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Metlan Rovaniemen  

tutkimusasema  täytti 

pyöreitä  

Juhlapuhujat  toivat tuliaisinaan 

ideoita tutkimusaseman ja  metsän  
tutkimuksen kehittämiseen. 

Pieni  polku  metsän  
halki  vie... 

Matkailijan  kannattaa poiketa  vä  
lillä myös kaidalle tielle. Kesä  

numeromme keskiaukeamalle on  

poimittu  muutamia Metlan upeista  
luontokohteista. 

Metsäverotuksen  

siirtymäkausi  näkyy  

puunmyynneissä  

Hakkuut  ovat  jatkuneet  pinta-ala  
verotuksen valinneilla tiloilla vilk  

kaina jo useita vuosia. Alkaako  in  

nostus  "veroleimikoihin" jo osoit  

taa  laantumisen merkkejä  esimer  
kiksi  hakkuumahdollisuuksien eh  

tymisen  vuoksi? 

Suhdanteet  kuumina  

Euroalueen talouskasvu on tänä 

vuonna  kiihtynyt.  Kysynnän  piris  

tyminen  on johtanut  sellun ja  pa  

perien  hintojen  vahvaan nousuun. 
Sellun hinnannousu on ollut jopa 
niin rajua, että tuottajat  miettivät 

jo, miten välttyä  hintojen  yhtä  no  

pealta  romahdukselta. 

Ilmastotutkimuksen 

"superpuu" 
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Kaikkien  osaamista  tarvitaan  

PÄÄKIRJOITUS  
Metsän  

tutkimus 

METLAn 

asiakaslehti  

kesäkuu  2000 

Metsäyritystemme  maailmanvalloitus on herättä  

nyt  pelkoa  siitä,  että metsäteollisuuden tuotanto 

siirtyy  pikkuhiljaa  pois  Suomesta,  esimerkiksi  

edullisempien  tuotantokustannusten  maihin.  

Lehtemme  tässä numerossa  haastattelemme  sekä 

johtokuntamme  uutta puheenjohtajaa  että entistä  

ja nykyistä  tutkimus  

johtajaa. Kukaan  heistä  ei 

usko tähän  synkkään  

visioon. Mielenkiintoista  

on, että  kaikki  kolme  ovat  

hyvin  samoilla linjoilla  

siitä, millä eväillä  Suo  

messa  pärjätään  tulevai  

suudessakin.  Metsävarat 

antavat lähtökohdan,  

jonka  varaan  voi  raken  

taa.  Keinot  menestyä  

löytyvät  kuitenkin  osaami  

sesta,  koulutuksesta,  

ammattitaidosta,  tiedon  

hyödyntämisestä.  

Kun viime vuosina on alettu puhua  tiedon ja 

osaamisen Suomesta,  aika moni  meistä  on voinut 

hairahtua  ajattelemaan, että asia  koskee  vain  

pientä  "eliittiä". Huippuyritykset,  huippuyksiköt,  

huipputeknologia,  huippututkijat,  innovaatioiden 

tekijät  ovat  erikseen.  Haastateltavamme ovat 

kuitenkin  sitä  mieltä,  että menestymiseen  tarvi  

taan jatkossakin  koko  ketjun  osaamista.  

Metsäsektorimme suurena  vahvuutena pidetään  

suomalaisten  ammattitaitoa. Osaamista  löytyy  

niin metsurin töissä kuin  sellun  keitossa.  
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vielä yksinään  riitä  tulevaisuuden  muokkaajiksi,  

jos tutkijoilla  ei  ole  kykyä  tai  resursseja  siirtää  

osaamistaan akateemisen maailman ulkopuolelle.  

Suomalaiset osaavat tehdä työtä.  
Mutta ainakin näin  kesän  kynnyksellä  tekisi mieli  

kysyä,  osaavatko  he  olla  tekemättä?  Moni meistä 

ei  yksinkertaisesti  "ehdi"  lomailla. Pelkään,  että  

burn  out,  vaikka en  ole  huomannutkaan kansain  

välisiä  vertailuja  asiasta,  on erityisen  yleinen  

sairaus Suomessa. Tehokkaaseen työskentelyyn  
tarvitaan kuitenkin  myös  lepoa ja  joutilaisuutta.  
Levätä ja virkistyä  voi  vaikka  liikkumalla luonnos  

sa.  Lehden keskiaukeamalta  löydät  menovinkeiksi  

Metlan luontokohteita.  Toivotamme kaikille 

lukijoillemme  hyvää  kesää.  
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tutkijat  suhtaudumme tieteen 
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kin  tutkijalle  sopimattomana,  

tutkijan  arvoa  alentavana.  Vai 

onko kysymys  pohjimmiltaan  

pelosta,  että  julkisuudessa  

esitetään vaikeita  kysymyksiä,  

tuloksemme  ehkä  kyseen  

alaistetaan  ja erilaisiakin  käsi  
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Professuureja  
Rovaniemelle  

Ylijohtaja  Aarne Reunala kiit  
teli tutkimusasemaa kansallisesti ja 
kansainvälisesti  merkittäväksi tut  

kimusyksiköksi,  jossa  tehdään tie  
teellisesti korkeatasoista työtä. 

Tutkimusaseman hyvät ulkoiset 

puitteet  luovat edellytykset  myös 
toiminnan kehittämiselle. Kehittä  

minen tarvitsee tuekseen lähivuo  

sina kuitenkin myös  professuure  

ja-  

Rovaniemen tutkimusaseman 

hoidossa on yli  puolet Metlan tut  
kimusmetsistä. Reunala toivoi,  että 
tutkimusmetsiä hyödynnettäisiin  

jatkossa  vieläkin monipuolisem  
min. Lisäksi  hän ehdotti  verkosto  

yhteistyön ja ulkopuolisen  rahoi  
tuksen lisäämistä sekä entistä ak  

tiivisempaa  mukanaoloa maakun  
nallisissa kehittämisohjelmissa  ja  
kansainvälisissä yhteistutkimuk  
sissa.  

Osaaminen  esille  

Kauppa-ja  teollisuusministeri  

ön teollisuusneuvos Paula Ny  

berghin  mukaan metsät ja niiden 

hyödyntäminen  ovat Lapin  kehi  

tyksen perustekijöitä. Puun tuotan  

non ohella metsien odotetaan tar  

joavan  etenkin virkistystä  ja  luon  

toelämyksiä.  Tulevaisuuden haas  
teisiin kuuluu taloudellisten, sosi  

aalisten ja ympäristökysymysten  

yhteensovittaminen.  Jotta yhteen  
sovittamisessa ja sitä kautta  Lapin  
kehittämisessä onnistuttaisiin,  tar  

vitaan tutkimustietoa, jota  Metla 

tuottaa. Tutkimustiedon tuottajan  

on kuitenkin muistettava,  että tie  

to vaikuttaa  vain silloin,  kun  päät  

täjät  ja muut  tiedon tarvitsijat  voi  

vat  sen helposti  saavuttaa.  

Metlalta odotetaan myös  inno  
vatiivisuutta. Sen  on kyettävä  luo  

maan uusia ideoita ja tunnistetta  

va niistä eri käyttötarkoituksiin  

sopivimmat.  Innovaatiosta kaupal  
liseksi  tuotteeksi on usein pitkä tai  

val,  mihin on osattava tarvittaessa 

hakea myös  ulkopuolista  osaamis  

ta. 

Metsäntutkimusrahasto  

Suomeen 

Metsäntutkimuslaitoksen yli  

johtaja  Eljas  Pohtila oli huolissaan 
tutkimusrahoituksesta ja sen jako  

perusteista.  Hän ehdotti,  että Suo  
mi voisi  astua metsäasioissa kan  

sainvälisestikin eturiviin  perusta  
malla erityisen metsäntutkimus  

rahaston palkintoineen.  Suomi on 
metsätieteiden alalla jo kansainvä  
lisesti tunnettu  ja tätä  asemaa  pi  
täisi määrätietoisesti kehittää. 

Pohtila pitää tutkimusasemia 

suurena menestyksenä  Metsäntut  
kimuslaitokselle. Ne  ovat  synnyt  

Rovaniemen tutkimusasema  juhli henkilökuntansa  ja  

yhteistyötahojensa  kanssa  30-vuotispäiväänsä  19.5. 

Juhlapuhujat  toivat  tuliaisinaan ideoita tutkimusaseman 

ja metsäntutkimuksen  kehittämiseen.  Metsäntutkimuslai  

toksen  ylijohtaja  Eljas  Pohtila  esitti  metsäntutkimus  

rahaston perustamista  ja maa-  ja  metsätalousministeriön  

ylijohtaja  Aarne Reunala professuureja  Rovaniemelle. 

Tilaisuudessa  julkistettiin myös Heikki  Annanpalon  

kokoama tutkimusaseman historiikki.  

täneet  Metlan sisällä tervettä kil  

pailua  ja murtaneet  "tieteen mono  

poleja".  Alueellisesti tutkimusase  
mat ovat  hillinneet aivovuotoa  

maakunnista ja lisänneet yleistä  
kiinnostusta metsäalaa kohtaan. 

Tutkimusasemilta ilmestyy myös  
suhteellisesti enemmän julkaisuja  
kuin  keskusyksiköstä.  

Eljas  Pohtila työskenteli  Rova  
niemen tutkimusasemalla 1970- 

luvulla ja toimi aseman johtajana  

Teksti: Sinikka  Jortikka 

Valokuva:  Erkki Oksanen 

Jouni Puoskarin ja Unto 

Matinlompolon  juhladialogi  sai 
kutsuvieraat nauramaan. Kuvassa  

ylijohtaja Aarne Reunala (vas.), 
maaherra Hannele Pokka  ja tutki  

musaseman  johtaja  Martti 
Varmola. 

eli omien sanojensa  mukaan "tie  
teellisenä talonmiehenä" vuosina 

1979-1980. 70-luvulla tutkittiin 

etenkin Lapin  metsien uudistami  

seen liittyviä kysymyksiä,  joita 

Jouni Puoskari kuvaili  juhladia  

logissaan:  

• "Porukkaa  potunpanossa? Onpa  
kummat sahrat? Tokka miehiä ve  

tämässä  jukkoaisoissa!  
• Sehän  on mettäaura.  

• Vetomiehinä  näkkyy  ainakin  Läh  

teen Erkki  ja Asplunti.  

•  Ja  Eljas sarvessa. 
•  Ja  juurakon nokassa  Valtas-Jukka  

levittelee  käsiänsä  -  ja Hokajärvi.  
• Kyntäkää  pojat vielä  sy  

vemmältä!  Näyttää 

komeammalta, kun  

Hokajärvi  hakkauttaa  
vielä isompia aukko  

ja"...  

Rovaniemen  

tutkimusasema  täytti  
30  vuotta 
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Teksti: Sinikka Jortikka 

Kuvat: Erkki  Oksanen  ja Tapani  

Pohjola  

Alkuvuosina tutkimus kohdistui 

Lapin  metsien uudistamiseen. 
Lauri Ahonen istuttamassa 

männyntaimia. 

Ministeri Miettunen 

puuttuu  asioihin  

Puulajin vaihtamisoperaatio  

johti ongelmiin  1960-luvulla Lapin  
metsissä. Kaikkia paljaaksihak  
kuualueita ei ehditty  välittömästi 

viljellä, männyn  siemen loppui 
kesken ja jouduttiin siirtymään 

kylvöistä työläisiin  istutuksiin. 

Viljely taimikoiden tarkistuksissa 
havaittiin pian  yli puolet  taimi  
koista kuolleiksi  tai heikkokun  

toisiksi. Valtakunnan metsien nel  

jäs inventointi 1960-luvun alussa 

paljasti sen,  että  elävän puuston 

Kuva:  Tapani Pohjola 

"Erityinen Pohjois-Suomen 
metsätieteellinen  tutkimuslaitos" 

retkeilyillä.  Kuitenkin 14 vuotta 
ehti vierähtää ennen kuin hänen 

Lapin  maakuntapäivillä  pitämän  
sä  esitelmän aihe -  Pohjois-Suo  

meen oma tutkimuskeskus  -  toteu  

tui. Sillä pienellä  korjauksella,  että 
tutkimuskeskuksen sijaan  saatiin 
tutkimusasema. 

määrä oli pienentynyt  Lapissa  noin 
40 miljoonalla kuutiometrillä ja 
eniten männyllä  edellisten kymme  

nen vuoden aikana. 

"Vaikka  luulemme  tietävämme Lapin  metsätalouden  

ongelmista  yhtä  ja toista  ja vaikka  katsommekin,  että 

eräisiin  kysymyksiin  nähden ehkä olemme oikeilla  jäljillä,  
niin mikään asia  ei kuitenkaan ole lopullisen  valmis  

"

 

(Nils A.  Osara 1954). Tämän vuoksi  katsottiin,  että Lap  

piin  tarvitaan erityinen  metsätieteellinen tutkimuslaitos.  

Metsätieteellisen  tutkimuslaitoksen  sijaan  Rovaniemelle  

perustettiin  vuonna  1970 tutkimusasema,  jonka perusta  

miseen johtaneet  vaiheet ja tähtihetket Heikki  Annanpalo  

on koonnut kirjaksi,  "Kriisien  hallinnasta kestävään 

monikäyttöön,  Rovaniemen tutkimusasema 1970-2000".  

Maa- ja metsätalousministeri 
Mauri Miettunen kutsui  syksyllä  
1969 Metsäntutkimuslaitoksen 

edustajat  neuvonpitoon.  Kokouk  

sen  jälkeen  perustetussa Metsän  
tutkimuslaitoksen sisäisessä  työ  

ryhmässä  päädyttiin nopeasti  tut  
kimusaseman perustamiseen  Ro  
vaniemelle ja toiminta käynnistyi  

jo seuraavana  keväänä. Tutkimus  

aseman tehtäväksi määriteltiin 

"selvittää syyt  metsänviljelyn  laa  

joihin epäonnistumisiin  ja löytää  
keinot syiden  eliminoimiseksi." 

Gustav Siren ilmoitti Lapin  

metsäretkeilyllä  syksyllä  1954, että 
"runsaasti yli  puolet  kuusikoistam  

me, jotka nykyisellään hyvällä  

syyllä  on katsottava vajaatuottoi  
siksi,  voidaan muitta mutkitta 

muuttaa männiköiksi. 
-
 Voidaan 

hyvin  perustein olettaa tilalle nou  
sevien nuorten  männiköiden kas  

vu ainakin kaksi  kertaa  suurem  

maksi kuin kuusimetsien kasvu  

nykyään."  Työttömyyden  vaivaa  

massa  Lapissa  ryhdyttiin  laajoihin  

savotoihin, joiden tavoitteena oli 
koivikoiden ja kuusikoiden muut  
taminen männiköiksi. 

Lapin  metsät  
männiköiksi  

akateemikko Yrjö Ilvessalo: "La  

pin  metsätalous on  järkevästi  har  

joitettuna  oleva pääasiallisesti  män  

tymetsätaloutta."  Etenkin Lapin  maa  
kuntaliitto vaati met  

säntutkimuskeskuksen 

perustamista  Lappiin.  
Tavoitteena oli sodan 

jälkeisen  Lapin  hyvin  
voinnin kehittäminen, 

jossa  metsätalous nähtiin yhdeksi  

kehityksen  tukipilariksi. Lapin 
metsätalouden linjan  määritteli 

Alkuvuosina tutkimus keskittyi  
ratkomaan Lapin  metsien uudista  
misen ongelmia.  Lennokkaan läh  

dön  saanut  tutkimus pystyikin  mel  
ko  pian  esittämään ohjeita  Lapin  
metsänhoitoon ja  maankäsittelyyn.  
Uutena haasteena aloitettiin jo 

vuonna 1973 metsien moninaiskäyt  
tötutkimus ja seuraavana vuonna 

4  Myös  MMT Gustav Siren teki 
merkittävää työtä tutkimuskeskuk  

sen  saamiseksi Rovaniemelle. Pak  

susammalkuusikoiden kehitykses  

tä väitellyt  tohtori osallistui asian  

tuntijana  useiden aseman perusta  
mista pohtineiden  työryhmien  työs  

kentelyyn  ja luennoi useilla Lapin  
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Kuva: Erkki Oksanen 

kasvu-  ja tuotostutkimukset 

Huomio  metsien  

terveyteen  

Rovaniemellä on aina tehty 
metsien hoitoon ja uudistamiseen 

liittyvää  tutkimusta. 1980-luvulla 

se jäi  kuitenkin taka-alalle, sillä 
huomio kiinnittyi ruskeisiin ja 

variseviin männyn neulasiin. Osa  

ran  aukeat oli  voitettu, mutta nyt  

puut näyttivät  kuolevan pystyyn.  

"Alkukesällä 1987 todettiin Ete  

lä-Lapissa  ankara neulaskato, jon  
ka  syyksi  osoittautuivat edellisen 

syksyn  poikkeuksellisista  sääolois  

ta aiheutuneet juuristovauriot.  Seu  

raavana vuonna  Sallasta löydettiin 
runsaasti versosurman  aiheuttamia 

tuhoja. Metsien elinvoimaisuuden 

seuranta  vuosina 1986-89 osoitti,  

että harsuuntuneimmat männyt  
kasvavat itärajan  tuntumassa  Ina  
rissa. Kun myös Petsamon ja 

Montsegorskin  suuret  ympäristö  
vauriot olivat tiedossa,  katsottiin 

tarpeelliseksi selvittää Neuvosto  
liiton teollisuuspäästöjen  vaikutus 
Suomeen. Toukokuussa 1989 Met  

la käynnisti  Itä-Lapin  metsävaurio  

projektin"  (Heikki  Annanpalo).  

Itä-Lapin  metsävaurioprojektia  

johdettiin Rovaniemen tutkimus  

asemalta. Projektiin  osallistui kaik  
kiaan 50 tutkijaa  neljästä  yliopis  

tosta ja  viidestä tutkimuslaitokses  

ta. Viisi vuotta  kestäneen projek  

tin lopputuloksena  todettiin,  että 

Suomen Lapissa  1980-luvun lopul  
la ilmenneillä puustovaurioilla  ei 
ollut yhteyttä Kuolan saaste  

päästöihin.  Metsätuhoja  olivat ai  
heuttaneet muun muassa  pakkases  

ta  johtuneet  j uuristovauriot j a  ver  

sosurma.  Kuolan päästöistä  johtu  

va saasteet  uhkasivat  vain pientä  
aluetta Inarin itäosassa.  

Kriiseistä  kohti  

kestävää  monikäyttöä  

"Kolkyt  vuotta  veljet 

johti asemaamme 
tietoo kohti voimalla 

seitsemän miehen." 

Tutkimusaseman 30- 

vuotisjuhlassa  ote  
tussa  kuvassa  vasem  

malta oikealle: Erkki  

Lähde, Eljas  Pohtila,  

Yrjö  Norokorpi,  
Pentti Roiko-Jokela,  

Olli Saastamoinen, 

Pentti Sepponen  ja 

nykyinen  johtaja  
Martti Varmola. 

Hannu Saarenmaa 

puuttuu kuvasta.  

nut tutkimustietoa Lapin  metsien 

ajankohtaisten  kysymysten  ratkai  

semiseksi. Vuosien myötä  tutki  

musaseman  resurssit,  henkilökun  

nan ammattitaito, verkostoitumi  

nen ja  tietojenkäsittelyn  kehittymi  

nen ovat luoneet yhä  paremmat 

edellytykset  Lapin metsien laaja  

alaiseen  tutkimiseen. 

"Tutkimusaseman keskeisiä  tut  

kimuskohteita ovat  pohjoisten  met  

säekosysteemien  alttius häiriöille 

ja muutoksille,  metsäekosysteemien  

hoitoon, käyttöön  ja kehitykseen  

liittyvien  prosessien  mallitus sekä 

metsän eri käyttömuotojen  yhteen  
sovittaminen etenkin erilaisten 

suunnittelu- ja paikkatietomene  
telmien avulla. Tärkeänä pidetään  
luonnonmetsiin liittyvän  tutkimuk  
sen tehostamista" (Martti Varmola). 

Hyvien  resurssien ja monipuo  
lisen tutkimustoiminnan ansiosta 

Lapin  metsien tutkimus ei  ole enää  

yksinomaan  kriisien selvittelyä.  
Tutkimustoiminnalla pystytään  ny  

kyisin ohjaamaan  metsien hoitoa ja  

käyttöä  ja näin vähentämään krii  
sien  syntymistä.  

Heikki Annanpalo  pohti  histo  
riikissaan ja juhlapuheessaan  Ro  
vaniemen tutkimusaseman menes  

tystekijöitä.  Menestystekijöistä  

keskeisimpänä  hän pitää Rovanie  

men tutkimusaseman syntyä juuri 
oikeaan aikaan ja suotuisten  täh  
tien  alla. Kehitystä  on edesautta  

nut  myös hyvä  "herraonni", vaik  
ka  Annanpalo  toteaakin, että her  
ranaolo tiedeyhteisön  johtajana  ei 
ole ollut eikä ole helppoa.  

Lisätietoja:  
Julkaisu:  Heikki  Annanpalo. Kriisien  
hallinasta  kestävään  monikäyttöön.  
Rovaniemen  tutkimusasema  1970-  

2000. 150  mk. 

Kotimaisessa vuosilustotutki  

muksessa  päästiin  merkittävä askel 

eteenpäin  vuoden 1999 alussa,  kun 

pitkään valmisteilla olleen metsän  

rajamännyn  lustosarjan  (-kalente  

rin, -kronologian)  viimeinenkin 

aukko  umpeutui.  Samalla päästiin  

radiohiiliajoituksen  noin  sadan  vuo  

den tarkkuudesta vuodentarkkuu  

teen. Kiitos 7519 vuoden pituiseksi  
osoittautuneen sarjan  kehittämi  

sestä  kuuluu professori Matti Ero  

selle,  joka aloitti jo vuonna 1974 

neljännesvuosisadan  kestäneen 

projektinsa  keräämällä ensimmäi  

set  subfossiiliset näytteensä radio  

Lapin mänty ilmastomuutoksen  

jäljillä 

Lapin  pitkä  

lustokronologia 
Teksti: Mauri Timonen 

Kuva:  Erkki  Oksanen 

hiiliajoituksia  varten.  Hän huolehti 

"Lapin  pitkän  lustokronologian"  

laadintatyön  etenemisestä järjes  
tämällä lukuisia tutkimusrahoituk  

sia  ja  osallistumalla aktiivisesti  työn  

kaikkiin vaiheisiin. Metla aloitti 

pitkiä  lustosarjoja  koskevan  tutki  

mustyönsä  vuonna 1994 professo  
ri Kari Mielikäisen johtamassa  
Kasvun vaihtelun tutkimushank  

keessa.  Erosen  ja Metlan tutkijoi  

den yhteistyö  sai  viralliset puitteen  

sa vuosina 1996-1999 toteutetussa  

yhdeksän maan EU-projektissa  

ADVANCE-IOK, jota koordinoi 

englantilainen ilmastotieteilijä 

Rovaniemen tutkimusasema on 

koko  olemassaolonsa ajan  tuotta  
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Keith Briffa. Eronen toimi projek  
tin suomalaisena koordinaattorina 

ja allekirjoittanut  vastasi Metlan 
osuudesta projektissa. 

Metsänrajamänty  
- ilmastotutkimuksen  

"superpuu"? 

Metsänrajamännyn  1087 puu  

näytteestä  koostuva  7519-vuotinen 

lustosarja ulottuu mahdollisesti 

jopa ensimmäisiin viime jääkau  
den jälkeen syntyneisiin  mänty  

sukupolviin.  Se on  maailman kol  

manneksi pisin  vuodentarkka sar  

ja. Edelle  menevät  vain Keski-Eu  

roopan 11500-vuotinentammisarja  

ja Pohjois-Amerikan  8000-vuoti  

nen vihnemännyn  (Pinus aristata) 

sarja. 

Metsänrajamäntymme valtti  
korttina on vuodentarkkuuden ja 

pitkän  aikajänteen  lisäksi  poikke  
uksellisen hyvä  ilmastovaste,  mikä 
tarkoittaa vuosiluston paksuuskas  

vun  ja  kesä-heinäkuun lämpöolojen  
voimakasta keskinäistä  riippuvuut-  

ta. Kansainvälisesti tunnetuimpiin  
holoseeni-ilmaston (holoseeni = 

viime jääkauden  jälkeinen  ilmas  

to) tutkijoihin  lukeutuva Briffa 

pitää mainituista kolmesta puu  

lajista  metsänrajamäntyämme  kaik  
kein parhaimpana ilmastonvaih  
teluiden mittarina. 

Briffan mukaan on mahdollis  

ta, että metsänrajamännyn  vuosi  
lustoihin on jäänyt  myös  globaa  
limuutoksen (maapallonlaajuisen  

ilmastonmuutoksen)  jälkiä. Arvio 

saa lisätukea tämän artikkelin 

NAO-osiossa.  Lapin  mänty  asettu  

nee tärkeäksi  osaksi  globaalimuu  

tosta kuvaavaa mittaristoa, johon  
tällä hetkellä kuuluvat muun mu  

assa  Grönlannin jäätiköistä  ja  mer  

ten koralleista mitattavat erilaiset 

proksitunnukset  (proksi=ilmastoa  
likimääräisesti kuvaava  muuttuja). 

Mikä sitten on Lapin  männyn 
tehtävä uudessa globaalitehtäväs  
sään? Ilmastotieteilijöitä  kiinnos  

taa  ilmastovaihteluiden perusseu  

rannan  ohella erityiskysymys  "Mi- 

kä  on luontaista ja mikä  ihmisen 
aiheuttamaa vaihtelua?" Jos ei tie  

detä luontaisen vaihtelun osuutta,  

on myös  ihmisenkin luontoa hait  

taavan  vaikutuksen arviointi vaike  

aa. Metsänrajamännyn  vuosilustot 
kuvaavat  erinomaisen hyvin  vuo  
sien välistä säiden vaihtelua, mikä 

tarjoaa  yhden  keinon määritellä 
luontaisen vaihtelun rajat. Satoja  
vuosia kestävän  pitkäjaksoisen  tren  
dimäisen vaihtelun selvittäminen on  

vuosilustoista käsin  vaikeaa. Siksi  

lustotutkimuksissa on pyritty  mo  
nitieteiseen yhteistyöhön  muiden 

tieteenalojen  asiantuntijoiden  kans  

sa. Hyvin  lupaaviin tuloksiin on  

päädytty  dosentti  Högne  Jungnerin  

johtamissa tutkimuksissa,  joissa  on 

selvitelty  vuosilustoihin varastoi  
tuneiden ilman 13C  ja  12C-hiili-iso  

tooppien  suhteita. Ne kertovat vuo  

silustojen  leveyttä  ja tiheyttäkin  

paremmin muinaisen ilmaston kesä  
heinäkuiden keskilämpötiloista.  

Jungnerin  lähiajan  tavoitteina on  
selvittää viimeisen tuhatvuotisjak  

son ilmastomuutoksia, muun mu  

assa keskiajan lämpökauden  

NAO-indeksi  on hyvä  Poh  

jois-Atlantin  ilmaston 
vaihteluiden mittari. Se ku  

vaa Islannissa ja Azoreilla 
vallitsevien ilman  

paineiden  välistä suhdetta. 
Korkea NAO-indeksi mer  

kitsee Islannin seuduilla 

matalapainetta, mikä ilme  

nee Suomessa  läntisinä ja 
lounaisina tuulina. Pieni 

NAO-indeksi kääntää  tuu  

let vastakkaiseen suuntaan.  

Talvisydämen  (joulu-helmi  

kuu)  keskilämpötila  seuraa 
NAO-indeksiä ajoittain hy  
vinkin tarkasti. Koko 1990- 

luvun vallinnut korkea 

NAO-indeksi teki vuosi  

kymmenestä  poikkeukselli  

sen lämpimän  ja lumisen. 

Kesänaikainen NAO vaih  

telee ajoittain  samaan tah  
tiin metsänrajamännyn  
kesä-heinäkuun keskiläm  

pötilan ja myös 
vuosilustoindeksin kanssa. 

(1000-1350jKr.)  ja  pienen  jääkau  
den (1350-1900  jKr.) lämpö  
tilamuutoksia. 

NAO lyö  tahtia  

männyn  metsänrajalla  

Eteläisen pallonpuoliskon  El 
Ninon pohjoiseksi  serkuksi  luon  
nehdittu ilmastotyyppi NAO 

(North Atlantic  Oscillations)  vaih  

telee jaksoittaisesti  ja aiheuttaa 
äärivaiheissaan poikkeuksellisia  
säitä Euroopassa  ja Pohjois-Afri  
kassa.  NAOn huippuvaihe,  korkea 

indeksi,  näkyy Suomessa erityises  
ti sydäntalvella  lämminhenkisinä 

ja välistä myös  myrskyisinä  län  
si-  ja lounaistuulina. Ilmiö nostaa 
samalla  talvikauden sateisuutta La  

pissa,  mistä aiheutuu seurannais  
vaikutuksia myös  alueen talouselä  
mälle. Ilmastotutkijoita  on  puhut  

tanut  paljon  näiden läntisten ilma  
virtausten "päälle  hirttäminen" 
1990-luvulla. Ilmiön seurauksena 

talvikuukausien lämpötila nousi 

männyn  metsänrajaseuduilla  pe  
räti parilla asteella ja lunta satoi 
ennennäkemättömän paljon,  esi  
merkiksi  kuluneena talvena Käsi  

varressa  jopa  kolminkertaisesti ja 
muualla Lapissa  tuplasti normaa  
liin nähden. 

Kesä-heinäkuun keskilämpötila  

on edellisestä poiketen  pysytellyt 

männyn metsänrajalla  viimeisten 
25 vuoden aikana hiukan 1900-lu  

vun keskiarvon  alapuolella.  Mer  
kille pantavaa on kuitenkin,  että 

lämpötilan vaihtelu on  käynyt  vii  
meisten parinkymmenen  vuoden 
aikana suppeammaksi:  huippuhel  

teet ja kylmänpiikit  puuttuvat. 
Yleisen käsityksen  mukaan NAOl  
la ei olisi vaikutusta kesäkauden  

säähän tai puun kasvuun.  Omat 
tutkimustulokseni viittaavat siihen,  

että ilmiön aiheuttajana  on kesän  
aikainen NAO, joka ohjailee  sel  
keästi kesä-heinäkuun keskiläm  

pötilan vaihtelua. Myös  NAOn  ja 
vuosilustoindeksin vaihtelu on sil  

minnähden pienentynyt.  Koska 

puun kasvu  riippuu  lämpötilasta,  ja 

lämpötila  puolestaan  NAOsta, on  

metsänrajamännyn  kasvunkin  seu  

rattava NAOn poljentoa.  Tämä 

riippuvuus  on merkittävä, sillä  se 
osoittaa metsänrajamännyssä  ole  

van ainesta globaalimuutoksen  
mittariksi! 

Metsänrajamänty  
ilmastomuutoksen  

arvioinnin  

työvälineenä  

NAO-ilmiön poikkeava  käyt  

täytyminen 1990-luvulla verrattu  

na sen aiempaan  parisataavuo  

tiseen mittaushistoriaan on saanut  

osan ilmastotutkijoista uskomaan, 
että ihmisen toiminnan vaikutus  

näkyisi  jo valtamerien toiminnas  
sakin. Lisäpontta  ajattelulle  antaa 
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tuore  tutkimustieto,  jonka  mukaan 
valtamerien keskilämpötilat  ovat 

nousseet  jopa  asteella 1900-luvul  
la. Ollaanko kenties jo edetty  uu  
den ja ennustamattoman  ilmasto  
kauden kynnykselle?  

Liialliseen pessimismiin  vaipu  
misen estämiseksi  todettakoon, et  

tä emme toisaalta tunne  ilmaston 

luontaista vaihtelua riittävästi.  On  

ko kyse  sittenkin,  edesmenneen 

professori  Pekka Kilkin kuole  

matonta  lausahdusta lainatakseni,  
vain luonnon "ihanasta" vaihtelus  

ta?  NAO-ilmiön seuraaminen ja 

myös  sen tutkiminen on Suomes  
sakin entistä tärkeämpää.  Metsän  

rajamännyn  vuosilustot voivat lo  

pultakin olla avaintekijä  NAO-il  
miön viimeisen seitsemän vuositu  

hannen aikaisen  historian,  nyky  
tilan ja suurilmaston luontaisten 

vaihtelurajojen  selvittämisessä. 

Metsänrajamänty  on  kaikesta  

päätellen  hyvää  vauhtia lunasta  

massa  paikkaansa  tärkeänä kan  
sainvälisen ilmastonmuutostutki  

muksen kohteena  ja  mittarina. La  

pin  pitkä  kronologia  tulee olemaan 
ilmastomuutostutkimuksen keskei  

nen työväline.  Se ei  ole kuitenkaan 
vielä valmis ottamaan  koko haas  

tetta vastaan, sillä sen tieteellistä 

hyödyntämistä  rajoittaa  tutkimus  

aineiston hankintaresurssien niuk  

kuudesta  aiheutunut toistojen  riit  

tämättömyys:  vain kolmasosassa 
aineistoa päästään  tilastotieteelli  
sesti  kelvolliseen minimimäärään 

30  havaintoon/vuosi. Sarja  sovel  

tuu  tällä hetkellä parhaiten  ajoitus  

tehtäviin,  mikä jo sinällään tarjo  
aa monitieteiselle tutkimukselle 

merkittäviä yhteistyömahdolli  
suuksia. 

Metsänraj  amännylie  sälytetyt  
suurilmastolliset kysymyksenaset  
telut  edellyttävät  Lapin  pitkän  kro  

nologian  täydentämistä  tilastollis  

ten  analyysien  edellyttämälle  tasol  
le. Esitettyjen  näkökohtien perus  

teellä metsänrajamännyn  7519- 
vuotisen sarjan  jatkokehittämistä  
voi pitää  suomalaisen ilmastomuu  
tostutkimuksen haastavimpiin  
kuuluvana tehtävänä, mikä tulisi 

ottaa  huomioon myös  kansallises  

sa tutkimusrahoituksessamme. 

Lisätietoja: 
Mauri Timonen 

Metla/Rovaniemen  tutkimusasema  

PL 16, 96301  Rovaniemi  

puh. (016) 336  411  

Julkaisu:  

Timonen, M. 2000. Puun  muistikirja.  

Metsähallituksen metsätalouden jul  

kaisuja  30.2000.  

Vahdinvaihdoksia 

Haastattelut: Raija-Riitta  Enroth 

Kuvat: Erkki Oksanen 

Metsäntutkimuslaitos sai maaliskuun alussa  uuden johtokunnan,  jonka puheenjohtajak  

si  nimitettiin Timo Kekkonen kauppa-  ja teollisuusministeriöstä. Myös  tutkimusjohtaja 
vaihtui keväällä,  kun Matti Kärkkäisen  viiden  vuoden  pesti  loppui  ja  tutkimusjohtajana  
aloitti  Kari  Mielikäinen. He kertovat  seuraavassa  näkemyksiään  Metlasta,  metsän  

tutkimuksesta  ja yleensäkin  metsäasioista.  

Kun uutta puheenjohtajaa  pyydetään  luonnehtimaan 

itseään parilla  lauseella,  hän kiteyttää  arvionsa "Olen  

perusinsinööri.  Perusinsinöörin ominaisuuksiin  kuuluu 

mielestäni  looginen  ja analyyttinen lähestymistapa  

asioihin  ja tällaisen  lähestymistavan  tunnen omakseni"  

Kauppa-ja  teollisuusministeri  
ön teknologiaosasto,  jonka  johta  

jana  Kekkonen toimii,  vastaa  Suo  

men teknologiapolitiikasta. Tavoit- 

Timo Kekkonen/CV 

• Ikä:  43  vuotta 

• Koulutus:  diplomi  insinööri 

• Ura:  tutkijana VTT:ssä, 

projektipäällikkönä Metalli  
teollisuuden  Keskusliitossa, 

Rauma-Repolassa  ja  Tekesillä, 
työskentelyä  ulkoministeriön 

Brysselin  edustustossa,  
teollisuusneuvoksena  

KTM:ssä,  nyt KTM:n 

teknologiaosaston osasto  

päällikkö.  

• Perhe: vaimo, 13- ja 15-  
vuotiaat  lapset  sekä  neljä koi  

raa 

• Harrastukset:  purjehdus, 

mökkeily  ja ruuanlaitto  

teenä  on varmistaa kansainvälisesti  

kilpailukykyinen  teknologinen  
osaaminen sekä  edistää  uusien yri  

tysten syntyä  ja kasvua.  Osaston 
toimintaan kuuluu myös tuottei  

den, palvelujen  ja  toimintojen  laa  
dun sekä  teknillisen turvallisuuden 

kehittäminen. 

seur. sivulle 

Teknologiaosaston  alaisuudessa 

on Teknologian  kehittämiskeskus 

(Tekes)  sekä sellaisia 
tutkimuslaitoksia kuin 

Valtion teknillinen tut  

kimuskeskus (VTT), 
_

 

Geologian  tutkimuskes  

kus (GTK) ja Turva  
tekniikan keskus  

(TUKES). Niiden johtamisesta  
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ed. sivulta  

saatu kokemus antaa varmasti 

eväitä myös  Metlan kehittämiseen, 
arvioi Kekkonen. Metsällinen 

tietämykseni  on  elinkeinoelämän 
seuraamisen ja  esimerkiksi lehtien 
lukemisen mukanaan tuomaa  

yleissivistystä. Olen myös 

kaupunkilaismetsänomistaja.  Mi  

nulla on 20 hehtaaria metsää  

Kalannissa. Monella muulla johto  

kunnan jäsenellä on kuitenkin 

metsäalan asiantuntemusta. 

Avoimuutta  

johtokunta  

työskentelyyn  

Metsäntutkimuslaitosta koske  

vassa uudessa asetuksessa  on joh  
tokunnan asemaa  vahvistettu. Tä  

mä merkitsee sitä, että johtokun  

nan  jäsenet  sitoutuvat laitoksen ke  
hittämiseen. Valtio tuskin koskaan 

maksaa sellaisia palkkioita, että 
niiden avulla  saataisiin jäsenet  ak  
tiivisesti  mukaan. Motivaatio syn  

tyy  Kekkosen  mielestä siitä,  että 

johtokunnan  jäsenet tuntevat  voi  

vansa  vaikuttaa asioihin ja vielä 
sellaisiin asioihin,  joilla on vaikut  

tavuutta.  Johtokunnan jäsenten  on 

koettava,  että  heillä on annettavaa  
Metlan toiminnalle. 

Tavoitteena on, että maa- ja 

metsätalousministeriön, laitoksen 

johtokunnan  ja laitoksen toimivan 

johdon  välistä  roolia selkiytetään.  
Mistään kolmiodraamasta ei ny  

kyisinkään  voida Kekkosen mu  
kaan puhua,  mutta kaikkien  kol  

men osapuolen  sitoutumista so  
vittuihin linjoihin  tarvitaan. Sa  
moin  johtokunnan  ja  operatiivisen  

johdon  välillä on oltava avoimet 
välit. Nyt tulosohjauskeskustelut  

käydään  Metlan johdon  ja maa-  ja 
metsätalousministeriön välillä. 

Tärkeimpiin  neuvotteluihin on 

syytä ottaa  myös  johtokunta  mu  
kaan. 

Tutkimustulokset  

hyötykäyttöön  

Kun Kekkosella on takanaan 

vasta  pari  kuukautta johtokunnas  

sa,  on hänen mielestään tässä vai  
heessa viisainta luottaa äskettäin 

sivulle 12 � 

Telaketjumies,  pragmaatikko... rakkaalla  Matilla on  

monta nimeä. Aiemmat tehtävät  ja käytännön  työ  omissa  

metsissä  ovat antaneet Matti  Kärkkäiselle  harvinaisen 

laajan asiantuntemuksen metsäasioissa.  Kun hän  on  

lisäksi  selkeäsanainen keskustelija  ja kirjoittaja,  muutkin 

kuin tutkijat  kuuntelevat  mielellään Kärkkäisen ajatuksia.  

Metsäntutkimuslaitokseen  hän tuli  kesken  laman  aiheutta  

mia pahimpia  myllerryksiä.  
"

 Tutkimusjohtajan  työ  on 

ollut  itsenäistä ja  haastavaa.  Työssä  on  todella saanut 

pistää  itsensä  likoon.  Turbulentteina aikoina ei  tietenkään 

ole  voinut aina välttää kokemasta  mielipahaakaan,  mutta 

ainakaan yksikään  päivä  ei  ole  ollut  ihan samanlainen" 

arvioi  Matti  Kärkkäinen. Haastattelussaan  hän halusi 

kuitenkin  jättää metsäntutkimuksen  visioinnin pääosin  

uuden  tutkimusjohtajan  tehtäväksi  ja keskittyä  esittämään 

näkemyksiään metsäalan tulevaisuudesta.  

Metsäntutkimuslaitoksen  johtokunta  1.3.2000-  
28.2.2003  

• Timo  Kekkonen, osastopäällikkö Kauppa-ja teollisuusministeriö  

(puheenjohtaja) 
• Mirja  Suurnäkki, maatalousneuvos  Maa- ja metsätalousministeriö  

(varapuheenjohtaja) 
• Juha  Hakkarainen, tutkimuspäällikkö  MTK:n metsäryhmä 
• Marja Järvelä, yhteiskuntapolitiikan  Jyväskylän  yliopisto 

professori  
• Ilkka  Kartovaara, tutkimusjohtaja Stora  Enso Oyj  
• Leena  Saviranta, johtaja Uudenmaan  ympäristökeskus  
• Ilpo Puputti,  metsätalousinsinööri  Metla  (henkilöstön edustaja)  
• Eljas  Pohtila, ylijohtaja Metla  

Matti Kärkkäinen/CV  

• Ikä: 55 vuotta 

• Koulutus:  maatalous- ja 

metsätieteitten tohtori  

• Ura:  Helsingin yliopiston 

assistentti, apulaisprofesso  

ri,  Metlan erikoistutkija,  
Metlan  professori,  Helsin  

gin yliopiston professori,  
Jaakko  Pöyry  Consulting 

Oy:n  osastopäällikkö,  
Metlan tutkimusjohtaja 

• Perhe:  vaimo kotitalous  

opettaja, kasvatustieteiden  
maisteri  ja valtiotieteen  li  

sensiaatti  Tuulikki  Kärkkäi  

nen 

• Harrastukset:  käytännön 
metsätalous  

Kotimaiselle  puulle  
riittää käyttöä  

Suomalaisten metsäyritysten  
maailmanvalloitus on herättänyt 

pelkoa, että metsäteollisuuden in  
vestoinnit Suomeen loppuvat  ja 

tuotanto siirtyy  pikkuhiljaa  täältä 

pois.  Kärkkäinen torjuu  ajatuksen  

ja pitää globaalistumista  metsä  
sektorin kannalta kaiken kaikkiaan 

myönteisenä  kehityksenä.  Metsä  
teollisuuden globaalistuminen  hel  

pottaa sekä  tuotantokustannusten 
että tuotteiden hintojen  vertailua. 
Tämä voi vakauttaa markkinoita ja 

pienentää  hinnanvaihtelulta. 

Kärkkäinen  ei näe syitä,  miksi 
metsäteollisuus ei pitäisi  Suomes  

sa  olevia laitoksiaan kilpailukykyi  

sinä. Puu- ja paperituotteiden  ky  

syntä  lisääntyy  maailmassa edel  

leen, joten  Suomen kannalta  oikein 
valituilla tuotteilla on markkinoi  

ta.  Metsätaloudella ja  -teollisuudella 

on kansantaloudessamme niin  mer  

kittävä asema,  että  valtiovaltakin 

on valmis huolehtimaan metsä  

sektorin toimintaedellytyksistä.  
Suuria vahvuuksiamme Kärkkäisen 

mielestä on suomalaisten ammat  

titaito. Sekä metsätaloudessa että 

metsäteollisuudessa työskentelee  
ammatti-ihmisiä. Suomalaista am  

mattitaitoa arvostetaan  ulkomailla  

kin: esimerkiksi sellun keitossa  

löytyy  suomalaisia vuoromestareita 

monesta  maasta.  Kansanluonteem  

mekin antaa  meille kilpailuetua.  
Suomea Kärkkäinen pitää työtä  
tekevien ja tulevaisuuteen uskovi  

en ihmisten maana. Palkkatasomme 

on maltillinen.  

Kärkkäinen torjuu ajatuksen  

siitä,  että puukauppa  jähmettyisi 
metsien siirtyessä  perintönä kau  

punkilaisille.  Metsänomistuksen 
rakenteen  muuttumisessa  me Suo- 
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messa olemme eurooppalaisessa  

jälkijunassa.  Kärkkäinen poimii 
esimerkiksi  Saksan,  jossa  metsän  

omistajien  kaupunkilaistuminen  ja 

myös vaurastuminen on edennyt  

paljon  pidemmälle  kuin Suomes  

sa.  Tästä huolimatta puun myynti  

ei ole Saksassa  tyrehtynyt. Hak  
kuumahdollisuuksiin verrattuna  

hakkuissa  on nähtävissä aleneva 

trendi, joka  on kuitenkin tasaantu  
nut.  

Maailmanlaajuisessa  

työnjaossa  pärjäämme 
laadulla  

Kärkkäinen arvioi,  että paljon  

pääomaa vaativa tuotanto, kuten 
korkealaatuisten paperien  tuotan  

to, keskittyy  maantieteellisesti 
teollisuusmaihin. Kalliiden tehtai  

den on pyörittävä 365  päivää vuo  

dessa, mikä edellyttää  jo  vakaata  

yhteiskuntarakennetta.  Siksi  Suo  

mi,  muut  pohjoismaat,  USA, Ka  
nada ja Keski-Eurooppa  ovat  vah  
voilla. Niissä  tuotteissa,  jotka  vaa  

tivat vähän pääomaa,  entinen Neu  
vostoliitto ja Kaakkois-Aasia  tu  
levat kasvattamaan  tuotantoaan. 

Viime vuosina on puhuttu  yhä  

enemmän puutavarateollisuuden  
kehittämisen tärkeydestä.  On ih  

metelty sitä,  että  suomalaiset ei  

vät  pärjää  huonekalujen  ja pitkälle  

jalostettujen rakennustuotteiden 

viennissä. Kärkkäinen pitää  tilan  

netta ymmärrettävänä,  kun ottaa 
huomioon, että kansallinen maku 

ja normit poikkeavat  toisistaan eri 
maissa erittäin paljon.  Huonekalu  

teollisuus on nykyisin  kaikkialla  
valtaosin kotimarkkinateollisuutta. 

Tämä  ei  merkitse sitä,  että  Suomel  

la ei olisi mahdollisuuksia puu  
tuotteiden jatkojalostuksessa  ja 
viennin lisäämisessä. Meidän suu  

rimmat mahdollisuutemme ovat 

kuitenkin insinööri tuotteissa -  sel  

laisissa tuotteissa,  joilta  vaaditaan 

luotettavuutta, esimerkkinä vaik  

kapa  kattoristikot,  toteaa  Kärkkäi  

nen ja lisää,  että tarvitaan ehkä  
aivan uutta toimintamallia, raken  

nusosateollisuuden fuusioitumista 

rakennusliikkeisiin. 

Puutavarateollisuus on raaka  

ainevaltaista ja paljon  työvoimaa  
vaativaa. Siksi Kärkkäinen arvioi 

sen tulevaisuudessa keskittyvän  

maihin,  joissa  raaka-aine ja työvoi  

ma ovat  halpoja.  Esimerkiksi  huo  
nekaluteollisuuden tulevia mahti  

maita ovat  Taiwan, Romania,  Puo  

la ja Tsekki.  

Suomessa ei Kärkkäisen mie  

lestä pitäisi  unohtaa palvelujen  
kaan viennin kehittämistä. Metsä  

sektorin palveluissa  on hänen mu  
kaansa  paljon  kysyntäpotentiaalia.  
Eräänä realistisena mahdollisuute  

na hän mainitsee puunkoijuumene  
telmien ja jopa  puunkorjuun  pal-  

Kari Mielikäinen/CV 

Ikä: 50 vuotta 

Koulutus:  maatalous-  ja metsä  

tieteitten tohtori  

Ura: Helsingin yliopiston assis  
tentti, Metlan  tutkija,  Etelä-  

Savon metsäkoulun  opettaja, 
Joensuun  yliopiston apulais  

professori,  Albert-Ludwig 
Universitetfn  tutkija,  Metlan  

professori,  Tapion Nuoren  
metsän  kampanjan johtaja 

Perhe: vaimoja kolme  lasta  

(Taneli 22  v., Reetta  20  ja 
Anna 17) sekä  koira  (Joona 

3 v.) 

Harrastukset: juoksu, sukellus  

ja oman metsän  sahaus 

veluiden viennin EU-maihin 

Tutkimukset  

tarkoitettu  luettaviksi,  

ei  laskettaviksi  

Sen verran  Kärkkäinen  on val  

mis arvioimaan metsäntutkimusta,  

että hän pitää luonnollisena glo  
baalistumisen heijastumista  myös  
tutkimukseen. Jotta suomalaiset 

pärjäävät,  on tiedettävä yhä  enem  
män  muiden maiden asioista. Esi  

merkiksi  yhteiset  pääoma-ja  työ  
markkinat EU-maiden kanssa  mer  

kitsevät,  että tarvitsemme entistä 

enemmän  tietoa yhteiseltä  talous  
alueelta. Jos Metlaan perustettai  
siin nyt  uusi tutkimusasema, sen  

paikka  olisi Ranskassa, kärjistää  
Kärkkäinen.  

Kaikesta kansainvälistymisestä  
huolimatta on kuitenkin muistetta  

va,  että Metsäntutkimuslaitokses  

sa tehtävä tutkimus ei ole vastik  

keetonta kehitysapua,  korostaa  
Kärkkäinen.  Metlan keskeisenä 

tehtävänä on palvella  suomalaisia 

sidosryhmiä.  

Nykyisin  kaikilla aloilla ja or  

ganisaatioissa  kyseenalaistetaan  te  

keminen, sanoo Kärkkäinen. Myös 
Metlassa on tärkeätä pohtia  itse  
kriittisesi sitä,  tehdäänkö meillä 

oikeita töitä, tutkitaanko relevant  

teja  asioita. Jos tätä ei tehdä, muut 
tahot kyseenalaistavat  tekemisem  

me. Tutkimukset on tehty  luetta  

viksi, ei laskettaviksi,  toteaa Matti 
Kärkkäinen. Tutkimusten lukumää  

rällä on  merkityksensä,  mutta  ne 

on myös  luettava  ja tulokset osat  

tava  hyödyntää.  

"Hyvät  tutkimuskysymykset  eli  hypoteesit,  innostuneet ja 

motivoituneet  tekijät  sekä riittävät  resurssit  ovat  tehok  

kaan  tutkimustyön  ehdoton  edellytys.  Tutkimusjohtajalla  

on onnistuessaan mahdollisuus  vaikuttaa  näihin  tekijöi  

hin.  Itse  tutkimuksen teon  yhteydessä  hänen  on kuitenkin  

muistettava,  että todellinen  asiantuntemus löytyy  kunkin  
erikoisalan tutkijalta ja  professorilta.  Tutkimusjohtaja  on 

henkilökunnan  palvelija  
"

 kiteyttää Kari  Mielikäinen  

tutkimusjohtajan  tehtävänsä.  

losten käyttäjien  ja tutkimuksen 

rahoittajien  kanssa,  mutta tutki  
musaiheiden keksintämylly  hän  ei 

ole,  korostaa Kari  Mielikäinen. 

Tutkimusjohtaja  ei  ole  

keksintämylly  

Yhteisrahoitteisten  

tutkimusten  osuus  

kasvaa  

Myös EU-rahoitusta _ 
Mielikäinen pitää  terve  

tulleena, mutta ei millä 

ehdoilla tahansa. Kan  

sainvälisissä hankkeissa tulisi eu-  

sivulle 12 � 

Valtaosa tutkimusaiheista syn  

tyy  tutkijoiden  ehdottamina eli al  
haalta ylös.  Oman roolinsa  ja tä  

män  käytännön  välillä Kari Mie  
likäinen ei koe olevan  mitään ris  

tiriitaa. Vieläkin parempana hän 

pitäisi  sitä,  jos  uusia tutkimusaihei  

ta tulisi myös  tiedon käyttäjiltä.  
Tällöin on kuitenkin muistettava,  

että  tutkija  muotoilee lopulliset  ky  

symykset  yhteistyössä  käytännön  

tahojen  kanssa.  Muutoin on vaa  

rana,  että tutkimus muuttuu  pik  

kuhiljaa  erilaisten pikaselvitysten  
tekemiseksi.  Tärkeintähän tietees  

sä on tutkia asioiden ja ilmiöiden 

perusteita  tavalla, joka  sallii tulos  

ten  mahdollisimman laajan  yleis  
tämisen myös  olosuhteiden muut  

tuessa,  toteaa  Mielikäinen. 

Tutkimusjohtaja  osallistuu tut  
kimusaiheiden ideointiin ja ideoi  
den jalostamiseen  toteuttamiskel  

poisiksi  hankkeiksi  tutkijoiden,  tu  

Asiakasrahoitteisen toiminnan 

osuus on viime vuosina kasvanut  

voimakkaasti ja  Mielikäinen pitää 
sitä tärkeänä  osana  Metlan asiakas  

palvelua.  Tulevaisuuden suuntaus  
hänen mielestään on kuitenkin 

yhteisrahoitteisissa  tutkimuksis  

sa,  joiden tulokset ovat  julkisia  ja 
useita yhteistyökumppa  
neita kiinnostavia. 
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Koonnut: Merja Lindroos 
Kuvat: Erkki  Oksanen 

Menovinkit  

MALLA 

Mallan luonnonpuisto  sijaitsee  
Suomi-neidon käsivarressa Kilpis  

järvellä. Mallan alue rauhoitettiin 
senaatin  päätöksellä  vuonna 1916, 
ja luonnonpuisto  siitä tuli vuonna 
1938. Puiston pinta-ala  on 30  ne  
liökilometriä. Mallan pinnanmuo  
dot  ovat syntyneet  kaledonisessa 

vuorenpoimutuksessa  400-600 

miljoonaa  vuotta sitten. 

Kalkkikallioperänsä  ansiosta 
Mallalta löytyvät  lähes kaikki  Suo  

men tunturilajikasvit. Yksi  upeim  

pia  on lapin  alppiruusu,  joka  kuk  

kii  heinäkuun alussa harvalukuise  

na kalkkirinteillä. Muita alueelle 

tyypillisiä  lajeja  ovat  jääleinikki,  
eri  rikkolajit  ja lapinvuokko.  Ni  
säkkäistä  Mallalla esiintyy  kärppä,  

myyrät,  sopuli,  kettuja  hirvi sekä 
satunnaisesti ahma ja  ilves. 

Mallan luonnonpuistoon  voi tu  

tustua kesäisin  11 kilometriä pit  

kää,  merkittyä  polkua  pitkin.  Pol  

ku  johtaa kolmen valtakunnan ra  

japyykille,  jossa  sijaitsee  Kuohki  

majärven  autiotupa.  Rajapyykille  

pääsee  myös retkeilykeskuksen  

rannasta  lähtevällä Malla-laivalla,  

jolloin kävelymatka  lyhenee kol  

meen kilometriin. Talvella Mallalla 

voi sujutella  suksilla ihan  vapaas  
ti. 

* Lisätietoja:  

Kilpisjärven tutkimusalue/puisto  
mestari  Kuisma  Ranta, 

puh. 016-537  715  

PALLAS  

OUNASTUNTTURI 

Pallas-Ounastunturi on Suomen 

havumetsävyöhykkeen  korkein 

tunturiryhmä. Tuntureiden pyö  
reälakiset huiput kohoavat kor  
keimmillaan 700-800 metriä me  

renpinnan  yläpuolelle  ja 

yli  500 metriä ympäröi  

vää maastoa korkeam  

malle. Alueen suojelul  
la pyritään  säilyttämään  
mahtava Pallas-Ounas  -  

tunturijono  ja sitä kier  

tävän metsänrajan  luonto. Pallas- 
Ounastunturin kansallispuisto  on 

perustettu vuonna 1938. 

puisto  soveltuu erityisen  hyvin  pit  

kiin  tunturivaelluksiin joko  suksil  

la tai patikoiden.  Kuuluisin reiteis  

tä  on 55 kilometrin pituinen  Hetta- 

Pallas. Puistossa on  myös  useita ns.  

päiväretkireittejä,  joiden varrella 

on tupia ja tulentekopaikkoja.  Li  

sätietoja kansallispuistosta  saa 

luontokeskuksista,  jotka jo  sinäl  

lään ovat kokemisen arvoisia.  

*  Lisätietoja: 

Pallastunturin opastuskeskus  

os. 99330  Pallastunturi  

puh. 016-532 451,532 452  

-Aukioloajat: 

ma-su klo  9-17  

Tunturi-Lapin luontokeskus  

Peuratie,  99400 Enontekiö  

puh. 016-533  056  

-Aukioloajat: 
12.6.-24.9. ma-pe  9-18, 17.6.-24.9. 
la-su  9-17 

25.9.  alkaen ma-pe  9-16, la-su  sul  

jettu  

PALJAKAN 

YMPÄRISTÖ  

NÄYTE  PANKKI  

Metlan Muhoksen tutkimusase  

man Paljakan  tutkimusalueessa si  

jaitseva  ympäristönäytepankki  on 
ainutlaatuinen maailmassa. Ym  

päristönäytepankkiin  on syste  
maattisesti kerätty  tietoa luonnon  
varaisilta alueilta vuosikymmeni  

en ajan,  ja siellä pystytään  säilyt  

tämään tutkimustoiminnassa tar  

vittavia näytteitä yhteensä  noin 

neljän  hyllykilometrin  verran.  

Paljakan  ympäristönäytepank  
kia  ja tutkimusta esittelevä näytte  

ly avattiin  yleisölle  maaliskuussa. 

Näyttely  nimi on "Maankohoamis  
rannikolta Kainuun vaaroille", ja 

yksi  sen erikoisuuksista on tut  

kimusalueelta kerätty  41 lajia  kä  
sittävä kääpäkokoelma  ja metsän  
tutkimusta menneinä vuosina esit  

televä valokuvanäyttely.  

* Lisätietoja: 

Reijo  Seppänen/ Metla,  Muhoksen  
tutkimusasema  

puh. 040  741  5862 tai 
Juha  Moilanen, puh. (08)  755 213  

ALKKIAN  

VUOREN 

LUONTOPOLKU 

Parkanon tutkimusaseman hal  

linnassa  olevista tutkimusmetsistä 

Alkkian palsta on tyypillinen  esi  
merkki Suomenselän vedenjakaja  
seudun  karusta  luonnosta. Jääkau  

den jälkeisten  rantamuodostumien, 
rinnesoiden ja vanhojen  kallio  
männniköiden vuoksi se  on  myös  
mielenkiintoinen retkikohde. 

Alkkianvuoren luontopolku  on  
noin 4,5 kilometrin pituinen. Po  
lun  varrella on opastauluja  sekä 
kaikkien  kulkijoiden  vapaassa käy  

tössä oleva kota  tulisijoineen. 

Luontopolulle  löytää  ajamalla  
Parkanosta Vaasan suuntaan  noin 

20  kilometriä,  minkä jälkeen kään  

nytään  risteyksestä  vasemmalle 
kohti  Karviaa.  Tämän tien  varrel  

ta 7,5 kilometrin päästä  löytää  

opastuksen  luontopolulle.  
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Luontopolkuun  voi tutustua 

myös etukäteen osoitteessa:  http:/  

/www.metla.fi/pa/alkkialp/ 

* Lisätietoja:  
Parkanon  tutkimusasema, puh. 

03-44351, mistä  on myös  tarvittaessa  
saatavilla  maksullinen  opas  ryhmiä 

varten. 

PUNKAHARJU  

Punkaharjulla  luonto on lähel  
lä. Paitsi että alueella on  nimensä 

mukaisesti silmiä hivelevän kaunis 

harju,  siellä on  myös  historiallisesti 

ja  arkkitehtonisesti mielenkiintois  

ta nähtävää. Harjulla  sijaitsee  yli 

150 vuotta vanha Valtionhotelli, 

joka  on tällä hetkellä Suomen van  

hin toiminnassa oleva matkailu  

hotelli. Harjun  toinen vanha hotel  

li,  vuonna  1914 valmistunut Fin  

landia, toimii lounasravintolana ja 
veteraanisairaalana. 

Metlan Punkaharjun  tutkimus  

asema sijaitsee  aivan harjualueen  

tuntumassa, samoin Metsätieto  

keskus Lusto sekä Punkaharjun  

luonnonsuojelualueen  opastuskes  

kuksena toimiva Metlan ja Metsä  
tietokeskus Luston ylläpitämä  en  
tinen rautatieasema. Valtatie 14 

vierestä löytyy  tutkimus- ja puu  

lajipuisto,  joka  on pinta-alaltaan  yli 

300  hehtaaria. Puistosta löytyy  yli 

kuusikymmentä  eri puulajia,  nii  
den alalajeja  ja erikoismuotoja.  

Tutkimusalueella on tehty  met  
säntutkimusta jo 1870-luvulta al  
kaen. Harjualueen  pohjoispäässä  

Kokonharjun  aarnialue on hyvä  
esimerkki metsien luontaisesta ke  

hityksestä.  Tutkimuspuiston  van  
himmat metsänviljelykset  ovat  pe  
räisin 1800-luvulta ja ne ovat  kas  

vaneet  jo varsin kookkaiksi  met  
siköiksi.  Alueella on  useita merkit  

tyjä  polkureittejä  ja  teitä sekä  koh  
teita esitteleviä tauluja.  Lisäksi  on  
saatavilla reiteistä laadittuja  opas  
vihkosia ja esitteitä. 

*  Lisätietoja:  

Punkaharjun tutkimusasema  ja -alue  

puh. 015-730  220  

Opastuskeskus  

puh. 015-345  1047  

-Aukioloajat: 1.6.-31.8. joka päivä 
klo  9.30-17.30 

KOLIN  

KANSALLIS  

PUISTO 

Pielisen länsirannalla sijaisevä  
Kolin vaarajono  on ollut suomalai  

sen  kansallismaiseman tunnetuim  

pia  kohteita jo yli sadan vuoden 

ajan.  Kolin kansallispuisto  perus  
tettiin vuonna  1991 suojelemaan  
Kolin  kansallismaiseman ja vaara  
alueen metsiä. Metsäntutkimuslai  

toksen hallinnassa olevan kansal  

lispuiston  luonto-ja  kulttuurimat  

kailupalvelut  uudistuvat merkittä  
västi  tänä  vuonna,  kun  Luontokes  

kus  Ukko  avaa ovensa.  

Luontokeskuksessa  kävijä  voi 

tutustua muun muassa  pysyvään  
"Kolin perintö" -näyttelyyn tai 
Gallen-Kallelan Museon koosta  

maan  "Luonnon elementit Suomi  

kuvaa luovassa kuvataiteessa" -  

näyttelyyn  vaihtuvien näyttelyjen  
tilassa. Luontokeskuksen 200 hen  

gen auditoriossa voi järjestää  eri  
laisia tilaisuuksia tai käydä  katso-  

sivulle 17 h 
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Timo Kekkonen sivulta 8 

valmistuneeseen Metlan strategi  

aan. Perussuunta siitä,  miten lai  

tosta  kehitetään on  selvillä. Eri  

tyisen  tärkeänä  hän  pitää sitä,  että 
laitoksessa tuotettava tieto saadaan 

todella hyödynnettyä.  

Kuluneet pari  kuukautta ovat  

myös  osoittaneet, että metlalaiset 

ottavat rohkeasti yhteyttä johto  
kunnan jäseniin.  Kynnys  tässä  suh  

teessa  on ollut yllättävänkin  mata  

la,  toteaa  Kekkonen. Yhteydenotot  
hän on  -  ainakin vielä -  kokenut  

positiivisina.  Näin on syntynyt  no  

peasti  kokonaiskuva laitoksesta. 

Hänen mielestään yhteydenotoista  

on voinut aistia myös  sen,  että  lai  
toksen ilmapiirissä  on parantami  

sen varaa. 

Metsäsektorin tulevaisuuden vi  

siot Kekkonen sanoo mielellään 

jättävänsä  metsäasiantuntijoiden  
arvioitaviksi. Hän  siteeraa kuiten  

kin Tauno Matomäen lausahdusta 

"

 Raaka-aine on toisesta päästään  

kiinni täällä". Lähtökohdat ovat  

kunnossa ja metsävaroista on pi  

dettävä huolta. Metsät antavat  

mahdollisuuden menestymiseen,  

jos  koko ketjussa  metsästä  mark  

kinoille panostetaan osaamiseen  ja  
koulutukseen. Panostuksen on  ol  

tava jatkuvaa,  sillä  maailma muut  

tuu.  Metsä- ja  ympäristöväen  int  
ressit ovat  hänen mielestään pitkäl  
ti yhteisiä.  Kumpikin  osapuoli  pyr  

kii kestävään  kehitykseen  ja  tämän 

kehityksen  perustaksi  tarvitaan  li  

sää  tutkittua tietoa. 

Kari Mielikäinen sivulta 9 

rooppalaisen  näkökulman lisäksi  
muistaa aina myös  tulosten koti  
maiset tarpeet. Parhaiten tämä  voi 

onnistua, jos metlalaiset entistä 
useammin olisivat EU-hankkeiden 

aloitteentekijöinä  ja koordinaat  
toreina.  

Mielikäisen mukaan Metlan tut  

kijat  liikkuvat  nykyisin  kiitettävän 
vilkkaasti maailmalla. On vaikea 

löytää  metsäkongresseja,  joissa  ei 
olisi suomalaisia tutkijoita  asiaan  

sa esittelemässä. Tutkijoiden  kan  
sainväliset suhteet antavat mahdol  

lisuuden  ideoiden  vaihtoon. 

Tutkimustiedon käytäntöön  siir  

toa  eli  ekstensiota Mieli  

käinen pitää ikuisuus  

aiheena, jonka kehittä  
misessä riittää aina  teke  

mistä. Se ei saisi  olla tut  

kimuksen tekijälle  pak  

kopullaa.  Jos  tutkimustu  
lokset halutaan "imaista" 

käytäntöön,  tarvitaan tukitoimia ja 

hyviä  yhteistyökumppaneita tiedon 

välittämisessä. Olisi myös  muistet  

tava, että eivät ainoastaan tutkijat  
välitä tietoa. Jokainen metlalainen 

on laitoksen kävelevä  käyntikort  
ti.  Henkilökunnassamme on paljon  

käyttämätöntä  lahjakkuutta  ja  voi  

maa,  jonka  vapauttaminen  yhtei  

seksi hyväksi  on Mielikäisen mie  
lestä suuri haaste. 

Metsäalan  

houkuttelevuutta  

parannettava  

Metsänkasvatuksen tutkijana 
Mielikäinen toteaa, että  metsäsek  

torin ongelmista  hänelle ovat tu  

tuimpia  metsäpään  ongelmat.  Pien  

puun vähäiset hakkuut, taimikon 
hoidon jälkeenjääneisyys  j a  osittain 
heikko metsänuudistamisen taso 

muodostavat aikapommin,  joka 

saattaa  jossakin  vaiheessa laueta 
moniin käsiin. Ongelman  ratkai  
semiseksi  maaseutu  on saatava  py  

symään asuttuna, metsäalan hou  
kuttelevuutta on parannettava ja 
metsikön kasvatuksen alkuvaiheen 

töitä on rationalisoitava. Myös  pien  

puun  riittävä käyttö  on Mielikäisen 
mielestä taattava. 

Vaikka maalla asuisi  kuinka  pal  

jon  ihmisiä,  metsässä ei tapahdu  
mitään ilman metsänomistajan  lu  

paa. Siksi  Mielikäinen pitää  met  

sänomistajien  neuvontaa  metsiensä 

järkiperäistämiseen  ja talous- ja  
luontoasiat huomioonottavaan käyt  

töön metsäneuvonnan suurena  haas  

teena. 

Suomalaiselle puulle  Mielikäi  

nen arvioi löytyvän  käyttöä  tule  
vaisuudessa ihan perinteisessäkin  

käytössä  eli  sahatavarana ja pape  
rina. Puun tuottajien  ja metsäteol  
lisuuden pitäisi  kuitenkin pystyä  

sopimaan  raakapuun  hinnoista. Riit  

tävän  laaja  hintahaitari (laatupuusta  

huippuhinta,  kehnosta puusta  kehno 

hinta) motivoisi laatupuun kasva  
tukseen. Ainakin  takavuosina puun 
hinta oli Mielikäisen mukaan liian 

"keskimääräinen". Nyt  meidän met  

sänomistajien  on vaikea hyväksyä  
nollaa lähentelevää mäntykuidun  

hintaa, vaikka  se  olisi  joissakin  ta  

pauksissa  realistinenkin, sanoo Mie  
likäinen. 

Vaikka sahatavaralle ja  paperil  
le riittää markkinoita,  on  Mieli  

käisen mielestä kuitenkin tärkeä  

tä, että Metla osallistuu nykyistä  

enemmän puun uusien -  niin me  
kaanisten kuin kemiallistenkin 

-  käyttömuotojen  kehittämiseen 

yhteistyössä  muiden alan osaajien  

ja lopputuotteiden  käyttäjien  kans  

sa.  Ideoinnin lisäksi  tarvitaan puun 
kemian tuntemusta  ja  yhteistyöhön  

hyvää henkilökemiaakin. Eiköhän 
viimeksi mainittuakin Metlasta 

löydy,  hän uskoo. 

Kesän  tulo 

tuntureille 

Teksti:  Yrjö Norokorpi 
Kuvat: Erkki  Oksanen 

ansiosta internetistä voi seurata  

kevään etenemistä miltei reaali  

ajassa. Pallaksen  luonnon vuotui  

nen kierto tunnetaan 1930-luvulta 

asti,  mikä antaa  hyvän  perustan 
esimerkiksi  ilmaston muutosta ja  

sen vaikutuksia seuratessa.  

Talven  selkä  taittuu 

maaliskuun  lopulla  

Talven taitekohta on  kevätpäi  

vän  tasaus  maaliskuun 20. päivä  
nä. Päivä  valtaa yön  osuutta  kiih  

tyvällä  vauhdilla. Auringon  säteet  
lämmittävät päivisin tummia 

puunrunkoja  ja oksia,  jotka alka  

vat  vapautua tykyn  puristuksesta.  
Hankeen alkaa viimeistään tässä  

vaiheessa kertyä  kantavampaa  pin  

taa  hiihtäjien  iloksi. Lumen  syvyys  
vaihtelee tunturimaissa oikuk  

kaammin kuin  etelämpänä:  maalis  
huhtikuinen lumipyräkkä  voi tuo  
da mukanaan muutaman  kymme  

nen  sentin  lisäkerroksen yhdessä  
vuorokaudessa. Yleensä hangen 

maksimisyvyys  saavutetaan  vasta  
huhtikuun lopulla.  Silloin myös  au  

ringon  paahde  ja kevättuulet otta  

vat  yliotteen  lumesta,  hanki alkaa 

tiivistyä  ja haihtua sentti sentiltä. 

Metsäntutkimuslaitoksen 

tutkimusmetsien verkosto 

ylettyy  yli  maan eteläosan 

tammimetsävyöhykkeestä  

subarktisille alueille  

Kilpisjärvelle  asti.  Tuntu  

rien luontoa edustaa  

monipuolisesti  Pallas-  

Ounastunturin kansallis  

puisto,  joka on useine 

kasvillisuusvyöhykkeineen  
kuin  koko  Lapin  luonto 

pienoiskoossa.  

Runsaan 60 vuoden ajan  luon  

nonsuojeluvartijat  ja sittemmin 
heidän työnsä  jatkajat  ovat ha  
vainnoineet mahtavaa luontoa ym  

pärillään  ja kirjanneet  muistiin 
luonnon vuotuisen kierron  aikatau  

lua. Viime vuosina havainnointi on 

tieteellistetty  täsmälliseksi ja no  

peaksi valtakunnalliseksi fenolo  

giseksi  havaintoverkostoksi,  jonka 

Vuoden kierto 
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Tummat läikät alkavat kirjoa  
tunturiselänteitämaalis-huhtikuul 

la. Tuulenpieksämät  paljastuvat  

ensimmäisenä, kun taas lumen  

viipymät  ja varjoisat  kurut  voivat  

jäädä  lumisiksi pitkälle kesään  tai 

jopa  sen  yli. Keskitalvella tasaisille 
tai kuperille  pinnoille  kertyy  vain 

ohut lumipeite tuulenpuoleisilla  
rinteillä. Painanteet ja suojanpuo  

leiset rinteet täyttyvät  vastaavasti  

runsaasta  lumesta. Lumipeitteen  

paksuus  ja kesto  ovat avoimella 

paljakalla  tärkeitä kasvillisuus  

tyypin  määräytymistä  sääteleviä 

tekijöitä.  Molemmat tekijät  vaikut  

tavat  kasvukauden  pituuteen,  maa  

perän kosteuteen,  paljastumisajan  
kohtaan sekä kasvien  talvehtimis  

oloihin. Kasvipeitteen  kesäinen 

kirjavuus,  mosaiikkisuus, on  pal  

jolti  seurausta  keskitalven lumen 

jakaumasta.  

Tunturipaljakan  mustavalkoi  

nen  kirjo voimistuu toukokuulla 
lumen vähetessä. Korkeuserot on 

helppo havaita. Ilman lämpötila  

laskee vajaan  asteen  100 metrin 

nousua  kohti. Talven tuulettomilla 

paukkupakkasilla  tilanne on päin  
vastainen: kylmin  ilma valuu ras  

kaimpana  alaspäin.  Keväisinä viik  
koina  saattaa  pitkään  vallita tilan  

ne,  jolloin lämpötila  on  tunturin 

juurella  ainakin päivisin  nollan 

yläpuolella  mutta tunturissa pysy  

tään pakkasen  puolella.  Maa pal  

jastuu  lumesta ja kasvukausi  alkaa 

alhaalla, mutta  tunturissa luminen 

aika  jatkuu  viikon tai kaksi  pidem  

pään. Pallaksella talvimatkailu  

sesonki  päättyy  nykyisin  vappuna, 

mutta hiihtokelejä riittää pitkälle  
toukokuuhun. Yötön yö, päivän  
kimmeltävä kirkkaus,  hankikeli ja  

hiljaisuus,  jota  säestävät vain tuu  
len humina ja  ensimmäiset muutto  

linnut,  tarjoavat  hiihtäjälle  huikai  
sevia elämyksiä.  

Toukokuun lopulla  aurinko ja  
eteläinen lämpöaalto  saavat  yliot  

teen  lumesta ja jäästä.  Tunturiku  
ruihin ja painanteisiin  aukeaa  ko  
hisevia  puroja  sellaisiinkin kohtiin,  

jotka  kesällä pölisevät  kuivuuttaan. 

Hiihtäjällä saattaa  tulla paluu  
latuun pakollisia  muutoksia. Tul  

va voi  hetkessä nousta  muutaman  

metrin laskeakseen taas yhtä  nope  
asti.  Kesäiselle retkeilijälle  tulvan 
merkit korkealla puronvarsipuissa  

antavat  ihmetyksen aihetta. 

Lämpimät  
tuulahdukset  

saattavat tehdä  kesän  

parissa  päivässä  

Tunturin juurella  Pallasjärvellä  

koivun silmut puhkeavat  hiiren  

korvalle keskimäärin 4. päivänä  

kesäkuuta. Järvi vapautuu jäästä  

muutamaa päivää  myöhemmin.  

Vaihtelu jompaankumpaan  suun-  

taan  voi olla  2-3 viikkoa. Ääri  

päivien  väli kasvukauden  alkami  

sessa  on  ollut peräti  39 vuorokaut  

ta. Hiirenkorvavaihe kestää  keski  

määrin 12 päivää,  mutta joskus  

lämpöaallon  mukana kesä  voi tul  
la parissa  päivässä.  Ylhäällä tun  
turissa  koivu saattaa  olla hiirenkor  

valla pitempään. Vihreän lehden 
aika  jää  Pallasjärvellä  keskimäärin  
71  ja tunturissa alle  60 vuorokau  

teen.  Myöhäistä  kevättä  ei välttä  
mättä seuraa  myöhäinen  syksy.  
Ankarat  olot asettavat kasvi-  ja 

eläinlajit  aika ajoin  vaativiin sel  

viytymistesteihin.  

Tunturipaljakan  kasvisto on so  

peutunut käyttämään  lyhyen  kas  
vukauden mahdollisimman tarkoin  

hyväkseen.  Lajistoon  kuuluu tyy  

pillisesti matalahkoja  ruohoja  ja 

pienilehtisiä,  ikivihreitä varpuja.  
Ne  kestävät tuulen haihduttavaa 

vaikutusta jopa  silloin, kun maa on 

jäässä.  Useiden ruohojen maan  

päälliset  osat  kuolevat talveksi,  ja 

lajeilla,  joilla  ne säilyvät  elossa,  ne 

ovat  hyvin  tiheitä maanmyötäisiä  
ruusukkeita tai patjamuodostumia.  
Tukisolukon muodostumiseen ja 

ylläpitoon  ei kulu siten  paljonkaan  

hiilihydraatteja.  Putkilokasvit  ovat 
lähes kaikki  monivuotisia ja niillä 

on varastoiva maanalainen varsi tai 

juuristo. Verso- ja kukkasilmut 
muodostuvat jo ennakolta. Siksi 

tuntureilla kukat  kukkivat  nopeas  
ti. 

Linnut  ruuhkauttavat  

ilmatien touko  

kesäkuussa  

Pulmunen on ensimmäinen 

muuttolintu Pallaksen tunturipal  

jakoilla,  ja se saapuu  jo  huhtikuun 
alussa. Järripeipon reviiriääntely,  
soinniton "ryystäminen"  alkaa tou  
kokuun  alkupuolella,  mutta  taidok  
kaammat ääntelijät  saapuvat vasta 

toukokuun lopulla. Tunturiluonnon 
riemukkainta aikaa on kesäkuun 

alku  juhannukseen  asti.  Sinirinnan, 

"Lapin  satakielen" kaihoisa kon  
sertti kuuluu silloin paju-  ja koi  

vupensaikoissa.  Käen kukunta 

säestää taaempaa. Yleisimpiin  la  

jeihin  kuuluvat niittykirvinen,  pa  

julintuja  urpiainen.  Kukat  puhkea  

vat kukkaansa  samoihin aikoihin. 

Tunturin puolikahlaajien,  etenkin 

"piippalintujen"  pikkukuovin  ja 

kapustarinnan  varoitusäänet säes  

tävät vaeltajan  matkaa vielä  myö  
hemminkin kesällä. 
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Valtakunnan metsien inventointi  

-  Kulmakivinä pitkät  perinteet  ja uusin tekniikka 
Teksti: Kari T. Korhonen 

Kuva: Erkki  Oksanen 

Suomen metsävaroja  on selvitetty  1920-luvulta lähtien 

valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI).  VMI.n 

aineistot  ja tulokset muodostavat  ainutlaatuisen tieto  

varaston  metsävaroista  ja niiden  kehittymisestä. 1920- 

luvulla tehdyn  ensimmäisen inventoinnin jälkeen  

inventointeja  on toistettu  5-20 vuoden välein. 

Uusin, koko  maan kattava  kahdeksas  inventointi 

tehtiin  vuosina 1986-1994.  Nyt  meneillään oleva 

yhdeksäs  inventointi aloitettiin  vuonna  1996 ja  se  
saadaan päätökseen  vuonna 2003. 

Laajojen  alueiden  
tilastoista 

metsävarakarttoihin 

Valtakunnan metsien inventoin  

ti tuottaa tietoa muun muassa  

maamme puuvarannosta (puuston  
määrä, laatu ja kasvu),  maankäy  

töstä,  metsien omistuksesta,  met  

sänhoidollisesta tilasta, metsien 

terveydentilasta  sekä metsäluon  

non  monimuotoisuudesta. 

rastana  ovat  maastossa sijaitsevat  
koealat. Kahdeksannessa inven  

toinnissa koko maasta  mitattiin 

• yli  70  000  koealaa  metsä-, kitu-  ja 

joutomaalla 
• yli  150  tunnusta  kultakin  koe  

alalta  

•  noin  puoli miljoonaa puuta, joista  

kirjattiin  puulaji,  läpimitta,  laatu  
luokka  ja latvuskerros  

• tarkemmin  yli  70  000  puuta, joista 
selvitettiin  muun muassa pituus,  

läpimitan ja pituuden kasvu,  

puutavaralajien osuudet  ja tuhot  

Osa koealoista on perustettu 

pysyviksi.  Mittaamalla pysyviä  

koealoja  uudelleen 5-10 vuoden 
kuluttua saadaan aiempaa luotet  

tavampaa tietoa metsien muutok  
sista.  

Inventoinnin maastoaineiston 

avulla tuotetaan metsätilastoja  sel  
laisille suuralueille kuten metsä  

keskusten toiminta-alueet tai lää  

nit. Otanta-asetelma (koealojen  

määrä ja  sijoittelu) on suunniteltu 

siten,  että  puuston  määrä ja metsä  

pinta-ala pystytään arvioimaan 
luotettavasti  yli 200 000  hehtaarin 
kokoisille alueille. 

Pienten alueiden metsävara  

tietojen  arvioimista varten  on ke  

hitetty ns. monilähdeinventointi. 
Monilähdeinventoinnilla voidaan 

laskea metsävaratilastoja  esimer  
kiksi  kunnittain tai  tuottaa  teema  

karttoja  metsällisistä muuttujista. 
Tässä laskennassa hyödynnetään  

maastossa  mitattujen koealojen  li  
säksi  Landsat TM- tai Spot  -satel  
liittikuvia ja muuta  paikkatietoa,  
kuten digitaalisia  karttoja.  

VMI:n  tuotteet  myös  

poliittisten  päättäjien  

työkaluina  

Valtakunnan metsien inventoin  

nin tuloksia julkaistaan  Metsäntut  
kimuslaitoksen Metsätilastollises  

sa  vuosikirjassa  sekä  lisäksi  muis  

sa Metlan sarjoissa.  Esimerkiksi  

yhdeksännen  inventoinnin tuloksia 

on julkaistu metsäkeskuksittain 
Metsätieteen aikakauskirja-sarjas  

sa. Näissä artikkeleissa kunkin 

metsäkeskuksen alueen metsät on 

tiivistetty  49 taulukkoon. Lisäksi  
tuloksia on laskettu samalle alueel  

le 1960-luvun alussa  tehdystä  vii  
dennestä inventoinnista lähtien. 

Näin jokaisen  metsäkeskuksen  alu  
eesta voidaan esittää metsien  ke- 



16 

hitys  viimeisen 30-40 vuoden ai  

kana.  Taulukkotietojen  lisäksi  tut  

kijat esittävät oman tulkintansa 
metsien tilasta ja muutoksista. 

VMI:n metsävaratietoja  käyte  
tään  pohjatietona  metsä- ja ympä  

ristöpolitiikassa  (esimerkiksi  kan  
sallinen metsäohjelma),  metsäta  
louden suunnittelussa suuralueta  

solla (esimerkiksi  aluelliset metsä  

ohjelmat)  sekä  metsäteollisuuden 

investointipäätöksiä  tehtäessä.  In  

ventointiaineistoja  käytetään  vuo  
sittain lukuisissa tutkimushank  

keissa  sekä  asiakkaiden tilaamissa 

erillisselvityksissä.  

Monilähdeinventoinnilla tuotet  

tuja  metsävarakarttoja  on käytetty  

muun muassa puun hankinnan 
suunnittelussa. Tämä pienempien  

alueiden metsävaratietojen  arvi  

oinnissa käytettävä  menetelmä on  
ollut käytössä  vuodesta 1990 läh  

tien. Ensimmäistä kertaa koko 

maan kattavat monilähdeinven  

tointiin perustuvat tiedot olivat 

käytettävissä  vuonna  1997, mistä 
lähtien myös  koko maan kunnit  
taiset metsävaratiedot ovat olleet 

saatavilla. Tilauksesta metsävara  

tietoja  ja -karttoja  voidaan tuottaa 

myös mille tahansa muille pie  
nehköille alueille,  esimerkiksi  yk  
sittäisille tiloille tai seutukunnille. 

Lisätietoja: 
Metla/VMI 

Kari  T. Korhonen  

Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki  

puh. (09)  857 051 

Tähän mennessä yhdeksännestä  inventoinnista on ilmesty  

nyt  seuraavat  tulosjulkaisut:  

• Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen  metsävarat  ja niiden  ke  

hitys  1968-97, Metsätieteen aikakauskirja  28/1998  
• Pohjois-Savon metsäkeskuksen  alueen metsävarat  ja niiden  kehitys  

1967-96, Metsätieteen aikakauskirja  28/1999  
• Keski-Suomen metsäkeskuksen  alueen metsävarat  ja niiden  kehi  

tys  1967-96, Metsätieteen aikakauskirja  28/1999  
• Kymin  metsäkeskuksen  alueen  metsävarat  ja niiden  kehitys  1966-  

98, Metsätieteen  aikakauskirja  38/1999 
• Älands skogar  och  deras  utveckling  1963-97, Metsätieteen  aika  

kauskirja  48/1998  
• Skogstillgängarna inom  Kustens  skogscentral  och  deras  utveckling  

1965-98  Metsätieteen  aikakauskirja  1 B/2000 

Vuoden 2000 aikana ovat odotettavissa Lounais-Suomen, 

Häme-Uusimaan ja Pirkanmaan tulosjulkaisut.  

VMI:n  tutkimus  ja  tuotekehitys  

• Valtakunnan  metsien  inventointi  on organisoitu tutkimusohjelmaksi,  

jota koordinoi  professori  Erkki  Tomppo. Tutkimusohjelma koostuu  
kolmesta  päähankkeesta. MMT Kari  Korhonen  vastaa  Metsävarojen 
inventointi  -hankkeesta eli  inventoinnin  toteutuksesta, laskennasta  ja 

tulosjulkaisuista.  Erkki  Tomppo vastaa  menetelmäkehitykseen tarkoi  
tetusta  tutkimushankkeesta.  MMT Jari Varjon vastuualueena  on 
asiakasrahoitteinen  metsävaratietopalvelu eli  VMI-tuotteiden myynti.  

• Valtakunnan  metsien  inventointia kehitetään  jatkuvasti  metsäsektorin  
kasvavia  tietotarpeita silmällä pitäen. Sekä  puuntuotantoon että ym  

päristönsuojeluun liittyvät  tietotarpeet  edellyttävät  inventoinnin ke  
hittämistä.  Tällä hetkellä  VMI:n keskeisiä  tutkimusaiheita  ovat  muun 

muassa kaukokartoituksen  käyttö  suuralueinventoinnissa, kuvaava  
spektrometri  AISA, metsien  monimuotoisuuden  inventointi sekä  
muutosten havainnointi  kaukokartoituksella.  

Esimerkki  VMI:n perinteisistä  tuloksista: metsämaan  ikäluokka  

jakaumat niissä metsäkeskuksissa,  joissa yhdeksäs  inventointi on tehty.  
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Metsäverotuksen  

siirtymäkausi 

näkyy  

puunmyynneissä 

Teksti: Ville Ovaskainen ja Pekka  Ripatti  
Kuva: Erkki Oksanen 

Metsäverotuksessa  meneillään oleva  siirtymäkausi  on  

odotetusti  näkynyt  pinta-alaverotuksen  valinneiden  

metsänomistajien  lisääntyneinä  puunmyyn  

teinä. Vuonna 2006 tapahtuva  lopullinen  

siirtyminen  myyntiverotukseen  vaikuttaa  

edelleen  puukauppaan  siirtymäkauden  

lopulla  ja  sen päätyttyä.  Monet tekijät  ovat 

kuitenkin omiaan hillitsemään vakavien 

häiriöiden syntymistä.  

Vuonna 1993 metsänomistajilla  
oli valittavanaan kaksi  eri mahdol  

lisuutta metsäverotuksessa,  pinta  

alaverotus ja myyntiverotus.  Kak  
si kolmasosaa  metsänomistajista  

siirtyi  suoraan puunmyy nti  tulojen  
verotukseen. Pinta-alaverotuksen 

valitsi kolmasosa metsänomista  

jista. Pinta-alaverotuksen valinnei  
den metsälöt olivat keskimääräistä  

runsaspuustoisempia,  ja ne edusta  

vat vajaata  40 prosenttia  metsä  
alasta. 

Metsäntutkimuslaitoksessa on 

seurattu  eri  verojärjestelmissä  ole  
vien metsänomistajien puun  

myyntejä  ja tilojen puuston  kehi  

tystä Kaakkois-Suomesta kootun 
aineiston avulla. Vuosien 1982 

1995 tiedot on koottu yhdenmu  
kaisesti  samoilta tiloilta. Vuosien 

1996-1998 tiedot perustuvat uu  

teen  otokseen  ja  puustotiedot  aiem  

man tilakohtaisen maastoinven  

toinnin sijasta  VMI:n monilähde  
inventointiin.  

Pinta-alaverotuksen  

valinneiden  tilojen  

puunmyynnit  
kasvoivat  reippaasti  

tyivät selvästi  omistajien  käyttä  

essä siirtymäkauden tarjoamaa 
mahdollisuutta realisoida hakkuu  

ikäisiä metsiään ennen myynti  

veron piiriin siirtymistä. Vaikutus 
oli yllättävänkin  voimakas: Kaak  
kois-Suomessa pinta-alaverotuk  

sen  valinneilta tiloilta myytiin  vuo  
sina 1993-1995 keskimäärin 5,7 

m
3/ha/v, mikä ylittää vuosien 

1982-1992 keskimääräiset myyn  
nit kolmella neljäsosalla  (Ovaskai  

nen & Ripatti,  Metsätieteen aika  

kauskirja  2/1998).  

Myyntiverotukseen  siirtyneet  

puolestaan  myivät  vuosina 1993- 
1995 noin 3  m3/ha/v eli saman ver  

ran  kuin ennenkin. Tämä ei ole yl  

lättävää,  sillä teoreettisten tulosten 

mukaan suhteellinen myyntivero ei  

juuri vaikuta  puuston edullisim  

paan realisointiajankohtaan,  mikäli 

veroaste  pysyy  vakaana. 

Sama  myyntitahti  

jatkunut,  puustojen 
erot pienentymässä  

Kysyntätilanteen  pysyessä  hy  

vänä  hakkuut ovat  jatkuneet  pin  
ta-alaverotuksen valinneilla tiloil  

la vilkkaina jo useita vuosia, eri  

tyisesti  päätehakkuut.  Alkaako  in  

nostus  "veroleimikoihin" jo laan  

tua esimerkiksi hakkuumahdolli  

suuksien ehtymisen  vuoksi? 

Tuoreen metsänomistaja-aineis  

ton  mukaan pinta-alaverotettujen  
suhteellinen puunmyyntiaktiivi  

suus  näyttää jatkuneen viime vuo  
siin  saakka lähes siirtymäkauden  
alkuvuosien tasolla. Vuosina 

1996-1998 Kaakkois-Suomen pin  
ta-alaverotuksen valinneiden tilo  

jen myynnit  hehtaaria ja vuotta  
kohti olivat  edelleen 1,7-kertaiset  

myyntiverotuksen valinneisiin 
nähden. Vastaava  suhde oli vuosi  

na  1993-1995 noin 1,9. 

Kaakkois-Suomen tiedot viit  

taavat  kuitenkin siihen,  että  huo  

mattava osa pinta-alaverotuksen  
valinneiden tilojen  "ylimääräisis  
tä" hakkuumahdollisuuksista on 

nyt  käytettyjä  tilanne on tasaantu  

massa.  Siirtymäkauden  alussa  nii  
den välittömät hakkuumahdolli  

suudet hehtaaria kohti olivat lähes 

kolmasosaa ja puuston  keskitila  

vuus neljäsosaa  suuremmat  kuin 

myyntiveroon siirtyneillä.  Vuoden 
1998 metsävaratietojen  mukaan 

puuston keskitilavuus  näyttää  pin  
ta-alaverotuksen valinneilla tiloil  

la pienentyneen,  myyntiverotuk  

seen siirtyneillä  taas  lievästi kas  

vaneen. Puuston keskitilavuuden 

ero  on näin ollen selvästi  tasoittu  

nut  noin viiteen prosenttiin.  
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Mitä tapahtuu 

siirtymäkauden  

lopulla  ja  sen  

päätyttyä?  

Pinta-alaverotuksessa olevat 

metsänomistajat  siirtyvät myynti  

verotukseen vuosien 2005-2006 

vaihteessa. Tulossa oleva muutos 

on herättänyt  arvailuja  toisaalta 

hinnat romahduttavasta ylitarjon  

nasta  siirtymäkauden  lopussa,  toi  

saalta  tarjonnan  romahtamisesta ja 

teollisuuden puunsaantivaikeuk  
sista vuoden 2005 jälkeen.  

"Mattimyöhäiset"  voivat luoda 

jonkin  verran  ylimääräistä  tarjonta  

painetta siirtymäkauden  loppu  

vuosille,  mutta  kovin  suurta  tarvet  

ta viime hetken paniikkimyyn  
teihin ei jääne.  Pinta-alaveron va  
linneet metsänomistajat  aloittivat 

hakkuumahdollisuuksiensa tehos  

tetun  käytön  muun muassa  uudis  

tusalojen verovapauden  kannus  
tamina heti siirtymäkauden  alusta. 

Tilaryhmien  ero  puuston määräs  

sä  näyttää jo tasoittuneen melkoi  

sesti, ja  siirtymäkautta  on edelleen 

jäljellä  useita vuosia. 

Vuoden 2005 jälkeen  pinta-ala  
verotuksesta myyntiverotukseen  

siirtyvien  metsänomistajien  puun  

tarjonta arvattavasti  supistuu  ver  

rattuna  siirtymäkauteen,  joka on 

merkinnyt tilapäistä  kannustinta 

puunmyynneille.  Vuonna 2006 tä  
mä poikkeustila  päättyy, ja lisäksi 

"ylimääräiset" hakkuumahdol  
lisuudet tulevat siirtymäkaudella  

käytetyiksi.  Sekä siirtymäkauden  
alun kokemusten että  teoreettisten 

tulosten perusteella  voidaan kui  
tenkin arvioida, että normaaliti  

lanteeseen päästään  varsin nopeas  
ti. 

Myyntiverotukseen  siirtyneiden  ja  pinta-alaverotuksen  valinneiden 

tilojen  puunmyynnit  (m3/ha/v)  ja  puuston keskitilavuus (m'/ha) 
Kaakkois-Suomessa 1982-1998. 

Muutosten  ennakointi  

vaimentaa  vaikutuksia  

Monet tekijät  vaimentavat tar  

jontavaikutuksia,  jotka syntyvät  

ennen ja jälkeen  myyntiverotuk  

seen siirtymistä.  Metsänomistajien  
odotukset kantohintojen  ja kysyn  

tä-tarjontatilanteen vaihteluista 

ovat  tässä merkittäviä. Myyntive  
rotuksessa  jo olevat  metsänomis  

tajat  voivat ennakoida myyntive  
rotukseen siirtyvien  käyttäytymis  

tä. He voivat lykätä  omia myyn  

tejään  siirtymäkauden  lopulla,  jol  
loin on todennäköisesti ylitarjon  

taa pinta-alaverotuksen  valinnei  

den "viime hetken myyntien"  ta  

kia ja palata taas  voimakkaammin 
markkinoille vuoden 2005 jälkeen,  

jolloin tarjonta  jälleen  supistuu.  

Myös  ostajapuoli  voi varautua  
etukäteen tarjonnan  muutoksiin. 

Sopeutumista  helpottavat muun 

muassa ostajien pystyvarastot,  

tuontipuu  ja  omat metsät sekä  vii  
me vuosina lisääntyneet  pitkäai  

kaiset  osto- ja myyntisopimukset.  

Kuten ns.  Y2K-ilmiö osoitti,  etu  

käteisvalmistautuminen voi paljol  

ti eliminoida ongelmat.  Vaikutus  

ten suuruus  riippuu kuitenkin pal  

jon vuosien 2005-2006 suhdanne  

vaiheesta eli  puuntarpeesta. 

Lisätietoja:  
Pekka  Ripatti  ja Ville  Ovaskainen  

Metla/Helsingin tutkimuskeskus  

Unioninkatu 40 A, 00170  Helsinki  

puh. (09)  857  051  

menovinkit sivulta 11 

massa Kolin luonnosta kertovan 

multi visioesityksen.  Luontokes  
kuksen  luontopuodissa  voi mais  
tella yrttiteetä ja ostaa  paikallisia  

käsityötuotteita.  
Kolin näköalapaikat  kiehtovat 

yhtä  paljon  tämän päivän  retkei  

lijää kuin ne kiinnostivat kareli  

aanitaiteilijoita  sata  vuotta  sitten.  
Kolin kansallispuistossa  kasken  

poltto  on yhä  elävää kansanperin  

nettä, uusi kaski  poltetaan joka 
vuosi kesäkuun alussa. Kukkivat  

ahot  kertovat  menneitten aikojen  

kaskikulttuurista. 

Kansallispuisto  on monipuoli  

nen retkeilykohde.  Alueella on 

viitoitettuja polkuja  yhteensä  noin 

90  kilometriä. Polkuverkko,  palve  

lupisteet  ja parhaat  näköalapaikat  

on kuvattu Kolin kesämatkailu  

kartassa. Lapsiperheille  sopiva 
reitti on muun muassa  luontopol  

ku Kasken Kierros,  joka alkaa 

Kolin satamasta ja  kiertää ruista  ja 

naurista kasvavat  viime vuosien 

kasket.  Vaativampien  vaeltajien 
suosiossa on vaaramaisemissa pol  
veileva Herajärven  Kierros. Kan  

sallispuiston  retkeilykarttaa  myy  
vät Luontokeskus Ukon lisäksi  

paikalliset opastuspisteet.  

* Lisätietoja:  
Kolin  kansallispuisto/Luontokeskus  
Ukko 

Puh. (013) 6888  400, faksi  (013) 
6888  401. 

Internet:  http://koli.metla.fi  

Aukioloajat: 

-  Sesonkiaikoina  (viikot  8-13 ja 24-  

3)  joka päivä  klo  8-18 
-  Muina  aikoina  joka päivä klo  10-  

17 

SOLBÖLE 

Metlan Solbölen tutkimusaluees  

sa  voi tutustua  metsäntutkimukseen 

luonnonkauniissa rannikkomai  

semassa  tammivyöhykkeen  pohjoi  
simmassa osassa.  Tutkimusalueen 

toimipaikan  pihalta  lähtee neljä kau  
nista  luonnonreittiä, jotka  kertovat 
alueella tehtävästä tutkimuksesta ja 

metsien erityispiirteistä.  
Vuonna 1996 avatut Käring  

vikenin ja Lökuddenin reitit esit  
televät  jalojen lehtipuiden  ja met  

sien monimuotoisuuden tutkimus  

ta, ja niiden varrella on mahdolli  

suus tutustua  alueelle tyypillisiin  

reheviin lehtoihin ja niiden kasvil  

lisuuteen. Puulajipuistoon  suun  

tautuvat Lövsvedenin ja Stors  
vedenin reitit kertovat  ulkomaisten 

puulajien  viljelystä  ja  tutkimukses  

ta. Solböleen on istutettu vuodesta 

1926 lähtien kaikkiaan 68 havu  

puulajia,  joista  on jäljellä 49. 

Solböleen voi tutustua  joko oma  

toimisesti tai opastetussa ryhmäs  

sä.  Opasvihkosia  saa  Metlan Van  

taan  tutkimuskeskuksesta  tai  Sol  

bölestä. Opastetun  kierroksen  voi 
tilata Solbölen tutkimusalueesta. 

* Lisätietoja:  
Solbölen  tutkimusalue/Kaija Puputti  

puh. 019-244  2604 

sähköposti:  kaija.puputti@metla.fi  

RUOTSINKYLÄ 

Ruotsinkylän  tutkimusalue on 

yksi  Vantaan tutkimuskeskukseen 
kuuluvista Metlan eteläisistä tut  

kimusalueista. Tutkimusalue aloitti 

toimintansa vuonna  1923. Ensim  

mäisten vuosikymmenten  suurim  

pia  hankkeita oli ulkomaisten puu  

lajien  viljely. Näiden koeviljelmien  
avulla pyrittiin  selvittämään, miten 
eri puolilta  maailmaa Suomen il  

mastoa  vastaavista olosuhteista ko  

toisin olevat  lajit  menestyvät  meillä. 
Tällä hetkellä  Ruotsinkylässä  kas  

vaa 40 eri puulajia,  jotka  jakaan  

tuvat  yli  60:een havupuiden  ja  pajut  
mukaan lukien 90:een lehtipuiden  

lajiin, alalajiin,  muunnokseen ja 
muotoon.  Tutkimusalueessa sijait  

seva  kenttäasema palvelee  pääasi  

assa  ympäristönmuutokseen  liitty  

vää  tutkimusta. 

Matkailijalle  Ruotsinkylän  alu  

eesta  löytyy  tiivistä tietoa kahdes  

sa pisteessä  sijaitsevista  tieto  
tauluista. Lisäksi  kenttäaseman lä  

heisyydessä  on  viisi  mielenkiin  
toista  reittiä. 

•  Paratiisinmäen reitti, 1,8 kilomet  

riä.  Reitin  varrella runsaasti  ulko  

maisia  puulajeja ja puiden 
erikoismuotoja. 

• Lehtikuusimäen reitti, 6  kilomet  

riä.  Reitillä  eri  lehtikuusilajien 
metsiköitä.  

• Lymypirtin reitti, 4  kilometriä. 
Rauduskoivu-,  siperianpihta-,  
saarni-  ja  okakuusiviljelmiä.  

• Suomisensuon  reitti, 6 kilometriä. 

Reitin  varrella  turvemaiden puus  

ton uudistamisen  ja kasvatuksen  
kokeita.  

• Pirunkorven reitti, 6  kilometriä.  

Ulkomaisia puulajeja  ja  komea  
luontainen  tervaleppämetsikkö. 

* Lisätietoja: 
Metla/Vantaan  tutkimuskeskus,  puh. 

(09) 857  051  sekä Ruotsinkylän  

kenttäasema, puh. (09) 827 4420. 

Esitteet: 

- Ruotsinkylän  esite  (ilmainen)  
- Ruotsinkylän tutkimusalueen  

kohdeselosteet  -kirja  

(maksullinen)  
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Markkinakatsaus 

Teksti:  Riitta Hänninen 

ja Susanna Laaksonen-Craig  

Suhdanteet 

kuumina metsä  

teollisuudessa  

Suomen metsäteollisuudelle tär  

keän  Euroalueen talouskasvu oli 

vielä viime vuoden alkupuolella  

heikkoa, mutta vuoden lopussa  
taloudet piristyivät. Tänä vuonna  
talouskasvu kiihtyy  ja vuosi näyt  

tää  ennusteiden mukaan ensi vuot  

ta paremmalta. Euroalueen hyvä  

talouskehitys  perustuu heikkoon 

euroon  ja toisaalta myös  muun 
maailmantalouden edelleen jatku  

vaan hyvään  kasvuun.  Talouskas  

vun myötä metsäteollisuustuot  
teiden kysyntä  Euroopassa  on kas  

vanut ja hinnat ovat  nousseet.  

Euroalueen hieman yli 3 pro  
sentin talouskasvu on kuitenkin 

esimerkiksi Yhdysvaltain  4,5-5 

prosentin  vuotuista kasvua  alhai  

sempi ja eurovaluutta onkin  hei  

kentynyt  sekä  Yhdysvaltain  dolla  
riin että  muihin viennin kannalta 

tärkeisiin valuuttoihin nähden. 

Euro on heikentynyt  viime vuoden 
tammikuusta kuluvan vuoden huh  

tikuuhun suhteessa dollariin perä  
ti 21,  suhteessa englannin  puntaan 
14 ja suhteessa Ruotsin kruu  

nuunkin 9  prosenttia. 

Euroalueen talouskasvun kiih  

tyessä  Euroopan  keskuspankki  on 

inflaation  pelossa  nostanut ohjaus  
korkoaan jo useamman kerran  

myös  kuluvana vuonna, mutta kor  
kotaso on silti vielä USAn tasoa 

tuntuvasti matalampi.  Euron heik  
kenemisen suhteessa dollariin voi  

daan arvioida  laantuvan vasta kun 

näiden suurten talousalueiden ta  

louskasvu  ja korkotaso  tulevat lä  
hemmäksi toisiaan. Suomen met  

säteollisuustuotteiden viejille  eu  

ron heikkeneminen suhteessa dol  

lariin ja puntaan on tuonut  va  

luuttakurssihyötyä.  Euroalueen ul  

kopuolelle  menee  
Suomen paperin  

g viennistä  51  pro  
. senttiä ja sahata  

varan viennistä 50  

prosenttia.  

Sahatavara  

teollisuudessa  

tuotanto ja hinnat  
nousevat 

Euroopan  viime vuoden alku  

puolen heikon talouskehityksen  
vuoksi Suomi suuntasi sahatavaran 

vientiään Euroopan  ulkopuolisiin  
maihin, joihin vienti viime vuon  

na kasvoi  16 prosenttia.  Esimerkik  
si Japaniin,  joka on  Euroopan  

sahatavaramarkkinoiden tasapai  

non kannalta tärkeä vientimaa, 

Suomen vienti kasvoi  noin 60 pro  
senttia. Viennin kasvua  Japaniin  on  

auttanut myös heikko euro,  joka 

viime vuoden tammikuusta kulu  

van vuoden huhtikuuhun on hei  

kentynyt  24 prosenttia  suhteessa  

jeniin. 

Viime vuoden lopussa  alkanut 

Euroopan  kysynnän  piristyminen  

on jatkunut vuoden 2000 ensim  
mäisellä neljänneksellä. Esimer  
kiksi Saksassa  lamassa  olleen ra  

kennustuotannon on  ennustettu  tä  

nä  vuonna kasvavan  ja Ranskassa  
talonrakentaminen kasvaa  parhail  
laan vuositasolla yli 10 prosenttia. 
Iso-Britannian markkinoilla yksi  

tyisten rakennnustilausten kasvu  

on kiihtynyt,  mutta epävarmuutta  
talouteen tuo vahva punta, joka  on  

heikentänyt  maan vientikehitystä.  

Kysynnän  piristyminen  Euroo  

pan markkinoilla vuoden 2000 al  

kupuolella  on  nostanut  Suomen 

vientihintoja  edelleen ja koko  puu  
tavarateollisuuden viennin hinta  

indeksi  on alkuvuonna kohonnut 7 

prosenttia  viime vuoden vastaa  

vaan aikaan verrattuna.  Euroopan  
markkinoiden hintatasoon on vai  

kuttanut myönteisesti  US  An ja Ja  

panin  hyvä  kuusisahatavaran ky  

syntä,  joka yhdessä  euron va  

luuttakurssikehityksen  kanssa  on 

vähentänyt  Pohjois-Ameri  
kasta tulevaa tarjontapai  

netta Eurooppaan.  Suomen 
kuusisahatavaran viennin 

yksikköhinta  nousikin vii  

me vuonna 7 prosenttia,  
kun  taas  mäntysahatavaran  
hinta aleni.  Euron kehitys  

on alentanut myös  Ruotsin 

kilpailukykyä  eurooppalai  
siin tuottajiin  nähden. 

Suomen sahatavaran 

tuotanto  nousi  kuluvan vuo  

den ensimmäisellä neljän  

neksellä 13 prosenttia  ver  

rattuna  viime vuoden vas  

taavaan  aikaan. Tuotantoa 

on nostanut  osaltaan koti  

maassa  jatkunut  rakentami  

sen  kasvu.  Vientimaiden ja 

aikaisemmin oli 90 prosenttia.  
Markkinasellun tuotanto  Suomes  

sa on sitävastoin laskenut  lähes 6 

prosenttia.  Runsas  kysyntä  ja tuo  

tannon rajoittaminen  onkin johta  

nut  sekä  tuottajien  Norscan  että  ku  

luttajien  Utipulp  varastojen  piene  
nemiseen vuoden alusta lähtien. 

Sellun kysynnän  tarjontaan  näh  
den voimakkaan kasvun ansiosta 

selluntuottajien on ollut helppo  
saada hinnankorotuksia läpi  ja sel  
lun hinta onkin noussut  rajusti vii  
meisen 12 kuukauden aikana. Jopa 
vuoden alusta laskettuna havu  

sellun hinta on noussut  toukokuun 

alkuun mennessä  lähes 8  prosent  
tia yli 670 dollariin ja lehtisellun 
hinta on noussut  yli 17  prosenttia  

yli 680 euroon. Heikosta eurosta  

johtuen sellun markkamääräiset 
hinnat ovatkin saavuttaneet  vuo  

den 1995 huippuhinnat.  Sellun hin  

nannousu onkin ollut niin rajua, 
että toisin kuin amerikkalaiset tuot  

tajat, suomalaiset ja ruotsalaiset 

tuottajat ovat toivoneet maltilli  

sempaa kehitystä,  jotta vältyttäisiin  

hintojen yhtä  nopealta  romahduk  
selta. 

Paperimarkkinoiden  tilanne on  

hyvin  samansuuntainen sellumark  
kinoiden kanssa.  Voimakas kysyn  
tä on nostanut  hintoja,  mutta  mal  
tillisemmin kuin sellussa. Sanoma  

lehtipaperin hinta on noussut  yli  6 

prosenttia, aikakauslehtipaperin  
hinta lähes  5  prosenttia  ja hieno  

paperien  jopa  yli 16 prosenttia  vii  
meksi kuluneen vuoden aikana. 

Vaikka hienopaperien  hintojen  

nousu on  ollut merkittävää, mark  

Havu-  ja  lehtisellun  hintakehitys  

kotimaan kysyntänäkymien  pysy  

essä  hyvinä  sahatavaran  tuotannos  

sa on mahdollista saavuttaa  kulu  

vana vuonna 12 miljoonan  kuutio  
metrin uusi tuotantoennätys.  Vien  

tikysynnän  voimistuessa myös sa  
hatavaran viennin yksikköhinnat  

ovat hieman nousseet.  Kannatta  

vuuden kehitystä  heikentää kuiten  
kin  kustannusten kohoaminen. Jos 

kysyntänäkymät  ja markkina  

tasapaino  pysyvät  hyvinä,  myös 
sahatavaran hintakehitys  voi  jatkua  
suotuisana koko  loppuvuoden.  

Sahatavaran hintakehitykselle  

Euroopassa  on  kuitenkin myös  nä  

kyvissä  uhkatekijöitä. Japanin  

talouskehitys  on edelleen epävar  

maa  ja  Euroopan  keväällä  sattuneet  

suuret  myrskytuhot  voivat lisätä 
sahatavaran tarjontaa.  Toistaisek  
si  myrskytuhot  ovat  kuiten vaikut  

taneet lähinnä sahahakkeen hin  

taan  myrskystä  kärsineillä alueil  
la. 

Sellun  ja paperien  
hinnat  vahvassa  

nousussa  

Talouksien kasvu  on  lisännyt  

myös  kemiallisen metsäteollisuu  
den tuotteiden kysyntää.  Paperin  

tuotanto  Suomessa on noussut lä  

hes 12 prosenttia  ja kartongin  tuo  

tanto lähes 8 prosenttia  vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä  ver  

rattuna  viime vuoden ensimmäi  

seen neljännekseen.  Paperiteolli  
suuden kapasiteetin  käyttöaste  on  

samaan  aikaan noussut  keskimää  

rin 97 prosenttiin,  kun se vuotta  
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kinasellusta  riippuvaiset  tuottajat 
eivät  ole kuitenkaan pystyneet  siir  
tämään sellun hinnan noususta  

johtunutta nopeaa kustannusten 

nousua  omiin hintoihinsa,  mikä on 

näkynyt  hienopaperin  tuottajien 
katteissa.  

Markkinahakkuut  1990-1999  

Talouksien jatkaessa kasvuaan 

sellu-ja  paperiteollisuuden  kannat  

tavuuden oletetaan säilyvän  loppu  
vuonnakin ensimmäisen neljän  
neksen tasolla. Alkuvuonnahan 

Stora  Enso, UPM-Kymmene  ja 
Metsä-Serla saavuttivat noin 8 mil  

jardin yhteenlasketun  liikevoiton 

yli kaksinkertaistaen sen edellis  
vuoden alkuun verrattuna. Vaka  

vimpia  uhkatekijöitä  sellu- ja pa  

periteollisuudessa onkin erittäin 

nopea hintojen  nousu,  mikä saat  

taa  johtaa  kysynnän  supistumiseen  

ja  kalliiden paperilaatujen  korvaa  
miseen halvemmilla. 

Metsätilastollinen 

tietopalvelu  

Elina Mäki-Simola ja 

Martti Aarne 

Alkuvuoden  

lakot  söivät  

hakkuita 

Metsäteollisuustuotteiden ky  

syntä  jatkui  vahvana  myös  tämän 
vuoden ensimmäisellä neljännek  
sellä. Metsäteollisuuden tuotanto  

kasvoikin tammi-maaliskuussa 

selvästi (11  %) viimevuotista suu  
remmaksi. 

Markkinahakkuita tehtiin vuo-   

den neljän  ensimmäisen kuukau-   
den aikana samaan tahtiin kuin   

vuosi sitten. Tosin maaliskuinen  

metsäkoneenkuljettajien  lakko ja   
huhtikuinen paperiteollisuuden   
lakko hidastivat hakkuutahtia. Il-  

man lakkoja  hakkuiden määrä  oli-   
si vuosikolmanneksella noussut   

ennätykselliseksi.   

Kaikkiaan tammi-huhtikuussa  

hakattiin markkinapuuta  21,3 mii- 

Joonaa kuutiometriä. Yksityis  

metsistä kaatui puuta  19,2 miljoo  

naa kuutiometriä,  mikä oli yhden  

prosentin  vähemmän kuin vastaa  

vana aikana vuosi sitten. Muiden 

metsänomistajaryhmien  -metsäte  

ollisuuden ja Metsähallituksen -  
metsissä hakkuut lisääntyivät.  
Metsäteollisuuden korjuumäärä  
kasvoi  lähes viidenneksen ja Met  
sähallituksen kahdeksan prosent  
tia. 

Alkuvuoden hakkuista oli 

tukkipuuta  9,9 ja kuitupuuta  11,4 

miljoonaa kuutiometriä. Kuusi  
sahatavaran vahva kysyntä  kasvatti  
kuusitukkien hakkuumäärää neljä 

prosenttia  viime vuodesta. Män  

tytukkien  hakkuut supistuivat  kah  
deksan prosenttia. Kuitulajeista  
kuusikuidun korjuumäärä  kasvoi  

pari prosenttia  ja mäntykuidun  

määrä laski  prosentin.  

Puukauppa  

huippuvauhdissa  

Puukauppaa  on tänä vuonna 

käyty  ennätysvauhdilla.  Tammi  
huhtikuussa metsäteollisuus osti  

yksityismetsien  puuta 11,6  miljoo  
naa kuutiometriä. Tällaisiin alku  

vuoden ostomääriin ei päästy ker  
taakaan 1990-luvulla. Huhtikuun 

lopussa  teollisuus oli yli 3 miljoo  

naa kuutiometriä viimevuotista 

ostotahtia edellä. Toukokuussa 

puukauppa  on  hieman hiipunut,  ja 
viikoittaiset ostomäärät ovat laske  

neet  0,4-0,5 miljoonaan  kuutio  
metriin eli noin puoleen  talvi  
kuukausien ostoista.  

Raakapuun  kysyntä  on painot  

tunut  kuusivaltaisiin päätehakkuu  
leimikoihin. Kuusitukkia on tänä 

vuonna ostettu noin 60 prosenttia 
enemmän  kuin  viime vuonna. Ku  

luvan vuoden puukaupalle  on omi  

naista, että  entistä suurempi  osa 
teollisuuden puusta tulee pysty  

kaupoista.  Hankintapuun  osuus  on 

painunut  alle 20  prosentin  yksityis  
metsien puukaupoista.  

Loppukesällä  1999 alkanut kan  

tohintojen  nousu  jatkui  huhtikuun 

loppupuolelle  asti.  Kuusitukin  hin  

ta on  pitänyt  senkin  jälkeen,  mutta 
muiden puutavaralajien  kantohin  

nat ovat kääntyneet  ainakin väli  
aikaisesti hienoiseen laskuun. Pu  

dotusta huhtikuun huippuhinnoista  

on 2-3 markkaa kuutiolta. Kuusi  

tukista maksetaan kuitenkin tällä 

hetkellä noin 9 markkaa kuutiolta 

enemmän kuin vuoden alussa. 

Mäntytukkikuutiolta  vastaava  nou  

su on 4 markkaa.  

Raakapuun  kysyntä  yksityis  
metsistä pysynee jatkossakin  hyvä  

nä, sillä metsäteollisuuden korkea  

suhdanteen ennakoidaan jatkuvan.  
Vaikka  puukauppa  on  käynyt  huip  

pukierroksilla,  teollisuuden arvioi  

masta  koko  vuoden ostotarpeesta  
oli  toukokuun lopussa  koossa  vas  

ta  noin kolmannes. Näköpiirissä  on 
vilkas puukauppasyksy.  

Koko maan keskimääräiset 

kantohinnat toukokuun lopus  

sa  2000 

(Suluissa  hinnat vuoden alussa)  

mk/m
3  

Mäntytukit 280 (276)  
Kuusitukit 260 (252)  
Koivutukit 270 (269) 

Mäntykuitupuu 88 (88) 

Kuusikuitupuu  134 (134) 

Koivukuitupuu  87 (88) 
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Kostamuksen  päästöt  

yhä  uhka  lähimetsille  

Yhteistyönä venäläisten  tutkijoiden 
kanssa  toteutetussa  projektissa  kar  

toitettiin Kostamuksen  ja Kainuun  
alueille  tulevaa laskeumaa  ja sen 
vaikutuksia  näiden  metsien  

terveydentilaaan. Päästöt  nostivat  
etenkin  rikin, raudan  ja kalsiumin 

laskeuma-arvoja Kainuussa  saakka.  

Savukaasujen puhdistuslaitteet,  jotka 
huomattavasti  alentaisivat  etenkin  

rikkilaskeumaa, puuttuvat edelleen  
tehtaan  piipuista.  

Poikolainen, J. &  Lippo, H. 2000.  
Kostamuksen  rautapellettitehtaan 

päästöjen  vaikutus laskeumaan  Kos  
tamuksen  ympäristössä  ja Kainuus  

sa. MT 759. 33 s. ISBN 951-40-  

1716-1.  ISSN 0358-4283. Hinta  50 

mk. 

Uhkaako  matkailu  

luonnonsuojelualueiden  
luontoa  ja kulttuuria?  

Muun  muassa tähän  kysymykseen  

löytyy vastaus  kokoomateoksesta,  

johon on koottu  Rovaniemellä  pide  

tyn 'Luonto  ja Matkailu' -seminaarin  
esitelmät. Julkaisun tarkoituksena  on 

herättää keskustelua  luonnonsuoje  

lun, matkailun  ja luonnon  suhteesta.  

Monipuolisesta  seminaarin  tarjon  
nasta ovat esimerkkeinä: 

• Uhrataanko  luonnonsuojelualueet 

matkailulle? 

• Yhteiskunnalliset-, taloudelliset  

ja luontoarvot  kansallispuistoissa  

ja luonnonsuojelussa 
• Luonnonsuojelu ja ekologinen 

kestävyys  vuonna 2010  
• Luonnonsuojelupolitiikka 

matkailukäytön  ohjaajana 
• Liikenneongelmat 

kansallispuistoissa  

Saarinen, J.,  Jortikka, S. &  Virta  

nen,  E. (toim.) 2000. Luonto, mat  
kailu  ja luonnonsuojelu. MT 760.  
130 s. ISBN 951-40-1717-X.  ISSN 

0358-4283.  Hinta  120 mk. 

Pienpuuta  

puunjalostus  
teollisuuteen  

Puun  jatkojalostajat  ovat  kaivanneet  

pienpuututkimuksia,  jotka olisivat  
suunnattuja nimenomaan  mekaani  

sen jatkojalostuksen käyttöön.  Tässä  

esiselvityksen  loppuraportissa on 

ryhdytty  täyttämään 
näitä  toiveita.  Julkai-  

I sun tekijöinä ovat 
Metlan  Joensuun  

tutkimusasema ja 
VTT rakennus  

tekniikka.  Julkaisusta  

löytyy seuraaviin 

avainsanoihin  liitty  
vää  asiaa:  harvennuspuu, pienpuu, 

puunhankinta, sahaus,  jatkojalostus,  

ympäristörakentaminen, puun laatu, 

korjauskustannukset,  liimapalkki,  

liimahirsi, pyöröpuutuotteet,  piha  

rakentaminen jne. 

Boren, H. 1999.  Pienpuun käytön  li  

sääminen mekaanisessa  puunjalos  
tusteollisuudessa.  Esiselvityksen  

loppuraportti. MT 761.  58  s. ISBN 

951-40-1718-8. ISSN 0358-4283.  

Hinta  50 mk. 

Harvennuskoivun  

tuotos korvaa  kuusen  

kasvutappiot  

Väitöskirjatyössä  on tarkasteltu  kuu  
si-koivu  sekametsän  ja kaksijaksoi  

sen sekametsän  kasvattamisen  kil  

pailukykyä  puhtaan viljelykuusikon  
kasvattamiselle.  Lähestymistapana 
on käytetty  metsiköiden  ja puiden  

kehityksen  mallinnusta  ja vaihto  
ehtovertailua  mallien  välillä. Vertai  

lussa  käytettiin  kriteerinä  taimien  

puuntuotannollista arvoa, jonka osa  

tekijöinä ovat  
• taimikon tiheys 
• kokojakauma 
• puulajisuhteet 
• toimenpiteiden tarve  
• kustannukset  

• puuntuotoskyky  
• taloudellinen  kannattavuus 

Valkonen, S.  2000.  Kuusen  

taimikon kasvattamisen vaihtoehdot 

Etelä-Suomen kivennäismailla.  Puh  

das  kuusen  viljelytaimikko,  vapau  

tettu alikasvos  ja  kuusi-koivu  seka  
taimikko. MT 763. 83 s + 4 osa  

julkaisua.  ISBN 951-40-1721-8.  

ISSN 0358-4283.  Hinta 100  mk. 

Harmaalepän  
mahdollisuudet?  

Väitöskirjatutkimuksen  tarkoitukse  

na oli  selvittää,  mitkä ovat harmaa  

lepän mahdollisuudet  mekaanisessa  

puunjalostusteollisuudessa. Mahdol  
lisimman  perinpohjaisen lopputulok  

sen varmistamiseksi  tehtiin muun 

muassa seuraavia  tutkimuksia: 

• kartoitettiin  harmaalepän markki  

nat Suomessa  ja Saksassa  
• tutkittiin  puuaineen ja sahatavaran 

laatu  luonnostaan  syntyneissä  suo  

malaisissa leppämetsiköissä 
• laskettiin  harmaaleppätukkien tila  

vuus  ja  laatufunktiot  
• selvitettiin  harmaalepän puutava  

ran jalostusarvot  

Kärki,  T.  2000.  Grey alder  (Alnus  
irtcana )  as a raw  material  for 
mechanical  wood processing  in Fin  
land.  MT 764.  48 p.  + 5  osa  

julkaisua.  ISBN 951-40-1722-6.  
ISSN 0358-4283.  Hinta  50 mk. 

ohessa  pidettiin  yksi  seminaaripäivä, 

jonka esitelmät  on koottu  tähän  jul  
kaisuun.  

Poteri, M. (toim.) 2000.  Pohjoismai  

sen taimitarharetkeilyn 6.-8.9.1998 
esitelmät  Suonenjoen tutkimusase  
malla.  MT 766.  54 s. ISBN 951-40- 

1726-9. ISSN 0358-4283.  Hinta  50 

mk. 

Tukkipuumarkkinat  vs. 

kuitupuumarkkinat  

Metsäsektorin  kilpailuolosuhteita 
koskevaan  verraten  suppeaan  

kirjallisuustarjontaan  on tullut odo  

tettu  julkaisu,  joka käsittelee  muun 

muassa tukkipuu- ja  kuitupuu  

markkinoiden  kilpailullisia  eroja. Li  
säksi  selvitellään  raakapuu  
markkinoita  ja metsäteollisuuden  
vientimarkkinoita  kilpailuteemaan  

peilaten.  Tulosten  mukaan  merkkejä 

epätäydellisestä kilpailusta  kotimaan  

raakapuumarkkinoilla on olemassa. 

Pajuoja,  H. (toim.)  Kilpailu  puu-  ja 

vientimarkkinoilla.  MT 771. 119 s. 

ISBN  951-40-1731-5.  ISSN 0358- 

4283. Hinta 70 mk. 

Onnistuuko  

pellonmetsitys  Itä-  
Suomessa?  

Kysymykseen  löytyy vastaus  

väitöskirjajulkaisusta,  jossa tutkittiin  

1970-ja 1980-luvuilla  istutettuja 

pellonmetsitysalueita  Pohjois-Savos  
sa  ja Pohjois-Karjalassa.  Tutkimus  
kohteena  olivat erityisesti  

metsitystuloksen  onnistuminen ja 
siihen  vaikuttaneet tekijät,  puiden 

kasvatuskelpoisuus,  maan ominai  
suuksien  vaikutus taimien  kehityk  

seen sekä  puiden tekninen  laatu.  
Puolet  tutkituista  kohteista  oli  

kivennäismaa-  ja  toinen  puoli turve  

maapelloilla.  

Hynönen,  T.  2000.  

Pellonmetsityksen  onnistuminen Itä- 

Suomessa.  MT  765. 90 s + 4 osa  

julkaisua.  ISBN 951-40-1725-6.  

ISSN  0358-4283. Hinta  100 mk. 

"Naapurit"  

taimitarharetkeilyllä  

Suomessa  

Suonenjoella järjestettiin  syksyllä  
1998  pohjoismainen taimitarha  

retkeily,  johon osallistui  lähes  60  
alan  ammattilaista  kaikista  pohjois  
maista.  Retkeilyn  teemana oli metsä  
puiden taimien laatu.  Retkeilyn  
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