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Ihmisen  metsä 

Mitä  on 

metsätalouden  

sosiaalinen  kestävyys  

Joulukuu  1998 

Naisasiaa  

Joka kolmas metsänomistaja  on 
nainen ja  heidän osuutensa  metsän  

omistajista  arvioidaan edelleen kas  
vavan. 

Yhdennettyä  
seurantaa 

Ympäristön  yhdennetty  seuranta  
-tutkimus selvittää  muun muassa  

kaukokulkeutuman mukana tullei  

den ilman epäpuhtauksien  muutok  
sia ja vaikutuksia metsäekosys  

teemiin pitkällä  aikavälillä. 

Hakkuukonetyön  

korjuujälki  

on pääosin  kiinni kuljettajasta  ja 

korjuuajasta.  Metlassa tehdyssä  

korjuujälkitutkimuksessa  etsittiin 
tietoa puustovaurioiden  aiheuttajista  

ja syistä  sekä vaurioiden synty  

herkkyyteen  vaikuttavista tekijöistä.  

Puu  lahjaksi  

Helsingin kaupungin  viherosas  
tolta kerrotaan, että nimikkopuita  

on istutettu paitsi  merkkimiesten 

myös ihan meidän "tavallisten" 

ihmisten kunniaksi. Ystävien is  

tuttamalla puulla  on ilahdutettu 

muun muassa syntymäpäiväsan  
kareita ja eläkkeelle lähtijöitä.  

METLA 



Metsäntutkimus  

2 

Jääkö  jäljelle vain  tenho?  

Tiedämme,  että metsätalouden kestävyyteen  kuulu  

vat sekä  taloudellinen,  ekologinen  että  sosiaalinen  

kestävyys.  Ainakin  itselleni  näistä  sosiaalisen  

kestävyyden  käsite  on  jäänyt varsin hämäräksi.  
Lehden tässä  numerossa  tutkija  Marjatta  Hytönen  

kertoo artikkelissaan  siitä,  miten 

sosiaalinen  kestävyys  on  määritel  

ty  kansainvälisillä  foorumeilla  ja 

mitä asioita  Suomessa sosiaalisen  

kestävyyden  puitteissa  tutkitaan. 

Sosiaalisessa  kestävyydessä  on  

kyse  muun muassa työstä,  virkis  

tyksestä  ja ihmisten  osallistumis  

mahdollisuuksista  metsiä koske  

vassa  päätöksenteossa.  

Työllisyyden  ylläpitämisellä  on 

keskeinen  merkitys  metsien sosi  

aalisen  kestävyyden  kannalta.  

Suomessa  metsätalouden työvoi  

ma on 1990-luvulla vähentynyt  

37  000:sta 23 000:een, kun 

metsurit  on saneerattu metsistä. 

Kehitys  ei  tietenkään  ole  sen 

ihmeellisempi  kuin  monella muullakaan alkutuo  

tannon alalla,  jossa  koneet  ovat  korvanneet ihmi  

sen. Metsätalouden työvoiman  tarpeen  ennakoi  

daan  edelleen  vähenevän,  vaikka  hakkuut ja  

metsänhoitotyöt  lisääntyisivät  nykytasolta.  

Metsänhoitotöihin ja puunkorjuuseen  ei tosin olisi  

välttämättä  enää tulevaisuudessa saatavissa  

ammattitaitoista  työvoimaakaan,  joten eikö  riitä, 

että metsät tuottavat kuitenkin metsänomistajille  

kantorahatuloja,  yrityksille vientimarkkoja  ja koko  

yhteiskunnalle  verotuloja.  

Jos sosiaalinen  kestävyys  kuitenkin  otetaan vaka  

vasti,  niin kyllä metsistä  pitäisi  saada työtäkin.  

Silmiini osui  Metsähallituksen  koko  sivun mittainen 

lehtimainos,  jonka otsikkona  oli  "talousmetsissä  on 
tenhoa". Jos metsät eivät  enää tarjoa  työpaikkoja,  

eikö  jäljelle jää tosiaan vain tenho. 
Kun työllisyyden  ylläpitämisessä  ei  

onnistuta vanhoilla  toimintamalleilla,  

on Euroopan  metsäministerikokouksen  

ohje  kehittää uusia tuotteita ja  palve  

luja  esimerkiksi  pienteollisuudessa  ja  
ekoturismissa  sosiaalista  kestävyyttä  

ajatellen  entistä  tärkeämpi.  

Julkaisemme tässä  numerossa  poik  

keuksellisesti  lukijapostia.  Saimme 
runomuotoisen viestin "Suomalainen  

elämänmuoto".  Runossa  työ  on  metsä  

suomalaiselle arvo  sinänsä. Useimmil  

le suomalaisille se tutkimustenkin 

mukaan on sitä yhä. Työttömyys  on 

henkilökohtainen  onnettomuus, eikä  

kyse  ole  pelkästään  toimeentulon  

heikkenemisestä.  Harva meistä haikai  

lee raskaita  metsätöitä takaisin,  mutta jotain  uutta 

olisi  pystyttävä  kehittämään. Olisiko  niin, että 

sosiaalisesta  kestävyydestä  huolehtiminen  voi  olla  

metsätalouden  kestävyyden  lajeista  se vaikein laji.  

Hyvää  joulua  ja onnellista uutta vuotta, 

Raija-Riitta  Enroth  
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seur. sivulle  

Metsätalouden 

sosiaalinen  kestävyys  

-Työtä,  virkistäytymistä,  
osallistumismahdollisuuksia...  

Kestävään kehitykseen  
kuuluvat taloudellinen,  

ekologinen  ja sosiaalinen  

kestävyys.  Taloudellinen  ja 

ekologinen  kestävyys  
alkavat  olla käsitteinä  

tuttuja,  mutta se,  mitä 

sosiaalisella  kestävyydellä  

tarkoitetaan  ja mitä silloin 

tutkitaan,  on  jo  paljon  

vieraampi  asia.  Metsäta  

louden sosiaalinen kestä  

vyys  -hankkeen  vetäjä,  

tutkija  Marjatta  Hytönen  

kertoo  alan  tutkimuksesta  

Metlassa.  

Metsien  hoidon  ja 

käytön  uudet  
tavoitteet  

Maailmanlaajuiset  ja  kansalliset 

metsäpoliittiset  tavoitteet ovat  täs  

mentyneet vuodesta 1992 lähtien, 

jolloin  YK:n ympäristö-ja  kehitys  
kokouksessa  Rio de Janeirossa 

määriteltiin kestävän metsätalou  

den periaatteet.  Rion sopimuksia  
seurasi  ns.  Helsinki prosessi,  jos  

sa laadittiin kestävän metsätalou  

den periaatteet,  kriteerit ja  indi  
kaattorit Euroopan  maille. Keskus  
telu kestävästä  metsätaloudesta jat  
kui  myös  kansainvälisessä  metsä  

paneelissa  vuoteen  1997 asti  ja  jat  
kuu edelleen kansainvälisessä  met  

säfoorumissa. 

Viimeisin Suomea velvoittava 

kansainvälinen virstanpylväs  oli  
Lissabonissa pidetty  kolmas Eu  

roopan metsäministerikonferenssi 
kesäkuussa 1998. Metsätalouden 

sosiaalisen kestävyyden  kannalta  

erityisen  merkittävä on Lissabonin 
kokouksen ensimmäinen päätös  

lauselma, jossa  annetaan  toiminta  

ohjeita  metsätalouden sosio-eko- 

Teksti:  Marjatta Hytönen  
Kuvat: Erkki  Oksanen 

Metsät ja vesistöt,  hyvä  ruoka  ja  juoma  kotimaisista  raaka-aineis  

ta sekä paikallisen  kulttuurin hyvin  tuntevat  isännät ja emännät  

ovat  metsämatkailupalvelujen  valtteja.  

käsitteestä  ja tavoitteista,  selvitet  

ty  alustavasti metsäpoliittisia  ja 

käytännöllisiä  keinoja,  joilla met  
siin liittyviin sosiaalisiin päämää  
riin  voidaan pyrkiä  sekä  koottu tie  

toa metsätalouden kriteereistä,  

indikaattoreista ja  muista seuranta  
keinoista. Tulevaisuudessa on tar  

koitus tutkia metsätalouden sosiaa  

lisen kestävyyden  toteutumis- ja 
edistämismahdollisuuksia kahdes  

sa kunnassa Suomessa. 

nomisten tavoitteiden saavuttami  

seksi. 

Lissabonon  "teesit"  

Lissabonissa sovittiin, että  kes  

keisiä sosiaalisia tavoitteita ja 

muutostarpeita metsätaloudessa 

ovat muun muassa 

• avoimen  kanssakäymisen lisäämi  

nen metsäammattilaisten  ja kansa  
laisten välillä  

• uusien  tuotteiden  ja palveluiden 
kehittäminen  esimerkiksi  pienteol  
lisuudessa  ja ekoturismissa 

• puun  ja muiden  metsätuotteiden  

ympäristöystävällisyyden  esille  
tuonti markkinoinnissa  

• metsänomistajien ja metsä  
ammattilaisen  ammattitaidon  ke  

hittäminen  vastaamaan uusia  ta  

voitteita sekä 

• naisten osallisuuden lisääminen 

metsäasioissa.  

Päätöslauselmassa painotetaan  

myös  tarvetta selkiyttää  metsäta  
louden roolia kokonaisvaltaisen 

kestävän  kehityksen  näkökulmas  

ta sekä maaseudun asukkaiden 

elinmahdollisuuksien parantajana.  
Nämä uudet haasteet vaativat en- 

tistä  tiivimpää  yhteistyötä  ja met  

sätoimenpiteiden  yhteensovitta  
mista  maatalous-, turismi-,  ympä  

ristö-,  energia-  ja teollisuussekto  
reiden kanssa.  

Suomessa 1996 voimaan tullut 

metsälaki edellyttää  metsätalou  
delta sosiaalista kestävyyttä.  Vuon  

na  1998 sosiaalisen kestävyyden  
tavoite on  määritelty entistä tar  
kemmin hallituksen kestävän ke  

hityksen  ohjelmassa.  Tekeillä ole  

van kansallisen metsäohjelman  ta  
voitteet ovat  myös  samansuuntai  
sia  kansainvälisten sopimusten  ja 
kansallisten linjausten kanssa.  

Metlassa  tutkitaan 

metsätalouden  

sosiaalista  kestävyyttä  

Metlassa on toiminut vuodesta  

1996 tutkimushanke "Metsätalou  

den sosiaalinen kestävyys".  Sen 

puitteissa  on kerätty  tietoa metsä  
talouden sosiaalisen kestävyyden  

Tutkimus on  jatkoa  Metlan met  
sien monikäytön tietohuoltohank  
keelle. Jatkohankkeessa käsitellään 

monikäytön  poliittista ja yhteis  
kunnallista ulottuvuutta. 

Sosiaalisen kestävyyden  
näkökulmasta keskeisiä  

monikäytöllisiä  tutki  
musaiheita ovat  esimer- , 
kiksi  metsistä saataviin 

raaka-aineisiin sekä mai  

seman ja metsäluonnon 



ed.  sivulta 

Metsäntutkimus  

houkuttelevuuteen perustuvat  työl  

listymis- ja tulonhankintamahdol  

lisuudet, kansalaisten mahdolli  

suudet osallistua metsävarojen  

käyttöä,  hoitoa ja suojelua  koske  

vaan  päätöksentekoon  sekä  metsän  

ja puiden  merkitys  ihmisten hen  
kisen  hyvinvoinnin  osatekijöinä. 

Kansainvälistä  

yhteistyötä  

Hankkeen toimintaan kuuluu 

myös kansainvälisen tutkimusoh  

jelman "Nordic Research  Pro  

gramme on Social Sustainability  of 

Forestry"  koordinointi. Tähän men  
nessä  tutkimusohjelma  on  jäljestänyt  
kaksi  seminaaria metsätalouden yh  
teiskunnallisista kysymyksistä  Poh  

joismaissa ja Baltiassa. Vuosina 
1999-2000 mukaan  tulevat myös  

Luoteis-Venäjän  metsäasiat. Tapaa  
misten tarkoituksena on toimia 

opiskelijoiden,  tutkijoiden,  metsä  
ammattilaisten ja muiden metsä  
asioista kiinnostuneiden ihmisten 

keskustelufoorumeina. 

Lisää  yhteiskunta  
tieteellistä  

metsätutkimusta  

Suomessa tehdään paljon  yh  
teiskunnallista metsäntut  

kimusta,  jonka tuloksia 
voidaan soveltaa metsäta  

louden sosiaalisen kestä  

vyyden  edistämiseen. Tut  
kimushankkeita löytyy  
useista eri  organisaatiosta  

eri  puolilta  maata. 

Metlassa tutkitaan muun muas  

sa  metsäalan työllisyyttä,  metsän-  

omistajien  arvoja,  metsien virkis  

tyskäyttöä  ja maisemanhoitoa, 

luontomatkailua, metsien moni  

käytön  suunnittelua, metsien vir  

kistyskäytön  arvottamista,  pieni  
muotoista metsäyrittäjyyttä,  nais  

ten  roolia metsäsektorilla sekä  suo  

malaisten ja saamelaisten metsä  
asenteita. Myös  monet  muut  Met  
lan tutkimushankkeet tuottavat 

metsätalouden uusien sosiaalisten 

tavoitteiden kannalta hyödyllistä 
tietoa. 

Joensuun yliopistossa  selvite  

tään muun muassa maaseudun 

maiseman matkailullisia vetovoi  

matekijöitä. Euroopan  Metsäins  
tituutissa on meneillään kaksi  met  

sätalouden roolia maaseudun elin  

keinona selvittävää hanketta 

(FORWARD  ja MOSEFA).  Joen  

suun yliopiston  Karjalan  tutkimus  
laitoksessa tehdään maaseututut  

kimusta,  jossa  metsäasiat ovat  vah  

vasti  esillä. Tästä on osoituksena 

tänä  vuonna ilmestynyt  kirja  "Elä  
misen taika taigalla:  ihminen ja 
luonto Pohjois-Karjalan  biosfää  
rialueella". Sosiaalista kestävyyt  

tä  palvelevaa  tietoa tuottavat  myös  

muun muassa Metsätalouden ke  

hittämiskeskus Tapio,  Metsähalli  

tus, Maatalouden tutkimuskeskus  

(MTT),  Kuntaliitto, Stakes  ja So  
siaali- ja Terveysministeriö  sekö 
Suomen ympäristökeskus  ja Ympä  
ristöministeriö. 

Metlan hanke "Metsätalouden so  

siaalinen  kestävyys"  on pieni,  mutta 

pohjoismaisen  tutkimusohjelman  
ansiosta sillä on hyvät  yhteydet  
muihin hankkeisiin Suomessa ja  naa  

purimaissa. Tiedonhankintaa hel- 

pottaa myös  tutkimushankkeen ko  
tisivuille koottu linkkilista (Http:/ 

Avww.metla.fi/pp/MHyt/norsufor/ 

linkcont.htm),  josta löytyy  kestä  

vään  kehitykseen  ja  metsätalouden 

kestävyyteen  liittyvää aineistoa  sekä 
maailmalta että  erityisesti Poh  

joismaista,  Baltian maistaja  Luo  

teis-Venäjältä.  

Lisätietoja:  

Marjatta  Hytönen 

Metla/Helsingin tutkimuskeskus  
Unioninkatu  40 A, 00170  Helsinki  

Puh. 09 85705744 

Sähköposti 

marj  atta.hytonen @  metla.fi  

Http://www.metla.fi/pp/MHyt/  

Kirjallisuutta  
• Hytönen, Marjatta (toim.)  1992.  

"Metsien monikäytön  tutkimus 

Suomessa 1970-1990:  

tiivistelmäbibliografia".  
•  Hytönen, Marjatta (ed.)  1995.  

"Multiple-use forestry  in  the  

Nordic countries". 

•  "Nordic  Research  Programme on 

Social Sustainability  of Forestry"  

-tutkimusohjelman  seminaarien 
alustukset  julkaistaan lähiaikoina  
Metsäntutkimuslaitoksen  tiedon  

antoja -sarjassa  (704) "Social  

sustainability  of  forestry  in the 
Baltic Sea  Region". Artikkelit  kä  

sittelevät muun muassa osallistu  

vaa suunnittelua, työllisyyttä,  met  
sien  virkistyskäyttöä  ja turismia, 

yksityismetsänomistusta  sekä  met  
sätalouteen  liittyviä  eettisiä ongel  
mia Pohjoismaissa  ja lähialueilla.  

Kirjan  lukujen yhteenvedot ja kir  

jan tilausosoite  löytyvät  interne  

tistä osoitteesta: Http://  

www.metla.fi/pp/MHyt/proc/  

FarmiNetti  

on maa-  ja metsätalousyrittäjille  suunnattu tietokanava 
internetissä. Farmi Netistä löytyy  helposti  ja hyvin  

jäsenneltyinä  

• Ammatillista tietoa kasvi-,  kotieläin-ja  luomutuotannosta 
sekä metsätaloudesta 

• Tietoa alan yrityksistä  
• Linkkejä  maa-  ja metsätalousyrittäjille  tärkeisiin organisaati  

oihin ja muihin tiedonlähteisiin 

Farmi Netti on myös  hyvä  ja edullinen mainoskanava kaikil  

le yrittäjille, jotka  markkinoivat tuotteitaan tai  palvelujaan  maa  

ja metsätalousyrittäjille.  

Metlan lisäksi  Farmi Netissä  on  mukana  kahdeksan muuta  yh  
teistyökumppania  ja sitä  ylläpitävät  Päijät-Hämeen  Maaseutu  
keskus  ja ATK-  ja yrityspalvelut  Format. 

Tutustu 

Farmi  Nettiin osoitteessa http://www.farmi.net/ 

Uusille ja van  
hoille tavoille 

monipuolistaa 

metsien hyödyn  
tämistä pitäisi  

antaa tilaa. Teo  

reettisesti lähes 

tutkimaton, mutta 

monille tuttu asia 

on puuaineen  

miellyttävyys  
sekä rakennus  

materiaalina että 

esteettisten elä  

mysten antajana.  
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Haastattelu: Raija-Riitta  Enroth 
Kuvat: Erkki  Oksanen 

Ministeriössä  

valvotaan Liisa Saarenmaa 

Suurista  linjauksista  

päätetään  yhdessä  

Ministeriön ja Metlan tulosoh  

jausneuvotteluissa  sovitaan vuosit  
tain laitosta koskevat linjaukset.  
Yksittäisistä tutkimushankkeista ei 

päätetä,  mutta tutkimusohjelmista  

kylläkin  ja samoin suuremmista 
tutkimuskokonaisuuksista. Näistä 

Saarenmaa mainitsee esimerkkei  

nä metsänuudistamisen tutkimus  

ohjelman  yhteydessä  aloitettavan 

tutkimuksen, jossa  luodaan val  
miuksia  ajantasaisen  ja luotettavan 
metsänuudistamisen seurantajär  

jestelmän käynnistämiseksi  sekä 
tutkimushankkeen, jossa  selvite  

tään  tuontipuun  vaikutuksia. 

Ministeriöllä on  myös  aina omia  

tietotarpeita,  joihin Metla tarjoaa  

asiantuntijapalvelultaan. Tänä 

vuonna  tutkimustietoa on tarvittu 

esimerkiksi kansallisen metsäoh  

jelman valmisteluun ja Kioton il  

mastosopimuksen  täytäntöönpa  
noon. 

Johtokunnan  rooli  

vahvistumassa  

Johtokunnan rooli tulee Metlas  

sakin vahvistumaan samoin kuin 

esimerkiksi  sellaisissa valtion tut  

kimuslaitoksissa  kuin  VTT ja  Geo  

logian  tutkimuskeskus,  arvioi Saa  

renmaa.  Johtamista selkeytetään  

strategisen  ja operatiivisen  johta  
misen välillä,  ja johtokunta osal  
listuu entistä tiiviimmin strategi  

seen johtamiseen.  

Johtokunnan roolin vahvistami  

nen merkitsee sitä,  että eri  sidos  

ryhmien  ääni tulee paremmin  esil  
le laitoksen toiminnassa ja luulta  
vasti  myös  eri osapuolten  vuoro  
vaikutuskin tutkimuksessa kasvaa.  

Muutos saattaa  omalta osaltaan li- 

sätä tutkimustulosten siirtymistä 

käytäntöön,  kun  tulosten hyödyn  

täjät  ovat  entistä tiiviimmin muka  

na laitoksen toiminnassa. 

Tutkimustulosten käytäntöön  
vientiä suunnitellaan tehostetta  

vaksi  myös  vahvistamalla Metlan 

ja  Metsätalouden kehittämiskeskus  

Tapion  sekä  Metsähallituksen yh  

teistyötä.  

Ulkopuolisen  
rahoituksen  osuutta 

kasvatettava  

Tutkimusrahoitus Suomessa 

kasvaa  reippaasti,  kun valtionyh  
tiöiden myynnistä  saatuja  tuloja  

käytetään  tutkimukseen, kehittä  
mistoimintaan ja tutkijakoulutuk  

seen. Myynnistä  saaduilla tuloilla 

on jo  perustettu esimerkiksi  met  
säalan tutkimusohjelma.  Lisärahaa 
ei jaeta automaattisesti eri yksi  

köille,  vaan siitä joudutaan  kilpai-  

Vie  f  ci  tänäkin päivänä  tutkijaa  pidetään  usein eräänlaisena vapaana taitei  

lijana,  joka itse  valitsee tutkimusaiheensa  jet  jopa aikataulun töilleen.  Ajat  

• ovat  muuttuneet, sillä  tulosohjaus  on  tullut  myös  tutkimukseen,  ja  se  koskee  

yksittäisten  tutkijoiden  ja tutkimushankkeiden  lisäksi  koko  laitosta.  Metlan  

tulostavoitteet  lyödään  vuosittain lukkoon  maa-  ja  metsätalousministeriössä  

ministeriön ja tutkimuslaitoksen yhteisissä  tulosohjausneuvotteluissa.  Tästä 
kertoo tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Liisa  

Saarenmaa,  jonka  johdolla  neuvottelut  käydään.  

tutkimukseen. Näin suoraviivai  

sesta  ajattelutavasta  ollaan luopu  

massa, kertoo Liisa Saarenmaa. 

Metla saa  vuosittain metsäntutki  

mukseen osoitetusta julkisesta ra  
hoituksesta suurimman osan,  joten 

myös  Metlassa on tehtävä riittäväs  
ti perustutkimusta.  

lemaan. Tällä hetkellä noin 70 pro  
senttia Metlan rahoituksesta saa  

daan valtion budjetista.  On  suun  

niteltu, että budjettirahoituksen  

osuus  pudotetaan  noin 60 prosent  

tiin,  ja loppurahoitus  on  kyettävä  
hankkimaan kilpailemalla  "vapail  
la tutkimusmarkkinoilla". 

Ulkopuolisen  rahoituksen hank  
kiminen edellyttää  tutkijoilta uu  
sia  taitoja.  Siksi  Metlan tämän vuo  
den erääksi  tulostavoitteeksi onkin 

sovittu,  että laitos  järjestää tutki  

joille koulutusta eri rahoittajata  

hoista ja rahoituskriteereistä,  mai  
nitsee Liisa  Saarenmaa. 

Perustutkimuksen  

oltava  vahvalla  

pohjalla  

Tähän asti  on pidetty  tarkoituk  
senmukaisena työnjakona  sitä,  että 

yliopistoissa  keskitytään  perustut  
kimukseen  ja  Metlassa soveltavaan 

Metlan toiminta-ajatusta  "Metla 
ratkaisee metsiä koskevia  ongel  
mia tutkimuksen keinoin" on Saa  

renmaan mielestä ehkä mietittävä 

uudestaan. Kun ongelmat  tulevat 

esille,  ollaan tutkimuksessa mo  

nesti liikkeellä liian myöhään. Vah  

vasta  perustutkimuksesta  
voitaisiin ehkä löytää  

vastaus ongelmiin sa  

mantien, ja  osa  ongelmis  

ta voitaisiin mahdollisesti 

jopa välttää. Tutkimuk  
sessakaan ei voida elää 

"kädestä suuhun", tietoa 

on oltava varastossa, sanoo Liisa 

Saarenmaa. Myös Kansallisen 
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metsäohjelman  innovaatiotyöryh  
mässä on pohdittu  sitä, miten 

maamme metsäosaamista voitai  

siin vahvistaa. Tässäkin  yhteydes  
sä  on  todettu,  että innovaatioiden 
aikaansaamiseksi perustutkimusta  

ja soveltavaa tutkimusta on vietä  

vä rinnakkain eteenpäin.  

Tulostavoitteiden  

toteutumista  

seurataan 

Metla laatii kaksi  kertaa vuo  

dessa ministeriölle raportin  siitä,  
miten tavoitteet on saavutettu.  Sa  

malla kun seuraavan vuoden ta  

lousarvioesitystä  aletaan valmistel  
la helmikuussa, laaditaan koko 

edellistä vuotta  koskeva  raportti.  
Samoihin aikoihin neuvotellaan 

myös seuraavan vuoden tulosta  
voitteet. Yhteiset tavoitteet löyty  

vät  yleensä  noin kolmen-neljän  ko  
kouksen  jälkeen.  

Saarenmaa arvioi tulevaisuu  

dessa ministeriön ja Metlan yhteis  

työn -  samoin kuin metsäalan yh  

teistyön  kaiken kaikkiaan -  tiivis  

tyvän  vieläkin nykyisestä.  Metlan 
kansainvälisen evaluoinnin pohjal  

ta asetettu työryhmä suunnittelee 

paraikaa  Metlan kehittämistoimen  

piteitä.  Myös  kansallisessa  metsä  

ohjelmassa  peräänkuulutetaan  li  

sää  vuorovaikutusta ja yhteistoi  
mintaa metsäalan osaamisketjun  
kaikkien  toimijoiden  -  Metla mu  
kaan  lukien -  välille. 

Lokakuussa  1997 pidettiin  Kanadan Albertassa IEA Bioenergy  Task 

12 -seminaari  ja kokous ,  jossa käsiteltiin energiapuun  korjuuta  osana 

perinteistä  metsänhoitoa. Mukana kuvassa  myös  Metlan tutkijoita  pro  

fessori  Pentti Hakkilan johdolla.  

Metla mukana 

kansainvälisessä  

bioenergia-alan 
yhteistyössä 

Teksti: Juha Nurmi 

Kuva:  Alberto Jasper  

ainespuun  ja energiapuun  tuotosta 

ja talteenottoa. Hanke jakaa myös 
tietoa energiamarkkinoilla  menes  

tyneistä  bioenergia-alan  yrityksis  

tä. Tänä vuonna Task 18 -seminaa  

rin ja retkeilyn  järjesti Metla ja se 

pidettiin  Nokialla 7-11.9.1998. 

Osallistujia  oli  yli viisikymmentä  

neljästätoista  eri  maasta.  Tilaisuu  
den  pääaiheita  olivat energiapuun  

käytön yhteiskuntataloudelliset  

vaikutukset,  energiapuun  korjuu  ja 

ympäristö  sekä  hiilitase. 

Metla osallistuu  

korjuu  ketjujen  ja  

-ohjeistojen  
kehittämiseen  

Lisätietoja:  
Juha  Nurmi  

Metla/Kannuksen  tutkimusasema  

PL  44, 69101 Kannus  
Puh.  (06)  874  3211  

Sähköposti:  Juha.Nurmi@metla.fi 

http://www.fri.cri.nz/ieabioenergy/  
home.htm 

■ 

lE£  (International  

kansainvälinen  OECD -  

maiden  energiajärjestö,  

jonka  jäsenmaat  osallis  

tuvat  

tutkimusyhteistyöhön  ja  -  

tiedonvaihtoon.  'IEA 

Bioenergy
'

 -sopimuksen  

puitteissa  tutkimusyh  

teistyötä  on  tehty  jo 

vuodesta 1978.  

teenä on ympii  

val^^^mrgiamh-^  
te'<k.''  kä^

Uf

™fon  
pyritään eri  muiden 

LEA  Bioenergy-yhteistyötä  teh  
dään kolmevuotisissa hankkeissa 

(Task),  joilla on sovittu ohjelma  ja 
tavoitteet. Parhaillaan on käynnis  

sä  kaksitoista  hanketta, jotka  ovat 
avoimia kaikille OECD-maille. 

Niihin sisältyvät  esimerkiksi  sel  
laiset aiheet kuten biomassan tuo  

tos, korjuu  ja poltto  sekä neste  
mäisten polttoaineitten  tuotto  bio  
massoista ja kasvihuonekaasut. 

Tiedonvälityksen  foorumina toimi  

vat vuotuiset seminaarit sekä met  

sä-ja  teollisuusretkeilyt,  missä esi  
tellään uusinta  tutkimusta ja käy  
tännön tietoa. Metsäntutkimuslai  

toksen vahvimpia  osa-alueita ovat 
olleet puuperäiset  biomassavarat, 
niiden korjuu  ja polttoaineomi  
naisuudet. Lisäksi on osallistuttu 

energiapuun  tuotostutkimuksiin 

lyhytkiertoviljelmillä.  

Tällä hetkellä Metla on aktiivi  

simmin mukana lEA Bioenergy  
Task 18 'Conventional forestry  

systems  for bioenergy'-hankkees  

sa. Mukana ovat Suomen lisäksi  

Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, 

Kanada,  Norja, Ruotsi,  Uusi-See  
lanti ja  Yhdysvallat.  Hankkeen tar  
koituksena on  saada aikaan ym  

päristöystävällisiä,  kestäviä  ja ta  
loudellisesti kannattavia korjuu  

ketjuja  ja ohjeistoja  osana perin  
teistä puunkorjuuta.  Lisäksi  etsi  

tään kriteereitä,  joilla edellä mai  
nitun kaltaiset korjuumenetelmät  
voidaan tunnistaa. Task 18 keskit  

tyy sellaisiin metsänhoidollisiin 

toimenpiteisiin,  jotka  edesauttavat 
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seur. sivulle  

Joka kolmas  

yksityismetsänomistaja  
on nainen  

Yksityismetsien  omistusraken  

ne on viime vuosien aikana muut  

tunut monin tavoin. Yksi merkit  

tävimpiä muutoksia on ollut se,  
että yhä  useampi  metsänomistaja  

on nainen. Vuonna 1975 naisten 

osuus metsänomistajista  oli 17 pro  
senttia ja viisitoista vuotta myö  
hemmin 28 prosenttia.  Naisten  

Naismetsän  

omistajien 
neuvonta 

kannattaa 

omistama metsäala on kasvanut  

70 000  hehtaarin vuosivauhdilla ja 

on nykyään  runsaat  kolme miljoo  

naa hehtaaria. Mikäli kasvuvauhti  

jatkuu  ennustetusti,  vuonna  2020 
naisten osuus  metsänomistajista  on 

yli 40 prosenttia.  Juridisina omis  

tajina naisia on kuitenkin enem  

män, koska  tutkimuksissa omista  

jatietoina  on käytetty  tilan metsä  
asioiden hoidosta vastaavan  hen  

kilön tietoja.  Esimerkiksi  puolisot  
omistavat yhdessä  runsaat  40 pro- 

senttiä metsätöistä,  joista  kuitenkin 
vain joka  viidennen metsäasioista 
vastaa nainen. 

Naiset  iäkkäämpiä  

Naismetsänomistajien  keski-ikä  

on melko korkea,  peräti 58  vuotta. 
Se on viisi vuotta  korkeampi  kuin 
miehillä. Naisten metsälöistä vain 

runsaat 60 prosenttia  oli perhe  

omistuksessa,  kun taas miesten 

metsälöistä peräti 80 prosenttia.  
Tämä viittaisi siihen, että  naiset 

ovat usein leskinä  mukana peri  

kunnissa,  joita oli peräti  kolman  

nes naisten omistamista metsä  

löistä. Naisten keskuudessa  oli 

enemmän eläkeläisiä ja  palkansaa  

jia, mutta  vastaavasti vähemmän 

maatalousyrittäjiä.  

Naisten metsälöt olivat keski  

määrin 28 hehtaarin suuruisia eli 

viisi hehtaaria pienempiä  kuin mie  
hillä. Vain noin puolet  naisista asui 
vakinaisesti tilallaan, miehistä sen 

Puukauppoja  ei  tänä 

päivänä  enää välttämättä 

tehdäkään  miesten kesken,  

vaan neuvottelupöydässä  

istuu  yhä  useammin 

naismetsänomistaja.  

Yksityismetsänomistuksen  

rakenne  elää koko  ajan  -  

tuoreen tutkimuksen  mu  

kaan  joka  kolmas  yksityis  

metsänomistaja  on  nainen. 

Metlassa  yksityismetsän  

omistuksen  rakennemuu  

tosta on  tutkittu  jo kolmen  

vuosikymmenen  ajan.  Nyt  

valmistunut  tutkimus 

piirtää  kuvaa  naisista 

metsänomistajina  ja puun 

myyjinä.  

Teksti: Pekka  Ripatti  
Kuvat: Erkki  Oksanen 

sijaan lähes kaksi  kolmasosaa. 
Puolet naisista piti tilansa ensisi  

jaisena  käyttötarkoituksena  virkis  

tystä  tai asumista, kun  taas  miehis  

tä vain runsas  neljäsosa  oli tätä  
mieltä. 

Naiset  myyvät  
harvemmin  

Kaksi kolmasosaa metsän  

omistajista  oli  tehnyt  ainakin yh  
den puukaupan  viiden vuoden ai  

kana 1980-luvun lopulla  eli kol  

masosa  metsänomistajista  pysyi  

puumarkkinoiden  ulkopuolella.  

Naisista puolet  ja  miehistä noin 30 

prosenttia  kuului tähän ryhmään.  
Tutkimuksen mukaan sukupuolella  

ei ole kuitenkaan itsenäistä vaiku  

tusta puunmyyntitodennäköisyy  

teen, vaan todelliset selittävät te  

kijät  jakautuvat  eri  tavoin naisten 

ja miesten kesken.  Siksi puun  

myyntitodennäköisyyteen  vaikut  
tavia tekijöitä  -  ikä,  tilan omistus  

muoto  jne. -  tarkasteltiin erikseen 
naisilla ja miehillä. 

Esimerkiksi  tilan omistusmuo  

dolla oli vähäisempi vaikutus 

myyntitodennäköisyyteen  naisilla 
kuin miehillä. Tuhannelta naisten 

omistamalta perhemetsälöltä  teh  
tiin vuodessa 425  puukauppaa  eli 

53 kauppaa  enemmän kuin tuhan  

nelta naisten omistamalta perikun  

ta- tai yhtymämuotoiselta  metsä  
löltä. Sen  sijaan  tuhannelta mies  

ten omistamalta perhemetsälöltä  
tehtiin 574 kauppaa  eli 123 kaup  

paa enemmän kuin tuhannelta 
miesten  omistamalta perikunta-  tai 

yhtymämuotoiselta metsälöltä. 
Omistusmuodon vaikutus puun  

myyntitodennäköisyyteen  oli siten 
naisilla 12 ja miehillä 21 prosent  
tia. 

Naiset  reagoivat  

hintojen  muutoksiin  
miehiä herkemmin  

Naiset  reagoivat  selvästi  miehiä 
voimakkaammin kantohintojen  
muutoksiin. Hintojen  kasvaessa  10 

prosentilla  naisten puunmyynti  

todennäköisyys  lisääntyi  114 pro  

senttia,  miehillä puolestaan  53 pro  
senttia. Tämä tarkoittaa sitä,  että 

kantohintojen  noustessa  esimer  
kiksi  200 markasta 220 markkaan 

naisten tekemien puukauppojen  

määrä lisääntyy  noin 400 kaupas  

ta  runsaaseen  800  kauppaan  tuhatta 

naismetsänomistajaa  kohden. Mie  
hillä sama  hinnan nousu lisää puu  

kauppojen  määrää noin 
550 kaupasta  850 kaup  

paan. Hintaodotuksilla 
oli  luonnollisesti päin  
vastainen ja lähes saman 
suuruinen vaikutus. Sik  

si kantohinnoilla ei ole 

pysyvää  vaikutusta kum- 



ed. sivulta 

Metsäntutkimus  

8 

Mankaan sukupuolen  puunmyynti  

todennäköisyyteen.  

Naiset  keskustelevat  

kyllä  kahden  kesken,  
mutta ovat  huonoja  

käymään 

metsäpäivillä  

Henkilökohtainen neuvonta  ta  

voittaa sekä  naiset että miehet mel  

ko  hyvin.  Viidessä vuodessa  yli  70 

prosenttia naisista ja 85 prosenttia  
miehistä keskusteli  metsäammatti  

henkilön kanssa tilansa metsä  

asioista vähintään yhden  kerran.  
Sen sijaan  joukko-  ja ryhmäneu  

vonta  tavoittaa naiset selvästi  har  

vemmin kuin miehet: viiden vuo  

den aikana naisista vain 15  pro  
senttia osallistui metsäkursseille tai 

-kokouksiin,  miehistä  sen  sijaan  30 

prosenttia.  

Lisää  puhtia  
neuvonnan  

markkinointiin!  

Naiset kuitenkin noudattavat 

neuvoja  miehiä herkemmin -  mi  
käli  heidät vain joukko-  ja ryhmä  
neuvonnalla tavoitetaan. Esimer  

kiksi  jos  puukauppojen  määrää ha  
luttaisiin nostaa 40:llä tuhatta 

metsänomistajaa  kohden, naiset 

täytyisi  tavoittaa viiden vuoden 
aikana kuudesti eli kolme kertaa 

nykyistä  useammin. Jotta miesten 
kohdalla päästäisiin  samaan tulok  

seen,  heidät täytyisi  tavoittaa kak  
sitoista kertaa  eli kuusi  kertaa ny  

kyistä  useammin! Joukko- ja ryh  

mäneuvonnan  markkinointi kai  

paakin  neuvontaorganisaatioilta  li  

säponnisteluja,  mikäli naismetsän  

omistajat  halutaan tavoittaa entis  

tä paremmin.  Neuvonnan niukat 
resurssit  kannattaa kohdentaa sin  

ne,  missä  niillä saavutetaan  mah  

dollisimman tehokas tulos. 

Lisätietoja:  
Pekka  Ripatti  

Metla/Helsingin tutkimuskeskus  
Unioninkatu  40 A, 00170  Helsinki  

Puh. (09)  857  051  

Sähköposti:  pekka.ripatti@metla.fi  

Julkaisu: 

Ripatti,  P.  (toim.).  1998.  Naiset  

metsäsektorilla. 

Metsäntutkimuslaitoksen  

tiedonantoja 697. 60  s. 60 mk. 

Laskeuma,  metsä  ja maa 
-  yhdennettyä  seurantaa  

Hietajärven  valuma-alue ja sen 
koealat 

Puuston vuotuinen emäskationitase SIMA:n kasvusimulointimallia mu  

kaillen. Kuvassa  on esitetty  vuotuinen otto tai hävikki  verrattuna  lähtö  

tasoon  1993. Kuvassa  on  myös  vuosien 1989-91 keskiarvo  hapan  

(H+)laskeumasta.  

sa" (ks.  artikkeli Metsäntutkimus 

3/98).  

YYS-hankkeen vahvuus on  sen 

monipuolisessa  ja monitieteisessä 
tutkimuksessa. Saadut tulokset li  

säävät tietämystämme  metsäeko  

systeemin  eri  osien välisestä vuo  
rovaikutuksesta  ja  muutoksista pit  
källä aikavälillä. Tuloksia voidaan 

käyttää  esimerkiksi  kansainvälis  

ten  ilman epäpuhtauksien  rajoitus  

sopimusten  toteutumisen ja ilmas  

ton  muutoksen vaikutuksien seu  

rannassa,  ja ne toimivat myös 
mallintamisen työkaluina.  Ympä-  

Teksti: Liisa Ukonmaanaho, 

Michael Starr,  Markus Hartman, 

Antti-Jussi Lindroos 

Valokuva: Pekka  Saranpää  

Ympäristön  yhdennetty  

seuranta (YYS)  on  pitkäai  

kaisin  yhtäjaksoisesti  

toiminnassa oleva metsä  

ekosysteemin seuranta  

hanke Metsäntutkimuslai  

toksessa.  YYS-hanke  on  

vuodesta  1987 saakka  

selvittänyt kaukokulkeutu  

man mukana  tulleiden  

ilman  epäpuhtauksien  

muutoksia  ja vaikutuksia  

met säeko  sy  st  eem  iin  pi  tkäl  
lä aikavälillä.  Tutkimuksen 

kautta saadaan tietoa 

myös valuma-alueiden  

ainetaseista  ja  metsäeko  

systeemin  eri  osien väli  

sestä vuorovaikutuksesta.  

YYS oli alunperin  ruotsalainen 

seurantaohjelma, joka laajeni  
vuonna 1989 YK:n Euroopan  Ta  
louskomission alaiseksi pilotti  
hankkeeksi. Vuonna 1992 siitä tuli 

virallinen kansainvälinen yhteis  

työohjelma  (International Co  

operative Programme  on Inte  

grated  Monitoring  of  Air Pollution 
Effects  on  Ecosystems).  Suomessa  

ohjelmaa koordinoi Ympäristö  

ministeriö, jonka kanssa Metla 
tekee vuosittain sopimuksen  osal  
listumisestaan YYS:ään. Ohjelman  
kansainvälinen tieto-  ja arviointi  
keskus  on Suomen ympäristökes  
kuksessa.  

Metlan vastuulla  

valtaosa  Suomen  

osaohjelmista  

Suomessa on 38 YYS-koealaa, 

jotka sijaitsevat  neljällä valuma  

alueella kansallis- ja luonnon  

puistoissa  tai aarniometsäalueilla. 

Koealojen  seuranta  hoituu eri  osa  

ohjelmien  kautta, joista 2/3 on 
Metlan vastuulla. Metla seuraa 

muun muassa  metsikkösadantaa, 

runkovaluntaa, maavettä, karike-,  

maa-ja  neulaskemiaa,  puiden  kas-  

YYS-valuma-alueet Suomessa 

vua,  puuston elinvoimaisuutta ja 

hajontaa  maaperässä.  Metlan lisäk  
si YYS-ohjelmassa  on mukana 
useita eri  tutkimuslaitoksia (muun 

muassa  Suomen ympäristökeskus,  
Ilmatieteen laitos ja Geologian  tut  

kimuskeskus)  ja yliopistoja. Eri 
tutkimuslaitosten ja yliopistojen  
osallistuminen tutkimukseen on 

antanut  mahdollisuuden yhdistää  

tutkimustietoja metsäekosystee  
min eri sektoreilta. Vuodesta 1996 

lähtien osa YYS:n koealoista on 

ollut mukana myös  Metlan "Yleis  

eurooppalaisen  metsäekosystee  
min intensiiviseuranta-ohjelmas-  
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Humuksen maksimi Pb-pitoisuus  (95  %)  neljällä YYS-valuma-alueella, 

lisäksi  LOEL-suora  (lowest  effective  limit), joka  osoittaa alhaisimman 

Pb-pitoisuuden,  jolla on todettu olevan haitallinen vaikutus elävään 

organismiin. 

Ca ja Mg rapautuminen  eri me  

netelmien mukaan Hietajärven  
valuma-alueella. 

ristön  yhdennetyn  seurannan en  

simmäinen kansallinen raportti  il  

mestyi  vuonna  1995, ja tänä  syk  

synä ilmestyy 10-vuotisraportti  
'Boreal Environment Research'- 

sarjassa,  jonka numero 3/98 on 

kokonaan omistettu YYS:lle. 

Lisätietoja:  

Bergström,  J., Mäkelä, K. & Starr, 
M. (eds.)  1995.  Integrated 

Monitoring Programme in Finland.  
First  National Report.  Ministry  of 
the  Environment, Environmental 

Policy  Department, Report  1/1995.  
138  p.  + 3 append. 
Metla/Vantaan  tutkimuskeskus 

Metsikkösadannan 

sulfaattipitoisuus  

(SO4-S)  YYS-valu  
ma-alueilla 1989- 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva  

rapautuneesta maasälvän hiuk  

kasesta  Hietajärven  huuhtou  

tumiskerroksesta. Pinnassa 

sienirihmastoa,  joka  osallistuu 

rapautumisprosessiin  erittämällä 

mineraaleja  liuoittavia orgaani  
sia  happoja.  

PL 13, 01301  Vantaa  

Puh.  (09)  857  051  
Liisa  Ukonmaanaho  

(liisa.ukonmaanaho @  metla.fi)  
Michael  Starr 

(michael.starr@metla.fi)  
Markus Hartman  

(markus.hartman@metla.fi)  

Antti-Jussi Lindroos  

(antti.lindroos@metla.fi)  

http://www.metla.fi/hanke/3098/ 

3098.htm  

YYS:n tuloksia 

Metsikkösadannan  sulfaattipitoisuudet  

pudonneet  

• Rikkilaskeuma oli yksi  viime  vuosikymmenen tärkeimpiä tutki  
muskohteita ilman  epäpuhtauksien vaikutuksia  määriteltäessä. 

Rikkiyhdisteistä  YYS-hankkeessa  on tutkittu muun muassa  sulfaatti  
pitoisuuksia. Tulosten mukaan sulfaattipitoisuus  laski  kaikilla, mutta 
etenkin eteläisimmillä  valuma-alueilla:  Valkea-Kotisilla  pitoisuudet las  
kivat  jopa  40  prosenttia  vuosina 1989-1995. Metsikkösadannan 

sulfaattipitoisuus  on suurempi kuin  avoimelle  paikalle  lankeavalla  

sadannalla, koska  metsikkösadannan sulfaattipitoisuuteen vaikuttaa  sa  

deveden  mukana tulevan sulfaatin lisäksi  myös  kuivalaskeumana pui  
den  latvuston  pinnalle kerääntyvä  sulfaatti.  

Raskasmetallit  monipuolinen  
tutkimuskohde  

•  Raskasmetallit  ovat  suurina  määrinä  myrkyllisiä  kaikille  eliöille, 

pieninä pitoisuuksina  osa niistä  on hyödyllisiä ravinteita.  YYS-hank  
keessa on tutkittu erityisesti  kadmiumin, kuparin,  nikkelin, lyijyn  ja sin  
kin  pitoisuuksia  valuma-alueilla. Raskasmetallitutkimuksissa  on pystyt  

ty hyödyntämään eri  osaohjelmien tuloksia esimerkiksi  tutkimalla  jota  
kin  tapahtumaketjua vaihe vaiheelta: kuinka  jonkun tietyn raskas  

metallin pitoisuus  muuttuu, kun  se ensin  tulee  alas  sadevetenä, jatkaa  
sen jälkeen matkaansa  sadantana  latvuston  lävitse maahan  pohja- tai  
vastaavasti  järviveteen asti  ja sieltä  edelleen  puroveden  mukana  pois.  

• Bioottisissa osaohjelmissa on tutkittu erityisesti  sammalten, neulas  

ten,  karikesadon  ja humuksen raskasmetallipitoisuuksia.  Eläimistä  teh  

tyjen raskasmetallimääritysten ansiosta on voitu  tarkastella  raskas  
metallien  rikastumista  ravintoketjussa.  

Lyijyttömään  bensiiniin  siirtyminen  näkyy  

lyijypitoisuuden  alenemisena  

• Raskasmetallien  myrkyllisyyttä  arvioidaan  tietyillä  raja-arvoilla 
(raja-arvo  = pienin pitoisuus,  jolla on todettu olevan  haitallinen  vaiku  
tus  elävään organismiin).  YYS:n  tutkimuksessa  humuskerroksen raskas  
metallipitoisuuksia  verrattiin vastaavien  raskasmetallien  raja-arvoihin. 
Tulos  oli  yksiselitteinen: humuskerroksen  raskasmetallipitoisuudet  jäi  
vät  alle  myrkyllisyysrajan,  vaikka tutkimuksessa käytettiin  maksimi  
pitoisuuksia  (95 prosenttia  maksimista).  Raskasmetallipitoisuudet  olivat  
kaikissa  mitatuissa  osaohjelmissa alhaisia,  ja trendi  laskeva  mitä  

pohjoisemmaksi mentiin.  Erityisesti  lyijypitoisuus  aleni  vuosi vuodelta  
(1990-96), mikä  on suoraan verrannollinen  lyijyttömän  bensiinin käyt  
töön  siirtymisessä.  

Puusto  aiheuttaa  maaperän  luonnollista  

happamoitumista  

• Puusto  sitoo  ja kierrättää  ravinteita.  Jotta puustoon  sitoutuneiden  
ravinteiden  määrää  pystytään  arvioimaan, tarvitaan tarkat  tiedot  puus  
ton biomassasta.  Tiedot  on saatu mittaamalla puustosta tiettyjä  tunnuk  
sia,  kuten  esimerkiksi  rinnankorkeusläpimitta, pituus  ja elävän 
latvuksen  osuus  sekä  soveltamalla  biomassamallit niihin.  Puustoon  si  

toutuu myös  emäskationeita  (kalsium + magnesium + kalium).  Samalla, 
kun  puu  ottaa emäskationeita  maasta  ravinnokseen, siitä  vapautuu vas  
taava  määrä  H+-ioneja maaperään eli  maaperä happamoituu. Maaperän 
happamoituminen on muun muassa  seurausta  happaman laskeuman  ja 

puuston  kasvun  aiheuttamasta  luonnollisesta  maaperän happamoitumi  
sesta. 

Rapautuminen  olennainen  tekijä  

happamoitumisen  puskurina  

• Koko  maan kattavan  tiedon lisäksi  YYS-seurannassa  perehdytään 

joihinkin tiettyihin  aiheisiin  erityisen  perusteellisesti.  Esimerkik  
si  Hietajärven valuma-alueella on tutkittu tarkemmin  puuston 
biomassaa  ja mineraalien  rapautumista sekä  niiden  suhdetta  

maaperän happamoitumiseen. Hietajärvellä on tutkittu myös  

kalsiumin  ja magnesiumin vapautumista maaperän mineraaleista 
rapautumalla.  Emäskationien rapautumisarvoja  laskettaessa to  
dettiin, että keskimääräinen  emäskationien  rapautumismäärä oli  

lähes  yhtäsuuri  kuin  valuma-alueelle tulevan happaman las  
keuman  määrä.  Tämä  osoittaa, että  rapautumisen  merkitys  maa  

perän  happamoitumisprosessin  puskurina on merkittävä. 
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Vuodenkierto 

Teksti  ja kuvat:  Asko Kaikusalo 

Joulun  aika  

Yliperällä 

Juuri nyt  se  on  somimmillaan, 
kaamos  Yliperällä,  sopulinmaassa.  
Marraskuun  lopuilla  aurinko  ma  
dalsi kaartaan ja päätti  pysytellä  

pari  kuukautta horisontin alapuo  
lella. Vaan syntyikö  säkkipimeää?  

Eipä  suinkaan! Itse asiassa  joulun 
aika on hohtavien hankien ansios  

ta paljon valoisampi Kilpisjärvel  
lä kuin loskaisen pääkaupungin  
Pietarinkadulla. 

Päivä ei ole pituudella pilattu. 
Kun aamukymmeneltä  raotat  ver  

hoa, ulkona on  vielä kodikkaan  

hämyisää. Sitten yläpilviin  ilmes  

tyy  punertava  hohde, auringon  ter  
veiset sieltä jostakin. 

Vähitellen maailma vaalenee, 

mutta sitä hallitsee himmeän utui  

nen,  sadunomainen tuntu. Ladut  

tomassa  tunturissa hiihtäjä  kokee 
kummia. Kun varjoja  ei ole,  etäi  

syyksien  ja maaston  hahmottami  

nen on vaikeaa. Edessäsi kohoaa 

massiivinen tunturi, joka paria  

suksenpotkua  myöhemmin  muut  
tuukin vähäiseksi kumpa  
reeksi.  

Päivänkajoa  kestää 

muutama  tunti. Siinä ajas  

sa ehdit hiihtää itsesi vä  

syksiin  tai toimittaa täh  
delliset ulkoaskareet ilman 

otsalamppua.  

Kun kellon viisari on kipaissut  
kaksi kierrosta keskipäivän  paa  

lupaikalta,  alkaa ilta. Pohjoisen  tai  

vas  tummuu  syvän  indigoksi,  mut  

ta etelän horisonttia koristaa kul  

tainen reunus  tulipunaisine  loimui  

neen. 

Sitten maailma pimenee  mutta 
vain hetkeksi. Saanan pahdan  ta  
kaa  kurkistaa  kuu,  jonka  valo tääl  
lä puhtaan  ilman ja heijastavien  
hankien eldoradossa on verratto  

masti tehokkaampi  kuin siellä ju  
malan selän takana,  kaukana ete  

lässä.  Ja viimeistään keskiyöllä  tai  
vaalle kapuavat  napamaan halo  

geenit,  revontulet. 

Vaikka monien kokeneiden la  

pinkävij  öiden mielestä kaamos on 
kaikkein kiehtovin vuodenaika, 

aniharva suomalaismatkaaja  ha  
keutuu Yliperälle sydäntalvella.  

Paljon  oivaltavaisempi  on japani  
laisturisti. Hän maksaa maltaita ja  
mansikoita toimittaakseen itsensä  

Suomen Lappiin. Kun paikka  
kuntalaiset illalla tungeksivat  baa  

ritiskille,  kelpo  japanilainen heit  

täytyy  hangelle  selälleen hotellin 

pihassa  bongatakseen  edes  kerran 
elämässään ihmeelliset revontulet. 

Yliperän  asukas  kokee  kaamok  

sen joka vuosi eikä nyreksi.  Hän 
enintään hymähtää  etelän tieto  

viisaille,  jotka höpertävät  "arkti  

sesta  hysteriasta"  tai  "kaamosma- 

sennuksesta". Kyllä kilpisjärve  
läinen osaa astella pihavalojenkin  
loisteessa paikalliseen  puotiin  sian  
sivua ostamaan niin kuin muual  

lakin Suomessa tehdään. Hänelle 

kaamos merkitsee vain hillittyä 

seestymisvaihetta  ennen uuden 

turistisesongin  syttymistä. 

Rauhaisaa lepohetkeä viettää 

myös luomakunta. Sydäntalvella  
tunturi on  hiljainen.  Valkea  riekko  
askeltaa koivikossa  napsien  han  
kea viistävien oksien kärkiä.  Ylä  

puolella  urpujen  kimpussa  häärii 

urpiainen.  Tiaiset ovat  jo oppineet  

paremmille  tavoille. Ne  hyödyntä  
vät  kylän  lintulautojen  eineksiä. 
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Ylhäällä paljakalla  on  vielä vai  

sumpaa. Siellä kiiruna  kiertää ka  
ruinta tuulenpieksämää  taivaalla 
viillettävää tunturihaukkaa pä  

lyillen.  Vaimon puutetta haikeana 
haukkuva naali partioi  autiudessa 
herkullisia makupaloja etsien. 
Vaan ei ole helppoa  liehuhännällä. 
Otollisin ravintokohde, kellan- 

musta sopuli  lymyää  metriä sy  

vemmällä, jäisen hangen  alla. 

Ehkä  kaikkein  riemukkaimpia,  
kenties riettaitakin hetkiä koetaan 

juuri tämäisen kaamoksen aikana 

Yliperän nietosten uumenissa. 
Siellä sopulit  ovat  jo  pari ajastaikaa  

hupailleet lisääntymispuuhissaan  

hämätäkseen esiintymisillään  ku  

misaappaissa  kompuroivia  tutki  

joitaankin.  Ja  jälleen kerran mo  
lemmat osapuolet  elävät odotuksen 
kiihkeintä vaihetta. Runsastuuko 

kanta? Onko edessä vaellus? Ke  

väällä se nähdään. Tai ainakin ensi 

syksynä.  Tai viimeistään vuosien 
kuluttua. 

Yliperän  kaamos on 

päältä  katsoen  hiljainen, 

mutta luonto sykkii.  Ja 

hangen  alla joulun  ihme 

koetaan alati. 

■ 



Metsäntutkimus  

Suomessa  lähes  70  prosenttia  harvennuksista  
tehdään koneellisesti.  Työpariksi  on  vakiintu  

nut yksiotehakkuukone  ja kuormatraktori.  
Koneellisten harvennusten korjuujälki  on  

tutkimusten  mukaan  ollut  keskimäärin  hyväk  

syttävää,  mutta tuloksille  on  ollut  leimallista  

puustovaurioiden  määrän suuri  vaihtelu.  

Jälkikäteen tehdyillä  inventoinneilla vaihtelun 

syitä  ei  ole  pystytty  selittämään luotettavasti.  

Teksti: Matti Siren 

Kuvat: Erkki  Oksanen  ja Matti Siren 

Korjuujälkeä  tutkittu  

paljon  

Korjuujäljellä  tarkoitetaan met  
sikön puuston  ja maaperän tilaa 

puunkorjuunjälkeen.  Käsitteeseen 

sisällytetään  puusto- ja maaperä  

vauriot,  ajourapainumat,  ajouraväli  

ja -leveys  sekä leimikon harven  
nusvoimakkuus ja  puuvalinta  Tut  
kimusaiheena korjuujälki on 

maailmanlaajuinen. Tutkimustoi  
minnan laajuutta kuvaa  vuoden 
1980 jälkeisistä  korjuujälkitutki  
muksista EU-hankkeena koottu,  

2500 viitettä  sisältävä bibliografia.  
Valtaosa tehdyistä  tutkimuksista 
käsittelee maaperävaurioita.  Eu  

roopassa  ja  erityisesti Pohjoismais  

sa,  joissa  puuntuotannon tavoittee  

na on korkealaatuisen sa  

hapuun  tuottaminen, kan  

netaan  kuitenkin erityistä 
huolta puustovaurioista.  

Pohjoismaisen  tavaralaji  
menetelmän korjuujälki 

poikkeaakin edukseen 

Pohjois-Amerikassa  vallit  

sevana olevien  runko-  ja 
rankamenetelmien korjuujäljestä.  

Tutkimusmenetelmät ovat mel  

ko  kirjavia, mikä vaikeuttaa sekä 
tulosten vertailua, niiden yleistet  

tävyyttä  että mahdollisuuksia käyt  
tää inventointituloksia korjuujäljen  
seurausvaikutusten  arviointiin. Yh  

teisenä  nimittäjänä  käytetyissä  tut  
kimusmenetelmissä on ollut kor  

juujäljen  selvittäminen j älkikäteen 
tehtävillä mittauksilla. Euroopas  
sa  tulokset on esitetty puustovau- 

Kuljettaja  ja 
korjuuaika  
ratkaisevat  
hakkuukonetyön  
korjuujäljen  

Hakkuukoneen kuljettaja on pal  

jon  vartijana.  Taitavan ja 
motivoituneen kuljettajan  työssä 

yhdistyvät  korkea  tuottavuus  ja  

hyvä  korjuujälki.  

Puustovaurioiden  

syntyä  seurattiin  

tapahtuma-aikaisesti  

Metsäntutkimuslaitoksessa teh  

dyssä  tutkimuksessa  etsittiin tietoa 
vaurioiden aiheuttajista  ja syistä  
sekä vaurioiden syntyherkkyyteen  
vaikuttavista tekijöistä  seuraamalla 

puustovaurioiden  syntymistä  ta  

pahtuma-aikaisesti.  Hakkuutyön  
kokonaiskuvaa  hahmotettiin yhdis  
tämällä korjuujäljen,  hakkuutyö  
hön kuluvan  ajan  ja työkoneen  liik  
keiden  tutkimus. Metsään jäävän  

puuston  ja poistuman  määrää, laa  

tua  ja  jakautumista  eri  etäisyyksil  
lä urista  sekä  puustovaurioiden  ja 

ajourien  määrää mitattiin suorakai  

teen  muotoisilta,  mittausvyöhyk  

keisiin jaetuilta  koealoilta. Mitta  
ukset tehtiin ennen metsäkulje  

tusta, joten  tulokset sisältävät vain 
hakkuuvaiheen vauriot. Tutkimus  

koneena oli ajouralta  käsin  toimi  

va  yksiotehakkuukone.  

Puustovaurioriski  

suurin  kesällä  

Puustovaurioiden tutkiminen 

perustui  pystypuihin  osuneiden 
kosketusten  ja  niistä syntyneiden  
vaurioiden määrän ja laadun sel  
vittämiseen. Kosketukseksi  lasket  

tiin koneen osan tai käsiteltävän  

puun  osuminen pystypuuhun.  Tut  
kimusaineistona oli yhteensä  8192 

puuta neljältä  eri kuljettajalta.  Yk  
sittäisen puun käsittelyn  työvaihe  
muodosti työsyklin.  

Pystypuihin  kosketuksen ai  
heuttaneiden työsyklien  osuus  oli  
koko  aineistossa keskimäärin 19,3  

prosenttia  kuljettajakohtaisten  kes  

kiarvojen  vaihdellessa 14,5-25,4 

prosenttiin.  Kosketuksen  saaneis  

ta puista  poistettiin  saman tien  hie  

man yli kolmannes. Pystyyn  jää  
neistä  kosketuksen saaneista puis  

rioiden määrinä ja vauriopro  

sentteina, Pohjois-Amerikassa  on 

puolestaan ennustettu  yksittäisen  

puun vaurioitumisen todennäköi  

syyttä.  Jälkikäteen tehtävillä in  
ventoinneilla on kuitenkin se heik  

kous,  että tieto vaurioiden aiheut  

tajista  ja syistä  jää arvailujen  va  

raan. 

Lähtöpuusto,  jää  

vä, hakattu  ja rai  
vattu puusto  sekä 

pohjapinta-ala  

(ppa)  eri vyöhyk  
keillä. Vyöhykkei  
den etäisyydet  ajo  

uran  keskeltä:  vyö  

hyke  1: 0-3 m, 

vyöhyke  2:  3  6 m, 

vyöhyke  3: 6-9 m, 
vyöhyke  4: 9-12 m. 
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seur. sivulle  

ta  vaurioitui keskimäärin vajaat  30 

prosenttia.  Todennäköisyys  vau  
rion syntymiselle  kosketuksesta  oli 
kesällä yli 1 ,5-kertainen muihin 
vuodenaikoihin verrattuna. Tutki  

musleimikoilla vaurioitui keski  

määrin 3,4  prosenttia metsään jää  

västä  puustosta. Hakkuukonetyös  
sä  syntyneet  vauriot olivat yleen  

sä  pieniä,  pitkänomaisia  pintavau  
rioita. 

Metsään jäävän  puuston  määrä 

ja jakautuminen  vaikuttavat kes  
keisesti metsikön tulevaan kehi  

tykseen.  Puuston määrä vastasi  oh  

jeita ja oli verraten  tasainen eri 

etäisyyksillä  urista. Metsänkäsit  

tely  oli alaharvennusta. Keskimää  
räinen ajouraväli  oli 19,8 metriä, 

uraleveys  4,8 metriä ja keskimää  
räinen raiteen syvyys  0,6  sentti  
metriä. Vaikka  ajourat  oli suunnat  

tu vähäpuustoisempiin  kohtiin, nii  
den määrä kasvoi  suureksi. Hak  

kuukoneen tekemiä raiteita oli vä  

hän. Puiden tuonti käsiteltäväksi 

uran päällä,  jolloin  ajoalustalle  saa  
tiin lisää  havutusta, ei vaikuttanut 

merkittävästi hakkuuseen käytet  

tyyn aikaan. 

Kuljettajan  taidot  
avainasemassa  

Tutkimuksen mukaan tärkeim  

mät hakkuutyön  tuottavuuteen  vai  

kuttavat  tekijät  olivat puun  rungon 
koko  ja kuljettaja.  Tuottavuuteen 
vaikuttivat lisäksi puulaji,  puun 
ottokulma ja -etäisyys  sekä  puus  

ton  määrä työalueella.  Pystypuihin  

syntyvien  kosketusten  todennäköi  

syyteen  vaikuttivat kuljettajan  tai  

dot, käsiteltävän rungon koko  ja 

puiden lukumäärä työalueella.  
Vaurion syntyyn  vaikuttivat vuo  

denaika ja kosketuksen  aiheutta  

neen rungon koko.  

Keskeisintä tutkimuksessa oli 

korjuujäljen  ja tuottavuuden voi  

makas riippuvuus  kuljettajasta  
sekä  kuljettajien  väliset suuret  erot. 

Korkea työn tuottavuus ja hyvä  

korjuujälki  kulkevat  käsi  kädessä.  

Korjuujäljen  suuren vaihtelun ta  

kia  jatkuva  korjuujäljen  valvonta 

ja kuljettajien  koulutus ovat  vält  

tämättömiä. 

Julkaisu: 

Siren, M. 1998.  Hakkuukonetyö, sen 

korjuujälki  ja puustovaurioiden en  
nustaminen.  Metsäntutkimuslaitok  

sen tiedonantoja 694.  179  s.  Hinta  
100  mk. 
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Markkinakatsaus 

Teksti:  Anne Toppinen  & 
Riitta Hänninen 

Kuvat: Sami Toppinen  ja 
Harri  Hänninen 

Metsä  

teollisuuden  

tuotannossa 

ennätys, 

viennin 

kasvu 

hidastuu 

Suomen paperin  vienti kasvoi  

tänä  vuonna  tammi-kesäkuussa 18  

prosenttia,  ja samalla markkina  
osuudet Euroopassa  nousivat. 
Viennin kasvu  kuitenkin hidastui 

loppuvuodesta.  Paperin  tuotannon  

lisäyksen  arvioidaan jäävän  alku  
vuoden huimasta noususta  huoli  

matta  tänä  vuonna keskimäärin 10 

ja sellun 4 prosenttiin.  Havusa  
hatavaran vienti on kasvanut ku  

luvan vuoden alkupuoliskolla  12 

prosenttia, koska asuinrakenta  
minen on  lisääntynyt  monissa  Suo  
melle tärkeissä  vientimaissa. Lop-  

puvuodesta  myös sahatavaran 
viennin kasvu  hidastui. Koko vuot  

ta koskevaksi  sahatavaran tuotan  

non kasvuksi  arvioidaan 4 ja va  
nerin noin 3 prosenttia.  

Kilpailu  kiristyy  

Sahatavaran ja  paperin  viennis  

tä keskimäärin 70 prosenttia  me  

nee EU:n alueelle, missä yksityi  

sen  kulutuksen on ensi vuonna  en  

nustettu  kasvavan  keskimäärin yli 
2 prosentin  vauhtia.  Euroopan  ul  

kopuolisten  vientimaiden kehityk  

sen  arvioiminen ensi vuodelle on 

hankalaa, koska  Aasian kriisin ja 

Venäjän  suurten  talousongelmien  

siirtymisvaikutusten  voimakkuut  

ta ja siirtymänopeutta  on vaikea 
arvioida. Todennäköisimmin vienti 

ei  juuri  lisäänny Euroopan  ulko  

puolelle  ensi vuonna. Mikäli euro  
valuutasta tulee yhtä vahva kuin 
tällä hetkellä arvioidaan, saavat  

EMU-alueen ulkopuoliset  kilpai  

lijamaat,  lähinnä Ruotsi ja Kana  

da, pientä  hintakilpailuetua  metsä  
teollisuustuotteiden markkinoilla 

ensi vuonna. Kilpailu  markkina  
osuuksien pitämiseksi  kiristyy  Eu  

roopassakin.  

Suomen mahdollisuudet lisätä 

paperin  vientiä perustuvatkin  pää  
asiassa  Euroopan  markkinoiden 
kohtalaisen hyvään  tilanteeseen ja 
ennenkaikkea siihen,  että  korkea  
laatuisten paino-  ja kirjoituspa  

perien  markkinoilla ei kilpailevaa  

tarjontaa  ole merkittävästi tulossa 
lisää. Myös  sahatavaran viennissä  

kasvumahdollisuudet ovat etupääs  
sä  Euroopan  markkinoilla. Uhka  

na sahatavaran viennin kasvulle  on 

kuitenkin lisääntyvä  tarjonta  Kana  

dasta, jos  USA:n  talouskehitys  hi  

dastuu kuten on ennustettu. Vane  

rimarkkinoilla Aasian tarjonta  Eu  

rooppaan voi lisääntyä,  mikä lisää 

hintapaineita  alaspäin.  

Vientinäkymät  
kohtalaiset  

Euroopan  unionin kohtalaisen 

hyvän talouskehityksen  ansiosta 

paperin ja kartongin  viennin arvi  
oidaan lisääntyvän  vuonna 1999 
edelleen 2  prosenttia. Sellun vien  
ti sen  sijaan vähenee ensi  vuonna, 
koska tuotanto  suuntautuu  paperin  
valmistukseen kotimaassa.  

Rakentamisen ennakoidaan py  

syvän  EU-maissa ensi vuonna 
suunnilleen samana kuin tänä  

vuonna. Tämä tietää kohtalaisia 

näkymiä  sahatavaralle, jonka  vien  
nin ennustetaan  pysyvän  kuluvan 
vuoden tasolla. Kotimaassa saha  

tavaran  kysyntä  jopa  lisääntyy  ra  
kentamisen kasvaessa,  minkä an  

siosta myös  sahatavaran tuotanto  
hieman kasvaa  vuoteen  1998 ver  

rattuna. Vanerin viennin arvioidaan 

kasvavan  koivuvanerin kysynnän  
ansiosta noin 2 prosenttia  vuonna 
1999. 

Arvioidun kysyntä-tarjontati  
lanteen perusteella  paperiteollisuu  
den hinnat eivät ensi vuonna nou  

se tämän vuoden keskihintoihin 

verrattuna, koska taloudellinen 

epävarmuus  kasvaa.  Li  
säksi  EU-alueen alhainen 

inflaatio pitää  hinnanko  
rotusvaatimukset maltilli  

sina. Myös  sellun hinnan 

ennustetaan  pysyvän  kes  
kimäärin tämänvuotisella 

tasolla elleivät tuottajat  

rajoita tarjontaa  arvioitua 

enemmän hintatason nos  

tamiseksi. Sahatavaran 

kohtalaisen hyvästä  ky  

syntäkehityksestä  huoli  

matta  hintakehitys  on  vie  

lä epävarma vuonna 1999. 

Kuluvana vuonna sahata  

varan  viennin yksikköhin  

ta laskee noin 8 prosent  
tia viime vuo  

desta ja ensi 

vuonna todennä  

köisesti vielä 

jonkin  verran.  

Ennusteita hatustako? Ei,  vaikka 

kumpikin  markkinatutkijamme  sai 

oman tohtorinhattunsa väiteltyään  

tänä  syksynä.  Kuvat  väitöstilai  

suuksista, ylhäällä  Anne  Toppinen  

ja vasemmalla Riitta Hänninen. 



Metsäntutkimus  

MT 703  Mielikäinen, Kari,  Nöjd, 
Pekka, Pesonen, Erkki  &  Timonen, 
Mauri. Puun  muisti.  Kasvun  vaihtelu  

päivästä  vuosituhanteen,  (painossa) 

MT 694  Siren,  Matti.  Hakkuukone  

työ,  sen korjuujälki  ja puusto  
vaurioiden  ennustaminen.  (Väitös  

kirja)  179  s. 100  mk 

Metsätilastollinen  

tietopalvelu  

Teksti: Eero Mikkola &  Elina 

Mäki-Simola 

Raakapuun  

hintojen  

nousu 

taittunut 

Syyskauden  runsaat  markkina  
hakkuut  ovat  merkki  siitä,  että  met  

säteollisuus käyttää  edelleen pal  

jon puuta. Puukaupassa  tahti on 
kuitenkin jo hiljentynyt  ja raaka  

puun hinnat ovat  hieman laskeneet. 

Kesä-syyskuussa  hakkuita teh  
tiin ennätystahtiin.  Lokakuun hak  

kuumäärä, 5,4 miljoonaa  kuutio  

metriä,  jäi viisi prosenttia  edellis  
vuotista pienemmäksi.  Hakkuu  
tahdin hidastumiseen saattoivat 

osaltaan vaikuttaa paikoitellen  

poikkeuksellisen  huonot korjuu  

olot: kelirikko ja maaston  peh  

meys.  Kuluvana vuonna oli loka  
kuun loppuun  mennessä hakattu 

markkinapuuta  kaikkiaan  44,2 mil  

joonaa  kuutiometriä. Määrä oli 6 

prosenttia  viime vuoden tammi-lo  
kakuun  hakkuumäärää suurempi.  

Ajanjakson  keskiarvoon  (ts.  kym  

meneen edeltävään vuoteen)  ver  

rattuna  nyt  hakattu määrä oli 21 

Raakapuun  hinnat  kuukausittain  1990-1998  

prosenttia  suurempi. Yksityis  
metsistä kertyi  lokakuun loppuun  

mennessä puuta kaikkiaan 39,1 

miljoonaa  kuutiometriä, mikä oli 
viisi  prosenttia enemmän kuin vuo  
si  sitten. 

Puukauppa kävi lokakuussa 
edelleen vilkkaana, vaikka hieman 

hiljenikin  syyskuun  ennätystasos  

ta. Lokakuussa puunostot olivat 

yhteensä  6,5  miljoonaa  kuutiomet  
riä.  Metlan puukauppatilaston  mu  
kaan  metsäteollisuus osti tammi  

lokakuussa raakapuuta  yksityis  
metsistä yhteensä  31,7 miljoonaa  
kuutiometriä. Määrä  oli 9  prosent  
tia pienempi  kuin vastaavana  aika  

na viime vuonna. Pystykaupoilla  

puuta ostettiin yhteensä  25,5 ja 

hankintakaupoilla  6,2 miljoonaa  
kuutiometriä. Vuosina 1993-97 

puun ostomäärä  on  tammi-loka  
kuussa  ollut keskimäärin 27,5 mil  

joonaa  kuutiometriä. 
Kaikkien  puutavaralajien  kanto  

hinnat nousivat huhtikuusta läh  

tien  aina syyskuuhun  saakka,  jon  
ka  jälkeen  hintojen  nousu on tait  

tunut. Marraskuun puolivälissä  

(vkot tukeista maksettiin 
keskimäärin 4—6 markkaa  pienem  

piä  kantohintoja  kuin  kuukautta ai  
kaisemmin. Kuitupuiden  hinnan  
lasku oli keskimäärin 2-4 markkaa 

kuutiolta. Hintatason laskusta  huo  

limatta raakapuun  kantohinnat oli  

vat keskimäärin 3-6 prosenttia 

suuremmat  kuin vastaavana  aika  

na vuosi sitten.  

Vuoden 

1998 

Metsän  

tutkimus- 

laitoksen 

tiedonantoja  

-sarjan  (MT)  

julkaisut 

Jalostus  ja  taimitarhat  

MT  696 Poteri, Marja (toim.).  

Taimitarhatutkimuksen vuosikirja  
1998. 91 s. 50 mk 

MT 709  Ruotsalainen, Seppo &  Nik  
kanen,  Teijo.  Kuusen  siemenvilje  

lysaineiston  menestyminen Pohjois  
suomessa.  33 s. 50 mk 

Metsän  hoito  ja kasvu  

MT 668 Niemistö, Pentti  &  Väärä, 
Tuula  (toim.). Rauduskoivu  tänään  

ja tulevaisuudessa. Tutkimuspäivä 

Tampereella 12.3.1997.  175  s. 150  
mk 

MT 669  Raulo,  Jyrki,  Lähde, Erkki  

& Rokkonen, Jaakko. Koivun  

uudistamis- ja kasvatuskokeita  ja 
niiden  tuloksia.  61 s. 50 mk 

MT 672  Veijola, Pertti.  The  northern  
timberline and  timberline  forests  in  
Fennoscandia.  242  s. 100 mk 

MT 674  Moilanen, Mikko, Pietiläi  

nen, Pekka  &  Väärä, Tuula  (toim.). 

Metsäntutkimuspäivät Pyhäsalmella 
1996. 132 s. 60 mk 

MT 677  Tasanen, Tapani (toim.).  
Research  and management of  the 
northern  timberline region -  

Proceedings of  the  Gustav Siren  

symposium in Wilderness Center  

Inari, September 4.-5. 1997.  137 s. 
100 mk. 

MT 692  Veijola, Pertti.  Suomen  

metsänrajametsien käyttö  ja suojelu. 

(Väitöskirja)  171 + 2  s. 100 mk 

MT 693  Valtanen, Jukka.  Männyn 
luontainen  uudistaminen siemenpuu  
menetelmällä. (painossa) 

MT 695  Saksa, Timo. 

Metsänuudistamistulos viivästyneillä 
avohakkuualoilla Etelä-Savossa.  31 

s. 50 mk 

MT 707 Gustavsen,  Hans  Gustav.  

Volymtillväxten  och  Övre  höjdens 

utveckling  i  talldominerade beständ  i  
Finland  -  en utvärdering  av nägra 
modellers  validitet  i  nuvarande  

skogar.  (Väitöskirja)  190 s. + 3 
liitettä. 150  mk 

Terveys  ja 
monimuotoisuus  

MT 676 Lindroos,  Antti-Jussi.  The  

effect  of  emissions  from the Cu-Ni  
smelters  in  the  Kola  Peninsula  on 

the  chemical  properties  of  forest soil.  
(Väitöskirja)  73  s.  + 51  s. 100  mk 

MT 678  Poron  vaikutus metsä-  ja 
tunturiluontoon.  Tutkimusseminaari 

Hetassa  1997. 141 s. 100 mk  

MT 679  Hietala, Ari. 

Characterization and pathogenicity 

of  Rhizoctonia  spp.  associated with  

nursery-grown  conifer seedlings 

suffering  from root  dieback. (Väitös  

kirja)  41  s.  + 44  s. 100  mk 

MT 681 Aalto, Tarmo  &  Jalkanen, 
Risto.  Neulasjälkimenetelmä. The  
needle trace  method. 36 s. +  liitteet.  

50 mk  

MT 686  Härkönen, Sauli. Effects of  
moose  browsing  in  relation  to  food 
alternatives  in  Scots  pine stands.  

(Väitöskirja)  39  s. + liiteartikkelit.  
60 mk 

MT 688 Reinikainen. Antti, Veijalai  

nen,  Heikki  &  Nousiainen, Hannu. 
Puiden  ravinnepuutokset. Metsän  

kasvattajan  ravinneopas. 44  s. 80  
mk 

MT 689 Poteri, Marja.  Screening of  
birch, Betula  spp.,for  rust  resistance  
to Melampsorium betulinum. (Väi  

töskirja)  45  s. + 57 s. 50  
mk 

MT 691  Mälkönen, Eino  (toim.).  

Ympäristömuutos ja metsien  kunto. 
Metsien  terveydentilan tutkimusoh  

jelman loppuraportti. 278  s. 150 mk  

MT 705 Annila, Erkki  (toim.).  Mo  
nimuotoinen  metsä.  Metsäluonnon 

monimuotoisuuden  tutkimusohjel  

man  väliraportti.  336  s. 150  mk 

Puun  korjuu  ja  käyttö 

MT 667  Puttock, David  & Richard  

son,  Jim (eds.).  Wood  fuel from early  

thinning and  plantation cleaning. An  

international review.  72 s. 50 mk 

MT 680  Hakkila,  Pentti, Heino, 

Maija &  Puranen, Essi.  Wood fuels  

from conventional  forestry.  Proc.  of  

the  third annual  workshop of  Activity  
1.2 (Harvesting)  /  Task  XII /IE A 

Bioenergy in  Jasper, Alberta, 

October 18, 1977. 122 s. 100  mk 

MT 684 Hakkila,  Pentti,  Nurmi,  
Juha &  Kalaja, Hannu.  Metsän  

uudistusalojen hakkuutähde energia  
lähteenä.  122 s. 100  mk 

Koko maan keskimääräiset kanto 

hinnat lokakuussa 1998 

(mk/m
3

) 

mäntytukit 279 
kuusitukit 233 

koivutukit 277 

mäntykuitu 96 
kuusikuitu 136 

koivukuitu 95  



Metsäntutkimus  

MT 699  Meriläinen, Ari,  Piiroinen, 

Marja-Leena,  Niemistö, Pentti  & 

Murtovaara, Irene. Metsätalouden 

kestävyys  ojitusalueilla  ja puuvaro  

jen hyödyntäminen Pohjanmaalla. 

Metsäntutkimuspäivä Muhoksella  
1998.  60s. 50 mk 

MT 700  Hakkila, Pentti, Rieppo, 
Kaarlo  &  Kalaja, Hannu. Ensihar  

vennuspuun  erilliskäsittely  tehdas  
varastolla.  Ketjukarsintaan ja pien  

rumpukuorintaan perustuva menetel  

mä. 40  s. 60 mk 

Metsävarat  ja 

puumarkkinat  

MT 675  Rimmler, Thomas, Kurttila,  
Mikko  & Pesonen, Mauno.  1998. 

Metsäsektorin  kansantaloudelliset 

vaikutukset  
-
 Hakkuuskenaarioiden  

analyysi  kokonaistasapainomallilla. 
44 s. 60 mk  

MT 701 Toppinen, Anne.  Econo  
metric models  on the  Finnish  round  

wood market.  (Väitöskirja)  140  s. 
100 mk 

MT 706  Tahvonen,  Olli, Salo, Seppo 
&  Kuuluvainen, Jari. 1998.  Optimal  

forest  rotation  under  borrowing 
constaint. 45 s. 50 mk 

MT 708 Hänninen, Riitta.  Demand  

for  Finnish  forest  products  exports:  
Econometric  analyses  using time  
series  data. (Väitöskirja)  60  s. +  76 
s. 100 mk 

MT 710 Salminen, Sakari  &  Salmi  

nen, Olli. Metsävarat  keskisessä  

Suomessa 1988-92  ja koko  Etelä- 
Suomessa  1986-92.  (painossa) 

Suunnittelu  ja  

monikäyttö  

MT 671  Saarinen, Jarkko & Järvi  

luoma, Jari (toim.). Kestävyys  luon  

non virkistys-  ja matkailukäytössä.  
186  s. 95 mk  

MT 682  Komulainen, Minna.  Kylä  

maisema eläväksi!  -  asukaskeskei  

nen suunnittelu  maaseudun  kehittä  

jänä. 124  s.  100 mk 

MT 683 Ovaskainen, Ville, Mikkola, 

Jarmo &  Pouta, Eija.  Estimating  
recreation  demand  with  on-site  data: 

an application of  truncated  vs 

truncated, endogeneously stratified  

count data  models. 27 s. 50 mk  

MT 685  Jokimäki,  Jukka,  Kangas, 

Jyrki,  Varmola, Martti  &  Virtanen, 

Eija  (toim.). Alue-ekologista tietoa  
metsäsuunnitteluun.  Metsäntutki  

muspäivä Rovaniemellä  15.10.1997. 
116 s. 95  mk 

MT 702  Sievänen, Tuija (toim.).  LWl  

esitutkimusraportti.  109  s. 100  mk 

MT 704  Hytönen, Marjatta (ed.).  So  
cial  sustainability  of  forestry  in  the  
Baltic Sea  region. Proceedings of  

workshops organised by  the  Nordic  
research  programme on social  

sustainability  of  forestry  30- 

31.1.1997 in  Helsinki, Finland  and  

10-12.9.1997  in  Kärdla, Estonia.  

354  s. 150  mk (painossa) 

Muuta  ajankohtaista  

MT 670  Oskarsson,  Ole & Nikka  

nen,  Teijo. Metsäpuiden erikoismuo  

toja kultakuusesta  luutakoivuun.  54 

s., 84 kuvaa.  90 mk  

MT 673  Hannelius, Simo. Metsän  

sijoittajan muotokuva  -  Metsätilojen 
markkinat  kiinteistökaupan vapautu  

essa. 55 s. 80 mk 

MT 687  Kemppainen, Samuli, 

Lippo, Harri, Hiljanen, Risto  & Se  
lin, Pirkko.  Haihdutus  ja maaperä  

imeytys turvetuotannon vesien  

käsittelyssä.  98  s.  100  mk 

MT  690  Heino, Esa  &  Kangas, Jyr  
ki.  Mies ja metsä.  42 s. 80  mk 

MT 697  Ripatti,  Pekka  (toim.). Nai  

set metsäsektorilla. 60 s. 60 mk 

MT 698  Kaila, Erkki. Tietojenkäsit  

telyn kehittämisen  normatiiviset  mal  
lit  metsäntutkimuksessa.  Tietojärjes  

telmätieteellinen  toimintatutkimus  

analyysi.  149  s. 100  mk 

Metsäalan uusinta  

perustietoa  

Metsäsektorin  suhdannekatsaus  

1998-1999, lokakuu 1998. 65  s. 120 

mk 

Metsätilastollinen vuosikirja  1998. 
350  s. 185 mk 

Finnish  Forest  Sector Economic  

Outlook 1998-1999, marraskuu  

1998. 68 s. 260 mk 

WWW-sivuillamme on lisää tietoa 

julkaisuistamme.  Myös  mahdollisuus  

aihe-ja tutkijakohtaisiin  hakuihin!  

Käy  osoitteessa  

http://info.metla.fi/Hakemistot.html/  

• Metsätieteen  aikakauskirja  

I Folia Forestalia  - 4/ 1 998  

. (ilmestyy  joulukuun  aikana) 

Päätoimittajalta:  
Metsäntutkimus mukaan  EU:n  viidenteen puiteohjelmaan 

Tutkimusartikkeleita  

Kari Kangas, Ville  Ovaskainen &  Heikki  Pajuoja: Virkistyspalveluiden  
merkitys  aluetaloudelle:  Teijon retkeilyalueen tulo-ja työllisyys  

vaikutukset. 

Mikko Jokinen: Metsänomistuksen  kulttuuriset  tekijät  -  metsänomistajien 
käsityksiä  metsästäjä  ympäristönsuojelusta. 
Airi  Matila &  Eero  Kubin:  Palleroporonjäkälä (Cladina stellaris)  keruu  
tuotteena ja siihen  vaikuttavat  puustotekijät.  

Katsaus  

Petteri Seppänen: Sekametsät  kasvu- ja  tuotostutkimuksen  kohteena.  

Tiedonanto 

Veli-Pekka Järveläinen, Heimo Karppinen &  Pekka  Ripatti:  Yksityis  
metsien  puunmyyntitulot omistajaryhmittäin  ja alueittain. 

Tieteen tori 

Pertti Harstela: Puun  saanti  markkinoille asettaa haasteita tutkimukselle  

ja soveltajille. 
Lauri  Sikanen & Veli-Matti Oikarinen: Metsänomistajien asenneilmasto 

puunhankinnan uusia tietojärjestelmiä kohtaan.  
Anne  Toppinen: Kuinka  mallittaa puumarkkinoiden toimintaa  Suomessa?  
Anssi Niskanen  &  Pentti  Hyttinen: Metsäsektorin  työllisyys  valuu  Eu  

roopan  reunoilta  keskelle.  

Eija Pouta,  Mika  Rekola, Jari Kuuluvainen,  Olli  Tahvonen  &  Chuan- 

Zhong Li:  Natura  2000  ja suomalaisten  ympäristöarvostukset.  
Lauri Valsta, Olli  Tahvonen, Jussi  Leppänen &  Liisa Herkiä: Natura  

2000 -verkoston  puuntuotannolliset kustannukset.  
Pentti Hyttinen:  Monitavoitteisen  metsäsuunnittelun  hyödyt  jäävät  
realisoitumatta  resurssipulan takia.  
Jaana Luoranen:  Paakkutaimien  kesäistutus  

-
 voidaanko  istutuskautta  

jatkaa istuttamalla kasvussa  olevia  taimia  kesällä?  
Sari Timonen:  Mykorritsasienet  ja muut  hyödylliset  mikrobit  puiden 

juuristoissa.  
Matti Nuorteva & Heikki Nuorteva: Kilonkallion kuolevat kuuset.  
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Metsäntutkimus  

Puun  istuttaminen muistoksi  on tapa,  joka 

pohjautuu  jo antiikin  ajoilta  periytyvään  

käsitykseen  puun pyhyydestä.  Elämänpuun  

avulla  ihmiset  ovat  saaneet jumalilta  ja esi  

isiltä tietoa oikeasta  ja väärästä. Suomessakin 

on varsin tavallista  istuttaa  puu jonkin  tapah  

tuman, asian tai henkilön kunniaksi.  Muisto  

puita on istutettu  itsenäisyydelle,  rauhalle,  

kotikaupunginosalle,  kansainvälisille  

kokouksille,  merkkimiehille,  mutta myös  iloksi  

meille tavallisille  ihmisille.  

Teksti: Raija-Riitta  Enroth 
Kuva: Erkki Oksanen 

Helsingin  kaupungin  rakennus  
viraston viherosastolla pidetään  
kortistoa  muistopuista.  Kortistossa 

on tätä  nykyä  kymmeniä  istutus  

tapahtumia.  Puita on  huomattavan 

paljon,  sillä jonkin tapahtuman  
kunniaksi on saatettu istuttaa ko  

konaisia metsiköitäkin. Esimerkiksi 

metsäylioppilaat  ovat  vuonna 1983 

vietetyn Metsävuoden kunniaksi 
istuttaneet Lauttasaaren hyppyri  

mäen  rinteeseeen 320 männyntainta. 

Sitä kuusta  

kuuleminen,  jonka 

juurella  asunto 

Ehkä Suomen tunnetuin muisto  

puu on Helsingin  Kaivopuistossa  
kasvava  Itsenäisyyden  kuusi.  Pää  
konsuli Rudolf Ray pani  vuonna 
1917 multaan kuusen siemeniä, 

joista  hän kasvatti  kolme kuusta  ja 

lahjoitti  yhden  niistä eduskunnal  
le Kaivopuistoon  istutettuna. Hän 

myös  testamenttasi 200 000 mark  
kaa Itsenäisyyden  kuusen rahas  

toon.  Rayn  tahtona oli,  että  Itsenäi  

syyden  kuusen jälkeläisiä levitet  
täisiin kaikkiin pitäjiin kotikuu  
siksi.  Hän toivoi lahjakirjassaan  

kuolinvuonnaan, että  "Itsenäisyy  
den kuusen  siemenistä koottakoon 

ja  idätettäköön tarpeellinen  määrä 

taimiksi,  joita sitten myytäköön  
kautta maamme  kotikuusiksi  yksi  
löille ja yhteisöille."  

Vuonna 1987 istutettiin puistoi  
hin taas  suuri määrä kuusia.  Sekä 

kaupunki  että  monet yritykset  os  
tivat kuuset  säätiöltä,  joka niiden 
avulla perusti  Itsenäisyyden  Juhla  
vuoden Lastenrahaston. 

Tammia, kuusia,  

omenapuita  

Muistopuiden  puulajikirjo  on 
suuri. Helsingissä  on istu  

tettu tammia,  kuusia,  män  

tyjä,  pihlajia,  jalavia,  koi  

vuja,  vaahteroita, lehmuk  
sia  ja  omenapuita.  Puulaji  
valinnassa näyttää  olevan 

tiettyä  säännönmukaisuut  

ta. 

Vakavia, juhlavia asioita on  
usein muistettu kuusen avulla. It  

Itsenäisyyden  kuusi  

Helsingin Kaivo  

puistossa.  

senäisyyden  lisäksi  kuusi on sym  
bolisoinut monesti rauhaa. Pihlaja  

on taas ollut koulujen  syntymä  

päiväjuhlien  ja lasten puu. Ylivoi  
maisesti suosituin muistopuu  on 
kuitenkin tammi. Tammen valin  

taan  muistopuuksi  on varmasti vai  
kuttanut sen  pitkä  ikä,  voihan tam  
mi elää jopa  satoja  vuosia. 

Tammen on saanut  muistokseen 

muun muassa Jean Sibelius. Puu 

istutettiin Helsingin Vauhtitien ja 

Kaupunginpuutarhan  väliselle alu  
eelle vuonna 1941. Senaattori Leo 

Mechelinin ja kuvanveistäjä  Wal  

ter Runebergin  useita vuosikym  
meniä vanhemmat tammet kasva  

vat samalla alueella. 

Visakoivumetsikön Kesäkadun 

ja Mechelininkadun kulmaukseen 

on saanut  60-vuotispäivälahjak  

seen presidentti  Mauno Koivisto 

vuonna 1983. Sitkeää  ja kestävää 
visakoivua istutettiin puistoihin  
runsaasti jo muutamaa vuotta 

aiemmin, kun  visakoivu vuonna 
1980 valittiin vuoden puuksi.  

Vanhaan Kirkkopuistoon  Bule  
vardilla ovat  Helsingin  seurakun  

nat  istuttaneet Martti Lutherin syn  

tymän  500-vuotispäivän  kunniak  
si vuonna 1983 Valkea kuulas 

-lajikkeisen  omenapuun. Puulaji  
valinta perustuu siihen, että  Luther 

on sanonut: "Vaikka huomenna tu  

lisi maailmanloppu,  niin vielä tä  
nään  istutan  omenapuun".  

Omenapuita  löytyy  muualtakin 

Helsingistä,  esimerkiksi  Lönnrotin 

patsaan viereltä Lönnrotin puistosta  

ja  Myllypuron  leikkipuistosta.  Kum- 

massakin paikassa  ne  ovat 
Marttaliiton istuttamia. 

Puun  voi istuttaa  

muullekin  kuin 

merkkihenkilölle  

Viherosaston kortistossa  

on suuri  joukko puita,  jot  
ka  on istutettu meidän ihan 

tavallisten ihmisten merk  

kitapahtumien  kunniaksi. 

Ystävien istuttamalla puul  
la on ilahdutettu syntymä  

päiväsankareita  ja  eläkkeel  
le lähtijöitä.  Nuorin vuosia 

täyttänyt  on ollut 30-vuoti  

as,  joten  syntymäpäivälah  

jasta riittää iloa todennäköi  
sesti  vuosikymmeniksi.  

Helsingin kaupungin  

puutarhuri Eeva Kuu  
luvainen kertoo,  että  puun 

lahjoittamisesta  ja  paikasta,  

johon se haluttaisiin istut  

taa, on neuvoteltava viher  

osaston  kanssa.  Puun  pitää 

sopia  sille toivotulle paikal  
le. Ihan pieniä  puun taimia 
ei  myöskään  kannata istut  

taa, sillä taimien eloonjää  
minen on epävarmaa.  Näin 

myös istutuskustannukset 
voivat helposti  nousta toi- 

Istuttaisinko  
lahjaksi  
puun? 

selle tuhannelle. Keski-Euroopas  

sa muistopuiden  istuttaminen puis  
toihin on huomattavasti yleisem  

pää  kuin Suomessa, eikä Helsin  

gin  kaupungilla  Eeva Kuuluvaisen 
mukaan ole mitään sitä vastaan, 

että tapa yleistyisi  myös  meillä. 
Viherosastolla itselläänkin on vi  

reillä  hanke istuttaa  Helsingin  450- 

vuotispäivien  kunniaksi kokonai  

nen tammikuja,  jonne  on  suunnit  
teilla paljon  nimikkopuita.  

Tänä kertakäyttötavaroiden  ai  
kana on lahjoja,  jotka  todella säi  

lyvät isältä pojalle.  Ainakin ajatus  
leikkinä on hauska  miettiä,  minkä 

puun haluaisin, jos  saisin  valita. 

Suomalainen  

elämänmuoto  

Siitä  se alkoi, kun  mies  Suomeen  vaimonsa  toi, 

siinä sivussa elämänmuotonsa loi. 

Edessä  suota, kuokkaa  ja jukuripäätä, 

toisinaan pelkkää routaa  ja  jäätä. 
Punastui  hämärässä  vaimolla  poski,  
kun  känsäinen  käsi  sitä hellästi  koski.  

Oli  aikaa  se työn, leivän  ja suolan, 
alkoi  kertyä  lankaa  päälle elämän  puolan. 

Oli  seuraus elinehtojen  etsimisestä, 
että käyttöön  otettiin  havuinen  metsä.  

Syntyi  katajainen kansa,  eläjät  puusta, 

mistäpä  suolaa leivälle muusta?! 
Saivat  maistaa  hevosetkin  raskasta  työtä, 

kiristettiin  perheissä  vatsojen  nälkäistä  vyötä.  
Mutta siitä  se nautti  -  suomalainen mies, 

kun tarkasti  työnsä arvon hän  ties.  
Ei  muistunut mieleen  hiki, ei  halla, 

kun  niin aidolle  leipä maistui kielensä  alla. 

Työtä  tänäänkin  tehdään, totta vie, 

mutta  minne vie  muuten katajaisen  kansamme  tie? 
On  tarpeetkin muovattu  muualta  päin,  
sitä  miettimään  tässä  kirjoittaessani  jäin. 
Stereot,  videot, netit ja  pubit 
täyttävät tänään  metsäsuomalaistenkin  nupit. 
Tunsiko  tarvetta turhuuteen  moiseen  tähän  

metsäsuomalainen  edessä  leivän vähän? 

No. ajat  muuttuvat -  sanotaan -  parempaan  päin, 
mutta...vieläkin  vähän  miettimään jäin. 

Marjo  Pänttönen 

METLA Tutkimustietoa  metsäluonnosta 
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