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Luontoa kuunnellen. Tämä huolehtiva iskulause 
oli 90-luvulla Enson tunnuksena julisteissa ja 
esitteissä. Luonnonhoito on keskeisessä osassa 
edelleen myös tämän kesän Terve Metsä leh-
dessä. Metsäluonto voi hyvin kun pienimmätkin 
hajottajaeliöt voivat tehdä näkymätöntä työtään, 
pölyttävät pörriäiset huolehtia kasvien lisääntymi-
sestä ja marjasadoista, ötököitä syöville linnuille 
on pesäpuita ja riistalle suojaa. Listaa voi jatkaa 
loputtomiin. Ötökkäjahdissa (s. 19–21) tutkijat 
avaavat hyönteisten ja pieneliöiden maailmaa. Niin 
ikään ”ysäriltä” tuttu eurokanto, tekopökkelö on 
palannut aktiiviseen luonnonhoitoon (s. 8–9).

Luonnonhoito ja metsänkasvatus ovat veljek-
siä, liittyvät aina toisiinsa. Eikä näiden veljesten 
tarvitse edes riidellä. Harvinaisen koleana keväänä 
inkoolainen metsäpalveluyrittäjä Niclas Boström 
pääsi avaamaan Stora Enson viljelykauden touko-
kuussa, juuri ja juuri ennen tämän lehden valmis-
tumisen määräaikaa. ”Tukkimiehentäi on taimen 
vihollinen numero yksi. Onneksi se potee muoka-
tussa maassa torikammoa, eikä lähde mielellään 
lintujen syötiksi kivennäismaalle”, kuvaa Niclas 

värikkäästi villin luonnon olemassaolon  
taisteluita (s. 22–23).

Luonnonhoito- ja ympäristökeskustelut ovat 
aktivoituneet sitä mukaan kuin hakkuumäärät 
Suomessa ovat kasvaneet. Keskustelu on aiheel-
lista ja eri näkökulmilla on paikkansa. Johdon  
kolumnissa (s. 5) Pekka Kallio-Mannila avaa 
kasvavan biotalouden taustoja, uhka vai mahdol-
lisuus? Biotalouden arjen kertomuksia taas on 
veturinkuljettaja Pasi Kaupin työpäivä puujunan 
ohjaimissa (s. 10–14). Puukuljetusten osuus on 
VR:n rahdeista noin 40 %. Biotalous on luonnon 
lisäksi myös aina työtä ja toimeentuloa.

Vilpoisen kevään jälkeen lämmintä  
kesää toivotellen,
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Uutisia ja ajankohtaista
Puukauppa-aukeama
Ristikko
Palvelukortti

Veturinkuljettaja Pasi Kaupin työ vaatii 
täydellistä keskittymistä. Silloin ei mui-
hin toimintoihin jää mahdollisuutta.

Suomen metsissä riittää puuta. Itsenäi-
syyden alusta lähtien metsiemme vuo-
tuinen kasvu on noussut 50 miljoonasta 
105 miljoonaksi kuutiometriksi.

Rahkeissa riittää varaa

10

Ammattilaiselta sujuu taimien istutus. 
Inkoolainen Alessia Oy:n Niclas Boström 
tuo uusia ajatuksia perinteiseen työhön.

Ei pää punaisena 
huhkimista

22

26

Veturimies ei twiittaile

15 Luontovinkki:  
Arvokasta lahopuuta

24 Keskuskonttorille 
uusi ilme

Uusi metsäjohtaja  
Janne Partanen

16

Stora Enson Suomen metsäjohtajaksi 
valitun metsänhoitaja Janne Partasen 
tavoite on tunnistaa metsänomistajien 
erilaiset tarpeet entistä paremmin.

32 Raivaussaha on 
lääkettä taimikolle

30 Hyvä korjuu alkaa 
yhteydenpidosta

Katja Torvikoski ja Luca Calzavara 
ostivat Varkauden tehtaiden keskus-
konttorin muuttaakseen sen kahvila-, 
majoitus-, kokous- ym. tiloiksi.

Ötökkäjahdissa18
Tutkijoiden Tom Clayhillsin (oik.) ja  
Jussi Vilénin ”kesäharrastus” on kerätä 
omiin tutkimuksiin ja muille tutkijoille 
vapaaehtoistyönä pyydyksiin kertyviä  
erilaisia hyönteisiä.
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Suomi100-hengessä on Stora Enson pääkonttorin, Kanava-
rannan, seinään ripustettu banderolli. Storaensolaiset toivot-
tavat naamakuvillaan hyvää syntymäpäivää sata vuotiaalle 
Suomelle.

Banderolli poistuu seinältä hetkeksi aikaa eli toukokuun 
puolivälistä elokuulle, jolloin se taas ilmestyy seinälle.

Syysistutuksiin on saatavissa taimia. Taimi- ja istutustilaus 
jätetään oman alueen metsäasiantuntijalle.

Syysistutuksilla nopeutetaan uuden taimikon syntyä ja 
tasataan työhuippuja. Syksyllä istutetaan lähinnä kuusta.

Nykyiset lyhytpäiväkäsitellyt paakkutaimet sietävät 
syksyllä istuttamista hyvin. Oleellisin tekijä syysistutuksissa 
on, että taimet istutetaan riittävän ajoissa, jotta ne ehtivät 
kasvattaa juuriaan tarpeeksi ennen talven tuloa.

Syyskuussa ja lokakuun alussa on tavallisesti melko 
kosteaa ja silti kohtalaisen lämmintä eli kelit ovat otolliset 
taimien alkukehitykselle. Routiville maalajeille syysistutusta 
ei kuitenkaan suositella.

Syysistutus on hyvä vaihtoehto kevätistutukselle.
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Syntymäpäivätoivotus 
Kanavarannan seinässä

eMetsän ja Tähtitilin asiakaspalvelu 
Arkisin klo 8–16 puh. 02046 47999 tai sähköpostitse  
emetsapalaute.metsa@storaenso.com

Taimia saatavana 
syysistutuksiin

Kirjatarjous Terve Metsän  
lukijoille:

Metsäkasvio

Tähtiasiakkaana saat 
aina enemmän!

Tunnistat varmaan puolukan, käenkaalin ja  
valkovuokon, mutta haluaisitko bongata ja oppia myös 
muita metsien kasveja?

Metsäkasvio esittelee havainnollisesti niin yleiset kuin 
harvinaisetkin metsiemme kasvit. Kattava 220 sivuinen 
teos sopii myös kokeneelle luontoharrastajalle. Kasvilajeis-
ta kerrotaan tarkat tuntomerkit, kukkimisaika, elinympäris-
töt ja levinneisyys Suomessa. Kirjan noin kolmensadan eri 
lajin tunnistamista helpottavat laadukkaat valokuvat.

Tilaukset ja lisätietoa kirjasta  
Metsäkustannuksen verkkokaupasta  
www.metsakirjakauppa.fi Metsäkasvio-kirjan  
tarjoushinta 30 € (ovh 42 €),  ei toimituskuluja.  
Syötä kuponki-kenttään koodi: teme06  
Tarjous voimassa 5.6–3.7.2017
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Kasvava biotalous:  
uhka vai mahdollisuus

Kolumni:
Metsälahja  
satavuotiaalle  
Suomelle

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja
Stora Enso Metsä

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja  
kutsuu metsänomistajia osallistumaan Suomen 
100-vuotisjuhlavuoteen perustamalla yksityisiä  
luonnonsuojelualueita.

Perustamalla suojelualueen voit metsänomista-
jana turvata luonnon monimuotoisuuden ja itsellesi 
arvokkaan maiseman säilymisen seuraaville  
sukupolville. Kertaluontoinen kampanja toteutetaan 
vuoden 2017 aikana.

Valtio kannustaa metsänomistajia osallistumaan 
kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien 
suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Kampanja on mainio mahdollisuus tehdä hyvää 
suomalaisen metsäluonnon hyväksi. Mikäli olet 
kiinnostunut, ota asia esille oman metsäasiantuntijan 
kanssa. Suojelu on vapaaehtoista, eikä siitä saa ra-
hallista korvausta. Suojeltava alue voi olla metsää tai 
suota. Alueen maisema voi esimerkiksi olla erityisen 
kaunis, sillä voi elää harvinainen eliölaji, alueella voi 
olla erikoinen luonnonmuodostuma tai alueen suojelu 
voidaan katsoa muusta syystä luonnon monimuo-
toisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta 
tarpeelliseksi. Minimipinta-alaa lahjoituksille ei ole.

Tavoitteena on saada kuhunkin maakuntaan 
vähintään sata hehtaaria uusia pysyviä luonnonsuo-
jelulain mukaisia yksityisiä suojelualueita.

Kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö ja 
maa- ja metsätalousministeriö. ELY-keskukset päät-
tävät suojelualueiden perustamisesta ja neuvovat 
metsänomistajia. Toukokuun alkuun mennessä on 
suojeltu yhteensä 239 hehtaaria. Lisätietoja sivuilta 
www.luontolahjani.fi .

Stora Enso tarjoaa metsänomistaja-asiakkailleen  
kattavat palvelut käytännön metsänhoitotöihin sekä 
kokonaisvaltaiseen metsäomaisuuden hoitoon.

Puukauppapalvelut 
Elämäsi helpoin puukauppa ja sen vaiheet.

Metsänhoitopalvelut  
Palvelut kaikkiin metsän kehitysvaiheisiin.

Neuvonta- ja asian- 
tuntijapalvelut  
Asiantuntemusta ja apua metsäomaisuuden hoitoon.

Sähköiset palvelut
Metsä siellä missä sinäkin.

Ota yhteyttä Stora Enson paikalliseen metsä- 
asiantuntijaan. Yhteystiedot ja lisätietoja palveluista 
löydät osoitteesta www.storaensometsa.fi  tai  
soita palvelunumeroomme 02046 1478.

Stora Enson palvelut  
helpompaan  
metsänomistamiseen

Ympäristökeskustelu metsien hakkuista on  
aktivoitunut, jopa kiihtynyt. Hallituksen tavoitteena 
on lisätä metsien hakkuuta 15 miljoonalla kuutiolla 
vuosittain, mutta samaan aikaan rahapulasta  
kärsivä valtio on leikannut metsien suojelusta 
rahoitusta. Huoli on aiheellinen, mutta  
turha. Biotalous ja biodiversiteetti ovat  
metsissä yhdistettävissä.

Syken ja Luken tutkijat selvittivät eri biotalous- 
skenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset 
metsien monimuotoisuuteen. Metsien rakenne 
mahdollistaa hakkuiden lisäämisen edellä maini-
tulla 15 miljoonalla kuutiolla. Samaan aikaan tulee 
varmistaa metsiemme monimuotoisuus. Hak-
kuualoille on jätettävä mm. entistä enemmän  
niin eläviä säästöpuita kuin lahoavaa kuollutta 
puuta. Lahoavan puun lisäksi kulotuksilla  
tulee lisätä palanutta puuta, kuten PEFC-serti-
fiointikin edellyttää.

Hallitus päätti lisätä vapaaehtoisen Metso-suo-
jelun rahoitusta 5 milj. eurolla vuodessa. Lisäys on 
oikean suuntainen, mutta riittämätön.  
Lisääntyvät hakkuutulot ja niiden taloudelliset  
kerrannaisvaikutukset mahdollistavat myös  
suuremmat painotukset monimuotoisen metsä-
luonnon edistämiseen.

Biotalouden ilmastovaikutusta on kritisoitu, 
lähinnä lisääntyvien ja kasvavien hakkuiden  
vuoksi. Metsäsektorilla on Suomessa keskeinen 
rooli ilmastomuutoksen torjunnassa. Puuvaranto 
on 1950-luvulta näihin päiviin kasvanut 800 miljoo-
naa kuutiota, vaikka samaan aikaan metsistä on 
hakattu 3 500 miljoonaa kuutiota! Metsät toimivat 
kasvavana hiilivarastona. Tärkeintä kuitenkin on 
muistaa, että puusta valmistetut tuotteet korvaa-
vat fossiilisia tuotteita. Kaikki mitä tehdään nyt 
öljystä, voidaan tehdä myös puusta.

Hyvä metsänhoito ja puun myynti ovat  
ympäristötekoja sekä hyvää ilmastopolitiikkaa 
samaan aikaan.

Terve Metsä – 5
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Kirjanpainajan leviämisen metsään 
huomaa yleensä vasta pystyyn kuo-
levista kuusista. Yksittäisten puiden 
latvustojen kuivumista voi seurata eten-
kin alkukesästä ja hyvällä tuurilla estää 
tuhojen leviämisen.

Pystyssä olevista puista kirjanpaina-
jien valtausyrityksen saattaa huomata 
jo ennen kuusen kuivumista kuorelle 
ilmestyneistä pistemäisistä pihkavuo-
doista. Hyvässä kasvussa oleva terve 
kuusi pystyy torjumaan yksittäisten 
kirjanpainajien hyökkäyksen. Kirjan-
painajat valitsevatkin kohteekseen 
heikentyneen puun tai tuulen kaadon. 
Hyvä lisääntymisalusta on myös  
tuore puutavara.

Yksittäiset kirjanpainajat voi havaita 
maassa olevien puiden kuorille synty-
vistä purukasoista.

Kirjanpainajat ovat ennen heinäkuuta 
vielä puussa, jolloin seuraavan kesän 
tuhot voi vielä torjua. Kirjanpainajat  
saa hengiltä joko kuorimalla tai  
polttamalla puut.

Kantarellit kartalla ja Polku 
sovelluskisan voittoon

Teksti ja kuvat Niina Partanen
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Persoonallisia koteja linnuille
Vasaran pauke ja puun tuoksu tulvahta-
vat ovelta vastaan ProPuu-yhdistyksen 
näyttelytilassa Lahdessa. Täällä valmis-
tuu niin perinteisiä kuin modernejakin 
koteja keväällä pesimispuuhat  
aloittaville linnuille.

Linnunpönttökampanjan historia 
ulottuu viime vuoden alkuun, jolloin Yle 
Luonto -toimitus käynnisti kampan-
jan tavoitteenaan sijoittaa luontoon 
miljoona linnunpönttöä ja lisätä samalla 
kansalaisten luontoyhteyttä ja  
käden taitoja.

”ProPuu-yhdistys oli edustettuna 
työryhmässä Miljoona linnunpönttöä 
-kampanjan alkuvalmisteluvaiheessa. 
Nyt pääsimme myös antamaan oman 
panoksemme pönttömäärän kartutta-
miseksi,” kertoo ProPuun toiminnanjoh-
taja Markku Tonttila.

ProPuun-kampanja kesti maaliskuun 
ajan. Pöntöt syntyivät yksittäisten kävi-
jöiden ja erilaisten ryhmien vierailujen 
puhdetöinä. Ikäjakauma oli esikoululai-
sista eläkeläisiin.

”Galleristina oli varsin virkistävää 
saada pönttönäyttelyn lomaan myös 
työpajatoimintaa kävijöille. Valmistim-
me pönttöaihioita noin 500 kpl, joista 
näyttelyvieraat valmistivat lähes 400 
pönttöä”, Tonttila jatkaa.

Näyttelyvieraiden lisäksi ProPuu-yh-
distyksen jäsenistön muotoilijat ja 
puusepät valmistivat erilaisia ja hyvinkin 
persoonallisia ja kokeellisiakin pönttöjä 
noin 40 kpl. Niistäkin suurin osa tulee 
päätymään luontoon.

”Saadun palautteen perusteella 
näyttelyn pöntöt rohkaisevat ihmisiä 
rakentelemaan pönttöjä erilaisista, 
nurkista löytyvistä materiaaleista vain 
mielikuvitus rajana. Näyttelyinfossa 
muistutettiin keskeisistä rakenteelli-
sista seikoista, jotka tulee huomioida, 
jotta pönttö kelpaa lintujen pesintään”, 
Tonttila kertoo.

Stora Enso Metsä oli mukana tuotta-
massa kampanjaa ja lahjoitti galleriaan 
näyttelyrakenteet.

Lukusali 
avoinna 24/7
Saat Terve Metsä -lehdestä enem-
män irti tutustumalla lehden verkko-
versioon Lukusalissa, osoitteessa 
www.lukusali.fi.

Siellä on lehden näköislehti  
rikastettuna lisäjutuilla, uusilla  
kuvilla ja videoilla.

Painotalo Punamustan Luku-
sali-palvelussa Terve Metsä -lehti 
on selattavissa tabloid-laitteilla tai 
tietokoneen internet-selaimella.

Stora Enso ja Sofokus Oy järjestivät 
sovelluskilpailun metsän ja modernin 
verkko- ja mobiilitekniikan yhteen liittä-
miseksi. Ideat liittyivät tavalla tai toisella 
metsään.

Konsepti-ideasarjan voittivat Jo-
hannes Koponen, Mikael Koponen 
ja Samuel Rönkä Kantarellit kartalla 
-konseptillaan. Valmiiden sovellusten 
sarjan voittivat Teemu Kinnunen, 
Joonas Ylläsjärvi ja Riku Nieminen 
Polku-sovelluksellaan.

Kantarellit kartalla -sovellusidean 

tarkoitus on lisätä metsien virkistys-
käyttöarvoa tarjoamalla todennäköi-
syystietoa kantarellien kasvupaikoista.

Polku-sovellus pelillistää metsän 
terveysvaikutukset ja kannustaa liikku-
maan metsässä.

Metsä 2020-kisalla haettiin en-
nakkoluulottomia ajatuksia metsästä 
ja metsän hyödyntämisestä. Kisaan 
osallistui kaikkiaan 13 sovellusta ja 24 
sovelluskonseptia.

Tunnista  
kirjanpainaja
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Tulevaisuuden kuusi on kampanja, 
joka jatkaa Itsenäisyyden perintei-
tä Itsenäisyyden kuusen (1917) ja 
Kotikuusien (1967) sekä myöhemmin 
istutettujen juhlapuiden jälkeen. Tu-
levaisuuden kuusen virallinen suojeli-
ja on Suomen tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö.

Suomen juhlavuoden 
kunniaksi Stora 
Enso arpoi sadalle 
metsänomistajalle 
Tulevaisuuden kuusi 
-paketin. Tulevaisuuden 
kuusen istuttaminen 
on yksi tapa juhlistaa 
satavuotiasta Suomea,  
ja lukuisat palkinto- 
kuuset ovatkin jo  
saaneet juurensa 
Suomen maaperään.

Yksi kuusen voittaneista on metsän-
omistaja Jan Sjöblom Kemiönsaaresta.

”Oli hieno juttu voittaa arvonnassa 
Tulevaisuuden kuusi. Mieleen tuli heti 
isä, joka taisteli aikanaan itsenäisyyden 
puolesta. Hän olisi varmasti hyvillään 
ja ylpeä, kun nyt istutamme juhlapuun 
omalle maallemme itsenäisyyden mer-
kiksi”, pohtii Jan. ”Mukava päästä juhli-
maan Suomea tällä tavalla. Historiassa 
olisi voinut myös käydä aivan toisin kuin 
kävi”, jatkaa Jan.

Janin perheessä kuusen paikasta 
koko perhe neuvotteli yhdessä. Pai-
kaksi valikoitui kotipiha, jossa kuusen 
kasvua ja kehitystä voi seurata läheltä. 
”Paikan valintaan osallistui aktiivisesti 
koko perhe, vaikka kaikki eivät enää asu 
kotona”, kertoo Jan.

Haluatko sinäkin juhlia Suomea 
istuttamalla Tulevaisuuden kuusen? 
Kuka tahansa voi tilata kyseisen paketin 

sadan euron hintaan 4H-yhdistykseltä 
nettiosoitteesta  
http://tulevaisuudenkuusi.fi/material/fi/. 
Tulevaisuuden kuusien istuttaminen 
jatkuu läpi kesän pitkälle syksyyn.

Tulevai-
suuden 
kuusia 
pitkin 
Suomea

Teksti ja kuvat Anna Haavikko

Mikä Tulevaisuuden 
kuusi?

Metsänomistaja Jan Sjöblom ja  
metsäasiantuntija Fred Nordell  
pääsivät 5. toukokuuta istuttamaan  
Tulevaisuuden kuusen Kemiönsaareen.

Terve Metsä – 7
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Teksti: Heikki Rönkä
Kuva: Marja Seppälä

Osto vauhdissa  
koko kesän

”Puukaupassa on hyvä vire päällä. Kauppa on 
käynyt vuoden alusta alkaen hyvin, jopa viime 
vuotta korkeammalla tasolla. Vakaa hintataso ja 
hyvä kysyntä ovat innostaneet metsänomistajia 
puukaupoille. Markkinoilla on tekemisen  
meininki”, Ojala jatkaa.

Ojalan mukaan tilanne on kesäkauppojen osalta 
sikäli otollinen, että kaikilla puutavaralajeilla on 
tasainen ja hyvä kysyntä. Mäntysahat painiskele-
vat tuotteiden menekki- ja hintaongelmien kanssa, 
mutta sahausmääriin se ei ole vielä vaikuttanut.

”Stora Enson sellu-, kartonki- ja paperitehtaat käyvät kovalla vauhdilla, 
joten puunkäyttö on korkealla tasolla. Tehtaat tarvitsevat tuoretta puuta 
läpi kesän”, viestittää ostojohtaja Esa Ojala.

Harvennuksia kesäkorjuuseen
”Tässä vaiheessa ostomme painottuu kohteisiin, 
jotka voidaan korjata kesäkorjuuna tai syksyllä niin 
sanottuina kelirikkoleimikkoina”, Ojala kertoo.

Kesäkorjuukohteita ovat nykyään myös turve-
maiden männiköt ja pehmeiden kivennäismaiden 
kuusikot. Korjuukoneiden kantavuutta pystytään 
parantamaan karsimalla oksat ja latvat ajouralle 
koneen alle. Toinen edellytys kesäkorjuulle on, 
että tiestö kantaa puutavara-autot.

”Kesäaikaisia harvennuksia on turha vierastaa. 
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Tieasiat osa puu- 
kauppaneuvottelua

Tähtitilin korko 2,5 %  
30.9.2017 saakka.  
Uudet ja jatkosopimukset.

Näkökulma

Ville Tuhkanen
metsäasiantuntija 
Tuusniemi

Menetelmät ja kalusto ovat kehittyneet siinä  
määrin, että kuusikoissakin päästään laadukkaa-
seen korjuujälkeen. Korjuukaluston kehityksen 
ansiosta monet aikaisemmin vain talvikorjuuseen 
soveltuvat kohteet ovat muuttuneet kesäkorjuu-
kelpoisiksi. Kunhan vain tieyhteydet ovat myös 
kesäkelpoiset”, Ojala toteaa.

Taimikoihin taas Kemera-tukea
Ojala kehottaa metsänomistajia tutustumaan ke-
sän aikana taimikkoihinsa. Jos vesakoiden latvat 
alkavat olla kasvatettavien taimien tasalla, on aika 
tilata taimikonhoito. Varhaisperkaus on ajankoh-
tainen jo muutaman vuoden kuluttua istutuksesta 
ja myöhemmin tehtävässä taimikonhoidossa nuori 
metsä harvennetaan kasvatustiheyteensä.

”Metsätalouden töihin saa kauttamme laa-
dukkaat palvelut. Taimikonhoito kannattaa tehdä 
ajoissa, sillä kustannukset nousevat nopeasti 
töiden viivästyessä. Metsäasiantuntijamme käyvät 
tutustumassa taimikkoon ja antavat sen hoidosta 
kiinteähintaisen tarjouksen”, Ojala sanoo.

Oikein ajoitetuilla metsänhoitotöillä saadaan 
elinvoimainen puusto, joka on kestävä tuhon- 
aiheuttajia vastaan. Ensiharvennustulot kasvavat. 
Positiivinen vaikutus yltää myös muihin kiertoajan 
hakkuutuloihin. Sijoitetulle pääomalle saa  
tutkitusti noin 10 prosentin tuoton.

Varhaisperkauksen Kemera-tuki on 160 e/ha ja 
nuoren metsän hoidon 230 e/ha. Lisäksi netto- 
kustannuksia alentavat töiden verovähennyskel-
poisuus ja arvonlisäveron palautus.

Pökkelöillä lisää lahopuuta
Stora Enso on mukana Metsäteollisuus ry:n  
ohjelmassa, jolla lisätään lahopuun määrää met-
sissä. Metsänomistajille tämä näkyy lähinnä siten, 
että metsiin aletaan jättää hakkuun yhteydessä 
2–4 metrin korkuisia pökkelöitä. Tavoitteena on 
tehdä vähintään kaksi pökkelöä hehtaarille,  
myös harvennuksissa.

”Pökkelöiden jättämisestä sovitaan metsän-
omistajan kanssa puukaupan yhteydessä.  
Pökkelöiksi valitaan ensisijaisesti vähäarvoista 
puuta, joka on kuitenkin luonnon kannalta  
arvokasta”, Ojala sanoo.

Lahopuu on yksi keskeisimmistä metsäluonnon 
monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Pök-
kelöiden ohella Stora Enso jättää metsiin kuollutta 
ja lahopuuta entistä enemmän myös korjuussa ja 
maanmuokkauksessa. Kuollutta puuta tarvitsevat 
muun muassa linnut, käävät, hyönteiset ja muut 
metsien pienimmät eliöt.

Luontoarvot otetaan huomioon myös  
taimikonhoidossa. Havupuun taimikoihin pyritään 
jättämään koivua sekapuuksi, jätetään riistatiheik-
köjä ja vältetään puun kasvun kannalta  
tarpeetonta siistimistä.

Puukaupassa tieyhteydet on aina yksi  
varmistettava ja neuvoteltava asia. Tieyhteys 
vaikuttaa suoraan myös puusta maksetta-
vaan hintaan. Metsätieverkosto on nykyisin 
varsin kattavaa. Kun leimikko on sulan maan 
aikaan korjattavissa ja lisäksi on lyhyt metsä-
kuljetusmatka varastolle ja kesäkuljetuskel-
poinen metsätie, niin puusta maksetaan ns. 
maksimit. Vastaavasti, jos sama kohde siirtyy 
kehnojen tieyhteyksien vuoksi talvella korjat-
tavaksi, voi hinnanalennus pahimmillaan olla 
useamman euron kuutiolta.

Jos tieyhteyttä tai -oikeutta palstalle ei ole, 
joudutaan naapurimaanomistajien kanssa 
neuvottelemaan oikeus kuljettaa puuta lähim-
mälle tienvarsivarastolle. Aina ei naapurikaan 
ole neuvottelutuulella ja vähintäänkin asiat 
viivästyvät ennen kuin puukauppa  
voidaan solmia. Usein järjestelyt tietävät 
myös kustannuksia, jotka heijastuvat  
puukauppaneuvotteluun.

Moni perinteinen metsätilan varastopaikka 
on hävinnyt viime vuosina, kun sähkölinjoja 
on siirretty teiden varsille. Sähkölinjan  
alle ei turvallisuussyistä saa varastoida 
puuta. Tällöin tarvitaan vähintäänkin pistotie 
sähkölinjan alitse palstalle ja kääntöpaikka 
puutavara-autolle. Isommalta tieltä  
mennään rekoilla aina keula edellä metsään – 
taas turvallisuussyistä.

Kesäkelpoinen tieyhteys palstalle var-
mistaa, että kohteelle on aina hyvä kysyntä 
puukaupassa. Tiet helpottavat myös met-
sänhoitotöiden toteutusta. Mitä vaikeampi on 
kohteelle päästä, sen varmemmin jää metsä 
myös hoitamatta.
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Teksti: Anita Illi
Kuvat: Marja Seppälä

Veturimies ei 
twiittaile
Veturinkuljettajan työ vaatii jatkuvaa 
tarkkaavaisuutta. Kesken ajon ei veturikuski 
twiittaile tai lähetä huvikseen muitakaan 
viestejä. Kaiken huomion on oltava ohjaamon 
mittareissa, radalla ja sen opasteissa sekä 
tietokoneen näytöllä, joka kertoo junan 
kulusta ja ennakoi tulevaa.

Pasi Kauppi ottaa veturin irti 
vaunuista ja laittaa jarrukengät 
ensimmäisen puutavara- 
vaunun ensimmäisen pyörän 
molemmille puolille.
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Veturinkuljettaja, kouvolalainen Pasi Kauppi on 
aloittanut työpäivänsä aamuyöstä kello 5:12. Tämä 
työpäivä kuluu tavarajunien ajossa. Ensimmäinen 
reissu sahatavaralastissa alkaa klo 5:25 Kouvolas-
ta Mussalon satamaan Kotkaan. Sieltä hän palaa 
takaisin Kouvolaan toisella junalla tyhjien vaunujen 
kanssa klo 8:30. Matkan varrella on pysähdys Ky-
missä, josta Pasi ottaa kyytiin lisää tyhjiä vaunuja. 
Kouvolassa hän on klo 10:19. Pieni tauko ja vahdin 
vaihto toisen kuskin kanssa Pieksämäen pohjois-
puolella lastatulle, 24 vaunun puutavarajunalle. 
Aikataulun mukainen lähtöaika on kello 10:53. Kyy-
dissä on tällä kertaa noin 48 rekkalastillisen verran 
(24 vaunua) havukuitupuuta Sunilan tehtaalle. 
Pasille hyvin tavallinen työpäivä: periaatteella ”vie 
mennessäs ja tuo tullessas”.

Juna liikkuu vain luvalla
Lähtöön on aikaa kymmenisen minuuttia. Pasi 
kiipeää ylös veturin ohjaamoon. Jalkavaivaisilla tai 
huonokuntoisilla ei tänne ole mitään asiaa. Kiipeä-
minen vaatii käsi- ja jalkavoimia sekä ketteryyttä. 
Mahdollinen lipeäminen liukkaalta metalliaskel-
malta parin metrin korkeudelta ei tietäisi hyvää.

Ennen lähtöä Pasi laittaa tablettitietokoneen 
ohjaamon telineeseen: Ottaa esille junan aika-
taulu- ja muut tiedot. Ennakkojärjestelmä kertoo 
mahdollisesti edessä olevista nopeusrajoituk-
sista ja muista poikkeamista. Sen jälkeen hän 
ottaa rautateille integroidulla gsm-r puhelimella 

yhteyttä liikenteenohjaukseen. Ilman liikenteen-
ohjauksen lupaa ei yksikään veturi liiku mihinkään. 
Lähtö viivästyy hieman, sillä Moskovan pikajunan 
annetaan ohittaa ensin Kouvola. Tavarajunat väis-
tävät aina matkustajajunia. Muutaman minuutin 
odottelun jälkeen opasteiden valot kertovat, että 
lähtölupa on saatu. Pasi vapauttaa jarrut, kääntää 
ratinnäköisestä pyörästä sähkömoottoreihin lisää 
tehoja. Moottorien hyrinä voimistuu ja 1972 tonnia 
painava juna lähtee liikkeelle tasaisesti,  
nytkähtämättä.

Puutavarajunat ovat painavia
Puutavaravaunut ovat painavia, joten tehoja tarvi-
taan. Tätäkin junaa vetää kaksi sähköveturia. Pai-
nava lasti merkitsee myös sitä, että jarrutusmatkat 
ovat pitkiä, vaikka vauhti ei päätä huimaisikaan. 
Kaikkien tavarajunien maksimituntinopeus on 80 
kilometriä tunnissa, kun matkustajajunat kulkevat 
veturista riippuen 140–200 kilometriä tunnissa.

”Tällä kuormalla on jarrutusmatka hyvälläkin 
kelillä, täysjarrutuksessa vähintään yksi kilometri”, 
Pasi kertoo. Lumi, jää ja lehdet raiteilla lisäävät 
jarrutusmatkaa. 200 kilometriä tunnissa kiitävä 
Pendoliino vaatii pysähtyäkseen 1,5–2 kilometrin 
matkan. Siksi junia on ajettava siten, että kaikki 
toimenpiteet tehdään hallitusti ja hyvissä ajoin. 
Muutoksia ja eri tilanteita ennakoivat järjestelmät 
ovat tässä kuljettajan apuna.

Autopilottia ei junissa ole kuten lentokoneis-

Junankuljettajan työ vaatii jatkuvaa valppautta ja ennakointia hyvissä ajoin etukäteen. Junan pysäyttämiseen 
täydessä puutavaralastissa tarvitaan vähintään yksi kilometri. Se tekee tästä työstä haasteellisen, sanoo Pasi 
Kauppi.
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sa. Kuljettajan on oltava koko ajan ohjaamossa 
hallintalaitteiden ulottuvilla. Ns. kuolleen miehen 
kytkin eli pedaali, jota kuljettaja painaa koko ajan 
jalallaan kertoo, että kuljettajalla on kaikki hyvin, 
eikä automaattisen jarrutusjärjestelmän tarvitse 
aktivoitua päälle. Jos esimerkiksi sairaskohtauk-
sen takia kuski ei painaisi kytkintä, jarruttaisi 
automatiikka junan lopulta pysähdyksiin.

Junan automaattinen junankulunvalvontajär-
jestelmä seuraa kuljettajan tekemisiä muutoinkin. 
Se puuttuu peliin silloin, kun kuljettaja on jättänyt 
tekemättä jotain, jos kuski ei esimerkiksi hidasta 
annetun nopeusrajoituksen mukaisesti tai tekee 
jotain hassua.

Itsensä kanssa tultava toimeen
Matka etenee tasaisen varmasti. Opasteet neuvo-
vat Pasia välillä hidastamaan vauhtia joko edellä 
kulkevan toisen junan takia tai siksi, että radanvar-
ren asutus ei häiriinny tärinästä. Matkan keskino-
peus jää noin 60 kilometriin tunnissa.

Työn itsenäisyys ja liikkuvuus ovat Pasin mie-
lestä veturikuljettajan työssä parasta, samoin au-
rinkoiset kesäaamut. Ohjaamossa ei ole kavereita, 
joten itsensä kanssa on tultava toimeen. Työkave-
reita näkee tauoilla ja tallilla.

Aamuyön aikaisesta heräämisestä huolimatta 
Pasia ei väsytä. ”Vireystila säilyy hyvänä, kun val-
mistautuu työpäivään etukäteen mm. nukkumalla 
riittävästi. Salibandy pitää yllä fyysistä kuntoa.”

Kymmenen vuotta veturikuskin työtä tehnyt 
Pasi sanoo tottuneensa epäsäännölliseen kol-
mivuorotyöhön. Työvuorolista annetaan kolmen 
viikon jaksoissa. Yhden työvuoron pituus voi olla 
4–24 tuntia, mutta yhtäjaksoinen ajoaika saa 
maksimissaan olla 3,5 tuntia. Sen jälkeen on oltava 
vähintään 12 minuutin lepotauko.

Lumiukko keskellä rataa
Junankulunvalvonnan ennakkojärjestelmä avustaa 
kuljettajaa kertomalla etukäteen radalla olevista 
poikkeuksellisista hidasteista, mutta kaatuneita 
puita tai ratojen yli hyppiviä eläimiä eivät laitteet-
kaan pysty ennakoimaan. Silloin toimenpiteet 
perustuvat pelkästään kuljettajan omaan näköha-
vaintoon. Tänäänkin fasaanikukko kipittelee aivan 
junan edestä kaikessa rauhassa radan yli.

”Kerran oli mutkan takana kaatunut puu. En 
ehtinyt pysäyttää vaan ajoin yli. Juna pysyi raiteilla 
ja kaikki meni onneksi hyvin. Runko oli käytävä 
korjaamassa pois, jotta se ei olisi haitannut vas-
taantulevaa junaa.”

Hauskin – tai ei niin kovin hauskakaan – tapaus 
on Pasin mukaan ollut yllätyslumiukko keskellä 
toista raidetta. Tarkoitus oli varmaan ilahduttaa, 
mutta tempaus oli Pasin mukaan tosi vaarallinen ja 
typerä. Radalla ei saa kulkea, saati tehdä sinne es-
teitä, vaikka ne sitten olisivatkin ”vain” lumiukkoja.

Pitkän matkan päässä raiteiden vieressä näkyy 
vihreä valo ja kaksi keltaista. Vihreä kertoo, että 
saa ohittaa ja keltaiset valot, että seuraavassa 
opastimessa palaa punainen. Kuski varautuu 
vauhtia hidastamalla.

Junasta toiseen työvuoron aikana
Junakuskit ajavat sekä matkustaja- että tavaraju-
nia. Työpäivän aikana kuski voi hypätä tavaraju-
nasta henkilöjunaan tai päinvastoin, pääsääntöi-

Sähköveturi Sr1:sen maksimituntinopeus on 140 kilometriä tunnissa. Veturin 
moottorin teho on 3100 kW.

Kotimaan raakapuuta kulki 
rautateillä vuonna 2016 kaikkiaan 
hieman yli 10 miljoonaa 
kuutiometriä. Niiden osuus  
VR:n kotimaan kuljetuksista oli  
noin 40 prosenttia.

Metsäteollisuuden puukuljetuksista rautateiden osuus 
on noin viidennes. Keskikuljetusmatka oli rautateillä 
noin 315 kilometriä. Puutavaraterminaaleja ja kuormaus-
paikkoja on tällä hetkellä yhteensä 80.

VR:llä on käytössä sekä diesel- että sähkövetureita. 
Kummillakin ajetaan puutavaraa. Noin 6 000 kilometrin 
rataverkostosta on 55 prosenttia sähköistetty. Säh-
köistämätöntä osuutta on etenkin Pohjois-Suomessa. 
Päivittäin Suomen rautatiekiskoilla liikkuu noin 350 tava-
rajunaa ja lähemmäs 1 200 matkustajajunaa (Helsingin 
lähiliikenne mukaan lukien).

Veturinkuljettajia on kaikkiaan noin 900. Heistä naisia 
on noin 30. Koulutus kestää 9 kuukautta. Viime vuoden 
marraskuussa aloittanut noin 40 oppilaan kurssi val-
mistuu heinäkuun lopussa. Uusi kurssi alkaa elokuussa. 
Hakijoita oli reilusti yli tuhat, joista monivaiheisen valin-
taprosessin aikana seulotaan ”jyvät akanoista”.

Viidennes  
puusta kulkee  
rautapyörillä
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sesti he ajavat kuitenkin jompaakumpaa. Pasi ajaa 
enimmäkseen tavarajunia ja pitää siitä. ”Tavara-
junat ovat ehkä sellaisia rauhallisen miehen junia, 
mutta ei matkustajajunienkaan ajamisessa mitään 
vikaa ole. Tuo työvuoroihin hyvää vaihtelua.”

”Uran alkuaikoina oli matkustajajunan kuljet-
tajan paikalla enemmän ”sukkasillaan”, mutta 
nykyisin fiilis on sama ajaako sitten tavara- vaiko 
matkustajajunaa. Kummassakin työ on tehtävä niin 
hyvin kuin pystyy.”

Veturikuljettajalla ei ole kahta samanlaista 
päivää. Junat vaihtuvat, kuljetettavat tavarat tai 
ihmiset vaihtuvat, työrupeamat vaihtelevat. Välillä 
ajetaan dieselvetureita ja välillä sähkövetureita. 
Dieseleitä on kolmea ja sähkövetureita kahta eri 
mallia. Pasi on saanut tyyppikoulutuksen kahdek-
salle eri mallille.

Pasi lähestyy Kymin liikennepaikkaa. Junan-
kulunvalvonta kertoo, että vaunut viedään poik-
keavaan raiteeseen. Pasi tyhjentää jarrujohdot, 
puutavaravaunujen jarrut menevät päälle. Sitten 
hän hyppää ulos ja kytkee veturit irti vaunuista. 
Laittaa jarrukengät ensimmäisen vaunun ensim-
mäisen pyörän molemmille puolille. Takaisin ohjaa-
moon. Pieni siirtoajo ja siirtyminen etupään veturin 
ohjaamoon. Pelkillä vetureilla takaisin Kouvolaan ja 
ratapihan varikolle. Pasin työvuoro päättyy. Toinen 
vetureista menee huoltoon ja toinen jatkaa samana 
päivänä jo kohti uusia seikkailuja.

KUPLA-sovellus kertoo tietoja junan aikataulusta ja antaa reaaliajassa tiedon siitä, missä juna kulkee. Ruudulle tulevat tiedot myös 
mm. edessä olevista nopeusrajoitteista tai edellä kulkevasta junasta.

Juna kulkee sinne minne kiskot vievät. Ratista säädetään tehoja. Tällä 
kertaa kyydissä on  24-vaunullista havukuitupuuta eli noin 48 puutavararek-
kalastillisen verran.
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Luontovinkki:

Arvokasta lahopuuta
• Hömötiainen on kolopesijä, joka pesii lahoissa 

pystypuissa, etenkin koivupökkelöissä.  
Hömötiaisten kanta on elpymässä, sillä lahopuun 
määrä kasvaa metsissämme. Siitä huolimatta 
paljon on vielä tehtävissä.

• Valtakunnan metsien inventoinneissa lahopuun 
määrää on seurattu 1990-luvun lopulta lähtien. 
Etelä-Suomen metsissä lahopuuta on keskim.  
3,8 m3 ja Pohjois-Suomessa 8 m3 hehtaarilla.

• Metsää ei kannata siistiä puhtipuhtaaksi, kuten 
aikoinaan tehtiin. Jossain vaiheessa oli jopa ohje 
kaataa kaikki pökkelöt turvallisuussyistä.  
Nykyisin lahoavat puut ja valmiiksi lahonneet 
pökkelöt jätetään aina pystyyn.

• Lahopuu sekä pystyssä että maahan kaatuneena 

on arvokasta luonnolle. Neljännes suomalaisen 
metsän lajeista on elämänsä jossain vaiheessa 
riippuvainen lahopuusta. Lahopuun vähäinen 
määrä talousmetsissä on metsälajien merkittävin 
uhanalaisuuden uhkatekijä.

• Lahopuun määrää voi lisätä jättämällä muun 
muassa säästöpuita metsän käsittelyn  
kaikissa vaiheissa. Avainpuulajeja ovat  
haapa, raita ja jalot lehtipuut.

• Lahopuuta tarvitsevat mm. kolopesijät kuten 
linnuista mm. monet tiaiset, pöllöt ja tikat.

• Maassa makaavan lahopuun yli ei ajeta. Rungot 
kierretään tai siirretään pois koneiden tieltä. 
Lahoavat kannot ja oksat ovat myös osa talous-
metsien lahopuuta.
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Iisalmesta lähtöisin oleva Janne (44) on kiertänyt Stora Enson 
metsäkentällä monissa eri tehtävissä. 15 vuoden aikana 
ovat myös kaikki hankinta-alueet etelästä pohjoiseen tulleet 
tutuiksi. Ostomiehen tehtävien jälkeen hän on työskennellyt 
Helsingin metsäpalvelupisteellä, metsäpalvelupäällikkönä, 
operaatiopäällikkönä Pohjois-Suomessa, aluejohtajana 
Karjalassa ja Etelä-Suomessa. Metsäjohtajan tehtävään hän 
siirtyy viestintä- ja asiakkuusjohtajan paikalta. Jannen edel-
täjä Jorma Länsitalo aloitti maaliskuussa koko Stora Enson 
metsäjohtajana, hänelle raportoivat Suomen metsäjohtajan 
lisäksi Ruotsin, Venäjän ja Baltian maiden puunhankintayksi-
köiden johtajat.

Panostusta asiakasymmärrykseen
Asiakasymmärrys, aktiiviset yhteydenotot metsänomistajiin 
ja ympärivuotinen puunkorjuu ovat Partasen mukaan keskei-
siä asioita, joihin Stora Enso panostaa jatkossakin.

Asiakasymmärryksellä hän tarkoittaa sitä, että kaikille ei 
tarjota samaa ”pakettia” vaan pyritään entistä tarkemmin 
tunnistamaan erilaisten metsänomistajien tarpeet ja tavoit-
teet. Uusi metsänomistaja tarvitsee erilaista neuvontaa kuin 
kokenut metsänomistaja, taloudellisia arvoja painottava taas 
erilaista neuvontaa kuin esimerkiksi luontoarvoja painottava.

Metsänomistajalla on monia vaihtoehtoisia kanavia 
metsäasioidensa hoitoon metsäyhtiön kanssa. Henkilö-
kohtainen, kasvokkain tapahtuva yhteydenpito on edelleen 
suosituin, mutta sähköisten kanavien ja palvelujen käyttö 
lisääntyy jatkuvasti.

”Tässäkin kuuntelemme asiakkaiden toiveita. Metsänomis-
taja päättää millä tavoin hän haluaa olla meihin yhteydessä.”

Puutalon rakentaminen paras ilmastoteko
Viime kuukausina on puhuttu hakkuiden kasvattamisen puo-
lesta ja vastaan. Partanen on ehdottomasti puunkäytön ja hak-
kuiden lisäämisen kannalla. Kun metsiä hoidetaan hyvin, ne 
myös kasvavat hyvin, jolloin ne sitovat runsaasti hiiltä ilmake-
hästä. Samaan aikaan kun metsiä hyödynnetään, on Partasen 
mukaan pidettävä huoli myös metsien monimuotoisuudesta.

”Muutama vuosi sitten järjestetyiltä Metsäpäiviltä on jää-
nyt mieleen silloin Vihreiden kansanedustajana olleen Oras 

Tynkkysen lausunto: Suurin ilmastoteko, jonka yksittäinen 
suomalainen voi tehdä, on rakentaa puutalo. Samaa mieltä 
voi olla tänäkin päivänä,” Partanen toteaa.

Virtuaalimetsäkäynnit tulossa
Stora Enso on valppaana mukana digitalisaatiossa. Laser-
keilauksen avulla tarkentuvat metsävaratiedot mahdollistavat 
Partasen mukaan uudenlaisten palvelujen kehittämisen.

”Uusi palvelumuoto voisi olla esimerkiksi virtuaalimetsä-
käynnit. Metsänomistaja ja metsäasiantuntijamme laittavat 
virtuaalilasit päähän ja voivat vaikka metsänomistajan tuvas-
sa lähteä virtuaaliselle metsäkäynnille. Tämä on lähitulevai-
suudessa hyvinkin mahdollista.”

Metsäteollisuuden kasvavan puunkäytön myötä korostuu 
entisestään tarve saada puu tehtaille tasaisena virtana. Met-
säkoneyrittäjiä tarvitaan entistä enemmän ja jotta alalle tulisi 
yrittäjiä, on heille tarjottava töitä ympärivuotisesti.

”Kampanjoimme jatkossa entistä vahvemmin kesäharven-
nusten puolesta ja sen puolesta, että leimikoista saataisiin 
kesäkorjuukelpoisia. Sen takia pyrimme olemaan aktiivisia 
myös metsäteiden ja alemman tieverkoston kunnon kohenta-
miseksi”, Partanen sanoo.

Puunkäytölle vankka ja vakaa perusta
Miltä metsänomistamisen ja puunkäytön tulevaisuus näyttä-
vät Partasesta? ”Suomalainen perheomistukseen perustuva 
metsätalous luo kestävän pohjan metsäteollisuuden toimin-
nalle. Laadukkaan pitkäkuituisen puuraaka-aineen, vakaan 
yhteiskuntarakenteen ja hyvän infrastruktuurin sekä osaavien 
ihmisten takia Suomi on hyvä paikka investoinneille, joten 
suomalaiselle puulle riittää kysyntää.”

Vuosi 2016 oli kotimaisen puunkysynnän ennätysvuosi. 
Tästä vuodesta Partanen odottaa vähintään yhtä vilkasta, jos 
ei vilkkaampaakin vuotta.

”Elämme jo kasvaneen kysynnän aikaa. Viiden vuoden 
takaisiin lukuihin verrattuna kotimaisen puun käyttö on tällä 
hetkellä jo noin 10 miljoonaa kuutiometriä suurempi.”

Vakautta luo myös se, että puunhinta ei heilahtele holtitto-
masti. Puunhinta on jo pitkään kehittynyt vakaasti ja saman 
kehityksen Partanen uskoo jatkuvan tulevaisuudessakin.

Stora Enson Suomen metsäjohtajana aloittanut metsänhoitaja Janne Partanen 
sanoo ensimmäisen työtehtävänsä Kiuruveden ja Pyhäsalmen ostomiehenä 
olleen yksi mieleenpainuvimmista. ”Se oli mukavaa työtä. Hyvä mieli tuli siitä, 
kun sai ratkaistua asiat yhdessä metsänomistajan kanssa niin että puukauppa 
ja -korjuu sujuivat kaikkien kannalta onnistuneesti.”

Ostomiehen työ 
jäi mieleen

Suomen metsäjohtaja Janne Partanen:

Teksti: Anita Illi
Kuva: Ville Männikkö
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Metsämieheksi tai poliisiksi
Partasen suvun miehistä on usein tullut joko poliiseja tai  
metsämiehiä. Jannesta tuli metsämies. Valintaan vaikutti 
myös, että isällä Jouko Partasella oli Iisalmessa pieni puun-
hankintayritys. Sen leivissä Janne oli koulu- ja opiskeluaikoina 
sekä valmistumisen jälkeisen vuoden. Yritys toimitti tukkia 
paikallisille sahoille ja kuitupuu meni Stora Ensolle.

”Ensimmäisiä tehtäviäni oli kulkea moton perässä mittaa-
massa ongenvavalla tukkien pituuksia. Siihen aikaan motossa 
oli pituusmittalaite, mutta kuutiointi tapahtui tienvarsipinoissa. 
Muutamankin kerran joku savolainen vääräleuka kysyi minulta 
”Tullooko kalloo?”, Janne muistelee.

Nastolassa asuvan Jannen perheeseen kuuluvat metsänhoi-
taja Niina-vaimon lisäksi 3-vuotias tytär, 5- ja 8-vuotiaat pojat 
sekä 4 vuotta vanha lintukoira, unkarinvizsla-Torsti.  
Vapaa-ajanvietto-ongelmia ei siten ole.

”Lasten kanssa puuhastelu on paras keino työpäivästä ja 
–viikosta palautumiseen. Sen lisäksi on tietysti Torstin kanssa 
aamulla kävely- ja illalla kävely- tai juoksulenkki.”

Pidemmillä vapailla Partaset voivat harjoittaa käytännön 
metsätaloutta Iisalmessa sijaitsevalla 60 hehtaarin  
metsäpalstallaan.
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Itärajan läheisyydessä kovakuoriaistutkijoiden 
Jussi Vilénin ja Tom Clayhillsin haaveihin tarttuu 
usein Suomessa uusia hyönteislajeja.
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Kaksi miestä kulkee 
hakkuuaukon laitaman 
ruohikossa haaveja heilutellen. 
Välillä he pysähtyvät tutkimaan 
saalista: Haavista löytyy valtava 
määrä erikokoisia, -värisiä ja 
-lajisia ötököitä.

Ötökkä-
jahdissa

Turun yliopiston vieraileva tutkija Tom Clayhills 
ja tutkimusassistentti Jussi Vilén Helsingin 
yliopiston Lammin biologiselta asemalta ovat 
mielipuuhansa parissa: keräämässä hyönteisiä 
omiin tutkimuksiinsa ja toisille tutkijoille — ja täysin 
vapaaehtoisesti, ilman palkkaa ja kulukorvauksia.

Haavin pohjalta heinän kukintojen seasta 
löytyy mm. erilaisia luteita, kaskaita, leppäkerttu-
ja, kärsäkkäitä, lehtikuoriaisia jne… Haavimisen 
tuloksia miehet eivät kirjaa ylös sen kummemmin. 
He katsovat vain mitä löytyy ja päättävät otetaan-
ko joku hyönteinen talteen vaiko ei.

Sen sijaan hakkuuaukon säästöpuihin kiinni-
tetyt pyydykset ns. ristikkoikkunaloukut miehet 
tyhjentävät ja siivilöivät talteen kaikki pyydysten 
purkkeihin pudonneet hyönteiset. Syksyn ja talven 

Teksti: Anita Illi
Kuva: Tommi Kähärä
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pimeinä iltoina harsopussit avataan ja niiden 
sisältö tutkitaan tarkkaan. Tom ja Jussi tutkivat 
nimenomaan kovakuoriaisia. Muut hyönteiset ku-
ten kärpäset ja pistiäiset, miehet toimittavat muille 
tutkijoille. Kun isommat, silmin nähtävät eliöt on 
eroteltu, käyvät he sisällön läpi vielä mikroskoo-
pilla, jolloin sieltä erottuvat kaikkein pienimmätkin 
kääpiökuoriaiset.

Lahottajajärjestelmän merkittäviä osasia
Touko-kesäkuussa pyydyksiin tarttuu runsaasti 
hyönteisiä. Keskikesän saaliit ovat yleensä pie-
nempiä. Hyönteistutkijoiden silmin metsäluontokin 
näyttää hieman erilaiselta kuin muiden ihmisten. 
Miehet havaitsevat hetkessä heinän korressa 
nahkaansa luovan luteen tai maassa mönkivän 
toukan. ”Me alan harrastajat huomataan nämä vä-
hän erilailla kuin muut ihmiset”, Tom nauraa. ”Kun 
tätä tekee riittävän pitkään, oppii myös näkemään 
muutokset: Miksi joku on hävinnyt joukosta tai 
mikä on uutta.”

Metsissä on valtava määrä erilaisia hyönteisla-
jeja. Pelkästään kovakuoriaisia on noin 2500 lajia. 
Osa ötököistä on näkymättömissä heinikon ja 
lehtien seassa tai kaarnan onkaloissa, osan huo-
maa tavallinenkin metsässä kulkija, kun kärpänen, 
leppäkerttu tai muu lentävä otus haluaa tehdä 
lähempää tuttavuutta.

Mikä merkitys näillä pienillä eliöillä on metsän-
omistajan ja metsien kannalta? Tarvitaanko ihan 
välttämättä kaikkia? ”Tarvitaan. Puuta ravintonaan 
käyttävien kuoriaisten tehtävänä on käynnistää 
ja olla osaltaan auttamassa orgaanisen ainek-
sen kuten puiden, kantojen ja hakkuutähteiden 
lahoamista. Lahoamisen kautta taas sitoutuneet 
ravinteet vapautuvat seuraavien puusukupolvien 
käytettäväksi”, Tom muistuttaa.

Hän kertoo tarinan Australiasta, johon aikoi-
naan vietiin lehmiä, lampaita ja kameleita. Kun 
maanosassa ei luonnostaan ollut näiden eläinten 
jätösten hajottajia, meinasivat australialaiset jou-
tua vaikeuksiin lantakasojensa kanssa. Oikean-
laiset lantakuoriaiset rahdattiin sitten tilanteen 
pelastajiksi onnistuneesti Etelä-Afrikasta.

Haapa on monen kuoriaislajin koti
Hakkuuaukon laidalla, Lappeenrannan Kuurman-
pohjassa, on kituliaita ja puolittain jo kaatuneita 
vanhoja koivuja. Miehet ovat mielissään, sillä niistä 
tulee hyviä ruoka- ja pesäpuita hyönteis-, kääpä- 
ja muille lahottajasienilajeille.

”Metsänomistajat, säästäkää haavat sekä 
elävät että kuolleet! Niillä ei ole metsänomistajan 
talouden kannalta suurta merkitystä, mutta met-
sän pieneliöille niillä on hirveän suuri merkitys”, 
Tom ja Jussi toivovat.

He myöntävät, että metsien käsittely on muut-
tunut hyönteisten kannalta hyvään suuntaan mm. 
haapoja ei hävitetä enää yhtä systemaattisesti 
kuten aikoinaan tehtiin. Nyt lahopuut ja pökkelöt 
jätetään aukoille.

”Monet lajit kuten isot jäärät ovat palanneet 
jättöhaapojen ansiosta. Myös Suomesta jo välillä 
hävinnyt lattatylppö on palannut idän kautta  
meille takaisin.”

Miesten mukaan on tärkeää, että metsässä on 
runsaasti lahoamisen eri vaiheissa olevia puita. 
Kullekin vaiheelle on omat eliölajinsa. Haapa on 

Pyydykset tyhjennetään kerran kuussa. Niissä ei käytetä houkutusaineita, 
kuollut puuaines houkuttelee ötököitä, jolloin ne lentävät pleksi-siivekkeisiin 
ja putoavat purkkiin. Purkissa oleva suolaliuos toimii säilöntäaineena pitäen 
hyönteiset tuoreena. Cd-romppu on hirvikarkoite.
Haavat ovat luonnon lahottajajärjestelmän kannalta oleellisen tärkeitä puita.
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erityisen tärkeä, mutta myös muut lehtipuut, kuten 
raita ja koivu ovat kotina monille kovakuoriaisla-
jeille. Useinkin hyvin pienialaisten lehtokohteiden, 
varsinkin lehmuslehtolaikkujen säilyttäminen olisi 
toivomuslistalla heti toisena.

Paluumuuttajia ja uusia lajeja
”Kaakonkulma on erinomainen tutkimuskohde. 
Idän vaikutus näkyy selvästi. Itärajan takaa Kan-
nakselta ja kauempaakin Venäjältä tulee runsaasti 
hyönteisiä. Ja sitä mukaan kun ilmasto lämpenee, 
tulee sieltä entistä enemmän sekä paluumuuttajia 
että uutta lajistoa”, Tom kertoo.

Tom sanoo aloittaneensa hyönteisten kerää-
misen ja tarkkailun opiskeluaikanaan 1960-luvun 
lopulla. Silloin oli vielä erittäin harvinaista, jos Suo-
mesta löytyi meille uusi kovakuoriaislaji. ”Joskus 
1990-luvun puolivälin jälkeen alkoi tulla joka vuosi 
jopa kymmenen uutta lajia. Nyt niitä tulee jatku-
vasti. Osa leviää muualle Suomeen nopeastikin, 
osa hitaammin ja osa vain käväisee meillä.”

Tom ja Jussi ovat keränneet näytteitä Kaak-
kois-Suomesta vuodesta 2005 lähtien, mutta 
viimeiset neljä vuotta toiminta on ollut säännöllis-
tä. Tutkijan unelma toteutui, kun miehet löysivät 
kesän 2016 alussa jopa tieteelle aiemmin tunte-
mattoman kovakuoriaislajin. Suomalaista nimeä 
ei tällä puna-mustakirjavalla otuksella vielä ole, 
mutta latinalaiseksi nimekseen se sai Glischrochi-
lus tremulae. Tomin mielestä sen suomenkieliseksi 
nimeksi sopisi hyvin haapamäihiäinen.

Tom on vuosien ajan tutkinut kovakuoriaisia 
myös Ahvenanmaalla. Idän lisäksi toinen muutto-
reitti on Tanskan ja Etelä-Ruotsin kautta Suomeen. 
Jussilla on pyydyksiä pysyvämmin Hämeenkos-
kella ja Lammilla.

Viranomaisilta enemmän tiukkuutta
Jussi ja Tom käyvät kokemassa pyydyksen-
sä kerran kuussa toukokuun alusta syyskuun 
alkupuolelle. Kuurmanpohjassa on seitsemän 
ristikkoikkunaloukkua. Kaikkiaan pyydyksiä on 
Lappeenrannan alueella neljässä eri paikassa, 
yhteensä 34 kappaletta.

Meidän luonnollemme vaarallisia lajeja miehet 
eivät vuosien varrella ole onneksi havainneet. Ne-
kin ovat toki uhkaamassa. Tomin mielestä viran-
omaisten leväperäisyys oli syynä mm. lehtipuita 
tehokkaasti tuhoavan aasianrunkojäärän maihin-
nousuun. Se saatiin onneksi eliminoitua.

”Vaaralliset vieraslajit tulevat usein kiinalaisten 
puisissa pakkausmateriaaleissa. Tämä on tiedetty 
ainakin 20 vuotta. Jos pakkaukset poltettaisiin heti 
ja niissä olleet tuotteet siirrettäisiin vastaanottajan 
toimesta kotimaisiin pakkauksiin, ei ongelmaa 
olisi”, Tom ehdottaa.

Luontaisista tuhoa aiheuttavista lajeistamme 
kuten kaarnakuoriaisista ei Tomin mukaan päästä 
koskaan eroon. Niiden kantoja säätelevät kui-
tenkin mm. muurahaiskuoriaiset. ”Pieneliöiden 
maailmassa pätee lainalaisuus, että jos on jotain 
syötävää, niin joku syö sitä!”

Erilaiset taudit ja loiset pitävät normaalisti huol-
ta siitä, että mikään hyönteispopulaatio ei pääse 
kasvamaan haitallisen suureksi. Kirjanpainaja-
kannat ovat lisääntyneet myrskytuhojen jälkeen 
ja levinneet terveisiinkin puihin heikkokuntoisten 
puiden puuttuessa.

Tutkijoiden välineistö: muovipurkki, johon harsopussit laitetaan, siivilä ja 
harsokangasta, kumilenkkejä, hyönteispurkkeja, vesi-suolaliuoskanisteri.

Luteet luovat ”nahkansa” viisi kertaa kesän aikana. Tässä on menossa 5. eli 
viimeinen muodonmuutosvaihe, jonka jälkeen lude on aikuinen.

Kimalaiskuoriainen on yleinen laji koko Suomessa. Sen toukat elävät lahos-
sa puussa, etenkin koivussa.
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Ei pää punaisena 
huhkimista

Teksti: Anita Illi
Kuvat: Ville Männikkö

Ammattilainen on aina ammattilainen, 
mutta Stora Ensolle metsäpalvelutöitä 
tekevän Alessian Niclas Boström panee 
vielä paremmaksi: uusia ideoita, van-
hojen terästämistä, ammattiylpeyttä ja 
kaiken päälle halu näyttää osaamistaan 
myös somessa. Alessia Oy Ab:lla on 
omat facebook-sivut.

”Ammattiylpeyttä on oltava, että 
kehtaa näyttää mitä tekee”, Niclas 
sanoo. ”Tämä on taidetta!” hän jatkaa 
ja vinkkaa iloisesti silmää. Työmaalla 
mukana olevasta tablettitietokoneesta 
hän voi tarkistaa istutustyömaiden pe-
rustiedot, seurannan, varastotilanteen 
ja taimisiirrot työmaalta toiselle. Känny-
källä voi kuvata vaikka videoita.

Varusteet ja ohjeet
Aloitetaan ensin varusteista. Niclas 
esittelee uudenlaiset ”taimivakat” eli 
kankaasta tehdyt laukut, jotka ovat 
istuttajan kummallakin kyljellä. Yhteen 
laukkuun mahtuu taimilaatikollisen ver-
ran taimia eli keskimäärin 72. Selässä 
on reppu letkullista juomapussia varten. 
Letkusta voi työn lomassa hörppiä 
juotavaa. Asianmukaiset hanskat, 
sillä tukkimiehentäin torjunta-aineella 
käsiteltyjä taimia ei saa koskea paljain 
käsin. Tukevat kengät ja lippis sekä ne-
limetrinen teleskooppiongenvapa. Sillä 
voi lisää taimia hakiessaan pyörähtää 
pari koealaa ja tarkistaa oikean taimi-
tiheyden. Kuusella se on tällä alueella 
1 800 tainta hehtaarilla, joten pyöräh-
dysalalla tulisi olla 9 tainta.

”Vichyhörppy silloin tällöin ja kunnon 
eväät, sillä ravinnosta ja kivennäistasa-
painosta on istuttajan pidettävä hyvä 
huoli. Työt aloitetaan keväällä hitaasti. 
Ammattilaisenkin pitää ensin lämmitel-
lä, jotta lihakset eivät kipeydy.”

Niclaksella on aina mukana laminoitu 

”istuttajan käsikirja” toimintaohjeineen, 
siitä voi tarkistaa oikeat menetelmät ja 
hakea tietoa vaikka tukkimiehentäistä. 
Alessian työntekijöiden on oltava perillä 
mitä tehdään ja miksi.

Alessian yksi erikoisuus on taimien 
kuljettamista varten modifioitu mönkijä. 
Mönkijän kuljetustilassa on kehikot, joi-
hin mahtuu 12 taimilaatikkoa eli yhteen-
sä noin 900 tainta. Pulkkamainen alusta 
liukuu kevyesti kivien ja kantojen yli.

Taimi riittävän syvälle
Ja sitten itse työ. Taimet on istutettava 
riittävän syvälle. Maata on tultava juuri-
paakun päälle vähintään 3 senttimetriä. 
Kuusen taimesta ei tarvitse näkyä kuin 
pieni latvatupsu. Riittävän syvälle sen 
takia, että juurten on ulotuttava mät-
tään humuskerrokseen. Maatuessaan 
humuskerros vapauttaa taimen  
juurille ravinteita.

”Mätäs on kuin kinkkukerrosvoi-
leipä”, Niclas näyttää ja laittaa kädet 
yhteen. ”Hanskojen valkoinen osa 
kuvaa kivennäismaata ja kämmenpuoli 
kunttakerrosta. Taimen juuripaakun on 
päästävä kunttakerrokseen.”

Taimi istutetaan keskelle mätästä, 
jolloin se on parhaiten suojassa  
tukkimiehentäiltä.

”Tukkimiehentäi on taimien vihollinen 
numero 1! Onneksi se potee ”torikam-
moa” eikä mielellään lähde kävelemään 
aukealla kivennäismaalla lintujen syötti-
nä”, Niclas havainnollistaa.

Stora Enso lupaa taimet maahan 
vuoden sisään hakkuun päättymisestä 
tai hakkuutähteiden korjuusta. Tukki-
miehentäin tuhoriskin takia maanmuok-
kaus pyritään aina ajoittamaan syksyyn 
ja istutus vasta seuraavaan kevääseen 
tai syksyyn. Pihkan tuoksu houkuttelee 
tukkimiehentäitä, jolloin liian nopea 

Työstään ja sen kehittämisestä innostunut metsäpalveluyrittäjä, 
inkoolainen Alessia Oy Ab:n Niclas Boström ei ole vanhoihin kaavoihin 
kangistunut vaan uusia tuulia puhaltaa taimien istutuksessakin.

Ammattilaiselta sujuu istutus

uudistamisketju ei ole järkevä.
”Muokkaus ja istutus samana kevää-

nä ei ole viisasta, sillä tukkimiehentäit 
tulevat sellaisella joukolla, että voi yhtä 
hyvin heittää taimet roskiin ja lähteä Kar-
jaan Shellille kahville”, Niclas selittää.

Muokkaajan rooli tärkeä
Maan muokkaaja on avainhenkilö. 
Istutuksen onnistuminen riippuu paljolti 
siitä, miten hyvin maanmuokkaus teh-
dään. Mättäiden tulee olla kunnollisia, 
riittävän korkeita ja oikeassa paikassa. 
Kun kuusta istutetaan 1 800 tainta heh-
taarille, on muokkaajan tavoite 2 000 
mätästä hehtaarille. Hieman  
ylimääräistä siis.

Inkoon seudun maapohjat ovat usein 
savimaita. Istutustyöt alkavat niiltä, sillä 
savimaat kuivuvat muita maapohjia 
nopeammin. Ammatti-istuttaja istuttaa 
1 000–2 000 tainta päivässä. Yrittäjä 
hakee välivarastolla sulatettuja taimia 
päivän tai parin tarpeen kerrallaan.

”Metsänomistajalle sanoisin, että 
käykää vähintään kerran kesässä 
tarkistamassa onko taimikossa kaikki 
hyvin. Ja hoitakaa niitä, jotta istutus ei 
mene hukkaan”, Niclas muistuttaa.

• Laatutakuu – uudistamisesta vastaavat 
ammattilaiset Hyvän metsänhoidon suosi-
tuksia noudattaen.

• Hintatakuu – hinta pysyy samana teh-
dään työt sitten vaikka muutaman vuoden 
päästä.

• Aikataulutakuu – uudistaminen alkaa 
yhden vuoden sisälle hakkuiden päättymi-
sestä tai energiapuun kuljetuksesta.

Stora Enson kolmen 
takuun istutuspaketti
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Alessia käyttää erikoisvarusteltua mönkijää taimien 
kuljetukseen tien varresta työmaalle. Mönkijän tava-
ratilan kehikkoihin mahtuu taimia kerrallaan  
12 laatikkoa.

Fin Forelian Nurmijärven taimitarhalla kasvatettu 
yksivuotias kuusen keskipaakkutaimi sujahtaa potti-
putkesta keskelle mätästä ja oikeaan syvyyteen.

Istutusputki on asennettava siten, että taimi tulee 
riittävän syvälle. Juuripaakun päälle on jäätävä maata 
vähintään kolme senttimetriä.

Istuttajan työkuntoa pitää yllä kunnon eväät ja  
nestetasapainosta huolehtiminen.
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• Kuusisahatavaraa, 260 000 m3/v
• Valkaisematonta sulfaatti- 

selluloosaa, 310 000 t/v
• Pakkauskartonkia, 390 000 t/v
• Viilupuulevyjä, 100 000 m3/v
• Puun käyttö, 2,1 milj.m3/v

Mitä Varkauden  
tehtailla tehdään
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Keskus- 
konttorille  
uusi elämä
Tyhjilleen jäänyt Varkauden tehtaiden keskuskonttori 
muuttuu varkautelaisten uudenlaiseksi 
kohtauspaikaksi sitä mukaa kuin uusien omistajien 
lukuisat ideat ehtivät toteutukseen asti.

Keskuskonttori ehti tulla tutuksi sa-
doille tehtaan palveluksessa olleille 
ja viimeksi metsäosaston Varkauden 
hankintatoimiston työntekijöille sekä 
alueen metsänomistajille. Parin vuoden 
kuluttua metsäosaston huoneiden on 
tarkoitus olla majoituskäytössä.

Vuoden alusta alkaen konttorissa 
ovat häärineet Roomasta Varkauteen 
muuttaneet Katja Torvikoski ja Luca 
Calzavara. He ostivat konttorin Stora 
Ensolta. Vierailijoille ovet avautuivat 
huhtikuun alussa. Silloin konttorin au-
lassa alkoi toimia kahvila.

Torvikosken mukaan ideat ja suun-
nitelmat rakennusten uudesta käytöstä 
elävät koko ajan. Suunnitelmissa on 
avata mm. hostelli, aurinkoterassi, 
viinibaari, holvisauna, lähituotekaup-
pa, kokoustiloja sekä tiloja eri alojen 
toimijoille. Ensimmäisenä talossa aloitti 
autovuokraamo toukokuun alussa.

Rakennettu vuonna 1840
Keskuskonttori jakaantuu kahteen 
osaan, puurakenteiseen valkoiseen 
alkuperäiseen osaan ja myöhemmin ra-
kennettuun punatiiliseen arkistosiipeen. 
Neliöitä on yhteensä 1 900. Maamerk-
kinä toimivat taustalla olevat tehtaan 
korkeat piiput, jotka näkyvät  
kaikkialle kaupunkiin ja kauas  
lähiympäristöönkin.

Puurakenteinen osa on rakennettu 
vuonna 1840. 200-vuotisjuhlia Torvikos-
ki ei vielä lupaa, mutta sanoo tähtää-
vänsä siihen, että konttori sykkii täyttä 
elämää silloinkin.

”Meille tämä on useamman vuoden 
projekti. Haluamme tehdä konttorista 

paikan johon varkautelaisten, vierailijoi-
den, majoittujien ja eri alojen toimijoi-
den on helppo tulla”, hän suunnittelee.

Torvikosken mukaan vierailijat löy-
sivät paikan heti alkuunsa. Jo ensim-
mäisen kuukauden aikana heitä kävi 
Mikkelistä, Kuopiosta ja lähikunnista. 
Vierailijat haluavat verestään  
konttoriin liittyviä muistoja ja jakaa  
niitä jälkipolvilleen.

”Haluamme tutustuttaa kävijöitä 
tehtaan ja kaupungin historiaan. Ke-
räämme ihmisiltä muistoja ja tarinoita 
vanhoilta ajoilta näytille rakennukseen”, 
Torvikoski toteaa.

Kahvilatilan lisäksi vierailijat pääse-
vät tutustumaan konttorin huoneisiin 
kesän ajan. Huoneet on kalustettu van-
hoilla kalusteilla. Seinille on ripustettu 
satavuotiaan Suomen kunniaksi 100 
tehtaan ja keskuskonttorin elämästä 
kertovaa valokuvaa.

Muutokset vanhaa kunnioittaen
Torvikoski kehuu rakennusten olevan 
hyvässä kunnossa. Remontointia on 
silti luvassa ainakin seuraavaksi pa-
riksi vuodeksi. Ensimmäisenä alkoivat 
tiiliosan muutostyöt. Syksyllä alkaa 
puurakennuksen remontointi hostelliksi.

”Tavoittelemme 1930-luvun hen-
keä. Vanhaa käytetään niin paljon kuin 
mahdollista, kierrätetään ja hankitaan 
kalusteita kirpputoreilta. Esimerkiksi 
arkistosiiven puisista arkistohyllyistä 
rakennetaan viinibaarin kalusteita”, 
Torvikoski kertoo. 

Lisää kuvia lehden nettiversiossa 
Punamustan Lukusalissa.

Teksti: Heikki Rönkä
Kuvat: Sami Saarenheimo
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Terve Metsä kunnioittaa Suomen sata vuotista 
taivalta julkaisemalla tämän vuoden aikana neljän 
jutun Suomi 100 vuotta-sarjan. Tämä toinen kirjoi-
tus on syntynyt Suomen Metsämuseo Luston mu-
seoisäntä Eero Knaapin, Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) tutkijoiden Tuija Arosen, Matti Haapasen ja 
Timo Saksan haastattelujen pohjalta.

Maalausten autiot maisemat
Zachris Topelius kirjoitti 1800-luvun lopulla julkais-
tussa Maamme-kirjassa Suomen metsistä: ”Ei yk-
sikään maa tarvitse niin paljon metsää kuin Suomi, 
eikä yksikään kansa käytä metsää niin huonosti 
kuin Suomen kansa.” Topelius oli oikeassa, joskin 
ajatteli asiaa jonkin verran erilailla kuin me nykyisin 
ajattelisimme huonosta metsänhoidosta. Yhtä 
kaikki lopputulos oli sama: metsävaramme väheni-

vät ja metsämme olivat rapistumassa.
Maamme-kirjan kuvitus kertoo karua kieltään. 

Maisemat olivat vuosisadan alussa paljaita. Kau-
punkien ympäristöjen lähimetsät oli hakattu polt-
topuiksi ja rakennushirsiksi. Metsää kaatui surutta, 
sillä metsät eivät olleet kenenkään omaisuutta. 
Kaskeaminen, laiduntaminen ja tervanpoltto hä-
vittivät metsiä. Samoin määrämittahakkuut. Paras 
puusto, myös perimältään, vietiin metsistä.

Metsien hävittämistä yritettiin lopettaa lain voi-
malla jo vuonna 1886, mutta syrjäisillekin salomail-
le uudet ajatukset juurtuivat vasta vuosikymmeniä 
myöhemmin. Sitä ennen piti joukon valtakunnan 
arvostetuimpia metsätieteilijöitä ärähtää ja antaa 
harsintajulkilausuma vuonna 1948. Metsien huono 
tila säikäytti suomalaiset lopulta hoitamaan ja 
huolehtimaan ainoasta, uusiutuvasta aarteestaan. 

Suomen metsissä piilee hämmästyttävä potentiaali. 
Nimenomaan piilee. Metsän kasvatus vaatii jatkossakin 
kovaa työtä. Kovaa työtä on vaatinut myös metsiemme 
vuotuisen kasvun nosto itsenäisyyden alun noin 50 
miljoonasta nykyiseksi 105 miljoonaksi kuutiometriksi.

Rahkeissa 
riittää varaa

Teksti: Anita Illi
Kuvat: Kimmo Rampanen/Vastavalo, Erkki Oksanen/Luke ja Olli Heikinheimo/Metlan kuva-arkisto/Luke
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Valtiovalta käynnisti nykyistä Kemeraa edeltäneet 
määräaikaiset TEHO- ja MERA-metsänparan-
nus- ja rahoitusohjelmat. Rahoituslait muutettiin 
pysyviksi vuodesta 1967 alkaen.

1970-luku oli käännekohta
Sadassa vuodessa metsämme ovat muuttuneet 
täydellisesti. Metsiemme puumäärä on lähes 
kaksinkertaistunut. Puuston vuotuinen kasvu on 
sotien jälkeiseltä, vajaan 50 miljoonan kuutio-
metrin tasosta noussut tämän päivän noin 105 
miljoonaksi kuutiometriksi.

1970-luku oli käännekohta, jonka jälkeen uudet 
hakkuumenetelmät sekä metsien parempi hoito 
ja parannustyö alkoivat näkyä metsissämme. 
Vajaatuottoisia puustoja uusittiin, metsien ikära-
kenne alkoi nuortua, kuutiomäärät hehtaaria kohti 
kasvoivat, suometsiä ojitettiin ja puustoja lannoi-
tettiin. Metsien kasvu lähti rivakkaan nousuun. Jos 
puuston keskitilavuus jäi 1970-luvun alussa vain 
75 kuutiometriin hehtaarilla, on puita tänä päivänä 
hehtaaria kohti reilut 110 kuutiometriä. Myös laa-
dullisesti metsämme ovat hakkuutapojen muutos-
ten ansiosta jo paljon paremmassa kunnossa kuin 
sata vuotta sitten.

Osa puuston kasvun lisäyksestä on viime vuo-
sikymmeninä ollut myös ilmaston lämpenemisen 
ansiota. Luken tuore tutkimus arvioi osuudeksi 
kangasmailla jopa 37 prosenttia. Turvemaatkin 
huomioituna osuus lienee noin kolmannes.

150 miljoonaa on seuraava tavoite
Puun tarve on biotalouden kynnyksellä selvässä 
nousussa. Puun erinomaisten ekologisten omi-
naisuuksien takia puulla on tulevaisuudessa hyvät 
mahdollisuudet korvata monia uusiutumattomia 
fossiilisia raaka-aineita.

Luken tutkijat puhuvat jo 150 miljoonan kuutio-
metrin vuotuisesta kasvutavoitteesta (Metsä150). 
Tämä taso voidaan saavuttaa 2060-luvulla, jos 
käytetään tehokkaasti - niillä alueilla, joilla se on 
järkevää – tälläkin hetkellä jo tiedossa olevia par-

Harvinainen kuvapari, joka kertoo hyvin metsissämme vuosikymmenten aikana 
tapahtuneen muutoksen. Kuvauspaikka on Heinäveden Petruma. Yllä olevan 
kuvan on 1910-luvulla ottanut edesmennyt professori, Metsäntutkimuslaitoksen 
johtaja Olli Heikinheimo. Uudempi, Erkki Oksasen (Luke) ottama kuva samasta 
paikasta, on vuodelta 1994. Etualalta kaadettu puusto mahdollisti kuvaamisen.
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haita metsienuudistamis- ja käsittelymenetelmiä, 
luonnon monimuotoisuuden tarpeita  
silti unohtamatta.

Täsmämetsätalous nouseva trendi
Puhutaan räätälöidyistä kasvatusmalleista, ns. 
täsmämetsätaloudesta, siihen jo nykyisin käytet-
tävissä oleva valtava tietomäärä antaa mahdolli-
suuden. Tarkan tiedon avulla voidaan kasvattaa 
entistä paremmin metsiä, kasvupaikan puuntuot-
tokyky parhaiten hyödyntäen.

Tietoa on kasvupaikkojen vaihtelusta, maala-
jeista, pinnanmuodoista jne. – ja tiedon määrä vain 
kasvaa. Metsässä voidaan tarkemmin silloin valita 
hyvän tuloksen tuottavat kohteet, joihin kannat-
taa panostaa ja jättää aktiivisen puuntuotannon 
ulkopuolelle alueet, joihin panostaminen ei anna 
vastaavaa tulosta.

Tarkat olosuhdetiedot voidaan hyödyntää 
esim. puulajivalinnassa ja kasvattaa sitä puulajia, 
mikä parhaiten kasvaa missäkin kohdassa, myös 
isompien kuvioiden sisällä. Taimikonhoito tehdään 
vain siellä missä se on tarpeen ja taimikonhoidon 
ajoitus tarkentuu.

Metsät kaipaavat jatkossakin kustannusteho-
kasta, oikea-aikaista metsänuudistamisketjua 
sekä taimikonhoidon ja harvennusten oikeaa 
ajoitusta. Kasvua voidaan lisätä lannoituksella, 
jota kohtaan kiinnostus on jälleen kasvamassa. 
Kiertoajat lyhenevät entisestään sekä metsän-
kasvatuksen että jalostetun viljelymateriaalin 
käytön ansiosta. Etelän kuusikot voidaan uudistaa 
parhaimmillaan 50–60 -vuotiaina ja koivikot 40–50 
-vuotiaina. Laadukkaan mäntytukin kasvatus vie 
pidempään ja sen kiertoaika säilynee nykyisellään.

Metsä150-hankkeen ajatus on tehostaa ta-
lousmetsien kasvua metsänkasvatuksen keinoin 
vähintään lisääntyvän puunkäytön verran. Näin 
olisi mahdollista tuottaa enemmän raakapuuta 
nykyisellä tai jopa pienemmällä talousmetsien 
pinta-alalla. Puuston kokonaismäärä ei vähenisi 
eivätkä lisääntyvät hakkuut vähentäisi  

metsien kokonaishiilivarastoja.

Metsänjalostus jatkaa siitä  
mihin muut jäävät
Kun metsänhoidon ja -parannuksen keinovalikoi-
mat on käytetty, riittää jalostuspuolella metsien 
geeniperimän kautta vielä paljon ammennettavaa. 
Pitkälle jalostetulla viljelymateriaalilla voidaan 
metsien kasvua nostaa vielä nykyisiä tavoitteita 
huomattavasti korkeammalle. Metsänjalostuksen 
arvioidaankin nousevan tärkeimmäksi puuston 
kasvun lähteeksi kuluvan vuosisadan  
jälkipuoliskolla.

Usein unohtuu, että olemme metsäpuilla vasta 
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Suomalaisten puun käyttö on vankasti kestävällä pohjalla. 
1970-luvulta alkaen metsiin on alkanut jäädä puuta enemmän 
kuin sitä käytetään.  2000-luvulla kasvun ja poistuman ero on 
ollut reilun 30 miljoonan kuutiometrin luokkaa per vuosi.

Suomen metsien kasvun ja poistuman 
suhde itsenäisyyden alusta lähtien
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jalostuksen alimmilla askelmilla. Siemenviljelyksiä 
päästiin perustamaan luonnosta valittujen parhai-
den puiden, ns. pluspuiden vartteilla 1960-luvulla. 
Niiden siementuotanto alkoi männyllä 1980-luvun 
ja kuusella 1990-luvun alussa. Siemenviljelys-
siementä on siitä asti käytetty metsänviljelyssä 
1,5 miljoonan hehtaarin alalla eli vasta noin 7 
prosentilla koko metsäpinta-alasta. Vanhimmat 
näistä puustoista ovat siten vielä noin 40-vuotiai-
ta. Osuus on vielä pieni, mutta harvoissa maissa 
ollaan lähellekään tätä tasoa.

Taimitarhakylvöihin käytetystä siemenestä on 
osa vielä ns. metsikkökeräyssiementä. Jalostettua 
siemenviljelyssiementä on viime vuosina ollut noin 
kolme neljäsosaa tarpeesta. Männyllä siemen-
viljelyssiemenestä on puolet jo 1,5-polven ns. 
valiosiementä. Ensimmäisen polven jalostussie-
menillä saadaan 10–15 prosentin lisäys runkopuun 
keskituotokseen, kun pidemmälle jalostetulla 
valiosiemenellä vastaava parannus on jo  
20–25 prosenttia.

Viimeistään 2030-luvulla valiosiementä riittää 
Etelä-Suomessa kaikkiin taimitarhakylvöihin. 
Seuraavan askelman eli toisen polven siemenvil-
jelyssiementä on mahdollista saada 2030-luvun 
lopulla, kunhan siemenviljelykset perustetaan 
ajallaan. Puuntuotos paranee joka askelmalla, 
mutta jalostaja ei tavoittele vain parempaa kasvua, 
vaan myös entistä parempaa laatua ja kestävyyttä 
ilmastonmuutoksien varalle. Jalostus pystyy so-
peuttamaan puut muuttuvaan ilmastoon kuitenkin 
nopeammin kuin luonto itse.

Peltokasvien puolella käyttöön otetut uudet me-
netelmät siirtyvät tulevaisuudessa myös metsä-
puiden jalostukseen. Puiden perimäaines opitaan 
tuntemaan paremmin, joka mahdollistaa perimään 
perustuvan valinnan. Molekyyligenetiikka avaa tut-
kijoiden mukaan uusia näkökulmia metsänkasva-
tukseen. Kuten myös kasvullinen lisääminen, joka 
hakee vielä läpimurtoa taimitarhamittakaavaisen 
tuotantomenetelmän kehittämiseksi.

Metsänkuva muuttuu  
tulevaisuudessa
Metsänkuva on muuttunut sadan vuoden aikana ja 
muutos jatkuu tästä eteenpäinkin. Luonto muuttuu 
ilman meitäkin – halusimme sitä tai emme.

Metsien käsittelyn kirjo mitä todennäköisimmin 
laajenee tulevina vuosikymmeninä. Muutokseen 
vaikuttavat mm. se, missä muodossa ja minkälais-
ta raaka-ainetta tulevat puunjalostajat tarvitsevat. 
Tarvitaanko esimerkiksi puiden neulasia, oksia vai 
runkopuuta. Laadukasta tukkipuuta  
tarvitaan kuitenkin seuraavat satakin vuotta.  
Metsien kasvatus tähtää silloin jatkossakin tukki-
puukokoiseen puustoon.

Voi myös olettaa, että metsänomistajat hyö-
dyntävät heille suotua valinnanvapauttaan entistä 
laajemmin. Osa metsänomistajista painottaa kan-
nattavuutta ja puuntuotantoa, osa metsien muita 
arvoja. Ääripäät erkaantuvat toisistaan.

Metsänuudistamis- ja hoitotöiden koneellis-
taminen tulee myös muuttamaan metsänkuvaa. 
Taimikonhoidon jälki voi olla silloin hieman erilai-
nen kuin yksin puin käsittelyä käyttävän metsurin 
jälki. Metsänkuvaan vaikuttavat myös mahdolliset 
maksimaaliseen biomassatuotantoon tähtäävät, 
”ylitiheitä metsiköitä” kasvattavat metsänomista-
jat tai hieskoivua tai pajuja viljelevät lyhytkierto-
viljelijät. Monet ratkaisut riippuvat myös tulevista 
poliittisista päätöksistä.

Muuttujia on  
monta
Pari muuttujaa ei riitä, kun puhutaan metsänkas-
vusta ja -kasvatuksesta. Vaikka ilmasto todennä-
köisesti lämpenee, voivat tuhot myös lisääntyä. 
Minkälaiset ihmiset metsämme omistavat tulevai-
suudessa? Hoidetaanko metsiämme nykytasolla 
vaiko vähemmin tai enemmän kuin nykyisin? 
Kysymyksiä riittää ja vastaukset selviävät vasta 
vuosikymmenten päästä. Mihin suuntaan ”laiva” 
kääntyy, vaikutetaan kuitenkin jo tänä päivänä.
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Hyvä korjuu alkaa 
yhteydenpidosta
 
Puukauppa on metsänomistajille ainutkertainen ja tärkeä tapahtuma. 
Siksi oman metsän korjuun tai metsänhoitotöiden toteutus on aina 
odotettu tapahtuma. Stora Enso on panostanut viime vuosina puu-
kauppaviestintään merkittävästi, kiitos metsänomistajapalautteiden. 
 Haluamme että metsänomistaja tietää aina ennakolta, mitä hänen 
metsässään tapahtuu. Haluamme myös säännöllistä palautetta kuinka 
olemme onnistuneet. Työmaaviestintä on ajantasaista tietoa verkossa, 
oikea-aikaisia tekstiviestejä ja sähköposteja, henkilökohtaisia puheluita 
ja palautteen antamista.

NPS Asiakastyytyväisyyskysely tekstiviestillä

 Puhelu Stora Ensolta tai metsäyrittäjältä

 Tietojen tallennus  eMetsä-palveluun

 Tekstiviesti

 Sähköposti

Ennakkoviesti:

Työt metsäpals-

tallanne alkavat 

parin päivän 

kuluttua.

Stora Enso

Tiedot talletettu 
ja näkyvät 
eMetsässä

NPS
puukauppa

2. Korjuun suunnittelu
 

1. Puukauppa sovitaan

3. Työt aloitetaan

NPS
Korjuun tyytyväisyys

4. Työt valmiit

Aloitus-
ilmoitus

6. Rahat metsän-
omistajan tilillä

5. Puu-
kauppa valmis

”Työt alkavat 
metsässänne”

Työt etenevät metsässä

Loppukatselmusraportti, 
mittaustodistus ja metsä-
maksut eMetsään

Mittaustulokset 
ja metsätulot näky-
vät eMetsässä

Korjuukartat ja 
ajankohta näkyvät 
eMetsässä

HAKKUU-
TYÖMAA

HAKKUU-
TYÖMAA

”Metsänhoitotyöt 
alkavat metsässänne”
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eMetsässä

HAKKUU-
TYÖMAA

HAKKUU-
TYÖMAA

”Metsänhoitotyöt 
alkavat metsässänne”
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• Parhaiden puiden kasvu nopeutuu jopa  
30 prosentilla.

• Saadaan elinvoimainen, terve puusto, joka  
on kestävämpi erilaisia tuhoja vastaan.

• Ensiharvennustulot kasvavat.
• Vaikuttaa myös myöhempien hakkuiden  

tuloihin positiivisesti.
• Päätehakkuu aikaistuu nopeamman  

järeytymisen ansiosta.
• Metsätilan arvo nousee välittömästi.

Miksi hoitaisin  
taimikkoni?
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Kemera-haku jatkuu  
täsmennyksin
Nuoren metsän hoidon Kemera-tuen haku avautui 
huhtikuussa. Sitä ennen hakukielto ehti olla voi-
massa lähes vuoden. Tänä aikana metsäkeskuk-
set saivat purettua hakua vaivanneet ruuhkat.

Kemera-tuki parantaa taimikon varhaisper-
kauksen ja harvennuksen taloudellisuutta, mutta 
toimet ovat metsänomistajalle kannattavia  
ilman tukeakin.

Tänä kesänä varhaisperattavan taimikon 
paksuuskasvu lisääntyy ensi kesästä alkaen noin 
neljänneksellä kasvatettavien taimien saadessa 
lisää tilaa ja valoa. Seuraavina kesinä lisääntyneen 
kasvutilan vaikutus alkaa tuoda lisäsenttejä  
myös pituuskasvuun.

Hoito palkitaan hakkuissa
Hyvän taimikonhoidon merkityksen näkee par-
haiten taimien nopeutuvana paksuuskasvuna ja 
viimeistään hakkuuvaiheessa. Siinä missä hyvin 
hoidetusta metsästä korjataan jopa tukkia jo 
ensiharvennuksessa, korjataan hoitamattomasta 
metsästä vain riukuuntunutta kuitupuuta.

Varhaisperkauksen tuki on 160 e/ha, ja nuo-
ren metsän hoidon tuki 230 e/ha. Metsäkeskus 
myöntää tuen ennen töiden aloittamista jätettävän 
rahoitushakemuksen perusteella. Ennen tuen 
maksamista on hankkeesta jätettävä Metsäkes-
kukseen vielä toteutusilmoitus. Stora Enso hoitaa 
molemmat ilmoitukset metsänomistajan puolesta.

Toteutusaika puolittui
Varhaisperkaus ja nuoren metsän hoito on toteu-
tettava nyt 12 kuukauden sisällä siitä, kun Metsä-
keskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä. 
Vanhassa laissa toteutusaikaa päätöksen jälkeen 
oli 2 vuotta. 

Mikäli hanke jää toteuttamatta säädetyssä 1 
vuoden ajassa, on tehtävä uusi hakemus ennen 
työn aloittamista. Työt saa edelleen aloittaa heti 
rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen.

Nuoren metsän hoidossa poistettavan puus-
ton kokovaatimus lieveni. Nyt poistetuiksi puiksi 
lasketaan kantoläpimitaltaan vähintään 2-senttiset 
puut. Aiemmin rajana oli 3 sentin kantoläpimitta.

Tuen saannin edellytyksenä on maan etelä- ja 
keskiosissa vähintään 1500 kantoläpimitaltaan yli 
2-senttisen puun poisto hehtaarilta. Pohjois-Suo-
messa rajana on vähintään 1000 puun poisto.

Omavalvonta takaa laadun
Metsäkeskuksen tekemissä tarkastuksissa Stora 
Enson toteuttamat taimikonhoidot ovat täyttäneet 
hyvin Kemera-ehtojen vaatimukset.

Stora Ensolla on omavalvonta käytössä kaikilla 
työmailla. Taimikoissa työskentelevät mittaavat 
työnsä laatua koko ajan työn edetessä ja  
raportoivat yhtiölle.

Työtilauksen voi jättää metsän sijaintikunnan 
metsäasiantuntijalle. Hän tarkistaa taimikon ja 
antaa sen hoidosta kiinteähintaisen tarjouksen.  

Taimikonhoitoa on luonnehdittu ilmaisulla ”sa-
dan euron panostuksella tuhannen tulot”. Tämä 
kuvastaa osuvasti taimikonhoidon taloudellista 
merkitystä metsän tulevalle kasvulle.

Ensimmäisinä vuosina tarkkaillaan taimikon 
heinäystarvetta. Raivaussahan aika on, kun 
istutuksesta on kulunut 4-6 vuotta. Silloin on aika 
tilata Stora Ensolta varhaisperkaus. Havupuun 
taimikosta poistetaan kaikki lehtipuut.

Kun varhaisperkauksesta on kulunut 5-10 vuot-
ta, on taimikon harvennuksen aika. Silloin taimikko 
harvennetaan lopulliseen kasvutiheyteensä odot-
tamaan ensimmäistä hakkuuta, ensiharvennusta.

Raivaussaha on 
lääkettä taimikolle
Taimikonhoito on metsän tärkein hoitotoimenpide, joten siihen 
kannattaa panostaa. Metsä maksaa taimikonhoitoon panostetut 
rahat takaisin korkojen kanssa.

• Kuusi   
3–4 -metrisenä, 1 800–2 000 kpl/ha,

• Rauduskoivu   
4–5 -metrisenä, 1 600 kpl/ha,

• Mänty   
4–7 -metrisenä, 2 000–2 200 kpl/ha.

Taimikonhoito

Teksti: Heikki Rönkä
Kuva: Tommi Kähärä
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Vastaajan nimi  ______________________________________________________________________

Lähiosoite ___________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________

Puhelinnumero ______________________________________________________________________

Lähetä oheinen ristikko tai sen kopio  
täytettynä 1.8.2017 mennessä osoitteella: 
Stora Enso Oyj, Metsäkonttori, PL 20,  
70101 KUOPIO. Kuoreen tunnus ”Terve Metsä 
Ristikko” tai värillisten ruutujen avainsanat sähkö-
postitse (Huom! vain ristikkovastaukset!):  
ristikko.metsa@storaenso.com
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Linkki  
ristikkoon



       Osoitteen muutos, koskee kaikkia Stora Enson postituksia

    Perun lehden tilauksen

    Tilaan veloituksetta toimitettavan Terve Metsä -lehden

      olen metsänomistaja

      tuleva metsänomistaja

      muu

    Ottakaa minuun yhteyttä puukauppa- tai metsäasioissa

Nimi  ___________________________________________________________________________________________

Lähiosoite/uusi osoite __________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ___________________________________________________________________

Puhelinnumero _________________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite  ______________________________________________________________________________

Metsäni sijaintikunta  ___________________________________________________________________________

Vastaanottaja  
maksaa  
postimaksun

Maaliskuun ristikon  
ratkaisu ja palkinnot

Palvelukortti
Hyvä lukija
Jos vakituinen osoitteesi muuttuu, muuttoilmoituksen tekeminen postiin  
tai maistraattiin riittää. Halutessasi voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tai  
vaihtaa lehden saajan nimen sekä lähettää yhteydenottopyynnön  
tällä palvelukortilla. Saman ilmoittamisen voi tehdä myös sähköpostitse  
terve.metsa@storaenso.com -osoitteeseen. Ilmoita sähköpostissa  
myös entiset nimi- ja osoitetiedot.Muistathan, että muuttuneet tietosi  
voit ilmoittaa myös eMetsä® palvelun kautta.

Stora Enso Oyj

Metsäkonttori 

VASTAUSLÄHETYS

Tunnus 5005565

Info: TM

00003 VASTAUSLÄHETYS

Tämän lehden ristikon oikea ratkaisu julkaistaan syys-
kuussa 2017. Palkintoina arvotaan oikein vastanneiden 
kesken kolme Helenatuotteen Lehti-pannunalusta.
Ristikon voi ratkoa ja lähettää myös sähköisesti  
www.sanaristikot.net -osoitteessa.

Maaliskuun ristikon oikein vastanneiden  
kesken arvoimme kolme mukisettiä.  
Onni suosi seuraavia: Tarja Lipsonen, Laukaa as,  
Aila Järvelä, Ylämaa ja Arja Talja, Iitti.
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Matkalla yhteiseen tulevaisuuteen
Bioaika-kiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Sadan 
paikkakunnan matkalla esitellään biotalouden upeita mahdollisuuksia ja keksintöjä.

Stora Enso on esittelemässä bioaikaa seuraavilla paikkakunnilla.  
Tervetuloa tutustumaan, kokeilemaan ja oppimaan.

Muut kiertuepaikkakunnat ja tarkemmat tiedot tapahtumasta www.bioaika.fi 
 
Elämässä mukana – Stora Enso

Kesäkiertue
Helsinki 5.–6.6. klo 12–20 Rautatientori
Anjalankoski 8.6. klo 12–18 Stora Enson tehtaat
Oulu 12.8. klo 10–15 Stora Enson tehdas  
 
Syyskiertue
Koululaiset klo 9–15,  
avoin yleisötilaisuus klo 15–18 
Kittilä  15.8.
Sodankylä  16.8.
Rovaniemi  18.8.

Kemi  21.8. 
Oulu  23.8. 
Pudasjärvi  24.8. 
Kajaani  29.8. 
Vieremä  31.8.
Ylivieska  4.9.
Jyväskylä  19.9.
Pieksämäki  20.9.
Varkaus  21.9.
Kuopio  23.9.
Joensuu  28.9.

Kitee  29.9.
Savonlinna  30.9.
Imatra  3.10.
Lappeenranta  4.10.
Kotka  6.10.
Kouvola  9.10.
Inkeroinen  10.10.
Mikkeli  11.10.
Heinola  16.10.
Lahti  17.10.
Hämeenlinna  16.11.
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