuutyön 
etenemistä. 
Petri Janttonen esittelee korjuutyön 
etenemistä. 

– Valmistamme muun muassa LVL-
viilupuutuotteita, kertoo Jaakko Huovinen 
Stora Enson Varkauden tehtaalta.

3 • 201834
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M
etsäkone kaataa puuta Metsähallituksen 
harvennuskohteella Varkaus–Pieksämäki-
tien tuntumassa. 

– Tässä on tehty uudistushakkuu vuonna 
1977, nelisenkymmentä vuotta sitten, ja nyt 
puustoa harvennetaan jo toiseen kertaan, 

kertoo tiimiesimies Jari Lassila.  
Mikään maastossa ei vihjaa edelliseen uudistushakkuuseen tai sitä 

seuranneeseen maanmuokkaukseen. Silmien edessä on tuiki tavallista 
hyvin kasvavaa savolaismetsää.

Metsäkoneenkuljettaja Petri Janttonen valitsee poistettavat puut. 
Metsään jätetään kasvatettavien puiden lisäksi pystyyn kuolleita puita 
ja koivusta tehty tekopökkelö. Ne tuottavat lahopuuta siitä riip-
puvaisille lajeille. Myös ennakkoraivauksessa jätetyn riistatiheikön 
Janttonen säilyttää koskemattomana. 

– Kaikin puolin nättiä työjälkeä, jossa monimuotoisuus on otettu 
huomioon Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan mu-
kaisesti, kiittelee Lassila. 

Puusta ympäristöystävällisiä                             
tuotteita 
Leimikolta kaadettu puu kuljetetaan puutavara-autoilla Stora Enson 
Varkauden tehtaalle, jossa siitä jalostetaan monia eri tuotteita. 

– Varkauden biotuotelaitokselle ajetaan joka päivä noin sata puu-
tavarakuormaa. Metsähallituksen hakkuukohde on tehtaan hankinta-
alueeseen nähden ihannepaikalla, lähellä sen ydintä, kertoo Stora 
Enson metsäjohtaja Janne Partanen. 

Varkauden monipuolisesta biotuotelaitoksesta saadaan saha- ja 
höylätuotteita, LVL-viilupuuta, valkaisematonta sellua, mäntyöljyä 
ja tärpättiä, pakkauskartongin pintana käytettävää lineria ja bioener-
giaa. Varkauden vahvuus onkin ainutlaatuinen tuote- ja palveluva-
likoima. 

– Siirryimme muutama vuosi sitten tuottamaan Varkauden teh-
taalla aaltopahvipakkauksen pintakartonkia ja lopetimme paperin-
valmistuksen. Sanomalehtipaperin kysyntä laskee, mutta aaltopah-

vikartongin tarve kotimaassa ja maailmalla kasvaa kovaa vauhtia, 
kun uusiutumattomista raaka-aineista valmistetuille tuotteille, kuten 
muovipakkauksille, on löydettävä ympäristöystävällisempiä korvaa-
jia, kertoo Partanen.

Ratkaisuja tulevaisuuden                                    
haasteisiin
Varkauden tehtaalla valmistetaan ratkaisuja muihinkin aikamme 
haasteisiin ja ilmiöihin, kuten kaupungistumiseen. Tukkipuista 
tehdään muun muassa puukerrostaloissa käytettäviä massiivipuuele-
menttejä. Niitä käytetään esimerkiksi ensi vuonna valmistuvissa 
14-kerroksisessa Lighthouse Joensuussa ja Supercell-peliyhtiön pää-
konttorissa Helsingin Jätkäsaaressa. Rakennuksissa oleva puu sitoo 
hiiltä koko elinkaarensa ajan.

– Vaikka kaikki uudisrakentaminen Suomessa tehtäisiin puusta, 
vastaisi siihen tarvittavan puun määrä vain viiden kesäpäivän puuston 
kasvua, kertoo Partanen. 

Suomi on Euroopan metsäisin maa: maamme pinta-alasta yli 70 
prosenttia on metsää. Metsillä onkin tärkeä merkitys sekä hiilen 
sidonnassa että uusiutuvana raaka-aineena. 

– Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion metsiä hoidetaan ja 
hyödynnetään ilmastoviisaalla tavalla. Hyvin kasvavat metsät sito-
vat hiiltä, ja puusta valmistetuilla kierrätettävillä tuotteilla voidaan 
korvata uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, 
painottaa Metsähallituksen aluejohtaja Markku Vainio..

Savolaismetsien 
puu taipuu moneksi      
Metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä on 
keskusteltu syksyllä vilkkaasti. Kävimme Varkaudessa tutustumassa 
puunkorjuutyömaahan ja seurasimme, kuinka puu päätyy hiiltä 
sitoviin puurakennuksiin sekä ekologisiin pakkausmateriaaleihin.  

Puisia kerrostaloja ja 
ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja

TEKSTI JA KUVAT KEIJO KALLUNKI

Biotuotelaitokselle 
saapuu joka päivä noin 
sata puutavarakuormaa.
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M
arraskuussa eläk-
keelle jäävä Pauli 
Wallenius on työs-
kennellyt yli 40 
vuotta kestäneen 
työuransa aikana 

sekä metsänhoidon, puunhankinnan että 
metsien monikäytön johtotehtävissä. Hän 
on ollut vaikuttamassa moniin Metsähal-
lituksen metsätaloudessa tapahtuneisiin 
muutoksiin. 

– Aloitin työurani vuonna 1976 Metsä-
hallituksen ollessa vielä aika hierarkkinen 
valtion virasto. Sen jälkeen olen työskennel-
lyt eri organisaatiotasoilla eri puolilla maata 
vaihtelevissa ja mielenkiintoisissa tehtävissä, 
Wallenius kertoo.

1990-luvulla Metsähallitus muuttui val-
tion liikelaitokseksi. Samaan aikaan tehtiin 
paljon ennakkoluulotonta kehittämistyötä 
niin toimintatavoissa kuin ympäristöasiois-
sakin.  

– Merkittävä muutos tapahtui vuonna 
1990, kun otimme käyttöön uudet edis-
tykselliset metsänhoito-ohjeet. Niissä ko-
rostettiin metsien ympäristöarvoja ja toi-
menpiteiden pienipiirteistä suunnittelua. 
Monet samat periaatteet ovat voimassa 
vielä nykyäänkin. Kantavana ajatuksena oli 
suunnitella kaikki toimenpiteet niin, ettei 
vahingoiteta ympäristöä tai ympäröiviä 
vesistöjä eikä aiheuteta haittaa riistalle tai 
muille eliölajeille. 

Walleniuksen mukaan 1990-luvulla 
otettiin muutenkin isoja kehitysaskeleita 
erityisesti talousmetsien luonnonhoidossa 
ja vesiensuojelun kehittämisessä. 

– Metsähallitus julkaisi ensimmäisen 
ympäristöoppaansa vuonna 1993, ja tänä 

vuonna oppaasta ilmestyi jo viides uudis-
tettu versio. Otimme myös ensimmäisenä 
käyttöön metsätalouden ympäristö- ja ve-
siensuojeluseurannat. Myöhemmin saman-
tyyppisiä seurantamenetelmiä on käytetty 
yksityismetsien luonnonhoidon seurannas-
sa, Wallenius kertoo.  

Osallistamisen                          
edelläkävijä 
Uudet ajatukset ovat aina kiinnostaneet 
Walleniusta. Hän oli yksi keskeinen henkilö 
osallistavan suunnittelun kehittämisessä ja 
on tehnyt aiheesta myös väitöskirjan. 

– Osallistava suunnittelu toi Metsähal-
litukseen kokonaan uudenlaisen toiminta-
mallin, jossa keskeistä oli sidosryhmien ja 
kansalaisten kuuleminen ja ottaminen mu-
kaan suunnitteluprosessiin. Se oli melkoi-
nen ajattelutavan muutos, joka vaati paljon 
koulutusta, muistelee Wallenius. 

Kansalaisten ja sidosryhmien kuulemista 
hyödynnettiin ensimmäisen kerran laajasti 
Kainuun luonnonvarasuunnitelman laadin-
nassa vuonna 1995. 

– Osallistaminen herätti mielenkiin-
toa aina ulkomaita myöten. Pian siitä tuli 
olennainen osa Metsähallituksen kaikkia 
suunnitteluprosesseja. 

Iso ponnistus oli myös alue-ekologisten 
suunnitelmien laatiminen kaikille yhtenäi-
sille valtion maille. Suunnitelmissa on mää-
ritelty kokonaan toiminnan ulkopuolelle 
rajattavat luontokohteet sekä muut maise-
man, riistan ja monimuotoisuuden kannalta 
tärkeät kohteet. 

– Tällä hetkellä lähes 70 prosenttia Met-
sähallituksen hallinnassa olevista maista on 
suojelualueita tai muita metsätaloustoimien 

ulkopuolelle rajattuja kohteita, muistuttaa 
Wallenius.

Aktiivista toiminnan                            
kehittämistä
Wallenius oli taustavaikuttajana myös val-
tion metsien kulttuuriperintökohteiden 
inventoinnin käynnistämisessä. Vuosina 
2010–2015 toteutettu inventointi kattoi 
lähes neljä miljoonaa hehtaaria valtion mo-
nikäyttömetsiä, ja siinä dokumentoitiin yli 
10 000 kulttuuriperintökohdetta. Kohteet 
on tallennettu Metsähallituksen paikkatie-
tojärjestelmään, ja ne otetaan huomioon 
toimenpiteiden suunnittelussa. 

Wallenius näkee Metsähallituksen ja 
metsäalan tulevaisuuden valoisana. Hän 
korostaa kuitenkin toiminnan aktiivista 
kehittämistä ja yhteistyön merkitystä.                     

– Suomen ja Metsähallituksen metsäta-
lous on kestävää kaikilla eri osa-alueilla, ja 
metsät kasvavat enemmän kuin koskaan. 
Tämä antaa hyvät mahdollisuudet löytää 
ratkaisuja esimerkiksi kiertotalouteen ja 
ilmastonmuutoksen hillintään. Metsähalli-
tuksen tulee kuitenkin kehittää toimintaan-
sa aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti yh-
teistyössä sidosryhmien kanssa sekä tiivistää 
yhteistyötä myös eri vastuualueiden kesken, 
Wallenius painottaa..

Kestävä metsätalous 
edellyttää jatkuvaa kehittämistä
Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Pauli Wallenius 
on pitkän työuransa aikana nähnyt monta metsätalouden 
kehitysharppausta. Hän korostaa jatkuvan kehittämisen 
ja vuoropuhelun tärkeyttä. 

METSISTÄ JA PUISTA

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KEIJO KALLUNKI
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Kestävä metsätalous 
edellyttää jatkuvaa kehittämistä

LUONNONVARAKESKUS (Luke) 
julkaisi lokakuun alussa uusimmat tiedot 
Suomen metsävaroista. Niiden mukaan 
puuston määrä on 2,5 miljardia kuu-
tiometriä ja vuotuinen kasvu 107,0 mil-
joonaa kuutiometriä. Tiedot perustuvat 
valtakunnan metsien 12. inventoinnin 
(VMI12) vuosien 2014–2017 mittaus-
tietoihin. 

VMI12:n mukaan puuston vuotuinen 
kasvu on 1,5 miljoonaa kuutiometriä 
enemmän kuin edellisen VMI11:n mu-
kainen kasvu. Luken mukaan puuntuo-
tannollisesti suurin kestävä hakkuumah-
dollisuus kymmenvuotiskaudelle 2015–
2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä 
runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 
jaksolla vuotuinen hakkuumahdollisuus 
nousee edelleen 93 miljoonaan kuutio-
metriin. 2010-luvulla hakkuut ovat ol-
leet keskimäärin 80 prosenttia kestävästä 
hakkuumahdollisuudesta. Kolmena viime 
vuotena hakkuiden määrä on ollut keski-
määräistä suurempi, mutta silti vain 83 
prosenttia suurimmasta kestävästä hak-
kuumahdollisuudesta.

– Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuo-
tannollisesti kestävälle tasolle, myös luon-
nonhoitoon ja suojeluun olisi panostetta-
va metsien monimuotoisuuden säilyttä-
miseksi. Luke ja Suomen ympäristökeskus 
tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, jossa 
selvitetään lisääntyvien hakkuiden vai-
kutuksia monimuotoisuuteen sekä sitä,  
miten vaikutuksia voitaisiin lieventää. 
Tuloksia on luvassa ensi vuonna, kertoo 
johtava tutkija Kari T. Korhonen Luken 
tiedotteessa. 

Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa 
taustaoletuksena on, että metsien uudista-
misesta huolehditaan. Sen sijaan arviossa 
ei ole otettu huomioon Suomen metsille 
vuosille 2021–2030 asetettavaa metsien 
hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös 
ilmastotavoitteiden toteutumista eri hak-
kuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjana 
Suomen ja EU:n välisille neuvotteluille 
ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuiden 
tasosta..

Suomen metsissä 
on puuta enemmän 
kuin koskaan 

– Lähes 70 prosenttia Metsähallituksen 
hallinnoimista maista on suojelualueita tai 
muita metsätaloustoimien ulkopuolelle 
rajattuja kohteita, Pauli Wallenius muistuttaa.

– Lähes 70 prosenttia Metsähallituksen 
hallinnoimista maista on suojelualueita tai 
muita metsätaloustoimien ulkopuolelle 
rajattuja kohteita, Pauli Wallenius muistuttaa.

– Lähes 70 prosenttia Metsähallituksen 
hallinnoimista maista on suojelualueita tai 
muita metsätaloustoimien ulkopuolelle 
rajattuja kohteita, Pauli Wallenius muistuttaa.

– Lähes 70 prosenttia Metsähallituksen 
hallinnoimista maista on suojelualueita tai 
muita metsätaloustoimien ulkopuolelle 
rajattuja kohteita, Pauli Wallenius muistuttaa.

– Lähes 70 prosenttia Metsähallituksen 
hallinnoimista maista on suojelualueita tai 
muita metsätaloustoimien ulkopuolelle 
rajattuja kohteita, Pauli Wallenius muistuttaa.
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
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Minulle on erityisen tärkeää, 
että saan tehdä harjoituksia 
luonnossa.
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Kaisa Mäkäräinen on jälleen kerran lähdössä innokkaasti 
uuteen kisakauteen. Luonnossa viihtyvällä huippu-urheilijalla 
on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura. Maailmancupin hän 
on voittanut peräti kolmesti – viimeksi viime kaudella.

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen: 

”Luonto on kuntosalini, 
lenkkimaastoni ja 
kilpakenttäni” 

O
lisihan se ollut tyylikästä 
lopettaa maailmancupin 
kokonaisvoittoon, mutta 
jos on paloa itsensä ke-
hittämiseen, niin miksi 
lopettaa? Nautin amma-

tistani edelleen. Tulevia tuloksia ei voi tietää, 
mutta urheilija on ammatissaan jokaisena 
harjoituspäivänäkin. Pyrin nauttimaan täy-
sillä myös niistä, Kaisa Mäkäräinen pohtii.

Mäkäräisen ura ampumahiihtäjänä alkoi 
Joensuussa vuonna 2003, jolloin 20-vuotias 
urheilija tutustui lajiin Kontiolahdella. Yhteis-
työ Metsähallituksen kanssa alkoi pari vuotta 
myöhemmin.

– Metsähallituksen tuki oli todella arvo-
kas asia. Oli korvaamattoman tärkeää, että 
sain Metsähallituksen kulkemaan rinnalleni 
silloin, kun en vielä itse uskonut ihan kaiken 
olevan mahdollista, Mäkäräinen hymyilee. 

Alkuvuosina osa Metsähallituksen tuesta 
tuli metsänistutuksesta – enimmäkseen tai-
mien istuttamisen hoitivat Kaisa Mäkäräisen 
tukijoukot. Nyt Ristijärvellä sijaitseva ”Kai-
san taimikko” on hyvässä kasvussa, minkä 
hiihtäjä itsekin totesi vieraillessaan nimikko-
taimikollaan viime kesänä. 

Tulevaisuudessa metsä saattaa kiinnostaa 
myös sijoituskohteena.

– Perheeni on aina omistanut metsiä ja 
hoitanut niitä itse, joten olen päässyt koko 
ikäni seuraamaan metsän kasvua, hoitoa ja 

hakkuita. Isä on monesti kannustanut minua 
metsänostoon, mutta vielä en ole sitä tehnyt. 
Ala on mielenkiintoinen ja myös sijoituskoh-
teena houkutteleva, mutta koen, että minul-
la pitäisi olla vähän enemmän aikaa siihen. 
Ehkä sitten, kun hiihtohommat loppuvat, 
Mäkäräinen pohtii.

Luonto rauhoittaa
Metsä on Mäkäräiselle myös tärkeä työym-
päristö.

– Monessa lajissa suorituspaikat ja kisa-
areenat ovat sisätiloissa ja halleissa. Minulle 
on erityisen tärkeää, että saan tehdä harjoi-
tuksia luonnossa. Luonto on kuntosalini, 
lenkkimaastoni ja kilpakenttäni. Suomessa 
vuodenaikojen vaihtelu mahdollistaa eri-
tyisen vuorovaikutuksen luonnon kanssa. 
Luonnossa on rauha, ja koen olevani siellä 
onnellinen.

Erityisen mielellään Mäkäräinen harjoitte-
lee Kolin maastossa. 

– Koli on minulle tutuin kansallispuisto. 
Olen varma, että urani jälkeen tulen viet-
tämään vielä enemmän aikaa luonnossa ja 
pääsen tutustumaan paremmin muihinkin 
kansallispuistoihin. 

Kotimaanmatkailu on jäänyt Mäkäräisellä 
viime vuosina vähiin, mutta tulevaisuudessa 
hän haluaisi matkustaa Suomessa enemmän. 
Intohimokseen hän mainitsee vaelluksen eri-
laisissa maastoissa, etenkin pitkillä reiteillä.

– Hyvin merkattuja luontopolkuja ei var-
maan voi koskaan olla liikaa. Luontoa pitää 
helliä ja pitää huoli siitä, että siitä riittää nau-
tintoa meille kaikille monessa eri muodossa.

”Teen parhaani joka päivä”
Tällä hetkellä Mäkäräinen asuu Joensuussa. 
Oma hirsitalo valmistui kaupungin lahjoit-
tamalle tontille vuonna 2016. 

– Hirsitalossa on hyvä asua, sisäilmanlaa-
tu on todella hyvä. Parhaiten sen huomaa, 
kun tulee reissuilta kotiin. Ensimmäinen 
taloprojekti oli hieno ja opettavainen koke-
mus. Olen lopputulokseen suhteellisen tyy-
tyväinen ja viihtyisin kotona enemmänkin. 
Istutusten ja pihahommien kanssa on kiva 
touhuta.

Millaisia ajatuksia tuleva kisakausi herät-
tää urheilijassa? Entäpä jos katsoo pidemmäl-
le tulevaisuuteen?

– Meillä on arvokisat tänä talvena vasta 
maaliskuussa, joten tarvitsen ehkä vähän 
kärsivällisyyttä alkutalveen.

– Haluan tehdä joka päivä kaikkeni, olipa 
kyse sitten harjoitus-, kilpailu- tai lepopäiväs-
tä. Kilpaileminen ja itsensä kehittäminen on 
edelleen kiehtovaa. Jatkan lajin parissa niin 
kauan kuin intohimoa ja terveyttä riittää. On 
kuitenkin selvää, että kovin montaa vuotta 
en todennäköisesti enää kilpaile tällä tasolla. 
Mutta jollakin tavoin kilpaurheilu säilyy elä-
mässäni varmasti aina, Mäkäräinen sanoo..
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YKSI MEISTÄ

Mitä Metsätalouden hankinta-                                          
päällikön tehtäviin kuuluu?
– Vastaan Etelä-Suomen alueella puunkor-
juun ja puukuljetusten sujumisesta yhdessä 
tiimini kanssa. Puunhankinnan ammattilai-
sina pidämme huolta siitä, että puut toi-
mitetaan asiakkaille sovitun aikataulun ja 
laatuvaatimusten mukaisesti. Tiimi vastaa 
myös käytännön toiminnasta ja päivittäi-
sestä yhteydenpidosta korjuu- ja kuljetus-
yrittäjien kanssa.    

Kuinka monta puunkorjuu- 
ja kuljetusyrittäjää Etelä-Suo-
men alueella työskentelee?
– Ostamme kaikki puunkorjuuseen liittyvät 
työt alan yrittäjiltä. Etelä-Suomen alueella 
Metsähallitukselle työskentelee 36 korjuu-
yrittäjää ja 15 autokuljetusyrittäjää, joilla on 
yhteensä kymmeniä työntekijöitä. 

Millä mielin olet siirtymässä 
uusiin tehtäviin?
– Hyvillä mielin, sillä puunhankinta on 
varsin tuttua. Luin yliopistossa pääaineena 
metsäteknologiaa ja aloitin urani Metsähal-
lituksessa kuljetusesimiehenä. Työskentelin 
erilaisissa puunkorjuuseen ja kuljetuksiin 

liittyvissä tehtävissä vuoteen 2002 asti, jol-
loin siirryin puunmyyntitehtäviin. Hyvän 
asiakastuntemuksen ansiosta voin varmasti 
tuoda entistä enemmän asiakasnäkökulmaa 
puunhankintaan. 

Miten digitalisaatio vaikuttaa 
puunkorjuuseen?
– Puunhankintaan liittyvät tieto- ja toimin-
nanohjausjärjestelmät ovat uudistumassa 
ensi vuonna. Ne tehostavat toimintaa ja 
lisäävät yrittäjien vastuuta. LogForcen ja 
WoodForcen ansiosta yrittäjien on yhä 
helpompi suunnitella töidensä toteutusta. 
Metsähallituksen Ohjas-järjestelmän käyt-
töönotto tuo myös puunhankinnan parissa 
työskenteleville entistä paremmat työväli-
neet ohjata ja seurata töiden etenemistä.

Mitä harrastat                           
vapaa-ajalla?
–  Harrastukseni ovat metsämiehelle perin-
teisiä eli kalastan ja metsästän. Harrastan 
myös liikuntaa, ja paljon aikaa kuluu myös 
lasten harrastusten parissa. Olen toiminut 
heidän jalkapallo- ja salibandyjoukkueissaan 
valmentajana ja joukkueenjohtajana. Lisäksi 
luen paljon..

Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuus-
päällikkö Pasi Korteniemi siirtyy ensi vuoden 
alusta uusiin tehtäviin Etelä-Suomen hankinta-
päälliköksi. Puunhankintaan liittyvät tehtävät 
ovat hänelle tuttuja jo uran alkuajoilta. 

TAPAHTUMIA

LISÄÄ LUONTOKESKUSTEN
TAPAHTUMIA OSOITTEESSA
www.luontoon.fi

KUUSAMO NATURE PHOTO 2018 
OULANGALLA 31.12.2018 SAAKKA
Oulangan luontokeskuksessa on esillä Kuu-
samo Nature Photo 2018 -luontovaloku-
vakilpailun palkitut teokset. Kilpailussa oli 
viisi erilaista sarjaa: Luomu, Luonnon tai-
detta, Lapset ja nuoret, Instagram #luonnon-
koordinaatit sekä erikoisuutena Kuusamon 
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Hannu 
Hautala – minun Kuusamoni 150 v. 
Lisätietoja: luontoon.fi/oulanganluontokeskus

RIISTAPÄIVÄT SEINÄJOELLA 
15.–16.1.2019
Riistapäivät on riistahallinnon ja riistan-
tutkimuksen vuosittainen päätapahtuma. 
Järjestelyistä ja ohjelmasta vastaa Met-
sähallituksen Eräpalvelut yhdessä mui-
den julkisen riistakonsernin toimijoiden 
kanssa. Riistapäivien aikana perehdytään 
ilmastonmuutokseen ja lajienvälisiin vuo-
rovaikutuksiin. Lisäksi pohditaan, millaisen 
roolin metsästys ja metsästäjät ovat löytä-
neet alati muuttuvassa yhteiskunnassamme. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: lyyti.fi/p/
riistapaivat2019

KANSALLISPUISTOJA 
MATKAMESSUILLA HELSINGISSÄ 
18.–20.1.2019 
Suomalaiset matkakohteet merenrannalta 
jylhiin metsämaisemiin ovat esillä Pohjois-
Euroopan suurimmassa matkailualan ta-
pahtumassa Matkamessuilla Messukeskuk-
sessa. Suomen kansallispuistot ja erämaa-
alueet esittelevät ulkoilma-aktiviteettejaan, 
joita on tarjolla kaikkina vuodenaikoina. 
Lisätietoja: matka.messukeskus.com

LAPIN 61. METSÄTALOUS-
PÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 
14.–15.2.2019 
Lapin Metsätalouspäivät on metsäammat-
tilaisten, metsänomistajien ja muiden met-
sistä kiinnostuneiden perinteinen tapahtu-
ma. Päivien teemoja ovat kansainväliset 
metsäasiat, käynnissä olevat metsäteolli-
suushankkeet, ojitettujen kitu- ja joutomai-
den käyttö sekä peitteinen metsänkasvatus. 
Lisätietoja: alueluva.fi/meto-lappi/
lapin-metsatalouspaivat

JÄLKI-NÄYTTELY HALTIASSA 
12.5.2019 SAAKKA
Pohjoismaiset valokuvaajat nostavat esiin 
ihmisen luontoon jättämää jälkeä. Näytte-
lyn tarkoituksena on herättää ajatuksia ja 
auttaa selviämään ympäristöahdistuksesta. 
Lisätietoja: haltia.com

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA ANNI KETTUNEN
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Kirpeä karpalo ei pakkasta pelästy, joten marjoja voi poimia lumettomilta 
alueilta vielä joulukuussakin. Erityisen herkullisilta ne maistuvat jäätelön 
ja lämpimän kinuskikastikkeen kaverina vaikkapa jouluaterian päätteeksi. 

Karpaloita ja 
suolaista kinuskia

LUONTO LAUTASELLA
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SUOLAINEN KINUSKIKASTIKE
1           tölkki kookosmaitoa 
1 dl       kookossokeria
1           vaniljatanko 
1 rkl      kookosöljyä
1 tl        hienoa merisuolaa

Mittaa kookosmaito ja kookossokeri kattilaan. 
Lisää vanilijatanko. Kuumenna kiehuvaksi ja 
jatka keittämistä keskilämmöllä seosta 
hämmentäen, kunnes se paksunee eli noin 
20–25 minuuttia.

Nosta kattila liedeltä ja poista vanilijatanko. 
Lisää merisuolaa ja kookosöljy. Sekoita hyvin.
Tarjoa vaniljajäätelön ja karpaloiden kera.

Suola-kinuskikastike on maidoton ja 
gluteiiniton, joten se sopii lähes kaikille. 
Säilytä valmis kastike kannellisessa purkissa 
jääkaapissa. 
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POIKKEUKSELLISEN luminen kevättalvi 2018 aiheutti lumitu-
hoja erityisesti Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun metsissä. 
Puunkorjuu lumituhoalueilta aloitettiin viime kevättalvella, ja se jat-
kuu edelleen osalla alueista.

– Lumituhojen laajuutta kartoitettiin tuoreeltaan viime talvena. 
Vuoden mittaan tuhojen määrä on kuitenkin osoittautunut alku-
vuoden arvioita suuremmaksi. Eniten niitä on ollut Nurmeksen ja 
Valtimon alueella, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuus-
johtaja Heikki Kääriäinen. 

Metsähallitus on ohjannut muilta alueilta puunkorjuukalustoa pa-
himmille lumituhoalueille. Lisäkaluston avulla lumituhojen korjuu 
on saatu päätökseen jo Kainuussa ja Pohjois-Karjalassakin ollaan jo 
loppusuoralla. Sen sijaan Valtimon ja Nurmeksen alueella puunkor-
juu jatkuu pitkälle ensi talveen.

– Erityisesti tämä on vaatinut venymistä Nurmeksen korjuu-
esimies Pasi Jormanaiselta, joka on vastannut puunkorjuun suun-
nittelusta ja ohjauksesta pahimmilla lumituhoalueilla. Myös puun-
korjuuyrittäjät ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti korjuuohjelmien 
muutoksiin, kiittelee Kääriäinen.

Lumituhot ovat kohdistuneet pääasiassa harvennushakkuuikäisiin 
metsiin. Suurin osa korjatusta puusta kelpaa kuitupuuksi. Varsinkaan 
hajakohteilta kaikkea puuta ei saada korjattua, joten metsiin jää myös 
runsaasti lahopuuta. 

– Lumituhojen korjuu on vaikuttanut hakkuiden kohdentami-
seen, mutta sillä ei ole vaikutusta Metsähallituksen kokonaiskorjuu-
määriin, Kääriäinen kertoo..

VUODEN 2018 Puupalkinnon sai Kuhmon keskustassa sijaitseva 
Tuupalan alakoulu ja päiväkoti. Sen arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
Antti Karsikas alt Arkkitehdit Oy:ltä ja Martti Karsikas Arkkiteh-
titoimisto Karsikas Oy:ltä. 

Voittajavalintaa perusteltiin muun muassa sillä, että Tuupalan ala-
aste ja päiväkoti on Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen koulu- ja 
päiväkotirakennus. Rakennuksen arkkitehtuuri on varmaotteista ja 
mieleenpainuvaa. Korkeat katot ja niiden alle kätkeytyvät aulat an-
tavat rakennukselle sen ilmeen ja tekevät siitä helpon käyttää. Talon 
tunnistaa sen kaikista tiloista. Kaunis liikuntasali toimii myös Kuh-
mon Kamarimusiikki -juhlien konserttisalina. Puun tuntu on talossa 
vahvasti läsnä sekä ulkona että sisällä.

Tuomariston mukaan rakennuksen paikallisin voimin tehty laa-
dukas toteutus on hieno esimerkki suomalaisen rakentamisen osaa-
misesta. Hanketta voidaan pitää monella tapaa onnistuneena julkisen 
puurakentamisen suunnannäyttäjänä ja edistäjänä.

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, si-
sustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista 
puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa 
edistävällä tavalla. Palkinnon myöntää Puuinfo. 

Kilpailuun ilmoitettiin 21 ehdotusta, joista esiraati valitsi ehdok-
kaat Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen. Ehdokkaat edustivat 
erittäin monipuolista puun käyttöä rakentamisessa. 

Puupalkinnon yhteydessä järjestettiin myös yleisöäänestys. Ääniä 
annettiin ennätyksellinen määrä, lähes 14 000. Kärkikolmikko sai 
annetuista äänistä yhteensä yli 70 prosenttia. Yleisöäänestyksen voitti 
Tuupalan alakoulu ja päiväkoti 27 prosentilla annetuista äänistä. Toi-
selle sijalle 26 prosentin äänimäärällä ylsi Arkkitehtitoimisto Lappa-
lainen & Korjonen Oy:n suunnittelema Mehtimäen monitoimikatso-
mo ja kolmannelle sijalle 20 prosentin äänimäärällä UKI Arkkitehdit 
Oy:n suunnittelema Pro Nemus -vierailukeskus..

Viime talven lumi-
tuhoja korjataan yhä  

KIRKKONUMMELLA sijaitsevan Porkkalanniemen retkeilypalveluita 
on uudistettu. Alueella on lisätty pysäköintialueita, rakennettu uusia reit-
tejä ja kohennettu taukopaikkoja sekä rakennettu esteettömiä palveluita.

Viitoitettu noin viiden kilometrin pituinen reitistö yhdistää viisi keit-
tokatosta ja kaksi tulipaikkaa palvellen niin patikoijia kuin evästelijöi-
täkin. Veneilijälle Porkkalanniemeltä löytyy vierasvene- ja retkisatamia 
sekä luonnonsatamia.

– Käytettävyyden lisäksi on otettu huomioon luonnon ja kulttuuri-
perinnön arvot sekä virkistyskäyttö. Reitit ja palvelut on keskitetty jo 
käytössä olevalle alueelle siten, että vierailijalle tarjoutuu mahdollisuus 
kokea parhaat maisemat ja vaihteleva luonto: metsät, kalliot ja meri, 
kertoo projektipäällikkö Hanna Ylitalo Metsähallituksesta.

Porkkalanniemen kokonaisuutta on suunniteltu yhdessä alueen omis-
tajien – Metsähallituksen, Kirkkonummen, Vantaan, Helsingin ja Nur-
mijärven sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen – kanssa. Jatkossa 

alueella on sekä Porkkalan luonnonsuojelualue että Porkkalanniemellä 
olevat kuntien ja valtion virkistys- ja luonnonsuojelualueet. Retkeilijälle 
alue näyttäytyy yhtenäisenä saman viitoituksen, opastusmateriaalin ja 
www.luontoon.fi/porkkala-verkkosivun avulla.

Porkkalanniemi on arvokas luontoarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan. 
Pitkälle lounaaseen keskelle Suomenlahtea työntyvällä Porkkalanniemellä 
on vaikutuksensa niin vedenalaisen luonnon olosuhteisiin kuin lintujen 
muuttokäyttäytymiseenkin. Alue on yksi Suomen parhaita lintujen ha-
vainnointipaikkoja erityisesti muuttoaikoina. 

Niemeltä löytyy myös paljon kulttuurihistoriallisia kohteita, kuten 
pronssi- ja rautakautisia hautaraunioita, linnoitustöiden jäänteitä, entis-
ajan merimerkkejä sekä entisten asuinsijojen perustoja pihapiireineen. 
Porkkalan edustan merialueelta löytyy tiheämmin hylkyjä kuin mistään 
muualta Suomesta.

Lue lisää: www.luontoon.fi/porkkala .

Tuupalan koululle 
vuoden 2018 
Puupalkinto

Porkkalanniemi uudistuu retkikohteena

LYHYESTI

TEKSTI SARI HILTUNEN
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VIERASKYNÄ

Petri Heino on ympäristöministeriössä työskentelevä puurakentamisen 
ohjelmapäällikkö. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan hillitä 
tehokkaasti lisäämällä puurakentamista, jota ympäristöministeriö 
pyrkii aktiivisesti edistämään.

I
lmastokysymyksiä pohdittaessa ja erilaisia ilmas-
totoimia suunniteltaessa perusasiat jäävät helpos-
ti liian vähälle huomiolle. Ilmastonmuutosta 
hillitsevien pohdintojen tulva on kyllä tarpeen, 
mutta se ei saisi hukuttaa alleen yksinkertaista 
totuutta: meidän pitäisi ensisijaisesti kuluttaa 

vähemmän sekä energiaa että materiaaleja. Emme voi 
luopua kulutuksesta kokonaan, mutta meidän pitäisi 
oppia valitsemaan ympäristöä vähinten kuormittavat 
vaihtoehdot.  

Ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon valinta 
ei aina ole yksinkertaista, sillä ympäristövaikutusten ar-
viointi voi olla vaikeaa. Kulutuksen kohteena olevasta 
palvelusta tai tavarasta pitäisi 
tehdä koko elinkaareen pe-
rustuva arviointi. Tavaroiden 
osalta ”kehdosta hautaan” 
-ajattelu ei suoraviivaisesti rii-
tä, sillä materia pitäisi saada 
kiertämään mahdollisimman 
pitkään ennen lopullista si-
joituskohdetta – orgaanisen 
materiaalin osalta ennen ener-
giaksi hyödyntämistä. 

Elinkaariarviointi on hyvä 
työkalu, mutta sillä on heikkoutensa: pitäisi osata en-
nustaa tulevaisuutta, joka on aina epävarma. Esimerkiksi 
rakennuksille asetetaan yleensä suunniteltu käyttöikä. 
Suunnitteluvaiheessa tehdyllä koko elinkaaren ympäris-
tövaikutusanalyysillä ei kuitenkaan aina kyetä arvioimaan 
rakennuksen käyttövaiheen energian ja materiaalien kulu-
tusta oikein. Hyvänä esimerkkinä on Helsingin Pasilasta 
juuri purettu asema, joka oli käytössä 27 vuotta; arvioitu 
käyttöikä oli ehkä noin 100 vuotta.

Rakentamisessa, niin kuin kulutuksessa yleensäkin, 
voimme olla varmoja vain tuotteiden valmistuksen ai-
heuttamista päästöistä – jos valmistajat ne kertovat. 
Käyttötarkoitukseen sopivien tuotteiden valinnassa pi-
täisikin päätyä niin sanottuun vähähiilisimpään vaihto-
ehtoon. Rakentamisessa tämä tarkoittaa muun muassa 

puun käyttöä. Teknisesti on jo mahdollista käyttää puuta 
kaikentyyppiseen Suomessa tarvittavaan rakentamiseen:  
tuulimyllyjen torneihin, maantiesiltoihin, suuriin hallei-
hin, kerrostaloihin ja niin edelleen. 

Puun käyttö rakentamisessa on meillä hyvässä myö-
tätuulessa. Tutkimusten mukaan vireillä on useita ker-
rostalo- ja julkisen rakentamisen hankkeita – niin työn 
alla, suunnittelupöydillä kuin toteuttajien unelmissakin. 
Puurakentamisen ohjelmalla ympäristöministeriö pyrkii 
tekemään unelmien toteuttamisesta helpompaa. Suun-
taamme rahoitusta toimiin, jotka akupunktion lailla 
”parantavat” puurakentamisen prosessien kipupisteitä. 
Marraskuussa kohdistimme akupunktioneulan aiheeseen 

”puurakentaminen ja digitali-
saatio” ja rahoitimme yritys-
ten kehittämistoimintaa noin 
800 000 eurolla. Moni rahoi-
tettavista hankkeista liittyy 
elinkaariarviointiin ja sen pa-
rempaan integrointiin osaksi 
suunnitteluprosessia. Tulevai-
suudessa suunnittelupöydillä 
pitää olla enemmän tietoa vä-
hähiilisistä ratkaisuista. 

Päästöjen vähennyksiä pitää 
tehdä pikaisesti. Perinteisessä rakentamisessa rakennusvai-
he aiheuttaa niin sanotun hiilipiikin. Puurakentamisen 
kohdalla tilanne on toinen, sillä rakennusmateriaalien val-
mistus on vähähiilistä ja rakennukseen varastoituu puun 
muodossa hiilidioksidia pois ilmakehästä. Betonin kor-
vaaminen puulla hillitsee siis tehokkaasti ilmastonmuu-
tosta. Tämän asian tiedottamiseen ja konkretisoimiseen 
aiomme panostaa vuonna 2019, jotta rakennusalalla olisi 
käytettävissään riittävästi tietoa viisaiden ja kauaskantois-
ten päätösten pohjaksi..
Lisätietoa ohjelmasta www.ym.fi/puurakentaminen

Ohjelmapäällikkö                                                                                                                 
Petri Heino    

Puurakentaminen 
ilmastokeskustelujen pyörteessä

KUVA TIMO HÄMÄLÄINEN
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Suomalainen luonto tarjoaa hienoja kokemuksia kaikkina vuodenaikoina. 
Perinteisen joulupaketin sijaan voit antaa lahjaksi laatuaikaa luonnossa.  

Järjestä vaikka eväsretki, mökkiviikonloppu tai kalastusreissu.  
Valtion mailta ja vesiltä löytyy sopivia kohteita niin erähenkisille  

kuin retkeilypalveluja arvostavillekin.

LISÄTIETOA METSÄHALLITUKSEN VERKKOSIVUILTA 

WWW.METSA.FI • WWW.LUONTOON.FI • WWW.RETKIKARTTA.FI • WWW.ERALUVAT.FI • WWW.LAATUMAA.FI

Nouda ja tulosta lahjakortti luontoon  
osoitteesta www.metsafi-lehti.fi
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Lahjakortti luontoon


