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V
aalit on käyty ja maahamme neu-
votellaan uutta hallitusta. Arvo-
keskustelu on ollut kiinnostavan 
vilkasta, ja nähtäväksi jää, jatkuu-
ko se yhtä aktiivisena vai hiipuuko 
väittely linjausten vahvistuttua. 

Metsähallitukselta odotetaan paljon. Tulevaisuuden 
hallintaan on kuitenkin monia keinoja, joista määrä-
välein tai tarvittaessa tehtävä strategian tarkistus on 
kenties oleellisin. 

Kiinteistökehityksessä kävimme läpi deep dive 
-kierrokset jokaisessa yksikössämme. Menettelyssä 
koostetaan kattavasti lähivuosien toiminnan toteuma-
tietoa tuotteista ja kohteista, arvioidaan markkinatren-
dejä ja kulutustottumuksia, tehdään kilpailija-arvioita 
sekä hahmotellaan muita toimintaan nyt tai vastaisuu-
dessa vaikuttavia asioita. 

Yhteenvetona muodostimme oletukset ja toimen-
pidelistaukset, jotka tukevat suunnitelmallista työtä. 
Kiinteistökehityksellä on suunta selvillä ja hyvät val-
miudet tuoda osansa strategian päivitykseen. 

Tavoitteemme on mahdollisimman yhtenäinen 
Metsähallitus. Tarkastelen toimintaamme emokonsernin 
liiketoimintayksikkö Kiinteistökehityksestä ja näen, että 
Metsähallituksen laaja osaaminen ja luonnonvarojamme 
mallintava data tarjoavat paljon mahdollisuuksia. 

Mielestäni erityisen tarpeellisia ja uutta kulttuuriam-
me vahvistavia ovat Metsähallituksen läpi joko osin tai 
kokonaan menevät hankkeet. Metadatamme eli toimin-
tamme ydin on useisiin kerroksiin jakautuva paikkatie-
tomme maan pinnalta, yltä ja sen altakin. Tietoa koos-
tamassa ja käyttämässä on osaava väkemme. 

Koska asiat ovat monimutkaisia ja lähestymiskulmia 
on useita, asiantuntijuus työryhmissä ja hankkeissa on 
arvossaan. Yhteiset ponnistukset, kuten tekeillä oleva 

ilmasto-ohjelmamme tai kompensaatiotoiminnan selvitystyö, tarjoavat hyvän mahdollisuuden koota osaamistam-
me yhteen vastuullisen tehtävämme hoitamiseen. Yhdessä tekeminen on yhtenäisyyttä. Toivon, että pitkäjänteinen 
työmme näkyy myös kansalaisille entistä parempina tuotteina ja palveluina sekä selkeyttää Metsähallituksen roolia 
palveluitamme käyttäville. Luontomme on auki 24/7! .
       Hyvää kesää kaikille!

      
       Tikkurilassa 3.6.2019                                                                                                                 
       Tuomas Hallenberg      
       Johtaja, Metsähallitus Kiinteistökehitys

Yhdessä 
tekeminen 
vahvistaa 
yhtenäisyyttä

PALSTAN REUNALTA



52 • 2019

Jenni Haukiolle  
kultainen 
ansiomerkki

AJANKOHTAISTA

METSÄHALLITUS luovutti Flooran päivänä kul-
taisen ansiomerkin rouva Jenni Haukiolle, joka on 
toiminnallaan innostanut suomalaisia luontoon ja 
edistänyt puupohjaisten innovaatioiden tunnettuutta.

Rouva Haukio vastaanotti Metsähallituksen kul-
taisen ansiomerkin 13.5. järjestetyissä 160-vuotis-
juhlavuoden juhlallisuuksissa Suomen luontokeskus 
Haltiassa.

– Rouva Jenni Haukio on toiminut aktiivisesti ja 
oma-aloitteisesti luonnon lähettiläänä sekä toiminnal-
laan että esimerkillään. Hän on muun muassa ollut 
Suomen luonnon päivän suojelija vuodesta 2013, jol-
loin juhlapäivää vietettiin ensimmäistä kertaa. Tämä 
on merkittävällä tavalla auttanut päivää vakiintumaan 
yhdeksi suomalaisille rakkaista juhlapäivistä ja saamaan 
siitä liputuspäivän, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti 
Hyttinen sanoi ansiomerkin luovutuspuheessaan.

Metsähallitus arvostaa myös rouva Haukion kiin-
nostusta kestäviin ja innovatiivisiin puupohjaisiin 
tuotteisiin. Hyvänä esimerkkinä on hänen suurta 
huomiota herättänyt pukunsa itsenäisyyspäivän juh-
lavastaanotolla 2018. Puku oli valmistettu 100-pro-
senttisesti koivusta tehdystä Ioncell-kankaasta. Puvun 
kangas tehtiin osana Aalto-yliopiston tutkimusta.

– Rouva Haukio on myös aktiivisesti viestinyt eri 
kanavissa Suomen luonnon ainutlaatuisuudesta ja kes-
tävästä luonnonvarojen käytöstä sekä ilmaissut huolen-
sa lasten ja nuorten vieraantumisesta luonnosta. Hä-
nen luontoaiheiset runonsa koskettavat tunteitamme. 
Kaiken tämän ansiosta suomalaiset varmasti arvostavat 
luontoamme ja luonnonvarojamme yhä enemmän, 
pääjohtaja Hyttinen sanoi..

Pääjohtaja Pentti Hyttinen ja hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen (oik.) 
luovuttivat kultaisen ansiomerkin rouva Jenni Haukiolle.  

MONET luonnonyrtit 
ovat parhaimmillaan 
keväällä ja alkukesästä. 
Luonnonyrtit sopivat 
tuoreena esimerkiksi 
salaatteihin, ja niitä voi 
myös säilöä kuivaamalla 
tai pakastamalla. Kerää 
talteen vaikkapa nokkos-
ta, voikukkaa ja ketun-
leipää!  

SUOMESSA puiden 
kasvukausi on lyhyt: 
mänty kasvaa pituutta 
Suomessa lähinnä kesä-
kuussa, jolloin latvakas-
vain saattaa venähtää 
useamman sentin vuo-
rokaudessa. Puun pak-
suus alkaa kasvaa yhtä 
aikaa pituuden kanssa, 
ja kasvu voi jatkua vielä 
elokuunkin puolelle. 

MAKSAMALLA kalas-
tonhoitomaksun varmis-
tat kotimaisten kala-
vesien kunnon, moni-
puolisuuden ja kestä-
vyyden. Maksu täytyy 
maksaa, jos on iältään 
18–64-vuotias ja kalastaa 
vieheellä tai pyydyksillä. 
Onkimiseen ei tarvita 
kalastuslupia. Hanki lupa 
osoitteesta Eräluvat.fi.

SEURAA juhlavuottamme 
sosiaalisessa mediassa
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Metsät megatrendien 
ytimessä
Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen 
ja monet muut megatrendeiksi nimetyt ilmiöt nivoutuvat tavalla 
tai toisella metsiin. Metsien käytöstä etsitään nyt kiivaasti sekä 
syitä että ratkaisuja moniin maailmanlaajuisiin ongelmiin.

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA OLLI-PEKKA ORPO

P
itäisikö hakkuita rajoittaa 
radikaalisti, jotta metsien 
hiilinielut kasvaisivat? Vai 
pitäisikö hakkuita sitten-
kin jopa lisätä, jotta meriä 
uhkaava muovi voitaisiin 

korvata biohajoavilla tuotteilla ja runsaasti 
hiilidioksidipäästöjä tuottava teräs- ja be-
tonirakentaminen ympäristöä vähemmän 
kuormittavalla puurakentamisella? Mikä 
on metsien merkitys taloudellisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin turvaajana? Entä miten 
turvata luonnon monimuotoisuus? 

Kysymyksiä on valtava määrä ja oikeiden 
vastausten löytäminen vaikeaa – erityisesti 
suurista linjoista vastaaville päätöksente-
kijöille. Tulevaisuudessa päättäjien vastuu 
kasvaa entisestään, sillä monilla metsien 
käyttöön liittyvillä päätöksillä on yhä laaja-
alaisemmat ja kauaskantoisemmat vaiku-
tukset. Päätösten seuraukset eivät rajoitu 
valtion rajojen sisään, joten kansainvälisen 
yhteistyön tarve ja merkitys kasvavat.   

– On selvää, että metsätaloutta tarvi-
taan jatkossakin. Yhtä selvää on myös se, 
että metsien käytön on oltava kestävää. 
Kaikessa metsiin liittyvässä kansainvälisessä 
yhteistyössä korostuvat nyt YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030, jo-
ka pyrkii edistämään ihmisten hyvinvoin-
tia ympäristön kannalta kestävällä tavalla, 
kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä 
maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.   

Metsäasioiden kansainvälistyminen nä-
kyy myös valtioneuvoston hyväksymässä 
Kansallisessa metsästrategiassa, joka päivi-

tettiin viime helmikuussa. 
–  Kansallinen strategia on nyt ensim-

mäistä kertaa linkitetty myös maailman-
laajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. 
Kansallinen Metsästrategia 2025 -päivi-
tyksessä painotetaan voimakkaasti muun 
muassa ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaamista.

EU:lla ei yhteistä                        
metsäpolitiikkaa
EU:lla ei ole virallisesti yhteistä metsäpoli-
tiikkaa, mutta metsiin ja metsien käyttöön 
liittyviä velvoitteita tulee monelta eri sekto-
rilta. Metsätalouteen joko suoraan tai välilli-
sesti vaikuttavia asetuksia ja direktiivejä tu-
lee erityisesti EU:n maatalous-, ympäristö-, 
energia- ja ilmastopolitiikasta. 

Monelta suunnalta tulevia velvoitteita 
pyritään koordinoimaan EU:n metsästrate-
gian avulla. Strategia ulottuu vuoteen 2020 
asti, joten päivittäminen on nyt tulossa ajan-
kohtaiseksi.  

– Yksi heinäkuussa alkavan EU:n pu-
heenjohtajuuskautemme tärkeimmistä ta-

voitteista onkin käynnistää keskustelu EU:n 
metsästrategian sisällöstä. Kestävän kehityk-
sen tavoitteet on otettava huomioon myös 
sitä päivitettäessä, Seppä painottaa.

Metsästrategian lisäksi Suomen EU:n 
puheenjohtajuuskauteen ajoittuvia asioita 
ovat muun muassa EU:n yhteiseen maata-
louspolitiikkaan liittyvät uudistukset, joihin 
kytkeytyy metsätalouteen liittyviä toimen-
piteitä. Toinen esimerkki ajankohtaisista 
aiheista on kestävään sijoittamiseen liittyvä 
lainsäädäntöaloite, jossa määritellään myös 
kestävän metsäsijoittamisen kriteerit. 

Suomen näkemyksen mukaan metsä-
asioissa toimivallan pitää pysyä jäsenmailla, 
mutta sujuvaa yhteistyötä eri jäsenmaiden 
ja komission välille tarvitaan lisää.

– Pyrimme puheenjohtajuuskaudellam-
me saamaan muutoksia tiettyihin toiminta-
tapoihin. Pidämme tärkeänä, että metsäalan 
osaamista tuotaisiin metsäsektoriin liitty-
vien aloitteiden valmisteluun mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa, jotta aloitteet oli-
sivat nykyistä paremmin valmisteltuja ennen 
kuin ne tulevat ulos komissiosta.

Yhteistyö Euroopan metsäasioissa on sy-
venemässä myös EU:n ulkopuolisten mai-
den kanssa: Euroopan metsäsopimusneuvot-
telut on päätetty käynnistää uudelleen noin 
viiden vuoden tauon jälkeen. Tavoitteena on 
saada aikaan kattava sopimus, joka ottaa ta-
sapuolisesti huomioon metsien taloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset arvot. 
Oikeudellisesti sitova sopimus edistäisi sekä 
metsäsektorin toimintaedellytyksiä että kes-
tävää metsätaloutta.

Metsien käytön 
pitää olla 
kestävää.
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– Kyse on siis yleiseurooppalaisesta pro-
sessista. Jos neuvottelut ehtisivät käynnis-
tyä syksyllä, Suomi käyttäisi neuvotteluissa 
EU-maiden puheenvuorot. Siinä meillä olisi 
aikamoinen vastuu – ja työmäärä myös.

Ilmastonmuutokseen              
varauduttava
Sepän mukaan tietämys metsien kokonais-
valtaisesta merkityksestä kasvaa nyt nopeas-
ti. Kun ilmastonmuutoksen torjunta käyn-
nistyi YK:n ympäristö- ja kehityskonferens-
sissa vuonna 1992, ei metsien roolia kaikessa 
laajuudessaan vielä oikein ymmärretty. 

– Riossa solmittiin useita kansainvälisiä 
ympäristösopimuksia: ilmastosopimuksen 
lisäksi aikaan saatiin biodiversiteettisopimus 
ja sopimus aavikoitumisen torjumisesta. 
Metsäsopimuksestakin neuvoteltiin, mut-
ta siitä ei päästy yhteisymmärrykseen. Nyt 
kuitenkin tiedetään, että keskeisiin ympäris-
tötavoitteisiin on mahdotonta päästä ilman 
metsien kestävää käyttöä, Seppä sanoo.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liitty-
vät tavoitteet ovat jääneet toistaiseksi saa-
vuttamatta, joten keskusteluihin on noussut 
myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

– Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
ei tarkoita sitä, että nostamme kädet ylös 
alistumisen merkiksi. Työtä ilmastonmuu-
toksen pysäyttämiseksi on jatkettava, mutta 
tosiasiat on syytä tunnustaa. Ilmastonmuu-
toksen vaikutukset näkyvät jo, ja meidän 
on vahvistettava metsien sopeutumiskykyä.

Metsiä pitää                         
käyttää ja vaalia
Monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 
voidaan edistää harjoittamalla kestävää met-
sätaloutta ja hoitamalla metsiä aktiivisesti.   

– Jos hakkuut lopetettaisiin kokonaan, 
seuraukset olisivat monin tavoin kohtalok-
kaat – myös ympäristölle. Hoitamattomat 
metsät luovat erinomaiset olosuhteet kaar-
nakuoriaisten ja muiden tuholaisten leviä-
miselle sekä hallitsemattomille metsäpaloil-
le, Seppä huomauttaa. 

Esimerkiksi Seppä nostaa kaarnakuoriais-
ten Tšekissä viime kesänä aiheuttamat tu-
hot, joiden leviämisen estämiseksi maahan 
jouduttiin säätämään poikkeuslaki.  

 – Poikkeuslain mukaan hakkuut oli 
rajoitettava ainoastaan tuhoalueille, jotta 
sinne saataisiin riittävästi korjuukalustoa ja 
työntekijöitä. Tuhojen laajuudesta kertoo se, 
että pelkästään tuhoalueilla hakattiin met-
sää enemmän kuin vuodessa keskimäärin. 
Ilman järeää poikkeuslakia tuhot olisivat 

– Talousmetsien kestävä käyttö pitäisi valtavirtaistaa, ja tässä työssä suomalaisilla 
olisi paljon annettavaa, Teemu Seppä sanoo.
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olleet vieläkin suuremmat.
Hoitamatta jätetyt metsät lisäisivät myös 

myrskytuhojen todennäköisyyttä. 
 – Aktiivinen metsänhoito on nyt entis-

täkin tärkeämpää. Puulajien valintaan pitäisi 
kiinnittää enemmän huomiota, ja ilmaston-
muutos on pidettävä mielessä metsänhoitoa 
suunniteltaessa.  

– Kestävän metsätalouden avulla var-
mistetaan metsien kasvukuntoisuus, jolloin 
metsät pysyvät hiilinieluina tulevaisuudessa-
kin. Samalla voimme jalostaa puusta inno-
vatiivisia tuotteita fossiilisista raaka-aineista 
valmistettujen tilalle, luoda uusia työpaik-
koja ja saada vientituloja hyvinvointivaltion 
ylläpitämiseen. Eikä myöskään pidä unoh-
taa metsien itseisarvoa monenlaisen hyvin-
voinnin lähteenä. 

Metsäosaamistamme             
arvostetaan maailmalla
Suomalaisten metsäosaamista arvostetaan 
maailmalla, ja osaamisellemme on nyt en-
tistä enemmän kysyntää. Seppä sanoo toivo-
vansa, että kestävästä metsätaloudesta tulisi 
vallitseva käytäntö kaikkialla. 

– Talousmetsien kestävä käyttö pitäisi 
valtavirtaistaa, ja tässä työssä suomalaisilla 
olisi paljon annettavaa. Jos tässä onnistut-
taisiin, hyödyt olisivat valtavan suuret.   

Suomalaisten osaamisesta on kiinnostu-
nut muun muassa Kiina, jonka kanssa Suo-
mi on tehnyt metsäyhteistyötä jo 1980-lu-
vulta alkaen.  

Muun muassa Metsähallituksen Luon-
topalveluilla on ollut kiinalaisten kanssa 
useampiakin yhteistyöhankkeita. Viime 
syksynä kiinalaiset kertoivat Luontopalve-
lujen johtajalle Timo Tanniselle toivovansa 
suomalaisilta apua uuden kansallispuiston 
hallinnon suunnitteluun ja rakentamiseen.

– Uutta puistoa suunnitellaan jättiläis-
pandojen asuinalueille Sichuaniin ja Gan-
suun, ja se on kooltaan noin 2,2 miljoonaa 
hehtaaria.  

Seppä kertoo, että kiinalaiset haluavat 
laajentaa yhteistyötä ja saada oppia myös 
Suomen valtion metsien hoidosta ja metsä-
taloudesta – aiemmin heidän kiinnostuksen-
sa on kohdistunut lähinnä yksityismetsiin. 

– Metsähallitus Metsätalous Oy:n toi-
mitusjohtaja Jussi Kumpula vieraili touko-
kuussa suomalaisdelegaation kanssa Kiinas-
sa, ja nyt pää yhteistyölle on avattu tälläkin 
saralla..

Eustafor edistää 
valtion metsien 
vastuullisuutta
Valtion metsäorganisaatioita edustava Eusta-
for haluaa toiminnallaan lisätä vuoropuhelua 
ja edistää kestävää eurooppalaista metsäpo-
litiikkaa. Maiden rajat ylittävien haasteiden 
ratkaisemisessa kansainvälisen yhteistyön 
ja Eustaforin kaltaisten toimijoiden merkitys 
korostuu.

T
he European State Forest Association eli Eustafor edustaa euroop-
palaisten valtioiden metsäyhtiöitä, liikelaitoksia ja virastoja, jotka 
haluavat edistää kestävää metsänhoitoa ja puuntuotantoa. Järjestön 
päätehtävä on toimia valtion metsiä hallinnoivien organisaatioiden 
vahvana yhteisenä äänenä Euroopassa sekä edistää valtioiden met-
sänhoidon yleiseurooppalaisia periaatteita ja EU:n metsästrategian 

pääperiaatteita. 
– Tarjoamme jäsenillemme foorumin, jossa ne voivat jakaa tietoa, kokemuksia ja 

hyviä käytäntöjä sekä oppia toinen toisiltaan. Tavoitteenamme on myös lisätä uu-
siutuvien raaka-aineiden ja niihin liittyvien ekosysteemipalvelujen aktiivista käyttöä, 
Eustaforin toimitusjohtaja Piotr Borkowski kertoo. 

Kestävällä metsäpolitiikalla                                                          
vastataan globaaleihin haasteisiin
Eustafor seuraa aktiivisesti eurooppalaista yhteiskunnallista keskustelua ja metsäpoli-
tiikan kehitystä. Globaalit haasteet näkyvät Borkowskin mukaan vahvasti Eustaforin 
toiminnassa ja sen uusimmassa, vuosien 2019–2021 strategiassa. 

– Kysymykset metsien hoidon vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja luonnon mo-
nimuotoisuuteen ovat toiminnassamme keskeisiä. Haluamme korostaa, että ilmaston-
muutoksen hillitsemisen lisäksi pitää muistaa myös muutokseen sopeutuminen, sillä 
muuttuvat ilmasto-olosuhteet aiheuttavat yhä suurempia riskejä Euroopan metsille. 
Pyrimme myös osoittamaan, että valtion metsien hoito ei ole ristiriidassa luonnon 
suojelun kanssa vaan voi myös lisätä monimuotoisuutta.

Valtion hallinnoimiin metsiin kohdistuu paineita myös metsien monikäytön 
sekä bio- ja kiertotalouden näkökulmasta. Monikäyttömetsät nähdään toimeentulon, 
sosiaalisten hyötyjen ja erilaisten ekosysteemipalveluiden tarjoajina, ja metsien hoi-
dossa tulee ottaa nämä toiveet ja odotukset kestävästi huomioon.

– Metsänhoito tarjoaa yhteiskunnalle laajan kirjon ekosysteemipalveluita. Bio-
talouden globaalin kehityksen kannalta elintärkeitä asioita ovat alhaalta ylöspäin 
suuntautuva lähestymistapa sekä paikallisten biotalouksien roolin vahvistaminen. 
Erilaiset pilottihankkeet voivat tarjota innovatiivisia ratkaisuja biotalouteen, kunhan 
ne analysoidaan ja suunnitellaan huolellisesti, Borkowski sanoo.
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Eustafor edistää 
valtion metsien 
vastuullisuutta

Tulevaisuuteen                        
vaikutetaan Brysselissä
EU-politiikalla ja lainsäädännöllä voi olla 
suuri vaikutus siihen, miten Euroopan metsiä 
tulevaisuudessa hoidetaan. Eustafor edistää 
valtion metsien kestävää käyttöä pääasiassa 
Brysselistä käsin vaikuttamalla päätöksente-
koon EU:n eri toimielimissä. Yleiseurooppa-
laiseen kehitykseen se vaikuttaa esimerkiksi 
Forest Europe -prosessin, YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sekä YK:n Euroopan ta-
louskomission kautta. 

– Haluamme tarjota metsien kestävästä 
hoidosta arvokasta, käytännön kokemuk-
seen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
Teemme yhteistyötä metsäsektorin eri toimi-
joiden kanssa ja edistämme myös tutkimusta 
ja innovointia, Borkowski kertoo.

Jotta Eustafor pystyisi vastaisuudessakin 
vaikuttamaan tehokkaasti EU-päätöksente-
koon, järjestön viestintäryhmä on ryhtynyt 
valmistelemaan tiiviitä, selkeitä ja käytännön 
työhön vahvasti kytkeytyviä pääviestejä, joil-
la korostetaan aktiivisen ja kestävän metsän-
hoidon merkitystä. Viestien on tarkoitus olla 
valmiina, kun uudet päättäjät ovat vaalien 
jälkeen asettuneet Brysseliin..

Monikäyttömetsät 
tarjoavat toimeen-
tuloa, sosiaalisia 
hyötyjä ja erilaisia 
ekosysteemipalveluja.

– Tarjoamme jäsenillemme foorumin, jossa ne 
voivat oppia toinen toisiltaan, sanoo Eustaforin 
toimitusjohtaja Piotr Borkowski.

EUSTAFOR
• Lyhenne sanoista The European State Forest Association.

• Edustaa valtion liikelaitoksia, metsäyhtiöitä ja virastoja, jotka haluavat 
 panostaa kestävään metsänhoitoon ja puuntuotantoon. 

• Perustettu Brysselissä vuonna 2006.

• Metsähallitus on yksi järjestön perustajista. Pääjohtaja Pentti Hyttinen 
 toimii järjestön varapuheenjohtajana.

• Tällä hetkellä 34 jäsentä 24:stä Euroopan maasta. 

• Jäsenyys on avoin kaikille Euroopan maille. EU:n jäsenvaltioista tulevat 
 henkilöt voivat valita joko äänestysjäsenyyden tai tarkkailijan aseman. 
 EU:n ulkopuoliset jäsenet ovat tervetulleita tarkkailijoiksi.
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Lehtipuut

Havupuut

Jäsenten hallinnoimat 
valtion metsät yhteensä 
(tuhansia hehtaareja)

Jäsenmaiden valtion 
metsät yhteensä:
37 336 000 hehtaaria

Eustaforin jäsenet vuonna 2016, jonka jälkeen 
mukaan ovat liittyneet jäsenet myös Serbiasta ja 
Espanjasta.

* Ranskan merentakaisten alueiden hallinnoimat 
valtion metsäalueet (2 503 700 ha) puuttuvat 
kartasta.

ESPANJA

SERBIA
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Valtion mailta 
kestävää hyvinvointia
Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen 
vertaa Metsähallitusta ukkosenjohdattimeen. Metsähallituksen 
keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen valtion maa- ja vesi-
alueisiin kohdistuvia osittain ristiriitaisiakin odotuksia.  

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MAIJA ASTIKAINEN

V
altiokonttorin pääjoh-
tajana toimiva Timo 
Laitinen korostaa Met-
sähallituksen toimin-
nassa luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja eri 

tavoitteiden yhteensovittamista. 
Laitinen on toiminut Metsähallituksen 

hallituksen puheenjohtajana keväästä 2016. 
Hallituksen tärkein tehtävä on ohjata ja 
valvoa liikelaitoksen toimintaa ja vastata 
sen strategisesta johtamisesta.  Metsähalli-
tuksen strategia päivitettiin viime syksynä 
ja vastuullisuus nivottiin läpileikkaavaksi 
osaksi strategialinjauksia. 

– Vastuullisuus on laaja kokonaisuus, 
joka ulottuu kaikkeen toimintaan. Sitä jän-
tevöittämään Metsähallitukseen on laadittu 
vastuullisuusohjelma ja sen osana toiminta-
tapaohje. 

Metsähallituksen perustamisesta tulee tä-
nä vuonna kuluneeksi 160 vuotta. Laitinen 
kertoo selailleensa hiljattain Metsähallituk-
sen 150-vuotishistoriikkia. 

– Sitä lukiessa huomaa, että Metsähalli-
tus on aina pyrkinyt toimimaan vastuullisesti 
kunkin ajan ja yhteiskunnan tarpeiden mu-
kaisesti. Esimerkiksi sotien jälkeen valtion 
metsillä oli merkittävä rooli maan jälleen-
rakentamisessa ja sotakorvausten maksami-
sessa. 

Nykypäivän isoja haasteita ovat muun 
muassa ilmastonmuutoksen hillintä sekä 
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. 
Metsähallituksen toiminnalla on tärkeä 
merkitys myös näitä haasteita ratkottaessa, 
mutta se vaatii jatkuvaa toiminnan kehittä-
mistä. Myös tulevaisuuden osaajat edellyttä-
vät työnantajalta kestävää toimintaa, ja vas-
tuullinen työnantajakuva luo kilpailukykyä 
työmarkkinoilla. 

Valtion monikäyttömetsät ja luonnon-
suojelualueet toimivat jo nyt merkittävinä 
hiilinieluina ja  varastoina. Ne tuottavat 
myös uusiutuvaa raaka-ainetta, virkistys-
mahdollisuuksia sekä tuloja valtiolle. Lisäksi 
Metsähallituksen toiminnalla on merkittä-
viä aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Varsinkin Lapissa valtion mailla on iso 
merkitys. Laitisen mukaan monet ajankoh-
taiset suunnitelmat, kuten pohjoiseen suun-
nitellut tehdasinvestoinnit, kaivoshankkeet 
tai vaikkapa Jäämeren rata, joko sijoittuvat 
pääosin valtion maille tai hyödyntävät niiltä 
saatavia luonnonvaroja.

– Päätökset näiden toteuttamisesta teh-
dään kuitenkin muualla. Sama koskee myös 
esimerkiksi uusien kansallispuistojen perus-
tamista tai valtion metsistä haluttua tuottoa. 
Ne ovat pitkälti poliittisia päätöksiä, jotka 
tehdään Metsähallituksen ulkopuolella. 

Metsähallituksen tehtävänä on toimia 
omistajapoliittisten linjausten toteuttajana 
ja tuottaa monipuolista käytännön tietoa 
poliittisen päätöksenteon tueksi, liittyipä 
se luontoon tai taloudellisiin vaikutuksiin.

– Toiminnan tulee kuitenkin aina olla 
kestävää ja vastuullista. Tärkeä strategiassakin 

Metsähallituksen hallitus 1.4.2019–31.3.2022
Puheenjohtaja, pääjohtaja Timo Laitinen, valtiokonttori
Varapuheenjohtaja, vesihallintojohtaja Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet:
luontovalvoja Pekka Hautala, Metsähallituksen henkilöstön edustaja
hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy
kirkkoherra Simo Rundgren, Kolari, alueiden edustaja
talous-, kehitys- ja HR-johtaja Jussi Saukkonen, Isku Interior Oy
ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö
tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus

mainittu periaate on myös ylisukupolvisuus. 
Päätökset eivät voi perustua kvartaalitalouteen, 
niiden vaikutuksia täytyy arvioida 50 tai sadan 
vuoden tähtäimellä.  

Laitisen mukaan Metsähallitus tarvitsee 
monenlaisia kumppanuuksia ja tiivistä vuo-
rovaikutusta myös Metsähallitukseen kriitti-
sesti suhtautuvien tahojen kanssa. 

– Valtion maihin kohdistuvien erilaisten 
odotusten yhteensovittaminen ei ole helppo 
tehtävä. Se vaatii laajaa vuoropuhelua eri si-
dosryhmien kanssa ja kykyä löytää mahdol-
lisimman hyviä kompromisseja. 

Käytännössä yhteensovittamista tehdään 
alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa, jot-
ka laaditaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
Metsähallituksen hallitus hyväksyi hiljattain 
Lapin luonnonvarasuunnitelman. 

– Metsähallitus toimii tavallaan ukko-
senjohdattimena kutsumalla eri näkemyksiä 
edustavat tahot saman pöydän ääreen pohti-
maan valtion maiden mahdollisuuksia sekä 
toiminnan linjauksia. 

Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka 
tuottavat yhteiskunnalle suurimman koko-
naishyödyn ja aiheuttavat mahdollisimman 
vähän haittaa luonnolle ja ympäristölle..

> – Metsähallitus tulouttaa valtiolle 
vuosittain noin sata miljoonaa euroa, 
kertoo Timo Laitinen.
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TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN 

K
estävä luontomatkailu 
kuulostaa terminä hie-
nolta: luontoa suojeleval-
ta ja eettisesti kestävältä. 
Mutta mitä se käytän-
nössä tarkoittaa?

 – Sitä, että me kaikki luonnossa toimivat 
teemme yhteistyötä, jotta matkailu sujuisi 
suojelualueilla, UNESCOn maailmanpe-
rintökohteissa ja kaikilla muillakin luonto-
kohteilla mahdollisimman hyvin ja luontoa 
säästäen, vastaa Metsähallituksen Luonto-
palvelujen Lapin alueen kehittämispäällikkö 
Joel Erkkonen.

 Erkkosen mukaan retkeily ja luonto-
matkailu sopivat mainiosti myös metsäta-
louden monikäyttömetsiin. Metsähallitus 
voi suunnitellusti ohjata sinne myös sellaisia 
luontomatkailutoimintoja, jotka eivät suo-
jelualueille sovi.

 – Moottorikelkkailu ja muu motorisoitu 
liikkuminen ovat tästä hyviä esimerkkejä. 
Loppujen lopuksi aika monet matkailun 
aktiviteetit sopivat Metsähallituksen hal-
linnoimille maa- ja vesialueille, kunhan ne 
suunnitellaan niin, että toiminta on vastuul-
lista ja kestävää, Erkkonen sanoo.

Kauaskantoista                         
hyvinvointia
Visit Finlandin Lapin aluepäällikkö Liisa 
Kokkarinen heittää kestävän matkailun 
reseptiin pari ainesosaa lisää.

 – Kestävä matkailu ottaa tämänhetkiset 
ja myös tulevat taloudelliset, sosiokulttuuri-
set ja ympäristölliset vaikutukset huomioon 
siten, että sekä matkailijoiden, matkailuyri-
tysten, matkailukohteiden ympäristön että 
paikallisväestön tarpeet tulevat huomioi-

duiksi, Kokkarinen sanoo.
 Kansankielellä tämä tarkoittaa, että mat-

kailun kielteiset vaikutukset kohteen ympä-
ristöön tai paikallisyhteisöön minimoidaan 
ja positiiviset vaikutukset maksimoidaan. 
Parhaimmillaan kestävä matkailu tukee 
myös paikallistaloutta ja hyödyntää paikal-
lista osaamista.

 – Kun tämä kaikki toteutuu, matkailu 
on myös paikallisten ihmisten silmissä hy-
väksyttävämpää, Kokkarinen sanoo.

Kestäviä ideoita                        
jokaiselle
Määritelmät sikseen, sillä nyt pompataan 
konkretiaan.

 Miten vaikkapa pääkaupunkiseudulla 
asuva kahden lapsen perhe voisi matkailla 
kestävästi Suomessa?

 Kokkarinen innostuu: lasten kanssa voi 
lähteä vaikka kansallispuistoon!

 – Junalla ensin Helsingistä Ouluun ja 
bussilla Oulusta Kuusamon kautta Rukalle. 
Karhunkierrosbussilla voi mennä Oulangan 
kansallispuistoon parin päivän patikkaret-
kelle tai Rukan kylästä voi vuokrata koko 
perheelle maastopyörät. Sen jälkeen voi läh-
teä perhereitille laskemaan koskea, hakeutua 
katselemaan karhuja tai seurata porotilan 
elämää, Kokkarinen listaa.

 Entäs Pirkanmaalla asuva ja kokemuksia 
halajava aikuinen sinkku? Kuinka hän voisi 
matkailla kestävästi?

 – Hän voisi hypätä Rovaniemelle tai Ke-
mijärvelle menevään junaan ja jatkaa sitten 
matkaa bussilla kohti Pyhä-Luoston kansal-
lispuistoa. Valmiita reittejä pitkin on kiva 
patikoida, ja matkan varrelta löytyy myös 
pari yöpymiseen soveltuvaa vuokratupaa. 

Bucket-listalta poistuisi ainakin se ”Nauti 
yöttömästä yöstä luonnonhelmassa” -rasti, 
Kokkarinen ideoi.

 Vireä eläkeläisyhdistys voisi puolestaan 
lähteä kestävällä tavalla virkistäytymään 
teatterin pariin Varjolan tilalle Laukaaseen, 
missä järjestetään kesällä Metsolat–Urjalan-
linna-teatteriesityksiä.

 – Varjolassa kiinnitetään vastuullisuu-
teen erityistä huomiota pyrkimällä vähentä-
mään vedenkulutusta, kierrättämällä jätteet, 
käyttämällä paikallisia palveluja ja hyödyn-
tämällä ravintolassa lähellä tuotettuja raaka-
aineita, Kokkarinen kertoo.

Suomen aitous                      
valloittaa
Suomella on valtava määrä vahvuuksia, joilla 
se voi erottua muista maista kestävänä mat-
kailukohteena. Suomi on aito ja eettinen, ja 
suomalaisten tiivis luontosuhde ja tasa-arvoa 
vaaliva elämäntapa ovat vahvuuksia, jotka 
tekevät vaikutuksen kehen tahansa.

– Suomi on kaiken kaikkiaan matkaili-
jalle erittäin mielenkiintoinen kohde – maa, 
jossa voi kohdata mutkattomia ihmisiä ja 
autenttisia elämyksiä puhtaassa luonnossa ja 
aidoissa kulttuuriympäristöissä, Kokkarinen 
sanoo.

 Kokkarinen muistuttaa, että matkailu 
perustuu Suomessa hyvin vahvasti arktisen 
luonnon ja kulttuurielämysten vetovoi-
maan. Tästäkin syystä kasvua on rakennet-
tava kestävälle pohjalle.

– Meidän on toimittava kestävästi, jotta 
vetovoimatekijämme, kuten herkän luon-
tomme suhteellinen koskemattomuus, hil-
jaisuus ja alueidemme erityinen kulttuuri, 
säilyisivät myös tuleville sukupolville..

Ekologisia 
lomaelämyksiä 
Miten lapsiperhe, sinkku tai vaikkapa ikäihmisten yhdistysporukka 
voisivat matkailla luontoa kohtuuttomasti kuormittamatta? Kestä-
vään matkailuun löytyy koto-Suomesta monia mahdollisuuksia.

TEKSTI MIA SIVULA • KUVA LIISA KOKKARISEN KOTIALBUMI

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

> Liisa Kokkarinen kannustaa 
nauttimaan Suomen upeista 
luontokohteista. 
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Kestävä matkailu on laaja kokonaisuus
Matkailukohteen kestävyyteen vaikutetaan jo kaavoitus- ja rakennusvaihees-
sa. Rakentamisen ympäristövaikutusten lisäksi myös kohdealueen palveluihin 
ja liikennejärjestelyihin pitäisi kiinnitää huomiota jo suunnitteluvaiheessa. 
Ympäristöhaittoja voidaan vähentää merkittävästi kestävillä ja luontoystä-
vällisillä ratkaisulla, materiaaleilla ja toimintatavoilla.

Matkailijat puolestaan voivat edistää kestävää matkailua matkakohdetta 
sekä matkustus- ja majoitusvaihtoehtoja  valitessaan ja toimimalla matkakoh-
teessa ympäristöä ja luontoa säästäen.

Metsähallitus laati ensimmäiset luonnonsuojelualuei-
ta koskevat kestävän matkailun periaatteet jo vuonna 
2004. Vuonna 2016 periaatteet uudistettiin, ja ne laaje-
nivat koskemaan myös Suomessa sijaitsevia UNESCOn 
maailmanperintökohteita. Periaatteet otetaan huo-
mioon Metsähallituksen omassa toiminnassa sekä mat-
kailuyrittäjien kanssa toimittaessa.

Lisätietoa: http://www.metsa.fi/kestava-luontomatkailu

KIINNOSTAAKO retkeily luonnossa, mutta et 
tiedä, mistä lähteä liikkeelle? Tai kaipaatko uusia 
ideoita tutustumisen arvoisista kohteista? Metsähal-
lituksen verkkosivustoilta voi etsiä sopivia retkikoh-
teita ja vinkkejä retkien suunnitteluun. 

Luontoon.fi-sivustolle on kerätty tiedot suo-
malaisista kansallispuistoista sekä valtion retkeily-
alueista, erämaa-alueista ja muista luontokohteista. 
Kohteita voi hakea sivustolta sijainnin, retkikoh-
teen ominaisuuksien tai aktiviteettien perusteella. 
Kattavien esittelyjen ansiosta 40 kansallispuiston 
joukosta jokaiselle löytyy jotakin – halusit sitten 
meloa sokkeloisessa saaristossa, kiipeillä jylhillä 
kallioilla, seurailla lintujen muuttopuuhia, nauttia 
sieni- ja marjamaastosta vehmaalla maaseudulla tai 
tutustua luonnon tarinoihin ja muinaisjäännöksiin. 
Oikopolkujen avulla myös historiakohteet, tuvat ja 
esteettömät kohteet löytyvät helposti.

Luontoon.fi-sivustolla on myös Retkeilijän ABC 
-opas, joka antaa vinkkejä retkien käytännön suun-
nitteluun. Oppaasta selviää, miten ja milloin aloittaa 
valmistautuminen, mitä evästä ja varusteita mukaan 
kannattaa pakata, missä tilanteissa ja kohteissa ma-
joitus on hyvä varata etukäteen sekä miten ottaa jo-
kamiehenoikeudet ja ympäristö retkellä huomioon. 
Retkeilijän ABC -oppaan ovat koostaneet Metsähal-
litus, Suomen Latu ja Suomen Partiolaiset. 

Retkikartta.fistä voi tarkistaa sekä suojelualuei-
den että lähiretkeilyyn, marjastukseen ja eräretkiin 
sopivien Metsähallituksen monikäyttömetsien si-
jainnin. Sieltä saa tulostettua myös karttoja. Met-
sästyksestä ja kalastuksesta kiinnostuneet löytävät 
runsaasti ajankohtaista tietoa osoitteesta eraluvat.fi..

Aloita 
luontoretki 
verkossa

• luontoon.fi/retkikohteet 
• luontoon.fi/retkeilynabc
• eraluvat.fi
• retkikartta.fi 
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

Matkailuyritys pitää Miia Merkun 
kiireisenä etenkin talvisin, mutta 
muutoin yrittäjän vuodenkierto 
seuraa tavallista poromiehen 
arkea. 

Matkailuyritys pitää Miia Merkun 
kiireisenä etenkin talvisin, mutta 
muutoin yrittäjän vuodenkierto 
seuraa tavallista poromiehen 
arkea. 
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TEKSTI JA KUVAT OLLI AUTONEN

Poro on se juttu
Porotilamatkailussa poron arvo ei synny herkkuna 
lautasella vaan asiakkaalle tarjottavana elämyksenä. 
Poroajeluita tarjoavan yrityksen toiminnassa eläinten 
hyvinvointi menee kaiken muun edelle. 
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N
itro, Musti ja Leevi työn-
tävät turpaansa vuoron 
perään syliin tavoitellen 
herkkua omistajansa pä-
rekorista. Toimittajan 
kameran räksähtelykään 

ei saa eläimiä säikähtämään.
– Porot ovat tottuneet vieraisiin. Talven 

aikana tilalla kävi noin 30 000 asiakasta, 
kertoo Arctic Reindeer -porotilan yrittäjä 
Miia Merkku jakaessaan jäkälää suojateil-
leen.

Ajoporojen kausi Rovaniemen napapiiril-
lä on ohi, ja pian porot kirmaavat kesälai-
tumille liittyen tavallisten tuotantoporojen 
laumaan Pyhä-Kallion paliskunnan alueella 
kaupungin pohjoisosissa. 

Napapiirillä sijaitsevan Arctic Reindeer 
-yrityksen aitauksessa on nyt alle kym-
menen poroa, mutta vielä pari kuukautta 
sitten aitauksen eri osastoilla roukui 80 
ajokasta.

– Meillä on kuusikymmentä omaa poroa 
ja loput alihankkijoilta. Kesällä aitauksessa 
pidetään edustamassa vain yhtä pian va-
sovaa vaadinta ja muutamaa ajokasta eu-
rooppalaisia bussiryhmiä ilahduttamassa, 
Merkku kertoo. 

Merkku perusti Arctic Reindeer -ohjel-
mapalveluyrityksen yhdessä isänsä ja Arctic 
Safaris-yhtiön kanssa vuonna 2006, ja sama-
na kesänä rakennettiin nykyiset toimitilat 
Rovaniemen Napapiirille. Isän jäätyä eläk-
keelle muutama vuosi sitten Merkku jatkoi 
yrityksen omistajana yksin.

Lapin talvimatkailu on kasvanut viime 
vuosina rajusti, mikä on näkynyt myös Mer-
kun porotilalla. Vaikka toiminta on laajen-
tunut, on yrityksen perustuote – poroajelut 
– säilynyt ennallaan.

– Brittiasiakkaille suosituimpia ovat 200 
metrin lyhyet poroajelut eli jengat. Heille 
riittää lyhyt istuminen reessä ja kuvat perhe-
albumiin. Aasialaiset puolestaan haluavat 
päästä itse ajamaan poroa puolen tunnin 
mittaiselle lenkille. Mieluummin myymme 
kuitenkin aikaa kuin kilometrejä ja keho-
tamme asiakkaitamme jättämään kiireen 
ruuhkaisille lentokentille, Merkku korostaa.

Eläimen                                 
hyvinvointi edellä
– Poro on lappilaiselle ja useille Lapissa käy-
neille tuttu mutta monelle ulkomaalaiselle 
täysin vieras eläin. Siksi sen viehätysvoi-
ma riittää jo itsessään monelle asiakkaalle, 

Poromatkailun pariin                  
jo nuorena
Merkun ura poromatkailun parissa alkoi 
90-luvun alussa, kun hänen poromiesisään-
sä pyydettiin kouluttamaan poroja turistien 
ajeluttamiseen.

– Siitä kehittyi isälle vähitellen toinen 
ammatti. Olin vasta pikkutyttö, kun isä 
pyysi minuakin mukaan ja puhumaan asiak-
kaille muutaman sanan englantia. Halusin 
itsellenikin poroista ammatin ja huomasin, 
että sen pystyisi yhdistämään matkailuun. 
Niinpä lähdin opiskelemaan matkailualaa.

Kesän ja alkusyksyn ajoporot elävät tavallista poron elämää muun lauman mukana. Valmistautuminen uuteen ajokauteen alkaa marraskuussa. 

Kehotamme 
asiakkaitamme 
jättämään kiireen 
ruuhkaisille 
lentokentille.
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Merkku sanoo.
Poro edellä mennään ohjelmatarjonnassa 

mutta myös yrityksen muussa toiminnassa. 
– Työntekijät ja asiakkaat ovat meille 

tietysti tärkeitä, mutta poron hyvinvointi 
on kuitenkin kaikki kaikessa. Aitaus on py-
hitetty porojen kodiksi, eikä sinne päästetä 
asiakkaita.

Ajoporon työ on raskasta, joten poroille 
tarjoillaan tavallista energiapitoisempaa 
ravintoa. Oma lukunsa on kahdeksankym-
menpäisen ajokaslauman työvuorojen ja 
vapaapäivien suunnittelu, joka työllistää 
talvella yhden yrityksen viidestätoista työn-
tekijästä lähes täysipäiväisesti. 

– Porot on opittava tuntemaan yksilölli-
sesti. Siksi tarvitsemme oppaidemme jouk-
koon myös kokeneita poromiehiä, joiden 
silmä on harjaantunut seuraamaan porojen 
vointia..

Ajoporon hyvinvoinnista huolehditaan muun muassa tavallista energiapitoisemmalla ravinnolla ja työvuorojen huolellisella suunnittelulla. 

Porot pitää oppia 
tuntemaan yksilöinä.

POROMATKAILU on kasvanut Pohjois-Suomessa merkittävästi muun matkailun 
tavoin. Porotilamatkailu Ry:n varapuheenjohtaja Miia Merkku arvioi, että porotila-
matkailussa liikkuu rahaa vuosittain 10–12 miljoonaa euroa.

– Matkailukäytössä poro on arvokkaampi kuin lihantuotannossa. Tällä hetkellä 
matkailuporoksi on rekisteröity 1 300 poroa, ja poromatkailutoiminta jakautuu koko 
poronhoitoalueelle, Merkku kertoo.

Viisitoista vuotta sitten perustettu Porotilamatkailu Ry auttaa poromiehiä poroti-
lamatkailun käynnistämisessä ja tukee erityisesti toimintaansa aloittelevia porotiloja 
tarjoamalla koulutusta ja työkaluja matkailuyrityksen kehittämiseen, turvallisuus-
suunnitteluun sekä laadun parantamiseen. 

Yhdistys huolehtii muun muassa vuoropuhelusta viranomaisten, matkanjärjestäjien 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä solmii suhteita uusiin yhteistyökumppaneihin. 
Yhdistyksen palveluita voivat hyödyntää myös jo pidempään alalla toimineet yritykset.

– Yhdistyksellä on aina leveämmät hartiat kuin yksittäisillä yrittäjillä. Autamme 
uusia toimijoita, jotta jokaisen yrityksen ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen, Merkku 
sanoo. 

Porotilamatkailu monipuolistaa erityisesti pienten kylien elinkeinorakennetta, 
lisää matkailualan työpaikkoja ja kohentaa porotalouden kannattavuutta. Lisäksi se 
avaa uusia mahdollisuuksia paikallisille nuorille, jotka haluavat jatkaa sukupolvien 
mittaista perinnettä..

Yhdistys edistää 
porotilamatkailua
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI MARIA LATOKARTANO  • KUVA ERKKI OKSANEN

M
etsähallituksen ja 
Luonnonvarakes-
kuksen (Luke) yh-
teistyö tiivistyi Ro-
vaniemellä, kun Lu-
ken Rovaniemen 

toimipisteen tutkijat muuttivat Pilke-taloon 
vuoden vaihteessa. 

– Luke haluaa tehdä entistä tiiviimpää 
yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, ja nyt, 
kun toimimme saman katon alla, se on en-
tistäkin helpompaa, Luken Senior Advisor 
Taneli Kolström sanoo. 

Metsähallitus ja Luke ovat jo aiemmin 
kertoneet haluavansa kehittää Rovaniemelle 
biotalouden osaamiskeskittymän, joka vah-
vistaa pohjoista biotaloutta ja luo biotalou-
teen entistä laadukkaampia ratkaisuja. Sa-
hanperän biotalouden osaamiskeskittymästä 
on käytetty myös termiä biotalouskampus. 
Sellaisen yhteydessä toimiminen on Kolströ-
min mukaan Lukelle luontevaa.

– Jo tällä hetkellä olemme kampuksilla 
muun muassa Oulussa, Joensuussa, Viikissä, 
Otaniemessä ja Jyväskylässä. Emme tahdo 
olla erillinen toimija vaan tehdä yhteistyötä 
muiden kanssa.

”Suuntaviivat                            
tärkeitä”
Luken tutkimus on jaettu teemojen perus-
teella neljään ohjelmaan, joita ovat Pohjoi-
nen vihreä biotalous, Innovatiivinen ruo-

metsiä kannattaisi hoitaa, jotta niiden mo-
nimuotoisuus ei vaarantuisi. Molemmissa 
hankkeissa kumppanina on Suomen ym-
päristökeskus.

– Metsissä kaikki muutokset tapahtuvat 
hitaasti, joten suuntaviivojen ja kehityskul-
kujen ymmärtäminen on erityisen tärkeää, 
Kolström sanoo.

Metsähallitus hoitaa                       
tutkimusmetsiä
Nykyisen muotoinen Luke syntyi vuonna 
2015, kun Metsäntutkimuslaitos Metla, 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
MTT, Riista- ja kalatalouden tutkimuskes-
kus RKTL sekä maa- ja metsätalousminis-
teriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuo-
tanto yhdistyivät.

Oleellinen osa Luken toimintaa ovat 
tutkimusmetsät, joista ensimmäiset pe-
rustettiin 1920-luvulla. Tutkimusmetsiin 
perustettujen pitkäaikaisten kokeiden ja 
koealojen avulla on kerätty ainutlaatuis-
ta tietoa metsien kehityksestä ja erilaisten 
hoitotapojen vaikutuksesta niiden kasvuun. 
Tutkimusmetsät sijaitsevat eri puolilla Suo-
mea, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 
nykyään noin 30 000 hehtaaria.

Osaan tutkimusmetsistä myös vierailijat 
ovat tervetulleita. Pääkaupunkiseudun lä-
heisyydessä sijaitsevan Ruotsinkylän tutki-
musmetsän Raition-reitillä koululaisryhmät 
pääsevät tutustumaan metsäluontoon ja 

kajärjestelmä, Sininen biotalous ja Kestävä 
luonnonvaratalous yhteiskunnassa. Näiden 
lisäksi Lukella on koko joukko eri lakien ja 
asetusten määräämiä viranomais- ja asian-
tuntijatehtäviä, se muun muassa toimii 
luonnonvarasektorin tilastoviranomaisena.

– Pohjoinen kestävä biotalous -teeman 
alla tutkimme, miten voimme kestävällä ta-
valla tuottaa biomassoja ja millaisia toimia 
kestävyyden saavuttaminen vaatii, Kolström 
kertoo.

Teeman lukuisista tutkimushankkeista 
Kolström nostaa esiin tutkimusprofessori 
Leena Finérin vetämän VN TEAS -tut-
kimushankkeen, jossa pyritään luomaan 
kokonaiskäsitys metsätalouden vesistövai-
kutuksista. Toisena esimerkkinä Kolström 
mainitsee johtava tutkija Kari T. Korhosen 
vetämän hankkeen, jossa selvitetään nykyis-
ten metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia 
metsien monimuotoisuuteen ja sitä, miten 

Metsähallitus ja Luke haluavat vahvistaa pohjoista 
biotaloutta rakentamalla Rovaniemelle biotalouden 
osaamiskeskittymän. Biotalouskampus syventää myös 
Metsähallituksen ja Luken yhteistyötä.

Metsissä kaikki 
muutokset 
tapahtuvat hitaasti.

Metsähallituksen 
ja Luken yhteistyö 
syvenee   
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kestävään metsänhoitoon. Myös Punkahar-
jun alueen reitit ovat matkailijoiden suosi-
ossa.

Aiemmin Metlan hallinnassa olleet Lu-
ken tutkimusmetsät siirtyivät vuoden 2008 
alussa Metsähallituksen hallintaan. Metsä-
hallitus vastaa tutkimusmetsien hoidosta 
ja tarvittavista käytännön toimenpiteistä 
Luken ohjeiden mukaisesti.

Nyt myös Luken pellot ovat siirtyneet 
Metsähallitukselle. Kolströmin mukaan 
prosessi on vielä osin kesken ja käytännön 
yhteistyö hakee muotoaan. Hän kuitenkin 
arvioi, että Lukella on tulevaisuudessakin 
aktiivinen rooli esimerkiksi tutkimuskäy-
tössä olevien peltojen hoidossa.

Globaaleja ja paikallisia               
kysymyksiä
Yhteiskunnassa eri toimijoilla on paljon eri-
laisia tiedon tarpeita. Kolström näkee, että 
Luken tehtävä on toimia tiedontarpeiden 
tyydyttäjänä.

– Viime aikoina julkisuudessa on keskus-
teltu paljon ilmastosta ja hiilen kiertoon liit-
tyvistä kysymyksistä. Luken asiantuntijoi-
den tekemä tutkimus ja laskelmat tarjoavat 
hyvän tietopohjan tälle keskustelulle.

Globaalien kysymysten lisäksi vastauksia 
haetaan myös paikallisiin pulmiin. Esimer-
kiksi Rukan ja Kuusamon alueella on tut-
kimusprofessori Liisa Tyrväisen johdolla 
selvitetty, miten parhaalla tavalla sovittaa 
yhteen metsien erilaiset käyttömuodot.

– Lapissa metsätalouden, matkailun, 
virkistyskäytön, porotalouden ja muiden 
maankäyttömuotojen on kaikkien sovitta-
va samalle tontille. Siinä suhteessa Lappi 
on mielenkiintoinen tutkimuslaboratorio, 
Tyrväinen sanoo..
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Luke lyhyesti  
• Pääjohtaja Johanna Buchert
• Päätoimipaikka Helsingissä Viikissä
• 1 284 työntekijää
• 12 toimipaikkaa
• 68 EU-rahoitteista ohjelmaa
• 574 tieteellistä artikkelia
• 49 uutta tilastoa
   Luvut vuodelta 2017

> – Luken tehtävä on toimia 
tiedontarpeiden tyydyttäjänä, 
Taneli Kolström sanoo. 
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UUSIA VERSOJA

Uudet kalankasvatusalueet valtion vesillä
Metsähallitus on mukana toteuttamassa valtioneuvoston hyväksymiä sinisen biota-
louden kärkihankkeita, joihin kuuluvat sekä kotimaisen kalankasvatuksen edistämi-
nen että merialueiden hyvän tilan turvaaminen. 

– Edistämme sinisen biotalouden kehittämistä tukemalla vesiviljelyn toiminta-
edellytyksiä. Olemme kumppanina muun muassa Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmas-
sa, jonka tavoitteena on kalojen avomerikasvatuksen kehittäminen, kertoo Metsä-
hallituksen Kiinteistökehityksen kaavoitusinsinööri Jani Viisanen.

Hankkeessa kehitetään kalankasvatukseen soveltuvien tuotantopaikkojen 
arviointia ja luvitusta sekä avomerikasvatuksessa käytettäviä teknologioita. 

Kalankasvatukseen sopivia alueita löytyy Suomesta runsaasti. Jatkossa toiminta 
painottuu kuitenkin selvästi ulkosaaristoon tai avomerelle. Kalavaltio-hankkeessa 
Metsähallitus on yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäris-
tökeskuksen (SYKE) kanssa mallintanut potentiaalisia kasvatusalueita FINARMGIS-
ohjelmistolla. 

– Seuraavaksi on tarkoitus muodostaa Metsähallituksen kanta alueista, joissa 
voitaisiin lähteä laatimaan kalankasvatuksen ympäristölupaan tarvittavia selvityksiä 
SYKEn ja Luken kanssa, Viisanen kertoo.

Lupaprosessi on yrittäjille mutkikas ja hankalaksi koettu vaihe. Nyt tarjolle tuo-
daan pitkän aikavälin tutkimustietoa sekä mallinnukseen perustuvaa paikkatietoa 
tilannetta helpottamaan. Alan toimijoille on myös luvattu apua haastavassa ympä-
ristölupaprosessissa.

Metsähallitus seuraa kiinnostuneena myös Uudessakaupungissa käynnistettyä 
hanketta, jossa mietitään koko kalankasvatusketjun kehittämistä ja lupaprosesseja 
aina poikastuotannosta satamatoimintoihin asti. 

TEKSTI JA KUVAT                                
JARI SALONEN

Altaissa on aina tarkalleen 
oikea määrä kalaa.

– Juhlapuheista pitää siirtyä käytännön 
toimiin, muuten tämän elinkeinon tulevaisuus ei 
näytä hyvältä, jyrisee Juha Pirilä.

– Juhlapuheista pitää siirtyä käytännön 
toimiin, muuten tämän elinkeinon tulevaisuus ei 
näytä hyvältä, jyrisee Juha Pirilä.

– Hylkeenkarkoitin on näin pieni mutta 
toimiva laite, Markus Kankainen esittelee.

2 • 201920
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A
urinko lämmittää Py-
hämaan rantoja. Lehti 
on helähtänyt nopeasti 
puihin, ja maisema 
henkii lupaavasti kesän 
odotusta.

Vuoden alussa käynnistynyt Kalavaltio-
hanke etsii ratkaisuja uusien kalankasvatus-
alueiden löytämiseksi. Alueita etsitään ensi 
sijassa valtion vesialueilta, kuten ulkosaaris-
tosta, avomereltä ja täältä Pyhämaan vesiltä.

Pyhämaalla kalanviljelyllä on pitkät pe-
rinteet: Mannerlohi Oy vietti viime vuonna 
40-vuotisjuhliaan. Varsinaista juhlatunnel-
maa ei kuitenkaan ole havaittavissa, sillä 
siihen arki ei juurikaan anna syytä.

– Suomessa pitäisi nyt päättää, halu-
taanko täällä oikeasti kotimaassa kasvatet-
tua kalaa. Juhlapuheissa kyllä hehkutetaan, 
että alaan panostetaan. Käytännön toimien 
laita on kuitenkin olematonta. Enemmän-
kin näyttää siltä, että joillakin hallinnon 
portailla tätä toimintaa vaikeutetaan ja 
rajoitetaan, toimitusjohtaja ja osaomistaja 
Juha Pirilä toteaa.

Lupaprosessit                           
sujuviksi
Hyppäämme veneeseen ja otamme suunnan 
Pyhämaan kärkeen Pujon saaren kupeeseen. 
Kaksi kala-allasta vilisee kalaa, yhteensä reilu 
30 000 kirjolohta.

– Tämä laitos on toiminut tällä paikalla 
30 vuotta. Lupa pitää nyt kuitenkin uusia. 
Se on jätetty käsittelyyn asianmukaises-
ti vuonna 2013, mutta siihen ei ole saatu 
vieläkään ratkaisua. Jos pitkään toimineen 
laitoksen lupaprosessi kestää näin pitkään, 
kuinka vaikeaa uusien laitosten perustami-
nen mahtaakaan olla. 

Yritystoimintaa harjoitettaessa ennakoi-
tavuus on tärkeä asia, mutta tällaisilla aika-
tauluilla se on mahdotonta.

Mukana on Luonnonvarakeskuksen tut-
kija Markus Kankainen. Hän on yrittäjän 
kanssa samoilla linjoilla.

– Jos laitos on toiminut näin pitkään ei-
kä sen toiminnalla ole mitään havaittavaa 
vaikutusta ympäristön tilaan, luvan uusimi-
sen ei pitäisi olla näin vaikeaa, Kankainen 
sanoo.

– Ympäristölupia koskevia päätöksiä 
tehdään alueen mukaan epäselkeillä perus-
teilla ja pelisäännöillä. Yrittäjää saatetaan 
velvoittaa tekemään mittavia selvityksiä ja 
tarkkailua, mutta avoimesti ei tuoda esille, 
miten tulokset vaikuttavat lupapäätökseen. 
Eihän näin voi toimia.

Avomeren äärellä                    
tuulee melkein aina
Kalaa täällä kuitenkin vielä kasvatetaan. 
Toiminnan mahdollisille laajennuksille on 
myös kartoitettu uusia alueita. Lähdemme 
katsomaan kahta uutta mahdollista paikkaa 
valtion vesialueilta.

Ajamme saaririvistön läpi Pyhämaan 
edustalle, valtion vesialueille. Lännen suun-
taan avautuu pikku luotojen rikkoma avo-
merimaisema, pohjoiseen upea saaristo ja 
mantereen puolelle silokallioiden värittämä 
hieno merimaisema. 

Selkämeren kansallispuistoa perustet-
taessa nämä alueet jätettiin sen ulkopuolelle, 
jotta Pyhämaan kalankasvatuselinkeinolle 
voidaan turvata toiminta-alueita.

– Sitten kun tuulee lännestä tai luoteesta, 
täällä on kovat paikat. Esimerkiksi kalojen 
ruokinta pitää järjestää ihan uudella tavalla. 
Tarvitaan ehkä erillinen lautta ruokaa var-

ten. Tai toinen vaihtoehto on se, että täällä 
käydään veneellä ruokkimassa kalat sään 
salliessa, Kankainen pohtii.

– Mutta keli tulee ajoittain rajoitteeksi. 
Tänne ei ole asiaa, jos tuulee yli 12 metriä 
sekunnissa, Pirilä tietää.

Kalankasvatus                       
pesi kasvonsa
Vanhat mielikuvat kalankasvatuksesta ym-
päristöä turmelevana toimintana ovat sit-
keässä, vaikka tänään tilanne on täysin toi-
nen.

– Kalankasvatuksen ympäristökuormi-
tus on pienentynyt 1990-luvun luvuista 70 
prosenttia. 

Elinkeinotoimintaa suunnitellessa on hy-
vä ottaa huomioon muun muassa se, että 
kalankasvatus pyörii ilman tuotantotukia – 
toisin kuin esimerkiksi maatalous.

Vaikka uusien lajien viljelyä tutkitaan kii-
vaasti, kirjolohi tulee säilymään ykköslajina 
ainakin Pyhämaalla.

– Ollaan opeteltu kirjolohen kanssa 40 
vuotta – ja hiljalleen jo osataan, Pirilä my-
häilee..

Suomalaiset haluavat kauppoihin enemmän kotimaista kalaa. 
Vesiviljelylle on näytetty vihreää valoa aina valtioneuvoston 
vesiviljelyhankkeita myöten. Mutta käytännön toimet ovat 
jääneet toistaiseksi vähiin. Nyt odotetaan muutosta.

< Lorem...

Tilaa uusille 
kalankasvattamoille  

Altaissa on aina tarkalleen 
oikea määrä kalaa.

Nyt pitäisi päättää, 
halutaanko täällä 
oikeasti kotimaassa 
kasvatettua kalaa.
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R
ovaniemi paistatteli maailman huomion keski-
pisteenä, kun Arktisen neuvoston jäsenmaiden 
ulkoministerit osallistuivat Suomen puheenjoh-
tajuuskauden loppukokoukseen toukokuussa. Yh-
dysvaltojen Mike Pompeo käytti kokouksen alla 
voimakkaan puheenvuoron, jossa hän kritisoi Kii-

nan kasvavaa vaikutusvaltaa alueella sekä varoitti Venäjää tuomasta 
sotilaallisia intressejään arktiseen ympäristöön. 

Puheenvuoron seurauksena ministerikokouksessa ei päästy, en-
simmäistä kertaa neuvoston historiassa, allekirjoittamaan puheen-
johtajuuden päättävää yhteistä julistusta. Sen sijaan julkaistiin mi-
nisterien hyväksymä yhteinen lausuma. Suomen puolelta kokouksen 
puheenjohtajana toiminut ulkoministeri Timo Soini julkisti lisäksi 
oman puheenjohtajan tiedotteensa. Molemmissa on paljon element-
tejä suunnitellusta yhteisestä julistuksesta. Perussanomana on, että 
yhteistyö arktisissa asioissa jatkuu – päätöskokouksen dramatiikasta 
huolimatta. 

Suomen arktisten asioiden suurlähettiläs Aleksi Härkönen har-
mittelee, että yhteisen julistuksen puuttuminen uutisoitiin meillä ja 
maailmalla Rovaniemen kokouksen epäonnistumisena. 

– Pidän menestymisenä sitä, että kaikki ulkoministerit tulivat 
paikalle. Kun kävi selväksi, että yhteistä julistusta ei päästä allekir-
joittamaan, saatiin kuitenkin aikaan kaikkien hyväksymä, lyhyempi 
lausuma, Härkönen sanoo. 

– Jos mitään yhteistä näkemystä ei olisi saatu aikaan, voitaisiin 
kysyä, onko arktinen yhteistyö rapautumassa.

Ympäristöongelmia ratkotaan                          
parhaiten yhdessä
Kun Suomi vastaanotti Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden tou-
kokuussa 2017, suurvaltojen väliset jännitteet olivat jo olemassa. 
Arktinen neuvosto ei suinkaan ole ainoa foorumi, jossa Yhdysvallat 
ja Venäjä eivät löydä yhteistä säveltä. Yhteisestä tiiviistä turvallisuus-
poliittisesta yhteistyöstä sopiminen on maille nykytilanteessa vaikeaa.

Myös ympäristökysymykset ovat tyypillisesti ongelmia, joiden rat-
komiseen tarvitaan kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä. Härkönen 
on huolestunut siitä, että Euroopan unionin Venäjälle määräämät 
pakotteet ja Venäjän vastasanktiot vaikeuttavat arktista ympäristöyh-
teistyötä. 

– Erityisesti ympäristökysymyksissä meidän tulee kyetä toimi-
maan yhdessä Venäjän kanssa. Toivon, että tätä yhteistyötä ei rajoi-
tettaisi, Härkönen perustelee. 

Ilmastoyhteistyö syveni                                      
Suomen ansiosta
Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja arktisten alueiden asukkai-
den hyvinvointi ovat Arktisen neuvoston työn ydintä. Tämä työ 
jatkuu, vaikka energia- ja geopolitiikka nousivatkin Rovaniemen-
kokouksen puheenaiheiksi. Kaikkien jäsenmaiden ulkoministerit, 
Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, viittasivat loppupuheenvuorossaan 
ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen torjunta oli yksi Suomen 
puheenjohtajuuskauden tärkeimmistä teemoista. Aihe on arktisilla 
alueilla erityisen tärkeä, sillä jään ja lumen sulaminen lisää ilmaston-
muutoksen vaikutuksia koko maapallolla. 

Härkösen mukaan yhtenä Suomen puheenjohtajuuskauden 
saavutuksena voi pitää meteorologisen yhteistyön syventymistä 
jäsenmaiden kesken. Parempi tietojen saatavuus ja datan jakami-
nen pohjoisesta ilmastosta, säästä ja muutoksista arktisella alueella 
lisäävät mahdollisuuksia kasvattaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista.

– Kutsutaan sitä sitten vaikka meteorologiseksi yhteistyöksi, mutta 
se on myös ilmastotyötä, Härkönen sanoo. 

Metsistä uusia                                                           
innovaatioita
Mielikuva arktisesta alueesta on usein lunta, jäätä, jäätiköitä ja kyl-
mää sinistä merta, mutta arktisella alueella on myös paljon metsää. 
Metsätalous ei perinteisesti ole ollut Arktisen neuvoston asialistalla, 

Arktinen 
yhteistyö jatkuu

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa sai lisämakua 
suurvaltapolitiikasta. Suomen arktisten asioiden suurlähettiläs 
Aleksi Härkönen muistuttaa, että neuvoston perustehtävät eivät 
ole muuttuneet. 

TEKSTI ANNA GUSTAFSSON • KUVAT JOUNI PORSANGER / ULKOMINISTERIÖ
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Suomen kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi 
huipentui ministerikokoukseen Rovaniemellä. 
Puhetta johti ulkoministeri Timo Soini. Arktinen 
suurlähettiläs Aleksi Härkönen (oik.) keräsi 
yhteen jäsenmaiden kantoja. 
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mutta metsien kestävä käyttö nousi kui-
tenkin kiertotalouden kautta esille. Rova-
niemellä kokouspaikan kyljessä oli Mihin 
puu pystyy -näyttely, jossa esiteltiin puu-
pohjaisia bio- ja kiertotalousratkaisuja. 
Suurlähettiläs Härkönen kiittelee monen 
ministerin ja kokousvieraan käyneen tutus-
tumassa suomalaisiin puupohjaisiin inno-
vaatioihin. 

– Suomi korostaa metsien monimuotois-
ta käyttöä. Metsä on paitsi raaka-aineiden 
lähde, myös ilmastonielu. Muovin korvaa-
misessa puu on potentiaalinen raaka-aine, ja 
meillä on osaamista, josta muut jäsenmaat 
olivat kiinnostuneita, Härkönen kuvaa. 

Metsäpaloja                             
torjuttava
Suomen puheenjohtajuuskauden ansios-
ta metsä- ja maastopalojen torjunta sekä 
metsäpaloihin varautuminen nousivat 
neuvoston agendalle. Ilmastonmuutoksen 
seurauksena maastopalot lisääntyvät myös 
arktisilla alueilla. Viime vuonna voimakkaat 
metsäpalot roihusivat Suomen molemmissa 
naapurimaissa. Palot aiheuttavat voimak-
kaita piikkejä mustan hiilen päästömääriin. 
Musta hiili puolestaan sulattaa jäätä ja lunta, 
mikä vauhdittaa ilmastonmuutosta entises-
tään. Jatkossa metsäpalojen estämistä mie-
titään yhdessä.

Seuraava arktisen neuvoston puheenjoh-
tajamaa on Islanti. Suurlähettiläs Härkönen 
sanoo Suomen lähtevän Islannin puheen-
johtajakauteen arktisen yhteistyön vahvana 
tukijana. Islanti tulee omassa puheenjoh-
tajuusohjelmassaan korostamaan merten 
suojelua ja erityisesti merten muoviroskan 
torjuntaa..
Metsähallitus mukana 
järjestelyissä
Ulkoministeriö koordinoi Arktisen neu-
voston Suomen puheenjohtajakauden 
toimintaa yhteistyössä muiden ministe-
riöiden ja sidosryhmien kanssa. Suurin 
osa Arktisen neuvoston tapahtumista 
sijoittui Rovaniemelle, ja Metsähallitus 
oli mukana puheenjohtajakauden oheis-
tapahtumien ja retkeilyjen järjestelyissä. 

Kaksi vuotta kestäneen puheenjohta-
jakauden aikana kansainvälisille vieraille 
esiteltiin luonnonvarojen kestävän käytön 
tarjoamia mahdollisuuksia, keinoja tur-
vata luonnon monimuotoisuutta, Metsä-
hallituksen kehittyneitä suunnittelujärjes-
telmiä sekä erilaisten metsien käyttöön 
liittyvin tavoitteiden yhteensovittamista.  

> Arktisen neuvoston kokous Rovaniemellä 
tarjosi foorumin kansainväliselle yhteistyölle, 
kohtaamisille ja kulttuurille. 
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Ilmastonmuutos 
on jo muuttanut 
pohjoisen 
ekosysteemejä  

MITÄ POHJOISEMMAKSI mennään, 
sitä suurempi on ilmastonmuutoksen vaiku-
tus. Ilmastonmuutos myös voimistaa niitä 
muutoksia, joita ihmisen toiminta on luon-
nossa jo saanut aikaan, sanoo ympäristöneu-
vos Aulikki Alanen ympäristöministeriöstä. 

Alanen on seurannut Arktisen neuvoston 
työtä CAFF-työryhmässä eli arktisen alueen 
kasviston ja eläimistön suojelun asiantunti-
jaryhmässä. Työryhmä vastaa arktisen alueen 
biodiversiteetin seurannasta ja arvioinnista 
sekä edistää arktisen luonnon suojelua ja 
kestävää käyttöä.

Yleisin havainto arktisten alueiden luon-
nosta on eteläisten, arktiseen luontoon kuu-
lumattomien vieraslajien lisääntyminen niin 
maalla kuin meressäkin. 

– Vieraslajien yleistymisen kautta ilmas-
tonmuutos on jo vaikuttanut luonnon mo-
nimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin. 

CAFF-työryhmän antamat suositukset 
perustuvat arktiselta alueelta kerättyyn da-
taan luonnon tilasta. Tietoa kerätään kasvi- 
ja eläinlajeista sekä meri- ja sisävesien tilasta 
aina kalojen ruokavalioon saakka. Arktisten 
alueiden asukkailla on merkittävä rooli esi-
merkiksi kalansaaliisiin, kalojen makuun, 
jäiden lähtemisen ajankohtaan ja jään pak-
suuteen sekä lintujen muuttoaikatauluihin 
liittyvän tiedon kerääjänä.

– Muutokset luonnossa aiheuttavat välit-
tömiä vaikutuksia alueen asukkaiden hyvin-
vointiin, toimeentuloon ja asumisoloihin, 
joten paikallisesti kerätyllä tiedolla on suuri 
arvo. 

– Kerätty tieto ei ole vain numeroita la-
jien määristä vaan kiistatonta tietoa muu-
toksista. Sitä tarvitaan, jotta voimme antaa 
toimenpidesuosituksia. Luonnon moni-
muotoisuuden suojeleminen vaatii pitkä-
jänteistä kansainvälistä yhteistyötä, ja se on 
tärkeää myös alkuperäiskansojen kannalta, 
Alanen muistuttaa..

TEKSTI ANNA GUSTAFSSON

< Arktisten alueiden asukkailla on merkittävä 
rooli esimerkiksi lintujen muuttoaikatauluihin 
liittyvän tiedon kerääjänä.K
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI LEENA HULSI

M
etsähallitus lukeu-
tuu osallistavan 
suunnittelun edel-
läkävijöihin, eli 
yhteistyö paikallis-
ten ja sidosryhmien 

kanssa ei ole mikään uusi juttu.  
– Osallistavaan luonnonvarasuunnitte-

luun siirryttiin Metsähallituksessa noin pari-
kymmentä vuotta sitten. Hyväksi havaittua 
toimintamallia on kehitetty edelleen, ja nyt 
puhumme osallistamisen sijaan yhdessä te-
kemisestä, Lapin luonnonvarasuunnittelun 
projektipäällikkö Maria Sundman kertoo.  

Lapin keväällä valmistunut luonnonvara-
suunnitelma vuosille 2019–2024 laadittiin 
tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen sidos-
ryhmistä kootun yhteistyöryhmän kanssa. 
Ryhmässä oli kaikkiaan 29 toimijaa, ja se 
kokoontui kolme kertaa.

– Lisäksi asioita käytiin tarkemmin läpi 
kuuden eri teemaryhmän työpajoissa. Tee-
maryhmät olivat porotalous, metsätalous, 
virkistys, kunnat ja kuntaryhmät, luonnon-
suojelu sekä matkailu, Sundman luettelee. 

– Paikallisilla asukkailla oli mahdollisuus 
osallistua luonnonvarojen käytön suunnitte-
luun avoimen verkkokyselyn kautta – vasta-
uksia saimme yli 900. Lisäksi Rovaniemen 
kahdeksasluokkalaiset osallistuivat suunnit-
teluun Kasi metsässä -tapahtumassa. Aihe 
näytti kiinnostavan nuoria laajemminkin, 

Suunnitelmalla                         
suuri painoarvo
Lapin luonnonvarasuunnitelma kattaa val-
tion maa- ja vesialueet ensimmäistä kertaa 
koko Lapin maakunnassa lukuun ottamat-
ta saamelaisten kotiseutualuetta. Aiemmin 
Itä- ja Länsi-Lapille on laadittu erilliset 
suunnitelmat.

– Uutta on myös se, että luonnonvara-
suunnitelmaa lähdettiin laatimaan suoraan 
Metsähallituksen strategian pohjalta, jotta 
suunnitelma vastaisi strategiassa määritel-
tyjä yhteisiä linjauksia, Sundman kertoo.

Luonnonvarasuunnittelu on erityisen 
tärkeää Lapissa, jonka hyvinvointi ja tule-
vaisuus pohjaavat pitkälti luonnonvarojen 
kestävään käyttöön ja eri sidosryhmien 
tarpeiden yhteensovittamiseen. 

Luonnonvarasuunnittelua ohjaavia pää-
linjoja olivat muun muassa Lapin elinvoi-
maisuus, kestävä biotalous, luonnon moni-
muotoisuus ja kulttuuriperinnön vaali-
minen, vastuullisuus, ilmastonmuutos ja 
kestävä matkailu.

– Tavoitteemme on lisätä Lapin elin-
voimaisuutta edistämällä muun muassa 
innovatiivista biotaloutta sekä luomalla 
edellytyksiä luonnon virkistyskäytön 
kestävälle kasvulle. Turvaamme Lapin 
luonnon monimuotoisuutta ja pyrim-
me toimimaan kaikessa mahdollisimman 
ilmastoviisaasti..

mikä on erityisen ilahduttavaa.
Sundmanin mukaan uusi toimintamal-

li sai kaiken kaikkiaan hyvää palautetta, ja 
yhteistyö oli rakentavaa. 

– Keskustelu oli aktiivista ja suunnitte-
lua leimasi positiivinen yhdessä tekemisen 
meininki. Pattitilanteita ei syntynyt, vaikka 
joistakin asioista oltiin kovastikin eri mieltä. 

Toteutumista                               
seurataan
Erityisen paljon kiitosta on saanut se, että 
sidosryhmillä on nyt mahdollisuus seurata 
luonnonvarasuunnitelmaan kirjattujen ta-
voitteiden toteutumista.

– Kirjasimme Excel-taulukkoon kaik-
kiaan 138 valtion alueisiin kohdistuvaa 
toimenpide-ehdotusta, joiden etenemises-
tä raportoidaan sidosryhmille vuosittain. 
Tilannetta seurataan myös netissä, jotta 
kaikki tietävät, missä kulloinkin mennään, 
Sundman kertoo.

– Käytössämme on kolme värikoodia: 
vihreä, keltainen ja punainen. Vihreä ker-
too, että toimenpide on toteutettu, ja keltai-
nen, että asia on vielä vaiheessa. Punaisella 
merkattua toimenpidettä ei ole tehty. Tällai-
siin kohtiin lisätään myös tieto siitä, miksi 
kyseistä toimenpidettä ei ole toteutettu.

Suurelle yleisölle luonnonvarasuunnitel-
maa ja sen etenemistä esitellään myös Tie-
dekeskus Pilkkeessä.

Lapissa Metsähallituksen tehtävänä on sovittaa yhteen 
matkailun, poronhoidon, teollisuuden, metsätalouden, 
metsien virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeet.  
Tehtävässä onnistuminen vaatii avointa vuoropuhelua 
ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Lapin luonnon-
varasuunnitelma 
valmistui
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GALLUP

Tiedustelimme kolmelta yhteistyöryhmän 
jäseneltä, mitä mieltä he ovat uudistuneesta 
luonnonvarasuunnittelusta. Kysyimme heiltä 
seuraavaa: 

1. Mitä mieltä olet toimintamallin muutoksesta?

2. Onko jotakin, jota haluaisit edelleen kehittää?

3. Lisäsikö suunnitteluprosessi yhteisymmärrystä? 

LAPIN VALTION maihin ja vesiin kohdistu-
via odotuksia ja niistä saatavia hyötyjä selvitettiin 
2.7.–30.9.2018 avoimella verkkokyselyllä. Kyselyyn 
vastasi 921 kansalaista. 

Kyselyn mukaan valtion mailla harrastetaan 
useimmiten jokamiehenoikeuksiin kuuluvien luon-
nontuotteiden keräämistä, retkeilyä, lenkkeilyä, ka-
lastusta ja metsästystä. Vastaajat toivovat kauniita 
ja helposti saavutettavia metsiä, joissa voi harrastaa 
monipuolisesti. 

Valtion mailta halutaan käyttäjäryhmien tasapuo-
lista kohtelua, paikallisten oikeuksien säilyttämistä 
ja erilaisten odotusten yhteensovittamista. Metsä-
hallituksen toivotaan kehittävän erikoishakkuita ja 
maanmuokkausta mahdollisimman kevyiksi. Luon-
non monimuotoisuuden edistämistä pidetään tär-
keänä, ja valtion metsät nähdään yhtenä mahdollis-
tajana globaalien ilmastotavoitteiden täyttämisessä. 
Moni toivoo erämaisten alueiden säilyttämistä sekä 
vanhojen metsien siirtämistä suojeluun niiden ai-
nutlaatuisuuden vuoksi.

Kyselyn yhteydessä kansalaiset merkitsivät suun-
nittelualueelle lempipaikkojaan, luontoarvojen 
kannalta tärkeitä paikkoja, kehitettäviä ja mahdol-
lisuuksia sisältäviä paikkoja sekä tärkeitä reittejä ja 
metsäautoteitä. Merkintöjä tuli lähes tuhat, joista 
suuri osa sijaitsee suunnitelluilla matkailun ja vir-
kistyksen painopistealueilla..

JYRKI NIVA, LAPLAND SAFARIS

1. – Olen toimintamallin muutokseen tyytyväinen. Laaja-alainen osallista-
minen ja prosessin läpinäkyvyys ovat ehdottomia edellytyksiä valtion maiden 
kestävälle hyödyntämiselle.

2. – Metsätalouden taloudelliset mittarit ja pohja-aineisto ovat kunnossa, 
mutta muiden intressiryhmien ”luvuista” on huonosti tietoa. Niille tarvitaan 
lisää selkeitä mittareita. Näin tavoitteiden seuraaminen olisi helpompaa ja 
”tunnepitoisille” tulkinnoille jäisi vähemmän tilaa.   

3. – Erilaisten intressiryhmien kanssa käytävä keskustelu lisää ymmärrystä 
ja luo pohjan sovitella yhteen erilaisia toiveita rakentavalla tavalla. Keskuste-
lua ohjattiin hyvin, ja ryhmätyöt syvensivät kokonaisuuden ymmärtämistä. 
Tulimme hyvin kuulluksi.

ANNE OLLILA, PALISKUNTAIN YHDISTYS

1. – Muutoksessa on periaatteessa varsin hyvä ajatus. Parasta on asioiden 
käsittelytapa yhdessä keskustellen, joskin ongelmana oli sidosryhmien ko-
koonpano, joka rajasi kriittiset äänet marginaaliin. Suunnitelman toteutu-
misen seuranta on hyvä uudistus. 
 
2. – Julkisuudessa parhaillaan käytävä metsäkeskustelu ei näkynyt työssä, 
eikä hakkuutavoitteista käyty keskustelua käytännössä ollenkaan. Hakkuu-
tavoitteet pitäisi tuoda mukaan keskusteluihin ja työhön heti ensimmäisestä 
kokouksesta alkaen.

3. – Kiteyttäen voisi sanoa, että meitä on kuultu muttei kuunneltu. Toiveet 
oli helppo yhteensovittaa enemmistön ehdoilla, ja suunnitelma palvelee hy-
vin metsäteollisuuden intressejä. Altavastaajien kuuntelu on vaarassa jäädä 
kosmeettiseksi. 

ARTO SORRI, METSÄKESKUS

1. – Toimintamalli oli hyvä. Se antoi mahdollisuuden tuoda esiin omia 
näkemyksiä siitä, miten  Metsähallituksen toimintaa voitaisiin kehittää yh-
dessä eteenpäin. Hyvää on sekin, että suunnitelman toteutumista seurataan.  

2. – Tapaamisissa voisi olla myös valmisteltuja puheenvuoroja, ja joistakin 
itselle vieraista kohteista olisi hyvä saada etukäteen enemmän tietoa. Kehi-
tysajatuksia saattaa syntyä vielä seurantaprosessin aikana. 

3. – Oli erittäin antoisaa kuulla muiden ajatuksia. Osallistujia oli niin mo-
nelta taholta, että varmasti jokainen oppi jotakin uutta – eli todennäköisesti 
lisäsi.

Lapin valtion mailta 
toivotaan tasa-
puolisuutta ja 
monimuotoisuutta

TEKSTI LAURA KUUSISTO

LUE LISÄÄ:
www.metsa.fi/
luonnonvarasuunnittelu
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA
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Aamutuimaan 
metsomailla 
Muutaman asteen kirpeä pakkanen tuntuu edellispäivien 
lämpöaaltoon tottuneesta kylmältä. Varhainen aamu on 
kuitenkin juuri oikea hetki lähteä katselemaan ja 
kuuntelemaan metsälinnun keväthuumaa.

TEKSTI JARI SALONEN
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M
etsä raikaa lintu-
jen laulua. Rastaat 
lurittavat, kurjet 
huutelevat ja teeri-
kin pulputtaa – ja 
muut hippiäiset ja 

siivekkäät päälle. Hengitys höyryää mänty-
metsässä, kun patikoimme suunnittelija Pia 
Luomajärven ja metsuri Jukka Loposen 
kanssa katsastamaan metsojen soidinpaik-
koja Virroilla. 

Äkkiä Jukka jarruttaa ja nostaa etusor-
mensa pystyyn.

– Ihan kuin metso olisi raksauttanut, 
Jukka kuiskaa.

Lisäraksautuksia ei kuulu, mutta kohta 
edestämme hypähtää komea metsokukko 
siivilleen. Ja sivummalta kuuluu selkeä soi-
dinnapsuttelu.

– Täällähän on eloa, hienoa. Ei tämä 
tosin aivan huippusoitimelta näytä, Jukka 
tuumii.

Aamun toinen paikka on aivan metsä-
tiessä kiinni. Hyvässä lykyssä linnut saattavat 
olla jopa tiellä soimassa. Näyttää hiljaiselta, 
kunnes ilmeisesti varpushaukka pölähtää 
männiköstä lentoon. Ja samalla aivan tien 
kupeessa mahtava homenokka pyörähtää 
pyrstö viuhkana.

– Komea vanha lintu, Pia ja Jukka ihas-
televat. 

Samalla saadaan näyte metson nopeasta 
liikkumisesta. Lintu kiitää pensaikon ja alus-
puuston suojiin ja katoaa näkyvistä.

Metsosovellus                           
auttaa suunnittelijaa
Olemme liikkeellä loistavaan aikaan. Huh-
tikuun puolivälistä vapun jälkeiselle viikolle 
soitimet käyvät kuumana, ja kukot napsut-
televat villisti.

Näillä kahdella paikalla soitimia on tark-
kailtu vuodesta 2006 alkaen. Vaikka seudun 
metsiä on käsitelty, ovat soitimet säilyneet 
toimivina. Metsän käsittely ei siis ole täällä 
metsoa häirinnyt.

– Sehän on aivan ehdoton sääntö, että 
soidinaikaan metsää ei saa tulla käsittele-
mään. Täysrauhoitus kestää maaliskuun 
puolivälistä toukokuun puoliväliin, Jukka 
kertoo.

Metsäsuunnittelun apuna on eräänlainen 

metsosovellus. Se laskee automaattisesti, 
kuinka isolla alalla metsää voidaan käsitellä 
ja kuinka paljon metsää voidaan metsoja 
häiritsemättä käsitellä. 

– Erittäin toimiva työkalu. Voisi oikeas-
taan sanoa, että ohjelma kertoo, mistä met-
so tykkää. Se auttaa hahmottamaan, minkä 
tyyppisiä kuvioita soidinpaikoille pitää jät-
tää, paljonko käytäviä lähimetsiin tulee ja 
niin edelleen.

– Jos olisin tätä aluetta aikanaan itse 
suunnitellut, olisin jättänyt ainakin yhden, 
ehkä kaksikin metsäistä käytävää ympä-
röiviin metsiin, Pia pohdiskelee.

Nyt aamun metsohavainnot pääsevät 
heti tarkempaan tarkasteluun. Pia on tehnyt 
alueille hakkuusuunnitelmaa, mutta tuorei-
den havaintojen perusteella suunnitelmaan 
tulee pieniä muutoksia.

– Tähän oli suunniteltu harvennuksia 
tien molemmin puolin, mutta soidinalue 
onkin aiempaa suurempi tai se on vaihta-
nut paikkaa. Nyt harvennustavoitetta pitää 
vähän tiputtaa. 

Soitimia ilmestyy                    
nuoriin metsiin
Pirkanmaan pohjoisosissa on huomattu, että 
myös nuoriin metsiin on ilmestynyt soiti-
mia. Oletettavaa on, että samalla paikalla on 
aikoinaan ollut toimiva soidin, joka herää 
uudelleen eloon metsän kasvaessa. Joissa-
kin paikoissa on vain jotakin, joka metsoa 
viehättää.

– Jos paikalla on joskus ollut soidin, paik-
ka tarkastetaan kolmena keväänä peräkkäin 
ennen kuin siellä tehdään minkäänlaisia toi-
menpiteitä.

Soidin on 
metsolle tärkeä 
paikka.

< Metsomailla pitää olla liikkeellä aamun varhaisina hetkinä, 
Pia Luomajärvi ja Jukka Loponen tietävät.

Metso (Tetrao urogallus)
• Suomen suurin kanalintu.
• Suomessa esiintyy kolme alalajia: 
 pohjolan metso, karjalanmetso ja 
 saksanmetso.
• Metson elinpiiri on laaja, ja laji vaatii hyvin  
 erilaisia elinympäristöjä eri vuodenaikoina. 
• Ravintoon kuuluvat puiden silmut, lehdet ja  
 neulaset sekä marjat.
• Ryhmäsoidin alkaa maaliskuussa ja 
 huipentuu vapun tienoilla. Muutaman 
 päivän kuluttua parittelusta naaras munii   
 noin 7 munaa.
• Kanta on Suomessa elinvoimainen ja 
 vaihtelee vuosittain. 

Tien laidalla olevalla soitimella sen sijaan 
pitäisi tehdä toimenpiteitä.

– Aikoinaan tukkoon kasvaneita hyviä 
soitimia raivattiinkin. Tämäkin alkaisi olla 
hiljalleen siinä kunnossa, että pensaita ja 
pientä puuta pitäisi poistaa, Jukka tuumai-
lee.

Vuosien saatossa Jukka on kohdannut 
metsomailla huikeita elämyksiä. Hienoin 
aamu oli Kihniöllä vuosituhannen alussa.

– Se oli rämeen laidalla oleva hieno harju 
ja kallioalue. Siinä oli soimassa kymmenen 
tai ehkä jopa 15 ukkometsoa. Lähellä oli 
talokin, mutta se ei näyttänyt metsoja häi-
ritsevän.

Pia on uunituore metsähallituslainen, 
joten hänen metsokokemuksensa ovat vielä 
vähissä. 

– Tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. 
Aion ottaa tarkastukset omallakin alueella 
keväiseen ohjelmistoon. Lähtiessäni ensim-
mäistä kertaa soitimelle kello oli soimassa 
03.15 – mutta hauskaa oli, Pia nauraa.

Jukka vakuuttaa, että työ on myös mer-
kittävää ja tärkeää.

– Pitkään tätä työtä on tehty, ja ainakin 
Pirkanmaan pohjoisosissa voidaan sanoa, 
että metsokanta on vahvistunut huomat-
tavasti. Tiedetään, että soidin on metsolle 
tärkeä paikka, joten kyllä tällä työllä on to-
dellista vaikutusta..
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”Jokaisella on avaimet 
luonnon aarreaittaan”
Jyväskyläläiselle Pirjo Härköselle luonnontuotteiden keruuretki 
on aistimusten juhlaa. Kuutisen vuotta sitten luonnontuotteista 
innostunut Härkönen ei lakkaa hämmästelemästä luonnon 
kykyä yllättää.   

TEKSTI JA KUVAT MARIA LATOKARTANO

P
ihlajan lehtisilmu on 
avautumaisillaan; hennon 
vaaleanpunertavat lehdet 
kurkistavat silmusuomu-
jen sisästä. Pirjo Härkönen 
irrottaa silmun varovasti 

oksasta ja vie sen suuhunsa.
– Maistuu aivan karvasmantelilta, Härkö-

nen kuvailee.
Luonto on heräämässä uuteen kasvuun 

toukokuun alun takatalven jälkeen, ja luon-
nontuotteiden kerääjä tekee metsässä mo-
nenlaisia löytöjä: koivut ovat hiirenkorvilla, 
ensimmäiset nokkosen, mesiangervon, hors-
man ja vuohenputken versot puskevat maasta 

kotitalousnaisten järjestämään poimijakou-
lutukseen.

– Koulutuksen jälkeen minulle avautui 
aivan uusi maailma.

Härkönen ei lakkaa hämmästelemästä 
luonnon tarjoamaa kokonaisvaltaista aisti-
musten määrää. Jo ennen poimijakoulutus-
takin hän nautti luonnon äänistä ja rauhasta. 
Koulutuksen myötä hän tutustui myös luon-
non tarjoamiin ravinteisiin ja aromeihin, joi-
den hienoja vivahteita hän kokin tutkinnon 
suorittaneena arvostaa.

– Esimerkiksi ahomansikan ja mustikan 
marjan voi maistaa tuoreissa lehdissä, kun 
niitä maistelee kuten viiniä.

ja mustikan lehdet ovat tuloillaan. Hieman 
myöhemmin keväällä on kuusenkerkkien ja 
ketunleipien vuoro, sitten vadelman lehtien. 
Kesällä kypsyvät marjat ja kanerva puhkeaa 
kukkaan.

Vaikka kevät ja kesä ovat runsainta aikaa, 
löytyy kerättävää ympäri vuoden.

– Talviaikaan voi kerätä esimerkiksi havuja.

Poimijakoulutus avasi              
uuden maailman
Jyväskylän Vesangassa asuva Härkönen on 
aina pitänyt luonnossa liikkumisesta. Kuu-
tisen vuotta sitten hän kiinnostui luonnon-
tuotteista ja osallistui Keski-Suomen maa- ja 

Luonnontuotteiden kerääminen edellyttää maanomistajan lupaa. Pihapiirien, peltojen ja ajoteiden läheltä tuotteita ei saa kerätä.

VALTION MAILTA JA VESILTÄ
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Mehuja, säilykkeitä ja           
arvokkaita uuteaineita
Erilaisia luonnontuotteita jalostetaan mo-
nella tavoin. Perinteisten mehujen, säilyk-
keiden, koristeiden ja kuivattujen tuottei-
den rinnalle ovat nousseet uuttamalla ero-
tettavat arvokkaat ainesosat, joita voidaan 
käyttää lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa.

Härkösen luontosuhde kiteytyy vanhas-
sa kortissa, jonka hän löysi kotoaan niihin 
aikoihin, kun hänen oma kiinnostuksensa 
luonnontuotteita kohtaan oli heräämässä.

– Kortissa tuntematon ajattelija lausuu: 
”Jokaisella on avaimet luonnon aarreait-
taan.” Allekirjoitan sen täysin, Härkönen 
hymyilee..

Härkönen kerää luonnontuotteita 
omaan käyttöönsä: smoothieksi, teehen tai 
lihan mausteeksi. Koulutuksen jälkeen hän 
on myynyt niitä myös paikalliseen ravin-
tolaan.

– Minulle se hetki, kun saan kerätä rau-
hassa ja kiireettä, on nautinnollinen, jopa 
meditatiivinen.

LUONNONTUOTTEIDEN kerääjät ovat viime vuodesta lähtien voineet ostaa keruulu-
van Metsähallituksen maille. Lupa oikeuttaa keräämään luonnontuotteita Metsähallituksen 
monikäyttö- eli talousmetsissä.

– Luonnontuotteet ovat kehittyvä ala, ja tällä tavoin haluamme tarjota ammattimaisille 
poimijoille mahdollisuuden kehittää toimintaansa, Metsähallituksen maankäyttöpäällikkö 
Antti Maukonen sanoo.

Lupatyyppejä on kaksi. Ensimmäinen niistä on voimassa kolme kuukautta ja oikeuttaa 
50 kilon tai 200 litran keruumääriin. Lupa tilataan soittamalla numeroon 0600 551 665. 
Puhelun hinta on 24,95 euroa, joka peritään matkapuhelinlaskun yhteydessä.

Toinen lupatyyppi on voimassa vuoden ja oikeuttaa 200 kilon tai 800 litran keruumää-
riin. Lupa tilataan soittamalla numeroon 0600 551 666. Puhelun hinta on 49,90 euroa.

Lupa aktivoituu heti soiton jälkeen, ja soittaja saa siitä tiedon paluuviestinä. Henki-
lökohtaiset luvat oikeuttavat keräämään luonnontuotteita, jotka eivät kuulu jokamiehen 
oikeuksien piiriin. Luvalla saa kerätä muun muassa kuusenkerkkiä, pakurikääpää, koivun-
lehtiä, lehtipuiden oksia, pihkaa, sammalia ja havuja.

Kerääminen ei saa vaurioittaa luontoa. Sen vuoksi esimerkiksi istutuskoivikot on rajattu 
keräämisen ulkopuolelle. Kuusenkerkkiä saa kerätä yli 4-metrisistä puista, eikä latvakas-
vainta saa taittaa. Pihkaa saa kerätä vain pintavaluntana.

Metsähallituksen monikäyttömetsien sijainnit löytyvät Retkikartta.fi-sivustolta..

Keruutuoteluvan voi ostaa 
Metsähallituksen metsiin

10 l         pihlajanlehtiä (tuoreita)
6 l           vettä
50 g        sitruunahappoa
1 kg        sokeria

1.    Keitä vesi, lisää sitruunahappo.
2.    Kaada edellinen pihlajanlehtien   
       päälle.
3.    Anna olla yksi vuorokausi.
4.    Siivilöi lehdet pois.
5.    Keitä juoma ja lisää sokeri.
6.    Pullota kuumennettuihin pulloihin      
       ja täytä piripintaan.

Säilyy keittämättä jääkaapissa pari 
päivää. Juoman voi myös pakastaa. 
Nautitaan laimennettuna.

Lähde: Maa- ja kotitalousnaiset

 Pihlajanlehtijuoma

– Luonnontuotteita on kerättävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa luonnolle, Pirjo Härkönen sanoo.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

Kallis kala pyydyksessä
Uhanalaisen tai taantuneen kalalajin hallussapito voi tulla kalliiksi. 
Vahingossa pyydykseen päätynyt kala pitää vapauttaa välittömästi 
veteen – kuollutkin.

TEKSTI JA KUVA JERE MALINEN

K
uvitellaan tilanne ke-
säiseltä Saimaalta, jossa 
kalastajan koukussa tai 
pyydyksessä rimpuilisi 
rasvaeväinen eli luon-
nonvarainen järvilohi 

– Näin tosiaan kävisi, jos kalastaja ei 
viipymättä vapauttaisi järvilohta takaisin 
luontoon. Elävänä tai kuolleena, vahvistaa 
itäisen Suomen valtion maita ja vesiä valvova 
Metsähallituksen erätarkastaja Antti Niemi.

– Vahingoille ei tietenkään mahda mi-

– Suomen kallein kala. Toukokuussa järvi-
lohen suojeluarvoksi määriteltiin nimittäin 
asetuksella 7 510 euroa. Tämän summan 
kalastaja joutuisi korvaamaan menettämis-
seurauksena valtiolle, jos hän rikkoisi uusia 
määräyksiä. Ja päälle tulisivat vielä sakot.
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tään, mutta suojellun, alamittaisen tai laittomilla menetelmillä pyy-
detyn kalan hallussapito on rangaistava teko, Niemi muistuttaa.

Fuscus, Saimaalla partioiva Metsähallituksen valvonta-alus, lipuu 
Linnansaaren kansallispuiston vesiltä Rantasalmelle Mustalahden sa-
tamaan.

Kalastuksenvalvojat Jyrki Anttila ja Sami Kurenniemi ovat pais-
kineet viikon verran töitä. Toukokuun puolivälissä alkanut urakka 
ulottuu heinäkuulle asti. He keskittyvät ensisijaisesti norppavesien 
kalastusrajoitusten valvontaan, mutta tarkkailussa on muunkinlainen 
kalastus.

Miehiltä uudet uhanalaisten kalojen korotetut taksat saavat kii-
tosta.

– Toivottavasti järvilohien salakalastus saataisiin vihdoin kuriin 
Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen alapuolella, Kurenniemi sanoo. 

Kohde on Kurenniemelle tuttu erityiskohde ja yksi niistä kohteis-
ta, jotka antoivat päättäjille pontta korvaussumman rajuun nostoon.

– Tavallisen, lainkuuliaisen virkistyskalastajan ei tarvitse kantaa 
asetusmuutoksesta huolta, tyynnyttelevät kokeneet kalastuksenval-

vojat tuhansien eurojen korvausmaksuja säikähtäneitä ihmisiä.
Nykykalastajille he antavat jopa kiitosta. Lupa-asiat ovat yhdek-

sällä kymmenestä kunnossa, ja kiinteät pyydykset yleensä hyvin 
merkittyjä.

– Yleisimpiä rikkeitä ovat yhteystietojen puuttuminen ja väärän-
laiset kohot ja liput. Myös kelluvia pyydysnaruja näkee vielä, vaikka 
niitä ei saisi enää käyttää.

Kun Metsähallituksen kalastuksenvalvoja on tarkastanut pyydyk-
sen ja kaikki on kunnossa, hän kiinnittää pyydykseen vihreän tun-
nistelipukkeen. Värejä on viisi muutakin, ja jokainen niistä kertoo, 
minkälaisen rikkeen valvoja kehottaa kalastajaa korjaamaan.    

– Törkeimmissä tapauksissa otamme pyydyksen haltuun ja teem-
me siitä rikosilmoituksen poliisille.

Norppavesillä sellainen olisi esimerkiksi laiton verkko.
Onneksi valistus ja valvonta ovat purreet, eikä laittomia verkkoja 

juuri nykyään näe.

– Piiloverkoista saamme muutamia kansalaisilmoituksia joka kesä. 
Niitä on sitten tarkastettu täsmäiskuin, Saimaalla kalastusta lähes 20 
vuotta valvonut Anttila sanoo.

Hän kertoo verkkokalastuksen suosion muutenkin romahtaneen. 
Nuoret eivät pyydyskalastuksesta innostu. Kalastuksenvalvojien mie-
lestä toisaalta sekin on hiukan harmi.

– Katiska on kalaisa ja norppaturvallinen pyydys, kunhan muistaa 
käyttää nielurajoitinta.

Miesten mukaan osaava saa sillä helposti ruokakalansa – ja aina 
tuoreena!.

Tästä on kyse
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja 
taantuneiden kalalajien arvoista tuli voimaan 17.5.2019. 
Asetuksen mukaan vaarantuneisiin lajeihin kohdistuvien 
kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan 
valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi 
otetulla kalalla on lajinsa edustajana.

Asetuksessa on yhteensä 23 erilaista arvoa, joista alin 
on 50 euroa ja korkein 7 510 euroa. Summat perustuvat 
Luonnonvarakeskuksen laskelmiin suojelun tarpeesta, 
uusiutumiskyvystä ja lisääntymisikäisen kannan koosta.

Asetuksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisista ja taan-
tuneista kalalajeista annettujen pyyntimitta-, rauhoitus- ja 
saaliskiintiösäännösten noudattamista. Samalla edistetään 
lajien suojelua ja kantojen elpymistä.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Lainkuuliaisilla kalastajilla 
ei ole syytä huoleen.

< Jyrki Anttila (vas.) ja Sami Kurenniemi 
valvovat kalastusta Saimaalla.
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METSISTÄ JA PUISTA

TEKSTI SARI HILTUNEN

Metsähallituksessa työskentelee tänäkin kesänä satoja 
nuoria. Työkokemusta ja kesäansioita Metsähallituksessa 
hankkivat muun muassa Juri Kuisma, Salla Niemetmaa 
ja Ida Toivonen. 

Metsähallitus työllistää 
satoja kesätyöntekijöitä 

JURI KUISMA
Tämän kevään ylioppilas, rovaniemeläi-
nen Juri Kuisma on Metsähallituksessa 
metsänistutustöissä kolmatta kesää. Jurista 
työssä parasta on se, että hyvällä kelillä saa 
olla ulkona. 

– Päätyötehtäväni on männyn- ja kuu-
sentaimien istutus, ja viime kesänä laitoin 
lehtikuusiakin kasvamaan. Ensimmäisenä 
kesänä oli yksi viikko SeedPad-kylvökiekon 
istutusta. Se oli mielenkiintoista vaihtelua. 

Juri sai idean hakea kesätöihin Metsä-
hallitukselle kavereilta, jotka kehuivat istu-
tustyötä. Hän oli myös aiemmin kokeillut 
istutusta isoäidin metsäpalstalla. 

– Istuttajan työ alkaa yleensä aikaisin 
aamulla, jolloin autolastillinen kesätyöläi-
siä lähtee metsurin kyydillä kohti palstaa. 
Etäisyydet ovat Lapissa pitkät, ja matkaan 
saattaa kulua tuntikin aikaa. Perillä jaetaan 
alueet ja sovitaan, milloin lähdetään paluu-
matkalle. Välillä metsuri käy tarkistamassa 
työn jälkeä, Juri kertoo.

Nuoret metsänistuttajat työskentelevät 
yleensä kolmisen viikkoa, kesäkuun alusta 
juhannukseen. Työ on urakkatyötä, josta 
palkka maksetaan istutettujen taimien mu-
kaan.

– Työ on melko vapaata ja itsenäistä, 
mikä sopii minulle. Kun keskityn työhön, 
pääsen ikään kuin ”istutusmoodiin”, jolloin 
työpäivät kuluvat rivakasti. Haastavinta on 
työn fyysisyys. Vaikka loppupäivästä alkaa 
askel painaa, on työn laatu ja tahti pyrittävä 
pitämään hyvänä.

IDA TOIVONEN
Metsätalousinsinööriksi opiskeleva Ida Toi-
vonen viettää kesän Seitsemisen ja Helve-
tinjärven kansallispuistoissa. 

– Alun perin hain Metsähallitukseen 
metsätalouden harjoittelijaksi, mutta kun 
se ei tärpännyt, pääsin Luontopalveluihin 
tekemään kävijätutkimusta. Kesän aikana 
työhön kuuluu kävijöiden haastattelua pää-
asiassa Seitsemisen ja Helvetinjärven kan-
sallispuistoissa, ja työ jatkuu vielä syksyllä 
muutamina viikonloppuina. 

Kävijätutkimukseen pyritään saamaan 
mahdollisimman hyvä otos puistoissa vie-
railijoista. Erityisen iloinen Ida on siitä, että 
hän saa olla mukana myös kävijätutkimuk-
sen tulosten koostamisvaiheessa. 

– Työsuhde jatkuu joulukuun loppuun, 
joten pääsen näkemään, minkälaisia tulok-
sia kävijätutkimuksesta saadaan ja mihin 
tietoja hyödynnetään. Työjakson ansiosta 
saan suoritettua myös opintoihin kuuluvan 
asiantuntijaharjoittelun. 

Toukokuun kauniit päivät olivat jo hou-
kutelleet retkeilijöitä Seitsemisen kansallis-
puistoon ja Helvetinjärvelle. Vierailijoita on 
tullut sekä lähipaikkakunnilta että kauem-
paa. 

– Ihan hyvin ihmiset ovat suhtautuneet 
kyselyyn ja vastanneet kysymyksiin. On tosi 
mukava jutella ihmisten kanssa ja kuulla, 
mitä mieltä he ovat puiston palveluista ja 
mitä he aikovat puistossa tehdä. 

SALLA NIEMETMAA
Suomen kieltä Oulun yliopistossa opiskeleva 
Salla Niemetmaa on työskennellyt Metsä-
hallituksen Eräpalvelujen viestinnässä huh-
tikuun alusta asti. 

– Teen syventäviin opintoihin kuuluvan 
kolmen kuukauden harjoittelun Eräpalve-
luissa. Päätehtäväni on huoltaa Eräluvat.fi-
nettisivustoa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että käyn sivuston tekstejä läpi ja teen niistä 
asiakaslähtöisempiä ja ymmärrettävämpiä, 
Salla kertoo.

Salla on viihtynyt hyvin harjoittelupai-
kassaan Metsähallituksen Oulun toimistolla.

– Olen ollut todella innostunut, ja työkin 
on ollut mielekästä. Kielenhuolto kuuluu 
keskeisenä osana suomen kielen opintoihin, 
ja nettisivujen luettavuuden ja käytettävyy-
den parantaminen on mielenkiintoista.

Salla kiinnostui Metsähallituksesta vie-
railtuaan muutama vuosi sitten kansallis-
puistossa. 

– Opiskelin jo silloin suomen kieltä 
Oulun yliopistossa. Tajusin, että koulutuk-
sestani voisi olla Metsähallitukselle ja sen 
viestinnälle hyötyä. Päätin hakea töihin 
Metsähallitukseen toissa kesänä, kun kuljin 
työmatkalla päivittäin Oulun toimiston ohi, 
Salla muistelee.

Eräluvat.fi-sivuston läpikäymisen lisäksi 
Salla osallistuu myös muihin Eräpalvelujen 
viestinnän tehtäviin. 
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Harjoittelupaikkoja ja kesätöitä
Metsähallituksessa työskentelee jälleen tänä kesänä sato-
ja nuoria. Joukossa on sekä eri alojen opiskelijoita että 
koululaisia. 

Metsähallitus tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoille eri 
puolilla Suomea. Harjoittelupaikat liittyvät yleensä metsä-
talouteen, luonnonsuojeluun ja metsien virkistyskäyttöön,
ja ne painottuvat kesäaikaan. Metsätalouden tehtävissä 
etusijalla ovat opiskelijat, jotka tarvitsevat opiskeluunsa 
liittyvän harjoittelupaikan.

Kaikista harjoittelupaikoista ilmoitetaan alkuvuodesta 
Metsähallituksen verkkosivuilla avoimissa työpaikoissa.  
Harjoittelupaikkoja haetaan täyttämällä sähköinen hakulo-
make ilmoituksessa mainittuna hakuaikana.

Keväällä hakuun tulee myös paljon muita määräaikaisia 
tehtäviä kesäkaudelle. Näistäkin saattaa löytyä sopiva ke-
sätyöpaikka. Tämän lisäksi Metsähallitus palkkaa kesäisin 
satoja nuoria metsänistutustöihin pääasiassa Lapin alueelle.

Juri Kuisma on jo kolmatta kesää metsänistutustöissä. 
–Työ on melko vapaata ja itsenäistä, mikä sopii minulle. 

Ida toivonen tekee kansallispuistoissa kävijätutkimuksia. – On mielenkiintoista 
kuulla, mitä mieltä vierailijat ovat kansallispuiston palveluista. 

Salla Niemetmaa päivittää eraluvat.fi-sivustoa. – Käyn sivuston tekstejä 
läpi ja muokkaan niistä asiakaslähtöisempiä ja ymmärrettävämpiä.
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T
oukokuun 23. päivä vie-
tettiin kansainvälistä ulko-
luokkapäivää ja Suomen 
lasten metsäretkipäivää. 
Metsähallitus on mukana 
kampanjassa, sillä valtion 

maat ovat kaikkien ulottuvilla ja täynnä ul-
kona oppimisen mahdollisuuksia. 

Rovaniemellä Lapin yliopiston harjoitte-
lukoulun kahdeksasluokkalaiset viettivät ul-

Pilkkeen kanssa. 
Ulkoluokkapäivä on kansainvälinen 

kampanja, jonka avulla halutaan antaa jo-
kaiselle lapselle mahdollisuus leikkiä, oppia 
ja retkeillä luonnossa. Suomessa kampan-
jaa koordinoi Ympäristökasvatusjärjestö 
FEE Suomi. Ulkokoluokkapäivään osal-
listui Suomessa tänä vuonna 20 400 lasta 
ja nuorta. Maailmanlaajuisesti tapahtuman 
osallistujia oli yli 1 700 000..

koluokkapäivää Hirvaalla, Lapin koulutus-
kuntayhtymä Redun opetusmetsässä. Päivän 
aikana oppilaat pääsivät nauttimaan keväi-
sestä metsästä ja tutkimaan muun muassa 
biotalouden hottiksia eli puusta valmistettuja 
tuotteita, jotka edistävät kestävää elämäntapaa. 

Ulkoluokkatapahtuma järjestettiin yh-
teistyössä metsä- ja luontoalan opiskelijoi-
den, Pidä Lappi siistinä ry:n, Rovaniemen 
4H:n ja Metsähallituksen Tiedekeskus 

Rovaniemellä lähdettiin 
ulos oppimaan 

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

TEKSTI PIRITTA MARTTILA • KUVA KIRSI RÖTKÖNEN
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Mitä metsä sinulle merkitsee?
– Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta, jossa metsä oli aina läsnä 
ja toimi leikkipaikkana ja piilopaikkana sekä myös mielikuvituksen 
kipinänä. Tuolloin metsää ei välttämättä osannut arvostaa niin paljon 
kuin nyt.

Mikä on mieleenpainuvin metsämuistosi?
– Niitä on monia, mutta ehkä mummulan metsässä hommailu on 
niitä hienoimpia muistoja – jouskarin tekoa, metsästäjän tai leffa-
sankarin leikkimistä, kallioilta alas katselua ja hiihtämistä.

Minkälaisessa metsässä liikut mieluiten?
– Lähimetsässä koiran ja perheen kanssa on kiva käydä kävelyllä. 
Siellä on polkuja, ja niiltä voi ihan hyvin poiketakin – alue rajoit-
tuu taloihin ja teihin, joten eksymään ei pääse. Metsä on kuitenkin 
tarpeeksi iso, että on ihan oikean ison metsän tuntu.

Miten Suomen pitäisi hyödyntää metsiään?
– Eiköhän niitä metsiä jo tarpeeksi hyödynnetä kaupallisesti, mutta 
jos puhtaasti ja luontoa kunnioittaen voi lisätä esimerkiksi vaellusta, 
niin mikä ettei. Siinä mieli lepää, kun jättää huolet taakseen vaik-
kapa vain päiväksi ja samoilee parikymmentä kilometriä raikkaassa 
luonnossa.

Mikä on kiinnostavin puuta                                                                    
hyödyntävä innovaatio?
– On ollut mielenkiintoista nähdä isojakin kerrostaloja rakennetta-
van puusta. Eri puulajien ja niiden ominaisuuksien monimuotoi-
suus on uskomattoman hienoa. Puusta on kyllä niin moneksi, etten 
luultavasti osaa edes ajatella joidenkin juttujen perustuvan puuhun.

Mistä puusta pidät eniten? 
– Kai se on koivu minulle rakkain puu, tosin niitä on vaikea laittaa 
järjestykseen. Tein makuuhuoneemme sängyn isosta koivulaudasta, 
jonka paikallinen puuammattilainen höyläsi sopivaan mittaan. Myös 
esimerkiksi Amerikan jättimäiset punapuut ovat jo pelkästään ko-
konsa puolesta mahtavia ja majesteettisia!

Haastateltavana tuottaja ja DJ 
Darude eli Ville Virtanen

METSÄSUHTEITA
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Lapin yliopiston harjoittelukoulun kahdeksasluokkalaiset 
viettivät ulkoluokkapäivää Hirvaalla.

Tietoa ja taitoja luonnosta
Metsähallituksessa tehdään paljon työtä lasten ja nuorten 
parissa. 

– Haluamme metsä- ja luontosuhteen kehittyvän yli suku-
polvien. Siksi tarjoamme lapsille ja nuorille monipuolisia 
kokemuksia upean luontomme äärellä, sanoo oppimis-
innoittaja Piritta Marttila, joka koordinoi nuorisoviestintää 
Metsähallituksessa. 

Vuonna 2018 luontoon ja metsään tutustui eri näkökul-
mista yli 37 000 lasta ja nuorta. 

– Lukuun sisältyy esimerkiksi työpajoja Tiedekeskus 
Pilkkeessä, opastettuja kierroksia luontokeskuksissa, retkiä 
monikäyttömetsiin ja suojelualueille, eräkasvatusta ja pal-
jon muuta. Työtä jatketaan ja kehitetään myös tänä vuonna, 
Marttila kertoo.

Suunnitteilla on esimerkiksi työelämään tutustumisen malli, 
joka kattaisi kaikki Metsähallituksen toimipisteet. Opettajille 
ja kasvattajille löytyy opetusmateriaaleja ja oppaita Metsähal-
lituksen sivuilta luontoon.fi, eräluvat.fi ja tiedekeskuspilke.fi. 
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YKSI MEISTÄ

Millainen opiskelu- ja            
työtausta sinulla on?
– Opiskelin kaksoistutkinnon – ylioppilaaksi 
ja hevosenhoitajaksi. Muutaman välivuoden 
jälkeen luin ammattikorkeakoulussa metsä-
talousinsinööriksi. Valmistuttuani työs-
kentelin kaupunkiviljelyn EU-projektissa 
ja tein konsultointikeikan sähköverkkojen 
vierimetsänhoitoon. Ennen työllistymistäni 
Metsähallitukselle ehdin hetken suunnitella 
myös sähköverkkojen maakaapelointeja.

Mitä metsätalouden              
suunnittelija tekee?
– Suunnittelemme omalla alueellamme 
metsän hakkuut, metsänhoitotyöt, luon-
nonhoitotöitä sekä pieniä metsäautoteiden 
kunnossapitotoimia. Pääsemme mukaan 
myös erilaisiin projekteihin. Itse olen nyt 
mukana Liito-orava-LIFE-hankkeessa, jossa 
parannetaan liito-oravan suojelua.

Mikä on nyt ajankohtaista 
työssäsi? 
– Hakkuiden suunnittelua tehdään ympäri 
vuoden. Kesällä ajankohtaista on taimikon-
hoitotöiden suunnittelu. Onneksi siihen saa 
apua suunnittelevalta metsurilta. 

 Mikä työssäsi on parasta? 
 – Parasta työssäni on vaihtelevuus. On ki-
vaa, kun saa itse suunnitella työpäiviensä 
kulun. Työpäivät ovat erilaisia maastossa 
ja toimistolla. Lisäksi on suuri plussa, et-
tä koiraa saa pitää mukana töissä. Koirani 
Gubbe on myös sometähti, joka kertoilee 
touhuistaan Metsähallituksen Facebookiin 
ja Instagramiin. 

Entä haastavinta?
– Haastavinta ovat sellaiset metsiköt, joiden 
kohdalla ei ole niin selvää, että mitä niil-
le kannattaisi tehdä. Onneksi silloin voin 
kysyä neuvoa työkavereilta ja esimieheltä. 
Oman mausteensa työhön tuovat kansa-
laisten erilaiset odotukset valtion metsien 
hoitoa ja hakkuita kohtaan. Otamme niitä 
mahdollisuuksien mukaan huomioon mo-
nikäyttömetsiemme hoidossa ja hakkuissa.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
 – Vietän metsässä myös paljon vapaa-aikaa-
ni, koiran kanssa retkeillen ja lenkkeillen. 
Lisäksi reissailen ympäri Suomea, koska 
ystävät ja perheenjäsenet ovat asettuneet 
eri paikkakunnille. Aiemmin vietin paljon 
aikaa hevosten kanssa, mutta uuden koi-
ranpennun ja asuinpaikkakunnan myötä 
harrastus on toistaiseksi tauolla..

Metsähallitus oli Frida Björkmanin mietteissä 
kolmen kiinnostavimman työnantajan kärjessä. 
Nyt hän on työskennellyt noin vuoden Metsä-
talouden suunnittelijana Karstulassa. Fridaa 
kiehtovat erityisesti työn monipuolisuus ja 
sen itsenäinen luonne.  

TAPAHTUMIA

LISÄÄ LUONTOKESKUSTEN
TAPAHTUMIA OSOITTEESSA
www.luontoon.fi

ESTEETÖN ULKOILUPÄIVÄ           
SALAMAJÄRVELLÄ 17.6.
Koirasalmen luontotuvalla järjestetään es-
teetön ulkoilutapahtuma klo 10–16. Päivän 
aikana nautitaan Salamajärven kansallis-
puiston upeista maisemista kaikilla aisteilla. 
Ohjelmassa muun muassa Metsähallituksen 
esteettömien palvelujen esittelyä. Luonto 
on tarkoitettu voimavaraksi kaikille! Lisä-
tietoa: koirasalmi.com

NIELU – TAIDETTA JA RUOKAA 
NUUKSIOSSA 8.–19.6.
Taide- ja ruokatapahtuma Nielu on avoin-
na kellon ympäri, ja sinne ovat tervetulleita 
kaikki. Nuuksion metsään on rakennettu 
kaksitoista teosta, joista yhden päältä voi 
nauttia illallista. Taiteilijoiden, kokkien ja 
tutkijoiden tuottama tapahtuma koostuu 
ihmisen, ympäristön ja teknologian suh-
detta käsittelevistä taideteoksista, ravinto-
lasta, sirkusesityksistä, performansseista ja 
keskusteluista. Lisätietoa: nielu.fi

SUUNNISTUKSEN PERUSKURSSI 
PALLAKSELLA 28.6.
Tule kertaamaan suunnistuksen perustai-
dot kansallispuiston sydämeen. Kurssilla 
tutustutaan yleisimpiin karttamerkkeihin, 
korkeuskäyrien kiemuroihin ja kompas-
sin käyttöön. Maastossa navigointia, rei-
tin suunnittelua ja suunnassa kulkemista 
harjoitellaan yhteisellä suunnistusretkellä 
luontokeskuksen lähimaastossa. Lisätietoa: 
luontoon.fi/pallastunturinluontokeskus

JÄTTIPALSAMIN KITKENTÄRETKI 
KUOPIOSSA 11.7. JA 25.7.
Jättipalsamin torjunta on edennyt hyvin 
Kuopion Halmejoella, mutta töitä riittää 
yhä. Talkoolaisille on luvassa talkookahvit 
ja vinkkejä vieraslajien torjuntaan. Mu-
kaan tarvitset iloisen talkoomielen lisäksi 
maastoon sopivat vaatteet. Lisätietoa: Järvi-
Suomen luontopalvelut, p. 040 748 7664.

SUOMEN LUONNON PÄIVÄ 
31.8.2019
Suomen luonnon päivää vietetään vuosit-
tain elokuun viimeisenä lauantaina, jolloin 
ihmiset järjestävät luontotapahtumia ja 
osallistuvat niihin kautta maan. Juhlapäi-
vänä nautitaan kesäisestä  luonnosta kaikin 
aistein – syödään mustikkapiirakkaa, nuku-
taan yö ulkona ja liputetaan Suomen luon-
nolle. Lisätietoa: suomenluonnonpaiva.fi

TEKSTI KATJA PESONEN • KUVA JUSSI TIITINEN 
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Värikäs savukalamunakas valmistuu nopeasti ja sopii erinomaisesti 
kesäiselle brunssille tai kiireisen arkipäivän pelastajaksi. Viimeistele 
munakas italialaiseen tapaan grillivastusten alla, ja lopputulos on 
herkullinen.

Savukalamunakas

LUONTO LAUTASELLA
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6 kananmunaa
1 dl kuohukermaa
1 tl suolaa
rypsiöljyä paistamiseen
300 g savukalaa isoina lohkoina
3 kypsää perunaa pilkottuna
100 g babypinaattia
puolikas puntti ryöpättyä vihreää parsaa
paistettuja kantarelleja

Vinegretti
1 rkl kylmäpuristettua rypsiöljyä
0,5 rkl valkoviinietikkaa
suolaa ja mustapippuria myllystä
kourallinen yrttejä

Sekoita munat, kuohukerma ja suola sauva-
sekoittimella. Kuumenna paistinpannu ja 
lisää öljyä. Kaada munakasmassa pannulle.

Riko hyytyvä munaseos muutamasta 
kohdasta ja lisää päälle tasaiseksi kerrokseksi 
savusiika, perunat, babypinaatti, pilkotut 
parsat ja paistetut sienet. 

Laita uuninkestävä paistinpannu grilli-
vastuksen alle. Paahda hetki siten, että pinta
ruskistuu hieman. Viimeistele vinegrettillä ja 
yrteillä.
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JOUKKO metsäalan kansainvälisiä vaikuttajia kokoontuu ensi syk-
synä 9.–10. lokakuuta Kolille keskustelemaan metsien tarjoamista 
kokonaishyvinvointivaikutuksista.

– Koli Forumissa pohditaan, millaisella politiikalla ja käytännön 
toimilla on mahdollista löytää tasapaino ilmastokysymysten, moni-
muotoisuuden, virkistyshyötyjen sekä tulo- ja työllisyysvaikutusten 
kesken, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen, joka 
toimii Koli Forum ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Kansainvälisen tuulahduksen tilaisuuteen tuovat on muun muassa 
Metsähallituksen eurooppalaisten sisarorganisaatioiden johtajat, jot-
ka pitävät oman kokouksensa Kolilla samassa yhteydessä.  

Koli Forum on vuodesta 2009 lähtien toiminut kansainvälinen 
keskustelufoorumi ja vaikuttajayhteisö, joka keskittyy biotalouteen 
ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tavoitteena on 
tarjota tutkimustietoon perustuva puolueeton keskusteluareena.  

Joka toinen vuosi järjestettävän korkeatasoisen kansainvälisen 
tapahtuman lisäksi Forumin puitteissa on järjestetty valittujen tee-
mojen ympärille pienimuotoisempia keskustelutilaisuuksia sekä yh-
teistyötapahtumia muiden organisaatioiden kanssa..

METSÄHALLITUS osallistuu 160-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 
Helsinki Design Weekin tapahtumiin 5.–15. 9. Metsähallituksen 
entisessä pääkonttorissa on esillä ”Encore Erottajalla” -installaatio. 
Metsähallitus toimi talossa vuosina 1924–1991. Olemme mukana 
viikon muissakin tapahtumissa – seuraa somekanaviamme..

METSÄHALLITUS jakoi vuosittaiset innovaatio- ja ympäristöpal-
kinnot toukokuussa Haltiassa vietetyn 160-vuotisjuhlan yhteydessä. 
Palkitut hankkeet olivat Metsähallituksen Ilmastoviisas metsätalous 
-projekti, Kalastuskortti joululahjaksi -kampanja ja Kolin luontokes-
kus Ukon sekä Break Hotel Kolin siirtyminen maalämpöön. 

Metsähallituksen Ilmastoviisas metsätalous -projektissa kehitettiin 
malli, joka ottaa huomioon hiilensidonnan metsien kasvatuksen ja 
käytön yhteydessä. Projektin tuloksena valtion monikäyttömetsiin 
luotiin hiililuokitus, jonka avulla erityyppiset metsät voidaan luoki-
tella niiden hiilensidonta- ja varastointipotentiaalin perusteella. Pro-
jektin tuloksia hyödynnetään myös parhaillaan laadittavassa Metsä-
hallituksen ilmasto-ohjelmassa. 

Kalastuskortti joululahjaksi -kampanjassa kalastonhoitomaksua eli 
kalastuskorttia markkinoitiin joulun ja isänpäivän alla aineettomana 
joululahjana sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Kampan-
jan siivittämänä kalastuskortin myynti kohosi ennätyslukemiin, ja 
kalastonhoitomaksuilla ympäristön eteen tehtävä hyvä työ sai poik-
keuksellisen runsaasti julkisuutta. 

Kolmas palkittu hanke oli Kolin luontokeskus Ukon ja Break So-
kos Hotel Kolin siirtyminen maalämpöön. Hanke vähensi fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä Metsähallituksen rakennusten lämmittämises-
sä ja pienensi oleellisesti Kolin luontomatkailun hiilijalanjälkeä. Sa-
malla poistui lämmitysöljyn kuljettamisesta ja varastoinnista syntyneet 
riskit Kolin kansallispuiston herkälle luonnolle..

Koli Forumissa 
paneudutaan metsien 
tuottamaan hyvinvointiin

Encore Erottajalla

METSÄHALLITUS ja Valo Investments Group Holding Oy ovat 
allekirjoittaneet esisopimuksen, jonka mukaan Valo Investments 
ostaa Metsähallitukselta yhteensä 24 tonttia seuraavan viiden vuo-
den aikana. Tontit sijaitsevat Saariselän Rinnealueella Kaunispään 
asemakaavan muutos- ja laajennusalueella. Myös Inarin kunta ja 
Saariselkä Oy ovat tehneet Valo Investmentsin kanssa esisopimuksen 
rinnealueelle yhteensä 25 tontista. Kokonaisuudessa on rakennusoi-
keutta yhteensä 23 100 kerrosalaneliömetriä.

Metsähallitus ja Saariselkä Oy tekivät ensimmäiset tonttikaupat 
Valo Investmentsin kanssa maaliskuun alussa. Toiset tonttikaupat 
tehdään vielä kuluvan vuoden aikana.

Valo Finland avaa Saariselälle korkeatasoisen Valo Luxury 
Retreats -loma-asuntoalueen syksyllä 2019.

– Valo Luxury Retreats edustaa uutta suomalaista täyden palvelun 
loma-asuntoaluetta. Saariselälle valmistuu ensimmäisessä vaiheessa 

kymmenen  ympärivuotiseen lomakäyttöön tarkoitettua luksus-
huvilaa, ja alue laajenee täyteen kokoonsa viiden seuraavan vuoden 
aikana, Valo Finlandin toimitusjohtaja Taru Lehtonen kertoo.

Modernit huvilat vuokrataan yhteistyössä hollantilaisen, korkea-
luokkaisia loma-asuntoja välittävän Dutchenin kanssa.

– Nämä esisopimukset ja kaupat ovat merkittävä päänavaus Saa-
riselän rinnealueella. Uuden loma-asuntoalueen rakentuminen lisää 
Saariselän tunnettuutta ja luo jatkuvuutta, Metsähallituksen myynti-
neuvottelija Ulla-Maija Kaltiokumpu iloitsee.

– Tämä heijastuu myös alueen muiden tonttien kysyntään sekä 
palvelutarpeeseen, Kaltiokumpu ennustaa.

Metsähallitus ja Inarin kunta ovat jo varautuneet kysynnän kas-
vuun aloittamalla uuden alueen suunnittelun Saariselällä. Uusi 
kaava-alue mahdollistaa muun muassa hotelli- ja ravintolaraken-
tamista..

Saariselälle korkeatasoista majoitusta

LYHYESTI

Innovaatiopalkinnot 
kolmelle hankkeelle
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VIERASKYNÄ

Mika Riipi on Lapin maakuntajohtaja ja vastaa työssään 
Suomen suurimman maakunnan tasapainoisesta aluekehittämisestä
ja kestävästä kasvusta.

M
eillä Lapissa jokaisen poron kor-
vat merkitään omistajalleen re-
kisteröidyllä virallisella korva- eli 
poromerkillä. Se on perinteinen 
ja käytännöllinen tapa osoittaa 
vapaasti luonnossa laiduntavien 

eläinten omistussuhteet.
Korvamerkkien soisi yleistyvän myös laajemmin yh-

teiskunnan taloudenpidossa. Hyvin usein erityisesti täällä 
pohjoisessa ihmettelemme, kun luonnonvarojamme eri 
tavoin hyödyntävien toimijoiden tuloja katoaa valtion 
pohjattomaan kassaan tai 
etelän kaupunkien yhtei-
söverotileille.

Valtion maiden hallin-
noijana myöskään Met-
sähallitus ei ole tältä kes-
kustelulta suojassa. Viime 
vuosina valtio on tulout-
tanut Metsähallitukselta 
vuosittain yli 100 miljoo-
naa euroa. Valtaosa valtion 
maista sijaitsee täällä poh-
joisessa, ja taloushaasteiden 
kanssa painivissa metsäisis-
sä kunnissamme aiheellisesti kysellään, mihin nuo rahat 
katoavat.

Laajemmin kyse on sosiaalisesta toimiluvasta hyö-
dyntää valtion omistamia metsävaroja täällä pohjoisessa. 
Metsähallitus on liikelaitoksena satsannut paljon vastuul-
lisuustyöhön huomioimalla lakisääteiset yhteiskunnalliset 
velvoitteensa ja erityisesti panostamalla valtion maihin 
kohdistuvien tarpeiden yhteensovittamiseen ja osallista-
vaan suunnitteluun.

Samaan aikaan liikelaitos kipuilee erityisesti luontopal-
veluiden rahoituksen riittävyyden kanssa. Metsähallitus 

on arvioinut, että virkistys- ja matkailukäytössä olevien 
luonnonsuojelualueiden korjausvelka on jo yli 30 mil-
joonaa euroa ja kasvaa vuosittain. Meillä Lapissa tilanne 
näkyy karuimmin, koska suurin osa näistä alueista sijaitsee 
pohjoisessa ja niiden merkitys matkailun kasvaessa koros-
tuu edelleen vuosi vuodelta. 

Metsähallitus ei liikelaitoksena voi sisäisesti siirtää 
metsätalouden ja muun liiketoiminnan puolelta synty-
vää voittoa julkisten hallintotehtävien puolelle. Asia on 
poliittisten päätöksentekijöidemme näpeissä: tällä hetkellä 
he siis toisella kädellä tulouttavat yli 100 miljoonaa euroa 

ja toisella kädellä antavat 
pääasiassa ympäristömi-
nisteriön budjetin kautta 
vain vajaan kolmanneksen 
tuosta summasta luonto-
palveluiden kehittämiseen. 

Nyt kun Helsingin Sää-
tytalolla käy kova hallitus-
ohjelmakuhina, olisi hyvä 
palata tuohon sosiaalisen 
toimiluvan ja pohjoisten 
toimijoiden oikeudentun-
non asiaan myös poliitti-
sella puolella. Työn voisi 

aloittaa kaivamalla tuon vanhan kunnon korvamerkin 
esiin – seuraava lause hallitusohjelmaan riittää alkajai-
siksi: hallitus sitoutuu budjetoimaan vuosittain Metsähal-
litukselta tuloutettavan euromäärän luontopalveluiden ja 
matkailurakenteiden kehittämiseen. 

Tarjoan tämän merkin ihan ilmaiseksi kaikkien puo-
lueiden vapaaseen käyttöön!

                                                                                                           
Mika Riipi 

Korvamerkki
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Katso koko tonttitarjonta sivuillamme laatumaa.fi/tontit
tai kysy lisätietoja myyjiltämme.

VUOKRAA
LAATUMAA-TONTTI, NIIN
RAHAA RIITTÄÄ MUUHUNKIN

Haluaisitko mökille myös uuden laiturin? Tai saunamökin? 
Entä uuden veneen ja venevajan? Kun vuokraat tontin, rahaa säästyy muuhunkin.

Kaikki Laatumaa-rantatontit ovat myös vuokrattavissa. Etsitpä sitten erämaan 
rauhaa tai helppoa lomailua, meiltä löytyy vaihtoehtoja omaksi tai vuokralle.

Tutustu tontteihin ja valitse sinulle sopivin hankintatapa.


