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Venäjän tiedeakatemian Komin tiedekeskuksen 
Biologian instituutin metsäasiantuntijat ovat 

julkaisseet kaksi merkittävää venäjänkielistä teosta, 
joiden kirjoittamiseen on osallistunut yli 30 asian-
tuntijaa. Monografi at muodostavat perusteellisen 
yhteenvedon Venäjän euroopanpuoleisen koillis-
osan metsien historiasta ja levinneisyydestä, nii-
den vähittäisestä valloittamisesta ihmisen käyttöön, 
metsä talouden ja metsäteollisuuden kehittymisestä 
ja nyky tilasta sekä metsävaroista ja metsien sivu-
tuotteista. Lisäksi yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
tarkastella Komin metsäsektorin kehittämismahdol-
lisuuksia.

Alueellisesti laaja (415 900 km2), mutta väestöl-
tään pieni (noin 1,3 milj. asukasta) Komin tasavalta 
asettuu kartalla likimain samoille leveyspiireille kuin 
Suomi. Komin metsäfondi (metsätalouden maa) on 
lähes 39 milj. ha, josta 28,7 milj. ha on metsän peit-
tämää, kokonaispuuvaraston ollessa 2,8 miljardia 
m3. Noin puolet euroopanpuoleisen Pohjois-Venäjän 
kypsistä ja yli-ikäisistä metsistä on Komin tasaval-
lassa. Komin metsistä hakattiin 1980-luvun lopulla 
jopa yli 25 milj. m3 puuta vuodessa. Tällöin metsä-
sektori työllisti noin 40 % Komin työväestöstä ja 
metsäsektorin tuotanto muodosti yli 1/3 tasavallan 
tuloista. Viime vuosikymmenellä puunhankinta laski 
noin viidennekseen 1980-luvun huippumääristä.

Metsäkasvillisuus, joka peittää yli 95 % Komin 
alueesta, jakautuu eteläiseen metsätundraan ja havu-
metsävyöhykkeeseen, taigaan. Metsätundran etelä-
raja kulkee noin 66 leveyspiirin tasolla. Komin met-
sät sijaitsevat itäeurooppalaisen ja länsisiperialaisen 
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kasvillisuusprovinssin rajalla, minkä vuoksi runsas 
lajisto on niille leimallista. Niissä on säilynyt ainut-
laatuisia luonnonmetsiä. Komin alueen havumetsä-
vyöhykkeessä, Uralvuoria lukuunottamatta, on ta-
vattu 937 putkilokasvia. Kaikki tämä kertoo Komin 
metsien poikkeuksellisen suurista luontoarvoista.

Komin tasavallan metsät

Monografi assa koostetaan Komin tiedekeskuksen 
Biologian instituutin tuottamaa tutkimustietoa vii-
meisten 40–50 vuoden ajalta erityisesti metsätietei-
den, kasvimaantieteen, maatieteen ja metsäfl oristii-
kan aloilta. Tässä teoksessa selostetaan monipuo-
lisesti euroopanpuoleisen Koillis-Venäjän metsien 
kehityshistoria, metsien luonnonmaantieteelliset kas-
vuolosuhteet sekä metsäkasviyhdyskuntien fytokli-
matologian ja biologisen tuotoksen ominaispiirteet.

Pääasiallisista metsää muodostavista puulajeista 
esitetään laaja morfologis-taksonominen ja ekologi-
nen luonnehdinta. Pitkäaikaisten tutkimusten poh-
jalta tarkastellaan sekä ”vaaleaneulasisten” (mänty, 
lehtikuusi) että ”tummaneulasisten” (kuusi, semb-
ra, pihta) puiden muodostamien havumetsien ku-
ten myös lehtimetsien rakennetta erilaisissa kasvu-
olosuhteissa. Teoksessa kuvataan 45 pääasiallisinta 
metsätyyppiä ja suuri määrä lukuisten eri puulajien 
muodostamia kasviyhdyskuntia.

Geomorfologiseen, maaperälliseen, alue-ekologi-
seen ja geobotaaniseen jaotteluun perustuen on ke-
hitelty Komin tasavallan uusi metsäkasvillisuuden 
aluejako. Pituuspiirien suuntaisesti erotetaan kaksi 
metsäkasvillisuusprovinssia (Itä-Euroopan tasangon 
ja Länsi-Uralin provinssit), joissa metsäkasvilli-
suus jaetaan metsätundraan ja havumetsävyöhyk-
keeseen. Havumetsävyöhyke puolestaan jakautuu 
neljään alavyöhykkeeseen: ääripohjoiseen, pohjoi-
seen, keskiseen ja eteläiseen alavyöhykkeeseen ja 
niissä lukuisiin metsäkasvillisuuspiireihin.

Monografi assa tarkastellaan seikkaperäisesti suo-
jelukohteiden ongelmia. Suojelualueita on noin 6 
milj. ha (noin 15 % Komin tasavallan kokonaispinta-
alasta). Niihin kuuluvat Pechora-Ilychin biosfääri-
suojelualue, ”Yugyd-Va” kansallispuisto (2,5 milj. 
ha) sekä noin 300 metsä- ja kasvitieteellistä suoje-
lualuetta. Myös uusien suojelualueiden suunnittelu 
on vahvasti esillä.

Komin tasavallan metsätalous ja metsävarat

Tämän monografi an I osassa kuvataan metsien käyt-
töönottoa Komin asuttamisesta metsien nykyiseen 
hyväksikäyttöön ja tarkastellaan metsien hoidon ja 
käytön mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Metsien hyväksikäytön eri vaiheita tarkastellaan 
200 vuoden ajalta. Hakkuutoiminnan kehitystä ana-
lysoidaan viimeisten 50 vuoden aikana, jonka kulu-
essa metsistä hakattiin yhteensä 1 miljardi m3. Vii-
meisin varsinainen hakkuusuunnite oli 26,6 milj. m3 
vuodessa, josta havupuuta 19,3 milj. m3. Esimerkik-
si vuonna 1997 hakkuumäärä jäi kuitenkin 4,4 milj. 
m3:iin. Samalta vuodelta olevan, tasavallan hallituk-
sen vahvistaman metsäteollisuuden kehittämissuun-
nitelman (1997–2005) mukaan voidaan hakata kes-
tävästi enintään 12,3 milj. m3. Suomalaisten asian-
tuntijoiden arviona esitetään, että kilpailukykyisesti 
olisi mahdollista hakata enintään 7 milj. m3 vuodes-
sa. Päätehakkuukohteet sijaitsevat yhä hankalampi-
en liikenneyhteyksien päässä.

Metsänuudistamisen ongelmat ja siemenhuollon 
organisointi saavat aiheellisesti suurta huomiota 
osakseen. Viime vuosikymmenten kuluessa on vil-
jelty 7–10 % päätehakkuiden pinta-alasta. Muulla 
osalla luontainen uudistaminen, alikasvoksen säästä-
minen mukaan lukien, on ollut vallitseva uudistamis-
menetelmä. Viime vuosikymmenen puolivälissä ar-
vioitiin 51 % hakkuualojen pinta-alasta uudistuneen 
koivulla ja haavalla, 38 % uudistuvan havupuuvaltai-
seksi ja 11 %:n osuuden jäävän epätyydyttäväksi.

Metsien kunnostamisen tärkein työmuoto on 
luontaisesti syntyneiden nuorten metsien hoito. 
Kasvatus hakkuiden vuotuiseksi määräksi on metsän-
hoidollisin perustein arvioitu 375 000 ha, mihin näh-
den toteutetut hakkuumäärät ovat jääneet viime vuo-
sina pieniksi, noin 24 000 ha:ksi. Soista ja soistu-
neista metsämaista, joita on noin 11,7 milj. ha, ar-
vioidaan tarkoituksenmukaiseksi ojittaa 139 000 ha. 
Puun tuotannon tehostamista silmällä pitäen on laa-
dittu uusi aluejako.

Metsäpalojen dynamiikkaa analysoidaan 50 vuo-
den ajalta ja samalla tarkastellaan palontorjunnan 
organisointia. Vastaavasti kuvataan havupuiden pää-
asiallisia tuholaisia ja tauteja taimitarhoilta varttu-
neisiin puustoihin ja ehdotetaan toimenpiteitä niiden 
torjumiseksi. Yhtenä alueellisena riskitekijänä tuo-
daan esille laajeneva öljy- ja kaasuteollisuus.
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Rikkaan metsäluonnon ja laajojen vesireittien an-
siosta Komilla arvioidaan olevan erinomaiset mah-
dollisuudet kehittää luontomatkailua ja metsien vir-
kistyskäyttöä. Teoksessa hahmotellaankin metsien 
virkistyskäyttöä ja luontomatkailun aluejakoa sekä 
painotetaan metsien virkistyskäytön kasvavaa sosi-
aalista merkitystä.

Tasavallan metsäsektorin kehittämisen alueellisia 
ongelmia ja metsäpolitiikan muovautumista uudessa 
siirtymätaloudessa pohditaan syvällisesti. Neuvos-
tokauden aikainen metsäpolitiikka saa osakseen ar-
vostelua, koska se johti tuhlailevaan metsävarojen 
käyttöön ja puulajisuhteiden sekä metsien rakenteen 
heikkenemiseen erityisesti Komin lounaisosissa. Fe-
deraation nykyisen metsälain heikkoutena pidetään 
sitä, ettei laki luo riittäviä edellytyksiä todella toi-
miville menettelytavoille metsäsektorin sopeuttami-
seksi markkinatalouteen. Neuvostoliiton jälkeisel-
lä kaudella ei ole ollut yhtenäistä valtakunnallista 
metsäpolitiikkaa, joka olisi tukenut metsäsektorin 
kehittämistä ja taloudellisten, ekologisten ja sosiaa-
listen intressien yhteensovittamista.

Oman lukunsa on saanut Venäjän suurimman, 
Syktyvkarin metsäteollisuuskombinaatin mukautu-
minen uusiin markkinaoloihin. Kombinaatin tuotan-
to on kääntynyt nousuun, ja sen puunkäyttö vuonna 
1998 oli 2,6 milj. m3.

Monografi an II osassa annetaan yleiskuvaus tasa-
vallan valtion metsäfondista, sen kehittymisestä vii-
meisten 40–50 vuoden aikana, metsien jakautumi-
sesta metsäfondin haltijain eli metsien käyttöoikeu-
den omistajien kesken. Lisäksi tarkastellaan perus-
teellisesti metsien hyväksikäytön kehittämismahdol-
lisuuksia.

Komin tasavallalle on laskettu hallintopiireittäin 
puuvarastot ja määritelty käytettävissä oleva metsä-
varanto, mukaanlukien havu- ja lehtipuuston tava-
ralajirakenne sekä biomassaresurssit (kannot, juuret, 
oksat, kuori, lehdet sekä puun viheraine). Metsän 
sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia tarkas-

tellaan yksityiskohtaisesti ja tärkeimmille ruokasie-
nille, metsämarjoille, hunaja- ja lääkekasveille esite-
tään keskimääräiset biologiset ja teolliset satoarviot. 
Esimerkiksi karpalosoiden keskimääräiseksi vuotui-
seksi sadoksi arvioidaan 125 000 tonnia. Sieniä ar-
vioidaan poimittavan vuosittain 144 000 tonnia.

Kuvaillaan pääasialliset suotyypit, jotka kattavat 
6,45 milj. ha eli 77,6 % valtion metsäfondin metsät-
tömän maan pinta-alasta. Komin tasavallan turve-
varoista esitetään arvio (7,6 miljardia tonnia) ja mää-
ritellään mahdollisuudet niiden hyödyntämiseksi. 

Lisäksi tarkastellaan pääasialliset riistaeläinkan-
nat, luodaan katsaus metsästyselinkeinoihin ja am-
mattimetsästäjäin toimintaan sekä metsästyksen 
kehittämismahdollisuuksiin.

Teokset ovat arvokkaita sekä tieteellisinä julkaisuina 
että käsikirjoina metsätalouden ja -teollisuuden pii-
rissä toimiville henkilöille, tutkijoille, ekologeille, 
luonnonsuojelijoille ym. Komin tasavallan metsät 
-kirjassa on vahva biologinen ote kuten Biologian 
instituutin julkaisulta voidaan odottaa. Komin tasa-
vallan metsätalous ja metsävarat -kirjasta käy ilmi 
vahva pyrkimys kestävän metsätalouden harjoitta-
miseen ja uusiutuvien metsävarojen monipuoliseen 
hyödyntämiseen yhteiskunnan kehityksen edistämi-
seksi.

Teoksilla on yhdenmukainen, poikkeuksellisen 
edustava painoasu. Esitystapa on johdonmukainen 
ja selkeä. Runsas kuvitus ja selkeät taulukot hel-
pottavat lukemista ja numeerisen tiedon löytämistä. 
Pääsääntöisesti laadukkaat luontokuvat rakentavat 
osaltaan mielikuvia Komin metsistä.
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