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Uusia puulajeja 
Mosambikin metsäsektorin suurimpia 
ongelmia ovat metsäpalot, kaskiviljely ja 
laittomat hakkuut. Metsäsektoriin ei ole 
juuri investoitu, sillä riskit ovat isot ja 
rahoitusmarkkinat kehittymättömät. 

Mosambikissa hyödynnetään neljää 
tai viittä puulajia, joiden käytöstä on pitkä 
kokemus. Näihin puulajeihin kohdistuva 

hakkuupaine on tehnyt tai uhkaa tehdä 
niistä uhanalaisia. Näitä puulajeja ovat 
esimerkiksi umbila, chanfuta, jambire ja 
mecrusse.

Käynnissä olevan FORECAS-hank-
keen päätavoite on lisätä tietoutta vähän 
tunnetuista puulajeista. Tutkijat uskovat 
löytävänsä lajeja, jotka soveltuvat puutuo-
teteollisuuteen tai muihin käyttötarkoi-
tuksiin.

Luonnonmetsistä saatavien raaka-ai-
neiden tehostettu tutkimus on tarpeen, 
jotta metsävarojen käyttöä voidaan edistää 
kestävästi. Tähän tarvitaan Luken metsä-, 
puu-, maaperä- ja maatalousosaamista. 
Mosambikista hankkeessa ovat mukana 
Maatalouden tutkimuslaitos ja Eduardo 
Mondlane -yliopiston maatalous-metsä-
tieteellinen tiedekunta.

Puulaboratorio tehokäyttöön
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
asiantuntijat siirsivät tietotaitoaan muun 
muassa järjestämällä kursseja, työpajoja ja 
seminaareja Mosambikissa sekä ohjaa-
malla harjoitteluja Suomessa. Näkyviä 
tuloksia ovat Mosambikin maakuntiin pe-
rustetut pysyvät koealat, joista seurataan 
puuston kasvua ja tuotoksia.

Lisäksi Mosambikin pääkaupunkiin 
Maputoon perustettiin puuteknologiala-
boratorio yhdessä paikallisten kump-
paneiden kanssa. Puulaboratoriossa on 
valmiudet esimerkiksi puukuitujen ja 
vuosikasvujen tutkimiseen.

Toisen vaiheen koordinaattori, Luken 
tutkija Veikko Möttönen kertoo, että 
Mosambikissa on panostettu puumate-
riaalitieteen koulutukseen, joten päteviä 
tutkijoita oli melko helppo löytää.

– Nyt yritämme lisätä puulaboratorion 
käyttöä tutkimuksessa, mutta myöhem-
min markkinoimme laboratoriota myös 
paikallisille yrityksille. 

Möttösen mukaan jo FORECAS-hank-
keen edellinen vaihe onnistui lisäämään 
paikallisten tutkijoiden tilastoanalyysitai-
toja sekä metsäntutkimuksen tiedonjaka-
mista ja tietohallinto-osaamista.

– Brachystegia-suvun puut ovat esi-
merkkejä hankkeeseen valituista puula-
jeista, jotka ovat vähän tunnettuja mutta 
jalostusmahdollisuuksiltaan lupaavia, 
Möttönen sanoo. 

Luonnonmetsistä saatavia raaka-ainei-
ta tarvitaan puutuotealan lisäksi elintar-
vikkeiden ja lääkkeenomaisten tuotteiden 
tuotantoon. Näissä kaikissa johtolankana 
on raaka-aineiden kestävä hyödyntäminen 
Mosambikin pienyrityksissä ja pienteolli-
suudessa.

Kestävällä metsätaloudella voidaan 
tukea Mosambikin taloutta merkittävästi, 
sillä suuri osa väestöstä on riippuvainen 
metsistä. Peräti 80 prosenttia energian-
kulutuksesta perustuu puun ja puuhiilen 
polttoon. Energiapuun lisäksi tärkeitä 
metsien tuotteita ovat ruoho, bambu, ruo-
ko, lääkekasvit ja syötävät luonnonkasvit.

Tutkimus etenee verkostoissa 
Luken asiantuntijat pyrkivät myös paran-
tamaan mosambikilaisten kumppaniensa 
tiedonvälitystä. Tavoite on niin ikään edis-
tää mosambikilaisten puualan toimijoiden 
verkostoitumista. 

– Ensimmäisessä vaiheessa järjes-
timme verkostoitumiskokouksen, johon 
tuli väkeä viidestä naapurimaasta. Nyt 
jatkamme puuntutkijoiden verkostoitu-
misen edistämistä Etelä- ja Itä-Afrikassa. 
Päättäjien metsäakatemiassa taas lisätään 
vaikuttajien metsäasioiden tuntemusta, 
Möttönen kertoo.

Ensimmäisen vaiheen koordinaatto-
rin, nykyisin Euroopan metsäinstituutin 
Pohjois-Euroopan toimistoa johtavan 
Sinikka Västilän mukaan hyöty on mo-
lemminpuolinen: Mosambikissa vahvistuu 
metsäntutkimus ja Lukessa kasvaa kehi-
tysmaiden metsätaloustuntemus. 

Mittausryhmä punnitsemassa puunäyt-
teitä puuston tilavuuden ja biomassan 

seurantaa varten.   

MOSAMBIK

Puulaboratoriossa on valmiudet esi-
merkiksi puukuitujen ja vuosikasvujen 

tutkimiseen. 
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Umbila-tukin sahausta valmistellaan 
mosambikilaisen SECAMA-yhtiön puutuo-

tetehtaalla.

Kuva: Veikkö Möttönen

M
osambik on metsävaroiltaan Afrikan suurimpia 
valtioita. Mosambikin pinta-alasta on metsää 51 pro-
senttia eli 41 miljoonaa hehtaaria. Puun jalostusaste 
on matala ja puuteollisuus on kehittymätöntä, joten 
metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on vain 
neljä prosenttia. Iso osa puutavarasta viedään ulko-

maille raakapuuna. Suurin vientimaa on Kiina.
Puun kestävää käyttöä pyritään lisäämään Mosambikissa Luon-

nonvarakeskuksen ja paikallisten toimijoiden yhteistyöllä. Kaksivai-
heisen FORECAS-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuo-
sina 2012–2015. Tänä vuonna ulkoministeriö myönsi 700 000 euroa 
kehitysyhteistyöhankkeen toiselle vaiheelle, joka ulottuu vuoden 2018 
loppuun.

Puulla vauhtia 
Mosambikin talouteen 

teksti: HANNU KASKINEN

Luke edistää metsävarojen 
kestävää käyttöä Mosambikissa. 

FORECAS-hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa rakennettiin 

puuteknologialaboratorio, ja 
sen jatko-osassa nostetaan 

metsätuotteiden jalostusastetta. 
Lisäksi etsitään uusia puulajeja 
korvaamaan uhanalaisia lajeja. 

maailman mantereilla
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