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DigiELMO roadtrip: Metsäinventoinnin bench marking matka Espanjaan 
23.9.-5.10. 2019 
Osallistujat: Leena Leskinen, Jussi Lappalainen ja Hannu Ala-Honkola, Suomen metsäkeskus 

Alejandro Barrios, Arbonaut Ltd.  

 

 

Kansikuvassa näkymä Baskimaasta. Espanjassa metsät sijaitsevat tyypillisesti pelloksi sopimattomilla 
ylänköalueilla ja/tai traktorille liian vaikeakulkuisissa rinteissä, joita ei ole pystytty viljelemään peltoina. 
Viljelymetsät ovat usein täysin yhtä puulajia kasvavia istutusmetsiä. Luontaisesti syntyneet metsät kasvavat 
usein puulajeja, joilla ei juurikaan taloudellista arvoa ja siksi niitä ei usein hoideta juuri ollenkaan. 

Päätelmät: 
Matkan tarkoitus oli arvioida suomalaisen laserkeilausinventoinnin osaamisen tasoa verrattuna Espanjan 
vastaavaan. Lisäksi etsittiin markkinoita inventoinnille sekä metsäpalojen ehkäisyä tai torjuntaa tukeville 
inventointiin perustuville tietotuotteille. Kolmas mielenkiinnon kohde oli metsäbiotalouteen liittyvien 
yhteistyöintressien löytäminen esimerkiksi edellä mainituista aiheista. 
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Maastopaloriskit liittyvät kiinteästi maankäyttömuotoihin ja maan arvoon. Metsäpaloriskejä on osaltaan 
kasvattaneet maaseudun rakennemuutos ja autioituminen. Hylätyt tilat kasvavat taloudellisesti arvotonta 
tai vähäarvoista puuta samalla aiheuttaen metsäpaloriskin. Ratkaisun avaimia ovatkin: 

Kestävien maakäyttömuotojen kehittäminen ja ylläpito. Sopiva metsänhoito tai laidunnus vähentää 
palokuormaa ja alentaa latvapaloriskiä. Maankäyttö vaatisi, että paikalliselle luonnonvaralle, puulle tai 
vaikka juustolle, syntyy markkinoita.  

Luonnonvarojen hyödyntämistä edistää tieto. Kaukokartoituksella, missä Suomi on vahva puustotunnusten 
estimoinnin suhteen, voidaan tuottaa hyvinkin laadukasta tietoa puustosta, pinnanmuodosta, 
kasvillisuudesta, tuhoista jne. Tieto voi tukea metsätaloutta, metsäpalojen ehkäisyä, metsäpalojen 
torjuntaa, agroforestryä tai vaikka hiilikauppaa.  Kehittämisehdotuksia:  

• Espanjassa on kehittyneitä ratkaisuja palontorjunnan suunnitteluun ja johtamiseen. Suomesta 
kannattaisi käydä tutustumassa tähän.  

• Suomessa on joitain teknistaloudellisesti edistyneitä ratkaisuja liittyen laserkeilausinventointiin. 
Suomalaisilla yrityksillä olisi puustotulkintaan liittyvää kilpailukykyistä osaamista Espanjan 
markkinoille.  

• Palojen ehkäisytoimenpiteissä olisi kehittämisen varaa Espanjassa. Inventointiaineistoista olisi 
mahdollista tehdä nykyistä toimivampia ja joustavampia toimenpidesuunnitelmia. Esimerkiksi 
asutuksen ja metsän raja-alueen raivaamisen suhteen pitäisi voida määrittää tarvittava vyöhyke 
maaston ominaisuuksien mukaan sen sijaan, että vaaditaan tasalevyistä kaavamaista vyöhykettä. 

• Laserkeilausdata on avointa ja sitä on hyödynnetty. Data ja sen analyysi voisi kuitenkin olla nykyistä 
tehokkaampaa ja samoilla resursseilla voisi osaamisella päästä nykyistä pidemmälle. Keskustelun 
haaste alueen toimijoiden kanssa on analyysin ja tietotuotteen tarkkuus ja hyödynnettävyys. 
Esimerkiksi paloriskilaskelmia tuotetaan paikkatietoon, mutta miten tarkkaa ja 
hyödyntämiskelpoista tuo tieto on? Kun suomalaista metsätietoa esitellään, tuleeko sen tarkkuus 
ymmärretyksi oikein kuuntelijoiden joukossa, kun nämä vertaavat sitä omien tietotuotteidensa 
hyödynnettävyyteen? 

• Huomio Espanjassa liikkuessa. Metsätalouden koneellistumisaste on todella alhainen. Metsät 
sijaitsevat usein ylänköalueilla ja vuoristossa. Muutamia keskusteluja oli asiasta. Perusteluja 
vähäiselle konekannalle oli rinteiden jyrkkyys, mutta meidän silmissämme pääosa metsistä olisi 
hyvinkin kaltevuuden puolesta koneellisesti käsiteltävissä. Toinen ongelma on koneiden siirto 
kapeilla ja mutkaisilla teillä. Iso osa metsäalueista on nykytiestöltään liian pientä isoille 
lavettiautoille ja leveille koneille, mutta iso osa alueista olisi siitä huolimatta varmasti koneellisesti 
hakattavissa.  

Potentiaalisia konehakkuukohteita rinnekaltevuuksien osalta voisi selvittää 
kaukokartoitusaineistoista. Jos Espanjasta on olemassa tiedataa, selviäisi melko pienellä työllä 
potentiaalisten alueiden määrä, joissa koneellinen puunkorjuu onnistuisi. Toinen vaihtoehto voisi 
olla yrittää selvittää lidar-aineistosta teiden leveyksiä yms. Onko sitten koneellistuminen enemmän 
tällä hetkellä kiinni ennakkoluuloista ja asenteista ja halusta työllistää ihmisiä? 

Espanjan VMI 

• Espanjan eri alueilla tiedetään aika vähän, mitä naapurialueella tehdään. Esimerkiksi kasvitieteen 
professorille esitys suomalaisesta laserkeilausinventoinnista oli silmiä avaava, vaikka maassa on 
runsaasti omaakin osaamista aiheesta. 



3 

         

• Ensimmäinen Espanjan kattava LiDAR kerättiin vuosien 2008 ja 2015 välisenä aikana. Vuoden 2015 
alusta on aloitettu uusi kierros.  

•  Näyttäisi siltä, että Espanjassa ei käytetä LiDARia operatiivisen metsävaratiedon tuotantoon. 
Joillakin alueilla sitä hyödynnetään yhdessä VMI koealojen kanssa ja aineistoista tehdään 
puustotietojen mallinnusta. Tällä tavalla tuotetun tiedon laatu on kuitenkin kaukana suomalaisesta 
menetelmästä. 

•  Kaukokartoitusdata on olemassa ja se on ainakin osittain avointa, mutta sitä ei ole hyödynnetty 
julkishallinnon metsätalouden toimissa niin hyvin kuin sitä voitaisiin hyödyntää. Yksityiset yritykset 
yrittävät tehdä liiketoimintaa kaukokartoitusaineistoon pohjautuen mallintamalla ympäristötietoa 
avoimesta aineistosta. 

• Alueellisella tasolla, jotkin alueet käyttävät lidaria metsällisten laskelmien tekoon, mutta tämä tieto 
ei ole yleensä avointa aineistoa. Lähes kukaan tai mikään taho ei käytä metsätaloudessa 
korkealaatuista metsätietoa, joka on tuotettu lidarin pohjalta.  

•  Baskimaa: lidar oli hyvälaatuista ja avointa, organisaatiolla runsaat resurssit, mutta 
metsänomistajat ja yritykset eivät juurikaan käytä tietoa, vaan metsäinventoinnissa mennään yhä 
perinteisillä kumisaapasmenetelmillä.  

 

Kestävä maankäyttö ei synny pelkästään tiedosta. Asukkaat sekä kiinteistöjen ja metsien omistajat on 
saatava toimimaan oikein metsäpalojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Asiasta tiedotetaan paljon ja 
järjestetään asukastilaisuuksia.  

• Tämä neuvonta on osaltaan vastaavaa kuin Metsäkeskuksen metsänomistajille suuntaama 
neuvonta. Meillä on käytössä Metsään.fi. Pohjois-Espanjan alueilla voisi metsätaloutta edistää 
vastaavalla työkalulla. Lisäksi olisi mahdollista rakentaa vastaavanlaisia sähköisiä neuvontatyökaluja 
paloturvallisuuttakin edistämään.  

Hallinto asettaa normeja ja määräyksiä, joilla metsäpaloja halutaan ehkäistä. Käytännön toimeenpanossa 
toimijat kuitenkin näkevät, kuinka asiaa voisi edistää tehokkaammin verrattuna nykyisiin käytäntöihin. 
Tästä esimerkkinä jo mainittu tarve muodostaa raivattavat vyöhykkeet maaston ominaisuuksien mukaan tai 
tarve edistää kestävää maankäyttöä. Metsänhoitoon liittyen pitäisi voida ottaa käyttöön 
puuntuotantomenetelmiä, jotka yhdistävät palonehkäisyn tai –torjunnan sekä metsätaloudellisen tulon.  

• Tarvitaan keinoja esittää, perustella ja edistää sellaisia muutoksia sääntelyyn ja normeihin, joilla 
poistetaan kestävän maankäytön esteitä.  

Käytännön toimijat palontorjunnassa, metsätaloudessa ja agroforestryssä toivat esille oman näkemyksensä 
biotaloudesta. Näkemys oli sama Kataloniassa, Kastilia y Leonissa, Baskimaassa ja Galiciassa. Biotalouden 
tulisi edustaa muutakin kuin ylätason strategiaa ja suuren teollisuuden kehittämiä uusia tuotteita. Alueiden 
ja niiden organisaatioiden näkökulmasta biotalouden kysymykset liittyvät paikalliseen yritystalouteen, 
metsä- ja muiden luonnonvarojen kestävään kehitykseen ja maaseudun autioitumisen pysäyttämiseen.  
Esimerkiksi Soriassa käytäntö, jossa palomiehet tekevät ei-kiireelliseen aikaan pystykarsintaa ja 
taimikonhoitoa on metsäpaloja ehkäisevä menettely. Samaan aikaan on kyetty sovittamaan yhteen 
laiduntamisen ja puuntuotannon tarpeet. Menettelyillä pidetään yllä kestävää maankäyttöä, mutta se myös 
edellyttää, että maaseudulla olisi asukkaita ja että raaka-aineelle on käyttöä. Vastaava tilanne on Suomessa 
liittyen taimikonhoitoihin ja maaseudun autioitumiseen.  
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• Alueiden välinen käytännön biotalouskysymysten vertailu ja yhteinen ratkaisujen etsiminen olisi 
hyödyllistä tarpeellisten innovaatioiden synnyttämiseksi ja levittämiseksi. Samalla voidaan tuoda 
esille konkreettisia tarpeita edistettäväksi EU-tason sääntelyyn, muuhun politiikkaan ja seurantaan.  

• Pohjois-Espanjan alueilla (Kastilia Y Leon, Baskimaa, Galicia) on metsäalan ja aluehallinnon 
organisaatioita, joiden omat pyrkimykset nousta biotalouden alalla lisäävät motivaatiota 
yhteistyöhön suomalaisten kanssa. Alan järjestöillä on tarve saada omassa maassaan nykyistä 
enemmän rahoitusta metsäteollisuudelle ja metsäalalle teollisuudelle osoitetusta 
innovaatiorahoituksesta, missä yhteistyöstä suomalaisten kanssa voi olla etua.  

Katalonia 
Yksi syy metsäpalo-ongelmaan on, että metsien määrä on kasvanut viimeisen sadan vuoden aikana. Tämä 
on johtunut pitkälti hallitsemattomasta rakennemuutoksesta, jossa maatalousmaa on hylätty toiminnan 
kannattamattomuuden takia. Viinitilat ja muu maatalous ei enää kannattanut pienillä tiloilla ja 
maastonmuodoltaan hankalilla paikoilla ja ihmiset muuttivat pois. Maisemassa näkyy, että pellot ja 
maatalous ovat säilyneet siellä, missä traktorit pystyvät liikkumaan. Rinteet ovat metsittyneet ja kasvavat 
usein metsätalouden ja muun kuten luonnontuotteiden hyödyntämisen näkökulmasta vähäarvoisia tai 
arvottomia puulajeja. 

Gironan aluehallinto 
Gironan aluehallinto auttaa toimeenpanemaan lainsäädäntöä tukemalla metsäpalojen ehkäisytoimia. 
Yhteistyökumppaneina ovat aluehallinnon alla toimivat kunnat. Jokaisen kunnan on tehtävä suunnitelma 
metsien ja taajamien rajamaille. Kiinteistön reunalta pitäisi olla 25 metrin suojavyöhyke metsään, jossa 
alaoksisto on raivattu. Näiden suunnitelmien toteuttaminen on kiinteistöomistajien - osittain 
yhteisvastuullinen - asia. Kiinteistönomistaja raivaa puuston alaoksiston ja puuaines jää metsänomistajan 
”riesaksi”. Gironan aluehallinto edistää metsänhoitoa. Se tukee yksityismaille metsäsuunnitelmien 
tekemistä ja metsäbioenergian käyttöä.  Puuta käytetään jonkin verran energiaksi ja tätä edistetään, jotta 
raivattavalle puulle olisi käyttöä. Lisäksi ihmisiä aktivoidaan kampanjoin toimenpiteisiin metsäpalojen 
ehkäisemiseksi. (Remei Aldrich Tomas, Maria Pipio, Anna Sanitjas.) 

Palonehkäisysuunnitelmat ovat paikkatiedossa. Se, miten Gironan aluehallinto hyödyntää lidaria tai 
hyödyntääkö, jäi keskusteluissa avoimeksi.  

Pau Costa Foundation 
Järjestö, jonka missiona on edistää metsäpalojen torjuntaa. Se yhteisönä ja verkostona yhdistää kansalaisia 
ja organisaatioita maailmanlaajuisesti. PAU COSTA foundation tukee ihmisten kouluttamista toimimaan 
paloissa oikein ja tekemään vaadittavia ennaltaehkäisytoimia. Lisäksi se edistää mm. laidunnuskäyttöä, 
jotta metsien käsittely hoituisi kotieläintalouden ja ruoantuotannon kautta.  

Järjestö keskittyy mm. kenttätason toimintaan. Keskustelu korkeantason päätöksenteon tasolla on koettu 
vaikeaksi ja hitaaksi. Esimerkiksi näkemys oli, että biotalouden käsitettä tulisi enemmän konkretisoida: mitä 
biotalous tarkoittaa käytännössä, maankäytössä, maisemassa? (Oriol Vilalta Caellas, General Manager) 
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Kuva 2. Tien yli on pyyhkäissyt metsäpalo, joka oli rajautunut alhaalla olevan rehevän notkon pohjalle, 
koska se ei ollut yhtä kuivaa ja herkästi palavaa. Palojen sammuttaminen kuivassa rinnemaastossa on 
todella vaikea tehtävä. Varsinkin ylärinteeseen edetessään tuuli usein antaa metsäpalolle suuren nopeuden 
ja voiman. Rinteet ovat sammuttajien kannalta hankalakulkuisia ja usein palokalustolla mahdottomia 
liikkua. Metsäpaloissa myös kuolee toisinaan sammuttajia. 

 

 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
Yhteinen organisaatio Katalonian hallinnon, yliopiston ja Katalonian hallinnon alaisen tutkimuslaitoksen, 
sekä Espanjan hallinnon kanssa. Pohjimmiltaan akateeminen organisaatio, jonka tavoitteena on kuitenkin 
viedä tutkimustietoa käytäntöön hanketoiminnalla, viestinällä ja koulutuksella. Hankkeissa on mukana 
myös paikallinen näkökulma. Toimintaa on liittyen metsäinventointiin, ympäristön monitorointiin, 
ekosysteemipalveluihin ja ilmastonmuutokseen. Näkökulmina myös big datan analysointi ja citizen science 
eli kansalaistiede. 

Jordi Martínez on tehnyt Espanjan VMI datasta webbisivuston, jossa käyttäjä pystyy katselemaan koealojen 
tietoja. Kataloniassa, kuten koko Espanjassa, on kerätty lidar vuosina 2009 ja 2017. 2009 aineistosta tehdyt 
puustotunnukset oli estimoitu 1km *1km ruuduille. 

Tilanne on se, että lidar on lennetty, koealamittauksia ei ole tehty (ei ole edes mietitty maastodatan 
mittausta VMIn ulkopuolelta).  Koealamittaukset pitäisi tehdä melko samanaikaisesti lidarin kanssa, että on 
mahdollista saada tarkkaa tietoa. 

labotatory forestal catala 

http://laboratoriforestal.creaf.uab.cat/ 

http://laboratoriforestal.creaf.uab.cat/
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Yksityismetsänomistuksesta ja metsänhoitoyhdistyksistä 
  

Natural Parkit ovat enimmäkseen yksityisomisteisia ja ne ovat hyötykäytössä soveltuvin osin. Toisaalta niillä 
on myös laaja monikäyttöarvo ja suojeluarvoja.  
 
Montseny Natural Park ja biosfäärialue on kovien virkistyskäyttöpaineiden alla, sillä 4,5 miljoonaa ihmistä 
asuu 50 km etäisyydellä puistosta.  Kävijöitä on n. 1 miljoona vuodessa. Puisto sijaitsee kahden 
aluehallinnon alueella, Barcelonan ja Gironan. Sen koko on 30 000 ha ja puistossa asuu 1000 ihmistä. Tässä 
puistossa mm. edistettiin uhanalaisen liskon suojelua (Montseny Newt). Lisäksi monimuotoisuuteen liittyen 
oli tehty vanhojen puiden inventointeja. Lahopuun määrä, 4,15 m3/ha, oli pienempi referenssikohteisiin 
verrattuna (24,43 – 60 m3/ha). Alueella on käytännössä kolme erilaista kasvillisuusvyöhykettä (atlanttinen, 
eurosiberiaaninen ja välimerellinen.) Alueella on myös paljon vieraslajeja. Korkeuserot aiheuttavat 
muutoksia kasvillisuusvyöhykkeissä ja haastetta koneiden käytössä. Puulajeja on monta, mutta niistä 
taloudellisesti hyödynnettäviä vähän.  (Narcís, Vicens, Daniel Guinar Anna Sanitjas.) 
 

Montseny forest owners assotiation (Arbúcies), kuten muutkin metsänhoitoyhdistykset laativat 
metsäsuunnitelmia ja tarjoavat palveluja metsänomistajille. Tilat voivat olla 1-100 ha. Jos suunnitelma on yli 
25 ha alueelle, se on laajempi ja tarkempi kuin pienemmille tiloille.  Yleisesti suunnitelma on 30%:lla 
metsänomistajista. Metsäsuunnitelman hinta riippuu kiinteistön pinta-alasta ja se tehdään 
maastoinventointina. Linjoittainen arviointi on inventointimenetelmänä. Taustatietona käytetään CREAFin 
tuottamaa karttatietoa. Suunnitelmia ei voida yhdistyksen mukaan tehdä pelkän lidarin perusteella, 
koealoja käyttäen. Metsään.fi esittely herätti voimakasta kiinnostusta.  

Muntanya Gran Natural Park:ssa on istutettu Katalonian hallituksen toimesta osalle aluetta mäntyjä. Koko 
alue on metsitetty/metsittynyt. Puut kasvavat (ylängöllä) noin 5-8 metriseksi. Nyt alueella on 
metsäpaloriski. Mäntyjen istuttaminen on pahentanut tilannetta: olisi parempi metsäpalojen ehkäisyn 
kannalta, jos alue kasvaisi puskaa tai ruohoa – jolloin palokuorma olisi pienempi. Toisaalta metsittämällä on 
sidottu hiiltä. Alkuperäinen tarve on ollut estää alangolla tuulen alapuolella olevien peltojen 
hiekkaantuminen voimakkaan pohjoistuulen kuljettaman hiekan vuoksi. Toisaalta jälkeenpäin tarkasteltuna 
alueella olisi nyt parempi taloudellinen merkitys, jos olisi istutettu esimerkiksi oliivipuita niille alueille, millä 
oliivi kasvaa. Kasvupaikan perusteella oliivipuut ja viiniköynnökset olisivat taloudellisesti kiinnostavia lajeja.   

Montnegre -Corredor Natural parkin hoito oli suunnitelmallista ja alueella toimi aktiivinen 
metsänhoitoyhdistys, (Montnegre-Corredor Forest owner association). Alueella tehtiin paloja ehkäisevää 
raivausta, harjoitettiin plantaasimetsätaloutta sekä korkin tuotantoa. Yhdistys pyrki edistämään korkin 
menekkiä omalla yritys/välitystoiminnalla. Lisäksi tehtiin määräysten mukaisia palokäytäviä mm. teiden 
varsille.  

 



7 

         

 

Kuva 3. Kenttäkoe, jossa tavoite on yhdistää kaupallisesti arvokkaan puun kasvatus ja palojen ehkäisy. 
Kuvassa korkkipuun kasvatusalue. Pensaskerros on raivattu ja puiden alaoksat karsittu, ettei mahdollinen 
maastopalo pääse muuttumaan vaikeasti sammutettavaksi latvapaloksi. Tällainen metsänkäsittely ei ole 
alueen lainsäädännön normien mukaista.  

 
Responsible of Unitat de Transferència de Tecnologia del CPF 
Tavatut henkilöt: Teresa Baiges,  
Yksityismetsätaloutta edistävä julkinen organisaatio. Tehtävät muistuttavat pitkälti Metsäkeskuksen 
tehtäviä. Organisaatio on Katalonian itsehallintoalueen ja metsänomistajien yhteinen koalitio. Työntekijöitä 
noin 50.  Metsänomistuksesta 78% on yksityistä, metsää on 1,5 miljoonaa ha ja metsänomistajia on 200 
000.  Metsänhoitoyhdistyksiä on 22.  
Osalla yksityismetsistä (34%:lla) on metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelmaa pidetään keinona edistää 
aktiivista metsänhoitoa. Jos metsänomistaja on hankkinut suunnitelman, hän todennäköisemmin myös 
tekee toimenpiteitä. Pieniä tiloja varten voidaan tehdä yhteissuunnittelua. Suunnittelua tuetaan hallituksen 
taholta.  

Kataloniassa metsistä saatavia tuotteita ja jalosteita ovat trukkilavat, pelletit, korkkikaarna korkkipuusta, 
sienet, pinjansiemenet, polttopuut ja hunaja. Organisaatio myös kehittää metsänhoitoa ja sillä on mm. 
demometsiä koulutusta varten. Kehittämishankkeissa edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kehitetään malleja hiilikompensaatiokaupalle.    

 

EFI Barcelona 

Tavatut henkilöt: Inazio Martinez ja Yitagesu Tekle 

Palontorjuntaan liittyen Espanjassa on paljon teknologiaa ja osaamista. Paloja ennustetaan ja riskejä 
arvioidaan mm. GIS -työkaluin. Tilannehuoneisiin on tila myös medialle, jolloin kommunikaatio isoista 
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paloista, niiden kehittymisestä ja torjunnasta on läpinäkyvää.  Tästä oli varsin laaja-alainen kuva EFI:n 
barcelonan toimistolla (Inazio Martinez) 

Panokset keskittyvätkin palojen sammutukseen, johon Espanjassa käytetään rahaa arviolta 600 miljoonaa. 
Metsänhoitoon käytetään murto-osa tuosta summasta, vaikka intensiivisellä metsänhoidolla voisi 
pienentää palon syttymisen todennäköisyyttä ja hidastaa palojen leviämistä. Panokset palojen 
ennaltaehkäisyyn ovat siis vähäiset. Lisäksi panostetaan erilaisiin evakuointi- ja muihin palonaikaisiin 
toimintasuunnitelmiin.  

 

Kastilia y Leon 
 

Kastilia I Leonin itsehallintoalue koostuu provinsseista, joista Soria on yksi. Sorian provinssissa on 250 
kuntaa. Alue kärsii muuttotappiosta, n. 100 kunnassa asuu enää alle 100 asukasta. Alueella on asukkaita 2,5 
miljoonaa, 26 asukasta/km2. Alue on ylänköä ja sillä on miljoona vuotta vanha historia.  Alueella on kemian- 
ja autoteollisuutta. Keskus on Valladolid. Suojelualueita on 26 %. Alueella on karhuja, susia ja kultakotkia.  

Metsäala on 5 miljoonaa ha, josta 3 miljoonaa puustoista. Loput pensaikkoalueita yms. Metsämaan omistus 
on valtion ja yksityisten välillä puolet ja puolet. Metsänomistajia on 750 000 ja tilat ovat pieniä. Viimeisen 
40 vuoden aikana on istutettu metsiä onnistuneesti. Metsäpalot ovat riskinä. Merkittävät metsien 
tulolähteet ovat hartsi, tryffeli, sahateollisuuden tuotteet, luontomatkailu, pähkinät ymv tuotteet. 

Tapaaminen Soriassa paikallisten toimijoiden kanssa 
Paikalla: Pablo Sabín Galán, CEO/Director CESEFOR, Rodrigo Gómez Conejo, IT and Knowledge 
Management, José Antonio Lucas Santolaya, Head of the Territorial Environmental Service, Alfredo 
Fernández, CEO Agresta, Nacho Campanero, GIS Specialist CESEFOR, Iñigo Lizarralde, Co-Founder FORÄ, 
Rafael Alonso Ponce, PhD FÖRA, Fernando Pérez Rodriguez, PhD FÖRA, Maria Lidon Navarro, Data 
Management CESEFOR, Alvaro Picardo Nieto, Junta de Castilla y León, Chema Barrio, Forest Management 
Coordinator Soria,  

Cesefor on yksityinen säätiö, joka on toiminut vuodesta 2001 alkaen. Se edistää mm. puun käyttöä alueen 
teollisuudessa. Sillä on noin 35 työntekijää. Rahoitus tulee enimmäkseen hankkeista, julkisrahoituksesta ja 
palveluista yrityksille. Yksi tehtävä on tehdä puutavaralle mittausta, joka mahdollistaa CE-sertifioinnin 
sahatavaralle.  

Tärkeitä tavoitteita on metsänhoidon edistäminen, uuden tiedon levittäminen, kehittämishankkeet, 
digitalisaatio. Edistetään myös muuta metsänkäyttöä kuten luonnontuotteita.  
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Kuvat 4 ja 5. Vasemmassa kuvassa hartsin tuotantoa. Pihkaa valutetaan puusta ja myydään. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa Alejandro Barrios ja takana onnistunutta tukkipuun tuotantoa Soriassa. Kuva 
voisi olla Suomesta, koska riittävän korkealle merestä noustessa sama mäntylaji (pinus sylvestris), mikä 
Suomessa on ainoa luontainen mäntylaji, kasvaa hyvälaatuisena ja sitä kasvaa luonnostaan paikallisena 
puulajina. 

 
Föra  
Yritys on yliopiston spin off työllistäen 13 henkeä. Tekevät kaukokartoitusta. Hankkeita on ollut 10 
miljoonalla hehtaarilla Espanjassa, sekä Portugalissa. Tekevät laskentaa ja mallinnuksia.  

Agresta 
Yrityksessä on 50 työntekijää.  Yritys on osuuskunta. Se on tehnyt REDD -hankkeita, inventointia ja 
laskentaa.  

Metsien inventointi 
 
Kaukokartoitusdatasta (kts. johdanto) tuotetaan muun muassa palokuormamalleja ja pensasmalleja. Lisäksi 
tehdään inventointia lahopuusta ja tuhoista. Maastokoealoja on yksi per neliökilometri Espanjan VMI:stä. 

Soriassa pääpuulajeja ovat tammi, paikallinen puumainen kataja ja mänty. Paras kuutiohinta on katajalla, 
140 €/m3, mutta sen kiertoaika on 80- 140 vuotta. Metsien käyttöön vaikuttaa historia. Metsiä suojeltiin 
200 vuotta sitten. Metsäala on lisääntynyt maaltamuuton ja laidunnuksen vähenemisen takia.  
Metsäsuunnittelua tuetaan kuntien ja provinssin puolesta. 

 Yksityiset firmat, kuten Agresta ja Föra tekevät kaukokartoituspohjaista inventointia prosessoimalla lidaria. 
Asiakas on provinssi, jonka metsäorganisaatio hoitaa hakkuut ja metsänhoitotoimenpiteet kuntien 
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omistamille metsille. Kuntametsien tuotto jaetaan kunnille, kuntalaisille ja osa sijoitetaan myös 
metsätalouden kehittämiseen.  

Metsäpalojen ehkäisy oli käytännössä aktiivista metsänhoitoa ja sen yhteensovittaminen karjan 
laiduntamisen kanssa. Taimikonhoidot, laidunnus ja pystykarsinta sekä mosaiikkinen metsänkuva toimivat 
ehkäisynä. Hankematkan kohdealueista Castilla y Leonissa metsäpalojen ennaltaehkäisy on hoidettu 
parhaiten. 

Organisaatiorakenne on hyvin Pohjois-Karjalan kanssa vastaava. Soriassa on yliopisto, inventointiyrityksiä, 
kuten Joensuussakin. Aluehallinto (provinssi) on kiinnostunut biotalouden kehittämisestä ja Sorian alue 
itsessään on hyvin metsäinen. Koska yhteisiä intressejä on useampia, yhteistyölle on hyvät edellytykset.  

Yhteinen tulkinta biotaloudelle on, että sen tulisi myös tukea maaseudun asuttuna pitämistä ja elinkeinojen 
kehittämistä alueilla, pienissä yrityksissä ja metsätaloudessa. Tämä täydentäisi vallalla olevaa kuvaa 
biotaloudesta suuren metsäteollisuuden uusina tuotteina.  Hyviä edistettäviä elinkeinoja; inventointi, sahat, 
metsäkoneet, puurakentaminen.  

Baskimaa 
 

Baskimaan pinta-ala on noin 700 000 ha. 396 700 ha metsää ja paras kasvu on yli 20 m3/ha vuodessa 
Atlantin rannikkoseudulla. Puuston kokonaistilavuus on 62,6 miljoonaa kuutiometriä ja vuosittainen kasvu 
on 3,8 m3/v. Pääpuulaji on Pinus radiata atlanttisella vyöhykkeellä, toinen kasvillisuusvyöhyke on 
vaihettumavyöhyke ja kolmas sisämaan enemmän välimerellinen vyöhyke. Keskitilavuuksia, havupuilla 285 
m3/ha Ja muuten noin 127 m3/ha.  

Kaupalliset puulajit ovat radiatamänty ja eukalyptus. Puusta valmistetaan kaikkea muuta paitsi levyjä 
(vaneri, lastulevy). Raakapuuta viedään muualle emämaahan. 

 
Hazi 
 
Historiallinen organisaatio, provinssin alla. Tekevät töitä baskimaan hallinnolle. Tukevat provinsseja.   

Tehtävänä inventointi baskimaassa. 190 toimihenkilöä. Budjetti on 20 miljoonaa, jolla inventoidaan. 
Hakkuut ovat 1,2 miljoonaa m3 vuodessa.  

Laativat metsäkartan joka vuosi, joka tarkoittaa sitä, että määrittelevät metsämaan pinta-alan joka vuosi. 
Toinen tehtävä on kartoitus ja maanmittaus. Estimoivat tilavuuden, puulajin, runkoluvun, metsäalan, 
pohjapinta-alan, pituuden, puskien osuuden ja laidunmaan osuuden. Hazin edustaja kertoivat palaverissa, 
että tekevät mitä haluavat ja estimoivat mitä tahansa datasta, jos se nähdään mahdolliseksi. Heillä ei 
tuntunut olevan selkeää suuntaa tai tavoitetta tekemisessään. Vuosittainen metsämaan pinta-alan päivitys 
on tarpeen, koska tuhojen takia on isoja hakkuita. Hyödyntävät myös Sentinel2-dataa.  Baskimaassa on 
tehty kansallisen tason ulkopuolisia keilauksia. Lidarin pistetiheys viimeisimmässä keilauksessa oli 2-4 
pistettä/m2. Lidaria ei ole hyödynnetty metsien inventoinnissa samalla tavalla kuin Suomessa. Maalidaria 
käytetään runkokäyrämallien parantamiseen tai tekemiseen (mallit eivät ole samalla tasolla historiallisesti 
kuin Suomessa ovat). 

Aineistoista tuotetaan karttaesityksiä muun muassa tilavuudesta, kasvusta, laadusta /ha, Yksityisyyden 
suojaamiseksi liian tarkkaa tietoa ei saa tuottaa. Yksityismaiden tietoa ei saa luovuttaa ilman hallinnon 
lupaa (miksi, ovathan hekin EUssa kuten Suomi). Puuston ikä arvioidaan vertaamalla eri lidar-lentoja. 
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Aineistoja voidaan hyödyntää hakkuiden suunnittelussa. Ennusteet toimivat istutusmetsille (plantaasit). 
Lisäksi ennustetaan hakkuita kymmenen vuoden päähän suuraluetasolla. 

Monenlaisia kehittämisen tarpeita on, esimerkiksi on suunnitteilla laatia malleja pitkäaikaisten 
kasvuennusteiden laskemiseksi.  

Hazi on kehittänyt palvelun, jossa voi laskea metsätilan arvon kiinteistötunnuksen perusteella, jota on 
pakko käyttää virallisiin arvioihin.  

Laskentatyökalu biomassan määrän arvioimiseksi. Palvelussa pystyi rajaamaan haluamansa alueen, josta 
palvelu tuotti puustomuuttujien yhteenvetoja. 

Ovat tehneet yhteistyötä Irlannin metsäihmisten kanssa maalidarin käytöstä.  

 
Neiker & Hazi: yhteistyön ajatuksia 
  

Baskimaassa etelässä metsillä vain virkistysarvoa, pohjoisessa harjoitetaan metsätaloutta. Etsitään 
tasapainoa, Plantaasimetsätalous kohtaa ympäristöjärjestöjen kritiikkiä. Eukalyptuksen hakkuut ja lannoitus 
ärsyttävät. Monokulttuuria kritisoidaan. Myös käsittelyn pitää olla maltillisempaa. Neiker tukee 
metsätaloutta ja sen tehostamista. Tutkimuskohteena ovat metsien terveys, jalostus, uudet lajit ja puun 
laatu. Ilmastonmuutos puhuttaa.   

Radiatanmännyllä on pahoja sienituhoja ja se työllistää organisaatioita. Muutoksia seurataan sentinel 
aineistoilla. Tuhoja havaitaan, jos ne ovat riittävän laajoja (riippuen tietysti Sentinelin resoluutiosta).Tauti 
vaikuttaa läpimitan kasvuun. Puu voi kuolla 2-3 vuodessa. Jotkut puut toipuvat, jos sää on hyvä eli ei liian 
kostea.  

Droneilla (multispektri, ei vielä hyperspektri) voidaan arvioida puukohtaisesti terveydentilaa.  

Neikerin kanssa tutkitaan, vaikuttaako Pinus Radiatan patogeenien torjuntakäsittely maaperään ja 
vesistöön.  

Puulajeja yritetään määrittää vertailemalla sentinell kuvia (lehtien väri, putoaminen yms). Toimii 
sekametsiköiden arvioimisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisten alueiden kartoittamista 
lehdettömään aikaan, jossa kasvaa lehtipuita. Lehtipuulajeja ei voida yksilöidä, vaan ainoastaan erotella 
lehti-/havupuualueet. 

Tärkeiksi yhteisiksi aiheiksi todettiinkin metsien inventointi, metsien terveyden arviointi (esimerkiksi 
hyödyntämällä sentinel -dataa). Tässä yhteisen testaamisen paikka voisi olla kaukokartoitusmenetelmien 
kustannusvaikuttavuus.  

Yksi mahdollinen rahoituslähde voisi olla H2020 temaattiset verkostot, joissa voisi ainakin nykyistä 
tarkemmin vaihtaa tietoa ja kehittää yhteisiä tavoitteita varsinaiselle hankkeelle. Edellisten aiheiden lisäksi 
kaukokartoitusteknologioiden käytettävyys liittyen politiikan implementointiin, edistämistyöhön ja 
seurantaan olisivat kiinnostavia.  

Käytännössä näitä tarpeita tukevia kysymyksiä olisi kenttäkerroksen analysointi inventointimenetelmillä, 
mikä tukisi metsäpalojen ehkäisyä ja torjuntaa. Lisäksi on tarve koealamittauksen kehittämiselle, sekä sen 
tutkimiselle, voiko droneilla kerätä referenssiaineistoa lidar -inventointiin.  
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Kuva 6. Yksi tapa yhdistää luontomatkailu ja puuntuotanto. Noin 5 metriä maasta sijaitseva järeän 
Douglaskuusen ympärille rakennettu vuokrattava mökki, joka sijaitsee useamman mökin mökkikylässä.  
 
Biskajan metsänhoitoyhdistys.  
Yhdistyksissä 3000 jäsentä koko Baskimaassa. Työntekijöitä on 11, jotka tekevät konsultaatiota ja 
edunvalvontaa sekä tuottavat palveluita. Provinssi maksaa metsätalouden tukia. Jäsenistö käsittää puolet 
metsänomistajista. Tiloista 90 % on pienempiä kuin 20 ha.  Pirstoutuminen on ongelma.  

Tilanarviointi toteutetaan maastotyönä, kun tehdään puukauppaa. Isommissa kokonaisuuksissa voidaan 
arviointi tehdä mittaamalla 2 koealaa/ha.  

MHY;n kautta Hazi saa palautetta oman mittauksen/laskennan tarkkuudesta. Vuosittain maastomittausta 
tehdään 80 ha. Mittauksen perusteella maksetaan puukaupassa. 

Puunostajat voivat tehdä mittauksen myös. Koska laskennat tehdään Hazin lomakkeella, tulokset eivät 
juurikaan heittelehdi.  Harvennuksia tehdään. Jos haluaa tukea, on oltava metsäsuunnitelma. Myös 
suunnittelu on tuettua.  

Basqegur - metsäsektorin organisaatio 
Yhdistyksellä on nyt strategia, joka keskittyy kilpailukykyyn, vuorovaikutukseen, kansainvälisyyteen ja 
koulutukseen. Yhteistyötä tehdään Business Joensuun koulutusvientihankkeen kanssa. Biotalouden suhteen 
työtä on tehty Luken, VTT:n ja EFIn kanssa. EFI on laatinut biotalousstrategian eteläiselle Euroopalle. 
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Baskimaalla on tulossa oma biotalousstrategia. Innovaatiorahoitusta yritetään saada myös metsäpuolelle. 
Työllisiä 20 000 henkeä. 

Galicia 
 

Maaseudulla väestön vanheneminen on ongelma. Asukasmäärä on vähenemässä 80% seuraavan 100 
vuoden aikana. Alueesta 50% puustoista metsää ja 50% puutonta maata, kuten pensasaluetta.  Tärkein 
puulaji on kastanja, jolla on taloudellinen, ekologinen sekä kulttuurinen merkitys. Puutavara on hyvin 
kestävää ja pitkäikäistä ja sitä käytetään rakentamisessa. Talousmetsää on kasvatettu 1500 –luvulta. Myös 
koivua ja mäntyä kasvaa pieniä alueita luontaisesti.  Mänty kasvaa 900:n metrin korkeudessa.         

Yliopiston tutkimusasema, Natura 2000 alueet ja agroforestry 
Paikalla Antonio Rigueiro, University of Santiago de Compostela USC, Mercedes Rois, EFI 

Mercedes Roisin hankkeissa edistetään agroforestryä. Agroforestry tehostaa maankäyttöä lisäämällä 
tuottavuutta ja hiilen varastoitumista maaperässä. Se on myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Syitä, 
miksi maanviljelijät eivät siirry agroforestryyn on yleisesti tietoon, perinteisiin ja asenteisiin liittyviä.  Ne 
jotka harjoittavat agroforestryä, ilmoittavat perusteiksi perinteen, ympäristösyyt, kulttuuriset ja esteettiset 
arvot sekä eläinten hyvinvoinnin. Hankaluuksia, joita viljelijät ovat kokeneet ovat huono kannattavuus, 
peto-ongelmat ja tiedon puute. Eu- alueella 8,8.% maatalousmaasta on agroforestryn piirissä. 
Agroforestryn avulla on mahdollisuuksia sitoa maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä, ehkäistä eroosiota ja 
maastopaloja. 

 

 

Kuva 7. EU:n maataloustukea saa laiduntamiselle vuoristossa Natura2000 suojeluarvojen edistämiseksi. 
Ilman suojelua maataloustukea ei tällaiselle kohteelle saisi. Sähköpaimen pitää sudet loitolla. 
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Aiheina mm. laiduntaminen erityisenä kysymyksenä happamat maat. Galiciassa on 800-900 kasvilajia, 
mutta tällä alueella vain 5 % lajeista. Monia hyvin harvinaisia lajeja. Alueella on myös paljon luolia, joita 
hyödyntävät myös karhut. Unescon geo park sijaitsee täällä. Meneillään on prosessi alueen saamiseksi 
biosfäärialueeksi.                   

Lisätietoja AFINET; knowledge transfer between scienticist and farmers.  

http://www.eurafagroforestry.eu/afinet 

 

Galician Forest Owners Association, AFG 
Tavatut henkilöt: Mercedes Rois, EFI ja Francisco Dans, 

 

      

Kuvat 8 ja 9. Maanomistajille tuloa tuo kastanjanviljely ja eukalyptuksen kasvatus. Vasemman kuvan 
eukalyptusmetsä on 9 –vuotiasta. Kloonien, vieraslajien ja lannoituksen käyttö eivät ole esteenä FSC 
sertifioinnille. Espanjassa metsätalous toimii monilla alueilla pääosin vieraslajien varassa. Vertailuna 
Suomeen, Suomessa FSC sertifiointi estää kloonien käytön, rajoittaa vieraslajien käytön maksimissan 3 %:n 
ja hyväksyy vain terveyslannoituksen käytön.  

Kuvan 8 Eukalyptusmetsikön kiertoaika on 12 vuotta. Se on istutusmetsikkö ja siinä piti tehdä 
heinäntorjuntaa parina ensimmäisenä vuonna. Kaupallisia harvennushakkuita ei tarvitse tehdä. 
Päätehakkuussa hakkuukertymä on 500-600 kuutiometriä hehtaarilta ja tällä hetkellä kantohinta 
päätehakkuulla oli noin 26 €/kuutiometri. Erittäin kannattavaa metsätaloutta. 

http://www.eurafagroforestry.eu/afinet
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Hyvälaatuisesta kastanjasta on mahdollista saada jopa 4000 €/ha tulo. Se on tosin hankintahinta, eli 
metsänomistajan täytyy vähentää tuosta tulosta poiminta- ja rahtikulu tuotantolaitokselle. 

Galician Agency for the Forest Industry, Xera 
Tavatut henkilöt: Mercedes Rois, EFI, Montserrat Rodríguez Ogea, Galician Agency for the Forest Industry, 
XERA, Isabel Puentes Berdasco, Galician Agency for the Forest Industry, XERA, Juan Picos, Universidad de 
Vigo, SIro Rodrigues, Aleutos, Begona L. Castro, smartwood.  

Xera on uusi elinkeino- ja työvoimahallinnon organisaatio (perustettu 2018), joka jakaa mm. yritystukia. Sen 
tavoite on edistää kilpailukykyä ja innovaatioita myös biotalouden alalla. Haaste on metsätalouden 
kehittäminen, joka ei kuulu samaan hallinnonalaan teollisuuden kehittämisen kanssa.  

Metsätalous ja maaseudun elinvoima ovat tärkeitä. Galiciassa joka neljäs asukas omistaa metsää eli 
metsänomistajia on 680 000. Toimialalla on 70 000 työntekijää, 3000 yritystä, 2 miljardia liikevaihtoa ja 
alueen BKT:sta se tuottaa 2%.  

Metsäkeskuksen toiminnassa kiinnosti inventoinnin lisäksi mm. FLEGT –seuranta. Keskusteluissa kävi ilmi, 
että Galician aluehallinto on aloittamassa lidar-inventointia. Hanke on tarkoitus toteuttaa hallinnon, 
yliopiston, teollisuuden ja metsänomistajien yhteistyönä. Vertailu Suomen kokemuksiin todettiin 
arvokkaaksi ja keskustelua halutaan jatkaa.  
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Kuva10. Xeran viestintä postasi Metsäkeskuksen vierailun LinkedInissä 

 

 

 

Kuva 11. EFI:n uutinen vierailusta 

 

University of Vigo (Forest Faculty at Pontevedra), 18.10.2019  
 

Paikalla Julia Armesto Gonzalez Professor UV, Roberto Cabeceira Geométrica SL, ja Daniel Miguez, 
Researcher UV, Jussi Lappalainen SMK. 

Yliopisto esitteli heidän metsäinventoinnin tutkimuksiaan. Yleisesti voi todeta, että heidän yliopistonsa 
metsätieteellisen resurssit ovat pienet ja metsäalalle on hyvin vaikeaa saada edes opiskelijoita sisään. 
Galician hallitus on linjannut, että yliopistotasoiseen tiedekuntaan tulisi saada vuosittain vähintään 45 uutta 
opiskelijaa. Metsätieteellinen on saanut viime vuosina noin 20 uutta opiskelijaa vuosittain, joista noin 
puolet lähtee opiskelemaan jotain muuta ensimmäisen vuoden aikana. Metsäala ei ole siis tunnettu ja 
arvostettu ala täällä nuorison keskuudessa. 

Laitos on viime aikoina keskittynyt lähinnä dronella kerätyn datan perusteella tehtävään 
metsäninventoinnin tutkimukseen. He pyrkivät kehittämään menetelmää metsien yksinpuintulkintaan 
lidar- ja multispektridatasta. Tutkimusalueet olivat kohtalaisen pieniä, josta he ovat keränneet dronella 
lidaria 100 pistettä/neliömetri sekä joiltain alueilta lidarin lisäksi multispektriaineistoa (ainoastaan 5 
kanavaa (R, G, B, NIR ja viides taajuus, josta en ottanut selvää mikä se oli). Galician hallitus on kerännyt 
lentolidaria koko maakunnasta kahtena eri vuonna 0,5 pistettä ja jälkimmäinen 1 pistettä per neliömetri. 
Näistä aineistosta yliopisto oli tuottanut CHM:t, mutta eivät juurikaan olleet tehneet muuta tutkimusta 
aineistosta, syytä en saanut selville miksi näin. Vaikutti siltä että he eivät oikein osaa tehdä kunnollisia 
CHMiä. Ainakaan 0,5 pulssia/neliömetri aineistosta se ei oikein näyttänyt siltä mitä esim. meillä vastaavasta 
aineistosta tehtynä. Olisiko myös Lidar vähän huonolaatuista? 

Tutkimukset jatkuvat vielä, mutta ensimmäisiä tuloksia oli jo valmistunut. Luonnontilaisissa 
eukalyptusvaltaisissa metsiköissä yksinpuin suoratulkinta ei toimi edes noin tiheällä lidarilla. He eivät ole 
keränneet minkäänlaista maastoreferenssiä tutkimuksiaan varten, vaan referenssi on päätelty ihmissilmällä 
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pistepilvestä. Tämä poikkeaa paljon suomalaisesta tavasta tehdä metsätieteellistä tutkimusta erilaisista 
kaukokartoitusmenetelmistä. Eukalyptusviljelyksillä samasta erittäin tiheäpulssisesta lidarista pystytään 
tunnistamaan myös yksittäisten puiden rungot latvusten lisäksi. Rungot näkyivät selvästi pistepilvessä 
visuaalisesti ja niistä pystytään muodostamaan puiden runkojen pohjan muoto. Tässäkään tutkimuksessa 
heillä ei ollut mitään maastoreferenssiä kerättynä. Eikä tutkimuksessa ollut kehitetty koneellista runkojen 
tulkintaa tai summatunnusten laskentaa, mutta se tuntui olevan heillä seuraavana tavoitteena. 

Yksi tutkimus perustui samaan aineistoon, jossa tutkittiin erilaisten patogeenien vaikutusta eukalyptus 
metsiköihin. Lidarista pystytään laskemaan suoratulkinnalla tarkasti (tutkimuksen mukaan) puiden 
harsiintumisaste. He näyttivät minulle pistepilviä kaikkiin näihin tutkimuksiin liittyen suoraan koneelta ja 
edellä mainittu tulos vaikuttaa uskottavalta. Taaskaan, ei maastoreferenssiä. En alkanut sen kummemmin 
keskustelemaan siitä, miten tärkeänä näemme Suomessa maastoreferenssin tärkeyden tutkimusten 
uskottavuuden kannalta. 

Yliopisto on tehnyt oman maanpinnan ja metsien luokittelun Sentinel2 datasta. Espanjan kansallinen VMI 
tuottaa sen myös, mutta koska VMI data päivittyy niin hitaasti ja muun muassa metsien muutos on niin 
nopeaa ( esim Eukalyptuksen kiertoaika noin 12 vuotta), niin se on aina vanhentunutta dataa. He väittävät, 
että heidän Sentinel-2 maa- ja metsäluokittelu on parempi kuin VMI luokittelu. Erot olivat hurjan suuria, 
mikä vähän herätti kysymyksiä. 

Minä esittelin heille SMKn ja meidän inventoinnin työvaiheet. He olivat erittäin kiinnostuneita asiasta ja 
esittivät kysymyksiä. Esittelin myös Metsään.fi palvelun ja Forest & Photonics tapahtuman. Inventointi ja 
inventointidatan muuttaminen palveluiksi Suomessa oli heistä mielenkiintoista ja tapaaminen venähti 1,5 
tuntia pidemmäksi kuin mitä se oli suunniteltu. Kehotin heitä vakavasti harkitsemaan osallistumista 2020 F 
& P seminaariin Kolilla ja olivat kiinnostuneita, jos vain saavat rahat kasaan jostakin. 

 

    

Kuvat 12 ja 13. Myös vesiensuojelussa voisi olla osaamisen vientimahdollisuuksia. Kuvassa FSC- sertifioitua 
metsää, jossa hakkuun jälkeen on tehty pintakasvillisuuden poisto ja maanmuokkaus suoraan rinteen 
suuntaisesti. Sade on huuhtonut jyrsitystä maasta mullan liikkeelle ja multa on kasautunut alarinteeseen 
paksuksi kerrokseksi. Koska hakkuu ja muokkaus on toteutettu puroa/ jokea myöten, maa-ainesta on 
huuhtoutunut runsaasti myös vesistöön. Suomessa tällaisesta toiminnasta nousisi melkoinen some-häly, 
puhumattakaan sertifioinnin poikkeamista ja mahdollisesta metsälain rikkomisesta ja vesistön 
turmelemisesta tulevista seuraamuksista. Säännöt tulisi olla samat kaikkialla ja kaikille mieluiten siten, että 
muualla toimittaisiin kuten Suomessa. 
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