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Oranssi on vahva väri. Oranssi tuo aurinkoista 
 elinvoimaa ja uusia ajatuksia, piristää. Tuttua 
tunnetta kevään edistyessä ja luonnon herätessä 
uuteen kasvuun. 

Vuoden ensimmäinen Terve Metsä on orans-
sinen. Sivu toisensa jälkeen kuvissa esiintyy 
huomioväreihin pukeutuneita metsäalan henki-
löitä. Työasuissa piristävyys ei ole kuitenkaan 
ensi sijainen tarkoitus, vaan turvallisuus ja hyvä 
näkyminen muille.
 
Metsänomistajien turvallisuus on vakioaihe 
jokaisessa Terve Metsä -lehdessä (s. 7). Valitet-
tavasti vuosi on alkanut onnettomuudella, kun 
harvennus hakkuutyömaalla vierailleen metsän-
omistajan päähän putosi painava irto-oksa. 
Tämä vaati ensi avussa käynnin, josta tuliaisena 
oli tikit. Huomio väriliivi päälle ja ennakkosoitto 
koneen kuljettajalle on hyvä muistisääntö ennen 
palstalle menoa. Kuljettaja ohjeistaa tarkemmin 
turvallisuus asiat ja lainaa tarvittaessa suoja-
kypäränkin.

Suomalainen sahatavara kilpailee maailman mark-
kinoilla erinomaisella laadulla. Viime kuukausina 

Oranssia lehden täydeltä
sahauksen kannattavuutta ovat haastaneet monet 
markkinalähtöiset muutokset. Kannattava sahaus 
ja tukin hinta ovat niin sahurille kuin metsän-
omistajalle yhteisiä asioita, näkökulmat vain 
erilaiset. Kotimainen laatutukki on hintansa väärti 
-pääjutussa (s. 10–13) haastetaan tarkastelemaan 
sahauksen tulevaisuutta avoimin mielin. Älkää am-
puko viestintuojaa – artikkelista toivotaan avausta 
rakentavalle keskustelulle.

Metsäkaupat ovat toki muutakin kuin puun hintoja 
tai mitta- ja laatuvaatimuksia. Metsä kerralla 
kuntoon -artikkeli (s. 18–20) avaa tyypillisimpiä 
metsänhoitopalveluita, joita on luontevaa sopia 
puukaupan yhteydessä. Helposti ja ammatti-
taidolla metsät kuntoon, se on hyvää ”talonpitoa”.

Pitkän harmaan talven jälkeen on mukava toivottaa 
energistä kevättä ja hyviä lukuhetkiä.

Juha Hanni
päätoimittaja
Twitter @HanniJuha
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 Hallinta oikeus  
voi olla riippakivi
Hallintaoikeus omaisuuteen kuuluu 
lähtökohtaisesti omaisuuden omistajal-
le, mutta voi tietyissä tilanteissa olla eri 
henkilöllä kuin omistusoikeus. 

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen 
yhteydessä tehtävässä omistusjärjes-
telytilanteessa tila voidaan luovuttaa 
perilliselle niin, että metsätilan hallinta- 
ja omistusoikeus erotetaan toisistaan. 
Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoit-
taa sitä, että oikeuden haltija saa käyt-
tää omaisuutta, vaikka omistusoikeus 
onkin jollakin toisella. Omaisuudesta 
luopuja voi pidättää hallintaoikeuden 
itselleen määräaikaisesti tai jopa elin-
ikäisesti.

Omistajalle täysi oikeus 
omaisuuteensa
Yleensä omistus- ja hallintaoikeuden 
erottamisella haetaan verosäästöjä, 
koska hallintaoikeus alentaa luovu-
tettavan omaisuuden arvoa. Hallinta-
oikeuden pidätystä omistusjärjestely-
tilanteessa kannattaa kuitenkin harkita 
erittäin tarkkaan, sillä se saattaa aiheut-
taa käytännön ongelmia metsätilan 
hoidossa. 

Hallintaoikeuden pidätyksestä johtu-
en omistusjärjestelyn myötä syntyneitä 
veroetuja, kuten metsävähennystä tai 
metsälahjavähennystä, ei voida hyö-
dyntää täysimäärisesti. 

– Yleensä metsätilan sukupolven-
vaihdoksessa kannattaa luopua sekä 
omistus- että hallintaoikeudesta. Näin 
uusi omistaja vastaa kaikesta metsäti-
lan hallinnasta, tuloista, veroista ja käy-
tännön hoitotoiminnasta. Uusi omistaja 
saa siis täyden päätösvallan ja vastuun 
omaisuudesta, neuvoo asiantuntija 
Johanna Simanainen Stora Ensolta.

Hallintaoikeudesta voi luopua
Hallintaoikeuden haltija on varsinainen 
metsätalouden harjoittaja. Hän saa 
puukauppatulot ja maksaa metsän-
hoitokulut sekä metsäverot, eikä 
metsän omistaja voi myydä puuta ja 
saada niistä tuloja. Hallintaoikeuden 
haltija saa siis käyttää metsäomaisuu-
den tuoton, mutta ei kajota pääomaan. 
Tuotto tarkoittaa vuotuisia kestäviä 
hakkuumahdollisuuksia vastaavaa 
puun myyntituloa. Hän ei kuitenkaan 
voi luovuttaa omaisuutta ilman omista-
jan suostumusta.

– Kun hallinta- ja omistajaoikeudet 
on erotettu, puukaupat tekee hallinta-
oikeuden haltija. Hän on oikeutettu 
hakkaamaan metsää vuotuisen kasvun 
verran, Simanainen kertoo.

Hallintaoikeudesta voi luopua ja saa-
jana on aina omistusoikeudenhaltija.

– Näissä tilanteissa omistusoikeu-
den haltija maksaa saadusta hallinta-
oikeudesta lahjaveron. Lahjaveron 
määrä riippuu siitä, kuinka pitkäksi 
aikaa hallintaoikeus on pidätetty ja 
minkä ikäinen luopuja on, ja mikä on 
metsätilan käypä arvo. Metsäalalla oli 
takavuosina ”muotia” pidättää hallinta-
oikeus luopuvalle metsänomistajalle. 
Näitä järjestelyjä on nykyisin aika paljon 
purettu, kun metsätilan hoito kahden 
isännän mallissa on koettu vaikeana, 
toteaa Simanainen.

Stora Enso Metsä
Asiakaspalvelun puhelin 
020 461 478
Arkisin klo 7.30–16.30

Anna  
palautetta 
lehdestä

Mistä pidit lehdessä ja mitä jäit kaipaamaan? Anna pa-
lautetta tästä lehdestä osoitteessa storaensometsa.fi/ 
lukijapalaute. Arvomme 30.4.2020 mennessä vastan-
neiden kesken 100 euron lahjakortin. Edellisen lehden ar -
von nassa onni suosi Heikki Akonniemeä Tampereelta.
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LVL-viilupuu on kevyttä 
mutta väkivahvaa
Stora Enson LVL (Laminated Veneer Lumber) on 
havupuuviiluista valmistettua rakennusmateriaalia. 
LVL on jäykkyytensä ja mittatarkkuutensa ansiosta 
ihanteellinen ratkaisu erittäin suurta lujuutta vaativiin 
kantaviin rakenteisiin sekä kohteisiin, joissa ei haluta 
tinkiä kestävyydestä, muttei liioin keveydestäkään.

LVL-viilupuu soveltuu moniin erilaisiin rakenteisiin. 
Materiaalina LVL on kevyt, mutta poikkeuksellisen 
luja. Sillä on erinomainen kuormankantokyky, se on 
tasalaatuista ja sitä on helppo työstää. 

Varkaudesta omakotitaloihin  
ja hulppeisiin kerrostaloihin
LVL:n tuotannossa tärkeää on huolellinen raaka- 
aineen valinta ja tuotantotapa. Viilupuuhun tarvitaan 
järeää niin sanottua sorvikuusitukkia. Sen valmistuk-
sessa tukeista sorvataan kolmen millin paksuisia vii-
luja, jotka liimataan yhteen lämmön ja paineen avulla. 
Tuotteen ominaisuudet optimoidaan mittaamalla 
erikseen jokaisen viiluarkin tiheys, kosteus pitoisuus 
ja kimmomoduuli. Lajitellut viiluarkit liimataan yhte-
näiseksi aihioksi Stora Enson tuotantolinjalla Varkau-
dessa. LVL-linja täydentääkin puunhankinnan näkö-
kulmasta hyvin Varkauden kuusen sahausta sekä 
kuitupuuta hyödyntävää kartonkitehtaan tuotantoa.

Palkin suuri jäykkyys estää haitallisen värähtelyn 
ala- ja välipohjissa pitkilläkin jänneväleillä. LVL-tuot-
teita käytetään kaikkeen rakentamiseen, uudisraken-
nuksista korjauskohteisiin ja teollisuuskäyttöön. LVL 
soveltuu hyvin esimerkiksi palkiksi, pilariksi, ristikoksi 
sekä ikkuna- ja oviteollisuuteen. Lisäksi se on arkki-
tehtonisesti edustava avoimissa ja näkyviin jäävissä 
kattorakenteissa.

Kolumni

Oulu muutosmatkalla
paperista pakkauksiin
Oulun Nuottasaaren tehtaallamme on pitkä historia. 
Alueella on jalostettu puuta yli 80 vuotta. Aikaan on 
mahtunut monenlaisia vaiheita, tehtaan omistus-
suhteiden, tuotannon ja yhteiskunnan muutosta. 
Nyt tehdas on uuden muutoksen äärellä. Paperin val-
mistus päättyy, ja linjasta alkaa puskea markkinoille 
pakkauskartonkia. Investoinnin arvo on 350 miljoo-
naa euroa, ja muutostyöt valmistuvat joulukuussa.

Tehtaan tuotannon muutoksella reagoidaan hieno-
paperin kysynnän hiipumiseen ja siirrytään kas-
vavien pakkausmarkkinoiden tuotteisiin. Muutos-
investointi varmistanee Oulun tehtaan tulevaisuutta. 
Oulussa alamme valmistaa aaltopahvipakkausten 
pintamateriaalia, kraftlaineria. Kraftlainer on tärkeä 
osa pakkauksia, sillä sen on oltava kestävää, varmis-
tettava laadukas painojälki myyntipakkauksissa ja 
oltava ehdottoman tuoteturvallista elintarvikekäytös-
sä. Oulun kraftlainer tehdäänkin ns. ensio kuidusta eli 
suoraan puusta kuiduttamalla.

Puun käyttö Oulun tehtaalla kasvaa nykyisestä 
0,5 miljoonaa kuutiometriä, yhteensä noin 2,5 mil-
joonaan kuutiometriin vuodessa. Puu hankitaan 
pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois- 
Suomesta. Puolen miljoonan kuution hankinnan 
lisäys tuo lähes sata uutta työpaikkaa toimitus-
ketjuun; korjuun, kuljetuksen ja puunoston tehtäviin. 
Puun tarpeen lisäystä voisi kuvata rekkakuormilla. 
Jatkossa tehtaan portista ajaa sisään päivittäin 
130 täysperä vanulastia nykyisen sadan kuorman 
sijasta, joka päivä.

Oulun tehtaan muutostarina on osa Stora Enson 
muutosmatkaa ja yhtiön aiemmin tekemiä inves-
tointeja. Vastaava muutos tehtiin onnistuneesti 
Varkaudessa viisi vuotta sitten. Muutosten taustalla 
ovat globaalit ilmiöt, joihin Stora Enso biotalouden 
toimijana vastaa. Isoja sanoja ovat ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat ja viisas kierrätettävä luonnonvarojen 
käyttö. Pakkaukset ovat kaupungistuvalla maapal-
lollamme yhä enemmän osa arkea. Uusiutuvasta 
puusta tehty kierrätettävä, turvallinen pakkaus on 
fiksu ratkaisu.

Esa Ojala
Pohjois-Suomen aluejohtaja
Stora Enso
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Suomen kasvukausi 
pitenemässä ilmaston-
muutoksen myötä 

Suomen termisen kasvukauden arvioidaan pitenevän reilusti 
tällä vuosisadalla ilmastonmuutoksen myötä. Kasvukausi 
käynnistyy keväällä aiemmin ja päättyy syksyllä reilua kuu-
kautta myöhemmin kuin tällä hetkellä. Eniten kasvukausi pite-
nee Etelä-Suomessa, mutta myös Pohjois-Suomen kasvu-
kausi muuttuu merkittävästi, ilmenee Helsingin yliopistossa 
tehdyssä tutkimuksessa. 

Terminen kasvukausi käynnistyy, kun vuorokauden 
keskilämpötila ylittää viisi astetta. Niin kutsuttua lämpösum-
maa käytetään kasvukauden lämmon mittarina. Se saadaan 
vähentämällä vuorokauden keskilämpötiloista viisi astetta ja 

laskemalla saadut lämpötilojen erotukset 
yhteen. Tulevaisuuden ilmastoa ennuste-
taan lisäksi useilla ilmastomalleilla.

Jopa 2 kk lisää kasvukautta
Termisen kasvukauden arvioidaan pite-
nevän tämän vuosisadan aikana Manner-
Suomessa kaikkiaan kahdella kuu kau-
della. Silloin kasvukausi käynnistyisi 
Etelä-Suomen nykyisen Keski-Euroopan 
kasvukauden mukaisesti jo maaliskuussa. 
Vastaavasti kasvukausi päättyisi vasta 
marraskuun puolivälin jälkeen. Muualla 
Suomessa kasvukausi alkaisi huhtikuussa 
ja päättyisi loka-marraskuun vaihteessa. 
Kasvukausi siis pitenee hieman enemmän 
syksyllä kuin keväällä.  

Laskelmat todennäköisesti pitävät 
paikkansa, jos kasvihuonekaasujen 
päästöt jatkuvat yhä runsaina. Mikäli 
päästöjä saadaan vähennettyä huomatta-
vasti, kasvukausi olisi silti nykyistä reilun 

kuukauden pidempi. Tässä laskelmassa kasvukausi alkaisi 
Etelä- ja Keski-Suomessa huhtikuun alussa ja loppuisi loka-
kuun lopulla tai marraskuun alussa. Pohjois-Pohjanmaalla ja 
 Etelä-Lapissa kasvukausi käynnistyisi huhtikuun loppupuolel-
la ja Tunturi-Lapissa toukokuun alkupuoliskolla. Näillä alueilla 
kasvukausi päättyisi lokakuun alkupuolella tai puolivälissä.

Taustatiedot: Kimmo Ruosteenoja, Jouni Räisänen,  
Ari Venäläinen, Matti Kämäräinen & Pentti Pirinen (2016).  
Terminen kasvukausi lämpenevässä ilmastossa (Thermal  
growing seasons in a warming climate). Terra 128: 1, 3–15.

ilmasto-opas.fi

Ota kaikki hyöty irti  
Stora Enson  
maksuttomista palveluista

Neuvonta-ammattilainen 
Stora Enson neuvonta-asiantuntijoi-
den etuna omistusjärjestelyissä on 
vahva metsätalouden osaaminen. 
Palvelemme mielellämme!  
Aloituskeskustelu on maksuton:

• Metsätilojen sukupolven-
vaihdokset

• Veroneuvonta

Metsäasiantuntijapalvelut 
puukaupoissa
Parhaan tuoton metsätilaltaan 
saa, kun hoitaa metsää silloin, kun 
metsän kasvu sitä tarvitsee. Metsäsi 
tärkeimpiin toimenpiteisiin kuulu-

Stora Ensolla on kattava setti ilmai-
sia, metsänomistajalle varsin hyödyl-
lisiä palveluita. Olethan napannut ne 
kaikki jo käyttöösi?

eMetsä
Metsäomaisuuden hoito on help-
poa eMetsän avulla. eMetsä tarjoaa 
nykyaikaiset työkalut metsäomai-
suuden hoitamiseen. Rekisteröity-
minen tapahtuu turvallisesti pankki-
tunnuksilla osoitteessa emetsa.fi. 
Jo ensi kirjautumisella saat oman 
metsäsi puustotiedot, monipuoliset 
kartat, hakkuu- ja hoitoehdotukset 
sekä metsäveropalvelun, helposti ja 
havainnollisesti. Tutustu!

vat metsänhoito sekä puukauppa. 
Puukauppapalvelumme ovat täyden 
palvelun puukauppaa. Pidämme 
puistasi hyvän huolen! Jokainen 
toimenpide suoritetaan metsässäsi 
ympäristöä kunnioittaen.

Ottamalla yhteyttä saat henkilö-
kohtaisen palveluesityksen sinun 
metsäsi parhaaksi. Täysin ilmaiseksi. 
Palvelu esitys sisältää:

• Henkilökohtaisen yhteydenoton 
metsäasiantuntijalta

• Tilannekartoituksen metsätilallesi
• Palveluesityksen (hakkuu- ja 

hoitotyötarpeet ja hinnat)

Uutiskirje ja Terve Metsä -lehti
Joko tilasit uutiskirjeemme (1 krt/kk) 
tai tämän Terve Metsä -lehden kotiisi 
(ilmestyy 4 krt/vuosi)? Saat nämäkin 
materiaalit täysin veloituksetta.  
Tilaa metsätiedon pikkujätit heti 
kotiisi ja tietokoneellesi!
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Putoava oksa on vaarallinen
Hakkuutyömaalla voi olla vaarallista liikkua ilman lupaa. 
 Pelkkä päähän putoava oksa voi tehdä pahaa jälkeä, var-
sinkin jos ei ole kypärää. Muistathan aina soittaa ja sopia 
käynnistäsi hakkuutyömaalle, mikäli sinulla on tarve vierailla 
siellä. Näin turvaat itsesi parhaiten. Hakkuutyömaalle men-
nessäsi muista pukeutua huomioliiviin ja sonnustautua kypä-
rään. Huomioliivin saat puukaupan yhteydessä, ja  kypärän 
voit pyytää lainaksi hakkuu koneen kuljettajalta.

Jotta tapaturmilta ja onnettomuuksilta vältytään, muista 
myös seuraavat seikat:

• Metsänhakkuu- ja metsänhoitotyömaat ovat alueita,  
joille meneminen on sivullisilta kielletty turvallisuussyistä. 
Sieltä pitää poistua heti. 

• Hakkuutyömaalla on sivullisille erilaisia vaaranpaikkoja,  
ja siellä saattaa olla useita eri metsätyökoneita, joiden  
vaara-alue ulottuu kauas itse koneesta.

• Hakkuukoneelle turvaetäisyys on 90 metriä ja ajokoneelle 
20 metriä. Tätä lähemmäs työskentelevää konetta ei saa 
mennä. Kun metsätyöt ovat käynnissä, koneista voi sinkou-
tua esimerkiksi teränkappaleita tai puiden osia kauaskin.

• Älä liiku puiden kaatosuunnassa, äläkä maassa olevien 
hakkuutähteiden tai pölkkyjen päällä.

• Älä luota siihen, että hakkuu- ja työkoneen kuljettaja tai rai-
vaussahalla työskentelevä metsuri näkee sinut, vaikka itse 
näkisit hänet. Kuljettaja joutuu keskittymään työhönsä, eikä 
välttämättä huomaa sinua. Vaara joutua onnettomuuteen 
on erittäin suuri.

• Käytäthän metsässä värikästä, hyvin erottuvaa vaatetusta.

Muista myös, ettet jätä autoasi siten,  
että se tukkii metsätien puutavara-
autoilta tai metsäkoneen laveteilta.

Katso video: 
Turvallisesti puunkorjuu työmaalle

youtube.com 
storaensometsa-
kanava

Veri voi pelastaa ihmishenkiä

Kuukauden filmi:

Puut kasvavat takaisin
Maapallo tarvitsee hyvinvoivia metsiä. Kasvavat 
puut torjuvat ilmastonmuutosta, ja vastuullisesti 
hoidetuissa metsissä ne voivat kasvaa rauhassa. 
Me Stora Ensolla huolehdimme metsien hyvin-
voinnista yhdessä metsänomistejien kanssa.  
Varmistamme aina, että kaadettujen puiden tilalle 
istutetaan uusia ja että ne kasvavat. 

Katso video skannaamalla oheinen QR-koodi!

Suomessa tarvitaan päivittäin 
noin 800 verenluovuttajaa. 
Stora Enson metsäasiantuntija 
Mika Ylönen  Jyväskylästä 
käy luovuttamassa verta 
säännöllisesti. 

– Ensimmäisen kerran kävin 
1990-luvulla, kun olin armei-
jassa. Luovutan yhä verta 
useita kertoja vuodessa. 

Suomen veritilanteen 
näkee Punaisen ristin veripal-
velun  sivuilta. Siellä pisaran-
muotoiset symbolit kertovat, 
minkä ryhmän verta kulloinkin 
tar vitaan. Verta ei voida val-
mistaa keinotekoisesti. Siksi 
kun jokin veriryhmä uhkaa 

huveta, lähetetään luovuttajille 
kutsu.

– Itse olen yleensä niin ak-
tiivinen, ettei kutsuja ehdi tulla. 

Suomessa vapaaehtoiset 
luovuttajat auttavat vuosittain 
noin 50 000:ta potilasta. Mika 
on luovuttanut verta jo 85 ker-
taa. Koska yhdellä kerralla 
saadaan apua jopa kolmelle 
potilaalle, Mikakin on lasken-
nallisesti auttanut jo yli 250:tä 
ihmistä. 

Verta tarvitsevia ovat 
muun muassa leikkauspoti-
laat,  onnettomuuksien uhrit, 
syöpää sairastavat ja keskos-
lapset. 

Mika on myös luuydin-
rekisterissä. Jos joku tietty 
potilas tarvitsee kantasoluja, 
ja heidän solunsa osoittautu-
vat yhteneväiseksi, Mika saa-
tetaan kutsua luovuttamaan 
kantasolujaan.

– Vielä ei ole tullut kutsua. 
Kantasoluhoitoja tehdään 
vuosittain useita satoja. Erityi-
sesti nuorista kanta soluja luo-
vuttavista miehistä on pulaa.

Mika toivoo oman esimerk-
kinsä inspiroivan myös muita.

– Sankoin joukoin verta 
luovuttamaan! Sillä voit pe-
lastaa toisen ihmisen hengen, 
muistuttaa Mika.
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Sahatavaramarkkinoiden haasteet painavat edelleen, mutta 
kuitupuulle riittää kysyntää. Paperiteollisuudessa päättynyt 
lakko saattaa näkyä jopa kysynnän lievänä kasvuna.

Puukaupan 
kevättalvi jatkuu 
tasaisena

Teksti Ari Rytsy  Kuva Janne Skinnarla / Vastavalo.net

Puukauppa
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Tähtitili
Puukaupparahoille  
kiinteä korko.  
Uudet sopimukset 2,00 %, 
jatkosopimukset 0,24 %.

Näkökulma

Talven rönttäkelit
Pohjaa myöten märkä lumi ja roudaton maa on haas-
tava keli harvennushakkuille. Etenkin silloin, kun lunta 
on vähän, voi maastovaurioita syntyä. Ajouria havut-
tamalla voidaan korjuuolosuhteita parantaa, muttei 
määrättömästi. Moni rönttäkelien pehmentämä pe-
rinteinen talvikohde onnistuu paremmin kuivankesän 
keleillä – ilman korjuuvaurioita.

Käytännön nyrkkisääntönä puunostossa on, että jo 
hehtaarin kokoinen harvennusala on hyvä puukaupan 
lähtökohta. Puukauppa voi muodostua useammasta 
pienemmästä kuviosta, etenkin jos puut voidaan 
ajaa samalle varastopaikalle. Mikäli korjuukohde on 
kangasmaita ja ajoura varastolle kovia maita pitkin, 
kohde kuin kohde onnistuu mainiosti kesällä. 

Korjuun lisäksi metsäautotien ja puutavara-auton 
kääntöpaikan tulee olla kesäajokelpoinen. Sellainen 
tie, joka on hyvin sorastettu ja jossa ojat ovat kun-
nossa riittää normaalin kesän puutavara-autojen 
reitiksi. Varastopaikalla tulee olla sen verran tilaa, että 
metsätraktorit pystyvät tekemään pinot ns. metsän 
puolelta. Tällöin varastopaikan tie ei jauhaudu metsä-
koneen pyörien ja telojen alla pehmeäksi.

Talven rönttäkelitkin loppuvat aikanaan, eikä onne-
tonta talvea kannata jäädä surkuttelemaan. Kesän 
puukaupat tehdään jo nyt. Positiivisesti ajateltuna: 
nyt on mahdollista varmistaa oma harvennuskohde 
nopeaan korjuuseen juuri parhaiden kelien aikaan. 
Väkisin ei korjata, jos korjuuolosuhteet ovat vaikeat 
vaikkapa rankkasateiden vuoksi.

Ulla Hirvonen
metsäasiantuntija
Rääkkylä

Stora Enson osto- ja asiakkuusjohtaja Sami 
 Honkanen arvioi puukaupan rullaavan alkuvuo-
desta tasaiseen tahtiin ja pysyvän kevääseen asti 
hyvällä tasolla. Paperiteollisuuden lakon aikana 
varastoja purettiin varmistamaan, että asiakkaat 
saavat tarvitsemansa tuotteet. Tämä saattaa 
heijastua jonkin verran kevättalven raaka-aine-
tarpeeseen. Vuoden 2018 kaltaista historiallista 
ennätysvuotta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

– Paperiteollisuuden lakon jälkeen työt Stora 
Enson tuotantolaitoksilla ovat jatkuneet normaaliin 
tapaan. Puuta tarvitaan, mutta mistään huippu-
kysynnästä ei voida puhua. Toisaalta suunnitel-
missa ei myöskään ole minkäänlaisia tuotannon-
rajoituksia, Honkanen kertoo.

Leuto talvi vaikeuttaa  
leimikoiden harvennusta
Nykyisessä markkinatilanteessa kuitupuun paino-
arvo puukaupassa on kasvussa. Tämä tarkoittaa, 
että harvennushakkuille on kysyntää, jos niitä 
päästään tekemään. Leuto talvi on luonut monin 
paikoin metsänhoidollisesti haastavat olosuhteet.

– Talvileimikot voidaan korjata ja kuljettaa vain, 
jos maa on jäässä tai lumesta on muodostunut 
kantava kerros metsäkoneille ja kuljetuskalustol-
le. Lämpimät talvikelit ovat johtaneet siihen, että 
talvileimikoita ei ole pystytty harventamaan siinä 
määrin kuin olisi haluttu. Siksi perinteiset talvi-
leimikot jäävät monin paikoin korjaamatta, mikä 
näkyy kelirikko- ja kesäleimikoiden kysynnän 
kasvuna, arvioi Honkanen.

Keväällä monen metsänomistajan asialistalta 
löytyy metsän uudistaminen. Siitä kannattaa olla 
yhteydessä Stora Enson paikalliseen metsäasian-
tuntijaan. Tulevan istutuskauden työt kannattaa 
tilata hyvissä ajoin eli jo talvella.

– Kauden 2020 istutuksille on olemassa hyvät 
edellytykset, sillä Stora Ensolla on varattuna riittä-
västi laadukkaita taimia sekä työresursseja pitkälti 
syksyyn, vakuuttaa Honkanen.

Puun jalostusarvopohjaista hinnoittelua 
kehitetään edelleen
Tilanne sahatavaramarkkinoilla jatkuu haasteelli-
sena, mikä johtuu Keski-Euroopan metsä tuhoista 
ja niitä seuranneesta suuresta puun tarjonnasta. 
Sahatavaran kysynnän hiipuminen on johtanut 
sahojen kannattavuusongelmiin, joihin  Stora Enso 
on vastannut tukin laatuvaatimuksia koskevilla 
muutoksilla. Stora Enso aikoo kehittää edelleen 
puun jalostusarvoon perustuvaa hinnoittelua.

– Laatuvaatimusten muutoksella turvataan suo-
malaisten sahojen liiketoimintaedellytykset. Lisäk-
si aiomme edistää jalostusarvopohjaista vaihtelua 
puukaupan hinnoittelun perusteena. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että hyvistä metsistä saa tulevai-
suudessa parempaa hintaa kuin huonommista, 
kertoo Honkanen.

Kuitupuulle ja harvennus-
leimikoille on hyvä kysyntä.

Puukaupan 
kevättalvi jatkuu 
tasaisena
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Suomi on Euroopan metsäisimpiä maita, tunnettu havumet-
sistään ja niiden tuottamista laadukkaista tukkipuista. Viime 
vuosina metsäteollisuuden kotimaisen raaka-aineen laatu on 
kuitenkin heikentynyt. Tukkien koot ovat pienentyneet samal-
la kun puiden kasvu on nopeutunut. Tämä näkyy erityisesti 
kuusesta ja männystä saatavassa sahatavarassa. 

Esimerkiksi latvaläpimitaltaan 20-senttimetriset havutukit 
ovat tänä päivänä entistä harvinaisempia. 

– Syitä kotimaisten havutukkien järeyden pienenemiseen 
ja laadun heikkenemiseen ovat puun nopea kasvu ja har-
vennushakkuun painottaminen. Toisin sanoen suomalainen 
puu kasvaa nopeasti ja se korjataan liian aikaisin. Sahurin 
näkökulmasta parhaat tukit tulevat hitaasti ja riittävän pitkään 
kasvaneesta metsästä, haastaa Stora Enson tuotantojohtaja 
Jarkko Nevalainen miettimään sahauksen kannattavuuden 
juurisyitä. 

Alan hinnoittelu suosii keskimääräistä tukkia
Markkinoilla halutuimpia ovat edelleen tiukkasyisistä ja 
vähäoksaisista tukeista sahatut laudat. Niistä on syntynyt 
suomalaisen havusahatavaran hyvä maine. Korkealaatuis-
ta tukkia tuottavat yleensä leimikoiden päätehakkuut noin 
80–90 vuoden iässä, mutta niitä ei enää juuri tehdä. Siihen on 
johtanut alan hinnoittelu, joka ohjaa metsänomistajia puun 
laadusta riippumattomaan keskimääräisen tukin tuottami-
seen ja metsien kiertoaikojen lyhentämiseen. 

– Puun laadun ja jalostusarvon parempi huomioiminen 
tukkipuun hinnoittelussa on ollut meille puunostajille haas-
tavaa. Olemme ajautuneet keskimääräiseen ajatteluun ja 
puunostomalliin, pohtii Stora Enson osto- ja asiakkuusjohtaja 
Sami Honkanen.

Tukki on avainasemassa niin 
suomalaisen sahauksen kuin metsän-
omistamisen kannat ta vuuden tekijänä. 
Puukaupalla ja sahauksella on suuri 
yhteiskunnallinen arvo, mutta erilainen 
merkitys metsän omistajalle ja sahurille.

Kotimainen 
laatutukki 
on hintansa 
väärti

Teksti Ari Rytsy  Kuvat Mikko Nikkinen

Puunkorjuu
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Näin järeät mäntytukit ovat nykyisin harvinaisia sahoilla, 
toteaa Stora Enson tuotantojohtaja Jarkko Nevalainen 
Honkalahden sahan tukkikentällä.
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Hän ymmärtää, että jokainen metsänomistaja toteuttaa 
metsänhoitoon liittyviä ratkaisuja omista lähtökohdistaan. 
Ihmiset tekevät erilaisia päätöksiä esimerkiksi taloudellisen 
hyödyn, ympäristöarvojen tai omaisuuden arvon säilyttämi-
sen perusteella. Ostajan toiveena kuitenkin on, että kaiken 
metsänhoidon lähtökohtana olisi pitkäjänteisyys, joka takaa 
puuston korkean laadun ja pitkän tähtäimen tuoton.

– Metsänomistuksessa aikajänne on todella pitkä. 80 vuo-
den kiertoajalla ehtii olla peräti kolme eri omistajasukupolvea, 
korostaa Honkanen.

Mitta- ja laatuvaatimusten taustalla  
haastava markkinatilanne
Viime vuonna Stora Enso nosti mänty- ja kuusitukkien 
minimi latvaläpimitan Itä- ja Pohjois-Suomessa 18 sentti-
metriin parantaakseen korkean jalostusarvon tukkien 
saatavuutta. Muutoksen taustalla on sahateollisuuden vaikea 
markkinatilanne. Sahatavaran varastot ovat täynnä ja niihin 
tulvii  Keski-Euroopan laajojen hyönteistuhojen vaikuttamilta 
alueilta halpaa tukkia.

Stora Enson päätös nostaa Itä- ja Pohjois- Suomessa 
minimitukin läpimittaa oli kipeä, mutta välttämätön. 
 Etelä-Suomessa päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun, 

Hyvälaatuinen sahatavara on 
edelleen myyntivaltti maailman-
markkinoilla.

Järeä tukki mahdollistaa asiakaslähtöisen sahauksen.  
Etualalla Stora Enson osto- ja asiakkuusjohtaja Sami Honkanen.
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Metsänhoito kaipaa 
uusia askelmerkkejä
Sahateollisuudella on maamme taloudessa tär-
keä rooli, mikä tarkoittaa käytännössä noin kah-
den miljardin euron vuosittaista vienti tuloa. Koko 
vuosittaisesta puukaupasta tukit edustavat noin 
kolmasosaa ja metsätuloista kahta kolmasosaa. 
Näin ollen tukista saatavalla tulolla on merkittävä 
vaikutus metsänomistajan tilipussiin. Sahauk-
sessa tukkikustannukset ovat suurin yksittäinen 
kuluerä – liki 70 prosenttia koko kulurakenteesta. 

Jotta suomalaisen laatupuun tulevaisuus olisi 
turvattu, sekä sahureiden että metsänomistajien 
on pärjättävä tässä kisassa vaihtelevien suhdan-
teiden keskellä. Suurena kysymyksenä on yhä, 
kuinka puun jalostuksella pystyttäisiin nosta-
maan sen kilohintaa.

Metsänomistajan kannalta olennainen asia 
on se, säilyykö metsänomistuksen kannattavuus 
20 vuotta pidemmällä kiertoajalla.

Yksi mahdollisuus saattaa piillä suosituk-
sia tiheämmissä istutusmäärissä sekä mer-
kittävästi tiheämpänä tapahtuvassa nuoren 
metsän kasvussa ja maltillisemmassa kakkos-
harvennuksessa. Tämä lyö luonnollisesti korville 
ensiharvennuksessa ja kuitupuun hankinnan 
kannattavuudessa, mutta parantaa pitkällä 
tähtäimellä laadukkaan tukkipuun määrää. Toisi-
naan kannattaa harkita myös luontaisen seka-
puuston suosimista, joka edistää puun laadun 
lisäksi metsän tuhonkestävyyttä ja pienentää 
markkinariskiä.

 Sahurit voisivat puolestaan ottaa paremmin 
huomioon puun jalostusarvo eri tukkiosien välillä. 
Nykyteknologian avulla tukkien ominaisuudet 
pystytään tarkistamaan sahalla pintaa syvem-
mältä ja lajittelemaan ne tulosten perusteella 
erilaisia lopputuotteita tai markkinoita silmällä pi-
täen. Tämä tarkoittaisi tukkien arvonmäärityksen 
jälkeen tehtävää lisäystä tai vähennystä metsän-
omistajalle suoritettavaan loppu maksuun.

Tukkituotannon näkökulmasta olisi suota-
vaa, että Suomessa suositun alaharvennuksen 
rinnalla ryhdyttäisiin suosimaan myös ennen 
päätehakkuita tehtäviä yläharvennuksia. Ylä-
harvennuksessa poistetaan metsän järeimpiä 
puita ja jätetään kasvamaan elinvoimaisia 
lisä valtapuita. Tällä tavalla puustosta saadaan 
suuremmat hakkuutulot ja enemmän tukkia.

Tukkipuun kannalta on olennaista paran-
taa puun jalostusarvoa ja pienentää alan 
suhdannevaihteluita. Tähän voidaan vaikut-
taa kehittämällä Suomessa korkealaatuista 
puurakennus teollisuutta ja edistämällä teollisen 
puurakentamisen markkinoita.

ns.  tukin kaksihintajärjestelmään. Puunostoon otettiin rinnalle 
kaikilla hankinta-alueilla myös pikkutukit, joiden hinnoittelu 
vastaa paremmin sahauksen jalostusarvoa.

– Näillä ratkaisuilla pyrimme omalta osaltamme vastaa-
maan sahausarvon mukaiseen hinnoitteluun. Metsänomis-
tajan on hyvä kuitenkin muistaa, että korjuussa noudatetaan 
aina puukaupan mitta- ja laatuvaatimuksia sekä maksimoi-
daan tukkisaanto, painottaa Honkanen.

Made in Finland
Nevalainen muistuttaa, että Suomessa etäisyydet ovat pitkiä 
ja kustannukset korkeita. Kotimaisella tukilla ei ole muita 
kilpailuvaltteja kuin laatu ja hyvä jalostusarvo.

– Pidän toteutettuja laatuvaatimusten muutoksia kannus-
timena hyvälaatuisen tukkipuun kasvattamiselle. Siihen teh-
tävät metsänhoidolliset panostukset näkyvät metsänomis-
tajalle tukin parempana hintana. Ihan hetkessähän tilanne ei 
muutu, mutta tehdyt ratkaisut ovat lähtölaukaus varmista-
maan suomalaisen sahauksen tulevaisuus,  hän perustelee.

Markkinatilanteiden muutokset heijastuvat tukkien ja myös 
muun puutavaran saatavuuteen. Metsänomistaja haluaa 
puustolleen parhaan mahdollisen hinnan ja saattaa siksi 
lykätä myyntihetkeä. Metsäteollisuus puolestaan arvostaa 
tasaista kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuutta, joka 
takaa sahatavaran toimitusvarmuuden sekä koko metsä-
talouden pitkän aikavälin kannattavuuden. Metsänhoitoa 
koskevissa keskusteluissa vertaillaan avohakkuita ja niiden 
vaihtoehtoja, mutta Honkanen ei näe ristiriitaa eri korjaus-
menetelmien välillä.

– Esimerkiksi metsälain sallima jatkuva kasvattaminen on 
yksi vaihtoehto, joka vähentää metsien uudistusinvestointeja, 
pidentää niiden kiertoaikoja ja lisää hyvälaatuisten tukkien 
saatavuutta. Kaikki korjausmenetelmät ovat suositeltavia, 
jos ne ovat taloudellisesti kannattavia ja kasvattavat muutoin 
käyttämättä jäävien metsien hyödyntämistä, hän sanoo.

Sahatavaran kilpailukyky tuotemarkkinoilla edellyttää 
tiivistä yhteistyötä puunhankinnan ja sahalaitosten välillä, 
sanovat Jarkko Nevalainen (oik.) ja Sami Honkanen.

Kotimaisella tukilla ei ole  
muita kilpailuvaltteja kuin laatu 
ja hyvä jalostusarvo.
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Ähtäriläinen metsänomistaja Olli Rouvanmäki on hoitanut 
metsänsä harvennustyöt omatoimisesti vuosikymmenten 
ajan. Rouvanmäen mielestä hankintahakkuu tekee kuitu
puu kaupasta paljon kannattavampaa. Puiden pätkiminen 
on osoittautunut myös oivaksi kuntoilumuodoksi.

500 motin mies
Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuvat Mikko Vähäniitty

Ihmiset
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Tarinaniskijän vikaa – sitä Ähtärin Inhassa maa ja 
metsätilaa pitävässä Olli Rouvanmäestä löytyy. 
Raamikas mies on ennättänyt kertoa jo monta 
juttua ennen kuin vieraat ovat ennättäneet edes 
istuutua pirttipöydän ääreen. Ja mikäs on ker
toessa. Kun metsänhoidon parissa on huhkinut 
puoli vuosisataa, ei metsästä keskusteltaessa jää 
sanattomaksi.

Erityisen paljon kerrottavaa Rouvanmäellä 
on hankintahakkuista eli myytävän puuaineksen 
omatoimisesta kaatamisesta. Valtaosa suomalai
sista metsänomistajista on luopunut moottorisa
han kanssa tehtävistä hankintahakkuista, mutta 
Rouvanmäki on toista maata. Hän ei aio jättää 
puiden kaatamisesta, vaikka eläkepäivät parin 
kuukauden päässä siintelevätkin. Vuosittain puuta 
kaatuu miehen aloitteesta noin 500 motin verran. 
Kaikki hankintahakkuut yhteenlaskettuna Rouvan
mäki on pistänyt pinoon 15 000 mottia kuitupuuta.

– Harvennustyöt pyrin tekemään aina itse ja 
myyn kuitupuut hankintahakkuukaupalla. Kun 
harvennushakkuita on ollut enemmän, enkä ole 
kaikkia ennättänyt itse tehdä, olen hankkinut ura
koitsijan kaatamaan pieniä puueriä. Ainoastaan 
päätehakkuut myyn pystykaupalla. Hankintahak
kuulla kuitupuusta saa tuplahinnan. Etuna on myös 
se, että verotuksessa hakkuun ja puunkuljetuksen 
arvosta 125 kuutiometrin osuus on vero vapaata 
tuloa. Pieniä kuitupuueriä ei pystykauppana saisi 
edes myydyksi ja pahimmillaan puut jäisivät met
sään riukuuntumaan piloille, Rouvanmäki kertoo.

Osaava hankintahakkaaja selviää myös varsin 
pienillä kuluilla. Rouvanmäki laskee kaataneen
sa luottomoottorisahallaan (Husqvarna 550) jo 
2 000 mottia puuta. Puun kuljetusta varten Rou
vanmäellä on 15 vuotta palvellut Valtran Asarjan 
maataloustraktori, johon on yhdistetty Keslan 
hydraulivetoinen peräkärry.

– Työkalut kestävät pitkään, kun niitä huoltaa 
hyvin ja käyttää fiksusti. Tämä Husqvarna on toi
minut moitteetta. Olen vaihtanut siihen vain ketjuja 
ja kerran tärinänvaimennusjousen. Moottorisaha 
kyllä kestää, kun muistaa sahata täydellä kaasul
la, Rouvanmäki toteaa ja nostaa luottotyökalun 
käteensä.

Metsätöissä kunto kohenee
Raha ei ole Rouvanmäelle ainoa yllyke hankinta
hakkuiden tekemiseen. Hänelle metsätyöt ovat 
parasta mahdollista ajanvietettä ja mainio tapa 
pitää itsensä kunnossa. 

– Puunkaatohommat ovat parasta liikuntaa. 
Pelkästään huvin vuoksi en viitsisi urheilla. Näitä 
hommia pitää tehdä hosumatta, jotta ei mene 
paikat rikki ja tule virheitä. Vanhalla iällä ei pääse 
enää juoksemaan kaatuvaa puuta karkuun, kuten 
nuorena, Rouvanmäki sanoo ja virnistää.

Rouvanmäen kipinä metsätöihin syttyi nuorena 

isän opissa. Työuransa ensimmäisen vuosikym
menen Rouvanmäki teki metsurinhommia Metsä
liitolle ja Vääräkosken sahalle sekä Metsänhoito
yhdistykselle. Ennen harvesterien aikakautta 
metsurin työ vaati teräksistä kuntoa ja sitkasta 
mielenlaatua.

– Vuosina 1976–1986 tehtiin metsänhoitotöitä 
harvennushakkuiden ohella ja myös erilliskaatona. 
Puut kaadettiin käsipelillä ja nostettiin kouralla 
metsätraktorin peräkärryssä olevaan monitoimi
koneeseen. Koneen syöttörullat ohjasivat puun 
karsintaterille ja edelleen sirkkeliin, joka katkoi 
 rungon sopivaan mittaan. Rungot pituusmitat 
otettiin tuolloin manuaalisesti, Rouvanmäki muis
telee.

Olli Rouvanmäki on harjaantunut hankintahakkaaja, 
joka on pinonnut 15 000 mottia kuitupuuta.

Terve Metsä – 15 



Heinää Ähtärin eläinpuistoon
Rouvanmäki vaihtoi metsurintyöt maanviljelijän 
ammattiin vuonna 1987, kun Inhan kotitilalla tehtiin 
sukupolvenvaihdos. Vuosi oli monessa mielessä 
tapahtumarikas; samana vuonna syntyi Rouvan
mäkien Joukopoika ja maatilan uusi pääraken
nus valmistui. Kahden asunnon talossa oli tilaa 
sekä vanhemmalle että nuoremmalle isäntäparis
kunnalle. 

Olli Rouvanmäen ottaessa isännän paikan ti
laan kuului noin 20 hehtaaria metsää ja 7 hehtaaria 
peltoa. Lisäksi hoidettavana oli 7–8 lypsylehmää ja 
nuorikarjaa. 

1980–90luvun taitteessa Rouvanmäki otti 
reilusti lainaa ja hanki omistukseensa kaksi naa
purista myyntiin tullutta suurehkoa metsätilaa. 
Tila kasvoi maakauppojen myötä 130 hehtaarilla. 
Velkaa Rouvanmäki laskee olleen parhaimmillaan 
500 000 markkaa.

– Olin alkuun ”väkisin” tehty karjanhoitaja, kun 
pelkästä metsänhoidosta ei herunut riittävästi 
rahaa. Lypsylehmistä luovuimme vuonna 2005 ja 
lihakarjasta pari vuotta myöhemmin.

Nykyisin Rouvanmäen kesät kuluvat maan
viljelystöiden parissa. Omilla ja vuokrapelloilla 

kasvavan viljan Rouvanmäki myy rehuksi lähistöllä 
sijaitsevalle karjatilalle. Heinä puolestaan matkaa 
lähellä sijaitsevaan Ähtärin eläinpuistoon.

– Kasvatan tuoreheinää noin viiden hehtaarin 
alueella ja kuljetan sitä eläintarhaan 140–150 päi
vänä vuodessa. Päivittäin tulee ajettua traktorilla 
vajaan 20 kilometrin lenkki, kun jaan heinän eri 
puolille puistoa. Yhteistyötä eläinpuiston kanssa 
on tehty nyt 15 vuotta, Rouvanmäki laskee.

Osaava ostaja tärkeä kumppani
Kun viljelyskausi on takana, on aika siirtyä metsä
töiden pariin. Hankintakauppa työllistää Rouvan
mäkeä syksyllä kolmisen kuukautta. Keväällä hän 
jatkaa metsätöitä kylvöjen alkuun saakka. Päivit
täin metsällä kuluu nelisen tuntia. Tähän päälle 
tulevat työvälineiden ja koneiden huollot sekä ajo
matkat. Hakkuutöiden ohella Rouvanmäki tekee 
itse myös maanparannus, istutus ja raivaustyöt. 

Rouvanmäki on tehnyt jo vuosia hankintakaup
paa Stora Enson kanssa. Hän kiittelee vuolaasti 
Stora Enson metsäasiantuntijan Tapio Halttusen 
kanssa tekemäänsä yhteistyötä.

– Osaava ostaja on tärkeä kumppani. Halttusen 
kanssa homma on toiminut mainiosti. Stora Enso 

Hankintahakkuussa 
huomioitavat asiat
•  Puutavaran tulee olla sovitut mitta  

ja laatuvaatimukset täyttävää.
•  Varastopaikan tulee olla  puutavara 

autoyhdistelmälle ajokelpoinen: 
 turvallista lastata, ei sähkölinjoja  
tai vilkasta liikennettä.

• Luovutusajankohta sovitaan mahdol
lisimman tarkasti. Näin kuljetusten 
suunnittelu helpottuu.
Stora Enson metsäasiantuntija  
Tapio Halttunen

Olli Rouvanmäki laskee saavansa takanaan olevasta 
puupinosta hankintahakkuuna noin 7 000 euroa.
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tarjoaa hankintakauppaan joustavat toimitusajat, 
joten minulle ei tule puunkorjuun osalta kovaa 
stressiä, Rouvanmäki kertoo.

Rouvanmäen tilalla sukupolvenvaihdos on 
jälleen näköpiirissä. Lähivuosina Jouko Rouvan
mäki ottaa tilan ohjat käsiinsä. Isä Rouvanmäki 
aikoo kuitenkin auttaa metsäkoneenkuljettajana 
työskentelevää poikaansa metsä ja pelto
hommissa niin kauan kuin terveys sallii. Työteliäs 
vanha isäntä suhtautuu työntekoon kuitenkin 
kohtuudella. 

– Tämä on minulle elämäntapa. Viimeiset kym
menen vuotta olen voinut tehdä töitä kiireettö
mästi, kun tilasta ei ole enää senttiäkään velkaa. 
Lumen keskelle en viitsi enää lähteä metsään 
kahlaamaan. Talvella on sitten aikaa esimerkiksi 
lukemiselle. Nykyään tulee luettua muutakin kuin 
Päätaloa ja Paasilinnaa. Esimerkiksi isän
päivä lahjaksi saamani kuningasmetsuri Jaakko 
 Pessisestä kertova teos on mielenkiintoinen. 
Siinä nousee tämä metsätöissä tarvittava sitkeys 
hyvin esiin, Rouvanmäki sanoo.

Kokeneen metsurin osaaminen välittyy jokaisesta 
kädenliikkeestä. Olli Rouvanmäki ei turhia metsässä hosu.

Tämä metsurinvyö on palvellut jo neljä vuosikymmentä. 
Rouvanmäen mukaan vastaavanlaista ei kaupasta enää saa.

” Tämä on minulle elämäntapa. 
Viimeiset kymmenen vuotta olen 
onneksi voinut tehdä töitä kiireettä.”
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Puukaupan yhteydessä kannattaa hoitaa kuntoon myös muut 
ajankohtaiset hoitotyöt metsässä. Metsänomistajan kannalta on 
vaivatonta, kun kulloinkin ajankohtaisista toimista, kuten ennakko
raivauksista, lannoituksista ja metsänuudistamistöistä, sovitaan 
kerralla ja Stora Enson metsäammattilaiset hoitavat työt. 

 Metsä kerralla 
kuntoon puukaupan 
yhteydessä

Teksti Pekka Virtamo  Kuvitus Tomi Sunnarborg

Metsänhoito
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Uudistushakkuu tuo metsänomistajalle 
pääosan metsän kiertoajan tuotosta. 
Uudistushakkuun yhteydessä varmis
tetaan myös tulevien vuosikymmenien 
tuotot uudistamalla metsä joko istutta
malla tai kylvämällä. Mäntykankailla voi 
metsän uudistaa myös jättämällä hak
kuualalle siemenpuita, jotka siementä
vät itse seuraavan puusukupolven.

Metsän uudistaminen on metsä
laissa säädetty velvoite metsänomis
tajalle, mutta se on myös kannattavan 
metsä talouden perusta – siis asia, joka 
kannattaa hoitaa kuntoon kerralla.

Taimikko kasvuun  
heti uudistushakkuun jälkeen
Uudistamisessa kannattaa satsata no
peaan toimintaan – viivyttely heikentää 
uudistamistulosta, ja tuo lisäkustan
nuksia kilpailevan kasvuston vallatessa 
nopeasti uudistusalaa. 

Helpointa on hyödyntää puukaupan 
yhteydessä Stora Enson metsän
uudistamispalvelua. Silloin uudistamis
työt eivät viivästy turhaan.

Avaimet käteen palvelussa yrittäjä 
muokkaa hakkuun jälkeen maan, tilaa 
kohteeseen oikeat taimet ja istuttaa ne 
takuutyönä. Kangasmailla maa muo
kataan ja siemenet kylvetään uuden 
puusukupolven perustamiseksi.

Omatoiminen metsänomistaja voi 
myös itse istuttaa taimet, ja tilata ne 

sekä edeltävän muokkauksen puu
kaupan yhteydessä. 

Metsän onnistuneella uudistami
sella varmistetaan, että metsä kasvaa 
ja tuottaa myös tulevaisuudessa.  Jos 
uudistamistöihin ei ole itsellä riittävästi 
aikaa, tai tuntuu siltä, että oma osaami
nen ei riitä, kannattaa kääntyä metsä
ammattilaisten puoleen. Silloin uudis
taminen onnistuu takuutyönä ja omakin 
mielen rauha säilyy.

Uudistamiskulut ovat vähennys
kelpoisia metsäverotuksessa. Kun 
Stora Enso vastaa uudistamisesta ja 
laskuttaa työn, ovat metsänhoitokulut 
automaattisesti mukana verokirjan
pidossa eMetsäveropalvelussa ja siten 
myös veroilmoituslomakkeilla. Kätevää 
ja vaivatonta.

Ennakkoraivaus  
ennen ensiharvennusta
Puuston ensiharvennus on metsän 
tulevan kasvun kannalta välttämätön 
toimenpide. Lisäksi ensiharvennukses
ta kertyy jo hiukan puukauppatuloakin.

Paras lopputulos saadaan silloin, 
kun ensiharvennus ajoitetaan oikein ja 
hakkuualalla on tehty ennakkoraivaus. 
Raivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähen
tää oleellisesti huonosta näkyvyydestä 
johtuvia korjuuvaurioita. 

Ennakkoraivaus on välttämätön 
toimenpide ennen ensiharvennusta, ja 
tarpeen silloinkin, kun taimikkovaiheen 

harvennustyöt on tehty oikeaoppi
sesti. Varsinkin rehevillä kasvupohjilla 
lehtipuut kasvavat nopeasti niin, että 
aluskasvusto haittaa näkyvyyttä jo 
muutaman kasvukauden jälkeen. En
nakkoraivauksen jälkeen hakkuukoneen 
kuljettaja näkee ensiharvennettavan 
puuston kunnolla, jolloin on mahdollista 
valita parhaat puut, jotka jätetään kas
vamaan ja järeytymään tukkipuiksi. 

Ennakkoraivauksen toteuttamisesta 
voi sopia puukaupan yhteydessä. Työ 
tehdään yleensä metsurivoimin raivaus
sahalla. Ennakkoraivauskulut ovat 
vähennyskelpoisia metsäverotuksessa.

Metsänomistaja voi niin sovittaessa 
tehdä ennakkoraivauksen myös itse 
– ensikertalainenkin oppii ennakko
raivauksen niksit helposti, kunhan vain 
varaa työhön riittävästi aikaa.

Ensiharvennuksen yhteydessä kan
nattaa harkita, olisiko metsä lannoitus 
tarpeen. Lannoitus vauhdittaa jäljelle 
jäävän puuston kasvua tukkipuu
mittoihin eli lisää puun arvokasvua.

Valtion kemeratukea myönnetään 
nuoren metsän kunnostukseen, mikäli 
kohde täyttää tukiehdot. Stora Enson 
asiantuntijat hakevat tuen niin sovit
taessa. 

1

2 Metsän 
lannoitus

Ensi- 
harvennus 

Aluskasvuston 
ennakkoraivaus

Uudistus- 
hakkuu  

Metsän  
uudistaminen+

+ +

Terve Metsä – 19 



Lannoitus tuo lisätuottoa
Kun puusto on ensiharvennuksen 
jäljiltä kasvanut harvennuskypsäksi, 
on metsästä odotettavissa jo reilum
min puukauppatuloa kuin ensihar
vennuksesta. Puusto on järeämpää 
ja hinnakkaampaa tukkipuuta kertyy 
huomattavasti enemmän. 

Harvennuksen yhteydessä kan
nattaa katseet suunnata jo metsän 
kierron loppupäähän, uudistus
hakkuuseen, ja sopia puukaupan 
yhteydessä harvennettavan alueen 
lannoituksesta. Se on yksi kannatta
vimmista toimenpiteistä, kun met
sästä halutaan parasta mahdollista 
tuottoa. Vaivattominta on sopia asia 
samalla kuin puukauppakin.

Harvennetun puuston lannoit

taminen kasvattaa metsän tuottoa 
merkittävästi. Metsänlannoituksen 
tuottoprosentti on tutkimusten mukaan 
keskimäärin jopa noin 20, eli sijoitus 
maksaa itsensä takaisin kunnon korko
jen kera.

Lannoituksella saavutetaan kolme 
metsän tuoton kannalta oleellista hyö
tyä: lannoitettu metsä tuottaa enem
män puuta, arvokkaan tukkipuun määrä 
kasvaa, ja samalla metsän kiertoaika 
lyhenee. 

Metsän kasvupiikki saadaan aikaan 
kolmella eri lannoitteella: männiköitä 
lannoitetaan metsäsalpietarilla, kuu
sikoiden kasvua kiihdytetään metsän 
nplannoitteella ja turvemailla luotetaan 
tuhkan voimaan. Lannoituksella on 
pitkä vaikutusaika: kasvatuslannoitus 

vaikuttaa kahdeksan vuotta, tuhka
lannoitus jopa 20 vuotta.

Lannoitus tehdään harvennus
hakkuun jälkeen joko maalevityksenä 
tai helikopterilla, kohteen mukaan. 
Lannoitettavan alueen on kannatta
vuussyistä oltava maalevityksessä 
vähintään viisi hehtaaria, helikopteri
levityksessä vähintään kahdeksan 
hehtaaria. Lisäksi lannoitevaraston on 
sijaittava riittävän lähellä lannoitettavia 
alueita. 

Myös lannoituskulut ovat vero
vähennyskelpoinen menoerä, ja se 
tulee automaattisesti huomioiduksi 
eMetsäveropalvelussa Stora Enson 
laskuttaessa urakasta.

Metsää kannattaa hoitaa – ja tarvit
taessa teettää työt ammattilaisilla.

Harvennus Metsänlannoitus3 +
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Stora Enson metsäasiantuntija Jyrki 
Piiroinen toteaa, että jahka metsän-
omistaja on ladannut eMetsä-sovelluk-
sen, metsäasioiden hoitoon tulee aivan 
uudenlaista suunnitelmallisuutta, var-
muutta – ja mikä parasta – helppoutta.

– Heti kun metsänomistaja avaa 
 sovelluksen, sen etusivulla on yhteen-
veto suositeltavista toimenpiteistä. 
Käyttäjä voi valita, tarkasteleeko hän 
vaikkapa hakkuita tai metsänhoitotöitä, 
ja hän näkee aina myös arvion tuotosta 
ja kuluista, Piiroinen kuvailee.

Sovellus näyttää peruskartan ja 
ilmakuvan lisäksi erilaiset metsäkuviot 
ja esittelee niille ehdotetut toimenpiteet 
kiireellisyysjärjestyksessä. 

– Näin sovellus tarjoaa sellaista en-
nakoitavuutta, jota yksityiset metsän-
omistajat osaavat arvostaa. 

Kuvioiden osalta eri toimenpiteitä 
voi jaksottaa kätevästi niin, että tulot ja 
menot ovat nätisti tasapainossa. 

– Sovelluksesta saa osviittaa siitä, 
milloin hakkuut kannattaa toteuttaa.    

Stora Enson eMetsä-palvelu on metsänomistajan lyömätön to do -lista: 
mitä pitää tehdä ja milloin? Sovellus on helppokäyttöinen ja selkeä.

eMetsä-sovellus on 
metsän omistajan muistilista

Teksti Sami Anteroinen

eMetsä

Sovelluksessa on myös teemoitus-
ominaisuus, jolloin kartalla korostuvat 
kaikki tietyntyyppisiä toimenpiteitä 
tarvitsevat kohteet. 

Viiden minuutin sovellussavotta?
Piiroisen mukaan eMetsä on kuin käte-
vä opaskirja koko hallinnointivuodelle. 
Etuna on se, että tämä opas kulkee tas-
kussa – ja on niin käyttäjä ystävällinen, 
että sitä oppii hyödyntämään nopeasti.     

Sekin on nimittäin tiedossa, että 
monet metsänomistajat pitävät no-
peasta ja helposta metsänhoidosta. 
Piiroinen kertoo, että eMetsä-sovel-
lus on rakennettu mahdollisimman 
vaivatonta metsäomaisuuden hoitoa 
ajatellen. 

– Jos tammikuussa avaa sovelluk-
sen ja tutustuu alkavalle vuodelle ehdo-
tettuihin toimenpiteisiin, voi saman tien 
ottaa yhteyden metsäasiantuntijaan ja 
lyödä lukkoon ne tehtävät asiat. Kun 
toimenpide on suoritettu, se kuittautuu 
pois sovelluksesta.

Matala kynnys rohkaisee
Lisäksi eMetsä pitää listaa niistäkin 
kohteista, jotka on rajattu pois metsän-
hoidollisten toimenpiteiden piiristä. 
Tällainen voi olla vaikkapa tontilla sijait-
seva kaunis luonto kohde.  

Vuonna 2018 päivitetty sovellus on 
saanut paljon kiitosta käyttäjiltä. 

– Palautteissa on kiitelty sitä, että nyt 
saa yhdellä vilkaisulla hyvän yleiskuvan 
oman metsän tilanteesta. To do -lista on 
heti silmien edessä. Helppo käyttöisyys 
ja läpinäkyvyys ovat avaimia siihen, että 
metsänhoito alkaa kiinnostaa uudella 
tavalla.

– eMetsä on niin matalan kynnyk-
sen palvelu, että se voi hyvinkin lisätä 
metsänomistajan aktiivisuutta juuri 
vaivattomuutensa ansiosta. 

– Ja mikä parasta, metsävaratieto on 
jokaisen ulottuvilla, kun vain kirjautuu  
emetsa.fi-sivulle. Mikset kirjautuisi 
 sinne vaikka heti, vinkkaa Piiroinen.

eMetsä-sovellus on havainnollinen ja vaivaton käyttää.  
Näet yhdellä silmäyksellä tulevat hakkuut ja metsänhoitotyöt.
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Stora Enso on iskenyt tähän saumaan 
muuntamalla paperisellua valmistavan 
tehtaansa Pohjois-Karjalan Uimahar-
jussa liukosellun valmistukseen. Liu-
kosellusta tehdään viskoosikuitua, jota 
käytetään tekstiilien valmistuksessa 
korvaamaan esimerkiksi öljypohjaisia 
keinokuituja.

Puupohjainen muuntokuitu viskoosi 
on suosittu vaatekuitu, mikä selviää 

Tämän päivän vaatekaupassa vastuullisuudella on väliä. 
Kuluttajien ympäristötietoisuus ja muovivastaisuus lisäävät 
puupohjaisten tekstiilikuitujen kysyntää. 

Viskoosi on 
vastuullinen valinta

Teksti Minna Kalajoki  Kuvat iStock ja Johanna Kokkola

Uusiutuvien materilaalien yhtiö

minkä tahansa valmisvaatteen pesulap-
pua tarkastelemalla. Jo yli sata vuotta 
vanha tekstiilikuitu tunnettiin aikaisem-
min nimillä tekosilkki, silla ja säteri.

Vielä toistaiseksi tekstiiliteollisuuden 
kankaisiin käytetään yli 60-prosentti-
sesti polyesterin kaltaisia tekokuituja, 
jotka ovat käytännössä muovia. Niiden 
ongelmia ovat fossiilinen alkuperä ja 
tekstiileistä irtoavat mikromuovit. 

– Tällä haavaa koko maailman teks-
tiilituotanto on noin 100 miljoonaa ton-
nia vuodessa, josta liukosellupohjaisen 
raaka-aineen osuus on noin 7 prosent-
tia. Se voisi kasvaa 20–30 prosenttiin, 
Enocellin tehtaanjohtaja Sauli Purho 
arvioi. 

Liukosellua valmistetaan uusiutuvia 
luonnonvaroja hyödyntäen, ja bio-
hajoavana se ei kuormita ympäristöä. 
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Liukosellusta saatavaa viskoosikuitua 
käytetään täydentämään puuvillaa, jota 
ei yksinkertaisesti riitä 5 % vuodessa 
kasvavan maailman tekstiiliteollisuuden 
tarpeisiin. Lisäksi puuvillan tuotanto 
vaatii runsaasti vettä, torjunta-aineita ja 
peltopinta-alaa.

– Kuluttajat vaativat vastuullisuutta 
myös tekstiileiltä ja haluavat vaihto-
ehtoja öljypohjaiselle polyesterille. 
Vastuullisuuden näkökulmasta viskoo-
silla pitkine hankintaketjuineen on omat 
haasteensa, mutta asian ajankohtai-
suuden vuoksi isot tekstiilialan yritykset 
ovat liittyneet yhteen ja käynnistelevät 
paraikaa merkittäviä vastuullisuushank-
keita. Uutta, entistä ympäristöystävälli-
sempää prosessiteknologiaa on tulossa 
markkinoille lähivuosina. Vastuullisuus-
kysymykset on Aasian tekstiilintuotta-
jamaissa nostettu esiin paljon tarmok-
kaammin kuin mitä yleisesti luullaan, 
liukosellun tuotepäällikkö Jussi Piira 
mainitsee. 

Viime vuosien isojen investointien 
ansiosta Enocell pystyy valmistamaan 
liukosellua kahdella linjastolla sekä leh-
ti- että havupuusta. Tehdas on Suomen 
ainoa liukosellun tuottaja. 

100 % kierrätettävä 
materiaali 
Muistatko rouva Jenni Haukion puvun 
vuoden 2018 itsenäisyyspäivän vastaan-
otolla? Tuo helmenharmaa uniikkikappale 
oli tehty ioncell-kuidusta, jonka raaka-aine 
on  Enocellin koivupohjainen liukosellu. 

Ioncell™ -menetelmää on kehitetty 
yliopistotutkijoiden voimin jo vuosia. Viskoo-
siin verrattuna sen valmistusprosessi on 
luontoystävällisempi, koska siinä ei käytetä 
ympäristölle haitallisia aineita. Materiaali on 
alkutuotteesta lopputuotteeseen asti täysin 
kierrätettävissä. 

Ioncell-pilottilinjasto käynnistyy tämän 
vuoden lopulla Otaniemen kampuksella. 
Jos kaikki sujuu odotetusti, teollisen mitta-
kaavan valmistus voisi alkaa vuonna 2025.

– Ioncellin kaupallinen merkitys suoma-
laiselle metsäteollisuudelle on suuri, sillä se 
on paljon korkeamman lisäarvon tuote kuin 
liuko sellu. Puutahan meillä riittää, ja useim-
pien tekstiilijättien strategioihin on kirjattu, 
että öljypohjaiset tekstiilikuidut ja sertifioi-
mattoman puuvillan käyttö korvataan kes-
tävämmillä vaihtoehdoilla, Aalto-yliopiston 
Senior Innovation Advisor Jari Laine sanoo.
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Enocellin 430 000 tonnin vuosi-
kapasiteetti nostaa sen maailman 
suurimpien liukosellutehtaiden jouk-
koon. Tuotannosta noin 95 % menee 
tekstiiliteollisuuden tarpeisiin Kiinaan, 
jossa sijaitsee yli puolet maailman 
tekstiiliteollisuudesta. Lopusta tehdään 
monenlaisia tuotteita pesusienistä 
elintarviketeollisuuden syötäviin mak-
karankuoriin, joita hankolainen yritys 
on valmistanut 1950-luvulta lähtien. 
Liukosellulle kehitetään jatkuvasti myös 
uusia käyttökohteita.

 Viskoosi toistaa värit
Ominaisuuksiltaan viskoosikuitu vastaa 
puuvillaa. Se imee ja haihduttaa kos-
teutta sekä on miellyttävä ihoa vasten. 

– Viskoosi laskeutuu hyvin ja siinä on 
silkkimäinen kiilto. Puuvillaan verrat-
tuna sillä on ylivertainen värintoisto ja 
painojälki. Viskoosiin saa myös hienoja, 
terävärajaisia painatuksia. Joskus teh-
dään esimerkiksi niin, että paidan hihat 
ovat puuvillaa ja viskoosipohjaiseen 
etumukseen painetaan värikäs kuvio, 
Purho kertoo. 

Liukosellua valmistetaan muistakin 
puulajeista, muun muassa eukalyptuk-
sesta, mutta pohjoisen havupuulla on 
etunsa. 

 – Havupuun kuidut ovat pidemmät 
kuin lehtipuulajeilla. Erilaisen kuitura-
kenteensa ansiosta havupuuliukosellu 
käyttäytyy eri tavalla tekstiilikuidun 
valmistusprosessissa. Esimerkiksi nes-
te kulkee sen läpi nopeammin, minkä 

Enocellin käyttämästä 
puusta noin 80 % 
saadaan Pohjois-Karjalan 
metsistä.

ansiosta tiettyjä viskoosin valmistuksen 
prosessivaiheita voidaan tehostaa,  
Piira selvittää.

Hyötyä paikallisille 
metsänomistajille
Liukosellun kysynnän kasvu on ollut 
hyvä uutinen monelle sellutehtaalle, 
joilla on etsitty vaihtoehtoista käyttöä 
paperisellukoneille. Paperin kysynnän 
vähentyessä linjastot voidaan muuntaa 
tuottamaan liukosellua.

– Enocellillä voimme samoilla koneil-
la tuottaa joko paperi- tai liukosellua 

tarpeen mukaan. Tämä antaa hyvää 
näkymää myös paikallisille metsän-
omistajille, koska puun kysyntä pysyy 
vakaana, Purho mainitsee. 

Suomalaisen tehtaan valtti on 
korkealla tasolla oleva vastuullisuus. 
Enocellin puuraaka-aineesta noin 
80 % tulee sadan kilometrin säteeltä 
 Pohjois-Karjalan metsistä.

– Meidän puumme tulee paikallisis-
ta metsistä ja sen alkuperä on täysin 
jäljitettävissä. Puuraaka-aineestamme 
100 % tulee vastuullisista lähteistä ja se 
on 76-prosenttisesti sertifioitua, mikä 
on erittäin hyvä lähtökohta tekstiilialan 
vastuullisuusvaatimusten kasvaessa, 
Piira sanoo. 

Purho nostaa esiin myös viskoosin 
merkityksen kankaan kierrätettävyyden 
kannalta.

– Mitä enemmän kankaassa on po-
lyesteriä, sitä kalliimpaa siitä on tehdä 
uusiotekstiiliä, koska muovikuidut täy-
tyy ensin poistaa kankaasta. Viskoosin 
osuuden kasvattaminen tekstiileissä 
parantaa niiden kierrätyskelpoisuutta. 
Tämä lisännee kysyntää entisestään.

Uudistettu Enocellin tehdas tuo hyvät 
näkymät paikallisille metsänomistajille, 
lupaa tehtaanjohtaja Sauli Purho.

Enocellin tehdas voi tuottaa samoilla koneilla 
joko paperi- tai liukosellua. 
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Stora Enso tutki puunkorjuun polttoaineen kulu-
tukseen vaikuttavia tekijöitä Itä-Suomen yliopiston 
kanssa tehdyssä tutkimuksessa. Siinä kerättiin 
kulutusdataa vuoden ajan 15 hakkuukoneesta ja 
12 kuormatraktoristakaikkiaanyli300000kaadetun
jayli200000kuljetetunpuukuutionosalta.Stora
Enso Metsän kehityspäällikkö Kalle Kärhä kertoo 
myös, että maantiekuljetuksen energiatehokkuudes-
ta on käynnissä oma tutkimuksensa.

Tehdyssä tutkimuksessa paikallistettiin useita 
tekijöitä, joilla puunkorjuun hiilijalanjälkeä voidaan 
pienentää. Kyse ei ole ainoastaan kaasujalan raskau-
desta.

– Jos metsäautotien kantavuus ei kestä täys-
perävaunulla puiden hakemista, niiden kuljettami-
nen pelkällä nupilla on tehottomampaa ja se lisää 
energiankulutusta. Ja onhan ympärivuotisesti isolla 
yhdistelmällä saavutettava palsta kiinnostavampi 
myös puun hankkijalle, Kärhä summaa. 

Edellinenvastaavatutkimusonvuodelta2003.
Siihen verrattuna tuntikohtainen polttoaineen kulutus 
on jopa lisääntynyt, sillä metsäkoneiden koko ja 
niiden moottoreiden tehot ovat kasvaneet. Hyvin, 
esimerkiksi teloilla varustetut ja tehokkaat koneet 
kuluttivat polttoainetta työtunnissa jopa enemmän 
kuin vuosituhannen alussa. Samalla myös tuottoa on 
tullut lisää.

Kärhä sanookin, että hiilijalanjäljen kannalta oleel-
lisinta on tietää, kuinka paljon polttoainetta kuluu 
jokaista kaadettua ja kuljetettua puukuutiota kohden. 
Tällöin korostuvat koneiden sijaan korjuuolosuhteet 
ja kuljettajien työmenetelmät. Kuljettajien väliset 
erot korostuivat erityisesti harvennuksissa. Pitkässä 
juoksussa esimerkiksi kuljettajan tapa käyttää moton 
puomia näkyy kulutuspuolella.

– Säätöjen ja ajomoodien läpikäynti olisi kannatta-
vaa. Harvennuksilla ei tarvita isoimpia tehoja. Pääte-
hakkuussa koneen asetusten on oltava eri tasolla, 
sillä puusto on järeämpää.

Hyvä metsänhoito helpottaa  
ekologista työskentelyä
Myös sillä on suuri merkitys, mitä metsästä korja-
taan. Mitä pienempiä rungot ovat, sitä enemmän 
poltto ainetta kuluu jokaista mottia kohden. Myös 
alikasvuisen puuston raivauksen laiminlyönti 
harvennus metsissä heikentää tuottavuutta, ja jälleen 
polttoainetta kuluu enemmän.

Puunkorjuun energiatehokkuuden parantaminen on  
konekannan hyvän käytön sekä osaavan metsän hoidon yhteispeliä.

Puunkorjuu
ketjussa varaa 
pienentää 
hiilijalanjälkeä

Teksti JuhaPekka Honkanen  Kuva Toni Pallari

Uusiutuvien materiaalien yhtiö

– Hyvä metsänhoito tuottaa järeämpiä tukkeja ja 
siten parempaa tuottoa metsästä, ja sillä on myös 
suuri vaikutus puunkorjuun energiatehokkuuteen.

Leimikoiden koko vaikuttaa puunkorjuuketjussa 
kaluston siirroista kertyvään energiahukkaan. Kärhä 
huomauttaa, etteivät määrät ole palstakohtaisesti 
suuria, mutta vuositasolla merkitys kasvaa: Stora 
Ensokorjaavuositasollanoin10miljoonaakuutiota
puuta, ja jokainen pölkky kulkee useassa vaiheessa 
polttomoottorikyydillä. Kärhä kannustaakin metsän-
omistajia ennakoimaan ja yhdistämään eri harven-
nuspalstoja samalle kerralle. Siirtojen osuus poltto-
aineen kulutuksessa korostuu, jos metsäkoneelle on 
töitäalle250kuutionverranyhdellätyömaalla.

– Leimikon tulisi olla sen verran iso, että yhdellä 
siirrolla tulee useampi autokuorma puita tehtaalle 
ajettavaksi. Samalla syntyy ostajallekin houkuttele-
vampi paketti, jolloin harvennuspuun saa mukavasti 
liikkeelle.

 

Puutavaran ajomatkat, olosuhteet, 
kuormakoko ja kuljettajan ajotyyli 
vaikuttavat energiatehokkuuteen.
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Metsä on aina ollut läheinen ja kotoisa paikka 
Kirsi-Marja Virtaselle, mutta seitsemisen vuotta 
sitten hän innostui retkeilystä toden teolla. Nyt 
hänen tavoitteenaan on kiertää ystävien kanssa 
kaikki Suomen kansallispuistot. Luonnosta löytyi 
apua myös silloin, kun elämään osui useampi 
erityisen ikävä sattumus peräkkäin.

Muutama vuosi sitten Virtanen liukastui ja 
hänen oikea kätensä hajosi vaikeasti. 

– Värttinäluu ja kyynärluu murtuivat, ja jouduin 
käyttämään kainalokipsiä ja sen jälkeen vielä 
lastaa pitkään. Käteen asennettiin metallilevyjä 
ja ruuveja. 

Kun Virtasen kohdalle osui lähes samanaikai-
sesti vielä irtisanominenkin, hänellä diagnosoitiin 
lopulta keskivaikea masennus. 

– En suostunut hoitamaan sitä lääkkeillä, vaan 
päätin parantaa oloani omalla tavallani. Liikkumi-
nen aiheutti käteen tärähdyksiä ja teki kipeää – 
paitsi metsässä. Luonto vaikuttaa siten, että hyvä 
olo peittää kivun, tai se vain unohtuu.

– Metsän hyvää tekevästä vaikutuksesta 
kirjoitetaan nyt paljon. Äsken nettiä selatessani 
tör mäsin nopeasti kuuteen eri artikkeliin tästä 
aiheesta. Se tuntuu jotenkin hassulta! Olisiko siis 
niin, että ihmisen pitää ensin vieraantua luonnos-
ta, ennen kuin sen voi löytää?

Palaaminen opin poluille
Monia erilaisia töitä tehnyt ja niiden perässä 
muuttanut Virtanen ei jäänyt kovin pitkäksi aikaa 
surkuttelemaan oloaan. Kun käsi parani, suunnan 
vaihto kohti todellista toiveammattia alkoi houkut-
taa. Eläkeyhtiö suostui vielä tukemaan kouluttau-
tumista uuteen. 

Nyt Virtanen opiskelee Stadin Ammattiopistos-
sa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa, josta 
on suuntautunut luonto- ja ympäristöneuvontaan. 
Valmistuminen odottaa kesäkuussa. Osana opin-
tojaan hän on suorittanut kurssit sienien, marjojen 

Uusi suunta elämälle on monelle pitkäaikainen haave. 
Kirsi-Marja Virtaselle tapaturma ja irtisanominen antoivat 
tarvittavan sysäyksen unelmien toteuttamiseen.

 Metsässä on  
hyvä purkaa tuntoja

Teksti Johanna Paasikangas-Tella   
Kuvat Kirsi-Marja Virtasen kotialbumi

Vapaalla

ja yrttien hyödyntämisestä sekä hankkinut keruu-
tuoteneuvojan pätevyyden. 

Virtanen on innoissaan kokemuksistaan. 
– Opinnoissa on ollut todella monipuoliset 

ja yksilölliset mahdollisuudet käydä kursseja 
haluamistaan aiheista. Olemme tutustuneet mo-
nenlaisiin kohteisiin eri puolilla Suomea ja myös 
retkeilleet. Kävimme esimerkiksi vaeltamassa 
55 kilometrin pituisen Hetta–Pallas-reitin. Meillä 
oli pareittain vetovastuu aina yhden päivän ajan.

Koti luonnon helmassa
Nykyään Virtanen asuu Humppilassa. Vaikka 
matkoihin esimerkiksi koululle kuluu aiempaa 
enemmän aikaa, parempi elämänlaatu ratkaisi 
asuinpaikan valinnan. 

– Siellä on läheisiäni, ja hienoa luontoa ihan 
koti ovelta alkaen.

Virtanen tuntee hyvin lähialueen kansallis-
puistot, Torronsuon ja Liesjärven. 

– Olen myös käynyt kuvaamassa lähettyvillä 
sijaitsevan Koijärven lintutornista. Luonnossa 
liikkuessa tulee vastaan paljon hienoja kuvaus-
kohteita.

Lomakohteita Virtasen ei tarvitse kovin pit-
kään miettiä. Maaliskuussa hän suuntaa ystävien 
kanssa Lappiin. 

– Tänä vuonna vietämme viikon Rukalla. 
Odotan malttamattomana, että pääsen lumi-
kenkäilemään.

” Vastoinkäymisistä huolimatta 
jokainen rakentaa omasta 
elämästään näköisensä. Minun 
elämääni luonto kuuluu vapaalla 
ja toivon mukaan työssäkin.”
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ckVirtasen vinkki
Alun perin kokiksi valmistunut 
Kirsi-Marja Virtanen tietää, että 
moni kelpo aines jää metsässä 
hyödyntämättä vain siksi, etteivät 
ihmiset tunne luonnonantimien 
käyttö tapoja. 

– Yksi esimerkki on juolukka, 
jota usein löytyy runsaasti. Siitä 
saa vaikkapa mansikan kanssa 
yhdistettynä makoisaa mehua.

Kirsi-Marja Virtanen on täynnä intoa puhues-
saan metsän hyvistä vaikutuksista. Hän itse 
löysi metsän kunnolla vasta aikuisena.
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Mustikka 
Vaccinium myrtillus

Suomalaisten rakastama mustikka kamppailee 
valtakunnan suosituimman metsämarjan tittelistä 
yhdessä punaisen naapurinsa puolukan kanssa. 
Tämän taiston virallinen voittaja tuskin selviää 
milloinkaan!

Erityisesti makeasta maustaan pisteitä keräävä 
mustikka on todellinen metsiemme aarre. Onnek-
si sen kasvualue kattaa koko Suomen. Mustikka 
kasvaa tuoreissa kangasmetsissä, lehdoissa ja 
korvissa. 

Metsään kannattaa suunnata vasta, kun musti-
kat ovat kypsiä, sillä ne eivät kypsy enää poimimi-
sen jälkeen. Suosi myös mahdollisimman kuivaa 
poimintasäätä, jotta minimoisit varvuista irtoavan 
luomuroskan määrän.

Mustikat ovat hyviä ja hyödyllisiä. Myös karhut 
ovat hulluina niihin! Yksi karhu voi syödä mustikoi-
ta huimat 20 kiloa päivässä kerätessään massaa 
talviunille.

Meille ihmisille vain muutama desilitra mustikoita 
päivässä auttaa kattamaan valtaosan päivittäisestä 
kuitu- ja E-vitamiinitarpeesta. Tämä tummansini-
nen marja sisältää runsaasti polyfenoleja, joista 
tärkeimmät ovat antosyaanit. Mustikan terveysvai-
kutusten uskotaan perustuvan niihin. Ne saattavat 
parantaa silmänpainetautipotilaiden näkökykyä 
sekä vähentää silmien väsymiseen liittyviä oireita.

Täydellisessä mustikassa on hieman pölyinen 
tai huurteinen pintaväri. Tämä mustikan pinnalla 
oleva vaalea ”pöly” kertoo siitä, että marja on juuri 
sellainen kuin pitää. Ethän huuhtele mustikoita! 
Vesi pehmentää marjaa, mikä puolestaan nopeut-
taa sen pilaantumista.

Oman paikkakuntasi tai mökkikuntasi mustikka-
tilanteen voit tarkistaa mustikkaan.fi-sivustolta.

Marjastus on yksi rakastetuimmista metsään liittyvistä harrastuksistamme. 
Sienien ohella marjat ovatkin herkullisinta, mitä metsämme tarjoavat.  
Ei siis ihme, jos innokkaita poimijoita ilmoittautuu ihan joka ikäluokasta.

 Mättähältä mättähälle 
            marjan perässä

Teksti Susanna Marklund  Kuvitus Jutta Rikola

Metsäluonto
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Mesimarja 
Rubus arcticus

Kesä-heinäkuussa kukkiva mesimarja eli maa-
muurain on monivuotinen ruohokasvi. Se leviää 
siementen lisäksi maanalaisten rönsyjen avulla. 

Mesimarja kasvaa 10–30 cm korkeaksi. Lehdet 
ovat kolmisormiset ja kukat punaiset. Marjamaiset 
hedelmystöt ovat rubiininpunaiset ja koostuvat 
useista yhteen kasvaneista pienistä pallomaisista 
luumarjoista. 

Vaikka mesimarjaa kasvaa koko maassa, se 
tuottaa parhaiten satoa Kuopion ja Kemin välisellä 
vyöhykkeellä. 

Mesimarjan tummanpunaiset hedelmät ovat 
maukkaita. Ne kannattaa syödä tuoreina tai 
pakastaa. Mesimarja on myös likööriksi valmis-
tettuna suosittu raaka-aine. On hyvä tietää, että 
mesimarja ei kestä kuumentamista vaan muuttuu 
siitä karvaan makuiseksi.

Esittelemme kuluvan vuoden aikana suomalaisia marjoja – 
myös niitä harvinaisempia. Pelkistetyn kauniit piirroskuvat 
ovat peräisin Stora Enson vuoden 2020 kuva kalenterista. 
Kuvitukset ovat oululaisen Jutta Rikolan käsialaa.

Tyrni 
Hippophaë rhamnoides

Matka tyrnimarjan luo on usein hankala pensaiden 
piikikkyyden takia, mutta tien raivaaminen tämän 
tyrniprinsessan luo kannattaa. Tyrnimarja on kel-
tainen, halkaisijaltaan noin senttimetrin kokoinen, 
pitkulainen sekä mehevä. Ja se sisältää mielin 
määrin C-vitamiinia!

Tyrni leviää tehokkaasti juurivesoilla, ja se voi 
kasvaa laajoiksi kasvustoiksi ripeästi. Se kukkii 
toukokuussa, mutta antaa odottaa marjojaan pit-
källe syksyyn. Tyrni kestää hyvin kuivuutta, tulvia 
ja suolaa –  ehkä juuri sen vuoksi sitä tavataan 
pääasiassa meren rannan tuntumasta.
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Jari Suominen
Jari Suominen aloitti Stora Enson 
uuden Forest-divisioonan johtajana 
vuoden alusta, vastuualueenaan 
Stora Enson Euroopan puun-
hankinta ja yhtiön metsäomaisuu-
den hoito. Aiemmin hän on toiminut 
mm. Stora Enson Wood Products 
-divisioonan johtajana sekä useissa 
paperi- ja puutuoteliiketoiminnan 
tehtävissä vuodesta 1995.

– Vastuullinen metsänhoito on 
Stora Enson toiminnan perusta, ja 
panostamme kestävän kehityksen 
mukaiseen, jatkuvaan innovointiin. 
Olen todella innoissani uudesta 
tehtävästäni, Suominen sanoo.

Vieraskynä
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Metsä on minulle paras paikka liikkua ja 
rentoutua. Siellä vietän suuren osan vapaa-ajas-
tani, usein ystävien, perheen tai koiran kanssa. 
Kun lähden lenkille, en halua asfaltoiduille koville 
kaduille, vaan hakeudun mieluiten metsäpoluille. 
Pehmeä ja epätasainen alusta tuntuu mukavam-
malta jalkojen alla.

Kesämökkimme sijaitsee lapsuuden maise-
missani Haminassa, rannassa, metsän ympä-
röimänä. Siellä luonto on lähellä. Aina innokas 
seuralainen metsäretkille on ruskea labradorin-
noutajamme Fia. Sen häntä alkaa heilua heti, kun 
vedän saappaita jalkaan. Mustikka-aikaan meille 
syntyy kunnon kilpailu – kumpi löytää paremmat 
mättäät? Fia ahmii marjoja innoissaan, joten saan 
pitää puoleni, jos haluan niitä kerätä. Olisi mahta-
vaa, jos Fia oppisi löytämään myös sieniä, mutta 
toistaiseksi joudun etsimään ne itse. Kunnon 
suppilovahveropaikka on kuin kulta-aarre.

Aiempi työni Wood Products -divisioonan 
vetäjänä toi minulle paljon uutta tietämystä 
metsästä, sen hoidosta ja puun käytön uusista 
mahdollisuuksista. Samalla tutustuin Stora Enson 
metsäorganisaation kavereihin ja päädyin mu-
kaan metsästysporukkaan. 

Metsästyksessä on tärkeintä luonnossa 
liikkuminen ja sosiaalisuus. Saadaanko jotain 
sitten kaadettua, on toissijaista. Porukassa on 
vahva yhteishenki ja paljon huumoria. Metsästys-
porukan mukana olen huomannut uudella tavalla, 
miten hienoja päiviä metsässä voi olla vielä 
myöhään syksyllä. Kannonnokassa välillä jopa 
auringosta nauttien, kahvimuki kädessä arjen 
murheet unohtuvat.

Metsän kauneus ja rauhallisuus rentouttaa. 
Asuin välillä Saksassa ja Itävallassa ja kaipasin 
siellä metsän rauhaa, kun sitä ei ollutkaan heti 
kotiovella. Suomalaisten pitäisi ymmärtää, minkä-
lainen etuoikeus on se, että meillä on metsä kaik-
kialla lähellä. Nykyisin asun Helsingissä, mutta 
sielläkin ulkoilen mieluiten keskuspuistossa, joka 
on kooltaan ihan kunnon metsä. Onneksi metsän 

Jari Suominen on Stora Enson Forest-divisioonan johtaja, 
joka työskentelee metsien kestävän hoidon ja hyödyntämi-
sen parissa ja käy metsässä lataamassa omat akkunsa.

Tuodaan metsä  
myös kaupunkiin
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arvo on alettu oivaltaa laajemmin ja sitä opitaan 
hyödyntämään koko ajan viisaammin. Nykyaikai-
nen puurakentaminen on tästä hyvä esimerkki 
– se luo aivan uusia mahdollisuuksia tuoda metsä 
kaupunkiin.

Ajattelen, että lastemme ja seuraavien suku-
polvien pitää saada nauttia luonnon monis-
ta puolista. Näen metsät ja metsien kestävän 
kehittämisen erittäin tärkeänä. Stora Enso on 
700 vuotta vanha yhtiö ja tämä on avain sille, että 
takaamme menestyksen myös 700 seuraavalle 
vuodelle. Hyvä metsänhoito on myös taistelua 
ilmastonmuutosta vastaan. 

Minulla on neljä lasta, jotka viihtyvät metsässä 
ja mökillä. Yksi heistä on myös innostunut partios-
ta. Metsässä perheen kanssa on mutkatonta. Siel-
lä on yhtä luontevaa jutella monenlaisista asioista, 
kuin olla ihan hiljaa. Kukin sen mukaan, mitä sillä 
hetkellä kaipaa. 

Jari Suominen:

” Onneksi metsän arvo on  
alettu oivaltaa laajemmin ja sitä 
opitaan hyödyntämään koko 
ajan viisaammin. Nykyaikainen 
puurakentaminen luo aivan  
uusia mahdollisuuksia tuoda 
metsä kaupunkiin.” 
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Nykyaikaisessa puutavara-autossa kohtaavat suuret tehot ja huippuunsa hiottu 
ergonomia. Tuliterän, 76-tonnisen yhdistelmän anatomiaa Terve Metsän lukijoille 
avaa puutavara-autoa 18 vuoden ajan ajanut Mikko Lämsä.

 Kauko-ohjattavaa 
kuljetuskapasiteettia

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Toni Pallari

Puunkorjuu

Mikko Lämsän suvussa on ajettu 
kuormia sukupolvesta toiseen, sillä 
hänen isoisänsä, isänsä ja setänsä 
ovat työskennellet kuljetusalalla 
vuosikymmenten ajan. Kainuussa 
ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivan 
Forest-Trans Lämsä Oy:n sukupolven-
vaihdos tehtiin vuonna 2019.

Akseleita yhdistelmässä on kaik-
kiaan yhdeksän. Vetoauton akseleista 
kaksi on vetäviä. Näiden painotuksia 
voidaan säätää ajaessa, millä hallitaan 
sekä vetokykyä että kääntyvyyttä.
Renkaisiin kiinnitettävillä ketjuilla saa-
daan lisää pitoa vaikeissa paikoissa.

Ohjaamo, toimisto, taukotupa, 
työmaakeittiö ja viihdekeskus. Hytin 
neliöt ovat todellisessa tehokäytössä. 
Istuinten takaa löytyy mukava patja, 
kaapistoihin turvallisesti sijoitetut 
mikroaaltouuni ja kahvinkeitin. Kun 
kaikelle muistiinpanovälineistä tv- 
ruutuun on oma paikkansa, ohjaamo 
pysyy siistinä ja turvallisena.

Myös ergonomiaan on kiinnitetty  
paljon huomiota. Esimerkiksi koje-
laudan jokaisen painikkeen paikan  
voi päättää itse ja niiden sijaintia on 
helppo vaihtaa.

Kuormain yltää 11 metrin päähän. 
Tehdasalueella turvaetäisyys on 
30 metriä. Nosturin hytissä on niin 
viilennys kuin lämmityskin.

Volvon D16K -moottori kehittää 
16 litran tilavuudella täydet 650 he-
vosvoimaa. Maksivääntö on 3150 Nm. 
Öljyn vaihto väli on 45 000 km. 
Forest-Trans Lämsän autoihin kertyy 
kahden kuljettajan voimin noin 
180 000 km vuodessa.
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Voimansiirto
Kaikkiaan 12 vaihteen kytkemiseksi auto-
maattivaihteisto seuraa nopeutta, painoa, 
kaltevuutta, kuormaa ja moottorin tietoja 
jatkuvasti. Kolmesta eri ajo-ohjelmasta 
löytyy sopiva välitys niin ryömintään kuin 
maanteiden liikennevirtaankin.

Turvallisuus
Kuljettajaa auttavat turvallisuuslaitteet 
kuten kaistavaihtovahti, adaptiivinen 
vakio nopeuden säädin sekä kuljettajan 
vireystilavahti ovat tuttuja uusimmista 
henkilöautoista. Lisäksi auto varoittaa 
kaistaa vaihtaessa, jos peilien katveessa 
on rinnalla ajava henkilöauto.

Kauko-ohjaus
Yhdistelmän korkeutta ja esimerkiksi 
moottorin kierroslukua voidaan säätää 
kauko-ohjauksella kuormauksen aikana. 

Markkinoilla on myös kauko-ohjauksella 
lyhyitä matkoja ajettavia malleja.

76 tonnia
Suomen teillä yleisin puu-
tavara-auto painaa täyteen 
kuormattuna 76 tonnia. 

Lisäksi puuta ajetaan erillisillä 
poikkeusluvilla 84–104 tonnin
HCT-yhdistelmillä.

60 m3

Yhdistelmään mahtuu puuta 
noin 60 kuutiota. Puiden mitta 
vaihtelee 2,7–5,5 metrin välillä.

4 kuormaa 
päivässä

Yhdistelmä on pääosin Stora 
Enson Oulun tehtaan kuitu-
puun ajossa. Yhden päivän 
aikana ehtii ajaa neljä puu-
kuormaa metsätien varresta 
terminaalialueelle.

130 autoa 
päivässä

Tällä hetkellä Stora Enson por-
teista Oulun Nuottasaaressa 
kulkee 100 puutavarakuormaa 
päivässä. Tehdasinvestoin-
tien jälkeen määrä kasvaa 
130 kuormaan.
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Lähetä oheinen ristikko tai sen kopio  
täytettynä 30.4.2020 mennessä osoitteella: 
Stora Enso Metsä, Terve Metsä ristikko,
Veitsiluodon tehdas, 94800 KEMI.
Voit lähettää ristikon tai sen värillisten  
ruutujen avainsanat myös sähköpostitse  
(Huom! vain ristikkovastaukset):  
ristikko.metsa@storaenso.com

Vastaajan nimi  ______________________________________________________________________

Lähiosoite  __________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________

Puhelinnumero  _____________________________________________________________________
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Joulukuun ristikon  
ratkaisu ja palkinto

Lehtitilaukset ja osoitemuutokset

Hyvä lukija

Jos vakituinen osoitteesi on muuttunut, muuttoilmoituksen tekeminen  
postiin tai maistraattiin riittää. Sen sijaan yhtymien ja kuolinpesien osalta 
toivomme aina osoitemuutokset.

Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi, tilata maksutta  
lehden kotiisi tai perua lehden tilauksen joko verkossa tai puhelimitse.  
Verkossa osoite on storaensometsa.fi/palvelukortti.  
Soittaa voit arkisin klo 8–16 numeroon 02046 1478 (vaihde).  
Osoitteenmuutoksiin pääset myös alla olevan  
QR-koodin avulla.

Muistathan katsoa asiakasnumerosi lehden taka- 
kannesta osoitetietojen päivityksen yhteydessä.

Tämän lehden ristikon oikea ratkaisu julkaistaan 
toukokuussa numerossa 2/2020. Palkintona  
oikein vastanneiden kesken arvotaan 100 euron 
S-ryhmän lahjakortti. Ristikon voi ratkoa ja lähettää 
myös sähköisesti sanaristikot.net-osoitteessa.
Joulukuun arvonnassa onni suosi Tuula Kumpulaista 
Hollolasta.

T
iin

a 
P

aj
u

Arvo 
100 €
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Pysy  
hajulla   
hyvästä 
huomisesta

Hyvä huomen kasvaa puussa. Oikeaan aikaan 
tehty metsän harventaminen ja lannoitus ovat 
parhaita keinoja lisätä puunkasvua. Kasvava 
puu sitoo kasvihuonekaasuja ja muuttuu elin-
kaarensa päässä tulevaisuuden supertuot-
teiksi. Kevään metsänomistajan tarjoukses-
tamme pääset hajulle osoitteessa  
storaensometsa.fi/haju 

(ovh 350 €/ha)
320 €/ha

Männiköt 

(ovh 400 €/ha)
370 €/ha

Kuusikot 

.GT 42 
M
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