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Metsa on edelleen tyOn sampo 
Metsa luo edelleen tyota, 

vaikka sita on vaikea uskoa 
tana kannykoiden ja robottien 
aikana. Miestyon korvaavat 
metsakoneet ovat tulleet jaa
dakseen, mutta metsataloudes
sa on silti perustyollisyys. II
man tyota puu ei kasva, ei 
kulje eika jalostu jatkossa
kaan. 

Metsa-Rauma, uusin sellu
tehtaamme, ja sille kasvatetta
va, korjattava ja kuljetettava 
puu on metsan ymparille syn
tyvasta ja siina pysyvasta 
tyosta puhutteleva esimerkki. 
Jaakko Poyry-yhtiot laski jo 
1994 Metsa-Rauman tyoana
lyysin. 

Uudenaikainen sellutehdas 
luo ja yllapitaa tyon ketjun, 
jossa on yhteensa 11 000 tyo
paikkaa. Tehtaan porttien sisa
puolelle syntyy kuitenkin vain 
runsaat 200 paperialan tyo
paikkaa . . Tehtaan alihankinnat 
ja palvelut tyollistavat noin 
1500 henkea. Paaosa tyopaik
koja syntyy kirjavaan tyon ry
paaseen itse tehdashankkeen 
ymparille. 

Tyopaikkoja syntyy, kun 
tehdas suunnitellaan ja raken-

netaan ja sita myohemrnin 
huolletaan. Tyopaikkoja syn
tyy, kun tehtaalle kasvatetaan, 
korjataan ja kuljetetaan puuta. 
Tyopaikkoja syntyy, kun puu 
jalostetaan selluksi ja paperik
si, pakataan, laivataan ja myy
daan maailman turuille. 
Kaiken taman paalle on viela 
tyon vipuvaikutus. Tyopaikko
ja syntyy tehtaan ympariston 
ja sille puuta kasvattavan 
maaseudun taajamiin: kaup
paan, palveluihin, kouluihin, 
hallintoon ja koko yhteiskun 
nan tyoelaman kirjoon. 

Poyryn laskema tyon saanto 
oli yksinkertainen: 1000 kuu
tion kasvatettu, korjattu, ja
lostettu ja vientimarkkinoitu 
puuera synnyttaa tyon ketjun 
siten, etta maa- ja metsatalou
teen syntyy yksi alkutyopaik
ka, metsateollisuuteen toinen 
tyopaikka ja seka kaksi muuta 
viputyopaikkaa ymparoivaan 
yhteiskuntaan. 

Sama saanto patee myos sa
hateollisuuteen ja puun me
kaaniseen jalostarniseen. Mut
ta siina on viela kayttamatto
rnia tyomahdollisuuksia, aina
kin Itavallan 1990-luvun puo-

livalin kokemuksen mukaan. 
Kun Suomessa syntyi 2, 1 tyo
paikkaa 1000 sahapuun kiin
tokuutiota kohti, Itavallassa 
syntyi 5,7 tyopaikkaa. Itaval
lat on panostanut juuri pien
yritysvaltaiseen puusepanteol
lisuuteen, joka tuottaa huone
kaluja kotimaahan ja Keski
Euroopan vientiin. 

Vuonna 1997 metsateolli
suus kaytti kotimaista raaka
puuta 54 rniljoonaa kuutiota. 
Metsatalouden tyovuosia sii
hen kaytettiin 36 000, kun 
mukaan Juetaan metsa-alan 
palkkatyo, maa- ja metsatilo 
jen omatoirninen tyo seka 
puun korjuu ja kuljetus. 

Keskimaarin metsatalou-
temme tyollisti Poyryn saan
toa hieman vahemman. Yksi 
alkutyopaikka tarvittiin 1500 
kuution korjattua puueraa 
kohti. Mutta toisaalta vuoden 
1997 lukema ei sisalla kaikkea 
metsanhoidon tyota, silla tfilla 
vuosikymmenella metsanhoi
toa lairninlyodaan metsissam
me. 

Metsiissa odottaa tyon sam
po. Lisakasvuri, -hakkuun ja 
tyolli~tarnisen mahdollisuudet 

syntyvat seuraavasti, Kun 
luontovaen kanssa <>11 saavu
tettu linnarauha metsien suo
jelussa, tarkka mctslnhoito 
voi palata metsiimme . 

Ensiksi tulee ottaa tyon alle 
turvemaiden kasvatu~metsat. 
Ne odottavat kunnostusojituk
sia. Ne tyollistavat val(ttomas
ti urakoitsijoita. Seka Jcangas
etta turvemaiden kasvi1tusmet
sat odottavat lann6ituksia. 
1960- ja 1970-luvun koke
muksesta tiedamme, etta pian 
hakkuita odottavien tukkipuu 
metsien lannoitus kasvattaa li
sapuuta nopeimmin, Jo 5-10 
vuodessa. Tulevat metsanlan
noitukset suoritetaan ymparis 
tosyista entista eqemman 
maasta, tasmfilannoi,tuksena 
traktorilevittirnin tai reivpusai
liosta. Se tyollistaa ip.aa- ja 
metsatiloja. 

Hakkuiden valiton 11samah
dollisuus on ensiharr.ennuk
sissa ja puun energiakaytossa. 
Rastiin jaaneiden ens~arven
nusten vuositarve on 250 000 
ha. Ensiharvennusten puusta, 
nimenomaan manny sta, on 
tullut selluinsinoorin paan
vaiva. Ohuen mannyn kuitu 

on pienempaa ja sen seinarna 
paksumpaa kuin jareassa 
puussa. Kun ohuen mannyn 
osuus keitossa kasvaa, sellun 
lujuus heikkenee. Ja uudet, 
nopeat paperi- ja painokoneet 
vaativat entista lujempa a scl
lua. 

Siksi ensiharvennuslt'll 
manty on mctstitcollisuuddk 
jo ongelmatuoh ;. Mdsiinkas 
vattajallc sc on pian ongdma 
jate. Ensih~u-vcnnustcn ongcl
ma ei ratkea ilman puun ener
giakayttoa. Jo ensiharvennus 
ten taysimittainen kaynnista
rninen tuo markkinoille 10 
rniljoonaa kuutiota vuodessa. 

Suomessa metsatalous on 
yksityistetty kaikista metsata
lousmaista pisimmalle, hajau
tettu tavallisille metsaa kas
vattaville kansalaisille. 

Yksityisten metsatilojen 
merkitys kasvaa koko ajan, 
silla niiden 2000-luvun teh
tava on k~svattaa ja tuottaa 80 
prosenttia teollisuuden tarvit
semasta puusta. Samalla kas
vaa omatoimisen metsatyon ja 
lisaansioiden mahdollisuus 
metsatiloilla. 


