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1. Matkan ohjelma 
 

Monday 3rd of June Thunder Bay 
08:30 – 12:00 

 
 
 
 
13:00 – 16:00 

Lakehead University + NRCan 
Ulf Runesson, Scott Miller, Matt Leach, Reino Pulkki, Alex Bilyk + 
remote connections, Forest management, Wood supply, Biorefining 
and other topical issues. 
Lakehead University BB1003G 

 
CRIBE, Chris Walton. Collaboration opportunities. 
CRIBE Office 34 North Cumberland Suite 602 

Tuesday 4th of June Thunder Bay 
9:00 – 12:00 

 
 

13:00 – 16:00 

KBM ltd. Triin Hart, Arnold Rudy. Advanced forest inventory and 
management planning. 
KBM at 349 Mooney Avenue 

 
HME Enterprises, Andreas Zailo, Scott Rubin. Advanced forest 
management planning and 1st Nations. 

 
For Jani Lehto: Lakehead U & VTT Meeting tour. Chris Walton. 
CASES Lobby 

Wednesday 5th of June Thunder Bay 
09:00-10:00 

 
13:00-14:30 

 
 

16:05-19:35 

Triin Hart, Scott Miller, Arnold Rudy. Forest land carbon classifica- 
tion in Finland. 

 
FPInnovations. Kirsten Maki. FPI update and collaboration. 
CRIBE Office 34 North Cumberland Suite 602 

 
Flight: Thunder Bay – Toronto – Ottawa 

Thursday 6th of June Ottawa 
Morning 

 
15-15:45 

Lawrence Keyte + Jarno Valkeapää, Vesa Lehtonen. Kanadan 
Clean Fuel Strandard ja siihen liittyvä yhteistyö 

 
National Chief Perry Bellegarde 

Friday 7th of June Ottawa 
Lunch meeting Jarno Valkeapää, Lawrence Keyte 

 
Matkaohjelman järjestelyistä ja tapaamisten sopimisesta vastasi Lauri Sikanen. Tapaamisten aiheiksi 
muotoutui First Nation -yhteisöjen lämpölaitosten perustaminen, muu puunkäyttö sekä tarve metsien in- 
ventoinnille. Lisäksi Ontarion tilanteessa oli merkityksellistä keskustella metsäteollisuuden tilanteesta ja 
teollisuuden ja metsätalouden toimintaympäristöstä. 
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2. Maanantai. 3.6. Thunder Bay 
a. Lakehead University, Natural Resources Canada ja KBM ltd klo 9 -12 
Yliopiston tiloissa pidetyn työpajan osallistujat: 
Ulf Runesson, Dean, Lakehead University 
Scott Miller, Ministry of Natural Resources, Forest industry division, 
Maureen McIlwrick, Ministry of Natural Resources, Great Lakes Forestry Centre, etäyhteydellä 
Matt Leach, professor, Lakehead University 
Reino Pulkki, professor, Lakehead University 
Triin Hart, Natural Resources Consultant, KBM Resources Group 
Meghan Thompson, ecologist, Resolute ltd. 
Pedram Fatehi, Associate Professor, Lakehead University 
Supip K. Rakshit, professor, Lakehead University 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, Lauri Sikanen ja Jani Lehto 

 
 

Whitesand-Armstrong –projekti 
 
Työpajassa pääpaino oli keskustelussa Whitesand-Armstrong -projektista, jossa Suomen valtio on tehnyt 
aiesopimuksen yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi. Kokouksessa selvitettiin nykytilanne. Hanke on 
saanut rahoituksen nk. Base Case -osuudelle, jossa selvitetään alueen metsävarat ja tehdään suunni- 
telma niiden käytölle. 

 

 
Kuva 1. Whitesand First Nationin nettisivut löytyvät osoitteesta www.whitesandfirstnation.com 

 
 

Työpajakeskusteluissa kävi ilmi erityisesti First Nation -yhteisöjen metsien käsittelyn haasteet. Käytän- 
tönä olevat noin 10 000 ha hakkuut sopivat uhanalaisen karibun ekologiaan (eläimen on helppo paeta 
petoja avoimessa ympäristössä). Karibukantaa vähentää peurojen ja hirvien lisääntyminen, jolloin pedot- 
kin lisääntyvät. Sudet hyödyntävät metsästyksessä teitä, reitistöjä ja vesilinjoja. Vanhojen metsien vähe- 
neminen vähentää mm. jäkäläravintoa. Vallitseva metsänkäsittelytapa ei puolestaan suosi hirvikantaa 
(moose). Hirvikannan laskuun on syynä myös metsästyspaine, karhunmetsästyksen rajoitukset, elinym- 
päristöjen väheneminen ja ilmastonmuutos. On arvioitu, että hirvi häviää eteläiseltä esiintymisalueeltaan, 
kuten Minnesotasta. 

http://www.whitesandfirstnation.com/
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Karibu on uhanalainen laji, jota valtio suojelee. First nation -jäsenet metsästävät hirveä, joten tilanne ai- 
heuttaa konfliktin. Lisäksi ongelmia tuottaa mm. se, että hakkuiden päätettyä katkaistaan tieyhteydet, jol- 
loin yhteisöjen jäsenet eivät pääse vapaa-ajan mökeilleen. Asukkailla on siis oikeudet mökkien omistuk- 
seen, mutta ei välttämättä oikeutta mökille johtavaan tiehen. 

 
Kaiken kaikkiaan on tarve muuttaa metsänkäsittelyä. Useita muita ehtoja on tarve ottaa aiempaa tehok- 
kaammin huomioon, kun suunnitellaan alueelta puunhankintaa metsäteollisuudelle tai paikalliseen tar- 
peeseen, esimerkiksi pellettien tai oman energian tuotantoon. On tarve metsäsuunnittelulle, jossa osa 
alueista käsitellään hirville suotuisasti sekä lisätään puuntuotantoa nykyistä aktiivisemmalla metsänhoi- 
dolla. Osa tiestöstä säilytetään vapaa-ajankäyttöä ja metsänhoitoa varten. Kuviokokoa pienennetään, 
jotta hirviä suosivia reunavyöhykkeitä syntyy nykyistä enemmän. Karibua varten varataan alueita, joista 
tiestö katkaistaan, tehdään isoja käsittelykuvioita ja myös säästetään vanhaa metsää. Metsiä tarkastel- 
laan myös ilmastonmuutoksen kannalta, tarkastellaan muutoksia puuston kasvussa, sijoitetaan vanhat 
metsät tarkoituksenmuksiesti ja hallitaan paloriskiä. Suunnittelussa turvataan pääsy virkistyskäyttäjille 
sekä muut alueen arvot yhteisölle. 

 
First Nation -yhteisöille puuta käyttävien energialaitoisten perustaminen olisi mahdollisuus energiaoma- 
varaisuuteen ja oman paikallistalouden kehittämiseen. Lämpölaitosten perustamisessa on ollut haas- 
teita, mutta edelleen on hyviä edellytyksiä jatkaa asian edistämistä. Yhteisöille on löydyttävä riittävän yk- 
sinkertainen ja toimintavarma tekniikka. Esimerkiksi pyrolyysiöljyn valmistaminen on järkevää lähinnä 
isoissa kaupungeissa tai tehtaissa. 

 
Kaukokartoituspohjaisesta metsävarojen inventointitiedosta voisi olla suuri hyöty First Nation -yhteisön 
metsävarojen käytön kokonaisvaltaisessa strategisen ja operatiivisen tason suunnittelussa. Inventointi- 
tiedon avulla yhteisö saisi tietoonsa heidän hallitsemansa alueen metsien käytön mahdollisuudet ja tie- 
don perusteella he voisivat arvioida oman alueensa ilmastovaikutuksia. Chief Bellegarden tapaamisessa 
(tästä on kappale myöhemmin) kävi ilmi, että ilmastonmuutoksen torjuminen on First Nation -yhteisöille 
erittäin läheinen ja tärkeä tehtävä. Jos saisimme luotua luottamuksellisen välin johonkin yhteisöön, voi- 
simme alkaa keskustelemaan kaukokartoituspohjaisen inventoinnin kokeilusta First Nation -yhteisön hal- 
litsemalla metsäalueella käyttäen kanadalaista ja suomalaista osaamista. 

 
Yhteenvetona tilanteesta todettiin, että meneillään oleva metsäsuunnitteluhanke on hyvä askel. Sen ai- 
kataulu on kuitenkin erittäin tiukka, eikä samassa yhteydessä ole mahdollista kehittää kaukokartoitus- 
pohjaista inventointia. Todettiin, että tarvitaan sekä inventoinnin että lämpölaitosinvestointien edistämi- 
seen uusi hanke. Hanke voidaan rakentaa esimerkiksi niin, että kanadalaiset ja suomalaiset hakevat ku- 
kin rahoituksen omasta maastaan. Yksi vaihtoehto on EU-haku, joka mahdollistaa yhteiset projektit EU:n 
ja Kanadan välillä. Asiaa selvittävät Lauri Sikanen ja Matt Leach. Matt Leach tekee ehdotuksen NSERC- 
rahoitushakemukseksi (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada), jossa suoma- 
laiset ovat mahdollisesti mukana. Lauri Sikasen dosentuuri Lakehead Universityssa mahdollistaa rahoi- 
tuksen hakemisen myös suomalaisille osapuolille NSERCistä (tietyin rajoittein). 

 

Ligniinin käytön mahdollisuudet ja tutkimusyhteistyö 
Aihetta koskevassa työpajassa todettiin, että tällä hetkellä ligniini poltetaan energiaksi biojalostamoi- 
den soodakattiloissa. Ligniinistä voisi kuitenkin valmistaa monia tuotteita ja samalla korvata fossiilisia 
raaka-aineita. Tällaisia vaihtoehtoja on esimerkiksi muovin korvaaminen komposiittituotteissa sekä 
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sementin valmistuksessa käytettävän öljyperäisen betoninnotkistimen korvaaminen. Tällä olisi kasvi- 
huonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi merkittävä taloudellinen merkitys, sillä näin olisi mahdol- 
lista nostaa arvonlisää metsäsektorilla muuttamalla ligniinin energiakäyttö korkeamman arvonlisän 
tuotteiksi. Todettiin työpajassa, että tarvetta tutkimusyhteistyölle on, ja sitä aloitellaan esimerkiksi tut- 
kijavaihdolla VTT:n ja Lakehead Universityn välillä. Lakehead Universitylla on vahva ligniinitutkimus- 
yhteisö ja mittava koelaitearsenaali. 

 
 
 

b. CRIBE klo 13 -19 
 
Paikalla: 
Chris Walton,CEO, CRIBE 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, Lauri Sikanen ja Jani Lehto 

 

Kuva 2. CRIBE on merkittävä Ontarion biotalouden innovaatioalustapalveluja, rahoitusta konsultointia tarjoava or- 
ganisaatio. 

 
 

Metsäteollisuuden kehityksestä yleensä Ontariossa ja Suomessa 
Globaali finanssikriisi 2007-2009 aiheutti todella suuria vahinkoja Ontarion metsäteollisuudelle, josta se 
ei ole pystynyt elpymään kriisiä edeltävälle tasolle. 

 
Ontariossa käsitys on vielä, että metsävaroja on, toisin kuin Brittiläisessä Kolumbiassa, jossa teollisuu- 
della on todellinen pula raaka-aineesta. Metsäteollisuus kuitenkin kärsii raaka-ainehankinnan haasteista 
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ja alalla on kasvun ongelmia. Luvut ovat tylyjä: jos metsäpinta-ala on Ontariossa hieman yli kaksinkertai- 
nen Suomeen verrattuna, niin hakkuut ovat korkeintaan puolet Suomen hakkuista ja metsätalousmailla 
puuston kokonaistilavuus on samaa suuruusluokkaa. 

 
Todettiin keskustelussa, että 1990-luvulla Suomen metsäteollisuus lähti ulkomaille, mm. Etelä- ja Poh- 
jois-Amerikkaan ja Kiinaan. Viime vuosina teollisuus on palannut takaisin Suomeen, tehden historian 
suurimmat investoinnit. Syynä on globaali kysyntä kuidulle ja hyvä toimintaympäristö. 

 
Mitä Suomessa on tehty toisin? Suomessa on investoitu metsätalouteen, ympäristöä ja metsävaroja kos- 
kevaan tietoon ja tutkimukseen (mm. kasvumallit) sekä informaatioteknologiaan. Lisäksi Suomessa teh- 
dään asioita yhteistyönä, kuten teollisuuden ja tutkimuksen vuoropuheluna. 

 
 
 
Kuva 3. Ontarion ja Suomen metsävertailu, johon sisältyy valistuneita arvauksia tiedon hajanaisuuden 
takia. Työstetty yhdessä Lakehead Universityn NRM-tiedekunnan professorien kanssa 2017. 

 
 

Ilmastonmuutos 
Ontariolla oli poliittinen johto, joka halusi olla aktiivinen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hallitus on muut- 
tunut, mutta tutkimus- ja kehitystoimintaa on vielä olemassa. Toimijat pitävät ilmastonmuutosta merkittä- 
vänä asiana, johon pitää vaikuttaa. Lukessa on metsien hiilinieluihin ja -varastoihin liittyvän laskennan 
huippuosaajia, jotka tuntevat jo valmiiksi kanadalaisia tutkijoita. Tässä on hyvä pohja yhteistyön lisää- 
miseksi. 

 
Yleisesti todettiin yhteistyön kehittämisestä sen perustuvan tiettyihin taustalla oleviin yhteisiin näkemyk- 
siin. Keskustelijat tapaamisessa jakoivat käsityksen siitä, että ilmastonmuutokseen liittyen on toimijoita, 
jotka ovat idealisteja: heillä ei ole kertoa, mitä käytettäisiin raaka-aineena, jos puuta ei käytettäisi. Realis- 
tit taas näkevät ilmastonmuutoksessa avaimen liiketoimintaan: ei voi olla bisnestä, joka ei ota ilmaston- 
muutosta huomioon. Metsätalous on tässä näkemyksessa osaltaan ilmastonmuutoksen ratkaisija. Kes- 
kusteluissa nousi esille, että pitäisi tehdä yhteistyötä sekä saada syntymään ja tuoda esille hyviä esi- 
merkkejä molemmista maista. 
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Innovaatioiden edistäminen 
CRIBE:n rahoitusmandaatti on häviämässä, mutta todennäköisesti aktiivisuus rahan allokoinnissa muista 
lähteistä jatkuu. Jatkossa on tavoitteena, että yritykset yritetään koota yhteisiin pöytiin suomalaisella mal- 
lilla ja tähän alustaan on hyvä osallistua Suomesta kokonaisuuksiin valituilla tarjoomilla. 

 
CRIBE on Chris Waltonin mukaan halukas luomaan uusia innovaatioekosysteemejä. Aikaisemmasta 
verkostoitumisesta uuden ekosysteemin tulee erota siinä, että se ei ole tutkimusekosysteemi. Se mitä 
kehitetään, vastaa johonkin olemassa olevaan tai näköpiirissä olevaan kysyntään tai tarpeeseen (kuten 
VTT:n ligniinitutkimuksessa on tehty). Keskusteluissa tuli ilmi, että heidän näkökulmastaan lupaavia tee- 
moja voisi olla puunkuljetuksen logistiikka ja ligniinin käytön kehittäminen. 

 
Suomalaisen metsätalouden esittelystä palaverissa kiinnostuttiin erityisesti logistiikan kehittämisestä. 
Kuljetusyritykset ovat pieniä ja suunnittelevat puun kuljetukset tehtaille lähinnä soittelemalla puhelimella. 
Suomalainen puunhankinta, jossa 70 milj. m3 puuta hankitaan 130 000 puukaupalla, jolloin yhdestä lei- 
mikosta saadaan keskimäärin 500 m3 puuta samalla kun puu on ostettava 700 000 metsäomistajan jou- 
kosta. Yksistään tämä fakta osoittaa sen, että Ontarossa olisi mahdollista it-teknologialla tehostaa logis- 
tiikkaa, vaikka mobiiliyhteyttä ei olekaan olemassa. 

 
Ligniinin käytön edistämisessä ongelma on luottamuksen synnyttäminen toimijoiden välille. VTT:n maine 
aiheuttaa sen, ettei sen edustajalle uskalleta olla kovin avoimia. Keskusteluissa pohdittiin yhteistyön 
edellytysten parantamista. Todettiin, että ligniiniin liittyvien määrittelyjen kuvaus voisi olla hyvä alku. Li- 
säksi tulee kiinnittää huomiota kehitettävien asioiden hyödynnettävyyteen kaupallisesti. Lähtökohta on, 
että ei tarvitse kilpailla keskenään, sillä ligniinin markkinat ovat niin isot, että niistä riittää kaikille. 

 
Sovittiin että Lauri yhdistää Chris Waltonin suomalaisten kuljetusten ohjausta ja ERP-järjestelmiä tarjoa- 
vien yritysten kanssa. Ensisijaisesti MHG-Systemsin, jolla on jo kansainvälisiä referenssejä aiheesta. 

 
 
 

3. Tiistai 4.6. Thunder Bay 
a. klo 9-12 KBM ltd. 

Paikalla 
Triin Hart, Natural Resources Consultant, KBM Resources Group 
Arnold Rudy, Principal, KBM Resources Group 
Laird Van Damme, Senior Partner, KBM Resources Group 
Scott Miller, Ministry of Natural Resources, Forest industry division, 
Chris Walton, CEO, CRIBE 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, Lauri Sikanen ja Jani Lehto 

 
KBM Resources Group on Thunder Bayssä toimiva yritys, joka tekee mm. metsäinventointia ja -suunnit- 
telua. Vuonna 1974 perustettu KBM Resources Group on itsenäisesti omistettu konsultointiyritys, joka 
sijaitsee Pohjois-Luoteis-Ontariossa ja jonka satelliittitoimistot sijaitsevat Saskatchewanissa ja Etelä-On- 
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tariossa. KBM tarjoaa erilaisia palveluja hallituksille ja alkuperäiskansojen järjestöille kaikkialla Kana- 
dassa liittyen luonnonvarojen käytön kehittämiseen. Sen palveluita ovat ympäristö- ja metsäkonsultointi, 
mittaustyö sekä kaukokartoitus ja inventointi. 

 
Metsäinventointi Ontariossa ja Suomessa 
Tapaamisessa esiteltiin kanadalaista ja suomalaista metsäinventointia ja metsätiedon hyödyntämistä eri 
tehtävissä (neuvonta, metsätalous, valvonta). Ontariosta on olemassa noin 10 vuotta vanha kattava li- 
dar. Yritys käyttää tätä vanhaa lidaria aineistonaan hankkeissa tarpeen mukaan. Suomessa tehtävän 
metsäinventoinnin tarkkuus herätti kiinnostusta kanadalaisissa. Kanadassa olisi mahdollista päästä sa- 
moihin tarkkuustasoihin, jos he käyttäisivät suomalaista osaamista ja kokemusta hyödyksi heidän inven- 
tointihankkeissaan. Tällä hetkellä kanadalaiset ovat samassa asemassa kaukokartoituspohjaisen inven- 
toinnin kanssa, missä oltiin Suomessa 10 vuotta sitten. 

 
Keskustelua käytiin muun muassa monimuotoisuuden turvaamisesta ja metsänhoidosta. Kysymyksiä 
esitettiin myös hakkuiden kestävyydestä, sekä siitä, keskeytetäänkö hakkuut jos todetaan, että hakkuut 
ylittävät kestävän tason. Tähän todettiin vastauksena, että Suomessa on ylitetty kestävä hakkuutaso 
1960-luvulla, jolloin tilanteeseen vastattiin lisäämällä metsien kasvua intensiivisellä metsänhoidolla ja 
investoinneilla (lannoitus, ojitus). 

 

Kuva 4: Arnold Ruby ja Chris Walton kuuntelemassa esitystä kestävän metsätalouden edistämisestä 
Suomessa. 
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Kuva 5. Esitys Metsäkeskuksen inventoinnin laadusta ja tarkkuudesta aiheutti kuulijoiden kynien suih- 
ketta. 

 
 
 
Paikalla: 

b. Klo 13-14 HME Enterprises, lounastapaaminen 

Scott Rubin. CEO 
Andreas Zailo, Senio Manager 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, Lauri Sikanen 

 
HME Enterprises on kasvuyritys, jonka erikoisalaa on metsäsuunnittelu droneilla kerättyä dataa käyttäen 
sekä First Nation -yhteisöjen taloudellisen kehityksen edistäminen erityisesti metsään liittyviä mahdolli- 
suuksia kehittämällä. Yhtiöllä on tällä hetkellä sopimus muutamien First Nation -yhteisöjen kanssa niiden 
hallinnassa olevien metsäalueiden kokonaissuunnittelusta. Kokouksessa käytiin läpi yrityksen tilanne ja 
sovittiin, että yhdistämme yrityksen asiantuntijoita suomalaisten kaukokartoitusyritysten ja Luken kauko- 
kartoitusosaajien kanssa. Suomalaisilla yrityksillä ja toimijoilla on paljon annettavaa HME Enterprisen 
kaltaisille toimijoille esimerkiksi bioenergiajärjestelmiin ja puunkorjuuseen liittyvän konsultoinnin, kauko- 
kartoitusdatan jalostamisen ja laitetoimitusten kautta. 
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Kuva X. HME Enterprises tarjoaa kattavaa konsultointipalvelua First Nation yhteisöjen metsäbiotalou- 
teen. 

 

c. klo 15-16, Lakehead University 
 
Andrew P. Dean, Vice president, Lakehead University 
Bill Maloney, Director, Lakehead University 
Pedram, Fatehi, Associate professor, Lakehead University 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, Lauri Sikanen ja Jani Lehto 

 
Käytiin keskustelua ligniiniin liittyvän tutkimusyhteistyön kehittämisestä sekä First Nation -yhteisöjen ta- 
loudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisesta mm. Sioux Lookoutin Innovation Station -innovaatio- 
alustan yhteydessä tehtävän yhteistyön kautta. Yhtenä yhteistyön välineenä kerrattiin myös Canadian 
Suomi Foundationin tarjoamaa rahoitusta tutkijavierailuihin ”Chair of Finnish Studies” visiting scholar - 
ohjelman kautta. Todettiin, että professori Ron Harpelle koordinoi Chair of Finnish Studies -ohjelmaa La- 
kehead Universityssa. Chair of Finnish Studies ei nimestään huolimatta ole suomen kielen opintoihin tai 
tutkimukseen keskittyvä vaan kaikki tieteenalat käsittävä ohjelma. Kaksi edeltävää vierailevaa professo- 
ria ovat olleet metsätieteilijöitä. 

 
 

4. Keskiviikko 5.6. Thunder Bay 

a. Forest land carbon classification in Finland 
 
Paikalla: 
Triin Hart, Natural Resources Consultant, KBM Resources Group 
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Arnold Rudy, Principal, KBM Resources Group 
Scott Miller, Ministry of Natural Resources, Forest industry division, 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen ja Lauri Sikanen 

 
Koska aika loppui tiistaina KBM:n toimistolla, jatkettiin keskustelua hotellin neuvotteluhuoneessa keski- 
viikkoaamuna. Jatkotapaamisessa Lauri esitteli ilmastoviisaan metsätalouden kehittämishankkeen tulok- 
sia ja Metsähallituksen metsien hiililuokitusta. Asia herätti kiinnostusta. KBM:n meneillään olevassa 
White sands -yhteisön hankkeessa on luvattu ottaa huomioon ilmastonmuutos ja hiilen sidonta. Keskus- 
teltiin mahdollisen yhteishankkeen ideasta ja aineiston tarkkuusvaatimuksista. Sovittiin, että käynniste- 
tään yhteistyö boreaalisen metsän hiililuokituksen kehittämiseksi niin, että Kanadasta Dr. Werner Kurz ja 
Dr. Aleksi Lehtonen koordinoivat hiililaskijoiden yhteistyötä ja tavoitteena on saada aikaan sekä puuston 
että maaperän hiilivarastojen muutoksia (nieluja ja päästöjä) kuvaavat, tarkkaan metsävaratietoon perus- 
tuvat mallit. Lisäksi sovittiin, että MMM:n toimeksiannosta Luken ja muiden alan toimijoiden yhdessä ra- 
kentama Biomassa-atlas esitellään kanadalaisille referenssiksi heidän omaan kehitystyöhönsä. 

 
b. klo 13-14.30 FPInnovations 

Paikalla 
Kirsten Maki, Associate Research Leader, FPInnovations 
Chris Walton, CEO, CRIBE 
Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, Lauri Sikanen ja Jani Lehto 

 
Käytiin keskustelua ligniiniin liittyvän tutkimusyhteistyön kehittämisestä. Kirsten Maki esitteli FPInnovati- 
onsin Thunder Bayn laboratoriossa tehtävää tutkimusta ja VTT:n Jani Lehto sparrasi käydyssä keskuste- 
lussa Kirsten Makia niistä mahdollisuuksista, joita yhteistyö voisi tuoda tullessaan. 

 
 

5. Torstai 6.6. Ottawa 
a. klo 9- 14.45 Suomen Ottawan suurlähetystö ja Enviroment Canada 

Paikalla 
Jarno Valkeapää, kaupallinen asiantuntija 
Vesa Lehtonen, suurlähettiläs 
Roope Vaattovaara, harjoittelija 
Lorri Thompson, Manager, Environment and Climate Change Canada 
Lawrence Keyte, Unit Head, Environment and Climate Change Canada 
Jeffrey Guthrie, Senior Project Engineer, Environment and Climate Change Canada 
Nahyan Ali, Junior Project Engineer, Clean Fuel Standard, Environment and Climate Change Canada 
Houssam Amjoun, Junior Project Engineer, Environment and Climate Change Canada 
Claudia Lobo, Senior Project Engineer, Environment and Climate Change Canada 
Bernard Lupien, Manager, Environment and Climate Change Canada 
Lauri Sikanen, Leena Leskinen, Jussi Lappalainen 

 
Työpajaa fasilitoi Suomen Ottawan lähetystön Jarno Valkeapää. Delegaatiota kävi tervehtimässä suurlä- 
hettiläs Vesa Lehtonen. Kanadalaiset ympäristöhallinnon edustajat olivat kiinnostuneita erityisesti siitä, 
miten Suomessa aiotaan soveltaa RED II -direktiiviä. He olivat lähettäneet etukäteen kysymyksiä liittyen 
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kestävään metsien hoitoon, monimuotoisuuden huolehtimisesta talousmetsissä, hiilen sidonnasta mm. 
metsänuudistamisen yhteydessä sekä RED II -direktiivin soveltamisesta. 

 
Kuulijoille esiteltiin luonnon monimuotoisuuden ja metsätalouden kestävyyden hallintaa yleisellä tasolla. 
Kestävyyttä tarkastellaan asiasta riippuen eri mittakaavoilla. Yleisellä tasolla vaatimukset tulevat kan- 
sainvälisistä sopimuksista, kuten Rion monimuotoisuussopimuksesta vuodelta 1992. Sopimus ratifioituu 
ja konkretisoituu EU-tason ja kansallisen sääntelyn kautta. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita on perus- 
tettu ja uhanalaisia lajeja identifioitu sekä EU-tasolla (Natura 2000 -alueet, lintu- ja habitaattidirektiivit) 
sekä kansallisella lainsäädännöllä (kansallispuistot, luonnonsuojelulain suojelemat luontotyypit). 

 
Metsätalouden kestävyyteen ja sitä kautta biopolttoaineiden kestävyyteen nämä kansainvälisiin si- 
toumuksiin perustuvat monimuotoisuuden turvaamistoimet antavat oman perustansa. Kestävyyskritee- 
reiksi nämä operationalisoituvat monien kanavien kautta eri tasoilla. Esimerkiksi luonnon monimuotoi- 
suuteen liittyen luonnonsuojelualueiden määrä ilmoitetaan kansallisella tasolla, jolloin se osaltaan taus- 
talla varmistaa mm. biopolttoaineiden kestävyyttä vaikka asia ei ole yksittäisen raaka-aineketjun toden- 
nettava kriteeri/indikaattori. Vieraille esiteltiin myös yleisellä tasolla talousmetsien hoidon ja hakkuiden 
yhteydessä tehtävät monimuotoisuuden turvaamisen toimenpiteet (säästöpuut, luonnonhoitohankkeet, 
määräaikainen ja pysyvä suojelu). 

 
Kestävyyskriteereitä pyrittiin havainnollistamaan esimerkein. Esiteltiin metsälaki ja siinä määritellyt ar- 
vokkaat luontokohteet. Tuotiin esille se, että Metsäkeskuksella on joko omista inventoinneista tai muiden 
viranomaisten tietokannoista tieto luontoarvojen sijainnista GIS-järjestelmässä sekä luontoarvon aiheut- 
tamat rajoitteet metsätaloudelle. Kun tieto on metsätietojärjestelmässä, pystytään metsänkäyttöilmoituk- 
set tarkistamaan suurelta osin automaattisesti. Kuulijat kiinnostuivat paikkaan sidotusta monimuotoisuus- 
tiedosta, joka mahdollistaa tapauskohtaisen kohteiden käsittelyn ja neuvonnan. Metsänkäyttöilmoitusten 
käsittelystä paikkatietojärjestelmässä sekä muista yksityiskohdista keskusteltiin pitkään. 

 
Kanadalaisille esiteltiin suomalainen lidar-pohjaisen inventoinnin toteutustapa sekä metsätietojärjes- 
telmä. Kattava inventointi, sen kustannukset ja tarkkuus sekä olemassa olevan tiedon kokoaminen met- 
sätietojärjestelmään kiinnosti kuulijoita erittäin paljon. 
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Esitysten pohjalta keskusteltiin myös hiilen sidonnasta ja polttoaineiden kestävyyden laskennasta. Sekä 
Suomessa että Kanadassa tavoitteena on luoda LCA-pohjainen järjestelmä biopolttoaineiden aikaansaa- 
man päästövähennyksen laskemiseksi. Yhteistyölle on ehdottomasti tarvetta, koska on erittäin epäkäy- 
tännöllistä ja hankalaa, jos tällaisessa boreaalisia havumetsiä kokonaisuutena koskevassa asiassa on 
käytössä liian kirjava ja maittain paljon vaihteleva työkaluvalikoima. Alustavasti sovittiin, että tunnustel- 
laan mahdollisuudet erilaisiin yhteisponnistuksiin. Suoraviivaisin etenemistapa on, että Clean Fuel Stan- 
dardia valmisteleva ryhmä ostaa konsultointia Suomesta (jossa prosessi on pidemmällä). Tätä pidettiin 
hyvinkin mahdollisena etenemispolkuna, alle 10 000 dollarin hankinnat ovat Kanadan hallitukselle hel- 
posti organisoitavissa. 

 
Canada Environment on laatimassa kestävän biopolttoaineen standardeja. Metsänhoidon ja luonnon 
monimuotoisuuden kysymykset liittyivät laajempaan kokonaisuuteen, joka koskee nestemäisten polttoai- 
neiden kestävyyttä. Standardissa ovat mukana fossiiliset polttoaineet, kuten bensiini, diesel, kerosiini ja 
raskas polttoöljy. Tuottajille asetetaan vaatimuksia hiili-intensiteetin alentamiseksi. Fossiilisen polttoai- 
neen elinkaaressa intensiteettiä voi alentaa monin keinoin, kuten varastoimalla hiilidioksidia. Hiilidioksi- 
dista voi myös käydä päästökauppaa. Lisäksi voi esimerkiksi vaihtaa energialähdettä vesivoimaan tai 
biopolttoaineisiin. Biopolttoaineita voi valmistaa useista raaka-aineista, joissa metsäraaka-aine on vain 
yksi. Asiakokonaisuutta kuvaa alla oleva kaavio. 
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1. 
 

b. Tapaaminen First Nation toimistossa, tapaaminen National chief Perry Belle- 
garden kanssa 

Paikalla: 
Vesa Lehtonen, suurlähettiläs 
Jarno Valkeapää, kaupallinen asiantuntija 
Perry Bellegarde, National chief, Assembly of First Nations 
Tiffany McDougall, Policy Advisor to the National Chief 
Lauri Sikanen, Leena Leskinen, Jussi Lappalainen 

 
Käytiin keskustelu bioenergiasta ja ilmastonmuutoksesta. Suurlähettiläs avasi tilaisuuden. Hän halusi 
tuoda esille kiinnostuksen tehdä yhteistyötä metsäasioihin liittyen. National chief toi esille sen, että alku- 
peräiskansoja huolettaa ilmastonmuutos. Se vaikuttaa voimakkaasti First Nation -yhteisöjen elämään 
Kanadan pohjoisalueilla. Kanadassa luonnonvaroja käytetään tavalla, joka ei tyydytä alkuperäiskansoja, 
oli kyseessä sitten metsäteollisuus, kaivosteollisuus tai vesivoimayhtiöt. Yhteisöiltä ei myöskään kysytä 
lupaa luonnonvarojen käyttämiseen. Metsiä käsitellään tavalla, joka ei vastaa yhteisöjen arvoja ja tar- 
peita. 

 
Lauri Sikanen aloitti kertomalla urastaan Kanadassa ja kokemuksistaan yhteisöjen parissa työskentente- 
lemisestään. Laurin näkemys oli, että First Nation -yhteisöjen mailla kannattaisi toimia samalla tavalla 
kuin Suomessa on tehty maaseudulla: korvata ulkoa päin tuotu öljy paikallisella metsäpolttoaineella 
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energian tuotannossa. Sikanen korosti suomalaisen metsätalouden ja metsäsuunnittelun perustuvan yk- 
sityismetsänomistukselle ja pitkäjänteiselle suunnittelulle, jossa ydinajatuksena on kestävyys ja metsän 
jatkuvan tuottokyvyn turvaaminen. Suomalainen metsänhoito ja monipuoliset hakkuutavat perinteisen 
kanadalaisen avuhakkuukulttuurin sijaan voisivat toimia metsän keskellä tai välittömässä läheisyydessä 
asuvilla yhteisöillä paremmin. National chief piti ehdotusta hyvänä. Jatkotoimena sovittiin, että Lauri esit- 
tää saman asian Chief of Economic Development -neuvostolle myöhemmin tänä vuonna. 

 
 

6. Perjantai 7.6. Ottawa 
a. Jatkopalaveri lähetystön ja Environment Canadan kanssa 

 
Paikalla: 
Jarno Valkeapää, kaupallinen asiantuntija 
Lawrence Keyte, Unit Head, Environment and Climate Change Canada 
Lauri Sikanen, Leena Leskinen, Jussi Lappalainen, 

 
Käytiin vielä kokoava keskustelu edellisen päivän työpajasta. Environment and Climate Change Cana- 
dan taholta nähtiin tarve kehittää inventointia ja tiedon hallintaa koskien metsiä. Tästä käyvät aloitteelli- 
sesti keskustelua muiden tahojen, kuten luonnonvaraministeriön kanssa. 
Lawrence esitti yksikkönsä kiinnostuksen perehtyä edelleen tapoihin, joilla Suomessa käsitellään kestä- 
vänä metsätalouden kysymyksiä sekä RED II -kriteerejä. Sovittiin, että kesän jälkeen järjestetään suo- 
malaisten tahojen konsultaatio kanadalaisille videokokouksen muodossa. Kokoukseen osallistuvat Luken 
tutkijoita (VTT?) sekä Metsäkeskuksen asiantuntijoita. 

 
 

7. Päätelmät 
a. Matkan jatkotoimenpiteet 

Matkan aikana välitettiin useita Joensuun seudulla toimivien yritysten yhteystietoja kanadalaisille kump- 
paneille. Inventointiyrityksille välitettiin suomalaisia kumppaneita. Lisäksi markkinoitiin Forest & photo- 
nics -tapahtumaa. 
Sovittiin hankehausta pilotin saamiseksi Ontarioon. 
Sovitiin asiantuntijakonsultaatiosta Environment and Climate Change Canadan virkamiehille. 
Sovittiin tapaamisesta Chieves of the Economic Develompent -neuvoston kanssa. 

 
 

b. Markkinoiden luominen metsäosaamiselle 
 

Tekikö kestävän metsätalouden brändin esittely odotetun vaikutuksen? Miksi? 
 
Kanadan metsäteollisuus sekä First Nation -yhteisöt kohtaavat haasteita, joiden seurauksena toimijat 
tunnistavat tarpeen tehdä muutoksia toimintatapoihinsa. Tämä jo valmistaa vastaanottavan perustan 
suomalaiselle viestille: kertomukset ratkaisuista herättävät kiinnostusta. Kiinnostusta lisää vielä faktojen 
kertominen tämän hetken suomalaisesta metsätaloudesta ja sen järjestelyyn käytetystä teknologiasta. 
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Suomalaisten tarjoamassa tilannekuvassa 70 milj. m3 puuta hankitaan 130 000 puukaupalla, jolloin yh- 
destä leimikosta saadaan keskimäärin 500 m3 puuta. Lisäksi tämä puu tulee 700 000 metsäomistajan 
myyjäjoukolta. Kyseessä on kanadalaiseen mittakaavaan verrattuna pienipiirteinen mutta tehokas logis- 
tiikkasuoritus. Tällaiset luvut herättävät metsäammattilaisten kiinnostuksen. Tämän lisäksi kiinnostusta 
herättää inventoinnin tarkkuus ja (alhainen) hinta sekä logistiikkaa tehostavat ja paikkatietoa hyödyntävät 
metsätietojärjestelmät. Syntyy kuva, jossa suomalaisilla on jotain kuuntelevan osapuolen näkökulmasta 
haluttavaa osaamista. 

 
Minkä alan yrityksille on markkinoita? 

 
Markkinat ovat ainakin seuraaville kilpailukykyisille tuotteille, joiden kehittämisessä olemme edellä. 
Lidarilla totetutettu kaukokartoitus: olemme edellä sen tarkkuudessa sekä automaattisesssa mikrokuvi- 
oinnissa. Tarkkuus perustuu maastokoealojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tarkkuuteen vaikuttaa 
myös laserkeilaustekninen osaaminen. Joensuun alueelle sijoittuneilla yrityksillä on suurin osa tästä 
osaamisesta. 

 
Inventoinnin lisäksi suomalaisilla on etumatkaa metsätietojärjestelmän rakentamisessa sekä logistiikan 
järjestelmien kehittämisessä. Nämä luovat markkinoita yrityksille kuten Simosol (kasvun simulointi) ja 
MHG systems (logistiikka IT). 

 
Mitä markkinoille pääsy edellyttää - seuraavat askeleet 

 
Suomalaisten inventointialan yritysten markkinoille pääsy edellyttää yhteistyösuhteen luomista kanada- 
laiseen alan yritykseen. Kanadalaisen osapuolen olisi oivallettava, että suomalaisen osaamisen mukaan 
ottaminen hankkeeseen lisää sen omaa kilpailukykyä - suomalainen osaaminen parantaa hankkeen laa- 
tua. 

 
Tarkan ja laadukkaan metsätiedon tuotanto tulisi pilotoida Kanadan olosuhteissa. Sopiva pilottikohde 
olisi First Nation -yhteisön omistamat metsät, joista olisi lohkottavissa noin 100 000 hehtaarin pilottialue. 
Kustannuksiin ja hankkeen onnistumiseen vaikuttavat kokemukset projektien kokonaishallinnasta. Koe- 
alamittauksiin sekä projektin kokonaishallintaan liittyvä osaaminen on Metsäkeskuksessa. Jotta pilotti 
onnistuu, tarvitaan Metsäkeskuksen osaaminen mukaan. 

 
Pilotin tulisikin rakentua siten, että sen kokonaishallinnasta ottaisi vastuun Metsäkeskus. Suomalainen 
osaaminen Metsäkeskuksen ja yritysten kautta tulisi integroida hankkeeseen siten, ettei osaaminen ”valu 
ilmaiseksi” vastapuolelle. Suomalaisten vastuulla voisi olla puustotulkinta ja koealamittaus ja kanadalais- 
ten vastuulla keilaukset ja ilmakuvaukset. 

 
Pilotin jälkeen myös inventointihankkeiden kokonaishallinta tulisi siirtyä yritysvetoiseksi. Tämä yritys olisi 
käytännössä joko suomalainen tai kanadalainen. Käytännössä suomalaisyritysten markkinoille etabloitu- 
minen voi toimia kahdella tavalla: suomalaiset ovat veturina toimivan kanadalaisyrityksen alihankkijoita 
tai suomalaisyritys perustaa Kanadaan tytäryhtiön. 

 
Erityisesti 4.6. Lakehead Universityssa käydyssä keskustelussa käsiteltiin syrjäisten yhteisöjen kehittä- 
mistä laajemmin. Ympäröivät metsät tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi puurakentamisen kehittämi- 
selle. Etenkin First Nation -yhteisöille rakennetaan nopeasti ja edullisesti Pohjois-Amerikalle tyypillisiä 



 

 

18 (20) 

 
 
teräksestä, polyuretaanista ja vinyylistä rakennettuja nk. trailer park -taloja, joiden asuttavuus ei noudat- 
tele alkuperäiskansojen perinteitä. Suomessa on hirsi- ja puuelementtirakentamisesta paljon kokemusta 
ja alustavasti joidenkin suomalaisten hirsitalovalmistajien kanssa on hahmoteltu franchising-toiminnan 
aloittamista Kanadassa. Kanadan oma hirsitaloteollisuus on keskittynyt isoihin luksusrakennuksiin, jotka 
ovat First Nationeille liian kalliita. Suomessa tällä hetkellä trendikkäät pienet omakotitalot olisivat erittäin 
toimivia suhteessa First Nation -yhteisöjen perinteiseen tapaan asua yhteisönä, mutta omassa tilassaan. 

 
Sioux Lookoutiin suunniteltu Innovation Station -innovaatioalustan tavoitteena on kehittää ratkaisuja 
Sioux Lookoutin vaikutusalueella oleville 31 First Nation -yhteisölle. Puurakentamisosaamiselle näyteik- 
kunaksi suunniteltiin alun perin vuodelle 2020 aiottua Sustainble Housing Fair -tapahtumaa, mutta sen 
rahoitus on tällä hetkellä epävarmaa. Yhtenä koulutusviennin osa-alueena on nähty myös hirrestä käsi- 
työnä tehtyjen talojen rakentamisen koulutus. Jätehuollossa suomalaiset ratkaisut ovat niin ikään tarjolla 
Sustainable Housing Fair -tapahtumaan, jos rahoitus järjestyy. 

 
First Nation -yhteisöjen jätehuolto on täynnä haasteita. Pitkät välimatkat hankaloittavat kierrätystä ja jäte 
kertyy yhteisöjen lähelle. Yhtenä ratkaisuna on alustavasti harkittu lajitellun yhdyskuntajätteeen ja metsä- 
hakkeen yhteispolttoa. Tähän ratkaisuun olisi suomalaisilla biovoimalayrityksillä jo teknologiaa tarjolla, 
mutta lainsäädäntö taipuu kokeiluihin huonosti. Periaatteessa Kanadassa ei jätettä saa polttaa voimalai- 
toksissa, ja sen seurauksena sitä poltetaan laittomasti avotulella rovioissa, koska jätteestä on jotenkin 
päästävä eroon. 

 
 
 

c. Vuoropuhelusta 
 
Keskusteluissa tulee tuoda esille halua yhteistyöhön, mitään tahoa ei haluta opettaa eikä auttaa. Tutki- 
musorganisaatiot ovat luomassa akateemista yhteistyötä ja hankkeita sen ympärille. Metsäkeskus ei voi 
sanoa tulleensa myymään suomalaisten yritysten tuotteita - tai omiaan. Vastauksena kysymyksiin yhteis- 
työn intresseistä voi ottaa esille esimerkiksi: 

- keskustelu hakkuista ja tarve etsiä uusia näkökulmia suomalaisen metsätalouden hyväksyttävyy- 
delle. 

- halu kehittää yhdessä inventointimenetelmiä, kuten koealamittausta. 
- halu oppia kanadalaisilta. 
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