
Metsä, energia, mineraalit ja 
infra 

Arktinen seminaari, Kemijärvi 7.11.2019 

Esa Härmälä 



Kokemuspohja Lapista: 

• MTK-ajan kokemus maa- ja metsätaloudesta 

• TEM-aikana energiatuotannon näkökulma 

• Metsähallituksen aikana metsätalouden, metsäteollisuuden ja 
maankäytön näkökulma 

• Infran kehitystä, matkailun kasvua ja muita asioita seurannut edellisiin 
liittyen ja asian harrastuksesta 



 
Metsätalous 
 
 • Puun kasvua käsitelty muissa esityksissä, kasvu ja käyttömahdollisuudet 

lisääntyvät 

• ”Osaran aukeat” alkavat olla kypsiä 

• Tarvitaan sekä sahausta että massan tuotantoa (ja energiaa siinä sivussa) – 
Lapin metsäteollisuutta kannattaa katsoa kokonaisuutena eikä kasvun 
rajoja ei ole saavutettu 

• Tehostuva metsätalous on sovitettavissa yhteen muiden sekä perinteisten 
että uudempien elinkeinojen kanssa 

• Lappiakin uhkaa ”umpeenkasvu” – tarvitaan sankan metsän lisäksi 
näköaloja ja eri ikäisiä monikäyttömetsiä (soiden, järvien, tuntureiden ja 
jokien tulee näkyä niin paikallisille kuin matkailijoillekin) 



Metsätalous (jatkuu) 

• Kemijärven sellutehdasta tuskin suljettaisiin tänä päivänä 

• Uuden saaminen tärkeä kehityshanke, jota kannattaa tukea 

• Metsätalous voidaan ja tulee pitää konfliktivapaana – 
monimuotoisuutta tulee kehittää ja ylläpitää – kiihtyvä luonnon 
”villiintyminen” antaa tähän hyvät mahdollisuudet 

• Metsätalous- ja teollisuus ylläpitää ja kehittää infraa (esim liikenne- ja 
tietoliikenneverkot) 



Energia 

• Metsätalouden- ja teollisuuden kehittäminen voimistaa kestävää 
uusiutuvan energian tuotantoa 

• Älkää antako ”tuulen puhaltaa onnenne ohi” – tuulienergia lisääntyy 
nopeasti ja Itä-Lapin kannattaa ottaa osansa 

• Hakekaa kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyy koko maan, kuntien, 
energiayhtiöiden, puolustusvoimien ja muiden elinkeinojen edut 

• Lapissa on valmiina vahvat linjat ja tilaa kaikille 

• Ottakaa valtiksi se, että alueenne ja sen elinkeinot pyörivät 
uusiutuvalla kasvihuonekaasuista vapaalla energialla! 



Mineraalit 

• Levin huipulta näkyy kultakaivoksen piiput, Kemin, Paraisten, Lohjan 
ja Lappeenrannan (liki)keskustassa on kaivokset – ketä haittaa? 

• Soklin avaamisen vaikutus Itä-Lapille ja koko Suomelle olisi tuntuva 

• Muistakaa: kaivokset, sellutehtaat ja muut suuret investoinnit tuovat 
nopeasti parempaa infraa kaikille ihmisille ja elinkeinoille 



Muuta 

• Matkailu jatkaa kasvuaan, mutta sen on ositettava kestävyytensä 
(uusiutuva energia tärkeässä roolissa, tuulivoimalla ylös tunturiin, 
jätteiden lajittelu, lähiruoka jne) 

• Suosikaa naisia työpaikkoja täyttäessä – eikä vain naisten perinteisillä 
aloilla 

• Pitäkää maatiloista kiinni – Tuomari Nurmiota soveltaen ”yön tärkein 
valopilkku, on maitoauton vilkku” 


