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Metlan asiakaslehti

  Puulla 
menestykseen



Uusien keinojen hyväksyttävyys perustuu ensisijaisesti met-
sänomistajan päätäntävallan säilyttämiseen. Hän tekee pääasiassa 
aloitteen suojelusta, hänellä on mahdollisuus muotoilla kohteen 
arvostus hintapyynnöksi, ja hän päättää, hyväksyykö sopimuksen. 
Metsänomistaja säilyttää päätäntävallan myös tarjotessaan koh-
detta pysyvään suojeluun. Tulokset liittyvät vuosina 2003–2007 
toteutettavaan METSO-ohjelmaan.
Lisätietoja:
www.mmm.fi /metso/asiakirjat/

Ektomykorritsasienet yhteydessä      
puiden kasvunopeuteen 

Puiden kasvunopeus on yhteydessä ektomykorritsayhteisön mo-
nimuotoisuuteen ja rakenteeseen. Näyttää siltä, että juuristossa 
elävä ektomykorritsayhteisö on puun kasvulle tärkeämpi kuin 
juuriston koko ja morfologia.

Suomen metsissä puiden kasvulle ja hyvinvoinnille elintär-
keiden symbionttisten ektomykorritsasienien monimuotoisuus 

on suuri, vaikka isäntäpuulajeja on vain muutamia. Puulajiston 
monimuotoisuuden tiedetään heijastuvan maanalaiseen mykorrit-
sayhteisöön, mutta saman puulajin eri yksilöiden vaikutuksesta 
mykorritsayhteisöön ei ole tietoa. 

Mitä monimuotoisempi mykorritsayhteisö on, sitä nopeakas-
vuisempia isäntäpuut ovat. Tutkimuksessa hidaskasvuisilla kuu-
siklooneilla ektomykorritsojen monimuotoisuus oli alhaisempi 
kuin nopeakasvuisilla. Lisäksi havaittiin joitain eroja mykorritsa-
yhteisöjen rakenteissa kasvunopeudeltaan samanlaisilla kuusi-
klooneilla. Nopeakasvuisilla kuusiklooneilla paljon ulkorihmastoa 
muodostavien sienien suhteellinen osuus oli suurempi kuin hi-
daskasvuisilla kuusiklooneilla. Hienojuuriston tiheys ja haaroit-
tuneisuus eivät korreloineet mykorritsojen monimuotoisuuden 
kanssa. 

Havainnot erilaisista mykorritsayhteisöistä puuyksilöiden vä-
lillä viittaavat myös siihen, että boreaalisten metsien suuri ekto-
mykorritsamonimuotoisuus ja sienien laikuittainen esiintyminen 
voivat osittain olla seurausta puuyksilöiden erilaisista vaikutuk-
sista mykorritsayhteisöön. Kenttäkokeessa verrattiin kahdeksan 
eri kuusikloonin (Picea abies L. Karst) ektomykorritsayhteisöjä. 
Koealana oli kuusen kloonikoe, jonka metsänjalostussäätiö oli 
perustanut 1994 avohakkuualueelle satunnaistetuiksi lohkoiksi. 
Mykorritsanäytteet kerättiin syksyllä 2003, ja ne tunnistettiin 
molekyylibiologisilla menetelmillä. 
Julkaisu: T. Korkama, A. Pakkanen and T. Pennanen. 2006. Ectomycorrhizal 
community structure varies among Norway spruce (Picea abies) clones. New 
Phytologist 171: 815–824.

Uutisia
Vapaaehtoiset sopimukset tehokas 
ohjauskeino metsien suojelussa 

Metsänomistajien oma-aloitteisuuteen perustuvat keinot ja kehit-
tyvät metsänhoitokäytännöt voivat tarjota tehokkaita ratkaisuja 
metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Tätä kautta voidaan 
saada merkittäviä määriä metsiä suojeluun. 

Uusien ohjauskeinojen avulla metsänomistaja voi aidosti pun-
nita, millaisia tuotteita ja palveluja hän haluaa tuottaa metsissään. 
Luontoarvojen aktiivinen tuottaminen osassa metsiä voi tulla 
kannattavaksi. 

Oulun ja Jyväskylän yliopistojen tutkimus Satakunnassa osoit-
taa, että metsänomistajien oma-aloitteisuuteen perustuvilla 
keinoilla saadaan ekologiselta laadultaan arvokkaita alueita suo-
jeluun. Korvauksen suuruuden tulisi vaihdella siten, että ekologi-
sesti arvokkaimmista kohteista maksetaan suurempi korvaus kuin 
vähemmän laadukkaista kohteista. Korvauksen painottuminen 
ekologisiin arvoihin kannustaa metsänomistajia niiden tuottami-
seen.

Metlan ja Oulun yliopiston tutkimustulosten mukaan noin 
puolet luonnonarvokaupan kohteista tulee ensimmäisen sopimus-
kauden päättyessä uudelleen tarjolle suojeltaviksi. Lisäksi monet 
metsänomistajat ovat valmiita tekemään luonnonarvokaupassa 
käytössä ollutta 10-vuotista sopimusta pidempiä sopimuksia. Tar-
jouskilpailukohteiden sopimukset ovat pysyviä tai 20 vuotta kes-
täviä. Sopimuksia pidentämällä voidaan hallita vapaaehtoisuuteen 
perustuvan suojelun ekologista epävarmuutta. 

2 Metsäntutkimus 3/2006

M
e

tla
/E

rk
ki

 O
ks

a
n

e
n

M
e
tla

/T
iin

a
 K

o
rk

a
m

a



Neuvonnan ja tuen avulla tuloksia                                  
nuoren metsän hoidossa

Julkisen tuen ja neuvonnan sopivalla yhdistelmällä voidaan paran-
taa nuorten metsien hoitoa. Neuvonta antaa tietoa hoitotarpeista 
ja julkisesta tuesta, ja edistää sitä kautta töiden suorittamista. 
Neuvonta lisää myös metsänomistajien julkisen tuen käyttöä. 

Neuvonta ja metsäsuunnitelma edistävät nuorten metsien hoi-
don aloittamista, ja neuvonta vaikuttaa myös siihen, kuinka laa-
jasti hoitotöitä tehdään. Metlan tutkimuksen mukaan hoitotöitä 
oli tehty sitä enemmän, mitä useammin omistaja oli osallistunut 
neuvontaan. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti suoran julkisen tuen ja 
henkilökohtaisen neuvonnan vaikutuksia nuoren metsän hoitotöi-
hin. Näihin luetaan taimikonhoito ja nuorten metsien kunnostus-
hakkuut. 

Julkaisu: Ville Ovaskainen, Harri Hänninen, Jarmo Mikkola, and Emmi 
Lehtonen. 2006. Cost-sharing and private timber stand improvements: A 
two-step estimation approach. Forest Science 52(1): 44–54. 

Suometsien merkitys Suomen metsätaloudessa kasvaa nopeasti 

Viimeisimmän valtakunnan met-
sien inventoinnin mukaan suo-
metsien osuus Suomen metsien 
kokonaiskasvusta on jo noin nel-
jännes. SUO-tutkimusohjelman 
loppuraportin mukaan suomet-
sätalous on monessa suhteessa 
haastavampaa kuin perinteinen 
kangasmetsien metsätalous. 

Ojitusaluemetsien vuotuinen 
kasvu oli valtakunnan metsi-
en yhdeksännen inventoinnin 
(VMI9) mukaan noin 24 miljoo-
naa kuutiometriä ja vuotuiset 
hakkuut olivat noin yhdeksän 
miljoonaa kuutiometriä. Met-
sänparannustoiminnalla on saatu 
aikaan noin 15 miljoonan kuutio-
metrin vuotuinen kasvunlisäys 
eli suopuustojen kasvu on lähes 
kolminkertaistunut luonnontilaan 
verrattuna. Parin vuosikymme-
nen kuluessa ojitusaluemetsien 
osuus Suomen metsien hakkuu-
mahdollisuuksista nousee noin 
neljännekseen.

Käyttökelpoisen typen määrä 
ratkaisee kasvupaikan poten-
tiaalisen puuntuotoksen tason. 
SUO-ohjelman tutkimuksissa 
vahvistui männyn kasvun ja tur-
peen typpipitoisuuden välinen 
kiinteä riippuvuus. Tutkimuksissa 
vahvistui myös typen ja turpeen 

maatumisasteen keskinäinen yh-
teys. Tulos mahdollistaa halvan ja 
helposti maastossa määritettä-
vän maatumisasteen käyttämisen 
typpitalouden arvioimisessa. Tut-
kimuksissa saatiin lisätietoa myös 
turpeen typpipitoisuuden ja läm-
pösumman raja-arvoista, joiden 
alapuolella lannoitus ei enää lisää 
puuston kasvua. Näitä tuloksia 
voidaan käyttää hyväksi myös 
valittaessa kunnostusojituskoh-
teita varsinkin Pohjois-Suomes-
sa. Lämpösumma vaikuttaa puille 
käyttökelpoisen typen määrään 
siten, että turpeen kokonais-
typpipitoisuuden on pohjoisessa 
oltava korkeampi kuin etelässä, 
jotta puusto kasvaisi yhtä hyvin. 

Ravinnepuutokset (fosfori, 
kalium) rajoittavat suopuiden 
kasvua runsastyppisillä mustik-
ka- ja puolukkaturvekankailla. 
Lannoitustutkimuksissa vahvistui 
käsitys fosforilisäyksen pitkäai-
kaisesta, yli 30 vuotta kestävästä 
puuston kasvua ja ravinnetilaa 
parantavasta vaikutuksesta. Lan-
noitekaliumin vaikutusaika vas-
taavasti jäi 15–20 vuoteen käy-
tettäessä vesiliukoisia yhdisteitä; 
hidasliukoisilla kaliumlannoitteilla 
(biotiitti) vaikutus kesti pitem-
pään, vähintään 20–25 vuotta. 

Lannoitus fosforilla ja kaliumil-
la voimisti puuston kasvua sitä 
enemmän ja oli sitä kannattavam-
paa, mitä runsastyppisemmästä 
kasvupaikasta oli kyse ja mitä 
eteläisempi oli kohteen maan-
tieteellinen sijainti. Ravinnepuu-

toksista kärsivissä metsiköissä 
lannoitettujen puiden kasvun 
taso kohosi yli kaksinkertaiseksi 
lannoittamattomaan verrattu-
na. Suopuustojen kasvua voitiin 
merkittävästi parantaa myös 
puutuhkalla. 

Suopuuston tekninen laatu 
on hyvä erityisesti järeissä kuu-
sikoissa. Varsinkin puuaineen 
ti heys, lujuus ja jäykkyys ovat hy-
viä. Soiden kuusikoissa ei esiinny 
kivennäismailla yleistä maan-
nouseman aiheuttamaa lahoa. 
Suokuusikoiden hakkuukertymät, 
rungot ja tukit ovat kuitenkin 
pienempiä ja puuaine yleensä 
kuivaoksaisempaa. Turvemaiden 
männiköissä esiintyy runsaasti 
tyvilenkoutta, lylypuuta ja mut-
kaisuutta. Kuivaoksaisuutta esiin-
tyy myös enemmän soilla kuin 
kivennäismailla. Suopuustojen 
puuaines ei ensimmäisen puusu-
kupolven aikana ole niin tasalaa-
tuista kuin kivennäismailla, koska 
ennen ojitusta syntynyt puuaines 
on erilaista kuin ojituksen jälkeen 
syntynyt. Kuitupuun kohdalla 
turvemailta saatavan ensiharven-

nuspuun korkea kuoripitoisuus, 
puuaineen alhainen tiheys ja pieni 
sellun saanto nostavat sellun val-
mistuskustannuksia. Kuitupuu on 
kokonaisuutena samantasoista 
sellun raaka-ainetta kuin kangas-
mailla.  

Turvemaiden puunkorjuu-
ongelmat eivät pääsääntöisesti 
ole teknisiä vaan taloudellisia. 
Metsäkuljetuksen ongelmana on 
kantavuus. Keskikokoinen kuor-
matraktori on kustannuksiltaan 
järkevin ratkaisu. 

SUO-ohjelman tulosten 
mukaan suuri osa kunnostusoji-
tuksen aiheuttamasta vesistöjen 
kiintoaine- ja ravinnekuormi-
tuksesta voidaan estää laskeu-
tusaltailla ja pintavalutuskentillä. 
Fosforin huuhtoutumista vesis-
töihin voidaan vähentää pitämällä 
pohjavesipinta alhaalla pääte-
hakkuiden yhteydessä tekemällä 
kunnostusojitus samanaikaisesti. 
Fosforin huuhtoutumista voidaan 
vähentää myös lisäämällä lan-
noitteisiin alumiini- ja rautayhdis-
teitä. Puuntuhkalannoituksessa 
fosforin huuhtoutumisriski on 
vähäinen. 
Julkaisu: Ahti, E., Kaunisto, S., Moila-
nen, M. ja Murtovaara, I. (toim.) 2005. 
Suosta metsäksi. Suometsien ekologi-
sesti ja taloudellisesti kestävä käyttö. 
Tutkimusohjelman loppuraportti. Met-
säntutkimuslaitoksen tiedonantoja 947.    
www.metla.fi /julkaisut/mt/2005/947.htm

Lisätietoja: www.metla.fi /ohjelma/suo/
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Aluskasvillisuuden biomassa 
voidaan arvioida peittävyyden 
perusteella 

Havumetsien aluskasvillisuuden peittävyys-
prosentin perusteella pystytään määrittämään 
aluskasvillisuuden biomassa. Biomassan ja 
peittävyyden välistä suhdetta voidaan hyödyn-
tää, kun mallinnetaan metsäekosysteemiä tai 
hiilen kiertoa.

Boreaalisen havumetsävyöhykkeen metsillä 
on tärkeä merkitys globaalissa hiilen kierros-
sa. Metsäkasvillisuus ja metsämaa voivat toimia 
merkittävinä ilmakehän hiilidioksidin nieluina eli 
hiilen sitojina. Riippuen maankäytöstä, metsän-
hoidosta ja ympäristöolosuhteista metsäkasvilli-
suus ja metsämaa myös vapauttavat hiiltä, jolloin 
ne toimivat hiililähteinä.

Suoria biomassamittauksia ei ole saatavilla. 
Peittävyyden arviointiin perustuvan menetelmän 
avulla saadaan nopea arvio pohjakerroksen ja 
kenttäkerroksen maanpäällisen biomassan mää-
rästä kangasmailla ja suometsissä. Pohjakerrok-
seen luokitellaan jäkälät ja sammaleet. Kenttä-
kerroksen kasveja ovat heinät, ruohot ja varvut. 

Metlassa kehitettyä mallia voidaan soveltaa 
Fennoskandian boreaalista kasvillisuusvyöhy-
kettä vastaavissa olosuhteissa. Kasvillisuuden 
peittävyyden arviointiin perustuvia kasvilli-
suusanalyysejä on laajasti saatavilla. Suomessa 
on kerätty valtakunnan metsien inventoinnissa 
(VMI) systemaattisesti tietoa aluskasvillisuuden 
peittävyydestä.

Julkaisu: Muukkonen, P., Mäkipää, R., Laiho, 
R., Minkkinen, K., Vasander, H. & Finér, L. 2006. 
Relationship between biomass and percentage cover 
in understorey vegetation of boreal coniferous forests. 
Silva Fennica 40(2): 231–245.                                 

www.metla.fi /silvafennica/abs/sa40/sa402231.htm 

Kansainvälistyvän metsäteollisuuden haasteena 
sopeutua suhdannevaihteluihin  

Suomen metsäteollisuus on 1990-luvun alusta lähtien kansainvälistynyt nopeasti. 
Tutkimuksen mukaan kansainvälistyminen on parantanut yritysten maksuvalmiutta 
ja nostanut myös niiden vakavaraisuutta ja kannattavuutta. Tämä selviää Metlan ja 
Toronton yliopiston tutkimuksesta.

Metla ja Toronton yliopisto selvittivät yritysten kansainvälistymisen vaikutuksia nii-
den taloudelliseen kehitykseen. Kansainvälistymistä mitattiin tutkimuksessa ulkomai-
sen henkilöstön osuudella yrityksen koko henkilöstöstä.  

Tulokset osoittavat, että kansainvälistyminen on parantanut yritysten maksuvalmi-
utta.  Se on nostanut hivenen vakavaraisuutta ja sidotun pääoman tuottoasteella mitat-
tua kannattavuutta. Verrattaessa toisiinsa kansainvälistyneimpiä ja vähemmän kansain-
välistyneitä suomalaisyrityksiä, vähemmän kansainvälistyneet metsäalan yritykset olivat 
kuitenkin sidotun pääoman tuotolla mitattuna keskimäärin hieman kannattavampia. 
Tämä heijastaa kansainvälistymiseen liittyvää kustannusrasitusta. Suhdannevaihteluilla 
oli erittäin selvä vaikutus yritysten talouteen, vaikka niistä eroon pyrkiminen on ollut 
metsäteollisuusyritysten strategisena päämääränä. 

Tutkimuksen aineistona oli 23 suomalaisen massa-, paperi- ja puutuoteteollisuus-
yrityksen tilinpäätöstunnuslukuja vuosilta 1986–2003. Yritysten liikevaihtoa käytettiin 
malleissa lisämuuttujana ottamaan huomioon niiden toiminnan kokoeroja. Yrityskoon 
ei suoraan havaittu vaikuttavan kasvuun, kannattavuuteen, vakavaraisuuteen tai mak-
suvalmiuteen. 

Julkaisu: Journal of Forest Products Business Research Vol 3: www.forestprod.org/jfpbr-online.html 

Metsänharvennusten tunnistaminen ilmakuvilta 
entistä luotettavammaksi 
Metlassa on kehitetty menetelmä, jolla metsänharvennukset voidaan tunnistaa 
ilmakuvilta entistä luotettavammin. Kahta eri vuosina otettua ilmakuvaa vertaamalla 
tunnistettiin 84 prosenttia harvennushakkuista.

Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko metsässä tapahtuneiden muutosten tunnis-
tamisen luotettavuutta parantaa ottamalla ilmakuvat samoista kuvauspisteistä mah-
dollisimman samaan vuoden- ja kellonaikaan. Lisäksi tarkasteltiin kuvan resoluution, 
radiometrisen korjauksen, kuvapiirteiden ja metsikkötunnusten vaikutusta muutos-
tunnistuksen luotettavuuteen.  

Selvät muutokset, kuten uudistushakkuut, havaittiin 
tarkasti. Sen sijaan lievistä muutoksista, kuten lievis-
tä myrskytuhoista, siemenpuu- ja harvennushakkuista 
ja taimikonhoidosta, jäi löytymättä 15–26 prosenttia. 
Harvennushakkuista löydettiin 84 prosenttia. Toisaalta 
muuttumattomista metsikkökuvioista luokiteltiin vir-
heellisesti muuttuneiksi 14–25 prosenttia. 

Tutkimuksessa saatiin lievien muutosten tunnistami-
sen osalta parempia tuloksia kuin vastaavissa aikaisem-
missa tutkimuksissa. Suurimpana ongelmana oli muut-
tumattomien metsikkökuvioiden virheellinen luokittelu 
lievästi muuttuneiksi, mikä rajoittaa toistaiseksi mene-
telmän soveltamista käytäntöön. Menetelmäkehitykses-
sä on kuitenkin päästy eteenpäin. Alustavissa laskelmissa 
harvennushakkuista on tunnistettu noin 90 prosenttia ja 
muuttumattomien kuvioiden luokittelu muuttuneiksi on 
pienentynyt noin kahdeksaan prosenttiin.
Julkaisu: Hyvönen, P. & Anttila, P. 2006. Change detection in 
boreal forests using bi-temporal aerial photographs. Silva Fennica 
40(2): 303–314. www.metla.fi /silvafennica/abs/sa40/sa402303.htm
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Pohjoiset havumetsät 
-tutkimus tuottaa uutta 
tietoa luonnonmetsistä 

Metlan Kolarin yksikkö on yhteistyössä 
viiden venäläisen laitoksen kanssa aloittanut 
tutkimushankkeen ”Pohjoiset havumetsät 
– tutkimuksella työkaluja metsien kestävään 
käyttöön Barentsin alueella”. 

Hankkeessa tutkitaan luonnontilaisten 
metsien häiriöitä, uudistumista ja moni-
muotoisuutta. Tutkimus jakautuu viiteen 
osa-alueeseen: pienialaisten häiriöiden 
merkitys luonnontilaisten kuusimetsi-
en rakenteelle ja kehitykselle, metsäpa-
lojen esiintymistiheys luonnontilaisissa 
mäntymetsissä, luontaisten häiriöiden ja 
hakkuiden vaikutukset luonnon monimuo-
toisuuteen, metsätuhojen kartoittaminen 
ja vanhojen kuusikoiden hoito-ohjeiden 
kehittäminen Arkangelin alueella sekä pa-
lonjälkeiset metsän ja metsäkasvillisuuden 
kehitysvaiheet. 

Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan 
käyttää esimerkiksi luonnon häiriödyna-
miikkaa jäljittelevien metsänkäsittelyme-
netelmien kehittämisessä. Talousmetsi-
en luonnonpiirteiden säilyttämiseksi on 
ymmärrettävä, mihin palolta suojattujen 
metsien kehitys johtaa pitkällä aikavälil-
lä. Tulokset luovat tietopohjaa pohjoisten 
metsien kestävän ja luonnonmukaisen met-
sänkäsittelyn tueksi. Matkailu ja porotalous 
sekä elinkeinoelämä hyötyvät metsätalou-
den sopeuttamisesta pohjoisiin olosuhtei-
siin. Aluetalous kohentuu, kun paikalliset 
olosuhteet huomioon ottava metsätalous 
vähentää maankäyttömuotojen yhteenso-
vittamisen ristiriitoja. 

Hanke palvelee luonnonsuojelualuei-
den hoitoa, sillä luonnonmetsän kehityk-
sen tunteminen on luonnon suojelemisen 
peruslähtökohta. Tällä osa-alueella on 
toistaiseksi selviä puutteita. Tutkimusten 
yhteydessä myös Venäjällä sijaitsevan Lapin 
luonnonpuiston kasvillisuuskartta muoka-
taan ajantasaiseksi. 

Hanke muodostuu Interreg- ja Tacis-
osuuksista. Sille on myönnetty rahoitus 
EU-Interreg III A Pohjoinen Kolarctic 
naapuruusohjelmasta, ja se kestää vuoden 
2008 helmikuun loppuun. Kansallinen ra-
hoittaja on Lapin ympäristökeskus. Metlan 
lisäksi suomalaisia yhteistyötahoja ovat La-
pin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja 
Helsingin yliopisto.
Lisätietoja: www.metla.fi /hanke/7224/

Satelliitti- ja ilmakuvien yhdistelmällä tarkkuutta 
metsäkartoitukseen 

Satelliittikuvien ja ilmakuvien yhdistelmä antaa parempia tuloksia metsäkartoitukseen 
kuin kumpikaan kuvatyyppi yksinään käytettynä. Pelkkään satelliittikuvatulkintaan verrat-
tuna tarkkuus parani Metlan tutkimuksessa jopa 17 prosenttia.

Metlassa valtakunnan metsien inventointia (VMI) varten kehitetyssä monilähteisessä 
metsien inventointimenetelmässä voidaan tuottaa karttamuotoista tietoa metsävaroista. 
Karttoina on mahdollista esittää puustotunnuksia, joita ovat puuston tilavuus, keskipi-
tuus, ikä ja pohjapinta-ala. Metlan tutkimuksessa selvitettiin satelliittikuvien sekä kor-
kea- ja vääräväri-ilmakuvien käyttöä puustotunnusten arviointiin soveltamalla puuston 
monilähdeinventointitekniikkaa. 

Uutta tietoa perinteisen satelliittikuvatulkinnan avuksi toivat sekä korkeailmakuva 
että vääräväri-ilmakuva. Molempien ilmakuvatyyppien maastoresoluutio on erotusky-
vyltään tarkka. Tarkka resoluutio antaa erityisesti mahdollisuuden kuvan tekstuuripiir-
teiden hyödyntämiseen. On kuitenkin muistettava, että yhden 180 x 180 kilometrin 
laajuisen satelliittikuvan käsittely on yksinkertaisempaa kuin ilmakuvien, sillä ilmakuvien 
kattama alue on pienempi. Ilmakuvat on koottava suuremmiksi mosaiikeiksi, jotta ne 
kattaisivat tarvittavan määrän maastokoealoja.
Lisätietoja: www.metla.fi /ohjelma/vmi/vmi-moni.htm

Maailmanlaajuisen 
siperianlehtikuusikoesarjan 
kokeita Suomeen

Metla perusti Punkaharjulle ja Rovaniemelle 
viime kesänä lehtikuusen alkuperäkokeita. 
Kokeet kuuluvat laajaan koesarjaan, jonka sie-
menaineisto on kerätty 1990-luvun lopulla ve-
näläis-pohjoismaisena yhteistyönä. Siemenet 
kerättiin lehtikuusen koko levinneisyysalueel-
ta Venäjällä: Äänisjärveltä Tyynellemerelle. 
Siemenaineistolla on perustettu kokeita jo 
Ruotsiin, Norjaan, Islantiin, Venäjälle, Japaniin, 
Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. 

Ulkomaisten puulajien koeviljelyn tarkoi-
tuksena on selvittää, löytyykö muualta puula-
jeja, jotka olisivat joiltakin ominaisuuksiltaan 
parempia kuin Suomessa luontaisina kasvavat 
puut. Lehtikuusten on todettu olevan ulko-
maisista puulajeista kaikkein lupaavimpia. Ne 
kasvavat viljavalla kasvupaikalla paremmin 
kuin kotimainen kuusi tai mänty, ja lisäksi leh-
tikuusen puuaines poikkeaa ominaisuuksiltaan 
kotimaisista. Nuorella iällä huomattavan suuri osa lehtikuusen rungosta on lahon-
kestävää sydänpuuta. Lehtikuusi on luonnollinen vaihtoehto kemiallisesti kyllästetylle 
puutavaralle. 

Suomeen perustetuissa kokeissa on mukana lähes 400 puun siementä 25 alkupe-
räalueelta. Kokeissa istutettiin lähes 15 000 tainta yhteensä noin kahdeksan hehtaa-
rin alueelle. Hankkeessa on mukana myös YTI-tutkimuskeskus Mikkelistä. Se tutkii 
lehtikuusipuutavaran kuivausmenetelmiä.

Lehtikuusen alkuperäkokeiden perustaminen on osa laajaa SIBLARCH (Decay 
resistant timber – Siberian larch compared to Scots pine in forestry and products)      
-hanketta, joka kuuluu Interreg III B Pohjoinen Periferia ohjelmaan. Sen tarkoitukse-
na on edistää siperianlehtikuusen käyttöä metsätaloudessa ja puutuotteissa.
Lisätietoja: www.siblarch.net
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Vuonna 2010 toteutettavan metsävarojen arvioinnin perusteet hyväksyttiin 

Edellisen kokouksen pohjalta saatiin aikaan selvitys muun 
muassa maailman metsäpinta-alan, puuvarojen, metsien hiiliva-
rannon, metsätuhojen ja metsien luonnontilaisuuden tilantees-
ta vuosina 1990–2005. Arvioinnin mukaan metsäpinta-ala on 
kasvanut Euroopassa ja osassa Aasiaa. Pohjois- ja Keski-Ame-
rikassa tilanne on pysynyt ennallaan. Aasiassa metsävaroja 
kasvattivat vuosien 2000–2005 laajat metsitykset Kiinassa. Sen 
sijaan Etelä-Amerikassa ja Afrikassa metsäpinta-ala on vähen-
tynyt. Maapallon metsäpinta-ala oli vuonna 2005 hieman alle 
neljä miljardia hehtaaria, mikä on kolmannes maa-alasta. Met-
sien muuttaminen maatalousmaaksi on jatkunut voimakkaana, 
noin 13 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Tämä kehitys on jatku-
nut varsinkin Brasiliassa ja Indonesiassa.

Samaan aikaan metsänistutus ja metsien luonnollinen kasvu 
ovat hidastaneet metsien häviämistä. Ajanjaksona 1990–2000 
nettohävikki oli 8,9 miljoonaa hehtaaria. Vuosina 2000–2005 
nettohävikki oli istutusten seurauksena pienentynyt 7,3 miljoo-
naan hehtaariin, joka sekin vastaa pinta-alaltaan Tsekin tasaval-
lan tai Panaman kokoista valtiota.

Plantaaseiksi arviossa luokitellaan yhden puulajin intensii-
visesti hoidetut istutusmetsiköt. Plantaasien ala on kasvanut, 
mutta silti niitä on vain 3,8 prosenttia metsäalasta.

Metsien kestävä käyttö ja metsitys voivat lisätä metsien 
hiilinielua ja metsien hiilivarantoa. Arvion mukaan maailman 
metsät sitovat biomassaansa 283 gigatonnia hiiltä. Metsien bio-
massaan, kuolleeseen orgaaniseen ainekseen ja maaperään on 
sitoutunut 50 prosenttia enemmän hiiltä kuin ilmakehään. Met-
sien hiilivarastot vähenivät Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Ameri-
kassa, mutta lisääntyivät muilla alueilla. Biomassaan sitoutunut 
hiilivarasto pieneni maailmassa 1,1 gigatonnia vuosittain, mikä 
johtuu metsien vähenemisestä. 
Lisätietoja: www.metla.fi /tapahtumat/2006/kotkav/

tu, että ruostesienten osalta tilanne on 
paikoitellen vakava. Ruostesieniepide-
mian syntyä ovat edesauttaneet kuusen 
runsas kukinta ja kukinta-aikaan mah-
dollisesti ajoittuneet sateet. Tuomiruos-
teen tartunnan ankaruuteen vaikuttaa 
lähellä kasvavien tuomien määrä, sillä 
tauti talvehtii maahan varisseilla tuomen 
lehdillä. Yksi itiö riittää saastuttamaan 

sato on runsain Kaakkois-Suomessa. 
Käpyjen määrä vaihtelee puuyksilöittäin. 
Keskimäärin joka neljännessä kuusessa 
käpyjä on vähän tai ei lainkaan. Näiden 
puuyksilöiden odotetaan kukkivan ensi 
vuonna runsaammin, koska olosuhteet 
kukka-aiheiden muodostumiselle ovat 
tänä kesänä olleet suotui-
sat. Siemenviljelmillä kuu-
sen käpysato näyttää tänä 
kesänä jäävän talousmetsi-
en satoa heikommaksi. 

Ruostesienien ja tuho-
laisten aiheuttamien vahin-
kojen takia kuusen lopul-
lisen siemensadon määrää 
on vaikea arvioida. Käpyjen 
koekeräyksissä on havait-

Ruostesienet vioittaneet kuusen runsasta käpysatoa 

Kuusen ensi kevään siemensato uhkaa 
jäädä aiemmin ennustettua heikommaksi. 
Kesän aikana kaksi sienitautia – kuusen 
tuomiruoste ja talvikkiruoste – ovat 
paikoitellen verottaneet melko anka-
rasti käpysatoa. Useiden peräkkäisten 
huonojen siemenvuosien seurauksena 
kuusen siemenvarastot ovat tällä hetkel-
lä maassamme vähäiset, mikä vaikeuttaa 
metsäpuiden siemenhuoltoa ja taimituo-
tantoa. 

Kuusen kukinta oli keväällä hyvin 
runsasta maan etelä- ja keskiosissa. 
Kuusen käpysato on Etelä- ja Keski-
Suomessa runsas ja Pohjois-Suomes-
sakin selvästi keskimääräistä parempi. 
Metlan siemensadon tarkkailumetsissä 
tehtyjen käpylaskentojen perusteella 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n ja yli 60 valtion 
metsäalan huippuasiantuntijat kokoontuivat kesäkuussa Kotkas-
sa. Muutaman vuoden välein järjestetyissä Kotka-kokouksissa 
on sovittu määritelmät ja laadittu perusteet maailman metsäva-
rojen arvioinneille. Kotka V -kokouksen tavoitteena oli hyväksyä 
vuonna 2010 tapahtuvan metsävarojen arvioinnin periaatteet. 

Kokouksessa asiantuntijat arvioivat muun muassa vuoden 
2005 globaalin metsävara-arvion pohjalta, mitä osia 2010:n 
arvioissa tulisi vahvistaa ja mikä on kaukokartoituksen rooli 
kansallisten raporttien täydentäjänä. Inventointitiedon tuottaa 
jokainen maa itsenäisesti. Yksi suurimpia haasteita on yhteis-
mitallisen eli vertailukelpoisen tiedon saanti. Mitä monipuoli-
sempia tietoja eri maista halutaan, sitä enemmän on tarvetta 
tietojen harmonisoinnille.
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koko kävyn. Myös käpyjä ja siemeniä 
ravintonaan käyttäviä hyönteisiä on 
tänä kesänä havaittu jonkin verran. 
Tuhohyönteisten esiintymisriskin 
arvioidaan kuitenkin kasvavan ensi 
kesäksi. 

Ensi keväänä variseva männyn sie-
mensato on Etelä-Suomessa hyvä. 
Pohjoisemmaksi siirryttäessä käpyjen 
määrä vähitellen heikkenee siten, että 
Oulun ja Lapin lääneissä käpysato on 
paikoitellen keskimääräistä huonompi. 
Männyn tämän kevään kukinta vaihteli 
suuresti alueittain ja metsiköittäin, 
minkä takia kevään 2008 siemensato-
näkymät ovat vielä pitkälti avoimet. 
Etelä-Suomessa sato saattaa jäädä pa-
ria edeltävää vuotta heikommaksi. 
Lisätietoja:                                                     
www.metla.fi /metinfo/metsienterveys/opas/

Metsäenergian hyödyntämismahdollisuudet                
lupaavia Itä- ja Keski-Euroopassa 

Metsähake on lupaava polttoaine korvaamaan kivihiiltä energiantuotannossa Koillis-
Puolassa. Puun käytön kannustimia ovat muun muassa hiilidioksidin päästökauppa, 
uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön korkeampi markkinahinta, bioenergian 
hyvä imago ja kivihiilen käytön haittamaksut. 

Koillis-Puolan voimalaitos on ensimmäinen tutkimuskohde ”EU:n puuenergia-
varat, energiateknologian markkinat ja bioenergiakauppa” -hankkeessa. Hanke on 
osa ClimBus-teknologiaohjelmaa. Siihen osallistuvat Metla, VTT ja Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto. 

Voimalaitos käyttää polttoaineena kivihiiltä, mutta yhtiö harkitsee yhdistetyn 
sähkön ja lämmön tuotantolaitoksen (CHP-laitos) yhden kattilan modernisointia 
biomassaa polttoaineena käyttäväksi leijupetikattilaksi. Modernisoinnin jälkeen voi-
malaitos kuluttaa 320 000 kiintokuutiometriä metsähaketta vuodessa. Investoinnin 
kannattavuuden varmistamiseksi voimalaitosyhtiö tarvitsee tietoa biopolttoaineiden 
saatavuudesta ja metsähakkeen korjuukustannuksista. Metsähake tarkoittaa hak-
kuutähteestä, harvennuspuusta tai kantopuusta tehtyä polttohaketta.

Tulosten mukaan harvennuspuu on metsähakkeen tärkein raaka-ainelähde CHP-
laitoksen ympäristössä. Harvennuspuun, pääasiassa huonolaatuisen männyn, osuus 
metsähakkeen kokonaispotentiaalista on 57 prosenttia. Päätehakkuista saatavien 
hakkuutähteiden talteenottoa rajoittaa alueen metsien mäntyvaltaisuus ja miestyö-
nä tehtävä ainespuun hakkuu, jonka jälkeen hakkuutähteet on erikseen esikasattava. 

Metsähakkeen käyttöpaikkahinta ei juuri poikennut suomalaisesta hintatasosta. 
Puolassa kustannuksia nostivat hakkeen pitkät kaukokuljetusmatkat sekä 40 tonnin 
kokonaismassarajoitteesta johtuva autokuljetuksen puolta pienempi hyötykuorma. 
Kustannuksia alensivat matalat työvoimakustannukset, jotka olivat alle puolet Suo-
men kustannuksista. 

Joulukuussa 2004 alkanut tutkimushanke kestää 2,5 vuotta. Tutkimushankeen 
tavoitteena on avata uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle 
bioenergiateknologialle Euroopan unionin alueella sekä tuottaa tietoa kansainväli-
sessä bioenergiakaupassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista suoma-
laisten yritysten liiketoimintaan.  
Lisätietoja: www.tekes.fi /climbus/
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Pistokaskloonitutkimus: 
Nopea kasvu alentaa 
kuusen tiheyttä ja lujuutta  

Kolmen eri kasvupaikan välillä tehdyn 
vertailun perusteella näyttää siltä, että 
alueella, jolla kuusen pistokaskloonien 
kasvu on hitainta, puuaineen tiheys ja 
mekaaninen lujuus vastaavasti ovat suu-
rimpia. Tulos saatiin Metlan, Helsingin 
yliopiston ja VTT:n yhteistutkimuksessa. 

Pistokaskloonit istutettiin Lopelle, 
Imatralle ja Kangasniemelle 1970-luvul-
la. Kaksi koealaa oli ravinteikasta vanhaa 
peltomaata ja kolmas koeala oli karum-
paa MT-metsätyyppiä.

Tutkimushetkellä kuuset olivat saa-
vuttaneet Lopella ja Imatralla lähes 13 
metrin pituuden. Kangasniemellä puille 
oli kertynyt pituutta alle kymmenen 
metriä. Kangasniemen koealan puut oli 
istutettu pari vuotta myöhemmin kuin 
toisilla koealoilla, mutta puut olivat silti 
lyhyempiä kuin iän perusteella saattoi 
olettaa. Keskimääräinen vuosiluston 
leveys osoittautui Kangasniemellä pie-
nimmäksi, joten koealan puiden kasvu 
todettiin hitaammaksi kuin muualla. 
Maaperän ravinteikkuus näytti lisäävän 
puiden kasvunopeutta toisilla koealoilla.

Kangasniemen koeala tuotti puuta, 
jonka puuaineen tiheys oli suurempi 
kuin rehevämmillä koealoilla kasvaneel-
la puulla. Myös lujuusominaisuuksiensa 

puolesta hitaasti kasvaneet puut erosi-
vat edukseen, sillä niiden keskimääräiset 
kimmoisuus- ja murtolujuusarvot olivat 
suurempia kuin koealoilla, joilla puut 
kasvoivat nopeammin.

Pistokastutkimuksesssa käytettiin 
kolmea eri kloonia, jotka istutettiin 
erilaisille alueille. Tutkimuksessa selvi-
si, että eri kloonit erosivat toisistaan 
samalla tavoin eri paikoissa. Nopeim-
min kasvanut klooni C kasvoi kaikkialla 
nopeimmin, joten kloonien väliset erot 
puun ominaisuuksissa säilyivät, vaik-
ka kasvupaikat vaihtuivat. Klooni C:
n puuaineen tiheys oli pienempi kuin 
muilla klooneilla. Hitaimmin kasvaneen 
klooni B:n puuaineen tiheys sen sijaan 
oli suurin. Kaikkien kloonien kasvu Kan-
gasniemen koealalla oli hitaampaa kuin 
kahdella rehevämmällä koealalla. Kasvu-
kausien välillä oli niin lustonleveydessä 

kuin puuaineen tiheydessäkin merkittä-
viä eroja. Myös puukohtaiset erot olivat 
huomattavia. 
Julkaisu: Sanni Raiskila, Pekka Saranpää, Kurt 
Fagerstedt, Tapio Laakso, Mia Löija, Riitta Mahl-
berg, Leena Paajanen & Anne-Christine Ritsch-
koff. 2006. Growth rate and wood properties of 
Norway spruce cutting clones on different sites. 
Silva Fennica 40(2): 247–256. 

www.metla.fi /silvafennica/abs/sa40/sa402247.htm
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Tulevaisuuden visioihin metsäväen 
olisi pitänyt jo tottua, sillä vakavasti 
otettavaa tulevaisuustutkimusta on 
tehty metsäalalla pitempään kuin 

useimmilla muilla aloilla.
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Metsäalan tulevaisuus herättää keskustelua
Kesäkuussa julkistettiin metsäalan tulevaisuusraportti ”Suomen metsiin perustuva hy-
vinvointi 2015”. Se laadittiin Metlassa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannos-
ta ja ministeriö hyödyntää raporttia omassa tulevaisuuskatsauksessaan ja Kansallisen 
metsäohjelman 2010 tarkistuksessa. 

Tulevaisuuskatsauksen laatimiseen osallistui noin 70 Metlan tutkijaa. 
Työtä kommentoivat lähinnä Metlan ulkopuoliset työryhmät, joissa oli 
mukana yhteensä noin 150 henkilöä. Katsauksen tekeminen oli siis hyvin 
osallistuva ja laaja-alainen prosessi.

Tulevaisuuden tutkimuksen perusperiaatteiden mukaan tulevaisuutta 
ei voi ennustaa. Siihen voi kuitenkin vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla. 
Siksi Metlan raportin tärkeänä tavoitteena oli keskustelun herättäminen 
metsäalan tulevaisuudesta. 

Keskustelua myös syntyi. Suhtautuminen näytti jossain määrin polarisoituvan. Elin-
keinon sisällä raportti koettiin osin hyökkäykseksi perinteistä metsäalaa kohtaan. Ääri-
pään lehtikommenteissa sen kerrottiin sisältävän ”hulvattomia juttuja” ja ”intiaanileik-
kejä”, ja metsänomistajia varoitettiin metsien hallintaoikeuksien menetyksestä. 

Raportti sai myös myönteisiä arvioita erityisesti muissa kuin metsäalan tiedo-
tusvälineissä. Ykköslehtien pääkirjoitussivuilla sitä muun muassa verrattiin sa-
maan aikaan julkistettuun paperiteollisuuden tulevaisuusselvitykseen ja todet-
tiin, että ”visiotasolla Metlan paperi ajaa jo ensimmäisessä kaarteessa tulevai-
suusselvityksen ohi”.

Vaikka raportin tavoite keskustelun herättämisestä selvästi onnistui, tuoh-
tuneet kommentit ihmetyttävät. Tulevaisuuden visioihin metsäväen olisi pitänyt 

jo tottua, sillä vakavasti otettavaa tulevaisuustutkimusta on tehty metsäalalla pi-
tempään kuin useimmilla muilla aloilla. Yhteinen piirre viimeisten 30 vuoden ai-
kana käynnissä olleille monille metsäalan tulevaisuusselvityksille näyttää kuiten-

kin olevan, että ne saavat aikaan voimakkaita reaktioita. Nämä reaktiot 
ovat olleet erityisen vahvoja silloin, kun selvitykset tarjoavat vaih-

toehdoksi tulevaisuutta, joka poikkeaa selvästi vallitsevasta ti-
lanteesta. Avarakatseisempi suhtautuminen tulevaisuuden luo-
taamiseen voisi auttaa metsäalan myönteistä kehitystä.

Ristiriitaiset reaktiot viittaavat yleensä siihen, että ollaan 
murrosvaiheessa, jossa haetaan uutta suuntaa ja uusia eväitä. 

Murrosvaihetta voi seurata pelimerkkien uusjako, jossa on se-
kä voittajia että häviäjiä. Osa niistä, jotka kokevat tähänastisen 
turvallisen asemansa uhatuksi, reagoi voimakkaasti ja asettuu 
puolustuskannalle. 

Jälkeenpäin voidaan todeta, että monien aiempien tulevai-
suusraporttien analyysit vallinneista tilanteista ovat olleet oi-
keita. Analyysien pohjalta tehdyt tulevaisuutta koskevat suosi-
tukset ovat osaltaan jopa ohjanneet kehitystä sekä metsäalan 
että koko yhteiskunnan kannalta myönteiseen suuntaan. Tä-
mä on hyvä todiste siitä, että metsäalalla avarakatseista tule-
vaisuuden tutkimusta tarvitaan myös jatkossa.

Risto Seppälä
Professori
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Ennallistamisella
korjataan  
luonnolle 
aiheutettuja 
vaurioita
Mirva Leppälä 

Soiden ja metsien luonnontilaisuus on vähentynyt Suomessa. 
Haasteena on säilyttää ja myös palauttaa osa soiden ja 
metsien alkuperäisestä luonteesta. 

Alueita pyritään palauttamaan 
luonnontilaan ennallistamisel-
la. Sen avulla ekosysteemin ke-

hitykselle voidaan antaa sen luontaisten 
edellytysten mukainen suunta ja samalla 
nopeuttaa palautumista. Ennallistamista 
tehdään muun muassa polttamalla met-
sää, patoamalla tai täyttämällä suo-ojia 
ja metsittämällä teitä.

Suoluontoa ovat voimakkaimmin 
muuttaneet metsäojitukset, joita tehtiin 
vilkkaasti 1960- ja 1970-luvuilla. Tuol-
loin ojitettiin myös metsänkasvatuk-
seen kelpaamattomia suoalueita. Met-
sien luonnontilaisuus on puolestaan vä-
hentynyt metsätalouden seuraukse-
na. Esimerkiksi suojelualueilla suuri osa 
metsästä voi olla entistä talousmetsää. 

Metlan tutkija Anne Tolvasen 
mukaan ennallistaminen on tärkeää, sil-
lä soiden käyttö maa- ja metsätalou-
den tarpeisiin sekä bioenergian lähteek-
si on voimakkaasti vähentänyt luonnon-
tilaisten soiden pinta-alaa niin Suomes-
sa kuin koko maailmassa.

– Myös metsien osalta jäljellä on 
suurimmaksi osaksi vain hoidettua ta-
lousmetsää, josta luonnontilaiselle 
metsälle ominaiset piirteet, kuten eri-
rakenteisuus ja suuri lahopuun mää-
rä ovat kadonneet tai ainakin merkit-
tävästi vähentyneet. Esimerkiksi korpi-
metsien säilyttämiseksi ennallistaminen 
on lähes ainoa keino, sillä luonnontilai-
sia korpia ei ole juuri säästynyt, Tolva-
nen kertoo. 



Ennallistamisella                  
lyhyt historia 
Ensimmäiset luonnon ennallistamisko-
keilut tehtiin Suomessa 1980-luvun lo-
pulla, mutta varsinaisesti ennallistami-
nen on aloitettu vasta 1990-luvun puo-
lella. Ennallistamisen lyhyt historia ei 
vielä riitä näyttämään, mitä esimerkiksi 
soiden ennallistamisella saavutetaan. Li-
säksi soiden ennallistamisen seurantaa 
vaikeuttaa seurantamenetelmien epäyh-
teneväisyys ja tieteellisten tutkimusperi-
aatteiden puute, jolloin tuloksien yleis-
tettävyys on vaikeaa. 

Helsingin yliopistossa on tehty tut-
kimusta ennallistamisen vaikutuksesta 
muun muassa suon ekohydrologiaan ja 
kaasujenvaihtoon, mutta tutkimusaluei-
den pinta-alat ovat olleet verraten pie-
niä ja keskittyneet Etelä-Suomeen. Myös 
metsien ennallistamista 
on tutkittu lähinnä Etelä- 
ja Keski-Suomessa pienil-
lä alueilla.

– Etelä-Suomessa teh-
tyjen ennallistamistutki-
musten hyödyntäminen 
pohjoisessa ei aina ole 
helppoa, koska esimerkik-
si se, mikä on uhanalais-
ta etelässä ei välttämättä ole sitä poh-
joisessa. Myös metsien ja soiden laadul-
liset ja rakenteelliset erot tekevät ete-
lässä tehtyjen tutkimustulosten yleistet-
tävyyden pohjoiseen vaikeaksi, Tolva-
nen kertoo.

Tolvasen vetämä tutkimusryhmä on 
tutkinut vuodesta 2004 alkaen yhteis-
työssä Metsähallituksen kanssa soiden 
ja metsien ennallistamista Pohjois-Suo-
messa. Koska tutkimusta tehdään useil-
la Natura 2000 -alueilla, tuloksia voi-
daan toivottavasti hyödyntää ja sovel-
taa myös muualla pohjoisissa luonnon-
oloissa. Tutkimuksen eräänä tavoittee-
na onkin vaikuttaa ennallistamisen peri-
aatteisiin siten, että myös alueelliset nä-
kökohdat huomioitaisiin. 

Hyödyt ja haitat arvioitava
Ennallistamista ei aina kannata tehdä. 
On useita tapauksia, joissa ennallista-
misella saavutettava hyöty on niin pien-
tä, että sitä ei ole järkevää toteuttaa 
lainkaan. Kun ennallistamiseen päädy-
tään, perusteellinen suunnittelu on en-

siarvoisen tärkeää. Var-
sinaista ennallistamis-
ta edeltää aina myös 
tarkkaan tehty lähtöti-
laselvitys, jotta sen jäl-
keen tiedetään, mikä 
on muuttunut ja mihin 
suuntaan.

Ennallistamisessa on 
omat ympäristöriskinsä, 

kuten ravinteiden huuhtoutumisen vaa-
ra soiden palauttamisessa ja metsänpol-
tossa. Myös ennallistamisessa voidaan 
tehdä virheitä. Vaikutukset näkyvät pit-
kään, olivatpa toimenpiteet onnistunei-
ta tai eivät. Lisäksi ennallistamisen kus-

Korpimetsien 
säilyttämiseksi  

ennallistaminen on 
lähes ainoa keino, sillä 
luonnontilaisia korpia 
ei ole juuri säästynyt. Metsiä ennallistetaan muun muas-

sa polttamalla. Metsien poltoissa osa 
puustosta kuolee heti, osa hiiltyy ja 
osa kuolee vasta vuosien kuluessa. 
Tämän seurauksena alueelle syntyy 
jatkuvasti uutta eri lahoamisvaihees-
sa olevaa puuta ja myös puuston eri-
ikäisyys lisääntyy.

tannukset ovat korkeita, joten on ole-
massa selvä tilaus tiedolle, joka kertoo 
eri menetelmien käytöstä syntyvät erot 
niin kustannuksissa kuin vaikutuksissa 
ekosysteemiin.

Käytännössä soiden ennallistaminen 
toteutetaan ensisijaisesti pohjaveden 
pinnan nostolla, joka tehdään joko ojia 
patoamalla tai täyttämällä. Metsien luon-
nontilaistumista sen sijaan edesautetaan 
etenkin polttamalla metsää, lisäämäl-
lä lahopuuta ja jossain määrin lisäämäl-
lä puuston erirakenteisuutta. Tarpeetto-
mien metsäteiden ennallistaminen teh-
dään yleensä metsittämällä tiet. 

Aktiivista luonnonsuojelua
– Esimerkiksi Natura-alueiden ennallis-
taminen on usein tarpeellista kohteiden 
edustavuuden parantamiseksi ja suoje-
luarvojen turvaamiseksi. Metsissä luon-
taista erirakenteisuutta synnyttäviä ja yl-
läpitäviä tekijöitä, kuten metsäpaloja, ei 
ole enää luonnostaan siinä määrin kuin 
aiemmin, tutkija Juha Siekkinen Met-
lasta kertoo.
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Metlassa käynnistettiin vuonna 2004 tut-
kimushanke, jossa seurataan, miten eri-
laiset ennallistamismenetelmät auttavat 
metsätalouden yksipuolistamien metsien 
ja ojitettujen soiden palautumista alkupe-
räisen kaltaisiksi. Tutkimushanke on osa 
Euroopan unionin LIFE Luonto -rahaston 
tukemaa GreenBelt LIFE -projektia, jon-
ka vetäjä on Metsähallitus. Hankkeessa 
on mukana myös Kainuun maakunta -kun-
tayhtymä. 

GreenBelt LIFE -projektiin kuuluu kol-
metoista Natura 2000 -aluetta. Alueet 
ovat Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseu-
dulla sijaitsevalla vihreäksi vyöhykkeeksi 
kutsutulla metsä-, suo- ja tunturialueella. 
Alue on läntisen Euroopan suurin ja mer-
kittävin alkuperäisen luonnon jäljellä oleva 
kokonaisuus. GreenBelt LIFE -projektin 
tavoitteena on muun muassa näiden Na-
tura 2000 -alueiden suotuisan suojeluta-

GreenBelt LIFE:n projektialueet sijaitsevat 
Pohjois-Suomen arvokkailla Natura-alueil-
la, joissa ojitetut suot ja talousmetsät ovat 
aivan luonnontilaisten alueiden yhteydes-
sä. Näin lajiston siirtyminen ennallistetta-
ville alueille on mahdollista, Anne Tolva-
nen kertoo.

Lisätietoa: 

 Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kai-
nuun vihreällä vyöhykkeellä (GreenBelt),           
www.metla.fi /hanke/805701/

 Soiden ja metsien ennallistaminen Pohjois-Suo-
messa, www.metla.fi /hanke/3408/

 Ennallistamistoimien vaikutukset puuston, kas-
villisuuden ja makrosienten kehitykseen aiem-
min talouskäytössä olleissa metsissä -esitutki-
mus, www.metla.fi /hanke/3404/

 LIFE to KOLI - Kansallispuiston met-
sien ja niittyjen ennallistaminen,                                 
www.metla.fi /hanke/8025/

 Kustannustehokas metsän ennallistaminen, 
www.metla.fi /hanke/3418/

 Myrskytuhoa ja metsäpaloa jäljittelevän hak-
kuun vaikutus vanhojen metsien eliöstössä,   
www.metla.fi /hanke/7081/

– Jos jätämme nämä alueet oman 
onnensa nojaan, kuluu suunnattoman 
pitkä aika alkuperäisten piirteiden palau-
tumiseen, jos se ylipäätään kaikissa tapa-
uksissa on edes mahdollista. Ennallista-
misella voidaan antaa ekosysteemin pa-
lautumiselle sen luontaisten edellytysten 
mukainen suunta ja samalla nopeuttaa 
palautumista. On huomattava, että en-
nallistamisen lyhyen aikavälin tavoite on 
monipuolistaa metsien rakennepiirtei-
tä ja suoalueilla käynnistää soistumispro-
sessit uudelleen. Pitkällä aikavälillä pyri-

Soiden ennallistamisella käynnistetään 
ojitetun suon palautuminen luonnontilai-
seksi. Ennallistamisen edellytyksenä on 
suon vesitalouden palauttaminen. Veden-
pinta saadaan nostettua ojia täyttämäl-
lä tai patoamalla; apuna tarvitaan sekä 
ihmistä että konetta. 

son turvaaminen, ja yhtenä keinona käyte-
tään luonnon ennallistamista. 

– Syyskuuhun 2006 mennessä Green-
Belt LIFE:ssa on poltettu metsää 85 heh-
taaria ja lisätty lahopuuta sekä metsikön 
erirakenteisuutta 265 hehtaarin alueella. 
Soita on ennallistettu 185 hehtaaria seit-
semällä Natura 2000 -alueella, Juha Siek-
kinen toteaa.

GreenBelt LIFE -projektia täydentää 
Metlassa käynnistetty hanke, jossa vertail-
laan eri ennallistamismenetelmien toimi-
vuutta ja kustannustehokkuutta. Tietoa 
haetaan perinteisten kasvillisuuden ja eläi-
mistön muuttumisen lisäksi siihen, milloin 
ylipäätään on järkevää ennallistaa ja mit-
kä toimenpiteet ovat kustannustehokkaita 
sekä toimivia ekosysteemin kannalta. 

– Erona aiemmin Suomessa toteutet-
tuihin ennallistamista tutkineisiin hankkei-
siin ovat tutkimusalueiden sijainti ja maan-
tieteellinen laajuus. Etelä-Suomen suoje-
lualueiden metsistä suuri osa on aiemmin 
ollut tehokkaassa metsätalouskäytössä. 

Metla tutkii metsien ja 
soiden ennallistamista
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tään palauttamaan ekosysteemien luon-
tainen toiminta, Siekkinen painottaa. 

Ennallistamisella halutaan turvata 
alueiden suojelutaso vähentämällä met-
sätalouden yksipuolistamien metsien ja 
ojituksen muuttamien suoalueiden pin-
ta-alaa. Tavoitteena on muodostaa aiem-
paa laajempia ja laadukkaampia alueko-
konaisuuksia, jotka voisivat toimia uhan-
alaisten lajien lähtöpopulaatioina muun 
Suomen heikentyneille metsäalueille. 

Uhanalaisista lajeista suuri osa elää 
ensisijaisesti metsissä. Monet lajeis-

ta ovat riippuvaisia muun muassa laho-
puusta ja vanhoista lehtipuista, joten 
metsien rakennepiirteiden muutokset, 
kuten lahopuun väheneminen ja puula-
jiston yksipuolistuminen ovat lisänneet 
uhanalaistumista.

Soilla ojitus on muuttanut voimak-
kaasti suoluontoa ja maiseman rakenne-
piirteitä. Esimerkiksi Etelä-Suomessa re-
hevät korvet ja letot ovat hävinneet lä-
hes kokonaan. Myös suon reunoilla tai 
valuma-alueilla tehdyt ojitukset vaikutta-
vat suon vesitalouteen ja luonnontilaan. 
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Verisin taistelu 
metsä- ja 
peltoenergian kesken 
käydään mistäpä 
muusta kuin viinasta
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Viinanhuuruista energiaa
Kilpailu bioenergiabisneksessä käy kuumana. Lämpöä, sähköä ja liikennepolttoaineita osataan jauhaa 
muun muassa risuista, ohrasta, siansonnasta ja italialaisesta punaviinistä. Valtiosihteeri Raimo Sailas 
vertasi vastikään poliitikkojen kuumimpia energiapuheita uskonnolliseen hurmokseen. Päättäjien tuli-
si hänen mielestään pitää päänsä kylmänä ja tukea vain tervettä energiantuotantoa. Raskaalla EU-tu-
ella kannattavuutta tavoittelevat ruokohelpi ja bioetanoli eivät Sai-
laksen mielestä tätä vaatimusta täytä.

Suomen kokonaisenergiasta viidennes tuotetaan nykyisin puu-
peräisillä polttoaineilla. Puolet tästä energiasta tulee kiinteistä 
polttoaineista ja toinen puoli selluteollisuuden jäteliemistä. Puupe-
räinen energia vastaa noin 40 miljoonaa kuutiota kiinteää puuta. 
Tämä merkitsee sitä, että puolet maassamme käytettävästä raaka-
puusta tuontipuu mukaan lukien päätyy lopulta energiaksi. Valtion 
vuotuinen tuki energiapuun korjuuseen ja haketukseen, noin 4,7 
miljoonaa euroa, vastaa noin viiden sentin julkista panostusta puul-
la tuotetulle megawattitunnille.

Puun kanssa kilpaileva ruokohelpi tuottaa tutkimusten mu-
kaan parhaimmillaan noin kahdeksan tonnia kuiva-ainetta hehtaa-
rilla. Jos puuperäisten polttoaineiden kotimainen nykykäyttö ha-
luttaisiin korvata ruokohelvellä, pitäisi kaikki Suomen pellot ja osa 
myös naapurimaiden viljelysmaista valjastaa energiantuotantoon. 
Toiminnan yksityistaloudellisen kannattavuuden mahdollistavaa 
EU-tukea ruokohelpi tarvitsee nykyisin noin 600 euroa hehtaarille             
(20 €/MWh), mikä on 400-kertainen puuenergian tuottamisen ja 
korjuun tukeen verrattuna. Kiinteiden biopolttoaineiden kannatta-
vuusvertailu päättyy näin puun murskavoittoon.

Myös nestemäisten polttoaineiden puolella kilpailu metsän ja pel-
lon välillä on kovaa ja tuet huomioon ottaen epäreilua. Sota-aikana 
käytetyt häkäpöntöt olivat toimivia, mutta hankalia käyttää. Nykyisin 
puusta voidaan tehdä nestemäistä puuöljyä modernisoidulla tervanpol-
tolla (pyrolyysillä) varsin kilpailukykyiseen hintaan. Myös sellunkeiton 
sivutuotteena syntyvä mäntyöljy ja rypsistä tai palmuöljystä valmistet-
tava biodiesel sopivat polttonesteiksi lämpölaitoksiin ja moottoreihin.

Verisin taistelu metsä- ja peltoenergian kesken käydään mistäpä muusta kuin viinasta. Metsäs-
tä saatava alkoholi on selluprosessin sivutuotteena saatavaa metyylialkoholia eli metanolia. Sen hyvä-
nä puolena on puhdas palaminen ja huonona tappava myrkyllisyys. Pellon puolelta saadaan jalompia 

ja myös nautintoaineina käytettäviä etanoleja. EU:ssa on sovittu, että vuoteen 
2010 mennessä bensiiniin sekoitetaan 5,75 prosenttia biopolttoainetta. Direk-
tiivi ja toiveet erilaisista investointi- ja tuotantotuista ovat saaneet aikaan vii-
nankeittoinnostuksen, jonkalaista ei ole nähty aikoihin. Jos suunnitelmat toteu-
tuvat, Salon sokeritehdas, Koskenkorvan viinatehdas ja monet pienemmät lai-
tokset alkavat tiputella varsin pian korpikuusen kyyneliä valtion ja EU:n luval-
la ja tuella. 

Tällä hetkellä suomalaisen biobensiinin alkoholia ei vielä saada kotimaises-
ta ohrasta eikä sokerijuurikkaasta, vaan Etelä-Euroopan ylijäämäviinistä – eri-
tyisesti italialaisesta. Tämän uutisen kuultuani aloin pohtia Sailaksen arviota val-
tion tukemasta energiahurmoksesta. Pika-arvioni metsä- ja maataloustuottei-
den parhaista käyttötavoista oli seuraava:

1. Kiinteä puu on metsä- ja energiateollisuuden kannattava raaka-aine
2. Puuöljy ja metyylialkoholi ovat juomakelvottomia polttonesteitä
3. Ohra on arvokas elintarvikkeiden raaka-aine
4. Viina on viisasten juoma   

Kari Mielikäinen
Professori
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Suomalainen puu taipuu taiteeksi, 
ainutkertaisiksi tuotteiksi ja 
sarjatuotantoon. Sillä voi hankkia 
elannon itselleen tai valloittaa 
maailman markkinat.

voi menestyä
Sinikka Jortikka

Puulla

Kun kuluttajat vaativat tuot-
teilta yksilöllisyyttä ja kannat-
tava tuotanto edellyttää suuria 
määriä, yritysten yhteistyö ja 
verkottuminen nousevat yhä 
selkeämmin liiketoiminnan 
kehittämisen kulmakiviksi.

ta ja myös aivan uusia tuotteita. Esi-
merkiksi liimapuu, kertopuu ja niistä 
valmistettavat tuotteet ovat teknises-
ti massiivipuutuotteita kehittyneem-

piä, ja tällaisten 
tuotteiden kehit-
tämistä on jatket-
tava. 

Puun hyvä 
imago ja sosiaali-
nen hyväksyttä-
vyys antavat sel-
keästi mahdolli-
suuksia kehittää 
rakentamiseen ja 

sisustukseen liittyviä tuotteita. Vau-
rastumisen myötä ihmisille tulee tär-
keäksi toisaalta etsiä elämyksiä toi-
saalta viestiä valinnoillaan tiettyä elä-

mäntyyliä. Esimerkiksi puun kaune-
us ja ympäristöystävällisyys ovat omi-
naisuuksia joiden avulla on mahdolli-
suus vastata näihin tarpeisiin. Ihmis-
ten ikääntyminen ja kaupungistumi-
nen voivat puolestaan tuoda kysyn-
tää helposti asennettaville kompo-
nenttityyppisille tuotteille ja valmis-
taloille. 

– On myös pystyttävä irtautu-
maan nykyisistä toimintamalleista. 
Kun kuluttajat vaativat tuotteilta yk-
silöllisyyttä ja kannattava tuotan-
to edellyttää suuria määriä, yritysten 
yhteistyö ja verkottuminen nousevat 
yhä selkeämmin liiketoiminnan ke-
hittämisen kulmakiviksi. Yhteistyös-
sä yritykset voivat tarjota tuote-pal-
velupaketteja, tuoteperheitä, niin sa-

Tutkimusten mukaan sekä ku-
luttajat että teolliset asiak-
kaat kotimaassa ja kansainvä-

lisillä markkinoilla pitävät puuta ym-
päristöystävällise-
nä, kauniina, yksi-
löllisenä, turvallise-
na, helposti työs-
tettävänä ja sosiaa-
lisesti hyväksyttä-
vänä materiaalina. 
Joten puulla ja puu-
tuotteilla on kaik-
ki mahdollisuudet 
menestyä.   

Kansainvälisiä metsäteollisuuden 
markkinoita tutkinut Metlan tutki-
ja Raija-Riitta Enroth toteaa, että 
tarvitaan kuitenkin lisää jatkojalostus-
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Raija-Riitta Enrothin mielestä 
puun hyvä imago ja sosiaali-
nen hyväksyttävyys antavat 
mahdollisuuksia kehittää ra-
kentamiseen ja sisustamiseen 
liittyviä tuotteita. Espoossa 
sijaitsevan Finnforestin pää-
konttorissa on käytetty puuta 
rakentamiseen, sisustamiseen 
ja taiteeseen. Nacho Angulon 
taideteos on tehty koivuvane-
rista.
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laajuisen eriarvoistumisen vahvistumi-
nen. Eurooppalaiset kuluttajat kuiten-
kin keskimäärin vaurastuvat. Silti yh-
denkin maan sisällä kulutusmahdolli-
suudet ja elämänpiirit poikkeavat en-
tistä enemmän toisistaan, Enroth ar-
vioi.

Tuotteiden loppukäyttäjien miel-
tymysten tutkiminen eri puolilla maa-
ilmaa voi johtaa myös siihen, että pys-
tytään kehittämään yksi ja sama tuo-
te, jolle on kysyntää eri puolilla maa-
ilmaa.

Esimerkiksi lapsille suunnatuis-
ta leikkipaikkavälineistä on onnistut-
tu kehittämään väreiltään ja muodoil-
taan universaali tuote. 

– Lapset leikkivät samalla lail-
la niin Pohjois-Koreassa, Espanjas-

sa kuin Suomessakin, joten samanlai-
selle tuotteelle on kysyntää kaikkialla. 
Jos joitakin eroja eri maiden käytän-
nöistä haluaa etsiä, niin se löytyy leik-
kipaikkojen koosta: Aasiassa raken-
netaan isoja leikkipaikkoja ja Pohjois-
maissa pienempiä, leikkipaikkavälinei-
tä valmistavan Lappsetin yritysjohtaja 
Johanna Ikäheimo kertoo.

Mahdollisuuksien itä
Metlan tutkimuksen mukaan Suomes-
sa puualalla toimii paljon pienyrityk-
siä, jotka myyvät tuotteensa pääasi-
assa kotimarkkinoilla. Esimerkiksi ra-
kennuspuusepänteollisuudessa kan-
sainvälisillä markkinoilla toimii noin 
joka viides yritys, ja näillä viennin 
osuus on keskimäärin vajaat  

nottuja massaräätälöityjä tuotteita ja 
nopeita toimitusaikoja. Myös tutki-
mus- ja kehitystyössä tarvitaan entis-
tä enemmän yhteistyötä, Enroth sa-
noo.

Mieltymykset tunnettava 
Menestyminen edellyttää aitoa kiin-
nostusta siihen, mitä erilaiset ihmiset 
eri maissa haluavat. Tärkeää on, et-
tä kyetään huomioimaan tyyli- ja elä-
mäntapanäkökohtia teknisten ja toi-
minnallisten näkökohtien ohella.

– Loppukäyttäjien tarpeiden tun-
temista vaikeuttaa se, että kuluttaja-
kunta on muuttumassa entistä pirs-
taleisemmaksi. Pirstaloitumista vauh-
dittavat maailman väestön kaupungis-
tuminen, vanheneminen ja maailman-
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40 prosenttia. Esimerkkinä täysin ko-
timaisilla markkinoilla toimivasta yri-
tystoiminnasta on puuveneiden val-
mistus.

Jos yritys haluaa kasvaa, ainoa 
vaihtoehto on laajentaa markkina-
aluetta Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Suomalaiset puutuotteet viedään 
pääasiassa Länsi-Eurooppaan, mut-
ta nousevat kansantaloudet Aasias-
sa ja Itä-Euroopassa voivat tuoda uu-
sia mahdollisuuksia markkinoiden laa-
jentamiseksi. 

– Näkyvissä on monia signaaleja, 
jotka viestittävät siitä, että esimerkik-
si Venäjän viennille voi olla imua. Ra-
kennussektori on ollut viime vuosina 
Venäjän talouden nopeimmin kehitty-
viä tuotannonaloja ja kasvun ennuste-
taan jatkuvan myös lähivuosina, joten 
puutuotteillekin on kysyntää. Lisäk-
si arvioidaan, että muun muassa  huo-
nekalujen vienti Venäjälle tulee kas-
vamaan voimakkaasti ja vielä voimak-
kaammin tulee kasvamaan huonekalu-
jen osien, materiaalien ja tarvikkeiden 

vienti. Tämä siksi, että Venäjällä val-
mistettavien tuotteiden laatu ei vas-
taa vaatimuksia tai niitä ei valmisteta 
lainkaan, Enroth sanoo.

Kotimaata ei saa unohtaa
Vaikka kansainväliset markkinat ovat 
taloudellisen menestymisen kannalta 
monella tapaa jopa välttämättömiä, 
tämän asian huomioiminen ei mitä-
töi kotimaan markkinoiden merkitys-
tä. Varsinaiselle puutuoteteollisuudel-
le eli saha-, vaneri-, lastulevy-, puuta-
lo- ja rakennuspuusepänteollisuudel-
le myös kotimaan markkinat ovat tär-
keitä. 

Suomen puutuoteteollisuuden 
suurimman tuoteryhmän, sahatava-
ran, tuotannosta kotimaassa kulute-
taan noin 40 prosenttia ja kotimaan 
kulutusta voidaan varmasti vielä kas-
vattaa, sillä  esimerkiksi pientalo-
jen suosio ja rakentaminen ovat kas-
vussa.

– Tukkipuun vuotuiset hakkuut 
ovat olleet lähes 30 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa ja metsänomistajat 
saavat valtaosan kantorahatuloistaan 
tukkipuusta. Siksi järeää puuta käyt-
tävän puutuotealan menestyminen on 
erityisen tärkeää metsänomistajille ja 
koko metsätaloudelle, Enroth sanoo. 

Kotimaan markkinoiden merkitys 
on suuri myös tuotteiden kehittelyn 
ja osaamisen näyttämisen kannalta. 
Tuntuu vaikealta kuvitella puutuote-

alan yritystä, joka kykenisi valloitta-
maan maailman markkinat ilman, että 
hallitsee kotimaan markkinoita.

Puulla kovia kilpailijoita
– Kivi, metalli, muovi ja alumiini ovat 
puun kilpailijoita monien tuotteiden 
valmistamisessa. Esimerkiksi kivite-
ollisuudella on vahva asema Euroo-
passa ja suurten rakennuttajayritys-
ten ja kivimateriaalien tuottajien yh-
teistyöllä on pitkät perinteet. Jotta 
puun asema säilyisi, tarvitaan mark-
kinointia ja kykyä tehdä tunnetuk-
si puun hyvät ominaisuudet, Enroth 
huomauttaa.

 – Leikkipaikkavälinetuotannossa 
puun kilpailija on metalli, johon yh-
distetään usein helppohoitoisuus ja 
kestävyys puuhun verrattuna. Käy-
tännössä tämä ei kuitenkaan pidä 
paikkaansa, Johanna Ikäheimo ker-
too.

– Puutuotteiden myyntiin vai-
kuttaa nykyään myös metsäsertifi -
ointi. On asiakkaita, jotka eivät osta 
puutuotetta, jos tuotteissa käytetyl-
tä puulta puuttuu FSC-sertifi kaatti. 
Suomessa ei ole haluttu ottaa käyt-
töön FSC-sertifi kaattia, vaan täällä 
käytetään PEFC-sertifi kaattia, Ikähei-
mo sanoo. 

Ei tuontipuun varaan
–  Tuontipuun varaan metsäalan tu-
levaisuutta ei kannata rakentaa, sillä 

Metla-talo Joensuussa (vas.) avasi tietä 
uuden kokoluokan toimistorakentamisel-
le. Talossa yhdistyvät selkeälinjainen ark-
kitehtuuri ja energiatehokkaat rakenne- 
ja talotekniset ratkaisut. Finnforest Oyj:n 
pääkonttori Espoossa (oik.) on Pohjois-
maiden korkein puurakenteinen toimisto-
talo. Rakennukset ovat puuarkkitehtuuri-
kilpailun voittajia peräkkäisiltä vuosilta. 
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sen saatavuuteen liittyvät omat ris-
kinsä, joihin emme Suomessa voi vai-
kuttaa. Venäjän tavoitteena on se, 
että  omat  puuvarat jalostetaan Ve-
näjällä ja raakapuun viennistä luovu-
taan. Tavoite voi olla vielä kaukana, 
mutta sen saavuttamista voidaan niin 
halutessa vauhdittaa esimerkiksi ko-
rottamalla vientitulleja ja muita hal-
linnollisia maksuja, Enroth kertoo.

On myös arvioitu, että Suomen 
tuonnin kannalta tärkeällä Luoteis-
Venäjällä korjuu- ja kuljetusolosuh-
teiltaan parhaat leimikot on jo hakat-
tu. Hinta ja kuljetusmatkat ovat kas-
vaneet, joten venäläisen puun kilpai-
luetu suomalaiseen verrattuna on hii-
pumassa.

Kun kasvuolosuhteet ovat val-
takunnan rajan kummankin puolen 
suunnilleen samanlaiset, mitään laa-
tueroja itse raaka-aineessa kumman-
kaan maan hyväksi ei ole olemassa. 
Laatuerot, jos niitä on, johtuvat pää-
osin siitä, miten yksittäistä metsää 
on sen kasvuaikana hoidettu ja käsi-
telty.

Tuotannon siirto 
lyhytnäköistä?
– Euroopassa puutuoteteollisuuden 
tuotannon kasvu on ollut kulutuksen 
kasvua nopeampaa ja tuotannon kas-
vu on johtanut ylitarjontaan ja heik-
koon hintakehitykseen. Suomessa 
kuten muuallakin Länsi-Euroopassa 

Jääkö puu tulevaisuudessa metsään?

Puuta näyttää Suomessa lähitulevaisuudessa riittävän, mutta huolenai-
heeksi on noussut puun saatavuus. Kyse on ennen kaikkea siitä, riittääkö 
metsänomistajilla myyntihalukkuutta ja halua investoida metsien hoitoon.

Valtakunnan metsien uusimman inventoinnin mukaan metsien kasvu on noussut 
80:stä lähes 100 miljoonaan kuutioon vuodessa ja kestäväksi vuosittain hakatta-
vaksi hakkuumäräksi arvioidaan vähän vajaa 70 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vii-
me vuosina metsistä on hakattu  vuosittain noin 56 miljoonaa kuutiota. Männyn 
ja lehtipuun osalta hakkuita voitaisiin selvästi lisätä, mutta kuusivaltaisten metsi-
en ikärakenne on sellainen, että kuusitukin hakkuut eivät ole samassa määrin li-
sättävissä.   

–  Mahdolliseen myyntihalukkuuden hiipumiseen on useita syitä. Lyhyellä ai-
kavälillä hinnan nousu saa puukaupan parhaiten vilkastumaan. Nyt ollaan tilan-
teessa, jossa kotimaisen puun reaalihintataso on vuodesta 1990 laskenut kaikki-
en muiden puutavaralajien kuin kuusitukin osalta, Raija-Riitta Enroth sanoo. 

Metsäteollisuuden markkinanäkymät eivät lupaa hintatason nousua vaan li-
säävät pikemminkin paineita kantohintojen alenemiselle. Tällöin on uhkana, että 
metsänomistajat eivät enää kannattavuuden laskiessa halua investoida metsien-
sä hoitoon. 

– Pitkällä aikavälillä hinnan lasku vähentäisi sekä myyntihalukkuutta että puu-
varantoja ja heijastuisi tätä kautta puun saatavuuteen, Enroth toteaa. 

Metsänomistajakunnan rakennekin muuttuu ja se vaikuttaa puun saatavuu-
teen. Metsänomistajat ikääntyvät, eläkeläis- ja kaupunkilaismetsänomistajien 
määrä lisääntyy ja maanviljelijöiden määrä vähenee. Jo nyt runsas 40 prosenttia 
metsänomistajista on eläkeläisiä ja puolet metsänomistajista yli 60-vuotiaita. Hei-
dän elämäntilanteensa on erilainen kuin nuorempien;  toimeen tullaan ehkä il-
man metsätulojakin. 

Enroth kertoo, että tutkimusten mukaan metsänomistuksen rakennemuutos 
ei vielä viime vuosikymmenellä ole vaikuttanut merkittävästi puun tarjontaan, 
mutta todennäköisesti tulevaisuudessa  metsänomistajien tavoitteissa rahan si-
jaan korostuvat entistä enemmän luontoarvot. 

Puuta Venäjältä
Samanaikaisesti kun Suomen puuvarat ovat reippaasti kasvaneet  puun tuon-
ti, pääosin Venäjältä, on noussut ennätyslukemiin. Vuonna 2005 puuta tuotiin jo 
21,5 miljoonaa kuutiota eli tuontipuun määrä vastaa noin kahta viidesosaa koti-
maan hakkuista. Puun tuonnin kasvuun on ollut syynä se, että metsäteollisuus on 
kasvattanut tuotantoaan ja raakapuun käyttö on kasvanut voimakkaasti. 

– Etenkin joistakin puutavaralajeista, kuten koivukuidusta Suomessa on ollut 
niukkuutta. Mutta viimeaikoina myös tukkipuuta, etenkin kuusitukkia, on alettu 
tuoda entistä enemmän. Tukkia tuodaan lähes yksinomaan Venäjältä ja sen osuus 
tuonnista on jo lähes kolmannes, Enroth sanoo.    

Porkkanoita tarvitaan
Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, puun hintasuositussopimuksesta jouduttiin 
luopumaan kilpailulain vastaisena, ja nykyään puun hinta määräytyy markkinoilla. 

– Metla ja esimerkiksi Metsäalan tulevaisuusfoorumi ovat kartoittaneet, mitä 
muita keinoja kuin hintaa metsäpolitiikassa kannattaisi käyttää puun saatavuuden 
turvaamiseksi. Keinoja on onneksi monia. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia voi-
taisiin helpottaa, jolloin metsät siirtyisivät nuoremmille ja myös todennäköisesti 
aktiivisemmille metsänomistajille. Porkanana voisivat toimia myös verohelpotuk-
set puukaupassa ja metsänhoidossa, Raija-Riitta Enroth kertoo.

– Metsänomistajalle voitaisiin metsänhoitomaksun vastineeksi antaa palvelu-
seteleitä, joilla  palvelun voisi ostaa keneltä tahansa palvelun tuottajalta, esimer-
kiksi yksityiseltä metsäpalveluyrittäjältä, Enroth ehdottaa. 

Se lisäisi kilpailua eri palvelujen tuottajien keskuudessa ja merkitsisi edulli-
sempia ja laadukkaampia palveluja. 

Enrothin mukaan myös yhteisömuotoisten metsänomistusmuotojen samoin 
kuin metsäsuunnittelun ja metsänomistajien neuvonnan kehittämisessä on työ-
sarkaa. 
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taa ympäristöä elinkaarensa aikana. 
Ekoindeksiluku lasketaan Valtion tek-
nillisen tutkimuslaitoksen kehittämän 
laskentamenetelmän pohjalta. 

Lappsetin leikkipaikkavälinetuo-
tanto on kokonaisuudessaan Rova-
niemellä. Ikäheimo kertoo, että Rova-
niemi on yritykselle hyvä sijaintipaik-
ka, sillä täällä he ovat lähellä raaka-
ainelähteitään, puuta ja terästä. Ro-
vaniemeltä on hyvät yhteydet myös 
maailmalle. Ikäheimo vastaa kysymyk-
seeni tuotannon siirtosuunnitelmista 
kysymyksellä: Miksi täältä pitäisi läh-
teä pois?
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Ideat edellyttävät työtä
– Uusien ideoiden syntyminen vaa-
tii äärettömän halun kokeilla ja etsiä 
uutta. Se vaatii myös yhteistyötä yli-
opistojen ja tutkimuslaitosten kans-
sa, väestön kehityksen seuraamis-
ta ja systemaattista ympäristön ana-
lyysiä Suomessa ja maailmalla, Ikähei-
mo kertoo.

Lappset on koko historiansa ajan 
kiinnittänyt erityistä huomiota tuot-
teiden ideointiin ja kehittämiseen. 
Nykyään lasten ohella tuotteita kehi-
tetään palvelemaan myös kaiken ikäis-
ten hyvinvointia. Uusimmassa tuote-
kehittelyssä fyysi-
siin leikkipaikkavä-
lineisiin yhdistetään 
monipuolinen tek-
nologia, jonka avul-
la eri puolilla maail-
maa leikkivät lapset 
voivat olla yhteydes-
sä toisiinsa. 

– Vuorovaikut-
teisten leikkipaikka-
välineiden kehittä-
misessä on hyödyn-
netty IT-teknologi-
aa, joka on yksi Suo-
men vahvuuksista, 
Ikäheimo sanoo.

Myös ympäris-
töasiat ovat tärkeitä 
yritysten toiminnal-
le ja menestymisel-
le. Niistä ovat kiin-
nostuneita yrityksen 
lisäksi tuotteiden 
ostajat ja käyttä-
jät. Lappsetin kaikil-
le tuotteille on las-
kettu muun muassa 
ekoindeksiluku, joka 
kertoo, kuinka pal-
jon tuote kuormit-

Menestyminen –   
monen tekijän summa
Menestyvän tuotteen rakentamiseen 
tarvitaan aina idea, uskallus, osaami-
nen ja laatu. Ja oikeastaan vielä tässä 
järjestyksessä.

– Leikkipaikkavälineitä valmista-
van Lappsetin menestymisen tukipi-
lareita ovat raaka-aineena käytettä-
vä puu, puun hyvä imago, tuotteiden 
korkeatasoinen design ja tuotteelle 
kehitetty moduuliratkaisu, joka hel-
pottaa kuljetuksia ja antaa asiakkaalle 
mahdollisuuden toteuttaa omaa nä-
kemystään leikkipaikasta. Menesty-
minen vaatii myös jatkuvaa kehittä-
mistä ja tahtoa olla edelläkävijä, toi-
sen polven yritysjohtaja Johanna 
Ikäheimo kertoo.

Menestymisen ja kasvun kannal-
ta on ollut erittäin tärkeää myös se, 
että yritys on pyrkinyt alusta alkaen 
kansainvälisille markkinoille.

 Ikäheimo arvioi, että leikkipaik-
kavälineiden viennin mahdollisuudet 
Eurooppaan ja siellä etenkin Itä-Eu-
rooppaan kasvavat lähitulevaisuudes-
sa. Mikäli vientiä tarkastellaan seu-
raavan kymmenen vuoden aikajak-
solla Aasian markkinoiden merkitys 
kasvaa.   

Lappsetin perustajalla Ante-
ro Ikäheimolla oli vuonna 1968 idea 
puuvalmisteisista leikkipaikkaväli-
neistä. Metallisten, putkirakenteisten 
leikkitelineiden sijaan Ikäheimo halusi 
tarjota ainakin omille lapsilleen peh-
meämmän ja lämpimämmän leikki-
ympäristön.

Antero Ikäheimon ideoiden 
pohjalta on kehittynyt yritys, joka vie 
tuotteitaan nyt jo yli 40 maahan. Yri-
tys on Suomessa alan markkinajohta-
ja ja Euroopassa alallaan kolmen suu-
rimman joukossa.

on jouduttu tilanteeseen, jossa perus-
tuotteiden reaalihintataso on laske-
nut ja raaka-aineen osuus kustannuk-
sista on merkittävä, Enroth sanoo.

Suomalainen puutuoteteollisuus 
on reagoinut kalliisiin kustannuksiin 
siten, että suuret metsäyhtiöt Suo-
messa ovat lakkauttaneet tuotanto-
laitoksiaan ja siirtäneet toimintaansa 
esimerkiksi Venäjälle ja Baltian mai-
hin. Suurten vähentäessä tuotantoaan 
pienen ja keskisuuren sektorin merki-

tys puutuotealalla on kasvanut ja kas-
vaa edelleen. 

– Kustannustaso on kuitenkin jo 
noussut uusissakin tuottajamaissa ja 
sen arvioidaan nousevan tulevaisuu-
dessakin. Joten keskipitkällä aikavälillä 
uusien tuottajamaiden kustannustaso 
lähenee Suomen kustannustasoa. Mut-
ta tämä ei silti poista sitä tosiasiaa, et-
tä Suomen on etsittävä kilpailukykyä 
muista tuotteista kuin alhaisen hinnan 
perustuotteista, Enroth painottaa. 

Lisätietoa:

Metsäpolitiikan uudistuvat tarpeet ja Metlan yh-
teiskunnallisen tutkimuksen painopisteet –esi-
tutkimus, www.metla.fi /hanke/3427/

Puun kilpailuetujen hyödyntäminen puu-
tuotteidemme markkinoilla, www.metla.fi /          
hanke/3356/

Suomen metsiin perustuva hyvinvoin-
ti 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehityk-
seen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin, Met-
lan Työraportteja 26, www.metla.fi /julkaisut/
workingpapers/ 2006/mwp026.htm



Koko maan keskimääräiset kantohinnat          
syyskuussa 2006 (28.8–24.9.2006)
    

                      Euroa/m³    Muutos, %   

                              1 kk        12 kk 

 Mäntytukki 49,3 3 % 12 % 

 Kuusitukki 50,8 2 % 9 % 

 Koivutukki 43,9 1 % 5 % 

 Mäntykuitupuu 13,5 2 % 9 % 

 Kuusikuitupuu 22,0 1 % 6 % 

 Koivukuitupuu 12,9 3 %  8 %

Lähde: Metinfo Tilastopalvelu
Lisätietoja: www.metla.fi /metinfo/tilasto/

Vilkas puukauppasyksy meneillään

MARKKINAKATSAUS - Puumarkkinat
Mika Mustonen ja Anne Toppinen

Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät, 2005–2006
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Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tam-
mi–heinäkuussa 23 prosenttia verrattuna 
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pa-
perin ja kartongin tuotantomäärä vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla ylsi seitsemään 
miljoonaan tonniin, suuremmaksi kuin 
koskaan aikaisemmin vastaavalla jaksolla. 
Tosin viime vuoden alkupuolen tuotantoa 
laski paperiteollisuuden työkiista.

Alkuvuodesta puukauppa oli hiljaista 
metsäverotuksen siirtymäkauden päätyt-
tyä vuodenvaihteessa. Myyntituloverotuk-
sessa jo olleet metsänomistajat seurasi-
vat hintojen kehitystä samaan aikaan, kun 
metsäteollisuuden valmiin puutavaran va-
rastoissa oli runsaasti etenkin kuitupuu-
ta. Tammi–huhtikuun ostomäärä jäi kol-
manneksen jälkeen edellisvuoden vastaa-
vasta jaksosta. 

Kauppa vauhdittui alkukesän aikana 
kun puun hintojen nousu sai monet myyn-
tejään lykänneet metsänomistajat ryhty-
mään puukauppoihin. Loppukesällä puu-
kauppa oli jo vilkasta ja syyskuussa met-
säteollisuuden puunostot yksityismetsistä 
kohosivat ennakkoarvion mukaan 4,0 mil-
joonaan kuutiometriin, mikä oli 40 pro-
senttia enemmän kuin vuosi sitten syys-
kuussa. Tammi–syyskuun ostomäärä yk-
sityismetsistä, 20,2 miljoonaa kuutiomet-
riä, ylitti vuodentakaisen kertymän vain 
prosentilla vuoden alkukuukausien laime-
an kaupan takia. 

Puun hintojen nousu jatkui
Vuodenvaihteessa alkanut puun hinto-
jen nousu jatkui syyskuussa. Eniten nou-
si mäntysahatavaran vientihinnan nousun 
myötä mäntytukki, jonka koko maan kes-
kikantohinta oli syyskuussa 12 prosent-
tia (5,5 €/m³) korkeampi kuin vuosi sit-
ten.Vielä viime vuonna mäntysahatavaran 
ylitarjonta ja alhaiset vientihinnat painoi-
vat mäntytukin hintaa alaspäin jo kolmatta 
vuotta peräkkäin. Kuusitukin hinta nousi 
lähes yhtä paljon ja siitä maksettiin yhdek-
sän prosenttia (4,3 €/m³) parempaa hin-
taa kuin vuotta aiemmin. Syyskuussa kuu-
situkin koko maan keskikantohinta ylitti 
ensimmäisen kerran 50 euron rajan. Koi-
vutukin hinta nousi viisi prosenttia. Kui-
tupuutavaralajien kantohinnat olivat syys-
kuussa 6–9 prosenttia korkeammat kuin 
vuosi sitten. 

Heinäkuun 2006 alusta lähtien Met-
säntutkimuslaitos julkaisee viikoittaiset 
ja kuukausittaiset kanto- ja hankintahin-
nat aiemman metsäkeskustason (13) sijas-
ta kuuden hinta-alueen tasolla. Esimerkik-
si Pirkanmaan ja Keski-Suomen metsäkes-
kusten puukauppa raportoidaan nyt yh-
teen laskettuna, samoin kuin Kaakkois-
Suomi ja Etelä-Savo. Siirtyminen metsä-
keskustasoisesta hintaraportoinnista joh-
tuu ostajien vähäisestä määrästä eräil-
lä alueilla. Julkisen hintainformaation alue-
jaon suurennuttua sitä täydentävät paikal-
lisen markkinatiedon lähteet tulevat nyt 
etenkin metsänomistajapuolella tärkeäm-
miksi. Kun metsäkeskustason hinnois-
sa pienet ostomäärät joinakin kuukausina 
saattoivat aiheuttaa satunnaisuutta keski-
hintoihin, niin uusi raportointitapa voi ta-
soittaakin markkinoita vähentämällä lyhy-
en aikavälin hintavaihteluita. 

Teollisuuden puunkäyttö kasvaa mer-
kittävästi viime vuodesta, ja puun hintojen 
nousun myötä myyntihalukkuutta näyttää 
markkinoilta löytyvän. Edellytykset vilk-
kaalle puukauppasyksylle ovat hyvät, vaik-
ka huippuvuosien puukauppamääriin ei 
välttämättä ylletä  Lisäksi elokuussa voi-
maan tulleet Tapion uudet metsänhoito-
suositukset antavat metsänomistajalle ai-
empaa enemmän mahdollisuuksia metsän-
käsittelyyn ja alentuneet uudistuskypsyy-
den läpimitta- ja ikäsuositukset nostavat 
päätehakkuukelpoisten metsien määrää. 

Puun ostoihin verrattuna markkina-
puuta on hakattu tammi–elokuussa tasai-

sesti ja hakkuut (32 milj. m³) olivat viime-
vuotisella tasolla. Metsäteollisuusyhtiöi-
den omien metsien hakkuut olivat kaksin-
kertaistuneet edellisvuoteen verrattuna. 

Puun tuonti jatkui väliaikaisista häiri-
östä huolimatta viimevuotiseen tahtiin. 
Kesäkuusta 2006 lähtien havupuun vien-
titulli Venäjällä nousi neljään euroon kuu-
tiometriltä ja samalla ryhdyttiin vaatimaan 
tuontipuun lajittelua läpimittaluokittain. 
Vaikka läpimittaluokittaisesta lajittelus-
ta pian luovuttiin, lajitteluvaatimus ennät-
ti aiheuttaa ongelmia raja-asemilla. Tam-
mi–kesäkuun tuontimäärä, 10,5 miljoonaa 
kuutiometriä, oli kuitenkin vain prosentin 
vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin ko-
ko vuoden puun tuonti kohosi ennätyslu-
kemiin (21,5 milj. m³). Kesäkuun tuonti-
määrissä tai hinnoissa ei Venäjän tullikoro-
tuksen vaikutusta myöskään vielä näkynyt. 
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– Kahden tai kolmen vuoden jak-
soissa ei pitäisi toimia, jos lähdetään te-
kemään kehitystyötä. Pitkäjänteisyyt-

tä pitää olla ja myös 
jälkihoidosta on 
huolehdittava, Sara-
mäki sanoo. 

1980-luvulle 
saakka kehitysyh-
teistyössä tuettiin 
teknologian vien-

tiä esimerkiksi perustamalla sahalaitok-
sia Afrikkaan. Tämä toiminta on loppu-
nut ja nykyisin metsäalan kehitysyhteis-
työ on tukemassa yleisiä tavoitteita, joi-
ta ovat muun muassa köyhyyden vähen-
täminen ja tasa-arvon edistäminen. 

Afrikassa tärkeimpiä kohdemai-
ta metsäalan kehitysyhteistyössä ovat 

Tansania, Mosambik, Sambia ja Etelä-
Afrikka, muualla esimerkiksi Vietnam. 
Suomen ja metsäalan näkökulmasta 
Tansania ja Sambia ovat Afrikassa olleet 
ja ovat edelleen keskeisessä asemassa.

Metsänviljelystä apua 
Afrikan puupulaan
Maailman suurimmat metsänviljelyalat 
löytyvät Aasiasta, erityisesti Kiinasta ja 
Intiasta. Afrikan maat eivät kuulu kärki-
maiden joukkoon, kuten ei Suomikaan. 

Britit ovat tuoneet viljelymetsät Af-
rikkaan ja toiminnalla on siellä pitkät 
perinteet. Esimerkiksi Tansaniasta löy-
tyy 1930-luvulta alkaen viljeltyjä metsiä 
ja pienialaisena jopa sitäkin vanhempia. 

Jussi Saramäen mukaan Afrikassa 
metsänviljelyssä käytetään pääosin mui-

Nykyisin metsäalan 
kehitysyhteistyö on tukemassa 

yleisiä tavoitteita, kuten 
köyhyyden vähentämistä ja 

tasa-arvon edistämistä.

Esa Heino

Metsäalan kehitysyhteistyöhön tarvitaan 

Kehitysmaita pitää auttaa, mutta toiminnan suurimpia ongelmia ovat rahoituksen hyppelehtiminen kohteelta 
toiselle ja pitkäjänteisyyden puute projektien hallinnassa. Tätä mieltä on Metlan Kannuksen yksikön johtaja 
Jussi Saramäki, jolla on useiden vuosien kokemus metsäalan kehitysyhteistyöprojekteista Afrikassa.

– Paikallisille ihmisille ehkä suurin hyö-
ty tulee koulutusmahdollisuuksista, joi-
ta kehitysyhteistyöprojekteissa järjes-
tetään. Jos koulute-
tut henkilöt pysyvät 
maassa, niin tietokin 
pysyy. Jotkut kehi-
tysyhteistyön kaut-
ta kouluttautuneet 
saattavat kuitenkin 
lähteä työn perässä 
muille maille, Jussi Saramäki sanoo.

Ulkoministeriö vaihtaa rahoituksen 
kohteita nopeasti. Saramäen mielestä 
se on yksi suurimpia ongelmia kehitys-
yhteistyössä. Kehitysyhteistyöprojek-
tien hoitamisesta puuttuu pitkäjäntei-
syys. Hänen mukaansa metsäprojektin 
pitäisi kestää noin 10 vuotta. 

Metla/Jussi Saramäki
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Taimien kasvatusta Tansanian 
metsäntutkimuslaitoksen Lus-

hoton tutkimusasemalla. Suomi 
kustansi osittain tutkimusaseman 

peruskorjauksen ja tuki vahvasti siellä 
tehtävää tutkimusta. 

kä olla sidoksissa ulkoministeriön rahoi-
tukseen.  

Tutkimusyhteistyö kehitysmaiden 
kanssa on tärkeää. Myös kehitysmais-
sa on huippututkijoita, joihin tulisi pi-
tää yhteyttä. 

– Useimmilla suomalaisilla tutki-
musyksiköillä ei ole erityistä intoa ke-
hittää yhteistyötä kehitysmaiden kans-
sa. Tähän lienee syynä se, että kehitty-
neen maan tutkija odottaa tutkimusyh-
teistyöstä sellaisia hyötyjä, mitä ei tässä 
toiminnassa ole ehkä mahdollista saada 
ja myös rahoituskanavat ovat huonom-
mat kuin perinteisesti suuntautuneessa 
tutkimuksessa, Saramäki sanoo.

– Kehitysyhteistyössä sekä auttajal-
la että autettavalla on annettavaa toi-
silleen. Toiminnasta ei saa tulla pelkäs-
tään sellaista vaikutelmaa, että me suo-
malaiset olemme neuvomassa. Paikal-
lisilla toimijoilla on paljon tietämystä 
maansa metsistä, Saramäki toteaa.

Jussi Saramäen ensimmäiset käy-
tännön kokemukset kehitysyhteistyös-
tä ovat syksyltä 1982, jolloin hän aloit-
ti kasvu- ja tuotostutkimuksiin liittyvät 
työt Sambiassa. Sambian lisäksi Jussi Sa-
ramäki on toiminut metsäalan kehitys-
yhteistyössä Tansaniassa, Malawissa, In-
donesiassa ja Thaimaassa. Saramäki ke-
räsi Sambiasta tutkimusaineistoa myös 
väitöskirjaansa, joka käsitteli khasin 
männyn kasvua ja tuotosta Sambiassa.

Projektien luonne              
on muuttunut
Euroopan unionin myötä, mutta muu-
tenkin, kehitysyhteistyöprojektien 
luonne on muuttunut. Nykyisin rahoit-
tajat katsovat Jussi Saramäen mukaan 
enemmän kokonaisuutta ja töitä jae-
taan monien maiden yhteisissä hank-
keissa. 

– Puhtaita tutkimusprojekteja ei 
juurikaan enää tehdä, vaan tutkimus 
on osa jotain laajempaa kokonaisuut-
ta. Laajempi kokonaisuus voi olla vaikka 
köyhyyden vähentäminen tai maaseu-
dun kehittäminen. Ulkoministeriö ha-
luaa yhä enemmän ja enemmän vaikut-
taa suoraan ihmisiin. Tutkimuksissa pi-
tää katsoa sitä, että ne ovat käytännön-
läheisiä, Saramäki kertoo.

– Ajatus hallinnon kehittämisestä 
on edelleen tarpeellinen ja Metla voisi 
osallistua tutkimustekniikoiden ja -hal-
linnon taitotiedon vientiin ja tutkimus-
henkilöstön kouluttamiseen.

Lisätietoja:

Ulkoministeriön verkkojulkaisu global.fi nland.fi . 
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ta kuin alkuperäisiä puulajeja. Erilaisia 
trooppisia mäntyjä viljellään rakennus-
puuksi, tiikkiä ja afrikkalaista mahonkia 
huonekalujen raaka-aineeksi sekä euka-
lyptus-lajeja polttopuuksi. Metsänviljely 
on viimeisten vuosikymmenten aikana 
muuttunut teollisesta viljelystä kotitar-
veviljelyksi ja viljely lisääntyy koko ajan 
siellä, missä on kova tarve puusta. Puun 
käyttö ylittää monessa maassa kasvun.

– Afrikan energiasta 80 prosent-
tia tuotetaan puulla, jota käytetään niin 
ruuan valmistuksessa kuin talojen läm-
mityksessäkin. Väestön kasvaessa myös 
puuntarve kasvaa, sillä laskelmien mu-
kaan yksi ihminen käyttää lähes yhden 
kuutiometrin puuta vuodessa, Saramä-
ki kertoo.  

– Afrikassa metsänviljelyä on har-
joitettu riittävän kauan tekniikan oppi-
miseksi. Ongelmana ei ole tiedon puu-
te, vaan töiden jääminen toteuttamatta. 

Esimerkiksi taimikon alkuvuosien hoi-
totyöt saatetaan laiminlyödä. Useimmi-
ten hoito jää tekemättä rahanpuutteen 
vuoksi, Saramäki sanoo. 

Suomalainen metsäosaaminen Af-
rikassa on paljolti liittynyt metsänvilje-
lyyn, vaikka metsien kiertoajat ovat siel-
lä ilmasto-olosuhteiden ansiosta huo-
mattavasti Suomen kiertoaikoja lyhy-
empiä. Nykyisin metsäalan kehitysyh-
teistyössä ei juuri ole metsänviljelypro-
jekteja.

Luonnonmetsissä  
parantavia kasveja
Afrikan luonnonmetsissä vaaditaan muu-
ta kuin perinteistä metsäosaamista: sel-
keää biologian ja metsäekologian tunte-
musta. Metsät ovat suurimmaksi osaksi 
harvapuustoisia savanneja, mutta muun-
kinlaista metsää löytyy. 

Luonnon monimuotoisuus näkyy 
metsissä, joissa kasvaa kymmeniä eri 
puulajeja hehtaarilla. Esimerkiksi Kon-
gossa kasvaa kunnon sademetsiä. Jus-
si Saramäen mukaan juuri sademetsistä 
on mahdollista löytää ihmisiä hyödyttä-
viä kasvilajeja. Jo tällä hetkellä tunnetaan 
ja hyödynnetään paikallisesti monia kym-
meniä kasveja, joilla on esimerkiksi tau-
teja parantavia vaikutuksia. Tässä on Sa-
ramäen mukaan tutkimaton potentiaali, 
vaikka joitain aineita on tehty jo synteet-
tisestikin, kun niiden rakenne on opittu 
tuntemaan.  

Tutkimushallintoa ja 
tutkimusyhteistyötä
Metla on toiminut Afrikassa ensisijaises-
ti tutkimushallinnon asiantuntijana. Met-
la vei Tansanian projektissa alueelle vah-
vasti tutkimushallinnon ja tutkimuk-
sen organisoinnin kehittämiseen liitty-
vää osaamista. Myös koulutussektoril-
le ja kirjastojärjestelmille luotiin tuolloin 
yleisiä edellytyksiä. Samoin Sambian pro-
jektin päätavoitteena oli tutkimushallin-
non kehittäminen; ei itse tutkimuksen 
tekeminen. 

Metla on jatkanut yhteistyötä Tansa-
nian kanssa ja tehnyt vuonna 2004 yh-
teistyösopimuksen paikallisen metsän-
tutkimuslaitoksen kanssa. Sopimus mah-
dollistaa muun muassa tutkijavaihdot. 
Saramäen mukaan kehitysyhteistyöpro-
jektin jälkihoito tarkoittaa yhteistyöso-
pimuksia, ja hän antaa tunnustusta työn-
antajalleen siitä, että Tansanian kans-
sa on tehty tällainen sopimus. Oleellista 
on, että asioita tehdään normaalin, elä-
vän tutkimusyhteistyön puitteissa, ei-

pitkäjänteisyyttä

Jussi Saramäki on toiminut met-
säalan kehitysyhteistyössä muun 
muassa Tansaniassa. Kehitysyh-
teistyössä sekä auttajalla että au-
tettavalla on annettavaa toisilleen. 
Paikallisilla toimijoilla on runsaas-
ti tietämystä myös maansa met-
sistä.



Aiemmin jätteenäkin pidetyistä 
puun uuteaineista etsitään 
keinoa muun muassa 
sahatavaran lahonkestävyyden 
parantamiseen ja syöpien 
hoitoon.

siten parantaa niistä saatavan sahata-
varan lahonkestävyyttä.

Jalostuksessa on saatu lupaavia tu-
loksia. Epäselvää on toistaiseksi se, 
miten tutkia uuteaineiden tuottoky-
kyä nuorilla taimilla. Normaalisti uu-
teaineiden synteesi alkaa vasta, kun 
puu on 20-vuotias.

Uuteaineet osa           
kasvien puolustusta
Kasvit sisältävät tuhansia uuteaineita 
eli yhdisteitä, jotka saadaan uutettua 
kasvista erilaisten liuottimien avulla. 
Puolustuksen kannalta tärkeimpiä ai-
neita ovat polyfenoleihin kuuluvat lig-
naanit, fl avonoidit ja stilbeenit sekä 
havupuilla pihka.

Uuteaineiden perustehtävä on 
suojata kasveja. Ne suojaavat kahdella 
tavalla: myrkkyinä ja antioksidanttei-
na. Myrkyllisillä aineilla kasvit puolus-
tautuvat esimerkiksi hyönteisiä ja nii-
den toukkia vastaan. Antioksidatiivi-
set uuteaineet suojaavat muun muas-
sa sieniltä.

– Kasvit eivät pääse vihollisia pa-
koon, joten niillä täytyy olla rajuja 
puolustautumiskeinoja, Harju sanoo.

– Kaikkien uuteaineiden tehtävä 
ei ole suojata kasvia. Esimerkiksi ras-
vahapot ja sterolit ovat myös uuteai-
neita, mutta rasvahapot ovat ravin-
toaineita ja sterolit solujen kalvois-
sa esiintyviä yhdisteitä, Åbo Akade-
min puu- ja paperikemian professori 
Bjarne Holmbom kertoo.

Puiden sisäoksissa         
paljon uuteaineita
Kasvien uuteainepitoisuudet vaihtele-
vat eri kasvinosien välillä. Puiden sisä-
oksissa eli puunrungon sisällä olevissa 
oksankohdissa pitoisuudet ovat sel-
västi korkeammat kuin muualla puus-
sa. Syytä tähän ei Holmbomin mu-
kaan tarkkaan tiedetä.

– Oksan kiinnityskohdassa on val-
tava mekaaninen rasitus, joten voi 
olla, että puu paikkaa uuteaineiden 
avulla rikkoutuneita molekyylejä. Toi-
saalta uuteaineet voivat myös olla es-
tämässä sienen pääsyä puun sisälle, 
jos oksa katkeaa, Holmbom arvioi.

Myös kuoren ja käpyjen uuteai-
nepitoisuudet ovat hyvin korkeat. Sy-
dänpuussakin aineita on paljon, pinta-
puussa huomattavasti vähemmän.

Kymmeniä maahan hakattu-
ja lankunpaloja seisoo aidatul-
la alueella Metlan mailla Pun-

kaharjulla. Meneillään on lahotuskoe. 
Kokeella selvitetään, miten männyn ja 
siperianlehtikuusen sisältämät uute-
aineet vaikuttavat maakosketuksessa 
sahatavaran lahonkestävyyteen.

– Sahatavaran lahonkestävyys on 
riippuvainen sen uuteainepitoisuudes-
ta. Ongelmana on, että sahatavaran 
lahonkestävyyttä ei voida ennakkoon 
testata nopeasti ja sahatavaraa pilaa-
matta, Metlan tutkija Martti Venä-
läinen sanoo.

Venäläinen ja Metlan tutkija Anni 
Harju ovat mukana tutkimusryhmäs-
sä, joka selvittää, voidaanko jalostuk-
sen tai metsänkasvatuksen avulla vai-
kuttaa puiden uuteainepitoisuuksiin ja 

Liina Kjellberg

Havupuiden puolustuksen 
kannalta tärkeä uuteaine 
on pihka, jonka avulla puut 
suojaavat ulkoisen vaurion 
seurauksena syntynyttä kohtaa 
muun muassa lahosieniltä.
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 Uuteaineet   

       suojaavat 
       ja ihmistä



tä HMR-lignaanista valmistettu elin-
tarvikelisä, jonka arvioidaan hidasta-
van esimerkiksi hormonaalisten syö-
pien kehitystä.

Holmbomin ryhmä Åbo Akade-
missa on ollut mukana kehittämässä 
HMR-lignaaniin perustuvaa valmistet-
ta. Holmbom arvioi, että sitä voidaan 

tulevaisuudessa 
käyttää muun mu-
assa rintasyövän 
hoitoon.

– HMR-lignaa-
ni lisää suolistos-
sa syntyvän ente-
rolaktonin määrää. 
On huomattu, et-
tä ihmiset, joiden 
suolistossa on kor-
kea enterolaktoni-

pitoisuus, eivät sairastu niin helposti 
rintasyöpään, Holmbom sanoo.

– Koeolosuhteissa HMR-lignaa-
ni on hidastanut eturauhassyövän kas-
vua. Se on lisäksi vahva antioksidant-
ti, joten se voi estää myös sydän- ja 
verisuonitautien syntymistä sekä vä-
hentää vaihdevuosiongelmia ja osteo-
poroosia.

Tällä hetkellä HMR-lignaanis-
ta tehtyä valmistetta saa myydä vain 
tabletteina. Holmbomin mukaan lu-
paa haetaan myös valmisteen lisäämi-
selle elintarvikkeisiin. 

– Ehkä HMR-lignaanista tulee ksy-
litoliin ja Benecoliin verrattava me-
nestystuote, Holmbom ennakoi.

Lisätietoja: 

Puuraaka-aineen ominaisuuksien hallinta 
metsänjalostuksen ja -kasvatuksen keinoin,    
www.metla.fi /hanke/3363/

Uuteaineiden määrät vaihtelevat 
puun eri osien välillä. Puunrungon 
sisällä olevissa oksankohdissa, si-
säoksissa, sekä niitä ympäröiväs-
sä runkopuussa uuteainepitoi-
suudet ovat selvästi korkeammat 
kuin muualla puussa.

Metla/Erkki Oksanen

Viime keväänä markkinoil-
le tuli kuusen sisäoksista 

eristetystä HMR-lignaanista 
valmistettu elintarvikelisä, 

jonka arvioidaan hidastavan 
esimerkiksi hormonaalisten 

syöpien kehitystä.

puuta 
– Puut pyrkivät uuteaineiden avul-

la suojaamaan pintapuuta eli elävää 
solukkoa, jossa vesi ja ravinteet kul-
kevat. Kuori suojaa elävää osaa ulko-
puolelta ja sydänpuu sisäpuolelta. Kä-
pyjen korkea uuteainepitoisuus joh-
tuu siitä, että niiden sisältämät sieme-
net ovat tärkeitä ravintolähteitä mo-
nille eläimille, Harju sanoo.

Suomalaisessa kuusessa 
paljon lignaania
– Myös eri uuteaineiden määrät vaih-
televat puun eri osien välillä. Kuusen 
sisäoksien ja kuoren sisäosan painos-
ta on sekä lignaaneja että stilbeene-
jä noin kymmenen prosenttia. Kuu-
sen sydänpuun painosta lignaaneja sen 
sijaan on harvoin yli 0,5 prosenttia ja 
fl avonoideja tai stilbeenejä siellä ei ole 
ollenkaan, Holmbom kertoo.

Lisäksi eri puulajien ja puuyksilöi-
den uuteainepitoisuuksissa on suu-
ria eroja.

Holmbomin tutkimusryhmä on 
tutkinut eri kuusilajien lignaanipitoi-
suuksia. Hänen mukaansa suomalai-

sessa kuusessa lignaaneja on eniten, 
ja niiden määrä on sitä suurempi mitä 
pohjoisempana kuusi kasvaa. Pohjoi-
sen kuusen sisäoksissa on tyypillisesti 
noin kymmenen prosenttia lignaaneja.

Kanadalaisessa mustakuuses-
sa ja valkokuusessa lignaaneja on sel-
västi vähemmän ja Englantiin istute-
tussa sitkankuuses-
sa ei juuri ollenkaan. 
Tarkkaa syytä lignaa-
nimäärien vaihteluun 
Holmbom ei osaa sa-
noa, mutta vaihtelu 
on hänen mukaansa 
geneettistä.

Puuyksilöiden uu-
teainepitoisuuksiin 
vaikuttaa eniten pe-
rimä, mutta myös 
ympäristöllä on merkitystä.

– Jos puu saa tarpeeksi vettä, ra-
vinteita ja valoa yhteyttämiseen, sillä 
riittää resursseja myös puolustukseen 
eli muun muassa uuteaineiden valmis-
tukseen. Hyvällä kasvupaikalla puu 
pystyy torjumaan yllättävän hyökkä-
yksen paremmin kuin huonommalla. 
Toisaalta, jos puu on koko ajan jonkin 
hyönteisen tai sienen hyökkäyksen 
kohteena, sen uuteainepitoisuudet 
ovat kasvupaikasta riippumatta hyvin 
korkeat, Venäläinen sanoo.

Kuusen lignaanista       
etsitään syöpähoitoa
Paitsi puita uuteaineet hyödyttävät 
tulevaisuudessa yhä enemmän myös 
ihmisiä. Nykyään suomalaiset tunte-
vat ainakin uuteaineista valmistetun 
mäntysuovan, ksylitolin ja Benecol-
tuotteet. Viime keväänä markkinoil-
le tuli kuusen sisäoksista eristetys-



Uuteaineet suojaavat kasveja sekä 
myrkkyinä että antioksidantteina. 
Uuteaineista on hyötyä myös 
ihmisille. Niistä etsitään apua 
muun muassa syöpien hoitoon sekä 
sahatavaran lahonkestävyyden 
parantamiseen.

Polyamiineista apu kasvin stressiin

sa putreskiinista ei enää 
ole apua, vaan korkeina 
pitoisuuksina se voi olla 
haitallista soluille.

– Myös kylmyys li-
sää puilla putreskiinin 
määrää. Mustikalla on ha-
vaittu, että taudinaiheutta-
jat lisäävät spermiinin määrää, Sarja-
la kertoo.

Merkki myös kiivaasta 
kasvusta
Korkea polyamiinipitoisuus ei Sarja-
lan mukaan välttämättä kerro stres-
sistä. Polyamiinit ovat mukana monis-
sa kasvien elintoiminnoissa siemenen 
itämisestä hedelmien kehitykseen ja 
lehtien lakastumiseen.

Korkea polyamiinipitoisuus voi 
heijastaa myös aktiivisia elintoimin-
toja. Siellä, missä solut jakaantu-
vat kiivaasti, on paljon polyamiine-
ja. Nuorissa kasvinosissa on yleen-
sä enemmän polyamiineja kuin van-
hoissa.

– Männyn yhteyttävän neulasen 
polyamiinipitoisuus grammaa koh-
den on noin 200 nanomoolia. Kypsäs-
sä mustikassa, jossa solut eivät enää 
jakaudu, polyamiinipitoisuus on noin 
20 nanomoolia. Viikossa jopa sato-
ja grammoja kasvavassa herkkutatissa 
polyamiineja puolestaan on noin 2000 
nanomoolia, Sarjala vertailee.

Toukokuun kasvupyrähdyksen ai-
kaan männyn neulasenkin polyamiini-
pitoisuus voi Sarjalan mukaan nousta 
grammaa kohden 200:aa nanomoolia 
korkeammaksi. Jos pitoisuus menee 
yli tuhannen nanomoolin, on todennä-
köisesti kyse kaliumin puutoksesta.

Lisätietoja: Havupuiden polyamiinit,                           
www.metla.fi /hanke/3388/

Kasvit kohtaavat elämänsä aikana mo-
nenlaisia stressitekijöitä: ravinteiden 
puutetta, ilmansaasteita, kylmyyttä ja 
erilaisia taudinaiheuttajia. Näitä vas-
taan ne taistelevat uuteaineiden lisäksi 
muun muassa polyamiinien avulla.

Polyamiinit ovat puiden soluissa 
olevia melko yksinkertaisia typpiyh-
disteitä. Kasvien kannalta tärkeimmät 
polyamiinit ovat putreskiini, spermi-
diini ja spermiini.

– Jos männyllä, kuusella tai koivul-
la on puutetta kaliumista, moninker-
taistuu niiden soluissa olevan putres-
kiinin määrä. Syytä tähän ei tiedetä, 
mutta sama ilmiö on huomattu monil-
la muillakin kasveilla, Metlan erikois-
tutkija Tytti Sarjala sanoo.

Sarjalan mukaan putreskiini voi lie-
vässä kaliumin puutoksessa jopa kor-
vata kaliumin.

Putreskiinin on arveltu esimerkiksi 
säätelevän kaliumin sijasta solun pH:
ta. Tosin kaliumilla on paljon muitakin 
tehtäviä, joita ei voi korvata putres-
kiinilla. Vakavassa kaliumin puutokses-
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MARKKINAKATSAUS - Metsäteollisuus
Jari Viitanen, Anne Toppinen ja Riitta Hänninen

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvanut                          
Euroopan ulkopuolelle 2000-luvulla

Eri toimialojen vientiosuuksissa                       
ei paljoa muutoksia 
Vuosi 2000 oli viennin arvolla mitattuna viimeisin metsäteol-
lisuuden huippusuhdannevuosi. Suomen metsäteollisuustuot-
teiden viennin osuus oli silloin reilu neljäsosa (26,7 prosent-
tia) koko Suomen tavaraviennin arvosta. Vuonna 2005 tämä 
osuus supistui noin viidesosaan samalla, kun koko metsäsek-
torin viennin nimellinen arvo oli alentunut peräti 23 prosent-
tia vuoteen 2000 verrattuna. Merkittävä osuus arvon alen-
tumisesta johtui paperiteollisuuden seisokkien aiheuttamas-
ta vientimäärien laskusta, joten luvut eivät ole täysin vertailu-
kelpoisia.  

Viimeisen viiden vuoden aikana eri toimialojen suhteelli-
set osuudet viennistä ovat hieman muuttuneet. Vuonna 2000 
puutuoteteollisuuden osuus oli 21,4 prosenttia ja massa- ja 
paperiteollisuuden osuus 78,6 prosenttia metsäteollisuus-
tuotteiden viennin arvosta. Verrattuna vuoteen 2000 puu-
tuoteteollisuuden osuus oli viime vuonna kolmisen prosent-
tiyksikköä korkeampi. Massa- ja paperiteollisuuden osuutta 
alensi paperin hintojen lasku verrattuna vuoteen 2000.  

Sahatavaran viennin arvo viime               
vuonna suurinta Japaniin 
Kiristynyt kilpailu Länsi-Euroopan vientimarkkinoilla on joh-
tanut viennin kasvuun Euroopan ulkopuolisille markkinoille. 
Paperin ja kartongin laskennallinen kulutus on Länsi-Euroo-
passa kasvanut 2000-luvulla vajaan prosentin. Sahatavaran ja 
paperin tuotantokapasiteetin kasvaessa kysyntää nopeam-
min Euroopan ylituotantoa on purettu lisäämällä vientimää-
riä alueen ulkopuolelle. Viennin suuntautumiseen ovat vai-
kuttaneet vientihinnat ja talouskehitys vientimaissa. Euroo-
pan unionin jäsenmaiden keskimääräinen BKT-kasvu oli jak-

solla 2000–2005 vain kaksi prosenttia vuodessa.  Parhainta 
talouskehitys on ollut 2000-luvulla kehittyvillä markkinoilla, 
erityisesti Aasiassa ja Itä-Euroopassa. 

Euroopan unioni ja sen sisällä erityisesti euroalue on pe-
rinteisesti muodostanut tärkeimmän markkina-alueen Suo-
men metsäteollisuustuotteille. Sieltä saadaan edelleen noin 
kaksi kolmasosaa koko metsäsektorin vientituloista. Pelkäs-
tään Saksan ja Britannian viennistä muodostuu lähes kolman-
nes viennin arvosta. Vuosien 2000 ja 2005 välillä sahatava-
ran ja paperin vientiosuudet Euroopan unioniin ovat supistu-
neet 5-6 prosenttiyksikköä, vaikka Euroopan unioni laajeni 
vuonna 2002 kymmenellä jäsenmaalla. Esimerkiksi sahatava-
ran vienti Saksaan aleni noin miljoonasta kuutiometristä lä-
hes puoleen miljoonaan. Aasian osuus kasvoi erityisesti Japa-
nin ansiosta. Japani nousikin sahatavaran viennin arvolla mi-
tattuna Suomen suurimmaksi markkinamaaksi viime vuonna. 
Myös Välimeren rannikkomaat Pohjois-Afrikassa ovat mer-
kittäviä suomalaisen sahatavaran ostajia. 

Yhdysvaltojen osuus paperin viennin arvosta oli vuon-
na 2005 noussut kymmeneen prosenttiin, mikä on pari pro-
senttiyksikköä enemmän kuin vielä vuonna 2000. Venäjän 
osuus metsäsektorin viennistä on lähes kaksinkertaistunut, 
mutta tasoltaan se vastaa vain vajaata neljää prosenttia.

Tämän vuoden alkupuoliskolla metsäteollisuustuotteiden 
viennin arvo kasvoi peräti neljänneksen verrattuna vuoden 
takaiseen, jolloin jäätiin paperiteollisuuden työsulun takia 
poikkeuksellisen alhaalle. Hyvän kehityksen taustalla on ol-
lut sahatavaran ja sellun kohoava hintakehitys ja paperivien-
nin määrällinen lisääntyminen. Metsäteollisuuden kysyntänä-
kymät ensi vuodelle ovat vakaat ja hintakehitys nouseva. Ensi 
vuoden vientiä laskevat kuitenkin hieman suuryhtiöiden pa-
perikapasiteetin supistukset.

2000 2005
Sahatavara

2000
Sahatavara

2005
Paperi 
2000

Paperi 
2005

Euroopan unioni 68,5 65,8 66,3 60,0 69,5 65,0
Saksa 19,5 17,4 11,9 7,2 17,9 17,9
Britannia 14,9 12,4 18,4 16,7 16,7 14,2
Ruotsi 3,3 4,2 - 0,7 1,8 1,8
Alankomaat 4,6 4,2 7,1 4,9 4,2 2,9
Ranska 7,0 5,6 9,3 10,6 8,1 4,6

Muu Eurooppa 10,0 9,1 2,9 2,8 9,2 7,9
Venäjä 2,0 3,8 - 0,2 1,4 3,4
Aasia 8,9 10,9 17,0 23,9 5,9 8,5
Afrikka 2,3 2,7 12,6 12,3 0,8 1,4
Pohjois-Amerikka 6,2 7,7 1,1 0,8 8,0 10,9
Latinalainen Amerikka 2,2 1,8 - - 3,4 3,0
Muut 2,1 2,0 - - 3,2 3,3

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvon jakautuminen maittain vuosina 2000 ja 2005, %

Lähde: Tullihallitus, Metla

Yhteensä
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Pallakselle on rakennettu mittava ilmasto- ja ympäristötutkimuksen 
tukikohta. Alue on mukana arktisen alueen saastumista, ilmastonmuutosta 
ja ympäristön tilaa seuraavassa AMAP-ohjelmassa (Arctic Monitoring and 
Assessment Programme). Pallaksella ollaan siis paljon puhutun ilmaston 
lämpenemisen tutkimuksen ytimessä.

Pallas  
– ilmasto- ja        
ympäristötutkimuksen

   arktinen tukikohta
Mirja Vuopio
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uksilla ilmassa ja maassa. Nämä me-
teorologiset perusmittaukset ovat 
jatkuvasti käynnissä myös neljässä 
muussa Pallaksen mittauspisteessä. 
Ilmatieteen laitos seuraa toimintaa 
etäyhteyksien avulla.

Lompolonjängällä tehtiin viime 
kesänä myös kasvillisuusinventoin-
ti, jossa selvitettiin lehtialan peittä-
vyysindeksi eli LAI (Leaf Area In-

dex). Sitä tarvitaan, 
kun tutkitaan, onko 
kasvillisuuden mer-
kitys enemmän hiiltä 
sitova kuin vapaut-
tava.

Pääkkölän kerää-
mät kaasunäytteet 
pitää saada seuraa-

vaksi aamuksi laboratorioon analy-
soitavaksi. Lähimpään matkahuol-
toon on kolmisenkymmentä kilo-
metriä. Tällä kertaa näytteet kul-
jettaa kesätyöntekijä, ja Eveliina voi 
jatkaa työtään Matorovassa.

Monipuolista 
tutkimustietoa luonnosta 
Metla tekee alueella myös omaa tut-
kimusta. Kasvihuonekaasumittauk-
set aloitettiin muutama vuosi sitten, 
kun Metla ryhtyi tutkimaan Suomen 
metsien hiilivaroja ja niissä tapahtu-
via muutoksia. Tutkimus päättyi vii-
me keväänä, mut-
ta kaasuseurannat 
osoittautuivat niin 
tärkeiksi, että Ilma-
tieteen laitos päätti 
säilyttää ja automa-
tisoida mittaukset. 

Pallasjärvellä tehdään samat va-
kituiset seurannat kuin muissakin 
Metlan tutkimusmetsissä. Tärkeim-
mät niistä ovat metsien terveyden-
tilaa seuraavaan Forest focus -oh-
jelmaan kuuluvat mittaukset ja ha-
vainnoinnit, vuodenaikojen aiheut-
tamien muutosten seurannat, neljän 
puulajin siemensatojen sekä marja- 
ja sienisatojen seurannat ja karik-
keen kerääminen.

Tutkimusalueella on myös met-
sänhoitoon ja puuntuotantoon liit-
tyviä kokeita, joiden mittaamiseen 
ja hoitamiseen paikallinen henki-
lökunta osallistuu mahdollisuuksi-
en mukaan. Näitä töitä käyvät te-
kemässä myös muut Metlan työn-
tekijät.

Näytteet palvelevat     
monia tutkimuksia
Sulan maan aikana toiminta vilkas-
tuu ja palvelupyyntöjä tulee uusil-
ta ja vanhoilta yhteistyökumppaneil-
ta. Eveliina kertoo, että he koetta-
vat ehtiä avuksi kertaluontoiseen 
näytteenottoon, mutta uusia pitkä-
kestoisia töitä ei nykyisellä henki-
löstövahvuudella voida vastaanot-
taa. Työntekijät kuitenkin ohjaavat 
avuntarvitsijat neuvottelemaan mui-
den Metlan yksiköiden tai Ilmatie-
teen laitoksen kanssa.

Viidessätoista vuodessa 
Pallas on vakiinnuttanut 

paikkansa maailman 
ilmaston tutkimukses-
sa siinä kuin Havaiji ja 

Grönlantikin.

Metlan tutkimusvirkailija 
Eveliina Pääkkölälle ja 
hänen työparinaan toimival-

le tutkimusmestari Ahti Ovaskai-
selle se tarkoittaa käytännössä sitä, 
että säällä kuin säällä toinen heistä 
suuntaa moottorikelkan tai mönki-
jän kohti Sammaltunturin huippua ja 
Matorovaa. Jokaiselta reissulta läh-
tee lukuisia näytteitä maailman tut-
kimuslaitosten labo-
ratorioihin. 

Huolellisesti teh-
dyn työn tulokse-
na on kertynyt paljon 
tietoa. On varmistu-
nut muun muassa, et-
tä läntisessä Lapis-
sa on Manner-Euroo-
pan puhtain ilma. Silti tiedetään, et-
tä sinnekin voi sopivien ylätuulien 
aikana kulkeutua hiukkasia ja ympä-
ristömyrkkyjä jopa tuhansien kilo-
metrien päästä, esimerkiksi Intiasta.

Viidessätoista vuodessa Pallas 
on vakiinnuttanut paikkansa maa-
ilman ilmaston tutkimuksessa siinä 
kuin Havaiji ja Grönlantikin. Kohde 
kuuluu jo Ilmatieteen laitoksen in-
vestointilistalla kolmen kärkijouk-
koon. Yhdessä Sodankylän Tähte-
län kanssa Pallas muodostaa GAW-
aseman maailmanlaajuisessa Geo-
graphical Atmosphere Watch -ver-
kostossa.

Kasvihuonekaasujen 
mittaukset käynnissä
Eveliina Pääkkölä käy ottamassa 
kasvihuonekaasunäytteitä Lompo-
lojängältä. Eveliina kertoo, että vas-
taavat mittaukset hoituvat kangas-
maalla jo automaattisesti. Sekun-
daattori piippaa suolla ja työtä pi-
tää jatkaa. Uusi pönttö esille, ja taas 
on metaanin ja typpioksiduulin ke-
ruu käynnissä. Suolta kerätään ver-
tailuaineistoa, jotta aikanaan näh-
dään, muuttaako näytteenottotapa 
tuloksia.

Kaasujen keruu liittyy Ilmatie-
teen laitoksen tuoreeseen tutki-
mukseen, jossa selvitetään kasvi-
huonekaasujen vapautumista eri 
olosuhteissa, erilaisina vuoden- ja 
vuorokaudenaikoina. Suolle raken-
netussa kämpässä on vertailukaasu-
pullot ja tietokoneet, jotka mittaa-
vat koko ajan tuulen suuntaa ja no-
peutta, lumen vahvuutta ja ilman-
kosteutta sekä lämpötilaa eri korke-

Nykytekniikka mer-
kitsee luonnontutki-
muksessa nopeutta, 
tarkkuutta ja jatku-
vuutta. Ihmistyötä ei 
kuitenkaan korvaa 
mikään. Lähes jokai-
sen sähkökatkon jäl-
keen kaikki asemat 
on käytävä läpi, ja 
tarkistettava auto-
maattitoimintojen jat-
kuvuus. 
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Tutkimuksen avustamistehtävät 
vaihtelevat eri vuodenaikoina. Evelii-
nalla riittää esimerkkejä:

– Pallasjärvellä kerättiin vertai-
luaineistoa lumipeitteen satelliitti-

seurantaan Teknilliselle korkeakou-
lulle ja Suomen Ympäristökeskuk-
selle. Lumikinoksiin kaivettiin kuop-
pia, kuopat valokuvattiin ja niistä 
mitattiin lumikerroksia, ja ajantasai-
set tiedot lähetettiin sähköpostilla 
eteenpäin. 

Samaan aikaan, kun maastossa 
tehtiin mittauksia, lunta mitattiin lu-
kuisilla kaukokartoituslaitteilla sekä 
lentokoneesta että useista maapal-
loa kiertävistä satelliiteista. Työt liit-
tyvät siihen, että Pallaksesta ja So-
dankylästä on tehty ilmakehää, kas-

villisuutta ja maaperää havainnoivi-
en kaukokartoitussatelliittien kalib-
rointialue.

Keväällä Ympäristökeskukselle 
kerätään muurahaisia, koska raskas-
metallien on havaittu kertyvän hyön-
teisten kitiinikuoreen. Muurahai-
set kuivattavat keväisin pesiään läm-
mittämällä itsensä auringonpaistees-
sa ja kipittämällä sitten pesään, jol-
loin kuoreen kertynyt lämpö kuivat-
taa keon onkaloita. Keon päällä läm-
mitteleviä työläisiä on helppo kerätä 
tutkimusnäytteiksi. 

Pallaksen tuntureiden kätköissä sijait-
seva mittaus- ja seurantaverkosto pe-
rustuu Metlan ja Suomen Ilmatieteen 
laitoksen yhteistyöhön. Pallaksella palvel-
laan säännöllisesti useita organisaatioita 
ja monien maiden tutkijoita. 

Tutkimusta avustavalta 
työntekijältä vaaditaan mo-
nitaitoisuutta: hänen on ol-
tava maastokelpoinen sääl-
lä kuin säällä, mutta myös 
maastokoneiden, tietotek-
niikan ja englannin kielen 
hallinta on välttämätöntä. 
– Ohjeista ei saa tinkiä mis-
sään olosuhteissa, sanoo 
metsätalousinsinööri Evelii-
na Pääkkölä, joka toisinaan 
saa tehdä työtään myrskys-
sä, pakkasessa ja lumiki-
noksessa.
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Lisätietoja Pallaksen tutkimuksista 
ja yhteistyökumppaneista:

Pallasjärven tutkimusalue ja tutkimukset: www.metla.fi/metsat/pallasjarvi/

  

 Euroopan metsien terveydentilan seuranta:  www.metla.fi/hanke/8153/
 

Ilmakehän seuranta, 
Geographical Atmosphere Watch:  www.fmigaw.fmi.fi/

Arktisen ympäristön seuranta: www.amap.no/ 
Suomen ilmatieteen laitos:  www.fmi.fi/ 
Suomen ympäristökeskus: 

 
www.ymparisto.fi

Ruotsin ympäristöntutkimuslaitos: www.ivl.se/

Metlan omia tutkimuksia Pallaksella ja monissa muissa tutkimusmetsissä:

 Hiilen ja ravinteiden dynamiikka suometsissä:  www.metla.fi/hanke/3324/
Luontaisen taimettumisen ekologiset perusteet ja 

 ennustettavuus, kukinnan ja siemensadon seuranta: 
 

www.metla.fi/hanke/3233/
 Myyräkantojen vaihtelu:  www.metla.fi/hanke/3168/
 

Puiden eri alkuperien menestyminen: 
 

www.metla.fi/hanke/3232/
Metsänrajoihin liittyvät tutkimukset, mm. 

pohjoismainen koivututkimus,
 lämpötilan kerrostuneisuuden ja muutoksen  

vaikutuksen tutkimukset talveentumiseen, 
 kuusen korkeusalkuperän vaikutukset:  www.metla.fi/hanke/3246/

Metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutuksen  
puuston kasvuun: 

 
www.metla.fi/hanke/3025/ 

Riistakantojen seuranta: 
 

www.rktl.fi/ 
Raskasmetallikartoitukset bioindikaattorien avulla: 

 
www.metla.fi/hanke/3091/ 

Metsäpuiden jalostus: 
 

www.metla.fi/metinfo/jalostus/ 

Kasvifenologia sekä marja- ja sienisatoennusteet: 

 

www.metla.fi/hanke/3179/

Molemmat tehtävät ovat tulleet 
Pallakselle Metlan ja Ilmatieteen lai-
toksen tutkimusyhteistyön myötä. 
Kaikkien näytteiden arvo kasvaa, kun 
taustatiedot ovat jo valmiiksi tarkoin 
tiedossa, ja näytteenottoa tehdään 
useita vuosia samalla tavalla.

Miksi juuri Pallas?
Ilmastotutkimuksien sijaintiin Pallak-
sella on vahvat perusteet. Pallaksella 
on vähän asutusta ja liikennettä, eikä 
lainkaan teollisuutta, eli erittäin vä-
häiset paikalliset päästölähteet. Siten 
tulokset ovat luotettavia. 

Alueella on valmiit tieyhteydet ja 
sähköt helposti saatavilla. Pallasjär-
vellä on Metlan tutkimusalue, jonka 
hoidossa ja käsittelyssä tutkimus on 
tärkeämpää kuin puuntuotanto, mah-
dollisten tonttien arvo tai mikään 
muu käyttömuoto. Lisäksi Metlalla on 
vakituista henkilökuntaa. 

Organisaatiot ja tutkimusaiheet 
ylittävää yhteistyötä on koko ajan li-
sätty. Tekniikkaa on tuotu vähitellen 
lisää. Samoja perusmittauksia hyö-
dyntää yhä useampi. Toki yhteistyön 
lisäämiseen on vieläkin mahdollisuuk-
sia.

Tutkijoiden, päättäjien ja asiantun-
tijoiden vierailuita on usein. Eveliina 
Pääkkölä pitää niitä merkittä vinä: 

– Usein uusi seuranta lähtee sii-
tä, kun retkeilyllä huomataan, mi-
tä kaikkea täällä on käynnissä. 
Tehdyt investoinnit ovat jo sen 
verran suuria, että uudet mittauk-
set kannattaa perustaa samoille 
seuduille.

Uuden käynnistäminen ei 
kuitenkaan tapahdu käden kään-
teessä, vaan aluksi kokeillaan, vi-
ritetään, testataan ja lasketaan. 
Arktisissa oloissa kaikki ei ai-
na käy niin kuin on suunnitel-
tu. Testivaiheessa paikallisen 
henkilökunnan oma-aloit-
teisuus, tarkat havainnot 
ja paikallisten olosuhtei-
den tuntemus ovat kor-
vaamattomia.

Kun kaikki on saatu kokeil-
tua, voidaan mittaukset eh-
kä automatisoida. Esi-
merkiksi Tukholman 
yliopiston aeroso-
linäytteitä kerää-
vät pumput käynnis-
tetään kännykällä Tuk-

holmasta – kunhan ensin on tilattu 
suodattimen vaihto paikalliselta hen-
kilökunnalta.

Metla koordinoi,         
isännöi, avustaa
Metlan kahdella työntekijällä riittää 
kiireitä Pallaksen tutkimuspisteiden 
hoidossa. Kun he tekevät Ilmatieteen 
laitoksen kanssa sovitut vakituiset 
mittaukset, viikkokalenteriin tulee 
merkintöjä jo maanantaille, tiistail-
le ja perjantaille. Lisäksi Metlan omat 
seurannat täyttävät kuukausittain 
muutaman keskiviikon ja torstain. 

Näytteenotoista annetaan kent-
tähenkilökunnalle tarkat ohjeet ja ai-
kataulut, samoin näytteiden kulje-
tuksista – yksi saa sulaa 
matkalla, toinen ei saa 
missään nimessä jää-
tyä ja jonkun pitää 
ehdottomasti ol-
la perillä jo seu-
raavana aamuna. 

Vaikka kaikkea ei voi ymmärtää, oh-
jeet on aina otettava kirjaimellisesti 
ja niitä on noudatettava. 

Paikallisten työntekijöiden valppa-
us ja valmius tuo säästöjä yhteistyö-
organisaatioille. Viime keväänä auto-
maattisesti toimivia mittareita seu-
ranneet helsinkiläiset olivat epäilleet, 
että lumenvahvuusmittari on rikki. 
Muualla ei ollut enää lainkaan lunta 
ja Kenttärovan mittari näytti parin-
kymmenen sentin lumikerrosta. Pai-
kallisen henkilökunnan tarkistuskäyn-
ti paljasti kuitenkin, että mittari toi-
mi moitteettomasti. Lumi ei vain ol-
lut vielä sulanut pohjoisen kuusikois-
ta. Mitä olisikaan maksanut lähteä 
pääkallonpaikalta mittareiden korja-
ukseen – turhaan. 

Mittausohjelma laaditaan vuosit-
tain etukäteen. Tämän lukujärjestyk-
sen mukaan Eveliina Pääkkölä ja Ah-

ti Ovaskainen sopivat loman-
sa ja työnsä. Kaikesta huo-
maa, että työn huolellinen 
hoitaminen on kunnia-asia 
molemmille.
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Metsän hakkuissa on jätetty pystyyn puutavaraksi kelpaavaa puuta, säästetty lahopuuta, puronvarsia ja muita 
arvokkaita luontokohteita lakisääteisesti vuodesta 1994 alkaen. Tavoitteena on ollut edistää ja turvata metsälajien 
runsautta ja lajirikkautta myös talousmetsissä.

Liisa Kaarna

Talousmetsiin 
halutaan

Luonnonhoidon vaikutuksia ta-
lousmetsien monimuotoisuu-
teen alettiin tutkia Etelä-Suo-

men metsien monimuotoisuusohjel-
man (METSO) yhteydessä vuonna 
2003. Metsäntutkimuslaitoksen tutki-
ja Juha Siitonen on selvittänyt työ-
ryhmineen arvokkaiden luontokohtei-
den, kuten puronvarsien, säästöpuus-
ton, lehtojen ja kallioiden lajistoa kol-
men vuoden ajan.

Talousmetsien ja luonto-
kohteiden lajistot 
vertailussa 
– Luontokohteiden puronvarsissa oli 

keskimäärin runsaampi kääpälajisto 
kuin talousmetsissä. Lajimää-

rä riippui lahopuun mää-
rästä ja monipuolisuudes-

lousmetsien vapaaehtoiselle suojelul-
le, jota kokeillaan METSO-ohjelmassa 
yhtenä hankkeena.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, 
millä tavalla lajimäärä ja uhanalaisten 
lajien esiintyminen liittyvät metsikön 
ja puuston rakenteeseen. 

– Puuston ikä, lahopuun mää-
rä ja sen monipuolisuus ovat tunnuk-
sia, joista on entuudestaankin tietoa. 
Mutta myös nämä tulokset osoittavat 
hyvin selvästi, että niiden perusteel-

la pystytään arvioimaan metsikön 
luonnonsuojelullista arvo, Sii-

tonen painottaa. 

ta. Vaikka puronvarret eivät eronneet 
vertailussa olleiden talousmetsien la-
jiston tai lajimäärän suhteen, puuston 
ikä lisäsi epifyyttijäkälien määrää, Sii-
tonen kertoo. 

Siitosen mukaan monimuotoisuu-
den vaihtelu oli hyvin suurta eri puro-
kohteiden välillä; oli sekä tavanomai-
sia että hienoja kohteita. Myös ver-
tailukohteina olleissa talousmetsissä 
oli paljon vaihtelua, ja niistäkin löytyi 
suojelun arvoisia alueita. Tutkimus an-
taa hänen mukaansa 
perusteita ta-



Uhanalaiset lajit 
tarkkailuun
Talousmetsät kattavat suu-
rimman osa metsien pinta-
alasta. Siitonen pitää tärkeä-
nä, että tutkimuksella sel-
vitetään, miten metsätalou-
den toimenpiteet vaikutta-
vat monimuotoisuuteen.  

– Koska luontokohteet 
ovat pienialaisia ja kaukana 
toisistaan, voidaan perus-
tellusti olettaa, että ne ei-
vät pitkällä tähtäimellä pys-
tyisi säilyttämään mahdol-
lista uhanalaista lajistoaan. 
Toisaalta on oletettu, että 
kun luontokohteiden puus-
tot vanhenevat ja lahopuu li-
sääntyy, niistä tulee lajiston 
kannalta yhä parempia elin-
ympäristöjä, Siitonen kertoo.

Kukaan ei itse asiassa tarkkaan 
tiedä, onko säästöpuiden jättäminen 
hakkuualalle ja luontokohteiden suo-
jelu lisännyt monimuotoisuutta ta-
lousmetsissä. Siitosen mielestä yk-
si tutkimus ei tietenkään lopeta väit-
telyä, mutta se lisää tietoaineksia. Iso 
systemaattisesti kerätty aineisto mah-
dollistaa monimuotoisuuden seuran-
nan myös jatkossa. 

 Siitonen työryhmineen osallis-
tuu myös Suomen ympäristökeskuk-
sen koordinoimaan hankkeeseen, jos-
sa selvitetään suojelualueiden ennallis-
tamisen vaikutuksia lajistoon. 

– Keräämme samoista lajiryhmis-
tä, samoilla menetelmillä näytteet ta-
lousmetsien luonnonhoitokohteilta, 
kuten ennallistamistutkijat omiltaan. 
Tulosten perusteella voimme verrata 
keskenään ennallis-
tamistoimien ja ta-
lousmetsien luon-
nonhoidon vaiku-
tuksia lajistoon, Sii-
tonen selvittää.  

Metsähallituk-
sella on tarkoitus 
ennallistaa 30 000 hehtaaria kiven-
näismaita ja soita viiden vuoden kulu-
essa. Toimet suunnataan suojelualu-

Luonnonarvokaupassa 
maanomistaja tarjoaa 
vapaaehtoisesti metsä-
kohdettaan määräai-

kaiseen suojeluun.

eille, jotka tarvitsevat ennallistamis-
ta ja ovat monimuotoisuuden kannalta 
merkityksellisiä.

Monimuotoisuuden 
turvaaminen riippuu 
asenteista
– Vapaaehtoiset suojelukeinot oli-
vat aika yleisesti hyväksyttyjä metsän-
omistajien keskuudessa koko maassa, 
mikä on hyvä tulos suojelun kannalta, 
Metlan tutkija Paula Horne kertoo. 

Horne on tutkinut muun muassa 
kansalaisten ja metsänomistajien asen-
teita metsien suojeluun.

 – Siihen, mitä talousmetsissä ta-
pahtuu, voidaan vaikuttaa asenteiden 
kautta. Suojeluahan pidetään yleises-
ti peikkona, jonka nähdään uhkaavan 
metsänomistajan päätöksentekova-
pautta ja taloudellisia mahdollisuuksia. 

Kielteiset asenteet tuskin 
edistävät monimuotoisuu-
den säilymistä talousmet-
sissä, Horne sanoo.

Metsänomistajien asen-
neteiden tutkimista jatket-
tiin kartoittamalla sellais-
ten metsänomistajien asen-

teita, jotka olivat osallistuneet luon-
nonarvokauppaan. 

– Luonnonarvokaupan tehneet tai 
kohteita tarjonneet metsänomista-
jat olivat keskimääräistä aktiivisem-
pia metsätaloudessa ja myös tunsivat 
metsänsä varsin hyvin, Horne kertoo. 

– Uusien vapaaehtoisten keinojen 
käyttö oli myös lisännyt suojelumyön-
teisyyttä metsänomistajien keskuu-
dessa, mistä oli saatu viitteitä aikai-

semminkin. Kauppaan osallistuneilla oli 
myös tilallaan keskimääräistä useam-
min muita suojelualueita, kuten metsä-
lain mukaan suojeltuja kohteita, Hor-
ne sanoo.

Luonnonarvokaupassa maanomis-
taja tarjoaa vapaaehtoisesti metsäkoh-
dettaan määräaikaiseen suojeluun. Me-
netelmä on yksi vapaaehtoisen suo-
jelun menetelmistä, joita kokeillaan 
METSO-ohjelmassa. 

Sosiaalista ja taloudellista 
tutkimusta tarvitaan lisää
Paula Horne koordinoi myös ”Metsien 
monimuotoisuuden turvaamisen kei-
not ja yhteiskunnalliset vaikutukset” -
tutkimusohjelmaa, joka käynnistyi vii-
me vuonna ja jatkuu vuoteen 2010. 
Hornen mukaan hankkeet tarkastele-
vat metsien monimuotoisuuden tur-
vaamisen vaikutuksia yhteiskuntaan ja 
toisaalta yhteiskunnan muutoksen vai-
kutuksia monimuotoisuuteen. 

– Tutkimuksia tehdään esimerkik-
si suojelun hinnoittelusta, ennallistami-
sen kustannuksista, puun saannin me-
netysten kustannuksista, vaikutuksista 
työllisyyteen ja metsien käsittelyn vai-
kutuksista monimuotoisuuteen, Hor-
ne luettelee. 

Lisätietoa Metlan tutkimusohjelmista  ja -hank-
keista:

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 
(METSO): www.metla.fi /tutkimus/metso/

Monimuotoisuuden tutkimusohjelma 
(MOSSE): www.metla.fi /tutkimus/metso/                       
metla-mosse-hankkeet.htm

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot 
ja yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjel-
ma (TUK): www.metla.fi /ohjelma/tuk/

Metsän hakkuissa on säästetty lakiin 
perustuen puronvarsia ja muita arvok-
kaista luontokohteita. Tavoitteena on 
turvata metsälajien runsautta ja lajirik-
kautta.
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Maa- ja metsätalousministeriön virka-
miehet käyttävät METSO-ohjelmas-
ta saatuja kokemuksia ja tutkimustulok-
sia muun muassa ensi kevään hallitusoh-
jelman valmistelussa ja Kansallisen met-
säohjelman tarkistamistyössä. Kansal-
liseen metsäohjelmaan kuuluva met-
säsektorin tulevaisuuskatsaus valmis-
tui heinäkuussa. Sen jälkeen on aloitettu 
ohjelman strategia- ja toimenpideosien 
päivitys, ja ne valmistuvat ennen ensi ke-
vään eduskuntavaaleja.

Maa- ja metsätalousministeriön yli-
tarkastaja Marjukka Mähösen mie-
lestä on hyvä, että puolueilla on ennen 
vaaleja käytettävissä monipuolista taus-
tatietoa päätöksenteon pohjana.

– Jos voimme käyttää taustamateri-
aalin valmistelussa tutkimustietoa, niin 
se on hieno juttu, Mähönen sanoo.

Monimuotoisuuden 
suojelukeinot pohdittavana
Luonnon monimuotoisuuden suojelun 
tulevaisuus ratkaistaan uudessa hallituk-
sessa. METSO-ohjelmassa on kokeil-
tu muun muassa erilaisia vapaaehtoisen 
suojelun keinoja. Mähösen mukaan uu-
det menetelmät ovat toimineet, ja uu-

sia eväitä monimuotoisuuden turvaami-
seen on saatu. 

– METSO-ohjelman jälkeen jää poh-
dittavaksi, mikä hanke on toiminut hy-
vin, kannattaako sitä kokeilla laajem-
malla alueella tai ottaa hanke pysyväs-
ti käyttöön jossakin laajuudessa. Jotain  
hanketta ei ehkä kokeiltu, jolloin pääs-
tään miettimään, kannattaako sitä ko-
keilla ja onko kokeiluun rahaa, Mähönen 
pohdiskelee.

Tiedonsaanti edellyttää 
yhteistyötä
Tiedon tarpeen ja tutkimuksen koh-
taaminen on jatkuva haaste. Jotta tut-
kimustulokset saavuttaisivat poliitti-
set prosessit, virkamiesten täytyy käydä 
vuoropuhelua tutkijoiden kanssa. 

– Kansainvälisiin kokouksiin mat-
kustamme usein yhdessä. Lisäksi osallis-
tumme tutkijoiden kokouksiin, jos suin-
kin ehdimme. Puhelin on hyvä yhteyden-
pitoväline samoin henkilösuhteet, semi-

Mikä on METSO?

Valtioneuvosto hyväksyi syksyllä 2002 
METSO-toimikunnan ehdotuksesta toi-
mintaohjelman Etelä-Suomen, Oulun 
läänin länsiosan ja Lounais-Lapin met-
sien monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
Se sai nimen Etelä-Suomen metsien mo-
nimuotoisuusohjelma (METSO). MET-
SO toteutetaan vuosina 2003–2007, 
ja se tukee Kansallista metsäohjelmaa 
(1999–2015). 

Etelä-Suomen metsien monimuotoi-
suusohjelma on 17-kohtainen toiminta-
suunnitelma, jonka toimenpiteet tuke-
vat toisiaan. Ohjelmaa johtavat yhdes-
sä ympäristöministeriö ja maa- ja metsä-
talousministeriö. Ohjelman päätoteutta-

jia ovat Metsähallitus, metsäkeskukset ja 
ympäristökeskukset. Metsänomistajien 
ja kansalaisjärjestöjen aktiivisuudella on 
kuitenkin ohjelman onnistumisen kan-
nalta ratkaiseva merkitys. 

Ohjelman tavoitteena on nykyistä 
paremmin turvata metsäisille luontotyy-
peille ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elin-
ympäristöjä ja metsien rakennepiirtei-
tä. Toimenpiteillä pyritään sekä luomaan 
erityyppisiä uusia metsien monimuotoi-
suutta ylläpitäviä alueita ja alueiden ver-
kostoja että tehostamaan suojelua ny-
kyisillä suojelualueilla mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Ohjelmalla halu-
taan myös tukea maaseudun säilymistä 
elinvoimaisena esimerkiksi kehittämällä 
luontomatkailua. 

naarit ja erilaiset tapaamiset, kaikenlai-
nen yhteistoiminta, Mähönen sanoo.

Ministeriössä ei aina tiedetä tar-
peeksi ajoissa, minkälaista tietoa tarvi-
taan, sillä maailma ja neuvottelutilanteet 
muuttuvat joskus arvaamattoman no-
peasti. 

– Emme osaa täsmätilata tutkimusta 
ajoissa, Mähönen pahoittelee. 

Tutkimustulosten hyödyntämistä 
vaikeuttavat toisinaan myös aikataulu-
jen yhteensovittamisesta aiheutuvat on-
gelmat.

– Aikatauluongelmat johtuvat sii-
tä, että tutkijat haluavat tehdä asiat lop-
puun. Kaiken pitää olla viitteineen vii-
meisteltynä. Meille riittäisi aluksi puo-
livalmiskin tieto; tärkeimmät asiat esi-
merkiksi luettelona tai tieto siitä, mi-
hin suuntaan ollaan menossa, Mähönen 
kertoo. 

– Tutkijat ovat tutkimisalueidensa 
ehdottomia guruja. Me politiikan väli-
kädet eli virkamiehet otamme kiitollisi-
na vastaan tutkimustiedon ja tuskin pär-
jäämme ilman sitä, Mähönen sanoo.

Tutkimustieto palvelee myös politiikan tekoa

Metlan tutkija Paula Horne (oik.) on selvit-
tänyt METSO-ohjelmassa muun muassa 
erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja ja 
kansalaisten sekä metsänomistajien asentei-
ta metsien suojeluun. Maa- ja metsätalous-
ministeriön ylitarkastaja Marjukka Mähösen 
(vas.) mukaan uudet menetelmät ovat toimi-
neet, ja monimuotoisuuden turvaamiseen on 
saatu uusia eväitä. 

METSO-ohjelman tutkimus- ja 
selvitystarpeet  sisältää laaja-alaisen 
metsien monimuotoisuuden tutki-
musohjelman (MOSSE), uhanalaisten 
ja puutteellisesti tunnettujen metsä-
lajien tutkimuksen ja monimuotoisuu-
den seurantajärjestelmän kehittämisen.

METSO-toimintaohjelman toteutu-
mista seurataan ja sen vaikutukset arvi-
oidaan vuonna 2006. Seurantatulokset 
liitetään Kansallisen metsäohjelman seu-
rantaraporttiin. Arvioinnin perusteella 
päätetään jatkotoimista ja luonnonsuo-
jelulain mukaisesta luonnonsuojeluohjel-
masta vuonna 2007.
Lähde ja lisätietoa METSO-ohjelmasta:

www.mmm.fi /metso

wwwb.mmm.fi /metso/asiakirjat/
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   (Hankkeen nimi, kesto, vastuututkija)

Metlassa  vuonna 2006 käynnissä olevat  

minaisuuksien vertailu ja valinta haavalla ja 

hybridihaavalla, 2002-2006, Beuker Egbert 

 Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuo-

tojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin 

kansallispuistossa -esitutkimus, 2004-2006, 

Huhta Esa 

 Kunnostusojituksen puustovaikutukset ja 

vesiensuojelu, 2001-2006, Vuollekoski Martti 

 Kuntametsien suunnittelun tiekartta, 2006-

2007, Pykäläinen Jouni 

 Kustannustehokas metsän ennallistaminen, 

2005-2008, Ollonqvist Pekka 

 Kuusikoiden uudistaminen ja kasvillisuuden 

monimuotoisuus, 2003-2007, Vanha-Majamaa 

Ilkka 

 LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niit-

tyjen ennallistaminen, 2003-2006, Eerikäinen 

Kalle 

 LIGNUM-malli ja sen sovellukset, 2002-2006, 

Sievänen Risto 

 Lahottajasienten metsätaloudelle aiheuttamien 

riskien tunnistaminen ja hallinta, 2002-2006, 

Piri Tuula 

 Lehtipuun käytön monipuolistaminen, 2002-

2006, Heräjärvi Henrik 

 Leimikon arvonmuodostus vaihtoehtoisissa 

loppukäyttökohteissa, 2002-2007, Wall Tapio 

 Lisää työtä metsäyrittäjyydellä, 2005-2007, 

Uusitalo Jori 

 Lisääntymisbiologian vaikutus metsiköiden ge-

neettiseen rakenteeseen, 2004-2007, Rusanen 

Mari 

 Luonnon- ja talousmetsien rakenteen, 

kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot, 

2001-2006, Siitonen Juha 

 Maaperän kosteusvaihtelun ja typen saata-

vuuden vaikutus kuusikon (Picea abies Karst.) 

ravinnetilaan ja kasvuun, 2003-2006, Lumme 

Ilari 

 Maaperän orgaanisen aineen tutkimusmene-

telmät (SOM), 2003-2006, Kitunen Veikko 

 Maisemalaboratorio - LIFE, 2004-2007, Huhta 

Esa 

 Mallien kehittäminen ja alueelliset laskelmat, 

2002-2006, Alm Jukka 

 Matkailu osana luonnon- ja kulttuuriympäristön 

kestävää käyttöä, 2000-2006, Tyrväinen Liisa 

 Matsutake-vientituote Japaniin, 2006-2007, 

Savonen Eira Maija 

 Mekaanisen puunjalostuksen uudet jatkojalos-

teet, 2002-2006, Heräjärvi Henrik 

 Metsien hiilivarastojen dynamiikan mallit, 2001-

2006, Sievänen Risto 

 Metsien monimuotoisuuden suojelu monita-

voitteisessa metsäsuunnittelussa, 2005-2009, 

Pykäläinen Jouni 

 Metsien monimuotoisuuden suojelun yksi-

tyistaloudelliset vaikutukset metsikkötasolla, 

2006-2008, Hynynen Jari 

 Metsien suojelun vaikutukset Suomen metsä-

sektoriin muuttuvassa toimintaympäristössä, 

2005-2009, Kallio Maarit 

 Metsien suojelun vaikutukset puun hankinta-

mahdollisuuksiin ja paikallistalouteen, 2005-

2009, Nuutinen Tuula 

 Metsä- ja puutalouden kilpailukyky, 2002-2006, 

Penttinen Markku 

 Metsä- ja suokasvillisuus ympäristömuutoksen 

ilmentäjinä - esitutkimus, 2004-2006, Tonteri 

Tiina 

 Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin 

(ICP-Forests/Taso II), 1995-, Derome John 

 Metsämaan mikrobiologinen monimuotoisuus 

ja toiminta, 2003-2007, Fritze Hannu 

 Metsän patogeenien ja tuholaisten molekyyli-

biologia, 2000-2006, Hantula Jarkko 

 Metsän uudistaminen ja metsittäminen turve-

mailla, 2004-2008, Saarinen Markku 

 Metsänhakkuiden vaikutus elohopean ja 

muiden raskasmetallien huuhtoutumiin 

ojitetuilla turvemailla -esitutkimus, 2005-2006, 

Ukonmaanaho Liisa

 Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja 

laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordi-

nointi, 2006-2009, Rantala Juho 

 Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat, 2005-

2009, Haapanen Matti 

 Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden 

puuntuotannolliset seuraukset -koordinointi, 

2000-2006, Hynynen Jari 

 Metsänuudistamisen laadun hallinta yksityis-

metsissä, 2004-2007, Saksa Timo 

 Metsänuudistamistuloksen ja varhaiskehityk-

sen mallittaminen, 2003-2006, Miina Jari 

 Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimus-

teemana -esitutkimus, 2006, Hannelius Simo 

 Metsäpolitiikan uudistuvat tarpeet ja Metlan 

yhteiskunnallisen tutkimuksen painopisteet 

-esitutkimus, 2006, Uusivuori Jussi 

 Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaaja-

na, 2001-2006, Hänninen Harri 

 Metsäpuiden geenivarat, 2002-, Rusanen Mari 

 Metsäpuiden tuhonkestävyys, 2002-2006, 

Rousi Matti 

 Metsäpuiden vasteet muuttuvaan ympäristöön, 

2004-2007, Vapaavuori Elina 

 Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset 

Suomen metsäsektoriin, 2004-2007, Karjalai-

nen Timo 

 Metsäsektorin rakenteelliset muutokset ja 

metsäpolitiikan painopisteet valituissa Keski ja 

Itä-Euroopan maissa -esitutkimus, 2005-2006, 

Ilavsky Jan 

 Metsäsektorin suhdannekatsaus, 2005-2008, 

Sevola Yrjö 

 Metsäsimulaattori, 2000-2006, Siitonen Markku 

 Metsätalouden mallintaminen ja analyysit, 

1985-, Salminen Olli 

 Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman 

koordinointi, 1999-2006, Nuutinen Tuula 

 Metsätaloustoimenpiteiden vaikutus metsä-

ekosysteemin ainevirtoihin (VIRTA), 2004-

2007, Piirainen Sirpa 

 Metsätautien etiologia ja epidemiologia, 2000-

2006, Lilja Arja 

 Metsätiedon hankinta ja estimointi suunnittelua 

varten, 2002-2006, Korhonen Kari Tapani 

 Metsätilastollinen tietopalvelu, 1963-, Aarne 

Martti 

 Metsätuhotietopalvelu, 1992-, Pouttu Antti 

 Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnitte-

lun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinoin-

ti, 2006-2010, Nuutinen Tuula 

 Monimuotoisuus talousmetsän uudistamisessa 

(MONTA) - tilanne 10 vuotta käsittelyiden 

jälkeen, 2006, Vanha-Majamaa Ilkka 

 Mykorritsasiirroksen vaikutus kuusentaimien 

elinvoimaisuuteen, 2000-2006, Pennanen 

Taina 

 Myrskytuhoa ja metsäpaloa jäljittelevän 

hakkuun vaikutus vanhojen metsien eliöstössä, 

2001-2011, Kukko-oja Kari 

 Myyräkantojen vaihtelu ja myyrätuhojen torjun-

ta, 2000-2006, Henttonen Heikki 

 Männyn laatutekijät puutuoteteollisuudessa, 

2002-2006, Verkasalo Erkki 

 Männyn populaatiorakenteen vaikutus jalostus-

vyöhykkeisiin ja valintaindeksiin, 2002-2006, 

Pulkkinen Pertti 

 Männynherkkutatin itiöemien muodostukseen 

vaikuttavat tekijät ja niiden keinollinen säätely, 

2002-2006, Sarjala Tytti 

 Neulasaikasarjat ympäristön tilan kuvaajina, 

2000-2006, Jalkanen Risto 

 Näringsrika restprodukter i ett skogligt 

kretslopp, 2002-2006, Karlsson Kristian 

 Ojitettujen turvemaiden ravinnemäärät ja ravin-

nedynamiikka, 2004-2008, Pietiläinen Pekka 

 POHJOISET HAVUMETSÄT tutkimuksella työ-

kaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin 

alueella, 2006-2008, Huhta Esa 

 Pirkanmaan puutoimialan toimenpideohjelma 

2007-2013, 2006-2007, Uusitalo Jori 

 Pohjois-Suomen metsän uudistamisen vaih-

toehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen 

kestävyys, 1999-2006, Hallikainen Ville 

 Poronhoito ja muuttuva ympäristö, 2002-2006, 

Helle Timo 

 Puiden sopeutumisominaisuuksien ja taloudel-

lisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen 

perusta, 2004-2008, Kärkkäinen Katri 

 Puiden vuotuisen paksuuskasvun ajoittuminen 

ja vuosien välinen kasvunvaihtelu, 2004-2008, 

Mäkinen Harri 

 Puulajin merkitys metsämaan viljavuudessa, 

1999-2006, Smolander Aino 

 Puun kilpailuetujen hyödyntäminen puutuot-

teidemme markkinoilla, 2002-2007, Enroth 

Raija-Riitta 

 Puunhankinnan muuttuva toimintaympäristö, 

2001-2006, Rummukainen Arto 

 Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden 

menekki -tutkimusohjelman koordinointi ja 

ekstensio, 2002-2006, Verkasalo Erkki 

 Puuraaka-aineen ominaisuuksien hallinta 

metsänjalostuksen ja -kasvatuksen keinoin, 

2002-2006, Saranpää Pekka 

 Puurakentamisen yritysten menestystekijät 

muuttuvassa kilpailuympäristössä, 2004-2008, 

Ollonqvist Pekka 

 Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suo-

metsiköiden vesitaseessa, 2006-2010, Hökkä 

Hannu 

 Puutavaran määrän ja laadun mittauksen 

uudet menetelmät, 2002-2006, Lindblad Jari 

 Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät, 

2002-, Mielikäinen Kari 

 Päätöksenteon tukijärjestelmä metsikön 

kasvatusvaihtoehtojen arviointiin, 2000-2006, 

Hynynen Jari 

 Raskasmetallilaskeuma ja bioindikaattorit, 

2003-2007, Piispanen Juha 

 Roudan sulamisajankohdan vaikutus 

metsäpuiden juurten ja verson kasvuun ja 

elintoimintoihin, 2004-2007, Repo Tapani 

 Siemen- ja taimimateriaalin kontrolloituun 

tuotantoon vaikuttavat tekijät, 2002-2006, 

Pulkkinen Pertti 

 Soiden ja metsien ennallistaminen Pohjois-

Suomessa, 2005-2009, Tolvanen Anne 

 Suojelualueet ja maaseudun elinvoimaisuus, 

2005-2009, Selby Ashley 

 Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja 

talousperusteet käsittelysuosituksile, 2005-

2007, Hökkä Hannu 

 Syksy, talvi ja kevät metsissä -esitutkimus, 

2005-2006, Ilvesniemi Hannu 

 Säteilyriskien hallinta metsätaloudessa, 2001-

2006, Aro Lasse 

 TREESNIPS - SNP merkkigeenien kehittä-

minen sopeutumismuuntelun tutkimiseen, 

2002-2006, Kärkkäinen Katri

 TUK-koordinaatiohanke, 2005-2010, Horne 

Paula 

 Taimikon puulajikoostumuksen ja tiheyden vai-

kutus pohjaveden ravinnetasoon, 2001-2006, 

Kubin Eero 

 Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen, 

2006-2010, Valkonen Sauli 

 Taimituotanto- ja istutusketju, 2000-2006, Smo-

lander Heikki 

 Taloudellis-ekologiset vuorovaikutukset met-

sävarojen kestävässä käytössä, 2001-2006, 

Tahvonen Olli 

 Torjunta-aineiden tarkastus, 1976-, Poteri 

Marja 

 Tuhohyönteisten kannanvaihtelut ja vaikutuk-

set puustoon sekä tuholaiskantojen ennustami-

nen ja torjunta, 2003-2006, Neuvonen Seppo 

 Tulen merkitys ja käyttö boreaalisessa metsäs-

sä, 2000-2006, Vanha-Majamaa Ilkka 

 Turvemaiden tuhkalannoituksen huuhtoutumis-

riskit, 2003-2007, Piirainen Sirpa 

 Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien met-

sittämisen ympäristövaikutukset, 2001-2006, 

Piispanen Juha 

 Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasva-

tus, 1992-, Nikkanen Teijo 

 Uudet eläinperäiset taudit Euroopan muuttu-

vissa ympäristöissä, 2004-2010, Henttonen 

Heikki 

 VMI-koealatiedon ja laserkeilausaineiston 

yhdistäminen metsäsuunnittelua varten, 2006-

2007, Korhonen Kari Tapani 

 Valtakunnan metsien inventoinnin menetelmät, 

2006-2010, Tomppo Erkki 

 Valtakunnan metsien inventointi 10 (VMI10), 

2004-, Korhonen Kari Tapani 

 Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan siirtymäta-

lousmaiden metsätietopalvelu, 2005-2006, 

Karjalainen Timo 

 Vesitalouden vaikutus puiden kasvuun ja kas-

vupaikkojen puuntuotoskykyyn Etelä-Suomen 

kangasmailla, 2002-2006, Karlsson Kristian 

 Viljelymetsätalouden teknologia, organisointi ja 

logistiikka, 2002-2006, Harstela Pertti 

 Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt, 2000-2006, 

Sievänen Tuija 

 Yksityismetsien monimuotoisuuden turvaami-

sen ohjauskeinot, 2005-2009, Naskali Arto 

 Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö, 2004-2007, 

Hyppönen Mikko 

Lisätietoja Metlan tutkimuksista (mm. kaikkien 

tutkimushankkeiden ja -ohjelmien kotisivut):  

www.metla.fi /tutkimus/ 

 Tutkimushankkeet Tutkimushankkeet
 Aines- ja energiapuun 

korjuuteknologia ja logistiikka, 

2006-2010, Asikainen Antti

 Arktisten maaekosysteemien tutkimus ja 

seuranta, 2004-2007, Derome John 

 BioSoil, Biodiversity, 2006-2007, Tonteri Tiina  

 BioSoil, Soil, Level I, Part I, 2006-2007, Ilves-

niemi Hannu 

 BioSoil, Soil, Level I, Part II, 2006-2007, 

Ilvesniemi Hannu 

 BioSoil, Soil, Level II, 2006-2007, Derome 

John 

 Bioenergia-ohjelma -tutkimusohjelman koordi-

nointi, 2006-2011, Ilvesniemi Hannu 

 Biotekniikka metsägenetiikan ja metsänjalos-

tuksen tutkimuksessa, 2004-2008, Aronen 

Tuija 

 EU:n puuenergiavarat, energiateknologian 

markkinat ja kansainvälinen bioenergiakauppa, 

2005-2007, Asikainen Antti 

 Ennallistamistoimien vaikutukset puuston, 

kasvillisuuden ja makrosienten kehitykseen 

aiemmin talouskäytössä olleissa metsissä 

-esitutkimus, 2005-2006, Eerikäinen Kalle 

 Epätasaisen metsikkörakenteen vaikutus 

puuston kehitykseen ja tuotokseen, 2000-

2006, Valkonen Sauli 

 Eri-ikäisen metsävaratiedon ajantasaistaminen 

yksityismetsissä - eri toimijoiden tuottaman 

toteutustiedon hyödyntäminen suuralueella, 

2006, Store Ron 

 Euroopan ilmasto viimeisten 1000 vuoden 

aikana (Millennium), 2005-2009, Jalkanen 

Risto 

 Fenologisten tapahtumien ajoittuminen 

muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena 

metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja 

sienisadot, 2004-2008, Kubin Eero 

 Five European RES Heat Pilots (5EURES), 

2005-2007, Tahvanainen Timo 

 GREENDECISION - Luontoalueita koskevan 

ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntä-

minen kaupunkisuunnittelussa, 2006-2008, 

Tyrväinen Liisa 

 Global Forest Information Service, GFIS 

-portaalin ylläpito ja kehittäminen, 2006-2010, 

Mikkola Eero 

 HMS-tutkimusohjelman koordinointi, 2001-

2006, Sievänen Risto 

 Hajakuormituksen hallinta metsätaloudessa 

- HAME, 2006-2009, Finér Leena 

 Hakkuutähteen talteenotto osana metsätalout-

ta, 2000-2006, Nurmi Juha 

 Havupuiden polyamiinit, 2004-2006, Sarjala 

Tytti 

 Heuristiset optimointimenetelmät metsäsuun-

nittelussa, 2003-2007, Kurttila Mikko 

 Hiilen varastot ja virrat kangas- ja turvemailla, 

2001-2006, Helmisaari Heljä-Sisko 

 Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätalo-

udelliset vaikutukset alueittain, 2006-2010, 

Aarnio Jukka 

 IT-teknologia metsäpalvelussa, 2006-2007, 

Harstela Pertti 

 IUFROn erityishanke Maailman metsät, yh-

teiskunta ja ympäristö, 2002-2006, Mery Mery 

Gerardo 

 Ihmistoiminnan vaikutus metsien hiilitaseeseen 

ja monimuotoisuuteen, 2006-2009, Mäkipää 

Raisa 

 Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori 

(ITFO), 2002-2006, Hetemäki Lauri 

 Jalostushyöty ja geneettinen monimuotoisuus 

jalostetussa metsänviljelyaineistossa, 2002-

2006, Nikkanen Teijo 

 Kangasmetsien ravinnedynamiikka ja 

ravinteisuuden hoito, 2002-2006, Helmisaari 

Heljä-Sisko 

 Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puu-

markkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimin-

taan, 2006-2009, Toppinen Anne 

 Kasvihuonekaasujen (CH4 ja N2O) päästöt 

metsätalouden ravinnevalumien suojavyöhyk-

keissä, 2003-2006, Alm Jukka 

 Kasvihuonekaasujen inventointi, 2006-, Tomp-

po Erkki 

 Kasvun, puuaineen laadun ja resistenssio-



Julkaisut Koonnut: Jaakko Napola

Metsäntutkimuslaitoksen 
työraportteja

Metsäinvestoinnit Venäjällä

Metsälainsäädännön keskeneräisyys ja infra-
struktuurin puute ovat esimerkkejä ongelmis-
ta, joita ulkomainen investoija kohtaa Venä-
jällä. Vastapainona ovat runsaat raakapuu-
varat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat 
kotimarkkinat.

Holopainen, Päivi, ym. Factors affecting 
investments in Northwest Russian forest 
sector and industry. www.metla.fi /    
julkaisut/workingpapers/2006/mwp032.htm

Haavasta arvopuutuotteita

Haapapuun ominaisuuksia voidaan muo-
kata esimerkiksi lämpö- ja puristuskäsitte-
lyillä vastaamaan huonekalujen ja sisustus-
tuotteiden vaatimuksia. Hybridihaavan ja-
lostustekniset ominaisuudet ovat käytän-
nössä yhtä hyviä kuin kotimaisen metsä-
haavan.

Heräjärvi, Henrik, ym. Metsä- ja hybri-
dihaapa sahatavaran ja jatkojalosteiden 
raaka-aineena. www.metla.fi /julkaisut/ 
workingpapers/2006/mwp031.htm

Käsikirja Luoteis-Venäjän 
metsäsektorista 

Viime vuonna julkaistu Luoteis-Venäjän 
metsätalouden taskutieto -kirja on saa-
tavissa nyt myös englanniksi. Sähköisessä 
muodossa julkaistu opas tarjoaa tiiviin ko-
konaiskuvan alueen metsäsektorin nykyti-
lasta.

Karvinen, Sari, ym. Northwest Russian Fo-
restry in a Nutshell.  www.metla.fi / julkaisut/
workingpapers/2006/mwp030.htm

Puun tarjonta vaihtelee 
metsäkeskuksittain

Puun tarjonnassa on havaittavissa puutava-
ralajista riippumatta eroja metsäkeskusten 
välillä. Erityisesti eroja havaittiin tarjonnan 
lyhyen aikavälin hintajoustoissa.

Hänninen, Riitta, ym. Puun tarjonta Suo-
messa – aluetason ekonometrinen tarkas-
telu 1983–2004. www.metla.fi /julkaisut/
workingpapers/2006/mwp029.htm

Porojen jäkälälaitumet 
vähentyneet

Porojen jäkälälaitumet ovat vähentyneet 
huomattavasti poronhoitoalueen etelä- ja 
keskiosissa viimeisten 25 vuoden aikana. 
Myös Inarissa poronjäkälän määrä on vä-
hentynyt. 

Mattila, Eero. Porojen talvilaitumi-
en kunto Ylä-Lapin paliskunnissa vuon-
na 2004. www.metla.fi /julkaisut/ 
workingpapers/2006/mwp028.htm

Mattila, Eero. Porojen talvilaitumien 
kunto poronhoitoalueen etelä- ja keski-
osien merkkipiireissä 2002–2004 ja ke-
hitys 1970-luvun puolivälistä alkaen. 
www.metla.fi /julkaisut/
workingpapers/2006/mwp027.htm

Metsäala biotalouden veturiksi

Metla on laatinut metsäalan tulevaisuusra-
portin, joka ulottuu vuoteen 2015 asti. Met-
säalan lähitulevaisuuden suurimmat mah-
dollisuudet liittyvät bioenergian ja biojalos-
teiden tuotannon lisäämiseen. 

Hetemäki, Lauri, ym. Suomen metsiin pe-
rustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suo-
men metsäalan kehitykseen ja tulevaisuu-
den vaihtoehtoihin.        
www.metla.fi / julkaisut/ 
workingpapers/ 2006/mwp026.htm

Ilmasto muuttuu Lapissa

Lapin keskilämpötila ei ole vielä merkittä-
västi muuttunut viimeisen sadan vuoden ai-
kana. Ilmaston muuttuminen näkyy silti sel-
västi: kesät ovat aikaistuneet, syksyt piden-
tyneet ja talvet leudontuneet.
Nikula, Ari & Varmola, Martti (toim.). Il-
mastonmuutos Lapissa – näkyvätkö muu-
tokset – sopeutuuko luonto?   
www.metla.fi /julkaisut/ 
workingpapers/2006/mwp025.htm

Metsätieteen aikakauskirja 
2/2006

Metsätieteen aikakauskirja julkaisee tutki-
musartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja 
metsäntutkimuksen alalta sekä muita met-
siin ja metsätalouteen liittyviä kirjoituksia. 
Sarjaa julkaisevat Suomen Metsätieteelli-
nen Seura ja Metsäntutkimuslaitos.

Päätoimittajalta. Eeva 
Korpilahti: Metsäalalle 
tarvitaan tutkimus- ja 
teknologiaohjelma 

Yleisesti esitetään näkemyk-
siä, että metsäala on Suomes-
sa murroksessa ja tulevaisuuden näkymät 
ovat huonot. Toimialan murrosvaiheessa tar-
vitaan supistamisaikomusten sijaan voima-
kasta investointia tutkimukseen ja kehittä-
miseen. Metsäteollisuuden ja talouden me-
nestymiseen tarvitaan nyt kansallinen met-
säalan tutkimus- ja kehittämisohjelma, jon-
ka avaintekijänä on kannattavan puuntuo-
tannon, teollisen jalostuksen ja teknologian 
tutkimuksen kytkeminen yhteen.

Tutkimusartikkelit

Eija Pouta & Mika Rekola: Suomalaisten 
maksuhalukkuus metsiensuojelusta:    
meta-analyysi 

Suomalaisten asenteet metsien suojeluun 
ovat muuttuneet positiivisemmiksi vuosien 
myötä. Maksuhalukkuus Etelä-Suomen met-
sien suojeluun on suurempi kuin Pohjois-Suo-
men metsien suojeluun.

Hanna Kumela & Terhi Koskela: Metsän-
omistajien näkemyksiä luonnonarvokau-
pan ja sen sopimusehtojen hyväksyttävyy-
destä 

Luonnonarvokaupassa metsänomistajat tar-
joavat vapaaehtoisesti omistamiaan kohtei-
ta määräaikaiseen suojeluun. Metsänomis-
tajien mielestä luonnonarvokaupassa on 
keskeistä päätösvallan säilyminen, vapaaeh-
toisuus ja palkkio. 

Kaisa Raitio & Pertti Rannikko: Metsien 
käyttö ja sosiaalinen kestävyys: Metsähal-
lituksen roolin muuttuminen Lieksassa 

Puuntuotannon rinnalle Metsähallitus on 
omaksunut 1990-luvulta alkaen uusia teh-
täviä, kuten luonnonsuojelun ja luontomat-
kailun edistämisen. Uusien työpaikkojen 
määrä on kuitenkin ollut toistaiseksi vähäi-
nen.

Katsauksia

Leena Leskinen, Taru Peltola & Maria 
Åkerman: Puuenergia, metsätalouden  
toimintakentän muutos ja sosiaalinen kes-
tävyys 
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Hidas kasvu lisää neulastiheyttä

Männyn neulaspareja on sitä tiheämmäs-
sä, mitä hitaammin latvakasvain on kasva-
nut. Lapissa tehdyssä tutkimuksessa keski-
määräinen tiheys oli 7,8 neulasparia sentti-
metrillä, mutta vaihtelu oli suurta.

Hannu Salminen & Risto Jalkanen: Model-
ling variation of needle density of Scots 
pine at high latitudes 

Kasvillisuuden biomassan               
voi arvioida peittävyydestä

Metsän aluskasvillisuuden maanpäällisen 
biomassan määrästä saadaan nopea ar-
vio kasvien peittävyyden perusteella. Mene-
telmää voidaan käyttää sekä kangasmailla 
että suometsissä.

Petteri Muukkonen, ym: Relationship 
between biomass and percentage cover 
in understorey vegetation of boreal coni-
ferous forests 

Nopea kasvu heikentää            
kuusen lujuutta

Kuusikloonien kasvua verrattiin kolmella 
eri kasvupaikalla, jotka erosivat toisistaan 
maaperänsä ja ilmastonsa puolesta. Siel-
lä missä kuusen kasvu oli hitainta, oli puu-
aineen tiheys ja mekaaninen lujuus vastaa-
vasti suurinta.

Sanni Raiskila, ym.: Growth rate and 
wood properties of Norway spruce cut-
ting clones on different sites 

Hybridihaapaa voi                   
istuttaa keskikesällä

Hybridihaavan taimia voidaan istuttaa hei-
näkuussa ja elokuun alkupuolella, ilman et-
tä taimien kuolleisuus lisääntyy. Keskikesäl-

lä istutettujen taimien juurtuminen ja kasvu 
on jopa parempaa kuin keväällä tai syksyl-
lä istutettujen taimien.

Jaana Luoranen, ym.: Field performance 
of hybrid aspen clones planted in summer 

Tarkempaa tietoa                     
puiden rungoista

Metlassa on kehitetty lineaariseen ohjel-
mointiin perustuva menetelmä, jolla puiden 
runkoanalyysiaineistosta voidaan laatia en-
tistä tarkempia pituus/ikä-käyriä.

Juha Lappi: Smooth height/age curves 
from stem analysis with linear program-
ming

Harvennukset                       
tunnistaa ilmakuvilta

Metsänharvennukset voidaan tunnistaa il-
makuvilta entistä luotettavammin Metlas-
sa kehitetyn menetelmän avulla. Kahta eri 
vuosina otettua ilmakuvaa vertaamalla tun-
nistettiin 84 % harvennushakkuista.

Pekka Hyvönen & Perttu Anttila: Change 
detection in boreal forests using bi-tem-
poral aerial photographs 

Puunkorjuun tuottavuus 
parantunut päätehakkuilla

Päätehakkuilla puunkorjuun tuottavuus on 
noussut viimeisen 10-15 vuoden aikana sel-
västi. Harvennushakkuilla sitä vastoin ei 
vastaavaa kehitystä ole tapahtunut. 

Tuomo Nurminen, ym.: Time consump-
tion analysis of the mechanized cut-to-
length harvesting system 

Muiden artikkelien aiheita:

-  Kasvillisuuden vaikutus lumipeitteeseen 
metsänrajalla Suomen Lapissa

-  Uusi heuristinen menetelmä metsäsuun-
nittelun ongelmien ratkaisuun

Silva Fennican tilaukset:
Metla/Susanna Järvinen
p. 010 211 2055
susanna.jarvinen@metla.fi 

Artikkelit luettavissa myös:                    
www.metla.fi /silvafennica/

Katsauksessa tarkastellaan, miten puu-
energian käyttö ja sen edistämistoiminta 
vaikuttavat metsätalouden toimintakent-
tään ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Tiedonantoja

Eeva Primmer: Biodiversiteetin turvaami-
sen asema organisaatioiden strategiois-
sa ja toiminnassa – normit, rakenteet ja 
osaaminen 

Vaikka suomalaiset metsäorganisaatiot 
ovat kehittäneet metsien monimuotoisuu-
den turvaamista tukevaa osaamistaan ja 
rakenteellisia voimavaroja, monimuotoisuu-
den turvaamisesta ei silti ole muodostunut 
niille strategista painopistettä.

Tieteen tori

Tieteen torilla käsitellään metsien monikäy-
tön edellytysten parantamista sekä hakkui-
den vesistövaikutuksia.

Puheenvuoro

Puheenvuoro-palstalla tohtori Risto Ojan-
suu ja professori Timo Pukkala esittävät kä-
sityksiään metsiköiden käsittelyohjeista.

Tutkimusselosteita 

Tällä palstalla julkaistaan Silva Fennicas-
sa, lähinnä numerossa 2/2006, julkaistu-
jen englanninkielisten tutkimusten selostei-
ta suomeksi. 

Metsätieteen aikakauskirjan tilaukset:

Metla/Susanna Järvinen

p. 010 211 2055

susanna.jarvinen@metla.fi 

Artikkelit luettavissa myös:                 
www.metla.fi /aikakauskirja/

Silva Fennica 2/2006

Silva Fennica on kansainvälinen metsä-
tieteen julkaisusarja, jota julkaisevat Suo-
men Metsätieteellinen Seura ja Metsän-
tutkimuslaitos. Silva Fennicassa julkaistu-
jen tutkimusten suomenkielisiä selostei-
ta on luettavissa Metsätieteen aikakaus-
kirjasta.
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Metlan asiakaslehti

TUTKIMUSTIETOA METSÄSTÄ
Metla on yli 900 hengen asiantuntijaorganisaatio, jolla on 
yhdeksän yksikköä eri puolilla Suomea sekä lähes koko 
maan kattava tutkimusmetsäverkosto. Metlan tehtävä-
nä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellises-
ti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. 
Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Metla 
on Euroopan suurin metsäntutkimusorganisaatio. Vuonna 
1917 perustetulla Metlalla on suuri määrä pysyviä koealoja 
ja niistä kerättyjä laajoja mittausaineistoja. Tutkimuksen ja 
tietovarantojen hallinnoinnin lisäksi Metla laatii ennustei-
ta muun muassa metsien terveydentilasta ja puukaupasta. 
Metla hallinnoi myös Kolin kansallispuistoa, Mallan ja Vesi-
jaon luonnonpuistoja sekä useita pienempiä luonnonsuo-
jelualueita.

www.metla.fi 

Metlan vuosikirjat ilmestyvät marraskuussa

Nyt edulliseen 
yhteishintaan 60 €

Lisätietoja ja tilaukset:

http://metla.fi /julkaisut/                 

tai Raija Lahtinen puh. 010 211 2198


