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Maaliskuu 2003 

"Ahaa-hetkiä"  

hakemassa  

Nuoret  tutkijakyvyt  Francoise 
Martz ja Sebastiaan Luyssaert  
ovat ensimmäiset Metlassa  Marie 

Curie -apurahalla  työskentelevät  

tutkijat.  Molemmille Marie Curie  
-hanke Metlassa on ollut 

hyödyllinen kokemus.  

Vanhoista  ja  arvokkaista  puisto-  ja  kaupunkipuista  pidetään  huolta  

Luonnollinen  

vaihtoehto  kyllästeille  

Tehokkaat suoja-aineet  ovat 

hyviä,  kun  puulta  vaaditaan 
ehdotonta ja tasaista  kestävyyttä.  

Kohteisiin,  joita sade  vapaasti  

kastelee, mutta jotka  eivät ole 

jatkuvassa  maakosketuksessa, 

sopii  hyvin  myös  luontaisesti 

lahonkestävä männyn sydänpuu.  

Kolilla  jokainen  päivä  
on  ystävänpäivä  

Kolin  kansallispuiston  opas  

tuskeskuksessa,  Luontokeskus 

Ukossa,  käy  vuosittain noin 
60 000 asiakasta. Metla hoitaa 

opastuskeskusta  paikallisten  
asukkaiden perustaman 

tukiyhdistyksen,  Ukko-Kolin 
Ystävät  ry:n  avulla. 

Henkilökohtaisia  

kontakteja  tarvitaan  
metsäsuunnittelussakin  

Jo lähes puolella  metsän  

omistajista  on tilakohtainen met  
säsuunnitelma. Jotta suunnitel  

masta  olisi todella hyötyä  ja apua 

puukaupassa  ja metsänhoidossa, 

metsänomistaja  tarvitsee henkilö  
kohtaista opastusta suunnitelman 

käyttöön.  Pelkästään postitse  ei 
neuvontaa voi hoitaa. 

METLA 
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Pel isääntöihin 

Kilpailuttaminen  on nykyisin  arkipäivää  myös  

tutkimuksessa.  Lehdessämme on juttu,  jossa  ker  

rotaan kaikkien  yhdeksän  Punkaharjun  tutkimus  

asemallamme työskentelevän  tutkijan  olevan 

tohtoreita.  Miksi  Punkaharjulla  on innostuttu 
tekemään väitöskirjoja?  Yksi  tohtoreista arvelee,  

että eräs  syy  voi  olla  tieteen 

tekemiseen  kuuluva  kil  

pailuhenki:  "Tutkijat  kilvoit  

televat niukoista resursseista,  

kun  vain parhaat  hakemukset 

saavat  ulkopuoliset  

rahoituslähteet  puolelleen  

Metsäntutkimuslaitoksenkin  

rahoituksesta  aika iso osa  

saadaan  muuna  kuin suorana 

budjettirahoituksena:  eri  

ministeriöiltä,  Suomen 

Akatemialta, Tekesiltä,  EU  

rahana. Ulkopuolisen  

rahoituksen osuudelle  on  myös  

asetettu vuosi vuodelta  

suuremmat tavoitteet. Paljosta  

joudutaan siis  kilpailemaan. 

Kilpailua  ulkopuolisesta  

rahoituksesta  on  helpottanut  

se, että tutkimusrahoitus Suomessa  on  viimeisten 

kymmenen  vuoden aikana kasvanut reippaasti.  

Esimerkiksi  vuonna  2000 tutkimus-  ja 

kehitysinvestoinnit  kasvoivat  edellisestä  vuodesta  

peräti  10 prosenttia.  Tilastokeskuksen  tuoreet luvut 

osoittavat,  että tutkimus- ja  kehitysmenojen  kasvu  

Suomessa on kuitenkin kahtena viime vuonna  

taittunut ja tutkimus- ja  kehitysinvestoinnit  ovat 

yhä enemmän yksityisten  yritysten  varassa.  Rahoi  
tuksen kasvun taittuminen merkitsee  sitä,  että 

tutkijat  joutuvat  tulevaisuudessa kilpailemaan 

rahoituksestaan entistä  kovemmin.  

Tutkija  kokee ulkopuolisen rahoituksen saamisen 

luonnollisesti  paitsi  konkreettisena tutkimustyötä  
edistävänä asiana  myös  tunnustuksena  omille  

tutkijankyvyilleen.  Siinä mielessä  onnistuminen 

ulkopuolisen  rahoituksen hankinnassa  voi  tietenkin 
toimia innoituksen lähteenä. Rahoituksen hankinta 

on kuitenkin  raskas  prosessi,  joka 
vie  paljon  työaikaa.  Hyvän  hake  

muksen tekeminen tutkimus-  ja ra  

hoitussuunnitelmineen  ei  suju  het  

kessä. Hakemuksia  on yleensä  teh  

tävä myös monelle eri  rahoittajalle:  
ensimmäisen antaessa hylkäävän  

päätöksen,  hakemus on lähetettävä 

toiselle,  kolmannelle...  ja ainahan ei  

sittenkään  saada rahoitusta. Aikaa 

kuluu  kuukausia  -  pahimmassa  

tapauksessa  vuosia  -  ennen  kuin  

tiedetään millaisilla resursseilla  

tutkimus  voidaan käynnistää.  

Kilpailu  tutkimusrahoituksesta  on 

varmasti  tullut  jäädäkseen.  Ehkä  

pelisääntöjä  voidaan  kuitenkin  

yksinkertaistaa.  Jo se  olisi  edistystä,  

että eri  rahoittajilla,  esimerkiksi  

Suomen Akatemialla,  maa-  ja met  

sätalousministeriöllä  ja  Tekesillä,  

olisi  samanlaiset hakemuslomakkeet ja samanlaiset 

toiveet hakemuksen oheen liitettävistä  asiapapereis  

ta. Rahoittajat  voisivat  myös yhdessä arvioida  hake  

muksen,  jolloin  vältyttäisiin  ohjautumasta  "luukulta  
luukulle".  Ennen vanhaan vitsailtiin, että tutkijan  

työhön  ei  tarvita muuta kuin  ruutupaperia,  lyijy  

kyniä  ja lämmin huone. Nyt  mielessä käväisee  mo  

nesti  ajatus,  että jospa  tyytyisi  suosiolla ruutupape  

riin ja  lyijykyniin.  Tutkijan  pääasiallista  työtä  kun 
kuitenkin  on tutkiminen,  ei  rahoituksen hankinta. 

Raija-Riitta  Enroth 
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Suurimmat ongelmat  kaupunkipuilla  löytyvät  usein 

maanpinnan  alta. Tiiliäkään {'ankassa  kirkkopuistossa  

kasvaneella vaahteralla ei ollut enää juuria. 

Tuoko  tutkimus lahoille  

kaupunkipuille  lisää  vuosia?  
Teksti:  Anna-Maija  Hallaksela ja Minna Terho 
Kuvat: Minna Terho 

Puut  ovat  rakennetussa  kaupunkiluonnossa  arvokkaita,  

mitataan asiaa sitten rahassa tai henkisinä  arvoina. 

Yhden kaupunkipuun  istuttamiseen käytettävä  rahallinen 

ja  ajallinen panos on moninkertainen verrattuna 

metsänistutuksessa  käytettävään  panostukseen  yhtä  

puuntainta  kohti.  Kaupunkipuiden  avulla  halutaan  

parantaa  ihmisten  hyvinvointia  ja luoda viihtyisä  

elinympäristö  kaupungissa.  Metlassa tutkitaan 

parhaillaan  kaupunkipuiden  lahovikoja,  jotta  puistojen  ja 

kadunvarsien  komistukset  voisivat  pidempään  olla 

ihmisten ilona.  

Suurimmat ongelmat  syntyvät, 
kun  puun luontainen vaatimus suu  

resta  elintilasta yritetään  sovittaa 
keskelle ihmisten toimintaa. Puut 

joutuvat  monissa tapauksissa  elä-  

mään  erittäin ankarissa,  usein puun 
kannalta jopa elinkelvottomissa 
olosuhteissa. Kasvutila on rajal  
linen ja  puut altistuvat monille yli  
määräisille stressitekijöille:  runko- 

ja  kolhitaan  ahtaissa  paikoissa,  juu  
ria katkotaan kaivuutöiden seu  

rauksena ja oksia  joudutaan leik  
kaamaan. Myös  vilkas liikenne 
tiivistää maata  ja  heikentää samalla 

juuriston  elinolosuhteita. 

Puut altistuvat kolhujen  myötä  

lahottajasienten hyökkäykselle,  

jolloin lahoamisprosessi  saa al  
kunsa. Voidaankin sanoa, että  suuri 

osa  rakennetun ympäristön puisto  

ja katupuista  on ainakin osaksi  
lahovikaisia. Laho ei kuitenkaan 

merkitse puun välitöntä kuo  
lemista, vaan  prosessi  voi kestää  
vuosia tai vuosikymmeniä.  Laho 

puu voi ilahduttaa kaupungin  asuk  
kaita vielä pitkään.  

Riskit  ja  niiden  
arviointi 

Lahon edetessä  isoja  vanha puu 

on  kaupunkiympäristössä  riski  ih  
misille ja omaisuudelle. Jos  puu 
kaatuu  hallitsemattomasti,  voi se 

aiheuttaa onnettomuuden, jossa  

pahimmassa  tapauksessa  menete  

tään  ihmishenkiä. Vaa  

rallisen huonokuntoi  

sia  puita  kuitenkin seu  

rataan ja kaadetaan 
tarvittaessa ennen kuin 

luonto hoitaa asian 

täysin sattuman  
varaisesti. Helsingin  

kaupungin  puunhoi  
dosta vastaava henkilökunta tekee 

seur. sivulle  
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Puut joutuvat rakennetussa 

ympäristössä  koville  ja 

useimmiten häviävät kamppailun  

rajoitetusta elintilasta. 

puiden  kuntoarviointeja  sekä  tilaa 
niitä  ulkopuolisilta  ammattilaisilta. 
Päätöksenteko puun kaatamisesta  

perustuu näihin arviointeihin. 

Kuntoarviointi tehdään pääosin  
ulkoisten merkkien perusteella.  
Suurimmassa osassa tapauksia  

riskiä lisää puun rakenteelliset 
heikkoudet tai laho ja usein nämä 
molemmat yhdessä.  Rakenteellisia 

heikkouksia ovat esimerkiksi  iso  

jen puiden  haaraliitokset tai lat  

vuston painopisteen  muutokset. 
Lahoa puolestaan  ennustavat  puun 

rungossa näkyvät  merkit kuoren 
rikkoutumisesta. Näitä ovat esi  

merkiksi halkeamat, 

ruhjeet, onkalot ja 
oksanleikkuut. Selvim  

pinä  merkkeinä  lahosta 

ovat  puusta esiin tulleet 
sienten itiöemät eli 

käävät tai lakkisienet. 

Myös latvusto antaa merkkejä  

puun elinvoimasta. Todellisen 

lahon määrä  puuaineksessa  jää 

kuitenkin elävien puiden kohdalla 

aina jossain  määrin epävarmaksi.  

Kotimaista tutkimusta  

on kaivattu  

Koska lahon määrä  on puun 

pystyssä  pysymisen  kannalta rat  

kaisevaa, tulisi puunhoidon  am  
mattilaisten mahdollisimman hyvin  

pystyä  ulkoisten merkkien pe  
rusteella ennustamaan  puun sisällä 
olevaa lahon määrää. Suomen 

puunhoidon  ammattilaisten tieto 

puiden kuntoarvioinneista poh  

jautuu ulkomailla tehtyihin  tut  
kimuksiin. Alan ammattilaisten ja 
kansalaisten kasvava  kiinnostus 

puunhoitoon  liittyviin asioihin  on 

nostanut  esille tarpeen  kerätä myös  

omaa kansallista tutkimustietoa. 

Metla,  Ympäristöministeriö  ja 

Helsingin  kaupunki aloittivat 

yhteistyönä  kaupunkipuiden  la- 

hotutkimuksen vuonna 2001. 

Tutkimuksen keskeinen  tavoite on  

kerätyn  materiaalin perusteella  

analysoida,  mikä on kaupun  

kipuiden  ulkoisten vaurioiden ja  

puun sisäisen lahon suhde Suomen 
olosuhteissa. Tutkimuksessa sel  

vitetään myös,  miten tärkeimmät 

kaupunkipuulajimme  lehmus,  koi  

vu ja vaahtera lahoavat erilaisten 

kolhujen  seurauksena. Tutki  
muksen valmistuttua aiheesta teh  

dään väitöskirja sekä kuvitettu 

laho-opas  käytännön  puunhoidon  
ammattilaisille. 

Kaupunkipuiden  lahoa tut  
kitaan samoilla menetelmillä kuin 

metsäpuiden  lahovikaisuutta. Kau  

punkipuiden  kallisarvoisuudesta 

johtuen lahoanalysointi  tehdään 
kuitenkin puuyksilöittäin  koko 

rungon alueelta. Puille tehdään 

myös  digitaalikuvaus  ja näytteen  

otto sieniviljelmiä  varten.  

Huonokuntoisuuden  

syyt  vaihtelevat  

Tutkimuksen  aineisto muodos  

tuu kaupunkipuista,  jotka on 
kaadettu tai kaadetaan Helsingin  

kaupungin  alueella. Kaadettuja  

puita  on  tutkimusaineistossa tällä 
hetkellä 173, näistä 37 lehmusta, 

67 koivua,  ja 69 vaahteraa. Val  

taosa  puista  oli ennen kaatoa teh  

dyissä  kuntoarvioinneissa todettu 

riskipuiksi.  Pieni osa  puista  kaa  
dettiin puiston  peruskorjauksen  tai 

muun rakennustoiminnan takia. 

Tutkimusaineiston puista  enem  
mistö oli yli 60 vuotta  vanhoja.  

Huonokuntoisuuden keskei  

simpiä syitä on tutkimuksessa 

selvitetty puulajeittain.  Leh  
muksella huonokuntoisuuden ai  

heuttaa usein tyvellä  esiintyvä  

lattakääpä  (Ganoderma lipsiense)  

ja rungossa olevat onkalot. 
Koivulla yleisimmät ongelmat  

ovat  pakkashalkeamat  ja  lahonneet 

oksanleikkuukohdat,  joissa  esiin  

tyy pakurikääpää (Inonotus 

obliquus) tai pökkelökääpää  

(Piptoprus  betulinus). Vaahteralla 
huonokuntoisuuden syy  on usein 

sen oksien  haarakohta,  joka  repeää 

helposti. Repeämisriskiä  lisää 
vaahteralla erittäin yleisesti  esiin  

tyvä vaahterankääpä  (Rigidoporus  

populinus ). 

Mainittavia sienihavaintoja  

ovat lisäksi olleet karstasyylä  

( Ustulina deusta) ja kääpäorakas  

(Climacodon septentrionalis).  

Kääpäorakasta  on  esiintynyt  koi  

vussa ja vaahterassa. Sen ai  
heuttama laho on valkoista ja 

tikkuista,  mutta  ei kovin nopeasti  
leviävää. Karstasyylä  puolestaan  

on esiintynyt kaikissa  tutki  

muspuulajeissa.  Sitä pidetään  

Keski-Euroopassa  erittäin vaa  
rallisena lehtipuiden  lahottajana.  

Kääpäorakas  (Climacodon  

septentrionalis)  on yksi  

näyttävimmistä  kaupunkipuiden  

lahottajista.  Se vaivaa puistoissa 

erityisesti  vanhoja  vaahteroita ja 

koivuja.  Kääpäorakkaan  

vaivaamat puut ovat  usein 

onttoja. 

Monesti puut ovat olleet kaa  
tohetkellä hyvin kauniita ja 

elinvoimaisia,  mutta sisältä vaa  
rallisen lahoja. Tällöin kaa  

topäätösten tekeminen on  erityisen  
vaikeaa ja päätös  vaatii hyvät 

perustelut. Toisaalta taas  monessa 

tapauksessa  puun kaatamisella on 
maisemaa parantava vaikutus, 
koska  kaadettava puu on ollut jo 

pahasti  ränsistynyt.  

Lisätietoja:  

Anna-Maija Hallaksela 
Metla/Vantaan  tutkimuskeskus 

p.  010  211  2689  

anna-maija.hallaksela@metla.fi 
www.metla.fi/hanke/707 1 / 
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Metinfo  Puulajit  
-  Ulkomaiset  havupuut 
ensimmäisenä  esittelyssä 
Teksti: Sanna Musto 

Kuva: Olavi Kurttio  

Metinfo  Metsätietopalvelu  

-kokonaisuus laajenee.  

Ensimmäinen osa uudesta  

puulajipalvelusta  esittelee  

ulkomaisia havupuita  ja 

niiden menestymistä  ja 

käyttöä  Suomen oloissa.  

Palvelu  avataan 

Internetissä maaliskuussa  

2003 osoitteessa 

www.m etla.fi/m e  tinf  o/  

puulajit/. 

Metlan tutkimustuloksiin ja 
asiantuntemukseen perustuvat 
Metinfo Metsätietopalvelut  tar  

joavat ajantasaista  tietoa metsistä,  
metsien tilasta ja metsien käytöstä.  

Uusimpaan  Metinfon "perheen  

jäseneen" on koottu tietoa ul  
komaisista havupuulajeista  ja 
niiden menestymisestä  Suomessa. 
Jatkossa  palvelua  laajennetaan  
muiden puulajien sekä erilaisten 
tutustumiskohteiden esittelyillä.  

Ulkomaisten puulajien menes  

tyminen  Suomessa on kiinnostanut 

metsäntutkijoita jo 1800-luvulta 
lähtien. Metlassa tutkimukset ul  

komaisista puulajeista käyn  
nistettiin 1920-luvulla. Tutkimuk  

sissa  haluttiin ensisijaisesti  sel  

vittää, löytyisikö  muualta puu  

lajeja, jotka pystyisivät  metsä  
taloudellisesti täydentämään  met  
siemme puulajivalikoimaa.  Metlan 
tutkimusmetsiin on myös perus  

tettu useita puulajipuistoja,  joissa  

Julkaisu:  

Silander, Veikko,  Lehtonen, Jukka  &  

Nikkanen,  Teijo.  2000.  

Ulkomaisten  havupuulajien menes  

tyminen Etelä-Suomessa  -  Metsäntut  

kimuslaitoksen  tiedonantoja 787 -  
ISBN  951-40-1754-4.  -  20,00 €  

Lisätietoja:  

Teijo  Nikkanen  

Metla/Punkaharjun tutkimusasema 

p.  010  211  4226 

teij  o.  Nikkanen  @ metla.  fi  

Metla/viestintä  

p.  010  211  2000  
info@metla.fi  

Metinfo  Puulajit  - www.metla.fi/metinfo/puulajit/  

voi pienellä  alueella tutustua  run  

saaseen valikoimaan eri  puulajeja.  

Nyt esittelyn  kohteena olevat 
vanhat ulkomaisten puulajien 

koeviljelmät  perustettiin  pääosin 
1920- ja 1930-luvuilla professori  
Olli Heikinheimonjohdolla.  Kun 

puulajiviljelmät 1990-luvun lo  

pussa olivat 70 vuoden ikäisiä, 

päätettiin koealueiden mittaus  
tulokset julkaista  raporttina.  "Ul- 

komaisten havupuulajien  menes  

tyminen Etelä-Suomessa" -jul  
kaisu  sisältää  täsmällistä,  mittauk  

siin perustuvaa tietoa lajien me  

nestymisestä  Suomen oloissa aina 
taimikkovaiheesta tukkipuumet  
sään. Jatkossa koeviljelmien  ke  

hitys ja viimeisimmät mit  
taustiedot löytyvät  päivitettyinä  
Metinfo Puulajit  -palvelusta.  

Palvelusta löydät 
• ulkomaisia havupuulajeja  ja tietoa niiden menestymisestä  Suomen oloissa 
• tietoa ulkomaisiin havupuihin  liittyvästä  tutkimuksesta 
• linkkejä  ja lisätietolähteitä. 

Jatkossa palvelua  laajennetaan  muiden puulajien  sekä  erilaisten tutustumiskohteiden esittelyillä.  
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"Ahaa-hetkiä" hakemassa 

NUORIA  TUTKIJ AKYKYJÄ  
METLASSA 

Teksti: Satu Himanen 

Kuvat: Françoise  Martz &  Jari Ilomäki 

Sebastiaan Luyssaert  

kenttätyössä  saastuneessa  
metsikössä Harjavallassa.  
(Kuva: Jari  Ilomäki) 

Metla kansainvälistyy  vuosi  vuodelta. Metlassa 

työskentelee vuosittain  5-15 ulkomaalaista  tutkijaa 

pidemmillä  tai  lyhyemmillä  pesteillä.  Ranskalainen  

Frangoise  Martz  ja belgialainen  Sebastiaan Luyssaert  

ovat  ensimmäiset  Metlassa Marie Curie  -apurahalla  

työskentelevät  tutkijat.  

Marie Curie -apurahat  ovat  osa 

Euroopan unionin tutkijoiden  
koulutusta ja 
liikkuvuutta edis  

tävää ohjelmaa. 
Henkilökohtaisia 

Marie Curie -apu  

rahoja  myönnetään 
vuodeksi tai kah  

deksi väitöskirjan  
tehneiden nuorten 

tutkijoiden  tutkija  
koulutukseen vie  

raissa  maissa.  Apuraha  tarjoaa  tut  

kijoille  mahdollisuuden työsken  
nellä ulkomailla heille sopivassa  

tutkimusryhmässä  ja toisaalta tut  

kimusryhmille mahdollisuuden 
saada uusia tutkijoita  joukkoonsa.  
Ranskalainen Francoise  Martz 

työskentelee  Marie Curie -stipen  
diaattina Metlan Rovaniemen 

tutkimusasemalla ja belgialainen  
Sebastiaan Luyssaert  Parkanon 
tutkimusasemalla. 

Kylmään  ilmastoon  

sopeutunut  koivujen  

tutkija  

Alsacesta kotoisin oleva 

Frangoise  Martz tuli Rovaniemelle 
helmikuussa 2000. Hän tutkii koi  

vujen sopeutumista  kylmään  il  

mastoon ekofysiologian,  bioke  
mian ja  molekyylibiologian  mene  
telmillä. Tutkimuksessa seurataan  

myös  koivun  rungossa tapahtuvaa  

fotosynteesiä.  " Fotosynteesi  kuo  

ren  alla olevissa  viherhiukkasia 

sisältävissä solukoissa on yksi  

koivujen  selviytymisen  edelly  

tyksistä näillä pohjoisilla le  

veysasteilla,  joilla lehdet ovat  puis  

sa  vain 3-4 kuukautta vuodessa", 

Martz kertoo. 

Tutkija  kehuu sopeutuneensa 
itsekin pohjoiseen  ilmastoon hy  

vin, kunhan mittari ei kovin  

pitkäksi  aikaa painu  alle -30  asteen. 
"Kaikkein ihmeellisintä tässä il  

mastossa on minulle se, miten 

jokainen  kuukausi on erilainen, 

yhteenkään  jaksoon  ei ehdi  kyl  

lästyä",  hän sanoo. 

Francoise Martz on opiskellut  

biologiaa Strasbourgin bio  

logisessa  yliopistossa  ja val  
mistunut tohtoriksi vuonna 1997 

kasvimolekyylibiologiasta.  Rova  
niemellä Martz huomasi yllättäen 
olevansa yksi harvoista labo  
ratoriossa työskentelevistä  tut  

kijoista  -  molekyylibiologian  tutki  
mukset hän aloitti perustamalla  
laboratorion lähes tyhjästä.  
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Aiemmin perustutkimusta  tehnyt  
Martz nauttii nyt  soveltavasta 
tutkimuksesta. "Vaikka moni met  

säntutkija  ei varmaankaan pitäisi  
tutkimusaihettani soveltavana", 

hän lisää. 

Martzin Marie Curie -apuraha  
riittää huhtikuun loppuun  saakka.  

Kiinnostus käynnissä  olevan  tut  
kimuksen jatkamiseen,  elämisen 
laatu Rovaniemellä ja muutamat  
muut henkilökohtaiset syyt  ovat 

saaneet hänet suunnittelemaan 

pidemmäksi  ajaksi jäämistä.  

Metsäntutkimus  osana  

elämänlaatua  

Gentin yliopistosta vuonna  
2001  tohtoriksi väitellyt  Sebastiaan 

Luyssaert  on työskennellyt  Par  
kanon tutkimusasemalla maalis  

kuusta 2002 lähtien. Marie Curie -  

projektiin  liittyen hän kehittää 
koivun  lehtianalyysimenetelmää  
tutkimalla koivun ravinnetaloutta 

saastuneessa  ja saastumattomassa  
metsikössä. 

Tämän lisäksi Luyssaert  on 

työskennellyt  yleiseurooppalai  

sessa  metsien terveydentilan  seu  

rantaohjelmassa.  Hänen tehtä  

vänään  on kehittää yhteistyössä  
Teknillisen Korkeakoulun tutki  

joiden  kanssa  menetelmää, jonka  

avulla seuranta-aineistoa voitaisiin 

käyttää  entistä perusteellisemmin  

hyödyksi.  Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on yhdessä  Marie 
Curie -projektin  kanssa  parantaa 

puiden  lehti-ja  neulasanalyysia  ja 
samalla lisätä ymmärrystä  lehtien  

ja neulasten kemiallisen koostu  
muksen muutosten  syistä.  

Luyssaert tuli Suomeen väi  

töskirjansa  tarkastajan,  Parkanon 
tutkimusaseman johtaja Hannu 
Raition houkuttelemana. "Hän 

kertoi minulle Metlan tarjoamista  
mahdollisuuksista ja kannusti 

myös hakemaan apurahaa,  josta 
itse en ollut aiemmin edes kuullut." 

Apurahahakemusta  tehdessään 
Sebastiaan Luyssaert  huomasi, 
ettei EU:n Elämänlaatu-ohjelmasta  

(Quality  of Life) tuettujen  tutki  
mussuunnitelmien joukossa  ollut 

juurikaan metsäntutkimukseen 

liittyviä  aiheita. "Olin hyvin  ylpeä,  
kun  tutkimusaiheeni hyväksyttiin  
niiden kaikkien  biotekniikan ja 

molekyylibiologian  tutkimusai  
heiden joukkoon",  hän myöntää.  

Sataprosenttista  

tutkimustyötä  

Ennen Metlaan tuloaan nuoret  

tutkijat tunsivat talon lähinnä 

tutkimusjulkaisujen tuottajana.  

Työskentely  Metlassa on eronnut  

molempien aiemmista kokemuk  
sista melkoisesti: yliopisto-opis  

kelijoiden  yhteistyö on vaihtunut 

hyvin, joskus  liiankin itsenäisesti 

työskentelevien  tutkijoiden  työyh  
teisöön. Metlassa myös  tutkijoiden  
keski-ikä  on  hieman korkeampi.  

Tutkimusmaailman kieli on 

englanti,  mutta  silti  voisi kuvitella, 

Franqoise  Martz  tutkii koivujen  

sopeutumista  kylmään  ilmastoon. 

(Kuva: Françoise  Martz)  

että suomenkielen taidottomuus 

olisi este. Joskus siinä on kuitenkin 

myös  positiivisia  puolia.  "Koska 
suomenkielen taitoni rajoittuu  noin 
400 sanaan,  en juurikaan osallistu 
kokouksiin  ja  vältyn  kaikenlaisilta 

ylimääräisiltä mutta välttämät  
tömiltä työtehtäviltä.  Niinpä  voin  
kin  keskittyä  sataprosenttisesti  

tutkimustyöhöni," Sebastiaan 

Luyssaert  iloitsee. 

Marie  Curie  - 

kokemuksia  ja 
kontaktiverkon  

rakentamista  

Marie Curie -hanke on ollut 

hyödyllinen  kokemus. Francoise 
Martz pitää tutkimushankkeen 
vetämisestä  saamaansa kokemusta 

kallisarvoisena. "Olen tehnyt  kai  
ken tutkimussuunnitelmasta ja 
rahoituksen hakemisesta lähtien 

itse,  hän sanoo,  mutta kiittelee 

samalla Kolarin tutkimusaseman 

johtaja  Marja-Liisa Sutiselta 

saamaansa apua. Sebastiaan 

Luyssaert  pitää  apurahaa  hyvänä  

mahdollisuutena rakentaa itselleen 

henkilökohtaista kontaktiverkkoa. 

Paitsi ammatillisesti,  kansain  

välistyminen kasvattaa myös  

henkisesti. Ohjelman  kautta  oppii  

huomaamaan, että Euroopassa  on 
vielä paljon kulttuurien moni  

muotoisuutta. "Minä ainakin ha  

luaisin viedä suomalaisen työ  
kulttuurin parhaita  puolia mu  

kanani, kun lähden",  Luyssaert  

sanoo. 

Molemmat tuntuvat pitävän 
kovasti työstään.  "Uskon, että tut  
kimuksella on mahdollista edistää 

metsien ja luonnon asemaa  yhteis  

kunnassamme",  sanoo Luyssaert.  
Molemmat pitävät  Marie Curie -  

apurahan  saamista yhtenä tut  

kijanuransa  hienoimpina  hetkinä. 
Siitäkin tosin vie vielä voiton se 

kaikkien tutkijoiden tuntema  

"Ahaa-hetki", jolloin tutki  
musaineiston salat viikkojen  tai 
kuukausien epätietoisuuden  jäl  
keen viimeinkin aukeavat. 

Marie Curie -tutkijan  työmaa 
-  Sebastiaan Luyssaert  tutkii  

koivujen  ravinnetaloutta tässä 

hämeenkyröläisessä  koivikossa.  
(Kuva: Jari Ilomäki) 
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Metlan  vaihde  010  21 1 1  

- uusi  puhe-  ja  tietoliikenneratkaisu toi  
uudet  puhelinnumerot  koko  Metlaan  

Kevään 2003 aikana  kaikki  

Metlan tutkimuskeskukset  

ja -asemat eri  puolella  

Suomea siirtyvät  uuteen 

puhe-  ja tietoliikenne  

järjestelmään,  jonka  

myötä  kaikki  

puhelinnumerot  -  lanka- ja 

matkapuhelinnumerot  -  

muuttuvat. 

Uudistus on mittava, mutta 

vaihtoehtojakaan  ei ollut, toteaa  
Metlan kiinteistöistä vastaava  ra  

kennusmestari Jarkko  Jokinen, 

joka vastaa  projektin  toteutuksesta. 
Yli  puolet  lähes tuhannesta met  

lalaisesta oli auttamattomasti 

vanhentuneen tekniikan varassa.  

Aikaisemmin puhelinjärjestelmiä  
uusittiin paikallisesti  ja  sopimukset  

operaattoreiden  kanssa tehtiin 
erikseen  joka  paikkakunnalla.  Tie  
toliikennekin oli hidasta. 

Puhelinjärjestelmän  uudista  
mista päätettiin  tarkastella Met  
lassa  kokonaisuutena. Tavoitteena 

oli saada samat  nykyaikaiset  pal  
velut jokaisen  metlalaisen käyt  
töön sekä  yhtenäistää  numerointi 
koko Metlassa. Tänä keväänä  to  

teutettavassa  uudistuksessa nämä 

tavoitteet täyttyvät,  kun Suomen 
suurin puhe-  ja  tietoliikenteen yh  

distävä,  VoIP-tekniikalla toteutettu 

puhelinjärjestelmä rakennetaan 
Metlan käyttöön.  Järjestelmän  toi  
mituksesta vastaa ElisaCom Oy  ja 

teknologiasta  Siemens. 

-  Ratkaisun hienous piilee  siinä, 
että  se on todella vain  yksi  jär  

jestelmä,  joka  yhdistää ympäri  

Suomea 19 toimipistettä erilaisine 
henkilömäärineen. Se on esimerk  

ki toteutuksesta, jossa puhelut  
kulkevat vahvasti dataverkossa.  

Ratkaisu on herättänyt myös  
kansainvälistä kiinnostusta, kerro  

taan Siemensiltä, joka toimittaa 

puheverkkoratkaisun  
laitteistot,  ohjelmistot  

ja päätelaitteet kaik  
kiin Metlan toimi  

pisteisiin.  

Metlassa uskotaan 

uudistuksen helpot  

tavan myös sisäistä 
tiedonkulkua ja  yhteydenpitoa  sekä  

monipuolistavan  palvelu-mahdol-  

lisuuksia,  kun  kaikki  met-lalaiset 

voivat uuden järjestelmän  myötä 
soittaa toisilleen suoraan ala  

numeroilla. Myös tietolii  

kenneyhteydet  nopeutuvat, ja uu  
sia  palveluita  kuten puheposti  ote  
taan käyttöön.  

Tärkeää on myös  asiakkaille 

avautuvan kontaktipinnan  laaje  
neminen: 

- Uusi  puhelinjärjestelmämme  
tukee palvelukulttuurin  kehit  
tämistä. Metlassa oleva tieto on 

helpommin  ja nopeammin hyö  

dynnettävissä,  kun  esimerkiksi  ky  

selyt voidaan yhdistää  suoraan 

parhaalle  asiantuntijalle.  Aikai  
semmin se oli mahdotonta pel  
kästään siksi,  että meillä oli  useita 

erillisiä puhelinvaihteita,  joista ei 
ollut suoraa yhteyttä toisiinsa,  
toteaa Jarkko Jokinen.  

Uudet numerot otettiin en  

simmäiseksi käyttöön  pääkaupun  
kiseudulla helmikuun alussa,  huh  

tikuun alussa uusi valtakunnallinen 

yritysnumerointi  kattaa koko  Met  
lan. Metlalaisten uudet yhteys  
tiedot löydät  parhaiten  Internet  
sivuiltamme: 

www.metla.fi /yhteystiedot/  

Metla/vaihde  010  2 1 1 1 

Metla-info 010  2 1 I 2000  

sähköposti  

info@metla.fi  

Teksti: Martti Venäläinen 

Kuvat: Jouko Lehto ja Martti 
Venäläinen 

"Tee itsellesi  arkki  

honkapuista,...ja  tervaa se  

sisältä  ja  ulkoa.  
"

 Näin 

kerrotaan  1930-luvun  

Raamatun 

suomennoksessa Nooan 

saamista ohjeista.  

Käännös kuvaa  hyvin  sen 

ajan  ihmisten  vankkaa  

perimätietoa  oman 

asuinseutunsa puulajien  

käyttöominaisuuksista:  

kun kosteudelle  alttiina 

olevaan  rakennelmaan  

tarvittiin  lahonkestävää 

puuta, suomalainen haki 

sitä männiköstä.  

Lisäsuojaa  kosteutta,  

hometta  ja  lahoa  vastaan 
saatiin  biokyllästeellä,  

männyn tervalla. 

Nopeasti  lahoavien ja työläästi  

korjattavien  laituritolppien,  rata  

pölkkyjen  ja johdinpylväiden  

yleistyminen  pakotti  ihmisen kek  
simään tehokkaita lahontorjunta  

aineita,  jotta puun luontaista käyt  
töikää saatiin jatkettua. Kivihii  
litervan eli kreosootin  lahonesto  

vaikutuksen keksiminen 1830-lu  

vulla saattoi olla sattuma, mutta 

sen jälkeen vahvoihin myrk  

kyvaikutuksiin  perustuvia  metal  

lisuolakyllästeitä  on kehitelty  mää  
rätietoisesti. Nykyisin  kyllästeiden  

kehittelyssä  tähdätään tehon ohella 

myös  ympäristöystävällisyyteen.  

Luonnollinen  

vaihtoehto  kyllästeille  

Kyllästetyn  puutavaran saata  

vuus  ja edullisuus ovat  johtaneet  

myös turhaan kyllästysaineiden  

käyttöön.  Nyt kuluttajien  tottu  
mukset ovat vähitellen muuttu  

massa ympäristönsuojelun  ja 
ihmisen oman terveyden  kannalta 

järkevämpään  suuntaan. Muu  
toksen  nopeuttamiseksi  ympä  
ristösäädöksiä  on kuitenkin jou  
duttu jatkuvasti kiristämään. Esi  

merkiksi vuonna 2002 tulivat voi  

maan määräykset  käytöstä  pois  
tetun kyllästetyn  puutavaran kä  
sittelemisestä ongelmajätteenä. 

Puutuotteiden kilpailukyvyn  

kannalta on  tärkeää, että  tehokkaita 

suoja-aineita  voidaan edelleen 

käyttää  kohteissa,  joissa  vaaditaan 

Metlan  puhelinnumerot  muuttuvat.  

Uusi  vaihde  010 2111 

käytössä  koko  Metlassa 

huhtikuuhun 2003 mennessä. 
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Puisen  sillan  tukipaalut ovat 

pahemmin  alttiina lahonvaaralle kuin  

kansirakenteet.  Kannen  puutavaran  ei 
välttämättä tarvitse olla kaikkein 

kestävimpään  luokkaan  kyllästettyä  
(Kuva:  Martti  Venäläinen) 

-  luonnon  omaa kestopuuta?  
Vanhojen  mäntyjen  rungoissa  sydänpuuosuus  voi olla  huomattavan suuri, 
iestävin sydänpuu  on heti vaalean ja pihkoittuneen  mantopuun alla. 
Kuva: Jouko Lehto) 

ehdotonta ja tasaista kestävyyttä.  
Toisaalta on tärkeää, että  kulut  

tajille on tarjolla  miedommilla te  
hoaineilla tai luonnon omilla 

kyllästeillä,  kuten mäntyöljyllä  kä  

siteltyä  puuta.  Sellaisella on koh  
tuullisen pitkä käyttöikä  vähem  

män vaativissa kohteissa,  kuten 

kotipihojen  puurakennelmissa,  joi  

ta sade vapaasti  kastelee, mutta 

jotka eivät ole jatkuvassa  maa  
kosketuksessa.  Näihin kohteisiin 

sopii  hyvin  myös luontaisesti la  
honkestävä männyn sydänpuu.  

Nykyajan  euronormi luokittelee 

männyn sydänpuun lahon  

kestävyydeltään  keskinkertaiseksi  

ja samalla lahonkestävänä tun  

netun  lehtikuusen veroiseksi. 

Tutkimuksissa halut-  

tiin mitata sahatun ja  kui  

vatun puutavaran lahon  

kestävyyttä,  mutta toi  

saalta koepuut  haluttiin säilyttää  

seur. sivulle p 

Lahon  kestävyys  
kulkee  suvussa  

Metlan Punkaharjun  tutki  
musasemalla on viiden vuoden 

ajan tutkittu männyn  sydän  

puutavaran lahonkestävyyden  
vaihtelua ja periytymistä.  Tutki  
mushankkeessa selvitettiin myös  

lahonkestävyyden  ke  
miallista ja fysikaalista  

taustaa sekä lahon  

kestävyyden  mittaamista. 
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ed.  sivulta � 

jatkokäyttöä  varten  elävinä. Nämä 
kaksi  tavoitetta toteutuivat, kun  

sydänpuunäyte  otettiin pysty  

puusta  kasvukairalla ja kuivatettu 
kairanlastun pätkä altistettiin la  

hottajasienelle laboratoriossa. La  

hottajana  kokeissa  käytettiin kel  

larisientä (Coniophora  puteana),  
monelle remonttimiehelle tuttua 

ruskolahottajaa.  

Tulosten mukaan lahonkes  

tävyydessä  on huomattavia eroja  
eri puuyksilöiden  välillä. Sydän  

Vihertävä värisävy  kielii,  että 
keinun  puutavara on kyllästetty  

metallisuolakyllästeellä.  Kun  

tämä keinu hajoaa,  puujäte ei 

kelpaa  saunapuuksi  vaan  se  on 
toimitettava erilliskeräykseen.  
(Kuva:  Martti Venäläinen) 

puultaan  lahokestävien ja siten 
arvokkaiden  puuyksilöiden  esiin 
seulomiseen on vain löydettävä  

sopiva  menetelmä. Lisäksi  lahon  

kestävyyden  havaittiin periytyvän  
melko  voimakkaasti,  joten  metsän  

viljelyaineiston  jalostuksella  voi  
daan vaikuttaa tulevaisuuden tuk  

kimetsien  arvoon. 

Pihka  ei  suojaa  

kuollutta  puuta  

Lahoamisnopeuteen  vaikutta  
vista tekijöistä  merkittävimmäksi 
osoittautui tiettyjen fenoliyh  

disteiden, stilbeenien, pitoisuus,  

joka vaihteli nuoren  rungon sy  

dänpuussa  4-8 mg/cm 3
.  Vanhassa 

rungossa stilbeenejä  on runsaim  
min sydänpuun  uloimmassa osas  

sa.  Rungon  kestävin  osa  onkin heti 
lahonalttiin pintapuun alla,  eikä 

rungon ytimessä, kuten voisi 

olettaa. Vaikka juokseva  pihka  on 

elävän  puun tärkein puolustusaine,  

kuolleen puutavaran lahoamis  

nopeuteen pihkapitoisuus  vaikut  

taa melko vähän. 

Hanketta koordinoineen Punka  

harjun  tutkimusaseman lisäksi  mu  

kana olivat Metlan Vantaan, Suo  

nenjoen  ja Joensuun yksiköt,  VTT 
Rakennustekniikka sekä Kuopion  

yliopiston  ekologisen  ympäristö  
tieteen ja sovelletun fysiikan  
laitokset. Hanke kuului Suomen 

Akatemian rahoittamaan Wood 

Wisdom  -tutkimusohjelmaan.  Tut  
kimusten tulokset on kirjattu 
kahdeksaan tieteelliseen raport  

tiin, joista viimeisimmät jul  
kaistaan tämän vuoden aikana. 

Päätulosten yhteenveto  on esitetty  

tuoreessa  väitöskirjassa.  

Se, miten männyn sydänpuun  

lahonkestävyydestä  saatua  uutta 

tietoa voidaan soveltaa puutavaran 

seulonnassa ja jalostusaineiston  

valinnassa, vaatii jatkotutkimus  

ta, joka on parhaillaan  käynnis  

tymässä.  Lisäksi olisi tarpeen 

tutkia erilaisten kasvupaikkojen  ja 
metsänhoitotoimien vaikutusta 

sydänpuun  määrään ja laatuun. 

Lisätietoja:  
Martti  Venäläinen  ja 
Anni  Harju 

Punkaharjun tutkimusasema 

puh. 010 2111  (vaihde)  

http://www.metla.fi/hanke/3220/ 

Kirjoittajan  väitöskirja  "Decay  
resistance of heartwood timber as  

a quality  characteristic in Scots  

pine breeding.  Seloste: Sydän  

puutavaran lahonkestävyys  laatu  
ominaisuutena männynjalostuk  
sessa"  (Metsäntutkimuslaitoksen  

tiedonantoja  880) tarkastettiin 
Suomen metsämuseo ja metsä  
tietokeskus Lustossa 23.1.2003. 

Väitöskirjaa myy Metsäntut  
kimuslaitoksen kirjasto  

(p.  010 211 2200). 

Kaikki  Punkaharjun  tutkimusaseman 

tutkijat  väitelleitä 
Teksti: Satu Himanen 

Piirros: Anna Seppo 

Edellisen artikkelin kirjoittaja 
Martti Venäläinen väitteli tam  

mikuun lopussa  sydänpuutavaran  

lahonkestävyydestä  laatuominai  

suutena  männynjalostuksessa.  Ve  
näläisen väitöstilaisuuden jälkeen  
kaikki yhdeksän  Punkaharjun  
tutkimusaseman vakinaista tutkijaa  

ovat väitelleitä. Ensimmäisenä 

heistä väitteli Hely Häggman  

vuonna 1987 ollessaan 

vielä Kolarin tutki  

musaseman palkka  
listoilla. 

Punkaharjun  tutki  

musasema  on kansain  

välisesti  tunnettu  met  

sägeneettisen tutki  
muksen yksikkö,  joka  myös  so  
veltaa tutkimustuloksia käytännön 

metsänjalostuksen  tarpeisiin.  Tut  
kimusasemalla tehdään erityisesti 

biotekniikkaan, kestävyysjalos  

tukseen,  siemenviljelystutkimuk  

seen,  ulkomaisten puulajien  kas  
vatukseen ja puun laatuomi  
naisuuksiin  liittyvää  tutkimusta. 

Miksi sitten juuri  Punkaharjulla  

on innostuttu tekemään väitös  

kirjoja?  Onko aseman ilmapiirissä  
tai työyhteisössä  jotain, joka 

inspiroi - sitä ei  kukaan ole 
varsinaisesti selvittänyt.  Vuonna 
1990 väitellyt  Matti Rousi muis  
telee omia motiiveitaan seu  

raavasti:  "Tein jo silloin paljon  yh  

teistyötä ulkomaisten ja koti  
maisten yliopistojen  kanssa.  Tun  
tui siltä,  että "puhevalta"  kansain  
välisissä tutkijaryhmissä  ja ko- 

kouksissa  edellytti tutkinnon suo  
rittamista." 

Osaltaan innoituksen takana voi 

olla myös  tieteen tekemiseen kuu  
luva kilpailuhenki:  tutkijat  kilvoit  
televat niukoista resursseista,  kun  

vain parhaat  hakemukset saavat  

ulkopuoliset  rahoituslähteet puolel  
leen. "Punkaharjun  tutkimusaseman 
sisällä kilpailu on kuitenkin  ollut 
rakentavaa ja toisia tutkijoita on  
avustettu ja rohkaistu",  sanoo 
Rousi,  vaikka  myöntääkin,  että  työ  
kavereita on joskus hieman pai-  

nostettukin väitöskirjan  loppuun  
saattamisen  raskaalla  tiellä.  

Kolmen viimeisimmän väi  

töskirjan  tekijän  työtä  vauhditti se, 

että he  saivat vapautuksen  käy  
tännön  jalostustyön  vastuusta  ja 

pystyivät  keskittymään  lähes  yk  
sinomaan tieteen tekoon", Rousi 

kertoo. Jokainen väitöstilaisuus on 

ollut koko henkilökunnan yhtei  

nen juhlahetki,  jota muistellaan 
vielä pitkään.  
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Teksti:  Merja Lindroos 
Kuvat: Pentti Potkonen ja Merja 
Lindroos 

Kolin kansallispuiston  

opastuskeskus,  Luontokes  

kus  Ukko,  on  nyt  toiminut 

täysin  palkein  kohta  kolme  

vuotta. Iso talo teettää 

paljon  työtä,  etenkin kun 

se  edustaa  asiakasluvussa  

valtakunnallista huippua. 

Metla hoitaa koko  Kolin 

kansallispuistoa  kuuden  

vakinaisen  henkilön  voi  

min,  joista yksi  työsken  

telee  päätoimisesti  luon  
tokeskuksessa.  Tällä 

yhdellä  on hyvät  oltavat,  

sillä  kavereina on joka 

ikinen  päivä  useampi 

ystävä, Ukko-Kolin  Ystävä.  

Tukiyhdistys  

kansallispuistoon  

Nelisen vuotta sitten ei vielä 

ollut tietoa ystävistä.  Vuoden 1999 

lopussa uusi luontokeskus oli 
valmistumassa Ukko-Kolin laelle 

juuri peruskorjattuna  avatun Hotel  
li Kolin kupeeseen  ja luvassa  oli 
vain Metlan taloon osoittama luon  

tokeskuksen hoitajan virka eikä 

määrärahoja muuhun henkilös  

töön.  Ison talon tarpeisiin se ei ol  
lut paljon  ja niin ryhdyttiin  ympä  
ristöministeriön ehdotuksesta 

miettimään sopivaa  mallia lisähen  
kilöstön värväämiseksi. Vaihto  

ehtoina puntaroitiin  osakeyhtiön,  
osuuskunnan ja  yhdistyksen  perus  
tamista. Vaakakuppi  painui  lopulta  
kansalaistoimintaa edistävän tuki  

yhdistyksen  eduksi. Idea oli Suo  

messa  uusi ja innostava, muualla 
maailmalla tyyli  jo tunnetaan.  Esi  
merkiksi eräillä Euroopan ja 
USA:n  kansallispuistoilla  on tuki  

yhdistyksiä,  joiden jäsenet tekevät 

työtä puistoissa  joko  niiden hy  
väksi  tai sillä työllä elääkseen. 

Ukko-Kolin Ystävät ry  perus  
tettiin runsaat  puoli  vuotta  ennen 
Luontokeskus Ukon avaamista,  
marraskuussa 1999. Yhdistys  muo  
dostui  pääasiassa  kolilaisista,  osa  

tuli mukaan silkasta kiinnos  

tuksesta,  osa  työpaikan  toivossa.  

Yhdistyksen  tavoitteeksi kirjattiin 

vaarakarjalaisen  luonnon- ja kult  

tuuriperinnön  suojelun  ja hoidon 

edistäminen,  tutkimuksen ja ym  

päristökasvatuksen  edistäminen 
sekä  luonto- ja kulttuurimatkailun 

ja Kolin kansallispuiston  toi  
minnan tukeminen. Yhdistyksen  

perustamisen  jälkeen  asiat  etenivät 

nopeasti. Valtaosa yhdistystä  

perustaneista  jäsenistä  lähti mu  

-  Ukko-Koi  in  Ystävät ry  Metlan  

kumppanina  Luontokeskus  Ukossa 

Osa  asiakkaista  päät-   
tää tutustua  paremmin  
luontokeskukseen ja  os  

taa  itselleen Ukon  Pas  

sin. Passi avaa ovet luontokes  

kuksen  erityispalveluihin:  korkea  

seur. sivulle  

kaan puolisen  vuotta  kestäneeseen 

opastoiminnan koulutusohjel  

maan,  ja kevään kuluessa valikoi  
tui luontokeskuksen tulevien op  

paiden  joukko.  Kun  Ukko  avattiin 

21.6.2000, ovella seisoijuhlavissa  
sinivalkoisissa työasuissaan  yksi 
metlalainen ja viisi "ystävää".  
Ystävät olivat  aloittaneet Ukossa  

puolentoista  vuoden koeajan.  

Ukon  Passi  on  jo 
käsite  

Luontokeskus Ukko sijaitsee  
Ukko-Kolin lakialueella yhdessä 

Hotelli Kolin ja ohjelmapalvelu  
välinevuokraamo Retkituvan kans  

sa.  Nämä palvelut  sijaitsevat  vaati  
valla paikalla,  keskellä  kansallis  

puistoa,  suomalaista kansallismai  

semaa ja vanhaa, arvokasta mat  
kailukohdetta. Luontokeskuksessa  

käy  nyt alkuinnostuksen tasaan  
nuttua vuosittain noin 60 000 

asiakasta, ja se vetää vertoja 
suurille kansainvälisille luon  

tokeskuksille. Asiakasrakenne on 

monipuolinen.  Luontokeskuksen 

palveluja käyttävät yksittäiset 

matkailijat, perheet,  erilaiset ryh  

mät, leirikoululuokat, reppukansa  

ja kokousväki.  Asiakkaista suuri 

osa  pysähtyy  Ukon maksuttomaan 
matkailuinfoon ja saa siinä tar  
vitsemansa tiedot reiteistä, la  

duista,  majoitusmahdollisuuksista  

ja aikatauluista. Oppaiden  paikal  
listuntemusta on  kiitelty  

ja iloista asennetta  
muistettu asiakaspalaut  

teessa.  

UKOSSA ON AINA 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 

Luontokauppa  l  akassa  myyllään maakunnan käsityöläisten  
tuotteita ja luomi/herkkuja.  Ukko-Kolin Ystävien leirikoulusiltteeri 
Kirsi Sihvonen (vas.)  saa lisätietoja  I  kon  oppaalta, , jj • 
Irja-Leena  Lpveuilta  (oik.).  (Kuva:  Merja Lindroos) 

•  
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ed.  sivulta � 

Luontokeskus Ukko  

(Kuva:  Pentti Potkonen) 

tasoisiin näyttelyihin,  mediastu  
dion palveluihin  ja upeisiin  kuva  

ohjelmiin.  Ostamalla passin  asia  

kas  kantaa oman kortensa kekoon 

ja osallistuu näin Ukon opastus  

palvelun  kustannuksiin eli Ukko-  
Kolin Ystävät ry:n henkilöstöku  
luihin ja sitä kautta Kolin paikal  

lisväestön työllistämiseen.  Ukon 
Passin kautta saatu tulo on Ys  

tävien pääasiallinen  tulonlähde. 
Ukon passin  lisäksi  Ystävät pyö  
rittävät  luontokeskuksen Luonto  

kauppa  Vakkaa, jossa on myy  
tävänä maakunnan käsityöläisten  
tuotteita ja luomuherkkuja.  Ystävät 
huolehtivat myös  Ukossa jär  

jestettävien  tilaisuuksien kokous  

palveluista  ja -tarjoiluista.  Myös 
siivoustuntien vuotuinen määrä  on 

huomattava.  

Pieni osa  kävijöistä  jaksaa  ih  
metellä sitä,  miksi Luontokeskus 

Ukossa  on maksullisia  alueita. Op  

paat jaksavat selittää tukiyh  

distyksen toimintaperiaatetta  ja 

perustella  Ukon Passin olemas  
saoloa kyselijöille.  Asiakkaan vas  

tuun  ja paikallisyhteisön  mukaan 
ottamisen korostaminen kantaa 

hedelmää, sillä luontokeskuksessa  

kerättävän asiakaspalautteen  mu  
kaan systeemiin ollaan kuitenkin 

tyytyväisiä  ja passin  hintaa pi  
detään kohtuullisena. 

YYY:Ystävät  - 

Y  mpäristökasvatus  

-Yhteistyö  

Kolin kansallispuistoa  
ei aiheetta luonnehdita 

tutkimuksen, ympäris  
tökasvatuksen sekä luon  

to-  ja kongressimatkailun  

puistoksi.  Puiston ilma  

piiri on kansainvälinen ja uudis  
tuksille avoin. Yhteistyötä eri 

oppilaitosten  ja organisaatioiden  
kanssa on runsaasti. Ympäris  
tökasvatus  kansallispuistossa  hyp  

päsi aimo askeleen eteenpäin  
vuoden 2001 lopussa,  kun  Ukko-  
Kolin Ystävät  ry  perusti  EU/ 
Leader -  rahoitteisen Kolin lei  

rikoulu-hankkeen. Yksin ei lin  

nakkeessa pärjää  vaan  luotetaan 
verkoston voimaan. Leirikou  

luhanke kokoaa yhteen Kolin 
alueen ja myös lähikuntien 

leirikoulupalveluista  kiinnos  

tuneet  matkailuyrittäjät ja muut 
tahot. Hanketta koordinoi Ukosta  

käsin  Ystävien leirikoulusihteeri, 

jonka vastuulla on ohjelma  

tarjonnan sisällön koostaminen 

(luonto-  ja teemapolut) sekä  pa  
kettien markkinointi ja junailu. 
Leirikouluhanke tavoittelee nyt  

opettajia  ja Suomen nuorisoa, 

joita toivotaan Kolille bussi  
lasteittain. Ukko-Kolin Ystävät  ry 

on  tässä  paljon  vartijana:  menes  

tyksellinen ympäristökasvatus  
toiminta ja lisämarkkojen  ohjaa  
minen alueen yrittäjille on yhdis  

tyksen tähänastisen toimintahisto  
rian kenties merkittävin työsarka.  

Metlan  jaYstävien 

kelpo  kumppanuus  
tunnetaan 

kauempanakin  

Ukko-Kolin  Ystävät on yksi  
Kolin lukuisista yhdistyksistä.  Ys  

tävät eivät toiminnallaan tavoittele 

voittoa,  riittää kun  toimeen tullaan 

ja muutama kyläläinen  on näin 

saanut  itselleen haastavan työ  

paikan  ja toimeentulon. Mahdol  
linen voitto käytetään  kansal  

lispuiston hyväksi: luontokes  

kuksen  pysyvässä  näyttelyssä  ko  
meilee aito Järnefelt ja talon 
toisessa näyttelyssä mystinen, 

nykytaidetta  edustava taikarumpu  
"Ukko puhuu".  Lisäksi Ystävät 
ovat osakkaana Kolin kylällä  si  

jaitsevassa vanhassa kauppa  

kiinteistössä,  jossa  esitellään muun 

muassa  kansallispuiston  projekteja,  
kuten parhaillaan  käynnissä  olevaa 
sataman kehittämishanketta. 

Järjestely,  jossa  Metla on talon 
isäntänä kumppaninaan  Ukko-  
Kolin Ystävät ry:n henkilökunta, 

on osoittautunut toimivaksi. Ys  

tävien puolentoista  vuoden koeaika 
vaihtui vuonna 2002 pysyväksi  

kumppanuudeksi.  Myös likeiset 

ministeriöt, ympäristöministeriö,  

maa-ja  metsätalousministeriö sekä  
luontokeskuksen kansallisesta 

rahoituksesta vastannut  työhallinto 
näkevät  tehdyt  ratkaisut  toimivina. 

Tukiyhdistyksen  toiminnasta ol  
laan muutenkin hyvin kiinnos  

tuneita, mallia on käyty  ihmet  
telemässä ympäri Suomea. Kiel  
teisiä puolia  saa  hakea, myönteisiä  

puolia  sen sijaan  löytyy  enempiä  
miettimättä: yhdistys  työllistää  5- 
6 kolilaista ympäri  vuoden; luon  
tokeskuksen aukioloajat ovat 

joustavan  henkilökunnan ansiosta 
valtakunnallista huippua,  sillä talo 

on avoinna joka  päivä klo 10-17 - 
kesän sesonkiviikkoina klo 9-19. 

Tervetuloa -  jokainen  päivä  on 

ystävänpäivä. 

Ukko-Koi  in  Ystävät  ry  

• Vuonna 1999 perustettu Kolin kansallispuiston  tukiyhdistys  
• Yhdistys  hoitaa Metlan kumppanina  luontokeskuksessa 

opastustoimintaa,  luontokauppaa  ja siisteyttä.  
• Työllistää  5-6 henkilöä 
• Liittymismaksu  17 €/hlö, Jäsenmaksu 17 €/vuosi/hlö. 
• Jäsen saa  vuosipassin,  joka oikeuttaa pääsyn  näyttelyihin  ja 

luontokeskuksen kuvaohjelmiin  sekä  muihin myöhemmin  tuleviin 

jäsenetuihin.  
• Jäseneksi voi liittyä maksamalla liittymismaksun  ja  jäsenmaksun  

yhdistyksen  tilille OP  508612-2404 

(HUOM!  Pankkisiirtolomakkeeseen täydelliset  yhteystiedot) 

Lisätietoja:  ukko@koli.inet.fi  

Teksti: Jaana Uusipuro  
Kuvat: Erkki  Oksanen 

Nykyisin  jo lähes puolella  

metsänomistajista  on 

voimassaoleva,  tilakoh  

tainen metsäsuunnitelma.  

Suunnitelmassa  esitetään 

metsän hakkuumah  

dollisuudet ja  hoitotarpeet  

sekä toimenpidesuositukset  

metsikkökuvioittani.  

Metsäsuunnitelma  on  yksi  

metsänomistajan  tär  

keimmistä  työvälineistä,  

johon  hän sijoittaa  mer  

kittävän  summan  rahaa  ja 

suunnitteluorganisaatio  

puolestaan  suuren  työ  

panoksen.  Jotta suunni  

telmasta  olisi  todella  

hyötyä  ja apua puu  

kaupassa  ja metsänhoi  

dossa,  metsänomistajan  on 

pystyttävä  tulkitsemaan 

sitä  ja löytämään  siitä  

kaikki  tarpeellinen  

informaatio.  Metsän  

omistaja  voi  halutessaan 

olla mukana alusta asti 

suunnitelman  laadinnassa  

ja  saada opastusta  sen 

käyttöön  suunnitelman 

valmistuttua.  Neuvonnalla 

voidaan parantaa  metsä  

suunnitelman  vaikutta  

vuutta  ja  sen vuoksi  sillä  

on  keskeinen  merkitys  

metsäsuunnittelussa. 

Lounais-Suomen ja Kaakkois-  
Suomen metsäkeskusten alueella 

tiedusteltiin vuosina 2001-2002 

vajaalta 400 metsänomistajalta  
vaikutelmia vastikään hankitusta 

suunnitelmasta sekä kontakteista 

suunnitteluorgani  s  aatioon.  Tulok  

set  osoittavat,  että suunnitelmaan 

tuotteena  ollaan melko  tyytyväisiä,  

mutta henkilökohtaisten kon  

taktien osalta metsäkeskuksilla on 

vielä parantamisen  varaa.  

Suunnitelman ulkoasu sekä  

karttojen  ja piirrosten selkeys  
koettiin metsäsuunnitelman vah  

vimmiksi  puoliksi.  Suunnitelman 
heikkouksina pidettiin sopi  
mattomuutta  maastokäyttöön  ja 
omille merkinnöille tarkoitetun 

tilan puuttumista. Hinta-laatu  

suhdetta  ja tietojen  luotettavuutta 

metsänomistajat  pitivät vaikeana 
arvioida. Nuoremmat metsän  

omistajat  pitivät suunnitelmaa 

helppokäyttöisempänä  ja sei- 



Metsäntutkimus  

13 

keämpänä  kuin iäkkäämmät, sa  
moin suurten metsälöiden omis  

tajat antoivat suunnitelmalle pa  

remman arvosanan.  

Metsänomistajat  
haluavat  mukaan 

maasto käy  nni  1 1  e  

Suunnitelma koettiin  tarpeelli  
seksi  erityisesti  hakkuu-ja  metsän  
hoitokohteiden valinnassa sekä  

puukaupan  suunnittelussa. Suurten 
metsälöiden omistajat  pitivät  suun  
nitelmaa hyödyllisempänä  kuin 

pienten  metsälöiden omistajat, ja 
tilalla asuvat  metsänomistajat  ko  
kivat saavansa suunnitelmasta 

enemmän  hyötyä  kuin ulkopaik  
kakuntalaiset. Puolet metsänomis  

tajista oli saanut  esittää omia 
toiveitaan suunnitelmaa laadit  

taessa. Tyypillisesti  toiveet liit  

tyivät  metsänhoitotöiden ja hak  
kuiden määrään ja ajoitukseen.  
Peräti 90 prosenttia metsän  

omistajista  ilmoitti,  että  toiveet oli 

otettu hyvin  huomioon. 

Metsäkeskukset  tarjoavat  met  

sänomistajalle  mahdollisuutta olla 
mukana suunnitelman maasto  

töissä. Kuitenkin vain alle 40 pro  

senttia metsänomistajista  oli käyt  

selittyy  metsänomistajista  johtu  
villa tekijöillä, kuten ulkopaik  

kakuntalaisuudella, osassa  on kui  

tenkin kyse eroavaisuuksista 

suunnittelijoiden  toiminnassa. 

Suunnitelmaan tuotteena oltiin 

tämän kyselyn  mukaan siis  varsin 

tyytyväisiä;  ulkoasussa ja sel  

keydessä  ei  metsänomistajien  mie  
lestä ollut moittimista. Koska  

metsäsuunnitelman pitäisi  tarvit  

taessa kulkea metsänomistajan  
mukana myös maastossa, kan  
nattaisi suunnitelman maastokel  

poisuuden  parantamiseen  kiin  
nittää erityistä  huomiota. Kestävä 
materiaali ja  tekninen toteutus  sekä 
irrotettava "maasto-osa" voisivat  

olla ratkaisu tähän ongelmaan.  
Henkilökohtaisilla kontakteilla 

voidaan vaikuttaa siihen, että 

metsänomistaja pystyy hyö  

dyntämään  suunnitelmaa parem  
min. Siksi metsänomistajat  olisi 

saatava tehokkaammin mukaan 

suunnitteluprosessiin. Suunni  
telmat pitäisikin  pyrkiä  aina luo  

vuttamaan henkilökohtaisesti,  

etenkin ensimmäisen suunni  

telman kohdalla tämä olisi 

ensiarvoisen tärkeää. On  myös 

hyödyllistä  selvittää,  mistä suun  

nittelijoiden väliset toiminta  

tapojen  erot  johtuvat  ja onko hen  
kilökohtaisten yhteyksien  määrää  
mahdollista lisätä tätä kautta. 

Lisätietoja:  
Jaana  Uusipuro 

_
 

Metla/Vantaan  

p.  010  211  2174 

jaana.uusipuro@metla.fi  
www.metla.fi/hanke/3309/ 

tänyt  tätä  mahdollisuutta, vaikka 
asiaa erityisesti  korostetaan  metsä  
keskuksissa.  Niistä suunnitelman 

hankkineista, jotka eivät  olleet 
osallistuneet maastokäynnille,  45  

prosenttia  olisi  halunnut osallistua. 

Maastokäynnillä  mukana olleet 

metsänomistajat  pitivät  metsässä 

saatua  opastusta varsin hyödyl  
lisenä. 

Valtaosa  saa  

suunnitelmansa  

postitse  

Suunnitelma voidaan luovuttaa 

metsänomistajalle  henkilökohtai  

sesti, metsäkeskusten  järjestämäs  
sä joukkotilaisuudessa  tai postitse.  
Vain 38 prosenttia  suunnitelmista 
oli luovutettu henkilökohtaisesti,  
lähes puolet  sai suunnitelmansa 

postitse.  Uusista suunnitelman ti  

laajista  postitse  suunnitelman saa  
neiden osuus  oli peräti 73 pro  
senttia. Henkilökohtaista  opastusta 
suunnitelman käyttöön  oli saanut  
noin puolet metsänomistajista.  

Opastusta  saaneet  luonnehtivat sitä  
varsin hyödylliseksi. Opastusta  
vaille jääneistä  35 prosenttia  olisi 
halunnut neuvontaa  suunnitelmaan 

käyttöön.  

Suurten metsälöiden omistajat  
olivat  selvästi pieniä  metsälöitä 
useammin mukana suunnittelun eri 

vaiheissa ja saivat useammin 
suunnitelmansa henkilökohtaisesti. 

Perikunnat, yhtymät  ja ulkopaik  
kakuntalaiset jäivät  muita useam  
min vaille henkilökohtaista neu  

vontaa  ja  kontakteja  ja  saivat  myös  
muita useammin suunnitelmansa 

postitse.  

Suunnittelijoiden  
toimintatavoissa  

suuria  eroja  

Suunnittelijoiden toimintata  
voissa oli huomattavia eroja: osa 

suunnittelijoista luovutti suun  
nitelmansa pääsääntöisesti  postit  

se,  kun taas osalla oli ollut hen  

kilökohtainen yhteys kaikkiin 
asiakkaisiinsa. Eroja  löytyi myös 

maastokäyntien  kohdalla, joiden  
kin suunnittelijoiden  mukana oli 

yli  puolet  suunnitelman tilanneista 

metsänomistajista,  kun  taas osa 

suunnittelijoista  teki kaikki  maas  

tokäyntinsä  yksin.  Osa  vaihtelusta 

Metsäsuunnitelman  

hyodynnettävyys  
- metsänomistajan  ja suunnittelijan  

henkilökohtaiset  kontaktit  avainasemassa   
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Markkinakatsaus 

Vuonna  2002 

markkinahakkuut  

ylsivät  54,4 

miljoonaan 

kuutiometriin  

Teksti:  Elina  Mäki-Simola, 

Martti Aarne ja Pekka  Ollonqvist  

Metsäteollisuuden tuotanto  

nousi vuonna 2002 edellisvuotista 

suuremmaksi, vaikkakaan  ei yl  

tänyt  ennätysvuoden  2000 luke  
miin. Koko tuotannon  kasvuluku  

oli 3,5 prosenttia  edellisvuoteen 

verrattuna.  Tuotannon nousu  pai  
nottui varsinkin vuoden vii  

meiselle neljännekselle, mikä 

näkyi  markkinahakkuiden vilkas  
tumisena vuoden loppupuolella.  
Ennakkoarvion mukaan teol  

lisuuden käyttöön  hakattiin viime 

vuonna raakapuuta  kaikkiaan 54,4 

miljoonaa kuutiometriä. Myös 

puun tuonti oli vilkasta: kaikkiaan 
maahamme tuotiin ulkomaista 

puuraaka-ainetta  15,8 miljoonaa  
kuutiometriä. Tuontipuusta  aiem  

paa suurempi osa on havupuuta.  
Viime vuonna tuodusta raaka  

puusta oli havupuuta  kaikkiaan 6,9 

ja lehtipuuta  -  pääasiassa  koivua  

-7,2 miljoonaa  kuutiometriä. Ha  

vupuuta on jo yli puolet  kaikesta 

tuontipuusta,  sillä tuontihake on 
valtaosaltaan havupuuta.  

Yksityismetsistä  hakattiin raa  

kapuuta  46,6 miljoonaa  kuutio  
metriä. Määrä oli neljä  prosenttia  
edellisvuotista suurempi.  Pysty  

kauppojen  puuta kertyi  37,2  ja 

hankintakauppojen  puuta 9,4  mil  

joonaa kuutiometriä. Hankinta  

puun osuus  yksityismetsien  hak  
kuista kasvoi hieman edel  

lisvuoteen verrattuna  ja oli nyt  20 

prosenttia.  Hankintapuun  määriä 
lisäsivät muun muassa vuoden 

2002 aikana korjatut  myrsky  

tuhopuut. Metsäteollisuusyhtiöt  
vähensivät omien metsiensä hak  

kuita noin puolella  miljoonalla  
kuutiolla kolmeen miljoonaan 

kuutiometriin. Metsähalli  

tuksen metsien hakkuumäärä 

oli 4,7 miljoonaa kuutio  

metriä,  mikä oli kolme pro-  

.senttiä  enemmän kuin  vuotta  

aikaisemmin. 

Metsäteollisuudella oli 

vuoden 2002 lopussa  varas  
toissaan valmista puutavaraa 8,6 

miljoonaa  kuutiometriä. Varastojen  

määrässä ei ole tapahtunut  muu  

tosta vuoden takaiseen  tilanteeseen 

verrattuna. Tilastotietoja ei ole 
saatavilla teollisuuden pysty-  ja  

metsävarastoista,  jotka muodos  

tavat valtaosan metsäteollisuuden 

puuvarannosta. Teollisuuden koko  
naisvarastot todennäköisesti kui  

tenkin kasvoivat viime vuonna 

syksyn  vilkkaan puukaupan  myötä. 

Kantohinnat  nousivat  

reaalisesti  2,5 

prosenttia  

Vilkkaan syyskauden  -  erityi  

sesti lokakuun -  ansiosta  yksi  

tyismetsien  puukauppa  ylsi  viime 

vuonna 38 miljoonaan kuutio  
metriin, mikä vastaa  reilua 47 mil  

jonaa  kuutiometriä yksityismet  
sistä markkinoille hakattavana 

puumääränä. Metsäteollisuuden 

puumäärätavoitteet  siis  täyttyivät  

vuonna 2002. Puukaupan  koko  

naisvolyymi  vuonna 2002 oli 6 

prosenttia  vuosilta 1995-2001 las  

ketun keskiarvon  yläpuolella,  kun 

se edellisenä vuonna oli 16 pro  
senttia keskiarvon alapuolella.  

Puukaupan  lisäys  painottui  tuk  

kivaltaisiin leimikoihin: mänty  
tukin ostot kasvoivat  38 ja kuu  
situkin 28 prosenttia vuodesta 
2001. Kuitupuutavaralajien  osto  

määrät nousivat puulajista  riippuen  

22-26 prosenttia.  

Hintojen  nousu pani vauhtia 

puukauppaan. Keskimääräinen 
kantohintataso yksityismetsien  

puukaupoissa  oli nimellisesti 2,0  ja  

reaalisesti 2,5 prosenttia kor  

keampi  kuin vuonna 2001.  Mänty  

jä kuusitukin sekä  vastaavien kui  

tupuutavaralajien  nimelliset koko 

maan kantohinnat nousivat kaikki  

noin 2 prosenttia  edellisvuodesta. 
Keskimääräinen hankintahintaso 

oli vuonna 2002 noin prosentin 

alempi kuin vuotta  aikaisemmin. 

Kantohintojen  ja hakkuumää  
rien  kasvu  veti  myös  kantoraha  
tulot nousuun vuonna  2002. Yksi  

tyismetsänomistajat  saivat kanto  

rahatuloja  noin 1,55 miljardia eu  

roa  eli 5  prosenttia enemmän kuin 

vuonna 2001. 

Teollisuuden suhdannenäkymät  
vuodelle 2003 ovat osin epä  

varmoja. Tämänhetkisten näky  
mien perusteella  voi kuitenkin ar  

vioida, että  teollisuuden puuntarve  

pysyy  suunnilleen viime vuoden 
tasolla. Edellytykset  vilkkaalle 

puukauppavuodelle  2003 ovat si  

ten  vähintäänkin tyydyttävät.  Hel  
mikuun loppuun  mennessä puu  

kauppaa  oli käyty  viimevuotista 
tahtia: tammi-helmikuun 2003 

ostomäärä oli yhteensä  5,8 miljoo  

naa kuutiometriä. Mänty-  ja kuusi  
tukin keskimääräiset kantohinnat 

olivat edelleen lievästi nousussa.  

Uusimmat  

metsätilastotiedotteet  

löydät Metlan  www  
sivuilta osoitteesta  

www.metla.fi/ 

ajankohtaista/  

Koko  maan  keskimääräisiä  kantohintoja  
maaliskuussa  2003  ja joulukuussa  2002  (€/m3)  

Metsäteollisuuden  

tuotanto 

kasvussa  

hintojen 

laskusta  

huolimatta 

Teksti:  Maarit  Kallio ja 
Anne Toppinen  

Metsäteollisuuden tuotanto  

määrät nousivat Suomessa vuonna 

2002 vuodesta 2001, vaikka  viime 

keväästä lähtien odotettua ta  

louskasvun piristymistä  ei tapah  
tunutkaan. Sellun tuotanto nousi 

lisääntyneen  kapasiteetin  ja  mark  
kinasellutoimitusten myötä noin 9 

prosenttia.  Myös  paperin  tuotanto 

kasvoi,  mutta vain hieman sano  

malehtipaperituotannon  voimak  
kaan supistumisen  vuoksi. Sa  

hatavaran tuotanto nousi  Metsä  

teollisuus ry:n  arvion mukaan mil  

tei 5 prosenttia  eli 13,3 miljoonaan  
kuutiometriin. Vanerin tuotanto 

nousi noin 8 prosenttia. Tuotanto 
kasvoi erityisesti vuoden 2002 
viimeisellä neljänneksellä,  jolloin 

sahatavaran tuotanto lisääntyi  

peräti 12 ja vanerin 21 prosenttia  

verrattuna edellisvuoteen. 

Metsäteollisuusyhtiöiden  tulok  

set  kuitenkin laskivat,  sillä useiden 

tuotteiden hintojen aleneminen 
heikensi kannattavuutta. Muun 

muassa  sanoma-  ja aikakausleh  

tipapereiden  hinnat ovat  laskeneet 

ylitarjonnan vuoksi. Pakkaus  

kartonkien,  erikoispaperien  ja sa  
hatavaran markkinatilanne ja hin  

nat  ovat  olleet vakaammalla poh  

jalla. Markkina-alueittain tarkas  
teltuna paperituotteiden  kysyntä  on 
ollut Kiinassa ja Pohjois-Ame  
rikassa vahvempaa kuin Euroo  

passa. 

Suhdannekuva  jatkuu 

epävarmana  

Kuluva vuosi alkaa metsäteol  

lisuudessa edelleen epävarmoin  

odotuksin,  sillä tuleva markki  

nakehitys  on sidoksissa vienti  
maiden talouskasvuun. Paperin  

kysynnälle  tärkeät talouskasvun 
vahvistuminen ja mainonnan vil  
kastuminen ovat toistaiseksi anta  

neet  odottaa itseään päävien  
timarkkinoilla Euroopassa.  Useat  
ennustelaitokset ovat arvioineet 

länty  tukit  
kuusitukit  

oivutukit  

läntykuitupuu  
kuusikuitupuu  
koivukuitupuu  

47,0  

44,6  

45.0  

14,2 

22.1 

13,6  

46,5  

44.1  

45,4  

14.2 

22,0  

13,9 
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yleisen  taloustilanteen pysyvän  
heikkona vielä tämän vuoden. 

Erityisesti  Saksan korkea työttö  

myys  ja jälleenrakentamiseen  ku  
luvat resurssit  pitävät  yllä Länsi- 

Euroopan  vaisuja  talousnäkymiä.  

Yhdysvaltain talousnäkymät  

ovat  yleisesti  ottaen myönteisem  

piä  kuin  Euroopassa,  vaikka  Irakin 
sodan uhka on vähentänyt  kulutus  

ta ja investointeja.  Muun muassa  
aikakauslehtien mainonta osoitti 

loppuvuodesta  2002 piristymistä.  
Mainonta kasvoi  joulukuussa  11  

prosenttia  edellisvuodesta. 

Euron vahvistuminen heikentää 

Suomen metsäteollisuuden hinta  

kilpailukykyä.  Vientituloihin se ei 

kuitenkaan vaikuta täydellä  pai  
nollaan, koska  suurin osa  viennistä 

suuntautuu  edelleen euromaihin ja  

yrityksillä  valuuttasuojaukset  ovat  

yleisiä.  Vuoden 2002  alkuun ver  

rattuna  euro on vahvistunut suh  

teessa  Yhdysvaltain  dollariin noin 
viidenneksen ja Britannian pun  

taan  nähden 6  prosenttia.  Tämä 

parantaa euromaiden ulkopuolelta  
tulevien kilpailijamaiden  asemia  
metsäteollisuuden vientimarkki  

noilla. Myös  viennin lisääntymi  

nen Pohjois-Amerikasta  Euroop  

paan ja  Aasiaan on  aiempaa  to  

dennäköisempää.  Tosin Pohjois-  
Amerikan markkinoiden vahvis  

tuminen lieventää metsäteolli  

suustuotteiden tarjontapaineita  Eu  

roopan  markkinoille. 

Sellun  hintoihin  

korotuksia  

Metsäsuhdanteiden kuume  

mittarin, sellun hinnan, kehitys  oli 
viime vuonna heikko. Tämän 

vuoden helmikuussa eurooppalai  

set tuottajat kuitenkin onnistuivat 
viemään läpi  hintojen  korotuksia  ja 
ilmoittivat pyrkivänsä  nostamaan 
hintaa maaliskuun aikana  edelleen 

520 dollariin tonnilta. Valkaistun 

havusulfaattisellun hinta oli PlX  

indeksin mukaan  helmikuun lop  

pupuolella  Euroopassa  hieman yli 
480 Yhdysvaltain  dollaria tonnilta 

ja Yhdysvalloissa  lähes  500 dol  
laria. Sellun varastotilanne on 

pysynyt  kohtuullisena huolimatta 

talvikaudesta, joka yleensä  kas  

vattaa varastoja.  Osasyynä  tähän 

on  ollut Yhdysvaltojen  eteläosia 
koetelleet tulvat, jotka  lamauttivat 

paikallisten  sellutehtaiden puu  
huoltoa. Maailman selluntuottajien  

varastot  supistuivat  joulukuussa  

2,9  miljoonaan tonniin. 

RISI (Resource Information 

nousevan  määrällisesti  jonkin ver  

ran  viime vuodesta. Sellun tuotan  

non  ja viennin odotetaan jatkuvan  

vahvana, joten mänty- ja 

koivukuitupuulle  on kysyntää.  Sa  
hatavaran vakiintunut markkinati  

lanne tukee tukkipuun  kysyntää.  
Metsäteollisuuden tuotantomää  

rien ollessa edelleen korkealla 

tasolla puulle  riittää  siis  kysyntää  
eikä  puumarkkinoiden  kehityk  

sessä  ole odotettavissa kuluvana 

vuonna  suuria  muutoksia. 

Salo, Kauko & Laukkanen, Hannu.  

2002.  Nisäkkäät  ja linnut  Kolin  

kansallispuistossa.  MT 878.-  37 s. 

Hinta  10,00 € 

Yhteenveto  metsien  

terveydentilasta  

Vuosikatsauksessa  esitellään 

yleiseurooppalaisen metsien 

terveydentilan seurantaohjelman 

Suomea koskevia  tuloksia  vuosilta 

1998-2001. Puiden  kunnon mittarina  

käytetty  latvuksen  harsuuntumisaste  

on viime  vuosina  pysynyt  
suhteellisen  vakaana.  Männyn keski  
määräinen  harsuuntumisaste  oli  9 %, 

kuusen  19 % ja lehtipuiden 12 %. 

Rautjärvi,  Heli, Ukonmaanaho, Liisa  
& Raitio, Hannu.  2002.  Forest  

condition monitoring in Finland, 
National  Report  2001. MT 879. 117  

p.  Hinta 15,00 € 

Lahonkestäviä  

mäntyjä  jalostuksen  
avulla?   

Väitöskirjatyössä  tarkastellaan  
mahdollisuuksia  parantaa männyn 

sydänpuun lahonkestävyyttä  

metsänjalostuksen avulla.  Puiden  

välillä havaittiin huomattavia  eroja 

seur.  sivulle f 

Systems)  ennustaa  koko  maailman 

paperin  ja kartongin  kysynnän  kas  

vavan kuluvana vuonna 3,5 pro  

senttia,  kun  viime vuonna vastaa  

va luku oli 2,1 prosenttia.  Paperin  

tuotantokapasiteetin  kasvu  on  mal  

tillista,  mikä parantaa markkinoi  
den tasapainoa.  Kapasiteetti  kas  

vaa RISI:n mukaan merkittävästi 

vain Kiinassa,  jossa  myös  talous  
kasvu on muuta  maailmaa selvästi  

nopeampaa. 

Sahatavaran markkinatilanne on 

pysynyt  melko vakaana ja hinnat 

ovat olleet lievässä nousussa.  

Havu-ja etenkin kuusisahatavaran 

kulutus kasvaa silti Euroopassa  
varsin hitaasti asuinrakentamisen 

vaikeuksien johdosta,  vaikka al  
hainen korkotaso  tukeekin raken  

tamista. Kotimaassa rakentamisen 

vakaa kehitys on tukenut sa  
hatavaran kysyntää.  Paljolti  euro  
alueen ulkopuolelle  suuntautuvan  

mäntysahatavaran  vienti veti vielä 
viime vuonna kuusisahatavaraa 

paremmin.  Tänä vuonna mänty  
sahatavaran vientiä vaikeuttaa pait  
si  euron vahvistuminen myös  Ira  

Metsänjalostuksen  

peruskysymyksiä  

Tässä väitöskirjatyössä  tarkastellaan  

metsänjalostuksen keskeisiä  kysy  

myksiä,  kuten pluspuiden valintaa, 

jalostusaineistojen hallintaa  ja perin  
nöllisen  monimuotoisuuden  merki  

tystä  pitkän  aikavälin  jalostuksessa.  

Ruotsalainen  Seppo. 2002.  

Managing breeding  stock in  the  
initiation  of  a  long-term tree 

breeding program.  MT 875. 95  s. 
Hinta  15,00 € 

Tietopaketti  
metsänuudistamisesta  

Lapissa  

Julkaisuun on koottu keskeisin  tieto 

metsänuudistamisen  onnistumisesta  

Pohjois-Suomessa.  Erityisesti  
tarkastellaan  ilmaston, hirven  ja  

poron vaikutuksia  uudistamiseen  
sekä  suojametsäalueen ongelmia.  

Hyppönen, Mikko, Jortikka, Sinikka 
&  Tapaninen, Sirkka  (toim.).  2002. 

Metsänuudistaminen Pohjois-  
Suomessa.  MT 876. 105  s. Hinta  

15,00 €  

kin kriisi,  joka heijastuu  mänty  
sahatavaralle tärkeiden Pohjois-  
Afrikan ja  Lähi-idän markkinoiden 
sahatavaran  kysyntään.  

Puumarkkinoille  ei  

suuria  muutoksia  

Vaikka vientimarkkinoiden ta  

loustilanne ei lupaa  kovin vahvaa 

hintakehitystä  metsäteollisuuden 

tuotteille, Suomen metsäteol  

lisuustuotteiden viennin odotetaan 

Mikä  Pohjanlahden  
rannikon  kuusikoita  

vaivaa?  

Väitöskirjatyössä  tutkittiin  Pohjan  
lahden  maankohoamisrannikon  vart  

tuneiden kuusikoiden  heikon kunnon 

syitä.  Tutkimuksessa  kävi  ilmi, että 
huonokuntoisuuden taustalla  ovat  

maaperän happamuus ja vähäravin  

teisuus sekä  maan ajoittaisesta  mär  

kyydestä  johtuva hapen puute. Nämä  

tekijät vaikeuttavat  ravinteiden  ottoa 

ja hidastavat ravinnekiertoa.  

Merilä,  Päivi.  2002.  Soil  microbial  

dynamics and  the condition  of 

Norway spruce  on the  Bothnian 

land-uplift coast.  MT 877.  56  p.  

Hinta 15,00 €  

Kolilla  runsas 

eläimistö  

Kolin  kansallispuisto  on Metlan hal  

linnassa  oleva  2900 hehtaarin suu  

ruinen luonnoltaan  ainutlaatuinen 

alue Pohjois-Karjalassa.  Puiston 
eläimistöstä  on valmistunut  inven  

tointi,  jonka mukaan  mm.  jäniksen, 
näädän,  oravan  ja ilveksen kannat  

ovat  Kolilla  vahvempia kuin  

maakunnassa  keskimäärin.  Myös 
teeriä, pyitä  ja varpuslintuja on 

puistossa  runsaasti. 

Pilkkeitä  
Koonnut: Jaakko Napola 
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ed.  sivulta  

lahonkestävyydessä. Ongelmana on 

että sydänpuuta alkaa  syntyä vasta  

noin 30 vuoden  iällä. Tutkimuksessa  

selvitettiin, voitaisiinko  lahonkestä  

vyyttä  mitata epäsuorasti  nuoristakin  
puista  fenoliyhdisteisiin  kuuluvien 
stilbeenien  pitoisuuksien  perusteella. 

Venäläinen, Martti. 2002. Decay  

resistance of heartwood  timber as a 

quality characteristic  in  Scots  pine 

breeding. MT 880.  54  p.  Hinta  15,00 € 

Kaikki  mitä olet  aina  

halunnut  tietää 

metsätaimista  

Millainen  on hyvä  taimi? 

Minkälaisia taimia kannattaa  valita  

kullekin  uudistusalalle? Entä  mitä  

pitää ottaa huomioon, kun  taimia 

pakataan, kuljetetaan ja varastoi  
daan? Mitkä ovat  varmimmat  kym  

menen tapaa tappaa taimi? Kaikkiin  
näihin ja moniin  muihin  kysymyk  
siin  vastaa  uusi  Metsätaimiopas. 

Rikala, Risto.  2002.  Metsätaimiopas 

-  taimien valinta  ja käsittely  tarhalta 
uudistusalalle.  MT 881. 108 s. Hinta  

20,00 € 

Siementieto  yksissä 
kansissa  

Tämän  kirjan  tarvitsevat  kaikki,  

jotka ovat  tekemisissä  metsäpuiden  
siementen  kanssa.  Teos sisältää 

paitsi  perusasioita  siementen  
rakenteesta, kasvusta  ja kehityksestä  

myös  hyvin käytännönläheistä tietoa  
siementen  tuotannosta,  hankinnasta  

ja käsittelystä.  Kirjassa  on myös  
seikkaperäisiä  ohjeita  

siemennäytteiden ottamisesta  ja 
erilaisten  analyysien  suorittamisesta. 

Nygren, Markku.  2002. Metsäpuiden 
siemenopas. MT  882. 138  s. Hinta  

20,00 € 

Kestävää  matkailua  

Kolilla  

Kestävällä matkailulla  tarkoitetaan  

ekologiset,  sosio-kulttuuriset  ja 
taloudelliset  näkökohdat  huomioivaa  

matkailua.  Tutkimuksessa selvi  

tettiin, miten  Kolin  alueen yrittäjät  
suhtautuvat  kestävään  matkailuun  ja 

miten he  pyrkivät  siihen. Tutkimuk  
sessa havaittiin  mm.  että kestävyy  
den  periaatteet otetaan aktiivisesti  
huomioon, jos siitä uskotaan  olevan  

erityistä  hyötyä  yritykselle.  

Sorsa, Riikka. 2002.  Matkailun  

suhde  ympäristöön: Kolin  alueen  

yritykset  kestävän  matkailun  

toimeenpanijoina. MT 883.  80  s. 
Hinta 10.00 € 

Onko  peltoja  

metsitetty  jo liikaa? 

Tutkimuksessa  on kartoitettu  maan  

viljelijöiden  ja  maaseutuneuvojien 
käsityksiä  pellonmetsityksestä. 

Suurin osa  viljelijöistä  katsoo,  että 

pellonmetsitys  ei  ole  ristiriidassa 
maaseudun kehittämistavoitteiden  

kanssa. 

Selby,  Ashley,  Petäjistö,  Leena  & 
Koskela,  Terhi. 2003.  Field 
afforestation in the context  of rural 

development: a preliminary  study  of 
farmers'  and  rural  advisors'  perceptions.  

MT 884.  56 s. Hinta  15,00 € 

Eteläsavolaiset  

innokkaimpia  

ulkoilijoita  

Ulkoiluharrastusten  suosioon  vaikut  

tavat sekä  kulttuuriset  että  luonnon  

maantieteelliset  erot. Pohjois-  ja Itä-  
Suomessa  hiihdetään, rannikoilla  ve  

neillään  ja Järvi-Suomessa  harraste  
taan mökkeilyä.  Eteläsavolaiset  
osoittautuivat  kaikkein  aktiivi  

simmiksi  ulkoilijoiksi.  

Sievänen, Tuija,  Pouta,  Eija  &  Neu  
vonen,  Marjo. 2003. Luonnon  virkis  

tyskäyttö  maakunnittain.  
MT 885. 32 s. Hinta  15,00 € 

Metsätieteen  

aikakauskirja  4/2002  

www.metla.fi/julkaisut/  

Tutkimusartikkelit  

Pekka  Helenius,  Jaana  Luoranen  & 

Risto Rikala:  Kesällä istutettavien,  

kasvussa  olevien  kuusen  paakku  

taimien käsittelykestävyys  ja  maas  

tomenestyminen. 

Taimien  vaurioitumisherkkyys  ja 
vaurioiden  merkitys  niiden 

myöhemmälle kehitykselle  
osoittautui  tutkimuksessa odotettua 

vähäisemmäksi. Tästä huolimatta  

taimet  kannattaa  suojata pitkillä  

kuljetusmatkoilla  ja istuttaa  pian 

kuljetuksen  jälkeen tai  kastella  

päivittäin  välivarastoinnin  aikana.  

Mikko  Hyppönen, Juha  Hyvönen &  
Sauli  Valkonen:  Männyn luontaisen  

uudistamisen onnistuminen Lapin 

yksityismetsissä  1960-, 1970-ja 

1980-lukujen siemenpuuhakkuissa.  

Lapissa  männyn luontainen 
uudistaminen on onnistunut  

keskimäärin  huonosti. Luontainen  

uudistaminen  onkin useissa 

tapauksissa keskeytetty  ja  turvau  
duttu viljelyyn. Heikon  tuloksen 

pääsyy  on yleensä  se,  että uudis  
tusalaa  ei  oltu muokattu. 

Lauri  Mehtätalo:  Valtakunnalli  

set  puukohtaiset  tukkivähennys  

mallit männylle, kuuselle,  koi  

vuille  ja  haavalle.  

Tutkimuksessa estimoitiin  metsäta  

louden  laskentajärjestelmiin  
soveltuvat  puukohtaiset  tukkivähen  

nysmallit.  Niitä  voidaan  käyttää  run  

gon  tukkiosuuden  ennustamiseen.  

Veli-Matti  Saarinen, Jukka Aarnio, 

Esa Uotila  & Esa-Jussi  Viitala: 

Metsätiehankkeen  yksityis  

taloudellinen kannattavuus  kestävän  

metsätalouden  rahoitustuella.  

Metsätieinvestoinnin  yksityistalou  

dellinen kannattavuus  on sekä abso  

luuttisesti että suhteellisesti  hieman  

heikentynyt 1 980-luvun  puolivälistä  
2000-luvulle.  Siksi uusien  tiehank  

keiden  kannattavuuden selvittäminen  

investointilaskelmin  olisi  nykyään  

entistäkin  tärkeämpää. 

Tieteen  tori 

Tieteen torin  teemana  on suopuus  

tojen laatu  ja ominaisuudet.  Torilla  

pohditaan myös  muun muassa  

pellonmetsityksen  vaikutuksia  
maaseudun kehitykseen  sekä  Lapin  

metsätalouden erityispiirteitä.  

Puheenvuoro  

Puheenvuoro-palstalla professori  
Erkki  Lähde  kysyy:  "Jatkuvaa  vai  

jaksollista  kasvatusta?".  

Tutkimusselosteita  

Lyhyissä  tutkimusselosteissa  käsi  
tellään  muun muassa: 

• puunhankintaorganisaation 

päätöksentekoa 
• puuston mittausta  
• kuusen  kasvun  alkamista keväällä 

• mykorritsasieniä  
• puuston  palohistoriaa vanhoissa  

metsissä. 

Julkaisutilaukset:  

Metlan kirjasto  

puh.  010 211 2200 
faksi 010 211 2201 

sähköposti:  kirjasto@metla.fi  

Hintoihin lisätään toimitusmaksu 5 €.  

METLA Tutkimustietoa metsäluonnosta 
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