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Nyt arjen oivallukset kiertämään.
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Jokainen meistä kaipaa huomiota, kiitos-
ta ja ystävällisiä sanoja. Päällepäin ihmi-

sestä ei aina näe, onko hän yksinäinen, 
rassaako parisuhde tai onko hän kohdan-
nut menetyksen. Ystävälliset sanat lämmit-
tävät mieltä. Ne eivät ole keneltäkään pois, 
vaan levittävät hyvää ympärilleen.

Puhutaan ja sovitaan
Meidän suomalaisten pitäisi puhua enem-
män ja sopia asioista yhdessä. Se auttaisi 
parisuhteessa, työ- tai opiskelukavereiden 
parissa – mutta myös kansainvälisillä ken-
tillä. Viimeisestä esimerkkinä on Euroopan 
parlamentin Lulucf-äänestys. Kun EU:n hii-
linieluasioista äänestettiin, vetivät ruotsa-
laiset parlamentaarikot yhtä köyttä kotiin-
päin. Suomessa neljä europarlamentaarik-
koa äänesti kotimaataan vastaan.

Ei ole itsestäänselvyys, että suomalaiset 

LÄMPÖÄ
tuvat pysyvät lämpiminä talvella. Siihen tar-
vitaan toimivaa taloutta, vientiä, työtä ja 
toimeentuloa. Metsäteollisuus on maam-
me viennin veturi yli 20 prosentin osuudel-
la. Metsätalous tuo euroja maakuntiin 
maanomistajille, yrittäjille, metsäammatti-
laisille sekä verotuloja Suomen hyvinvoin-
tiin.

Ennen kuin lähdimme Brysseliin riitele-
mään, olisi ollut hyvä puhua ja sopia asioista 
Suomen kamaralla. Ymmärtää, että metsä-
teollisuuden jalosteet korvaavat fossiilisen 
hiilen tuotteita. Ja jos Lulucf-lasku lankeaa 
Suomelle, tulee se jokaisen veronmaksajan 
maksettavaksi. Mutta ennen kaikkea siitä, 
että muut maat vetävät kotiinpäin: Viro in-
vestoi paraikaa metsäteollisuuteen samalla 
Itämeren hankinta-alueella - ja näillä näky-
min ilman rajoitteita puunkäytön nostami-
selle.

Sydämen lämpöä
Kuva ylhäällä on mummolan eteisen ikku-
nasta. Eristämättömässä eteisessä pauk-
kuu talvella pakkanen ja ikkunaan kasvavat 
kauniit jääkiteet. Väliovi pitää kylmyyttä 
loitolla ja lisäeristeeksi on ripustettu iäkäs 
ryijy. Vilpoisen välieteisen jälkeen pääsee 
lämpimään tupaan, missä Harvian kamina 
hohkaa kuumuutta. Jo parilla koivuklapilla 
voi riisuutua t-paitasilleen. Miten mahtava 
lämpösuhde!

Koivuklapit on tehty viereisen metsän 
harvennuspuusta. Seuraava sukupolvi on 
ne pätkinyt, halkonut ja laittanut kuivu-
maan. Nyt mummolassa on lämmintä ja 
mummon hyvä olla. Tässä ”lämmön kierto-
kulussa” mummon rooli on tärkein: hän 
huolehtii pyyteettömästi ja suurella sydä-
mellä lapsenlapsistaan.

Lämmintä joulumieltä – sekä onnellista uutta vuotta 2018!
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Melan Välitä viljelijästä -projektin ja 
maakunnallisten hyvinvointihankkei-

den työntekijät ovat tavanneet kuluneen 
vuoden aikana yli 1200 maatalousyrittäjää 
koko maassa. Yhteyttä projektityöntekijöi-
hin on otettu mm. maatilan talousvaikeuk-
sien, stressi- ja uupumisoireiden, masen-
nuksen, parisuhdepulmien sekä erilaisten 
elämänkriisitilanteiden vuoksi. Moni on ko-
kenut luottamuksellisen keskustelemisen 
projektityöntekijän kanssa huojentavan 
oloa ja tarjoavan uusia näkökulmia omaan 
tilanteeseen

Tammikuussa 2017 käynnistynyt Välitä vil-
jelijästä -projekti saa rahoituksensa halli-
tuksen maatalousyrittäjien tukemiseen 
osoittamasta kriisipaketista. Viljelijöiltä 
tulleiden yhteydenottojen määrä on osoit-
tanut avun tarpeellisuuden, mistä johtuen 
Melalle myönnettiin lisämääräraha projek-
tin jatkamiseksi vuonna 2018. Viljelijöitä 
auttavassa verkostossa työskentelee koko 
maassa neljä Melan projektityöntekijää, 
yhdeksän MTK:n maakunnallisten hyvin-
vointihankkeiden työntekijää ja yksi Työte-
hoseuran työntekijä. Taustaorganisaatios-
ta riippumatta hanketyöntekijät auttavat 
viljelijöitä tarjoamalla maksutonta ja luot-
tamuksellista keskusteluapua sekä ohjaa-
malla tarvittavan asiantuntija-avun piiriin.

Mukana koko elämänkirjo

Kuluneen vuoden Välitä viljelijästä -projek-
tityöntekijänä työskennellessäni olen saa-
nut istahtaa lukuisten hämäläisten maati-
lojen tuvan pöydän ääreen kuuntelemaan, 
minkälaista on viljelijän elo 2010-luvulla. 
Käydyissä keskusteluissa on noussut esille 
mm. kuluneen syksyn pitkä ja voimia vie-

Matalan kynnyksen 
keskusteluapua viljelijöille

nyt sadonkorjuukausi, kasvavat laskupinot, 
lyhennysvapaata koskevat neuvottelut 
pankin kanssa, unettomuus, ärtyneisyys, 
riidat puolison kanssa ja maatilan jatkamis-
kysymykset. Viljelijän harteita ei paina pel-
kästään oman tilan asiat, vaan huoli koko 
ruoantuotannon tulevaisuudesta. Tuvan 
pöydän ääressä on yhdessä ihmetelty, it-
ketty, kirottu ja naurettu. Kohtaamisissa 
viljelijöiden kanssa on mukana koko elä-
mänkirjo. 

Kenenkään ei  
tarvitse jäädä yksin

Maalla on totuttu pärjäämään yksin, ja sel-
viämään tiukoistakin tilanteista hammasta 
purren. Kynnys avun pyytämiseen voi olla 
korkea. Moni viljelijä kertoo siirtäneensä 
yhteydenottoa ja miettineensä, että eihän 
tämä oma tilanne nyt niin vaikea ole, muil-
la menee huonommin. Apua voi ja kannat-
taa hakea, tuntui oma tilanne sitten kuinka 
pienelle tai suurelle tahansa. Halu jutella 
riittää. On hyvä muistaa, että jaettu taakka 
on aina edes vähän kevyempi kantaa.

 

Puolet ostopalvelusitoumuksista terapiapalveluihin

Viljelijöiden on mahdollista hakea Melasta ostopalvelusitoumus (500 eur) henkisen jaksamisen tukemiseksi yksilö- tai paritera-
piaan tai talous- tai juridiseen neuvontaan. Lokakuun loppuun mennessä ostopalvelusitoumuksia oli myönnetty koko maassa 
547 viljelijälle. Ostopalvelusitoumuksista 53 % haettiin terapiapalveluihin, 42 % talousneuvontaan ja 5 % juridiseen neuvontaan. 
Eniten ostopalvelusitoumuksia ovat hakeneet lypsykarjatilalliset (49 %), viljatilalliset (16 %) ja naudanlihantuottajat (15 %). 

Ostopalvelusitoumuksen hakeminen käynnistyy ottamalla yhteyttä oman alueen projektityöntekijään, joka kartoittaa tilan-
teen viljelijän kanssa. Yhteystiedot on koottu Melan nettisivuille https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta

Hannele Liimatta 
Välitä viljelijästä -projektityöntekijä  
(Häme) 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
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Leila Laukkanen, 54, naurahtaa, että pi-
tääkö se sanoa ääneen, kun utelen hä-

neltä sitä, onko nyt mukavampaa kuin 
Metsäkeskuksella. Tosin takana on vasta 
vajaa kaksi kuukautta uudessa pestissä.
– On. Tässä voi toteuttaa itsessään eri osa-
alueita. En ole luonnoltani pelkästään pa-

Teksti ja kuvat: Vesa Martikainen

Uusi työ, uusi ura –  
uuden opettelu piristää

Metsäkeskuksen leivissä Pohjois-Karjalassa 30 vuoden työuran 
tehnyt Leila Laukkanen hyppäsi syyskuussa Ilomantsiin perustetun 
Megrin Matkailun kehitysjohtajaksi. Vaikka matkailu on vieras 
toimiala, niin Laukkasella on vahva usko onnistumisesta reilun 
ronskilla metsämiesasenteella.

perinpyörittäjä tai virkamies. Töitähän täs-
sä saa tehdä, mutta se on mielenkiintoista.
– On kiva, kun voi opetella vielä tälläkin 
iällä jotain uutta. Koen olevani vielä liian 
nuori vain odottelemaan milloinka ne elä-
kepäivät alkavat.

Metsätalousinsinööriksi (AMK) Joen-

suusta 1999 metsä- ja puutalouden mark-
kinoinnin koulutusohjelmasta valmistunut 
Laukkanen ei ole pelkästään pyöritellyt pa-
pereita metsäkeskuksessakaan. Metsäta-
lousteknikoksi 1987 valmistunut Laukka-
nen toimi 15 vuotta metsänparannuspuo-
len työnjohdossa, suunnittelussa ja metsä-
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neuvonnassa Ilomantsissa. Vuodesta 2013 
työ oli Joensuussa muun muassa metsän-
omistajien ja toimihenkilöiden koulutuk-
sen ja kouluyhteistyön organisointia sekä 
metsäkeskuksen viestintää.

Iso ponnistus jo kuusi kertaa on ollut 
Silva-metsänäyttely Joensuussa, jonka 
näyttelypäällikkö hän oli tänä kesänä.

– Ensimmäinen Silva oli 1999. Siitä mi-
nä olen tykännyt kuin hullu puurosta, 
Laukkanen innostuu.

Toisaalta ikä on myös voimavara Lauk-
kanen muistuttaa. Ennen tehty työ, luodut 
kontaktit sekä elämän- ja työkokemus ovat 
ravitseva pohja oppia ja tehdä myös ihan 
muuta. Leila Laukkanen valikoitui kehitys-
johtajaksi 14 hakijan joukosta vailla isom-
paa matkailukokemusta. Hän itse pohtii-
kin, että juuri hänen monipuolinen työ-
uransa matkailua sivuten ja laaja yhteis-
työverkosto olivat hänen vahvuuksiaan.

Uskallettava lähteä uutta kohti

Leila Laukkanen kuvaa itseään helposti lä-
hestyttäväksi, puheliaaksi, positiiviseksi ja 
ihmisten kanssa viihtyväksi. Hän kertoo 
myös aina tykänneensä asiakaspalvelusta.

Metsään Laukkasen veivät jo pikkutyt-
tönä Ilomantsin naapurikunnassa Tuupo-
vaarassa savottareissut isän ja hevosen 
kanssa.
– Viimeisinä vuosina, kun isä teki hankin-
taa hevosella, niin minä menin suksien 
kanssa tyhjässä reessä palstalle. Laskin 
siellä mäkeä kuorman teon ajan ja hiihdin 
takaisin.

Laukkanen kertoo viihtyvänsä välittö-
mässä ja reilussa metsämiesmeiningissä, 
jossa toiminta on suoranuottista. Suunni-
tellaan ja sitten tehdään.
– Ja sanon metsämies, koska en ole ikinä 
kokenut, että minua olisi huonontanut se, 
että sanotaan metsämies.

Mekrijärvellä on tutkittu maailmaa 
metsäjäniksistä ilmastonmuutokseen. Tut-
kimusten peruina kaupan mukana tulivat 
muun muassa miljoonia EU-rahaa nielleet 
kokeellisen ekologian laboratorio, sähköä 
hakkeella tekevä chp-laitos ja koepelle-
töintilaitos.

Laukkanen saakin nyt käyttää myös 
Megrin Matkailun kehitysjohtajana metsä-
osaamistaan ja metsäkontaktejaan. Työnä 
on löytää myös niille ostajia, vuokraajia tai 
yhteistyökumppaneita.
– Etsitään käyttöä yhdessä eri toimijoiden 
kanssa. Viritteillä on tutkijaorganisaatioi-
den kanssa selvityksiä, joilla esimerkiksi la-
boratorion saisi käyttöön kansainvälisesti.

Leila Laukkanen rohkaisee muutok-
seen ja uuden opetteluun, jos siltä kerran 
omassa sisimmässä tuntuu. Moni ei olisi 
tänä päivänä lähtenyt vakinaisesta työstä 

Tutkimusasemasta matkailukeskus

Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Yliopistokiinteistöt oy myivät kesällä Ilomantissa 
olevan lakkautetun Mekrijärven tutkimusaseman ilomantsilaisille yrittäjille Hannu 
Urjanheimolle, Anita Timoselle ja Erkki Hukalle. He pistivät tontille ja tiloihin pys-
tyyn Megrin Matkailu Oy:n.

Sen on tarkoitus olla muutaman vuoden sisällä yksi alueen vetovoimaisimpia 
matkailukohteita. Megrin Matkailu sijaitsee Mekrijärven rannalla. Tilaa löytyy aina 
60 hengen seminaareista pienempiin kokouksiin. Majoitustilaa on 60 hengelle ja 
saunoja piiluhirsisestä savusaunasta alkaen. Vuonna 1924 Mekrijärven kouluksi ra-
kennettu päärakennus remontoidaan sisältä vastaanottotilaksi ja juhlataloksi.

juuri perustetun uuden yrityksen palveluk-
seen vieraalla toimialalla, mutta Laukka-
selle se oli ihan ok.

Toki pienenä takaporttina on, että hän 
haki ja sai metsäkeskukselta toimivapaata. 
Se on omalla tavalla turvallisinta sekä hä-
nelle että yrittäjillekin, mutta ei ratkaissut 
Laukkaselle uuden pestin vastaanottamis-
ta.
– Jos en olisi saanut toimivapaata, niin oli-
sin lähtenyt joka tapauksessa. Oli kirkkaa-
na mielessä, että jotain muuta olisi vielä 
mukava kokeilla.

Laukkasen mukaan palaute on ollut 
vain positiivista. Onnitteluissa ovat toistu-
neet sanat rohkeus ja haasteellisuus.
– Luonteeltaan turvallisuushakuisellehan 
tämä olisi varmasti kauhistus. Aamulla ei 
välttämättä tiedä ollenkaan, mitä asioita 
tulee päivän mittaan vastaan.
– Mutta ne on vain ratkaistava tavalla tai 
toisella.

Onko hän nyt sitten niin sanotusti elä-
kevirassaan?
– En minä tiedä, eikä tarvitsekaan tietää. 
Aika näyttää, Laukkanen hymyilee.

Hannu Urjanheimo ja Leila Laukkanen Mekrijärven vanhan koulun edustajalla.
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Varsinainen soteuudistus ottaa koville, 
mutta tullee ennen pitkää. Luonnon-

varakeskuksen Itä-Suomessa toteuttama 
Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeessa 
kaivellaan periaatteessa samoja asioita. 
Eurojen tehokasta käyttöä, uusimman tek-
nologian ja tietotaidon käyttöön ottoa, jär-
kevää yhteistyötä, huippulaatua ja miksei 
valinnanvapauttakin.

– Metsäntutkijat ovat yleensä tutki-
neet vaikka puun kasvua, mutta nyt hyp-

Metsäinen ”sote” 
hyppäyttää tietoa 
käytäntöön

pyytetään ihmisiä. Hanke on suunnattu 
metsäalan toiminnan ja ihmisten toimin-
nan kehittämiseen, sanoo Luken erikois-
tutkija Jari Miina.

Miinan mukaan metsäala on hyvin kon-
servatiivinen, kaikki toimijat ottavat uudet 
innovaatiot ja asiat vastaan hirmu varovas-
ti. Tyyliin ensin pitää nähdä, että ne toimi-
vat.

Sitä hankkeessa tehdäänkin maan-
muokkauksen, taimikonhoidon, taimihuol-

Teksti ja kuvat: Vesa Martikainen

Yrittäjä Toni Tahvanainen ajaa 
mieluummin jatkuvatoimista 
laikkumätästyskonetta kuin 
esimerkiksi kaivinkonetta. 
Aivotyötäkin pitää tehdä  
enemmän ja se tuo iloa työhön.

Tällaiseen mättääseen on hyvä istuttaa, 
tuumaavat Luonnonvarakeskuksen tutkija 
Jari Miina ja koneyrittäjä Toni Tahvanai-
nen. Miina etsii Kehityshyppy metsänhoi-
toon -hankkeessa säästöjä metsänhoi-
toon.
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lon ja koneellisen metsänhoidon teemojen 
ympärillä. Kohderyhmänä on koko ketju 
metsänomistajista metsuriin.

– Ei etsitä uusia menetelmiä, vaan tar-
koituksena on saada ihmiset hyödyntä-
mään jo olemassa olevia, tutkittuja ja hy-
viksi havaittuja metsänhoidon menetel-
miä, Miina tiivistää.

ESR-rahoitteinen 2,5-vuotinen hanke 
kestää ensi vuoden syyskuun loppuun. 
Mukana ovat neljä itäsuomalaista metsän-
hoitoyhdistystä ja Tornator Oyj. Hankkeen 
tulokset ovat hyödynnettävissä koko maas-
sa.

Kivennäismaamättäitä  
kuin tuplahelminauhaa

Keskiraskas Timberjack 1110 -metsäkone 
jyrää Juuassa likimain hakkuuaukolla men-
tävää juoksuvauhtia ja kauhaisee jatkuva-
toimisella laikkumätästimellä kahteen ri-
viin kivennäismaamättäitä. Muokattavaa 
aukkoa on 4,7 hehtaaria.
– Pikkaisen seitsemän jälkeen aloitin, nyt 
on muokattu 2,7 hehtaaria, kertoo aamu-
kymmeneltä koneensa pysäyttää maltta-
nut kuljettaja ja Pohjois-Karjalan Metsätyö 
oy:n yrittäjä Toni Tahvanainen Tuupovaa-
rasta.

Metsän uudistaminen taimia istutta-
malla ja teetettynä työnä maksaa keski-
määrin 1 400 euroa hehtaarilta ilman ar-
vonlisäveroa. Ennen vastaavanlaisia tuo-
reiden kankaiden kivennäismaitakin on 
mätästetty kaivurilla, mutta se on selvästi 
hitaampaa. Jatkuvatoimisella mätästyksel-
lä pystytään Jari Miinan mukaan laske-
maan maanmuokkauksen, ja sitä kautta 
metsänuudistamisen kustannuksia rehe-
villä kangasmailla noin sata euroa hehtaa-
rilta. Koneella kääntelee istutusmättäitä 
parhaimmillaan jopa 20 hehtaarille päiväs-
sä.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan 
kenttäpäällikkö Mika Lappalaisen mukaan 
samalla saadaan käytännössä myös ker-
rannaisvaikutus.

– Kun ei ole ylimääräistä muokkausjäl-
keä, niin minimoidaan kivennäismaan pin-
taan tuloa ja alue ei vesotu niin paljon. 
Säästetään myös taimikonhoitotöissä.

Jatkuvatoimisessa mätästimessä on 
kaksi toisistaan riippumatta pyörivää kol-
miteräistä maanmuokkausrullaa. Kuljetta-
jalla on koneen tietokoneessa eri ohjelmia, 
joilla säädellään rullien toimintaa. Rullan 
kolme terää kaivavat vuorotahtiin kiven-
näismaahan kuopan ja tiivistävät esille 
nousseen kivennäismaan istutusmättääk-
si. Tavoitteena on noin 1 800–2 000 mätäs-
tä hehtaarille. Ei liikaa, sillä se lisäisi vain 
pinta-alaa vesottumiselle. Koneella voi 
myös laikuttaa ja konekylvää mäntyä.

laikkumätästys on edelleen soveltuvampi 
maanmuokkausmenetelmä.

Kahdesti sahan  
kanssa taimikkoon

1990-luvun luonnonläheisen metsänhoi-

Silläkin, miten syvään taimen istuttaa, on merkitystä metsänhoidon tulokseen 
ja kannattavuuteen.
Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan mättääseen istutettava kuusen tai pik-

kukoivun taimi tulisi istuttaa niin syvälle, että taimipaakun päälle tulee 5-6 senttiä 
maata.

– Mättäässä taimi pitäisi saada mättään keskellä olevaan humuskerrokseen. 
Käytännössä istutussyvyyden pitäisi olla viittä – kuutta senttiä totutun kolmen 
sentin sijaan.

– Itse asiassa taimien kasvu jopa paranee kun ne ovat syvemmällä. Ja erilaiset 
rouste- ja kuivuusriskit pienenevät, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija 
Jaana Luoranen.

Luorasen mukaan taimen voi istuttaa mättäässä syvemmällekin, mutta kuiten-
kin noin puolet taimen verso-osasta on jäätävä maan päälle.

Koivun osalta on vielä menossa lisätutkimuksia, mutta ensimmäisten havain-
tojen mukaan taimen rankaosan maan alla olosta ei ole haittaa. Enemmänkin 
hyötyä.

– Taimi tekee vain jälkijuuria, ja se lisää samalla juurimäärää, Luoranen kertoo.

Taimet syvälle 
mättääseen
Teksti ja kuva: Vesa Martikainen

Puhdas kivennäismaa ei houkuttele tukkimiehentäitä tekemään tuhojaan. Kasvun 
kannalta kuusentaimi olisi istutettava mättääseen ainakin 5–6 sentin syvyyteen.

Jatkuvatoimisen mätästyksen kohteis-
sa vihreiden havujen tulee kuivahtaa ja tii-
vistyä kesän yli ennen muokkausta ja tai-
mien istutusta. Vihreän hakkuutähteen 
päälle ei synny istutuskelpoisia mättäitä. 
Turvemailla, ja missä on tarvetta aukaista 
ojia, sekä paksukunttaisilla mailla, kaivuri-
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myös kuusen elämänrytmiä.
– Tämän hetken ohje on, että syksyllä 

on turvallisinta aukaista kannet heti kun 
saa taimet.

– Muuten homeriski kasvaa, ja vaikka 
pituuskasvu päättyy elokuun puolivälis-
sä, niin juurten ja läpimitan kasvu jatkuu. 
Samalla myös taimen karaistuminen tal-
veen on käynnissä, ja nämä prosessit tar-
vitsevat valoa, Jaana Luoranen muistut-
taa.

Taimikonhoitokoneet eivät ole vielä lyöneet läpi. Yksi malli on ruuvilla puut katkaiseva 
ja katkotut puut jopa keräävä Cutlink.

Ruotsalainen Bräcke työssään. Hakkuualan havujen on oltava kesän kuivia, jotta 
mättäistä tulee taimille riittävän tiiviitä. 
 

don aikaan yritettiin minimoida taimikon-
hoitokerrat, ja nolla kertaahan on se mini-
mi, Jari Miina tuumaa.
– Eli yritettiin saada taimikonhoito tehtyä 
yhdellä kerralla. Mietittiin missä vaiheessa 
se pitäisi tehdä, että kerta riittäisi.
– Ja sehän ei tuottanut kuin rästejä, unoh-
tui se taimikonhoito.

Miinan mukaan hankkeessa ajetaan 
nyt käyttöön kaksivaiheista taimikonhoi-
toa. Eli sahaillaan ensimmäisen kerran, 
kun taimet ovat vajaan metrin pituisia ja 
poistetaan kaikki lehtipuu. Toisen kerran 
saha laulaa, kun taimet ovat 3–4 metrin 
pituisia. Silloin jätetään se tiheys ja lehti-
puusekoitus, jolla puusto kasvatetaan en-
siharvennusvaiheeseen saakka.

Miinan mukaan kulut eivät välttämättä 
ole juuri sen enempää kuin yhden myöhäs-
tyneen kerran taimikonhoidossa.

– Ja ennen kaikkea, jos ei ole tekijöitä, 
kun kaikki metsurit tekevät niissä rästikoh-
teissa päivätolkulla hehtaaria, niin varhais-
perkaus ja toinen taimikonhoito ovat no-
peampia.

– Silloin samoilla miehillä saadaan 
enemmän hehtaareita aikaiseksi.

Miinan mukaan tämä on se yhtälö, joka 
nyt kiinnostaa niin metsänhoitoyhdistyksiä 
kuin muitakin metsätoimijoita. Eli miten 
saataisiin tehostettua taimikonhoitoa ja 
kasvatettavat taimet eivät tukehtuisi vesa-
kon alle.

Mänty maahan keväällä,  
kuusta syksylläkin

Kevätistutuksesta on istutuskautta jatkettu 
syksyyn ja läpi kesänkin. Myös taimien pak-
kasvarastointi lisääntyy. Näin on saatu pu-
rettua työruuhkia, mutta että kaikki menisi 
kuten pitää, niin esimerkiksi kuusi ja mänty 
vaativat omanlaisen toimintamallin taimi-
huollossa ja istutuksessa.

Männyn istutusaika on keväällä noin 
kesäkuun alkuun saakka. Pakkasvarastoi-
tua kuusta voi istuttaa juhannukseen saak-
ka. Syksyllä taimitarhalta tulleita taimia voi 
istuttaa lokakuun alussakin.

– Mäntyä en ylipäänsä tämän hetken 
tiedolla kauheasti suosittelisi syysistutuk-
siin. Männyllä riskit kasvavat merkittävästi 
jo kesäkuun alun jälkeen, sanoo Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija Jaana Luora-
nen.

Luorasen mukaan männyn pitää saada 
kasvaa kesällä.

– Pituuskasvu päättyy aikaisemmin, 
mutta mänty kasvattaa neulasia ja se vaatii 
aikaa kasvukauden kesäkuun alusta noin 
elokuun puoliväliin.

Suljettu pahvilaatikko voi myös olla uh-
ka taimille etenkin syksyllä. Mänty ei kestä 
pimeää alkuunkaan, mutta pimeä sotkee 

Kustannussäästöjä tavoitellaan myös 
mäntyjen minitaimilla. Luorasen mukaan 
Ruotsissa minitaimet ovat jo laajalti käytössä 
Sundsvallin pohjoispuolella. Meillä pohjois-
osassa maata kymmensenttisiä ja lyhyem-
piäkin taimia jo istutetaan, etelämpänä on 
alkamassa kokeiluja.

Minitaimet kasvatetaan hyvin pienessä 
paakussa, tiheässä ja lyhyemmässä ajassa 
mitä tavan taimet. Säästöä saadaan myös 
taimien kuljetuksessa ja istutustyössä.
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Päivän sana on hiilijalanjälki. Milloin 
metsät ovat hiilensitojia tai -nieluja 

kommentoijasta riippuen. Brysselissä teh-
dään merkittäviä päätöksiä tulevan talven 
aikana. Bio-/metsätaloudessa on suuria 
hankkeita lähdössä liikkeelle, mutta epä-
varmuus linjauksista jarruttaa investointi-
päätöksiä. Välillä tuntuu, että hyvän met-
sänhoidon menetelmillä on aiheutettu 
suoranaista vahinkoa elinympäristölle. 
Tutkijoiden voimakas kahtiajakautuminen 
aiheen ympärillä luo lisäepävarmuutta, ei-
vätkä meidän euroedustajatkaan ole löytä-
neet yhteistä linjaa. Tavallisen metsäyrittä-

Yrittäjämietteitä  
talven kynnyksellä

jän pää menee pyörälle linjauksia pohties-
sa, asiakkaatkin kyselevät kaikenlaista. Yri-
tä siinä sitten toimia metsän parhaaksi. 
Levollista on kuitenkin muistaa, että met-
sät kasvavat edelleen ja vaativat hoitoa 
myös tulevaisuudessa.

Olemme LUVA – Luonnon Varat ry:n 
perustajajäseniä ja mukana Luvan edusta-
jistossa ja hallituksessa. Alkuvaihe on men-
nyt toimintojen yhteensovittamisessa. Jä-
senet ovat olleet jonkun verran hämmen-
tyneitä muuttuneesta tilanteesta. Tiedot-
taminen ei ole onnistunut kaikilta osin, 
mutta tilannetta korjataan koko ajan. Toi-

voisin ”Luva-perheen” kasvavan uusilla jä-
senillä. Näin yhdistäisimme paremmin 
luonto- ja metsäalaa.

Haimme yrittäjiä mukaan metsä- ja 
luontoyrittäjyyden kasvupolkuun. Meidän 
partnereina hankkeessa toimivat Suomen 
metsäkeskus ja Suomen luontoyrittäjyys-
verkosto ry. Kasvu Open tarjoaa mukaan 
lähtevälle yritykselle mahdollisuuden ke-
hittää liiketoimintaa, mukaan valituille yri-
tyksille on tarjolla esimerkiksi kahden päi-
vän maksutonta sparrausta liike-elämän 
asiantuntijoilta. Ohjelmaan pääsee 15 yri-
tystä, kaikki ohjelmaan hakeneet kutsu-
taan lisäksi Kasvupajaan, jossa tarjotaan 
asiantuntijapalveluita yrityksen käyttöön. 
Valinnat ovat loppusuoralla lehden ilmes-
tymisen aikoihin.

Yrittäjien jäsenmäärä kasvaa edelleen. 
Tulevan vuoden painopisteinä ovat muun 
muassa edunvalvonta ja uusien jäsenetu-
jen hankinta. Liityimme lokakuussa FSC:n 
talouskamarin jäseneksi. Näin olemme 
mukana vaikuttamassa molempien sertifi-
ointijärjestelmien päätöksenteossa. On 
parempi vaikuttaa sisältäpäin kuin huudel-
la ulkoa!

Lopuksi hieman henkilökohtaista asiaa. 
Yrittäjälle pääomasta luopuminen on 
yleensä hyvinkin vastenmielistä, mutta tä-
nä vuonna löysin osa-alueen, josta luopu-
minen ei ole aiheuttanut negatiivisia aja-
tuksia. Kysymys on painonpudottamisesta. 
Tammi-marraskuun välillä paino on tippu-
nut 20 prosenttia alkuperäisestä. Yhtäkään 
kiloa ei ole ikävä!

Tuomo Turunen 
puheenjohtaja 
METO Metsäalan Yrittäjät ry
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Suurin osa teuraista on vasoja, joiden 
liha on mureaa ja maukasta. Lihan erin-

omaisen laadun ja eettisten tuotanto-olo-
jen ansiosta poronlihalla on olleet hyvät 
markkinat. 

Perinteisesti porot on teurastettu ero-
tuspaikoilla, joissa ihmiset ja eläimet olivat 
ulkona syyssäiden armoilla. EU:hun liitty-
misen jälkeen paliskunnat rakensivat poro-Karoliina Majuri ja Kirsi Muuttoranta, Lapin ammattikorkeakoulu

Lappilaista 
sadonkorjuuta luonnosta
Poro on Lapin imagoeläin. Matkailu hyötyy porosta, vaikka  
perinteinen porotalous perustuu lihantuotantoon. Porovuosi 
alkaa keväästä, jolloin vasat syntyvät. Satoa korjataan syksyllä, 
kun poroerotuksissa teuraseläimet erotetaan siitokseen  
jätettävistä eläimistä. 

Kuva: Kalle Santala

 Faktoja Lapin AMK:n porotalousopinnoista:

 • porotaloutta voi opiskella mm. Lapin ammattikorkeakoulussa
 •  Lapin ammattikorkeakoulussa agrologikoulutukseen sisältyy pakollisia porotalousopintoja 15 opintopistettä
 •  lisäksi voi opiskella 20 op ammattiopinnoissa porotaloutta, porotalouden perusharjoittelu 10 op, erikoistumisharjoittelu  
  20 op ja opinnäytetyö 15 op.
 • kaikkiaan porotalouteen liittyviä opintoja Lapin amk:ssa voi agrologiopintoihin sisältyä 80 opintopistettä
 • lisäksi monissa muissakin opintojaksoissa opiskelija voi tarkastella opiskeltavaa asiaa porotalouden näkökulmasta
 • Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa on ruvettu kehittämään väyläopintoja poronhoito-opiskelijoille
 • jatkossa toisen asteen opiskelijat voivat jo toisen asteen tutkintoa suorittaessaan opiskella agrologitutkintoon liittyviä opintoja,  
  jolloin he ammattikorkeakoulussa voivat siirtyä suoraan toiselle vuosikurssille
 • keskimäärin 30 % opiskelijoista valitsee porotalouden pääaineeksi (aloituspaikkoja Lapin AMK:n agrologikoulutuksessa   
  vuosittain 15)
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teurastamoita, joissa teurastaminen ta-
pahtuu siististi sisätiloissa. 

– Lihan hygieeninen laatu on parantu-
nut huimasti teurastamo-olosuhteissa, to-
teaa hirvieläintautien dosentti Sauli Laak-
sonen. 

Paliskuntain yhdistyksen Kari Henttu-
nen kertoo, että poromiehet ei halua enää 
palata kenttäteurastukseen.

– Onhan se ihan eri teurastaa sisätilois-
sa, joissa on hyvät pesumahdollisuudet ja 
valaistus. Ei kukaan halua palata teurasta-
miseen ulkona pakkasessa.

Poroteurastamot 

Suomessa on paliskuntien tai niiden osak-
kaiden omistamia poroteurastamoita kaik-
kiaan vajaa parikymmentä. Niistä eteläisin 
on Pudasjärvellä ja pohjoisin Utsjoella. 

Sauli Laaksonen kertoo, että porojen 
kuljettaminen teurastamoille on lihan laa-
dun kannalta tärkeä vaihe. Useat teurasta-
mot eri puolilla poronhoitoaluetta mah-
dollistavat lyhyet eläinkuljetukset. 

– Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa 
teurastustoimintaa, toteavat Laaksonen ja 
Henttunen yhteen ääneen. 

Itse poroteurastamo ei juuri eroa muis-
ta teurastamoista, vaan toiminta on am-
mattimaista, vaikka teurastajina ovat poro-
miehet itse. Eläinlääkäri tarkastaa kaikki 
porot elävinä ja teurastuksen jälkeen jokai-
sen ruhon ennen kuin lihat voidaan luovut-
taa teurastamosta. 

Porotalous on perinteinen elinkeino. 
Sen vuoksi poromiehillä on edelleen mah-
dollisuus myös suoramyyntiin, jolloin asia-
kas voi hakea lihansa joko erotusaidalta tai 
porotilalta. Poromiehillä on myös erilaisia 
lihanjalostuslaitoksia, joissa lihan jalostus-
astetta nostamalla saadaan lihasta parem-
pi tuotto ja korvausta omalle työlle. 

Laadun varmistus

Elinkeino haluaa varmistaa poroteurasta-
moiden hyvän toiminnan tason. Tänä 
vuonna alkoi Lapin ammattikorkeakoulun 
hallinnoima Porukkaoppi-hanke, jossa po-
roteurastamoiden toimintaa kehitetään 
edelleen. Kehitystyössä ovat mukana myös 
Paliskuntain yhdistys ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskus. Eri teurastamoiden hyvät 
käytänteet dokumentoidaan ja niiden pe-

 Infolaatikko poronlihasta:

 • Poronlihan tuotanto vajaa kaksi miljoonaa kiloa vuosittain 
 • Poronlihan myynnin sesonkiaikaa on syksy 
 • Vähärasvainen ja maukas liha 
 • Lapin Poron lihalla, Lapin Poron kuivalihalla ja Lapin Poron kylmäsavulihalla  
  on suojattu alkuperänimitys (SAN) 
 • Poronkäristys on tunnetuin pororuoka. Muita ruokia osoitteessa 
  www.pororeseptit.fi

Kari Henttunen (vas) ja Sauli Laaksonen ovat poronlihantuotannon asiantuntijoita. 
Kuva: Karoliina Majuri

Suurin osa lihasta tulee puolivuotiaista vasoista, jotka ovat kasvaneet täysin luonnon-
laitumilla. Kuva: Karoliina Majuri
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rustella rakennetaan yksilöityjä koulutuk-
sia poromiehille. Lisäksi hanke kouluttaa 
uusia poroteurastajia linjalle. 
Kari Henttunen näkee hankkeen erittäin 
positiivisena.

– Porojen teurastus hoidetaan hyvin 
paikallisesti ilman suurta vaihtuvuutta työ-
voimassa. Poromiehen syksy on niin kiirei-
nen, ettei hän ehdi vierailla muilla teuras-
tamoilla katsomassa toisten toimintatapo-
ja. Siksi on hyvä, että toimintamalleja käy-
dään läpi sesongin ulkopuolella, hän 
sanoo.

Poronliha, luonnosta lautaselle

Janne Mustonen, poromies Poikajärven 
paliskunnasta Sodankylästä tuntee poron-
lihan laatuun vaikuttavien tekijöiden mer-
kityksen tuotannon eri vaiheissa. 

– Poronhoidossa täytyy mennä poron 
ehdoilla. Poroille ei saa aiheutua stressiä, 
sillä se näkyy heti lihan laadussa. Poro elää 
puolivillinä luonnossa, joten eläinten mah-
dollisimman vähäinen käsittely edistää po-
ron hyvinvointia ja sitä kautta myös lihan 
laatua, Janne Mustonen summaa.

Ennen teurastusta stressiä kokeneen 
poron lihan pH ei laske riittävästi, jolloin 

seurauksena on laadultaan heikko, kylmä-
savustukseen kelpaamaton raaka-aine. 

– Kun poroja kootaan syksyllä erotuk-
siin, tulee niiden liikuttelun tapahtua rau-

Kuva: Kalle Santala

Poromies Janne MustonenMETSÄMIESTEN SÄÄTIÖN
APURAHAT VUODELLE 2018

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2018 apurahoja 
1,5 miljoonaa euroa rahoitusstrategiansa mukaisiin kohteisiin, 
joita ovat:
  • tutkimus,
  • koulutus,
  • hyvinvointi,
  • viestintä ja
  • metsäkulttuuri.

Tarkemmat tiedot apurahojen suuntaamisesta sekä hakuohjeet 
saa osoitteesta www.mmsaatio.fi >Apurahan hakeminen. 
Siellä on myös linkki apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä 
Kasööriin, jota kautta apurahat haetaan 1.12.2017-31.1.2018.

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja 
työryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. 
Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan 
hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa 
apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen.

Apurahojen myöntämisestä päätetään maaliskuussa. Ensim-
mäiset sopimusten mukaiset vuoden 2018 apurahat on mah-
dollista maksaa huhtikuussa.

Ihminen ja metsä

hallisesti poroja painostamatta. Varsinai-
sen käsittelyn täytyy tapahtua kuitenkin 
riittävän ripeästi, jotta porojen erotusai-
dassa viettämä aika jäisi mahdollisimman 
lyhyeksi, Janne Mustonen jatkaa.

Mustonen on osakkaana Osuuskunta 
Kota-Porossa, jossa poromiehet teurasta-
vat, leikkaavat ja jalostavat itse myyntiin 
menevän poronlihan.

– Kiire on suurimpia lihan laaturiskejä 
aiheuttava tekijä teurastamolla. Opituista 
huonoista rutiineista tulee myös päästä 
eroon. Omaa teurastustoimintaa tulee 
säännöllisesti arvioida ja kehittää lihahy-
gienian turvaamiseksi, Janne Mustonen 
kertoo. 

– Työssäni näen koko poron elämän-
kaaren ja lihan käsittelyn vaiheet ennen 
lihan päätymistä lautaselle. Se kokonaisku-
va tuo ymmärryksen siihen, miten lihan-
tuotannon jokainen vaihe vaikuttaa siihen, 
että tuloksena on se luksustuote, mitä po-
ronliha parhaimmillaan on. 
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Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulussa (XAMK) metsäta-

lousinsinööriksi opiskeleva Siiri Niinivirta 
on iloisesti yllättynyt. Posti on vastikään 
tuonut kutsun Presidentinlinnan itsenäi-
syyspäivän vastaanotolle. 

Kutsu linnaan tuli Me-säätiön avustuk-
sella. Säätiön tehtävänä on vähentää las-
ten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja 
tehdä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. 
Säätiö etsi syksyn aikana nuoria, jotka ovat 
omalla toiminnallaan edistäneet toimin-

METSÄOPISKELIJA SAI KUTSUN LINNAN JUHLIIN

taympäristössään myönteistä ja kannusta-
vaa toimintakulttuuria. Eli tehneet raken-
tavaa yhteistyötä kaikkien kanssa ja yhteis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Siiri Niinivirta on aktiivinen järjestötoi-
mija monella saralla. Hän on työskennellyt 
valtakunnallisen MEOL – Metsäalan Opis-
kelijat ry:n hallituksessa ja siellä Konkelo-
lehden päätoimittajana. Suomen Partiolai-
sissa Niinivirta oli suunnittelemassa Roihu-
suurleiriä, joka pidettiin menestyksekkääs-

ti Evolla vuonna 2016 ja osallistujia oli noin 
17 000.

– Olin järjestämässä MEOL – Metsä-
alan Opiskelijat ry:n Talvikisoja 2017, joissa 
pidettiin myös Suomen Metsäurheiluliiton 
SMUL:n metsäopetuksen talvimetsätaitoi-
lun SM-kisat. Yhteistyötä tehtiin muun mu-
assa paikallisen opiskelijajärjestö Nila – 
Mikkelin metsätalousinsinööriopiskelijat 
ry:n kanssa. 

Me-säätiöltä ei etukäteen kerrottu, mi-
tä valituille nuorille on luvassa. Vasta jälki-
käteen, kutsujen jo kolahdettua postilaa-
tikkoon, selvisi, miten ansioituneita nuoria 
muistetaan – kutsulla itsenäisyyspäivän 
juhliin. Jokaisesta maakunnasta on valittu 
kaksi edustajaa, mies ja nainen. Niinivirta 
lähtee Etelä-Savon maakunnan edustajana 
tervehtimään presidentti Sauli Niinistöä, 
puoliso Jenni Haukiota ja juhlistamaan 
100-vuotiasta Suomea.  

– Tiedän kuka ilmiantoi minut, kun 
nuoria haettiin, hymyilee Niinivirta, mutta 
pitää salaisuuden tietonaan. 

– Erityisen paljon koko jutussa mieltäni 
lämmittää se, että kaverit ovat ajatelleet 
minun sopivan kuvaukseen, jolla nuoria 
maakunnittain etsittiin, hän jatkaa.

Juhlissa on ainakin yksi tehtävä luvassa: 
– Kaverit ovat pyytäneet pitämään niin 

partion kuin metsäalankin lipun korkealla 
ja näinhän se on tehtävä tällaisen tilaisuu-
den eteen sattuessa, hän naurahtaa.

Tekstit ja kuvat: Tiina Eklund

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUDET EVOLLA

Evon opiskelijat juhlivat tyylikkäästi 
100-vuotiasta Suomea 5. joulukuuta.
– Aloitimme lokakuussa juhlien suun-

nittelun. Luvassa on puheita, maljan koho-
tus 100-vuotiaalle Suomelle ja itsenäisyys-
päivälle, sekä 12 henkisen mieskuoron 
esiintyminen. Näiden jälkeen on illallinen 
ja tanssiaiset live-bändin säestämänä.

Näin kertoo Roosa Peltonen, 3. vuosi-
kurssin metsätalousinsinööriopiskelija 
Evolta. Hän on juhlista päävastuussa, mut-
ta saa apua Evon Metsäpojat ry:ltä sekä 
rahoitusta Eerola-säätiöltä.

– Juhlat ovat kuin omat pienet Linnan 
juhlat ja pukeudumme sen mukaan, juhla-
vasti. Ihanaa vaihtaa arjen kumisaappaat 
korkokenkiin, iloitsee Peltonen.

Juhlaan osallistuvat koulun opiskelijat, 
henkilökuntaa, sekä lisäksi on kutsuttu 
muutamia kunniavieraita. Ilmoittautuneita 

on noin 75 henkilöä. Peltosen mukaan juh-
lia odotetaan kovasti.

– Viimeisimpiä isoja juhlia vietettiin 
elokuussa 2015, kun Evon Metsäpojat ry 
täytti 100 vuotta. Noihin juhliin emme va-

litettavasti ehtineet osallistua. Nyt on mitä 
parhain syy pitää isot juhlat. Uskon, että 
tulee ihana ilta ja ikimuistoiset juhlat, Pel-
tonen summaa.
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PEFC Suomen markkinointipäällikkö Ju-
ha Uppa on ollut kiireinen mies viime 

viikot. Maailman laajimman metsäsertifi-
ointijärjestelmä PEFC:n kansainvälinen ko-
kousviikko pidetään Suomessa ja Pohjois-
maissa nyt ensimmäistä kertaa.

– Kansainvälinen metsäsertifiointiorga-
nisaatio PEFC järjestää kokousviikon vuo-
sittain, mutta nyt ensimmäistä kertaa Suo-

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

Suurin kokous kautta aikojen

PEFC:N KANSAINVÄLINEN 
KOKOUSVIIKKO SUJUI 
TYYLIKKÄÄSTI SUOMESSA
PEFC Suomi järjesti historian ensimmäisen kansainvälisen kokousviikon Suomessa 13–17. marraskuu-
ta. Osallistujilta tuli kiitosta järjestelyistä - ja heidän mukaansa Suomi on hyvin eksoottinen maa.

messa ja Pohjoismaissa. Kokous on myös 
suurempi kuin koskaan aikaisemmin, ker-
too Uppa.

– Kokousviikon aikana pidetään yleis-
kokous ”General Assembly” ja PEFC:n kan-
sainvälinen johtoryhmä kokoontuu. Viikon 
aikana on lisäksi tarjolla kaikille kiinnostu-
neille avoimia sidosryhmätilaisuuksia, joi-
hin toivomme paljon osallistujia ja moni-

puolista keskustelua, sanoo Uppa.
Kokousviikon aiheeksi on valikoitunut 

älyteknologia ja miten sillä voidaan helpot-
taa sertifiointia.

– Sidosryhmäseminaareissa kuullaan 
asiantuntijoiden alustuksia älyteknologias-
ta ja järjestetään työpajoja. Pohditaan sitä, 
miten älyteknologia auttaa turvaamaan 
kestävän metsätalouden, Uppa selventää.

Kehitysjohtaja Sarah Price kehuu PEFC Suomen työtä kokousviikon järjestämisessä: ”Viikko on ollut upea – Fabulous! Olemme 
saaneet paljon sidosryhmiä mukaan tilaisuuksiin.”
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Kokousvieraille on tarjottu mahdolli-
suus tutustua metsien monikäytön paris-
sa toimiviin suomalaisiin sidosryhmiin.  
Kokoushotellissa esillä ovat muun muassa 
Suomen Partiolaiset, Suomen Latu ja Suo-
men metsäkeskus.

– Loppuviikosta kokousedustajat mat-
kustavat tutustumaan Keski-Suomen met-
siin ja metsätalouteen, sekä pääsevät vie-
railemaan uudessa Äänekosken biotuote-
tehtaassa, kertoo Uppa.

Suomalaisia valittiin  
päättäviin elimiin

Yleiskokous päätti henkilövalinnoista. Suo-
men edustajia valittiin kansainväliseen hal-
lintoon kaksi: Esa Härmälä kolmihenkiseen 
nimitysvaliokuntaan valmistelemaan joh-
tokuntanimityksiä ja toiselle kolmivuotis-
kaudelleen kansainväliseen johtoryhmään 
Riikka Joukio Metsä Groupista.

– Olen todella iloinen siitä, että Suo-
men PEFC-kokous on historian suurin ja se 
on erittäin hyvin järjestetty. Osallistujina 
on sekä jäseniä, että sidosryhmiä. Ulko-
maalaiset ovat olleet todella kiinnostunei-
ta näkemään suomalaista yksityismetsäta-
loutta ja pohjoismaista metsää. Olemme 
heidän mukaansa eksoottisia, kertoo Riik-
ka Joukio.

Kansainvälisen johtoryhmän kokouksia 
on vuosittain kolme, joista yksi pidetään 
kansainvälisen PEFC-viikon aikana. 

– Hallituksessa valmistelemme strate-
gian ja seuraamme sen toteutumista, sekä 
muun muassa hyväksymme eri maiden 
PEFC-standardit. Niiden tulee olla PEFC:n 
meta-standardin mukaisia. Meta-standar-
dilla tarkoitetaan yleistä PEFC-standardia, 
eräänlaista sateenvarjoa, jonka tulee to-
teutua maakohtaisia standardeja tehtäes-
sä, selventää Joukio.

Meta-standardi päivitetään viiden vuo-
den välein ja prosessi on paraikaa käynnis-
sä.

– Minusta PEFC:ssä on erityisen hienoa 
se, että kriteereissä on huomioitu hyvin 
ekologisia, sosiaalisia ja talouden näkökoh-
tia. Työntekijöiden oikeuksiin ja turvalli-
suuteen on paneuduttu erityisen hyvin – 
myös muihin sertifiointijärjestelmiin näh-
den, painottaa Joukio.

Hallitukseen on haluttu erilaisia toimi-
joita. On esimerkiksi metsänomistajien ja 
työntekijöiden edustajia, metsäsektorin 
yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä.

– PEFC:n vahvuus on siinä, että kuunte-
lemme aidosti eri sidosryhmiä. Olemme 
maltillinen, avoin ja osallistava toimija. Ha-
luamme keskustelua ja yhteistä näkemys-
tä, sanoo Joukio.

PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa teki suuren työn kansainvälisen 
kokousviikon järjestelyissä. Kokonaisuus oli onnistunut ja sai kiitosta osallistujilta.
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PEFC –Programme for the 
Endorsement of Forest  
Certification

 PEFC on maailman johtava metsä- 
 sertifiointijärjestelmä, joka tukee  
 kestävää metsänhoitoa. Ryhmäserti- 
 fiointimahdollisuus tukee pien- ja 
 perhemetsänomistajien liittymistä  
 PEFC:hen.

 PEFC on itsenäinen, sitoutumaton ja  
 tuottoa tavoittelematon organisaatio,  
 joka tukee kestävää metsänhoitoa  
 kahdella tavoin:
 • Kestävän metsänhoidon sertifikaa- 
  tin saajan pitää hoitaa metsiään 
  ekologisten, ekonomisten ja 
  sosiaalisten vaatimusten 
   mukaisesti – ihmiset, planeetta ja 
  tuotto tasapainottaen.
 • Chain of Custody-järjestelmä 
  dokumentoi puun alkuperäketjun 
  kannolta lopputuotteeksi.

 PEFC:n jäsenkunta koostuu 49 maan 
 kansallisista organisaatioista, 28 
 kansainvälisestä sidosryhmäjäsenestä 
 ja viidestä muusta jäsenorganisaati- 
 osta.

 PEFC:n kansainvälinen kokousviikko 
 pidettiin Helsingissä 13.–17. marras- 
 kuuta. Ensi vuonna kokousviikko 
 pidetään Genevessä Sveitsissä.

 Lisätietoja: https://pefc.org 

PEFC on läpinäkyvä organisaatio

Kansainvälisen PEFC:n kehitysjohtaja Sa-
rah Price on työskennellyt metsäalalla 15 
vuotta, joista kahdeksan PEFC:ssä Gene-
vessä. Hän on organisaation toimintata-
paan oikein tyytyväinen.

– Olemme avoin ja läpinäkyvä organi-
saatio. Haluamme ylläpitää keskustelua 
kaikkien sidosryhmien kanssa. Mitä laa-
jemmin asioista keskustellaan, sitä enem-
män uusia ajatuksia saadaan, Price toteaa.

Hän on tyytyväinen siihen, että PEFC 
on jälleen saanut uusia kansalaisjärjestöjä 
mukaan toimintaansa. Ja PEFC Suomen 
järjestämä kokousviikko on ollut menestys. 

– Viikko on ollut upea - Fabulous! Pal-
jon keskustelua ja paljon sidosryhmiä mu-
kana.

Pricen mukaan seuraava PEFC-kokous-
viikko tullaan pitämään ensi vuonna Gene-
vessä Sveitsissä, missä PEFC:n kansainväli-
nen toimisto sijaitsee. Riikka Joukio valittiin PEFC:n yleiskokouksessa toiselle kolmivuotiskaudelle kansainväli-

seen johtoryhmään. Myös suomalainen Esa Härmälä valittiin merkittävään toimeen 
– yhdeksi nimitysvaliokunnan kolmesta jäsenestä.
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Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

EDUNVALVONTABLOGI

Liittokierroksen ensimmäisistä ratkai-
suista on päästy yhteisymmärrykseen. 

Ensimmäinen sopimus syntyi teknologiate-
ollisuuteen. Kemianteollisuudessa oli jo 
kerran neuvottelutulos, mutta työntekijä-
puoli sitten loppujen lopuksi hylkäsi ratkai-
sun. Paperiteollisuuden ratkaisu on nyt 
myös hyväksytty. Valtakunnan sovittelijan 
toimistolla on jo käyty muutaman kerran, 
mutta kaikki toistaiseksi syntyneet ratkai-
sut ovat olleet samaa tasoa, eli karkeasti 
sanottuna 3,2 % korotuksia kahdelle vuo-
delle. Sopimusten tekstiratkaisut ovat tois-
taiseksi korostuneet monella tavalla, ky-

seessä ovat olleet lähinnä kysymyksiä so-
pimusten soveltamisalasta ja töiden ul-
koistamisesta.  

Kuitenkin vielä tässä vaiheessa hyvin 
pieni osa koko työmarkkinakentästä on uu-
sien ratkaisujen piirissä. Tärkeitä teollisuu-
den osia puuttuu, samoin kokonaan palve-
lualat yksityisellä sektorilla. Puhumatta-
kaan julkisesta sektorista, eli kunta ja val-
tio. Monessa paikassa mietitään vielä 
vasta neuvottelujen tavoiteasetantaa. Liit-
tokierroksen edetessä syntyy koko ajan 
tarkempi kuva missä mennään ja tuleeko 
esimerkiksi korotustasot pysymään samal-
la tasolla ensi vuoden tammikuun loppuun 
asti.

Meton sopimusaloilla ovat nyt jo neu-
vottelut alkaneet. Kartoitusvaihe on ohit-
tumassa ja on päästy keskustelemaan esi-
merkiksi tekstimuutostarpeista. Varsinkin 
toimistotasolla tehdään nyt neuvottelu-
työtä, jotta pohjat olisivat mahdollisim-
man kestävät tammikuussa, kun ratkaise-
vat viikot ovat meillä edessä. Pyrimme ak-
tiivisesti pitämään sopimusalojen jäseniä 
ajan tasalla. Toisaalta pyrimme välttämään 
turhaa postia, vaan kerromme asioista sil-
loin, kun on jotain kerrottavaa. 

Jos on kysyttävää neuvotteluista tai 
viestiä neuvottelijoille kannattaa olla yhte-
ydessä Meton toimistoon, lähinnä sopi-
musalasta vastaavaan asiamieheen, tai 
oman sopimusalan neuvottelukunnan jä-
seniin.

Liittokokouksessa valitun uuden halli-
tuksen ensimmäinen kokouspäivä on ta-

kanapäin. Kokous käytiin rakentavassa ja 
keskustelevassa hengessä. Hallituksen var-
sinaisista jäsenistä noin kolmasosa vaihtui, 
joten uusia ajatuksia tulee myös työsken-
telyyn. Tämä on välttämätöntä, koska jär-
jestömaailmassakin sanonta ”vierivä kivi ei 
sammaloidu” on todella paikkansa pitävä. 

LUVA – Luonnonvarat ry, eli meidän yh-
teistyöjärjestö luonnonvara-alan asiantun-
tijoille, kehittyy koko ajan ja työmuodot 
tarkentuvat viestinnässä, yhteiskuntavai-
kuttamisessa sekä koulutuspolitiikassa. 
Henki on myös Luvassa erinomainen ja vai-
kuttamisen yhteistyö luonnonvara-alalla 
asiantuntijoiden ja osaajien hyväksi tulee 
kehittymään tulevina vuosinakin. Luva tuli 
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan yhdistä-
mään järjestöjen voimia monessa asiassa. 
Ensimmäiset kaksi toiminnan vuotta ovat 
kohta takanapäin ja joulukuussa on Luvan 
edustajien kokous, jossa linjataan järjestön 
ja toiminnan suuntaa sekä tehdään henki-
lövalinnat seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Kiitän luottamuksesta uudelleen valinnan 
johdosta Meton puheenjohtajaksi. 

Toivotan kaikille Meton jäsenille 
Rauhallista Joulua ja 
Antoisaa Uutta vuotta! 
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Tapaan helsinkiläisessä kahvilassa Bo-
real Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki 

Nivalan. Hän on juuri palannut viikon kes-
täneeltä työmatkalta Kiinasta.
Nivala teki työuransa Suomen metsäkes-
kuksessa ja toimi yritysten asiakasneuvoja-
na. Työura ei ole ollut kuitenkaan tavan-
omainen. Kun matkan varrella on etsitty 
vastuunkantajaa, on Nivala ottanut haas-
teen vastaan.

Teksti: Tiina Eklund, kuvat: Tiina Eklund ja Heikki Nivala

Kemijärven junakapinan ja massaliikkeen 
puheenjohtaja, Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja

MIES JOKA MENI  
LÄPI HARMAAN KIVEN
Lukuisat vastoinkäymiset ovat koetelleet Kemijärveä, mutta  
asukkaat ovat aina nousseet taistelemaan tulevaisuutensa puo-
lesta Itä-Lapissa. Kansalaisjoukkoja on johtanut luotettu mies – 
Heikki Nivala. Hän tavoittelee väsymättä kemijärveläisille onnea 
ja menestystä.

Luottamustoimi vei politiikkaan

Kemijärvellä jääkiekkoseura oli toistakym-
mentä vuotta suunnitellut hallin rakenta-
mista. Nivala pyydettiin apuun.
– Pyysivät seuran puheenjohtajaksi. Sanoi-
vat, että jäähalliasia pitäisi jotenkin ratkais-
ta. Silloin meillä oli vanha rättihalli. Aloim-
me kerätä rahoitusta ja talkooryhmää, ker-
too Nivala.

Kaupunki lahjoitti hallille tontin, mutta 
epäili hanketta.

– Moni talkoohalli on jäänyt kesken. 
Me rakensimme hallin merkittävällä tal-
kootyöosuudella. Se on kokoluokkansa 
hienoin halli Suomessa – ja viimeistä listaa 
myöden valmis, sanoo Nivala.

Talkootyöllä tehty halli haluttiin säilyt-
tää hyvässä kunnossa. Ratkaisu oli jälleen 
yhdessä tekeminen.

– Hallimme valmistui vuonna 1998. Sii-
vous sälytettiin joukkueille. Annettiin pieni 
korvaus ja samalla vastuu. Jokainen huo-
lehtii, ettei halli mene pilalle ja rikkoja 
myös korvaa. Jos vieras joukkue tuli ja rik-
koi jotain – lähetimme laskun perään. No-
peasti muualla totesivat, ettei Kemijärvellä 
rikota mitään, kertoo Nivala.

Halliprojektin myötä ihmiset pyysivät 
Nivalaa lähtemään mukaan politiikkaan. 
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MIES JOKA MENI LÄPI  
HARMAAN KIVEN

Nimi: Heikki Nivala
Syntynyt: 3.5.1953
Kotipaikka: Kemijärvi
Koulutus: metsätalousteknikko 
(Kullaa, Pori), ”lyhyt koulutus, työ on 
opettanut”

Työtehtäviä: 
– Metsäkeskus Lapin/Koillis-Suomen 
luottamusmies 1978–2016 
– Suomen metsäkeskuksen pääluot-
tamusmies 1989-2016 
– Suomen metsäkeskuksen johtokun-
nan jäsen 2012–2016 
- Jäi eläkkeelle Suomen metsäkeskuk-
sesta (asiakasneuvoja, yritykset) 
keväällä 2016

Politiikka:
– Politiikassa mukana vuodesta 2000 
alkaen, alkuun sitoutumaton 
- Valittiin kaupunginhallituksen 
puheenjohtajaksi vuonna 2002, 
minkä jälkeen liittyi Keskustan 
jäseneksi 
– Toimi suuren osan poliitikko-ajas-
taan Kemijärven kaupunginhallituk-
sen tai valtuuston puheenjohtajana 
– Kemijärven kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana ilmoitti jättävänsä 
kaikki luottamustoimet (12.2.2016) ja 
keskittyvänsä Kemijärven biojalosta-
mohankkeen kehittämiseen

Työmaalla siihen aikaan, kun Heikki ehti 
vielä maastoon.

Kuusamon Nilon koulun 2. luokan 
luokkakuva. Heikki toisella rivillä  
vasemmalla.

Heikin ensimmäinen auto. Tämä oli sitä 
mallia, missä ”tankattiin öljyä ja samalla 
tarkastettiin bensa”.

Kemijärven sellutehdas lakkautuksen jälkeen. Lähde: Wikipedia Commons.



LUONNON VARASSA   20   JOULUKUU 6/17

MUUTA TOIMINTAA

• Käsikirjoittaja ja ohjaaja Kari Väänä-
nen aloittaa ”Taivaan Tulet” tv-sarjan 
kuvaukset Kemijärvellä 2005. Hän halu-
si tuoda kovia kokeneelle kaupungille 
hyvää ja luoda positiivista henkeä. Sal-
comp yhtiön tuotannon lopetus vuonna 
2004 vei 500 työpaikkaa Kemijärveltä. 
Tämä aloitti kaupungille onnettomuuk-
sien sarjan, jota seurasi junaliikenteen 
lopettamisyritys, sekä Stora Enson sel-
lutehtaan lopetus. Sarjan ensimmäisen 
kauden jaksot esitettiin TV2:lla vuonna 
2007. Viimeiset osat kuvattiin 2013.
• Kemijärveläiset ovat toimineet yhdes-
sä laajalla rintamalla eri ihmisten osaa-
mista hyödyntäen. Kemijärven tapahtu-
mista on tehty internet-sivuja, wikipe-
dia-tiedostaja ja tutkimuksia.

KEMIJÄRVEN MASSALIIKE 
31.10.2007 – 27.4.2008
• 25.10.2007 Stora Enso ilmoittaa 
lopettavansa Kemijärven sellutehtaan 
toiminnan kesäkuun 2008 loppuun 
mennessä.
• 26.10.2007 Paperiliiton Kemijärven 
osasto n:o 84 ry. ilmoittaa julkilausu-
massaan paheksuvansa päätöstä, 
koska tehdas sijaitsee keskellä voimak-
kaasti kasvavaa raaka-ainetta, tehdas 
on hyvässä toimintakunnossa ja 
täyttänyt 13 prosentin tuottotavoite-
vaateen vuodesta 1999.
• 31.10.2007 Kemijärven massaliike 
perustetaan Kemijärven kaupungin 
valtuustosalissa. Se on kansanliike, 
joka vastustaa Stora Enson Kemijärven 
sellutehtaan lakkauttamista. Kansan-
liikkeen johtajana toimii Kemijärven 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Heikki Nivala.
• 3.1.2008 Kemijärven massaliike 
valtaa sellutehtaan vastustaakseen sen 
lakkauttamista.
• 4.2.2008 massaliike järjestää 
mielenosoitusmarssin Helsingissä 
eduskuntatalolle. Pohjoisesta tulee 
mukaan 600 mielenosoittajaa ja 
pääministeri Matti Vanhaselle luovute-
taan 28 000 hengen adressi tehtaan 
jatkumisen puolesta.
• 27.4.2008 Kemijärven sellutehdas 
suljetaan.

Lisätietoja: fi.wikipedia.org ja Niemelä, 
Mikko 2010: Taistelu tehtaasta. Pro 
gradu -tutkielma, 105 s. Tiedotusopin-
laitos, Tampereen yliopisto.

ressi johti junakapina- kansanliikkeen pe-
rustamiseen ja Nivalaa pyydettiin kansa-
laisliikkeen puheenjohtajaksi. 

– Kaikki alueen ihmiset olivat kapinassa 
mukana. Ketkä eivät olleet aktiiveja, olivat 
mukana yhdistysten kautta. Kaikki saivat 
tulla mukaan – aina Savukosken Marttayh-
distyksestä alkaen. Meitä oli kaikkiaan 
8500, muistelee Nivala.

Nivalalle junakapina oli todellinen kou-
lu. 

– Huomasimme, että päätökset eivät 
kestä minkäänlaista ristiriitaa, vaan niiden 
pitää olla 100 prosenttisen yksimielisiä. 
Siksi kaikki saivat tulla mukaan ja pienillä 
yhdistyksillä oli sama äänimäärä kuin isoil-
lakin. Asiat keskusteltiin lävitse, idea jalos-
tui, eikä asioista jouduttu äänestämään. 
Jos yksimielisyyttä ei syntynyt, asia valmis-
teltiin uudelleen. Muuten meidän olisi käy-
nyt huonosti, toteaa Nivala.

– Kaikkiaan junakapina oli monivaihei-
nen juttu. VR kertaalleen lopetti yönjunan. 
Ja esitti vaihtoehtoja, että juna olisi kiertä-
nyt Itä-Suomen kautta, mihin olisi mennyt 
todella pitkä aika, kertoo Nivala.

VR uusi tuolloin junanvaunujaan. Uu-

– Lähdin sitoutumattomana mukaan 
kunnallisvaaleihin vuonna 2000 ja minut 
valittiin. Pari vuotta politiikassa oltuani 
pyydettiin, että asettuisin ehdolle kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajaksi, mutta 
minun tulisi olla Keskustan jäsen. Minut 
valittiin sitoutumattomana puheenjohta-
jaksi vuonna 2002, minkä jälkeen liityin 
Keskustan jäseneksi.

Junakapinan johtaja

Ensimmäinen isku oli, kun matkapuhelin-
ten latureita valmistava Salcomp Oy päätti 
lopettaa tehtaansa Kemijärvellä ja siirtää 
tuotannon Kiinaan vuonna 2004. Tehdas 
oli työllistänyt jopa 600 henkeä. Seuraa-
vaksi alkoi Kemijärven junaradan alasajo.

– Vuonna 2006 tuli päätös, että Rova-
niemi-Kemijärvi -rataa ei korjata tai säh-
köistetä ja henkilöyöjunaliikenne loppuu. 
Olimme nähneet, miten muualla oli toimit-
tu, ja tiesimme miten silloin kävisi, sanoo 
Nivala.

Alku vuonna 2006 alkoi Kemijärven ju-
nakapina. Itä-Lapin yrittäjänaisten junalii-
kenteen vastustamiseksi kerätty nettiad-

JUNAKAPINA 2005–11.3.2014–2017
• VR ilmoittaa vuonna 2005 lopettavansa junaliikenteen Rovaniemeltä Kemijärvelle. 
Syyksi esitetään uudet kaksikerrosvaunut, jotka vaativat junaan sähköveturin. 
• Junakapinaliike perustetaan 2006 ja sen puheenjohtajana toimii Heikki Nivala. 
Näyttelijä-ohjaaja Kari Väänänen on aktiivinen liikkeessä. Liikkeen selvityksissä käy 
ilmi, että junaliikenne voitaisiin hoitaa aggregaatti-vaunujen avulla.
• 6.7.2006 liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että yöjunaliikennettä jatketaan 
aggregaattivaunujen avulla, mutta niiden hankkimiseen kuluu vuosi ja täksi ajaksi 
yöjunaliikenne keskeytetään. Ministeriön mukaan vaunujen hinta on kolme miljoonaa 
euroa. Junakapinaliike saa vaunujen valmistajilta edullisemman tarjouksen: 150 000 
euroa/vaunu.
• 2.9.2006 kulkee viimeinen Kemijärven yöjuna. Yöjunaliikenne lopetetaan 3.9.2006 
ja suora yhteys Helsinkiin katkeaa. Jatkoyhteys Rovaniemeltä hoidetaan taajamajunal-
la. Junamatkustajien määrä vähenee.
• 1.3.2008 yöjuna lähtee jälleen Helsingistä kohti Kemijärveä. 2.3.2008 Kemijärvelle 
saapuvaa täpötäyttä junaa juhlii 500 ihmistä. Sen ”konduktöörinä” toimii näyttelijä-
ohjaaja Kari Väänänen.
• Junakapina ”päättyy” 11.3.2014, kun yöpikajuna saapuu ensimmäistä kertaa 
sähköistettynä Kemijärven asemalle. Sadat ihmiset tulevat Kemijärven asemalle 
todistamaan junakapinan lopullista voittoa.
• Radan sähköistystä jatketaan Stora Enson entiselle tehdasalueelle EU-rahoitusta 
saavalla PATO-hankkeena (2014-2017).
• Raakapuuterminaali siirretään Kemijärven juna-asemalta Stora Enson entiselle 
tehdasalueelle Patokankaalle syksyllä 2016.
• Vuonna 2017 Kemijärvellä on Suomen suurin ja nykyaikaisin raakapuuterminaali, 
jonka kautta kulkee sähköveturin vetämänä kuitupuuta noin 600 000 kiintokuutio-
metriä vuodessa. Vuorokaudessa sieltä lähtee kaksi täyteen kuormattua junaletkaa 
Kemiin. Terminaalissa osakkaina ovat Metsähallitus, Metsä Group ja Stora Enso, sekä 
operaattorina VR Transpoint.
• Boreal Bioref-biotuotetehtaan investointipäätöstä odotetaan Kemijärvellä. Tehtaan 
on määrä nousta vain parinsadan metrin päähän raakapuuterminaalista.

Lisätietoja: www.raideryhma.fi ja www.rataverkko.fi
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junakapinaa. Kun ilmoitus lopettamisesta 
tuli, soittivat työntekijät heti, että pitäisi 
tehdä jotain. Kokoonnuimme ja minua 
pyydettiin vetämään massaliikettä, kertoo 
Nivala.

Nivala toimi silloin Kemijärven kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajana.

– Sovimme rooleista, että olisin ”kapi-
naliikkeen” johtaja ja kaupunginjohtaja Ti-
mo E. Korva olisi se ”hyvä poika”, joka hoi-
taisi viralliset neuvottelut valtiovaltaan 
päin, hymyilee Nivala.

Kapinaliike oli avoin kaikille asiaan si-
toutuville. Mukaan tuli kansalaisryhmiä ja 
ammattiyhdistyksiä.

– Vaikka olin Keskustapuolueen edus-
taja, niin ajallisesti olen ollut muiden puo-
lueiden kanssa paljon enemmän tekemi-
sissä. Junakapina tai massaliike – kumpi-
kaan ei saanut olla yhden puolueen juttu, 
selventää Nivala. 

Massaliike yritti pakkolunastaa sellu-
tehtaan. Laki antoi mahdollisuuden pakko-
lunastukseen, koska tehtaalla oli alueelle 
suuri merkitys.

– Lakimiehet laativat palkatta vaateen 
tehtaan pakkolunastamiseksi. Se lähetet-
tiin valtioneuvostolle. Meillä oli kolme os-
tajakandidaattia, jotka olisi kilpailutettu. 
Mutta valtioneuvosto ei uskaltanut tehdä 
puoltavaa päätöstä, kertoo Nivala.

– Meidän piti valittaa korkeimpaan oi-

keuteen ja valitukseen tarvittiin kaupun-
ginhallituksen päätös. Mutta kaikki jäsenet 
eivät olleetkaan päätöksen takana. Meillä 
oli periaate, että teemme vain yksimielisiä 
päätöksiä, joten emme tehneet valitusta, 
hän sanoo.

Nivalaa asia harmittaa edelleen. Hän 
pitää mahdollisena sitä, että lupa pakkolu-
nastukseen olisi saatu. Stora Enso sulki sel-
lutehtaan huhtikuussa 2008.

– Tehdas työllisti suoraan 230 henkeä  
ja viisinkertaisesti kuljetus ja palvelut mu-
kaan lukien, sanoo Nivala. 

BOREAL BIOREF OY 
2013 - 

• Heikki Nivala aloitti Biojalostamo-
hankkeen, jonka investointipäätös on 
tarkoitus tehdä alkuvuonna 2018.
• Jalostamo rakennetaan 2018–2019 
ja toiminta käynnistyy 2020.
• Investoinnin kokonaisarvo 950 
miljoonaa euroa.
• Puunkäyttö 2,8 miljoonaa kuutiota, 
erityisesti harvennusmäntyä.
Lapissa kasvaa n. 13 miljoonaa 
kuutiota puuta vuodessa, josta puolet 
alle 15 cm läpimittaisista metsistä.
• Tehdas tuottaa yli 500 000 tonnia 
biomateriaaleja ja kemikaaleja 
vuodessa, esimerkiksi liukosellua, 
pitkäkuituista markkinasellua, mikroki-
teistä sellua (MCC) ja C5 ja C6 -sokerei-
ta, mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergi-
aa. Tuotantoprosessia voidaan säätää 
haluttujen tuotteiden suuntaan.
• Tehdas luo n. 1100 työpaikkaa, joista 
n. 185 suoraan ja välillisiä yli 900. 
Tehdas olisi vähintään puolet suurempi 
Kemijärven entiseen sellutehtaaseen 
verrattuna.

Lisätietoja: www.borealbioref.fi

det vaunut olisivat vaatineet radan säh-
köistyksen. Toisena vaihtoehtona oli siirty-
minen aggregaattivaunuihin. 

– VR ilmoitti yhden vaunun maksavan 
2,8 miljoonaa euroa. Kapinaliike sai vau-
nunvalmistajalta sähköpostin, että tarjou-
tuvat tekemään kaksi vaunua 300 000 eu-
rolla, sanoo Nivala ja jatkaa: 

– Ministeri Hannes Manninen oli bud-
jettineuvotteluissa ja junan hinnaksi oli 
merkitty 5,6 miljoonaa. Avustaja soitti mi-
nulle ja kysyi, oliko meillä väärä tieto hin-
nasta. Lähetin budjettineuvotteluun säh-
köpostikopion saamastamme tarjouksesta 
– ja asia kääntyi niin, että valtio osti aggre-
gaatti-vaunut. 

Vuosien vaikuttaminen tuotti tulosta. 
Jo kertaalleen lopetettu yöjuna palasi ta-
kaisin Kemijärven radalle vuonna 2008. Sa-
dat ihmiset olivat todistamassa junakapi-
nan ”lopullista voittoa”, kun sähköistetty 
yöjuna saapui ensimmäistä kertaa Kemi-
järven asemalle 11. maaliskuuta 2014.

Stora Enso ja massaliike

Kun Stora Enso ilmoitti lopettavansa Kemi-
järven sellutehtaan vuonna 2007, oli toi-
minta nopeaa.

– Olin pari vuotta aiemmin johtanut 

Kun yöpikajuna saapui ensimmäistä kertaa sähköistettynä Kemijärven asemalle 
11.3.2014, olivat sadat ihmiset juhlistamassa junakapinan päättymistä.

Heikki armeijassa vuonna 1973.
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Auringon nousun ala

Kansanliikkeistä jäi tiivis asiantuntijajouk-
ko, joka piti säännöllisesti yhteyttä. Muu-
tama vuosi kului hiljaiselossa – ja vuosien 
2013–2014 vaihteessa alkoi jälleen tapah-
tua.

– Soittelin tutuille ja kysyin mitä kuu-
luu. Yhden puhelun aikana Aalto yliopiston 
puunjalostuksen professori Olli Dahl sa-
noi, että ”nyt kannattaisi yrittää uudel-
leen”. Minun työnkuvaani kuului tuolloin 
metsäkeskuksessa metsäelinkeinon edis-
täminen. Aloin selvitellä asioita ja tarkistin 
ensimmäiseksi alueen raaka-ainevarat, 
kertoo Nivala.

Selvisi, että puuraaka-aineen käyttö oli 
vajavaista. Kaikki muukin tuki uuden teh-
taan perustamista.

– Selvitystyötä laajennettiin. Mukaan 
tuli kaupunki, metsäalan toimijoita, Lapin 
ELY-keskus rahoittamaan ja metsäkeskus 
myönsi minulle työaikaa. Kaikki näyttä aina 
vain selvemmältä, kertoo Nivala.

– Sitten saimme valtion kumppaniksi: 
aloitimme yhteistyön TEM:n kanssa. Osal-
listuimme kilpailuun ja saimme jaetun toi-
sen sijan vuonna 2014. Pienen hiljaiselon 
jälkeen perustimme Boreal Bioref Oy:n 
vuoden 2015–16 vaihteessa.

Nivala jättäytyi pois kaikista luottamus-
toimistaan, jäi eläkkeelle ja alkoi uuden yh-
tiön toimitusjohtajaksi.

– Alkuun olin ainoa työntekijä ja meitä 
oli tiivis joukko, joka työskenteli uuden yh-
tiön eteen: mm. entinen maaherra, kau-
punginjohtaja ja kansanedustaja Timo E. 
Korva ja kaupungilta eläköitynyt tekninen 
johtaja Pekka Koskenranta. Hän on ana-
lyyttinen ja vastasi tehtaan YVA:sta ja ym-
päristölupahakemuksesta, kertoo Nivala.

Lukuisia sidosryhmiä on tukemassa yh-
teistä tavoitetta ja rahoitusta on mietitty. 
Asian ajaminen on vaatinut ennen kaikkea 
jalkatyötä.

– Olen käynyt viisi kertaa Kiinassa nel-
jän vuoden aikana. Kukaan ei tule esittäy-
tymään, meidän pitää olla aktiivisia. Olem-
me miettineet erilaisia vaihtoehtoja mo-
neen kertaan. CAMCE on meille ylivoimai-
sesti sopivin kumppani, sanoo Nivala.

Ihminen tekee päätökset

Nivalan koulutus oli aikoinaan lyhyt, mutta 
elämä ja työ ovat opettaneet paljon.

– On ollut tehtäviä, jotka ovat antaneet 
neuvottelu- ja yhteisökokemusta. Esimer-
kiksi METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n 
toiminta on ollut minulle äärimmäisen tär-
keää. Olen saanut aina tukea heiltä, kun 
olen sitä tarvinnut, sanoo Nivala.

Nivalan mukaan tärkeintä on tietää 
päämäärä, mitä tavoittelee.

CAMCE

China CAMC Engineering Co., Ltd. 
(CAMCE) 
aiesopimus Boreal Bioref Oy:n kanssa 
lokakuu 2016
• Camce on listattu yhtiö, insinööritoi-
misto.
• Sen emoyhtiö on koneteollisuusjätti-
läinen China National Machinery 
Industry Corporation (SINOMACH).
• Sinomach on entinen Kiinan teolli-
suusministeriö, joka muutettiin 
holding-yhtiöksi vuonna 1997. 
Sinomach on Fortune Global 500 
-listalla maailman 500:n suurimman 
yrityksen joukossa sijalla 334. 32 
miljardin dollarin liikevaihdolla.
• Sinomach omistaa Camcesta yli 60 
prosenttia.
• Camce on rakentanut tehtaita yli 20 
vuoden ajan ja hankkinut ulkopuolista 
pääomaa investointeihin jopa yli 85 
prosenttia.
• Kemijärvellä Camce haluaa sekä 
hankkia ulkopuolista pääomaa 
investoinnille, että myös toimia itse 
pääomasijoittajana ja löytää asiakkaita 
tuotteille.
• Camce ja Boreal Bioref Oy allekirjoit-
tivat aiesopimuksen lokakuussa 2016.
Kemijärven biojalostamo-hanke on 
• Camcen ensimmäinen hanke EU:n 
alueella.

Lisätietoja: www.camce.com.cn/en/ ja 
www.sinomach.com.cn/en/

– Junakapinan tavoite oli junaliiken-
teen pelastaminen. Ja massaliikkeessä se, 
että selluntekoa pitää jatkaa. Tavoitteen 
tulee olla riittävän yksinkertainen, selkeä 
ja kaikkien ymmärrettävissä. Kaikki tähtää 
vain siihen, muuten työ hajaantuu, sanoo 
Nivala.

Hänen mukaansa erityisen tärkeää on 
osata tehdä päätöksiä. 

– Kannattaa harjoitella päätöksente-
koa, sillä mikään asia ei ratkea, jollei joku 
päätä. Eikä kannata lukea mitä netissä kir-
joitetaan. Jos liikaa kuuntelee, ei synny mi-
tään. Jos tavoitteet vaativat poikkeuksellis-
ta työtä, niin kaikkia ei voi miellyttää. On 
mietittävä etukäteen, onko siihen valmis, 
sanoo Nivala.

– Hyvä elämänoppi on muistaa, että 
vaikka kyse on bisneksestä, niin ihminen 
tekee päätökset. Kannattaa kunnioittaa ja 
luottaa ihmisiin, kenen kanssa on tekemis-
sä. Miettiä miten kohtelee neuvottelu-
kumppania ja arvostaa toisen työtä, vaikka 
olisi vähän erimieltäkin, hän sanoo.

Perhe on kaikkein tärkein

Nivalan tie ei ole ollut helpoin. Se, että on 
päättänyt ajaa Kemijärven etua, on vaati-
nut uhrauksia.

– Tunnustan, ettei minulla ole ollut lä-
hipiirini lisäksi juurikaan sosiaalista elämää 
viimeisen kolmen vuoden aikana. Ymmär-
rän perheeni huolen jaksamisestani, hän 
sanoo.

Mutta tärkeysjärjestys on selkeä.
– Kun on tiukkoja aikoja, niin viime kä-

dessä ratkaisee se, miten läheiseni suhtau-
tuvat. Meillä on todella tiivis perhe, sanoo 
Nivala ja jatkaa,

– Voin lopettaa matkustamisen, vaikka 
heti huomenna. Mikään ei ole sen arvoista, 
että ihmissuhde menisi. Kotiin pitää olla 

mukava mennä ja sieltä lähteä. Se on tär-
keintä.
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Toivoo jalostetun metsänuudistamisen asiantuntija

Wolffintie 36,  Vaasa
Puh. 0500 569566

johan.gronros@skogsplantor.fi
www.skogsplantor.fi

Rauhallista 
Joulua

ja hyvää kasvun vuotta sekä
entistä tuottoisampia vuosikymmeniä.

INTRESSEBEVAKNINGSBLOGG

Förbundsmötesrundans första avtal har 
nu godkänts. Först ut var teknologi in-

dustrin. Kemi industrin hade redan ett för-
handlingsresultat, men i slutändan förkas-
tade ändå arbetstagarsidans styrelse upp-
görelsen. En överraskande vändning och 
väldigt ovanligt i vår förhandlingskultur. 
Pappersindustrins avtal har också god-
känts. Några gånger har avtalsparter också 
besökt riksförlikningsmannens byrå, men 
hittills har alla uppgörelser varit på samma 
nivå, eller allmänt taget 3,2 % löneförhöj-
ningar på två år. Avtalens texter har fått 
stor uppmärksamhet på många sätt. Det 
har varit frågan om till exempel avtalens 
tillämpningsområden och utlokalisering av 
jobb. 

Förbundsrundan öppnad  
och en ny fyraårsperiod  
inom Meto startade

Ännu är en väldigt liten del av arbets-
marknadsfältet en del av de nya avtalen. 
Viktiga delar av industrin fattas, likaså ser-
vicebranscherna i sin helhet. För att inte 
tala om den offentliga sektorn, som kom-
mun och stat. Inom många avtalsbrans-
cher har det hittills funderats enbart på 
förhandlingsmålsättningarna. Då för-
bundsrundan går framåt får vi hela tiden 
en skarpare bild av läget. När en större del 
av förhandlingsfältet får avtal ser vi också 
om den nu existerande förhöjningslinjen 
hålls på samma nivå ända till slutet av ja-
nuari nästa år.

Inom Metos avtalsbranscher har redan 
nu förhandlingarna börjat. Kartläggnings-
skedet har passerats och diskussionerna 

om till exempel textförändringarna har 
startat. Speciellt på kontorsnivå görs det 
nu förhandlingsarbete så att basen skulle 
vara den mest hållbara för de avgörande 
veckorna i januari närmar sig. Vi strävar till 
att aktivt hålla avtalsbranschernas med-
lemmar underrättade om läget. Samtidigt 
vill vi undvika onödig post. Vi berättar om 
saker och ting, då vi har något nytt att kom-
ma med.

Ifall det finns frågor om förhandlingar-
na eller du har budskap till förhandlarna 
lönar det sig att vara i kontakt med Metos 
kontor eller ta kontakt med någon i din av-
talsbransch förhandlingsdelegation.

Den nya styrelsen för Meto har hållit 
sitt första möte. Mötet hade en bra och öp-
pen stämning med ett aktivt deltagande i 
diskussionerna som föregick besluten. Av 
styrelsens ordinarie medlemmar är cirka 
en tredjedel helt nya, vilket betyder att vi 
fick igen nya tankar in i beslutsprocessen. 
Dethär är nödvändigt, för också inom in-
tressebevakningen gäller tankesättet, att 
den som står stilla går de facto bakåt.

LUVA – Naturresurserna rf, eller vår 
samarbetsorganisation för naturresurser-
nas experter, utvecklas också hela tiden 
och sätten att arbeta inom kommunika-
tion, samhällspåverkan och utbildningspo-
litik, blir effektivare hela tiden. Stämningen 
inom Luvas styrelse är också utmärkt och 
jobbet för naturresursernas experter och 
sektorn kommer att gå framåt också under 
kommande år. Luva kom in i bilden i rätt tid 
på rätt plats för att förena krafterna i 
många gemensamma saker. Verksamhe-
tens första två är är snart till ända och i 
december har vi representanternas möte, 
där vi drar upp riktlinjerna för Luvas verk-
samhet i framtiden. Då görs också person-
valen för de följande två åren.  

Jag tackar ännu en gång för förtroendet att 
fortsätta som Metos ordförande och öns-
kar alla Metos medlemmar en Fridfull Jul 
och ett Givande Nytt År! 

Håkan Nystrand
ordförande
METO – Skogsbranschens Experter rf

   



LUONNON VARASSA   24   JOULUKUU 6/17

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

Uutta kasvua Suomen biotalouteen

RIISTATALOUDESSA ON 
MAHDOLLISUUS/ OSA 2

Keski-Euroopassa maanomistaja saa metsästysvuokrasopimuksesta 
enemmän rahaa kuin metsäkaupoista. Riistalihalle olisi kysyntää 
Suomessa, mutta kotimainen liha ei tule markkinoille. Metsästys-
yrittäjyyttä ei juurikaan ole. Riistatalous on Suomen biotalouden 
heikoin lenkki  – mutta samalla suuri mahdollisuus.

Tampereen ammattikorkeakoulussa 
tehty tuore YAMK-työ selvitti riistatalo-

utta Euroopassa ja Suomessa. Selvitystyö 
tehtiin vuosina 2016 – 2017. Englanninkie-
linen työ koostui Suomen riistatalouden 
nykytilan analysoinnista sekä ulkomaisille 
metsästäjille tehdystä kyselystä. Kyselyssä 
selvitettiin mm. ulkomaalaisten metsästä-
jien kiinnostusta tulla jahtiin Suomeen, 
maksuhalukkuutta eri riistalajeista sekä ra-
hankäyttöä metsästykseen. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös riistayrittäjyyttä muualla 
Euroopassa ja etsittiin uusia mahdollisuuk-
sia Suomen riistataloudelle.

Kaupallinen metsästys  
luo Euroopassa työpaikkoja

Euroopassa on lähes seitsemän miljoonaa 
metsästäjää. Metsästyksen taloudellisia 
vaikutuksia on Euroopan tasolla selvitetty 
vasta hetken ja työ on kesken. Alustavien 
tietojen mukaan metsästys työllistää yli 
100 000 henkilöä vuosittain Euroopassa. 
Eri maittain puhutaan jopa kymmenistä tu-
hansista työpaikoista riista-alalla. (Kuva 1.) 

Työpaikat ovat syntyneet muun muas-
sa kaupalliseen metsästykseen, ammatti-
maiseen riistanhoitoon, ammattimaiseen 

koirankoulutukseen, aseiden ja tarvikkei-
den jälleenmyyntiin sekä metsästysvaat-
teiden myyntiin. Työpaikat lisäävät hyvin-
vointia erityisesti maaseudulla1.

Kysely ulkomaalaisille  
metsästäjille

Ulkomaalaisille metsästäjille syksyllä 2016 
tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 
(n=121) Suomi kiinnostaisi metsästyskoh-
teena. Vastaajia oli eniten Saksasta 
(24,8%), Sveitsistä (11,6%), Ranskasta 
(9,1%) ja Itävallasta (8,3%). 

Valtaosa vastaajista oli ostanut kaupal-
lisen jahdin ulkomailta (80,2%). He käytti-
vät kaupalliseen metsästykseen ja trofee-
maksuihin 3750 eur vuosittain (mediaani) 
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Kuva 1. Euroopassa metsästys luo 
työpaikkoja, toisin kuin Suomessa. 
Lähteet: Ebner 2016, BASC 2014, Suomen 
biotalousstrategia 2014

ja kolmannes käytti 5000–10000 euroa 
(34,7%). 

Vastaajista kaksi kolmesta (61,3%) oli 
vuokrannut itselleen jahtialueen ja neljän-
nes heistä (25,4%) sen ulkomailta. Metsäs-
tysalueen vuokraksi ilmoitettiin 10–70 eu-
roa hehtaarille (70%) ja mediaaniksi 30 eu-
roa hehtaarille. Lähes kaikki metsästivät 
”suurriistaa” vuokra-alueillaan (92,9%). 
Suurriista-käsite vaihteli Euroopan metsä-
kauriista, villisiasta ja kuusipeurasta Afri-
kan elefanttiin ja kafferipuhveliin.

Ulkomaiset metsästäjät kertoivat ulko-
maille suuntautuvan metsästysmatkansa 
kestoksi yleensä 4–7 päivää (74,2%), joista 
kaksi päivää kului yleensä matkustami-
seen.

Suomen riistalajit kiinnostavat

Eniten suomalaisista riistalajeista kiinnos-
tivat hirvi (94,1%), metsäpeura (87,1%), 

teeri (83,2 %), valkohäntäpeura (82,2%), 
metso (81,2%) ja riekko (76,2%). Vähiten 
kiinnostavia eläimiä olivat hylkeet ja maja-
vat (<45%) ja jänikset (53%). Vapaissa vas-
tauksissa ilmeni, että oman maan riistala-
jeista ei oltu kiinnostuneita ulkomailla. 
Suomi nähtiin Ruotsin tavoin ”hirvimaa-
na”.

Yhdestä hirvijahtipäivästä oltiin valmis 
maksamaan 500 euroa (mediaani), mutta 
29 prosenttia vastanneista 1000 euroa. 
Hirvisonnin saaliiksi saamisesta oltiin val-
mis maksamaan 1500 euroa (mediaani) ja 
48 prosenttia vastanneista 1500–10 000 
euron välillä. Vapaissa kommenteissa to-
dettiin, että Ruotsissa on paremmat mah-
dollisuudet saada hirvi saaliiksi. Valkohän-
täpeurapukin hinnan mediaani oli 1000 
euroa, mutta 37,5 prosenttia vastanneista 
oli valmis maksamaan 1500–5000 euroa. 
Huomattavaa kaikkien eläinlajien hintojen 
kanssa oli, että kyselyyn vastasi myös hen-
kilöitä, ketkä olivat valmiita maksamaan 
huomattavasti keskiarvoa korkeampia kaa-
tomaksuja. He käyttivät metsästykseen 
kymmeniä tuhansia euroja vuosittain.

Riistatalouden  
mahdollisuudet Suomessa

Suomalaiset suhtautuvat valtaosin myön-
teisesti tai melko myönteisesti metsästyk-
seen (61 %)2. Metsästys nähdään aiempaa 
useammin luonnonsuojelutyönä, koska 
metsästäjät poistavat vieraspetoja luon-
nosta ja jäljittävät kolareissa loukkaantu-
neita eläimiä.

Suomalaisiin riistalajeihin on kiinnos-
tusta ulkomaalaisten metsästäjien toimes-
ta. Riistatalous on muualla todellisuutta, 
joten se voisi olla sitä myös Suomessa. 

Tutkimuksen yhtenä johtopäätelmänä 
on, että jos riistalla olisi Suomessa rahalli-
nen arvo ja maanomistaja saisi siitä tuloja 
– muuttuisi riista haitasta hyödykkeeksi ja 
yhdeksi tulosuunnaksi maanomistajan sil-
missä.

1Ebner, M. 2016: The Economic Value of 
Hunting 
2Suomen Taloustutkimus Oy 2013

Työpaikat riistatalouteen ovat syntyneen 
mm. kaupalliseen metsästykseen, 
ammattimaiseen riistanhoitoon ja 
metsästyskoirien kouluttamiseen.
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Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) ylläpitää kansainvälisiä uhanalaisuusluo-
kituksia (Red List of Threatened Species1). IUCN näkee kestävän 
metsästyksen luonnonsuojelutyönä.

IUCN on antanut päättäjille tietopaketin2, missä se kertoo kes-
tävän trofeemetsästyksen hyödyistä luonnonsuojelulle. IUCN:n 
mukaan hallittu trofeemetsästys on lisännyt eläinmääriä: esimer-
kiksi leveä- ja suippohuulisarvikuonojen määrät ovat kasvussa 
metsästyksen vuoksi. (Kuva 1.) 

Kaupallinen metsästys tuo luonnonsuojelulle merkittävästi tu-
loja. Esimerkiksi Tansaniassa metsästäjät tuovat enemmän rahaa 
kuin valokuvausturismi. Metsästäjät tuovat tuloja myös alueille, 
jonne muut turistit eivät lähde puutteellisten palvelujen vuoksi. 
(Kuva 2.)

1IUCN Red List of Threatened Species: www.iucnredlist.org 
2IUCN Briefing Paper April 2016: Informing decisions on trophy 
hunting

Itävallan metsänhoidolla on pidempi historia kuin Suomessa. 400 
hehtaarin yhteismetsä, jossa on 89 eri omistajaa, saa hyvää tuloa 
tukkipuiden myynnistä, mutta suurin tulo yhteismetsälle tulee 
metsästysvuokrista1.

Yhden suurisarvisen saksanhirven (eng. red deer, lat. Cervus 
elaphus) metsästys voi maksaa Itävallassa 10 000–15 000 euroa. 
Riista on maanomistajalle erittäin tuottava bisnes ja sen vuoksi 
Itävallassa siedetään hyvin riistan aiheuttamia tuhoja. Talvehtiva 
saksanhirvikanta on tiheydeltään yli kymmenkertainen verrattuna 
Suomen hirvikantaan ja Itävallassa talvehtii yli 200 000 saksanhir-
veä. Talveksi eläimet ajetaan metsätuhojen vähentämiseksi suu-
riin tarhoihin, missä niitä ruokitaan. 2

1 Keto-Tokoi, P. 2017: Polttopuuta ja tukkia rintarinnan.  
Metsälehti 6/2017 
2 Malinen, J. 2016: Trofeesarvien tähden – Salaiset saksanhirvi-
tarhat. Metsästys- ja Kalastus 10/2016

Kuva 2. Kaupallisen metsästyksen ja valokuvauksen tuomat 
tuotot (US$) Tansanian ministeriön eräosastolle ja sen myötä 
eläinlajien suojelutyöhön. Metsästys tuo valokuvausturismia 
enemmän tuloja. Se tuo tuloja myös alueille, jonne muut turistit 
eivät lähde. Esimerkiksi valokuvausturismi vaatii tutkitusti 
laadukkaat majoituspalvelut, hyvät kuljetusyhteydet, suuren 
eläintiheyden ja hygieeniset olosuhteet, joita metsästäjät eivät 
yleensä vaadi. 25 prosenttia saaduista tuloista ohjataan 
villieläinten suojelutyöhön, kuten salametsästyksen torjuntaan. 

Lähde: IUCN Briefing Paper April 2016, s.15

Kuva 1. Trofeemetsästys on nostanut sarvikuonojen määrää. 
Kestävän metsästyksen aloitusvuosi on merkitty nuolella. 
Vasemmassa kaaviossa on leveähuulisarvikuonojen (eng. White 
rhino, lat. Ceratotherium simum) määrän kasvu Etelä-Afrikassa 
ja oikeassa suippohuulisarvikuonojen (eng. Black rhino, lat. Dice-
ros bicornis) määrän kasvu Etelä-Afrikassa ja Namibiassa. 

Lähde: IUCN Briefing Paper April 2016, s.3

Itävallassa saksanhirviä on yli 20 eläintä tuhatta hehtaaria 
kohti. Saksanhirvet aiheuttavat metsätuhoja. Maanomistajat 
sietävät niitä kuitenkin hyvin, koska eläimistä saadaan enem-
män tuloa kuin metsätaloudesta. Talveksi eläimet ajetaan 
suuriin tarhoihin, missä niitä ruokitaan metsätuhojen vähentä-
miseksi. Kuva: Antti Sipilä

Case 2.
Itävallassa metsästys tuo enemmän tuloja  
kuin metsätalous

Case 1.
Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto puhuu  
kestävän trofeemetsästyksen puolesta
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Tanskassa myydään  
jahteja aidatulle  
suojelualueelle

Tanskassa metsästysalueiden vuokrat ovat 
korkeita. Metsästysvuokraa maksetaan 70-
100 euroa hehtaari (500–800 DKK), kun 
alueella on saksanhirviä (Cervus elaphus). 
Hyvillä saksanhirvialueilla on yli 100 sak-
sanhirveä tuhatta hehtaaria kohden.

Tanskalaiset vuokraavat jahtimaita Ete-
lä-Ruotsista. Heitä kiinnostavat erityisesti 

Kuva 1. Ruotsin metsästysvuokrat lääneittäin löytyvät internetistä. Esimerkiksi Skånessa on tilastoitu 90 alueen metsästys-
vuokrat ja niiden keskihinta oli noin 25 eur hehtaarille ja suurin maksettu hinta noin 100 euroa hehtaarille. Hinnat ovat 
kvartaaleittain: vasemmalla minimi-neljännes ja oikealla maksimi-neljännes. Kuvan taulukko on keväältä ja hinnat ovat 
nousseet sen jälkeen. Lisätietoja: www.hittajakt.se/prisstatistik-jaktmarker

Kuva 3. Aidatulla Lille Wildmosen alueella olevan suon hoitoon 
on saatu EU LIFE-rahoitusta n. 4,2 miljoonaan euroa. Lähde: ec.
europa.eu/environment/life

Kuva 2. Pohjois-Tanskassa aidatulla suojelualueella voi opiskella 
luonnonvarojen käyttöä, kuten metsästystä ja lihankäsittelyä.

alueet, missä on villisikoja. Tanskalaisten 
jahtimaiden kysyntä näkyy kohonneina 
metsästysvuokrahintoina Ruotsissa.  
(Kuva 1.)

Tanskan suurin suojelualue on ”Lille 
Vildmose”. Sen koko on 7600 hehtaaria, 
josta 4000 hehtaaria on aidattu. Kesäisin 
aidatulla alueella on noin 150 villisikaa ja 
400 saksanhirveä. Aidatulle alueelle on 
pääsymaksu: aikuiset n. 10 eur (70 DKK), 
lapset n. 4 eur (30 DKK) ja perhelippu n. 20 
eur (175 DKK). Alueella on keskus, missä 

voi oppia luonnonvarojen käytöstä, kuten 
turpeennostosta ja metsästyksestä  
(Kuva 2.). Syksyllä ja talvella alueella met-
sästetään kaupallisesti. Metsästyksellä pi-
detään alueen eläinmäärät kohtuullisina, 
jotta luonto ei kuluisi. Alueella elävät ny-
kyisin Tanskan ainoat hirvet (Alces alces): 
viisi hirvenvasaa ostettiin Ruotsista 25000 
eurolla vuonna 2015. Lille Vildmose on 
saanut EU-rahaa n. 4,2 miljoonaa euroa 
luonnonhoitoon vuonna 2010 (Kuva 3.).

Case 3.
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Ruotsissa on erikokoisia riistatarhoja. Suurta tarhaa edustaa Luon-
non Vara-lehdessä 5/2017 esitelty Eriksbergin n. 900 hehtaarin 
tarha Blekingessä, missä on kauppoja, ravintoloita ja hotellimajoi-
tusmahdollisuus.

Roslagens Jakt & Vilt edustaa pienempää metsästystarhaa, 
jonka kaltaisia on useita Ruotsissa. Riistatarha koostuu erillisistä 
aidatuista alueista, joissa on lukuisia eri eläinlajeja: hirviä, karhu-
ja, saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja – jopa biisoneita. Riis-
tatarha järjestää lähes kaikkea mahdollista metsästyksestä, koi-
rankoulutukseen ja kursseihin. Tarhassa voi treenata koiraa kesyil-
lä villisioilla, sitten haastavammilla ja lopuksi villeillä ja vaarallisil-
la (Kuva 1.). Jos koira käy riistaan käsiksi, tulee koiralle 

Case 4.
jalostuskielto. Riistan voi myös maksusta ampua koiran haukkuun. 
Peuratarhassa voi kouluttaa koiraa peuravapaaksi ja oikealla kar-
hulla treenata karhukoiraa. Tarhasta voi käydä ampumassa itsel-
leen lihaa ja lihankäsittelyyn saa oppia tarvittaessa riistatarhalta. 
Lisätietoja: www.roslagensjaktvilt.se

SRVA eli suurriistan virka-aputoiminta on Ruotsissa korvatta-
vaa toimintaa (Kuva 2.). ”Nationella Viltolycksrådet” eli ”Kansalli-
nen riistaonnettomuus-neuvosto” on yhteistyöorganisaatio va-
paaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten kesken. Mukana on noin 
5500 metsästäjää, ketkä saavat työstään korvauksen. 

Lisätietoja: www.viltolycka.se

Kuva 1. Roslagens Jakt & Vilt -riista- 
tarhalla voit kouluttaa koiraa elävillä 
eläimillä, kuten karhulla, hirvellä ja 
villisioilla. Villisikatarhoja on kolme, 
joissa on koiralle eri-vaikeustasoisia 
vastustajia. Kuvassa on ”Johans 
hägn” eli 5 hehtaarin tarha, missä 
asuu täysin villejä ja täysikasvuisia 
villisikoja.

Kuva 2. Ruotsissa SRVA-toiminnasta 
maksetaan korvaus. Kansallinen riista- 
onnettomuusneuvosto on esimerkki 
viranomais-vapaaehtois -yhteistyöstä.  
Sen toiminta alkoi hallituksen päätöksellä 
vuonna 2007.

Ruotsissa riista-bisnes kukoistaa
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Esko Lappalainen
toiminnanjohtaja
Agrologien Liitto ry

Viime vuonna kirjoitin tällä palstalla ot-
sikolla Parempaa luvassa. Sitä parem-

paa yhä odotellessa otsikoin kirjoitukseni 
viime vuotta mukaillen.

Agrologien ja metolaisten yhteisiä itse-
näisyytemme 100-vuotisjuhavuoden juh-
lallisuuksia on järjestetty, ja monet teistä 
ovat juhlineet tätä merkittävää juhlavuotta 
muissakin yhteyksissä. Varmaan monet 
ovat jo käyneet katsomassa Tuntematto-
man sotilaan uuden elokuvaversion. Eloku-
vasta on oltu monenlaista mieltä. Ainakin 
nuorille ikäpolville se on tänä itsenäisyy-
temme 100-vuotisjuhlavuotena tarpeelli-
nen muistutus siitä, että itsenäisyydestäm-
me on maksettu kallis hinta. 

Maamme taloudessa viime vuoden 
puolella näkyneet valonpilkahdukset ovat 
tänä vuonna muuttuneet talouden nousun 
ilotulitukseksi. Vienti on vetänyt ja työttö-
myysluvut ovat kaunistuneet. Myös agro-
logien työllisyys on kohentunut. Ei työlli-
syystilanne tietysti vieläkään kiitettävän 
hyvä ole, mutta työttömyystilastoja on mu-
kavampi silmäillä.

Perusmaataloudelle edellinen vuosi oli 
alhaisten tuottajahintojen ja sateisen ke-
sän vuoksi huono. Tässä lehdessä maata-
lousyrittäjien tätä vuotta on tarkasteltu 
laajasti. Jos viime vuotta kuvailee huonok-
si, on kuvaavan ilmauksen etsiminen tälle 
vuodelle vaikeaa. Tosin joillakin alueilla 
vuosi oli satomäärältään ennätyksellinen. 

Parempaa luvassa 2.0?

Joillakin tiloilla puolestaan viljalajit ja -la-
jikkeet sattuivat huonoon kesään sopiviksi 
mahdollistaen hyvän tuloksen.

Huippuhuono tai katastrofaalinen ku-
vannee tätä vuotta parhaiten, sillä viljeli-
jöiden kokonaissatomenetysten on arvioi-
tu olevan yli 100 miljoonaa euroa. Valtion 
lupaama 25 miljoonaa on pieni lohtu, ja 
sekin tuloutuu viljelijöiden tileille vasta 
myöhään ensi vuoden puolella. 

Lopullinen niitti tälle kylmälle kasvu-
kaudelle oli lokakuun sateisuus ja lumi. 
Myöhäissyksymme ovat lämmenneet ja 
niiden sateisuus on lisääntynyt. Pitkän kas-
vuajan vaativat lajikkeet antavat onnistu-
essaan hyvän sadon, mutta sateisena syk-
synä kadon. Lämmennyt myöhäissyksy on 
myös huonompaa puintiaikaa, sillä päivit-
täinen puintiaika lyhenee syksyn edetessä.

Kuten lehdessämme kerrotaan, heijas-
tuu huono satovuosi ympäristöönsä, maa-
talouskauppaan, pankkeihin jne. Maatalo-
usvaltaisilla alueilla viljelijöiden ostovoi-
man alentuminen heijastuu paikallistalo-
uksiin rankalla tavalla. 

On myös harmillista, jos tänä vuonna 
ilahduttavasti laajentunut härkäpavun vil-
jelyinnostus sammahtaisi huonoon vuo-
teen. Ulkomaisen soijan korvaaminen ko-
timaisella valkuaisella kun olisi isänmaalli-
nen teko.

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlahumussa 
monelta on jäänyt huomaamatta, että 150 

vuotta sitten maassamme koettiin ankarat 
nälkävuodet. Historian kirjat kertovat, että 
”Talvi 1866–1867 oli ankara ja kevät tuli 
myöhässä. Esimerkiksi Helsingin touko-
kuun keskilämpötila oli normaalin kymme-
nisen asteen sijaan +1,8 astetta. Jäät lähti-
vät monin paikoin vasta kesäkuussa, ja ke-
sä alkoi vasta kesäkuun puolivälissä. Esi-
merkiksi Etelä-Suomessa järvet olivat 
jäässä ja pellot paksujen lumikinosten 
peittäminä vielä toukokuussa.

Elokuun lopun ja syyskuun alun ankarat 
hallat koettelivat satoa. Myös perunasato 
epäonnistui. Kaikkia edellisiä vuosia täy-
dellisempi kato koetteli koko Suomea Ah-
venanmaata lounaisia ja eteläisiä osia lu-
kuun ottamatta. Sato ei riittänyt edes sie-
menviljaksi. Karjaa jouduttiin teurasta-
maan runsain määrin rehun puutteen 
vuoksi ja ruuaksi. 

Talvi tuli aikaisin, ja viljalaivat jäivät sik-
si vieraisiin satamiin. Venäjän, Ruotsin ja 
muiden maiden avustukset olivat vähäi-
siä.”

Jospa ensi vuonna saisimme oikean kesän!

Rauhaisaa joulun aikaa ja valoisampaa 
vuotta 2018!
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Kulunut kylmä ja sateinen kasvukausi  
oli hyvin poikkeuksellinen. Sen vuoksi 

tuusulalaisen agrologi Kari Eskelinin pui-
muri on puhdistettu ja tankki täytetty tal-
vidieselillä mahdollisia pakkaspuinteja var-
ten. Nastarenkaita puimuriin ei ole sen-
tään hankittu.

Jos vain olisi lumetonta ja tulisi pakkas-
ta, voisi pitkin maata rötköttävästä tattari-
kasvustosta etsiä puimakelpoisia kohtia. 
Peltoon jääneelle härkäpavulle ei ole mi-
tään tehtävissä.

– Puimatta jääneet kasvit olivat juuri 
arvokkaimpia, mistä aiheutui noin 30 000 
euron myyntitulon menetys, sanoo Kari Es-
kelin. –Kuivatusöljyn lisälaskun suuruutta 
en ole vielä laskenut, jatkaa hän. 

Kylmän kasvukauden vuoksi puintien 
aloitus meni syyskuun puoliväliin ja loka-
kuussa alkaneet sateet ja kuun lopulla sa-
tanut lumi sotkivat myöhästyneet puinnit. 
Kari Eskelinillä puimatta jäivät arvokkaim-
mat kasvilajit härkäpapu ja tattari. Koko 21 
hehtaarin härkäpapuala jäi puimatta, sillä 
sisältä vielä raaka papu iti palkoon.  

– Eipä kosteiden papujen yli 30 tunnin 
kuivaaminen mitenkään kannattavaa olisi 
ollut, kun kuivurin öljypoltin hornaisee öl-
jyä 20–25 litraa tunnissa, laskeskelee Kari.

Härkäpavun valtakunnallinen viljelyala 
ylitti tänä vuonna perunan viljelyalan. Kari 
pelkää tämänvuotisen härkäpavun epäon-
nistumisen romahduttavan kiinnostuksen 
kasviin. Se olisi Karin ja monen muunkin 
mielestä sääli, sillä härkäpapu korvaa ulko-
maisen soijan tuontia.

Puhtaus tattarinviljelyn A ja O

51 hehtaarin tattarialastaan Kari ehti pui-
maan 12 hehtaaria ennen lumentuloa 27. 
lokakuuta. Tällöin tullut yli 10 sentin lumi-
kerros oli harmillinen, sillä se painoi pystyn 
tattarikasvuston pitkin maata. Lumi hei-
kensi merkittävästi puintimahdollisuuksia, 
sillä pystyn kasvuston puiminen olisi ollut 
pakkasella helpompaa.

Karin toive pakkasista tuntuu kaukai-
selta, sillä 20. marraskuuta sääennuste ei 
lupaa pakkasta vaan muutaman asteen 
lämmintä ja sadetta. Tattarin sateenkestä-
vyydestä Karilla ei ole tietoa, mutta hän 
aikoo selvittää asiaa maamme ainoalta tat-
tarimyllyltä, jonne Karinkin tattarit mene-
vät jauhettavaksi. 

– Vähän arveluttaa ensi vuosi, kun tar-
koitus on kylvää tattaria tämänvuotisille 
lohkoille. Tuleeko ensi vuoden tattarikas-

Kari odottaa puintipakkasia

vustoista ylitiheitä, jos nyt maahan jäävä 
sato itää kylvettävän siemenen kanssa, ap-
rikoi Kari.

Koska tattari menee keliaakikkojen ra-
vinnoksi, on tattarisadon käsittelyssä nou-
datettava suurta huolellisuutta ja puhtaut-
ta. Tattarijyvien joukossa ei saa olla mui-
den viljakasvien siemeniä. Jos lajipuhtaus 
ei ole riittävä, palaa tattarikuorma armotta 
takaisin tilalle. 

Paremman hinnan eteen täytyy tehdä 
kovasti töitä. Kuivuri ja puimuri on tänä 
syksynä puhdistettu tattarin käsittelyn 
puhtauden vuoksi ennen tattarin puintia 
kaksi kertaa. Kasvukauden aikana viljat on 
kitkettävä kasvustosta. 

Laatuongelmia muissa kasveissa

Karilla oli viljelyssä myös 40 hehtaaria ke-
vätvehnää ja 30 hehtaaria entsyymimallas- 

Teksti ja kuvat: Esko Lappalainen

Syyskuun 25. päivänä tavatessamme Kari oli puinut viidenneksen puitavasta alastaan 
ja toiveissa oli kuiva syksy.
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Alhainen lämpösumma ja  
sateinen lokakuu
Tämän vuoden tehollinen lämpösumma jäi jälkeen jo toukokuussa. Toukokuun 20. 
päivänä oltiin 60 astetta jäljessä normaalista lämpösummakertymästä. Marras-
kuun 19. päivänä tämän vuoden lämpösummakertymä oli 1176 astetta. Tuo luke-
ma saavutetaan 30 vuoden keskiarvona syyskuun neljäntenä päivänä. 

Mitä myöhemmälle puinnit jäävät, sitä lyhyemmäksi päivittäinen puintiaika 
jää. Tämän vuoden syyskuun sademäärä 62,7 mm Vantaan lentoasemalla oli vuo-
sien 1981–2010 keskiarvon mukainen.

Lokakuun em. pitkänajan keskiarvo on 80,8 mm. Tänä vuonna lokakuussa satoi 
174,4 mm eli 216 % pitkänajan keskiarvoon verrattuna. Mainittakoon, että vuon-
na 2016 lokakuussa satoi vain 16 mm.

ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Ari Toivonen arvioi, että keskuksen 
alueella Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla olosuhteet olivat vielä hankalammat 
kuin lähempänä etelärannikkoa. Keskuksen alueella on arvioitu härkäpavusta jää-
neen korjaamatta 70 %, kevätvehnästä 20 % ja muista viljalajeista 5–10 %. Talteen 
saatu sato oli määrällisesti hyvä, mutta laatu vaihtelevaa.

Karjatiloilla ensimmäinen nurmisato oli lämmön puutteen vuoksi huonompi 
kuin toinen. Sateisuus vaikeutti karjatilojen rehuviljan korjuuta ja aiheutti ongel-
mia lannanlevitykseen.

Ari Toivonen kertoo, että neuvonnan kysynnässä syys- ja lokakuu olivat luon-
nollisesti hiljaisempia, mutta talouspuolella kysyntä on vilkastunut. Tulevan talven 
neuvonnassa hän arvioi päällimmäisiksi asioiksi nousevan viljelysuunnitteluun 
liittyvät asiat: lajikevalinnat, menetelmät ja puimatta jääneiden lohkojen käsittely.

  

Lokakuun puolivälissä nokialaiseni varsi salli varovaisen kahlaamisen Karin tattaripel-
lon alakulmassa. Marraskuun loppupuoliskolla olisi pitänyt olla kalastajan pitkävartiset 
saappaat.

ja rehuohraa. Kevätvehnästä osa meni al-
haisen sakoluvun vuoksi rehuksi ja mallas-
ohrassa ei riittänyt itävyys. Näistäkin ker-
tyy lisätappioita.

Tuusulassa, Järvenpäässä, Keravalla ja 
Pornaisissa omia ja vuokramaita viljeleväl-
lä Karilla oli tänä vuonna 23 hehtaaria ke-
santoa.

Jos sadonmenetykset, kuivatus ja laa-
tutappiot ovat aiheuttaneet tilipussiin val-
tavan loven, riepovat lannoiteyhtiö Yaran 
useamman kymmenen prosentin lannoit-
teiden hinnankorotukset Karin mieltä.

Hän ei näe hinnankorotuksille muuta 
syytä kuin Yaran pelon ensi vuoden pie-
nemmäksi jäävästä fosforin myynnistä. 
Puimattomille pelloille kun ei voi ensi 
vuonna fosforitasetta horjuttamatta panna 
lisää fosforia. Kari arvelee, että kilomäärän 
vähennyksestä tulossa oleva myynninme-
netys korvataan hintaa nostamalla.

Vesiensuojelu harmittaa

Karin tila Tuusulan Vanhakylässä sijaitsee 
Äijänsaarentien varressa. Saaressa hän to-
della nyt asuukin, sillä toisella tilalle johta-
valla tiellä on 25 senttimetriä vettä ja toi-
sella suunnalla tien yli virtaa vesi valtoime-
naan. Vaati rohkeutta ajaa virtaaman yli, 
sillä vesi hivuttaa koko ajan tiesoraa pelto-
ojaan.

Kesätulvakaan ei ole harvinaisuus, 
mutta näin runsas syystulva on poikkeuk-
sellinen. Syystulva ei kuitenkaan ole kaikil-
la puimattomilla lohkoilla puimattomuu-
den syy, mutta osaksi on. Pahinta on liiken-
neyhteyden heikentyminen.

Tulvien syypäänä on Keski-Uudenmaan 

vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Ku-
ves, jonka pitäisi sallia vedenpinnanlasku 
Tuusulanjärvessä. Nyt pelloilta jopa neljän 
metrin sekuntivauhdilla virtaava vesi tör-
mää järven rannalla olevaan laskeutusal-
taaseen kuin seinään. 

Kari ihmettelee limnologien järjenjuok-
sua. Heidän mielestä kun on parempi, että 
vesi makaa pelloilla kuin että se virtaisi 

ojaa pitkin järveen. Joku neropatti on esit-
tänyt tulvaherkän alueen metsittämistä. 
Mahtaisiko kuusi tai mänty viihtyä aika 
ajoin tulvivalla maalla?

Vesisade on tarinointimme aikana 
muuttunut lumiseksi rännäksi. Se sulanee, 
mutta tuleeko sitä tattarin puintiin sopivaa 
lumetonta pakkaspäivää enää tänä syksy-
nä?

Osa syyskuussa puidusta kevätvehnästä 
päätyi alhaisen sakoluvun vuoksi rehuksi.



LUONNON VARASSA   32   JOULUKUU 6/17

Maatalouskaupan alalla ovat viime 
vuosien muutokset olleet merkittä-

viä, kun tanskalaiset ja ruotsalaiset ovat 
rynnistäneet mukaan maamme maatalo-
uskauppaan. SSO-Maatalouden painikave-
rit alkavatkin olla suuria, totesi Janne Tuo-
minen maatalouskaupan nykyisistä kilpai-
luasetelmista. Me saamme kyllä viljelijöiltä 
sympatiapisteitä, mutta silti meidän on ol-
tava markkinoilla kilpailukyisiä. SSO-Maa-
talous hoitaa maatalouskaupan koko pale-
tin tarvike- ja konekaupasta viljakauppaan. 
Tärkeää viljelijöiden on huomioida, että 
käymme viljakauppaa ympäri vuoden, ko-
rosti Janne. Tuottajahintojen nousu vasta 
voi auttaa, että maatalouskaupan puolel-
lakin alkaisi yhteiskunnan talouden elpy-
minen tuntua. Maatalouden kalusto on ko-
ko ajan vanhenemassa. On laskettu, että 
vuosittain puimurien uusintatarve olisi 
noin 200 uutta puimuria. Viime vuonna 
puimurimyynti koko maassa oli 136 kappa-
letta. Puitava peltoala maassamme on 
noin miljoona hehtaaria, jolloin 200 pui-
murin uusintavauhdilla se edellyttäisi, että 
puimurin käyttöikä olisi 25 vuotta ja yhdel-
lä puimurilla puitaisiin keskimäärin 200 
hehtaaria vuodessa. Maatalouden vaike-
uksista huolimatta tulee SSO:n maatalous-
kaupan arvo olemaan siedettävällä tasolla, 
mutta vuosi 2018 ei nyt vaikean kasvukau-
den jälkeen näytä ennusteissa kovin hyväl-
tä, ellei tuottajahintataso ala korjaantua.

Janne Tuominen on ollut maatalous-

Maatalouskauppa elää 
maatalouden mukana

Teksti ja kuva: Raimo Nordman

Kansantalouden nousutrendi ei 
ole näkynyt vaikean kasvukau-
den jälkeen maatalouskaupas-
sa, kertoi kone- ja varaosa- 
kaupan myyntipäällikkö, agro-
logi (AMK), Janne Tuominen 
Suur-Seudun Osuuskaupasta 
(SSO). Hän kertoi, että SSO:n 
hallitus on ollut aina hyvin 
maatalousmyönteinen.  
Vuonna 2018 tuleekin täyteen 
100 vuotta osuuskaupan  
omaa maatalouskauppaa. 

kauppiaana 15 vuotta, josta ajasta noin 
puolet SSO:lla. Hän on valmistunut agrolo-
giksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakou-
lusta vuonna 2000. Hän totesi, että hänen 
15 vuoden työuransa aikana maatalous-
kaupassa osamaksukauppa on merkittä-
västi lisääntynyt. Pääsääntöisesti kaikki 
suuret konekaupat rahoitetaan nykyisin 
osamaksusopimuksin. Maatalouskauppa 
on kaupan alana aika kovaa ja nykyisellään 
konekauppa ehkä siitäkin tiukinta. Me kau-
pan puolella hengitämme viljelijöiden 
kanssa samaa ilmaa ja maatalouden me-
nestyminen heijastuu välittömästi kaupan-
käyntiin.

Kasvukausi 2017

Mennyt kasvukausi oli erityisen poikkeuk-
sellinen. Koko kasvukauden ajan sää pysyi 
keskimääräistä koleampana ja sitä kautta 
sadonkorjuuseen päästiin myöhään. Lou-
nais-Suomessa ei kuitenkaan voida valittaa 
heikosta sadosta ja puimattakin kasvus-
toista jäi erittäin vähän. Monilla tiloilla, 
joilla normaalisti kuivuus verottaa satoa, 
päästiin nyt huippusatoihin. Korjuukustan-
nukset tosin olivat myöhäisen sadonkor-
juuajan seurauksena merkittävän korkeat. 
Monilla tiloilla huomioitiin jo kasvukaudel-
la kasvustojen myöhäisyys ja luovuttiin vii-
meisistä kasvitautiruiskutuksista ja lisätyp-
pilannoituksista, jotta kasvuaika ei enää 
entisestään pitenisi. Peiliin pitää myös kat-
soa viljelykasvilajeja ja lajikkeita valittaes-
sa. Myöhäisiä lajeja ja lajikkeita kylvettiin 
keväällä vielä tavanomaista hyvinkin pal-
jon myöhemmin. Vuosi 2017 ei ole tällä 
alueella katastrofi, mutta omat ongelman-

sa se tälläkin aiheuttaa. Arvailla vain voi 
miten se vielä vaikuttaa vuoden 2018 
myyntiin, kun maatiloilla ovat kuitenkin 
tietyt kulut aina olemassa ja jostain niihin 
tarvittavat pääomat otetaan, usein se hei-
jastuu juuri konekauppaan. Syksyn mär-
kyys ja märkään aikaan tehty sadonkorjuu 
tiivistivät peltoja. Vaikutuksia sillä toden-
näköisesti on seuraavan vuoden kasvuun, 
ellei saada kunnon routatalvea tähän vä-
liin. 

Tilakoon kasvu viime vuosina on ollut 
melko huima. Tilakoon kasvattaminen on 
saattanut joillakin karata vähän lapasesta, 
kun vuokrataan 50–60 hehtaarin lisäaloja 
kiinnittämättä huomiota siihen millä väli-
neillä ja työvoimalla työt lisäalalla pysty-
tään hoitamaan. Maatalouden vaikeuksis-
ta huolimatta on pellon hinta ja vuokrahin-
tataso pysyneet merkittävän korkeina. 

Yhteistyössä Agritekin kanssa

Konekaupassa on ollut toki valonpilkah-
duksiakin, totesi Janne Tuominen. Hän ker-
toi, että erityisen hyvään nousuun heillä 
on päästy kyntöaurojen myynnissä. Myyn-
tiä on vauhdittanut vuonna 2016 Agritekin 
kanssa solmittu kauppasopimus, jossa 
SSO:n edustukseen tulivat Kvernelandin 
kyntöaurat. Uusina edustuksina tulivat 
myös New Holland -puimurit ja traktorit 
sekä Case IH:lta traktorit ja puimurit. Agri-
tekin kanssa tehtyyn sopimukseen ollaan 
SSO:ssa ensimmäisen vuoden jälkeen tyy-
tyväisiä, totesi Janne Tuominen. 

SSO tekee yhteistyötä edelleen myös 
Hankkijan kanssa. Sopimus on tällä erää 
voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.
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Huonon satokauden vaikutukset näky-
vät pankissa tulevan talven ja kevättal-

ven mittaan. Kaikkia vaikutuksia ei vielä 
tiedetä. Maatalousyritysten tilannetta on 
helpotettu tekemällä muutoksia lainojen 
maksuohjelmiin.

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankissa tule-
vaan on varauduttu ottamalla yhteyttä asi-
akkaisiin.

– Myös asiakkailta on tullut yhteyden-
ottoja vaihtelevasti. Kulunut satokausi nä-
kyy pankin puolella kunnolla vasta talvella, 
mutta jotkut ottivat yhteyttä jo syksyllä, 
kun puinnit näyttivät venyvän pitkälle, ker-
too asiakkuusjohtaja Jouni Kleimola.

Kleimola vastaa työssään pankin maa- 
ja metsätalousasiakkaista. Pankin puolelta 
on otettu yhteyttä asiakkaisiin, joilla tiede-
tään olevan talven mittaan paljon menoja. 
Osan kanssa tulevaan on varauduttu muut-
tamalla lainojen maksuohjelmia.

– Se on tällaisessa tilanteessa paras kei-
no maksuvalmiuden parantamiseksi. Käyt-
töpääomalaina on huonompi, sillä se pitää 
maksaa nopeasti pois ja syö kassaa, Klei-
mola sanoo.

Pankkia asiakkaiden yhteydenotot ei-
vät yllätä. Kleimola painottaa, että pankki 
on mukana maatalousyritysten arjessa niin 
hyvinä kuin huonoinakin aikoina ja yhtey-
denottoon suhtaudutaan aina positiivises-
ti.

– Me ajattelemme asioita hirvittävän 
käytännönläheisesti. Pikemminkin se yllät-
tää, jos yhteyttä ei oteta. Tiukkoina aikoina 
pankki vasta punnitaan, Kleimola toteaa.

Pitkäaikaiset vaikutukset

Kleimolan mukaan huonon satokauden 
negatiiviset vaikutukset kohdistuvat eten-
kin viljan kuivaaviin broiler- ja sikatiloihin. 
Esimerkiksi broilertiloilla vehnäalat saatta-
vat olla suuria ja satoa korjattavana paljon. 

– Kun pohjoisessa eletään, kannattaa 
miettiä miten suurella alalla vehnää vilje-
lee. Rehuvehnän hinta on ollut aika maltil-
linen ja tilakohtaisesti olisi hyvä löytää ta-
sapaino miten paljon viljellään ja ostetaan 
ulkopuolelta.

”Tiukkoina aikoina  
pankki vasta punnitaan”

Kleimola toteaa huonon satokauden 
vaikutusten näkyvän ensi kesänäkin – ja 
osa vaikutuksista on vielä arvoitus. Syksyl-
lä korjattujen viljojen itävyystulokset ovat 
osoittaneet, etteivät siemenet idä. Sieme-
nen osto tuo luonnollisesti lisää kuluja. Ko-
tieläinpuolellakin riittää kysymysmerkkejä.

– Vilja on korjattu myöhään eikä sen 
ravintoarvoja vielä tiedetä ja miten eläi-
met kasvavat ensi talvena. Onko viljassa 
esimerkiksi homeita ja vaikuttaako se 
eläinten terveyteen, Kleimola heittää esi-
merkiksi.

Syystyöt venyivät tänä vuonna myöhäl-
le. Korjuutöiden ohella lietteenajossakin 
riitti haasteita.

– Kun märällä pellolla ajellaan raskailla 
koneilla, ei se voi olla näkymättä.

Kuluneena vuonna maanparannustyöt 
ovat jääneet monella tekemättä. Kaikki 
heijastuu ensi kesään. Kun taloudellinen 
tilanne on huono, on salaojitus vähäistä ja 
kalkituksetkin saattavat jäädä tekemättä. 
Vesitaloudesta tulee kuitenkin huolehtia, 
jotta peltojen kasvukunto pysyy hyvänä.

– Kun vesitalous on kunnossa, pääs-
tään pelloillekin aikaisemmin ja se pienen-
tää riskiä.

Vaihtelua ympäri Suomen

Kleimola toteaa vaihtelua olevan ympäri 
Suomen. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla 
saatiin korjattua kohtuullinen rehusato ei-
kä tilanne ole pahin mahdollinen. Sen si-
jaan esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla, Sa-
vossa ja Pohjois-Karjalassa on jäänyt isoja-
kin aloja korjaamatta.

– Toisaalta Etelä-Pohjanmaalla on pal-
jon broiler- ja sikatiloja, eikä tällaisia huo-
noja asioita tarvitsisi oikein enää tulla. Teu-
rastamoille ja meijereille terveisiä, että 
hinnan nousut eivät ole huonoja asioita, 
Kleimola toteaa.

Kleimola kannustaa maatalousyrittäjiä 
budjetointiin. Kun menot ja tulot on listat-
tu, on tulevan ennakointi helpompaa eikä 
rahan loppuminen tule yllätyksenä. 

– Kun ottaa pankkiin yhteyttä, olisi hyvä 
olla pohdittuna miltä seuraava vuosi näyt-
tää.

Kleimola on valmistunut agrologiksi 
(AMK) Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 
vuonna 2008 ja agronomiksi (MMM) Hel-
singin yliopistosta vuonna 2014. Hän vilje-
lee kotitilaansa Alahärmässä.

 

Teksti ja kuva: Laura Kujala

Asiakkuusjohtaja Jouni Kleimola Etelä-Pohjanmaan Osuuspankista painottaa, että 
pankki suhtautuu yhteydenottoihin aina positiivisesti. Tulevaan talveen varauduttu 
tekemällä muutoksia lainojen maksuohjelmiin.
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Varhaisena pimeän marraskuun aamu-
na istun kahden neuvojaveteraanin 

kanssa ProAgria Etelä-Suomen toimistos-
sa. Agrologit Markku Lappi ja Esa Parta-
nen ovat eläkemiehiä, mutta tekevät edel-
leen tuntipalkalla töitä pitkäaikaiselle 
työnantajalleen. Suurimman osan työuras-
taan Markku ja Esa tekivät töitä eri talois-
sa, mutta ProAgria Etelä-Suomen synnyt-
tyä työnantaja on ollut sama. 

Piti selvittää, onko käytössä Neuvosto-
liiton käytäntö, jossa eläkeiän saavuttanut 
voitiin kutsua yhteiskunnan palvelukseen. 
Yhteiskunnan palvelus saattoi olla esimer-
kiksi museon naulakkovahtina toimimista. 
Näitä työintoa uhkuvia herroja kuunnelles-
sani vakuutun siitä, että heidän kohdallaan 
ei ole kyse tästä.

– On suuri muutos, kun totuttu päivä-
rytmi muuttuu vapaaseen aikaan. Ei ole 
ihan helppoa unohtaa entistä kiinnostavaa 
työtä ja mukavia työkavereita, tuumailee 
Markku Lappi.

Markun vuodesta 1976 samalle työn-

Teksti ja kuva Esko Lappalainen

Markku Lapilla (vas.) ja Esa Partasella riittää hauskoja muistoja neuvojanuralta ja hauskaa työnteko on vielä eläkeiässäkin. 

Sedät jaksaa heilua

antajalle tehty työsuhde päättyi viime 
vuonna 68 ikävuoden täytyttyä. Esan elä-
kekahvit juotiin viime talvena, ja 68 vuotta 
tuli hänellä täyteen hiljattain. Kummalla-
kaan työvauhdin hiljentäminen ennen 64 
vuoden eläkeiän täyttymistä osa-aikaeläk-
keen muodossa ei tullut vakavaan harkin-
taan. Oikeastaan eläkkeelle jarruttaminen 
meni molemmilla pitkäksi eli alkoi Markul-
la vasta, kun eläkkeelle jäämisen takaraja 
tuli vastaan ja Esalla vähän ennen sitä. 

Myöhästynyt jarrutus ei kummankaan 
kohdalla ollut katastrofi, sillä he edelleen 
tekevät entisenlaisia töitä tuntisopimuk-
sella.

– Työnantajan mahdollistama tunti-
työntekijänä jatkaminen on ollut tervetul-
lut mahdollisuus hoitaa vaiheessa olleet 
työt päätökseen ja siirtää tietoa jatkajille. 
Tuntitöissä lisääntynyt oma aika on anta-
nut myös vapautta omiin harrastuksiin ja 
kotitöihin, arvioi Markku asteittaisen työ-
elämästä poissiirtymisen eduiksi. 

Työ heinän ja energian parissa

Markku valmistui Skuffiksesta vuonna 
1975 (nykyisin Novia Raaseporissa) ja toi-
mi ensimmäisen työvuotensa koneopetta-
jana Mäntsälän maatalousoppilaitoksessa 
(nykyinen Keuda), ja siirtyi sieltä Itä-Hä-
meen maatalouskeskuksen piiriagrologiksi 
kotikuntaansa Asikkalaan, kun edeltäjä 
Paavo Halme jäi eläkkeelle.

1970-luvun energiakriisi laukaisi maa-
tilojen lämmitysjärjestelmien, stokerien ja 
hakesyöttimien kehityksen liikkeelle. Maa-
talouskeskusten koneagrologeille avautui 
tästä uutta työsarkaa, ja kun sitä tehtävää 
Itä-Hämeen maatalouskeskuksessa hoita-
nut Sulo Mäkivirta jäi eläkkeelle, siirtyi 
Markku hoitamaan Sulon jättämää kone-
agrologin kiinnostavaa työsarkaa.

Energianeuvonnan ohessa oli aluksi 
vielä perinteistä maatalouden koneistumi-
seen liittyvää työtä, mutta hiljalleen ener-
gia-asioista tuli energisen Markun erikois-
ala.
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Toinen kiinnostava aihe oli hevosten 
rehut. Varsinkin koneellisessa heinän-
kuivatuksessa hän on valtakunnallisesti 
tunnettu guru toimiessaan Laatuheinären-
kaan asiamiehenä ja johtokunnan jäsene-
nä. Ansioistaan Laatuheinärenkaan toi-
minnassa Markku on kutsuttu Laatuheinä-
renkaan kunniajäseneksi. Tätä asiamiehen 
tehtävää hän on siirtämässä nuoremmalle 
polvelle.

– Aluksi heinän laadun varmistamises-
sa oli kuivatun heinän pölyttömyys, mutta 
nyt heinää tehdään monella eri tavalla ja 
siinä laatuasiat, kuten ravintoarvo, ovat 
edelleen korostuneet, valottaa Markku.  
– Tuotantoalat ovat kasvaneet ja sen on 
mahdollistanut tehokkaat koneet.

Ulkomaan retkiä ja luentoja

Energia-asiantuntijan työ on ollut innosta-
vaa, sillä alalle on tullut ja tulee uutta koko 
ajan, uusimpina tilakohtaiset energiasuun-
nitelmat, energiansäästö, lämpöyrittäjyys 
ja laitepuolella biolämpölaitokset, aurin-
kopaneelit ja biokaasu. 

Haastattelusta hän porhaltaa Tuorlaan 
ammattiopisto Liviaan heinäkaupan näky-
mistä ja heinänviljelyn tekniikasta puhu-
maan. ProAgrian ammattimatkoja Markku 
on järjestänyt 1980-luvulta alkaen Ruot-
siin, Tanskaan, Hollantiin, Itävaltaan ja Sak-
saan messuille sekä tilakohteisiin.

Pientä totuttelua eläkeläisen rooliin on 
viime aikoina ollut. Metsänraivaukseen on 
uhrattu enemmän aikaa ja myös lomamök-
kibisneksen pyörittäminen on alussa. 
Markku kehottaa katsomaan mökkiään os-
oitteesta Puharniemi.fi.

– On selvää, että vapaista vuosista jat-
kossa kannattaa nauttia, mutta jo työaika-
na kannattaa nauttia elämästä, opastaa pi-
an tyytyväisten eläkeläisten joukkoon siir-
tyvä Markku ja lähtee Tuorlaan luentoa 
pitämään.

Maakuoppatestit  
mukavoo hommoo

– On siinä miehellä virtaa, tuumaa Esa vir-
ne suupielessään Markun poistuttua, ikään 
kuin olisi itse asian suhteen huonompi. 

Ei 38 vuoden työura Esankaan energi-
syyttä ole vienyt. Tuntityöläisenä hän edel-
leen kulkee pellolla maakuoppatestejä te-
kemässä ja sanoo, että ”perketi kun se on 
mukavoo hommoo”. 

Lisäksi hän tekee luomusuunnittelun 
perusasioita, luomusuunnitelmien täyden-
nyksiä, tukineuvontaa ja alalle tulevien 
mentorointia. Hän pitää Neuvo-rahoitusta 
ensiksi mainittuihin tarkoituksiin hyvänä ja 
otaksuu neuvonnan rahoituksen yhteis-
kunnan osuuden ohjautuvan tulevaisuu-

dessa yhä enemmän sitä kautta.
Pääasiassa tilakohtaista neuvontaa, en-

sin nurmi- ja erikoisviljelyagrologin ja sit-
ten erikoisviljelyagrologin nimikkeillä teh-
nyt Esa Partanen sanoo tiimityöskentelyn 
olevan nykyisin tilakohtaisen neuvonnan 
avainasia.

– Koen tehtäväkseni paneutua asiak-
kaan yksittäisen ratkaisun sijasta tilayrityk-
sen kokonaisuuteen eli miettiä, mitä lisä-
apua neuvojakollegani voisivat asiakkaan 
tarpeisin tarjota, sanoo Esa Partanen mo-
nikymmenvuotisen neuvojauran tuomaan 
kokemukseen nojautuen. 

Puhelimeen vastataan

Hän korostaa asiakaspalvelualttiutta yli 
kaiken. Tässä asiassa hiljaisen tiedon siirtä-
misen nuoremmille hän on todennut vai-
keaksi. Nuoremmat saattavat pitää vanho-
ja herkemmin puhelimen suljettuna työ-
ajan ulkopuolella, ja viikonpäiviä ja kellon-
aikoja seuraamaton viljelijä kokee, että 
neuvoja ei vastaa.

– Yksikään asiakas ei ole ottanut pult-
tia, jos olen normaalin työajan ulkopuolel-
la tulevaan puheluun vastatessani ehdot-
tanut, että voidaanko asiaan palata myö-
hemmin, vakuuttaa Partanen. 

Puoliksi leikillään hän kertoo kysyneen-
sä työnantajan laatuvastaavilta, voisiko ta-
lon digitaalisiin järjestelmiin lisätä soittolu-
pauksista muistuttavan ominaisuuden. 

Myös vastuun asiakkaan asioiden hoi-
tamisesta Esa kokee tärkeänä. Silloin täl-
löin hän seuraa Vipu-palvelusta asiakkaan 
deadlineja ja muistuttaa asiakasta, jos joku 
asia on määräajan lähestyessä hoitamatta.

– On helpompi ottaa uusi asiakas mu-
kaan, kun kokemusta erilaisista ihmisistä 
on kertynyt, kertoo Esa. – Aluksi on tun-
nusteltava kunkin kohdalla etenemistyyli, 
esimerkiksi minkä sortin huumori kolah-
taa.

Eläkkeellä riittää puuhaa

Tuntisopimus loppuu vuodenvaihteessa ja 
seuraaja on etsitty. Hän aikoo luopua ym-
päristö- ja luomuneuvontaan oikeuttavista 
Neuvo 2020-auktoroinneistaan ja siirtyä 
enemmän eläkeläisen rooliin, vaikka tunti-
työn tuoma lisä eläkkeen päälle onkin ollut 
mieleinen asia.

Ei Esa eläkeläisenäkään toimettomaksi 
jää, sillä jo 30-vuotinen kuoroharrastus jat-
kuu ja työelämän kiireiden hellitettyä va-
paaehtoistoimintaan muun muassa Kera-
van seurakunnassa liikenee aikaa parem-
min.

Liikunta on hoitunut tähän asti peltokä-
velyillä lapio olalla ja kävelyillä Sipoonkor-
ven muuten vain. Muutaman kerran vuo-

dessa pääsee pyssyn ja marjankeruuveh-
keitten kanssa metsästysmatkoille kauem-
maksi kotoa.

Tietysti vaarin sydäntä lähellä ovat 20 
kilometrin päässä asuvat tyttären neljä-, 
seitsemän- ja yhdeksänvuotiaat pojat. Aika 
usein Esaa ja hänen Hannele-vaimoa tarvi-
taan tämän nopeantoiminnan joukon pai-
mentamisessa.

Työnantaja tarvitsee konkareita

Sekä Markun että Esan jatkotyöllistämisen 
taustalla on työnantajan tarpeet.

– Haluamme käyttää konkareita vaki-
naisten lisäksi siksi, että on yhä vaikeam-
paa löytää valmista asiantuntijaa. Tavoit-
teena on kehittää tuota hiljaisen tiedon 
siirtämistä ja mentorointia, esimerkiksi 
Esalla ja Markulla on omat oppilaansa, ja 
heillä itselläkin vielä virtaa muillekin jaet-
tavaksi. Varsinkin luomuun ja talousasioi-
hin liittyvät kasvupolut ovat varsin pitkiä, 
sanoo ProAgria Etelä-Suomen toimitusjoh-
taja Ari Toivonen. 

– Meillä on tuorein henkilöstötase päi-
vittämättä, mutta 50 vuotta on vedenjaka-
ja, noin puolet porukasta ovat rajapyykin 
ylittäneet. Vastaavasti myös yli 60-vuotiai-
den ja alle 30-vuotiaiden osuudet ovat lä-
hellä toisiaan noin 150 hengen porukas-
samme, jatkaa Ari Toivonen.
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Suonenjoki

Joulua edeltävät kuukaudet ovat kiireistä 
aikaa Suonenjoella toimivassa Peltolan 

Juustolassa. Yrityksen päätuote Peltola 
Blue -juusto on kasvattanut tasaisesti suo-
siotaan, ja erityisen kysyttyä se on ravinto-
loiden pikkujoulupöydissä. Vähittäisasiak-
kaatkin ovat löytäneet tämän erikoisuuden 
ja haluavat sitä myös joulupöytään. 

Yrityksen erilaiset jäätelömaut tuovat 
oman lisänsä monien pikkujoulupöytien 
makumaailmaan. Tuotevalikoimaan kuu-
luu myös kirnuvoi. Jäätelö- ja kirnuvoituo-
tanto menee lähes kokonaan ravintola-
maailman asiakkaille. Vähittäismyynnissä 
niitä on vain paikallisessa Pakkasmarjan 
myymälässä sekä messuilla ja muissa 
myyntitapahtumissa. 

Yrityksen toimitusjohtaja Matti Kärk-
käinen on kiireinen mies. Aamulla varhain 
töihin tulleet työntekijät ovat jo lopetta-
neet työpäivänsä. Yrittäjän työpäivä jatkuu 
vielä tovin juustolassa. Sieltä hän suunnis-
taa noin 40 kilometrin päähän naapurikun-
taan Rautalammille, missä odottavat na-
vettatyöt. Parsinavetassa hoidettavana on 
90 lypsävää. Tosin tänä iltana tilan isännäl-
lä ei ole lypsyvuoroa, mutta seuraavana 
aamuna on jo herättävä ajoissa navetta-
töille, sillä viikonloppuisin hän huolehtii 
kahdestaan Minnariitta-puolison kanssa 
karjasta. Viikolla apuna on vierasta työvoi-
maa.

Peltolan Juustolassa jalostetaan oman 
tilan maitoa. Se on laadun ja maun tae. 
Nämä tekijät olivat yksi osa-alue, kun Juus-
topöytä ry myönsi syksyllä Kultaisen Juus-
tohöylän Peltolan Juustola Milk In Oy:n 
Peltola Blue-juustolle.

Matti Kärkkäisen ura maanviljelijänä al-
koi 27-vuotiaana vuonna 1992, kun kotiti-
lalla tehtiin sukupolvenvaihdos. Seuraava-
na vuonna hän perusti tuorejuustoja val-
mistavan juustolan. Ensi vuonna tulee 25 
vuotta täyteen juustolayrittäjänä.

Oman tärkeä osansa Kärkkäisen tiellä 
yrittäjäksi oli Ilmajoella Etelä-Pohjanmaal-
la suoritetuilla agrologiopinnoilla. Siellä 
hän tutustui eteläpohjalaiseen yrittäjähen-
keen. Kotimaakunnasta Savostakin olisi 
löytynyt maatalousalanoppilaitos, mutta 
ajatuksena oli, että opintielle pitää lähteä 

Oman tilan maidosta
laatujuustoa
Kuvat ja teksti:Soili Riepula

vähintään 200 kilometrin päähän kotoa, 
jotta kasvaa ja kehittyy.

Viiden vuoden kierroksen jälkeen Kärk-
käinen palasi takaisin kotikonnuille valmis-
tuttuaan agrologiksi vuonna 1990. Yrittä-
jyys kiinnosti, ja hän hakeutui Savossa al-
kaneelle jatkojalostuskurssille, jolla opas-
tettiin maatalousyrittäjiä jatkojalostamaan 
tilan raaka-aineita. Se oli sysäys, jonka 
myötä Kärkkäinen tiesi, mitä hän haluaa 
tehdä. 

Tuorejuustoja ja jäätelöä

Alkoi juustojen ja jäätelön valmistus. Koti-
tilan navetan viereen oli tarkoitus rakentaa 
tuotantotilat. Samaan aikaan naapurin 
isäntä päätti luopua tilanpidosta. Tilan vä-
hän käytetty navetta jäi tyhjilleen. Kärkkäi-
nen aloitti juustolatoiminnan siellä. Niissä 
tiloissa juustola toimi seitsemän vuotta. 
Vuonna 2000 toiminta siirrettiin Suonenjo-
elle, ja kolme vuotta sitten tuotanto alkoi 
nykyisissä tiloissa, joita on sen jälkeen ke-
hitetty paremmin toimintaan sopivaksi.

Tuorejuustojen valmistuksesta yrityk-

sessä luovuttiin 1990-luvun lopussa. Tuo-
tanto keskittyi jäätelöihin ja sorbetteihin, 
joilla oli kysyntää ravintoloissa, kun Suomi 
irtaantui 1990-luvun alun lamasta. Kasvu 
oli nopeaa, ja asiakkaita riitti. Tuolloin vie-
lä pienvalmistajia ei ollut monta. Niissä 
merkeissä meni yhdeksisen vuotta. Tähän 
päivään mennessä yrityksessä on kehitetty 
yli 400 erilaista jäätelö- ja sorbettimakua. 
Asiakkaiden toiveita on kuunneltu. Tuot-
teilla on ollut kysyntää, kun ne tehdään 
aidoista raaka-aineista: vaikkapa mustikka 
on mustikka, eikä mustikka-aromi. 

Kärkkäisen mukaan tuotteessa tärkein 
on maku, sitten rakenne ja viimeisenä hin-
ta. Trendien mukaan kulkee se, millaisia 
makuja milloinkin halutaan. Kerralla on ky-
syntää noin parillakymmenellä maulla. 
Suosituimpia ovat terva, vanilja ja mansik-
ka. Asiakkaiden toiveita kuvaa muun mu-
assa se, että poronmaitojäätelökin on ky-
sytty, mutta sen raaka-aine oli niin hintava, 
ettei sitä lähdetty kehittämään. 

– Makujäätelöissä ehkä sillisorbetti ol-
lut huikein maku, hän muistelee. Muitakin 
kalamakuja on käytetty. Niitä ei tarjota ma-
keina jäätelöinä vaan jäädykkeen muodos-
sa. Jäätelön kysyntä on Kärkkäisen mukaan 
pysynyt vakaana.

Nykyisin yrityksen panokset on pantu 
Peltola Blue -juustoon. Se on nyt yrityksen 
päätuote. Blue tuli yrittäjän mukaan vähän 
kuin vahingossa. Kun uutta tuotetta kehi-
tettiin ja tehtiin muutama koe-erä, se on-
nistui. Juustontuotantoon Kärkkäinen on 
tutustunut muun muassa Sveitsissä, Rans-
kassa ja Italiassa.

– Minulle selvisi, että tämä on se juttu, 
Kärkkäinen kertaa. Tuotantoa on hänen 
mukaansa kasvatettu hitaasti, mutta var-
masti. Yritys on lisännyt tuotantoa kysyn-
nän mukaan. Markkinat ovat kotimaassa, 
mutta vientiäkin on mietitty. Juustolan tu-
loksesta kaksi kolmasosaa tulee juustosta, 
loput jäätelöstä ja voista. Yritys työllistää 
kolme ja puoli ulkopuolista työntekijää. 

– Yritän häärätä joka paikassa, ja vaimo 
paikkaa tekemisiäni, Kärkkäinen naurah-
taa. 

Kehittävä ote

Kärkkäisen motto on, että vierivä kivi ei 
sammaloidu. Sitä hän on elämässään nou-
dattanut. Kun hän otti tilan isännyyden, 
lehmiä oli 18, nyt 90. Tavoitteena on sadan 

Panostus laatuun ja makuun toi Juusto-
pöytä ry:n myöntämän Kultainen Juusto-
höylä -palkinnon Peltolan Juustola Milk In 
Oy:lle. Toimitusjohtaja Matti Kärkkäinen 
näki sen tunnustuksena tehdylle työlle ja 
antoi kunniaa työntekijöille.
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Oman tilan maidosta
laatujuustoa

lehmän navetta. Hän miettii, että se mak-
simi parsinavetassa. Myös laidunkapasi-
teetti tulee vastaan. Tavoitteena on myös 
keskituotoksen nostaminen. 

Tällä hetkellä lypsäminen tapahtuu yh-
dellätoista yksiköllä. Lypsäjiä on kaksi. 
Kärkkäinen puolustaa parsinavettaa muun 
muassa sillä, että siellä eläinten seuranta 
on tehokkaampaa. Kesällä eläimet ovat lai-
tumella kahdessa vuorossa. Tilan rakenne 
on hyvä, sillä paljon peltoja on tilan ympä-
rillä.

Tilalla ei ole omia koneita, vaan ne ovat 
yhteisiä toisen tilan kanssa. Tilat tekevät 
yhteistyötä muun muassa säilörehunteos-
sa. Kärkkäinen laskee, että koneyhteistyö 
on kustannustehokasta. Tilalla käytetään 
myös urakoitsijapalveluita muun muassa 
lannanlevityksessä. 

Tilan maidosta kolmannes jalostetaan 
omassa juustolassa, loput menee maitona 
Maitomaalle.

– Elämän rikkautta tuo tämä, yrittäjä 
miettii, mitä moneen asiaan panostami-
nen antaa. Yritystoiminnan lisäksi hän ni-
mittäin hoitaa vielä luottamustoimia. Se 
tulee verenperintönä, sillä suvusta löytyy 
yhteisten asioiden hoitajia monessa suku-
polvessa. Kärkkäisen ura tällä saralla alkoi 
varsinaisesti kuluvan vuosikymmenen 
alussa, kun hän tuli Maitomaan hallinto-
neuvostoon ja aloitti vuonna 2012 sen pu-
heenjohtajana. 

Maitomaa osti Kuusamon Juuston, ja 
sen hallituksen puheenjohtajana Kärkkäi-
nen on ollut viimeiset kolme vuotta. Perin-
teikkään juustolan pelastamistyö kuljetti 
miestä aikoinaan paljon Kuusamoon, Hel-
sinkiin ja Ouluun.

Uusi aluevaltaus on kunnallispolitiikka. 
Kärkkäinen asettui ehdokkaaksi viime ke-
vään kunnallisvaaleissa ja nousi heti Rau-
talammin äänikuninkaaksi. Kova äänisaalis 
tarkoitti sitä, että oli otettava vastaan vas-
tuullisia tehtäviä, joten nyt hän toimii kun-
nanhallituksen puheenjohtajana. Kunta-
kentällä eletään nyt haastavia aikoja muun 
muassa soten takia. Syksyyn on tuonut kii-
rettä myös uuden kunnanjohtajan valinta 
sekä tietysti ensi vuoden talousarvion laa-
dinta.

Kärkkäinen myöntää, että hän pitää 
haasteista. Hän menee mielellään tulta 
päin ja haluaa olla asioiden ytimessä. 

– Ei ole aikomusta hellittää vielä pit-
kään aikaan, reilu viisikymppinen mies 
tuumailee, kun kyse tulee jatkajasta. Tar-
koitus ei ole pakottaa ketään lapsista jatka-
jiksi. Hän sai itse aikoinaan valita, mitä te-
kee ja sen hän suo lapsilleenkin. 

Kaiken kiireen keskellä Kärkkäinen ehtii 
välillä liikunnan pariin. Hän on juossut ma-
ratonejakin. Nyt hän odottaa, että tulisi 
pysyvä lumi, jotta pääsisi suksille. 

 

Peltola Blue –juusto kypsyy valmistuksen jälkeen kahdeksan viikkoa. Toimitusjohtaja 
Matti Kärkkäinen esittelee eri kypsymistasolla olevia juustoja.

Juustovalmistukseen käytetään erityisiä muotteja.

Toimitusjohtaja Matti Kärkkäinen näytti, missä juusto valmistetaan.



LUONNON VARASSA   38   JOULUKUU 6/17

Suomen metsäkeskuksen ständillä vieraili 
paljon metsänomistajia. Asiantuntevasti 
heitä neuvoi Jaana Kulmala. Moni 
tutustui ensimmäistä kertaa  
Metsään.fi-palveluun.

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

METSÄMESSUILLA NÄHTIIN HYVIÄ METSÄTYYPPEJÄ!
Metsäpäivät ja Metsämessut 
keräsivät joukon metsäammatti-
laisia Messukeskukseen 9–12. 
marraskuuta. Huhu kertoo, että 
Suomen Metsäyhdistys järjes-
täisi Metsäpäivät viimeistä 
kertaa tässä muodossa… Pian 
varmasti selviää, että jos muu-
toksia on tulossa – niin  
millaisia?

Helena Aaltonen KiiKisSuon metsänhoi-
toyhdistyksestä opasti koululaisia 
taimenistutuksen saloihin. Hyvin ja 
asiantuntevasti neuvottu, sillä kuuset 
näyttivät menevän pottiputkella hienosti 
pystyyn hiekkapetiin!

Lytti! – totesi Metsä Groupin mies tämän 
pisteen nähtyään. LYT tarkoittaa samaa 
kuin Stora Enson ”Turvallisuushavainto”. 
MG:n miehen mukaan tukki voi pudota 
lapsen omille tai kaverin jaloille – tai 
selkä niksahtaa väärin rempoessa…

UPM Metsän pääyhdysmies Juha Hiltunen ja METO –  
Metsäalan Asiantuntijat ry:n neuvottelupäällikkö  
Markku Varis LUVA – Luonnonvarat ry:n ständillä.

METO Yrittäjillä on aina niin mukavaa! Kuvassa vasemmalta 
yrittäjien johtokunnan jäsen Aapo Palonen, pj Tuomo Turunen, sekä 
metsätalousinsinööri-opiskelija Jyrki Piiroinen Karelia AMK:sta.
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Alustava matkaohjelma 

13.6. Keskiviikko lounas 
Kokoontuminen Oulun lentoasemalla, mis-
tä Finnairin lento AY432 Helsinkiin lähtee 
kello 7.40. Saapuminen Helsinkiin kello 
8.40, jatkolento Prahaan lähtee kello 9. 40, 
minne saapuminen kello 10.50.  Ajo, lento-
asemalta noin puolen tunnin ajomatkan 
päässä sijaitsevaan, Krivoklatiin, missä lou-
nas sekä tapaaminen valtiollisen 5200 ha 
metsäalueen Krivkolatin yksikönjohtajan 
kanssa. Esittelyn Tsekin metsätaloudesta ja 
toiminnasta. 

14.6. Torstai aamiainen, lounas, illallinen 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vierai-
lu Unescon maailmanperintökohteeseen, 
Pruhonice puutarhaan, jossa on1885 pe-
rustetu 250 hehtaarin maisemapuisto. 
Täällä Tsekkien suurin puulaji kokoelma 
www.pruhonickypark.cz/en/the-pruho-
nice-park/. Lounaan jälkeen paluu Prahan 
kaupunkiin, missä tutustumme opastetulla 
kävelykierroa Prahan tärkeimpiin nähtä-
vyyksiin. Illallinen nautitaan Vlatva joella 
risteillen. 

15.6. Perjantai aamiainen, lounas 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovu-
tus. Ajo Prahan eteläpuolelle Dobrikseen.  
Vierailu Mansfeldin perheen omistamalla 
yksityisellä 4391 ha metsätilalla. Lounaan 
jälkeen ajetaan tutustumaan Tsekin suu-

METO Pohjois-Pohjanmaan opintomatka Tsekkeihin 13.–17.6.2018

Lennot Finnair 13.6. AY 432 Oulu klo 07:40 – Helsinki klo 08:40 
AY1221 Helsinki klo 09:40 – Praha klo 10:50 

17.6. AY1224 Praha klo 19:30 – Helsinki klo 22:35  
AY 449 Helsinki klo 23:50 – Oulu klo 00:50 

Majoitukset 
13.-15.6 Hotel Union 4*, Ostrčilovo nám. 462/4, 128 00 Praha 2 www.hotelunion.cz 
15.-17.6. Spa hotel Vita 4*, Skuherského 4, 370 01 České Budějovice,
www.hotelalbatros.cz/vita/en/

rimpaan kansallispuistoon Sumavaan:  
www.npsumava.cz/en/. 

Vierailun jälkeen ajo Ceske Budejovi-
ceen, joka on Etelä-Böömin läänin suurin 
kaupunki. Majoittuminen ja iltaohjelma 
vapaa. 

16.6. Lauantai aamiainen 
Aamiainen hotellissa. Lähtö bussilla Cesky 
Krumlovin kaupunkiin. joka on hieno esi-
merkki keskiaikaisesta keskieurooppalai-
sesta kylästä. Tutustuminen Vltava-joen 
jyrkälle kalliopenkalle rakennettuun Český 
Krumlovin linnaan: www.castle.ckrumlov.
cz/docs/en/zamek_oinf_sthrza.xml .

Linnavierailun jälkeen hetki omaa aikaa 
tutustua tähän upeaan Unescon maail-
manperintökohteeseen tai nauttia vaikka 
lounas. Tämän jälkeen matka jatkuu yksi-
tyiselle lihatilalle, jolla myös 100 ha metsä-
tila. 

Tilalta matka jatkuu Ceske Budejovi-
ceen , missä vierailu Budweisserin olutpa-

nimolla missä tutustuminen panimon toi-
mintaan sekä oluen maistiaiset. Ajo hotel-
liin ja iltaohjelma vapaa. 

17.6. Sunnuntai aamiainen 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä oma-
toimista tutustumista kaupunkiin ja sen 
nähtävyyksiin. Ajo Prahaan, missä vierailu 
vielä Vanhankaupungin aukiolla. Aikaa jää 
myös viime hetken tuliaisostoksille. Lähtö 
kello 16.30 Prahan lentoasemalle. 

Matkan hinta/henkilö 
1220 € (vähintään 20 matkustajaa)

Metsäpäivien yhteydessä järjestetyssä 
MetsäRekry-seminaarissa puhuttiin tänä 
vuonna metsäalan tulevaisuudesta Suo-
messa. Tapahtumapaikkana oli perintei-
seen tapaan Pasilan kirjasto. Kymmenettä 
kertaa järjestetyn seminaarin puhujina oli-
vat Jouni Tiainen MHYP Oy:stä, Martta 
Fredrikson Metsäteollisuus ry:stä, Jani Ak-
kanen Metosta ja Sauli Brander UPM Met-
sä.

Puhujien viesti oli selvä: Metsäalan tu-
levaisuuden näkymät ovat valoisat, mutta 
kehityksessä on pysyttävä mukana. Vihreät 
arvot ja toiminnan ekologisuus tulevat jat-
kossa olemaan entistä tärkeämmässä roo-
lissa.

Teksti: Jani Akkanen, Kuvat: Heikki Valjus

MetsäRekry keräsi jälleen salin täyteen  
metsäalan tulevaisuudesta kiinnostuneita
METO Häme-Uusimaa on järjestänyt kymmenen vuoden ajan 
metsäalan opiskelijoille suunnattua MetsäRekry-seminaaria. Tänä 
vuonna tapahtuman teemana oli metsäala Suomessa 2020-luvulla.

Puheenvuorojen jälkeen opiskelijat eh-
tivät jututtaa puhujia pikaisesti myös itse-
ään askarruttavista asioista. Näistä keskus-
teluista esille nousivat mm. opiskelupaik-
kojen määrä tulevaisuudessa ja muihin, 
kuin perinteisiin metsäalan töihin työllisty-
minen.

METO Häme-Uusimaan edustaja Arto 
Savolainen ja tapahtuman projektikoordi-
naattori Heikki Valjus olivat kaiken kaikki-
aan tyytyväisiä seminaariin ja osallistuja-
määrään, mikä enteilee hyvää tapahtuman 
jatkon kannalta.
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AGROLOGIEN MERKKIPÄIVÄT

AGROLOGEILLE 
AJANKOHTAISTA

MUISTOA KUNNIOITTAEN

Mustialan ja Hyvinkään v. 2018 
kymppikurssitapaamiset

Mustialan kymppikurssitapaaminen pide-
tään Mustialassa la 24.3.2018 ja Hyvinkään 
kymppikurssitapaaminen Hyvinkäällä (Uu-
denmaan maaseutuopistolla) la 7.4.2018. 
 
Kutsuntavuorossa ovat v.-48, -58, -68, -78, 
-88 ja -98 valmistuneet agrologit sekä v. 
2008 opintonsa aloittaneet AMK-agrologit. 
 
Asianosaiset saavat kutsun tilaisuuteen 
talvella 2018. Mikäli kuulut kohderyh-
mään, varaathan ajan kalenteristasi!

90
15.12.2017 
Aarre Seppälä, Lohja. 
Mustiala 1953. Lähipiirissä.

24.2.2017 
Pentti Nissinen, Mikkeli. 
Hyvinkää 1955. Perhepiirissä. 

85
20.12.2017 
Aarno Kekäläinen, Kerimäki.
Hyvinkää 1956. Perhepiirissä. 
Ei vastaanottoa. 

24.12.2017 
kunnallisneuvos 
Erkki Siikaluoma, Kuusamo. 
Hyvinkää 1958. Matkoilla. 

17.2.2018 
kunnallisneuvos 
Aaro Arvio, Liminka. 
Mustiala 1963. Perhepiirissä. 

80
28.12.2017 
Heikki Koivula, Huittinen. 
Mustiala 1965. Lähipiirissä. 

7.1.2018 
Jukka-Pekka Nurmi, 
Kokemäki. Mustiala 1961. Perhepiirissä. 

75
26.12.2017 
Erkki Riihimäki, Kokkola. 
Hyvinkää 1969. Ei vastaanottoa. 

7.2.2018 
Pentti Mali, Tervo. 
Ahlman 1989. Perhepiirissä. 

11.2.2018 
herastuomari 
Antti Pönkkö, Oulu. 
Hyvinkää 1966. Perhepiirissä. 

24.2.2018 
Viljo Nieminen, Tampere. 
Mustiala 1966. Perhepiirissä. 

70
3.1.2018 
maanviljelysneuvos 
Kyösti Harju, Lappeenranta. 
Mustiala 1972. Matkoilla.

18.2.2018 
yliagronomi 
Juhani Kivistö, Nastola. 
Hyvinkää 1970. 
Hirvikeitto kuumana Kiviniemen 
Yläkartanolla su 18.2.2018. 

60
31.1.2017
maatalousyrittäjä 
Markus Johansson, 
Porvoo. HSL 1980. Lähipiirissä. 

17.3.2017 
maaseutuasiamies 
Hannu Jyrkkänen, 
Rautalampi. Peltosalmi 1990. 
Lähipiirissä. 

50
21.12.2017 
maanviljelijä 
Harri Tuominen, Nakkila. 
Mustiala 1990. Matkoilla.

29.12.2017 
maanviljelijä 
Anu Reijonen, Loimaa. 
Ahlman 1996. Matkoilla. 

2.1.2018 
Matti Hippala, Kotka. 
Hyvinkää 1990. Vastaanotto Jäppilän 
Wanhalla koululla 6.1.2018 alkaen klo 14. 
Ilmoittautumiset 28.12.2017 mennessä 
p. 050 359 9344. 

11.1.2018 
maa- ja metsätalousyrittäjä 
Aki Laitala, Jalasjärvi. 
Ilmajoki 1988. Matkoilla. 

Matti Nurmela
s. 29.1.1932 Säkkijärvi
k. 13.1.2017 Kuortane
Hyvinkää 1955

Bo-Erik Nordström
s. 20.4.1928 Naantali
k. 1.2.2017 Turku
HSL 1949

Reino Ketonen
s. 19.8.1928 Humppila
k. 2.3.2017 Humppila
Hyvinkää 1953

Reijo Minkkinen
s. 6.8.1940 Karstula
k. 22.6.2017 Savonlinna
Mustiala 1964

Lars-Erik Aschan
s. 26.12.1926 
k. 11.8.2017 Raasepori
HSL 1946
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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jäsenelle henkivakuutus 100 000 euron turvalla maksaa vain 8 euroa kuussa. 
Alennus on peräti 56 %, mikä merkitsee 120 euron säästöä vuodessa. Katso 

hinta vakuutuksellesi ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa

56 %
EDULLISEMPI

Jäsenille



METSÄAMMATTILAINEN  

Hanki markkinoiden monipuolisin 

verkkosovellus ammattimaiseen 

metsävarojen hallintaan.  

TAPIO ForestKIT -sovelluksella 

voit tehdä metsäsuunnitelmat, 

leimikkosuunnitelmat ja tila-arviot 

sekä ohjata metsätöiden toteutusta!

WWW.TAPIO./FORESTKIT

HELPPOKÄYTTÖISET TYÖKALUT METSÄAMMATTILAISELLE

TAPIO ForestKIT soveltuu 
erinomaisesti esimerkiksi:
➔  Metsäpalveluyrittäjille

➔  Kaupungeille ja kunnille

➔  Koneyrittäjille

➔  Ammattimaisille metsänomistajille

➔  Oppilaitoksille

➔  Yhteismetsille

➔  Metsäsijoittajille

Lisäosien joukosta voit  
valita juuri sinun  
tarpeisiisi soveltuvat:
➔  FORESTKIT FIELD  
 -maastotyöhön

➔  FORESTKIT VALUE  
 -tila-arvio

➔  FORESTKIT WORKS 
 -metsätöiden ohjaus

➔ FORESTKIT KIINTEISTÖ- 
 SOPIMUKSET  
 - sopimusten hallintaan

➔  IPTIM -TYÖKALUT  
 metsien käsittelyn optimointiin

➔  TAPIO METSÄNHOITOKORTISTO 
 Aina ajan tasalla oleva metsätieto  
 palvelu

➔  KANTOON  
 -metsänomistajan mobiilisovellus

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS! TAPIO SILVA OY, METSÄVARA-ASIANTUNTIJAT: 
Mikko Lumperoinen: mikko.lumperoinen@tapio.fi / p. 050 358 6020 tai Anssi Aalto: anssi.aalto@tapio.fi / p. 050 434 4802 

Kauttamme on saatavilla
 myös Panasonic Toughpad-

tietokoneet vaativaan 
maastotyöhön!

Maastokaudelle  
2018 tulossa  

täysin uusi maasto- 
suunnittelusovellus 

kaikille mobiili- 
laitteille!




