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Sisältö  

Kahden  
vuosikymmenen

 
kuluessa

 
biologisella

 
metsäntut

 kimuksella  aloittanut Metlan  Joensuun  tutkimusasema on  

kasvanut monitieteiseksi tutkimuskeskukseksi.  Nykyisen  

tutkimuskeskuksen toiminta on  suunnattu  sellaisille sovel  

taville tutkimusaloille,  joilla  voidaan edistää alueellista talouselämää ja 

yritystoimintaa.  

Tässä koosteessa  esitellään keskeisimpiä  nykyisiä  tutkimusalueita tu  

losten soveltamisen näkökulmasta. Kuinka tutkimustulokset  edistävät  

käytännön  metsätaloutta ja ympäristön  suojelua,  mitä voidaan saavuttaa  

eri  toimijoiden  yhteistyöllä  ja mikä on  metsätalouden rooli  ja mahdolli  

suus  alueellisessa  kehittämisessä  ja  työllistämisessä?  Tavoitteena on  antaa 

läpileikkaus  tutkimuskeskuksen  työstä  20-vuotispäivänä  1.3.2001. Tule  

vaisuuden näkymät  ovat entistä  haasteellisemmat,  sillä  tutkimuskeskus  

kasvaa  henkilömäärällä mitaten kaksinkertaiseksi  samalla kun  tutkimuk  

sen  toimintaympäristö  muuttuu  kilpailevammaksi,  kansainvälisemmäksi  ja 

verkottuneemmaksi.  

Kooste  on  tehty yhteistyössä  Sanomalehti Karjalaisen kanssa.  Kym  

menen  teema-artikkelia  julkaistiin noin viikon  välein tammi-helmikuun 

aikana  2001 alakerta-artikkeleina.  Niiden ohella tähän koosteeseen on  

koottu taustatietoja  Metlasta,  tutkimuskeskuksen vaiheista ja tapahtu  

mista sekä  Joensuun  tutkimusten tarjoamista  palveluista.  

Toivon,  että tämä kooste  pystyy  valottamaan metsäntutkimuksen  mo  

nimuotoista kenttää kaikille  metsistä kiinnostuneille.  

# Jari  Parviainen 
tutkimuskeskuksen  johtaja  

OMetla  20-vuotisen  Joensuun  taipaleen  
kruunaa  kasvu  tutkimuskeskukseksi  

Jari Parviainen 

OMetlan  tutkimuskeskuksen  työ  
edistää

 alueellista  talous-  ja yritystoimintaa 

Jari Parviainen 

O 
Puusta

 pitemmälle  
-  laatua,  arvoa  ja menekkiä  

puutuotteille  tutkimuksen avulla  
Erkki  Verkasalo 

Henrik Heräjärvi  

Tapio  Wall 

Samuli Hujo 

©Valtakunnallinen puutuotealan  
osaamiskeskus  jouduttaa 
tutkimustulosten  siirtoa  yrityksille  

Timo Kärki 

Erkki  Verkasalo 

OPohjois-Karjalassa  
on

 vahvaa  metsätalouden  ympäristöosaamista  
Leena Finer 

O  Metsien  terveyttä  seurattava  
-  sienitaudit  yleisimpiä  metsätuholaisia  

Seppo  Nevalainen 

«N Pohjoiskarjalaisen  puun 
w jatkojalostuksella  lisää  työtä  ja rahaa 

Mikko Toropainen 

©Karjalan  metsät  tärkeitä  
Itä-Suomen metsäsektorille  

Taneli Kolström 

® Kolin  kansallispuiston  palvelut  
uudistuvat -  asiakasvastuuta  tutkitaan  

Lasse  Loven 

®  Kolin  kansallispuisto  on  monen  
nisäkkään  koti  

Kauko Salo 

©Metsien  käytön  
moniarvoistuminen

 
muuttaa myös  metsänkäsittelyn  

perusteita  
Eero Mattila 

©Muuttuva  metsä-  ja  suokasvillisuus  
Juha-Pekka  Hotanen 
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Metlan 20-vuotisen 
Joensuun taipaleen kruunaa  
kasvu  tutkimuskeskukseksi  
Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun 

tutkimusasema muuttui vuoden 2001 al  

kaessa tutkimuskeskukseksi. Muutos 

perustuu hallituksen vuosi sitten "aamu  

koulussaan" tekemään periaatelinjauk  

sen  metsäntutkimuksen vahvistamisesta 

Joensuussa. 

myös koko  Metsäntutkimuslaitoksen 

valtakunnallisen verkoston tutkimustoi  

mintaa. 

Linjaus  johti siihen, että maa- ja 

metsätalousministeriö päätti lakkauttaa 

Metsäntutkimuslaitoksen Helsingin  tut  

kimuskeskuksen  ja koota pääkaupunki  

seudun toiminnot Vantaalle. Samalla 

Joensuun tutkimusasemasta päätettiin  

kehittää tutkimuskeskus.  

Käytännön toimenpiteet mietittiin 

työryhmässä,  jonka  ehdotukset sisältyi  

vät sittemmin valtion 2001 talousarvi  

oon. Joensuun tutkimuskeskuksen  "pro  

fiili",  tavoitehenkilömäärä ja uudisra  

kentaminen aikatauluineen olivat näin 

määritelty. 

Tiedonsiirto 

korostuu  

Muuttuminen tutkimuskeskukseksi ei 

ole  pelkästään  nimenmuutos. Se merkit  

see myös  Joensuun ke  

hittymistä pääkaupun  

kiseudun ohella toiseksi 

vahvaksi metsäosaa  

miskeskittymäksi  Suo  

meen. Siihen on Joen  

suussa  myös edellytyk  

set. 

Joensuu on  nykyään  
ainoa paikkakunta  

Suomessa, jossa  metsäntutkimus ja yli  

opistollinen  metsäopetus sijaitsevat  sa  

malla kampusalueella  ja voivat hyödyn  

tää  tiedeyhteisön  laaja-alaisuuden.  Niin 

sanotun  kriittisen massan  lisäksi käytän  

nön  yhteistyöetuja  ovat  esimerkiksi  ryh  

mätyöskentely,  yhteislaboratoriot,  tutki  

jakoulu-  ja opiskelijatyömahdollisuudet  

sekä  luento-opetus.  

Euroopan  metsäinstituutin ansiosta 

osallistuminen eurooppalaiseen  met  

säntutkimukseen on  omien kansainvä  

listen yhteyksien  ohella tavallista moni  

puolisempaa.  

Maantieteellinen yhteys  Karjalan  

Tasavaltaan antaa poikkeuksellisen  yh  

teistyöedun  Venäjän metsätalouden ke  
hittämisessä. Se on  mahdollisuus EU:lle 

käyttää  Itä-Suomea väylänä  laajempaan  

yhteistyöhön  Venäjän  kanssa.  

Tutkimustieto 

siirtyy  yrityksille  

Joensuuta vahvistamalla voidaan hyö  

dyntää  paikallisten  toimijoiden  rinnalla 

Tätä osaamista voidaan käyttää  

alueiden kehittämiseen sekä välittö  

mään  tutkimustiedon siirtoon asiakkail  

le ja yritysmaailmaan.  Esimerkkejä  ovat 

muun muassa  metsälaskelmat (MELA), 

joita laaditaan Joensuusta käsin valta  

kunnallisille ja alueellisille metsäohjel  

mille sekä  yksityisten, valtion ja metsä  

yhtiöiden  metsävarojen  käytön  suunnit  

teluun sekä  puutieteen ja yritystalouden  

tutkimus,  jossa puun materiaaliominai  

suuksien ja puunkäytön  tuotantotalou  

den sekä  asiakas-  ja markkinalähtöisen 

tarkastelun avulla edistetään puu- ja 

metsäalan t&k -toimintaa ja pk-puu  

tuoteteollisuutta. 

Itä-Suomessa tiedonsiirtoa edistää 

erityisesti  yhteistyö puu- ja metsäosaa  

miskeskuksen ja sen Puugia-  verstaan  

kanssa.  

Kokonaisuutta täydentää  Kolin kan  

sallispuisto,  joka on tutkimuskeskuksen 

toimintayksikkö.  Kolin kansallispuistoa  

kehitetään tutkimuksen, kulttuurin, kes-  

tävän luontomatkailun ja -kasvatuksen 

kansallispuistoksi.  Tutkimuksia ja tutki  

mustiedon siirtoa Kolilla monipuoliste  

taan  ja kokous-  ja kongressimatkailua  

edistetään .«*"  N(|E 

Korkea tieteellinen 

taso  varmistettu  

Tutkimuskeskuksen  profiili  sisältää seit  

semää  painoalaa.  Toiminta on suunnat  

tu  sellaisille soveltaville tutkimusaloille,  

joilla voidaan parhaiten  edistää alueel  

lista  talous- ja yritystoimintaa.  

Painoaloja  ovat  metsätalouden suun  

nittelu,  metsänhoito, metsäteknologia  ja 

puutiede,  joita vahvistetaan niihin liitty  
vällä taloustieteen, metsätalouden ym  

päristövaikutusten  ja kansainvälisen 

metsätalouden tutkimuksilla. 

Painoaloja  vetävät professorit  tai  eri  

koistutkijat,  jolloin toiminnalle syntyy  

tieteellisesti itsenäinen ja uskottava  

luonne, ja tutkimuskeskuksen arvoon 

oikeuttavat tunnusmerkit. Vuoden 2001  

alkaessa  Joensuussa on neljä  professo-  

rin virkaa, ja 

kolmea val  

mistellaan. 

Koko Metlan professorin  viroista Joen  

suussa  on noin kolmannes. 

Tutkijakunnan  tieteellinen pätevyys  

on Joensuussa muutenkin korkea,  sillä 

tutkimuskeskuksen 20 vakinaisesta  tut  

kijasta  puolet  on suorittanut tohtorintut  
kinnon. Kaikkiaan  tutkijoita  on tällä het  

kellä määräaikaiset mukaan lukien yli 

30,  ja muuta  henkilöstöä 35-  40. 

Uudisrakentamista  

valmistellaan  

Tutkimuskeskuksen pysyvän  henkilös  

tön vahvuudeksi vuonna 2005 on sovittu 

100  henkilöä, joista  vähintään 55 toimii 

tutkijoina.  Lisäksi tutkimusryhmissä  

työskentelee  50-100 määräaikaista hen  

kilöä,  tutkijakoulutettavia  ja opiskelijoi  

ta. Kaikkiaan henkilövahvuudeksi ar  

vioidaan siten 10 vuoden tähtäimellä 

200.  

Pysyvän  henkilöstön kehittäminen 

toteutetaan  Metlan yksiköissä  avoimiksi 

tulevien virkojen  

siirroilla,  uusia virko  

ja perustamalla  ja va  

paaehtoisilla  siirtymi  

sillä. 

Tutkimuskeskuk  

sen vahvistuminen 

edellyttää  lisärakenta  

mista,  koska  nykyiset 

tilat ovat  täyskäytös  

sä.  Tähdätään siihen, että tutkimuskes  

kus  toimii vuonna 2004 puurakentami  

sena toteutetussa  uudisrakennuksessa, 

joka  sijaitsee  yliopiston  kampusalueella  

metsätieteelliselle tiedekunnalle siirty  

neiden vanhojen metsärakennusten yh  

teydessä.  

Esisuunnitelmassa Metlan raken  

nuksen  kooksi on  määritelty työtilat 

250  henkilölle, josta  Metla vuokraa  200 

ja yliopisto 50  työpistettä. Joensuun 

kaupunki  on  päättänyt  tukea Metlan laa  

jentumista  ja toimii alkuvaiheessa pus  

kurina  vuokraamalla luovutussopimuk  

sella  50-70 työpistettä.  

Näkymät  metsäntutkimuksen moni  

puolistumiselle  Joensuussa ovat  nyt  hy  

vät. Haasteisiin pystytään vastaamaan, 

sillä yhä enemmän kansainvälistyvät  

metsäteollisuus- ja pk-  yritykset kysy  

vät tietoa niiltä tutkimusyksiköiltä  ja sil  

tä alueelta Euroopassa,  missä se  on  mo  

nipuolisinta,  ajankohtaisinta  ja uskotta  

vinta. 

# Jari  Parviainen 

Metlan  Joensuun tutkimuskeskuksen  johtaja  
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Metlan 

tutkimuskeskuksen 

työ  edistää alueellista 

talous-  ja  yritystoimintaa  

Biologisesta  
metsäntut

 kimuksesta aloittanut 

Metlan Joensuun tut  

kimusasema on kas  

vanut kahden vuosikymmenen  

kuluessa monitieteiseksi tutki  

muskeskukseksi. Tänä aikana 

Joensuun metsäntutkimus on 

saanut  kolme poliittista  sysäystä.  

Tutkimusaseman perustamista  

edelsi kiivas  poliittinen keskus  

telu toisen yliopistollisen  metsä  

opetuspisteen perustamisesta  

maahamme Helsingin  rinnalle. 

Sen seurauksena valtion budjet  

tiin kirjattiin 1980 suunnittelu  

määräraha Metlan tutkimusase  

man perustamiseksi.  Se oli ehto  

na metsäopetuksen  alkamiselle,  

joka käynnistyi yliopistossa  

1982, vuotta  myöhemmin tutki  

musaseman perustamisen  jäl  

keen.  

Toisen kerran Joensuun met  

säntutkimus nousi  valtakunnalli  

seksi  uutisaiheeksi, kun  edus  

kunnassa keskusteltiin 1985 kes  

kusyksikön  siirrosta.  Keskustelu 

johti Joensuun ja Metsäntutki  

muslaitoksen muiden alueyksi  

köiden vahvistamiseen ja lisära  

kennuksen rakentamiseen 1995 

yhdessä  yliopiston  kanssa.  

Yli 300 henkilön 

tiedeyhteisö  

Vuosi sitten hallituksen tekemä 

aamukoululinjaus  oli kolmas sy  

säys  metsäntutkimuksen vahvis  

tamiseksi Joensuussa. Tutkimus  

asema muutettiin tutkimuskes  

kukseksi,  pysyvän henkilöstön 

kehittämistavoitteeksi asetettiin 

100 henkilöä vuonna  2005 ja uu  
disrakennus luvattiin. Joensuun 

edellytykset  toiseksi valtakun  

nalliseksi ja kansainvälisesti nä  

kyväksi  metsäntutkimuspaikka  

kunnaksi  on näin  luotu. 

Joensuun tutkimuskeskuksen 

toiminta-ajatus  on  edistää  met  

siin  ja metsien tuotteisiin perus  

tuvaa  talous- ja yritystoimintaa  

tutkimuksen keinoin erityisesti  

Itä-Suomessa. 

Kaikkiaan arvioidaan, että 

Metlan tutkimuskeskuksessa  

työskentelee  5-10 vuoden ku  

luessa 200  ja yliopiston  metsä  

tieteellisessä tiedekunnassa ope- 

tus- ja tutkimustehtävissä 150 

työntekijää. Kaikkiaan joensuu  

lainen metsätiedeyhteisö  merkit  

see tulevaisuudessa 350-400 

henkilön yhteisöä,  josta tutkijoi  

ta on noin puolet.  Määrä yltää 

miltei samaan kuin Metlan Van  

taan tutkimuskeskuksessa.  

Onnistuminen mitataan 

sovellutusten avulla  

Joensuun kehittäminen on mitta  

va valtiovallan panostus alueelli  

seen metsäntutkimukseen. Se  on 

samalla haaste  tiedeyhteisölle  lu  

nastaa  annettu valtakirja. Kah  

den vuosikymmenen  kokemuk  

sella voidaan jo  sanoa, että haja  

sijoittamisen  yksi  suurin etu, tie  

teellisen kilpailun  syntyminen  ja 
siitä johtuva  tieteellisen tason 

nousuja  uudet tutkijaryhmävaih  

toehdot ovat toteutuneita tosi  

asioita maassamme.  

Jos onnistumista mitataan so  

vellusten avulla, sellaisia ovat  

osaltaan joensuulaisen  metsän  

tutkimuksen tuotteina mm. alu  

eelliset ja valtakunnalliset metsä  

varalaskelmat puunkäyttövaihto  

ehtoja  varten, luonnonläheisten 

metsänkasvatusmenetelmien ke  

hittyminen, kestävän metsien 

käytön  mittaaminen, koivun  li  

sääntynyt  käyttö  pk-teollisuuden  

raaka-aineena, metsien suojelu  

luokituksien kehittäminen, mar  

ja- ja sienisatojen  ennustaminen 

ja metsätalouden kansan-  ja alue  

taloudelliset vaikutuslaskelmat 

sekä lämpölaitosten  energiapuu  
investointien kannattavuuslas  

kelmat. 

Tulevaisuuden tärkeimmät 

tehtävät ovat metsäkysymysten  

perusteiden  tutkimuksen ohella 

tiedon siirto asiakkaille ja  käyttä  

jille, alueellisen metsäyrittämi  

sen edistäminen sekä  Venäjän  

raaka-ainevarojen  kestävä  hyö  

dyntäminen. Haasteita on tar  

peeksi,  sillä samalla toimintaym  

päristö  muuttuu  entistä kilpaile  

vammaksi,  kansainvälisemmäksi 

ja verkottuneemmaksi. 

# Jari Parviainen 
Metlan  Joensuun tutkimuskeskuksen  

johtaja, MMT 

MERKKIPAALUJA  METSÄN  

mittarituhoista valtakunnallinen 

ympäristöuutinen.  

I  ft  Q |" Hajasijoituskes-  
I  M O J kustelu eduskun  

nassa Metlan keskusyksikön  siir  

rosta Joensuuhun. Metlan alue  

yksiköiden  kehittämistyöryhmä  

perustettiin. Tutkimusaseman 

työohjelmassa  22 tutkimusaihet  

ta. 

1  A  A f Joensuulle esite- 

I  MÖO tään 20  tutkijaa  
ja 60 vakinaista henkilöä viiden 

vuoden aikana. Tutkimuksen 

pääpaino  metsänkasvatuksen ja 

ympäristövaikutusten  tutkimuk  

sissa.  Ensimmäiset metsänhoita  

jat  valmistuivat yliopistosta. 

IA  
A

 
"M

 
Kansainvälistä

 
M O  # toimintaa ja  yh  

teistyötä  sidosryhmien  ja käytän  

nön  metsäorganisaatioiden  kans  

sa vahvistetaan. Kohdemaina 

ovat Pohjoismaat,  SEV-maat, 

Brasilia ja Sambia. 

IA  
A

 I  Metlan toiminta TO I alkoi  1.3. Neljä 
tutkijaa sijoittui  Joensuun kor  

keakoulun tiloihin, metsänhoi  

dolliset ja biologiset  tutkimusai  

heet painoalana.  Rakentaminen 

käyntiin  joulukuussa.  

I ft A A Tutkimusaseman 

I f O Jm
i
 kehittämissuun  

nitelma laadittiin. Asemaraken  

nus valmistui joulukuussa.  En  

simmäiset metsäylioppilaat  

aloittivat yliopistossa.  

I ft  A Presidentti Koi- 

I m J visto vihki tutki  

musaseman 30.7. Tutkijamäärä  

kasvoi seitsemään. Metlan ti  

laustutkimustoiminta aloitettiin 

Joensuusta koordinoituna. Näky  

vää tiedottamista ja "Metsän 

Vuosi" -retkeilyjä. 

I A A A Itä-Suomen tie-  

I 7w i depäivät  ja  tutki  

muspäivä yhdessä yliopiston  

kanssa.  Jaamankankaan mänty- 
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TUTKIMUKSEN 20-VUOTISTAIPALEELTA  JOENSUUSSA 

lAQQ 
Metsien

 
moni

 
m  O  O  käyttötutkimuk  

siin erikoistutkija,  kaikkiaan tut  

kijamäärä  kasvaa  kahteentoista. 

Itä-Suomen tutkimusasemien 

juhlaretki, Metla 75 vuotta  Poh  

jois-Karj  alassa. 

Ift  O  ft  
Metsäsuunnitte-

 MO M lun ja puiden  
kasvumallien tutkimus- ja kehi  

tystyö lisääntyy  voimakkaasti. 

Laboratorioiden analyysitoimin  

ta yltää  40 000 näytteeseen  vuo  

dessa. 

IQ  ft  fV  
Kolme

 
tutki

 
m m w muksen paino  

alaa muodostuvat: metsänkasva  

tus, monikäyttö  ja metsäsuunnit  

telu. Kaikilla tutkijoilla oma 

mikrotietokone. "Kansalaisliike" 

Kolin kansallispuiston  puolesta.  

Iftft  I  Tutkimusyhteis  
» M I työ  yliopiston  

kanssa  laajenee.  Ensimmäinen 

Joensuun yliopiston  metsä- 

tieteellinen väitöskirja  saa  paina  

tusluvan  aseman tutkimushank  

keessa.  Kolin kansallispuisto  pe  

rustetaan  (laki  27.3.1991). 

I OO O NeP tutkimus-  
I W MMm  aseman tutkijaa  

väittelee tohtoriksi,  kolme Joen  

suussa,  yksi Helsingissä.  EFI pe  

rustetaan, uusi yhteistyökuvio  

syntyy.  

Ift Q Tutkijamäärä  
I M M nousee 15 tutki  

jaan. Yhteistyö  Karjalan  Tasa  

vallan tutkijoiden  kanssa  vilkas  

tuu. Metlan 80-vuotisjuhlaretki  

Kolilla,  jossa valmistuu kansal  

lispuiston  hoito-ja  käyttösuunni  

telma. 

Ift  ft  
A

 
Tutkimusaseman

 
M M Hl lisärakennuksen  

(Borealis)  rakentaminen alkaa. 

Kolilla poltetaan  ensimmäinen 

kaski  60 vuoteen, yli 5000 sil  

minnäkijää  paikalla.  

IQ  Q  p  
Ministeri

 
Hemilä

 
M w J vihki Metlan ja 

yliopiston  yhteisen  rakennuksen 

(Borealis) 17.11. Tutkimusase  

malle laadittiin uusi kehittämis  

suunnitelma. lUFROn maail  

mankongressin  retki Kolille. 

IQQ  /L  
Puutieteen

 
valta-

 
M  f W kunnallinen pro  

fessorin virka Joensuuhun. Met  

sätalouden ympäristövaikutusten  

tutkimusohjelma  käynnistetään.  

Kolin strategiaryhmä  peruste  

taan ja hotelliyrittäjäksi tulee 

Pohjois-Karjalan  Osuuskauppa  

(PKO).  

IQ  Q  "Jf  
Ensimmäiset

 ff!  marja-  ja  sienisa  

toennusteet  laaditaan,  ne herättä  

vät  runsaasti julkista kiinnostus  

ta. Asiakasrahoitteinen toiminta 

aloitetaan. "Neidonkenkä" -eh  

dotus voittaa Kolin luontokes  

kuksen  arkkitehtuurikilpailun.  

IQ  Q  Q  
Tutkimus

 
on

 
mu

 
mM O  kana Pohjois-  

Karjalan  metsästrategian  ja EU:n 

Agenda 2000 tavoite 1 -  ohjel  

man laadinnassa. Kolin raken  

nusten suunnittelu käynnistyy.  

IQ  Q  Q  
Tutkimustoimin-

 
M r M nan valtakunnal  

linen ja kansainvälinen ote  olen  

naisesti lisääntyvät.  Tutkimuase  

ma mukana Puugian  käynnistä  

misessä. Rakentaminen Ukko-  

Kolilla alkaa.  

ÄÄ Ä Hallituksen aa- 

Am\M\J\J  mu-koululinjaus  
26.1. metsäntutkimuksen vahvis  

tamisesta Joensuussa. Kolme 

professorin  virkaa  tutkimusase  

malle. Pääministeri Lipponen  

vihkii Luontokeskus Ukon ja uu  

distetun Hotelli Kolin 11.9. 

I Tutkimusasema 

AMw I muuttuu tutki  

muskeskukseksi  1.1. 
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Puusta  pitemmälle  
-  LAATUA,  ARVOA  JA  MENEKKIÄ  TUTKIMUKSEN  AVULLA 

Metsäntutkimuslaitoksessa 

puuntutkmiuksen  perinteet  ulot  

tuvat aina 1930-luvulle saakka. 

Joensuun tutkimuskeskuksessa  

puutieteen  tutkimusta on harjoi  

tettu vuodesta  1996, jolloin tie  

teenalaprofessuiffl™ siirrettiin 
Vantaan tutkimuskeskuksesta.  

Siirto oli Metlan ensimmäinen 

pääkaupunkiseudun  ulkopuolelle  

sijoitettu professuuri. Samalla 

tehtiin rohkea ja kaukokatseinen  

päänavaus  määrittelemällä tehtä  

väkuva erityisesti  puun raaka-ai  

neominaisuuksien ja niiden hyö  

dyntämisen tutkimukseen pie  

nessä ja keskisuuressa  

teollisuudessa. Profes  

suuri on laatuaan ainoa 

Suomessa. 

Vajaassa viidessä 

vuodessa puutieteen 

tutkijaryhmä  on  kasva  

nut Joensuun tutkimus  

keskuksessa  alun kah  

desta kymmeneen  tut  

kijaan. Tehtäväalue 

kattaa puun käyttöalu  

eet puutuoteteollisuu  

dessa mutta myös  

muussa teollisessa 

käytössä. Soveltava 

ote on  edistää pk-teol  

lisuutta, markkinaläh  

töistä metsätaloutta ja 

puu- ja metsäalan tut  

kimus- ja kehitystoi  

mintaa. Toiminta on 

luonteeltaan ennen 

kaikkea  valtakunnallis  

ta, mutta tähtää myös  

alueelliseen vaikuttavuuteen 

elinkeinoelämässä sekä kansain  

väliseen yhteistyöhön. 

Tärkein tavoite on edistää 

puun menekkiä ja kannattavaa 

käyttöä  sekä  puunkäyttäjän  että -  

tuottajan  näkökulmasta. Tutki  

musten keihäänkärjet  kohdistu  

vat puun materiaaliominaisuuk  

siin, puunkäytön  tuotantotalou  

teen  ja asiakas-  ja markkinaläh  

töiseen tarkasteluun, puutavaran 

mittaukseen ja puuraaka-aineen  

laadun ja metsänkasvatuksen 

suhteisiin. Nyt  painopiste  on  leh  
ti- ja erikoispuun  sekä pien-  ja 

suopuun käytön  monipuolistami  

sessa, modernin puurakentami  

sen  ja laadukkaan asumisen  ma  
teriaalien tutkimuksissa,  niiden 

hankintaketjuissa,  jatkojalostus  

verkostossa  ja logistiikassa.  

Laaja-alaista  
koivututkimusta  

Sahattavan koivun määrä on  vii  

me vuosina kasvanut voimak  

kaasti, koska vaaleasävyisten  

kiintokalusteiden, huonekalu  

jen, parkettien  ja tarve-esinei  

den kysyntä  on  kasvanut niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Lisääntyvä  lämpökäsittely  mah  

dollistaa koivun käytön  uusissa 

kohteissa. Verraten runsaista  

koivuvaroista huolimatta riittä  

vän hyvälaatuisen  koivuraaka  

aineen saanti tehtaille on ollut 

Suomalaisia pyöröpuutuotteita  piharakentamiseen.  

(Kuva:  Oy GREEN-LIFE  Finland Ltd). 

pullonkaula.  Tuotteiden kysyn  

nän  kasvaessa  niin sellu-, vane  

ri- kuin sahateollisuuskin ovat 

lisänneet raaka-aineen tuontia 

rajan  takaa. 

Tarve kotimaisen raaka-ai  

neen käytön  tehostamiseen, "fi  

leet eroon luusopasta"  -periaat  

teella, on toiminut luontevana 

pohjana  tutkimus- ja kehitys  

työlle. Metlassa  tehdään järeän 

koivusahatukin ominaisuuksiin, 

laatuun, saatavuuteen  ja jalos  

tusprosessin  tehostamiseen liit  

tyviä tutkimuksia, lisäksi tutki  

taan  harvennuskoivikoista saata  

van sahauskelpoisen  pikkutukin  

korjuuta,  kertymiä,  arvoa  ja laa  

tua. Laajojen  valtakunnallisten 

aineistojen  avulla tuotetaan  mo  

nipuolista  tietoa koivun  kasvat  

tajille ja käyttäjille.  Käynnissä  

olevista koivututkimuksista teh  

dään myös opinnäytetöitä  Joen  

suun yliopistoon.  

Harvennusmännylle  

lisäkäyttöä  

Ohuen, varsinkin  harvennushak  

kuista korjattavan  puun jalosta  

misen ongelmat  on koettu niin 

suuriksi,  ettei edes  alhainen kan  

tohinta ole saanut teollisuutta 

hyödyntämään  pienpuuta  lähel  

lekään siinä määrin kuin koti  

maiset raaka-ainevarat mahdol  

listaisivat.  Puumassateollisuus ei 

havupienpuun ensisijaisena  

käyttäjänä pysty  hyödyntämään  

kaikkia raaka-ainemahdollisuuk  

sia; koko maassa harvennus  

puusta on hyödyntämättä  yli 

puolet ja metsiä ränsistyttävät  

harvennusrästit kasvavat koko  

ajan.  

Tästä syystä  pien- ja harven  

nusmetsien ominaisuuksien,  ker  

tymien sekä jalostusmenetel  

mien tutkimusta on tehostettu 

markkina- ja lopputuotelähtöis  

ten käyttömahdollisuuksien  kar  

toittamiseksi. Puumassan val  

mistuksen rinnalla mäntypien  

puuta voidaan kannattavasti sa  

hata mm. huonekaluteollisuudel  

le (ml.  liimalevyt)  sekä liima  

puu- ja liimahirsiteollisuuteen. 

Pienpuusta  voidaan valmistaa pi  

ha- ja ympäristörakentamiseen  

soveltuvia tuotekomponentteja,  

kuten  esimerkiksi  lämpökäsitel  

tyjä pyöröpuisia  grillikatoksien  

osia. Jatkojalostuksessa  mm. sor  

mijatkostekniikan  kehittyminen  

on avannut  pienpuulle  uusia tuo  

temahdollisuuksia. Rakennus  

teollisuuden tuoteosiin (mm. 

platform ja precut -rakentami  

nen) pienpuu  on meillä vasta  tu  

lossa. 

Puutavaran 

mittaustarpeet  
muutoksessa 

Puutavaran mittaustutkimukset 

ovat perinteisesti keskittyneet  

mittausmenetelmien perusteisiin  

ja menetelmien kehittämiseen 

ensisijaisena  tavoitteena puuta  

varan määrän selvittäminen. 

Miestyönä  hoidetuista mittauk  

sista  on  jo paljolti  siirrytty auto  

matisoituihin hakkuukone- ja 

tehdasmittausmenetelmiin, mut  

ta sekä  tukki-  että kuitupuun  laa  

tuominaisuuksien korostaminen 

ovat aiheuttaneet uusia tarpeita  

puutavaran laadun mittaukselle 

teollisuuden pyrkiessä  asiakas  

ja lopputuotelähtöiseen  toimin  

taan.  Mittaustutkimukset tapah  

tuvat kiinteässä yhteistyössä  mit  

tauksen kaikkien osapuolien  

kanssa.  

Lähivuosien haaste onkin ke  

hittää menetelmiä tukki-  ja kui  

tupuun laadun määrittämiseen. 

Puun laadun mittausta tarvitaan, 

koska  hyvälaatuisen puutavaran 

riittävyydestä, ihanteellisesta 

runkojen katkaisemisesta eri 

käyttötarkoituksiin  ja laadun oi  

keasta arvioinnista tuotantopro  

sessia  varten on  tulossa  yhä tär  

keämpi  tekijä  teollisuudelle, jot  

ta se pystyisi  tuottamaan  entistä 

laadukkaampia  ja asiakkaiden 

vaatimuksia vastaavia tuotteita. 

Samalla raaka-aineen hyödyntä  

mistä voidaan tehostaa. 

# Erkki  Verkasalo 

professori, MMT 

# Henrik  Heräjärvi  

tutkija,  MMM 

# Tapio  Wall  
vanhempi tutkija,  MMM 

# Samuli Hujo  

vanhempi  tutkija,  MMM 
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Valtakunnallinen  puutuotealan  osaamiskeskus  
lOUDUTTAA TUTKIMUSTULOSTEN SIIRTOA  YRITYKSILLE 

Puutuotealan osaamiskeskus  

on maanlaajuinen  yhteistyöver  

kosto,  joka välittää yrityksille 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

puualan osaamista. Verkostossa 

ovat alueellisella tasolla mukana 

myös ammattikorkeakoulut. 

Kaikkiaan verkostossa  on  45 toi  

mijaa. Metlan Joensuun tutki  

muskeskus on  yksi keskeisistä  

toimijoista tässä kokonaisuudes  

sa. Tätä työtä täydentää  tutkimus  

keskuksen alueellinen toiminta. 

Puutuotealalla on viime vuo  

sina kannettu  huolta tutkimus-  ja 

kehittämishankkeiden (T&K) ta  

sosta  ja vaikuttavuudesta. Tämä 

koskettaa varsinkin pk-sektorin  

yrityksiä.  Suurilla metsä- ja puu  

alan kuten muidenkin teollisuu  

den alojen  yrityksillä  on omat ke  

hittämisosastot ja mahdollisuus 

tehdä T&K-työtä  omilla resurs  

seillaan. Keskisuurilla yrityksillä  

on yleensä  vain muutamia kehit  

tämistehtävistä vastuussa  olevia 

henkilöitä. Pienissä yrityksissä, 

joissa  olisi kehittämispotentiaalia  

ja kiinnostusta tuotannon  ja tuo  

tantotekniikan tehostamiseen, ei 

ole käytettävissä  resursseja  tä  

män  tyyppiseen  toimintaan. Tä  

mä asettaa suuria haasteita yli  

opistoille, tutkimuslaitoksille,  

osaamiskeskuksille sekä omalta 

osaltaan myös  ammattikorkea  

kouluille, joiden tulee toimia 

omien resurssiensa mukaisesti 

pienten  yritysten  konsultteina on  

gelmien  ratkomisessa. 

T&K-toiminnassa  

kehittämisen varaa 

Lisääntynyt  kiinnostus puuta 

kohtaan on synnyttänyt  menneel  

lä rakennerahastokaudella run  

saasti resursseiltaan ja kooltaan 

pieniä  selvitystyyppisiä  hankkei  

ta, jotka  tuottavat raportteja  ja 
erilaisia koulutustilaisuuksia. 

Nämä eivät välttämättä johda  ai  

na yritysten  ja kansakunnan  kan  

nalta haluttuihin myönteisiin  vai  

kutuksiin,  joita  synnyttävät  kas  

vavat, kannattavat,  jalostusastet  

taan nostavat  ja liiketoiminta  

konseptejaan  kehittävät yrityk  

set. 

Kasvattamalla hankkeiden 

kokoa ja sisältöä,  yhdistämällä  

eri alojen  asiantuntemusta omaa  
vien T&K-toimijoiden  tiedot ja 

yritysten ja muiden käytännön 

Metlan Joensuun tutkimus  

keskus  koordinoi Puutuotealan 

osaamiskeskuksessa teema  

aluetta Puun käytön  laaja-alaista  

minen. Toiminta alkoi elokuussa 

1999. Tavoitteena on yhtäältä  

toimiva yhteistyöverkosto  puun 

käytön  monipuolistamisesta  ja li  
säämisestä ja uusien puutuottei  

den ja valmistusmenetelmien ke  

hittämisestä kiinnostuneiden 

asiantuntijaorganisaatioiden  ja 

yritysten  välillä ja  toisaalta suun  

nitella ja käynnistää  useiden or  

ganisaatioiden  yhteistyönä  toteu  

tettavia hankkeita. Verkosto pe  

rustuu  yliopistojen  ja korkeakou  

lujen (6  kpl)  ja sektoritutkimus  

laitosten (METLA, VTT) toisi  

aan täydentävään  asiantunte  
mukseen ja osaamiseen. Alueel  

lisella tasolla ovat  mukana myös  

ammattikorkeakoulut (8  kpl).  

Metlan rooli on  tärkeä uusien 

puunkäyttömuotojen  ideoimises  

sa, monipuolisen  puunmenekin  

ja -saatavuuden edistämisessä,  

puutuotealan yritystoiminnan 

edellytysten  kehittämisessä sekä 
maakunnissa tapahtuvan  tiedon  

siirron tason nostamisessa. Pai  

nopistealueina  ovat lehtipuun,  

erikoispuun  ja kotimaisten pui  

den erikoismuotojen,  havupien  

puun, mekaanisen puunjalostuk  

sen  sivutuotteiden sekä puuke  

mian hyödyntämiseen  liittyvät 

kysymykset.  Lisätietoja Puu  

tuotealan osaamiskeskuksesta  on 

saatavissa internetistä osoittees  

sa www.puuoske.org  (1.3.2001 

lähtien).  

# Timo Kärki  

projektipäällikkö,  MMT  

# Erkki  Verkasalo 

professori,  MMT  

Puutuotealan osaamiskeskuksen ja Metlan Joensuun  tutkimuskeskuksen  järjestämän  koivun kuivaus  -  

seminaarin osanottajia  Kaivospuu  Oy:n  sahalla Pyhäselässä  5.12.2000. 

puutuotealan organisaatioiden  

taidot ja järjestämällä tiedotus  

toiminta tehokkaasti ja kiinnos  

tusta  herättäen voidaan hankkei  

den vaikuttavuutta kohentaa. 

Näin voidaan välttää monissa 

yhteyksissä  puutuotealaa  uhkaa  

vaksi mainittua hankeinflaatiota 

ja vahvistaa imagoa,  uskotta  

vuutta  ja johtopäätöstä,  että puu  

tuotealalle kannattaa panostaa. 

Samalla hyvillä puuhankkeilla  

on jatkossakin  mahdollisuus saa  

da esimerkiksi  aluekehitysrahoi  

tusta.  Tämä on entistä tärkeäm  

pää,  sillä puutuoteala  joutuu kil  

pailemaan  rahoituksesta nopeasti  

kehittyvien toimialojen, kuten 

tietotekniikan, elektroniikan ja 

biotekniikan kanssa.  

Puutuotealan osaamis  

keskus  T&K-toiminnan  

työkaluna  

Edellä esitettyjen  T&K-toimin  

nan kehittämistarpeiden  tyydyt  

tämiseksi valtioneuvosto on pe  

rustanut vuosille 1999-2006 

osaamiskeskusohjelman,  jossa 

on 14 alueellisten teknolo  

giapuistojen  organisoimaa  ja 2 
verkostomuotoista valtakunnal  

lista osaamiskeskusta. Ohjelma  

on yksi aluepolitiikan  työkalu.  
Elintarvikealan osaamiskeskuk  

sen ohella Puutuotealan osaamis  

keskus on toinen kahdesta valta  

kunnallisesta osaamiskeskukses  

ta. Sen toiminnan rahoittavat 

puoliksi  maa- ja metsätalousmi  
nisteriö ja  Metsäteollisuus ry.  

Puutuotealan osaamiskes  

kuksessa  ovat  Pohjois-Karjalasta  

mukana Metlan Joensuun tutki  

muskeskus, Joensuun yliopisto  

sekä  Joensuun Tiedepuisto  Oy:n  

organisoima Puuteknologiakes  

kus  Puugia,  joka on niinikään oh-  

jelmaan  kuuluvan Pohjois-Karja  

lan osaamiskeskuksen kärkihan  

ke.  Puutuotealan osaamiskeskuk  

sessa  on  seitsemän teema-aluetta, 

joilla kullakin on oma koor  

dinaattorinsa ja yhteistyöverkos  

tonsa. Teema-alueet liittyvät yh  

teen asiasisällön mukaisina sol  

mupisteinä  toimivien koordinaat  

toreiden kautta. Yhteiset T&K  

hankkeet voivat olla teema-alu  

een sisäisiä,  mutta myös niiden 

välisiä. Teema-alueita ovat Mo  

derni puukaupunki  (koordinaat  

torina Oulun yliopisto), Puura  

kennejärjestelmät (Tampereen  

teknillinen korkeakoulu), Muo  

toilu ja merkkituotteet (Taide  

teollinen korkeakoulu),  Puun 

käytön  laaja-alaistaminen  (MET  

LA, Joensuun tutkimuskeskus),  

Liiketoimintalähtöinen teknolo  

gian  kehittäminen (Lappeenran  

nan teknillinen korkeakoulu),  

Uudet liiketoimintakonseptit  

(Vaasan yliopisto), Kehittäjäkou  
lu  ja osaamisresurssit  (Teknilli  

nen korkeakoulu. Otaniemi) 

Verkoston vastuuorganisaatio  

on  Puuinfo Oy. 

Metlan rooli 

Puutuotealan 

osaamiskeskuksessa  

Puuntutkimus ja mittaustutkimus 

ovat Metsäntutkimuslaitoksen 

perinteistä  toimintaa. Uutta on 
tehostettu tutkimustiedon välitys 

ja teknologian  siirto erityisesti  

pk-sektorin  puunkäyttäjille  mut  

ta myös  muille metsä-ja  puualan 

sidosryhmille,  sekä  oman tiedon  

välityksen  että T&K-verkostojen  

kautta. Näiden verkostojen ta  
voitteena on synnyttää hankeko  

konaisuuksia,  joissa on mukana 

useita T&K-yksiköitä  ja puualan  

innovatiivisia kärkiyrityksiä.  
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POHJOIS-KARJALASSA  ON  VAHVAA  

metsätalouden  ympäristöosaamista 

Pohjois-Karjala  on elänyt  ja 

elää metsiensä varassa  vahvem  

min kuin mikään muu maakunta. 

Tämä on merkinnyt aherrusta 

metsissä puun tuottamiseksi ja 

toimittamiseksi jalostettavaksi  

tehtaisiin ja sahoille. Hyvinvoin  

ti on lisääntynyt,  mutta  samalla  

on jäänyt  jälkiä metsiin ja vesis  

töihin, myös  sellaisia,  joita ei ai  

na olisi  haluttu  jättää. 

Nurmes -  

suunnitelmasta 

Nurmes -tutkimukseen 

Metlan Joensuun tutkimusase  

man  aloittaessa toimintansa kak  

sikymmentä  vuotta sitten Suo  

messa  harjoitettiin voimaperäistä  

tehometsätaloutta. Pohjois-Kar  

jalassa  silloisessa metsähallituk  

sen  Nurmeksen hoitoalueessa to  

teutettiin tehometsätalouden mu  

kaista Nurmes-suunnitelmaa. Ta  

voiteltiin suurempia  puumääriä.  

Välineinä olivat vanhojen  met  

sien nopeutettu uudistaminen, te  

hokas maanmuokkaus, metsän  

viljely, metsien toistuva  lannoit  

taminen ja soiden ojittaminen.  

Erityisesti lannoitusohjelma  

oli tuonkin ajan  mittapuun  mu  

kaan poikkeuksellinen.  Kangas  

maiden lannoitus aloitettiin tai  

mikkovaiheessa ja sitä  toistettiin 

seitsemän vuoden välein. Lan  

noitus ulotettiin myös kaikille 

ojitetuille  soille. 

Nurmes -suunnitelman to  

teuttaminen päättyi lähinnä kan  

nattavuussyistä,  mutta se sai  jul  

kisen huomion kiinnittymään  

voimaperäisten metsätalous  

toimenpiteiden  ympäristövaiku  

tuksiin. 

Maaseudulla asuvat  ja liikku  

vat ihmiset näkivät suuria avo  

hakkuualueita ja samentuneita 

metsälampia  ja -järviä.  Auratut  

avohakkuualueet olivat vai  

keakulkuisia ja marjastaminen  

oli kiellettyä  kemiallisen vesa  

kontorjunnan  jälkeen. Paikoin  

metsäjärvien  kalakanta väheni, 

eikä  liettyneessä  ja limoittunees  

sa mökkirannassa uiminen hou  

kutellut. 

Haitallisimpina ympäristö  

vaikutuksina nähtiinkin aluksi 

juuri vesistövaikutukset. Niiden 

selvittämiseksi käynnistettiin  

Tutkimuspato  on rakennettu valumaveden laadun ja määrän  seurantaa varten.  Valuma-alueella 

tehdyssä  avohakkuussa  purovarsi  on jätetty hakkaamattomaksi suojavyöhykkeeksi.  Kuva:  Erkki  Oksanen.  

toisuuteen pidetään  vesistökuor  

mitusta suurempana. 

1970-luvun lopulla, kymmenen  

vuotta Nurmes -suunnitelman 

käynnistämisen  jälkeen  Nurmes 

-tutkimus,  jossa tutkittiin metsä  

taloustoimenpiteiden aiheutta  

maa vesistökuormitusta. 

Metsätalouden ympäristövai  

kutusten tutkimus,  jossa  Metlan 

Joensuun tutkimusasema on ollut 

mukana, on ollut kokeellista,  pit  

käjänteistä  tutkimusta. Tarkaste  

lukohteet metsä-,  suo-  ja vesi  

ekosysteemien  ainevirrat ja -va  

rastot vaativat monitieteistä tut  

kimusotetta. Tähän Metsäntutki  

muslaitoksen resurssit  eivät ole 

yksin  riittäneet, vaan yhteistyö  

muiden paikallisten  osaajien.  Jo  

ensuun yliopiston,  Pohjois-Kar  

jalan metsäkeskuksen, metsä  

teollisuuden, metsähallituksen ja 

yksityismetsätalouden  kanssa  on 

ensiarvoisen tärkeää. 

Pohjois-Karjalaan  on  kehitty  

nyt vahva metsäympäristöosaa  

misen keskittymä.  Tämä vahvis  

tuu edelleen sillä Metlan Joen  

suun tutkimuskeskuksen  yhdeksi  

painoalaksi  on nostettu  ympäris  
tövaikutusten tutkimus  ja alalle 

tulee uusia tutkijoita. Metsäeko  

systeemien  ainekiertoprosessien  

syvällinen  tuntemus  auttaa vas  

taamaan kulloinkin esille tule  

viin uusiin metsäympäristöä  kos  
keviin kysymyksiin.  Haasteena 

on myös  entistä tehokkaampien  

työvälineiden  kehittäminen met  

sä- ja ympäristöalan  toimijoille 

ympäristövaikutusten  hallintaan 

käytännön  toiminnassaan. 

#  Leena Finer 

erikoistutkija,  MMT 

Päävastuussa tutkimuksesta  

ovat  olleet Pohjois-Karjalan  ym  

päristökeskus  ja Joensuun yli  

opisto. Metlan Joensuun silloi  

sen tutkimusaseman metsämaa  

ja suontutkijat  ovat olleet muka  

na lähes alusta alkaen. Metsähal  

litus on toteuttanut  käytännön  

toimenpiteet.  

Metsätalous  

toimenpiteiden 

ympäristövaikutukset  

pitkäaikaisia  

Nurmes -tutkimus on nyt  jatku  

nut kaksikymmentä vuotta.  

Kaikkien toimenpiteiden  vesis  
tövaikutukset eivät ole vieläkään 

tasaantuneet  täysin  alkuperäisel  

le tasolleen. Tutkimuksen tulok  

silla on ollut merkitystä käytän  

nön toiminnalle. Tuloksia on 

käytetty  kansallisia puuntuotan  

to-ohjelmia  sekä  metsän-  ja ym  

päristönhoito-ohjeita  laadittaes  

sa, viimeksi  tehtäessä vuoteen  

2010 ulottuvaa kansallista met  

säohjelmaa.  

Nurmes -tutkimuksen tulok  

set ovat  herättäneet suurta huo  

miota ja niitä on  myös  arvostel  

tu. Toimenpiteet toteutettiin 

useilla alueilla hyvin voimape-  

räisesti. laajoin avohakkuin ja 

voimakkain maanmuokkauksin 

ja ojituksin,  mitkä  johtivat  hälyt  

tävän suuriin kiintoaine- ja ra  

vinnehuuhtoumiin. Nurmes  -tut  

kimuksen tulokset edistivät 

omalta osaltaan siirtymistä ke  

vyempiin  menetelmiin ja niitä ei 

ole enää  voitu  kaikilta osin  yleis  

tää vastaamaan  käytännön  toi  

mintaa edes  laajoissa  valtionmet  

sissä.  

Tutkimukset  

yhteistyössä 

Pohjois-Karjalassa  onkin käyn  

nistetty yhteistyössä  uusia tutki  

muksia,  joissa  käytetyt  menetel  

mät  vastaavat nykypäivän  toi  

mintaa. Päätehakkuut ovat 

pienimuotoisia,  alueille on jätet  

ty  säästöpuita,  purojen,  lähteiden 

ja vesistöjen  varressa  on  suoja  

vyöhykkeet,  ja maanmuokkauk  

sessa käytetään  kevyitä  menetel  

miä.  Enää ei tarkastella pelkäs  

tään metsätalouden vesistökuor  

mitusta,  vaan laajemmin  metsä  

ja vesiekosysteemien  toimintaa 

ja muutoksia monimuotoisuu  

dessa, ilmakehässä ja pohjave  

sissä.  

Tämänhetkisten tutkimustu  

losten perusteella  on pääteltävis  

sä, että nyt  sovellettavilla met  

sänhoitomenetelmillä vesistöjen  
kiintoaine- ja ravinnekuormitus 

jää  suhteellisen pieneksi.  Metsä  

talouden vaikutusta esimerkiksi 

metsien biologiseen  monimuo- 
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Metsien  terveyttä  seurattava 
-  SIENITAUDIT  YLEISIMPIÄ METSÄTUHOLAISIA   

Metsien terveys on tärkeä kes  

tävän metsätalouden mittari. Val  

takunnallinen metsien tervey  
dentilan seuranta  alkoi  Suomessa 

vuonna 1985. Metsien kuntoa 

seurataan noih 30 Euroopan  
oraassa  lähes Samojen  ohjeiden  

mukaisesti harsuuntumisen ja 

värivikojen avulla. 
Mittarit ovat silmävaraisia,  

eivätkä ne suoraan selvitä oirei  

den aiheuttajaa.  Menetelmä on 

kuitenkin käyttökelpoinen  laajo  

jen metsäalueiden tilan kuvaami  

seksi,  ja aikasarjoista  on  saatu 

tärkeää tietoa terveydentilan 

muutoksista. 

EU-maissa vuosittainen seu  

ranta  on  pakollista,  ja Suomessa 

se kuuluu Metsäntutkimuslaitok  

sen tehtäviin. 

Harsuuntuneisuus 

ei  ole lisääntynyt  

Suomen metsien harsuuntunei  

suus on tähän saakka ollut lie  

vempää  kuin useimmissa muissa 

Euroopan  maissa. 1990-luvulla 

puiden  latvusten kunto on hiu  

kan  parantunut ja säilynyt  viime 

vuodet vakaana. 

Vuonna 1999 harsuuntuneita 

(neulas- tai lehtikato yli 25 pro  

senttia)  mäntyjä  oli kangasmet  

sissä  3,  kuusia 26  ja lehtipuita  9 

prosenttia. Vuotuisen elinvoi  

maisuusseurannan mukaan voi  

makkaasti harsuuntuneet näyte  

alat (keskiarvo  yli  40 prosenttia)  

sijoittuivat pääosin  Kainuuseen 

ja Pohjois-Suomeen.  

Kaikkialla  maassa oli kuiten  

kin  yksittäisiä  näytealoja,  joilla 

puusto oli harsuuntunutta. 

Useimmiten tällaisten metsiköi  

den puusto oli  ikääntynyttä.  

Pohjois-Karjalassa  männyn 

näytepuiden harsuuntuminen on 

samanlaista kuin maan etelä  

osassa  keskimäärin (keskiarvo  

8,2 prosenttia), mutta kuusen 

harsuuntuminen tilastollisestikin 

merkitsevästi vähäisempää  (14,4 

prosenttia) kuin maan eteläosas  

sa  (18,5 prosenttia).  

Harsuuntuneisuus ei ole yh  

teydessä epäpuhtauslaskeumiin  

koko maan aineistossa. Kun  

metsikön ikä otetaan huomioon 

tai tarkastellaan vain Etelä-Suo  

mea, havaitaan vähäistä yhteis  

Versosurma on  yleisin  männyn  

sienitauti.  Se tuhoaa viimei  

simpiä vuosikasvaimia, seu  

rauksena laatu- ja kasvutap  

pioita,  ankarassa  taudissa  jopa 

puun kuoleminen. 

vaihtelua rikki- ja typpilaskeu  

mien ja harsuuntuneisuuden vä  

lillä. 

Sienituhot  

yleisimpiä  

Arvioiden mukaan metsätuhot 

aiheuttavat maassamme vuosit  

tain  300-800 miljoonan  markan 

suuruiset kasvutappiot.  Valta  

kunnan metsien inventoinneissa 

havaittiin metsikön laatua alenta  

via tuhoja Etelä-Suomessa 16 

prosentilla  ja Pohjois-Suomessa  

31 prosentilla  metsämaan  pinta  

alasta  vuosina 1987-99. 

Pohjois-  Karjalassa  oli vas  

taavia  tuhoja  hiukan vähemmän 

(14 prosenttia)  kuin  maan etelä  

osassa.  Erilaiset sienitaudit ja il  

mastotekijät  ovat  merkittävimpiä  

tuhojen  aiheuttajia.  

Tuhojen esiintymisessä  on 

kuitenkin suurta  ajallista  ja pai  

kallista vaihtelua. Niinpä  esimer  

kiksi  pilkkumäntypistiäinen  ai  

heutti kuivilla mäntykankailla  

huomiota herättäviä tuhoja  laa  

jalla  vyöhykkeellä  Pohjanmaalta  

Pohjois-Karjalaan 1990-luvun 

lopulla.  

Sienitaudeista ovat vakavim  

pia juurikääpä kuusikoissa ja 

versosurma  männiköissä. Verso  

surma on merkittävä tuhonai  

heuttaja  myös  Pohjois-Karjalas  

sa. Sen  esiintymiseen  vaikutta  

via tekijöitä mallitetaan, ja jat  

kossa  riskimalli on  tarkoitus yh  

distää käytännön  metsäsuunnit  

teluun.  

Tautia löytyy noin 10 pro  

sentista  maan eteläosan männi  

köitä,  ja esiintyminen  on alueel  

lisesti  keskittynyt.  Tauti on run  

saampi  soilla (16,6 prosenttia)  

kuin  kivennäismailla (8,4 pro  

senttia).  Soilla sitä tavataan eni  

ten  ojitetuilla, jo turvekankaiksi 

luokitelluilla kasvupaikoilla  ja 

vähiten luonnontilaisilla soilla. 

Kasvupaikan  viljavuus  lisää tau  

tiriskiä  erityisesti  kangasmailla.  

Viljelymänniköissä  tautia ei 

kuitenkaan esiinny  runsaammin 

kuin luontaisesti syntyneissä  

metsiköissä. Tuhojen vaka  

vuusaste  lisääntyy  maaston  kor  

keuden lisääntyessä;  ja toisaalta 

korkeilla alueilla tautia on run  

saammin  syvänteissä.  

Erilaiset tuhot vaikuttavat 

merkittävästi  yksittäisten  puiden  

elinvoimaan. Harsuuntumiseen 

voi syntyä niin suurta  vaihtelua, 

että mahdollinen lisääntyvä  tai 

aleneva trendi harsuuntumiskes  

kiarvossa  peittyy  niiden vaiku  

tusten alle. 

Alueellisia tai ajallisia  har  

suuntuneisuuden muutoksia ei 

ole kuitenkaan ollut mahdollista 

selittää tunnistettujen tuhojen  

avulla -poikkeuksina  männyn 

pakkasvauriot Lapissa  vuonna 

1989 ja versosurman  äkillinen 

runsastuminen vuosina 1988— 

1989 keskisessä  Suomessa.  

Karjalan  metsien 
terveys  

Metsien terveydentilaa  on  tutkit  

tu myös erillisillä ongelma  

alueilla. Esimerkiksi Pietarin lä  

heisyydessä ja Kaakkois-Suo  

men  eteläosissa todettiin puus  

tossa  ja maaperässä  merkkejä il  

man epäpuhtauksien aiheutta  

masta  ympäristöstressistä,  mutta 

vaikutukset olivat lieviä. 

Kostamuksen kaivoskombi  

naatin aiheuttama kuormitus oli 

lähialueen (0-15 kilometriä)  ul  

kopuolella  vähäinen. Kombinaa  

tin läheisyydessä  vaikutus näkyi 

lähinnä neulasten kohonneina al  

kuainepitoisuuksina  ja neulas  

vaurioina. 

Männiköiden kasvussa ei 

Kannaksen  tai Kostamuksen tut  

kimuslinjoilla  havaittu laskeu  

magradientin  suuntaista vaihte  

lua. 

Hyönteistuhoja, erityisesti  

ytimennävertäjien  aiheuttamia, 

tavattiin Karjalan kannaksella 

huomattavasti enemmän kuin 

Kaakkois- Suomessa. Venäjän  

puolella  metsät ovat tiheitä ja 

harventamattomia, ja niissä on 

runsaasti kuolevia ja lahoavia 

puita. Erot metsien rakenteessa 

selittävätkin havaitut tuhoerot. 

Metsien kuntoa 

seurattava 

jatkuvasti  

Vaikka metsien kunto näyttää  

olevan Suomessa vähintäänkin 

tyydyttävä,  merkkejä epäpuh  

tauksien vaikutuksista havaitaan 

metsäekosysteemin  herkimmissä 

osissa, esimerkiksi  jäkälien run  

sausmuutoksina. Siksi pitkäai  

kaista,  monipuolista  ja riittävän 

edustavaa  seurantaa tarvitaan. 

Suurimpia tulevaisuuden 

mahdollisia uhkia metsillemme 

ovat muun  muassa  kohonneet ot  

sonipitoisuudet  sekä ilmaston 

lämpeneminen  ja sen myötä 

mahdollisesti ilmaantuvat uudet 

tuholaiset. 

Pohjois-Karjalan  metsissä ei 

näytä olevan muusta maasta 

poikkeavia  terveysriskejä.  Met  

lan Joensuun tutkimuskeskus 

seuraa  metsien terveydentilaa,  ja 

tekee riskimallien lisäksi myös 

metsien käsittelyyn  liittyvää  ter  

veystutkimusta.  

# Seppo  Nevalainen 
varttunut  tutkija, MMM 
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Puutavarateollisuuden jatko  

jalostuksen kehittäminen on 

metsäalan keskeinen tavoite se  

kä  kansallisesti että alueellisesti. 

PoHjois-Karjalassa  on päästy  

hyvään  alkuun. Millainen talou  

dellinen merkitys  on jalostusas  

teella? Siitä kertoo seuraava  pa  

nos-tuotoslaskelma. 

Metsäntutkimuslaitoksen Jo  

ensuun tutkimuskeskus on  ainoa 

laitos Suomessa, jossa  kaksi  tut  

kijaa  tekee säännöllisesti yksi  

välittömästi ja välillisesti 94 mil  

joonalla  markalla. 

Arvonlisäys on palkkojen,  

tuotantoon  liittyvien  nettovero  

jen, kiinteän pääoman kulumista 

vastaavien poistojen sekä  yritys  

ten toimintaylijäämien summa, 

siis  kansantalouden tulojen  sum  

ma. 

Pieni osa  tästä menee alueen 

ulkopuolelle, koska  jonkin ver  

ran tuotantopanoksia  hankitaan 

sieltä. Valtaosa jää kuitenkin 

markkinaosuuksia. Arvonlisäys  

kasvaa nyt  yhteensä  295 mil  

joonalla. Työllisten määrä li  

sääntyy  830 henkilöllä, lähes vii  

sinkertaisesti pelkkään  sahauk  

seen verrattuna. Metsätaloudessa 

muutos  on edelleen 66  henkilöä. 

Metsäteollisuudessa kasvua on 

530 ja muilla toimialoilla yh  

teensä  234  työllistä. 

Ulkopuolisista toimialoista 

työllistetään  eniten kuljetukses  

sa, liike-elämän palveluissa,  

ovat  muodikkaampia  kuin toiset. 

Siitä huolimatta Pohjois-Karja  

lan puuta ja siihen liittyvää  osaa  

mista ei kannata väheksyä,  kai  

kista  auringonlaskun  ala -puheis  

ta huolimatta. 

Puulaaksoja  
Pohjois-Karjalaan  

Puulaakso on yritysrypäs,  jossa 

on lähekkäin esimerkiksi saha, 

kuivaamo, höyläämö  sekä  erilai- 

Pohjoiskarjalaisen  puun 
JATKOJALOSTUKSELLA  LISÄÄ  TYÖTÄ  JA  RAHAA 

Pohjois-Karjalan  puu on edelleen vihreää kultaa,  vaikka  metsäteollisuudesta on  viime aikoina puhuttu  myös  auringonlaskun  alana. 

tyiskohtaisia panos-tuotosana  

lyysejä  metsätalouden ja metsä  

teollisuuden muutosten välittö  

mistä ja välillisistä kansan- ja 

aluetaloudellisista vaikutuksista. 

Niitä tarvitaan metsäpolitiikan  

suunnittelun ja päätöksenteon  

tueksi. 

Sahataan  lisää  

Vuonna 1997 Pohjois-Karjalan  

sahateollisuuden tuotannon arvo  

oli 1,3 miljardia markkaa. 

Kuvitellaanpa,  että vientita  

varoiden tuotanto kasvaa vuo  

teen  2005 mennessä  100 miljoo  

nan markan verran  ja lisätuotan  

toon  käytetään  vain oman maa  

kunnan puuta. Sitä  tarvitaan 52 

miljoonan  arvosta eli karkeasti  

arvioiden 190 000 kuutiota. 

Hakkuiden kasvu  ei vielä uh  

kaile hakkuumahdollisuuksien 

rajoja.  Viime vuosina tukkia on 

hakattu suunnitteen mukaisesti,  

mutta alueellista metsäohjelmaa 

tarkistettaessa suunnitetta ollaan 

nostamassa. Lisäksi kuitupuu  

mittaisen pikkutukin  sahausta 

voidaan lisätä. 

Panos-tuotosanalyysi  kertoo,  

että sahausmäärien kasvatus  

omalla puulla  nostaa  sahateolli  

suuden tuotannon  arvonlisäystä 

maakuntaan. Ulkomailta tuotuja  

hyödykkeitä  tarvitaan kuuden 

miljoonan  arvosta, mutta  kun  

vienti lisääntyy  100 miljoonalla, 

kohenee alueen ulkomaankau  

pan tase mukavasti. Työllisyys  

paranee 180 työllisellä.  Tässä on  

otettu huomioon tuottavuuden 

arvioitu tuleva kehitys.  Metsäta  

loudessa  lisäystä  on 66, metsä  

teollisuudessa 64 ja muilla toi  

mialoilla yhteensä  50 henkilöä. 

Metsäsektorin ulkopuolisista  toi  

mialoista suurimmat hyötyjät  

ovat kuljetus,  kauppa  sekä  liike  

elämän palvelut.  

Sahataan  ja 

jatkojalostetaan 

Entäpä  jos  jalostusastetta  noste  

taan  ja sama puumäärä  sahauk  

sen  jälkeen  jatkojalostetaan  Poh  

jois-Karjalassa esimerkiksi  ra  

kennuspuusepäntuotteiksi  tai 

puutaloiksi  ?  Niitä saadaan vien  

tiin 353 miljoonan  arvosta. 

Tavoite on kova,  tuotanto  pi  

täisi  nykyisestä  liki  kolminker  

taistaa. Mutta puurakentamisen  

myötätuulien  voi uskoa kasvatta  

van kysyntää,  kokonaan uusilla 

tuotteilla voidaan laajentaa 

markkinoita ja entistä paremmil  

la vanhoilla tuotteilla vallata 

kaupassa  sekä metallituote- ja 

koneteollisuudessa. 

Jalostusasteen nosto siten 

kannattaa. Luvut olisivat vielä 

komeammat, jos  osasta  lankkuja  

tehtäisiin huonekaluja.  Muilla 

metsäteollisuuden aloilla tuotan  

non on kuitenkin kasvettava  työn 

tuottavuuden nousua vastaavasti,  

jotteivät ne vastapainoksi  pie  

nentäisi sektorin  työllistävää  vai  

kutusta. 

Ei mikään 

auringonlaskun  ala  

Jotta yhtä suureen työllisyyden  

välittömään ja välilliseen kas  

vuun päästäisiin  muovi-ja  kumi  

teollisuuden avulla, pitäisi sen  

vientitavaroiden tuotantoa  lisätä 

430 miljoonalla. Sähkö- ja hie  

nomekaanisessa teollisuudessa 

vastaava  luku olisi 770  miljoo  

naa. 

Alueen näkökulmasta kasvu  

lukujen  tulisi  olla vielä suurem  

pia. Tämä siksi,  että näiden toi  

mialojen välillisistä työllisyys  

vaikutuksista metsäteollisuutta 

selkeästi suurempi  osa kohdis  

tuisi maakunnan ulkopuolelle.  

Kaikkien toimialojen työllis  

tämismahdollisuudet on tieten  

kin käytettävä.  Jotkut toimialat 

sia  puutavaran jatkojalostajia.  

Myös sahanhakkeelle löytyy  

kannattava käyttö  joko  energian  

tuotannossa  tai massatehtaalle 

vietynä.  

Jalostusaste  saadaan hyväksi,  

kuljetuskustannukset  alenevat, 

samoin yhteisen  markkinoinnin 

kulut. Markkinointi myös  tehos  

tuu, kun sen  hoitaa asiantuntija  

eikä  jokaisen  yrityksen  toimitus  

johtajan tarvitse olla osa-aikai  

nen,  itseoppinut  vientimies. 

Tukea yrityksille tarjoaa 

Pohjois-Karjalan  metsä- ja puu  

osaamisen keskittymä,  kunhan 

molemmin puolin  löytyy  halua 

aitoon yhteistyöhön,  joka par  

haimmillaan synnyttää  uusia me  

nestystuotteita.  

Oman panoksensa  antaa 

Metsäntutkimuslaitoksen Joen  

suun tutkimuskeskus,  jossa  jo on 

professorin  johtama  vahva puun  

tutkimuksen ryhmä  ja täytettävä  

nä on  metsä-  ja puualan yrityk  

sen  talouden professuuri.  Tavoit  

teena  on saada hänen ympäril  

leen tutkijajoukko,  jonka  teemat 

ulottuvat yrityksen  taloudesta 

paikallis-,  alue- ja kansantalou  

den kautta kansainvälisille mark  

kinoille. 

# Mikko  Toropainen 
vanhempi tutkija,  YTL  



11 

"Tervavenettä ei Kemijoella  

ole nähty  \ koskaan, enemmän  

kuin lankku venettäkään, ja tukit 

ovat soluneet alas virtaa ainoas  

taan \htenä kesänä. Se oli silloin 

kun Kartalwv Venäjältä  ja Par  

viainefi Joensuusta  noin kym  

menkunta vuotta sitten olivat 

saaneet  valmiiksi  höyrysahansa  

vähän alempana  Kemin suuta  ja 

pitivät sitä käynnissä;  silloin pe  

täjiä kaadeltiin aina  Tshirkkake  

min varsilta saakka."  

Näin kirjoitti A.W. Ervasti  

kuvatessaan käyntiään  Vienan 

Kemissä teoksessaan Muistelmia 

matkalta Venäjän  Karjalassa  ke  

sällä 1879. 

Metsätaloudella ja metsäntut  

kimuksella on Venäjällä  yli kak  
sisataavuotiset perinteet. Vuotta 

1888 pidetään  yleisesti  Venäjällä 

järjestelmällisen metsätalouden 

syntyhetkenä.  Nykyinen  Venäjän  

Federaation metsälaki on vuo  

delta 1997. 

Metsät kolmessa 

käyttöryhmässä  

Karjalassa  ja koko  Venäjällä 

metsät jaetaan  kolmeen käyttö  

luokkaan niiden taloudellisen ja 

ekologisen  merkityksen,  sijain  

nin ja käyttötarkoituksen  mu  

kaan.  

Ensimmäisen käyttöryhmän  

metsillä on  ennen kaikkea suoje  

lullinen merkitys, ja niissä avo  

hakkuu  on  pääsääntöisesti  kiel  

letty.  Ryhmään  kuuluvat erilaiset 

suojelumetsät  tiukasti suojelluis  

ta alueista aina kaupunkien  vih  

reisiin vyöhykkeisiin.  Esimer  

kiksi  kansallispuistot  sekä  vesis  

töjen  ja teiden lähialueet kuulu  

vat tähän ryhmään. Karjalan  

metsistä  21 prosenttia  kuuluu tä  
hän ryhmään.  

Toisen käyttöryhmän  metsät 

ovat asutuilla alueilla sijaitsevia  

metsiä,  joita voidaan rajoitetusti  

hyödyntää.  Näillä niin sanotuilla 

monikäyttöisillä  metsillä on sekä 

suojelu-  että tuotantomerkitys.  

Hakkuiden määrä  ei saa ylittää 

vuotuista kasvua.  

Kolmanteen käyttöryhmään  

kuuluvat runsasmetsäisten aluei  

den metsät -  varsinaiset talous  

metsät. Niitä on 48 prosenttia  

Karjalan metsistä. 

Aiemmin avohakkuun koolla 

ei ollut rajoituksia,  mutta  1990- 

luvulla maksimiala on määrätty  

50 hehtaariin. Metsälain mukaan 

uudistamisesta on  huolehdittava. 

Käytännössä  kuitenkin Karjalas  

sa puolet  hakkuualoista jää uu  

distumaan oman onnensa nojaan,  

koska  niiden katsotaan uudistu  

van,  jos hakkuun jäljiltä jää  jon  

kin  verran aliskasvosta. Noin 

neljäsosalla  alueista uudistumis  

ta joudutetaan  istuttamalla tai  

kylvämällä.  

Karjalan metsät  

havupuuvaltaisia  

Karjalan  tasavallan alueella met  

sämaata on 9,6 miljoonaa  heh  

taaria ja puuston kokonaistila  

vuus on 900 miljoonaa  kuutio  

metriä. Havupuuta  on 770 mil  

joonaa kuutiometriä. Suomen 

puuston kokonaistilavuus on  

noin kaksinkertainen. Koko Ve  

näjän  metsämaan  pinta-ala  on  yli 

882 miljoonaa  hehtaaria ja met  

sien kokonaistilavuus on yli 

74 300 miljoonaa  kuutiometriä, 

josta Euroopan  puoleisissa  osissa  

yli 17  800  miljoonaa  kuutiomet  

riä. 

Keskimääräinen vuotuinen 

puuston kasvu  Karjalan  metsissä  

on 1,41 m'/ha. Puuston keskitila- 

vuus on  97 m/ha. Venäläisessä 

inventointisysteemissä keski  

määräinen vuotuinen kasvu las  

ketaan jakamalla puuston määrä  

iällä. Siksi menetelmä aliarvioi 

paljon  todellista kasvua.  

Vertailukelpoisuus suoma  

laisiin oloihin saadaan kertomal  

la luvut kahdella tai kolmella. 

Metsistä mäntyvaltaisia  on  64  ja  

kuusivaltaisia 25 prosenttia.  

Metsätalous romahti 

1990-luvulla 

Vuotuiset hakkuumäärät Karja  

lassa lähentelivät 1960-luvulla 

20 miljoonaa  kuutiometriä vuo  

dessa. Sittemmin hakkuut ovat  

pienentyneet  romahdusmaisesti. 

Viimeisten viiden vuoden aikana 

on vuosittain hakattu Karjalassa  

5-8 miljoonaa  kuutiometriä, jos  

kin  suunta  on nyt  ylöspäin.  Koko 

Venäjällä  vuonna 1996 viralli  

seksi hakkuupoistumaksi  on il  

moitettu 96,9 miljoonaa kuutio  

metriä, ja toteutuneet  hakkuut  

ovat näin noin viidesosa hakkuu  

suunnitteesta. Muutos on ollut 

suuri, sillä vielä vuonna 1990 

hakkuupoistuma  oli noin 300 

miljoonaa  kuutiometriä ja 1970- 

luvun lopulla  se  oli lähes 400  

miljoonaa  kuutiometriä. 

Metsäteollisuudella on erit  

täin tärkeä rooli Karjalan  tasa  

vallan taloudessa. Vielä tänään  

kin yli puolet  työssä  käyvistä  

työskentelee  metsäteollisuudessa 

ja sen liitännäisaloilla. Karjalas  

sa toimii tällä hetkellä puunkor  

juussa  30 isoa yritystä  sekä  noin 

400 pienyritystä.  Viisi sellu- ja 

paperitehdasta  muodostavat kes  

keisen  puunjalostuskapasiteetin.  

Suurin osa  Karjalassa  haka  

tusta puusta tuodaan pyöreänä  

Suomeen. Aika  ajoin on käyty  

keskustelua pyöreän  puun  vien  

nin kieltämisestä,  koska  puu ha  

luttaisiin viedä jalostettuna  ulos. 

Oman jalostuskapasiteetin  vä  

häisyyden  vuoksi  tämä ei kuiten  

kaan  liene kovin realistinen aja  

tus johtuen  pyöreän  puun  vien  

nin suuresta  vaikutuksesta tasa  

vallan talouteen. 

Tuontipuuta  Suomeen 

A.W. Ervastin ajoista taloudelli  

nen yhteistyö  on tiivistynyt ja 

puun kulkusuunta on  kääntynyt  

Suomeen päin.  Nykyään  puuta 

tuodaan Suomeen vuosi vuodelta 

yhä enemmän, viime vuonna jo 

yli 13 miljoonaa  kuutiometriä. 

Puun tuonti Venäjältä  ja Kar  

jalasta on keskittynyt  koivu-  ja 

havutukkiin  sekä  koivukuitupuu  

hun. Suomessa toimivan metsä  

teollisuuden käyttämästä  koivu  

raakapuusta  tuontipuuta  on noin 

puolet.  Suuri osa nykyisistä  in  

vestoinneista Suomessa itärajan  

tuntumassa nojaa  vahvasti tuon  

tipuuhun.  

Tulevaisuudessa tilanne 

muuttunee. Maailman havupuu  

varoista noin 55 prosenttia  sijait  

see Venäjällä,  joten  mahdollisuu  

det ovat suuret. A.W. Ervastin 

kuvaaman joensuulaisen  Parviai  

sen kauppiassuvun  jalanjälkiä  

tullaan seuraamaan ja tulevai  

suudessa metsäteollisuusinves  

toinnit rajan taakse tulevat ole  

maan  merkittävät. Nykyiset Se  

gesan. Kontupohjan  ja Pitkäran  

nan jalostuslaitokset  tulevat saa  

maan rinnalleen uusia jalostus  

yksiköitä.  Edellytyksenä  on kui  

tenkin itänaapurimme  yhteiskun  

nallisten olojen vakiintuminen. 

Joensuulainen metsäntutki  

mus on  tunnistanut tässä  muutos  

prosessissa  mukana olevien yri  

tysten  ja muiden tahojen tietotar  

peet. Tuontipuuhun  ja Venäjän  

metsätalouteen liittyvät kysy  

mykset ovat  keskeisellä sijalla 

tutkimustoiminnan kehittämises  

sä. 

# Taneli Kolström 

erikoistutkija,  MMT 

Karjalan  metsät  
TÄRKEITÄ  ITÄ-SUOMEN METSÄSEKTORILLE  

Venäläinen puunkorjuu-  ja kuljetuskalusto  on rakennettu  kokorunkokorjuuta  varten.  Katkonta suoritetaan yleensä  ylävarastolla.  Meillä 
tutun tavaralajimenetelmän,  jossa  puun runko katkotaan tukeiksi  ja kuitupuupölkyiksi  maastossa,  käyttöönotto  puunkorjuussa  edellyt  

täisi mittavia investointeja  korjuukalustoon.  Kuvat:  Mikko  Mutka 
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Kolin  kansallispuiston  
PALVELUT UUDISTUVAT  -ASIAKASVASTUUTATUTKITAAN 

Kolin kansallispuisto  on  yksi 

maamme nuorimmista kansallis  

puistoista:  puiston  10-vuotisjuh  

laa vietetään vuonna  2001. Tutki  

muksen  ja  luontomatkailun koh  

teena  Koli  on  ollut  paljon  kauem  

min. Metsäntutkimuslaitos on toi  

minut Kolilla vuodesta 1923 al  

kaen, jolloin Kolin valtionpuisto  

siirtyi  sen  hallintaan. Kolin vaa  

roilla ja kansallismaisemalla on 

jo satavuotinen matkailuhistoria. 

Aiemmin Kolin matkailun 

palvelujen  vastuu  oli hajautettu  

usealle toimijalle.  Koordinoinnin 

puute ja resurssien  niukkuus joh  

tivat palvelujen rappeutumiseen,  

joka kärjistyi  1990 luvun alku  

vuosina. Joensuun tutkimusase  

man  aloitteesta Kolin kehittämi  

seen koottiin 1996 laaja yhteis  

työryhmä,  johon  kuuluivat Met  

lan edustajien  lisäksi maakunta  

liiton,  ympäristöhallinnon, työ  

hallinnon, yrittäjien ja Kolin pai  

kallisyhteisön  edustajat. Tämän 

Kolin strategiatyöryhmän avulla 

palvelujen kehittämisvisio selki  

ytyi,  kehittämissuunnitelmat saa  

vuttivat yleisen  hyväksymisen  ja 

voimavaroja  saatiin mm. maa  

kunnan kehittämisrahoista,  EU  

rahastoista, Suomen työhallin  

nolta ja ympäristöhallinnolta.  

Kolin kansallispuistoa  kehi  

tetään  nyt  tutkimuksen, kulttuu  

rin,  kestävän luontomatkailun ja  

ympäristökasvatuksen  kansallis  

puistoksi,  jonka asiakasmäärä on 

vuosittain yli  100 000. Koli on 

maapallon  geologisen  historian 

monipuolinen esimerkkikohde. 

Kolin elävä luonto on erityisen  

monimuotoista. Näihin Kolin 

vahvuuksiin suuntautuvaa  tutki  

musta pyritään  edistämään. Tut- 

kimukseen perustuvaa tietoa tuo  

daan esille kansallispuiston  opas  

tuspisteissä,  erityisesti uudessa 

Luontokeskus Ukossa. Kansallis  

puiston  uudistettu palveluvarus  

tus mahdollistaa suurtenkin tie  

de- ja kulttuuritapahtumien  jär  

jestämisen  vetovoimaisessa kan  

sallismaisemassa. 

� Sataman kehittämishanke. 

Seuraavat  

kehittämishankkeet 

käynnistettiin:  

� Ukko-Kolin palvelukeskuksen  

uudistaminen, johon sisältyi  uusi 

Luontokeskus ja Hotelli Kolin 

täydellinen  saneeraus  sekä  ympä  

ristöä säästävä vesihuoltojärjes  

telmä ja pysäköinti-  ja lähikulje  

tusjärjestelmä; kiskoköysirata,  

jolla asiakkaat nousevat  pysä  

köintipihalta  Ukko-Kolin yläpi  

halle. 

� Perinnemaisemien saneeraus,  

perinnerakennusten  ja pihojen  

Luontokeskus  Ukko avattiin  yleisölle  kesäkuussa vuonna 2000. 

kunnostus sekä kaskikulttuurin 

elvytys  ja vanhojen  kaskiahojen  

kunnostus.  

� Informaatiojärjestelmän  uu  

distaminen, joka toi Kolin valo  

kaapeliverkon  päähän  ja verkotti  

useat  oppilaitokset  kansallispuis  

ton  opastusaiheisten  tietopank  

kien  tekijöiksi.  

� Opastusjärjestelmä,  joka si  

sältää tienvarsien ja reittien 

opasteiden  uudistamisen ja ver  

kostomuotoisen vapaaehtois-  ja 

tukiyhdistystoimintaan  perustu  

van opastuspalvelun  aloituksen. 

A Tutkimuksen yhteistoiminnan  

vahvistaminen yhteistyössä  mm. 

Geologian  tutkimuskeskuksen, 

Joensuun yliopiston, Euroopan  

Metsäinstituutin, Pohjois-Karja  
lan ammattikorkeakoulun ja 

useiden kulttuurilaitosten kans  

sa. 

� Kolin paikallisyhteisön  kehit  

tämishankkeet; mm. kotiseutu- 

työhön,  virkistyspalveluihin  ja 

ympäristökasvatukseen  suuntau  

tuvien Leader- ja Tavoite 1-oh  

jelman  projektien valmistelu. 

Kaikkiaan hankkeet ovat 

merkinneet noin 100 milj. mar  

kan investointeja.  Luontokeskus 

Ukon palvelut  käynnistettiin  

21.6.2000 ja Ukon vihkiäisjuh  

lat  pidettiin 11.9.2000. Juhlapu  

heen piti  pääministeri  Paavo Lip  

ponen. Vuoden 2000 loppuun  

mennessä Ukon palveluja  ehti 

käyttämään  noin 35 000 asiakas  

ta, jolla  määrällä Ukko nousi he  

ti maan suosituimpien  luontokes  

kusten  joukkoon.  

Y  mpäristöministeriön toi  
meksiannosta Ukossa käynnis  

tettiin kestävään luontomatkai  

luun liittyvä asiakkaan ympäris  

tövastuun  kokeilu. Näyttely-  ja 

ohjelmapalvelua  tarjottiin niille 

asiakkaille, jotka olivat haluk  

kaita osallistumaan omalla eril  

lispanoksellaan  opastustoimin  

nan ja puhtaanapidon  kustan  

nuksiin. Kansallispuiston  tukiyh  

distys myi Luontokeskuksessa 

asiakkailleen ns.  Ukon Passia  ja 

Luontokauppa  Vakan luomu-, 

perinne-  ja tutkimusjulkaisutuot  

teita ja suuntasi myyntitulon 

palkkaamiensa  oppaiden  kustan  

nuksiin. 

Asiakasvastuun kokeilusta 

palautetta  antoi vuoden 2000 ai  

kana noin 500 asiakasta. Selvä 

enemmistö oli  valmis hyväksy  

mään  henkilökohtaisen vastuun  

sa  Ukon palvelujen resursseista.  

# Lasse Loven 

puistonjohtaja, tutkija,  MMM 
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KOLIN  KANSALLISPUISTO  ON MONEN 

nisäkkään koti  

Kolin kansallispuiston  ensim  

mäisessä riistainventoinnissa 

vuonna 1996 käytettiin  valtakun  

nallisesta menetelmästä sovellet  

tua  vefsiota, riistakolmion 

yhden  sivun pituudeksi  määritet  

tiin yksi  kilometri. Pysyviä  riista  

kolmioita on merkitty  maastoon  

kuusi kappaletta.  Tarvittaessa 

esimerkiksi kymmenen  vuoden 

välein riistainventointi voidaan 

uusia. 

Vuoteen 1991 asti Metsäntut  

kimuslaitos vuokrasi kansallis  

puiston  aluetta hirvenmetsästystä  

varten ja samoin laajennusalueen  

maita vuoteen 1995 asti.  Kansal  

lispuiston laajennuksen  jälkeen  

vuonna 1996 siellä ei ole saanut  

metsästää. Kaikkiaan kansallis  

puiston  maa-alue on  2500 hehtaa  

ria. 

Metsäjänis  ja orava  
ilveksen  ja  näädän 

saaliseläiminä 

Metsäjänis  on kansallispuiston  

yleisin nisäkäs. Se esiintyi  

useimmin tuoreen kankaan vart  

tuneissa taimikoissa ja nuorissa 

kasvatusmetsissä,  joissa  sille on 

tarjolla  riittävästi ravintoa  ja suo  

japaikkoja sekä kesällä että tal  

vella. Ilvekselle mieluisia asuin  

alueita ovat  tiheät kuusikot,  joissa  

on runsaasti louhikoita myös  pe  

säpaikoiksi.  Ilveksiä liikkui puis  

ton  alueella ainakin kolme  yksi  

löä. 

Ilveksien saalistusalue on var  

sin pieni kansallispuistossa.  Jä  

niskanta on  taannut  ravinnon riit  

tävyyden,  eikä  ilvesten tarvitse 

vaeltaa saaliin perässä  pitkiä  mat  

koja.  Ilvesten elinalue on yleensä  

muutamasta sadasta neliökilo  

metristä yli kahteentuhanteen ne  

liökilometriin, joten  puiston  il  

vekset tulevat hyvin  toimeen tois  

tensa  kanssa  pienellä  elinalueella. 

Kettuja  on kansallispuistossa  

vähän, vaikka saaliseläimiä,  jä  

niksiä on  runsaasti. Kettu ei ole 

kovin yleinen  koko  maakunnan  

kaan alueella ja ilvesten aktiivi  

nen liikkuminen talvella voi ai  

heuttaa sen,  että ketut  ovat  siirty  

neet  puistosta  lähialueen metsiin. 

Pohjois-Karjalassa  oli vuonna  

1996 huono oravavuosi,  mutta 

kansallispuiston  rehevissä kuusi  

koissa  orava  oli erittäin yleinen.  

Niitä oli talvella neljä kertaa 

enemmän  kansallispuistossa  kuin 

muualla maakunnassa. 

Näädän tärkein saaliseläin on 

orava,  ja näädille kansallispuisto  

on ollut varsinainen ruokapank  

ki. Kansallispuistossa  liikkuva 

vierailija harvoin näkee arkaa 

näätää, sillä se ei usein tupsahda  

Kolin  kansallispuistossa  on runsas  mäyräkanta  ja yöllä tai aamun 

hämärissä  vaeltelevat mäyrät  voivat  jäädä  auton alle.  Kuva:  Kauko  Salo. 

polun  varrelle ihmettelemään pa  

tikoijaa. Kuusi  on vallannut elin  

tilaa kansallispuistossa  koivulta 

ja muilta lehtipuilta. Kuusival  

taisten metsien osuus  on  kasva  

nut  ja kuusen runsaat  siemensa  

dot takaavat oraville riittävästi 

ravintoa. 

Karhu asustelee,  
susi  on  ohikulkija  

Molempia suurpetoja  on  tavattu 

lähes vuosittain kansallispuiston  

alueella. Karhun jälkiä  on  löydet  

ty huuhtakaskialueelta kansallis  

puiston pohjoispäästä  ja Val  

keavaaralta puiston  eteläpuolelta.  

Laajennusalueen  pohjoispäästä  

löydettiin vuonna 1996 karhun 

tuore ulostekasa. Karhu saattaa  

talvehtia puiston  alueella tai lähi  

metsissä. Susi on harvinaisempi 

vieras kansallispuistossa,  sillä se 

ei mielellään liiku paksulumisilla  

ja vaikeakulkuisilla vaaroilla. 

Vuonna 1997 neljän  suden lauma 

liikkui Jauholanvaaralla ja 

jatkoi matkaansa Nuutilanvaaral  

le ja kohti pohjoista.  

Hirvikanta runsas,  
taimikoissa  vaurioita  

Hirvi  on hyötynyt  rauhoituksesta. 

Hirvien suosimia elinympäristöjä  

ovat laajennusalueen  rehevät, 

nuoret  metsiköt,  joissa on run  

saasti  ravinnoksi  kelpaavaa  vesa  

syntyistä  lehtipuustoa.  Taimi  

koissa hirvet syövät  myös män-  

nyntaimien latvoja  ja aiheuttavat 
vaurioita. Inventointialueelta löy  

tyi  myös  suurehko nuoren kasva  

tusmetsän  kuvio,  jonka reunamil  
la hirvet olivat  syöneet  useista 

kuusista  kuorta. Puiston etelä- ja 

pohjoispuolelta  on inventoitu 

useita kesä-  ja talvilaidunalueita. 

Makuujälkien  perusteella kah  

dessa talvilaumassa oli yhteensä  

ainakin 14 yksilöä. Kansallis  

puistoon rajoittuvissa  metsissä 

hirviä tavattiin parissa  laumassa. 

Molemmat laumat vierailivat 

usein puiston  alueella. 

Metsäsika,  

hämärän  kulkija  

Metsäsika eli mäyrä liikkuu  öisin 

tai aamuhämärissä puiston alu  

eella ja siksi  ihminen tapaa sen 

harvoin. Kansallispuisto  on ihan  

teellinen pesimisalue  mäyrälle.  

Puistosta  löytyy  monenlaisia luo  

lastoja,  jotka  ovat  sille hyviä pe  

säpaikkoja  sekä hiekkarinteitä, 

joihin mäyrä pitkillä  ja terävillä 

kynsillään  helposti  kaivaa pesä  

käytäviään.  Mäyrän asuttamia 

pesäluolastoja  löytyi kansallis  

puiston  alueelta neljä. Puistossa 

ei ole  mäyrän vihollisia ja siksi  

niiden lukumäärä on pysynyt  

suurena viime vuosien aikana. 

Ihminen autoineen on mäyrälle  

ylivoimainen  vastustaja.  Ylä-Ko  

lille johtavalla  tiellä eräs naaras  

mäyrä tapasi  kohtalonsa auton  

tönäisemänä kansallispuiston  si  

säpuolella.  

Kärppä  ja  

puiston  muita asukkaita  

Kärppä  on  paljon  yleisempi  kan  

sallispuistossa  kuin  muualla Poh  

jois-Karjalassa.  Syynä tähän on 

se,  että kärppä  sopeutuu monen  

laisiin ympäristöihin, kunhan 

mieluista ravintoa, myyriä  ja hii  

riä on riittävästi tarjolla. Kansal  

lispuistossa  ahojen  ja niittyjen 

reunamilla ja vanhoissa kaskikoi  

vikoissa on  runsaasti  kaskitalou  

den jättämiä kiviröykkiöitä.  Täl  

laisissa kivikasoissa  kärppä  mie  

lellään pesii.  

Supikoira  on  yleistynyt kan  

sallispuistossa.  Tämä idästä le  

vinnyt  peto aiheuttaa kansallis  

puistossa ongelmia erityisesti  

maassa pesiville kanalinnuille. 

Saukosta  on  tehty  säännöllisesti 

jälkihavaintoja  Herajoen ja Kart  

tusenlammen läheisyydestä.  

Näillä alueilla ja Pitkälammella 
asustelee useita majavia.  Piisami 

esiintyy  Hera- ja Jerojärven  ran  

noilla ja minkki on yleinen  kan  

sallispuistossa  vesistöjen laita  

milla. Liito-orava on puiston  har  

vinainen asukas.  Villisika on  vie  

raillut puistossa  muutama  vuosi 

sitten. Rusakko  elää harvalukui  

sena Kolin kylän  liepeillä  ja kan  

sallispuistossa  Myllypuron  reu  

namilla. 

Kolin kansallispuistossa  on 

reheviä ja karuja  metsätyyppejä,  

suoalueita,  ahoja  ja niittyjä  sekä  

lampia  ja  järviä,  joissa  elää moni  

muotoinen eläin-,  sieni- ja kasvi  

lajisto. Puisto on monen nisäkäs  

lajin  koti  ja reservaatti. Siellä on 

laadukkaita pesimispaikkoja  ja 

tilaa  poikasten  temmeltää. 

# Kauko Salo 

vanhempi tutkija,  FL  



Metsikön käsittelystä  päättä  

vien metsäammattilaisten ja met  

sänomistajien  toimintaympäristö 

on muuttunut olennaisesti  1990- 

luvulla Uusien metsälakien  ja 

luonnonsuojelulain  seurauksena. 

Talousmetsien käsittelyssä  edel  

lytetään luonnonsuojelunäkö  

kohtien huomioimista enemmän 

kuin  ennen. Tämä nostaa  osal  

taan  kustannuksia  ja puuntuotan  

non  kannattavuus pyrkii heiken  

tymään. 

Kustannuksia pyritään  alen  

tamaan  metsänhoidosta tinki  

mällä. Taimikoiden ja nuorten 

kasvatusmetsien hoitorästit li  

sääntyvät  ja uudistamistoimenpi  

teet viivästyvät.  Kehitys  johtaa 

ennen pitkää sekä puuntuotan  

non määrän  että laadun alentu  

miseen ja sitä  kautta kannatta  

vuuden laskuun. Metsätalouden 

kestävyys  vaarantuu.  

Metsänkäytön  
tavoitteet on 

moniarvoistuneet 

Metsänkasvatusta  syytettiin  kaa  
vamaisuudesta niin sanotun  te  

hometsätalouden aikana 1970-ja  

1980-luvuilla. Suomen puuvaro  

jen hyvän  kehityksen  valossa 

ratkaisut olivat kuiter I''" 

perusteltuja.  Nyt  muu 

tuneissa oloissa kai  

vataan metsikön kä  

sittelyyn uusia vaih  

toehtoja.  

Syynä  ovat toi  

saalta luonnon mo  

nimuotoisuuden 

varjeluvaatimukset  

ja toisaalta metsän  

omistajien  omat  asen  

teet. Yhä enemmän o  

metsänomistajia, joille 

puuntuotanto on vain yksi  

metsänkäyttömuoto.  Monikäyt  

töön  liittyvät näkökohdat vaikut  

tavat yhä selvemmin metsän  

omistajien  käsittelypäätöksiin.  

Metsien rakenne 

muuttuu 

Tulevaisuuden metsät sisältävät 

nykyistä  enemmän  puulajeja.  Ne 

ovat sekametsiköitä ja puiden  

koko-  ja ikävaihtelun suhteen 

vaihtelevampia.  Yleisesti ottaen 

metsiköiden erirakenteisuus li  

sääntyy. Jopa  metsikön käsite 

voidaan joutua määrittelemään 

uudestaan. 

Suomen runsaslukuisten kas  

vu-  ja tuotostutkimusten tulokset 

eivät muuttuneissa olosuhteissa 

ole  kaikilta osin enää käyttökel  

poisia.  Ongelma  on lähinnä siinä, 

että vanhemman tutkimuksen ai  

neistot ja tutkimusongelmat  eivät 

sovi  tulevaisuuden tietotarpeisiin.  

Uusien  käsittelymenetelmien  

pitkän  ajan  seurausvaikutuksista  

tulisi saada enemmän  tietoa en  

nen niiden laajamittaisempaa  

käyttöönottoa.  Asialla on  suuri  

periaatteellinen  merkitys  metsä  

talouden kestävyyden  kannalta.  

Vanhat tutkimukset  

uusiin  kansiin 

Paluuta vanhaan ei ole, mutta 

osa vanhalla otteella tehdystä  

tutkimuksesta on soveltaen käyt  

tökelpoista  edelleenkin. 

Voidakseen vastata uusiin 

metsänkäsittelyn vaatimuksiin 

Metsäntutkimuslaitos aloitti tut  

kimushankkeen Metsikön käsit  

telyn perusteita koskeva  kokoo  

mateos tutkimustuloksista. 

Hankkeessa on koottu 4000- 

5000 suomalaista metsänkasva  

tukseen liittyvää tutkimusar  

f'''keliä tietokannaksi. 

Len lisäksi on koottu 

lähes 1000 artikkelia 

sienitaudeista eril  

listietokantaan, jo  

hon sisältyy  myös  

lyhyet  kuvaukset  

tutkimusten tulok  

sista. 

Tällä hetkellä 

laaditaan loppura  

porttia, missä esitel  

ään ja perustellaan  

kirjallisesti  eri käsittely  

vaihtoehtoja  ja niistä koostu  

via ketjuja eri  päätöstilanteisiin.  

Uudet ohjeet  
digitaalisina 
tietoiskuina  

Viimeisimmät Suomessa laaditut 

metsänkasvatuksen oppikirjat  

ovat vuosilta 1980 ja 1997. Ne  

ovat ainakin perusteiden  osalta 

ajan tasalla niin sanotusta  nor  

maalista metsänkäsittelystä.  Uu  

dempi kirja  tehtiin kymmenien  

tutkijoiden  yhteistyönä,  mikä on 

osoittautunut hankalaksi toteuttaa. 

Nyt  tavoitteena olevan  met  

sänkasvatusoppaan  laadinnassa 

kokeillaan ratkaisua, jossa  kirjoi  

tetaan  lyhyitä,  tiivistelmänomai  

sia  "tietoiskuja"  metsänkasva  

tuksen eri osa-alueilta ja ne kerä  

tään  digitaalisessa  muodossa yh  

deksi  kokonaisuudeksi. 

Uuden tiedon karttuessa ko  

koelmasta on pienellä  lisätyöllä  

tuotettavissa käsittelysuosituk  

sia,  oppaita  tai vaikkapa  oppikir  

ja. Kysymys  on tutkimustiedon 

viennistä  käytäntöön,  jota  nykyi  

sin edellytetään  tutkimusta teke  

vien  tahojen  erityisesti  tekevän. 

Digitaalisen  tuotteen suurin 

etu on  sen helppo  päivitettävyys  

aina tarvittaessa.  Perinteinen kir  

jallinen tuote  on eräin  osin van  

hentunut jo julkaisuhetkellä  ja 

yleensä  sisältää virheitä. 

Digitaalisen  tuotteet  numero  

tiedot,  kuten kuutiometrit  ja mar  

kat, voidaan muuttaa ajanta  

saisiksi  antamalla vain uudet läh  

töarvot. Mukaan tulee laskenta  

ohjelmisto,  jolla käyttäjä  voi ver  

tailla metsikön eri käsittelyvaih  

toehtoja  keskenään juuri hänen 

päätöstilannetta  kuvaavilla  alku  

arvoilla. 

Digitaalisen  tuotteen osaksi  

on tarkoitus  liittää myös  metsän  

kasvatuskirjallisuuden  tietokan  

nat. Niiden suuri esityspotentiaali  

mahdollistaa myös  historiallisen 

näkökulman mukana olon edes  

kirjallisuuden  muodossa.  

Tavoitteena on, että digitaa  

lista tuotetta  voidaan käyttää  ver  

kon välityksellä.  

Tänä vuonna kokoomateok  

sen materiaalia kerätään ja sen 

rakennesuunnitelma viimeistel  

lään. Sen  jälkeen työ liitetään 

osaksi  laajempaa  kokonaisuutta.  

Toiminta jatkuu  erään  tutkimus  

ohjelman  osana joko uutena  tut  

kimushankkeena tai hankkeen 

Päätöksenteon tukijärjestelmä  

metsikön kasvatusvaihtoehtojen  

arviointiin osahankkeena. 

Tällä turvataan jatkuvuus,  

jotta digitaalisen  tuotteen  hyödyt  

-  joustavuus,  ajantasaisuus  ja yk  

silöllinen soveltaminen tapaus  

kohtaisesti - edelleen moni  

puolistuisivat  tulevaisuudessa. 

# Eero Mattila 

erikoistutkija,  MMT  

Metsien  käytön  moniarvoistuminen 

MUUTTAA MYÖS METSIEN KÄSITTELYN PERUSTEITA  
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Suomen metsävaroja  on in  

ventoitu jaflfestelmällisesti 1920- 
luvulta lähtien. Metsäntutkimus  

laitoksen toteuttamien valtakun  

nan metsien inventointien (VMI) 

yhteydessä  In  kartoitettu myös  
aluskasvillisuutta kolme eri ker  

taa: 1951-53, 1985-86 ja 1995. 

Noin sadan yleisimmän  kas  

vilajin levinneisyys-  ja runsaus  

tiedot muutostulkintoineen on  

koottu ekologiseksi  kasviatlak  

seksi: Antti Reinikainen, Raisa 

Mäkipää,  Ilkka Vanha-Majamaa,  

Juha-Pekka Hotanen (toim.). 

Kasvit muuttuvassa metsäluon  

nossa.  Tammi 2000. 384  s. 

Tätä suurisuuntaista ja työ  

lästä aineistoa kerättiin 1950-lu  

vun alussa noin 11 000 näytealal  

ta. Veikko  Huovinen kuvaa Ha  

vukka-ahon ajattelijassa  kyseisen  
inventoinnin esiastetta Ojaston,  

Kronbergin ja Pylkkäs-Konstan  

vetäessä linjaa  Lentualta Kontio  
mäkeen 'kiinnittäen ensiksikin  

huomioita soihin merkiten niistä 

muistiin haluamiaan erikoistieto  

ja'.  Myöhemmät  vertailuaineistot 

on  koottu noin 3000 koealalta ja 

yli 10 000  näyteruudulta.  

Perusteet 

seurannalle 

Kasviyhteisöjen  hallinta on ollut 

tärkeää monissa metsämaan  käy  

tön  ja metsänhoidon operaatiois  

sa sekä yleisimminkin  metsäta  

louden ja ympäristönhoidon  tut  

kimus-,  suunnittelu-ja  järjestely  

tehtävissä. 

1950-luvun alussa inventoin  

nin pontimena oli kasvillisuuden 

alueellisen vaihtelun tutkiminen 

kysyen  tarvitaanko eri ilmasto  

vyöhykkeille  omat metsä-  ja suo  

tyypit. Myös kasvien leviämis  

historia ja erilaiset ilmastollisesti 

määräytyvät lajistoelementit  as  

karruttivat. Myöhemmin  on  ym  

päristönäkökulma painottunut  

enemmän. Kasvillisuus reagoi  

nopeasti  kasvupaikan  tilan muu  

toksiin,  ja sitä  voidaan käyttää  

apuna  ympäristön  seurannassa.  

VMI:n  etuna  on  systemaatti  

sen  otantamenetelmän objektiivi  

suus.  Saadaan aitoa tilastoa lajien 

esiintymisestä.  Myös lajirunsau  

den tasoituksellinen karttaesitys  

mahdollistuu. Muita etuja ovat  

samanpaikkaiset  ja -aikaiset kas  

vupaikkaa,  metsikköä ja ympä- 

ristöä koskevat  tiedot. Heikkou  

det taas liittyvät harvinaisten, 

usein pienialaisten  kasvupaikko  

jen ja  niiden lajiston tavoitetta  

vuuteen. 

Päätulokset 

Kasvillisuudessa näkyy  vanhojen 

maankäyttömuotojen  kuten kas  

kitalouden ja metsälaidunnuksen 

hiipuminen ja toisaalta uusien 

metsätaloustoimien vaikutukset. 

Puolivuosisatainen toimelias me  

no  on lisännyt  suuresti puuston 

kasvua  ja määrää, mutta vähentä  

nyt  aluskasvillisuuden kokonais  

peittävyyttä.  

Metsämaisema on muuttu  

nut  eri-ikäisten metsiköiden mo  

saiikiksi. Reunavyöhykkeiden  

määrä  on lisääntynyt. Kehittynyt  

metsätieverkosto,  ajourat,  maan  

muokkaus ja ojitus  ovat  osaltaan 

luoneet reunoja  ja piennarkasvu  

paikkoja.  

Mäntyvaltaisten  metsien ala 

on lisääntynyt.  Kuusi-, koivu-  ja 

leppävaltaiset  metsät ovat  vähen  

tyneet, mutta lehtipuusekametsät  

yleistyneet.  Haapavaltaisten  met  

sien (n. 60 000  hehtaaria) osuus  

on kasvanut. 

Metsäojitusalueiden  kehitys  

kohti turvekankaita  näkyy  suola  

jiston väistymisenä  ja korvautu  

misena metsälajistolla. Vanhoja  

metsiä suosivien kasvien  menes  

tymismahdollisuudet  ovat  jonkin 

verran  kaventuneet. Metsäkasvu  

paikat kokonaisuudessaan ovat 

rehevöityneet.  

Monet tavallisista kasvila  

jeista ovat menettäneet  peittä  

vyyttään,  mutta säilyttäneet  hy  

vin yleisyytensä.  Yleisin lajisto 

on pysynyt  pääosin entisenä. 

Kolmen kärki (seinäsammal, 

puolukka, mustikka)  on pysynyt  

samana. Sadan yleisimmän  jou  

kossa on eri  ajankohtina  ollut yh  

teensä 120 lajia. 

Muutokset 

kivennäismailla 

Metsäympäristöön ovat  kangas  

mailla vaikuttaneet erityisesti  

metsien uudistaminen maan  

muokkauksineen sekä metsien ti  

heyttä säätelevät hakkuut. Nuor  

ten kehitysvaiheiden  osuuden  

kasvaminen on  ollut monille kas  

veille edullista: vadelma, maito- 

horsma, metsälauha ja nopeasti  

uutta kasvutilaa kolonisoivat nk.  

pioneerisammalet  ovat runsastu  

neet. 

Metsät ovat muuttuneet  en  

tistä tiheämmiksi. Runsaspuus  

toisissa tiheissä kangasmetsissä  

ja vanhoilla ravinteikkailla oji  

tusalueilla, joissa karikesadanta 

on suuri, ovat  karikkeella viihty  

vät suikerosammalet runsastu  

neet.  Valtaosa lajistosta  onkin sit  

ten niukentunut. 

Yleisistä  lajeista  esim. mus  

tikka  ja metsäkerrossammal, jot  

ka  esiintyvät  runsaimpina  yli 80- 
vuotiaissa metsissä,  ovat taantu  

neet. Metsäkerrossammalen vä  

hentymiseen  Etelä-Suomessa lie  

nee syynä  myös  ilman epäpuh  

taudet ravinnelaskeumineen. 

Kestävämmät kynsisammalet  

ovat sitä vastoin hieman runsas  

tuneet. 

Myös  puolukkavarvuston  

peittävyys on  alentunut ikäluok  

kajakauman  muutoksen seurauk  

sena. Maanmuokkaus on haital  

lista niin puolukalle  kuin musti  

kallekin,  koska  maavarsiyhteyk  

sien katkeileminen pienentää  il  

maversojen kasvua.  Tällöin juu  

ret  voivat altistua myös  kuivuu  

delle ja taudeille. Muutamilla 

alueilla Länsi-  ja Itä-Suomessa 

puolukkavarvustot näyttäisivät  

viime aikoina jälleen runsastu  

neen. Metsäojitetuilla  turvemail  

la mustikan  ja puolukan  peittä  

vyydet  ovat nousussa.  

Pohjois-Suomessa  porota  

louden vaikutus näkyy  jäkälä  

peitteen  voimakkaana vähenemi  

senä.  Tulesta  ja metsälaidunnuk  

sesta aikoinaan hyötyneet  lajit 

kuten ahomansikka, sananjalka,  

kangasmaitikka, rohtotädyke,  

valkoapila ja monet  heinät ovat 

menettäneet  kasvupaikkojaan.  

Metsäojitus  

Soiden metsäojitukset, joihin 

usein on liittynyt lannoitus ja 

puuston käsittely,  ovat  merkittä  

vin kasvilajien  runsaudenmuu  

toksia aiheuttanut tekijä.  Yli puo  

let koko  maan noin  10 miljoonan  

hehtaarin suoalasta on ojitettu. 

Ojitussukkession  loppuvaiheita,  

turvekankaita, on jo reilu 1 mil  

joonaa  hehtaaria. 

Yleisistä suokasveista ovat 

selvimmin vähentyneet  märkien 

soiden lajit, esimerkiksi raate, 

isokarpalo  ja niin sanotut  suursa  

rat  (pullo-,  jouhi- ja juurtosara). 

Myös monet  metsäisten soiden 
kasvit  kuten suopursu ja yleisin  

saralaji, pallosara,  ovat  niukentu  

neet. Sen sijaan  valoisilla ojan  

palteilla  viihtyvät  torvijäkälät  

ovat  metsälajiston  ohella hyöty  

neet ojituksesta.  

Maamme runsain  ruoho, 

suomuurain, on  säilynyt  melko 

hyvin.  Syväjuurisena,  kasvulli  

sesti nopeasti  leviävänä mätäs  

pintalajina  muurain kestää  pohja  

vesipinnan  alenemista useimpia  

muita suokasvilajeja  paremmin.  

Se sietää myös  varjoisuutta.  Oji  

tussukkession edetessä ja puus  

ton sulkeutuessa muurainkin 

taantuu  kilpailevan  kasvillisuu  

den tieltä. 

Ojituksen  seurauksena ovat  

muurainsadot Etelä-Suomessa 

vähentyneet,  mutta suotuisina 

vuosina muurain voi marjoa  jopa 

vanhoilla ojitusalueilla,  varsinkin  

jos  ojat  ovat  tukkeutumassa. 

Odotetusti  myös  rahkasam  

malet ovat  vähentyneet.  Taantu  

minen näkyy  erityisesti  peittä  

vyysluvuissa,  ei niinkään ylei  

syydessä.  Yleisyyttä  ja kokonais  

peittävyyttä  pitävät  yllä  karuhko  

jen  soiden laaja-alaiset  lajit. 

Tulevaisuus 

Suomen Ympäristökeskuksen  re  

kisterien mukaan erilaiset met  

sänhoitotoimet ja  niiden seurauk  

sena metsien muutokset ovat uh  

katekijä noin 16 prosentille 

maamme 322 uhanalaisesta kas  

vilajista. Metsien suojeluverkos  

to lienee täydentymässä  ainakin 

Etelä-Suomessa. Myös metsän  

käsittelymenetelmiin  on tullut 

kevyempiä  piirteitä mm. moni  

muotoisuuskysymysten  vuoksi. 

Metsäojitus ja turpeenotto 

ovat  uhkatekijä  vain  noin 11 pro  

sentille uhanalaisista kasvilajeis  

ta. Tähän on  syynä  melko kattava 

soidensuojelu,  mutta myös tiu  

kahkot ojituskohteiden  valinta  

kriteerit. Nyt  uudisojituksesta  ol  

laan käytännössä  luovuttu. 

Osa kasvillisuusmuutoksista 

jatkuu  edelleen, kuten tasoittuvan 

ikäluokkajakauman  ja ojitussuk  

kession aiheuttamat vaikutukset. 

Menneitten maankäyttömuotojen  

kasvistollisten jälkien palautta  

minen laajoilla  alueilla ei ole 

mahdollista eikä  tarpeellistakaan.  

Tulen käyttöä  metsien uudistami  

sessa  ja luonnontilaisten metsien 

rakennepisteiden  palauttamises  

sa ollaan lisäämässä. 

# Juha-Pekka  Hotanen 

varttunut  tutkija,FL 

Muuttuva metsä  

ja suokasvillisuus  



METLA 

METSÄNTUTKIMUSLAITOS 

- Suomen  metsäntutkimuksen  johtava organisaatio  

Metla  
on

 
maa-

 
ja

 
metsätalousministeriön

 
ala

 inen puolueeton  tutkimuslaitos. Metla tuottaa 

tieteellistä tietoa  metsäluonnosta, metsien  

eri  käyttömuodoista,  metsävaroista  ja 

niiden hyödyntämisestä,  toimii  asiantun  

tijana  metsäalaan liittyvissä  kysymyksissä  

sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimus  

metsiä ja luonnonsuojelualueita.  Metlan toi  

minta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä  

ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen 

sekä  kotimaiseen ja kansainväliseen  yhteistyö  

hön.  

Numerotietoja  Metlasta:  

� perustettu 1917 

� 2 tutkimuskeskusta  Vantaa  ja Joen 

suu  ja 7  tutkimusasemaa 

� tutkimusmetsiä ja luonnonsuoje  

lualueita ympäri  maata 

� henkilöstöä runsaat  800,  joista tu» 

kijoita  yli  200 

A toimintarahoitus valtion budje  

tista noin 190 milj. markka? 

vuodessa, ulkopuolista  rahoi  

tusta lisäksi  noin 80 milj. markkaa 

JOENSUUN  TUTKIMUSKESKUS  

Tutkimuskeskus  
on

 
monitieteinen

 
asiantuntijaorganisaatio,jo

 ka  edistää metsiin ja metsien tuotteisiin perustuvaa talous- ja 

yritystoimintaa  tutkimuksen keinoin erityisesti  Itä-Suomessa. 

Joensuun  tutkimuskeskuksen tutkijat  osallistuvat yli 40 eri tutki  

mushankkeeseen. Tutkimuskeskuksen tutkimukset on ryhmitelty seu  

raaviin  teemoihin: metsätalouden suunnittelu,  metsänhoito, metsätek  

nologia,  puutiede  sekä  niitä  vahvistavat taloustiede, metsätalouden ym  

päristövaikutusten  tutkimus ja kansainvälisen metsätalouden tutkimus. 

Joensuun  tutkimuskeskuksella on hoidossaan 3000 hehtaarin laajui  

nen Kolin kansallispuisto  ja muita  tutkimus-  ja opetusmetsiä  kaikkiaan 

800 hehtaaria Pohjois-Karjalassa  

Numerotietoja  tutkimuskeskuksesta  

A Vuoden 2001 alussa vakituisia  työntekijöitä  tutkimuskeskuksessa 

on noin 50  ja määräaikaisissa tehtävissä lisäksi  vuosittain 30-40 

' henkilöä 

� Tutkijoita yli  30,  joista puolet  on  suorittanut tohtorin tai lisensiaa  

tin tutkinnon. Lisäksi  tutkimuskeskuksessa  on  vuoden 2001 alussa 

neljä professorin  virkaa: puutiede,  metsäteknologia,  metsätalouden 

suunnittelu ja yrityksen  taloustiede 

�  Tutkimuskeskuksen toimintamenot ovat  vuosittain noin 20 milj. 

mk, josta ulkopuolisen  rahoituksen  ja työllistämisvarojen  osuus  on 

noin 30  %. 

TUTKIMUKSEN TUOTTEITA IA  ASIANTUNTIIAPALVELUIA lOENSUUSTA 

lVi G*W A on Suomen  oloihin  kehitetty 
I ISJU suunnitteluohjelmisto, jonka 

avulla tehdä vaihtoehtolaskelmia  metsäalueen tai 

metsätilan  tuotanto-  ja käyttömahdollisuuksista.  

MELA-ohjelmistoa voidaan  käyttää itsenäisenä 

tai  se voidaan  liittää  osaksi organisaation tai  yrityk  

sen metsätietojärjestelmää. 

MELA-käyttäjiä ovat  mm.  metsäyhtiöt,  Metsä  

hallitus, metsäkeskukset  ja Metsätalouden  kehittä  

miskeskus  Tapio, metsäoppilaitokset sekä Metlan 

tutkimusmetsät. 

Metla  tekee  MELA-ohjelmistolla laskelmia  val  

takunnan  metsien  inventoinnin  aineistoista.  

Asiakkaan toimeksiannosta tehtäviä  laskelmia  

ovat  esimerkiksi puuvarojen riittävyyden analysoin  

ti investointien  suunnittelun yhteydessä tai  alueel  

listen ja kansallisten metsäohjelmien (Metsä  2000, 

KMO) yhteydessä tarkastelut  toimintaympäristön 

muutosten vaikutuksista  metsien käyttömahdolli  

suuksiin.  Lisätietoja:  http://www.metla.fi/mela/  

t>men  
kestävän

 
metsätalouden

 ittarit. Euroopan metsäministereiden konfe  

a Helsingissä  1993  ja Lissabonissa  1998  sovittiin  

itä  ja  indikaattoreista, joilla  kestävän  metsätalou  

den  toteutumista  ja muutosta voidaan  mitata.  Niihin  pe  

rustuen  on kehitetty  kansalliset  mittarit,  joilla on kaksi  

kertaa  selvitetty  -  vuosina  1997 ja 2000  Suomen  metsäta  

louden  tila.  Nämä  mittarit  ovat  olleet  osaltaan pohjana 

myös  metsäsertifioinnin  kehittymiselle  Suomessa  ja Eu  

roopassa.  Tutkimuskeskuksen  asiantuntemusta  on käytet  

ty  runsaasti  tässä kehityksessä  koko  1990-luvun ajan.  

yiMTA 
• LINTAN avulla  voidaan verrata  eri  polttoaineita 

Kaynaviä lämpölaitos  vaihtoehtoja, erityisesti  koti  

maistaja  tuontipolttoainetta käyttävää laitosta  

• arvioida  lämpölaitosvaihtoehtojen edullisuutta  eri 

näkökulmista, joita ovat  

lämpölaitoksen, kunnan  

ja seudun  näkökulma  

• arvioida  lämpölaitos- I  

vaihtoehtojen vertailus-  1 

sa huomioon päätök  

sentekijää kiinnostavat  

aluetaloudelliset  tekijät ;  

kuten  työllisyys-  ja tu-  j  

lovaikutukset, ympäris- | 
tövaikutukset sekä j 

energiapuun korjuun 

metsänhoidolliset  hyö- j 

dvt 

etsien  suojelu  Euroopassa.  Euroopan  Unionin  COST 
rahoittamana  toteutettiin  vuosina  1996  -  1999  Euroopan 

tiukasti  suojeltujen metsien suojelutasoa ja tutkimusta  koskeva  selvitys.  

Hankkeeseen  osallistui  yli  100  asiantuntijaa 25  Euroopan maasta  ja Venä  

jältä. Kyseessä  oli ensimmäinen, yhtenäisin, tieteellisin  perustein tehty ver  

taileva selvitys  metsien  suojelusta Euroopassa. Tulokset  ovat  olleet  erityi  

sen kysyttyjä  maailmanlaajuisessa metsien  suojelukeskustelussa  ja työ on 

johtanut mm.  metsien  suojelua koskevan  luokituksen  tarkistamiseen  Eu  

roopassa.  Sitä koskeva  uusi  COST -hanke  hyväksyttiin  toteutettavaksi  vuo  

sina  2001  -  2004.  Hankkeen  koordinointi  ja johtaminen tapahtui  Joensuun  

tutkimuskeskuksesta.  Lisätietoja:  http://www.metla.fi/jo/coste4.pdf  

J. .J  

ii altakunnallisia marjasatoen  
� nusteita  seuraamalla  poimija  tietää, mil  

loin  mustikat, suomuuraimet  ja puolukat ovat  kyp-  

poimittaviksi.  

Marjasatotiedotteet ja  teemakartat välitetään  

medialle  Joensuun tutkimuskeskuksesta.  Kasvukau  

den  aikana  ilmestyvät satotiedotteet  ja teemakartat  

ovat luettavissa myös internetissä osoitteessa:  

http://www.metla.fi/  tiedotus/ tiedotteet.html.  

Teemakartoista  marjanpoimija näkee, milloin  

mustikka  tai  puolukka  on kypsää  hänen  kotiseudul  

laan  ja  metsään  kannattaa  lähteä  marjasangon kans  

sa. 

Marjasatoennusteitten esittäminen lisää suoma  

laisten  innokkuutta  poimia  marjoja entistä  enem  

män.  Tieto  marjasatojen määristä  ja laadusta  lisää  

myös marjojen  monipuolista käyttöä  kotitalouksis  

sa. Luonnonmarjoja poimiessaan marjastaja saa ai  

mo annoksen  hyötyliikuntaa.  

METLA 
Joensuun  

tutkimuskeskus  

PL 68 

(Yliopistokatu  7) 

80101 Joensuu 

puh.  (013)251  4000 

fax  (013)251 4111 

http://www.metla.fi.jo/ 

Painettu  1.3.2001 
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