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METSÄNTUTKIMUSLAITOS 

Joensuun  tutkimusasema  17.11.1995  

Tutkimusaseman  tehtävä 

Joensuun  metsäntutkimusaseman  tehtävänä  on  huolehtia  Itä-Suomen alueellisesta  

metsäntutkimuksesta  ja  osallistua  valtakunnalliseen  metsäntutkimukseen  painoalojen  
sa  puitteissa.  Tutkimukselliset  painoalat  ovat  metsänkasvatuksen  vaihtoehdot,  luon  
non-  ja  talousmetsien  vertailu,  metsätalouden  ympäristökuormitus,  metsävarojen  tilan  
seuranta  ja  metsäsuunnittelu.  Tutkimusasemalla  on  valtakunnallista  asiantuntemusta  

myös mm.  marja-  ja sienisatojen  selvityksiin  ja  ennustamiseen,  metsien  suojeluun,  
metsien kasvun  alueelliseen  vaihteluun, ympäristövaikutuksiin  sekä  metsätalouden  

työllisyyteen  liittyvissä  kysymyksissä.  

Tutkimusaseman  perustaminen ja kehitys  

Metsäntutkimuslaitoksen  Joensuun  tutkimusasema  perustettiin  vuonna  1981.  Saman  
aikaisesti  aloitettiin  metsänhoitajien  koulutus  Joensuun  yliopistossa.  Tavoitteena  oli  
muodostaa  Joensuusta  Helsingin  ohella  toinen  keskeinen  metsöosaamisen  paikkakun  
ta Suomeen. 

Joensuun  metsäntutkimusaseman  alkuperäinen  rakennus  valmistui  1983.  Kymme  

nen  vuoden  kuluessa  tutkimus-  ja  opetustoiminta  kasvoi  Joensuussa  siihen  mittaan,  että  
uusien  toimitilojen  suunnittelu  voitiin  aloittaa  1991. Joensuun  metsäntutkimusaseman  

laajennuksena  rakennettu  yhteinen tutkimusrakennus  Joensuun  yliopiston  metsä  
tieteellisen  tiedekunnan  kanssa  valmistui 1995.  
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Yhteiseen  rakennukseen  sisältyy  erikoislaboratorioita,  kuten  juuristolaboratorio,  bio  
sfäärilaboratorio,  maafysiikan  ja  -kemian  laboratoriot,  metsänsuojelun  laboratorio  sekä  

paikkatieto-,  kaukokartoitus-  ja  tietotekniikkatilat.  Kahteen  eri  kerrokseen  ulottuva  juu  
ristolaboratorio  on laitteineen  ja  varusteineen  ainutlaatuinen  maailmassa.  Metsäntutki  

musaseman käytössä  oleva  hyötyala  on yhteisessä  rakennuksessa  1300  m  2  ja  yhdessä 

alkuperäisen  rakennuksen  kanssa  toimitiloja  on  kaikkiaan  2400  m  2.  

Toimitilojen  puolesta  Joensuun  metsäntutkimusasema  tarjoaa  työtilat  noin  35  tut  

kijalle  sekä  40  pysyväisluonteiselle  henkilölle.  Kenttäkoetoimintaan,  laboratoriotyöhön  

ja  muihin  avustaviin  tehtäviin  tarvitaan  lisäksi  30-40  määräaikaista  työntekijää.  Tavoite  
vahvuudessa  Joensuun  tutkimusasemalla  työskentelee  vuodenajasta  riippuen  90-110  
henkilöä.  

Toimintaedellytykset  

Joensuun  metsäntutkimusasema  sijaitsee  Suomen  keskeisimmän  metsien kasvatus  

vyöhykkeen itälaidalla,  jossa  metsätalouden  merkitys  on  erittäin  tärkeä  väestön 
toimeentulolle  ja  alueen elinkeinorakenteelle.  Itä-Suomen  osuus  maamme  metsien  
vuotuisista  hakkuista  on noin  30  %.  Metsätalouden  ympäristövaikutukset,  väestön 

virkistyskäyttötarpeet  sekä  metsien  monimuotoisuus-  ja  suojelutavoitteet  luovat  uuden  
laisia  yhteensovittamisvaatimuksia  metsien käytölle.  Maaseudun  rakennemuutoksen  

ja  yleisen  taloudellisen  ahdingon vuoksi  Pohjois-Karjalan  työttömyysluvut  ovat  koko  
Suomen  korkeimmat.  Pohjois-Karjala  kuuluu  EU:n  6.  vyöhykkeen  aluetuen  piiriin.  

Joensuun  metsäntutkimusaseman  alueelliset  ja  eurooppalaiset  yhteistyömahdolli  
suudet  ovat  poikkeuksellisen  hyvät.  Tutkimusasema  sijaitsee  samalla  kampusalueella  

yliopiston  kanssa,  tutkimusasemarakennuksessa  on  yhteisiä  laboratoriotiloja  metsätie  

teellisen  tiedekunnan  kanssa,  Euroopan  Metsäinstituutti  (EFI)  toimii  lähietäisyydellä  ja  
Joensuussa  sijaitsevat  myös  Pohjois-Karjalan  metsälautakunta  ja  ympäristökeskus  sekä  
metsä-  ja  puutalousoppilaitos.  Lisäksi  metsäntutkimusasema  osallistuu  kiinteästi  Joen  
suussa  toimivan  metsäosaamiskeskuksen  työhön. 

Kolin  kansallispuisto  kuuluu  Joensuun  metsäntutkimusasemaan.  Omassa  hallinnas  

sa olevia  tutkimusmetsiä  on  lisäksi  450  hehtaaria.  Ne  sijaitsevat  pääosin  Kolin  kansallis  

puiston lähialueella  tai  Kontiolahden,  Lieksan  ja  Juuan  kunnissa.  Metsäntutkimusasema  
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Metsätalouden ympäristövaikutuksia  tutkitaan mm.  'Avohakkuun ja  maanmuokkauksen vaikutus  veden ja  
ravinteiden kiertoon'  -projektissa.  Fosforin  ohella  myös  typpiyhdisteet  rehevöittävät  vesistöjä.  Kuvassa  määri  

tetään ammonium- ja  kokonaistypen  pitoisuutta  maa-  ja  sadevesistä  FIA-analysaattorilla.  

on  tehnyt  yhteistyösopimuksen  Pohjois-Karjalan  maataloussäätiön  kanssa  Kukkolan  

tilan  metsäalueen  tutkimuskäytöstä.  Kukkolan  tila sijaitsee  noin  5  km  päässä  tutkimus  
asemasta  Joensuun  kaupungin  laidalla.  Metsäalueen  koko  on noin  80  hehtaaria.  

Tutkimuksen  organisointi 

Metsäntutkimuslaitoksen  tutkimusasemat  ovat itsenäisiä  tulosyksiköitä,  joiden  tavoit  
teena on  palvella  metsäntutkimuksen  asiakkaita.  Tutkimus  tehdään  ongelmakeskeisis  
sä hankkeissa,  joihin  kootaan  paras  monitieteinen  asiantuntemus  kulloiseltakin  aihe  

alueelta.  Hankkeen  vetäjänä  toimii  varttunut  ja  kokenut  tutkija,  joka  ohjaa  tavallisesti  
2-4  muun  tutkijan  ja  2-3  avustavan  henkilön  työryhmää.  Valtakunnallisena  organi  
saationa  Metlan  työhön  Joensuun  metsäntutkimusasemalla  voidaan  kytkeä  ajan  tasalla  
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oleva  tieto  myös  muista  osista  Suomea.  Monitieteisenä  sektoritutkimusorganisaationa  
Metlan tutkimusasemat  kykenevät  toimimaan  myös alueellisen  metsäntutkimuksen  

koordinoijina.  
Metsäntutkimusasema  tarjoaa  asiakasrahoitteisena  työnä  asiantuntijapalveluja  mm.  

kotimaisissa  ja  kansainvälisissä  tutkimus-  ja kehitystehtävissä,  tutkimuspäivien  ja  ret  

keilyjen  järjestämisessä,  ajankohtaiskatsausten  laatimisessa  ja  laboratorioanalyyseis  
sä.  Kansainvälisessä  yhteistyössä  Joensuun  metsäntutkimusaseman  tutkijat  ovat  osallis  
tuneet eurooppalaisten  tutkimushankkeiden  ohella  asiantuntijoina  mm.  Euroopan  met  
säministerikokouksen  seurantatyöhön,  lähialueyhteistyöhön  Venäjän  Karjalan  ja  Balti  
an maiden  kanssa  sekä  Brasilian,  Argentiinan,  Kiinan,  Indonesian  ja  Namibian  metsän  

tutkimusprojekteihin.  

Tutkimuksen  painoalat  

Luonnon-  ja  talousmetsien  vertailu  ja  metsänkasvatuksen  

vaihtoehdot  

Metsäluonnon  monimuotoisuuden,  vesiensuojelun  ja  metsien  elinvoimaisuuden  lisää  

minen  edellyttävät  metsänkasvatusmenetelmien  kehittämistä  entistä  monipuolisem  
miksi.  Samanaikaisesti  metsänhoidon  kustannuksia  halutaan alentaa,  ennen  muuta 

uudistamisessa  ja taimikoiden  hoidossa.  Mikäli  metsikön  kasvupaikan  puuntuotos  

kyvyn  hyväksikäyttävistä  kasvatustavoitteista  halutaan  tinkiä  puun  vajaakäytön,  hoito  

toimenpiteiden  viivästyttömisen,  elinvoimaisuuden  tai  monimuotoisuuden  luomisen  

vuoksi, joudutaan  metsien  kasvatusketjuja  muuttamaan. 

Uudentyyppisten  metsän kasvatusmenetelmien  laajaa  soveltamista  varten  tarvi  
taan  paitsi  perustietoja erilaisten  metsiköiden  kehittymisestä  myös  kasvatusvaihtoehto  

jen  taloudellisia  vertailulaskelmia.  Pitkäjänteisestä  ja  monipuolisesta  metsänkasvatuk  

sen  tutkimuksesta  huolimatta  eräiden  tyypillisten  metsiköiden  kehitys  tunnetaan  hei  
kosti.  Puutteellisimmat  tiedot  ovat  mm.  istutusmänniköiden  pitkänajan  kehityksestä,  

sekametsiköiden  puun  laadusta,  erilaisten  harvennustapojen  vaikutuksesta  puun  laa  
tuun ja luonnontilaisten  metsien kehityksestä.  
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Luonnonmetsätutkimus or  tullut  entista  tärkeämmäksi  metsien kasvatusmenetelmien  kehittämisen vuoksi  ja  

metsiemme monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.  Vanhoissa  luonnonmetsissä  noin  kolmannes  on  kuollutta  puuta,  

joka  muodostaa elinympäristön  eräille  uhanalaisiksi  käyneille  lajeille.  Talousmetsissä  luonnonpoistuma  korja  

taan  harventamalla talteen,  mutta eliölajien  säilyminen  turvataan lahopuiksi  kehittyvien  jättöpuiden  avulla.  

Talousmetsien  monimuotoisuuden  kehittämisen  tunnusmerkkeinä  ovat  luonnon  

metsän  kehityskulun  jäljittely  ja  eräiden  luonnonmetsien  piirteiden,  kuten  lahoavan  

puuaineksen,  hiiltyneen  puun  ja  vanhojen  lehtipuiden  säilyttäminen  metsikössä.  Perus  

tietämystä  tulisi  huomattavasti  lisätä  luonnonmetsien  ja  talousmetsien  rakenteen  ero  

jen  selventämiseksi.  
Metsän  kasvatuksen  vaihtoehtoja  koskevaa  valtakunnallista  tutkimusta  koordinoi  

daan  Joensuun  metsäntutkimusasemalta.  Käynnissä  olevia  aiheita  ovat  Joensuussa  

mm.  luonnontilaisten  metsien  kehitys,  jossa koealoja  on  perustettu  kotimaan  lisäksi  

Venäjän  Karjalaan,  harvennushakkuututkimukset,  jotka  on  perustettu  myös  yhteistyös  
sä  Karjalan  kanssa,  puun  laatututkimukset  sekä  uusimuotoisen  metsänuudistamisen  
tutkimukset.  Yhteistyössä  Euroopan  Metsäinstituutin  kanssa  on  saatu  alulle  Euroopan  
luonnonmetsien  koealaverkostoa  jo  tutkimusta  koskeva  COST-hanke.  Vireillä  on  edel  
leen  aihepiiriä  koskevia  tutkimusaiheita  EU:n  AIR-tutkimusohjelmaan.  
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Etelä-Suomen metsäluonnolle on  tyypillistä  pienipiirteinen  kasvupaikkojen  mukainen mosaiikkimainen  metsä  
kuvioiden  vaihtelu.  Tämä  antaa  haasteita  metsätutkimukselle,  sillä  yhden metsikön  käsittelytoimenpiteitä  jou  
dutaan useinkin tarkastelemaan koko  metsäalueen  näkökulmasta. 

Metsätalouden  ympäristövaikutukset  

Metsäteollisuustuotteiden  käyttäjien  ympäristötietoisuus  on lisääntynyt  sekä  kotimaas  
sa  että  ulkomailla.  Tämä  on  lisännyt  metsätalouden  ja metsäteollisuuden  halua  
vähentää  ympäristökuormitusta.  Kuormituksen  vähentämiseksi  tarvitaan  lisää  tietoa  
kuormituksesta  siihen  vaikuttavista  tekijöistä  sekä  torjuntatoimista  ja  niiden  kustannuk  
sista.  

Ympäristökuormitusta  aiheuttavat  erilaiset  metsätaloustoimenpiteet,  kuten  hak  

kuut,  metsäkuljetus,  maanpinnan  käsittely,  kulotus,  lannoitus,  ojitukset,  torjunta-ainei  
den  käyttö  sekä  metsäteiden  rakennus.  Vaikutukset  havaitaan  maaperässä,  pohjavesis  

sä,  vesistöissä  ja  ilmakehässä.  Vesistökuormitus  haittaa  pohjaveden  käyttöä  talous  

vetenä,  vesistöjen  käyttöä  kalastukseen  ja  vesivoimantuotantoon  sekä  ranta-alueiden  

käyttöä  virkistykseen  ja  rakentamiseen.  Ravinteiden  huuhtoutuminen  ja  korjattavan  
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puutavaran  mukana  poistuvat  ravinteet  heikentävät  kasvupaikan  viljavuutta.  Ilmakehää  
metsätalous  ei  ole  kuormittanut,  koska  lisääntyneet  puuvarat  ovat  toistaiseksi  sitoneet  
enemmän hiiltä  kuin  mitä  niistä  on  ilmakehään  vapautunut.  Vain  soiden  ojitusten  on 

joissakin  tapauksissa  arvioitu  lisäävän  kasvihuonekaasujen  päästöjä.  
Metsätalouden  aiheuttamaa  ympäristökuormitusta  ja  sen  torjuntaa  on  tutkittu  tä  

hän  mennessä  kahdessa  laajassa  valtakunnallisessa  tutkimusprojektissa,  METVE:ssä,  

joka kohdistuu  metsätalouden  vesistövaikutuksiin  ja  niiden  torjuntaan  ja  SILMU:ssa,  

suomalaisessa  ilmakehän  muutosten  tutkimusohjelmassa.  Tutkimusprojektit  ovat  olleet  
monitieteisiä  ja  niitä  on toteutettu useissa  eri  tutkimusorganisaatioissa.  Molemmat  

projektit  käynnistyivät  vuonna  1990 ja  päättyivät  rahoituksellisesti  vuonna  1995.  Itä-  
Suomessa  tärkeä  tutkimus  on ollut  Nurmes-tutkimus,  jossa  on  selvitetty  eri tutkimus  

organisaatioiden  yhteistyönä  ennen  muuta  vesistövaikutuksia.  
Metsäntutkimuslaitos  on  perustanut  valtakunnallisen  "metsätalouden  ympäristö  

kuormitus"  tutkimusohjelman,  jota  koordinoi  Joensuun  metsäntutkimusaseman  tutki  

ja.  Tutkimusohjelman  tavoitteena on  tuottaa lisää  ja  koota  yhteen olemassaolevaa  

tietoa  metsätalouden  aiheuttamasta  kuormitusvaikutuksesta  ilmakehään,  maaperään,  

pohjaveteen  ja  vesistöihin  sekä  selvittää  ympäristökuormitukseen  vaikuttavia  tekijöitä.  

Ohjelmassa  tuotetaan empiirisen  tutkimuksen  ja  mallinnuksen  keinoin  valtakunnallisia,  

alueellisia  ja  paikallisia  arvioita  metsätalouden  ympäristöä  kuormittavista  ainevirroista  

ja  niihin  liittyvistä  rahavirroista.  Lisäksi  tarkastellaan  vaihtoehtoja  kuormituksen  vähen  
tämiseksi  ja  haitallisten  vaikutusten  korvaamiseksi.  

Tutkimusohjelman  pyrkimyksenä  on koota  yhteen  alan  asiantuntemus  ja  tehdä  

yhteistyötä  eri  organisaatioissa  työskentelevien  tutkijoiden  ja  tutkimustiedon  käyttäjien  

kanssa.  Ohjelmaan  sisältyy  yksittäistutkimusten  lisäksi  hankkeita,  jotka  tekevät  syntee  

sejä  ja  ennusteita  olemassa  olevan  tiedon  perusteella.  Joensuun  metsäntutkimusase  
man  erityisosaamista  ovat  soiden  hiilitasetutkimus,  juuristotutkimus sekä  avohakkuun  

ja  maanmuokkauksen  vesi-  ja  ravinnekiertovaikutusten  selvitys.  
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Koealoilta  kerätyt  marjojen ja  sienten inventointitiedot  sekä  säätiedot  syötetään  MASIin.  MASIn  ytimen  muodos  

tavat  paikkatieto-ohjelmistot.  Tuloksena  saadaan teemakarttoja  satoennusteista. 

Metsävarojen  tilan  seuranta  ja  metsien  monimuotoisuuden  ja 

ympäristövaikutusten liittäminen  metsäsuunnitteluun  

Metsätalouden  toimivuuden  keskeisimpiä  kysymyksiä  on  se,  miten  puuntuotanto-,  
monimuotoisuus-  ja  suojelutavoitteet  voidaan  sovittaa  yhteen.  Metsävarojen  tilan  
seurantaa ja metsäsuunnittelua  on  siksi  kehitettävä  siten, että  eri  käyttömuodot,  
lakisääteiset  käytön  rajoitukset,  metsäluonnon  alueellinen  (maisematason)  monimuo  
toisuus  ja  ekosysteemin  hyvinvointi  (metsätalouden  ympäristövaikutukset)  kytkeyty  
vät  toisiinsa.  

Valtakunnan  metsien  inventointiin  (VMI)  liittyy  pitkäjänteinen  tutkimustyö  metsä  

varojen  inventointi-  ja  suunnittelumenetelmien  kehittämiseksi.  Joensuun  metsäntutki  
musasemalla  on  kehitetty  erityisesti  VMI:n tulosten  laskentajärjestelmää.  Metsäntutki  
musasemalla  kehitetään  yhteistyössä  Helsingin  tutkimuskeskuksen,  Joensuun  yliopis  
ton  metsätieteellisen  tiedekunnan  ja Euroopan  Metsäinstituutin  (EFI)  tutkijoiden  kanssa  

myös metsien  monimuotoisuuden  inventointi-  ja  seurantamenetelmiä.  
Metsätalouden  suunnittelussa  metsäntutkimusasema  osallistuu  MELA-järjestelmän  

kehittämiseen  erityisesti  metsien  suojelun  ja  metsätalouden  ympäristövaikutusten  huo  
mioon  ottamiseksi  laskelmissa.  Joensuun  metsäntutkimusasemalla  tehdään  laskelmia  

monimuotoisuuden  vaikutuksista  metsätalouteen.  Lisäksi  laaditaan  kasvukauden  aika-  



na  kolme-neljä  kertaa  satoennusteet tärkeimmille  talousmarjoille  ja  yleisimmille  kauppa  
sienille  sekä  kuvataan  satoihin  vaikuttavia  tekijöitä.  Puuntuotantoon  käytettävissä  ole  
vien  metsävarojen  muutoksen  vaikutuksia  kansantalouden  tuloihin  ja  työllisyyteen  tut  
kitaan  panostuotosanalyyseillä,  joita  koskeva  tutkimus  on  keskittynyt  metsäntutkimus  
laitoksessa  vain Joensuun  metsäntutkimusasemalle.  

Kolin  kansallispuisto  

Kolin  kansallispuiston  ydinalue  eli  ns.  kruununpuisto  on ollut  Metsäntutkimuslaitoksen  
hoidettavana  jo  vuodesta  1923  lukien.  Kansallispuisto  muodostettiin  erillisen  lain  
kautta  Kolin  vaara-alueen  metsäluonnon  ja  kansallismaiseman  säilyttämiseksi  vuonna 
1991.  

Kansallispuiston  pinta-ala  vesistöineen  on  113/  hehtaaria.  Kun  erillinen  laajennus  

osa  (1230  ha)  on  liitetty  kansallispuistoon,  muodostuu  Pielisen  länsirannalle  yhteensä  
2500  hehtaarin  suuruinen  puistoalue.  

Kolin  kansallispuiston  kallioiset  vaarojen  lakialueet  muodostavat  Vesivaaran  ja  Ipa  
tin  välisellä  vaarajaksolla  tärkeimmän  maisemakokonaisuuden.  Ukko  Kolin  huippu  kohoaa  
347  metriä merenpinnan  yläpuolelle.  Se  on  myös  Etelä-Suomen  korkein  kohta.  Ukko  
Kolilta  Pieliselle  avautuva  järvimaisema  harjusaarineen  on  toinen  tärkeä  maisemakoko  

naisuus,  mikä  on  tunnettu kansallismaisemana.  Kolille  tyypillisiä  ovat  lisäksi  synkät  
kuusikot  puronotkelmineen,  rehevät  lepikot,  kaskikoivikot,  ahot,  avosuot  ja  niihin  liit  

tyvät  harvapuustoiset  suon  osat  sekä  yksittäiset  mutkaiset  männyt.  
Metsäntutkimuslaitos  kehittää  Kolin  kansallispuistoa  suojelun  ohella  monipuolisek  

si tutkimus-,  virkistyskäyttö-  ja  retkeilyalueeksi.  Tutkimuksia  tarvitaan  niin  kasvi-,  eläin  
kuin  sienilajeista,  jotta  eri  eliöryhmien  ja lajien  kasvuympäristöjä  voidaan  suojella.  

Inventointityyppiset  kartoitukset  ja  selvitykset  ovat  pohjana  perustutkimuksille  ja  sovel  
tavalle  tutkimukselle,  jota kansallispuiston  hoito  ja  käyttö  vaatii.  Metsäsuunnittelun  eri  
menetelmien  ansiosta  erilaiset  maisema-arvot  ja  metsän  eri käyttömuodot  voidaan  
ottaa  entistä  paremmin  huomioon.  

Tärkeitä  tutkimuskohteita  ovat myös  huuhta-  ja  lehtimetsäkaskialueet.  Vuosittain  
toteutettavalla  kaskenpoltolla  turvataan  kansallismaiseman  ja  luonnon  säilyminen  moni  
ilmeisenä  ja  monimuotoisena.  Suunnitelmissa  on  myös palauttaa  metsiä  luonnontilaan  

i 
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Vuosittain  toteutettavalla  kaskenpoltolla  avataan  kuusettumisen  myötä  sulkeutuneita maisemakokonaisuuksia.  
Tällöin  myös turvataan kansallismaiseman  ja  luonnon säilyminen  moni-ilmeisenä  ja monimuotoisena. 

polttamalla,  sillä  tuli  kuuluu  pohjoisen  havumetsän  ekologiseen  kiertoon.  Näin  mahdol  
listuvat  paloekologiset  tutkimukset,  jotka  ovat  osa  kansallispuiston  hoitoa.  Kansallis  

puistoon  on perustettu  lisäksi  kuusen  geenireservimetsä  (122  ha),  jonka  tarkoituksena  
on  varmistaa  kuusilajin  perinnöllisen  vaihtelun  säilyminen  tulevaisuuteen  siltä  varalta,  
että  metsien  käsittely  ja  ympäristön  muutokset  kaventaisivat  vaihtelua.  

Yksi  kansallispuiston  perustehtävistä  on  opastustoiminnan  järjestäminen.  Sitä  var  
ten  Hotelli  Kolin  yhteyteen  suunnitellaan  opastuskeskus.  Maisemaan  ja  luontoon  tutus  
tumisen  ohella  Koli  soveltuu  erityisen  hyvin  kotimaiseen  ja  kansainväliseen  kongressi  
matkailuun.  Kansallispuistoon  tutustuu parhaiten  patikoimalla.  Eri  pituisia,  vaikeus  
asteeltaan  ja  maisema-arvoltaan  erilaisia  polkuja  on yli  26  km.  Talvella  puistossa  on  

latureittejä,  joiden pituudet  vaihtelevat  kolmesta  kahdeksaan  kilometriin.  Retkeily,  pati  
kointi  ja  murtomaahiihto  ovat  lisääntyneet  ja  siksi  retkipolkujen  yhteyteen  on  rakennettu  

nuotiopaikkoja  ja  vessoja.  Veneellä  saapuville  on  rakennettu  maihinnousupaikat.  Kolin  
edustalla  Pielisen  saariketju  on  veneilijöille  ja  kanoottiretkeilijöille  erinomainen  leväh  

dyskohde,  mutta  saaria  monipuolisine  palveluineen  ei  kovin  moni  vielä  osaa  hyödyntää.  
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