Koli Forum 10 vuotta - Pielisjoen koulun 8A-lumaluokka Kolilla, lokakuu 2019
8A-luokan oppilaat tekivät ilmastoteemaan liittyen vierailun Kolille lokakuussa. Kolilla järjestettiin jo kymmenettä
kertaa Koli Forum -tapahtuma. Koli Forum on keskustelufoorumi, jossa on puheenvuoroja mm. ilmastoon,
ympäristöön, kestävään kehitykseen, luonnonvaroihin ja metsiin liittyen. Oppilaat pääsivät haastattelemaan
korkean profiilin asiantuntijoita ilmastoasioihin liittyen. Alla on haastattelujen pohjalta tehtyjä raportteja.
Projekti liittyi 8A-luokan ja Arbonaut Oy:n kummiyritysyhteistyöhön.
Ilmastovaikuttajat kokoontuvat jälleen yhteen Pohjois-Karjalassa
Haastattelijat: Aino Leinonen, Beata Pietarinen, Viljami Leppänen
Tutustuimme Pohjois-Karjalassa järjestettäviin Koli Forum-, ja Forest and Photonics -tapahtumiin, joista Koli
Forum on pääasiassa ilmastoaiheinen keskustelufoorumi, jota on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan, ja tänä
vuonna keskityttiin erityisesti eri vaikuttajien kantoihin ja toimintaan ilmastonmuutoksen saralla. Koli Forum
järjestetään Kolilla, jossa luonto ja aiheet kohtaavat.
Saimme haastella Koli Foorumin yhteydessä Pohjois-Karjalaista ministeritasolla olevaa ilmastovaikuttajaa, Krista
Mikkosta.
1. Tehdäänkö globaalilla tasolla riittävästi ilmastonmuutoksen estämiseksi, ja jos ei, niin mitä pitäisi tehdä?
Krista kertoi, ettei ilmastonmuutoksen estämiseksi tehdä tarpeeksi töitä, ja päästöjä tulisi pystyä pienentämään
nopeampaa tahtia. Onneksi kuitenkin on tapahtunut kansainvälistä edistystä ilmastopolitiikan saralla, ja maat
ovat sitoutuneet ympäristötavoitteisiin ja esimerkiksi Venäjä liittyi mukaan Pariisin ilmastosopimukseen.
2. Mitä sinä teet päivittäin tasoittaaksesi omaa hiilijalanjälkeäsi?
Krista kertoi liikkuvansa lyhyitä matkoja kävellen tai pyörällä. Krista valitsee kasvispainotteista ruokaa, ja pyrkii
korvaamaan lihan esimerkiksi kalalla. Hän myös liikkuu esimerkiksi junalla lentokoneen sijaan, jos mahdollista.
Arjessa Krista myös sammuttelee turhia valoja tai laitteita, ja pitää huoneilman suhteellisen alhaisena.
3. Mielipiteesi Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä? Ja mitä toimia pitäisi tehdä
tavoitteen saavuttamiseksi?
Krista sanoo tavoitteen olevan kunnianhimoinen, mutta realistinen. Se perustuu Suomen ilmastopaneelin
tekemään arvioon siitä, mikä on Suomelle mahdollista. ”Toimia pitää tehdä kaikilla sektoreilla. Tärkeintä olisi
luopua fossiilisesta polttoaineista, ja niitä tulisi verottaa nykyistä enemmän ja asettaa selvät deadlinet öljyn,
turpeen ja maakaasun luopumisesta, ja turvemaiden raivaus tulisi myös kieltää kokonaan.
4. Milloin kiinnostuit itse ilmastoasioista?
Krista muistelee kiinnostuksen syntyneen ympäristöasioihin jo yläkoulussa, ja erityisesti lukiossa hän aktivoitui
asiassa. Silloin ajankohtaisia globaaleja ympäristökysymyksiä olivat happamoituminen ja siitä johtuva metsien
harsuuntuminen sekä otsonikato. ”Olin aktiivinen ympäristöasioiden suhteen partiossa ja koulussa sekä lähdin
mukaan ympäristöjärjestön toimintaan. Kun muutin opiskelemaan Joensuuhun, niin lähdin mukaan
kuntapolitiikkaan, kun huomasin että monet ympäristöön ja maankäyttöön liittyvistä asioista päätetään
kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa.
5. Miten jokainen ihminen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?
Krista kertoi kulutusvalinnoilla olevan suuri vaikutus hiilijalanjälkeemme. Kasvisten osuuden lisääminen ruuassa,
punaisen lihan sijaan kanaa ja kalaa, ei ruokahävikkiä, liikkumisessa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
suosiminen, ylimääräisen kulutuksen vähentäminen, enemmän yhteiskäyttöä, lainausta ja vuokrausta sekä
korjaamista, energiansäästö, sähkösopimuksen vaihtaminen ekosähköön, jne. Toinen iso merkitys on
vaikuttamistyöllä esim. lähipiiriin, järjestöihin jossa toimii, koulussa, työpaikalla, sosiaalisessa mediassa ja
päättäjiin.
6. Onko sinulla ilmastonmuutosahdistusta?
Välillä minusta tuntuu tuskaiselta, koska asiat etenevät niin hitaasti, vaikka kaikki tietävät, että toimia tarvitaan.
Pääosin olen kuitenkin luottavainen siihen, että löydämme tahdon ja ratkaisuja ilmastonlämpenemisen
pysäyttämiseksi, jonka jälkeen hän toteaa, että toimia tehdään kuitenkin valtavasti ympäri maailmaa ja kaikilla
sektoreilla. Uusia innovaatioita syntyy, tietoisuus leviää, yhä useammat maat, kaupungit, yritykset, järjestöt ja
yksittäiset ihmiset tekevät enemmän ja enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Pohjois-Karjalan ilmastotapahtuman haastattelu
Haastattelijat: Joonas Mustonen, Verneri Holma ja Elina Kunnari
Koli Forum tapahtuman teema on yrittää saada pohjoismaalaiset metsät voimaan hyvin. Metsiä ja suojelualueita
yritetään suojella tämän tapahtuman avulla. Nykyään paljon metsiä häviää ja ne eivät pääse palautumaan
avohakkuun ja liiallisen hakkuun takia. Paljon parempi kestävän kehityksen kannalta olisi kestävän kehityksen
hakkuu jossa metsään jätettäisiin suuria emäpuita, että metsäkanta pääsisi elpymään nopeammin. Koli Forum
tapahtuman kautta yritetään saada tiiviimpi yhteistyö metsätalouden ja biotalouden tutkimiseksi.
Haastattelu sujui mielestämme hyvin. Saimme paljon tietoa mitä lähdimme hakemaan ja vielä vähän enemmän.
Haastateltavamme oli Sixten Sunabacka. Hän on ollut Tornatorin palveluksessa
esimerkiksi Toimitusjohtajana. Tornator on metsätalousyritys, jonka ydintoimintoja
ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Heidän
pääliikenneohjelman ohella Tornator vuokraa käyttöoikeuksia mailta, kehittää
tuulivoimahankkeita sekä myy laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia. Ensimmäinen
Koli Forum tapahtuma järjestettiin jo vuonna 2009 Pekka Hallbergin aloitteesta.
Vuosina 2009 - 2014 Koli Foorumin tapahtumia järjesti sihteeristö, jota isännöi ensin
Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja myöhemmin Itä-Suomen yliopisto.
1. Miten Tornator on mielestäsi yrittänyt vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
Vastaus: Me olemme tehneet hyvin paljon töitä hiilidioksidilaskelmien kanssa useampana vuonna. Tornator on
siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen yhtiö, että meidän päästöt ovat vain kaksi promillea. Tämä johtuu siitä,
että meidän hiilensidonta on erittäin suuri. Tämä pieni määrä hiilidioksidia syntyy siitä, kun metsien hakkuuta
suunnitellaan tai toteutetaan. Vaikka meidän päästöt ovat hyvin pienet, aina täytyy tehdä työtä niiden
pienentämiseksi.
2. Mitä sinun työnkuvaasi kuuluu?
Vastaus: Toimitusjohtajana pyrin vaikuttamaan näihin asioihin ja kertoa myös näistä asioista. Esimerkiksi pyrin
vaikuttamaan kansanedustajiin.
3. Miten näette avohakkuut ja jatkuvan kasvatukset ja kumpaa itse suosit?
Vastaus: Näiden menetelmien vastakkainasettelu ei ole reilua. Molemmilla menetelmillä on paikkansa.
4. Miten henkilökohtaisesti olet yrittänyt vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
Vastaus: Olen yrittänyt vähentää muovin käyttöä jättämällä muovikassin ottamatta. Jos mietitään mikä
saastuttaa ilmastoa eniten niin se on muoviroska ja mikromuovia.
Pohjois-Karjalassa Järjestettiin Ilmastotapahtumia jälleen
Pohjois-Karjalassa paljon puhuttuja aiheita ovat ilmastonmuutos ja siihen suhtautuminen. Tänä vuonna me
tutustuimme ilmastotapahtumiin ja teimme niistä raportit. Kysyimme myös muutaman kysymyksen tapahtumiin
osallistuneelta ihmiseltä.
Forest and Photonics
Forest and pfotonics on ainutlaatunen ammattitapahtuma, joka kokoaa metsä – ja tekniikka-asiantuntijat
verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä.
Forest and photonics on huipputason esityksiä ja esimerkkejä teollisuudesta ja uuden yhteistyön luomisesta
metsä- ja fotoniikkayritysten välille.
Monet yrittäjät ovat löytäneet yhteistyökumppanin ja aikoo jatkossakin tulla. Melkein kaikki suosittelevat Forest
and photonics tapahtumaa.
Se järjestetään siksi, että metsä- ja tekniikka asiantuntijat saisivat yhteisen tavoitteen ilmastonmuutokseen
liittyen. Se on järjestetty jo viidesti.
Koli Forum
Koli forum on tapahtuma, jossa keskustellaan siitä minkälaisella politiikalla ja käytännön toiminnalla on
mahdollista löytää tasapaino ilmastokysymykseen.

Ensimmäinen Koli Forum järjestettiin jo vuonna 2009 ja siinä keskustellaan ratkaisuista kestävään biotalouteen ja
uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Merkitys koko Suomelle: Se auttaa yrittäjiä saamaan yhteistyökumppaneita ja se ohjaa ihmisiä siinä, miten pitäisi
toimia ilmastonmuutoksen vastaisesti. Se avaa ihmisille Strategisia näkymiä luonnonvarojen käyttöön.
Oulalla ei ole mielipidettä Koli Forumista. Ei myöskään Roopella. Aaposta tapahtuma oli aika mielenkiintoinen,
vaikka alkoi käydä loppuun päin tylsäksi.
Haastateltava on Esa Laurinsilta, UPM diplomi-insinööri ja Euroopan metsäpohjaisen sektoritekniikan foorumin
(FTP) kansallisen tukiryhmän puheenjohtaja.
-RaporttiHaastattelu meni odotettua paremmin ja Esa vastasi kaikkiin kysymyksiin selvästi ja tiiviisti. Aulassa Esaa oli Aapo
ja hän johdatti Esan haastattelupaikalle jossa Oula ja Roope olivat Esaa vastassa. Oula istui Esan kanssa pöydän
ääreen ja Roope astui kauemmas ja aloitti kuvaamisen. Kun Oula kysyi viimeisen kysymyksen, päätimme
haastattelun siihen. Kiitimme häntä tilaisuudesta ja kättelimme. Roope antoi Esalle lahjaksi Arbonautin
linnunpöntön.
-Dialogi-Kuka olet ja mitä työkuvaasi kuuluu?
-Olen Esa Laurinsilta ja olen UPM’n diplomi-insinööri.
-Miten toimintasi ja yhteisöt joissa olet osana toimivat ilmastonmuutoksen vastaisesti?
-Yrityksessä ei kovin paljon ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Yritämme aina toimia kestävällä tavalla.
-Mitä mieltä olet avohakkuusta ja jatkuvasta kasvatuksesta?
-Avohakkuun koko on nykypäivänä 2 hehtaaria, ennen hakattiin todella suuria aukkoja. Jatkuva kasvatus on
tärkeä turve mailla ja korpi metsillä jossa halutaan säilyttää suuri vaikutus pohja veteen ja vaikutus myös
kasvistoon.
-Onko UPM rupeamassa tuottamaan nykypäivän biotuotteita?
-Joo, on rupeamassa ja tuotetaan jo paljon. Esimerkiksi uusiutuvan dieselin tehdas Lappeenrannassa. Ja kemikaali
tehdas on aikeissa rakentaa saksaan lähtien puusta.
Asiantuntijat kokoontuivat jälleen Kolille
Tapahtumat Forest & Photonics ja Koli Forum järjestettiin peräkkäin Kolilla. Tapahtumiin kokoontui metsäalan
vaikuttajia, tutkijoita, teknologiayrityksiä ja yrityskehittäjiä. Viikon aloitti kaksipäiväinen Forest & Photonics, joka
pidettiin 7.-8. lokakuuta. Tapahtuman pääaiheena oli metsäpalot, mutta tapahtumassa keskusteltiin myös
tekoälyn ja teknologian hyödyntämisestä metsäbiotaloudessa ja muista aiheista. Tapahtumaan osallistui puhujia
myös ulkomailta.
Forest & Photonicsia jatkoi kaksipäiväinen Koli Forum, jonka pääteemana olivat hyvinvoivat ja rikkaat
pohjoismaiset metsät. Tänä vuonna vietettiin Koli Forumin 10-vuotisjuhlatapahtumaa 9.-10. lokakuuta.
Ilmastonmuutos oli vahva ja näkyvä teema
Ilmastonmuutos on paljon puhuttu aihe ja se näkyi myös tapahtumassa. Teemoja on otettu ajankohtaisista
tapahtumista, kuten syyskuussa järjestetystä New Yorkin ilmastokokoontumisesta, jossa nähtiin monia
vaikuttajia. Forest & Photnicsin metsäpaloteema sai alkunsa Amazonin metsäpaloista, jotka ovat puhutelleet
paljon ympäri maailmaa.
Haastattelimme Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damskia ilmastonmuutokseen liittyvillä kysymyksillä Koli
Forumissa. Damskin mukaan politiikalla on suurin rooli ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.
– Minä vastaan ilmakehän tieteilijän näkökulmasta, tuon luonnontieteen näkökulman ja sanon esimerkiksi että
näin paljon hiilidioksidia on nyt ilmakehässä ja näin paljon sitä tulee lisää. Poliitikon tehtävä on tehdä se
arvovalinta, onko tärkeämpää tehdä jokin toinen taloudellinen asia vai tämä (ilmastonmuutos), Damski sanoo.
Suomen hallituksella on tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Tavoitteen onnistumisesta on kiistelty myös mediassa.

– Hallituksen asettama ilmastopaneeli on tullut siihen tulokseen, että se on mahdollista. On varmasti useanlaisia
polkuja, kuinka siihen päästään. On tärkeää vähentää fossiilisia polttoaineita ja kasvattaa hiilinieluja. Koko
ilmastonmuutos on globaali asia, Damski muistuttaa.

Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Juhani Damskin haastattelu Koli Forumin aikana
Metsäteemakin oli vahvasti esillä
Ilmastonmuutoksen rinnalla metsästäkin puhuttiin paljon tapahtumissa. Monet tapahtuman vieraista tulivat
metsäalalta. Keskustelu liittyi metsätalouteen, biotalouteen ja tekoälyn hyödyntämiseen metsätaloudessa.
Metsähakkuut ovat paljon puhuttu aihe. On pohdittu, tarvitseeko hakkuita vähentää, vai voisiko niitä jopa lisätä.
– Meidän pitää tietää ja tunnistaa, missä mikäkin toimenpide on järkevää. Ei ole yksiselitteistä sanoa, että tuosta
otetaan metsä pois tai jätetään ottamatta, koska jokaisella kasvualustalla on merkitystä, Juhani Damski kertoo.
Hiilinielutkin ovat olleet keskustelun aiheena erityisesti eduskuntavaalien aikaan. Nuoret metsät toimivat hyvänä
hiilinieluna ja vanhat metsät edustavat hyvin hiilivarastoa, Damski muistuttaa.
Kolilla kokoonnuttiin
Kolilla järjestettiin kaksi ilmasto aiheista tapahtumaa Koli Forum ja Forest & Photonics. Pääsimme vierailemaan
Koli Forumin aikana ja haastattelemaan Suomen maa- ja metsätalousministeriä Jari Leppää Kolilla.
Aiheena ilmastonmuutos

Ilmasto aiheiset tapahtumat Koli Forum ja Forest & Photonics on järjestetty jo monen vuoden ajan.
Koli Forum ja Forest & Photonics ovat korkean tason keskustelufoorumeita globaaleille johtajille luonnonvarojen
kestävästä käytöstä ja biotalouden kautta tarjolla olevista mahdollisuuksista. Ne kokoavat yhteen yritysjohtajia,
sijoittajia, päätöksentekijöitä, yliopistoja ja kansalaisyhteiskuntaa.
Kolin Forumin 2019 teema on ennen kaikkea ilmastonmuutos, mutta myös rikkaus, terveys ja hyvinvointi
Pohjoismaisista metsistä, mikä heijastaa metsien monipuolisia ulottuvuuksia. Forest & Photonics 2019 teema on
metsäpalot, sekä tämän hetken todella suuri aihe ilmastonmuutos, aivan kuin Koli Forumissakin.
Tapahtumien tavoitteena on tarkastella metsätaloutta ja metsäpohjaista biotaloutta laajemmasta näkökulmasta,
jossa taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia näkökohtia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Jari Leppä on toiminut Suomen maa- ja
metsätalousministerinä toukokuusta 2017 alkaen. Leppä
toimi myös keskustapuolueen varapuheenjohtajana vuosina
1995-2004. Hän on myös toiminut Pertunmaan kunnan
hallituksen jäsenenä vuosina 1993-1996. Tämän jälkeen hän
toimi Pertunmaan kunnanvaltuuston puheenjohtajana
vuosina 1997-2017. Poliittisen uransa lisäksi Leppä toimii
myös maanviljelijänä. Pääsimme haastattelemaan Jari
Leppää Kolilla.
Kasvihuonekaasupäästöt, jotka tulevat maataloudesta ovat melko suuria omalta osaltaan.
- Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt eivät ole kovinkaan suuria. Yli 80 % päästöistä syntyy uusiutumattomista
luonnonvaroista. Tarvitsemme maataloutta, että meillä on jotain mitä syödä, joten sitä pitää katsoa eri kantilta.
Maatalous on ainoa puoli joka myös sitoo hiilidioksidia, joten suuruusluokkien asettaminen on todella tärkeää.
Joten isokuva täytyy olla uusiutumattomien luonnonvarojen käytössä. Hiilensidonta on hiilen varastoitumista
puihin sekä kasveihin. Se on merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
kysyimme Jari Lepältä, miten hänen mielestään hiilensidontaa pitäisi tukea?
- Nurmi on isossa osassa hiilensidontaa. Alueita jotka ovat vajaakäytössä ja peltoheittoina tulisi metsittää. Myös
metsien hoito vaikuttaa hiilensidonnan tehokkuuteen.
Suomesta on tavoitteena tehdä hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Onko tämä mahdollista maatalouden
osalta?
- Hiilineutraali maatalous on mahdollista ja olemme hyvin lähellä sitä, kun polttoaine uudistetaan kokonaan
biokaasuun esim. maakaasu, aurinkovoima, tuulivoima ja vesivoima. Silloin ollaan hiilineutraaleja.
Mitä tarkoittaa ”maa-ja metsätalousministeri Jari Lepän salkku on täynnä biotaloutta”?
- Biotalouteen kuuluu maa- ja metsätalous, bioenergia, kalastus, metsästys ja osittain luontomatkailu. Näistä
asioista muodostuu Jari Lepän salkku. Biotalous on ratkaisu asioihin, joten tämä salkku on painava. Suomi on
edistynyt biotalousmaa Biotalouteen kuuluu myös kestävyys jolla on kolme jalkaa, jotka muodostuvat
sosiaalisuudesta, taloudellisuudesta ja ympäristöllisyydestä. Kaikkien jalkojen on oltava samalla tasolla, muuten
se ei toimi. “Vähän niin kuin jakkara jolla on kolme jalkaa, se kaatuu jos kaikki jalat eivät ole saman pituisia” Jari
Leppä kertoo esimerkkinä.
Halusimme tietää kuinka ministeri suhtautuu lihan syöntiin.
- Liha kuuluu ruokavalioon. Kaikkea pitää syödä kohtuudella ja lihansyöntiä voi aina vähentää, mutta siitä ei ole
pakko luopua kokonaan. Ilmastonmuutos on aihe, joka on kuumimmillaan tälläkin hetkellä. Jos sitä ei saada
hillittyä, voi meidänkin elämä olla pian vaakalaudalla. ilmastonmuutoksen hillitsemisen eduksi on tehtävä
kaikkien töitä.
- Valtion tehtävä on kannustaa kansalaisia muuttamaan omia toimintamallejaan ilmaston hyväksi. Tapoja, joilla
voidaan hidastaa ilmastonmuutosta ovat esimerkiksi kaupassa oma monikäyttöinen kassi muovipussin sijasta,
kierrätys ja kierrätettävien materiaalien uudelleenkäyttö, kotimaisen ruuan syönti, uusiutumattomien
luonnonvarojen käytön korvaamista uusiutuvilla. Ihmisten tulisi valita ilmastoystävällisempiä tapoja lämmittää
taloa kuten esim. maakaasu tai ilmalämpöpumppu. Ilmastonmuutoksen ongelmia ei kuitenkaan ratkaise
pelkästään, vaikka Suomi olisikin hiilineutraali vuonna 2035 ja olisi tehnyt kaiken voitavan. Vaan siihen tarvitaan
kaikkien, koko maailman täysi teho.
Lähteet:
Https://valtioneuvosto.fi
Https://koliforum.fi
Https://www.eduskunta.fi
Https://yle.fi
Www.jarileppa.fi
Https://businessjoensuu.fi
Raportin tehneet Moona Huittinen, Eeli Kinnunen ja Leo Dannenberg Pielisjoen koulun LuMa-luokalta 8A.

Metsäalan tapahtumat edistävät teknologiaa ja kestävää
tulevaisuutta Pohjois-Karjalassa

Kuva: Veikka-Julius Peltonen

Koli Forum ja Forest&Photonics tuovat metsäalan ammattilaisia verkostoitumaan
ja pohtimaan kestävän tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä.

Lokakuussa Pohjois-Karjalassa järjestettävät Koli Forum ja Forest&Photonics ovat ammattitason
tapahtumia, joissa metsäalan asiantuntijat ja toimijat pääsevät verkostoitumaan sekä jakamaan
kestävän tulevaisuuden ratkaisuja. Tapahtumat myötäilevät nykyään mediassa paljolti näkyvää
ilmastonmuutoksen käsittelyä. Pääsimme Kolille ottamaan selvää Koli Forumista tätä koulutyötämme
varten.

Forest&Photonicsin rooli Suomen metsäteknologiassa
Forest&Photonics -tapahtuma on tarkoitettu metsäalan ja teknologian yrityksille, liiketoimijoille ja
tutkijoille. Viime vuoden Forest&Photonics -tapahtumassa oli mukana yli 120 metsä- ja konealan sekä
valotieteen ammattilaista ja jopa yli 60 yritystä.
Tapahtumassa esitettävät ammattitasoiset puheet sivuavat metsäalan ja valotieteen yhteisiä
käyttömahdollisuuksia. Tapahtumassa on myös yhä enemmän kansainvälisiä toimijoita esittäytymässä
ja osallistumassa; näin puheista ja esityksistä saadaan monipuolisempia.
Forest&Photonics on osa Joensuun kaupungin kasvusopimusta ja se toteutetaan yhteistyössä Joensuun
Tiedepuiston ja Photonics Finlandin kanssa. Tämän vuoden teemoja Forest&Photonicsissa ovat
tekoälyn hyödyntäminen metsäteknologiassa ja metsäpaloihin käytettävä tekniikka. Metsäpaloista
keskustelu on tärkeää, sillä kirjoitushetkellä niitä on paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa.
Tapahtuman toinen järjestäjä Photonics Finland on valotieteen alan johtaja Suomessa. Photonics
Finlandin toimintaan kuuluu siis valotieteen kehityksen tukeminen aina tutkimuksesta valmiiden
tuotteiden lanseeraukseen. Photonics Finland myös kehittää valotieteelle uudenlaisia käyttökohteita,
jotta Suomessa voitaisiin saavuttaa alan täysi potentiaali.
Fotoniikassa tutkitaan esimerkiksi optiikkaa ja valokvanttien eli fotonien toimintaa.
Forest&Photonicsissa on vierailijoina lukuisten merkittävien yhtiöiden edustajia. Tällaisia yhtiöitä ovat
muun muassa Ilmatieteen laitos ja Tornator.
Forest&Photonics liittyy vahvasti luokkamme LUMA-aineisiin ja kummiyritystyöhömme Arbonautin
kanssa. Jo tapahtuman nimestä voi päätellä, että keskeisessä osassa on metsäala. Juuri nyt
käsittelemme biologiassa metsää ja soita, ja kummiyritysprojektimme liittyi viime lukuvuonna metsän
kartoitukseen ja analysointiin. Tapahtuma liittyy myös fysiikkaan siten, että siellä käsitellään
valotiedettä ja sen käyttömahdollisuuksia metsäalalla.

Koli Forumin työ ilmastonmuutoksen estämiseksi
Koli Forum Associationin Koli Forum -tapahtuma järjestettiin jo kymmenettä kertaa tänä vuonna.
Tapahtumassa maailman johtavat metsäalan toimijat käsittelivät luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Näin laaja aihe toi tapahtumaan investoijia, yritysten johtohenkilöitä, akateemisia toimijoita ja alan
työntekijöitä. Tapahtuman osallistujat kehittivät tapoja, joilla uusia luonnonvaroja ja metsätaloutta
voitaisiin käyttää ja kehittää kestävästi. Tapahtumassa luotiin ratkaisuja käytettäväksi pitkälle
tulevaisuuteen.
Tämän vuoden teemana Koli Forumissa oli uusiin liike-ekosysteemien ja metsänkäsittelyn
mahdollisuuksiin tutustuminen. Päämääränä oli löytää ratkaisuja Pohjoismaista yhteistyötä
hyödyntämällä. Tapahtuman muita aiheita olivat EU:n kestävän talouden toimintamallit sekä ratkaisut
turismin ja metsille aiheutuvien ilmastohaittojen tasapainottamiseksi.

Puhujien ja muiden osallistujien välinen verkostoituminen on Koli Forumissa tärkeässä osassa.
Osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja luoda tärkeitä kontakteja puhujien kanssa.
Verkostoitumisen ansiosta tapahtuma on otollinen keskustelualusta niille, jotka etsivät metsäalan
yhteistyökumppaneita. Viime vuonna jopa 95 % osallistujista löysi mahdollisen yhteistyökumppanin
tapahtuman aikana.
Koli Forumissa on puhujina laaja kirjo alan asiantuntijoita: esimerkiksi Pohjoismaiden maa- ja
metsätalouden ministereitä, metsäalan johtajia, yliopistojen professoreita sekä alan tutkimusjärjestöjä.
Huomattavimmat vierailijat tapahtumassa olivat maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä muut
korkeassa asemassa toimivat henkilöt.
Molemmissa tapahtumissa käsitellään selkeästi ratkaisuja ilmastonmuutoksen tulevaisuudessa tuomiin
ongelmiin. Tapahtumissa vahvasti läsnä olevilla verkostoitumismahdollisuuksilla pyritään saamaan
mahdollisimman hyvä kokonaiskuva ja monipuoliset ratkaisut ongelmiin eri toimijoilta.
Koli Forum liittyy LUMA-aineisiin ja kummiyritystyöhömme lukuisilla tavoilla. Forest&Photonicsin
tavoin Koli Forumissa käsitellään metsätaloutta ja uudenlaista metsäteknologiaa. Ilmastonmuutos oli
tärkeässä osassa myös tämän vuoden Koli Forumissa. Myös Arbonaut kehittää yhtiönä uutta metsiin ja
erityisesti metsätalouteen liittyvää teknologiaa.

Metsä Groupin toiminta
Tähän artikkeliin valitsimme haastateltavaksi Metsä Groupin toimitusjohtajan Ilkka Hämälän. Metsä
Group kehittää uusia käyttötapoja puulle. Näistä käyttötavoista on erityistä hyötyä kestävän kehityksen
turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Metsä Group kehittää muun muassa puusta
korviketta fossiilisille polttoaineille. Tällainen toimintatapa on kannattavaa, sillä puu on uusiutuva
raaka-aine. Metsä Groupin mielestä puu on ratkaisu moniin tulevaisuuden haasteisiin.
Metsä Groupin liiketoiminnassa keskitytään metsäpalveluihin, puunhankintaan ja puutuotteisiin.
Suurin osa yhtiön käyttämästä puusta tulee suomalaisten omistajajäsenten metsistä.
Koli Forumin periaatteen mukaisesti myös Metsä Groupin suunnitelmissa pyritään ottamaan asioista
huomioon kokonaiskuva ja haitat. Suunnittelussa tutkitaan kattavasti ilmastohaittoja sekä -hyötyjä,
jotta ne saataisiin mahdollisimman hyvällä tavalla tasapainoon.

Metsä Groupin puheenjohtajan Ilkka Hämälän haastattelu

Kuvalähde: www.metsalehti.fi

”Metsä Group on suomalaisten metsänomistajien omistama yritys, joka kantaa vastuunsa
suomalaisen metsän monikäyttöisyyden ja monimuotoisuuden ylläpidosta, nyt ja aina”
Ilkka Hämälä

Ilkka Hämälä (s. 1961) valittiin 1.4.2018 Metsä Groupin pää-/toimitusjohtajaksi. Hänen tavoitteisiinsa
kuuluu muun muassa pohjoisen sellutuotannon uudistaminen puun määrän puitteissa. Hämälän
kaudella Metsä Groupin tuotantoa aiotaan lisätä ja kilpailukykyä vahvistaa. Metsä Group ei kuitenkaan
halua kiirehtiä globaaliksi yritykseksi: Hämälän mukaan Metsä Groupin pääpaino hänen kaudellaan on
toiminta Suomessa. Aikaisemmin Hämälä toimi Metsä Groupin tytäryhtiön MetsäFibren
puheenjohtajana.
Hämälä näkee puheenjohtajuuden aikaisemman työnsä jatkumona. Hän on työskennellyt Metsä
Groupissa jo 30 vuotta. Hänen kautensa päätavoite on suomalaisen metsätalouden ja metsäteollisuuden
pitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja kansallisesti haluttuna toimijana.
Hämälän työnkuvaan liittyy Metsä Groupin strategian kehittäminen ja sopiminen eri toimijoiden kanssa
sekä liiketoiminnan johtaminen. Hän kokee, että voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen eniten suoraan
työnsä kautta: ”Esimerkiksi investointien suunnittelussa ilmastonäkökohtien korostaminen ja vaikkapa
metsähoidon kehitysohjelmien vauhdittaminen ovat pääasioita”. Viime vuonna Hämälän johdolla
suunniteltiin uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030, joihin kuuluu esimerkiksi fossiilisista
polttoaineista luopuminen.
Metsä Groupin tavoitteena on kehittää uusia käyttömahdollisuuksia pohjoismaiselle puulle. ”Puusta
tehdyt tuotteet parhaimmillaan varastoivat hiiltä ja korvaavat fossiilisista raaka-aineista ja fossiilisella

energialla tehtyjä tuotteita. Uusista tuotteista mielenkiintoisin on uusi tekstiilikuitujen
valmistusprosessi. Olemme rakentamassa koetehdasta Äänekoskelle”, Hämälä kertoo puun uusista
käyttökohteista. Puukuidusta valmistetut vaatteet kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin muovi- ja
puuvillakuidusta valmistetut. Syyksi tähän Hämälä mainitsee öljyjen sekä veden ja
kasvinsuojelumyrkkyjen käytöstä aiheutuvan kuormituksen ympäristölle.
Metsä Group aikoo erottautua muista puuteollisuuden yhtiöistä esimerkiksi viime vuonna perustetun
tytäryhtiön, Metsä Springin, avulla. Metsä Spring hakee uusia ja innovatiivisia käyttökohteita puulle.
Tähän mennessä niitä ovat olleet jo aiemmin mainittu tekstiilikuituhanke sekä Woodio, joka valmistaa
seulontapurusta kylpyhuonekalusteita.
Tällä hetkellä mahdolliset uudet puun käyttökohteet pyritään suunnittelemaan niin, että suomalainen
puuteollisuus ja Metsä Groupin materiaalivirta hyötyisivät niistä. Hämälä kokee erityisesti uudet
muovia korvaavat käyttökohteet suurena mahdollisuutena. Hän ei pidä kuitenkaan todennäköisenä, että
kaikki nykyiset muovituotteet voitaisiin korvata puulla, vaikka monen tuotteen korvaus kuitenkin
onnistuu jo. Hämälä mainitsee tuoreena käyttökohteena esimerkiksi pari viikkoa sitten julkaistun
Ecobarrier-kartongin. Sen avulla voitaisiin korvata elintarvikepakkaukset ja niissä käytetyt muovitetut
kartongit.
Metsä Group suunnittelee fossiilisten polttoaineiden korvaamista puulla. Hämälä kuitenkin pitää puun
käyttöä vain osaratkaisuna fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen: ”Maailma sähköistyy ja sähköstä
yhä suurempi osa on voitava tuottaa ilman polttamista, olkoon polttoaine fossiilista tai biomassaa. Olisi
siis käytettävä enemmän aurinko- ja tuulienergiaa, vesivoimaa aalloista sekä merivirroista ja myös
ydinvoimaa”.
Ilkka Hämälän kannanotto metsätalouden hakkuutapoihin on seuraavanlainen: ”Jatkuvan kasvatuksen
menetelmät ovat vielä aika pienessä roolissa, mutta osuus tulee kasvamaan lähivuosina. Myös
avohakkuussa on tehty ja tehdään kehitystyötä, että talousmetsien luonnon monimuotoisuus paranee.
Metsä Group on Suomen suurin metsäpalvelujen toimittaja ja suosittelee asiantuntijana kuhunkin
kohteeseen sopivaa menetelmää. Lopulta metsänomistaja kuitenkin valitsee”.
Metsä Group suunnittelee uuden sellutehtaan rakentamista Kemiin, mutta silloin Suomen hakkuut
kasvaisivat 83 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tämä 83 miljoonaa kuutiometriä kuitenkin hipoo
kestävän määrän rajaa (84 miljoonaa kuutiometriä). Hämälän mukaan kestävyydestä pyritään
huolehtimaan parantamalla ja ylläpitämällä hyvää metsänhoitoa, mikä lisäisi metsien kasvua edelleen.
”Jos viime vuoden Suomen hakkuumääriin lisää Kemin käyttämän puumäärän, saadaan suunnilleen
kysymyksessä esitetty luku. Tänä vuonna hakkuumäärä tullee olemaan useita miljoonia kuutiometrejä
matalampi. Suomen metsien käyttöaste verrattuna kestävään hakkuumäärään on joka tapauksessa
korkea. Kestävyyden varmistamisessa kyse on hyvin laajasta kirjosta erilaisia ja toistettavia
toimenpiteitä. Olennaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi taimikkojen hoito, turvemaiden käsittely ja
vesiensuojelun edistäminen”.

Lopuksi Hämälä kertoo, mitä Metsä Groupista tulisi tietää:
”Metsä Group on suomalaisten metsänomistajien omistama yritys, joka kantaa vastuunsa suomalaisen
metsän monikäyttöisyyden ja monimuotoisuuden ylläpidosta, nyt ja aina”.

Johtopäätökset
Tätä projektia tehdessämme löysimme runsaasti tietoa Koli Forumista ja Forest&Photonicsista. Näissä
tapahtumissa on suuressa roolissa verkostoitumismahdollisuukset ja kestävän kehityksen ja
tulevaisuuden ratkaisut. Tällaiset tapahtumat ovat osuvia ja merkityksellisiä Suomelle ja etenkin
Pohjois-Karjalalle, sillä vierailijat ovat hyvin korkeassa asemassa, ja tapahtumat tarjoavat jopa
kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuisia tilaisuuksia pohtia yhdessä ratkaisuja ilmasto-ongelmiin.
Koli on sopiva tapahtumapaikka metsä- ja luontoaiheiselle tapahtumalle, sillä se on yksi maamme
tunnetuimmista kansallispuistoista.
Haastattelusta saimme myös lisää tietoa Metsä Groupin innovatiivisesta työstä. Huomasimme, kuinka
suurissa yrityksissä myös yksittäiset johtajat voivat vaikuttaa työllään ratkaisevasti
ilmastonmuutokseen. Ilkka Hämälä antoi selkeitä ja informatiivisia vastauksia kysymyksiin, jotka
liittyivät lukuisiin ilmastoaiheisiin ja jotka heräsivät tietoa etsiessämme. Projektin myötä puun erilaiset
käyttökohteet tulevaisuudessa ja näiden käyttökohteiden ilmastovaikutukset tulivat meille selväksi.
Mielestämme Koli Forumin ja Forest&Photonicsin kaltaiset tapahtumat tulevat olemaan entistä
tärkeämpiä tulevaisuudessa, kun ilmastomuutoksen vaikutukset voimistuvat ja tulevat
ajankohtaisemmiksi. Silloin tullaan tarvitsemaan vielä enemmän ratkaisuja, joita tällaiset tapahtumat
luovat.

Liitteet
Haastattelu

Lähdeluettelo
● www.businessjoensuu.fi
● www.metsagroup.com
● www.koliforum.fi
● www.metsaforest.com
● www.metsafibre.com
● www.metsalehti.fi
● www.uef.fi
● www.tiedepuisto.fi

Tämän Pielisjoen koulun 8A-luokan LUMA-projektin tekivät Veikka-Julius Peltonen, Mark Niidusaar ja
Veera Lukkarinen. Projekti kuuluu yhteistyöhön luokkamme kummiyrityksen Arbonautin kanssa.

