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Pääkirjoitus: Tiina Eklund

LUONNON VARASSA
Luonto on jälleen näyttänyt meille voi-

mansa. Kesän vilpoisia kelejä seurasi sa-
teinen syksy. Tuttu viljelijä yritti sateiden 
välissä puida peltojaan. Ruska värjäsi puut, 
sitten tulivat pakkaset. Puintiyritykset jat-
kuivat, vaikka oli jo melkein marraskuu.

Sateiden myötä alkoi metsissä kelirikko. 
Tiet pehmenivät ja paikoittain sortuivat 
ojaan. Metsänkorjuu keskeytyi, kun maa-
pohja ei enää kantanut. Moni odottaa nyt 
pakkasta ja maan jäätymistä.

Kun luontoäiti säätelee säitään, on ih-
minen pieni. Me luonnosta elävät tiedäm-
me, millaista on olla luonnon varassa.

Tiina Eklund 
päätoimittaja Luonnon Varassa -lehti 
tiina.eklund@luva.fi   
www.luonnonvarassa.fi

Olemme saaneet lukuisia juttuideoita  
lukijoiltamme – niistä lämmin kiitos!

Osalle syksy tarkoittaa tekemätöntä 
työtä ja tienaamatonta leipää. Maatalous-
yrittäjien eläkelaitos (Mela) on aloittanut 
”Välitä viljelijästä”-projektin, joka tukee 
vaikeuksiin joutuneita viljelijöitä. Valtakun-
nallinen kriisipuhelin tarjoaa keskustelu-
apua lähes ympärivuorokautisesti. Hyvä, 
että apua on tarjolla silloin, kun luonto kol-
hii meitä.

Uusia mahdollisuuksia luonnosta
Metsän ei tarvitse tuottaa vain puuta. Sin-
ne voi ympätä tryffelin juuristoon kasva-
maan tai pakurikäävän koivun runkoon. Tai 

tarhata oman metsälön ja kasvattaa siellä 
riistaa. Tätä kaikkea tehdään jo Suomessa.

Mutta miten eletään luonnosta ulko-
mailla? Ruotsin riistatalous poikkeaa sel-
västi suomalaisesta. Siellä riistalihaa myy-
dään kaupoissa ja riistayrityksiä on lukuisa 
joukko. Kovin erilaista, vaikka maillamme 
on monisatavuotinen yhteinen historia. 

Onkin lohdullista huomata, että kult-
tuuri muuttuu ajan myötä. Se muuttuu sel-
laiseksi, että meillä on hyvä olla ja elää. 
Uusiutuvissa luonnonvaroissa on mahtava 
määrä uudenlaisia mahdollisuuksia löydet-
täväksi, kun etsimme niitä avoimin silmin.
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tää var hai sen vä litt ä mi sen mal lia.

Kun tarvitset apua, ota yhteyttä paikalli-
seen avustavaan henkilöön:
www.mela.fi/fi/tyohyvin-
vointi/valita-viljelijasta/
yhteystiedot tai  
sähköpostilla: 
kriisiapu@mela.fi

Maatalousyrittäjien kasvaneet työmäärät, 
hintojen halpuuttaminen, sekä poikkeuk-
selliset sääolosuhteet tänä vuonna ovat 
nostaneet erityisen huolen viljelijöiden 
jaksamisesta.

Maa ta lou sy rit tä jien elä ke lai tok sen  
(Mela) Vä li tä vil je li jäs tä -pro jek tin ta voit-
tee na on autt aa vai kei siin elä män ti lan tei-
siin jou tu nei ta maa ta lou sy ritt ä jiä ja ke hit-

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla Suo-
messa yleisen eurooppalaisen tietosuoja-
asetuksen mukaista toukokuussa 2018. 
Tällä hetkellä sovellettavan henkilötieto-
lain pääperiaatteet säilyvät yleisessä tieto-
suoja-asetuksessa. Yleisessä tietosuoja-
asetuksessa on kuitenkin myös uusia vel-
voitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia re-
kisteröidylle. Muutos on myös, että 
tulevassa asetuksessa pitää osoittaa hen-
kilötietojen olevan asianmukaista, kun ny-
kyinen henkilötietolaki lähinnä puuttuu 
asiaan vain rikkomusten tapahtuessa. Yh-
distyksissä joudutaan käymään läpi henki-
lötietojen käsittelyyn, arkistointiin ja tuho-
amiseen liittyvät käytännöt läpi muutta-
maan vanhoja tapoja.

Tarkkaa sisältöä Suomen laille asiasta 
ei vielä ole, sillä se päätetään eduskunnas-
sa helmikuussa 2018. Sen tuomiin muu-
toksiin on syytä kuitenkin alkaa varautua jo 
nyt. Asetus vaikuttaa monella tapaa henki-
lötietojen käsittelyyn myös ammattiliitois-
sa. Rekistereiksi katsotaan niin jäsenrekis-
terit kuin muutkin henkilötietoja sisältävät 
listaukset, kuten tapahtumien tai koulu-
tuksen osanottajista kootut listaukset ja jo-
pa jossain määrin sähköpostilistatkin. 

Tietosuoja 
tiukkenee  
yhdistysten 
toiminnassa

Välitä viljelijästä -projekti auttaa

Metsäkeskus haluaa  
neuvoa ja kehittää yrityksiä
Suomen metsäkeskuksen johtokunta vah-
visti uuden strategiansa 21. elokuuta. Stra-
tegiaan nostettiin nyt myös metsäalan yri-
tysten tukeminen. Yrityksille tarjotaan 
henkilökohtaista neuvontaa, koulutusta, 
sähköisiä asiointipalveluja sekä apua yri-
tysten näkyvyyden ja tunnettuuden lisää-
misessä. Tämän lisäksi metsäkeskus vastaa 
useista valtakunnallisista ja alueellisista 
yritystoimintaa tukevista kehittämishank-
keista.

Alkuvaiheen apu  
on maksutonta
Metsäkeskus näkee asiakasyrityksikseen 
erilaiset palveluja metsäalalle tarjoavat 
yritykset. Näille yrityksille tarjottava henki-

lökohtainen asiantuntija-apu on alkuvai-
heessa maksutonta. Neuvonta ja kehittä-
mistoimenpiteet suunnitellaan yrityksen 
tarpeiden mukaisesti. Vahvuutenaan met-
säkeskus näkee laajan asiantuntijaosaami-
sen sekä hyvät verkostot muihin alan toi-
mijoihin.

Yritysneuvonnan toimenpiteitä voivat 
olla esimerkiksi erilaisten yritysrahoitus-
vaihtoehtojen kartoitus, sopivan kumppa-
nin etsiminen kehittämistoimien eteen-
päin viemiseksi, yritysten verkostoiminen, 
koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä 
metsätietoselvitysten tekeminen.

Lisätietoja:
Metsäkeskuksen yrityspalvelut: 
www.metsakeskus.fi/palvelut-yrityksille

Energiavirasto on TEM:n alainen virasto, 
joka toimeenpanee energia- ja ilmasto-
politiikkaa. Energiaviraston mukaan 
metsähakkeella tuotetun sähkön tukea 
pudotetaan 1.1.2019 alkaen 40 prosent-
tia, mikäli hake on peräisin jalostuskel-
poisesta tukki- tai kuitupuusta. ”Tavoit-
teena on varmistaa, että metsähakkeen 
tuotantotuki ei vaaranna metsäteolli-
suuden puuraaka-aineen saantia nosta-
malla sen hintaa.”, kirjoittaa Energiavi-
rasto.

Tampereen Sähkölaitoksen kehitys-
päällikkö Timo Heinonen kertoo, että 
metsähake on haasteiden edessä. 
– Meidän täytyisi ensi vuonna löytää rat-
kaisut sille, miten valvonta järjestetään. 
Ohjeet eivät ole kattavat, puujakeita, kä-

sittely- ja varastointitapoja on useita. 
Sähköntuottajana meidän täytyy var-
mistua siitä, mitä poltetaan ja mihin tu-
kiluokkaan se kuuluu, sanoo Heinonen.

Energiaviraston puhelimet ovat soi-
neet tiiviisti, kun polttoaineentoimitta-
jat yrittävät selvittää, miten valvonta 
saataisiin toteutettua järkevästi. 
– On tehty päätöksiä, mutta toteutus 
uupuu. Odottelemme polttoainetoimit-
tajien kanssa tehtyihin menettelytapa-
ehdotuksiin hyväksyntää tai tarkkoja oh-
jeita Energiavirastolta.

– Metsähakkeen hankintaprosessis-
sa menee aikaa käytännössä vähintään 
1,5 vuotta, joten asialla on jo kiire. Ensin 
pitää tehdä metsänomistajan kanssa 
metsäkauppa, sitten on hakkuu, metsä-

jakeen siirto varastoon, kuivatus met-
sässä – ja sitten vasta toimitus sähkölai-
tokselle.

Myös muita mutkia matkaan on 
mahdollisesti tulossa:

– Ensi vuonna TEM miettii koko tuki-
asian jatkoa. Nykyinen tuki on katkolla 
vuoden 2023 tietämillä. Jos tuki päättyy, 
niin sähköä ja lämpöä metsähakkeella 
tuottavien yhteistuotantovoimalaitoksi-
en tulot romahtavat ja uusien laitosten 
investoinnit eivät ole taloudellisesti  
kannattavia ja tulevat kyseenalaisiksi, 
toteaa Heinonen.  

Lisätietoja: Energiaviraston tiedote: 
www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotan-
totuen-rajaus

ONKO METSÄHAKE HÄVIÄVÄ  
LUONNONVARA SÄHKÖNTUOTANNOSSA?



LUONNON VARASSA   4   MARRASKUU 5/17



LUONNON VARASSA   5   MARRASKUU 5/17

Istumme metsänhoitoyhdistys Roineen 
toimistolla höyryävän kahvikupin ääres-

sä. Ulkona on harmaata ja tihuttaa vettä. 
Toiminnanjohtaja Pekka Jaatinen pohtii 
jatkuvaa kasvatusta:

– Eri kasvatusmuodot menevät helpos-
ti sekaisin. Myös perinteissä metsänhoi-
dossa tunnetaan kaksilatvuskerroksinen 
kasvatus, luontainen uudistaminen sekä 
valikointiin perustuva yläharvennus, Jaati-
nen sanoo.

Jaatinen ei ole yksin ajatustensa kans-
sa. Samaa kirjoittaa Sauli Valkonen kirjas-
saan ”Metsän jatkuvasta kasvatuksesta”. 
Valkosen mukaan jatkuvan kasvatuksen 
menetelmien nimet ovat vielä kehittelyvai-
heessa, mikä aikaansaa ihmettelyä sekä se-
kaannuksia1.

Suurimman eron Jaatinen näkee uuden 
metsälain muuttamassa metsänhoidon 
kulttuurissa.

– Mielestäni suomalainen metsänhoi-
don kulttuuri on vapautettu laimentamalla 
lainsäädäntöä. Uudistusaikoja on piden-
netty ja harvennuksen jälkeen jäävä runko-
lukumäärä on laskenut.

Metsänhoidollisia haasteita

Jaatinen luettelee metsänhoidollisia eroja 
tasaikäisen ja jatkuvan kasvatuksen met-
sissä: 

– Kun perinteinen harvennus tehdään 
kasvatettavien puiden hyväksi, poimitaan 
jatkuvassa kasvatuksessa parhaat puut ra-
hapussin hyväksi. 

Sauli Valkosen mukaan eri-ikäiskasva-
tuksessa korjataan kerralla yli puolet puus-
ton tilavuudesta ja puut ovat suurimmasta 
päästä. Syy eri-ikäismetsien voimakkaille 

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

Tietoa ja tutkimusta

METSIEN 
JATKUVASTA 
KASVATUKSESTA
Vuonna 2014 uudistunut metsälaki sallii erilaisia metsänhoito-
menetelmiä ja metsänomistajalla on nykyisin enemmän vaihto-
ehtoja, mistä valita. Tähän artikkeliin on haastateltu asiantunti-
joita, sekä koottu tietoa jatkuvasta kasvatuksesta eri lähteistä.

hakkuille on Valkosen mukaan kannatta-
vuus2.

– Kun perinteisessä kasvatuksessa uu-
distetaan metsä, niin katsotaan, onko 
taimiaines kehityskelpoista. Jos sitä ei ole 
riittävästi, istutetaan taimia. Jatkuvassa 
kasvatuksessa on uskomus siitä, että jäljel-
le jäänyt puusto lähtee joskus kasvamaan. 
Aikaa siihen voi mennä 30 vuotta, sanoo 
Jaatinen.

Myös Valkonen toteaa kirjassaan, että 
taimikon kehittymisessä voi olla haasteita. 
Esimerkiksi kuusikon eri-ikäistämistä ta-
voittelevassa suojuspuuhakkuussa tulisi 
olla valmista taimiainesta käytettävissä, 
jotta saataisiin hyvä uudistamistulos3. Vas-
taavasti pienaukon läpimitan tulisi olla vä-
hintään 50 metriä, jotta reunametsä ei var-
jostaisi taimia. Valkosen tutkimuksen mu-
kaan pienaukon taimet olivat 60–80 sent-
timetriä ja avohakkuuaukealle istutetut 
taimet lähes kolmemetrisiä kymmenen 
vuoden päästä hakkuusta4.

– Lisäksi taimiaines on edelleen paran-
tunut ja kasvu lisääntynyt. Istutustaimet 
lähtevät nykyisin kasvuun jo samana vuon-
na, sanoo Jaatinen.

Rehevien maiden haasteita

Jaatinen ei allekirjoita puhetta tasaikäisra-
kenteisista puupelloista. Hänen mukaansa 
luontaista taimiainesta tulee aina jonkin 
verran ja sitä hyödynnetään kasvatukses-
sa.

– Ravinteikkailla mailla on vaikea saada 
luontainen taimiaines ylös. Pensaskerros 
ryöhähtää kasvuun kaikkine lajikkeineen. 
Pikkuhiljaa siitä tulee vajaatuottoinen 
metsikkö.

Pekka Jaatisen esittelemän jatkuvan 
kasvatuksen kohteen hakkuuvaurioita.

1 Valkonen, S. 2017: Metsän jatkuvasta kasvatuksesta, s. 8-12
2 s. 30-31, 3 s. 37, 4 s. 41
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– Ja aikajänne. Eli jos 30 vuotta ei ole 
mikään aika odottaa kasvuun lähtöä. Mut-
ta se pitää sitten ymmärtää, sanoo Jaati-
nen.

Myös Valkonen sanoo kirjassaan, että 
rehevien maiden uudistaminen on haas-
teellista. Vaikka pienaukko olisi muokattu, 
ovat pienet taimet pian hätää kärsimässä 
ruohojen, heinien ja vesakon kanssa. ”Vain 
aika näyttää, miten hyvin taimet selviävät 
pöheiköstä”, toteaa Valkonen kirjassaan5. 
Hän suositteleekin pienaukkojen tekoa val-
miin taimiaineksen omaavaan paikkaan.

– Puupelloista puhuttaessa on hyvä 
muistaa suomalainen metsikkörakenne. 
Keskimääräinen tilakoko on 30 hehtaaria ja 
se muodostuu monesta eri-ikäisestä kuvi-
osta. Siellä on luontaista uudistamista sie-

menpuilla, kaistalehakkuita, suolla kaksi-
jaksoinen kasvatus lehtipuut päällä tai ylis-
puustoisia taimikoita. Eli kaikki hakkuut 
eivät ole avohakkuita, toteaa Jaatinen.

Metsänkasvatuksen  
taloudellisuus

Jaatinen peräänkuuluttaa kestävän met-
sänhoidon perään:
– Pitäisi tarkastella myös tilakohtaista kes-
tävyyttä. Eli paljonko on kasvavaa ja pal-
jonko hakattavaa puustoa. Nyt voi olla, et-
tä hakataan koko tila kerralla. Eli lyhyen 
aikavälin voiton tavoittelua.

Valkosen mukaan tulisi tehdä lievem-
piä, mutta useammin toistuvia hakkuita. 
Hakkuita voidaan aikaistaa, kunhan jäljelle 

jää tarpeeksi puustoa tulevan kehityksen ja 
uudistumisen varmistamiseksi6. Tasaikäistä 
metsää ei hänen mukaansa pidä hakata eri-
ikäismetsän suositustiheyksiin7.

– Myös taimikonhoito on muistettava. 
Kermaa voi kuoria hetken aikaa, mutta on 
tarpeen ymmärtää pitkäjänteisyys eli mah-
dollisuus metsänhoitoon ja monimuotoi-
seen metsän kasvattamiseen. Metsä hoita-
jansa palkitsee, toteaa Jaatinen.

Jaatinen näkee, että poiminta- tai pie-
naukkohakkuiden haasteena on taloudel-
lisuus.

– On peilattava myös millä hinnalla ja 
ehdoilla puu ostetaan. Kuinka houkuttele-
va on leimikko, josta poimitaan puu sieltä, 
toinen täältä? hän kysyy.

Jaatisen mukaan hintaa laskee myös 
puun korjaajan vastuu.

– On riski, että tulee juuri- ja kuorivau-
rioita, kun isompia puita kaadetaan pie-
nempien päälle. 

Valkonen on kirjassaan samaa mieltä, 
että puunostajat eivät ole kiinnostuneita 
pienten puumäärien korjaamisesta8. Talo-
udellisesti edullisinta on hänen mukaansa 
aloittaa eri-ikäistämishakkuut varttunees-
sa metsässä, joka on jo alenevan kasvun 
vaiheessa9. Pienaukoilla metsän eri-ikäis-
täminen kestää 70–80 vuotta eteläsuoma-
laisessa kuusikossa10. Hakkuiden venyttä-
minen laskee kannattavuutta, sillä Valko-
sen mukaan tasaikäiskasvatuksessa hak-
kuiden viivästyminen viidellä vuodella 
laskee metsikön tuottoa 20 prosenttia11.

Jatkuvan kasvatuksen  
kohteeseen tutustumassa

Ajamme autolla jatkuvan kasvatuksen koh-
teelle. Matkalla sade lakkaa ja pääsemme 
kosteaan metsään kävelemään. Jaatinen 
katselee puita ja ottaa pohjapinta-aloja.
– Paljonkohan täällä on kolhuja hehtaaril-
la? Onko näiden siemenpuiden laatu mie-
lestäsi hyvä?

 Puissa näkyy kolhuja ja terän jälkiä 
rungoissa. Männyissä on kuivaa oksaa. Jaa-
tinen pysähtyy aliskasvoskuusituppaan 
viereen.

– Kasvaako tämä puu mielestäsi suu-
reksi? hän kysyy.

Tovin kävelyn ja mittaamisen jälkeen 
Jaatinen antaa tuomionsa leimikosta.

– Harva kasvatettava puusto ja vikoja 
paljon. Huonot jätetty jäljelle. Pilalle ha-
kattu metsä, jonka kasvu on onnistuttu py-
säyttämään.

Korjuuyrittäjä Hannu Siukola kokeili omissa metsissään pienialaisesti jatkuvaa 
kasvatusta, mutta kohde tuhoutui tuulen vuoksi.

Lähteet:
Metsälaki (1093/1996)
Valkonen S. 2017: Metsän jatkuvasta 
kasvatuksesta 
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä 
hoidosta ja käytöstä (1308/2013)5 s. 55, 6 s. 33, 7 s. 35, 8 s. 33, 9 s. 38, 10 s. 39, 11Valkonen, S. 2008: Tapion taskukirja, s. 146.
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Suomen metsäkeskuksen sivuilta löydät li-
sää tietoa metsänkäyttöilmoitusten  
pohjalta hakkuuaikomuksista. 

Sauli Valkosen kirjan  
jatkuvasta kasvatuksesta  
voi tilata Metsäkustannukselta  
alennettuun hintaan 

– 20%:a: www.metsalehti.fi/
metsakustannus-kirjat/ koodil-
la: meto_etu

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen keräsi viranomais-dataa jat-
kuvasta kasvatuksesta Luonnon Varassa -lehden lukijoille.

– Siihen nähden miten paljon jatkuvasta kasvatuksesta puhutaan julkisuudessa, ovat 
tehdyt määrät erittäin vähäisiä. 
Syyksi Niskanen arvelee sen, että aihe on vielä varsin uusi. 

– Myös puunkorjuu on hankalampaa ja hitaampaa, mikä vaikuttaa puun hintaan las-
kevasti. Mutta maisemallisesti ja luonnonhoidollisesti aroilla alueilla jatkuvaa kasvatusta 
on käytetty yleisesti.

Metsäkustannukselta  
jäsenetuna 

Sauli Valkosen kirja 

”Metsän jatkuvasta  
kasvatuksesta”

 Kasvatushakkuut 2014 metsälaissa

 –  Metsänkäyttöilmoitukseen merkitään kasvatushakkuiden yhteydessä onko  
  kyseessä tasa- vaiko eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatushakkuu.
 –  Vaihtoehtoiset toteutustavat:
  Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: ala- ja yläharvennus (aiemmin vain   
  alaharvennus VNA:ssa)
 –  Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus: poiminta- ja pienaukkohakkuut   
  (aiemmin erityiskohteita)

 Lähde: Suomen metsäkeskus

Metsäkeskuksen mukaan jatkuva  
kasvatus vielä vähäistä
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Info-ruutu:
Kasvatushakkuut 2014 metsälaissa
Metsänkäyttöilmoitukseen merkitään kasvatushakkuiden yhteydessä onko 
kyseessä tasa- vaiko eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatushakkuu.
Vaihtoehtoiset toteutustavat:
Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: ala- ja yläharvennus (aiemmin vain 
alaharvennus VNA:ssa)
Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus: poiminta- ja pienaukkohakkuut (aiemmin 
erityiskohteita)
Lähde: Suomen metsäkeskus

Avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen hinnoittelu ostoesimiehen antamien vuoden 2017 hintojen mukaan. Kyseessä olisi kelirikkokel-
poinen leimikko. Avohakkuualalle tulisivat lisäksi uudistamiskulut, jotka olisivat kuuselle istutettaessa noin 1.300 euroa hehtaarilta 
sisältäen maanmuokkauksen, taimet ja palkatun istuttajan kulut.

1 Valkonen, S. 2017: Metsän jatkuvasta kasvatuksesta, s. 8-12

Ostoesimies hinnoitteli meille jatkuvan  
kasvatuksen leimikon
Ostoesimies, kuka vastasi kyselyyni hak-
kuiden hinnoittelusta, on tehnyt jatkuvan 
kasvatuksen hakkuita.

– Hakkuut on tehty yleensä yläharven-
nuksena ja noin puolet puustosta on pois-
tettu, hän sanoo.

Sauli Valkosen mukaan olisi kuitenkin 
turvallisempaa poistaa korkeintaan 35–40 
prosenttia puustosta, kun kyseessä on 
varttunut tasaikäinen kuusikko1. Oheinen 
laskelma on tehty ostoesimiehen antami-
en hintojen ja jäävän puuston mukaan, mi-
kä nostaa jatkuvan kasvatuksen hakkuun 
kannattavuutta tässä esimerkissä.

– Hakkuun hinnoitteluun vaikuttaa mo-
nitoimikoneen kuutiosaanto tuntia koh-
den eli puun keskilitra-koko, sekä ajomat-

ka tieltä leimikolle. Jatkuvan kasvatuksen 
kuutiosaanto tuntia kohden on pienempi 
verrattuna avohakkuuseen, joten hinnoit-
telu tehdään harvennushinnoilla. Hakkuita 
hidastavat ajourien suunnittelu ja jäävän 
puuston varominen.

– Jos poistettava puusto on järeää, lii-
kutaan harvennushintojen yläpäässä, sel-
ventää ostoesimies.

Oheisessa esimerkki-laskelmassa on 
käytetty harvennushakkuusta saatavia kor-
keita hintoja.

Milloin maanomistajat ovat päätyneet 
jatkuvaan kasvatukseen?

– Jotkut eivät halua hakata aukoksi 
metsää. Toiset haluavat välttää uudistus-
kuluja, jolloin tehdään pienaukko tai har-

vennellaan. Metsänomistajat tietävät ris-
kin, että voi tulla tuulituhoja.

– Ei ole myöskään takeita siitä, millä 
aikataululla metsä uudistuu. Taloudellises-
ti kannattavampi on päätehakkuu. Mutta 
jotkut haluavat myös ajella traktorilla ja 
harrastella.

Millaisia määriä jatkuvaa kasvatusta on 
ollut alueellasi?

– Ei montaa leimikkoa. Ostan vuosittain 
noin 45.000–50.000 kuutiota puuta, joista 
noin 2.000 mottia on tullut niin sanotusta 
jatkuvasta kasvatuksesta. Mukana on myös 
henkilöitä, ketkä tarvitsevat rahaa, joten 
vuosien kuluessa hakataan ja uudelleen 
hakataan myös samoja alueita.
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Jatkuvassa kasvatuksessa pienaukko perustetaan kohtaan,  
missä on valmis taimiaines.

 Metsänkasvatuksen  sanastoa

 –  Peitteinen metsänkasvatus:  
  avohakkuutonta metsänkasvatusta

 –  Eri-ikäisrakenteinen metsänkasva- 
  tus: 
  virallinen termi säädöksissä   
  peitteisestä metsänkasvatuksesta

 – Poimintahakkuu:  
  eri-ikäiskasvatuksen hakkuumene- 
  telmä, joka on virallinen termi esim.  
  metsälaissa

 –  Pienaukkohakkuu:  
  pienaukkohakkuuta voidaan käyttää  
  osana eri-ikäiskasvatusta. Metsälain 
  (1093/1996) 5 a §:n mukaan 
  pienaukoksi ilman uudistamisvel- 
  voitetta katsotaan korkeintaan 0,3 
  hehtaarin ala. 
 – Harsinta:  
  hakkuumenetelmä, jossa poistetaan  
  vain isoja, hyvälaatuisia ja arvokkai- 
  ta puita

 – Määrämittaharsinta:  
  oli käytössä aina 1940-luvulle asti,  
  jolloin hakattiin tietyn määrämitan  
  saavuttaneet puut pois ja jätettiin  
  huonokuntoinen metsä oman   
  onnensa nojaan.

 – Yläharvennus:  
  metsän harvennus poistamalla isoja  
  ja kasvussa jälkeen jääneitä puita. 
  Yläharvennus on metsän tasaikäis- 
  kasvatusta, jota seuraa päätehak- 
  kuu. Erona poimintahakkuuseen on 
  tavoite eli poimintahakkuussa 
  tähdätään erirakenteiseen metsään  
  ja yläharvennuksella tasarakentei- 
  seen.

Lähteet:
Valkonen S. 2017: Metsän jatkuvasta kasva-
tuksesta, s. 8-12 
Metsälaki (1093/1996) 
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä 
hoidosta ja käytöstä (1308/2013)
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Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

Lehtorin puheenvuoro

JATKUVASTA 
KASVATUKSESTA
Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Antti Sipilä opettaa 
metsänhoitoa tuleville metsäasiantuntijoille. Hän näkee  
jatkuvan kasvatuksen osana metsänomistajan  
valinnan vapautta.

”Periaatteellinen  
ei ole tätä päivää, 
vaan asiakkaan 
mielipidettä on 
kuunneltava” 
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–– Taajamametsissä jatkuva kasvatus on 
ollut pitkään käytössä. Pyynikillä sitä teh-
tiin jo 70-luvulla, sanoo Antti Sipilä.

Sipilä on valmistunut aikoinaan Helsin-
gin yliopistosta. Gradun ohjaajana toimi 
Sauli Valkonen, kuka on tehnyt kirjan jat-
kuvasta kasvatuksesta ja toimii nykyisin 
Luonnonvarakeskuksen tutkijana.

– Evon lähimetsiä on käsitelty jatkuval-
la kasvatuksella ilman aukkoja. Esimerkiksi 
Rivieralla on tehty yksin puin poistoa.

Sipilän mukaan Evolla on tehty myös 
lukuisia eri-ikäiskasvatuksen kokeita. 

– Kasvatus on onnistunut ainakin VT-
kankaalla. Siellä puustossa on eri ikä- ja 
kokoluokkia, kertoo Sipilä.

Tarkka tieto puuttuu vielä

Sipilän mukaan jatkuvaa kasvatusta ei ole 
vielä tutkittu talousmetsissä. Hänen mu-
kaansa oli virheellistä sanoa, että jatkuva 
kasvatus olisi kannattavampaa.

– Asiaa ei tiedetä tarkasti. Saulin mu-
kaan tuotto on heikompi kuin tasaikäiskas-
vatuksessa.

Evolla tehdyt eri-ikäiskasvatuksen ko-
keet antavat joitain viitteitä ja uusia kokei-
ta ollaan paraikaa perustamassa.

– Maat ainakin ruohottuvat nopeasti. 
Saadaan varmaankin taimia, mutta huka-
taan 10–15 vuotta alusta. Aika on rahaa. 
Säästöä puolestaan tulee muokkaus ja tai-
mikuluissa, sanoo Sipilä.

Metsänomistajilla eri tavoitteita

Sipilä muistuttaa, että kaikki metsänomis-
tajat eivät hae taloudellista tuottoa.

– Metsätalousinsinöörin ammattitai-
toon kuuluvat myös perinteisestä metsän-
käsittelystä poikkeavat menetelmät, joilla 
voidaan palvella peitteellistä metsänhoi-
toa tavoittelevaa metsänomistajaa. Peri-
aatteellinen ei ole tätä päivää, vaan asiak-
kaan mielipidettä on kuunneltava ja pyrit-
tävä löytämään hänen tavoitteisiinsa sopi-
va ratkaisu, toteaa Sipilä.

Kaikilla metsäammattilaisilla ei välttä-
mättä ole osaamista vastata jatkuvan kas-
vatuksen kysyntään.

– Korjuun suunnittelu on omanlaisen-
sa. Onko yrittäjällä siihen osaamista? On 
poiminta- ja pienaukkohakkuuta. Jälkim-
mäinen on maksimissaan 0,3 hehtaarin ko-
koinen. Jos se ylittyy, tulee metsänomista-
jalle uudistamisvelvoite, selventää Sipilä.

Opiskelijoille Sipilä opettaa, mitä met-
sälaki ja Tapion Metsänhoidon suositukset 
sanovat. 

– Syntyvää taimikkoa ei voi jättää koko-
naan hoitamatta. Esimerkiksi 10 000:n 
männyn taimen alalla puut riukuuntuvat 
ilman raivaussahaa, sanoo Sipilä.

Korjuukustannuksiltaan Sipilä vertaa 
jatkuvaa kasvatusta tasaikäiskasvatuksen 
toiseen harvennukseen.

Kasvatuskokeella vierailemassa

Kurvailemme autolla ensin Viitailan suun-
taan ja sitten metsäteitä edelleen jatkuvan 
kasvatuksen koealalle. Kohteessa on päällä 
mäntyä ja koivua, alla eri-ikäistä aluskas-
voksesta noussutta kuusta.

– Tämä huonolaatuisen männikön kul-
ma hakattiin kaksi vuotta sitten Saulin oh-
jeiden mukaisesti. Aluetta laajennetaan 
nyt koneellisesti kolmen-neljän hehtaarin 
kokoiseksi, esittelee Sipilä koealaa.

Kuusten päälle tullaan jättämään yksit-
täisiä 04:sia koivuja ja mäntyjä. Raivaussa-
haa ei ole käytetty alueella.

– Tarkoitus on kehittää metsä edelleen 
kuusikoksi. Kaksijaksoinen metsä antaa hy-
vän lähtökohdan eri-ikäiskasvatukselle, sa-
noo Sipilä.

Hän ei ole kuitenkaan koealan kehityk-
seen täysin tyytyväinen.

–  Alue on ruohottunut kovasti. Opiske-
lijat ovat kysyneet, kuinka tänne saadaan 
taimia, kun alaa ei muokata.

Lehtori Antti Sipilä opettaa metsäalan opiskelijoille, mitä metsälaki ja Tapion Metsän-
hoidon suositukset sanovat.

Lisätietoja: 
Tapion Metsänhoidon suositukset 
http://www.metsanhoitosuositukset.fi
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Aeroponisessa viljelyssä peruna istute-
taan kasvihuoneeseen rakennettuun 

kasvatuskammioon tehtyyn reikään ja rei-
kä tiivistetään superlonilla. Kasvin juuristo 
roikkuu ilmassa ja siihen sumutetaan vettä 
ja ravintoliuosta hyvin hienojakoisena su-
muna. Valon pääsy juuristoon estetään te-
hokkaasti. Keinovaloa maanpäällisille osil-
le ei käytetä. Ennen istutusta taimet käsi-
tellään led-valoilla. Käsittelyaika ja valon 
koostumus ovat aeroponisen viljelyn ydin-
asioita. Toinen ratkaiseva asia on kastelu-
veden koostumus ja suihkutustaajuus. 

Teksti: Martti Patokoski 
Kuvat: Martti Patokoski ja SPK:n kuva-arkisto

Perunanviljelyn uudet tuulet

Avaruuden valloituksella ja perunalla ei ensikuulemalla uskoisi 
olevan mitään yhteistä. Näin kuitenkin on. Näitä kovin erilaisia 
asioita yhdistää perunoiden ilmakasvatus. Alun perin USA:n  
avaruushallinnon Nasan pitkiä avaruusmatkoja varten kehittämä 
suljetun tilan kasvatus on soveltaen otettu käyttöön Tyrnävällä 
Siemenperunakeskuksessa uusien lajikkeiden lisäämisen  
nopeuttajana ja kustannusten säästäjänä.

Puikulaperunoita ilmakasvatuksessa.
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– Kahdeksan vuoden tutkimuksen ja 
kehittelyn tuloksena viljely toimii hyvin, 
mutta kehittämistyö jatkuu pitkälle tule-
vaisuuteen, kertoo Siemenperunakeskuk-
sen toimitusjohtaja, agrologi Paula Ilola.

Luonnonvalolla ja  
auringon lämmöllä

Itse kasvatus tapahtuu lämmittämättö-
mässä kasvihuoneessa. Peruna kasvaa 
näin viisi kuukautta tuottaen koko ajan mu-
kuloita. Aeroponisesti kasvaneessa peru-

nassa on normaaliperunaa enemmän itu-
kuoppia. Tämän johdosta seuraavan kas-
vukauden varsisto on tavanomaista rehe-
vämpi ja mukuloita tulee enemmän. 

Ilolan mukaan aeroponinen viljely no-
peuttaa uuden lajikkeen markkinoille tu-
loa ainakin vuodella. Se myös alentaa kus-
tannuksia. Kun turpeeseen istutettu sie-
men tuottaa seitsemästä kymmeneen mu-
kulaa kasvukaudessa, aeroponisesti 
kasvatettu varsi tuottaa 50-100 mukulaa. 
Tehonlisäys johtuu siitä, että aeroponises-
sa viljelyssä varsisto kasvaa lisää pituutta 

koko kesän ajan ja tuottaa jatkuvasti uusia 
mukuloita. Kasvaneista mukuloista kerä-
tään jatkuvasti tavoitekoon saavuttaneet 
perunat, joten tuloksena on tasakokoisia 
perunoita. Pisimmät mitatut perunanvar-
ret ovat olleet noin kolmen metrin mittai-
sia. 

Uusia lajikkeita  
kiihtyvään tahtiin

Viime vuosien uutuus perunamarkkinoilla 
on Jussi-varhaisperuna, joka on saanut in-

Työura perunan parissa

Paula Ilola valmistui yo agrologiksi Tarvaalan maatalousopiston ensimmäiseltä 
kurssilta. Ensimmäinen työpaikka enteili tulevaa. Hän oli 4H-neuvojana Asikkalas-
sa. Perunaväki muistaa Asikkalan siitä, että seurakunnan kirkkoherra Axel Laurel 
toi Suomen ensimmäiset perunat tänne 1700 luvun puolivälissä ja alkoi valista-
maan kansaa uusien mukuloiden eduista nauriiseen verrattuna. Ilolan tutkijanura 
alkoi Lammin perunantutkimusasemalla ja parin vuoden kuluttua hän aloitti Rai-
sio Yhtymällä Vihannissa ensin viljelyneuvojana ja sitten hankintapäällikkönä. Vä-
liin mahtui muutaman vuoden jakso konsulttitehtävissä toiminimellä ja vuodesta 
2016 lähtien hän on toiminut Siemenperunakeskuksen toimitusjohtajana.

Siemenperunakeskuksen toimitusjohtaja Paula Ilola (vas.) ja kehittämiskoordinaattori 
Anu Kankaala ilmakasvatusperunoiden vierellä.
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nostuneen vastaanoton kuluttajilta. Jussi 
täydentää komeasti kotimaisten perunala-
jikkeiden sarjaa, jotka on nimetty Aleksis 
Kiven Seitsemän veljeksen mukaan. Jussin 
äiti on vanha tuttu varhaisperuna Timo. Isä 
on Gloria.  Ilolan mukaan Jussi jää toden-
näköisesti viimeiseksi kotimaiseksi lajik-
keeksi. Kauppa ja teollisuus vaativat uusia 
lajikkeita aikaisempaa nopeampaan tah-
tiin, ja tähän vaatimuksen voivat vastata 
vain suuret jalostajat. 

Uudet lajikkeet tulevat Siemenperuna-
keskukseen tervetaimina koeputkissa ns. 
emotaimina. Näistä emoista lajiketta ale-
taan lisätä siten, että ensimmäinen suku-
polvi on aeroponisesti tuotettuja tai perin-
teisesti turpeessa kasvatettuja ns. minimu-
kuloita. Toinen sukupolvi kasvatetaan vielä 
Siemenperunakeskuksen omilla pelloilla ja 
varastoidaan omiin varastoihin. Uutta laji-
ketta lisätään kolme-neljä vuotta sopimus-
viljelijöiden mailla ja sen jälkeen uusi lajike 
on valmis markkinoille. Aeroponisen vilje-
lyn etu ketjussa on siinä, että se nopeuttaa 
uuden lajikkeen markkinoille tuloa vuodel-
la. 

Ilolan mukaan markkinoilla tarvitaan 
koko ajan uusia lajikkeita kuluttajien vaati-
musten muuttuessa. Nykyisin EU-alueella 
on menossa pyrkimys kohti kiinteämpiä 
perunalajikkeita. Pito-tyyppiset, jauhoiset 
lajikkeet eivät enää ole suosiossa, niin her-
kullinen peruna kuin Pito onkin. Uusin 
trendi perunarintamalla on Ilolan mukaan 
väriperunat. Hyvä esimerkki tästä on sini-
musta ”Synkeä Sakari”, jonka erityisomi-
naisuus on korkea flavonoidipitoisuus. 

– Kiinnostava mahdollisuus on myös li-
sätä tiettyä ravinnetta kasteluveteen. Näin 
voitaisiin kohottaa mm. perunan seleeni-
pitoisuutta, kertoo Ilola.

Huoltovarmuus ja vienti

Kaupallisen merkityksen lisäksi aeroponi-
nen viljely vahvistaa myös Suomen huolto-
varmuutta poikkeusoloissa. Tällä tavoin 
voidaan kasvattaa perunaa periaatteessa 
vaikka kaupallisessa mittakaavassa, jos 
normaaliviljely on esim. ympäristöongel-
mien takia estynyt. 

Perunan kasvattaminen aeroponisesti 
onnistuu missä tahansa missä lämpötila 
sen sallii ja käytettävissä on sähköä. Led-
valoja käytettäessä sähkön tarve on hyvin 
vähäinen ja vettä kierrättäen veden tarve-
kin jää hyvin pieneksi. Menetelmää on to-
teutettu kehitysyhteistyöhankkeen yhtey-
dessä Tansaniassa. – Siellä lähtökohta on 
niukkojen vesivarojen mahdollisimman te-
hokas käyttö. Siellä luontevaa on kierrättää 
vettä, kertoo Ilola. Suomessa veden kier-
rättämiseen ei ole tarvetta.

Kehitys jatkuu

Ilola kertoo olevansa iloinen ja ylpeä talon 
henkilökunnasta, joka on todella innostu-
nut uudesta menetelmästä. Menetelmän 
kehitystyö jatkuu kasvukaudesta toiseen. 
Se kiinnostaa monia muitakin kuin peruna-
alaa. 

– Meillä käy paljon vieraita ja joka vie-
railun yhteydessä nousee esiin uusia mah-
dollisuuksia, kertoo Ilola.

Kiinnostava mahdollisuus on mykorrit-
san tuotanto ja eristäminen perunan juu-
ristossa. Mykorritsa eli sienijuuri on kasvin 

Perunat aeroponisessa viljelyssä. Valon 
pääsy juuristoon estetään tehokkaasti. 
Keinovaloa maanpäällisille osille ei 
käytetä.

Kuvassa on meneillään perunoiden juurrutusvaihe, missä led-valokäsittelyllä vahviste-
taan taimia ja juuristoja ennen airoponiseen kasvatukseen siirtämistä. 

Aeroponisessa viljelyssä kasvin juuristo 
roikkuu ilmassa ja siihen sumutetaan 
vettä ja ravintoliuosta hyvin hienojakoise-
na sumuna.

juuriston ja sienen muodostama symbioo-
si. Sienijuuren kautta kasvit saavat maape-
rästä paremmin ravinteita, erityisesti fos-
foria. Sienijuuri puolestaan saa hiilihyd-
raatteja eli sokereita. Luonnonvarakeskus 
Luke teki asiasta tutkimuksen SPK:n tilois-
sa. Sen tavoite oli selvittää, onko mahdol-
lista kasvattaa ja eristää mykorritsa-sieni-
juurta perunan juuristosta. Eristettyä my-
koritsaa voitaisiin sitten käyttää ymppinä 
muita kasveja viljeltäessä. Maassa viljellen 
mykoritsan lisääminen ja eristäminen ei 
ole helppoa.
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Valtion talouden kehitys on nyt myön-
teinen. Tälle vuodelle ennustetaan 

noin kolmen prosentin kasvua ja työlli-
syyskin paranee. Viimevuoden takaiseen 
nähden työttömiä on 50 000 vähemmän, 
mikä tarkoittaa noin 200 000 suomalai-
selle parempaa toimeentuloa. 

Haasteet ovat kuitenkin edelleen ko-
vat. Syksyn työmarkkinaneuvotteluissa 
linjataan myös tulevaa talouskehitystä. 
Metsäteollisuuden nolla-tarjous oli lä-
hinnä ala-arvoinen ja hyvin huonosti tä-
hän tilanteeseen sopiva.

Isoin haaste tulevaisuudessa liittyy 
EU:n hiilinielupäätökseen ns. Lulucf-linja-
uksiin. Euroopan parlamentti äänesti 
Suomen kannan mukaisesti ympäristöva-
liokunnan esityksestä poiketen. Valitetta-
vasti kaikki suomalaiset europarlamen-
taarikot eivät olleet kotimaan asialla, 
vaan heistä neljä Heidi Hautala (vihr), 
Merja Kyllönen (vas), Sirpa Pietikäinen 
(kok) ja Pirkko Ruohonen-Lerner (Ps) ää-
nestivät vastaan ja lähtivät tietoisesti toi-
mimaan omaa maata ja sen hyvinvointia 
vastaan. 

Suomen metsien vuotuisesta kasvus-
ta hakataan noin 65 prosenttia. Ruotsissa 
esimerkiksi 80 prosenttia. EU-ministeri-
neuvostossa parlamentin kanta ei men-
nyt läpi sellaisenaan ja se on Suomelle 
kohtuuton, kuten ympäristöministeri 
Kimmo Tiilikainen (kesk) totesi. Maalais-
järkeen ei millään sovi, että hyvin kasva-
vat metsät lasketaan hiilipäästöjen läh-
teeksi. Onneksi hallitus on linjannut asiaa 

niin, että kaikissa oloissa tulevien inves-
tointien raaka-ainehuolto turvataan. 
Mahdolliset kustannukset jaetaan yhteis-
vastuullisesti. Joka tapauksessa täysin 
hölmö tilanne. Kemin, Kemijärven, Palta-
mon ja Kuopion hankkeet merkitsisivät 
valtavaa myönteistä kehitystä maamme 
taloudelle. Päätöksiä odotetaan lähiaika-
na. 

Metsätalouden osalta myönteistä on 
Kemera-rahojen riittävyys, joka poikkeaa 
monista aikaisemmista vuosista. Valtio-
varainvaliokunta haluaa siirtää tältä vuo-
delta käyttämättä jäävät rahat ensi vuo-
delle.

Maatalouden satovuosi on ollut vai-
kea. Korjuuolot ovat poikkeuksellisen 
huonot ja satoa jää korjaamatta. Hallitus 
päätti lisäbudjetissa käyttää mm. ener-
giaveronpalautukseen 25 milj. euroa. Täl-
lä tullaan vastaan kohonneiden kuivaus-
kustannusten rahoitukseen. Ministeri Ja-
ri Leppä (kesk) sai myös läpi tukimaksa-
tuksen aikaistamisen ja ennakoiden 
suurentamisen. Näillä vaikutetaan mak-
suvalmiuteen. 

Valtiovarainministeriö leikkasi bud-
jettiesityksessä maatalousneuvonnan ja 
4H-järjestön rahoitusta edellisvuodesta. 
Uskon, että eduskunnasta löytyy tahtoa 
paikata leikkausta edellisvuosien tapaan. 
Nimenomaan nyt tarvitaan talousneu-
vontaa, tuotantoprosessien kehittämistä 
ja viljelijöiden jaksamiseen panostamis-
ta. Tässä mielessä Melan saama lisämil-
joona meni oikeaan osoitteeseen. 

Keskustelua käydään myös lomituk-
sen uudistuksesta. Tilakohtainen lomaoi-
keus ei tunnu täysin oikeudenmukaiselta. 
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika 
Saarikko (kesk) lupasi pohtia vielä asiaa 
saadun palautteen pohjalta.

Iso rakenteellinen maakunta-soteuu-
distus etenee ja se astuisi voimaan 
1.1.2020. Uudistukseen liittyvät jatkossa 
myös maaseutuhallinto, ympäristöter-
veydenhuolto ja maatalouslomitus. Maa-
kuntahartiat ovat perusteltuja. Isojen 
kaupunkien irtiotto pormestari Jan Va-
paavuoren johdolla tähtää vain entises-
tään taloudellisten voimavarojen keskit-
tämiseen kasvukeskuksiin. Tärkeää on 
varmistaa, että tulevassa maakuntahal-
linnossa on riittävä maa- ja metsätalou-
den tuntemus. Se onnistuu vain, että syk-
syn 2018 maakuntavaaleissa on tarjolla 
riittävästi maaseudun asiantuntemusta. 
Käytännön toimijat osaavat parhaiten 
linjata maaseudun kannalta tärkeitä ke-
hittämiskohteita. 

Britannian EU-ero (Brexit) merkitsee 
suuria paineita aluekehitys- ja maatalo-
usrahoitukseen. Niiden tehokkaaseen 
hyödyntämiseen on jatkossa kiinnitettä-
vä vieläkin enemmän huomiota samoin 
kuin maatalouden tukien kohdentami-
seen päätoimisille aktiiviviljelijöille.

Talous kasvaa, haasteita riittää

Antti Rantakagas
LUVA – Luonnonvarat ry:n  
varapuheenjohtaja
Agrologien Liiton puheenjohtaja
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Kirjanpainajan aikuinen. Selässä punkkeja, jotka siirtyvät mukana aina uuteen puuhun.

Kirjanpainajan ja tähtikirjaajan tuhot voi erottaa katsomalla kuolleen puun alle syntyneen uraverkoston muotoa. 
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Sateisista kesistä johtuen kenties sota 
pahamaneista kirjanpainajaa vastaan 

kuusimetsiköissä lepää asemissaan. Tä-
män muutaman vuoden ajan pahaa jälkeä 
printannut tuholainen ei olosuhteista joh-
tuen ehdikään enää munia kahdesti sama-
na vuonna. 

Mutta samalla uudet tuholaistulokkaat 
valtaavat alaa: yksi niistä on kirjokudospis-
tiäinen, toinen salavalasti lisääntyvä vitsa-
us on villakkaisiin kuuluva havununna. Ha-
vununnan toukat syövät havupuiden neu-
lasia ja myös lehtipuiden lehtiä.

Havununnan esiintymämäärät kasvat 
koko ajan. Asian vahvistaa yöperhostutkija 
Reima Leinonen. Hänen tutkimuskohteen-
sa yöperhosten maailman mullistui täydel-
lisesti parinkymmenen viime vuoden aika-
na.

Leinosen tähtäimessä on väitöskirja 
Itä-Suomen yliopistossa. Muutokset ovat 

Tuholaisten invaasio ennakoi  
sotaa – jonka metsä- 
ammattilaiset haluavat voittaa
Taistelu tuhohyönteisiä vastaan muistuttaa pienten palonalkujen sammuttelua. Vilskettä piisaa niin 
puustoissa kuin kasvimaillakin. Viime vuosina omat nimikkotuholaisensa ovat saaneet niin luumu 
kuin tyrnikin.

rajuja ja häkellyttäviksikin luonnehdittuja, 
vaikka harva luonnossa liikkuja maisemas-
sa on huomannut mitään muutosta.

Kolmantena tulee varsinainen ilmasto-
olosuhtein muutoksen myötäjäinen, Kii-
nasta tuleva vieras runkojäärä.

Suomesta on löydetty lokakuussa 2015 
ensimmäinen ja tiettävästi ainut aasian-
runkojäärän tuhoesiintymä. Esiintymä si-
jaitsee Vantaan Itä-Hakkilan ja Kuninkaan-
mäen alueella. 

– Jäärä vioittaa useita lehtipuita Kiinas-
sa, joten Suomeen sitä ei haluta päästää, 
sanoo professori Jarmo Holopainen Itä-
Suomen yliopiston soveltavan ympäris-
töekologian laitokselta. 

Suomessa v. 2015 havaittua aasianrun-
kojäärää luonnehditaan vaaralliseksi tu-
honaiheuttajaksi. Runkojäärän toukka po-
raa massiivia reikiä saastuttamaansa puu-
hun.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on 
varuillaan. Sen suunnitelman mukaan saas-
tuneet puut, mikäli niitä löytyy, kaadetaan 
talvella, kun tuholaisen leviämisvaaraa ei 
ole.

Teksti: Reijo Holopainen
Kuvat: Jarmo Holopainen

– Aasianrunkojääriä havaittaessa tai 
edes epäiltäessä on viipymättä otettava 
yhteyttä Elintarviketurvallisuusvirasto Evi-
raan, Holopainen korostaa.

Hän on selvittänyt pitkään ilman epä-
puhtauksien vaikutusta viljelykasvien ja 
metsäpuiden tuholaiskestävyyteen, ja oh-
jannut kymmeniä väitöskirjoja aiheesta.

Pistiäisiä ylisummaan on todettu Suo-
men alueella runsaan vuoden sisällä sellai-
set yli 100 uutta lajia. Tuholaiset, kovaku-
oriaiset, lehti- ja havununnaperhoset yh-
teen laskien puhutaan ehkä sellaisesta 200 
lajista. 

Mukana arviossa on mm. hollanninja-
lavatautia levittävä kaarnakuoriainen sekä 
luumupistiäinen, joka työnimensä mukai-
sesti on luumupuutuholainen. Pistiäinen 
kun munii raakoihin luumuihin. 

Myös liioittelua

Tilanne on sen verran akuutti, arvioi Hel-
singin yliopiston luonnontieteellisen kes-
kusmuseon museomestari Juho Paukku-
nen, että monille uusille lajeille ei ole ole-

Ruskomäntypistiäisen otaksutaan lisääntyvän talvien lämmitessä. Pakkanen ei tapa 
talvehtivia munia enää niin voimakkaasti.

Tukkimiehentäin vioitusta.
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massa edes virallista suomen kielistä ni-
meä, vain latinankielinen nimi, ja näin 
puhekäytössä kuullaan vain tutkijoiden 
hyönteisille antamia työnimiä.     
– Tukijoina olemme tässä hieman erikoi-
sessa tilanteessa, hän lisää.

Esimerkkinä tyrnikärpänen, joka on jo 
löytynyt kahteen kertaan: ensinnäkin tämä 
tuholainen tavattiin Lohjalta, v. 2004 ja sit-
ten uudestaan v. 2016 Ahvenmaalta. Tuho-
lainen rasittaa tyrniviljelmiä, mistä siis ni-
mi.

Useissa tapauksissa uuden ötökän kan-
ta lienee kasvanut kaikessa hiljaisuudessa, 
ja lopulta joku yksilö lentää näytteenotto-
huppuun.

Lajikirjo kaikkineen on tukijoiden ja 
tutkimukseen orientoituneiden viran-
omaisten raakaa havaintotodellisuutta. 

Mutta vastaavaa määrällistä lisää ei ole 
tapahtunut koskaan aikaisemmin. 

Paukkunen huomauttaa, että tilanne 
on paha, vaikka julkisuudessa on myös nä-
kynyt liioittelevia määriä uusien lajien 
esiintymistä.

Aidosti vaarallisia  
uusia tuttavuuksia

Erikseen tulevat vaaralliset tuhonaiheutta-
jat, joiden mahdollinen epidemia-luokitel-
tu leviäminen, on uhka. Uhka tarkoittaa 
taloudellisia vahinkoja, mm. pystyyn syö-
tyjä metsiä.  

Ilmastonmuutokset seuraukset näky-
vät laajalla rintamalla metsänhoidossa.  

Holopaisen mukaan parhaana ilmas-

Tähtikudospistiäisen toukka syö katkaisemaansa neulasta männynoksalla.

Ruskomäntypistiäisen toukkia vioittamassa männynoksaa.

Tähtikudospistiäisen koiras männynoksalla, Yyteri.



LUONNON VARASSA   19   MARRASKUU 5/17

tonmuutoksen yleisindikaattorina pide-
tään Suomen yöperhosyhteisöä, jossa ta-
pahtunut suuria muutoksia viimeisen 20 
vuoden aikana. Jäkälä- ja kasvilajeilla touk-
kana elävien yöperhosten vuosittain ha-
vaittava lajimäärä Suomessa ja ilmeisesti 
koko pohjolassa on kasvanut varkain. 

Vanhat lajit väistyvät, ja niin kauan kuin 
yököt pystyvät vetäytymään kohti pohjois-
ta, ne säilyvät. Sen sijaan esimerkiksi havu-
nunna, jonka toukat syövät mäntyä ja 
kuusta, ovat uusi vitsaus. Sen kanta on ete-
läisessä Suomessa räjähtänyt kahdeksan-
kymmentäkertaiseksi 25 vuodessa.

Jopa 20% menetykset  
vuositasolla

Keskimäärin tuholaisten arvioidaan vuosit-
tain alentavan kasvien kasvua 10-20 pro-
senttia, mistä voi suoraan laskea menetys-
ten taloudellisen luokan. Tilanne pahenee 
sykäyksittäin.
– Mutta nyt, kun kohdalle osuu tuho, kyllä 
se voi olla täydet 100 prosenttia.
Holopainen näyttää kauhugalleriansa ku-
vaa kirjanpainajan (lat. Ips typographus) 
tuhoamasta metsästä. Kirjapainajan jäljiltä 
puita kuitenkin kuolee tyypillisesti 4—40 
kuusen ryhmänä.

Viidesosassa Luonnonvarakeskuksista 
on havaintopisteissään tänä vuonna mi-
tannut kirjanpainajan tuhoja epidemiara-
jan ylittävän määrän.   

Lähihistorian pahimmat tuhot tämä 
kaarnakuoriainen teki vuonna 2013, jolloin 
Luonnonvarakeskuksen havaintopisteillä 

ylitettiin laajasti epidemiaraja.
Tuhoja on havaittu vuosien varrella laa-

jalla alueella, mutta pääosin karttaan piir-
retyn Pori-Kitee -linjan alapuolisilla alueil-
la.

Kovina epidemiavuosina 2012–2015 
kirjanpainajakuoriainen ehti paikoin teke-
mään kaksi populaatiota kesässä. Viime 
vuosi ja tämä vuosi pudottivat kantaa, kos-
ka sää ei suosinut munintaa.

Myrskyjen ja kaatojen  
seuralainen

Kirjanpainajien leviämisen kannalta tuore 
kaadettu puu sekä tuulenkaadot, erityises-
ti Asta- ja Tapani -myskyjen, jälkeen olivat 
kuin tilauksesta siunattu kasvualusta kan-
nan kovalle kasvuvauhdille. 

Esimerkiksi vuosi 2006 taas oli  niin kui-
va, että kuusipuun kyky vastustaa kirjan-
painajakuoriaisen hyökkäystä ei riittänyt. 

Asta-myrsky taas vuonna 2010, synnyt-
ti pesintäpaikkoja. Tapani-myrskyn teki sa-
man Lounais-Suomessa.

Kolmas yleinen kaarnakuoriainen kuu-
sijäärä, joka kirjanpainajan tapaan ei kai-
paa niinkään lämpöä, vaan kuivuutta. Kuu-
sijäärät tekevät kuusen tyvelle kirjan-
painajia suurempia reikiä.

Kirjanpainajat tarvitsevat elääkseen 
tarpeeksi paksuhkon nilakerroksen. Näin 
kuoriaiset etsivät paksua nilakerrosta. Tai-
met eivät sille kelpaa, vaan ainoastaan kas-
vatusmetsäkokoiset puut. 

Ongelmia riittää: puita välivarastoi-
daan myös julkisten teiden varsilla, jolloin 

Lisätietoja:
Suomen Ympäristökeskuksen raportteja  
15/2016: Suomen yöperhosseuranta 
1993-2012.

pinoista leviävät kirjanpainajat tekevät tu-
hoja tienvarren puuntuottajien metsissä. 
Laki sallii 20 kuution varastopinot.

Lakimuutos tehostaa  
tuhohyönteistorjuntaa 

Muuttuvissa olosuhteissa laki metsätuho-
jen torjunnasta 1087/2013 osittain vanhe-
ni käsiin ja se paikattiin metsätuhojen tor-
junnasta annetun lain muuttamisella (laki 
228/2016). Lisäys säätää mm. velvollisuu-
desta torjua metsätuhoja.

Kirjanpainaja on kuusen tuholainen, jo-
ka lisääntyy tuulen kaatamissa puissa, kuu-
sipinoissa ja jos kohta heikkokuntoisissa 
pystypuissa. Runsaasti esiintyessään se voi 
iskeä myös terveen puun kimppuun.

Suomen metsäkeskuksesta valmius-
päällikkö Yrjö Niskasen mukaan tuhoriskiä 
voidaan tehokkaasti pienentää kuljetta-
malla kirjanpainajan lisääntymisalustaksi 
soveltuva kuorellinen kuusipuutavara pois 
metsästä keskikesän määräaikoihin men-
nessä.

Jos vahingoittuneita kuusia on metsäs-
sä yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria 
kohden, metsätuholaki velvoittaa poista-
maan tuon määrän ylittävän osuuden. Jos 
kirjanpainajia on runsaasti, tulisi myös pie-
nemmät puumäärät korjata metsästä.

Päinvastoin pystypuiden kanssa

On syytä huomata osana torjuntaa, että 
kuolleita ja jo kuorensa pudottaneita pys-
typuita taasen ei tulisi poistaa - sillä kirjan-
painajan luonnolliset viholliset elävät niis-
sä.

Kirjanpainaja on olosuhderiippuvainen 
hyönteinen: jos kesästä tulee taas kuuma 
ja kuiva, on tuhoriski jälleen läsnä. 

Kirjanpainajan torjunta-ansan toimi-
vuus, jos sitä halutaan käyttää, perustuu 
lajia houkuttelevaan feromoniin mutta 
myös ansan ympärille viritettyyn verk-
koon. Ansa toimii kaksivaikutteisesti, hou-
kutellen sekä lopulta tappaen tuhohyön-
teisen verkolle. 

Verkkoon imeytetty tehoaine mahdol-
listaa sen, ettei aine pääse leviämään luon-
toon ja sitä on juuri käyttötarkoituksen 
mukainen määrä. Ansat ovat olleet myyn-
nissä vuoden 2016 alusta. 

Yleisesti Suomen metsäkeskus ja Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Evira ovat tiedot-
taneet tuholaisista hyvin ja informatiivises-
ti.   

Tähtikudospistiäisen  
toukkien syömä oksa.
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Kemera-hakemus sisään  
ja taimikonhoitotöihin!

Teemu ja Ville katselevat ajallaan hoidettua 9-vuotiasta männyntaimikkoa tyytyväisenä. – Seuraavaksi tälle kuviolle voi tehdä 
koneellisen raivauksen ilman ennakkoraivausta, toteaa Ville Söderman (vas.).

Teksti ja kuvat Esko Lappalainen



LUONNON VARASSA   21   MARRASKUU 5/17

–Nyt jos koskaan kannattaa hyödyn-
tää Kemera-tuki ja hoitaa taimikoi-

ta ja nuorta metsää. Nämä työt voi aloittaa 
heti rahoitushakemuksen jätettyään, neu-
voo metsäneuvoja Jyrki Vuorenmaa Suo-
men metsäkeskuksen läntisestä palvelu-
alueesta.

Kestävän metsätalouden rahoitusjär-
jestelmä Kemerassa on tänä vuonna harvi-
nainen tilanne. Tukirahoja uhkaa jäädä 
käyttämättä, vaikka nyt ei ole päällä haku-
kieltoa ja metsäkeskuksen myöntämisval-
tuuspäätökset tulevat sutjakkaasti. Taka-
vuosina on usein jouduttu varautumaan 
Kemera-varojen loppumiseen vuoden vaih-
detta lähestyttäessä.

Jyrki Vuorenmaan mukaan Kemera-va-
roja näyttäisi jäävän käyttämättä noin 10 
milj. €, jos loppuvuosi sujuu aikaisempien 
vuosien tahtiin.

– Viime vuonna jäi käyttämättä noin 11 
milj. €, jolle selittävänä tekijänä oli Keme-
ra-lain muutokset ja niiden vaatimat järjes-
telmämuutokset metsäkeskuksessa sekä 
erityisesti varhaishoidon ja nuoren metsän 
hoidon tukien hakukielto keväästä alkaen. 

– Tuo käyttämättä jäänyt osa siirtyi lisä-
budjetissa tälle vuodelle siirtomääräraha-
na. Varsinaiset 2017 vuodelle myönnetyt 

varat runsaat 56 milj. € käytetään, mutta 
nyt näyttää, että viime vuodelta siirtynees-
tä jää edelleen käyttämättä tuo noin 10 
milj. €, selvittää Jyrki Vuorenmaa Kemera-
rahoituksen kiemuroita.

Työn voi tehdä itse  
tai ostaa palveluna
Mellerin tilalla Salon Kiskossa ollaan Keme-
ra-tuesta Jyrki Vuorenmaan kanssa sa-
moissa ajatuksissa. Tilan isäntä agrologi 

Teemun männyntaimikon latvoista näkyy, 
että ajallaan tehty taimikonhoitotyö  
maksaa itsensä hyvänä kasvuna.

Teemu ja Ville mittaavat reilusti yli 100-vuotiaan tervalepän ympärysmitaksi  
2,9 metriä.

Kemera-tukea myönnetään
– Taimikonhoitoon (varhaishoito, nuoren metsänhoito ja   
 pienpuun kerääminen)
– Metsäteihin (useamman tilan metsäautotien rakentaminen  
 tai kunnostus)
– Suometsiin (ojitus, vesiensuojelu, piennartie)
– Terveyslannoitukseen

– Suojeluun (ympäristötuki)
–  Luonnonhoitoon (esim. ennallistaminen)
 Jyrki Vuorenmaa kertoo, että taimikon varhaishoitoon ja   
 nuoren metsän hoitoon kuluu yli puolet varoista. 
 Näiden työlajien teon voi aloittaa heti, kun rahoitushakemus  
 on jätetty metsäkeskukseen. Muihin työlajeihin pitää tehdä   
 rahoitushakemus metsäkeskukseen, ja työt saa aloittaa vasta  
 myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Teemu Laitakoski ja Stora Enson metsäasi-
antuntija Ville Söderman usuttavat met-
sänomistajia taimikonhoitoon, kun tukea 
on kerran saatavilla. Molemmat ovat sitä 
mieltä, että yleensä asioihin ei pitäisi men-
nä tuki edellä, mutta mukava lisäkannus-
tus tärkeiden asioiden tekemiseen Keme-
ra-tuki on.

Varmemmaksi vakuudeksi Ville näyttää 
laskelmaa, että hinnalla 315 €/ha todelli-
nen kustannus varhaisperkauksesta alv-
velvolliselle metsänomistajalle on verotuk-
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Mellerin tilan pöydän ääressä keskuste-
lumme suunnitelmallisesta metsänhoi-
dosta entisestään vilkastuu, kun Teemu 
iskee pöytään 3.11.1917 päivätyn Met-
sänhakkuu- ja hoitosuunnitelman Toijan 
Mellerin metsää varten lähivuosiksi. 
Suunnitelman sisältämän asian lisäksi 
huomio kiinnittyy asiakirjan huoliteltuun 
ulkoasuun. Suunnitelman laatineen Län-
si-Suomen Maanviljelysseuran metsä-
neuvoja Eemeli Nummilan käsiala on ta-
saisen kaunis. Tilalta löytyy myös muita 
vanhoja metsäasiakirjoja. Vuonna 1912 
Teemun isän isoisä oli teettänyt maanvil-
jelysseuralla metsänluvun, josta Eemeli 
Nummila oli laskuttanut ”tukkipuun ar-
vostelusta ja laskemisesta” toimitusmak-
sunaan pennin/tukkipuu.

Sata vuotta sitten laaditussa metsä-
suunnitelmassa tilan metsät on jaettu Ta-
kametsän, Isometsän ja Hevoshaan loh-
koihin. Isometsä on jaettu vielä 10 kappa-
leeseen. Kustakin lohkosta ja kappaleesta 
on tehty yleiskuvaus ja tehtävämääräys. 
Esimerkkinä tehtävät Hevoshaan lohkol-
le, jossa alikasvustona kasvaa katajia: ”Ka-
tajia voisi kerätä seipäiksi. Maassa olevat 
hakkuun jätteet kuten latvukset, oksat, 
pinojen pohjat y.m. olisi kerättävä. Metsä 
muuten rauhoitetaan hakkuulta”.

– Se teidän mainostama biotalous on 
keksitty jo sata vuotta sitten! virnuilee 
Teemu Villelle.

Isometsän lohkon Jokipuusto-kappa-
leella kasvaa suunnitelman kertoman 
mukaan kuusta ja vähän huonoja leppiä. 
Jokipuuston käsittelyohjeeksi Eemeli 
Nummila määrää: ”Lepät perataan pois, 
paitsi sillan lähellä oleva ryhmä sääste-
tään”.

Aikanaan kestikievarina toimineen 
Mellerin talon alapuolella sijaitsevan sil-
lan luona on entisaikojen tärkeä risteys, 
joten ohje maisemapuiden säästämiseen 
tullee Teemu Laitakosken arvion mukaan 
tästä. Suunnitelmaa on noudatettu eikä 
tervaleppiin ole koskettu, mutta myrsky 
on pylläyttänyt muutaman lepän jokeen. 
Kun tervalepät on mainittu 100 vuotta 
sitten tehdyssä suunnitelmassa, on tuolla 
paikalla jäljellä olevilla lepillä ikää pitkälti 
yli 100 vuotta. Mittaamme yhden jyhkeän 
tervalepän ympärykseksi rinnankorkeu-
delta 2,90 m eli läpimitta on 92,3 cm! Pi-
tuudeksi arvioimme hieman alle 20 met-
riä.

Mellerissä kuultu ja nähty osoittaa, et-
tä tilan metsiä on koko itsenäisyyden ajan 
hoidettu ja edelleenkin hoidetaan pitkä-
jänteisesti ja suunnitelmallisesti.

sen jälkeen 220,50 €/ha ja mahdollisen 
Kemera-tuen jälkeen kustannus on vain 
108,50 €/ha.  

Villen ja Teemun mielestä Kemera-tu-
essa aikaisemmin käytetty jälkirahoittei-
nen malli oli parempi kuin nykyinen EU:n 
edellyttämä kahdet paperit vaativa malli. 
Toisaalta ei rahoituspäätöksen hakeminen-
kaan hidaste ole, toteaa Teemu 5,5 heh-
taarin taimikonhoitoon saatu päätös kä-
dessään. Kiikissuon Metsänhoitoyhdistyk-
sen tekemä suunnitelma on laadittu 29.9. 
ja metsäkeskuksen myöntöpäätös on päi-
vätty 6.10.2017.

Ville Söderman pitää nykyisessä Keme-
rassa hyvänä sitä, että nykyisen lain peli-
säännöillä mennään vuoteen 2020 saakka 
eikä poukkoilla samalla tavalla kuin tähän 
asti.

Metsäasiantuntijana vuodesta 2008 
ensin MetsäGroupissa toiminut ja hiljat-
tain Stora Ensolle siirtynyt Ville Söderman 
kehottaa hyödyntämään tuen joko teke-
mällä työn itse tai metsäpalveluyrittäjillä 
teettämällä. ”Firman miehenä” Ville ker-
too metsäyhtiöiden tarjoamista kokonais-
valtaisista metsäpalveluista, jotka asiakas 
saa nykyisin yhden luukun periaatteella. 

– Jos teemme palveluna Kemera-kel-
poisen kohteen, hoitaa Stora Enso rahoi-
tushakemuksen teon maksutta, muistuttaa 
Ville Söderman.

Viljatilan viljelyn ohessa Maatalousyrit-
täjien eläkelaitoksen asiamiehen tehtäviä 
hoitava Teemu Laitakoski näkee metsän-
hoitopalvelujen tarjonnan laajentumisen 
hyvänä. Hän on käyttänyt sekä metsänhoi-
toyhdistyksen, MetsäGroupin että yksityis-
ten tarjoajien tarjoamia metsänhoitopal-
veluja, sillä hän itse ei metsätöihin kiireil-
tään ehdi. Teemun metsäpinta-alalla nor-
maaleja metsänhoitotöitä riittäisi yhdelle 
päätoimiselle henkilölle vuoden ympäri.

– Pienemmillä toimijoilla ei ole aina 
työntekijäresurssia vastata kysyntään, jo-
ten laajempi tarjonta on tarpeen, toteaa 
Teemu. – Ja työtä metsissä kaikille palvelu-
jen tarjoajille riittää, jatkaa hän.

Molemmat ovat myös sitä mieltä, että 
tarjonnan lisäännyttyä vastuullisuus teh-
dyistä töistä on parantunut.

Huomio Etelä-Suomen  
metsäautoteihin
Taimikonhoitotöiden jälkeen toiseksi tär-
keimmäksi Kemera-tuen käyttökohteeksi 
Ville Söderman nostaa metsäautotiet, jot-
ka Etelä-Suomessa ovat useinkin onnetto-
mia. Ville toivoo varsinkin 20–30 hehtaarin 
metsätiloja omistavia viljelijöitä kääntä-
mään katsetta pellolta metsään asiantilan 
kohentamiseksi.

– 2000-luvulla Varsinais-Suomessa tal-

Kohta 100 vuotta täyttävä Teemun isän isoisän Emil Lindströmin teettämä metsä-
suunnitelma on mielenkiintoista luettavaa. 

vet ovat olleet lyhyitä. Täällä talvileimikoik-
si suunnitelluista leimikoista 70 % voitaisiin 
hakata kesällä, jos metsäautotieverkko oli-
si kunnossa. Mihin sijoittaa laani ja miten 
saada kesäoloissa puut laanilta eteenpäin, 
jos kunnon metsäautotietä ei ole? kyselee 
Ville.

Hyvällä metsäautotiellä on puunkor-
juun helpottumisen lisäksi vaikutusta myös 
hakkuun jälkeisiin metsänhoitotöihin. 

– Tuleeko huonon tien takana olevaa 
metsää hoidettua ja seurattua kuten tarve 
vaatisi? jatkaa Ville Söderman aprikointi-
aan.

Suunnitelmallista metsänhoitoa Mellerissä
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EDUNVALVONTABLOGI

Neuvottelukierroksessa 
haetaan päänavaajaa

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Syksyn neuvotteluissa on vielä alkuaske-
leiden vaihe. Kuten aikaisemminkin oli 

aavistavissa, ei näytä olevan päänavaajan 
rooliin halukkaita. Tämä on ymmärrettä-
vääkin. En ole vielä nähnyt sellaista neu-
vottelukierrosta, jolloin esimerkiksi koro-
tustasot olisivat laskeneet työskentelyn 
edetessä. Korotustasot ovat yleensä pysy-
neet vakaina tai hieman nousseet. 

Julkisuudessa on jatkuvasti esiintynyt 
”tietoja” siitä, että paperin sopimus olisi 
kierroksen päänavaaja. Tässä vaiheessa 
näyttääkin, että joku isompi vientipainot-
teinen sopimusala lähtisi liikkeelle ensim-
mäisenä, kuten jo aikoja sitten oli aavistet-
tavissa. Metsäteollisuus on tärkeä vientia-
la, mutta paperin sopimuksen piirissä ole-
va työntekijämäärä on vuosien varrella 
pienentynyt.

Neuvottelutalvesta voi tulla vaikea. Tä-
män takia ei olisi yllättävää, vaikka maan 
hallitus vielä jollain tavalla yrittäisi edes-
auttaa neuvotteluratkaisujen syntymistä.    

Kaikki neuvottelukierrokset ovat eri nä-
köisiä, mutta tässä tilanteessa tuntuu oike-
alta, että Meton ja metsäasiantuntijoiden 
työehtosopimukset umpeutuvat vasta 
tammikuun lopussa ensi vuonna.  

Edunvalvoja ei ole lobbari
Tietyillä piireillä näyttää olevan halua loke-
roida edunvalvontajärjestöt lobbareiden 
joukkoon. Minusta tämä on täysin väärin. 
Esimerkiksi Meto edustaa jäseniään ja lin-
jaukset tehdään johtoryhmässä, hallituk-
sessa ja edustajistossa. Kaikki tahot, joihin 
olemme yhteiskuntavaikuttamisessa yhte-
ydessä, tietävät ketä edustamme.  

Lobbariyritys sen sijaan muodostaa 
mielipiteensä maksua vastaan ja saattaa 
myös päättäjille jäädä epäselväksi ketkä 
ovat kyseisen vaikuttamistyön ja mielipi-
teen takana. 

Metsäasiantuntijoiden yhteiskuntavai-
kuttamisella on kysyntää esimerkiksi edus-
kunnassa ja ministeriöissä. Tämä on pitkä-
jänteisen työn tulos, josta meidän kaikkien 
kannattaa olla ylpeitä. Tulemme jatka-
maan aktiivista, asiapitoista ja tervetullut-
ta edunvalvontatyötämme jatkossakin.

Liittokokous lähtölaukaus edunvalvonnan 
uudelle ratakierrokselle
Meton liittokokous on lähtölaukaus uudel-
le jäsenten ja metsäalan edunvalvonnan 

ratakierrokselle. Meton asema uskottava-
na neuvotteluosapuolena, metsä- ja kou-
lutuspoliittisena toimijana sekä jäsenten 
edunvalvojana on meistä kaikista kiinni. 
Asiat ovat menneet hyvään suuntaan, 
mutta tulevaisuudessakin asemamme an-
saitaan toiminnan ja työn kautta. Moni 
menestysasia on vain meistä itsestämme 
kiinni. Menestyvään toimintaan liittyy 
myös järjestön vahva talous, johon tulem-
me jatkossakin panostamaan.

Tässä vaiheessa on syytä tutustua liit-
tokokouksen linjauksiin tulevaisuutta aja-
tellen. Meto järjestönä seuraa aikaansa ja 
pyrkii toimimaan rakentavana jäsenten 
edunvalvojana, olipa kyseessä yksittäisen 
jäsenen asiasta tai koko ammattikunnan 
hyvästä. Meton asema edunvalvojana on 
merkittävästi vahvistunut vuosien varrella, 
ei vähiten siitä syystä, että Metsänhoitaja-
liittoa ei ole enää, liittofuusiosta johtuen, 
ja Puuliitto lakkaa, samasta syystä, olemas-
ta ensi vuoden alusta. Metolla on aikomus 
huolehtia asioistaan jatkossakin siten, että 
metsäasiantuntijoiden edunvalvontaa pys-
tytään hoitamaan tarvittavalla yhteistyöl-
lä, mutta itsenäisessä järjestössä.

Hyvää talven alkua kaikille!
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Jakomäen K-Supermarket ilmoittaa ”Riis-
tapäivistä” Helsingin Sanomissa koko si-

vun ilmoituksella syyskuun lopulla. Soitan 
kauppaan ja puhelimeen vastaa Reza Var-
zeshkhah. 

– Kaupan Riistapäivät ovat olleet suosi-
tut. Kyllä, riistalle on varmasti kysyntää. 
Joka vuosi on mennyt enemmän ja enem-
män – kaikki on myyty, kertoo Varzeshk-
hah.

Lehti-ilmoituksen mukaan riista ei ole 
kuitenkaan kotimaista. Sorsat ja peltopyyt 
tulevat Englannista, villisiat Australiasta ja 
kanit Ranskasta. Entä hirvi? Toivo herää, 
olisiko kenties kotimaista?

– Hirvi on ”etelähelsinkiläistä”. Eli os-
tamme hirven ruhot Virosta. Suomesta 
riistaa on kovin vaikeaa saada myyntiin, 
kertoo Varzeshkhah.

Tuoretta tutkimustietoa  
riistataloudesta

Tampereen ammattikorkeakoulussa tehty 
tuore YAMK-työ selvitti riistataloutta Eu-
roopassa ja Suomessa. Selvitystyö tehtiin 
vuosina 2016–2017. 

Englanninkielinen työ koostui Suomen 
riistatalouden nykytilan analysoinnista se-
kä ulkomaisille metsästäjille tehdystä kyse-
lystä. Kyselyssä selvitettiin mm. ulkomaa-

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

Uutta kasvua Suomen biotalouteen

RIISTATALOUDESSA  
ON MAHDOLLISUUS/ OSA 1
Keski-Euroopassa maanomistaja saa metsästysvuokrasopimuksesta enemmän rahaa kuin  
metsäkaupoista. Riistalihalle olisi kysyntää Suomessa, mutta kotimainen liha ei tule markkinoille. 
Metsästysyrittäjyyttä ei juurikaan ole. Riistatalous on Suomen biotalouden heikoin lenkki – mutta 
samalla suuri mahdollisuus.

laisten metsästäjien kiinnostusta tulla jah-
tiin Suomeen, maksuhalukkuutta eri riista-
lajeista sekä rahankäyttöä metsästykseen.

Tutkimuksessa selvitettiin myös riista-
yrittäjyyttä muualla Euroopassa ja etsittiin 
uusia mahdollisuuksia Suomen riistatalou-
delle.

Riista on biotalouden  
heikoin lenkki

Taustaselvityksissä havaittiin, että metsä-, 
maa- ja kalatalous luo Suomessa työllisyyt-
tä. Riistatalous sen sijaan työllistää Suo-
messa äärimmäisen harvoin ja murto-osan 
verrattuna kaikkiin muihin biotalouden 
aloihin. (Kuva 1.) 

Maa- ja metsätaloudessa saadun raa-
ka-aineen jatkojalostus luo työllisyyttä ja 
lisäarvoa. Jatkojalosteet, kuten paperi, sel-
lu, kemikaalit ja elintarvikkeet, ovat Suo-
men pääasiallisia ulkomaanvientituotteita 
(exports). Riistataloudella ei ole myöskään 
jatkojalostusta.

Maanomistaja 
ei hyödy  
Suomessa 
riistasta

Suomen riistatalouden 
tuotos koostuu valtaosin hirvenlihasta, jota 

tuotettiin 9 miljoonaa kiloa vuonna 2010. 
Sen arvoksi arvioitiin 50–150 miljoonaa eu-
roa. Metsästäjät myyvät hirven lihasta noin 
7,6 prosenttia, mistä valtaosan yksityisille 
kuluttajille. Vain 0,6 prosenttia päätyy 
myyntiin ravintoloihin tai kauppoihin. 

Metsästys on Suomessa valtaosin vir-
kistystoimintaa, jonka tuotto jää metsästä-
jille (Kuva 2.). Tilanne on poikkeava verrat-
tuina maa- ja metsätalouteen, missä raaka-
aineen omistaja saa korvauksen raaka-ai-
neesta. Vaikka vapaana kulkevaa riistaa ei 
voida katsoa kenenkään omaisuudeksi, 
omistaa maanomistaja metsästysoikeu-
den. 

Muualla Euroopassa maanomistajalle 
maksettavat metsästysvuokrat ovatkin 
merkittäviä ja ylittävät usein metsänmyyn-
titulot. YAMK-tutkimukseen vastanneista 
ulkomaalaisista metsästäjistä 70 prosenttia 
maksoi 10–60 euroa hehtaarilta metsästys-
vuokraa vuodessa maanomistajalle. Länsi-
Puolassa 4500 hehtaarin metsästysalueen 
metsästysvuokra on noin 5000 euroa vuo-
dessa. Keskimääräinen vastaajien ilmoitta-
ma metsästysvuokra oli noin 30 euroa heh-
taarilta ja Ranskassa, mistä tuli eniten vas-
tauksia, hieman tämän alle. Tutkimuksen 
mukaan tulisi selvittää tarkemmin, mistä 
metsästysalueessa halutaan maksaa. Esi-
merkiksi Ruotsissa saa korkeamman met-
sästysvuokran alueilta, joilla voi metsästää 
villisikaa (www.hittajakt.se).
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On myös huomioitava se, että riistatihe-
ydet ovat Keski-Euroopassa huomattavasti 
suurempia. Kun Suomessa puhutaan riista-
eläintiheydestä tuhatta hehtaaria kohden, 
ilmoitetaan Keski-Euroopassa eläimet sa-
taa hehtaaria kohden. Esimerkiksi Länsi-
Puolassa on tietyillä alueilla saksanhirviä 
6–7, metsäkauriita 4–5 ja villisikoja 3–6 sa-
maa sataa hehtaaria kohden. Vastaavasti 
metsästäjät maksavat maanomistajalle 
korvauksia riistan aiheuttamista metsä- ja 
peltovahingoista. Rahaa korvausten mak-
suun metsästäjät saavat myymällä jahteja 
sekä riistalihaa.

Valtio hyötyy metsästäjistä

Metsästäjien ilmaisia talkoita korostetaan 
Suomessa. Metsästäjät tekevät muun mu-
assa ilmaista Suurriistavirka-apu (SRVA) 
-työtä, missä riistakolareissa haavoittunei-
den eläimiä etsitään ja lopetetaan. Ruotsis-
sa vastaavasta toiminnasta metsästäjä saa 
400–1900 kruunua (www.viltolycka.se).

 Suomessa esimerkiksi VAPEPA-toiminnas-
ta maksetaan korvaus.

Suomalaiset metsästäjät tekevät riis-
tantutkimuksen laskennat ilmaistyönä. 
Lähteiden mukaan arviolta 20.000 metsäs-
täjää osallistuu vuosittain riistalaskentoi-
hin.

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa 
Suomen riistapolitiikkaa. Suomen Riista-
konserni koostuu ministeriön luonnonva-
raosaston lisäksi Suomen riistakeskukses-
ta, Metsähallituksen eräpalveluista, Luon-
nonvarakeskus Lukesta ja Evirasta. Näissä 

organisaatioissa ovat valtaosin Suomen 
riistatalouden tarjoamat työpaikat. Myös 
suurimmat riistatalouden rahavirrat kier-
tävät virkamieskoneistossa: yli 10 miljoo-
nan euron metsästyskorttivaratuotoista lä-
hes 70 prosenttia ohjautuu Suomen riista-
keskuksen toimintaan (Kuva 3. Finnish 
Wildlife Agency = Suomen riistakeskus). 
Seuraavassa lehdessä tutustumme tar-
kemmin tutkimuksen tuloksiin siitä, onko 
ulkomaalaisilla metsästäjillä kiinnostusta 
tulla metsästämään Suomeen. Ja jos on, 
niin mihin hintaan.

Kuva 1. Suomen biotalouden tuotto, 
työlliset ja ulkomaanvienti. 
Lähde: Suomen biotalousstrategia,  
www.biotalous.fi

Kuva 3. Riistanhoitomaksuvaroja kertyy vuosittain noin 10 miljoonaan euroa. Suurim-
man osan käyttää Suomen riistakeskus (Finnish Wildlife Agency, 67%). Lisäksi suurpeto-
laskentaan ja tietojärjestelmien kehittämiseen budjetoitiin 615 000 euroa vuodelle 
2017. Lähde: Valtion talousarvioesitys 15.9.2016, http://budjetti.vm.fi

Kuva 2. Taloudellisen lisäarvon (EVA) laskentaa Suomen riistataloudessa (Kaplan & 
Cooper 1984). Metsästys on harrastus, joka tuottaa hyvinvointia metsästäjille, sekä 
lihanarvon hyödyn. Poikkeuksena muuhun Eurooppaan on maanomistaja, joka  
ei hyödy rahallisesti metsästyksestä.

Kuva: Eriksbergin suojelualue Ruotsissa
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Eriksbergissä näet kuusipeuroja, villisiko-
ja, mufloneita… ja myös uhanalaisen vi-

sentin. Eriksberg on esittelylehtisen mu-
kaan ”Nature Reserve” eli suojelualue. Alue 
on aidattu kahteen kertaan: uloin aita sul-
kee eläimet sisään 915 hehtaarin alueelle, 
jonka keskellä on aidattu alue ihmisille. Siel-
lä sijaitsevat ravintolat, kaupat, hotellit ja 
lasten leikkipaikat. Aamiainen on tyylik-
käässä kartanossa, josta voit ihailla alas au-
keavaa maisemaa, missä eläimet laidunta-
vat kymmenittäin. Porealtaissa kelluen tai 
saunasta näet saman maiseman.

Kun jahtikausi alkaa, loppuvat safarit 
alueella. Tilalle saapuvat metsästäjät ym-

ERIKSBERGIN SUOJELUALUE
Eriksbergin riistatarhassa voit 
käydä safarilla ja autosta ajaen 
ihailla erilaisia eläimiä. Tarhassa 
elää myös uhanalainen  
Euroopan biisoni – visentti. 
Mutta kun metsästyskausi 
alkaa, sulkeutuu tarha turisteil-
ta ja hotellin asuttavat metsäs-
täjät. Riistatarhan ravintola on 
valittu Blekingen maakunnan 
parhaaksi jo monena vuotena. 
Se tarjoaa lähiruokaa – riistaa 
omasta tarhasta.

päri maailman. Myös Ruotsin kuningas käy 
täällä jahdissa. Hotellihuoneen perusva-
rustukseen kuuluu asekaappi.

Metsästys alueella pitää riistakannat 
tasolla, jolloin tarhan maasto ei kulu ja 
eläimille on ravintoa riittävästi. Saalis käsi-
tellään ravintolan vieressä olevassa riista-
teurastamossa. Riistaa myydään tarhasta 
kauppoihin, mutta valtaosa kuluu omassa 
ravintolassa, joka on valittu useasti Blekin-
gen maakunnan parhaaksi. Tarhan kau-
poissa myydään luista tehtyjä tuotteita, si-
sustustarvikkeita, sekä riistan jatkojalostei-
ta.

Suomessa Eriksbergin kaltainen alue ei 

Riistayrittämistä Ruotsissa

ole mahdollinen, sillä riistatarhassa met-
sästys on kielletty eläinsuojeluasetuksella 
(396/1996, 14§:n 7.).



Tavoitan Juha K. Kairikon auton ratista. Hän 
on matkalla jo vuosikymmenten perin-
teeksi muodostuneeseen hirvijahtiin Ähtä-
riin. 

– Olen kirjoittanut yli 40 vuotta. Kun 
jäin eläkkeelle, en osannut olla kirjoitta-
matta, kertoo Kairikko.

Hän on tehnyt muun muassa noin 1147 
sivuisen ”Seitsemän vuosikymmentä met-
sästykselle” -kirjan, joka kertoo suomalai-
sen metsästyksen historiasta.

– Kirjoitettuja kirjoja on 18 ja artikkelei-
ta 64:ssä eri kirjassa. Lehtiartikkeleiden 
määrää ei tiedä pirukaan, naurahtaa Kai-
rikko.

Entä mistä kertoo uutuuskirja  
”Valkoinen hirvi”?
– Mieleeni on jäänyt metsästyksestä lukui-
sia asioita, joista halusin vielä kertoa ihmi-
sille laajemmin. Niin, että nämä asiat jäisi-
vät vielä joidenkin mieliin, sanoo Kairikko.

Kirjassa kerrotaan muun muassa met-
sästyksen jumalattarista ja pyhimyksistä, 
entisajan väittämistä riistasta, susien suo-
rittamista lasten surmista, metsästäneistä 
presidenteistämme sekä jahtikulttuurista.

– Metsästäjäkunta on muuttunut yllät-
tävän nopeasti. Aiemmin kerrotut asiat ei-
vät ole heille välttämättä tuttuja. Kuvaan 
ovat tulleet nuoret ja naiset. Joskus 90-lu-
vun alussa Suomessa oli naismetsästäjiä 
noin 1000 ja nykyisin heitä on yli 23000. 

Erityisesti mieltä lämmittävät nuoret 
metsästäjät.

– He ovat minulle siksikin varsin lähei-
siä, että kaikki kolme lasten lastani metsäs-
tävät. He ovat saaneet paljon riistaa ja 
osaavat myös käsitellä taitavasti riistaa. 
Käyn heidän kanssaan useasti metsällä, 
kertoo Kairikko.

Mistä pidät erityisesti kirjassasi?
– Jahtikulttuurista. Olen metsästänyt paljon 
ystävieni kanssa Keski-Euroopassa ja met-
sästys koetaan siellä hyvin juhlalliseksi ta-
pahtumaksi. Siellä vietetään muun muassa 
Pyhän Hubertuksen päivää 3. marraskuuta, 
sekä jahtikauden päättäjäisiä. Muistan läm-
möllä sitä kertaa 1980-luvun alussa, kun 
olin Ähtärin erämaassa neljän saksalaisen 
järjestömiehen kanssa metsästämässä. Jah-
tipäivän jälkeen saaliiksi saadut eläimet ma-

Jäsenetuna lehden lukijoille
VALKOINEN HIRVI -KIRJA
Juha K. Kairikko oli 37 vuotta Suomen Metsästäjäliiton toiminnan-
johtaja ja on myös tunnettu pitkän linjan kirjailija. Nyt tarjoamme 
hänen uutuuskirjaansa ”Valkoinen hirvi” lehtemme lukijoille  
jäsenetuhintaan.

Valkoinen hirvi -kirjaan on koottu tietoa 
mm. jahtikulttuurista, metsästyksen 
jumalattarista, suden surmista, vanhoista 
uskomuksista koskien riistaa, sekä paljon 
muuta mielenkiintoista asiaa.

Jäsenetu-kirjan tilaaminen
Kampanjakoodilla saat Valkoinen hirvi 
-kirjan kotiin kannettuna hintaan 
23,60 € (Ovh 29,90€)

Mene osoitteeseen: www.aurinkokus-
tannus.fi ja poimi etusivulle tulevasta 
bannerista Valkoinen hirvi-kirja. 

Täytä tarvittavat tiedot ja anna kam-
panjakoodin ”Luva”. Jatka seuraavalle 
sivulle täyttämään yhteystietoja. Jat-
kaa tilaamista ja sitten klikkaa oikeasta 
reunasta vahvista tilaus.

Kirja paketoidaan ja postitetaan kotiisi. 

kasivat havupedillä ja he soittivat metsäs-
tystorvilla kaatosignaalit ja ”halaliit” kaa-
detuille eläimille. Kun soitto lakkasi, kuului 
pimenevässä illassa vain puron liplatus. Oli 
juhlallinen ja harras olo. Sanoin hetken ku-
luttua, että ”Hienoa, kun teillä on niin upea 
metsästyskulttuuri, kun meillä ei ole mi-
tään”. Saksalainen Fritz lähes suuttui. Hän 
sanoi, että ”Älä ikinä sano noin, sillä olen 
lukenut niin paljon teidän metsästyskult-
tuuristanne”. Hän luetteli suomalaiseen 
metsästykseen kuuluvia lukuisia hienouk-
sia, kuten metsästysseuratoiminnan, met-
sästysmajat ja monet metsästysmuodot. 
”Ne ovat osa teikäläistä upeaa metsästys-
kulttuuriperinnettä.”

Eräneuvos, kirjailija Juha K. Kairikko
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METSÄALAN KORKEA-ASTEILTA VALMISTUNEIDEN 
TYÖLLISYYS JA SEN LAATU
Työllisyys ja työllistyvyys ovat koulutuksen kes-
keisiä tavoitteita ja onnistuneen koulutuksen 
arviointikriteerejä. Näkökulma on siirtynyt val-
mistuneiden työllisyysasteen tarkastelusta sii-
hen, miten hyvin valmistuneet työllistyvät kou-
lutustaan laadullisesti vastaaviin työtehtäviin. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön laadullisen työl-
lisyyden arviointiryhmä antoi omat suosituk-
sensa keväällä 2017, miten koulutuksen ja työn 
välistä laadullista vastaavuutta tulisi arvioida. 
Työryhmän mukaan parhaiten laadullisen työl-
listymisen arvioimisessa tarvittavaa tietoa saa-
daan uraseurantakyselyiden avulla.

TTS on vuodesta 2010 lähtien kehittänyt 
laatumittareita metsäalan koulutuksen oppi-
mistulosten ja tuloksellisuuden arvioimiseen. 
Näissä mittareissa on otettu huomioon kehittä-
mistyön alusta alkaen koulutuksen ja työn väli-
nen vastaavuus laadullisesta näkökulmasta. 
Mittauksia on toteutettu metsätalousinsinööri-
koulutuksesta valmistuneille neljästi ja metsä-
tieteiden maistereiksi valmistuneille kolmesti. 
Tuoreimmat mittaukset on tehty vuosina 2016 
– 2017.

Valmistuneiden työllisyysaste korkea 
– metsätalousinsinöörit työllistyvät 
metsäalalle paremmin
Mittauksissa kartoitettiin koulutuksesta valmis-
tuneiden työllisyyttä valmistumis- ja mittaus-
hetkillä. Lisäksi selvitettiin, olivatko he työssä 
metsäalalla koulutusta sisällöllisesti vastaavissa 
tehtävissä, muissa tehtävissä tai oliko työ met-
säalan ulkopuolella. Valmistumis- ja mittaus-
hetken väli oli kahdesta kuuteen vuotta riippu-
en tutkinnonsuoritusajankohdasta.

Työllistyneiden osuudessa valmistumishet-
kellä ei ollut suurta eroa metsätalousinsinöö-
rien (62 %) ja maistereiden (58 %) välillä. Met-
sätalousinsinöörit sijoittuivat kuitenkin maiste-
reita paremmin heti valmistuttuaan koulutusta 
sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin metsäalalle 
(kuva 1). Mittaushetkellä – yrittäjät mukaan lu-
kien – maistereiden työllisyys oli parempaa (87 
%) kuin metsätalousinsinöörien (78 %), mutta 
maisterit sijoittuivat edelleen insinöörejä hei-
kommin koulutusta vastaaviin tehtäviin metsä-
alalle. Metsätalousinsinöörit toimivat maiste-
reita enemmän myös yrittäjinä (6%). Maiste-
reista puolestaan noin kolmannes työskenteli 
metsäalan ulkopuolella, eniten markkinoinnin 
ja rahoituksen sekä teknologian tehtävissä. 

Oma aktiivisuus tärkeintä  
työpaikan saamisessa
Oma aktiivisuus työnhaussa oli sekä insinöörien 
että maistereiden mielestä tärkein työllistymi-
seen vaikuttanut tekijä. Insinöörit kokivat toi-
seksi tärkeimmäksi työllistymiseen vaikutta-
neeksi tekijäksi valmiuden muuttaa, maisterilla 
se oli harjoittelussa hankittu työkokemus. Insi-
nöörit kokivat alan työmarkkinatilanteen vai-
kuttaneen omaan työllistymiseensä enemmän 
kuin maisterit. Eri oppilaitoksista valmistuneet Kuva 2. Arvio omasta asiantuntemuksesta metsäalalla

painottivat eri tavoin alan työmarkkinatilanteen 
ja erityisesti muuttohalukkuuden merkitystä 
omassa työllistymisessään, joten työllistyminen 
ei ole riippuvaista pelkästään yksilön aktiivisuu-
desta ja osaamisesta tai koulutuksen onnistu-
neisuudesta, vaan laajemmin työmarkkinoilla 
vallitsevasta kilpailusta ja alueellisten työmark-
kinoiden toiminnasta (Tuominen 2013).

Arviot koulutuksen onnistuneisuu-
desta paremmat metsäalalle  
työllistyneillä
Keskeistä koulutuksen laadun arvioimisessa on 
mitata valmiuksia, joita koulutus antaa työelä-
mään ja uralla etenemiseen. Metsäalan mitta-
uksissa vastaajat arvioivat ammatissaan tarvit-
tavien taitoalueiden kehittymistä koulutukses-
sa. Lisäksi he määrittivät sitä, miten selkeä kä-
sitys heillä oli työtehtävistä, joita he voivat 
koulutuksen jälkeen tehdä (kuva 2). Kaksi kol-
masosaa metsätalousinsinööreistä koki tietä-
vänsä selvästi millaisiin työtehtäviin voi koulu-
tuksensa avulla työllistyä. Metsätieteiden mais-
tereista tämä oli selvää vain hieman alle kol-
masosalle.

Maistereiden arvioinneissa tuli esille enem-
män ääripäiden (heikko, erittäin hyvä) arvioita 
omasta asiantuntemuksesta. Insinööreistä suu-
rin osa koki oman asiantuntemuksensa melko 
hyväksi tai hyväksi (asiantuntijuuden keskiarvo 
maistereilla 4,14 ja insinööreillä 4,23). Oman 
metsäalan asiantuntijuutensa kokivat parem-
miksi niin maistereissa kuin metsätalousinsi-

nööreissä ne, jotka olivat koulutustaan sisällöl-
lisesti vastaavissa tehtävissä metsäalalla.

Mittaukset tuottavat arvokasta 
tietoa koulutuksen kehittämistyöhön
Vuosina 2011–2015 valmistuneet metsätalous-
insinöörit ja metsätieteiden maisterit sijoittui-
vat työmarkkinoille hyvin: insinöörit enemmän 
koulutusta vastaaviin tehtäviin ja maisterit met-
säalan ulkopuolisiin tehtäviin. Insinöörit nosti-
vat maistereita enemmän esille työllistymisen 
taustalla vaikuttavat rakenteelliset tekijät, kun 
maisterit painottivat enemmän yksilöllisiä teki-
jöitä. Tämän työllisyystarkastelun perusteella 
metsätalousinsinöörit sijoittuivat paremmin 
koulutusta vastaaviin tehtäviin, mutta työllisty-
minen edellytti monessa tapauksessa muutta-
mista tai yrittäjyyttä. Maisterit puolestaan ha-
keutuivat työmarkkinoille laajemmin myös 
metsäalan ulkopuolisiin tehtäviin ja sopeuttivat 
omaa toimintaansa alueellisten tarjolla olevien 
työllisyysmahdollisuuksien mukaan. Sijoittumi-
nen koulutusta vastaaviin tehtäviin lisäsi tyyty-
väisyyttä omaan osaamiseen ja tuotti parem-
mat arviot koulutuksesta kokonaisuudessaan. 

Rakenteellisten tekijöiden (alueelliset työ-
markkinat, työnantajien rekrytointikäytännöt, 
työvoimatarjonta) vaikutus työllistymisen on-
nistumiseen tuli selvästi esille näiden metsä-
alan korkea-asteen koulutettujen mittauksissa. 
Ne tulisikin ottaa huomioon laadullisen työlli-
syyden tarkasteluissa ja suunnata koulutuksen 
resurssit oikealla tavalla.

Kuva 1. Metsätalousinsinöörien ja metsätieteiden maistereiden työllisyys

Teksti: Riitta Kilpeläinen, TTS ; Eila Lautanen, TTS
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Lue lisää: 
Ministeri Lintilan tervehdys: 
http://www.kase.fi/kpmu/smmetsataito2017.htm
Kisamateriaalia, kuvia ja tulokset: 
http://www.kase.fi/kpmu/smmetsataito2017.htm
Suomi 100 vuotta: 
www.suomifinland100.fi

Teksti: Tapio Tuikka | Kuva: Kauko Olkkonen SUOMEN METSÄURHEILULIITON 
70. METSÄTAITOILUN SM-KISAT

Keski-Pohjanmaan Metsäurhei-
lijoilla oli kunnia järjestää 70. 
Metsätaitoilun SM-kisat Kala- 
joella 8.-9.9.2017. Juhlavuutta 
lisäsi se, että SM-kisat olivat osa 
Suomen itsenäisyyden satavuo-
tisjuhlavuoden ohjelmaa, mikä 
on näkynyt kisojen järjestelyis-
sä, esitteissä ja tilaisuuksissa. 

Juhlakilpailun suojelijana toimi elinkein-
oministeri Mika Lintilä. Tervehdyksessään 
hän kannusti metsäasiantuntijoita jaka-
maan osaamistaan metsänomistajille ja 
myös siten varmistamaan suomalaisen 
metsäbiotalouden kehitys.

Keski-Pohjanmaan Metsäurheilijat  
(KPMU) esittivät kilpailujen yhteydessä 
haasteen muille metsäurheilupiireille Suo-
mi 100 vuotta hengessä: kannustaa opis-
kelijoita ja uusia harrastajia mukaan met-
sätaitokilpailuihin. Metsäurheilupiirit voi-
sivat esimerkiksi nimetä keskuudestaan 
metsätaitoiluvastaavia, jotka opastaisivat 

SM-metsätaitoilun joukkuekisan kolme parasta joukkuetta.

harrastuksesta kiinnostuneita taitoilun sa-
loihin. Metsäasiantuntijat voisivat olla 
myös oppilaitosten käytettävissä ja siten 
lisättäisiin yhteistyötä opiskelijoiden ja am-
mattilaisten kesken. Keski-Pohjanmaan 
Metsäurheilijat esittävät toiveen, että op-
pilaitokset kannustaisivat opiskelijoita 

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry järjesti 
metsäopiskelijoiden kesäkisat 1.–3.9. yh-
teistyössä Jimpon opiskelijayhdistys ry:n 
kanssa. Kisat käynnistyivät perjantaina, 
kun opiskelijat ottivat osaa Silva-messujen 
kulkueeseen ja marssivat läpi Joensuun 
keskustan. 

Evo nousi voittajaksi  
köydenvedossa 

Illan mittaan paikalle saapuivat muutkin 

Teksti ja kuvat: Jani Akkanen

Joensuun Karelia ammattikor-
keakoulussa järjestettiin  
metsäopiskelijoiden jokavuoti-
set kesäkisat 1.–3.9. Tapahtuma 
keräsi paikalle opiskelijoita aina 
Lapin ammattikorkeakoulua 
myöten ja kävijäennätystäkin 
hätyyteltiin osallistujamäärän 
noustessa lähelle 150 opiskeli-
jaa. 

METO Pohjois-Karjalan puheenjohtaja Ilkka Ämmälä onnittelee Karelia ammattikor-
keakoulun opiskelijaa Jyrki Piiroista vuoden metsäasiantuntija-palkinnosta.

KISAHUMUA JOENSUUSSA

osallistumaan myös ammattilaisten kisoi-
hin. Yhteistyössä metsäurheilupiirien 
kanssa olisi löydettävissä jokaiselle harras-
tuksesta kiinnostuneelle lisäkannustinta. 

Keski-Pohjanmaan Metsäurheilijat Kiit-
tävät kaikkia kisoihin osallistuneita ja tuki-
joita hyvästä yhteistyöstä. 

koulut ja heti ensimmäisen päivän iltana 
kamppailtiin perinteisten lajien parissa. 
Näitä olivat esimerkiksi tukinheitto, eukon-
kanto ja saappaanheitto. Köydenvetokil-
pailu järjestettiin normaalista tavasta poi-
keten sisätiloissa ja tunnelma oli katossa, 
kun opiskelijat huusivat oman koulun jouk-
kuettaan voittoon. Köydenvedon mesta-
ruuden vei lopulta ankaran taistelun jäl-
keen Evo. 

Silva-messut keräsivät  
yleisöä paikalle 

Lauantaina kisailtiin metsätaitokisojen pa-
rissa ja tutustuttiin Silva-messujen tarjon-
taan. Messuilla oli luonnonvara-alan orga-
nisaatioita ja järjestöjä esittelemässä toi-
mintaansa. Lisäksi oli työnäytöksiä ja He-
voswoima-messut. Tapahtuma keräsi 
Laulurinteelle arviolta noin 25 000 kävijää. 
Erityisesti Biotalous-rekka kiinnosti paikal-
laolijoita. Rovaniemeläiset metsäopiskeli-
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– Rahaa käytettiin noin 8500 euroa, josta 
3500 euroa meni frisbeegolf-korien os-
toon. Lisäksi rahaa käytettiin muun muassa 
heittopaikkojen puutavaraan ja radan läh-
tökylttiin. Radan suunnittelu ja rakentami-
nen tehtiin talkoilla.

Näin kertoo Evon Metsäpojat ry:n pu-
heenjohtaja, metsätalousinsinööri-opiske-
lija Mikko Virtanen. Hän on kutsunut  
sponsorit Evolle tutustumaan rataan. Läsnä  
on muun muassa Metsä Groupin ja  
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n edus-
tajia.

– Radan suunnittelussa auttoi Kim Lind-
roos. Hän on frisbeegolfin aktiiviharrastaja. 
Myös Lauri Jouppi oli alusta asti mukana 
radan rakentamisessa, kertoo Virtanen.

HAMK:n metsätalouden koulutuspääl-
likkö Antti Sipilä nostaa kissan häntää;

– Mikko Virtanen kantoi päävastuun ra-
dan teosta. Kiitokset hänelle työskentelystä 
radan eteen.

Rahoituksesta suuri osa saatiin Pauli 
Eerola -säätiöltä. Eerola työskenteli aikoi-
naan VR:llä ja yllätys oli aikoinaan suuri, 
kun Eerola oli määrännyt testamentissaan 
omaisuutensa Evon opiskelijoille. Pääomaa 
hallinnoi nykyisin HAMK:n lakimies ja siitä 
jaetaan apurahoja Evon opiskelijoille. 

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

Evon Metsäpojat rakensivat

FRISBEEGOLF-RADAN

Evon Metsäpoikien puheenjohtaja Mikko Virtanen näyttää toimittajalle 
 frisbee-golfin heiton mallia. Toimittaja läpäisi ensimmäisen väylän kohtuullisella 
heittomäärällä. 

Evolla metsäopiskelijat ahkeroi-
vat talkoilla ja sponsoreiden 
rahallisella avustuksella frisbee-
golf -radan. Aikaa projektiin 
kului 1,5 vuotta.

jat Ville Yrjänä, Matias Turpeinen, Joona 
Pitkänen ja Aki Ranta tutustuivat rekassa 
mielenkiinnolla erilaisiin puusta valmistet-
tuihin materiaaleihin. 

Palkittavien joukossa yllätysnimi

Silva-messujen päälavalla jaettiin lauantai-
na myös vuoden metsäasiantuntija-palkin-
to ja metsätaitokisojen palkinnot. Ohjel-
man aloitti METO Pohjois-Karjala. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Ilkka Ämmälä jakoi vuo-
den metsäasiantuntija-palkinnon, jonka 
poikkeuksellisesti ja hieman yllättäen pok-

kasi Karelia ammattikorkeakoulun opiskeli-
ja ja MEOLin varapuheenjohtaja Jyrki Pii-
roinen. 

Ämmälän mukaan valitsijaraadin va-
kuutti Piiroisen aktiivisuus järjestötoimin-
nassa, tapahtumien järjestämisessä sekä 
opiskelijoiden ja metsäammattilaisten yh-
teisen toiminnan edistämisessä. 

Metsätaitokisojen  
suosio kasvussa

Opiskelijoiden SM-metsätaitokisat käytiin 
lauantaina Repokallion maastossa puolipil-

visessä syyssäässä. Osallistujia oli ilmoit-
tautunut kisaamaan lähes viisikymmentä, 
mikä on positiivinen muutos aiempien ki-
sojen osallistujamääriin verrattuna. 

Kilpailun voitti yleisessä sarjassa Lauri 
Jouppi Hämeen ammattikorkeakoulusta ja 
taitosarjan paras oli Laura Martinmäki, 
niin ikään Hämeen ammattikorkeakoulus-
ta. Metsätaitoilujen tulokset ovat nähtä-
vissä MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n 
nettisivuilla.

Seuraavaksi opiskelijoiden kisakalente-
rissa on vuorossa talvikisat, jotka järjeste-
tään Tampereella talvella 2018.
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MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry järjestää 
Käpyristeily IV:n ensi keväänä 12.4.-
14.4.2018. Risteilyn reitti kulkee Helsinki 
– Tukholma – Helsinki. Risteilyn teema on 
tänä vuonna Office Party ja laiva Silja Linen 
Silja Symphony.

Risteily yhdistää hienosti opiskelijat, 
työelämän edustajat ja sidosryhmät keske-
nään. Risteilyllä on mahdollista keskustella 
metsäalan ajankohtaisista asioista ja ver-
kostoitua keskenään. Tuomalla yhteen 
opiskelijat ja työelämän, opiskelijoille tar-
jotaan mahdollisuutta etsiä itselleen opin-
näytetyöaihetta tai tulevaisuuden työpaik-
kaa. Samalla eri yrityksille tarjoutuu mah-
dollisuus poimia joukosta organisaation 
kannalta lupaavimmat opiskelijat. Tapah-
tumaan osallistuu eri vuosikurssien opiske-
lijoita ja ammattilaisia ympäri Suomen. 
Osallistujamäärän odotetaan nousevan 
kahteensataan.

Risteilyn ohjelma

Risteily alkaa torstaina 12.4. seminaarilla, 
jossa keskustellaan metsäalan ajankohtai-
sista asioista. Seminaarin ajan laiva on vie-
lä satamassa ja yhteistyökumppaneilla on 
mahdollisuus pitää siellä oma puheenvuo-
ro. Seminaarin päätyttyä osallistujat ohja-
taan ständialueelle, johon yhteistyökump-

Käpyristeily IV – Opiskelijoiden ja  
ammattilaisten kohtaamispaikka

paneilla on mahdollisuus pystyttää oma 
ständi. 

Perjantaiaamuna laiva saapuu Tukhol-
man satamaan ja päivän aikana on mah-
dollista lähteä kiertämään kaupunkia. Ilta-
päivällä laivalla järjestetään Käpyristeilyn 
osallistujille private shopping Tax Free-
myymälässä. Iltaohjelmassa järjestetään 
ilmoittautuneille yrityksille ja MEOLin jäse-
nille speed network-keskustelua, erityises-

ti opinnäytetöihin ja niiden aiheisiin liitty-
en. Speed networkingissä opiskelijat myy-
vät itsensä organisaatioille ja tarkoitukse-
na on herättää keskustelua ja tuoda 
kontakteja opinnäytetöihin liittyen. Iltaoh-
jelmassa on myös private karaoke ja laiva-
taitoilun palkintojenjako.

Laiva saapuu Helsinkiin lauantaina kel-
lo 10:00.
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Samma dag i Ingå föddes familjen Mang-
ströms käcka förstfödde son, som i do-

pet fick namnet Ole Jarl Fridolf. 
Ole har inte gjort stort nummer av att 

han är lika gammal som Finland. 
– Men snart firas det! gläds Ole åt sin 

egen annalkande och Finlands stora fest-
dag.

Jag sitter med agrologsläktets tredje 
äldsta, Ole Mangström och hans dotterson 
Sebastian Sohlberg i den hemtrevliga  
lägenheten i servicehuset Brummerska 
hemmet i Helsingfors och minns de gångna 
hundra åren. Ole bodde i sitt hem fram till 
år 2001 då han flyttade till servicehemmet. 
Hustrun Greta hade flyttat till ett annat 
servicehem några år tidigare och tillbring-
ade sina sista år på sjukhus. Ole blev änk-
ling år 2004.

Vinterkriget avbröt  
agrologstudierna

Den starkt fosterländska Ole gick realsko-
lan och växte upp i sitt hemman och arbe-
tade med jordbruk. Från sin bevärings-
tjänst vid officersskolan kom han hem som 
fänrik år 1937.

Efter beväringstjänsten sökte han till 
agrologstudier i Åbo. De studenter som 

En agrolog lika gammal som 
det självständiga Finland
Finlands självständighet  
4 december 1917 var en viktig 
milstolpe. Senatens ordförande 
P.E. Svinhuvud läste upp reger-
ingens ensidiga självständig-
hetsförklaring för riksdagen.  
Två dagar senare lämnade man 
in ett initiativ till riksdagen som 
stödde godkännandet av förkla-
ringen. Initiativet godkändes 
med borgerliga representanters 
röster.

hade avlagt realexamen sökte till Högre 
Svenska lantbruksläroverket (Skuffis) med 
fri ansökan.

– Jag hade tur och kunde börja studi-
erna hösten 1938, minns Ole.

Kursens 23 män studerade lantbruks-
teori på institutet i Åbo fram till november 
1939 när vinterkriget bröt ut och studierna 
avbröts. De studerande som gått armén, 
Ole inkluderad, tjänade fosterlandet i vin-
terkriget.

Enligt normal rytm skulle jordbruks-
institutets teoridel avslutas hösten 1940, 
men på grund av vinterkriget, avslutades 
den först på 1941-års sidan. Efter det skul-
le studeranden tillämpa jordbrukets teori i 
praktiken och först efter godkänd praktik 
fick de avgångsbetyg från agrologinstitu-
tet.

Ole, som skadat sig i vinterkriget en 
månad innan freden, gifte sig 1947 med 

Greta Johansson som blivit färdig agrolog 
1938 från Skuffis. Efter giftermålet blev Ole 
hem-måg på sin hustrus herrgård.

Även under Gretas studietid pågick 
dramatik. Hon studerade bara ett år och 
kom inte tillbaka till Skuffis, eftersom hen-
nes far skadade sig när en häst sparkade 
honom. Han dog senare av skadorna. Gre-
ta skötte hemmanet och fick hjälp av Ole, 
när de åter träffades efter Oles studier. 
Greta fick agrologbetyget, eftersom lek-
torn ansåg att hon förtjänat det medan 
hon fungerade som jordbrukare efter fa-
derns död.

Greta föddes i Kyrkslätt, men flyttade 
med sin familj Gerks gård i Esbo, vars hu-
vudbyggnad blev färdig år 1930.

Ole och Greta fick två döttrar. – En av 
dem är jordbrukare, konstaterar Ole med 
stolthet i rösten.

Som bäst fanns det fyra agrologer i fa-
miljekretsen, eftersom också dotterns man 
Bengt Sohlberg är agrolog från Skuffis och 
dotterns och Bengts son Sebastian Sohl-
berg agrolog (YH) från Yrkeshögskolan Syd-
väst, som fortsatt Skuffis verksamhet.

Jordbruk i staden

På sin gård i Esbo vid gränsen till Grankulla 
skötte Ole och Greta 200 köttsvin och 30 
mjölkkor. Under deras odlingstid fanns det 
på gården 88 ha åkrar och 50 ha skog. För 
att bosätta karelare hade man tagit ut 20 
ha åker från gården. Som arbetskraft hade 
man utöver dem 3–4 utomstående.

Att ha mjölkkor så pass nära bosätt-
ningen hade sina utmaningar.

– En gång var vi tvungna att jaga våra 
kor som sprungit bort till Grankulla, minns 
Ole. – Tur att vi hade en schäfer som drev 
hem korna. – Ja och tur att det bara fanns 
en väg till Grankulla.

En del av mjölken användes av närtrak-
tens invånare som råmjölk, men huvudan-
delen hämtades varje dag till Jordbrukar-
nas Mjölkcentral Ab:s mejeri i Helsingfors.

– En gång per månad löste jag ut mjölk-
kontot i Helsingfors. Ibland köpte jag bak-
elser kontodagen till ära, minns Ole med 
ett leende på läpparna.

När boskapsskötseln lagts ner började 
man odla spannmål. På gården höll man 
sig à jour gällande maskinerna. År 1952 
skaffades den första dragbara skördetrös-

– Det finns knappast någon kvar av 
kurskompisarna. Kriget och hög ålder har 
nog gjort sitt, funderar Ole Mangström, 
när han ögnar igenom elevförteckningen 
i Skuffis historik.
 

Text: Esko Lappalainen
Foton av: Esko Lappalainen samt ur Ole 
Mangströms och Sebastian Sohlbergs arkiv



LUONNON VARASSA   33   MARRASKUU 5/17 • AGROLOGIT

kan. Också den första traktorn skaffades 
samma år.

Långlivat i släkten

Hemligheten bakom Ole Mangströms hö-
ga ålder kan ligga i ärvda gener från mö-
dernet.

– Pappa dog ung, men mamma levde 
tills hon var över 90 år och fem av mina 
syskon lever fortfarande i en ålder av 89–
100, upplyser Ole sitt goda genarv.

– En faktor för den höga åldern är mo-
tionen som han fått via jakt och skidåk-

Ole Mangström har utfört olika jordbruksarbeten med häst. På bilden harvning på 
hemgården i Pålsböle i Ingå år 1935.
 

En bogserad skördetröska skaffades till Gerk gård år 1952. 

ning. Ole var hård på att skida som ung.
I reservofficersskolan kom kaptenen 

och gratulerade mig efter skidtävlingen för 
god skidåkning.

Ole fortsatte med skidning i över 40 års 
tid i Lappland, därifrån han skaffade en 
stuga. Tack vare stugan i Lappland delar 
han skidintresset med sina barn och barn-
barn.

Efter att ha skadat sin axel måste skid-
ningen avslutas och istället började han 
simma tre gånger i veckan. Simning idkade 
Ole tills han var över 90 år. Turerna till 
Grankulla simhall upphörde när han lät bli 

att förnya körkortet, även om han fått för-
längd tid på körkortet. Nuförtiden motio-
nerar Ole inomhus genom att promenera 
längs med servicehemmets korridorer.

Starkt uppdaterad

Ole som är i stålkondition, är också en ivrig 
läsare. Presentböckerna är snabbt lästa 
och Ole behöver inga glasögon. Saker gäl-
lande jordbruk har han följt genom livet 
genom att läsa branschtidningar.

Under den aktiva tiden fick han känna 
på aktualiteter i jordbruket också genom 
mejeriets styrelse och via LSO:s och Raisios 
förtroendeuppdrag. Han har belönats med 
titeln ekonomiråd för sin verksamhet som 
representant för jordbrukarna.

 När jag frågar om den största föränd-
ringen i jordbruket under Oles livstid kom-
mer svaret på ett ögonblick:

 – Förändringen började när jag slutade 
med jordbruket 1997!

När vi håller på att fara iväg frågar stål-
morfar sin dotterson Sebastian, som odlar 
på Malmgård i Sjundeå, om tröskningen. 
Blicken klarnar när han hör att tröskningen 
är klar och att det endast finns ett 25 hek-
tar stort område oupptagna sockerbetor.

– Det är ju jävligt bra! flinar Ole.
Landsmannen är även en landsman 

som hundraåring!

Kirjoitus löytyy suomenkielisenä verkko-
lehdestä: www.luonnonvarassa.fi
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Tämän vuoden syyskuussa aritmeettinen keskipalkka oli 3393 
euroa, kun se viime vuonna oli 3350 euroa ja 3383 euroa vuon-

na 2015. Pitempi tarkastelujakso osoittaa, että syytä hurraahuu-
toihin ei ole.

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2930 eu-
roa (v. 2016 2900 ja v. 2015 2926 euroa ja miesten keskipalkka 
3837 euroa (3763 euroa ja 3739 euroa). Miehillä nouseva suunta, 
mutta ei naisilla.

Kaikkien vastaajien mediaanipalkka eli keskimmäinen palkka 
oli 3050 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna siinä oli 20 euron 
nousu. Nousua ei voi juhlia, sillä v. 2015 agrologien mediaanipalk-
ka oli 3076 euroa eli 26 euroa tämän vuotista parempi. Naisten 
mediaani oli 2801 ja miesten 3387 euroa. Miesten ja naisten hur-
jasta erosta kertoo, että 75 % miehistä tienaa yli 2930 euroa ja  
25 % miehistä yli 4273 euroa.

Sukupuolten palkkaeroa  
lisäävät tekijät vahvistuivat

Agrologien palkkakehitykseen vaikuttavat tekijät ovat samoja kuin 
viime vuonna. Alempipalkkaisia naisia oli vastaajajoukossa tänä 
vuonna jo lähes puolet (49 %), mikä on 1,2 prosenttiyksikköä suu-
rempi osuus kuin vuonna 2016.

Vastaajajoukon työkokemusvuosien määrä, yksi naisten ja 
miesten palkkaeroihin voimakkaasti vaikuttava tekijä, kehittyi 
edellisestä vuodesta palkkaeroa lisäävään suuntaan. Tämän vuo-
den vastanneista naisista 52,4 % (v. 2016 48 %) kuului työkoke-
musvuosiltaan luokkaan 10 vuotta tai sen alle. Miehistä 44,1 % 
(43,6 %) kuului työvuosikokemukseltaan yli 20 vuoden ryhmään. 

Teksti ja grafiikka Esko Lappalainen

Agrologien 
palkkatutkimus 2017

PALKOISSA 
PIENI 
POSITIIVINEN 
VIRE
Agrologien palkkatasa-arvo meni väärään suun-
taan, sillä viime vuodesta naisten palkat nousivat 
yhden prosentin ja miesten kaksi. Plusmerkkises-
tä kehityksestä huolimatta palkoissa junnataan 
viime vuosien tapaan melko lailla paikallaan.

Agrologien palkkatutkimus 2017 2017 2016 Muutos
Palkkatiedot aloittain

Maatila N KA N KA
Naiset 7 2527 6 2062 22,6
Miehet 6 2945 10 3204 -8,1
Yhteensä 13 2720 16 2990 -9,0

Neuvonta ja järjestöt
ProAgria keskus N KA N KA
Naiset 69 2668 77 2663 0,2
Miehet 55 2961 62 3027 -2,2
Yhteensä 124 2798 139 2825 -1,0

Faba N KA N KA
Naiset 10 2566 10 2290 12,1
Miehet 8 3297 7 2473 33,3
Yhteensä 18 2891 17 2351 23,0

Muu maatalousjärjestö N KA N KA
Naiset 13 2951 10 2790 5,8
Miehet 4 7 4306
Yhteensä 17 3453 17 3414 1,1

Kunta 
Maaseutuelinkeinoviranomainen N KA N KA
Naiset 39 2943 51 2936 0,2
Miehet 38 3295 49 3185 3,5
Yhteensä 77 3117 100 3058 1,9

Lomatoimi N KA N KA
Naiset 9 2650 17 2868 -7,6
Miehet 5 2693 8 2518 6,9
Yhteensä 14 2666 25 2756 -3,3

Muu kunnan toimi N KA N KA
Naiset 14 2910 15 2783 4,6
Miehet 11 3158 8 3123 1,1
Yhteensä 25 3019 23 2901 4,1

Valtio 
Valtio, ELY-keskus maaseutuosasto N KA N KA
Naiset 29 3063 38 3050 0,4
Miehet 30 3501 43 3519 -0,5
Yhteensä 59 3278 81 3299 -0,6

Maataloustutkimus N KA N KA
Naiset 16 2685 12 2873 -6,5
Miehet 5 3149 11 3034 3,8
Yhteensä 21 2795 23 2950 -5,3

Muu valtion toimi N KA N KA
Naiset 12 3597 21 3116 15,4
Miehet 14 3774 12 3566 5,8
Yhteensä 26 3696 33 3271 13,0

Maatalouskauppa ja -teollisuus
Maatalouskauppa N KA N KA
Naiset 19 2665 21 2802 -4,9

Miehet 45 3808 66 3436 10,8
Yhteensä 64 3469 87 3289 5,5

Maatalouteen liittyvä teollisuus N KA N KA
Naiset 16 3633 15 3691 -1,6
Miehet 32 5098 44 4755 7,2
Yhteensä 48 4610 59 4485 2,8

Maatalouteen liittyvä liikelaitos N KA N KA
Naiset 6 2654 10 2863 -7,3
Miehet 10 3707 9 3559 4,2
Yhteensä 16 3312 19 3193 3,7

Finanssiala
Pankki N KA N KA
Naiset 8 4234 7 3526 20,1
Miehet 15 5897 24 6483 -9,0
Yhteensä 23 5319 31 5793 -8,2

Vakuutus- ja eläkelaitos N KA N KA
Naiset 12 3483 11 3465 0,5
Miehet 11 5128 13 5167 -0,8
Yhteensä 23 4270 26 4332 -1,4

Opetus N KA N KA
Naiset 23 3298 22 3385 -2,6
Miehet 16 3699 17 3443 7,4
Yhteensä 39 3462 39 3410 1,5

Muu maatalouteen liittyvä ala N KA N KA
Naiset 17 2798 21 2772 0,9
Miehet 13 4041 15 3215 25,7
Yhteensä 30 3355 36 2956 13,5

Maatalouden ulkopuolinen ala N KA N KA
Naiset 33 2704 41 2767 -2,3
Miehet 50 4179 42 4544 -8,0
Yhteensä 83 3593 83 3655 -1,7

Kaikki alat N KA N KA
Naiset 354 2930 411 2900 1,0
Miehet 368 3837 447 3763 2,0
Yhteensä 722 3393 860 3350 1,3
N on vastaajien määrä. Jos ryhmässä vastaajia alle viisi,
ei palkkatietoa esitetä. Ka on vastanneiden aritmeettinen keskiarvo.

Taulukko 1. Agrologien keskipalkat aloittain ja niiden muutokset 2016-2017

Agrologit työpaikkakirjo on laaja ja sen vuoksi vastaajien
määrät eräillä työaloilla jäävät pieniksi. Pienten alojen  
palkkojen luotettavuus kärsii tästä.
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Taulukko 2.
Agrologimiehet työskentelevät selvästi 

naisia yleisemmin esimiesasemassa. Tänä 
vuonna vastaajajoukossa oli molempia vii-
me vuotta pienempi osuus. Miehistä 32,4 
% (34,2 %) kuului keski- tai ylimpään joh-
toon, naisista 16,5 % (17,6 %).

Ammattikorkeakoulusta valmistuneilla 
agrologeilla palkat ovat pienemmät kuin 
opistosta valmistuneilla ja ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneilla. AMK-ag-
rologeilla naisten ja miesten palkkaero on 
koulutustasoista pienin eli 512 euroa mies-
ten eduksi. Ammattikorkeakoulusta val-
mistuneista vastaajista 62,6 % (60 %) oli 
naisia.

Vastaajista opistotutkinnon suoritta-
neita naisia oli 34,2 % (34,9 %). Opiston 
suorittaneet naiset ansaitsivat keskimäärin 
3090 euroa ja miehet 1004 euroa enem-
män. Ylemmän korkeatutkinnon suoritta-
neista 63,6 % on naisia. Tässä ryhmässä 
naisten ja miesten palkkaero oli 812 euroa 
miesten eduksi. Tässä joukossa palkkaero 
oli pienentynyt 438 euroa viime vuodesta. 
Pienissä ryhmissä tulosten vuosittaiset 
heilahtelut voivat olla suuria ja tuloksen 
luotettavuus on heikko.

Yleisesti tunnettu palkkaerojen syy on 
naisten sijoittuminen miehiä useammin 
alemmin palkatuille aloille. Palkkakyselyyn 
vastanneista naisista kolmannes työsken-
teli keskipalkaltaan viiden heikoimman 
työnantajan palveluksessa ja miehistä va-
jaa neljännes (23 %).

Keskipalkaltaan viiden parhaan työn-
antajan ryhmässä työskenteli 31,5 % mie-

histä mutta ainoastaan 21,5 % naisista.
Taulukossa 1 esitetään palkkatutki-

muksen 2017 alakohtaiset palkat sekä ver-
tailu vuoden 2016 palkkatutkimukseen. 
Joillakin aloilla ero edelliseen vuoteen 
heittää vastaajajoukon pienuuden vuoksi 
paljon. Erityisesti tämä näkyy Fabassa, jos-
sa vastaajajoukko on 18 henkilöä.  Kuten 
aikaisemminkin olen muistuttanut, ovat 
vastaajamääriltään suurimpien alojen 
muutokset luotettavimpia. Pienissä ryh-
missä epäidenttinen vastaajajoukko lisää 
sattuman osuutta.

Lounais-Suomi  
alueiden ykkönen

Myös agrologien aluekohtaiset palkkaerot 
ovat suuret. Tänä vuonna parhaimman ja 
heikoimman alueen keskipalkan ero oli pe-
räti 678 euroa. Suuri ero selittyy alueiden 
erilaisella työpaikkarakenteella.

Viime vuonna alueiden välisen kilpai-
lun ykköstila heltisi Etelä-Suomelle 3585 
euron kuukausipalkalla ja kakkostila Lou-
nais-Suomelle 3539 euron palkalla. Keski-
Suomi nappasi silloin pronssin 3484 eurol-
la.

Tänä vuonna Lounais-Suomen vastaa-
jajoukko oli ylivoimainen ykkönen 3725 
euron keskipalkalla. Kakkoseksi nousi Kes-
ki-Suomi 3563 eurolla ja viime vuoden yk-
könen Etelä-Suomi sai tyytyä himmeim-
pään mitaliin 3459 euron kuukausipalkalla.

Perää piti tänäkin vuonna Itä-Suomi, 
jonka keskipalkka 3047 euroa oli kasvanut 
yhdeksällä eurolla edellisestä vuodesta.  

Viime vuoden toiseksi viimeinen Pohjois-
Suomi jätti Hämeen taakseen 3309 euron 
kuukausipalkalla, jossa nousua 144 euroa 
vuoteen 2016. Häme oli nyt toiseksi viimei-
nen 3256 eurolla.

Työllisyysarvioissa valoisuutta

Perinteisesti vastaajilta kysytään arviota 
agrologien työllisyystilanteesta. Pohjois-
Suomen vastaajat pitävät työllisyystilan-
netta synkimpänä. Heistä viidennes näkee 
työllisyystilanteen joko erittäin huonoksi 
tai huonoksi. Palkkatasoltaan heikoin Itä-
Suomi on erittäin huonon ja huonon arvi-
oillaan palkkatilaston ykköstä ja kolmosta 
positiivisempi. Itä-Suomella arvion melko 
hyvä osuus on suurin muihin alueisiin ver-
rattuna.

Valoisin käsitys työllisyystilanteesta on 
Keski-Suomen vastaajilla, joista selvästi yli 
kaksi viidennestä antaa arvion hyvä tai erit-
täin hyvä. Myös Häme rikkoo vastaavissa 
arvioissa 40 % rajan. Hämeessä erittäin hy-
vä-arvioita on selvästi eniten.

Kahtena edellisenä vuotena ääripäät 
erittäin hyvä ja erittäin huono ovat kum-
matkin olleet parin prosenttiyksikön luok-
kaa. Tänä vuonna eritäin hyvä-arvioiden 
määrä oli noussut 2,9 prosenttiin ja erittäin 
huono-arvioiden määrä laskenut 0,9 pro-
senttiin. Huono-arvioiden määrä oli viime 
vuodesta laskenut 2,9 prosenttiyksikköä ja 
melko hyvän 1,6 prosenttiyksikköä. Hyvä-
arvioiden määrä oli kasvanut huimat 5,3 
prosenttiyksikköä.

0-10 11-20 21-30 31 -
Naiset 2719 3046 3321 3225
Miehet 3576 3887 3956 3991
Kaikki 3025 3488 3711 3846

Vastaajat
Naiset 185 93 61 15 354
Miehet 102 103 98 64 367
Kaikki 287 196 159 79 721

%
Naiset 52 26 17 4 100
Miehet 28 28 27 17 100
Kaikki 40 27 22 11 1000
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Taulukko 2. Palkat työkokemusvuosien mukaan 2017

Naiset Miehet Kaikki

Miehillä palkka nousee työkokemuksen lisääntyessä, mutta naisilla kehitys pysähtyy 20 työvuoden kohdalla. Vastanneista naisista 
hieman yli puolet on ryhmässä 10 vuotta ja alle ja yli 21 työvuoden ryhmissä naisia on vain 21 %. Miehillä vastaavat luvut ovat  
28 ja 44 %.
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Erittäin huonoHuono Melko hyvä Hyvä Erittäin hyvä
Etelä-Suomi 2 14 58 40 1
Häme 0 13 49 35 7 2017
Itä-Suomi 1 15 72 33 3 6 97 346 230 20 699
Keski-Suomi 0 18 70 59 5 0,9 13,9 49,5 32,9 2,9
Lounais-Suomi 2 15 49 32 1
Pohjois-Suomi 1 22 48 31 4 2016
Kaikki 6 97 346 230 20 699 19 133 406 219 17 794

2,4 16,8 51,1 27,6 2,1

2015
17 121 450 258 23 869

2,0 13,9 51,8 29,7 2,6
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Taulukko 4. Arvio agrologien työllisyysnäkymistä v. 2017
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Taulukko 3. Keskipalkat koulutustason mukaan v. 2017

Kaikki

Naiset

Miehet

Opistoagrologien palkat ovat selkeästi paremmat kuin agrologi (AMK)-tutkinnon suorittaneilla. Naisten ja miesten palkkaeroa
kasvattaa se, että opistoagrologeista 62,2 % on miehiä ja ammattikorkeakouluagrologeista 52,5 % on naisia. Ylemmän korkeakoulun
10,7 % osuus kaikista vastaajista ei palkkaeroa kutista, vaikka naisten suhteellinen osuus tässä ryhmässä on kaksinkertainen miehiin
verrattuna.

Vastaajien arviot agrologien työllisyystilanteesta ovat parantuneet huomattavasti viime vuodesta.
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Esko Lappalainen
toiminnanjohtaja
Agrologien Liitto ry

Edellisen lehden blogini syyskuun puoli-
välissä otsikoin ”Kesää odotellessa”. 

Kirjoituksessani toivoin lämmintä ja kuivaa 
syksyä, jotta hitaasti kypsynyt sato saatai-
siin korjattua mahdollisimman hyvälaatui-
sena. 

Ei tullut kuivaa syksyä, vaan runsas sa-
de huuhtoi monella tilalla hyvän sadon toi-
veet. Syyskuun loppu ja lokakuun alku oli-
vat vuodenaikaan nähden lämpimiä, mut-
ta ei siihen aikaan vuodesta enää kesän 
lämpösumman vajausta kurota kiinni. Noin 
viikon poutainen jakso pelasti osassa Suo-
mea viljasadon talteenoton, mutta ainakin 
Itä-Suomessa silloin vallinnut sankka sumu 
pilasi nekin puintisäät.

Lokakuun alussa alkaneet runsaat sa-
teet ylittivät monin paikoin muutamassa 
päivässä reilusti normaalivuosien loka-
kuun sademäärän. Vaikea puida, kun pel-
lolla paikoin makasi saappaanvarren pak-
suinen vesimatto. Lisäksi kosteassa ja läm-
pimässä säässä pelloilla puintia odottanut 
hyvännäköinen sato meni itämisen ja ho-

Viljelijät ja 
laskettelukeskukset

meiden vuoksi pilalle. Vielä tätä kirjoitetta-
essa lokakuun 22. päivänä kantavimmilla 
pelloilla ahkeroi puimureita puimassa par-
haiten sadetta kestäneitä kasvustoja tal-
teen.

Joillekin kulunut viileä kesä antoi aina-
kin kilomääräisesti huippusadon ja toisille 
täydellisen kadon. Talteen saatu sato on 
vaatinut pitkän kuivatusajan ja niellyt öljyä 
tolkuttomasti. Nykyisillä viljanhinnoilla 
korkeisiin korjuukustannuksiin ei olisi va-
raa.

Valtion lupaama 25 miljoonan energia-
tuki on hyvä, mutta ei se läheskään kaikkia 
menetyksiä ja lisäkuluja korvaa. Ei korvaa 
myöskään satovakuutus, kun vahinko ei ol-
lut äkillinen. Jotkut tietämättömät yleisön-
osastokirjoituksissaan luulevat katokorva-
usten korvaavan vahingot. Asioita seuran-
neet tietävät, että katokorvauksia ei enää 
ole ja sen, että ei katokorvauksista oma-
vastuuosuuksien jälkeen paljoa korvatta-
vaa jäänyt. Usein ei mitään.

Valtion viljelijöille lupaama tuki aiheut-
ti kateutta ainakin yhdessä nuorisojärjes-
tössä. Tämän yrittäjyyttä puolustavan nuo-
risojärjestön puheenjohtajan mielestä on 
väärin antaa sateisesta kesästä tulonme-
netyksiä kokeneille viljelijöille tukea, kun 
lumettomasta talvesta kärsivät laskettelu-
keskusten yrittäjätkään eivät valtiolta tu-
kea tulomenetyksiinsä saa. Viljelijöiden pi-
täisi muka yrittää muiden yrittäjien kanssa 
samoilla ehdoilla. Olisikohan tämän nuori-
sojärjestön puheenjohtajan aihetta pereh-
tyä siihen, kuinka vapaa EU:n sääntelyn 
kahlitsema yrittäjä suomalainen viljelijä 
on?

Viljelijät ovat todella uupuneita. Pitää-
kö vielä jonkun untuvikkopoliitikon nostaa 
profiiliaan maatalouden kestämättömän 
huonossa tilanteessa lyömällä lyötyä? Sai-
si hävetä, jos osaisi.

Jaksamista viljelijöille kadon ja monien 
muiden vaikeuksien keskelle!
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Alkujaan kilpakynnön taustalla ovat ol-
leet neuvonnalliset lähtökohdat. Maa-

talouden koneellistumisen myötä traktorit 
tulivat tärkeimmiksi voimanlähteiksi vilje-
lytoimenpiteiden toteuttamiseen pelloilla. 
Maan muokkaus, erityisesti kyntäminen, 
oli luonnollisesti merkittävässä roolissa 
niin rikkakasvien torjunnassa kuin myös oi-
keanlaisen kasvualustan luomisessa viljel-
täville kasveille. Siirryttäessä hevostalou-
desta nopeasti kehittyvään koneelliseen 
maanviljelyyn, tarvittiin viljelijöiden am-
matillisten taitojen kehittämiseen neuvon-
nallisia ja opetuksellisia keinoja. Maanvil-
jelys- ja maatalousseurat sekä 4H-järjestö 
järjestivätkin paikkakunnittain erilaisia 
kursseja maatalousteknologiaan liittyen, 
joista tässä yhteydessä mainittakoon kyn-
tökurssit. Lähes poikkeuksetta kyntökurs-
sien yhteydessä järjestettiin kurssin lopus-
sa kilpailu, jossa ratkaistiin paras paikalli-
nen kyntömestari. Näiden mestareiden 
kesken ryhdyttiin sitten järjestämään maa-
kunnallisia kilpailuja, joissa ratkaistiin vuo-
sittain alueellinen mestaruus. Vuosittain 
alueen kyntömestarille lankesi edustus-
paikka Suomen mestaruuskilpailuihin, jos-
ta vastaavasti voittaja pääsi edustamaan 
maatamme MM-tasolla.

Maailman mestaruudesta traktorikyn-
nössä on kilpailtu myös vuodesta 1953 läh-
tien. Ensimmäiset MM-kilpailut pidettiin 
Kanadan Ontariossa. Paluuauroille on ollut 
MM-tasolla oma sarjansa vuodesta 1992 
lähtien. Kynnön maailmanmestaruuskil-
pailuja hallinnoi World Ploughing Organi-
zation (WPO).

Suomen mestaruustasolla kyntökilpai-
lutoimintaa hoitamaan perustettiin aluksi 

Kun Suomi täytti 100,  
kohtasivat kyntömestarit Liperissä
Traktorikynnössä on kilpailtu 
Suomen mestaruudesta jo 
vuodesta 1953 lähtien. Kilpaa 
kyntäminen on niitä harvoja 
kilpailumuotoja, jonka avulla 
suomalaiset viljelijät pystyvät 
näyttämään ammatillista osaa-
mistaan, niin omalle ammatti-
kunnalleen kuin maatalouden 
ulkopuolisellekin väestölle. 

yhteistyöelin, Traktorikynnön SM-toimi-
kunta. Vuodesta 2014 lähtien kyntökilpai-
luja on hallinnoinut SM-kyntö ry, yhdessä 
paikallisen järjestäjän kanssa.

Maltti on valttia kilpakynnössä

Kilpailusarjoja SM-kynnössä on viisi: ylei-
nen sarja sekä sarka- että paluuauroille, 
nuorten sarja (22-vuotiaat ja sitä nuorem-
mat) sarka-auroille ja veteraanikoneiden 
sarja sarka-auroille. Lisäksi vuonna 2017 
on mukana uutena sarjana farmisarja, ns. 
jokamiesluokka. Farmisarja on suunnattu 
kilpailijoille, jotka haluavat kokeilla taito-
jensa riittävyyttä kilpakynnössä omalla 
käytettävissä olevalla kalustolla. Sekä far-
misarjan että veteraanikoneiden sarjan kil-
pailut ovat yksipäiväisiä ja kilpaillaan sän-
gellä. Muissa sarjoissa kilpaillaan kahtena 
päivänä, erikseen sänki- ja nurmikynnössä.

Kyntökilpailuissa saa valinnaisesti käyt-
tää 2–4 -teräistä siipiauraa. Aurassa on ol-

tava leikkurit, kuorimet ja vantaat, joita on 
kynnön aikana myös käytettävä. Kuorimia 
ei tarvitse käyttää avauksessa ja lopetuk-
sessa. Aurassa saa käyttää hyväksytyn mal-
lista siivenjatketta missä kynnön vaiheessa 
tahansa. GPS:n, matkapuhelimen, laserin 
yms traktorin sähköisten lisävarusteiden 
käyttö on kielletty.

Sarka-auroille säännöissä suositellaan 
20 metriä leveää ja 100 metriä pitkää kyn-
töaluetta. Paluuauroilla lohko on saman 
kokoinen, mutta lohkon on oltava kiilamai-
nen. Kilpailusuorituksessa saa kynnön 
avaukseen käyttää aikaa 20 minuuttia. Var-
sinaista kyntöaikaa on 160 minuuttia suo-
situksen kokoiselle 0,2 ha lohkolle. 

Kilpailusuorituksen arvioivat ryhmissä 
työskentelevät tuomarit. Tuomarit arvos-
televat avauksen, kyntötuloksen yleensä ja 
lopetuksen. Viilun syvyysmittauksin tarkis-
tetaan, että kyntö on vaaditun syvyinen. 
Sänkikynnössä tavoitteena ovat muodol-
taan pyöristyneet ja murentuneet viilut. 

Kyntökisojen toisen päivän avannut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
seuranaan Pohjois-Karjalan Agrologit ry:n pj Jukka Heikkinen. Kuva: Jukka Heikkinen

Teksti: Ilpo Kiviranta



Nurmikynnön tavoitteena ovat taasen ko-
konaiset ja kiinteät viilut.

2017 SM-kyntökisat Liperissä

Vuoden 2017 SM-kyntökilpailut pidettiin 
syyskuun lopulla Liperissä, Pohjois-Karja-
lassa. Kilpailujen paikallisista järjestelyistä 
vastasi Pohjois-Karjalan Agrologit ry. Ta-
pahtuma oli siinä mielessä historiallinen, 
sillä yksikään agrologiyhdistys ei ole aikai-
semmin ollut SM-kyntökisojen järjestely-
jen vetovastuussa.

Pohjois-Karjalassa on edellisen kerran 
kilpailtu SM-kyntöjen merkeissä 20 vuotta 
sitten, vuonna 1997 Kiteellä. Sen jälkeen 
kilpakyntöharrastus on hiipunut maakun-
nassa ja viime vuosina Pohjois-Karjalasta ei 
ole ollut SM-tasolla mukana yhtään kyntä-
jää.

Pohjois-Karjalan Agrologit ry:n hallituk-

sessa virisikin vuonna 2015 ajatus kyntöki-
sojen saamiseksi omaan maakuntaan. SM-
kyntö ry:n näyttäessä ajatukselle vihreätä 
valoa, lähtivät järjestelyt käyntiin. Kilpailu-
paikaksi valikoitui Liperi, joka on kuntana, 
laajojen peltoalueidensa ansiosta, leipäpi-
täjän maineessa. Lisäksi Liperin Leipäpäivä 
ry järjestää vuosittain, syyskuun lopulla, 
perinteisen leipä- ja sadonkorjuutapahtu-
man. Tapahtumat päätettiin järjestää  
samaan aikaan ja markkinoida yhdessä, 
Suomi 100 hengessä, Kynnöstä leipään 100 
vuotta -teemalla. Tapahtuma viikonlop-
puun tuli mukaan myös MTK-Liperi, 
100-vuotis juhlavuotensa juhlaseminaarin 
merkeissä. 

Liperin SM-kyntötapahtumasta raken-
tui kyntökisojen lisäksi pienoismaatalous-
näyttely, näytteilleasettajineen ja työnäy-
töstoimijoineen. Näyttelytorilla oli muka-
na kattava joukko maatalousalan eri toimi-

joita, mm. meijereitä, lihataloja, jalostus- ja 
eläkeasiaa, luomua, kasvinsuojelua, lan-
noitteita, siementuotantoa, salaojitusta, 
neuvontaa, henkistä hyvinvointia ja bio-
kaasua. Oheisohjelmana MTK-Liperi järjes-
ti päiväkotilasten omat SM-kyntökilpailut 
polkutraktoreilla. 

Pohjois-Karjalan Agrologien tavoittee-
na oli saada kisoihin mukaan ainakin yksi 
kyntäjä omasta maakunnasta. Tavoite ylit-
tyi 100 %:sti, kun mukaan ilmoittautui kak-
si innokasta kyntäjää. Sadonkorjuun myö-
hästyminen ja syksyn säät pitivät kuitenkin 
nämä innokkaat kyntäjät omilla pelloillaan 
kisojen ajan, mutta tilanteen pelasti paikal-
linen, viime metreillä mukaan lähtenyt 
nuori viljelijä.

Kynnön Suomen mestaruus sarka-au-
roissa meni jälleen Pohjanmaalle, ilmajoki-
selle Jarmo Itälehdolle. Paluuauramesta-
ruuden vei Markku Kivipelto Vimpelistä. 
Molemmat saavat oikeuden osallistua Sak-
san MM-kyntöihin 2018. Kynnöstä leipään 
100 vuotta viikonlopun tapahtumat saivat 
liikkeelle noin 7000 vierailijaa. Kyntökiso-
jen osuus tästä oli noin 2000 henkeä.

SM-tasoisen tapahtuman järjestämi-
nen on iso voimanponnistus pienelle yh-
distykselle. Huomioitavia ja uusia asioita 
on paljon. Tapahtumajärjestelyt tehdään 
lisäksi talkoovoimin päivätyön ohessa, 
pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Orga-
nisointi- ja yhteistyötaitojen merkitys ko-
rostuu, mutta porukalla tekemisessä on 
voimaa. Yhteistyökumppaneiden etsintä 
onkin tärkeää ja heidän panoksensa tapah-
tuman onnistumiseksi on suuri.  

Pohjois-Karjalan Agrologit ry haluaakin 
omalla toiminnallaan kannustaa myös 
muita Agrologiyhdistyksiä kantamaan kor-
tensa kekoon kilpakyntötoiminnan edistä-
miseksi ja ottamaan vetovastuun SM-kiso-
jen järjestämiseksi.

Lisätietoja:
SM-kynnöt: www.sm-kynnot.fi
facebook.com/smkynnotKilpailukeskus ja nurmikyntöalue. Kuva: Juha Kilpeläinen

Mestarin työn jälkeä. Kuva: Aulis Kemppinen



LUONNON VARASSA   40   MARRASKUU 5/17 • AGROLOGIT

Ansiomerkkejä 
Agrologien Liiton toiminnan-
johtaja Esko Lappalaiselle on 
myönnetty 9.6.2017 MTK:n 
kultainen ansiomerkki sekä 
5.10.2017 Tekniikan ja Tiedon 
Toimihenkilöt TTT ry:n hopei-
nen ansiomerkki.  
Lämpimät onnittelut!

Senioriagrologit
Senioriagrologit kokoontuvat 
seuraavan kerran Ravintola Eli-
tessä to 7.12. klo 12. Kaikki se-
nioriagrologit ovat lämpimästi 
tervetulleita tapaamiseen!

Nimityksiä
MTK Pohjois-Pohjanmaa
MTK Pohjois-Pohjanmaan 
Tuottajaliiton toiminnanjohta-
jaksi on 1.9. 2017 alkaen valittu 
agrologi (AMK) Matti Tyhtilä 
Oulusta. 

Viljelijän Berner
Agrologi (AMK)  
Teemu Helkala on  
nimitetty 2.10.  
alkaen asiakkuus- ja tuote-
päälliköksi Etelä-Suomen 
alueelle.

AGROLOGIEN MERKKIPÄIVÄT

AGROLOGEILLE AJANKOHTAISTA

Bruno Herpiö
s. 15.9.1918 Halikko
k. 4.1.2017 Lohja
Hyvinkää 1946

Viljo Kivinen
s. 17.5.1928 Hartola
k. 18.4.2017 Hartola
Mustiala 1955

Onni Liedes
s. 17.1.1922 Halsua
k. 26.4.2017 Halsua
Mustiala 1950

Martti Kupsala
s. 5.7.1931 Paavola
k. 20.5.2017 Ylikiiminki
Hyvinkää 1957

Reima Ojala
s. 5.11.1935 Lehtimäki
k. 18.8.2017 Sahalahti
Hyvinkää 1960

MUISTOA KUNNIOITTAEN

95
22.11.2017  
talousneuvos  
Antti Hietaniemi,  
Ylöjärvi.  
Hyvinkää 1947.  
Ei vastaanottoa. 

90
9.11.2017  
Tapani Kämäri,  
Hämeenlinna. 
Mustiala 1954.  
Perhepiirissä. 

20.11.2017 
Matti Kortessalo,  
Seinäjoki.  
Mustiala 1966.  
Perhepiirissä. 

5.12.2017 
Paavo Rahko, 
Rovaniemi. 
Hyvinkää 1952. 
Vastaanotto Alaruokasen talos-
sa (os. Valtakatu 8, Rovaniemi) 
5.12.2017 klo 12–16.  Ilmoit-
tautumiset 27.11. mennessä p. 
040 505 3180 tai paavo.rah-
ko@pp.inet.fi. Muistamiset  
tilille FI57 5640 0240 0240 
0001 61. Tilille osoitetut rahat 
lahjoitetaan Lapin yliopistolle 
ja Paavon kirjoittaman ”Kieva-
rin pojan elämää”- kirjan 
painatuskustannuksiin. 

 Ruotsin kielen taito luetaan eduksi.
Hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluettelo osoitetaan puheenjoh-
taja Antti Rantakankaalle Agrologien Liiton osoitteeseen Mikonkatu 
8 A 5. krs, 00100 Helsinki tai sähköpostitse agrologit@luva.fi viimeis-
tään 17.11.2017. Kuoreen tai otsikkoon merkki ”Toiminnanjohtaja”.

Lisätietoja tehtävästä antavat
Puheenjohtaja Antti Rantakangas 040 511 3147 ja toiminnanjohtaja 
Esko Lappalainen 040 546 6164

75
3.11.2017 
Kullervo Sippola,  
Seinäjoki. 
Hyvinkää 1967. 

11.11.2017 
Väinö Pollari, Isokyrö. 
Hyvinkää 1968.  
Perhepiirissä. 

8.12.2017 
Matti Antola, Somero. 
Mustiala 1968.  
Matkoilla. 

10.12.2017 
Jouko Mäkinen, Vihti. 
Hyvinkää 1965.  
Perhepiirissä. 

11.12.2017 
agronomi 
Raimo Vesterinen,  
Espanja. 
Mustiala 1971.  
Matkoilla. 

70
13.12.2017 
kunnallisneuvos 
Jouko Tenhunen,  
Kiuruvesi. 
Mustiala 1971.  
Matkoilla. 

Matti Pykäläinen
s. 14.11.1923 Kuopion mlk
k. 30.8.2017 Pielavesi
Hyvinkää 1947

Aarno Vuolle-Apiala
s. 14.7.1927 Jämsä
k. 28.8.2017 Längelmäki
Mustiala 1952

Juha Kääriäinen
s. 15.9.1971 Pieksämäki  
k. 2.9.2017 Pieksämäki
JAMK 2004

Esa Leinonen
s. 18.9.1927 Karunki
k. 25.9.2017  
Rovaniemi
Hyvinkää 1954

Ylläksen talviviikkojen 
vuokraoikeus
Talven 2018 Ylläs-Agrolan lo-
maviikkojen vuokraoikeudet 
on arvottu ja arpaonni suosi 
seuraavia henkilöitä:

vko 11:  
Pastila Pekka,  
Reinikainen Virpi

vko 12:  
Mäki Vesa, Räsänen Tuomo, 
Turunen Tiina

vklo 13:  
Brinkas Erik, Eskelinen Vilho

vklo 15:  
Ojantakanen Jukka

vko 16:  
Koivisto Kalervo

vko 17:
Rajamäki Raija

Onnittelut voittajille!

Agrologien Liitto on 92-vuotias agrologien ammatil-
lis-aatteellinen yhdistys. Liittoon kuuluu jäseninä 20 
maakunnallista jäsenyhdistystä, joissa noin 3800 jä-
sentä. Luonnonvara-alalla työskentelevien yrittäjä-
jäsentemme edunvalvontaa hoidamme kattojärjes-
tömme LUVA – Luonnonvarat ry:n kautta. 
Toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla 
Helsingin ydinkeskustassa. 

Toiminnanjohtajaa
 Toiminnanjohtajalta edellytämme:
 • agrologin tutkintoa
 • vahvaa järjestöelämän tuntemusta
 • taloushallinnon osaamista
 • sähköisten viestimien hyvää hallintaa
 • verkostoitumis- ja viestintätaitoja
 • matkustusvalmiutta

Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä eläkkeelle haemme



ETUSI JOPA
1 290 €

facebook.com/hondamonkijat youtube.com/hondamcfinland

HONDAMÖNK I J ÄT. F I

Puh. 020 7757 200

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDA ATV -MALLISTO alkaen 7 490 €

 ✪ LUMILEVYPAKETTI - 128 cm leveä tukeva lumilevy erittäin 
helppokäyttöisellä pikakiinnityksellä.

 ✪ LÄMPÖKAHVAT - laadukkaat lämpökahvat, joissa 4 asentoinen 
lämmitystehon säätö ja peukalonlämmitin.

 ✪ TAKALAUKKU - tilava ja tukevasti paikallaan istuva takalaukku.

 ✪ VINSSI - ammattitason vinssi, jossa langaton kaukokäyttö.

KAUPAN PÄÄLLE
UUDEN HONDA-MÖNKIJÄN OSTAJALLE

Kampanja voimassa 30.11.2017 asti. henkivakuutuskuntoon.fi JÄSEN-
ETUSI

Hyödynnä

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille 

myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA

Hyödynnä

Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin?
Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista

lainoista? Tiesithän, että järjestöjäsenenä sinä ja puolisosi olette 
oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Ota täysi 

hyöty jäsenyydestäsi ja osta vakuutus osoitteessa



JohnDeere.fi

Uraauurtava puomin kärkiohjaus on nyt saatavana myös harvestereihin. 
Järjestelmä on muokattu harvesterin työvaiheisiin sopivaksi.  
Kärkiohjaus helpottaa puomin käsittelyä ja tekee työskentelystä  
merkittävästi sujuvampaa ja nopeampaa.

Kärkiohjaus mullistaa harvesterityöskentelyn!

Kärkiohjaus on saatavana ensimmäisenä 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

KÄRKI-
OHJAUS
HARVESTEREILLE 


