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ja suden rinnakkaiseloa.
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PÄÄKIRJOITUS

Monitavoitteista
metsien hoitoa

M

etsähallitus haluaa uuden strategiansa
mukaisesti olla kestävän metsätalouden edelläkävijä. Se edellyttää monitavoitteista metsien käytön suunnittelua
niin, että kestävyyden kaikki osaalueet otetaan huomioon.
Metsähallituksen metsien käsittely sovitetaan aina
kunkin kohteen kasvupaikan ja erityispiirteiden mukaisesti. Metsähallituksen monikäyttömetsien käsittelyjen
suunnittelussa on käytössä 18 eri hakkuutapaa.
Metsänkäsittelyn lähtökohtana on kasvupaikan luontaisten puuntuotantomahdollisuuksien kestävä hyödyntäminen. Tärkeää on tunnistaa metsänkasvatuksen
kannalta keskeiset kasvupaikkatekijät ja tehdä metsänhoitotoimenpiteitä koskevat päätökset niiden pohjalta.
Kasvupaikkatekijöihin perustuva metsänkäsittely antaa
hyvän taloudellisen tuotoksen, ylläpitää monimuotoisuutta ja eri riistalajien elinmahdollisuuksia, luo maisemallista vaihtelua ja mahdollistaa metsien monikäytön.
Hakkuutavan valintaan vaikuttavat yhä enemmän
myös kohteen erityispiirteet, kuten monimuotoisuusarvot ja maisema-arvot, sekä muu maankäyttö, kuten

matkailu, virkistyskäyttö ja porotalous. Metsähallituksen monikäyttömetsien käsittelytapoja onkin monipuolistettu vastaamaan metsien
käytön laajenevia tarpeita. Uudet käsittelymenetelmät vaativat osaamista myös hakkuita toteuttavilta yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään.
Vuoden vanhan omistajapolitiikan mukaisesti Metsähallitus kasvattaa monikäyttömetsiensä hiilinieluja ja -varastoja sekä lisää jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen osuuden uudistusluonteisissa hakkuissa vähintään neljännekseen toteutuspinta-alasta. Tavoitteet toteuttavat sekä omistajapoliittisia linjauksia että Metsähallituksen ilmasto-ohjelman
tavoitteita.
Vuonna 2020 hakkuista 79 prosenttia oli kasvatushakkuita ja 21 prosenttia uudistushakkuita. Uudistusluonteisista hakkuista 31 prosenttia toteutettiin peitteisillä hakkuutavoilla. Monipuolisten metsänkäsittelymenetelmien avulla turvataan samanaikaisesti puuntuotanto, luonnon monimuotoisuus, asiakkaiden tarpeet,
monikäytön edellytykset sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.
Metsähallitus on myös lisännyt aktiivisten luonnonhoitotoimien määrää monikäyttömetsissä ja panostanut
uhanalaisten lajien esiintymien huomioimiseen. Kaikkien näiden toimien tavoitteena on hoitaa valtion monikäyttömetsiä niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia metsien tuottamasta arvosta ja hyvinvoinnista.
												
						
Oulussa 18.3.2021
						
Hannu Lehtonen
						
Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja
						

.
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AJANKOHTAISTA

Käpykeräys ei jatku
kevättalvella Lapissa
nyn käpykeräyksessä Metsähallitus osti kerääjiltä yhteensä 570 000 litraa männyn käpyjä.
Käpykeräyksellä täydennetään männyn metsikkösiemenen varmuusvarastoa. Keräystä oli
tarkoitus jatkaa kevättalvella. Tammikuussa
eri puolilta keräysaluetta otettujen uusien käpynäytteiden perusteella ilmeni, että siementen itävyys on pakkasten takia heikentynyt
huomattavasti. Tämän vuoksi käpyjen keräystä ei järjestetä Pohjois-Suomessa kuluvana
kevättalvena.
Syksyllä kerätyt männyn kävyt ovat nyt karistamoilla kuivattavina ja karistettavina. Niistä saatavia siemeniä tulee myyntiin jo kesäksi.
Metsikkökeräyksestä saatavia siemeniä käytetään pääasiassa kylvämällä tehtävässä metsien
uudistamisessa. Siemeniä tarvitaankin kipeästi,
sillä Lappiin sopivasta männyn kylvösiemenestä on ollut pula. Männyllä hyviä käpyvuosia

.

Käpykeräyksellä täydennetään männyn
metsikkösiemenen varmuusvarastoa.

Metsähallitukselle
Urheilukulttuuri-palkinto
METSÄHALLITUS sai vuoden 2021 Urheilugaalassa Urheilukulttuuri-palkinnon. Metsähallitus on toiminut luonnossa liikkumisen mahdollistajana varsinkin koronapandemia-aikana,
jolloin monia muita harrastuksia ja liikuntapaikkoja on jouduttu rajoittamaan. Yhä useampi suomalainen onkin hakeutunut luontoon
liikkumaan ja virkistymään. Urheilukulttuuripalkinto myönnettiin myös Suomen Ladulle.
– Olemme erittäin iloisia tästä tunnustuksesta. Haluamme osaltamme edistää kaikkien
yhdenvertaisia mahdollisuuksia virkistäy-

tyä ja nauttia luonto- ja eräkokemuksista.
Teemme jatkossakin parhaamme, että myös
tulevat sukupolvet voivat nauttia luonnon
arvosta ja sen tuottamasta hyvinvoinnista,
sanoi Metsähallituksen pääjohtaja Juha S.
Niemelä ottaessaan vastaan palkinnon.
Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja muiden suosittujen käyntikohteiden
lisäksi Niemelä haluaa muistuttaa, että myös
monikäyttömetsissä ja valtion vesialueilla on
hyvät mahdollisuudet monenlaisiin luontoja eräharrastuksiin.

.

Metsähallitus testaa uusiutuvaa
dieseliä puukuljetuksissa
METSÄHALLITUS pyrkii vähentämään hii-

lijalanjälkeään. Suurin osa Metsähallituksen
toiminnan tuottamista hiilidioksidipäästöistä aiheutuu puun korjuusta ja kuljetuksesta.
Korjuun ja kuljetuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä on seurattu jo vuodesta 2005
lähtien, ja päästöjä on saatu pienennettyä
erilaisilla puukuljetusten tehostamiseen liittyvillä kehittämishankkeilla.
Yhtenä potentiaalisena tulevaisuuden keinona on uusiutuvan dieselin hyödyntäminen

Metsähallituksen
tulostavoitetta
laskettiin

saattaa olla useampia peräkkäin, ja siksi Metsähallitus seuraa tarkasti ensi syksyksi kypsyvän
käpysadon sopivuutta kerättäväksi. Päätökset
keräyksen käynnistämisestä tehdään myöhemmin, ja jos keräys käynnistetään, siitä viestitään
syksyllä laajasti. Pohjois-Suomen männyn siemenhuollon varmuusvaraston ylläpito on yksi
Metsähallitukselle vastuutetuista tehtävistä.

Kuva Ilkka Vaara

VIIME SYKSYNÄ Lapissa järjestetyssä män-

puutavara-autoissa. Saadakseen käyttökokemuksia Metsähallitus on tehnyt sopimuksen
yhden puuta kuljettavan yrityksen kanssa
uusiutuvan polttoaineen käytöstä Metsähallituksen puukuljetuksissa. Kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla polttoaineella pyritään vähentämään päästöjä ja
lisäämään ympäristöystävällisen energian
hyödyntämistä puukuljetuksissa. Uusiutuvaa dieseliä käyttävä puutavara-auto kuljettaa
puuta Oulun ympäristöstä.

.

METSÄHALLITUKSEN omistajapoliittisissa
linjauksissa vuosille 2020–2024 korostetaan
kaikkien kestävyyden osa-alueiden yhteensovittamista. Tämä näkyy myös maa- ja metsätalousministeriön Metsähallituksen liiketoiminnalle asettamassa tulostavoitteessa
vuodelle 2021.
Metsähallituksen alustava tulos- ja tuloutusvelvoite valtiolle on 99,2 miljoonaa euroa, mikä on merkittävästi viime vuotta pienempi. Ilman omistajapoliittisten linjausten
vaikutusta tavoite olisi ollut 12,65 miljoonaa
euroa suurempi.
Metsähallituksen
monikäyttömetsien
puusto kasvaa yli 13 miljoonaa kuutiota
vuodessa, ja toteutuneet hakkuut ovat olleet
vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiota. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti puuston hiilivarastoa ja monikäyttömetsien hiilinieluja kasvatetaan vuoden 2034 loppuun
mennessä 10 prosentilla. Jatkuvapeitteisen
metsänkasvatuksen osuus uudistusluontoisissa hakkuissa nostetaan 25 prosenttiin.
Uusien linjausten mukaisesti valtion maaja vesialueilla lisätään aktiivisella hankekehityksellä myös tuulivoiman tuotantomahdollisuuksia.

.

0,5

miljoonaa
eränkäyntipäivää

METSÄHALLITUKSELTA eräluvan ostaneet
metsästäjät ja kalastajat viettivät harrastuksensa parissa valtion alueilla viime vuonna
yhteensä yli puoli miljoonaa päivää. Kalastuslupia hankittiin 117 233 kappaletta, joka
on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Metsästyslupia myytiin 85 188 kappaletta,
joka on 16 prosenttia viime vuotta enemmän. Metsästäjille saalista tärkeämpiä
motivaatiotekijöitä olivat luonnon rauhan
ja luontoelämysten kokeminen. Metsästyksestä haetaan myös vaihtelua arkeen, ja
varsinkin hirvenmetsästäjille myös yhdessäolo muiden kanssa on tärkeää.

.

metsä.f
sä.fi

1 • 2021

5

VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI SARI HILTUNEN

Aktiivista kehittämistä
poikkeuksellisena vuotena
Metsähallitus ylsi viime vuoden poikkeuksellisista olosuhteista
huolimatta hyvään tulokseen. Koronaviruspandemia ei vaikuttanut
juurikaan Metsähallituksen liiketoimintaan mutta lisäsi luonnossa
liikkumisen, mökkeilyn ja eränkäynnin suosiota.

M

etsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli
340,3 miljoonaa euroa ja
tulos oli 114,2 miljoonaa
euroa.
– Tuloutamme valtiolle tavoitteemme mukaisesti 120 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnassa panostimme lisäksi
luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön, saamelaiskulttuuriin ja porotalouteen
73,3 miljoonaa euroa, kertoo pääjohtaja
Juha S. Niemelä.
Metsätaloudessa puun kysyntä laski pandemian ja työmarkkinakiistojen takia alkuvuodesta mutta nousi vuoden loppua kohden.
Kotimaan matkailun ja mökkeilyn suosio
näkyi kiinteistökaupassa, ja tuulivoimahankkeiden valmistelua laajennettiin merialueille.
Eniten koronaviruspandemia vaikutti
luonnossa liikkumisen suosioon, ja se näkyi
myös Metsähallituksen käyntikohteilla.
Kansallispuistojen käyntimäärät nousivat
lähes 4 miljoonaan, kasvua edelliseen vuoteen oli 23 prosenttia. Myös metsästys- ja
kalastuslupia lunastettiin ennätysmäärä.
– Luonnossa liikkumisesta ja eräharrastuksista tuli monelle henkireikä, ja se näkyi
sekä erälupien myynnissä että Metsähallituksen ylläpitämien retkikohteiden kävijämäärien kasvuna.

Työtä monimuotoisuuden
edistämiseksi
Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi jatkuivat myös viime vuonna.
6
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Monikäyttömetsissä liiketoiminnan rahoituksella toteutettavien aktiivisten luonnonhoitotöiden määrä kasvoi huomattavasti, ja
tätä työtä jatketaan myös tulevina vuosina.
Helmi-ohjelma sekä Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville myönnetty lisärahoitus lisäsivät merkittävästi suojelualueiden
ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia sekä
luontoinventointeja. Lisärahoituksen avulla pienennettiin myös kansallispuistojen ja
muiden suosittujen retkeilykohteiden korjausvelkaa.

Panostamme
asiakaslähtöisyyteen
ja rakennamme
luottamusta avoimella
vuorovaikutuksella.
Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa etsittiin ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti valtion maita
hoidetaan ja käytetään niin, että ne toimivat
lisääntyvinä hiilinieluina ja hiilivarastoina
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
– Kasvatamme valtion monikäyttömetsien hiilinieluja ja -varastoja kymmenellä prosentilla vuoteen 2035 mennessä ja lisäämme

tuulivoimakapasiteettia. Uutena avauksena
käynnistimme ensimmäisen oman merituulipuiston hankevalmistelut Korsnäsissä.

Uusi strategia
ja brändi
Vuosi 2020 oli myös aktiivista toiminnan
kehittämisen aikaa. Metsähallitus sai keväällä uudet omistajapoliittiset linjaukset, ja ne
on otettu huomioon uudessa strategiassa
vuosille 2021–2024.
– Kasvatamme huomista -strategiamme vastaa asiakkaiden ja sidosryhmiemme
odotuksiin sekä toimintaympäristön haasteisiin edistäen samalla kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden, toteutumista, kertoo Niemelä.
Niemelän mukaan vuonna 2021 tullaan
keskittymään vahvasti uuden strategian ja
brändin toimeenpanoon.
– Uudistamme myös toimintakulttuuria
ja kehitämme osaamistamme uuden strategian ja brändin mukaisesti. Panostamme
asiakaslähtöisyyteen ja rakennamme luottamusta avoimella vuorovaikutuksella.
Niemelä pitää Metsähallituksen tulevaisuudennäkymiä hyvinä.
– Strategiatyön yhteydessä luotu arvonluontimalli osoittaa, miten monenlaista
arvoa toimintamme tuottaa. Uskon, että
Metsähallituksen tuotteille, palveluille ja
ratkaisuille on kysyntää myös tulevaisuudessa ja niiden merkitys vain korostuu siirryttäessä kohti kestävää ja ilmastoystävällistä
tulevaisuutta.

.

GALLUP

Tunnusluvut 2020 (2019)
Liikevaihto, milj. €

340,3

Maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikutti
myös Metsähallituksen neljän vastuualueen
toimintaan. Kysyimme vastuualueiden edustajilta,
miten koronapandemia vaikutti heidän työhönsä
ja miltä kuluva vuosi näyttää.

(368,5)

Marja Lankinen, myyntineuvottelija
Kiinteistökehitys, Kuopio

Liikevoitto, milj. €

127,6
(139,9)

Tulos, milj. €

114,2
(129,2)

Tuloutus valtiolle edellisen
vuoden tuloksesta, milj. €

138,9

• KORONAPANDEMIA on näkynyt tonttikaupassa, mutta sen vaikutukset ovat olleet
positiivisia. Toimialueellani suurin osa tonteista on rantatontteja,
ja niiden kysyntä on ollut vilkasta. Olen työskennellyt etänä
kotoa käsin, mikä on helpottanut päiväkoti- ja kouluikäisten lasten
hoitojärjestelyissä. Kyselyitä tonteista on tullut myös tänä vuonna,
mutta runsaan lumitilanteen vuoksi ostajat ovat vielä odottavalla
kannalla.

.

Outi Huhtala, suunnittelija
Eräpalvelut, Salla
• HOIDAN erälupien myyntiä ja vastaan
asiakaspalautteisiin. Metsästys- ja kalastuslupia myytiin viime vuonna ennätysmäärä, mikä on lisännyt
kiirettä. Joukossa oli monia uusia harrastajia, joten aikaa on mennyt myös neuvontaan. Myös tämä vuosi on alkanut vilkkaana.

.

Jukka Salmi, korjuuesimies
Metsätalous Oy, Rovaniemi

(102,9)

Valtion talousarvioista saatu rahoitus,
julkiset hallintotehtävät, milj. €

55,5
(43)

Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet,
liiketoiminnan panostus, milj. €

73,3

Kuva Vastavalo

(77,6)

Linkki vuosikertomukseen verkkolehdessä
www.metsafi-lehti.fi

• VIIME VUODEN tulos jäi aiempaa heikommaksi, mikä johtui muun muassa alkuvuoden metsäteollisuuden työtaistelutoimista ja puun kysynnän
vaihtelusta. Nämä muutokset heijastuivat myös puunkorjuuyrittäjien toimintaan. Omaan työhöni koronatilanne on vaikuttanut
ainoastaan siten, että olen tehnyt viime huhtikuusta lähtien etätöitä. Tämä vuosi on käynnistynyt hyvin, ja myös korjuukelit ovat
olleet suosiollisia.

.

Arto Pummila, kenttäpäällikkö
Luontopalvelut, Hämeenlinna
• VIIME VUOSI oli ennätyskiireinen. Siihen
vaikuttivat sekä kävijämäärien hurja kasvu että retkeilyrakenteiden kunnostamiseen osoitetut lisämäärärahat. Meidän puistoalueellamme on 12 kansallispuistoa ja muita suosittuja
retkikohteita. Jouduimme lisäämään niissä sekä polttopuuhuoltoa että käymälöiden tyhjentämistä. Koronapandemian vuoksi
huoltomiehille piti hankkia myös kunnolliset suojavarustukset.

.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI SARI HILTUNEN

Metsähallituksen
vaikuttavuus ulottuu
laajalle
Metsähallitus luo toiminnallaan arvoa asiakkaille,
sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Arvonluontimalli tuo
näkyväksi Metsähallituksen strategian ja vastuullisuustyön
kautta syntyvää laajaa vaikuttavuutta.

M

etsähallituksen ensimmäinen arvonluontimalli laadittiin syksyllä 2020 strategiaprosessin yhteydessä.
Mallissa on tunnistettu,
minkälaista arvoa Metsähallitus luo omassa toiminnassaan sekä
arvoketjuissa yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.
– Tuotamme työllämme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistaminen
auttaa meitä strategian toteuttamisessa ja
luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle,
kertoo Terhi Koipijärvi, joka johtaa Metsähallituksen uutta viestintä-, strategia- ja
vastuullisuusyksikköä.
Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, digitalisaatio ja luonnonvarojen rajallisuus, vaikuttavat sekä sidosryhmien odotuksiin että Metsähallituksen
toimintaan.
– Sovittamalla yhteen vastuullisesti valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia ja vähentämällä toimintamme negatiivisia vaikutuksia mahdollistamme sen,
että kaikilla – yli sukupolvien – on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta
arvosta.

8
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Strategia- ja brändityön yhteydessä Metsähallituksen tarkoitukseksi kiteytettiin
luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden
vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien.

Hyvinvointia luonnosta
Metsähallituksen luoma arvo liittyy viiteen
teemaan, jotka ovat terveys ja hyvinvointi,
ilmasto, luonnon monimuotoisuus, talous
ja kulttuuri.

Arvonluontimalli
tuo näkyväksi tuottamamme hyödyt.
Taloudellista arvoa luodaan yhteiskunnalle muun muassa tuloutuksen ja aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi arvoketjujen
kautta alihankkijoille ja kumppaneille.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalla merkittävä tavoite on turvata luonnon
monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuus vaikuttaa elinolosuhteisiin ja lajien
säilymiseen. Lisäksi luonnon hyvinvoin-

tivaikutuksilla on sekä elämänlaatua että
kansanterveyttä edistävää arvoa – miljoonat
ihmiset saavat iloa, terveyttä ja hyvinvointia
luonnosta.
– Kasvatamme huomista edistämällä esimerkiksi Suomen hiilineutraaliustavoitteen
saavuttamista: kasvatamme valtion metsien
hiilinieluja ja -varastoja sekä kolminkertaistamme uusiutuvan energian tuotannon
valtion mailla, Koipijärvi kertoo.
Arvonluontimalliin sisältyy myös kulttuuriperintöön liittyviä arvoja.
– Ylläpidämme sekä elävää kulttuuriperintöä että kulttuuriperintöön liittyviä
rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Lisäämme tietoutta luonnosta sekä kestävästä kehityksestä esimerkiksi kohdentamalla
viestintää myös nuorisolle, kertoo vastuullisuusasiantuntija Hanna Kelola-Mäkeläinen.
Arvonluontimalli on luotu yhdessä Metsähallituksen kaikkien vastuualueiden ja
yksiköiden kanssa sekä sidosryhmiä kuunnellen.
– Arvonluontimalli auttaa meitä fokusoimaan toimiamme uuden strategiamme
mukaisesti. Jatkamme mallin sekä siihen
liittyvien mittareiden ja prosessien kehittämistä strategiakauden aikana, arvonluontimalliprojektia vetänyt Kelola-Mäkeläinen
kertoo.
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Vastuullisuus
monipuolistuu ja syvenee
Taloudellista
kannattavuutta ei
voi enää tavoitella
hinnalla millä hyvänsä.
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< – Vastuullisuus on yhä useammin keskeinen
osa yrityksen strategiaa ja arvonluontia, FIBSin
toimitusjohtaja Kimmo Lipponen sanoo.

Vastuullisuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta ei voi enää asettaa
vastakkain, sanoo Kimmo Lipponen, yritysvastuuverkosto FIBSin
toimitusjohtaja. Vastuullisuuden huomioiminen on yrityksille
arkipäivää, mutta vaikuttavuuden arviointi on vasta alussa.

V

ielä muutama vuosikymmen
sitten yrityksen tai yhteisön
yhteiskuntavastuusta puhuminen oli varsin uutta. Yrityksen tehtävä on tuottaa
voittoa omistajilleen, totesivat puhdaslinjaisimmat. Vasta 2000-luvulla
herättiin huomaamaan, millaista kilpailuetua
yritys saa ottaessaan huomioon toimintansa
vaikutuksen ympäröivään yhteiskuntaan.
Nyt yritykset ja yhteisöt nähdään keskeisinä
toimijoina, kun ratkotaan isoja, globaaleja
haasteita.
– Ilmastonmuutos on esimerkki ongelmasta, joka on monimutkainen ja edellyttää
yhteistyötä. Ratkaisuun tarvitaan juuri sellaista innovatiivisuutta ja kykyä skaalautua,
jota löytyy yrityksistä. Ne ovat tottuneet selvittämään vaikeitakin asioita liiketoiminnan
keinoin, kuvaa Kimmo Lipponen.
Lipponen on tehnyt pitkän uran vastuullisuuskysymysten parissa ja aloitti viime
vuoden loppupuolella yritysvastuuverkosto
FIBSin toimitusjohtajana. FIBS on Pohjoismaiden suurin alan verkosto, jonka jäsen
Metsähallituskin on.
Taloudellista kannattavuutta ei ole enää
mahdollista tavoitella hinnalla millä hyvänsä. Yrityksen tai yhteisön merkitystä arvioidaan sen perusteella, millaisen jäljen se jättää ympäröivään yhteiskuntaan, luontoon
ja ihmisiin. Tämä näkyy selvimmin sijoittajien painotuksissa. Yritys, joka ei esimerkiksi
huolehdi vastuustaan ilmastonmuutoksen
torjunnassa tai ihmisoikeuksien toteutumisessa, ei kelpaa kaikkien sijoitussalkkuun.
Puhutaan myös aktivistisijoittajista, jotka
sijoittavat tarkoituksella esimerkiksi fossiilittomaan energiaan edistääkseen sen käyttöönottoa.
Samalla tavalla myös kuluttajat ovat nopeita reagoimaan ostopäätöksillä epäkohtiin. Tieto leviää sosiaalisen median ansiosta
huimaa vauhtia. Nuoret ammattilaiset ovat
tulleet hyvin tietoisiksi siitä, minkälaisia
arvoja he haluavat oman työuransa aikana
ajaa. Työskentely sellaisessa yrityksessä, joka

ei huolehdi ilmastovastuustaan, ei nuoria
houkuttele.

Vastuullisuus keskeinen
osa strategiaa
Yritysvastuusta huolehtiminen on yrityksille
ja yhteisöille keskeinen osa riskien hallintaa,
mutta yritysvastuu on myös mahdollisuus
luoda positiivista lisäarvoa yhteiskuntaan.
– Vastuullisuus ei ole enää mikään erillinen raportti, joka tehdään irrallaan yrityksen taloudellisista tavoitteista. Vastuullisuus
on yhä useammalle keskeinen osa yrityksen
strategiaa ja arvonluontia, Lipponen kuvaa
ajattelutavan muutosta.
Vastuullisuus on arkipäiväistynyt, mutta
samalla vastuullisuuden teemat ovat monipuolistuneet. Sosiaalinen vastuu, esimerkiksi
työntekijöiden oikeudet alihankintaketjun
kaikissa kohdissa tai sukupuolten tasa-arvo,
on noussut yhtä tärkeäksi kuin yrityksen vastuu ympäristönsuojelusta. Myös ympäristöteeman alla on useita näkökulmia, jotka monilta osin myös kytkeytyvät toisiinsa. Ilmastonmuutos on iso, akuutti ongelma, mutta
yhtä lailla tärkeää on puhdas vesi ja luonnon
monimuotoisuudesta huolehtiminen.
– Mielipidevaikuttajat, kuten Sir David
Attenborough, ovat tuoneet suuren yleisön
tietoisuuteen niitä uhkakuvia, joita luonnon monimuotoisuuden menettämiseen
liittyy. Tämä on esimerkki ongelmasta, jota
ei yksikään maa tai yritys voi yksin ratkaista,
vaan siihen tarvitaan kaikkien yhteistyötä,
Lipponen sanoo.

Vaikuttavuuden
arviointi vasta alussa
Mitä enemmän sijoittajat ja kuluttajat suuntaavat rahojaan kestävinä pitämiinsä kohteisiin, sitä tärkeämpää on, että vastuullisuuden
toteutumista voi myös mitata. Yritykset julkaisevatkin taloudellisten raporttien rinnalla
toiminnastaan vastuullisuusarvioita. Arvioita
laativat yleensä kansainväliset, alan mittaristoihin erikoistuneet yritykset.
Vastuullisuutta tarkastellaan yleisesti

ESG-arviolla, jolla tulkitaan yrityksen toiminnan vaikutusta ympäristöön, sosiaalisia
vaikutuksia ja hyvää hallintoa – mutta miten
on mahdollista verrata keskenään täysin eri
toimialojen tai kokoluokan yrityksiä? Tämä
on edelleen hankala kysymys, Lipponen
myöntää.
– Kun puhutaan ihmisoikeuksista, ilmastonmuutoksesta tai yhteiskunnallisen
eriarvoistumisen ehkäisystä, teemojen kirjo on todella laaja. Taloudellisia mittareita
on kehitetty vuosikymmenien, jopa satojen
vuosien ajan. Sen sijaan vastuullisuudesta ja
sen mukanaan tuomasta uudesta arvonluonnista ei ole vielä selkeästi yhdessä sovittuja
mittareita. Vaikuttavuuden todentamisessa
ollaan vasta alussa, Lipponen sanoo.
Tulevaisuudessa vastuullisuustyö on entistä enemmän yhteistyötä yritysten, julkisen
hallinnon sekä kolmannen sektorin kesken,
Lipponen sanoo. Hän nostaa esille biotalouden, joka on yksi keskeinen osa metsätalouden tulevaisuutta.
– Ratkaisuna biotalousekosysteemi on
lähtökohtaisesti laaja kumppaniverkosto. Arvoketjun pituus ja vahva verkostoituminen
ovat se lisäarvo, joka toiminnasta saadaan.
Samalla biotalous edistää kiertotalouden
toteutumista. Se on tärkeä osa planeetan
kantokyvystä huolehtimista.

.

Yritysvastuun trendit
1. Vastuullisuuden sisällöt
monipuolistuvat ja syvenevät 		
entisestään.
2. Tarve yhteismitallisuuteen ja
vaikuttavuuden todentamiseen
kasvaa.
3. Yhteistyö ja kumppanuudet
ratkaisevat menestyksen.
Lähde: FIBS.
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Poronhoitoalueen maankäytön
pelisäännöt tarkentuvat
Valtion maista 80 prosenttia sijaitsee poronhoitoalueella.
Uusittu Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen välinen
sopimus auttaa varmistamaan, että poronhoidon tarpeet
tulee huomioitua kaikessa maankäytön suunnittelussa.

M

etsähallituksen henkilöstöltä vaaditaan pohjoisessa erityistä osaamista.
Alueella työskentelevien
täytyy tuntea paitsi poronhoidon tarpeet myös
paliskuntien väki. Jokainen hakkuukohde-,
maanmuokkaus-, tienrakennus- ja matkailureittisuunnitelma lähetetään paliskuntien
kommentoitavaksi, ja tarvittaessa suunni-

12
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telmista neuvotellaan yhdessä.

Pitkäaikaista
yhteensovittamista
Eri tavoitteiden ja odotusten yhteensovittaminen on yksi Metsähallituksen uuden strategian pääteemoja. Metsähallitus
Metsätalous Oy:n Lapin aluejohtaja Kii
Korhonen on jo pitkään kehittänyt yhteistyötä ja vuorovaikutusta paliskuntien ja

Metsähallituksen välillä.
– Vuonna 1993 kirjoitettiin ympäristöoppaaseen ensimmäisiä kappaleita
poronhoidosta ja saamelaiskulttuurista.
Paliskuntien kanssa on tehty 1990-luvun
lopusta asti tiivistä yhteensovittamista.
Kauan on jouduttu harjoittelemaan, Korhonen tiivistää ja lisää, että viime aikoina
paliskunnista tullut palaute on ollut pääosin myönteistä.

•

•

•

•
•

•

Poronhoitoalue on jaettu 54
paliskuntaan. Poroja on noin
190 000, ja poronomistajia on 		
noin 4 500.
Poroilla on Suomessa vapaa
laidunnusoikeus, joka pohjautuu
ikimuistoiseen nautintaan.
Jokainen paliskunta on itsenäinen
yksikkö, joka vastaa poronhoidosta
omalla alueellaan. Kutakin
paliskuntaa johtaa poroisäntä.
Jokainen poronomistaja on yhden
paliskunnan jäsen.
Laki- ja ammattitermistö on
miehistä, mutta neljännes
toimijoista on naisia.
Paliskuntain yhdistys on poronhoidon katto-organisaatio, jonka
jäseniä ovat lakisääteisesti kaikki
paliskunnat.

Lähde: Paliskuntain yhdistys

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila ja yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja Mika Kavakka suhtautuvat
viimeaikaiseen kehitykseen myönteisesti.
– Metsähallituksessa haasteita on alettu
paremmin ymmärtää ja huomioida. Myös
neuvotteluyhteys on pääosin hyvä, Ollila
kuvailee viimeaikaista yhteistyötä.
Hän kuitenkin muistuttaa, että lähtötilanne oli kehno ja työtä riittää edelleen
tehtäväksi.
– Maankäyttöpaineen kasvaessa yhteensovittamisen tarve ja välttämättömyys tulevat korostumaan entisestään.

Uusia velvoitteita
molemmille osapuolille
Ensimmäinen Paliskuntain yhdistyksen ja
Metsähallituksen välinen sopimus tehtiin
vuonna 2002, ja se uusittiin vuonna 2014.
Juuri valmistunutta, Metsähallituksen pää-

johtajan Juha S. Niemelän allekirjoittamaa
sopimusta valmisteltiin vuosi.
Paliskuntain yhdistyksen Kavakka näkee, että prosessi oli kiinteä osa tiivistä ja
jatkuvaa yhteistyö- ja neuvottelumenettelyä
Metsähallituksen kanssa.
– Varsinaisia neuvotteluja sopimuksesta
käytiin muutama, ja yhteisymmärrys löytyi
suhteellisen kivuttomasti.
Uusittu sopimus on edellistä perusteellisempi, ja siinä on tarkennettu niitä asioita,
joista Metsähallituksen pitää neuvotella paliskuntien kanssa. Sopimukseen on lisätty
myös paliskuntia velvoittavia asioita, jotka
liittyvät esimerkiksi poroaitojen veräjien
merkitsemiseen ja Metsähallituksen yhteydenottoihin vastaamiseen.

Neuvottelumallit koskemaan
kaikkea maankäyttöä
Paliskuntain yhdistyksen Ollila on tyyty-

väinen siihen, että metsätalouden ja poronhoidon neuvottelumalleja on uudessa sopimuksessa laajennettu muihinkin Metsähallituksen toimintoihin.
Hän toivoo, että sopimuksen myötä yhteyttä tuulivoima-asioissa voidaan parantaa.
Ollila pitää myös metsästyksen alueellisista
ja ajallisista rajoitusalueista sopimista tärkeinä lisäyksinä.
Korhonen kertoo, että suuri osa paliskuntien toiveista pystytään toteuttamaan,
kun muutoksia haetaan ja niistä neuvotellaan yhdessä.
– Hyvin harvoin tulee sellainen tilanne, ettei toiveita voida toteuttaa ollenkaan.
Poronhoitoalue on laaja, ja sen sisällä on
useita erilaisia paliskuntia ja tarpeita.
– On tärkeää, että asioista voidaan sopia
paikallisesti Metsähallituksen tiimin ja paliskunnan välillä, Korhonen toteaa.

.
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– Luontokohteiden lisäksi
hoidamme monia historiallisia
kohteita, joihin liittyy lukuisia
jännittäviä ja mielenkiintoisia
tarinoita, Henrik Jansson sanoo.

Metsähallituksen uusi luontopalvelujohtaja Henrik Jansson:

Monimuotoisuuden
turvaaminen on tärkein
tehtävämme
14
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Kuva Markus Sirkka

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA TARA JAAKKOLA

Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson
kuvailee uutta tehtäväänsä työksi, jolla on merkitystä niin
luonnon, yhteiskunnan kuin kansalaistenkin hyvinvoinnille.
Työn ytimessä ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
ja luonnon virkistyskäytön kestävä kehittäminen.

V

altioneuvosto nimitti tammikuussa Metsähallituksen
uudeksi luontopalvelujohtajaksi Henrik Janssonin, joka
aloitti uudessa tehtävässään
helmikuun alussa. Metsähallitus on Janssonille entuudestaan tuttu,
sillä hän on ennen nimitystään työskennellyt
useita vuosia Metsähallituksen Luontopalveluissa – viimeiset kolme vuotta Rannikon
Luontopalvelujen aluejohtajana.
Nimityksen myötä Janssonin työtehtävät ja vastuualue laajenevat merkittävästi.
Luontopalvelujohtajalla on kokonaisvastuu
Metsähallituksen Luontopalvelut-yksiköstä,
minkä lisäksi hän vastaa Luontopalvelujen
ja Eräpalvelujen muodostamasta julkisten
hallintotehtävien kokonaisuudesta ja toimii
Metsähallituksen johtoryhmän jäsenenä.
– Tehtävä on mielekäs, mielenkiintoinen
ja haastava. Edeltäjäni ovat tehneet ansiokasta työtä, joten tästä on hyvä lähteä liikkeelle.
Erinomaista tukea tehtävän hoitoon antavat
myös Metsähallituksen strategia ja vastuullisuusohjelma, Jansson sanoo.

Yhteistyötä
moneen suuntaan
Haastattelun aikana Janssonin puheessa
toistuvat usein termit luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, pandemia, kansalaisten hyvinvointi sekä kansanterveys ja
kansantalous.
– Kieltämättä tässä ollaan tekemisissä
todella isojen asioiden kanssa. Tärkein tehtävämme on turvata luonnon monimuotoisuus, jolla on yhteys kaikkiin edellä mainittuihin asioihin. Metsähallituksen toiminnalla
on huomattavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja uskon, että se kasvaa lähivuosina
entisestään, Jansson arvioi.
Janssonin mukaan monimuotoisuuden
turvaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä
muun muassa sidosryhmien, muiden alojen
ja toimintaa ohjaavien ministeriöiden kanssa.
– Myös Metsähallituksen eri vastuualueiden välistä yhteistyötä on viime vuosina laajennettu, mikä on lisännyt suojelutoimien

vaikuttavuutta. Suojelulliset näkökulmat
otetaan huomioon niin Kiinteistökehityksen, Metsätalouden kuin Eräpalvelujenkin
toiminnassa, Jansson luettelee.
Jansson kertookin pitävänsä Metsähallituksen vahvuutena sitä, että saman katon
alta löytyy sekä liiketoimintaosaamista että
suojeluosaamista.
– Vastuualueiden välistä yhteistyötä syventämällä saamme käyttöömme valtavan
määrän eri alojen osaamista. Tämän osaamisen avulla kykenemme toteuttamaan
Metsähallituksen strategiaan kirjattua tarkoitustamme eli kehittämään luonnon arvoa
ja yhteistä varallisuuttamme vastuullisesti yli
sukupolvien.

Kansainvälistyminen
tärkeää
Jansson pitää tärkeänä myös kansainvälisen
yhteistyön lisäämistä. Hän muistuttaa, että
monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos ovat globaaleja ongelmia, joilla
on yllättäviä ja vakavia seurauksia luonnon
lisäksi koko ihmiskunnalle.
– Luonto ei tunne rajoja, joten kansainvälisen yhteistyön sekä erilaisten suojelualueverkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen
on todella tärkeää, Jansson painottaa.
Kansainvälinen yhteistyö helpottaa tiedonvaihtoa ja edistää eri maissa hyväksi havaittujen toimintamallien leviämistä.
– Meillä on varmasti opittavaa mutta
myös paljon annettavaa. Muut voisivat ottaa oppia esimerkiksi Suomen tavasta hoitaa
kansallispuistoverkostoa yhtenä kokonaisuutena. Meillä on runsaasti luonnonsuojeluun
ja -hoitoon liittyvää huippuosaamista, jota
kannattaisi viedä maailmalle nykyistäkin
enemmän.

Luontoelämyksiä
kaikille
Luontopalvelujohtaja haluaa myös kiinnittää huomiota Metsähallituksen hoitamiin
kohteisiin suuntautuvan luontomatkailun
ja virkistyskäytön kestävään kehittämiseen.
– Luontokohteiden saavutettavuuteen

pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta
luontoelämykset olisivat mahdollisia kaikille – myös liikuntarajoitteisille. Koronaviruspandemia on osoittanut yhä selvemmin sen,
miten suuri merkitys luonnolla on ihmisten
fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
– Luonnossa liikkuminen kohentaa kansanterveyttä ja vaikuttaa siten myös kansantalouteen. Suomen luonto ja upeat kansallispuistomme vahvistavat myös Suomi-brändiä
maailmalla. Luontoa vaalimalla voimme
tuottaa monenlaista hyvää, Jansson lisää.
Helsingin yliopistosta arkeologiksi valmistuneen Janssonin omia suosikkikohteita
ovat Museovirastolta Metsähallitukselle siirtyneet historialliset kohteet, kuten Raaseporin linna ja Vallisaari.
– Nämä kohteet ovat täynnä herkullisia
tarinoita, jotka liittyvät kansakuntamme historiaan ja valtiomme syntyyn. Näiden arvokkaiden kohteiden kunnosta on pidettävä jatkuvaa huolta. Säännöllistä huolenpitoa kaipaavat tietysti myös retkeilyrakenteet, joiden
käyttö on viime vuosina jatkuvasti kasvanut.
Luontopalvelujohtajana Jansson aikoo
jo virankin puolesta tutustua paremmin eri
puolilla Suomea sijaitseviin luonto- ja kulttuurikohteisiin.
– Kohteita riittää, sillä maantieteellinen
vastuualue kattaa koko Suomen – Utsjoelta
Saaristomerelle, Jansson naurahtaa.

Mielimaisemana
aava meri
Janssonilla riittää siis työsarkaa ja kehitettävää uudessa tehtävässään. Ohjenuoranaan
hän pitää ennakointia, tiedolla johtamista
ja muutosvalmiutta.
– Yhteiskunta muuttuu, ja meidän pitää
kyetä reagoimaan muutoksiin ketterästi,
Jansson sanoo.
Entä mistä luontopalvelujohtaja saa vastapainoa työlleen?
– Vapaalla liikun: hiihdän, juoksen ja kävelen. Olen viettänyt kesät Hangossa meren
rannalla, ja sielunmaisemani on aava meri.
Rentoudun, kun saan viettää aikaa merellä
kalastellen tai purjehtien.
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UUSIA VERSOJA

TEKSTI MARIA LATOKARTANO • KUVA SEPA OY

Uusi innovaatio tuo
puun meluseiniin
Sepa Oy kehitti teollisen, sertifioidun valmistusprosessin
puiselle meluseinämoduulille. CE-merkitty tuote on
herättänyt kiinnostusta myös Ruotsissa.

T

ulevaisuudessa entistä useampi meluseinä tullaan valmistamaan puusta, arvioi Sepa Oy:n
tehtaanjohtaja Matti Ahonen.
Kuusesta valmistettu, CEmerkitty meluseinä rakentuu
parhaillaan Jyväskylä–Tikkakoski-moottoritien suurtyömaalle, ja toinen projekti on
alkamassa Espoossa maaliskuussa.
– Liikennemäärien kasvaessa meluntorjuntaan kiinnitetään jatkuvasti enemmän
huomiota. Näemme puisissa meluseinissä
merkittävän kasvumahdollisuuden, Ahonen sanoo.
Puinen meluseinä on Sepa Oy:n innovaatio, jota yritys on kehittänyt vuodesta 2015
alkaen. Raaka-aineena toimii lujuuslajiteltu
ja mitallistettu kuusi- tai mäntysahatavara.
Rakenteen ulkoverhous on kuusta tai mäntyä ja sisärakenne havuvaneria. Moduulit
ovat noin 6,5 metriä pitkiä ja 2,5–3,3 metriä
korkeita, ja ne nostetaan nosturilla perustusten päälle, irti maasta. Kastumiselta niitä
suojaa peltikate.

Oma testilaboratorio äänieristävyyden mittaukseen
Sepa valmistaa moduulit Keiteleellä sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan. Tuotteen lisäksi
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yritys kehitti moduuleille myös teollisen valmistusprosessin. Prosessin perustana toimii
vuonna 2017 uusittu sormijatkoslinja, joka
mahdollistaa pitkät jännevälit.
Meluseinän äänieristävyyden mittausta
varten tehtaalle rakennettiin testilaboratorio. Mittauksista vastasi VTT.
– Moduulimme äänieristävyys ylittää
selvästi CE-merkintään vaadittavan 25 desibelin ääneneristävyyden, Sepa Oy:n kehitysjohtaja Olli Hentunen kertoo.

Seuraavaksi Ruotsin
markkinoille
Puun käyttöä meluseinissä on tähän asti
rajoittanut se, ettei saatavilla ole ollut riittävää määrää valmiita moduuleja. Puuseiniä
on tehty pienimuotoisesti ja osittain paikan
päällä.
Teollisen mittakaavan tuotannon käynnistyttyä myös meluvallimoduulien kysyntä
on kasvanut nopeasti. Vuonna 2020 tuotanto oli 14 000 neliömetriä, kun taas tämän vuoden tilauskanta lähestyy jo 20 000
neliömetriä. Toistaiseksi kaikki moduulit
käytetään Suomessa, mutta Sepassa katseet
ovat jo kääntyneet Ruotsin suuntaan.
Ruotsissa myös puusta valmistettujen
meluseinien käyttö on laajempaa kuin Suo-

messa. Sepassa uskotaan, että suomalaisvalmisteisten moduulien ominaisuudet – pidempi jänneväli ja käyttöikä, luja materiaali
sekä tehokas pystytys – tuovat kilpailuetua
markkinoilla.

Kasvuhakuinen
yritys rekrytoi
Vuonna 1982 perustettu Sepa Oy on Suomen johtava kattoristikoiden valmistaja. Sen
Keiteleellä sijaitseva tuotantolaitos on Pohjois-Euroopan suurin, ja se valmistaa vuosittain noin 150 000 naulalevyrakennetta.

Meluntorjuntaan
kiinnitetään jatkuvasti
enemmän huomiota.
Kattoristikoita yritys valmistaa eri muotovariaatioilla 30 metrin pituuteen asti. Näiden lisäksi Sepa valmistaa ainoana Suomessa C-40-lujuusluokiteltua, sormijatkettua

– Kuusesta valmistettua, CE-merkittyä meluseinää on rakennettu Jyväskylä–Tikkakoskimoottoritien varteen, kertoo Sepa Oy:n kehitysjohtaja Olli Hentunen.

sahatavaraa, Posi-palkkeja sekä uusimpana
tuotteenaan EGL:ää (edge glued lumber) eli
syrjäliimattuja palkkeja, joiden levymäinen
rakenne sopii rakentamiseen samankaltaisiin
kohteisiin kertopuun kanssa.
– Käytössämme on kuusi CNC-sahaa,
joilla pystymme tekemään puusta todella
erilaisia muotoja, melkeinpä mitä vain mieleen juolahtaa, Hentunen sanoo.
Infrapuolelle Sepa valmistaa silta- ja tunnelimuottijärjestelmiä.
– Liikevaihdostamme noin kolmannes
tulee infrasta, loput ristikkobisneksestä,
Hentunen sanoo.
Vuonna 2020 Sepan liikevaihto oli noin
18 miljoonaa euroa. Tuleville vuosille yritys
tavoittelee kasvua.
– Kasvuhakuiselle yritykselle oikeiden ihmisten rekrytointi on haaste. Palkkaamme jatkuvasti uutta henkilöstöä: tällä hetkellä haemme väkeä sekä suunnitteluun että tuotantoon.

Tarvittaessa
reagoidaan ripeästi
Sepassa on 37 vuoden aikana toteutettu
34 investointia. Vuodesta 2016 yritys on
käyttänyt investointeihin yli 6 miljoonaa
euroa. Parhaillaan vireillä on uusi sahatavaran höyläys- ja lajittelulinja.
– Investoinneilla pyrimme vähentämään
hukkatuotannon osuutta ja kuljetusten
määrää, Hentunen kertoo.
Uusien bisnesmahdollisuuksien haistelu
ja tuotteiden innovointi, tarvittaessa ripeälläkin aikataululla, on erottamaton osa Sepan
yrityskulttuuria.
– Menestyäkseen yrityksen pitää uudistua. Jos näemme jossain kaupallistamisen
mahdollisuuden, lähdemme heti viemään
asiaa eteenpäin, Ahonen sanoo.
– Päätöksenteko on Sepassa nopeaa. Parhaimmillaan päätös syntyy puolessa minuutissa, Hentunen päättää.

.
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Vuonna 1982 perustettu
perheyhtiö. Perustaja Seppo
Ahonen.
Liikevaihto vuonna 2020 oli noin
18 miljoonaa euroa.
Tuotantolaitos Keiteleellä.
Valmistaa vuosittain 150 000 		
naulalevyrakennetta.
110 työntekijää, tuotannossa
55 henkeä, suunnittelussa ja
toimistossa 30. Loput kausityövoimaa.
Oma suunnitteluosasto toimii 		
sekä Porvoossa että Siilinjärvellä.
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TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA SIHVERI ERVASTI

Hankkeessa testataan myös uusia kunnostusmenetelmiä. Markku Vierelä (oik.)
seuraa, kun Antti Tasala poistaa kiintoainesta pienikokoisella imuruoppaajalla.

Valuma-aluesuunnittelu lisää
kunnostustoimien vaikuttavuutta
Metsähallitus kehittää valuma-aluetason tarkastelua tiivistämällä
vastuualueiden välistä yhteistyötä. Valuma-aluesuunnittelua
testataan yhdeksällä pilottialueella.

M

etsähallitus
käynnisti
keväällä 2020 projektin,
jonka tavoitteena on
luoda toimintatavat kokonaisten valuma-alueiden kunnostamiseen.
Valuma-aluesuunnittelua tehdään Metsähallituksen eri vastuualueiden yhteistyönä,
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ja sen avulla lisätään kunnostustoimien
vaikuttavuutta.
– Projektissa suunnitellaan pienvesien
kunnostuksia ja samalla toimenpiteitä myös
niitä ympäröiville valuma-alueille. Pääpaino
on kala- ja riistaelinympäristöjen parantamisessa, mutta ennallistamis- ja kunnostustoimet hyödyttävät myös monia muita laje-

ja, kertoo projektipäällikkö Sihveri Ervasti.
Valuma-aluesuunnitteluun sopivia kohteita on haettu paikkatietojärjestelmän avulla. Valituille kohteille laaditaan tarkempi
kunnostussuunnitelma maastoinventointien perusteella.
– Kunnostettavat purot inventoidaan
latvoihin asti. Suurin osa puroista on ai-

Kuva Markus Sirkka

Vaellusesteet
Ei estettä
Kunnostettava

Virtavesikunnostus
Ei kunnostusta
Puron kunnostus
Suon ennallistaminen

Tulosalue
Metsätalous Oy:n käytössä
Luontopalvelut
0

500

1 000 m

© Metsähallitus
© Maanmittauslaitos 2021

Kinnulassa sijaitsevan Hyrkönpuron kunnostuksen yhteydessä tehdään
ennallistamistoimia myös sitä ympäröivillä metsätalous- ja suojelualueilla.

koinaan perattu uittoa tai suo- ja metsäalueiden kuivatusta varten, mikä on heikentänyt monien virtavesissä elävien lajien
elinolosuhteita.
Kunnostustoimenpiteisiin voi kuulua
perattujen koskien ennallistamista, kivien ja
kutusoraikkojen palauttamista sekä uomiin
kertyneiden kiintoainesten ja vaellusesteiden poistamista.
Kunnostustoimenpiteitä tehdään pienvesien lisäksi ympäröivillä suo- ja metsäalueilla. Se voi tarkoittaa esimerkiksi soiden ennallistamista, pienvesistöön laskevien
metsäojien tukkimista sekä pintavalutuskenttien ja kosteikkojen perustamista.
– Tavoitteena on vähentää vesistöjen
ravinne- ja kiintoaineskuormitusta sekä
parantaa pienvesien ja suoluonnon tilaa,
Ervasti kertoo.

Toimintatapaa pilotoidaan
eri puolilla Suomea
Valuma-aluesuunnittelu vaatii usean eri
alan asiantuntijan yhteistyötä. Hankkeessa
on mukana Metsähallituksen Eräpalvelujen
kala- ja riista-asiantuntijoita, Luontopalvelujen ennallistamisasiantuntijoita sekä
Metsätalous Oy:n luonnonhoidon asiantuntijoita.
Uutta toimintatapaa testataan yhdeksällä pilottialueella, jotka sijaitsevat eri puolilla maata. Työ käynnistyi viime kesänä
maastoinventoinneilla. Niiden pohjalta on
laadittu valuma-aluekohtaiset kunnostussuunnitelmat.
– Kohteiden kunnostuksia on aloitettu jo
viime syksynä, mutta isoimmat urakat ajoittuvat tälle vuodelle. Purojen kunnostukset
tehdään keskikesällä, jolloin niistä on vä-

hiten haittaa kaloille. Monella alueella työt
jakautuvat usealle vuodelle, Ervasti kertoo.
Projektissa kehitetään myös valumaaluesuunnittelussa käytettäviä paikkatietojärjestelmiä ja koulutetaan Metsähallituksen henkilöstöä. Lisäksi testataan uusia
kunnostusmenetelmiä, kuten pienikokoisen
imuruoppaajan käyttöä kiintoaineksen poistamiseen uomista.
Projektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista.
– Projekti päättyy vuoden 2021 lopussa,
minkä jälkeen valuma-aluekunnostus jatkuu
osana Metsähallituksen normaalia toimintaa. Lisäksi tavoitteena on, että toimintatapa olisi hyödynnettävissä laajemminkin
maa- tai vesialueen omistajuudesta riippumatta.
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VALTION MAILTA JA VESILTÄ

TEKSTI SANNA KONOLA

Asiakaslähtöisyyttä
kehitetään tutkimusten
pohjalta
Asiakas-, kumppani- ja sidosryhmätyötä uudistetaan, sillä uuden
strategiansa myötä Metsähallitus kehittää kunnianhimoisesti
toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi. Vuonna 2020 pilotoitiin
ensimmäistä kertaa yhteistä asiakaskokemusta kartoittava
tutkimus, jonka pohjalta toimintaa kehitetään edelleen.

M

etsähallituksen uudella strategialla vastataan
tulevaisuuden haasteisiin ja sidosryhmien
odotuksiin. Strategia ja
uusi brändi kannustavat dialogiin: Metsähallitus lupaa rakentaa
luottamusta avoimella vuorovaikutuksella
ja kehittää asiakaslähtöisempiä toiminnan
muotoja. Toimintaympäristön muutoksiin
vastataan nyt tekemällä tietoinen siirtymä
asiakaslähtöisyyteen.
Metsähallituksen olemassaolon tarkoitus
ja strategian ydin – luonnon arvon vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien – luo
pohjaa tavoiteltavalle asiakaskokemukselle.
Uuden strategian asiakaslupaukset ovat kunnianhimoisia. Asiakaskokemus mittarina
osoittaa osaltaan sen, miten tässä työssä on
onnistuttu. Alku lupaa hyvää: Metsähallitus
voi olla hiljattain toteutetun tutkimuksen
tuloksiin tyytyväinen.
Asiakaskokemustutkimuksen tavoitteena oli selvittää Metsähallituksen yhteistä
asiakaskokemusta, mainetta ja sidosryhmätukea suuren yleisön sekä Metsähallituksen
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omien yksityis-, yritys- ja yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksen toteutti
Luottamus&Maine-mallistaan tunnettu
T-Media, joka räätälöi Metsähallitukselle
tutkimuksen asiakaskokemusmittarin.
T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula
painottaa, että organisaation asiakaskokemusta ja mainetta kannattaa mitata.

Strategia ja uusi
brändi kannustavat
dialogiin.
– Mitattu maine ja asiakaskokemus toimivat konkreettisina johtamisen ja toiminnan kehittämisen työkaluina. Mittaamalla
saadaan käsitys siitä, miten organisaatio on
toiminnassaan suoriutunut ja mitkä toiminnan osa-alueista vaikuttavat eniten asiakkaiden sidosryhmätukeen, kuten luottamukseen sekä haluun käyttää palveluita ja suo-

sitella organisaatiota. Tilastollisin analyysein
löydetään sitten tärkeimmät vahvuudet ja
kehityskohteet, joihin toimenpiteissä voidaan perustellusti keskittyä, Maunula avaa.

Asiakaslähtöisyys
osaksi kaikkia prosesseja
Tutkimuksen mukaan Metsähallituksen
asiakaskokemus kaikissa asiakasryhmissä
yhteensä on hyvällä tasolla. Asiakkailla on
yhtäläinen käsitys siitä, että Metsähallitus
vahvistaa aluetalouksia, tuottaa tuloja valtiolle ja edistää luonnon hyvinvointivaikutuksia kansalaisille sekä tarjoaa asiantuntevaa palvelua. Näihin osa-alueisiin saatiin
kaikilta ryhmiltä hyvällä tai erinomaisella
tasolla olevat arvosanat.
Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi arvioitiin luotettavuuteen liitetyt tekijät, kuten avoin vuorovaikutus sekä toimiminen
vastuullisten ja eettisten toimintatapojen
mukaisesti. Tärkeää on myös palvelujen
kehittäminen palautteen pohjalta.
– Laajaan tutkimuspankkiimme verrattuna poikkeuksellista oli Metsähallituksen
kansalta saama aikaisempaa korkeampi ja

hyvällä tasolla oleva arvosana vastuullisuudesta. Suoritus on hieno ja tärkeä: vastuullisuuden merkitys luottamuksen lähteenä
on korostunut samalla, kun parempien arvosanojen saaminen siitä on vaikeutunut.
Vastuullisuuteen liittyvien teemojen tärkeys
näkyy niin yksityis- kuin yritysasiakkaiden
vastausten kautta, kertoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.
Asiakaslähtöisyys on sisällytetty kaikkiin
Metsähallituksen prosesseihin aina yhteensovittamisen ytimestä digitalisaation edistämiseen, ja kaikki toiminnan kannalta tärkeät sidosryhmät otetaan huomioon. Tämä
vaatii kulttuurin muutosta sekä uudenlaista
asiakkaista, kumppaneista ja sidosryhmistä
käsin ponnistavaa näkemystä oman toiminnan kehittämiseen. Niinpä asiakaskokemustutkimuksen rinnalla toteutettiin edelleen
myös vuosittainen tutkimus, joka luotaa

kumppanien ja sidosryhmien käsityksiä
Metsähallituksen toiminnasta ja maineesta.
Seuraavalla kierroksella asiakaskokemusja mainetutkimus yhdistyvät. Näin saadaan
kokonaisvaltaisempi kuva asiakas-, kumppani- ja sidosryhmäkokemuksesta.

.

Mitattu maine
ja asiakaskokemus
ovat konkreettisia
kehittämisen
työkaluja.

Metsähallituksen asiakaskokemus

METSÄHALLITUKSEN Luontoon.fi-verkkopalvelusta löytyy kattavat tiedot kaikista Suomen 40 kansallispuistosta, valtion
retkeilyalueista sekä lukuisista muista
Metsähallituksen retkikohteista. Kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla on merkittyjä reittejä ja muuta retkeilyä helpottavaa
palveluvarustusta, joten ne sopivat myös
vähemmän kokeneille retkeilijöille.
Luontoon.fi-verkkopalvelusta löytyy tietoa myös vähemmän tunnetuista, tutustumisen arvoisista luontokohteista, joissa on
ehkä vähemmän ruuhkaa. Sopivaa retkikohdetta voi hakea joko maantieteellisen
alueen tai retkikohteen ominaisuuksien
perusteella. Hakukenttään voi syöttää myös
haluamansa aktiviteetin, jolloin palvelu
listaa esimerkiksi pyöräilyyn tai veneilyyn
sopivia kohteita.

Neuvoja retkien suunnitteluun
Metsähallitus ylläpitää myös kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita,
jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Nämäkin tiedot löytyvät Luontoon.fi-sivustolta.
Retkikohteiden lisäksi Luontoon.fi-verkkopalvelussa on Retkeilyn ABC -osio, josta
sekä aloittelijat että kokeneemmatkin retkeilijät löytävät vinkkejä turvalliseen retkien suunnitteluun, luonnossa yöpymiseen,
retkieväisiin ja retkeilyvarustukseen.

erinomainen tulos
hyvä tulos
kohtalainen tulos
heikko tulos
erittäin heikko tulos

Tietoa, lupia ja tontteja

Kuva T-Media Oy

> 4.00		
3.50–3.99
3.00–3.49
2.50–2.99
< 2.50		

Luontoon.fi:stä
vinkkejä
retkikohteisiin

Metsähallituksella on myös monia muita
verkkosivustoja, joista löytyy paljon ajankohtaista tietoa. Perustiedot Metsähallituksen toiminnasta ja toimintaperiaatteista
löytyvät www.metsa.fi-sivustolta. Eräluvat.
fi-verkkopalvelu palvelee metsästys- ja
kalastusasiakkaita, jotka tarvitsevat tietoa
valtion maiden ja vesien eräharrastusmahdollisuuksista ja niissä tarvittavista luvista.
Laatumaa.fi-sivustolta löytyvät Metsähallituksen myynnissä ja vuokrattavana olevat
tontit. Linkit kaikille Metsähallituksen ylläpitämille verkkosivustoille löytyvät www.
metsa.fi:n aloitussivulta. Ajankohtaista tietoa Metsähallituksesta löytyy myös Metsähallituksen some-kanavista.
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Kaukoputki on
harrastajalle kallis
mutta erittäin
hyödyllinen hankinta.
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TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN

Lintujen
lumoa
Joutsenten laulu kuuluu jo kauas.
Ensimmäiset fanfaarit lämmittävät
kummasti, vaikka kylmä tuuli
puhaltaa Nokian Alasenlahdella.
Lintuharrastaja Kari Hiltunen on
paikalla kiikareineen ja kaukoputkineen – ilmassa on kevään
odotusta. Lintumies toivoo
näkevänsä kotkia.
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Lintuharrastuksen suosio on kasvanut valtavasti. Kauniina kevätpäivänä
muutontarkkailupaikat täyttyvät uusista harrastajista.

M

aaliskuun alku on tarjonnut keväistä henkäystä
muutamaa päivää aiemmin. Etelä-Suomessa on
nähty töyhtöhyyppiä,
kiuruja, pulmusia, uuttukyyhkyjä, kottaraisia, tuhatmäärin vesilintuja ja ensimmäisiä hanhiparvia.
Jotain samaa on ilmassa nytkin: joutsenten lisäksi harmaalokit kaklattavat korkeuksissa, viherpeipot laulavat ja isokoskelot
kisailevat sulapaikoissa. Kevään merkit ovat
nähtävissä ja kuultavissa.
Samalla taivaalta kuuluu hauska tirskahdus.
– Kiuru, lintuharrastaja Kari Hiltunen
hihkaisee.
Kohta lintu löytyykin lepattelemasta
pellon yllä, kevään ensimmäisten pälvien
yläpuolella.
– On tässä jotain tosi hienoa, jotakin
toiveita herättävää pitkän talven jälkeen,
Hiltunen pohtii.

Merikotkat
yllättävät
Joutsenet intoutuvat vaihtamaan paikkaa,
ja niitä saapuu paikalle lisää. Viitisentoista
valkoista siipiparia viuhtoo aivan villinä – tai
24
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ehkä ne säikähtivät jotain.
– Tuolta nousi merikotka, toinen, kolmas, Hiltunen ynnäilee kiikareidensa takaa.
Merikotkia nousee taivaalle lisää, ja hetken
päästä aivan vieressämme kaartelee täysi tusina komeita petolintuja. Lintuharrastajalle
tämä on hieno huippuhetki.

Kevään merkit
ovat nähtävissä
ja kuultavissa.
– Minäkin olin 1980-luvulla seuraamassa paljon kevätmuuttoa. Jos oli oikein
hyvä päivä, saatoimme nähdä kymmenen
merikotkaa päivässä. Nyt tässä on yhdellä
silmäyksellä 12 merikotkaa näkyvissä, eikä
tämä ole edes ennätys.
Jostain syystä merikotkat ovat asettuneet
talvehtimaan juuri näille seuduille Pirkanmaan isojen järvien selkävesille. Kalastajat
jättävät ylijäämäsaalista kotkien evääksi, ja
paikoin jättimäisiä petolintuja on havaittu
aivan epätodellisia määriä.

Saman on huomannut Liminganlahdella
luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi. Hän
on pitkän linjan lintuharrastaja ja harrastuksen suuri puolestapuhuja.
– Meillä on paljon tarinoita linnuista,
joiden määrä vähenee koko ajan. Merikotka
on iloinen poikkeus. Keväinen hauen kutu
houkuttelee kotkat tänne, Matturi tietää.

Lintumiehistä
tuli lintuperheitä
Kohta emme ole enää kahdestaan peltoaukean keskellä. Hiljalleen paikalle on saapunut tusinan verran lintujen katselijoita – osa
selvästi harrastuksen alkutaipaleella, osa jo
kokeneita siivekkäiden tunnistajia. Moni
näkee ensi kertaa elämässään merikotkan,
ja joutsenten laulukin sykähdyttää ihailtavan aidosti.
Ilmiö on tuttu valtakunnallisesti: lintuharrastuksen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti.
– Kun aloittelin harrastusta 1970-luvun
lopulla, tämä oli pienen piirin puuhastelua.
Olimme todellakin lintumiehiä. Hiljalleen
harrastajien määrä lisääntyi, ja kohta mukaan alkoi tulla myös naisia. Nykyään tämä
on koko perheen harrastus. Kehityshän on
tosi hieno, koska tämä on matalan kynnyk-

Kurkimuutto on kevään odotettu tapaus. Parhaina päivinä
voi nähdä kymmeniä auroja, ehkä jopa tuhansia kurkia.

sen laji. Kuka tahansa voi oppia tunnistamaan lintuja, pohtii Hiltunen.
Matturin on helppo yhtyä näihin ajatuksiin. Hän oli 1970-luvulla kirjaimellisesti
outo lintu, kun hän maaseudun tyttönä
innostui linnuista.
– Liminganlahden luontokeskuksen suurin asiakasryhmä ovat lapsiperheet. Lintuluontokeskuksen vahvuuksia ovat upea,
toiminnallinen näyttely ja helposti saavutettavat palvelut. Ja todella – kiinnostus
lintuihin on lisääntynyt valtavasti, ja käyntimäärät ovat kasvaneet jatkuvasti.
– Valokuvaus on tuonut paljon uusia
ihmisiä luontoon. Pulmana on vain, että
ihmiset eivät aina tiedä, mitä he kuvaavat.
Siinä mielessä lajin tunnistus olisi tärkeää,
että sen kautta aukeavat ihan uudet tarinat:
miksi tämä laji on harvinaistunut ja mitä se
vaatisi elinpaikaltaan – linnusta syntyykin
elämys, kuvailee Matturi.
Lintuharrastus on lopulta iso ja koko
vuoden täyttävä kokonaisuus: talvella viritellään ruokintapaikkoja ja metsiin kiikutetaan
pönttöjä, keväällä odotellaan muuttolintuja
ja niin edelleen.
Uusien harrastajien saamiseksi on kehitelty erilaisia kampanjoita ja leikkimielisiä

Havaintovihko, lintuharrastajan verraton apumuisti.

kilpailuja. On miljoonaa linnunpönttöä,
pihabongausta ja yhtenä hienona Tunnista
100 lintua -haaste.

Nykyään tämä on koko
perheen harrastus.
– Nämä kaikki saavat ihmiset toimimaan
ja huomaamaan, että minäkin voin tehdä
jotain oikeasti hyvää ja ainakin oppia uutta,
Matturi sanoo.

Saapuisipa
mustapyrstökuiri!
Viime vuosikymmeninä on huomattu lintujen arvo juuri ympäristön indikaattoreina.
Liminganlahdella se on huomattu kosteikkojen arvostuksen hitaana nousuna.
– Kosteikkoja on pidetty rääseikköinä,
joutomaina ja hyttyshelvetteinä. Linnut ovat
yksi hyvä syy nostaa niiden arvoa, koska nämä vain ovat todella merkittäviä alueita sekä
muuttolinnuille että rikkaalle perimälajistolle, Matturi sanoo.
Maaliskuun puolivälissä Limingassa on

vielä täysi talvi ja lunta tulee koko ajan vain
lisää. Muuttolinnut ovat vähissä. Tilanne on
toinen 500 kilometriä etelämpänä.
– Tästähän tämä kevät nyt varsinaisesti
käynnistyy. Kunhan lumet ja jäät sulavat,
kaikki paikat alkavat täyttyä linnuista. Pellot ovat kohta tulvillaan hanhia, lintujärvet
vesilintuja. Kurkimuutto on yksi kevään
odotettu huipennus: toukokuun arktinen
muutto Suomenlahdella on ihan huikea elämys, Hiltunen listaa oman keväänsä kulkua.
– Odotan kevään ensimmäistä mustapyrstökuiria. Se on Liminganlahden tunnuslajeja ja muistutus suojelutyön tuloksista. Muualla Euroopassa se harvinaistuu,
meillä sen kanta on muutamassa vuosikymmenessä kymmenkertaistunut. Hienoa!

.

Kiikarit kaulaan ja
lintuja tähyilemään
Parhailla bongauspaikoilla voi
nähdä tuhansittain lintuja ja
jopa sata eri lajia yhden päivän
aikana. Katso vinkit verkkolehdestä
www.metsafi-lehti.fi.

metsä.f
sä.fi

1 • 2021

25

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

TEKSTI MINNA NURRO • KUVA JONNA KALLIOMÄKI

Luontoryntäykseen
osattiin varautua
Koronaviruspandemia innosti ennätysmäärän suomalaisia
ulos luontoon viime vuonna. Metsähallituksessa luontoryntäykseen varauduttiin muun muassa viestintää
tehostamalla. Tiukinta teki parkkipaikoista.

K

ansallispuistoissa ja valtion
muissa luontokohteissa vierailtiin viime vuonna ennätykselliset 9,2 miljoonaa kertaa.
Käynnit kansallispuistoissa
kasvoivat 23 prosenttia edellisvuodesta, ja kaikki kohteet huomioiden
lisäystä oli 17 prosenttia.
Kasvu ei tullut yllätyksenä, sillä luontokohteiden kävijämäärät ovat lisääntyneet
tasaisesti vuosituhannen alusta lähtien. Erikoissuunnittelija Matti Tapaninen Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo, että
tilanne analysoitiin pandemian kynnyksellä
alkuvuodesta 2020.
– Osasimme varautua luontokohteiden
kasvavaan kysyntään aika hyvin. Reagointikyky oli hyvä, koska rahoitustilanne oli juuri
kohentunut hallituksen tekemän tasokorotuksen ansiosta, hän toteaa.

Retkeilijöitä ohjattiin
väljemmille poluille
Metsäretkille lähti viime vuonna paljon ensikertalaisia, mikä aiheutti maastossa jonkin verran ongelmia, kuten roskaamista ja
luvattomia nuotioita. Metsähallitus tehosti
ohjeistustaan retkietiketistä ja muistutti
esimerkiksi muiden huomioimisesta taukopaikoilla.
Myös ruuhkautumista tapahtui, minkä
takia retkeilijöitä ohjattiin suosituimmilta
kohteilta vähemmän tunnetuille. Esimerkiksi Nuuksion kuormitusta kevennettiin
tiedottamalla aktiivisesti pääkaupunkiseudun muista kohteista, joilla vierailtiinkin
26
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aiempaa ahkerammin.
Tapaninen toteaa, että selkeäksi haasteeksi nousi paikoitustilan puute.
– Paikoitustilaa pitäisi olla riittävästi, ja
kehitämme sitä jatkuvasti kuntien kanssa.
Monin paikoin on herätty siihen, että olisi
hyvä luoda myös julkisia yhteyksiä. Esimerkiksi Turun seudulla on hyvä bussiyhteys
Kurjenrahkaan, ja Koillismaalla liikennöi
Karhunkierros-bussi, hän sanoo.

Haluamme edistää
kestävää ja vastuullista
matkailua.
Erityisen tärkeää on, että kasvavat kävijämäärät eivät vaaranna luonnonsuojelualueita, joilla virkistys- ja matkailukäytön kestävyyttä seurataan eri menetelmin. Tapaninen
huomauttaa, että tehokas keino varmistaa
suojelualueiden luontoarvojen säilyminen
on tiivis yhteistyö matkailuyritysten kanssa.

Luonnon vetovoiman
uskotaan jatkuvan
Tapaninen kertoo, että Metsähallituksen
kävijätutkimusten mukaan kansallispuistojen merkitys matkustamisen pääsyynä on
vahvistunut. Luonnosta haetaan yhä yleisemmin hyvinvointia ja rauhoittumista.
Retkiseurueiden koko on pienentynyt, ja
lapsiperheiden määrä on kasvanut.

– Myös aktiviteettien kirjo on laajentunut. Esimerkiksi luontokuvausta, maastopyöräilyä ja telttailua harrastetaan aiempaa
enemmän, hän jatkaa.
Retkeilyn suosion uskotaan jatkuvan
pandemian jälkeenkin. Tapaninen arvioi,
että Suomella on vahva kilpailuasema terveysturvallisena maana ja hyvä valmius ottaa
vastaan myös ulkomaisia matkailijoita, kun
rajat taas aukeavat.
– Haluamme edistää kestävää ja vastuullista matkailua. Toivotaan, että luontomatkailun kasvu tuo vahvaa hyötyä myös matkailuyrityksille ja lisäarvoa aluetaloudelle,
hän sanoo.

.

Ennätysmäärä
myös erälupia
Koronavuosi sai suomalaiset myös
kalastamaan ja metsästämään
valtion mailla ennätysvilkkaasti.
Vuonna 2020 Metsähallitukselta
ostettiin 117 000 kalastuslupaa ja
85 000 metsästyslupaa. Kalastuslupien määrä kasvoi 20 prosenttia
ja metsästyslupien määrä 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Metsästyslupia haettiin myös uusille
alueille, joilla lupamyynti on
aiemmin ollut vähäistä.

Viime vuonna kansallispuistojen kävijämäärät
rikkoivat ennätyksiä. Luontoretkeilyn suosio
kasvoi myös lapsiperheiden keskuudessa.
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Roudan kantavuutta
pyritään hyödyntämään
puukuljetuksissa
Metsähallitus osallistuu tutkimushankkeeseen, jossa
selvitetään roudan kantavuuden hyödyntämistä
puukuljetuksissa. Tavoitteena on tehostaa kuljetuksia
sekä vähentää päästöjä ja kustannuksia.

T

raficom myönsi kokeiluluvat
kahdelle ”Pikkujätille” eli 84
ja 85 tonnin painoiselle HCTeli High Capacity Transport
-yhdistelmälle. Ajoneuvot osallistuvat Oulun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Winter Premium -tutkimushankkeeseen.
– Tutkimme, voidaanko kuljetusten painorajoituksia roudan aikana nostaa aiheuttamatta tiestön rikkoutumista. Tarkoituksena
on myös selvittää, paljonko routaa pitää olla,
jotta kantavuus lisääntyy riittävästi raskaille yhdistelmille, kertoo yliopisto-opettaja
Perttu Niskanen Oulun yliopistosta.
Metsähallitus on kiinnostunut mahdollisuudesta parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää päästöjä. Puukuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentäminen tukee myös Metsähallituksen ilmastoohjelman tavoitteita.
– Pikkujäteillä saadaan kuljetettua enemmän puuta kerralla, mikä pienentää tuntuvasti päästöjä ja kustannuksia kuljetettua
yksikköä kohden. Kaikki, mitä päästöistä
saadaan nipistettyä, on kotiin päin, sillä noin puolet hiilijalanjäljestämme syntyy kuljetuksista, toteaa kehityspäällikkö
Jouni Karjalainen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.
Metsähallitus on käyttänyt hyvin tuloksin HCT-yhdistelmiä puukuljetuksiin
Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa ennenkin.
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Traficom on myöntänyt luvat Pikkujättien käyttöön laajalla tieverkolla. Tietyillä
hyvin kantavilla pääteillä 84 ja 85 tonnia
painavat yhdistelmät saavat liikennöidä ympärivuotisesti. Muutoin tieverkostolla on 76
tonnin painorajoitus.
Talvisaikaan, marraskuun alusta huhtikuun puoliväliin, Pikkujäteillä saa kuljettaa
puuta myös eräillä alemman asteen teillä
84 ja 85 tonnin kokonaispainoilla. Lapin
ELY-keskus ilmoittaa kuitenkin reiteittäin,
milloin HCT-liikenne voidaan kyseisellä aikavälillä aloittaa ja milloin se pitää lopettaa.
Winter Premium -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää dynaaminen malli
routakantavuuden ennustamiseen ja määrittämiseen. Reaaliaikainen tieto antaisi
mahdollisuuden luopua nykyisen kaltaisesta jäykästä erikoislupamenettelystä. Sen
sijaan tienpitäjä voisi tiekohtaisen tilanteen
mukaan sallia erikoisraskaiden yhdistelmien
liikennöinnin nykyistä laajemmin ja joustavammin.

Antureita autoihin ja teihin
Hankkeessa testataan kahta 10-akselista
Pikkujättiä, joilla puutavara voidaan noutaa suoraan metsäautoteiden varrelta ilman
siirtokuljetuksia. Autot on varustettu rengaspaineen säätöjärjestelmällä (CTI).
Oulun yliopisto tutkii, miten ajoneuvoihin asennettavien antureiden avulla saadaan kerättyä tiesäätietoa tiekohtaisesti. Teiden anturoinnin avulla tutkijat selvittävät,

millaisen rasituksen ajoneuvot aiheuttavat
teiden rakenteisiin ja miten routa kehittyy.
Ilmatieteenlaitos tutkii sääasemien tuottaman tiesään ja tiesääennusteiden yhteyttä
routakantavuuteen.

Puukuljetuksista
aiheutuvien päästöjen
vähentäminen tukee
myös ilmasto-ohjelman
tavoitteita.
– Yhdistämällä tiesääasemien ja ajoneuvojen tuottama tieto saadaan kuva
tien routatilanteesta ja sen kantavuudesta.
Meitä kiinnostaa myös liikennesään yhteys
liikenneturvallisuuteen, kertoo vanhempi
tutkija, tekniikan tohtori Timo Sukuvaara
Ilmatieteenlaitokselta.
Roudan hyödyntäminen raskaissa kuljetuksissa avaa mahdollisuuksia kuljetustehokkuuden kasvattamiseen varsinkin Lapissa, missä talvi- ja routakausi ovat pitkiä.
Winter Premium saa pääosan rahoituksestaan Euroopan aluekehitysrahastolta.
Muita rahoittajia ovat Väylävirasto sekä Lapista puuta hankkivat Metsähallitus, Metsä
Group ja Stora Enso.

.

Kuva Markus Sirkka

– Pikkujäteillä saadaan kuljetettua enemmän puuta kerralla, mikä pienentää sekä päästöjä
että kustannuksia kuljetettua yksikköä kohden, kertoo Jouni Karjalainen.
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Pallas-Yllästunturin
kansallispuiston
hiilijalanjälki pienenee
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Kuva Rami Valonen, Metsähallitus

Tunturi-Lapin luontokeskus siirretään ensi kesänä
maalämpöön, ja se saa katolleen aurinkopaneelit.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hiilijalanjälki
pienenee tänä vuonna merkittävästi. Fossiilisista
polttoaineista aiheutuvat päästöt lähes puolittuvat,
kun puiston rakennuksia siirretään maalämpöön
ja aurinkosähköön.

P

allas-Yllästunturin kansallispuiston suurimmat fossiiliset
hiilidioksidipäästöt aiheutuvat
rakennusten
öljylämmityksestä, retkeilijöiden jättämien
jätteiden poiskuljetuksista sekä
muusta huoltoajosta. AFRY Finland Oy:n
tekemän kartoituksen mukaan päästöt ovat
keskimäärin 229 tuhatta CO2-ekvivalenttia
vuodessa, mikä vastaa noin 30 suomalaisen
keskimääräisiä vuotuisia päästöjä.
Hiilijalanjäljen pienentäminen on osa
EU-rahoitteista Tobe Low Carbon -projektia, jota Metsähallitus vetää. Projektin myötä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston fossiilisia päästöjä vähennetään tänä vuonna 45
prosenttia. Hiilijalanjäljen pienentäminen
kuuluu Metsähallituksen ilmasto-ohjelman
tavoitteisiin.
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Pallas-Yllästunturi on Suomen kansallispuistoista ensimmäinen, joka on kartoittanut hiilijalanjälkensä ja vähentää päästöjä
suunnitelmallisesti. Projektikoordinaattori
Henri Arponen Metsähallituksesta kertoo,
että päästöjen vähentämisellä halutaan näyttää esimerkkiä ja lisätä Pallas-Yllästunturin
kansallispuiston vastuullisuutta matkailukohteena.
– Ihmiset kiinnittävät ympäristöasioihin
entistä enemmän huomiota, ja ympäristöystävällisyys on yksi kriteeri matkakohdetta
valittaessa, hän toteaa.

Useita keinoja käyttöön
Suurimmat päästösäästöt saadaan Enontekiöllä sijaitsevan Tunturi-Lapin luontokeskuksen ja Muoniossa sijaitsevan Pallasjärven
huoltokeskuksen siirrosta maalämpöön. Li-

säksi rakennusten katoille asennetaan aurinkosähköpaneelit.
– Ajatuksena on seurata, miten maalämmön ja aurinkosähkön yhteisratkaisu toimii
arktisissa oloissa, Arponen kertoo.
Yksi kansallispuiston luontokeskuksista,
Yllästunturin luontokeskus Kellokas Kolarissa, siirtyi maalämpöön jo kymmenen
vuotta sitten.
Hiilipäästöjä pienennetään myös satsaamalla nykyistä enemmän jätteiden kierrätykseen, jotta jätekuljetuksia saadaan vähennettyä. Lisäksi ajoneuvoja uusittaessa
valitaan vähäpäästöisiä tai sähkökäyttöisiä
kulkuvälineitä.
– Teknologian kehitys vaikuttaa valintoihin. Ajoneuvojen on sovelluttava meidän tarpeisiimme, joten luulen, että ne kallistuvat nyt
vielä hybridipuolelle, Arponen miettii.

Huoltoajokilometrejä kertyy vääjäämättä, sillä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on kesäisin retkeilyreittejä 350 kilometriä
ja talvisin hiihtolatuja sekä lumikenkäilyreittejä 500 kilometriä.

vaihtaneet käyttämänsä sähkön niin sanottuun vihreään sähköön, mistä on saatu suuret päästövähennykset. Lisäksi Iso-Ylläksen
rakennuksiin on asennettu aurinkosähköpaneeleita.

Yritykset innolla mukana

Retkeilijä voi tehdä osansa

Tobe Low Carbon -projekti pienentää Pallas-Yllästunturin kansallispuiston lisäksi sen
lähialueiden hiilijalanjälkeä. Projektiin osallistuu kuusi alueella toimivaa yritystä, joille
on tehty hiilijalanjälkilaskelma ja suunnitelma sen pienentämiseksi.
Yritykset ovat ohjelma- ja majoituspalveluja tarjoavat Harriniva, Safartica ja Cape
Lapland, laskettelukeskukset Levi Ski Resort
ja Hiihtokeskus Iso-Ylläs sekä Jounin kauppa. Arposen mukaan ne lähtivät innokkaasti
mukaan päästövähennyshankkeeseen.
– Jos kaikki suunnitellut toimenpiteet
tehdään, kansallispuiston ja yritysten yhteenlasketut päästöt vähenevät jopa 82–94
prosenttia, hän kertoo.
Esimerkiksi laskettelukeskukset ovat

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto, jossa vierailee
vuosittain noin 560 000 kävijää. Myös heitä
kannustetaan tekemään oma osansa vierailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
– Pyrimme ohjaamaan kävijöitä vastuulliseen ja ilmastonäkökohdat huomioivaan
retkeilyyn muun muassa viestinnän avulla,
Arponen kertoo.
Kansallispuistossa retkeilijöiden suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat puun
poltosta. Puuta on syytä käyttää maltillisesti
ja välttää sen turhaa polttamista nuotiopaikoilla ja tuvissa.
– Säästeliäs käyttö vähentää lisäksi puiden kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Myös
omien roskien tuominen pois maastosta ja

asianmukainen lajittelu vähentää huoltoajon tarvetta, Arponen muistuttaa.

Ympäristöystävällisyys on
yksi kriteeri
matkakohdetta
valittaessa.
Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon
saavutaan usein henkilöautolla tai lentäen,
mutta yhä useampi valitsee junan. Varsinkin
Ylläksen alueella on tarjolla paljon bussiyhteyksiä niille, jotka saapuvat joukkoliikennevälineillä.
– Täällä pärjää hyvin ilman omaakin
autoa, ja yhteyksiä kehitetään koko ajan,
Arponen vakuuttaa.

TEKSTI SARI HILTUNEN

Hiilijalanjälkeä pienennetään
yhdessä kumppanien kanssa
METSÄHALLITUKSEN ilmasto-ohjelmassa on mietitty keinoja
ja asetettu tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämiseen. Suurin osa
Metsähallituksen hiilijalanjäljestä syntyy puun korjuusta ja kuljetuksesta. Niistä aiheutuvia päästöjä on seurattu vuodesta 2005
lähtien. Viime vuonna laaditussa ilmasto-ohjelmassa hiilijalanjäljen laskentaan otettiin mukaan myös muu maastossa tehtävä työ,
henkilökunnan matkustaminen, toimistojen ja luontokeskusten
energiankulutus sekä ICT-palvelut.
– Hiilijalanjälkemme on noin 0,08 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (MtCO2e), mikä vastaa noin 9 000 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä, kertoo ilmasto-ohjelman laadintaa
koordinoinut kehityspäällikkö Johanna Leinonen.
Toimistojen ja luontokeskusten hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään kartoittamalla ja kehittämällä toimitilojen energiatehokkuutta sekä luopumalla öljyn käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2024 mennessä. Puunkorjuusta aiheutuvaa
hiilijalanjälkeä pienennetään tehostamalla puukuljetusten ekotehokkuutta sekä suosimalla vähäpäästöistä kalustoa puunkorjuuja autokuljetusurakoiden kilpailutuksessa.
– Kehitämme laajemminkin hankintatoimintaamme niin, että
se tukee energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastoviisaita
ratkaisuja.

Ilmastoviisasta ja kestävää matkailua
Ilmasto-ohjelmassa on mietitty toimia myös ilmastoviisaan matkailun kehittämiseen.
– Kestävää matkailua on tarkasteltu siitä näkökulmasta, miten
Metsähallituksen omat ilmastotoimet edistävät kestävän matkailun kokonaisuutta ja mitä keinoja meillä on ilmastoystävällisen
matkailun edistämiseksi matkailun arvoketjuissa. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella toteutettu hanke on hyvä esimerkki
hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä yhteishankkeesta.
Kansallispuistoilla ja muilla suojelualueilla on suuri merkitys
matkailun vetovoimatekijöinä. Suojelualueille on laadittu kestävän matkailun periaatteet, joiden tavoitteena on turvata alueiden
suojelu- ja muita arvoja sekä tukea kestävää matkailua. Periaatteet
koskevat myös alueella toimivia yhteistyöyrittäjiä.
Maankäytön ratkaisuilla on myös tärkeä rooli sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen sopeutumisessa. Metsähallitus
osallistuu aktiivisesti valtion maille sijoittuvien matkailukeskusten
kaavahankkeiden suunnittelutyöhön ja pyrkii vaikuttamaan sitä
kautta matkailurakentamisesta syntyvään hiilijalanjälkeen.
– Haluamme edistää taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen
ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä kaavaratkaisuja. Niiden avulla
edistetään ilmastoystävällistä, turvallista ja ympäristöarvot huomioon ottavaa matkailupalvelualueiden kehittämistä.
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TEKSTI NELLI MÄKITALO • KUVA VASTAVALO

SusiLIFE-hanke edistää
ihmisen ja suden
rinnakkaiseloa
Ajatus rinnakkaiselosta susien kanssa tuntuu monista vaikealta,
ja toisinaan susikiistat kärjistyvät jopa laittomaan tappamiseen.
Vuonna 2019 perustettu SusiLIFE-hanke pyrkii vastaamaan
huoleen sekä edistämään suden hyväksyttävyyttä muun
muassa vahinkoja ehkäisemällä.

S

usiLIFE-hanke pyrkii edistämään erilaisin toimin sitä, että
ihmisille ja susille koituisi mahdollisimman vähän haittaa elämisestä samalla alueella. Hanke on Luonnonvarakeskuksen,
Metsähallituksen, Suomen riistakeskuksen,
Itä-Suomen poliisilaitoksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteinen.
Hankkeen taustalla on EU:n luontodirektiivin vaatima suotuisa suojelutaso, jota
ei ole vielä saavutettu – Suomessa susi on
määritelty erittäin uhanalaiseksi.
Projektipäällikkö Madeleine Nyman
kertoo, että hankkeen avulla voidaan toteuttaa tehokkaammin lajin kannanhoitoa.
– Hankkeen päätavoitteet ovat suden
hyväksyttävyyden lisääminen, haittojen
minimoiminen ja uusien työkalujen kehittäminen kannanhoitoon, Nyman kertoo.

Kansalaisia tuetaan
ja osallistetaan
Hankkeen keskeiset teemat ovat DNAnäytekeräys, erävalvonnan kehittäminen,
yhteistyö ja vuorovaikutus susialueilla, kannanhoidon mallinnustyökalut, viestintä sekä
vahinkojen ennaltaehkäisy.
Nymanin mukaan viestinnällä lisätään
tietämystä sudesta mutta tärkeää on myös
34
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avoin vuoropuhelu.
– Kansalaisia halutaan kuunnella ja tukea. Keskustelua käydään esimerkiksi reviirialueella asuvien kanssa mutta myös sosiaalisessa mediassa – kiperiinkin kysymyksiin
vastataan, Nyman kertoo.
Hankkeessa kerätään tietoa susikannasta,
suunnitellaan ja toteutetaan eri toimintamalleja sekä ehkäistään susivahinkoja.
Toimenpiteillä pyritään parantamaan susiin liittyviä asenteita sekä vähentämään laitonta tappamista, jonka on arvioitu olevan
osasyy susikannan hitaalle kasvulle.
– Itä-Suomessa pilotoidaan parhaillaan
poliisin ja Metsähallituksen erätarkastajan
yhteispartiota, joka erävalvonnan lisäksi tutustuu tilanteeseen, keskustelee ja selvittää
ongelmia, Nyman sanoo.
Myös kansalaisia osallistetaan.
– DNA-seurannassa susikantaa kartoitetaan keräämällä ulostenäytteitä. Keräämiseen voi kouluttautua kuka tahansa kiinnostunut.

telija Jaakko Alalantelan mukaan ilmiö ei
ole uusi. Vahinkoja selittää suden biologia.
– Susi ei osaa tehdä ravintoa hankkiessaan eroa koti- ja riistaeläimen välillä.
Koiriin kohdistuvissa hyökkäyksissä kyse
voi olla myös reviirin puolustamisesta: susi
näkee koiran kilpailijanaan.
Tyypillisesti susivahinkoja käy lammaslaitumilla.
– Lammas on helpompi saalis kuin nauta. Susi pystyy hyppäämään tavallisen lammasaitauksen yli ja voi tappaa useamman
lampaan kerralla, Alalantela sanoo.
Koiriin kohdistuvia hyökkäyksiä sattuu
metsässä ja kotipihoilla. Usein metsästystilanteissa ajava koira työskentelee kauempana omistajastaan, jolloin tämä ei välttämättä
pääse heti koiran luo.
– Länsi-Suomessa korostuvat lammasvahingot, Itä-Suomessa taas koiravahingot.
Koiravahinkojen osalta alueellisia eroja voi
selittää vahvempi hirvieläinkanta eli luontaisen ravinnon määrä.

Susivahinkojen
taustalla suden biologia

Vahinkojen ennaltaehkäisyä
monin menetelmin

Hankkeessa pyritään ehkäisemään vahinkoja: sudet vahingoittavat ja tappavat vuosittain useita koti- ja tuotantoeläimiä sekä koiria. Suomen riistakeskuksen hankesuunnit-

Vahinkojen ennaltaehkäisyyn kehitetään
ja testataan uusia menetelmiä. Keskeinen
työkalu on 1,4 metriä korkea petoaita. Sen
viidestä johdinlangasta alin on 20 senttimet-
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Kuva Mikael Luoma, Suomen riistakeskus

rin korkeudella, joten susi ei pysty kaivautumaan tai hyppäämään laitumelle.
Petoaidat ovat olleet käytössä jo aiemmin, mutta hankkeen myötä niitä on voitu
tarjota useammalle riskialttiille tilalle. Petoaita vaikuttaa tehoavan.
– Erään tilan riistakamerakuvat osoittavat, että susi kävi petoaidan vieressä kahdeksana yönä mutta vahinkoa ei kuitenkaan
tapahtunut, Alalantela kertoo.

Vuoropuhelu
paikallisten kanssa
on tärkeää.
Riistakamera lisää tilannetietoisuutta: se
voi lähettää reaaliaikaisesti kuvan lähistöllä
liikkuvasta sudesta, jolloin ihminen saa luotettavaa tietoa suden läsnäolosta.
Kaikki menetelmät eivät kuitenkaan sovi
kaikkiin olosuhteisiin – eri keinojen kokeileminen on tärkeää.
– Testissä ovat esimerkiksi ääni- ja valokarkotteet ja erityisen suurilla lammaslai36
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tumilla GPS-pannat: lampaiden poikkeava
liike voi kertoa hyökkäyksestä tai petojen
läsnäolosta. Suojavarusteita kehitetään myös
koirille.
Alalantela korostaa yhteistyötä paikallisten kanssa.
– Susivahinkojen jälkeenkin on käyty
arvioimassa ja keskustelemassa, mitkä asiat
johtivat tilanteeseen ja miten uudet vahingot estetään.
Ennaltaehkäisy on tärkeää suden hyväksyttävyyden näkökulmasta.
– Jos ennaltaehkäisy toimii, suden hyväksyntä oletettavasti lisääntyy, Alalantela
toteaa.

Ei vain yhtä
ratkaisua
Nymanin mukaan rinnakkaiseloon tarvitaan
ymmärrystä suden kanssa työskentelystä.
Ideaalitilanteessa susi ei tule asutuksille
vaan elää luonnollisesti ja rauhassa omissa
oloissaan.
– Keskustelemalla saadaan toimivia ratkaisuja – paikalliset ovat oman tilanteensa
parhaita asiantuntijoita, joten heidän osallistamisensa on tärkeää.
Rinnakkaiselon edistäminen vaatii monia
samanaikaisia toimenpiteitä.
– Kyse on monitahoisesta ja laajasta
asiasta – ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, Nyman
kiteyttää.

.

Kuva Vastavalo

DNA-seurannassa susikantaa kartoitetaan ulostenäytteitä keräämällä. Kerääjäksi
voi kouluttautua kuka tahansa eläinten jälkiä ja jätöksiä tunteva luonnossa liikkuja.

Susi (Canis lupus)
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Biologisesti määriteltynä samaa lajia
kuin kesy koira
Suomessa erittäin uhanalainen:
maaliskuun 2020 arvion perusteella alle
250 yksilöä
Suurin villi koiraeläin, uros kookkaampi:
pituus 100–140 cm, korkeus 64–90 cm 		
ja paino 20–80 kg
Susilauma yleensä alfaparista ja
jälkikasvusta muodostuva perheyhteisö
Elävät kiinteästi pareina, ja vuodessa 		
syntyy yleensä 3–6 pentua
Liikkuu kaikkina vuorokaudenaikoina,
pääasiassa yöllä
Suomessa susilauman reviirin koko 		
yleensä 800–1 200 km2
Reviiriä puolustetaan lauman
ulkopuolisilta yksilöiltä
Lihansyöjä, jonka saaliita ovat muun 		
muassa piennisäkkäät, linnut, haaskat
ja hirvieläimet

Lähde: http://www.suurpedot.fi/lajit/susi.html

KOLUMNI

Kuva Emma Ahlholm

FT Aku Ahlholmin ruotsin kielen väitöskirja ”Vargens röst. Rovdjursdiskursen
i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet” hyväksyttiin
Jyväskylän yliopistossa helmikuussa 2021. Väitöskirjassa on vertailtu susiuutisointia
suomen- ja ruotsinkielisessä lehdistössä 1990-luvulta 2010-luvulle.
Aku Ahlholm työskentelee Metsähallituksen Eräpalvelujen viestintäpäällikkönä.

Mediasusi muistuttaa hieman
harmaata lajitoveriaan

”K

uljussa on nähty hirvi, menen paikalle”, sanoi Kummelin reportteri
Mauno Ahonen. Jos Kuljussa olisi nähty susi, muutkin toimittajat
olisivat lähteneet paikalle. Miksi
ihmeessä?
Tutkin susiuutisten kieltä yli kymmenen pitkää vuotta.
Tuona aikana perinteinen media järkkyi, ja sain jännittää,
ehditäänkö tutkittavat lehdet lakkauttaa ennen väitöstyöni
valmistumista. Ei ehditty: lehdet ovat kitkutelleet jotenkuten, mutta susi on voinut paksusti niiden otsikoissa.
Susi saisi toimittajat Kuljuun, koska uutinen on loppujen lopuksi yksinkertainen asia – yllätys.

Susi vaelsi halki Helsingin seudun, uutisoi Helsingin
Sanomat 21. heinäkuuta 2004. Susi kaupungin liepeillä
oli yllätys. Pelkkä havainto riitti uutiseksi.
Kun susi tappaa hirven sijasta koiran, tapaus on uutinen, sillä se on yllättävämpi ja liikuttaa ihmistä eri tavalla.
Samasta syystä susiuutiset saattavat vähentyä, kun susikanta
kasvaa ja vakiintuu.
Mediasusi ei siis ole täysin sama eläin kuin luonnonsusi.
Kun uutiset piirtää kartalle ja vertaa tulosta esiintymisaluekarttaan, eron huomaa selvästi.
Yllätykset korostuvat myös uutisen rakenteessa. Loppujen lopuksi uutisissa väitellään harvemmin siitä, pitäisikö
susia olla enemmän vai vähemmän, mutta silloin, kun väitellään, siitä tehdään näyttävää.
Susiuutisia hallitsevat viranomaisten ja tutkijoiden äänet.
Jopa puolet aineistoni uutisissa haastatelluista kuuluu näihin kahteen ryhmään. Toimittajien harmiksi ne ovat tylsiä
ääniä, jotka varovat visusti ottamasta kantaa tai paljastamasta tunteita.
Otsikkoon pääsee helposti heti, jos sanoo ääneen, mitä
ajattelee. Tunne ja ristiriidat kiinnostavat, vaikka ne ovatkin
harvinaisia jopa susiuutisissa.

Aineistossani ympäristöjärjestöjä edustaa 11 prosenttia
ja metsästäjiä kahdeksan prosenttia haastatelluista. Eläintilallisia tai poronomistajia on vain neljä prosenttia äänistä,
mutta heidän kommenttinsa sijoitetaan kaikista herkimmin
jo otsikkoon.
Viranomaisista otsikkoon pääsee lähinnä poliisi. Tutkijan kommentti sijoitetaan mieluusti jutun viimeiseen
kolmannekseen.

Media voi myös ylläpitää
tai kärjistää konflikteja.
Mediatutkimus on tärkeää, sillä uutiskieli kuvaa yhteiskunnan muutosta ja jopa ennakoi sitä. Media voi myös ylläpitää
tai kärjistää konflikteja.
Vielä 1990-luvulla susikonflikti esiintyi mediassa ihmisen ja luonnon välisinä yhteentörmäyksinä. Sutta puolustava ääni oli harvinainen, ja susi oli väkivallan tai pahan
vertauskuva.
Puolustavia ääniä oli jo paljon 2010-luvulla, ja toimittajien kielessä ”susimainen” saattoi tarkoittaa hyviä piirteitä.
Samalla susiuutisista oli tullut eri tavoin ajattelevien ihmisten sosiaalisista konflikteista kertovia juttuja.
Jos haastateltu halusi vähentää tai suojella susia, toimittaja haki juttuun vastakkaisen äänen. Uutiseen syntyi
kahden vastakkaista mieltä olevan ihmisen dialogi, jollaista ei käyty muualla.
Uutiset perustuvat todellisuuteen, mutta ne myös luovat
omaa todellisuuttaan.
Aku Ahlholm
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METSISTÄ JA PUISTA

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KATRI LEHTOLA

Metsäalalle tarvitaan
osaavaa työvoimaa
Metsäbiotalous tuo Lapissa työtä ja toimeentuloa tuhansille
ihmisille, mutta saadaanko alalle riittävästi osaavaa työvoimaa
myös tulevaisuudessa? Entä kuinka saada nuoria hakeutumaan
metsäalan koulutukseen? Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja
MetsäRekry-hankkeessa.

38
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uomen metsäkeskuksen vetämä
MetsäRekry-hanke käynnistyi
Lapissa maaliskuun alussa. Muina hankekumppaneina ovat Suomen 4H-liitto, Metsähallituksen
Tiedekeskus Pilke ja Lapin kou-
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lutuskeskus REDU. Kaksi vuotta kestävän
yhteishankkeen tavoitteena on saattaa yhteen työvoimaa tarvitsevat metsäalan yritykset sekä työtä vailla olevat nuoret, maahanmuuttajat ja muut metsäalan työpaikoista
kiinnostuneet.

– Lapissa on runsaasti metsävarantoa,
ja uudet investoinnit lisäävät työvoiman
tarvetta niin metsäteollisuusyrityksissä kuin
myös metsänhoidossa ja puunkorjuussa.
Pullonkaulaksi onkin muodostumassa osaavan työvoiman saatavuus, kertoo Metsähal-

LUONTOSUHTEITA
< Metsähallitus palkkaa joka kesä satoja nuoria
metsänviljelytöihin. Jotkut heistä kiinnostuvat
kouluttautumaan metsäalalle.

Toivottavasti saisimme
mukaan myös maahanmuuttajanaisia ja
syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria.
– Monella nuorella on aika suppea ja vanhahtava kuva
metsäalan työpaikoista. Haluamme kertoa, miten monipuolisia työmahdollisuuksia metsäbiotaloudessa on ja minkälaista huipputeknologiaa siellä nykyään hyödynnetään, Halvari
kertoo.

Monikanavaista viestintää
Suunnitteilla on muun muassa monikanavainen viestintäkampanja, infotilaisuudet varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville sekä metsäreportteritoiminnan käynnistäminen.
– Metsäreportteriksi haetaan metsäalan töistä kiinnostuneita nuoria. He voisivat tehdä esimerkiksi kahden viikon
harjoittelujakson jossain metsäalan työpaikassa ja raportoida
siitä sitten somessa, Halvari kertoo.
MetsäRekry-hankkeella halutaan tavoittaa nuorten lisäksi maahanmuuttajia ja muita tällä hetkellä työmarkkinoiden
ulkopuolella olevia.
– Metsähallituksen vastuullisuusohjelman mukaisesti haluamme edistää kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua ja saada työtä. Olisi hienoa, jos saisimme innostettua
mukaan myös maahanmuuttajanaisia ja syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria.
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Lapin TE-toimiston sekä työttömien ja maahanmuuttajien yhdistysten kanssa.
Verkostoon toivotaan mukaan myös muita hankkeesta kiinnostuneita.
MetsäRekry-hanke käynnistyi 1.3.2021, ja se päättyy
30.6.2023. Hankkeen rahoitus tulee pääosin Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
kautta.

.

Haastateltavana muotisuunnittelija
Mert Otsamo
Kuva Diana Luganski

lituksen Tiedekeskus Pilkkeessä innoittajana työskentelevä
Laura Halvari.
Hanke on jaettu neljään työpakettiin. Suomen metsäkeskus selvittää metsäalan yritysten rekrytointitarpeita ja työvoiman saatavuutta sekä miettii keinoja työvoiman kysynnän
ja tarjonnan kohtaamiseksi. 4H-liitto pyrkii muun muassa
madaltamaan nuorten kynnystä työllistää itsensä metsäalan
yritystoiminnalla. Lapin koulutuskeskus REDU puolestaan
selvittää, mikä saa hakeutumaan metsäalan koulutukseen
ja mikä toisaalta on syynä koulutuksen keskeyttämiseen tai
alan vaihtamiseen. Metsähallituksen vastuulla on metsäalan
mahdollisuuksia esittelevän ja alan houkuttelevuutta lisäävän
viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

Mitä luonto sinulle merkitsee?

– Luonto on loputon inspiraation lähteeni. Sanotaan, että luonto on paras suunnittelija – se on täysin totta, sillä kaikki luonnon
mittasuhteet, sävyt ja värit aina kukan terälehdistä alkaen sointuvat
yhteen ja ovat loppuun asti suunniteltuja. Inspiraation lisäksi luonto
tarjoaa paikan nollautua.

Minkälainen on mielimaisemasi?

– Mielimaisemiani ovat näkymät korkeista paikoista. Olen esimerkiksi Brasiliassa päässyt näkemään maisemia korkeilta vuorilta. Noina
hetkinä olen tuntenut äärimmäistä yhteyttä luontoon ja maailmaan:
toisesta perspektiivistä katsottuna epäsäännöllisyys onkin ollut loogista ja kaupungin sekamelska sittenkin kaunis kokonaisuus.

Miten vietät aikaasi luonnossa?

– Vesi on minulle todella tärkeä elementti, ja nautin siitä meren
äärellä. Tykkään sulkea silmäni ja kuunnella ääniä – sekä tietenkin
uida. Metsässä ollessani tykkään kulkea todella rauhallisesti, kuunnella, haistella ja olla läsnä hetkessä. Veden solina ja puiden havina
auttaa rentoutumaan.

Mitä luonto voi meille tarjota?

– Luonto tarjoaa oikeastaan kaiken sen, mitä tarvitsemme. Luonnosta saamme kaiken aina hapesta materiaaleihin ja elinkeinoihin.
Lisäksi luonto tarjoaa paikkoja ja hetkiä, joissa pääsee pois kaupungin
vilinästä ja arjen kiireestä.

Mikä on kiinnostavin puuta
hyödyntävä innovaatio?

– Tällä hetkellä mielestäni Spinnova eli suomalainen yritys, joka
kehittää selluloosapohjaista kuitua erityisesti tekstiiliteollisuuteen.

Miten vaalit luonnon monimuotoisuutta?

– Olen esimerkiksi tehnyt itse iltapuvun juuri selluloosapohjaisesta,
ympäristöystävällisemmästä kankaasta. Lisäksi tuon luonnon arvoa ja
tärkeyttä esille puhumalla siitä sekä käyttämällä töissäni esimerkiksi
luonnosta tulevia mittasuhteita ja värejä.

.
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YKSI MEISTÄ

Tuulivoimahankkeita
ei kannata tehdä
mahdollisimman
nopeasti vaan
mahdollisimman
laadukkaasti.

TEKSTI LAURA TICKLÉN • KUVA VESA RANTA

FM, ON Ville Koskimäki työskentelee hankekehityspäällikkönä
Kiinteistökehityksessä. Hän pitää huolta, että Metsähallituksen
eri vaiheissa olevat tuulivoimahankkeet etenevät vakaasti.
Millainen opiskeluja työtausta sinulla on?

Mitä tehtäviisi
kuuluu?

– Olen valmistunut suunnittelumaantieteilijäksi Oulun yliopistosta vuonna 2007,
ja nyt teen työn ohessa oikeustieteen opintoihin kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa
tuulivoimaosayleiskaavojen vaikutusten arvioinnista. Olen ollut Metsähallituksen Kiinteistökehityksessä töissä elokuusta 2020 alkaen ja sitä ennen AFRY Finland Oy:ssä eli
entisessä Pöyryssä.

– Meitä on tuulivoimatiimissä kuusi
henkeä, ja jokaisella on oma roolinsa.
Omanlaistaan osaamista tarvitaan esimerkiksi lupien hankinnassa, teknisissä ratkaisuissa, hankeoikeuksien myymisessä tai
sopimusten hallinnassa. Minun vahvuuteni on hankekehityksen kokonaishallinta.
Koetan pitää langat käsissäni, tunnistaa,
mikä on missäkin hankkeessa ajankohtaista seuraavaksi, ja viedä kokonaisuutta
eteenpäin.

Miksi hakeuduit
Metsähallitukseen töihin?
– Halusin edistää kestäviä hankkeita pitkäjänteisesti ja päästä vaikuttamaan alusta lähtien
siihen, miten hankekehityksen aikana toimitaan. Konsulttina vastasin useiden Metsähallituksen tuulivoimahankkeiden sidosryhmäyhteistyöstä ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista. Pidin Metsähallituksen vastuullisesta
liiketoimintatavasta. Huomasin jo silloin, että
Metsähallitus esimerkiksi osallistaa ja kuulee
eri osapuolia keskimääräistä enemmän, reilusti yli minimivaatimusten.
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Miten tuulivoimahankkeet etenevät?
– Metsähallituksen tavoitteena on kolminkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto
seuraavan vuosikymmenen aikana. Tuulivoimahankkeita onkin käynnissä useita.
Hankkeiden lopullinen tavoite häämöttää
usein vuosien päässä. Välitavoitteita ovat
vaikkapa kaavoitusaloitteen hyväksyminen
kunnassa tai ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistäminen. Hankkeen aikana pi-

detään aktiivisesti yhteyttä muun muassa
kuntapäättäjiin, viranomaisiin, asukkaisiin,
järjestöihin ja elinkeinonharjoittajiin. Tuulivoimahankkeita ei kannata tehdä mahdollisimman nopeasti vaan mahdollisimman
laadukkaasti.

Mikä on
työssäsi parasta?
– Ehdottomasti tiimityö. Työpäivä täyttyy
erilaisten hankekehitykseen liittyvien ongelmien ratkomisesta, ja on opettavaista
ratkoa niitä yhdessä. Pidän erityisesti niistä
työpäivistä, joiden aikana käydään paikan
päällä tutustumassa tuulivoimapuistolle
harkittuun kohteeseen. Ne ovat mukavaa
vaihtelua siihen, että tietokoneella paikkatieto-ohjelmilla pyöritellään hankesuunnitelmia ja hankkeeseen vaikuttavia tekijöitä.
Maastokäynneillä katsomme yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi
sitä, missä kunnossa tiestö on ja miten
voimalat kannattaisi sijoittaa. Maastossa
huomaa aina jotain uutta, kuten järkevämpiä toteutustapoja.

.

Kuva Pro Kala ry

S

Kuva Vastavalo

LUONTO LAUTASELLA

niin kuin silakka

INKIVÄÄRISILAKOITA JA
KARAMELLIKASTIKETTA
2–4 annosta
400 g kokonaisia silakoita perattuna
2 rkl rypsiöljyä
2 salottisipulia hienonnettuna
1 valkosipulinkynsi hienonnettuna
100 g tuoretta ananasta kuutioina
1,5 dl kirsikkatomaatteja
2 cm:n pätkä punaista chiliä pilkottuna
3 cm:n pätkä inkivääriä kuorittuna ja raastettuna
mustapippuria
Karamellikastike:
0,5 dl ruokosokeria
0,5 dl kalakastiketta (fish sauce)
Valmista aluksi karamellikastike: yhdistä sokeri ja kalakastike kattilassa.
Kuumenna, kunnes sokeri on liuennut ja seos on paksun siirappista.
Huuhtele silakat ja valuta kuiviksi.
Kuumenna öljy paistinpannulla ja lisää sipulit. Kuullota pehmeiksi mutta älä polta.

Silakka (Clupea harengus
membras) on sillin alalaji. Se
on tavallisesti 15–20 senttimetrin
kokoinen, mutta suurempiakin
yksilöitä tavataan. Silakkaa esiintyy
Itämeressä Tanskan rannikolta
Perämerelle asti. Se on saalismäärältään merkittävin kalalaji
Suomen ammattikalastuksessa,
ja sen pyyntiaika on ympäri vuoden
– paras sesonki on yleensä toukokuussa.

Silakka on ravintoarvoiltaan
erinomainen kala. Se on silliä
vähärasvaisempi, mutta se sisältää
runsaasti hyviä omega-3-rasvahappoja, jotka edistävät sydämen terveyttä. Silakka on hyvää
ravintoa myös immuunipuolustuksen ja luuston kannalta, sillä
se on merkittävä D-vitamiinin
lähde. Silakka sisältää hyvin
proteiinia, minkä lisäksi siitä saa
B12-vitamiinia ja seleeniä.

.

Lisää joukkoon karamellikastike, ananaskuutiot, kirsikkatomaatit, chili ja inkivääri.
Anna hautua pehmeäksi muhennokseksi, noin 8–10 minuuttia.
Lisää joukkoon silakat ja jatka kypsentämistä noin 15 minuuttia, kunnes kalat
ovat pehmenneet.
Tarjoa lisukkeeksi basmatiriisiä.
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LYHYESTI

Eräharrastajat ja retkeilijät ovat
entistä lainkuuliaisempia
sästyksen, kalastuksen ja retkeilyn suosio kasvoi selvästi, mutta rikkeiden määrä laski yli kolmen prosenttiyksikön verran. Erävalvonta
teki yhteensä 8 704 tarkastusta, joista 6,6 prosentissa paljastui erilaisia rikkeitä. Rikkeitä ilmeni yhteensä 577 kappaletta. Luvut selviävät Metsähallituksen vuosittain julkaisemasta erävalvontaraportista,
joka kuvaa eränkäynnin luvallisuutta ja laillisuutta valtion alueilla.
Ainoastaan maastoliikenteessä paljastuneet rikkeet jatkoivat
kasvuaan. Yli 27 prosenttia tarkastetuista henkilöistä oli liikkeellä
ajokillaan ilman maanomistajan lupaa tai syyllistyi muihin rikkeisiin. Lisääntyviä luvattomia ilmiöitä ovat niin sanottu syvänlumenkelkkailu reittien ja urien ulkopuolella sekä syksyisin marjastus tai
sienestys luvattomasti mönkijällä.
Erävalvontaa lisättiin luonnonsuojelualueilla, sillä myös retkeilyn
suosio kasvoi poikkeuksellisena vuonna. Rikkeiden osuus tarkastuksissa laski 6,3 prosenttiin. Tyypillisin luonnonsuojelurike oli alueen
järjestyssääntöjen rikkominen: retkeilijät tekivät nuotioita luvattomille paikoille tai liikkuivat rajoitusalueilla.
Metsästäjien asiat olivat jälleen verrattain hyvässä kunnossa: 96,7
prosenttia metsästäjistä selvisi puhtain paperein. Osa oli liikkeellä
ilman lupaa tai syyllistyi muihin rikkeisiin, kuten lyijyhaulien käyttöön vesilinnustuksessa.
Kalastajille viime vuosi oli hyvä. Kalastus lisääntyi valtion alueilla

viidenneksen. Samalla rikkeiden osuus laski. Noin joka kymmenes
kalastaja oli liikkeellä ilman kalastonhoitomaksua tai kalastuslupaa
tai syyllistyi muihin rikkeisiin, kuten pyydysten puutteellisiin merkintöihin.

.

Kuva Aku Ahlholm

METSÄHALLITUKSEN erävalvonnassa vuosi 2020 oli vilkas. Met-

Erävalvontaa lisättiin erityisesti luonnonsuojelualueilla.

Rautalammin seurakunta
myi metsää suojeltavaksi
RAUTALAMMIN seurakunta myi Metsähallitukselle noin 59 hehtaaria
metsää liitettäväksi Etelä-Konneveden kansallispuistoon.
Rautalammin seurakunnan kirkkoherra Heikki Marjanen kertoo,
että aloite kauppaan tuli kirkkoneuvoston jäseneltä, joka on perehtynyt metsien suojeluun ja monikäyttöön.
– Alueemme sijaitsi Etelä-Konneveden kansallispuiston ydinalueen kupeessa, ja siellä kulkee suosittu Vuori-Kalajan ja Kitulammen
välinen polku, Marjanen kuvailee.
ELY-keskukset hoitavat Suomessa pääosan luonnonsuojelualueiden hankinnoista, mutta joitakin kauppoja tehdään myös suoraan
ympäristöministeriön ja Metsähallituksen Luontopalvelujen toimeksiannosta.
– Luonnonsuojelualueiden kaupoissa pyritään yleensä korvaamaan metsätalousarvot. Joskus lisänä voi olla korvattavia ranta- ja/
tai rakennusarvoja ja -oikeuksia. Hinta pyritään hakemaan vapaiden
markkinoiden vastaavista kaupoista ja niiden hintaperusteista, Metsähallituksen maankäyttöasiantuntija Juha Huttunen kertoo.
Suojelutarkoitukseen ostettu alue täydentää Etelä-Konneveden
kansallispuiston aluekokonaisuutta hienosti.
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– Puistoon liitetty alue sijoittuu lähelle suosituinta käyntikohdetta,
Kalajanvuorta, ja sen halki kulkevat Kolmen vuoren vaellus ja Kalajan kierros. Lisäksi kansallispuiston huoltotie kulkee alueen kautta,
Metsähallituksen aluepäällikkö Raimo Itkonen iloitsee.

Metsäomaisuus on
merkittävä tulonlähde
Metsäomaisuudella on keskeinen rooli monien maaseutuseurakuntien taloudessa. Rautalammin seurakunnalla on metsää reilut 1 200
hehtaaria, ja sillä on seurakunnalle iso merkitys.
– Yleisen talouskehityksen vuoksi seurakuntien talous on ahtaalla.
Metsät ovat vakaa ja suhteellisen helposti ennustettava sijoituskohde. Hoidamme metsiämme metsätaloussuunnitelman mukaisesti
kestävästi niin, että ne turvaavat toimintaamme tulevaisuudessakin,
Marjanen kertoo.
– Täällä Rautalammilla on aina ollut metsää ja tulee aina olemaan.
Iso osa ihmisistä on saanut tulonsa metsistä, mutta myös virkistyskäyttö ja hyvinvointi ovat tärkeitä. Kansallispuisto on meille todella
merkittävä, Marjanen kertoo.

.

Tekoälyn tuottamaa puutavaralajiennustetta testataan käytännössä
METSÄHALLITUS kehittää yhdessä CollectiveCrunchin kanssa teko-

älyn hyödyntämistä metsäsuunnittelun tukena. Tekoälyn avulla on
voitu tuottaa tietoa puutavaralajikertymistä hakkuiden suunnitteluun
ja taimikonhoidon tarpeesta metsänhoitotöiden suunnitteluun.
Tänä keväänä on aloitettu puutavaralajiennusteen testaus käytännön suunnittelutyössä.
– Tekoälyn tuottamaa puutavaralajiennustetta on verrattu monitoimikoneista kerättyyn tietoon toteutuneesta puutavaralajikertymästä.
Nyt ennuste on sillä tasolla, että olemme päässeet testaamaan sitä käytännössä, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Kari Louhisalmi.
Puutavaralajiennustetta testataan kymmenellä alueella eri puolilla
maata. Tarkoituksena on varmistaa, että ennusteet toimivat luotettavasti erilaisissa olosuhteissa ja koko maan alueella. Testikäytöstä saatu

palaute välitetään CollectiveCrunchille, joka tekee tarvittavat korjaukset ennen kuin puutavaralajiennuste otetaan laajemmin kaikkien
suunnittelijoiden käyttöön.
Tämän kevään aikana tekoälyn avulla kehitetään myös taimikonhoidon tarpeen tulkintaa. Tavoitteena on päästä hyödyntämään
tekoälyn tuottamaa taimikonhoidon tarpeen ennustetta jo tulevana
kesänä.
– Alkuvuoden aikana taimikonhoidon tarpeen tulkinnan määrittelyä on tarkennettu, ja saamme uuden ennusteen lähiaikoina. Analysoimme sitä ja annamme siitä palautetta nopeasti, sillä tavoitteena on
saada kesään mennessä käyttöön tekoälyn tuottama taimikonhoidon
tarpeen ennuste, jota voidaan hyödyntää tulevan kesän taimikon tarkastuksissa, Louhisalmi kertoo.

.

Kestävä maa-ainesten ottaminen
SUOMESSA on voimassa yli 5 000 maa-aineslupaa, jotka mahdollis-

tavat noin 1 000 miljoonan kiintokuution maa-ainesten ottamisen.
Luvat kohdistuvat entistä enemmän kallion ottamiseen soran sijaan.
Valtion mailla maa-ainesten ottopaikkoja on noin 200.
Ottamistoiminta voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöolosuhteisiin
ja asumisviihtyvyyteen. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää ottamisen
hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä ottamisalueiden jälkihoidolla. Näihin asioihin annetaan ohjeistusta ympäristöministeriön
maa-ainesten kestävän käytön oppaassa.
Oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena, antaa taustatietoa maa-ainesten ottamisen lupamenettelystä sekä ohjeistaa ottamisen
suunnittelua ja valvontaa. Oppaassa korostetaan maa-ainesten ottami-

seen liittyvien ristiriitojen, kuten pohjaveden suojelun, virkistyskäytön
ja asumisviihtyvyyden, yhteensovittamista aluesuunnittelun keinoin.
Ympäristöministeriö toivoo oppaan lisäävän tietoisuutta maaainesten kestävästä käytöstä ja resurssitehokkuudesta, vähentävän
maa-ainesten ottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistävän
yhteistyötä keskeisten maa-ainesasioiden kanssa toimivien tahojen
välillä.

.

Tutustu tarkemmin oppaaseen:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/
162506/YM_2020_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suosituksia merihiekan
kestävälle käytölle
METSÄHALLITUS etsii vastuullisia ratkaisuja myös kiviainesten käyt-

töön. Merihiekkaa on toistaiseksi käytetty Suomessa vähän, mutta sen
hyödyntämisen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan etenkin suurten
kasvukeskusten läheisyydessä.
Metsähallitus hallinnoi yleisiä vesialueita, joilta merihiekkaa voitaisiin nostaa. Merenpohjan kiviainesten käytöllä voidaan säästää maalla
sijaitsevien harjujen sora- ja hiekkavaroja sekä vähentää kuljetusten
vaikutuksia maalla, kun kuljetus tehostuu ja etäisyydet ovat pienempiä.
Merenhoidon toimenpideohjelman (2016–2021) mukaisesti ympäristöministeriö asetti 21.6.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää merenpohjan kiviaines- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen
liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta varantojen kestävän
käytön tueksi.
Työryhmä antoi merikiviaineksen ottotoiminnalle viisi keskeistä
suositusta. Ottoalueiden tulisi sijaita ensisijaisesti valoisan vyöhyk-

keen alapuolella ja niin kaukana rantavyöhykkeestä, ettei ottoalueen
lähirannoille synny eroosioriskiä. Ottotoiminnan kannalta on suositeltavaa, että kiviainesmuodostumat ovat paksuja ja laajoja ja ottoalueet
on valittu siten, että pohjan läheiset virtaukset pystyvät liikuttamaan
hiekkaa ja soraa. Tällöin ottotoiminnan seurauksena mahdollisesti
syntyvät kuopat tasoittuvat veden virtausten vaikutuksesta vähitellen.
Ottotoimintaa ei tule suunnitella puolustusvoimien suoja-alueille,
luonnonsuojelualueille, vedenalaisilta kulttuuriarvoiltaan merkittäville alueille tai suojeluohjelmiin kuuluville alueille, mikäli suojeluohjelman tavoitteet vaarantuvat. Lisäksi merihiekkavarantojen käyttö
tulee optimoida oikeisiin kohteisiin.

.

Raportti on luettavissa valtioneuvoston julkaisukirjastossa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162650
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Luonnonhoitoa
monikäyttömetsissä
Metsähallituksen monikäyttömetsissä toteutetaan
monipuolisesti erilaisia luonnonhoitotöitä:
•
•
•
•
•

soiden kunnostamista
paahdeympäristöjen hoitoa
säästöpuuryhmien polttoja
purokunnostuksia
kosteikkoluonnon hoitoa

Toimenpiteiden tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen, vesiensuojelu, ilmastonmuutokseen varautuminen ja
sen torjuminen, riistanhoito sekä virkistyskäytön edistäminen.

Seuraa luonnonhoidon sarjaa
Metsähallituksen somekanavissa!
Sarjassa esitellään joka kuukausi esimerkki tehdystä
luonnonhoidon toimenpiteestä. Voit myös kysyä
asiantuntijoilta luonnonhoitoon liittyviä kysymyksiä!

� Metsähallitus � metsähallitus-forststyrelsen � Metsähallitus / www.metsa.fi

