
K ompetenssi sanana on suomalai-
sille vieras. Se ymmärretään pä-
tevyyteen liittyväksi, mutta sen 

merkitys on useimmille vieras. Sain it-
se konkreettisen kuvan maaliskuussa 
1993 osallistuessani kansainväliseen 
tietoverkkojen turvallisuuteen liitty-
vään konferenssiin. Konferenssiin liit-
tyi yhden päivän työseminaari viruk-
sista, jonka veti saksalainen professo-
ri Klaus Brunnstein. Hän työskenteli 
Hampurin yliopiston tietotekniikan 
laitoksen johtajana ja samalla hän oli 
vastuussa virusten torjuntaan liittyvän 
Cert-turvalaboratorion työskentelys-
tä. Työpäivän päätteeksi tuli tilaisuus 
keskustella professori Brunnsteinin 
kanssa.

Olimme aloittaneet keväällä 1992 
laajan kansainvälisen EU:n Race II -
ohjelmaan kuuluvan projektin, jonka 
tarkoituksena oli kehittää työvälineitä 
tietoverkkoihin kohdistuvien  tunkeu-
tumisten havaitsemiseen ja mahdolli-
sesti myös torjuntaan. Ensimmäisek-
si professori Brunnstein halusi kuulla 
kansallisten ryhmien johtajien nimet.

Kansallisten johtajien joukosta löy-
tyi vain yksi henkilö, joka oli maansa 
tietotekniikan liiton asettama kansain-
välisen organisaation (IFIP) tietotur-
vakomitean (TC 11) jäsen. Mutta hän-
kin oli rajatapaus, koska hänet oli vain 
hiukan ennen konferenssia valittu toi-
meensa. Kaikki muut olivat arvioijan 
mukaan epäpäteviä vastaamaan laa-
jan tietoverkkoprojektin turvallisuu-
desta. Osallistumalla projektiin, jonka 
johdolla ja kansallisilla vetäjillä ei ole 
tarvittavaa kompetenssia, joutuu vain 
vaikeuksiin tulevaisuudessa, menettää 
maineensa alan toimijana.

Näillä reputetuilla johtajilla oli jo-

ko teollisuuden kokemus tai oppiarvo 
ja sitä vastaava yliopiston virka taus-
tatukenaan. Arvioijan mielestä pelkkä 
teoreettinen asioihin perehtyminen ja 
projekteihin pyrkiminen ei riitä päte-
vyydeksi, vaan asioihin liittyen on osoi-
tettava myös käytännön taidot. Vasta 
vuosien työskentely alalla tuo vähi-
tellen asiantuntijan roolin tietoturvan 
alueella. Tähän ei riitä, että itse hakeu-
tuu tärkeisiin tehtäviin. Myös muiden 
on noteerattava henkilön osaaminen, 
mikä näkyy esimerkiksi kutsuna kan-
salliseksi edustajaksi kansainvälisiin 
tieteellisiin komiteoihin ja vastaaviin 
luottamustehtäviin. Se näkyy myös 
onnistumisina tietoturvaprojektien 
vetotehtävissä. Ankara mielipide sai 
ajatukseni liikkeelle. Kun niitä höys-
ti vielä kommentti, että ilman huip-
puasiantuntijoita tietoturvaprojektin 
toteuttaminen ei voi onnistua, olin ih-
meissäni tilanteesta. Vaikka olisi ollut 
mielenkiintoista jatkaa kansainväli-
sessä projektissa, lausunnon antaja sai 
minut vakuuttumaan tilanteesta. Jos 
kompetenssitarkastelua laajennetaan 
vielä muuhun projektihenkilökuntaan, 
niin heidät piti ensin kouluttaa. Tilan-
ne sai minut luopumaan projektista.

Tietoturvasta tuli 90-luvun puolivä-
lin jälkeen eräänlainen muotialue. Kun 
kysyttiin opiskelijoilta, miten he näki-
vät oman roolinsa, niin toinen puoli 
vastasi olevansa tietoturva-asiantun-
tijoita ja vain toinen puoli ilmoitti ole-
vansa edelleen opiskelijoita. Asiantun-

tijanimikkeen käyttö sai vielä oudom-
pia piirteitä, kun vain murto-osa heistä 
oli suorittanut edes ensimmäisen pe-
ruskurssin alalta.

Kansalliset vetäjät ja heidän pitkäai-
kainen alan kokemuksensa on erittäin 
arvokas osa onnistunutta tietoturva-
projektia. Vuosien takaa myös itselläni 
on kokemusta vastata valtakunnallises-
ta teollisuusprojektista jopa sellaisen 
opiskelijaryhmän kanssa, joka ei pro-
jektin alussa ollut suorittanut mitään 
alaan liittyvää kurssia. Heillä oli kui-
tenkin suuri motivaatio oppia asioita. 
Järjestimme ylimääräisen viikoittaisen 
palaverin (2-4 h), joissa käsiteltiin seu-
raavan viikon tietoturva-asioita, jotka 
oppilaiden oli omaksuttava. Kompe-
tenssi-sanaa ei koko projektin aika-
na käytetty, mutta projektimuotoinen 
työskentely teorian ja käytännön vä-
lillä antoi opiskelijoille muita suurem-
mat valmiudet niin gradujen tekoon 
kuin valmistumiseen. Ja sen valmiu-
den he käyttivät.

Kompetenssi sanana on enemmän 
kuin suomalainen pätevyys. Ei riitä, 
että osoittaa hallitsevansa asiat. Myös 
ulkopuolisten on hyväksyttävä toimin-
nan tulokset. Niille on saatava myös 
vertaisten tunnustus. Tämän tunnus-
tuksen on myös näyttävä alalla.

Pätevyyden säilyttäminen tietotek-
niikan alueella on jatkuvaa uusien asi-
oiden opiskelua ja olemassa olevan 
tekniikan päivittämistä. Mukana on 
oltava herpaantumatta.

Asiantuntijatyö suuntautuu yhä ka-
peammille sektoreille. Myöskään pä-
tevien tietoturva-asiantuntijoiden ei 
tarvitse hallita syvällisesti koko turva-
alan kenttää. On useita teknisiä alueita, 
joilla tarvitaan alakohtainen tietämys. 

Mutta teknisten alueiden osaajien li-
säksi tarvitaan myös tietoturvasta pe-
rillä olevia osaajia esimerkiksi organi-
saation tietoturvan hallintaan, liiketoi-
mintaan, lakiasioihin, vakuutustoimin-
taan ja riskienhallintaan.

Tietoturva on tutkimusalue, jolle mi-
kään perinteisistä tieteenaloista ei ole 
vieras. Sen voidaan sanoa lävistävän 
koko tieteen kentän. Jopa yhteiskun-
tatieteiden kannalta on tärkeää, miten 
tietoturva-asiat on hoidettu. Jos siellä 
on vakavia puutteita, voidaan tulla ti-
lanteeseen, jossa joku jopa vihamieli-
nen taho kontrolloi meitä.

Tietoturvan kompetensseista puhu-
minen on arveluttavaa. Helpolta tun-
tuvalla alueella on syvyyttä, joka tekee 
sen arvaamattomaksi.

Kansainväliseen projektiin osallistu-
minen voi vaatia maakohtaisesti usei-
den huipputason osaajien mukanaoloa. 
Pelkästään kokouksiin osallistuminen 
sitoo yhden henkilön voimavarat. Sa-
moin projektiryhmän kouluttaminen 
sitoo asiantuntijoita. Myös raportoin-
tiin on resursseja varattava.

Klaus Brunnstein tiesi aikoinaan, 
mitä puhui. Hänen neuvonsa mukaan 
irtaannuin projektista, joka vedettiin 
loppuun muutamia vuosia myöhem-
min ilman uusia tuotteita. Silloin pu-
huttiin vielä markoista, mutta mil-
joonatasolla tappio kuitenkin liikkui. 
Ja eläkkeellä olevan professori Brun-
nsteinin olemme tavanneet tietotek-
niikan korkealla paikalla, koko tieto-
tekniikan kansainvälisen liiton IFIPin 
presidenttinä.

Pätevyys tietoturva-alueella on kuin 
onni. ”Joll’ onni on, hän onnen kätke-
köhön”.  Siis alalle on tultava nöyrin 
mielin, ei kuitenkaan nöyristellen.       

Muinaisen Makedonian kunin-
gas Filippos (382-336 eKr.) 
oli tiukka ja ovela hallitsija. 

Silloisen Kreikan olojen sekavuus 
antoi hänelle hyvät mahdollisuudet 
kehitellä omia valtapyrkimyksiään ja 
niihin mahdollisuuksiin hän tarttui 
tukevasti. Makedonialaiset olivat ka-
raistunutta ja kovakuntoista kansaa 
ja heidän kuninkaansa oli tottunut 
soturi. Niinpä hän kehitti nopeasti ar-
meijansa tason huippuunsa ja voitti 
monet pienet sodat.

Kaikkialla ei kuitenkaan päästy 
nopeasti tuloksiin. Kerrankin kunin-
kaan päälliköt ilmoittivat muuatta 
vuorilinnoitusta piirittäessään, että 
vihollisen varustus oli todennäköi-
sesti voittamaton korkean sijaintinsa 
vuoksi. Kuningas ei siitä hätkähtänyt 
vaan tiedusteli kuivasti: ”Onko sinne 
johtava tie tosiaankin niin jyrkkä, 
ettei edes kultakuormaa kantava aasi 
voi sinne kiivetä?”

Filippos sai linnoituksensa - ja 
siitä lähtien on rahan vaikutusval-
ta periaatteiden yli ollut kaikkialla 

tunnustettu. Harvat luonteet vältty-
vät lankeamasta kullan tai sen käyvän 
korvikkeen - rahan - loistoon kun sitä 
kannetaan eteen riittävästi. Ahneus 
ei välitä seurauksista - ne on helppo 
unohtaa, ainakin hetkeksi.

 Viime aikoina olen kiinnittänyt huo-
miota siihen kuinka venäläiset raha-
rikkaat ostelevat Suomesta paitsi lo-
mavuorokausia ja länsituotteita myös 
maata. Kaupat eivät ole olleet mitään 
tilkkukauppoja, myyntiin on mennyt 
jopa lomakeskuksia - ja maakauppoja 
on ryhtynyt käymään jopa Metsähal-

litus. Sitä on pakko ihmetellä koska 
mainittu laitos on oman maan kan-
salaisille ollut ainakin aikaisemmin 
perin nihkeä.

En ole omasta puolestani miten-
kään näitä palstoja hinkumassa - ei 
ole rahaa moiseen eikä halujakaan, 
koska perheemme hallinnassa on riit-
tävästi ( tarkkaan arvioiden reilut 2 
hehtaaria kaikkiaan, siitä suota puo-
let ). Mutta kotimaan - tämän Suo-
men - puolesta alkaa jo kummastut-
taa. En ole kuullut, että suomalaisilla 
olisi mahdollisuuksia ostaa maata 
itse Venäjältä. Ei ole ollut puhetta sii-
täkään, että Venäjän (tai Neuvostolii-
ton) aikoinaan asein ryöstämän Kar-
jalan alueelta saisi rahalla maata.

Karttaa vilkaisemalla voi kyllä to-
deta, että pintaa riittäisi mutta kau-
pan se ei ole. Sen sijaan eräästä pie-
nen kansan pienestä maansirpalees-
ta Venäjän luoteisrajalla on suuren 
Venäjän kansalaisilla mahdollisuus 
hankkia maaomaisuutta ilmeisen ra-
jattomasti.

Rahalla on taivaallinen voima, sa-

noi entinen jätkä. Niin vain, mutta 
maata ei enää valmisteta eikä Suomi 
kovasti rauhantahtoisena missään 
nimessä lähde maata vängällä hank-
kimaan. Jättiläisvaltion naapurina 
elelevän pienen maan ei kuitenkaan 
pitäisi missään nimessä myydä omaa 
maataan, kaikkein vähiten jättinaa-
purilleen. Sellainen kaupanteko 
tuoksuu historian ja geopolitiikan ta-
holta katsellen kavallukselle.

 Tehdäänpä lopuksi pieni kauhuske-
naario. Saatuaan ostetuksi tarpeek-
si maata venäläiset tuumaavat, ettei 
tässä enää Suomen lakeja tarvita 
- mehän ostimme tämän ja tämä maa 
onkin nyt Venäjää. Vot, ostamme lo-
putkin - ja mitä emme osta sen otam-
me muuten vain. Ensin yritimme 
aseilla, sitten ideologialla. Ei onnistu-
nut. Nitshevoo, rahalla onnistuu.

Ei se mitään jos joku Timo Soini 
on vastaan, kyllä Jarmo Korhonen 
meitä puolustaa. Suomessahan on 
tarpeeksi aaseja. Tarvitaan vain kul-
takuorma ja se venäläisillä on.
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Venäläiset tulevat, venäläiset tulevat

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin ja alkoi 
kumota ulkomaalaisille myynnin rajoituk-
sia, oli maassa suuri pelko, että saksalaiset 
saapuvat ostamaan kauniit mökkirantamme. 
Ostajat saapuivatkin odotettua myöhemmin 
ja aivan toisesta ilmansuunnasta, kirjoittaa 
Etelä-Suomen Sanomat.

Venäläiset ovat viime vuosien aikana os-
taneet yhä enemmän tontteja ja kiinteistö-
jä erityisesti Itä-Suomessa. Ulkomaalaisten 
osuus kaikista kiinteistökaupoista on vuo-
sina 2002-07 kasvanut (Ilta-Sanomat 25.2.) 

miltei 350 prosenttia. Kasvu on muhkean 
hämäävä, sillä määrät olivat pieniä: viime 
vuonna ulkomaalaisten osuus oli kaikkiaan 
1,67 prosenttia. Päijät-Hämeessä myytiin 30-
40 lomakiinteistöä venäläisille.

Suomalaiset ovat huoletta ostaneet itsel-
leen asuntoja Virosta ja Espanjasta, ja EU:n 
ulkopuoliset norjalaiset ovat vyöryneet mök-
kikaupoille Saanatunturin kansallismaise-
maan Kilpisjärvellä. Vasta venäläisten liikeh-
dintä kauppamielessä aiheuttaa keskustelua 
ja vastustusta.

Muut lehdet

T änään vietetään yhden kemi-
järveläisen kansanliikkeen 
juhlaa samalla kun toinen jat-
kaa yhä taisteluaan.

Pari vuotta sitten puhjen-
nut junakapina on saatu kunniakkaaseen 
päätökseen: yöjuna makuuvaunuineen 
lähtee tänä iltana Helsingistä kohti Kemi-
järveä. Vaatimukset Stora Enson tehtaan 
toiminnan jatkamiseksi Itä-Lapissa sen 
sijaan jatkuvat. Tehtaan puolesta tais-
telulippunsa nostaneen kansanliikkeen 
ääni ja voima on vähintään samaa tasoa 
kuin junakapinan pystyyn nostaneiden 
naisten.

Tieto siitä, että ollaan oikealla asialla, 
antaa voimaa. Kävi kansanliikkeen tais-
telussa kuinka tahansa, jo nyt nämä Itä-
Lapin elinehtojen puolesta ahkeroineet 
ihmiset ovat kiitoksensa ja kunnioituk-
sensa ansainneet. Heidät tullaan muista-
maan todellisina Lapin puolesta puhuji-
na. Heille pystytetään patsaita.

Lapin varsinaisten edusmiesten ja -
naisten - kansanedustajien - työ maakun-
nan puolesta on sitä vastoin ollut häm-
mentävää katseltavaa ja kuunneltavaa. 
Aivan suotta ei ole nostettu esille kysy-
mystä, ovatko he taistelemassa aidosti 
pohjoisen puolesta vai onko tarkoitukse-
na vain turvata oma, hyväpalkkainen ase-
ma haparoivan hallituksen tukijana.

Kansanliikkeitä ei pidä vähääkään ali-
arvioida. 

Nykyaikainen demokratia on itse asias-
sa saanut alkunsa kansanliikkeiden toi-
minnan tuloksena. Kemijärven ja moni-
en muiden tapausten valossa näyttääkin 
siltä, että äänestäminen on vain pieni osa 
todellista demokratiaa. Todelliseen kan-
sanvaltaan kuuluu jokaisen kansalaisen 
mielipiteen huomioiminen ja avoin kes-
kustelu.

Vääriä ratkaisuja on voitava arvostella 
hyvissä ajoissa. Aina se ei valitettavasti 

ole mahdollista, sillä aivan liian monet 
kansalaisten elinehtoja koskevat asiat sa-
lataan viimeiseen asti. Näyttönsä tästä 
ovat antaneet monet kylmän kapitalismin 
ja ison rahan ohjaamat yritykset, jotka - 
kuten näyttelijä Heikki Kinnunen asian 
joitakin aikoja sitten asian osuvasti Ra-
dion Yle Ykkösen haastattelussa ilmaisi 
- ovat menettäneet viimeisenkin hieno-
tunteisuutensa.

Lapin liiton kutsumana pohjoiseen saa-
puneen Euroopan unionin aluekomis-
saari Danuta Hübnerin vierailuun liittyy 
toiveikkaita odotuksia. Olisiko unionin 
alueiden hyvinvoinnista huolta kantavan 
naisen takataskussa jotain sellaista, jota 
kotoiset edustajamme eivät ole osanneet 
edes ajatella?

Voisiko unioni todella osoittaa olevan-
sa se, mitä siltä on toivottu ja odotettu eli 
alueiden unioni? Voisiko unioni toimia 
todella aidosti, näkyvästi ja saavutuksia 
luoden maanosan kaukaisimpien perife-
rioiden tukena ja elämänlankana?

Kansanliikkeet syntyvät tarpeesta. Kun 
usko omien päättäjien haluun ja kykyyn 
on katoamassa, kansalaisten turhautu-
minen on ymmärrettävää. Itä-Lappi on 
unohdettu niin monessa asiassa, että alu-
een ihmisillä on taisteluunsa oikeus. Suu-
renmoista on havaita sekin, että asiaansa 
uskova taistelu voi tuoda tuloksia, kuten 
junakapina ja sitä seuranneet päätökset 
osoittavat.

Niin erinomainen ja toimiva asia kuin 
kansanliikkeet parhaimmillaan ovatkin, 
on täysi syy toivoa, että ne eivät ole ainoa 
keino syrjäseutujen ihmisille tuoda oi-
keutettuja vaatimuksiaan esille.

Viime aikojen tapahtumien valossa on 
käynyt selväksi, että edustuksellinen de-
mokratia tarvitsee tuekseen ja piiskak-
seen yhteyden kansalaisten arkeen ja 
kansanliikkeisiin. Ellei näin ole, voidaan 
puhua vain näennäisestä demokratiasta.

Junakapina osoitti
kansanliikkeen 

voiman
Kansanliikkeet ovat erinomainen asia. On kuitenkin täysi 

syy toivoa, että ne eivät ole ainoa keino syrjäseutujen 
ihmisille tuoda oikeutettuja vaatimuksiaan esille.

P oliisi rynnäköi viime kesänä vää-
rään asuntoon Haaparannalle ryös-
täjää etsiessään, kertoi Norrbottens 

Kuriren joitakin päiviä sitten.
Nukkumassa ollut nuori nainen järkyt-

tyi pahemman kerran mustapukuisten, 
naamioitujen miesten tunkeutuessa hä-
nen asuntoonsa.

Operaationsa aamuyöllä viiden aikaan 
toteuttanut poliisijoukko etsi nuorta 
miestä, joka oli aiemmin yrittänyt ryös-
tää Shellin huoltoasemaa.

Naisen asunto tutkittiin eikä hänelle 
kerrottu, mistä oli kysymys. Sen lisäksi 
hänet määrättiin lähtemään mukaan il-
man päällysvaatteita ja hänet sidottiin 
sekä käsistä että jaloista.

Poliisi löysi lopulta rynnäkölleen oi-

kean osoitteen naapuriasunnosta ja nai-
selle kerrottiin vasta sen jälkeen, millä 
asialla virkavalta liikkui.

Rajun hyökkäyksen jälkeen shokista 
selvittyään nainen päätti hakea asiasta 
korvauksia. Luulajalaislehden mukaan 
nainen ei kuitenkaan saa minkäänlaisia 
korvauksia, sillä poliisi katsoo, ettei nai-
sella ollut riittävää näyttöä saamistaan 
fyysisistä ja psyykkisistä vammoista.

Kesken aamuyön unien sängystään 
tempaistun nuoren naisen ääni ei näkö-
jään paina kovin paljon Perämeren yleen-
sä rauhallisessa rajakaupungissa. Poliise-
ja oli enemmän ja he osaavat työnsä.

Ei muuta kuin ursäkta ja sori vaan. Ker-
rankos sitä ihmisiä kiskotaan sängystään 
kesken aamuyön kauneimpien unien.

Sori vaan!

a Jättiläisvaltion 
naapurina elelevän 

pienen maan ei kuitenkaan 
pitäisi missään nimessä 
myydä omaa maataan, 
kaikkein vähiten 
jättinaapurilleen.

Kolumni

a Tietoturvan 
kompetensseista 

puhuminen on arveluttavaa.
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Aasit ja kultakuorma

Puheenaihe
Suomi ja Venäjä voisivat ryhtyä laajaan 
ja monipuoliseen yhteistyöhön metsä-
talouden ja metsäteollisuuden kehittä-
misessä. Suomesta ja Venäjän lounais-
osasta, Pietarin alueesta, Karjalasta, 
Kuolan, Arkangelin ja Vologdan alueis-
ta voitaisiin luoda yhtenäinen metsäta-
lousalue, jonka metsien kasvatuksessa, 
hakkuissa ja teollisuudessa harjoitet-
taisiin erittäin laajaa ja monipuolista 
yhteistyötä. Metsätaloudessa poistet-
taisiin Suomen ja Venäjän välinen tul-
liraja kokonaan.

Yhteistyössä koko yhteistoiminta-
alueen metsävarannot ja hakkuusuun-
nitteet laskettaisiin yhteen ja tehtäi-
siin yhteinen suunnitelma koko alueen 
metsävarannon hyödyntämisestä. Sa-
malla laskettaisiin yhteen myös koko 
Suomen ja Luoteis-Venäjän metsäte-
ollisuus.

Koko alueen metsätaloussuunnitte-
lu olisi yhden yhteisen johdon alainen 
ja suunnittelussa käytettäisiin yhteisiä 

normeja. Samoin metsien kasvatuk-
sessa ja hakkuissa olisivat käytössä yh-
teiset normit ja yhteiset mittayksiköt. 
Myös kantohintojen hinnoittelussa oli-
sivat yhteiset tekijät niin, että venäläi-
set eivät kokisi heidän raaka-aineitaan 
ryöstettävän Suomen teollisuuden tar-
peisiin.

Suomalaista metsäteollisuutta kä-
siteltäisiin yhtenä kokonaisuutena 
niin, että Suomessa mukaan lasketaan 
kaikki tehtaat, myös nyt lakkautuksen 
alaiset tehtaat, esimerkkinä Kemijär-
ven ja Summan tehtaat. Mukaan las-
kettaisiin myös sahateollisuus. Tehtai-
ta ei lakkauteta. Alue on niin suuri ja 
sen puuvarannot ovat niin mahtavat, 
että tarvitaan runsaasti uusia sahoja ja 
paperitehtaita alueen tuottaman puun 
jalostamiseen. Uudet tehtaat rakennet-
taisiin silloin Venäjälle uuden metsäta-
lousalueen sisälle.

Sahaustoiminnassa sahatavaran lop-
pukäsittely tapahtuisi Suomessa, koska 
silloin tavara olisi jo Euroopan Unio-
nin alueella ja se täyttäisi viennin laa-

tumääritykset. Pääosin kaiken näiden 
tehtaiden tuottamat lopputuotteet me-
nisivät maailmalle Suomen satamien 
kautta. Sellun valmistamista varten 
tuotava puu voitaisiin esimerkiksi kuo-
ria ja hakettaa Venäjällä. Yhteistoimin-
nalla saavutettaisiin erittäin paljon etu-
ja molemmille osapuolille.

Suomalainen teollisuus saisi tarvitse-
mansa raaka-aineet pääosin Suomesta, 
mutta myös Venäjältä, että tehtaita ei 
tarvitse lakkauttaa. Samalla suomalai-
set olisivat mukana rakentamassa uut-
ta alan liiketoimintaa Venäjällä ja näin 
Venäjän hallituksen tavoitteet omien 
metsien jalostamisessa tuotteiksi to-
teutuisivat. Suomalaiset olisivat muka-
na suunnittelemassa koko laajan alu-
een metsätaloutta ja sen tuotteistamis-
ta sekä tekemässä päätöksiä.

Suomalaiset satamat ja puun jatko-
jalostajat saisivat uutta liiketoimintaa. 
Suomalainen metsäkoneteollisuus voi-
si lisätä tuotantoa ja liiketoimintaa ko-
timaassa ja Venäjällä.

Yhteistyössä syntyisi maailman laa-

jin ja yhtenäisin metsätalousalue. Alu-
eesta tulisi maailmassa markkinajohta-
ja ja hinnan määrittäjä viennissä. Kul-
jetusten järjestelyissä saavutettaisiin 
monia etuja ja hintakilpailua.

Samalla kehitettäisiin sekä Suomen 
että Venäjän puuhakkeen energiakäyt-
töä esimerkiksi Pietarissa, Petroskois-
sa, Murmanskissa, Vologdassa ja Ar-
kangelissa ja näin alueiden monilla pie-
nillä paikkakunnilla. Se toisi lisää työtä 
meidän konepajoille, jotka tuottavat 
bioenergiaa varten polttokattiloita.

Hyvällä ja kiinteällä yhteistyöllä 
saamme varmuuden Suomen metsäte-
ollisuuden kehittymisestä ja jatkuvuu-
desta sekä samalla Venäjän metsäteol-
lisuuden kehittymisestä. Samalla Ve-
näjän luoteisosasta ei synny kilpailijaa, 
vaan läheinen yhteistyökumppani. Sa-
malla voidaan käyttää molemmin puo-
lin rajaa ammattitaitoista työvoimaa ai-
na tarvittaessa.
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