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Puut ruokaturvan edistäjänä Afrikassa

”Afrikan kuivien alueiden ruoka saadaan metsästä”. Luontaisia Faidherbia-puita ja 

durraa. Sudan, E-Darfur marraskuussa 2000. Kuva: O. Luukkanen.



Kuvien alueiden metsien päätehtävä on ruoka- ja 
ravitsemusturvan takaaminen, keinona peltometsäviljely

 Perustana perinteinen kestävä  

maankäyttö 

 Sopii tuhottujen alueiden 

kunnostamiseen 

 Puiden avulla sadot voidaan 

kaksinkertaistaa muutamassa 

vuodessa

 Tuotantosysteemin kestävyys 

säänvaihteluja vastaan kasvaa

 Lisähyötynä parempi ilmaston-

muutokseen sopeutuminen
Peltometsäviljelyä. Sudan, 

P-Kordofan



Metsän ja puiden hoito kuivilla alueilla

 Helpompaa kuin kosteassa tropiikissa

 Tavoitteena kunnostus tai ennallistaminen

 Puulajit valoa vaativia, säännöllisesti kukkivia

 Tavoitteena kunnostus tai ennallistaminen

 Puita helppo uudistaa: luontaisesti, kantovesoista tai 

maassa olevista siemenistä

 Poikkeustapauksissa puita istutetaan tai kylvetään

 Veden saatavuus säätelee puiden kasvua

 Puita hoidetaan osana koko maankäyttöä, 

yhdistettynä maatalouteen

 Rajoittavana tekijänä maankäyttöpolitiikka (ei

ekologinen tai tekninen tieto)



Peltometsäviljelyn edut ja 
ongelmat

Edut

• Kestävämpi ja suurempi 

tuotanto verrattuna yhden lajin 

tuotantosysteemiin 

• Eri tuotteet samanaikaisesti: 

ruoka, rehu, polttoaine, 

rakennuspuu, sivutuotteet

Ongelmat

• Perinteistä maankäyttöä ei 

tueta, suositaan kestämätöntä 

tehoviljelyä 

Ratkaisu

• Uusi, parempi 

maankäyttöpolitiikka

Perinteistä ja ”nykyaikaista”

maataloutta. Sudan, E-Darfur.

Kuvat: O. Luukkanen, XI/2000.



Globaalit metsitysprojektit

 YK:n tavoite: 350 milj ha uutta 

metsää 2030 mennessä (nyt 

metsää HÄVIÄÄ 7 milj ha/v) 

 Saharan autiomaan metsitys EI 

KANNATTAVAA 

 SAHELISSA (>500 milj ha)  sataa 

riittävästi paikallisille puille 

 Sahelissa puita EI TARVITSE 

ISTUTTAA (luontaista 

uudistumista voidaan edistää)

 Onnistuneita kansainvälisiä 

metsityshankkeita jo käynnissä 

Afrikassa

”Afrikan metsäkatastrofista voi 

tulla suuri ilmastoratkaisu” 

Mika Anttonen CEO, St1

(Uusi Suomi 15.11. 2018)



Beating Famine 3: The Sahel 

Meeting the AFR100 Challenge 

26th
 – 28th

 February 2019, Bamako, Mali  

 Lähes 600 asiantuntijaa koolla Bamakossa, 

Malissa helmikuussa 2019

 Tuloksena yhteenveto Sahelin tähänastisen 

metsityksen onnistumisesta

 Laadittiin suositukset siitä miten metsiä ja 

puita tulee Sahelissa jatkossa hoitaa

 Täydellinen raportti tulossa

 Kotisivu: www.beatingfamine.com



Päämenetelmä nyt viljelijäjohtoinen luontainen uudistaminen 
(FMNR) eli maanalaisen  metsän hyväksikäyttö

 Parhaat tulokset 

NIGERISSÄ: uusi 

metsäpeite saatu 7 

milj. ha:n alalle

 Koko Sahelin alueella 

FMNR-tekniikkaa 

sovelletaan 30 milj. 

ha:lla

Kuvassa akasian taimi jossa näkyy kohta, josta se joka vuosi 

kasvattaa uuden verson. Tällaisten taimien juuret kasvavat koko ajan 

yhä syvemmälle muodostaen maaperän siemenpankin kanssa 

”maanalaisen metsän”. Kenia, Bura. Kuva: O. Luukkanen 1985



Viljelijäjohtoinen luontainen uudistaminen (FMNR):
Toteutus ja seuranta

 Viljelijöitä tukeva maanomistuspolitiikka on ehdoton 

edellytys

 Nigerissä puiden antama hyöty keksittiin 

”vahingossa” (työvoimaa ei riittänyt puiden 

raivaamiseen ja sadot lisääntyivät)

 Nyt menetelmä leviää omalla painollaan

 Metsäpeitteen kasvua seurataan kaukokartoituksella

 Ulkopuolisen rahoituksen tarve pieni (usein vain 

lyhyeen koulutukseen ja työvälineisiin)



Mitä vaaditaan metsityksen onnistumiseen kuivilla alueilla?

”Kuusi askelta menestykseen” 

(WRI 2015)

1.Tunnista ja analysoi ongelma

2. Käynnistä paikallinen aktiivisuus

3. Vaikuta politiikkaan, lakeihin

4. Luo tiedotusstrategia

5. Vahvista peltometsäviljelyn 

tuotteiden arvoketjuja

6. Laajenna tutkimustoimintaa

SCALI

SCA
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G 
Kuva: WRI



Puiden siementen kylvö sopii 
sekä pieni- että suurimittaiseen 
maankäyttöön 

Koneita joilla perustetaan akasiapuista 

tuulensuojavyöhykkeitä eroosioherkille teollisen 

maatalouden alueille. Sudan, Gedarefin

osavaltio. Kuva: O. Luukkanen 2012. Onnistunutta käsin kylvettyä

akasiametsää. Sudan, 

Sininen Niili. Kuvat: O. 

Luukkanen n. 1984.



Teollisuuspuun tuotanto 
peltometsäsysteemissä 

Yleinen suuntaus tropiikissa: Puut 

vähenevät  luonnonmetsissä mutta 

lisääntyvät maatalousmaalla.

Esimerkkejä teollisuuspuuta tuottavista 

peltometsäsysteemeistä Afrikassa:

 Eukalyptuspaalut vientiä varten (Etiopia)

 Sypressi- ja mäntytukit sekä eukalyptus-

pylväät (Kenian ylänköalueet)

 Mänty-sellupuu (Lounais-Tansania)

 Huippuarvokkaat mahonkitukit (Khaya

sp.) kastelluilta joenvarsipelloilta (Sudan)

Kotoperäinen afrikan-

mahonki (Khaya sp.) 

tuottaa suurikokoista 

arvokasta sahapuuta 50 

vuodessa. Sudan, Sininen 

Niili. Kuva: O. Luukkanen 



Regenerate natural 

forests to store carbon 
Plans to triple the area of plantations will not meet 1.5 °C climate goals. New natural 

forests can, argue Simon L. Lewis, Charlotte E. Wheeler and colleagues. 

Keeping global warming below

1.5 °C to avoid dangerous climate

change1 requires the removal of

vast amounts of carbon dioxide from the

atmosphere, as well as drastic cuts in 

emissions…

- Kannattaa

analysoida 

kriittisesti!

Ilmasto ja metsät – tieteellinen väittely jatkuu

Artikkeli: NATURE 4.4. 2019

”Luontainen trooppinen metsä sitoo 40 kertaa enemmän 

hiiltä kuin puuviljelmä” – selvästi virheellinen tieto!



Huomioita Lewis et al. artikkelista (Nature 4.4. 2019)

 Kostean tropiikin luontaisten metsien ennallistaminen 

oletetaan helpoksi  (”tarvitaan vain poliittinen päätös”)

 Trooppisen luontaisen metsän hiilensidonta yliarvioidaan ja 

puuviljelmien aliarvioidaan

 Kuivien alueiden potentiaali sivuutetaan täysin (vrt. FMNR)

 Maanomistuspolitiikan merkitystä ei käsitellä

 Ei tunnusteta sitä, että metsien ennallistaminen onnistuu 

parhaiten kun paikalliset asukkaat hyötyvät niistä 

 Peltometsäviljelyn etuja ei esitellä kovin kattavasti

 Puuviljelmien määrän väitetään lisääntyvän suuremmaksi 

kuin mitä niillä on teollista käyttöä

 Intian ”laajat uudet luonnonmetsät” ovat peltometsäviljelyä 

joka käynnistettiin antamalla paikallisille oikeudet puihin



Mitä Suomi voisi nyt tehdä Afrikan metsissä?

 Laajennetaan käynnissä olevia hankkeita 

 Palataan takaisin tärkeisiin entisiin kohdemaihin 

(esim. Sudaniin metsäpolitiikkaa kehittämään)

 Osallistutaan EU:n ja Maailmanpankin tukemiin 

hankkeisiin (esim. Regreening Africa, AFR100)

 Vaikutetaan EU:n trooppisia metsiä koskevan 

tiekartan (joulukuu 2018) parantamiseen

 Palautetaan tuki CGIAR-tutkimuskeskuksille 

 Luovutaan sektoriajattelusta (yhdistetään maa- ja 

metsätalouden asiantuntemus)

 OTETAAN RUOKA- JA RAVITSEMUSTURVA 

AFRIKKA-YHTEISTYÖN PÄÄTAVOITTEEKSI 



Onnistunutta metsäalan kehitysyhteistyötä Somaliassa: 
Suomen Somalia-verkosto (toimijoina Suomen somalit)

Taimitarhan 

tippukastelu toimii 

aurinkosähköllä 

Luontainen metsä on palautunut 

aidatulle alueelle 3 vuodessa



Suomen Somaliaverkoston metsäprojekti kaipaa tukea:
20 eurolla 20 puuta Somaliaan

https://holvi.com/shop/somaliaverkosto/


