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Kohdennettua mainontaa alan osaajille
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noin 11 000 luonnonvara-alan asiantuntijaa ja 
yrittäjää Suomessa. Suuri osa heistä tekee työkseen 
erilaisia hankintapäätöksiä pr-tuotteista aina 
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nustaa selvittämään hankintakaupan mahdollisuutta. Halivaarassa tilanne oli sikäli hyvä, että talvikorjuukauppa oli tehty jo aiemmin ja kauppaan mukaan pystyi ottamaan lumituhopuutakin.De Gritz tietää, että olipa kyse mistä 
tahansa tuhokohteesta, niin ne eivät ole 
erityisen kivoja työkohteita metsäam-mattilaisellekaan. Silloin ammattitaitokin 
punnitaan, sillä metsällä on rahallisen ar-von lisäksi monelle myös tunnearvoa.– On pystyttävä perustelemaan met-sänomistajalle, miksi korjuukustannukset 

ovat suuremmat, miksi hän ei saa puus-ta samaa hintaa mitä normikohteella ja miksi esimerkiksi latvakatkoista puista ei 
saakaan tukkia.

– Jos puu on kaatunut juurineen, niin 
yleensä sen pystyy hyödyntämään tukiksi. 
Jos puu on puolivälistä poikki, niin käy-tännössä saa valitettavasti vain kuitua. Jos 
tyviosa on säleytynyt, niin sitä emme saa 
edes toimittaa sahalle, jossa siitä saisi vain 
säpälettä, de Gritz muistuttaa.
Sukset tervaan ja tutkimaanKainuussa Ristijärvellä on lunta yli met-rin, mikä ei sinänsä ole Kainuussa outoa ja uutta. Esimerkiksi parimetrisestä kuu-sentaimikosta ei ole muuta havaintoa kuin 

matalat lumiset möykyt hakkuuaukiolla.– Minulla on ollut moottorisaha la-va-auton kontissa kaksi kuukautta. Ei 

koskaan tiedä, milloin on aamulla puu tien poikki, toteaa maa- ja metsätalou-desta Uvan kylässä leipänsä kerryttävä agrologi Ville Kemppainen.– Puolenkymmentä kertaa sitä on tar-vittukin, että on päässyt jatkamaan matkaa.Kemppaisen, 28, mukaan yllätys oli nyt se, miten tiukasti lumi takertui pui-hin ja miten paljon syntyi vahinkoja.– Ei ukkikaan muista, että olisi täm-möistä talvea ollut koskaan.Hirvijahtiakin lumen paljous haittasi. 
Ampumatta jäi tosin vain yksi vasa.

Ei eri oppia tykkylumelleAINAKAAN RIVERIA Metsätiimin, entisen Valtimon metsäkonekoulun, metsäkoneopetuksessa ei lumella ole erityispainotusta, kertoo koulutuspääl-likkö Mikko Saarimaa. Lunta sivutaan koulutuksessa muun muassa suuren puun kaadon opetuksessa.– Lumi ja tuulikuorma otetaan huo-mioon, mutta on kiistämätön tosiasia, että tukkikokoiset puut pienenee koko ajan avohakkuullakin.– Nykyaikainen harvesteri on aika tunnoton niille puille. Lumiasia on jäänyt 
luontaisesti jonkun verran vähemmälle, liittyy toki myös paikallisiin olosuhtei-siin, esiintyykö isoja lumikuormia vai ei.Juuassa pahoilla tykkykohteilla hakan-nut Henri Gröhn valmistui 2007. Gröhn on lumioppinsa saanut harvesterissa.– Ei pahitteeksi olisi ollut, jos siitäkin joku oppitunti olisi ollut. Mutta ne tilanteet tulevat työn kautta, kyllä ensimmäisillä kerroilla sai vähän aikaa aivojaan käyttää ihan kunnolla.

– Kolme tuntia meni koira pelkkää hirven jälkeä, että sai hirven kiinni. Ja sit-ten väsähti äkkiä. Ja onhan siinä sitten ris-
kinsä koiralle haukuttaa hirveä, sillä koira 
ei pääse niin helposti hirveä karkuun.Perheen pääelanto tulee maidos-ta. Vanhempien kanssa yhteisen maati-layhtymän navetassa ammuu 120 lypsä-vää 150 nuoren karjan kera. Kemppaisella 

on vanhempiensa kanssa yhteensä myös 
noin 600 hehtaaria kainuulaista metsää.Suvikeli oli juuri käväissyt lumitöissä 
Uvankin kylällä, mutta lumituhot olivat 
pääasiassa vielä vain mutuajatuksia. Met-sätietkin olivat metrisen hangen alla, eikä 
metsään ollut uskaltanut mennä aikai-semmin porkkautumaan.– Nyt kun tykyt ovat tipahdelleet puis-

ta, niin nyt on aika tervata sukset ja hiih-dellä katsomassa mitä siellä näkyy. Ja loput 
tarkastetaan sitten kesällä, kaikki palstat ei-
vät ole tien varressa, Kemppainen pohtii.Lumivahinkojen euromäärät selviävät 
loppujen lopuksi vasta vuosien päästä.– Tieltä arvioiden kyllä ne kymmenis-
sä tuhansissa euroissa ovat. Ihan arvoitus 
nousisiko sitten sataan tuhanteen asti.– Luvut ovat isoja, ei siitä pääse mihin-
kään. Ei suoranaista menetystä nyt, vaan mitä jatkossa olisi ollut mahdollista saa-da, Kemppainen muistuttaa muun muas-sa tukkiosuuksien menetyksistä ja liiankin 

aikaisista mahdollisista avohakkuista. ◊

Nina de Gritz, Matti Takala ja Juha Saarinen.

”Tieltä arvioiden vahingot ovat kymmenissä tuhansissa euroissa. Nousisiko sitten sataan tuhanteen asti.”

SÄÄN ARMOILLA
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ten: ne paikat, missä maaperä oli peh-meämpää, jätettiin odottamaan parempia 
korjuukelejä. Taloudellisesti tällainen loikkiminen on koneyrittäjälle ikävää, kun koneiden siirtokustannukset kasva-vat. Samalla on pidettävä huoli ettei met-

sään jää harventamattomia lämpäreitä, kun moto käy siellä monta kertaa, ja kus-
ki vaihtuu välillä puikoissa. Kokonaisuutena Juha Saarinen sel-visi osaavine yhteistyökumppaneineen vaikeasta alkutalvesta kuitenkin hyvin. Pisimmillään hakkuukoneet seisoivat vii-

kon verran kelien vuoksi. Kun tämä lehti 
on lukijoidensa käsissä, ovat pian edessä kelirikkokauden koettelemukset.Pohjois-Karjalassa tykkyäPohjois-Karjalassa Juuan Halivaarassa tyk-

kylumi on leikannut toistasataa vuot-ta vanhan kuusikon puiden latvat poikki 
kuin jättimäisillä parturin saksilla. Kuu-set olivat edelleen todella lumisia, vaikka 
useamman päivän suvikeli olikin jo tiput-
tanut pahimman tykkylumen pois. Met-sään uskalsi jo mennä jalkapatikassakin.– Pahimpaan tykkyaikaan organisaatio 

ihan kielsi meitä liikkumasta vaaran pai-koilla. Tänne metsään ei uskaltauduttu tulla 
metsänomistajan kanssa, kertoo Stora Enso 
Metsän metsäasiantuntija Nina de Gritz.Maassa on nopeasti satanutta lunta yli 
kuusikymmentä senttiä, puuteri- ja puu-

romaista mössöä. Harvesterin kaatopää-tä kohti lumisia kuusia sovitteleva Tenho 
Tukiainen kertoo jauhaneensa uraa laa-nista leimikolle tunnin. Lumi kantaa ja suojaa maastoa, sillä maa on sula lumen alla, mutta juuri kuitupuukuorman laa-niin tuonut Pertti Räsänen kertoo lu-men tuovan lisälaskua ajokoneellekin.– Se on jo puolen päivän aikaan käy-tävä tankkaamassa, muuten olisi päässyt koko päivän.
Yli 30 vuotta metsässä työskennel-lyt Tukiainen arvelee, ettei ole ikinä ollut 

töissä näin hankalassa leimikossa.– Oli pelkkää valkoista kun tulin, mies 
naurahtaa ja näyttää kännykästä kuvia.Tukiainen toteaa, että edelleen on vil-
kaistava ensin tukkipuun latvaan ja karis-
teltava lumia ennen kuin puun uskaltaa kaataa. Isossa tukkikuusessa saattaa olla yli kolme tuhatta kiloa tykkylunta. Sitä kaatopäätä ei vielä ole, joka vääntäisi sel-

laisen puun vastakarvaan.Leimikon soistunut korpimetsä on nähnyt monia tykkytalvia. Ja myös vuosi-

kymmenien takaiset tykkytalvet vaikutta-
vat tänäkin päivänä.– Varmaan puolella hidastaa työtä, puissa on niin paljon vikoja. Eihän nämä 

uudet viat niin haittaa, mutta puu on pientä, on poikaoksia, monihaaraisia run-
koja ja välillä tyvessä lahoa.– Enhän minä eilenkään saanut tehtyä 
kuin jotain 140-150 mottia yhdessä vuo-rossa. Puoleen jää saanto, Tukiainen sanoo.Ammattitaitoa kysytäänTykkylumituhoalueiden puunkorjuusta tehdään metsänkäyttöilmoitus normaalis-

ti. Metsätuholaki velvoittaa myös puiden 
omistajaa viemään vaurioituneet havu-puut pois metsästä ja välivarastoista mää-
räaikoihin mennessä.Metsänomistajat eivät vielä helmi-kuun alussa olleet hirveästi soitelleet Nina de Gritzille tuhoalueiden puiden korjuusta, mutta hän arvioi, että tahti kiihtyy kunhan he pääsevät metsiinsä.– Nyt kevättalvella kannattaa kartoit-taa tilanne ja ruveta suunnittelemaan sai-

siko aikaan jonkinlaisen kokonaisleimik-
kopaketin. Valitettavasti ei pystykaupoilla 
ainakaan tule talvelle mahtumaan miten-
kään. Jää kesäkorjuuseen, de Gritz ker-too Juuan ja varmasti monen muunkin alueen puukauppatilanteesta.Jos puut on saatava ehdottomasti kor-

jattua talvella, niin silloin de Gritz kan-

↑LÖYTYI. – Siellä se taimi jossain on, Ville 
Kemppainen tuumasi reilussa metrisessä 
hangessa Kainuussa.
↗VAATII TAITOA. Tykkymetsässä harvesterin kuljettaja joutuu pistämään 

osaamisensa peliin. Kaatopää ei välttämättä 
ennätä leikata puuta poikki tarpeeksi 
nopeasti, jolloin tukkiosa halkeilee pilalle.
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Luonnon Varassa on sitoutumaton luonnonvara-alan ammattilehti.
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 4–9  Lyhyesti. Suomenhevosen geenejä 

talletetaan rodun tulevaisuuden 

varmistamiseksi. Metsähistorian seura 

kaipaa metsäammattilaisia mukaan 

toimintaansa. Ensiharvennuksen 

kannattavuutta haetaan uudella 

käytäväharvennus-menetelmällä.

10  Metsäinssi paperitehtailijana. 

Metsätalousinsinööri Maija Kurosen 

puunostajan työ on vaihtunut 

selluvanua arkeiksi leikkaavaksi 

paperitehtailijaksi.

14  Puutalot tavoittelevat taivaita. 

Puutalot rakennetaan yhä 

korkeammiksi – ja sijoittajat ovat 

kiinnostuneita ekologisesta, paikallisia 

resursseja käyttävästä rakentamisesta.

20  Laatu tehdään metsässä. Koskisen 

Oy:n tuotantopäällikkö Jaakko 

Huttunen uskoo näkevänsä ajan, 

jolloin tukin hinta määritetään sahalla 

sen järeyden ja todellisen laadun 

perusteella. Laadukasta sahatavaraa ei 

saada nykyisellä kahden harvennuksen 

mallilla tai jatkuvalla kasvatuksella.

22   Vientituotteena mehiläispesä. 

Onnellinen mehiläistarhaaja Juha 

Välimäki hoitaa kesät mehiläisiä ja 

tekee talvella mehiläiskehiä.

24  Kaura matkaa maailmalle. Suomessa 

tuotetaan maailman laadukkainta 

kauraa ja kaurajalosteita viedään yli 40 

maahan. Gluteenittoman kauran hyvä 

brändi ja kaurajuomien hypetys ei ole 

kuitenkaan näkynyt tuottajahinnoissa.

30  Työkaluja asiantuntijatyön 

johtamiseen. Professori Eila 

Järvenpään mukaan esimiehen 

vastuulla on henkilöstö, sen 

hyvinvointi ja oikeinmitoitettu 

työmäärä. Tietotyöläisen 

kannattaa harjoitella 

itsensäjohtamista ja pitää 

työaikakirjanpitoa.

34–37  Lyhyesti.Meton jäsenhankintakam-

panja kutsuu mukaan. Taskukalenterin 

merkkipäiväkäytäntö on muuttunut. 

Meton opintomatka tehtiin jälleen 

Saksaan. Meton puheenjohtaja vaihtuu. 

Luonnon Varassa -lehden päätoimitta-

jan läksiäiset. Meton YouTube-kanaval-

le tulossa historiallisia videoita. 

38  Etätyön haasteet ja mahdollisuudet. 

Monen kohdalla työ ei ole enää samas-

sa määrin sidottua aikaan, paikkaan ja 

paikallaoloon, kuin ennen. 

40–43  Agrologien 10-kurssit kokoontuivat 

Hyvinkäällä ja Mustialassa. Stipendejä 

haettavissa. KoneAgriaan lippuja 

puoleen hintaan jäsenille. Meton 

golf-turnaus Tahkolla. Agrologien 

jäsenyhdistykset. Merkkipäivät. 

Muistoa kunnioittaen. 

Agrologisormuksia.

SISÄLTÖ

KAURAA. 

Suomalainen 

kaura on haluttu 

tuote ulkomailla. 

Kallepekka Toivosen 

tilalla kasvaa tänä 

kesänä kauraa noin 

45 hehtaarilla.

Metsämies – Skogsmannen v. 1909–1996, Metsätalous – Forestry v. 1997–2015, Agrologit-lehti 1939–2015 
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METSÄAMMATTILAINEN 

Hanki markkinoiden monipuolisin 

verkkosovellus ammattimaiseen 

metsävarojen hallintaan.  

TAPIO ForestKIT -sovelluksella 

voit tehdä metsäsuunnitelmat, 

leimikkosuunnitelmat ja tila-arviot 

sekä ohjata metsätöiden toteutusta!

WWW.TAPIO.FI/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 GO

-maastotyöhön

➔ FORESTKIT VALUE

-tila-arvio

➔ FORESTKIT WORKS

-metsätöiden ohjaus

➔ FORESTKIT KIINTEISTÖ-

SOPIMUKSET

- sopimusten hallintaan

➔ IPTIM -LASK
ENTAT

YÖKALU

metsien käsittelyn optimointiin

➔ TAPIO METSÄNHOITOKORTISTO

Aina ajan tasalla oleva

metsätietopalvelu

➔ 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 täysin uusi 

ForestKIT Go 

kaikille 

mobiililaitteille!

Katso uusi esittelyvideo!

Järvenpään mukaan esimiehen 

vastuulla on henkilöstö, sen 

hyvinvointi ja oikeinmitoitettu 

itsensäjohtamista ja pitää 

golf-turnaus Tahkolla. Agrologien 

jäsenyhdistykset. Merkkipäivät. 

Muistoa kunnioittaen. 

Agrologisormuksia.

Mehiläispesäkin voi olla 

vientituote.
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Ilmoituskoot ja -hinnat printti- ja verkkolehdessä sekä toimitusehdot
Huom! Leikkaukseen meneviin ilmoituksiin 3 mm leikkausvarat, eikä tekstisisältöä 10 mm lähemmäs sivun reunaa.
Liitehinnat: Sopimuksen mukaan. Alennukset: 15 % auktorisoiduille mainostoimistoille
Ilmoitusaineisto: 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää. Ilmoitusten peruuttaminen: 14 vrk ennen ilmestymistä

Yhteystiedot
Julkaisija: LUVA – Luonnonvarat ry
Osoite: Mikonkatu 8 A, 5. krs.  
00100 Helsinki
Verkko-osoite: www.luva.fi
Päätoimittaja: Tiina Eklund,  
puh. 040 761 0175
Sähköposti: tiina.eklund@luva.fi

Lehden tarkoitus ja toteutus
Luonnon Varassa on luonnonvara-alan 
ammattilehti. Se on tarkoitettu luonnon- 
vara-alan ammattilaisille, alalla toimiville 
yrittäjille ja kaikille, joita suomalaisten 
luonnonvarojen kestävä käyttö ja moni-
puolinen hyödyntäminen kiinnostavat.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa  
ja tilaushinta on 30 € / vuosikerta.

Levikki
Painosmäärä: 10 000 kpl

Ilmoitusmyynti
Myynti: Tmi Hilpi, Hilpi Oksanen
Osoite: Mikonkatu 8 A, 5. krs.  
00100 Helsinki
Puhelin: 040 594 6526
Sähköposti: hilpi.oksanen@luva.fi

Ilmestymis- ja aineistopäivät 2019
Nro   Ilmestymispäivä Aineistopäivä
1  15.3.  15.2.
2  7.6.  10.5.
3  20.9.  23.8.
4  13.12.  15.11.

Ilmoitusmaksut
Maksun saaja: LUVA – Luonnonvarat ry
FI25 5541 2820 0250 71, OKOYFIHH

Reklamaatiot
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä 8 päivän kuluessa julkaisemisesta.

Tekniset tiedot
Lehden koko: 210 x 289 mm
Painopinta-ala: 182 x 239 mm
Palstamäärä: 3
Palstaleveys: 58 mm
Kuvien resoluutio: 300 dpi
Painomenetelmä: offset
Painopaperi: Novapress Silk 60 g
Painopaikka: Forssa Print
Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
(03) 41 551
Yhteystiedot : Hannu Kurkikangas
(03) 415 5649, GSM 050 313 8994
hannu.kurkikangas@forssaprint.fi

Ulkoasu ja taitto
Reima Kangas, www.taitengrafia.fi

ISSN
Painettu lehti: 2343-2349
Verkkojulkaisu: 2489-6659

Luonnon Varassa-verkkolehti www.luonnonvarassa.fi
Etusivu: 
banneri alhaalla 1140 px x 200 px = 350 €/kk
Muun kokoiset mainokset: kysy päätoimittaja  
Tiina Eklund p. 040 76 101 75, tiina.eklund@luva.fi

Aihealuekohtaiset sivut
banneri 450 x 450 px = 100 €/kk
450 x 1000 px = 150 eur/kk

3000 €

Aukeama

420 x 278 mm

Takakansi  
1950 € 
Muut sivut  
1700 €

1 sivu

Takakansi 210 x 251 mm  
Muut sivut 210 x 278 mm

450 €

1/8 sivu

88 x 57 mm

 1350 € 

1/2 sivua pysty

1. Marginaalien sisällä: 88 x 239 mm 
2. Leikkaukseen: 103 x 278 mm

1. 2.

1/2 sivua vaaka

1. Marginaalien sisällä: 182 x 118 mm 
2. Leikkaukseen: 210 x 137 mm

1.

2.

1350 €

1/4 sivu

1. Pysty 88 x 118 mm  
2. Vaaka 182 x 57 mm

1.

2.

900 €
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