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KUN ON AIKA 
MYYDÄ PUUTA
KUUTIO® on metsänomistajalle helpoin tapa myydä 
puuta verkossa joko ammattilaisen, kuten metsän-
hoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti. 
Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Se on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.
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HEVOSTALOUS. Agrologi Anu Kantalan (vas.) työ Hämeen Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajana on hyvin monipuolista.

Anne Laitinen

KUN ON AIKA 
MYYDÄ PUUTA
KUUTIO® on metsänomistajalle helpoin tapa myydä 
puuta verkossa joko ammattilaisen, kuten metsän-
hoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti. 
Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Se on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.
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LYHYESTI

– MEILLÄ on kaukolämpölaitos, joka 
polttaa pellettiä, mutta tulevalle lämmi-
tyskaudelle saadut pellettierät eivät kata 
täysin vaadittavaa kokonaistarvetta. Tilan-
ne vuoden päästä pohdituttaa, kun pelle-
tin kysyntä koko Euroopassa on kasva-
nut, sanoo asiantuntija DI Pinja Salhoja
Tampereen Sähkölaitokselta. Yhtiö tuot-
taa 85 prosenttia Tampereen lämmöstä.

– Euroopassa on satojentuhansien 
tonnien vaje pelletistä, vahvistaa Bioe-
nergy Europen puheenjohtaja Hannes 
Tuohiniitty. Järjestö edustaa bioener-
gia-alaa Euroopan tasolla.

– Euroopassa tarvittavasta pelletistä 
puuttuu 10 prosenttia. Suomen pelletistä 
20 prosenttia tuotiin aiemmin Venäjältä. 

Eurooppa varautuu nyt pelletin tuonnin 
loppumiseen samaan aikaan, kun kysyn-
tä on kasvanut vauhdilla. On tullut uusia 
käyttäjiä ja isot lämpölaitokset ovat siir-
tyneet pelletin polttoon, kun öljy ja kaa-
su ovat kalliita ja niistä halutaan eroon, 
sanoo Tuohiniitty.

Suomessa on neljä isompaa pelle-
tin valmistajaa: Neova, Versowood, Stora 
Enso ja ProPellet. Storalla on käynnisty-
mässä uusi laitos Varkaudessa. Vaikka tuo-
tanto käy täydellä teholla, se ei riitä.

– Kysynnän muutos on ollut liian 
nopea. Tuotannonlisäys ottaa vuoden tai 
kaksi. Ei ole riittävästi sopimuksia raa-
ka-aineista, eikä puristin- tai kuivauska-
pasiteettia. 

Entä jos jollain on vain pellettiläm-
mitys, eikä hän saa pellettiä?

– Olemme käyneet keskustelua vi-
ranomaisten, pelletinvalmistajien ja suu-
rimpien pelletin käyttäjien kanssa. Kun 
kaikki vähän joustavat, niin voidaan var-
mistaa, ettei kukaan jää tyhjän päälle 
energian suhteen, sanoo Tuohiniitty.

Tampereen Sähkölaitoksella on va-
rasuunnitelmia.

– Olemme mm. varautuneet polttoon 
perustumattomiin ratkaisuihin. Meil-
le tulee ensi vuonna sähkökattila Lielah-
teen. Tuulisena päivänä voimme tuottaa 
suoralla sähköllä lämpöä ja samalla säästää 
puuta parempiin hetkiin, sanoo Salhoja.

Teksti: Tiina Eklund

VAJAUSTA. Pelletin 
kysyntä on kasvanut 
nopeasti, eikä  sitä riitä 
kaikille. Neuvotteluilla 
pyritään nyt varmista-
maan, ettei kukaan jäisi 
tyhjän päälle ja ilman 
energiaa.

Hiilensidontaa kaupan. Tamperelainen biohiiliyritys Carbofex 
myy biohiilen lisäksi hiilidioksidin sidontaa: monikansallinen verkko-
kauppayritys Shopify maksaa n. 540 Eur/sidottu tonni Carbofexille. 
Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja tilattu hiilensidontamäärä on
2500 tonnia.

Pellettiä ei riitä kaikille

Adobe Stock
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KASVATAN joulukuusia ja leikkaan niitä niin, että 
ovat tiheitä ja pulleita kuin tyllihameet. Kun jou-
lu lähestyy, menemme koko perhe koirien kera 
omaan joulukuusimetsään. Valitsemme mielestäm-

me kauneimman, kaadamme sen ja vedämme ahkiolla ko-
tiin.

Kuusi tuo taloon ihanan tuoksun. Koristelemme sen yh-
dessä ja laitamme lopuksi latvaan loistavan tähden. Illan hä-
märtyessä lepään sohvalla lampaan taljojen keskellä. Ihailen 
takassa palavaa tulta ja kimaltelevaa joulukuusta.

Mustaa kultaa
Fossiilisen öljyn ja maakaasun polttaminen lisää ilman hiili-
dioksidia, edistää kasvihuoneilmiötä ja synnyttää huolestu-
nutta kohinaa ihmiskunnassa sekä lukuisia kokouksia, joissa 
pohditaan keinoja sen vähentämiseen.

Biohiili on mustaa kultaa. Biohiiltä saadaan, kun kuu-
mennetaan puuta hapettomasti pyrolyysissä. Sitä käytetään 

kasvualustoissa maan parantamiseen ja suodatinhiilenä veden 
puhdistamiseen. Sen käyttöä betonin raaka-aineena ja asfal-
tin bitumin tehostajana tutkitaan. Biohiilen hinta hipoo tai-
vaita ja kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.

Biohiili on hiilinielu. Kasvava puu on moottori, joka si-
too hiilidioksidin ilmasta ja muuttaa sen puuksi. Hiilidioksi-
dista on tullut raaka-aine.

Vihreää kultaa
Biohiili on niin haluttua, että Suomeen on suunnitteilla ja 
perusteilla 10 000 hehtaaria pajuviljelmiä sen tuottamiseen, 
ja biohiilitehtaita rakennetaan koko ajan lisää.

Biohiili ei ole ainoa vihreästä kullasta saatava tuote. 
Bio-CHP-laitoksissa poltetaan puhtaasti puuta, saadaan säh-

köä ja lämmitetään kaupunki-
laisten koteja. Polton hiilidiok-
sidi otetaan talteen ja myydään 
teollisuudelle raaka-aineeksi tai 
pumpataan hylättyihin öljy- ja 
kaasulähteisiin pysyvästi. Tästä 
lisää tässä lehdessä.

Puun kaataminen ja käyt-
tö pelastaa oikeasti maailman. 
Ihaillaan siis koristeltua ja ki-
maltavaa joulukuusta rauhalli-
sin ja iloisin mielin.

Toivotan kaikille Hyvää  
Joulua sekä Onnellista Uutta 
Vuotta 2023.

Tiina Eklund, päätoimittaja
tiina.eklund@luva.fi, p. 040 76 101 75

Kullan kimallusta

PÄÄKIRJOITUS

Huom! Sähkökatkossa 
huomioitavaa
SUOMESSA tulevalle talvelle ennakoidaan 
sähkökatkoja ja on hyvä muistaa, että ne 
vaikuttavat hyvin nopeasti langattomaan 
tiedonsiirtoon ja pitkittyessään puheluihin.

Traficom on ohjeistanut, että matkapu-
helinverkon tukiaseman varavoiman tulee 
kestää 2–6 tuntia, mutta 4G- ja 5G-verkon 
tukiasemalta virta saa loppua jo 15 minuu-
tissa. Se tarkoittaa, että tiedonsiirtonope-
us hidastuu merkittävästi jo 15 minuutin 
kuluttua sähkökatkon alkamisesta. Säh-
kökatkossa pisimpään toimivat puhelut ja 
tekstiviestit, mutta netti tökkii.

Traficomin ohjeistuksen mukaan 2G- 
(GSM) ja 3G-verkon tukiasemien akkujen 
tulisi kestää vähintään kolme tuntia, joten 
laitteet, joissa on nämä ominaisuudet, toimi-
sivat pisimpään. Taajamissa virta tukiase-
milta saa loppua jo kahden tunnin jälkeen. 

Haja-asutusalueella tukiaseman 
sammuminen voi aiheuttaa katvealueen. 
(Aamuposti 22.10.22)

Biojätteestä lannoitteita 
ja energiaa
HELSINGIN seudun ympäristöpalvelut 
HSY alkaa vauhdittamaan kotimaista 
kiertotaloutta sekä energia- ja lannoiteo-
mavaraisuutta. Uusien tekniikoiden myötä 
biokaasulaitoksesta saatavaa mädätettä 
voidaan ohjata tehokkaammin maatalou-
den lannoitetarpeisiin jo vuonna 2025. Tällä 
hetkellä biojätteestä tuotetaan uusiutuvaa 
bioenergiaa sekä kompostia mullantuo-
tantoon. 

Mädätetty biojäte on typpipitoinen 
lannoite, jota voidaan levittää pelloille sa-
malla kalustolla kuin lietelantaa. Se sisältää 
myös fosforia, kaliumia ja rikkiä. Suurin 
lisäarvo mineraalilannoiteisiin verrattuna 
muodostuu orgaanisesta humuksesta, joka 
parantaa viljelyominaisuuksia, sitoo hiiltä ja 
elvyttää lajimonimuotoisuutta maaperässä.

Biojätteen monipuolisempi hyödyn-
täminen edistää myös Suomen omava-
raisuutta. Maataloudessa käytettyjen 
typpikeinolannoitteiden tärkein raaka-aine 
on maakaasu, joka on ollut pitkälti riippu-
vainen tuonnista.

HSY käsittelee joka viidennen suo-
malaisen biojätteet, joissa on edelleen 
runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia.

Kasvava puu on moottori, joka sitoo 
hiilidioksidin ilmasta ja muuttaa sen 
puuksi.
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Uusi yhteistyökumppanimme St1 on 
suomalaisomistuksessa oleva energiayh-
tiö, jolla on toimintaa Suomessa, Ruot-
sissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa. 

Yhtiön palveluverkosto kattaa Suo-
messa niin St1- kuin Shell -huoltoase-
mat. Tavoitteena on tarjota asiakkaille 
teiden paras asiakaskokemus.

St1 on tunnettu uusiutuvan energian 
kehitystyöstä ja tuotannosta
– Investoimme voimakkaasti uusiutuvan
energian tuotantoon Suomessa ja ulko-
mailla. Esimerkkinä tästä on St1:n jalos-
tamolle Göteborgiin parhaillaan raken-
nettava biojalostamo, jonka vuotuinen
tuotantokapasiteetti on 200 000 ton-
nia uusiutuvia polttoaineita. Biojalosta-
mon odotetaan aloittavan toimintansa
vuonna 2023. Biojalostamolla on tar-
koitus tuottaa uusiutuvaa dieseliä ja uu-
siutuvaa lentopolttoainetta. Lisäksi tuo-
tamme jo nyt uusiutuvia polttoaineita, 
kuten etanolia ja biokaasua jätteistä. Tut-
kimme myös fossiilisten polttoaineiden
korvaamista vähähiilisillä vaihtoehdoil-
la useissa eri synteettisten polttoaineiden
(Power to X) valmistukseen tähtäävissä
hankkeissa. Haluamme omalla toimin-
nallamme näyttää johtajuutta edistämäl-
lä ja kehittämällä rohkeasti skaalautuvia, 
alaa muuttavia ratkaisuja, joita tarvitsem-
me niin ilmastonmuutoksen kuin ener-
giakriisin ratkaisemiseksi.

Jatkossa polttoaine-etuja tar-
joaa meille energiayhtiö St1, jolla 
on juuret vahvasti Suomessa

Uusi yhteistyökumppanimme on   St1-ketju

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka 
visiona on olla johtava CO2-hyvän energian 
valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehit-
tää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön 
kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 
keskittyy polttonesteiden markkinointiin, 
öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian 
ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoai-
neisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla 
on kaikkiaan 1290 St1- ja Shell-huoltoase-
maa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on 
Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1200 
henkilöä. www.st1.com

St1:llä yhteyshenkilömme on Heli Ojala, 
Customer Engagement Lead. Hän vastaa 
yhteistyökumppanuuksista liittojen ja 
järjestöjen kanssa.
– Olen Heli Ojala (YM), Rovaniemeltä kotoisin oleva ja 
nykyään Kanta-Hämeessä asusteleva St1:n markkinointitii-
min jäsen. Siirryin energia-alalle tyystin erilaiselta toimi-
alalta, sillä olin aiemmin tekemässä markkinointia C More 
-suoratoistopalvelun parissa. Vaikka toimialat urallani ovat 
vuosien varrella vaihtuneet, on yhdistävänä tekijänä aina 
ollut asiakaslojaliteetin kehittäminen niin viestinnän kuin 
uusien palveluiden avulla. Se on selvästikin sydämen asia 
minulle.

LYHYESTI

Uusi Agrologien Lii-
ton ja Meton yhteis-
työkumppani St1 on 
suomalaisomisteinen 
hyvän energian val-
mistaja ja myyjä, joka 
tarjoaa  jäsenillemme 
polttoainealennusten 
lisäksi myös maistu-
via etuja.

Adobe Stock
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TOIMINNANJOHTAJAN BLOGI

VUOSI lähestyy loppuaan. Vuosi, joka Agrolo-
gien Liiton näkökulmasta oli melko tavan-
omainen. Koronavuosien jälkeen päästiin 
järjestämään toimintaa ja kohtaamisia. Isol-

ta osin hybridimallilla toki, mutta livenä, kätellen ja ha-
laten.

Vuosi, joka oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ta-
vanomainen. Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota on 
vaatinut Ukrainan kansalta järkyttävän kovaa hintaa su-
vereenin valtion ja demokratian puolustamisesta. Vai-
kutukset Eurooppaan kurittavat meillä kukkaroa, kal-
listuneiden elinkustannusten, varsinkin energian, sekä 
korkojen nousun myötä. Vaikka elämän kallistuminen 
on pieni hinta ukrainalaisiin verrattuna, on se osalle 
meistä iso taakka. 

Maailma on ollut kohta kolme vuotta jonkinlaises-
sa tulehdustilassa ja varsinkin nuorten pahoinvointi on 
lisääntynyt. Osa on käpertynyt omiin oloihin sosiaali-
sen piirin pienentyessä minimiin. Somessa törmää pa-
himmillaan tarinoihin nuorista, jotka ovat eristäytyneet 

neljän seinän sisään. Maailma on muuttunut kuin rin-
nakkaistodellisuudeksi. Myös opintojen toteutus yhä 
enemmän etäyhteyksin ruokkii sosiaalisten suhteiden 
vähentymistä ja heikentää yhteisöllisyyttä. 

Tässä lehdessä on juttu hevosalasta. Elinkeinon ja 
yrittämisen taakse kätkeytyy myös pehmeämpiä arvoja 
ja hyvinvoinnin tuottamista. Hevoset opettavat hetkessä 
elämistä, vievät luontoon ja liikuttavat kehoa ja miel-

tä. Eikä hevonen syrji. Itselläni on ollut etuoi-
keus kokea, kuinka hevosihmisten yhteisölli-
syys kannattelee silloin, kun elämä koettelee. 
Asia mistä olen ikuisesti kiitollinen.

Toivottavasti meiltä jokaiselta löytyy hy-
vää tahtoa auttaa heikommassa asemassa ole-

via oman kantokyvyn mukaan. Ukraina-
laisten auttamiseksi tehokkain tapa on 

tehdä lahjoitus avustusjärjestöille. Ko-
timaan nuoria voi auttaa esimerkik-
si Hope ry:n kautta antamalla aikaa, 
rahaa, vaatteita tai joululahja. Huo-
lehditaan ja autetaan lähimmäisiä. 

Rauhaisaa Joulun aikaa!
Anne Laitinen

Agrologien Liiton toiminnan johtaja, 
LUVA – Luonnonvarat ry:n sihteeri

Rinnakkaistodellisuus

tä. Eikä hevonen syrji. Itselläni on ollut etuoi-
keus kokea, kuinka hevosihmisten yhteisölli-
syys kannattelee silloin, kun elämä koettelee. 
Asia mistä olen ikuisesti kiitollinen.

Toivottavasti meiltä jokaiselta löytyy hy-
vää tahtoa auttaa heikommassa asemassa ole-

via oman kantokyvyn mukaan. Ukraina-
laisten auttamiseksi tehokkain tapa on 

tehdä lahjoitus avustusjärjestöille. Ko-
timaan nuoria voi auttaa esimerkik-

Toivottavasti meiltä 
jokaiselta löytyy hyvää 
tahtoa auttaa heikommassa 
asemassa olevia oman 
kantokyvyn mukaan.

Uusi yhteistyökumppanimme on   St1-ketju

Mitä etuja jäsenille on 
tarjolla ja mitä muuta 
on hyvä huomioida?
Metsäasiantuntijoiden ja Agrologien Liiton 
jäsenet saavat tankkausalennusta uudella 
St1:n, Shellin ja HelmiSimpukan logoilla 
varustetulla jäsenkortilla. Jäsenkortti käy 
Suomessa yli 400 asemalla etukorttina. 
Jäsenedut saa St1-asemilta ja miehitetyil-
tä Shell-asemilta. Edut eivät koske Shell 
Express -asemia.

Tankkausalennus
Jäsenkortilla saatava tankkausalen-
nus bensiinistä ja dieselistä vaihtelee 
ajankohdittain ja asemittain, mutta on aina 
vähintään 0,5 senttiä/litra. Edun saamiseksi 
kortti tulee syöttää maksupäätteeseen 
ennen varsinaista maksukorttia tai näyttää 
kassalla ennen maksua.

Maistuvia etuja 
HelmiSimpukoista
Jäsenkortilla pääset hyödyntämään myös 
kuukausittain vaihtuvat HelmiSimpuk-
ka-edut.

Alennusta lämmitysöljystä
Jäsenkorttietuna myös lämmitysöljystä saa 
alennusta 0,5 senttiä/litra.

Etu puhelimitse tilattaessa: Edun saat 
soittamalla St1:n asiakaspalveluun (0800 
131 031) ja antamalla jäsenkortissasi olevan 
St1-asiakasnumeron. 

Etu netin kautta tilattaessa: Edun saa 
koodilla METO 

Lisäetuja jäsenkortin 
rekisteröimällä
Rekisteröimällä jomman kumman jäsenkor-
tin ja antamalla rekisteröimisen yhteydessä 
markkinointiluvan, saat rekisteröitymis-
etuna Tornado-pesun -50 %. Lisäksi pääset 
hyödyntämään muitakin kulloinkin voimassa 
olevia St1:n tarjoamia kumppanietuja sekä 
saat tiedon ajankohtaisista etukampanjoista.

Lisätietoja: www.luva.fi  ja liittojen jäsen-
edut-sivuilta

04-7_n.indd   7 27.11.2022   18.37.52



APURAHASÄÄTIÖN uutena toi-
mitusjohtajana aloitti maalis-
kuussa Martta Fredrikson ja 
määräaikaisena toimitusjohta-

jan sijaisena toimii Martan vanhempain-
vapaan ajan marraskuun lopulta eteen-
päin Matti Mäkelä. Aivan lennosta ei 
toimitusjohtajuus vaihtunut, sillä tiedon-
vaihtoon oli varattu kaksi viikkoa aikaa.

Vaikka Martta aloitti maaliskuussa 
säätiössä, on hän jo vanha tekijä. 

– Olin projektipäällikkönä säätiössä 
vuodet 2014–2017, kolme ja puoli vuot-
ta. Täältä siirryin Metsäteollisuus ry:hyn 
viestintäasiantuntijaksi.

Myös Matin taustaorganisaatio on 
Metry, aina lokakuusta 2018 eli reilun 
neljän vuoden ajan.

– Olin kotimaan metsäasioiden pääl-
likkönä. Sitä ennen olin maa- ja met-
sätalousministeriössä helmikuusta 2011, 
missä toimin ylitarkastajana ja erityis-
asiantuntijana kotimaan metsäpolitiikan 
valmistelutehtävissä.

Tulevaisuuden ala
Kumpikin on koulutukseltaan maatalo-
us- ja metsätieteiden maisteri, minkä li-
säksi Matti on puutuotetekniikan kandi 
Otaniemestä. Säätiö kiinnosti molempia 
työnantajana, koska se on alan yhteinen, 
laajakatseinen toimija.

– Metsäalaa haastetaan enemmän 
kuin aiemmin, mikä korostaa tarvet-
ta alan yhteisiin, tulevaisuuteen katsoviin 
projekteihin. Tarvitaan tutkimusta, tietoa 
ja viestintää, sanoo Matti.

– Säätiön rahoittama paletti on laaja. 
Lapset ja nuoret ovat meille tärkeä koh-
deryhmä. Sydäntäni lähellä ovat kulje-
tusapurahat koululaisille, joilla he pää-
sevät metsään. Uusi avaus on kehitteillä 
oleva Taskumetsä-mobiilipeli, missä lap-
si pääsee tutustumaan metsään ja puun 
käyttöön, sanoo Martta.

Säätiön rahoittama Uusi Puu-kilpai-
lu tukee puun innovatiivista käyttöä ja 
Päättäjien Metsäakatemia tuo päättäjät 
yhteen metsäisten asioiden äärelle. Jo-

kaiselle metsänomistajalle tai metsäasian-
tuntijalle löytyy varmasti säätiön rahoit-
tamista hankkeista itseään lähellä oleva 
kohde.

– Metsäala on tulevaisuuden ala, iso 
kuva on valoisa, sanoo Matti.

– Metsäala pärjää hyvin ja tekemis-
tä kehitetään. Meillä on paljon metsää, se 
on ratkaisu moneen asiaan, sanoo Martta.

Teksti ja kuva: Tiina Eklund

HENKILÖ
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Suomen Metsäsäätiön
uudet toimitusjohtajat

MMM Martta Fredrikson (38), toimitusjohta-
jana 16.3.–23.11.2022 vanhempainvapaalle
• harrastukset: beach volley, muu liikunta ja 

mökkeily

MMM Matti Mäkelä (40), toimitusjohtajan 
sijainen 24.11.–
• harrastukset: liikunta, kuten juoksulenkit 

koiran kera, kuntosali ja mökkeily

Suomen Metsäsäätiö
Suomen Metsäsäätiö on apurahasäätiö sekä 
suomalaisen metsän ja puun puolestapuhuja. 
Se tekee työtä puupohjaisten tuotteiden ja 
metsäelinkeinon puolesta. Säätiön rahoitus 
perustuu menekinedistämismaksuihin. Jos 
puun myyjä päättää maksaa menekinedistä-
mismaksun, sitoutuu puun ostaja maksamaan 
saman summan, joka on 0,2 % puukaupan 
arvosta pystykaupassa ja 0,1 % hankintakau-
passa, vähintään 8 euroa. Maksu on verovä-
hennyskelpoinen.

”Säätiön rahoittama
paletti on laaja. Lap-
set ja nuoret ovat 
meille tärkeä kohde-
ryhmä.”

Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson jäi vanhempainvapaalle marras-
kuun loppupuolella. Määräaikaisena toimitusjohtajana toimii Matti Mäkelä.
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PUHEENJOHTAJAN BLOGI

ALOITIN metsämiesurani laman kynnyksellä 90-lu-
vun alussa. Silloin elettiin aikoja, jolloin esimies 
tiesi ja osasi asiat parhaiten, teki päätökset ja rat-
koi ongelmat. Työntekijän vastuulle jäi ohjeiden 

ja käskyjen noudattaminen ja ongelmien ilmaantuessa ra-
portointi esimiehelle. Yleisellä tasolla se oli varsin helppoa 
elämää työntekijän kannalta, mutta toisaalta siihen aikaan 
taas ei osattu kannustaa hoitamaan ”siviiliasioita” eikä psy-
kososiaalisesta kuormituksesta puhuttu sanallakaan. 

Metsäasiantuntijoiden toimenkuvat ja työtehtävät ovat 
vuosien varrella muuttuneet olennaisesti ja valitettavasti tänä 
päivänä niitä varjostavat kasvavat ja ylimitoitetut tavoitteet, 
kiire, pakkotahtisuus sekä yhteiskunnan ja kansalaisten vaati-

mukset. Tällaisina aikoina hyvä johtajuus korostuu ja yhteis-
kunnassa ollaankin, ainakin osittain, siirrytty valmentavaan 
johtajuuteen. Valmentava johtajuus kehittää johdettavien ky-
kyä oman työnsä viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuut-
ta. Hyvä esimies näyttää suuntaa, odottaa itsenäistä päätök-
sentekoa ja tukee ongelmatilanteissa. Työntekijän vastuulle jää 
osaavana asiantuntijana oman työn johtaminen, päätöksente-
ko ja ongelmien ratkaisu.

Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan myös tur-
vallinen työympäristö ja -ilmapiiri. Turvallisessa yhteisössä 
työn tuottavuus ja toimivuus paranee merkittävästi. Uskal-
letaan tehdä ja kokeilla itsenäisiä valintoja yksin tai yhdessä 
muiden kanssa. Turvallisessa ja menestyvässä ympäristössä saa 
myös tehdä virheitä.

Työelämässä turvallisuuden tunne saavutetaan ennakkoon 
sovituilla työehdoilla eli voimassa olevalla työehtosopimuk-
sella. Meton kaikilla sopimusaloilla on tällä hetkellä voimassa 
oleva yleissitova työehtosopimus. Metsäteollisuuden sopimus-
alalla yleissitova työehtosopimus päättyy vuoden 2022 lopussa, 
jonka jälkeen siirrytään yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin.

Vastuulliset työnantajat ovat hyvissä ajoin en-
nen vuodenvaihdetta luoneet työpaikoilla tur-
vallisen ympäristön ja solmineet uuden yri-
tyskohtaisen työehtosopimuksen. Näillä 
työnantajilla on selkeä visio siitä, että vas-
tuullisuus on yrityksen kilpailuetu.

Valitettavasti on myös sellaisia työnan-
tajia, jotka ovat palanneet 90-luvun joh-
tamiskulttuuriin ja toteuttavat pelolla joh-
tamista johtotähtenään ”my way or 
the highway”. Näissä tilanteis-
sa järjestäytymisaste ja liit-
toon kuuluminen on 
entistä tärkeämpää.

Meto on Sinua 
varten.

JAG började min karriär som skogsfackman strax före 
lågkonjunkturen i början av 90-talet. Då levde vi i 
en värld där förmannen visste och kunde allt bäst, 
fattade besluten och löste problemen. Det var på ar-

betstagarens ansvar att följa instruktioner och order, samt att 
rapportera förmannen om det uppstod problem. På en all-
män nivå var det ett ganska enkelt liv för arbetstagaren, men 
å andra sidan uppmanades man inte på den tiden att skö-
ta "civilärenden" och det talades inte med ett enda ord om 
psykosociala belastningsfaktorer.

Skogsexperternas befattningsbeskrivningar och arbets-
uppgifter har under årens lopp förändrats väsentligt. Tyvärr 
överskuggas de idag av ökande och överdimensionerade mål, 

brådska, tvångstakt samt samhällets och medborgarnas krav. I 
tider som dessa betonas ett gott ledarskap och samhället har, 
åtminstone delvis, gått över till coachande ledarskap. Coach-
ande ledarskap utvecklar de anställdas förmåga att hante-
ra sitt eget arbete förnuftigt som en del av helheten. En bra 
förman visar riktningen, förväntar sig självständigt beslutsfat-
tande och stöder i problemsituationer. Som en kunnig ex-
pert är arbetstagaren ansvarig för att hantera sitt eget arbete, 
göra beslut och lösa problem.

För att nå ett bra slutresultat behövs också en trygg ar-
betsmiljö och ett bra arbetsklimat. I en trygg gemenskap för-
bättras arbetets produktivitet och funktionalitet märkbart. 
Man vågar göra och pröva självständiga val ensam eller till-
sammans med andra. I en trygg och framgångsrik miljö får 
man också göra misstag.

I arbetslivet uppnås en känsla av trygghet genom förutbe-
stämda anställningsvillkor, dvs. ett ikraftvarande kollektivavtal. 
Alla Metos avtalsbranscher har för närvarande ett allmänt bin-
dande kollektivavtal i kraft. Inom skogsindustrins avtalsbrans-
ch löper det allmänt bindande kollektivavtalet ut i slutet av 
2022, varefter man övergår till företagsspeci� ka kollektivavtal.

Ansvarsfulla arbetsgivare har i god tid före årsskiftet skapat 
en trygg miljö på arbetsplatserna och ingått nya företags-

speci� ka kollektivavtal. Dessa arbetsgivare har en tydlig 
vision om att ansvarsfull verksamhet är en konkurrens-
fördel för företaget.

Tyvärr � nns det också arbetsgivare som har återvänt 
till 90-talets ledarskapskultur och implementerar ledar-
skap med skräck enligt ledstjärnan ”my way or the hig-
hway”. I dessa situationer är organisationsgraden och 
medlemskapet i förbundet viktigare än någonsin.

Meto är till för Dig.

Turvallinen työympäristö Trygg arbetsmiljö

Stefan Borgman 
puheenjohtaja, METO  – Metsäalan Asiantuntijat
ordförande, METO – Skogsbranschens Experter
stefan.borgman@luva.fi , 040 1588 815

Vastuulliset työnantajat ovat hyvissä ajoin en-
nen vuodenvaihdetta luoneet työpaikoilla tur-
vallisen ympäristön ja solmineet uuden yri-
tyskohtaisen työehtosopimuksen. Näillä 
työnantajilla on selkeä visio siitä, että vas-
tuullisuus on yrityksen kilpailuetu.

Valitettavasti on myös sellaisia työnan-
tajia, jotka ovat palanneet 90-luvun joh-
tamiskulttuuriin ja toteuttavat pelolla joh-
tamista johtotähtenään ”my way or 
the highway”. Näissä tilanteis-
sa järjestäytymisaste ja liit-

2022, varefter man övergår till företagsspeci� ka kollektivavtal.
Ansvarsfulla arbetsgivare har i god tid före årsskiftet skapat 
en trygg miljö på arbetsplatserna och ingått nya företags-

speci� ka kollektivavtal. Dessa arbetsgivare har en tydlig 
vision om att ansvarsfull verksamhet är en konkurrens-
fördel för företaget.

Tyvärr � nns det också arbetsgivare som har återvänt 
till 90-talets ledarskapskultur och implementerar ledar-
skap med skräck enligt ledstjärnan ”my way or the hig-
hway”. I dessa situationer är organisationsgraden och 
medlemskapet i förbundet viktigare än någonsin.

Meto är till för Dig.

Stefan Borgman 
puheenjohtaja, METO  – Metsäalan Asiantuntijat
ordförande, METO – Skogsbranschens Experter
stefan.borgman@luva.fi , 040 1588 815

I arbetslivet uppnås en känsla av 
trygghet genom förutbestämda 
anställningsvillkor.

Työelämässä turvallisuuden 
tunne saavutetaan ennakkoon 
sovituilla työehdoilla.
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Aurinkovoimapuistot voivat olla 
tulevaisuudessa tuulivoimapuistojen 

tapaan Suomen maaseudulle 
huomattava maanvuokra- ja muiden 

tulojen lähde.

AURINKOVOIMA

tulojen lähde.
Teksti ja kuvat: Martti Linna

Lisää sähköä 
auringosta

ENERGIAA TALTEEN.
Paneelit ja raken-
taminen maksavat, 
mutta sen jälkeen 
aurinkovoimapuiston 
tuotantokustannuk-
set jäävät pieniksi. 
Vuotuinen säteily-
summa on Suomessa 
keskimäärin 900 
kilowattituntia neliö-
metriä kohti, etelässä 
hieman enemmän kuin 
pohjoisessa. Pimeitä 
talvia kompensoi 
valoisa kesä, jolloin 
aurinkoa riittää lähes 
vuorokauden ympäri. 
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TAIVAALLA loistava au-
rinko on valtava fuu-
sioreaktori, joka tuottaa 
meille Maa-nimisen pla-
neetan asukkaille ilmais-
ta energiaa. Auringosta 

saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa sama 
määrä energiaa, jonka ihmiskunta käyt-
tää nykyisin vuorokaudessa. Toisin kuin 
voisi luulla, auringon vuotuinen sätei-
lymäärä on Etelä-Suomessa lähes samaa 
luokkaa kuin Keski-Euroopassa. Tääl-
lä vuodenajoista johtuvat vaihtelut vain 
ovat suurempia: 90 prosenttia säteilye-
nergiasta saapuu Etelä-Suomeen maa-
lis-syyskuun välisenä aikana. 

Auringon meille suoman energian 
määrää voi metsäsuomalainen hahmot-
taa esimerkiksi niin, että Etelä-Suomeen 
sijoitettu, pinta-alaltaan yhden hehtaa-
rin suuruinen aurinkopaneeli vastaa säh-
köenergian tuotantopotentiaaliltaan 
noin 330 hehtaaria sellaista metsää, jonka 

vuotuinen kasvu on kymmenen kuutio-
ta hehtaarilta. Lisäksi sitä ei tarvitse kier-
rättää polttoon perustuvan voimalaitok-
sen kautta. 

Ei siis ihme, että aurinkovoimaloi-
den rakentaminen väljästi asuttuun Suo-
meen kiinnostaa tällä hetkellä alan toimi-
joita. Viime vuonna noin 0,4 prosenttia 
maamme sähköntuotannosta oli suo-
raa aurinkovoimaa. LUT-yliopistossa on 
laskettu, että vuoteen 2050 mennessä jo 
kymmenen prosenttia Suomen energian-
tuotannosta tulisi olla peräisin auringosta. 

Projektipäällikkö Kirsi Koivunen
tuuli- ja aurinkovoimapuistoja kehittä-
västä OX2 -yhtiöstä pitää tavoitetta rea-
listisena. Ruotsalaislähtöisellä yhtiöllä 
on Suomen ja Ruotsin lisäksi toimintaa 
monissa muissakin Euroopan maissa. 

– Suomi on vakaa toimintaympäris-
tö, eli tänne on hyvä investoida. Vapaa-
ta maapinta-alaa on enemmän kuin Kes-
ki-Euroopassa. Suomalainen erikoispiirre 

ovat käytöstä poistuvat turvetuotanto-
alueet. Ne soveltuvat hyvin aurinkovoi-
mapuistoille, hän listaa Suomen etuja.

Koivusen mukaan aurinko- ja tuuli-
voima täydentävät hyvin toisiaan: silloin 
kun ei tuule, aurinko ehkä paistaa. Tuu-
livoimaloita on noussut lähinnä Länsi- ja 
Pohjois-Suomeen, koska puolustusvoi-
mat on pelännyt niiden häiritsevän tut-
kaverkkonsa toimintaa. Aurinkovoima-
loista ei lähtökohtaisesti ole tätä haittaa, 
joten ne sopivat hyvin myös Itä- ja Ete-
lä-Suomeen. Kun voimalat sijaitsevat lä-
hellä sähkön kulutuspaikkoja, myös sen 
siirtolinjojen rakentamistarve vähenee. 

Alkusyksystä 2022 OX2:lla oli niin 
sanotussa kehitysvaiheessa kuusi hanket-
ta eri puolilla Suomea. Lisäksi iso mää-
rä hankkeita oli alkuvaiheessa, jolloin 
kartoitetaan alueita ja käydään maan-
omistajien kanssa tarvittavia neuvottelu-
ja. Hankkeiden joukkoon kuului muun 
muassa noin 600 hehtaarin entinen tur-
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vetuotantoalue Kauhajoella, sekä noin 
sadan hehtaarin peltoalue Elimäellä. 

Alle 50 hehtaariakin voi riittää
– Uskomme että viimeistään viiden 
vuoden kuluttua osa näistä hankkeis-
ta on jo toiminnassa. Tyypillisesti luvi-
tus vaikuttaa eniten hankkeiden aika-
tauluun. Taloudelliseen kannattavuuteen 
vaikuttaa auringon säteilymäärän lisäksi 
moni muukin asia kuten sähkömarkki-
na, sähkön hinta ja voimaloihin liittyvät 
rakentamiskustannukset, Kirsi Koivu-
nen kertoo.

OX2 ei omista kehittämiään aurinko-
voimapuistohankkeita, vaan se etsii niille 
rahoittajan. Yhtiö keskittyy hankkeiden 
kehittämiseen, rakentamiseen, tuotannon 
aikaiseen hallinnointiin ja ylläpitoon. 

– Olemme pitäneet hankkeissa kan-
nattavuuden alarajana karkeasti noin 50 
hehtaarin pinta-alaa, Koivunen sanoo. 
– Olemme toki kiinnostuneita pienem-
mistäkin alueista, jos maanomistaja ha-
luaa keskustella niistä kanssamme.

Maanomistajalle aurinkovoimaloi-
den rakentamisesta maksettavan vuok-
ran määrä riippuu muun muassa hank-
keen investointikustannuksiin liittyvistä 
asioista. Yksi tärkeimmistä on se, paljon-
ko uuden aurinkovoimapuiston liittämi-
nen sähköverkkoon maksaa. 

– Vuokran määrä voidaan sitoa hank-
keen vuotuiseen sähkönmyyntituloon, 
tai voimme sopia kiinteästä hehtaari-
kohtaisesta vuokrasta maanomistajan 
toiveiden mukaan.

Tarvitaan kokemuksia ja 
yhteistyötä
Erityisasiantuntija Sanna Andersson ym-
päristöministeriön rakennetun ympäris-
tön osastolta sanoo, että tähän mennes-
sä aurinkosähköä tuottavia paneeleja on 
meillä asennettu lähinnä olemassa olevien 
rakennusten ja rakennetun ympäristön 
yhteyteen. Suurista, teollisen kokoluokan 
aurinkovoimapuistoista on kuitenkin oltu 
ministeriöön yhteydessä sekä niiden ra-
kentajien, että kuntien taholta. 

– Isot voimalaitokset tulee huomioi-
da alueiden käytön suunnittelussa ja kaa-
voituksessa, aivan kuten muukin maan-
käyttö ja toiminnot. Hankkeen koosta, 
sijainnista, sen vaikutuksista, ominai-
suuksista sekä alueen kaavatilanteesta 
riippuu, mitä alueiden käytön suunnit-
teluun liittyviä menettelyjä tai rakenta-

AURINKOVOIMA

mislupia hanke vaatii. Alueiden erilaiset 
käyttömuodot on sovitettava yhteen, ja 
velvollisuudet ja vastuut määräytyvät sa-
moin kuin muussakin rakentamisessa.

Seudullisesti merkittävää rakentamista 
ohjaavien maakuntakaavojen yhteydessä 
on aurinkoenergiaan liittyviä asioita mie-
titty tähän mennessä ainakin Satakunnassa 
ja Etelä-Pohjanmaalla. Kuntien tekemää 
kaavoitusta ohjaavat ely-keskukset. 

– Aurinkovoimaloiden ympäristövai-
kutukset eivät useinkaan leviä niin laa-
jalle alueelle kuin tuulivoimaloiden, An-
dersson arvioi. - On kuitenkin otettava 
huomioon muun muassa muinaisjään-
nöksiin, luontoarvojen huomioimiseen, 

Vesivoima
22,5 %

Tuulivoima
11,7 %

Aurinkovoima
0,4 %

Biomassa
19,5 %

Turve
2,1 %

Jäte
1,2 %

Ydinvoima
32,9 %

Maakaasu
4,9 %

Hiili
4,5 %

Öljy
0,3 %

69 TWh

Kaksi toisiaan täyden-
tävää sähköntuotan-
tomuotoa. Sähköntuo-
tannon ja -kulutuksen 
tulee olla joka hetki 
tasapainossa. Ennen 
kuin sähkön varastoin-
titekniikat kehittyvät, 
siirto yhteyksillä mui-
hin maihin on tässä 
tärkeä rooli. Jatkossa 
osaratkaisun tarjoavat 
sähkömarkkinoiden 
kysyntäjoustot. 

lentoliikenteelle aiheutuviin heijastus-
vaikutuksiin, sähköverkkoon liittämi-
seen, sähköjohtojen sijoittamiseen ja 
maa-alueiden hankintaan liittyviä asioita, 
kaavoituksen ja luvituksen lisäksi.

Kun puhutaan pelloille rakennettavis-
ta aurinkovoimaloista, puhutaan samal-
la energian- ja ruuantuotannon yhteen-
sovittamisesta. Molemmissa on tarvetta 
omavaraisuudelle. Entisten turvetuotan-
toalueiden saaminen hyötykäyttöön on 
Anderssonin mukaan hyvä asia, mut-
ta aurinkovoimapuistojen rakentamisesta 
sellaisille ei juurikaan ole kokemuksia. 

– Turvehan jatkaa hajoamistaan. Sik-
si aurinkoenergian tuotannolle soveltu-
nevat parhaiten suot, joilla jäljellä ole-
va turvekerros on ohut. Haasteena voi 
myös olla riittävän kuivatusasteen säilyt-
täminen entisellä turvetuotantokentällä. 

Andersson muistuttaa, että kunnat 
ja maakunnat voivat hakea ministeriöl-
tä avustusta myös aurinkoenergian tuo-
tantoa koskevien selvitysten tekemiseen. 
Energiantuotannon murros, eli pyrkimys 
eroon fossiilisista polttoaineista, näkyy 
tällä hetkellä vahvasti monissa ympäris-
töministeriön tehtävissä. 

– Toisaalta pyrimme edistämään kaik-
kien kestävästi tuotettujen energiamuo-
tojen tuotantoa ja käyttöä, toisaalta py-
rimme edistämään energiankulutuksen 
vähentämistä. Yritysten, kuntien, minis-
teriön ja muiden viranomaisten välistä 
keskustelua tarvitaan lisää. ◆
Lähteitä: LUT -yliopiston julkaisut 
ja Energiateollisuus ry

Eri sähköntuotantomuotojen osuudet
Suomessa vuonna 2021
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Lähde: Energiateollisuus
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Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 
2023 apurahoja 1,7 miljooonaa euroa stra-
tegiansa mukaisiin kohteisiin, joita ovat:

OSAAMINEN • HYVINVOINTI
VERKOSTOT • TUNNETTUUS

METSÄKULTTUURI • ENNAKOINTI

Tarkemmat tiedot apurahojen suuntaamisesta 
sekä hakuohjeet saa osoitteesta: 
www.mmsaatio.fi  ›  Apurahat. Siellä on myös 
linkki apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä 
Kasööriin, jota kautta apurahat haetaan 
1.12.2022–31.1.2023.

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

Apurahojen myöntämisestä päätetään maalis-
kuussa. Ensimmäiset sopimusten mukaiset 
vuoden 2023 apurahat on mahdollista maksaa 
huhtikuussa.

APURAHAT
VUODELLE 2023

huhtikuussa.

www.mmsaatio.fi

Metsäalan
hyväksi

Selvitä maaperäsi hiilipitoisuus 
maa-NIR-analyysin avulla!

Katso koko analyysipaketin kattava sisältö
osoitteesta www.eurofins.fi/agro

015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu

040 8255300 • Rasintie 1a • 64700 Teuva
www.euro� ns.� /agro •  viljavuuspalvelu@euro� ns.� 
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Hevosalan näköalapaikalla 
Teksti ja kuvat: Anne Laitinen

HEVOSTALOUS

JA sitten katsotaan mitä geenilotto on antanut 
tällä kertaa”, toteaa Anu Kantala lähestyes-
sään tunnistettavaa varsaa Orivedellä. Värit ja 
merkit kirjataan ja varsan hännästä napataan 
jouhinäyte dna-polveutumismääritystä varten. 

Kantala työskentelee Hämeen Hevosjalostusliiton toi-
minnanjohtajana. 

Hevosjalostusliitot hoitavat hevosten lakisääteiseen 
rekisteröintiin kuuluvat tunnistukset. Jokainen kavio-
eläin, myös aasit ja muulit, on rekisteröitävä. Liittojen 
toiminnanjohtajat ovat moniosaajia, jotka tuntevat suo-
malaisen hevostalouden kentän.

Kipinä kotoa
Kantalan kipinä hevosiin on kodin peruja. Kylmäkos-
kella sijaitsevalla kasvitilalla isällä oli hevosia ja lukion 
jälkeen polku vei luontevasti Mustialaan, mistä Kan-
tala valmistui maatilatalouden agrologiksi 2001. Valin-
ta maatalouspuolelle oli luonteva, sillä hevosten piti olla 
vain harrastus – mutta kuinkas sitten kävikään. Mus-
tialan ajoilta jäi hyvät muistot ja ystäviä. 

Tie vei heti valmistumisen jälkeen toimistosih-
teeriksi tuolloin Hämeen ja Satakunnan alueen he-
vosjalostusliittoon Tampereella. Muutaman vuoden 
työrupeaman jälkeen vuorossa oli äitiysloma ja suku-
polvenvaihdos kotitilalla, jolloin Kantala irtisanoutui 
liitosta. Tie vei kuitenkin takaisin toiminnanjohtajaksi, 
nyt omanaan toimivaan, Hämeen Hevosjalostusliittoon, 
missä on nyt vierähtänyt kymmenen vuotta. 

– Pellot on vuokralla tilalla, ei pysty pyörittämään 
tilaa ja tekemään tätä työtä. Ainoastaan luonnonlaitu-
mia on omassa hallinnassa tällä hetkellä, Kantala kertoo. 

Hevostalous Hämeessä
Häme on suurin Suomen kuudestatoista hevosjalos-
tusliitosta. Alueella syntyi kuluvana vuonna 460 varsaa, 
joista noin puolet ovat ratsuja ja poneja, neljännes läm-
minverisiä ravihevosia ja neljännes suomenhevosia. He-
vosia alueella on kaikkiaan yli 10 000. 

Hämeen hevosyritysten toiminta on monipuolis-
ta ratsastuskoulu- ja täyshoitopalveluja tarjoavista talleista 
valmennus- ja kasvatustoimintaan. Isoimmat hevoskes-
kittymät ovat Tampereen ja Forssan seuduilla sekä Hä-
meenlinnassa ja Riihimäellä. Forssan Pilvenmäki on yksi 
isoimmista valmennuskeskittymistä ja Ypäjän Hevoso-
pisto toimii koulutuksen lisäksi merkittävänä valmen-
nuskeskuksena ja ratsastuskilpailujen järjestäjänä. Teivossa 
toimiva Tampereen Hevosklinikka on maamme johtavia 
hevosiin erikoistuneista klinikoista työllistäen parikym-
mentä henkilöä. Hämeessä toimii myös useita oriasemia. 

–
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Hevosalan näköalapaikalla 
HEVOSTALOUS

Pihattovarsat eivät turhia 
hötkyile. Tallinpitäjä 
Katriina Pohjosmäki pitelee 
ratsuvarsa Lisbet Volmaria 
Anu Kantalan ajaessa karvat 
sirutuskohdasta.
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– Kasvatukseen vaikuttaa paljon, että 
toimiva oriasema on lähellä, vaikka tam-
man siementäisi kotonakin, kun siirrot-
kin toimii. Alueen eläinlääkäritilanne on 
myös hyvä muihin alueisiin verrattuna.

Hevosia, ihmisiä ja yhteistyötä
Kantala on odotettu vieras talliin kur-
vattaessa. Monipuolinen työnkuva sisäl-
tää yhdistyksen hallinnon lisäksi neuvon-
taa, hevosten tunnistukset, näyttelyiden 
ja ajolupa- ja vastuuvalmentajakurssien 
järjestämisen ja yhteistyöstä hevos- ja si-
dosryhmätoimijoiden kanssa alueellises-
ti ja valtakunnallisesti – muun muassa. 
Kenttäpäivät tarjoavat moninaiset työ-
olosuhteet. Hevoset tunnistetaan tallissa 
tai pihatossa, satoi tai paistoi. Mik rosirun 
asettaminen varsan kaulan tyveen sujuu 
ammattitaitoisesti ja nopeasti. 

– Parasta työssä on, että saa suunnitel-
la miten hoitaa työt, mikä on toki välil-
lä huonokin asia, kun töitä kertyy. Ja he-
voset ja ihmiset - paljon on tosi mukavia 
asiakkaita, sekä vaihteleva työ. 

Yhteistyötä tehdään yli liittorajo-
jen. Varsinkin koronan tuoman etäloi-
kan myötä koulutuksia on järjestetty 
webinaareina usean toimijan yhteistyös-
sä tavoittaen moninkertaisen määrän 

osallistujia yhden liiton järjestämään li-
vekoulutukseen verrattuna. 

– Liittojen yhteisissä valtakunnallisis-
sa webinaareissa on ollut parhaimmillaan 
toista tuhatta ilmoittautunutta - lukemia 
mitä kukaan ei pystyisi ainakaan yksin 
livekoulutuksilla saavuttamaan.

– Moni asia vaikuttaa välillisesti he-
vosen hyvinvointiin, mutta suurin osa 
koulutuksista liittyy hevosten terveyden-
hoitoon ja ruokintaan.

Hevosalan naisistuminen näkyy myös 
hevosjalostusliittojen työssä. Toiminnan-
johtajat ovat, kahta lukuun ottamatta, 
naisia. Toiminnanjohtajista arviolta 70 % 
on agrologeja. 

Heijastuksia maailmanpolitiikasta
Epävarmat ajat näkyvät kentällä. Ensin 
koronaepidemia toi sen, että hevosia os-
tettiin, kun satsattiin kotiin ja varsakaup-
pakin kävi hyvin. 

– Nyt yleinen maailmantilanne ja 
kustannusten nousu on johtanut siihen, 
että ollaan varovaisempia, eikä tammo-
ja astuteta. 

– Tuontihevosia, lähinnä ratsuja, ei 
yksinkertaisesti ole, kun kohtuuhintai-
set hevoset ovat loppu. Nyt on myyjän 
markkinat Keski-Euroopassa, ja se näkyy. 

Maailman poliittinen tilanne heijas-
tuu myös kuivikkeiden heikkona saata-
vuutena. Ja tunnistuksessa tarvittavat mi-
krosirut ovat valtakunnallisesti vähissä. 
Onneksi osalla hevosjalostusliitoista siru-
ja on varastossa.

– Ongelma tulee lähinnä siitä, että 
varsaa ei saisi siirtää syntymätilalta ilman 
emää, jos sitä ei ole tunnistettu. Täs-
sä vaiheessa varsoja lähtee pihattoihin, 
mikä voi hieman venyä sirujen saatavuu-
den takia. 

Yhdistystoiminta muutoksessa
Kantala on toiminut Kanta-Hämeen 
Agrologien hallituksessa kymmenen 
vuotta. Takana on onnistuneet kesäpäi-
vät. 

– Puheenjohtaja Päivi Merosen vas-
tuulla on paljon, mutta koitamme me 
muutkin tehdä mitä pystytään.

Kantala seuraa yhdistystoiminnan laa-
jempaa yhteiskunnallista muutosta myös 
työnsä kautta. 

– Ennen yhdistystoiminta on toimi-
nut vapaa-aikana ja sosiaalisena toimin-
tana, mutta nyt on tullut muita virikkei-
tä ja toimintaa. 

– Suomessa on paljon pieniä yhdis-
tyksiä, mutta ei aikaa, resursseja, eikä ha-
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Virman Aarre odotte-
lee tunnistusta emän-
sä vierellä. Omistaja 
Virpi Färlin tarjoilee 
heiniä.
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HEVOSTALOUS

luakaan olla vapaaehtoistoiminnassa. 
Tämä on yleinen huomio kaikenlaisista 
yhdistyksistä.

Hämeen alueelta Kantala kertoo esi-
merkin hallinnon keventämisestä liiton 
jäsenyhdistyksistä. 

– Pienempi yhdistys löi toiminnan
hiipuessa hynttyyt yhteen isomman seu-
ran kanssa ja tekevät nyt yhdessä pai-
kallisraveja. Heillä on yhteinen sihteeri, 
mutta molemmat toimivat omina yhdis-
tyksinä, eli ei ole sulautettu.  

– Onko aika ajanut ohi, että Suomes-
sa on paljon pieniä yhdistyksiä? Ja pitää-
kö kaikki pitää hengissä? Toiminta tar-
vitsee ihmisiä, jotka toimintaa haluavat.

Ajatuksia tulevasta
Kantalan mukaan hevosala on toimi-
ala, jonka kaikkia vaikutuksia ei tunne-
ta vieläkään.

– Ala työllistää välillisesti rehuntuo-
tannosta alkaen, vaikuttaa maisemaan ja 
ihmisten hyvinvointiin, ja siinä on pal-
jon mitä ei osata laskea mukaan. Halu-
taan asua maaseudulla, jotta voidaan pi-
tää hevosia.

– Hevosala on toimiala, joka tulee
elämäntavasta ainakin meillä Suomessa. 
Elämäntavasta, intohimosta ja kiinnos-

tuksesta hevosiin. Ala on haastava, var-
sinkin taloudellisesti, mutta antoisa.

Lampaita ja nautoja käytetään tietoi-
sesti maisemanhoitoon ja myös hevo-
nen on tärkeä osa palettia. Alalla vastuul-
lisuus on hyvin tiedostettu, mutta varaa 
on vielä parantaa. 

Hevosalan tulevaisuuden kuvissa on 
hieman epävarmuutta. 

– Epäilen supistuvia lukemia. Suo-
men hevoskannan rakenne muuttuu, ro-
dut ja hevosten iät muuttuvat, jolloin 
ratsu- ja harrastehevosten määrä lisään-
tyy suhteessa ravihevosiin.

Huolta herättää se, hyväksytäänkö alan 
ulkopuolella hevosten kuntoutus-, vir-
kistys- ja harrastustoiminta, mutta ei ur-
heilua. Raviurheilu oli suomenhevosen 
pelastaja, kun 50-luvun yli 400 000 popu-
laatio romahti pienimmillään 14 000 yk-
silöön yhteiskunnan muutosten ja maata-
louden koneellistumisen murroksessa.

Maailman vetovoimaisin
Suomenhevonen on maailman paras 
yleisrotu, loistava kaikessa. Suomenhevo-
nen palvelee muun muassa terapiaratsuna, 
ratsastuskoulujen ja maaseutumatkailuti-
lojen luottokumppanina kuin ravurina-
kin. Rodun vetovoimaisuudesta kertoo 

se, että kuluvan vuoden kuninkuusravit 
Forssassa oli Euroopan suurin ravitapah-
tuma yli 45 000 yleisömäärällään. Suu-
rempi siis kuin globaalin yleisön tavoitta-
vat Euroopan isoimmat ravitapahtumat. 

Tunnistuspäivään mahtuu tunteita ja 
tarinoita. Päivän aikana tunnistettavis-
ta varsoista tammavarsa Kertun Muisto 
oli jäänyt orvoksi vajaa parikuisena emän 
menehdyttyä. Emä oli monikäyttöisen 
ja palvelualttiin suomenhevosen periku-
va, ja varsa jäänee tilalle jatkamaan emän-
sä perintöä. 

– Pitäisi ymmärtää, että suomenhe-
vosta ei voi meille tuoda mistään. Suo-
menhevosen kansainvälisen brändäämi-
sen voisi viedä vielä pidemmälle. 

– Suomenhevosyhdistykset ovat teh-
neet erinomaista työtä luomalla bran-
di-ilmeen suomenhevonen.�. Tätä tarvi-
taan lisää. 

Hauhon Särkisaaressa laskettiin tänä-
kin kesänä 1-2 -vuotiaat suomenhevo-
sorivarsat laitumelle. Laitumen omistaa 
Hämeen Hevosjalostusliitto ja se hoide-
taan talkoilla. Suomenhevoset ovat toi-
mineet maisemanhoitajina laitumel-
la 1950-luvulta lähtien. Tulevat tähdet ja 
arjen sankarit kirmaavat laitumille taas 
ensi kesänä. ◆

Tiesitkö
• Hevostalous työllistää yhtä paljon

kuin Lapin matkailu
• Ala työllistää 15 000 henkilöä osa- 

tai kokoaikaisesti, arviolta yhteensä
6000-7000 henkilötyövuotta.

• Suomessa
- on arviolta 3000 hevosalan yritystä,
joista suurin osa yksinyrittäjiä
- hevosia on 74 000. Asukaslukuun
suhteutettuna eniten Ypäjällä 227
hevosta/1000 asukasta.

• Kela korvasi fysio- tai toiminta-
terapeutin toteuttamaa
ratsastusterapiaa v. 2021 2,3
miljoonaa euroa.

• Kuninkuusraviyleisö jätti v. 2022
Forssan seutukunnalle 9–11
miljoonaa euroa.

• Suomenhevoseen liittyvä tietotaito
hyväksyttiin Museoviraston
ylläpitämään Elävän perinnön
kansalliseen luetteloon vuonna 2017.

↑  Anu Kantala tarkastaa 
näkyykö orpovarsa Kertun 
Muistolla merkkejä tai pyör-
teitä. Karoliina Sievänen 
seuraa tilannetta.

→ Pihattokasvastus on 
yleistynyt Suomessa. I.P. 
Helmi ja Maiselli uteliaina 
Parvelan hevostilalla.
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Puuta käytetään raaka-aineena yhä uusissa, myös korkean teknologian tuotteissa. Keräsimme kaksitoista mielenkiintoista suomalaista ratkaisua. Tekstissä mainitaan vain yrityksiä, mutta tavallisesti teknologian 
kehittämiseen on osallistunut monia muitakin tahoja, kuten yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja VTT.

BIOTALOUS

12 puuhun pohjautuvaa tuotetta
Wc-istuin, pesuallas ja 
amme puukomposiitista

2WOODIO Oy on kehittänyt veden-
kestävän massiivipuukomposiitin 
ja valmistaa siitä kylpyhuone-

kalusteita. Yhtiön mukaan kalusteiden 
pinta on naarmuuntumaton.

Woodion puukomposiitin valmistuk-
sen hiilijalanjälki on jopa 99 prosenttia 
pienempi kuin keramiikkateollisuuden. 
Lisäksi materiaali voidaan vaikka polt-
taa käytöstä poiston jälkeen.

Puukomposiitti valmistetaan muot-
tiin valamalla puuhakkeen ja Woodion 
kehittämän sideaineen seoksesta. 
Sideaine on kirkasta, 
joten puumateri-
aali on näkyvissä. 
Tuotteet voidaan 
myös värjätä.

Woodion teh-
das on Helsingissä.

Peltojen parannuskuitua 
sellulietteestä

7METSÄTEOLLISUUDEN sivuvir-
roista jalostetuilla maanparan-
nuskuiduilla voidaan korvata 

uusiutumattomien ja louhittavien 
ravinteiden, kuten fosforia. Kuidut myös 
parantavat peltomaan multavuutta ja 
rakennetta. Siten ravinnepäästöt vähe-
nevät merkittävästi.

Kemiallisissa lannoitteissa Suomen 
peltoihin lisätään vuosittain 11 000 
tonnia fosforia. Suomen metsäteolli-
suudessa syntyvissä sellulietteissä on 
noin 230 tonnia fosforia sekä lisäksi 
runsaasti orgaanista 
ainesta. Soilfood 
tekee maanpa-
rannuskuitua 
kompostoimalla 
metsäteollisuuden 
jätelietettä. 

Rannekelloja  ja aurinko-
lasien kehyksiä puusta

1AARNI-RANNEKELLOJEN kuori 
ja rannekkeet tehdään puusta. 
Puulajeina ovat kellomallista 

riippuen kotimainen visakoivu, saarni, 
tammi, pihlaja tai ulkomainen eeben- ja 
pähkinäpuu. Yrityksen mukaan kotimai-
sen puun alkuperä tunnetaan paikka-
kunnan tarkkuudella ja ulkomainen puu 
on sertifioiduista lähteistä.

Aarnin aurinkolasit tehdään ristiin-
laminoiduista puuviiluista. 

Yrityksen perustajat kertovat, että 
he suunnittelevat, testaavat ja pakkaa-
vat jokaisen tuotteen 
itse. Tuotteet 
valmistetaan 
Kiinassa. Tähän ei 
yrityksen mukaan 
ole syynä hinta, 
vaan laatu. 

Sähköauton akkuja 
puuraaka-aineesta

3STORA Enso ja ja ruotsalainen 
akkuvalmistaja Northvolt kehit-
tävät yhdessä akkuja ligniini-

pohjaisesta kovahiilestä. Kovahiileen 
tarvittava puuraaka-aine saadaan 
pohjoismaisista metsistä. Akkuja 
voitaisiin käyttää esimerkiksi kulutus-
elektroniikassa, autoteollisuudessa ja 
suurissa energian varastointijärjestel-
missä.

Stora Enson biopohjaisten hiilima-
teriaalien koelaitos sijaitsee yhtiön 
Sunilan tehtaalla Kotkassa. Stora Enso 
on aloittanut kannat-
tavuusselvityksen 
Ligniinipohjai-
sen kovahiilen 
tuotannosta teol-
lisessa mittakaa-
vassa Sunilassa. 

Nanosellusta tehty sidos 
nopeuttaa paranemista

8NANOSELLUSTA tehty UPM 
Biomedicalsin valmistama Fib-
Dex-haavasidos edistää haavan 

paranemista, vähentää potilaan tunte-
maa kipua ja tuottaa parempilaatuisen 
ihokudoksen. FibDexiä on kehitetty 
mm. palovammapotilaiden hoidossa. 
Sidosta ei tarvitse vaihtaa hoidon 
aikana ja se irtoaa itsestään haavan 
parannuttua. Näin vältytään sidoksen 
vaihdoilta ja ihon repeytymisiltä. 

Nanosellulla on erittäin hyvä solu- 
ja kudosyhteensopivuus sekä suuri 
vedenpidätyskyky. 
FidDexissä hyö-
dynnetään näitä 
ominaisuuksia. 
Käytetty sellu 
tehdään suoma-
laisesta koivusta. 

Pihkasalva parantaa 
hoitaa haavoja 

9KUUSEN pihkasta valmistetun 
salvan hoitava vaikutus on 
todistettu laajoissa laboratorio-, 

ja kliinisissä tutkimuksissa. Kuusen 
pihka on luonnon oma suoja ja paran-
tumismekanismi, jonka havupuut ovat 
kehittäneet evoluutionsa aikana. 

Repolar valmistaa pihkasalvaa, joka 
on Suomessa CE rekisteröity lääkinnäl-
linen valmiste ja sillä on lääkekorvat-
tavuus useissa maissa. Sairaaloissa on 
todettu, että pihkasalva on tehokas ja 
edullinen tapa edistää haavojen paran-
tumista. 

Salvan pihka ke-
rätään Repolarin 
mukaan Poh-
jois-Suomessa 
puita vahingoitta-
matta.
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12 puuhun pohjautuvaa tuotetta

Puusta valmistettu kipsi 
on mukava ja edullinen

10PUUSTA ja biohajoavasta 
muovista valmistettu 
Woodcast on täydelli-

sesti muotoutuva kipsausmateriaali. 
Se  vapauttaa kipsaajat myrkyllisiltä 
kemikaaleilta, kumihanskoilta, hengi-
tyssuojaimilta ja kohdeimureilta.

Ohut, kevyt ja hengittävä puukipsi on 
potilaalle mukava. Sairaala voi säästää 
käyttämättömät materiaalipalat seu-
raavaa kertaa varten. Muotoillun kipsin 
voi pestä ja muotoilla uudelleen, esi-
merkiksi kun kipsatun raajan turvotus 
laskee. Kipsin teko on 
nopeaa, eikä vaadi 
jälkisiivousta.

Käytetyt kipsit 
voi hävittää joko 
energia- tai biojät-
teenä.

Puupohjainen liima ja 
tarramateriaali

5UPM on tuonut markkinoille 
kaksi puupohjaista tarramateri-
aalia: ensimmäisen puupohjaisen 

polypropeenitarramateriaalin ja liiman. 
Tuotteiden pääasiallinen raaka-aine 
on UPM BioVerno -na�a, joka val-
mistetaan selluntuotannon tähteenä 
syntyvästä mäntyöljystä.

Tarramateriaalilla ja liimalla voi kor-
vata perinteiset fossiiliset vaihtoehdot 
tuotantoprosesseissa ilman muutoksia. 
Niiden avulla jokainen tonni fossiilista 
raaka-ainetta korvataan tonnilla uusiu-
tuvaa.

Puupohjaiset 
tarramateriaalit 
ovat ominaisuuk-
siltaan yhtä hyviä 
kuin perinteiset 
fossiiliset.

Koivun kuoresta
eristetty makeuttaja

11RASWEET on koivun kuo-
resta eristetty makeuttaja. 
Se korvaa synteettisesti 

valmistettuja makeutusaineita. Valmis-
tuksessa voidaan hyödyntää Suomessa 
jo olemassa olevia tuotantolaitoksia. 

Makeutusaineen valmistuksessa 
tarvittavat yhdisteet otetaan talteen 
esimerkiksi metsäteollisuudessa irtoa-
vasta koivun kuoresta.

Rasweetiä voidaan käyttää elintar-
vike- ja juomateollisuudessa sokerin tai 
keinomakeuttajien sijaan. 

Rasweetin takana 
bioteknologiayritys 
KoivuBioTech, 
joka pyrkii kehit-
tämään tuotteita 
metsäteollisuuden 
sivuvirroista.

Hiilinegatiivinen 
akustiikkapaneeli

4LUMIR Oy kehitti maailman 
ensimmäisen hiilinegatiivisen 
akustiikkapaneelin. BioBoardiksi 

nimetty tuote  kilpailee perinteisten 
akustiikkamateriaalien, kuten lasivillan, 
kivivillan ja muovivaahtojen kanssa. 

Yli 80 prosenttia BioBoardissa käy-
tetyistä raaka-aineista on kotimaisia, 
sertifioiduista metsistä hankittuja bio-
kuituja. Neljän senttimetrin paksuinen 
BioBoard paneeli sitoo käyttöikänsä
ajan noin 5 kg hiilidioksidia neliötä
kohden.

Lumirin mu-
kaan  koko yhtiön 
liiketoiminta 
perustuu bio-ja 
kiertotalouteen. 
Yritys toimii Van-
taalla. 

Puupohjainen lasinkirkas 
pakkausmateriaali

6WOODLY on kehittänyt maail-
man ensimmäisen puupoh-
jaisen kirkkaan pakkaus-

materiaalin, jota voidaan sujuvasti 
valmistaa pakkausteollisuudessa ja jota 
voi käyttää yhtä monipuolisesti kuin 
öljypohjaista muovia. Woodlyn pääraa-
ka-aine on sertifioitu havusellu. 

Materiaalin nerokkuus on siinä, että 
sitä voidaan suoraan käyttää samoissa 
koneissa, joilla tehdään muovituotteita. 
Raaka-aineina olevat muovirakeet vain 
korvataan Woodlygranulaateilla. 

Woodly-materiaali 
on jo käytössä esi-
merkiksi joissain 
elintarvike- ja 
vaatepakkauksis-
sa. Uusia tuotteita 
kehitetään koko ajan.

Ympäristöystävällisiä 
tekstiilejä puusta 

12SPINNOVA on kehittänyt 
puusellumassasta valmis-
tettavan tekstiilikuidun. 

Kuitua on jo käytetty Adidaksen, Mari-
mekon ja H&M:n vaatteissa. 

Spinnovan mukaan heidän kuitunsa 
tuottaa 65 % vähemmän hiilidioksidi-
päästöjä ja kuluttaa 99 % vähemmän 
vettä kuin puuvillan tuotanto. 

Spinnovan raaka-aineeksi soveltuu 
myös tekstiilijäte tai vaikka olki.

Kuitu tuntuu lähinnä puuvillalta tai 
pellavalta. Se on lujaa ja sen lämmön-
eristävyys on villan 
kaltainen.

Spinnovan kui-
tua tekevä uusi 
tehdas valmistuu 
Jyväskylään tänä 
vuonna.

Teksti Reima Kangas
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- Energiapuu on tuk-
kipuun kasvatuksen 
sivutuote, joka syntyy 
alkutuotannon päässä, 
sanoo Mhy Pirkanmaan 
johtaja Jussi Parviai-
nen koivikossa, jonka 
taimikonhoito on jäänyt 
tekemättä. Energia-
puunkorjuulla tämä 
metsä saadaan jälleen 
kasvukuntoon.
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Puun poltto on avainasemassa ilmasto-ongelmia ratkottaessa. 
Nykytekniikalla biogeeninen hiilidioksidi saadaan talteen ja se 

voidaan käyttää mm. teollisuuden raaka-aineena.

Puuta polttamalla 
hiilinegatiiviseksi

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

PUUENERGIA

TAMPEREEN Sähkölaitos tuot-
taa 85 prosenttia Tampereen 
lämmöstä ja valtaosa sen 
voimalaitosten raaka-ainees-
ta on puuta. Uutta Naisten-

lahti 3 -biovoimalaitosta koeajetaan pa-
raikaa. Sen pääasiallinen raaka-aine tulee 
olemaan puu eri muodoissa: hake, kuo-
ri, puru ja teollisuuden pakkausjäte. Kun 
käytöstä poistuva Naistenlahti 2 -voima-
laitos polttaa valtaosin turvetta ja puuta 
raaka-aineesta voi olla vain 40 prosenttia, 
niin uutta Naistenlahti 3:a voidaan ajaa 
100-prosenttisesti puupolttoaineilla. Ensi 
vuonna käynnistyessään se yli kaksinker-
taistaa puuperäisten polttoaineiden käy-
tön Tampereella.

– Bioenergia on saatavilla olevis-
ta energiantuotantomuodoista järkevin 
monellakin mittarilla. Niitä ovat mm. 
huoltovarmuus, kotimaisuus ja säädettä-
vyys, kertoo asiantuntija DI Pinja Sal-
hoja Tampereen Sähkölaitokselta.

Salhoja on valmistunut Lappeenran-
nan teknillisestä LUT-yliopistosta ener-
giatekniikan diplomi-insinöö-
riksi ja syventyi opinnoissaan 
bioenergiaan. 

– Olen ollut mukana teke-
mässä kahta selvitystä Tampe-
reen Sähkölaitokselle. Toises-
sa selvitimme, miten voimme 
siirtyä hiilinegatiiviseen kau-
kolämpöön. Toinen tuore sel-
vitys koski puun energiakäy-
tön kestävyyttä.

– Selvitysten tuloksena oli 
mm. että bioenergia on ainoa 
kaukolämmöntuotantomuoto, 
jolla voimme päästä hiilinega-

tiiviseen järjestelmään. Ja, että Suomessa 
bioenergian elinkaaripäästöt ovat vähin-
tään yhtä alhaiset kuin muilla vähäpääs-
töisillä energiantuotantomuodoilla.

Ilmaa puhdistavaa puuenergiaa
Hiilinegatiivisuus on uusinta uutta maa-
ilmalla.

– Selvitämme par aikaa hiilidioksi-
din talteenottoa, ja sen varastointia tai 
käyttöä raaka-aineena. Meillä on so-
pimusneuvotteluvaiheessa hiilidioksi-
din talteenottoprojekti Tarastejärvellä 
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella, 
joka on jätteenpolttolaitos. Myös uuteen 
Naistenlahti 3-biovoimalaitokseen vas-
taavaa mahdollisuutta kartoitetaan, Sal-
hoja kertoo.

Tarastejärven projektissa hiilidioksi-
dista jalostetaan polttoainetta raskaalle 
liikenteelle.

– Talteen otettu hiilidioksidi yhdis-
tetään vetyyn, joka on erotettu vedestä 
sähköllä. Näin saadaan synteettistä polt-
toainetta, metaanikaasua. Vaihtoehtoi-

na on tuoda vety muualta tai 
tuottaa sitä paikan päällä. Ta-
rastejärven voimalaitos ja uusi 
Naistenlahti 3:nen ovat CHP 
eli ”Combined Heat and Po-
wer”-laitoksia eli tuottavat 
sekä lämpöä että sähköä. Niissä 
synteettistä metaania voi val-
mistaa omalla sähköllä paikan 
päällä.

Tammervoimassa synteetti-
sen polttoaineen valmistuspro-
jekti etenee yhdessä Nordic 
Ren-Gas Oy:n kanssa, joka 
rakentaa Suomen laajuista ja-

keluketjua synteettiselle polttoaineelle.
– Naistenlahti 3:n hiilidioksidia voi-

simme myydä esimerkiksi teollisuuteen. 
Hiilidioksidia käytetään paljon eri teol-
lisuudenaloilla, mutta tällä hetkellä se on 
valtaosin fossiilista alkuperää. Uskon, että 
teollisuus on kiinnostunut korvaamaan 
sen uusiutuvasta energiasta saatavalla 
biogeenisellä hiilidioksidilla, joka ei lisää 
ilmakehän hiilidioksidia, vaan on hiili-
neutraali ratkaisu, sanoo Salhoja.

Hiilidioksidi voidaan myös varastoida 
pysyvästi pois ilmakehästä.

– Ruotsissa energiayhtiö Stock-
holm Exergi tekee uraauurtavaa projek-
tia, missä bioenergian hiilidioksidi ote-
taan talteen ja viedään Norjan rannikolle 
vanhoihin kaasu- ja öljyesiintymiin py-
syväisvarastoon. Näin on mahdollis-
ta saada täysin negatiiviset päästöt, kun 
biogeeninen hiili varastoidaan pysyvästi.

Puunpoltosta ei myöskään tule pien-
hiukkasia.

– Meillä on lämpövoimalaitoksissa sa-
vukaasun pesurit sekä hyvät jälkiläm-
möntalteenottojärjestelmät. Voimalaitos-
ten hyötysuhde on niiden myötä yli sata 
prosenttia, kertoo Salhoja.

Puun energiakäytön kestävyys
Uusi selvitys keskittyi laajasti bioenergi-
an kestävyyteen.

– Tarkastelimme eri näkökulmilta 
kestävyyttä, kuten luonnon monimuo-
toisuuden, metsäpolttoaineiden riittä-
vyyden ja bioenergian ilmastovaiku-
tuksia elinkaaripäästöjen kautta, kertoo 
Salhoja.

– Teimme laajan kirjallisuuskatsauk-
sen erilaisiin elinkaaripäästölaskelmiin, 

DI Pinja Salhojan 
mukaan puuta poltta-
malla voidaan tuottaa 
hiilinegatiivista kau-
kolämpöä. 
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koska tästä teemasta käydään paljon kes-
kustelua ja näkee väitteitä, ettei puu olisi 
oikeasti nollapäästöistä tai elinkaaripääs-
töiltään puhdasta. Mutta havaintomme 
on, että se on elinkaaripäästöiltään yhtä 
puhdasta kuin esimerkiksi lämpöpum-
put. Kyllä, tämä on puhdas tuotanto-
muoto, sanoo Salhoja.

Puun toimittajilta vaaditaan jo metsä-
serti� ointia tai muuta vastaavaa osoitusta 
kestävyydestä. Monimuotoisuuden saral-
ta selvitys löysi parannettavaa, joista kak-
si tärkeintä ovat lahopuiden säilyminen 
sekä kantojen korjuu.

– Jatkossa polttopuunhankinta tulee 
tehdä niin, että maa- ja pystylahopuu-
ta jää riittävästi metsään. Kehitämme tä-
män seurantaa.

– Toisena ovat kannot. Meille tulee 
kantoja, jotka poistetaan rakentamisen 
tieltä, mutta myös metsästä päätehak-
kuiden yhteydessä kerättyjä. Tämän ra-
portointia ja seurantaa tulemme kehit-
tämään.

Luotettava energiapuuntoimittaja
– Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ja 
Tampereen Sähkölaitos ovat pitkäjäntei-
sesti ja määrätietoisesti kehittäneet yh-
dessä energiapuun hankintaa ja sen käyt-
töä voimalaitosten raaka-aineena. Tämä 

on vaatinut rohkeutta edeltäjiltäni, kiit-
telee Mhy Pirkanmaan johtaja Jussi Par-
viainen, metsätalousinsinööri (AMK).

Parviainen on toiminut yli vuoden 
Mhy Pirkanmaan johtajana, jota ennen 
yhdeksän vuotta Mhy Lakeuden johta-
jana.

– Puuenergian kysyntää on enem-
män kuin tarjontaa. Olemme toimit-
taneet puuta Hämeenlinnaan ja Mar-
tinlaaksoon asti. Kun Naistenlahti 
3-voimalaitos on ensi lämmityskaudel-
la täydessä käytössä, ovat toimitusmäärät 
niin suuria, että keskitämme energiatoi-
mituksiamme pitkäaikaisimmalle kump-
panillemme.

Megawatteja myynnissä
– Puu myydään yleensä valmiina hak-
keena sähkölaitokselle toimitettuna. Sen 
pitäisi kuivaa sitä ennen kesän yli, eli 
käytännössä haketettava puu on korjattu 
puolesta puoleentoista vuotta aiemmin. 
Isoissa laitoksissa palaa tuoreempikin 
puu ja savukaasupesurit saavat kosteu-
destakin talteen energiaa. Mutta kun 
tehdään megawattikauppaa, ei siitä saa 
megawatteja, selventää Parviainen.

Yhdistyksen korjuupalvelu hakkaa 
kaikentyyppisiä kohteita aina giljotiinil-
la tehtävistä kokopuukohteista järeisiin 

päätehakkuisiin. 
– Pienimmät ja erikoiskohteet, kuten 

pellon reunat ja tienvarret tehdään gil-
jotiinilla. On kaivurigiljotiinia, keräävää 
giljotiinikouraa, mutta myös keräävää 
ketjusahakouraa, jolla pystyy tekemään 
monipuolisesti ja osa kohteesta voi olla 
vaikka perinteistä ensiharvennusta.

Yhdistyksellä on neljä isompaa kor-
juu-urakointisopimusta, joiden kalustos-
ta osa hakkaa myös harvennuksia, sekä 
muutamia yhden koneen sopimuksia.

– Korjuumäärämme on noin 350 000 
kuutiota, josta 100 000 on jonkinasteista 
energiapuuta ja siitä 80–90 000 kuutiota 
karsittua rankaa, osa nuorenmetsänkoh-
teista, mutta sijainnista ja markkinatilan-
teesta riippuen välillä päätehakkuiden-
kin kuituosuus menee energiaksi. Kuten 
myös lahot, lumpit, haavat ja muut leh-
tipuut, sekä päätehakkuiden hakkuutäh-
teet. Täällä on kuusivaltaisia metsiä, joten 
hakkuutähteilläkin on merkitystä. 

Yhdistys on keskittynyt energiapuun 
myötä yhä enemmän harvennuksiin, vaik-
ka energiaa tuleekin kaikilta kohteilta.

– Kantoja emme nosta. Siinä tulevat 
vastaan monimuotoisuusasiat, kun var-
vusto pitäisi pitää mahdollisimman ehjä-
nä. Myös hinnallinen hyöty metsänomis-
tajalle on pieni.

Koivun vuosilustot ovat 
viime vuosina kaventu-
neet, koska metsä on 
ollut liian tiheä. Energia-
puunkorjuu auttaa puut 
uuteen kasvuun.

– Normikokoinen metsä-
kone on tehokas ja 
kannattava. Sillä voidaan 
hoitaa saman metsätilan 
pieni puusto, 3-kehi-
tysluokan harvennus ja 
aukko, toteaa johtaja 
Parviainen. Kuvassa 
Kalvola Forest Oy / 
Juha-Pekka Mattila ja 
Ponsse Beaver.
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Haketus terminaaleissa
– Meillä on terminaaliverkosto Tampe-
reen suuntaan tulevien isompien teiden 
varsilla. Puolenkymmentä terminaalia, 
missä on varastoituna karsittua rankaa, 
jonka haketus on isoilla haketuslaitteis-
toilla aumoihin ja toimitus edelleen voi-
malaitokseen isoina terminaalitoimituk-
sina. Talvella, kun kulutus on kovaa ja 
toimituksen pitää olla varmaa, on tämä 
ainut tapa toimia.

Uusi 25 hehtaarin terminaali on 
suunnitteilla Nokialle kehätien varteen. 
Sen maakauppaa on valmisteltu yhdessä 
Nokian kaupungin ja Tampereen Säh-
kölaitoksen kanssa. 

Energiapuu tarkasti talteen
– Keväästä syksyyn, kun olosuhteet ovat 
hyvät, tehdään haketusta maakunnas-
sa teiden varsilla hakkuutähde- ja koko-
puurankakasoilla.

Vaikka menekki kasvaa, riittävät ny-
kyiset haketusyrittäjät. Sen sijaan lisä-
mottien otto harvennuksilta tarkoittaa 
työvoimatarvetta metsäpäähän. 

– Pienirunkoisilta leimikoilta kerä-
tään kaikki energiaksi yleensä kokopuu-
na. Viivästyneet, riukumaiset ensiharven-
nukset ovat yleensä sen verran järeitä, 
että ne kannattaa tehdä karsittuna tava-

rana. Niillä läpimitan laskeminen neljään 
senttiin voi lisätä saantoa yli 10 prosent-
tia, vaikka oksat ja latvus jäisivätkin met-
sään. Kun energiaranka tehdään yleen-
sä viisimetriseksi, on niiden osuus pieni. 
Rästikohteilla kasvaa usein 3–4 eri puu-
lajia, joten niiden saaminen yhteen ka-
saan tuo logistista hyötyä. 

Energiapuunkorjuun hinta on edul-
lisempi, koska puulajeja ei tarvitse ero-
tella.

– Kuidun ja energiapuun hinta on 
metsänomistajalle nykyisin sama. Teem-
me toki kuituakin ja usein sovimme 
kaupat 6 sentin läpimittaan. Mutta to-
dellisuudessa voimmekin hakata sovittu-
ja ehtoja paremmin energiapuuksi, kun 
monen puulajin ensiharvennus on jär-
kevää tehdä samaan kasaan. On markki-
navaltti, että otamme puun tarkemmin 
talteen.

Metsänhoitorästejä ja 
-suosituksia
– Perinteistä taimikonhoitoa tehdään 
noin puolet tarpeesta. Vaikka metsänuu-
distus olisi onnistunut, mutta raivaussa-
halla ei ole käyty, ei puusta tule kunnolla 
mitallista, metsän ollessa liian tiheä. Ei tai-
mikonhoidolla vähennetä energiapuun-
kertymiä, vaikka ne tehtäisiin ajoissa. 

– Rehevillä maapohjilla on usein 
lehtipuuta havupuun päällä. Tällaiset 
kohteet ovat potentiaalisia energiapuun-
korjuulle. Koivulla saa monipuolisuut-
ta metsiin ja se on hyvä myös energiasi-
sällöltään.

Parviainen kävelee 12 metrisessä rau-
duskoivikossa, jossa Ponsse Beaver työs-
kentelee juuri ketjusahakouralla ja karsii 
viisimetristä rankaa neljään senttiin. 

– Metsä oli liian tiuha. Katso näitä 
kantoja, vuosilustot ovat pienentyneet. 
Jäävä runkoluku on 1000–1200 run-
koa hehtaarille. Jos taimikkoa olisi ai-
kanaan hoidettu, voisi runkoluvun pu-
dottaa nyt alle tuhannen. Latvukset ovat 
supistuneet kolmannekseen, mutta näil-
lä maapohjilla riittää virtaa ja puu jaksaa 
kasvaa, vaikka hakkuun jälkeen metsään 
jääkin selkeä harvennustarve. Kymme-
nen vuoden päästä pitää harventaa uu-
delleen. 

Metsänhoitosuositukset eivät ymmär-
rä riukuuntuneita metsiä.

– Haasteena on, että vaikka runko-
luku on korkea, eivät ohuet rungot osu 
relaskooppiin, joten pohjapinta-ala jää 
helposti alle suositusten. Harvennuksis-
sa nämä pitää jättää liian tiheiksi ja sitten 
ne on harvennettava hetken päästä uu-
delleen, toteaa Parviainen. ◆

- Koivikkoon jää 
1000–1200 runkoa heh-
taarille, mikä on liikaa. 
Mutta ohuet rungot 
eivät osu relaskooppiin 
joten pohja pinta-ala jää 
helposti alle suositusten, 
sanoo Parviainen.
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– KÄYTÄMME bioenergiaa yli 111 TWh vuo-
dessa, mikä on yli 30 prosenttia kokonai-
senergiankulutuksesta, kertoo Bioenergia 
ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, 
agrologi (AMK) ja biotalouden liiketoimin-
nan kehittäminen (YAMK).

Julkisuudessa käyty ”puun uusiutuvuus” 
-keskustelu oli osittain virheellistä.

– Euroopan parlamentissa ei oltu 
muuttamassa peruslähtökohtaa, mikä on 
uusiutuvaa, vaan että tiettyä osaa puuener-
giasta ei saisi katsoa uusiutuvaksi, jolloin 
sille ei voisi myöntää tukia. Parlamentti 
ei halua edistää puuenergian lisäkäyttöä 
kansallisilla tuilla, mikä koskisi lämmön ja 
sähköntuotantoa tietyn kokoluokan ylittä-
vissä laitoksissa. Käytettäessä puuenergiaa 
liikenteen biopolttoaineiden raaka-aineena, 
primäärinen puubiomassa olisi kategorises-
ti kiellettyä, sanoo Tuohiniitty.

EU parlamentin tahtotila jää kuitenkin 
epäselväksi. 

– Halutaanko estää suoraa tuotanto-
tukea, vai ettei primääri puubioenergia 
saisi päästökaupassa nollapäästöstatusta, 
jolloin sitä ei saisi päästökauppalaitoksis-
sa käyttää ilman päästöoikeusmaksua? 
Tällöin puupolttoaineen hinta kallistuisi 
ja hintalappu tulisi suoraan kuluttajalle. 
Parlamentin, neuvoston ja komission kan-
noista muodostetaan trilogi-neuvotteluissa 
kompromissina EU:n kanta, joka pyritään 
saamaan valmiiksi alkuvuodesta 2023.

– On kuitenkin selvää, ettei bioenergiaa 
katsota niin hyvällä kuin aiemmin.

Puuta kannattaa polttaa
Energiapuolen markkinat käyvät nyt kuumi-
na isojen geopoliittisien muutosten vuoksi. 

– On varmasti kokonaisuuden, kan-
santalouden ja metsänomistajan kannalta 
hyvä, että lyhytaikaisesti isompi osa puusta 
voi tarvittaessa mennä polttoon. Sitä tarvi-
taan omavaraisuuden ja huoltovarmuuden 
näkökulmista.

– Näemme sen tässä sähkökriisissä, että 
jos Suomesta puuttuisi nykyiset 3000–4000 

megawattia CHP-kapasiteettia, joka on pit-
kälti bioperäistä, olisivat energiayhtiömme 
aika lailla heikommassa tilanteessa. Käyt-
täessä biopolttoaineita niiden ei tarvitse 
maksaa päästöoikeusmaksua, ja ne pystyvät 
tuottamaan joustavasti sähköä kaukoläm-
mön ohella. Emmekä ole maakaasusta riip-
puvaisia, ja samanlaisessa riskitilanteessa, 
kuin monet muut Euroopan maat juuri nyt.

– Puun poltossa on paljon hyviä puolia. 
Sillä on korvattu koko ajan kasvavassa 
määrin fossiilista polttoainetta, mistä 
ilmasto hyötyy. Aluetalousnäkökulmaa 
unohtamatta, sillä tutkimuksen mukaan 
1–2 megawatin laitos tuo muutaman 
satatuhatta euroa puhdasta yrittäjä- ja 
aluetaloushyötyä.

– Jalostuskelpoistakin puuta on välillä 
muutoinkin järkeä polttaa. Jos esimerkiksi 

kuvion saanto on pieni ja logistiikka olisi 
järkevää. 

Bioenergian uudet tuulet
Muualla Euroopassa käytetään jo paljon 
peltoperäistä ja lyhytkiertoviljeltyä biomas-
saa, sisältäen myös puuta.

– Komissio näkee, että Euroopassa 
bioenergia voisi vielä kaksin-kolminkertais-
tua, mutta lisäys tulisi suurimmalta osin 
peltoperäisestä biomassasta. Suomessa 
tällä saralla on paljon mahdollisuuksia, sillä 
olemme lähes nollatilanteessa.

– Biokaasun tuottaminen maatalouden 
tähteistä ja sivuvirroista etenee vauhdilla. 
Komissio haluaa lisätä sitä, koska Euroo-
passa on kaasupula. Olki on myös mahdolli-
suus ja meneillään on hankkeita esimerkiksi 
bioetanoliin liittyen. 

Merkittävään rooliin ovat nousseet 
käytöstä poistuvat turvetuotantoalueet. 
Niissä voidaan viljellä energiakäyttöön 
pajua, hybridihaapaa tai poppelia. Pajun 
viljely tekeekin hurjaa vauhtia uutta tuloa 
Suomeen.

– Paju ei menisi suoraan polttoon, vaan 
tehtäisiin biohiileksi ja tuotannossa syntyvä 
energia voitaisiin hyödyntää kaukolämmös-
sä. Suomeen perustetaan paraikaa paju-
viljelmiä ja suunnitelmissa on kymmenen 
tuhatta hehtaaria. Tuotantoalueet tulisivat 
Jyväskylästä etelään, erityisesti Pohjan-
maalle ja Kymenlaaksoon.

Biohiiltä käytetään mm. kasvualustoissa 
turpeen korvaajana. Tampereella Carbofex 
Oy tekee biohiiltä kuusesta. Yhtiö kertoo 
saavansa n. 540 euroa sidotusta hiilitonnis-
ta ja tilauskanta on vuosi.

– Biohiilen ohella nousevat negatiivisia 
päästöjä toteuttavat teknologiat, missä 
puhutaan hiilidioksidin talteenotosta, sen 
käytöstä raaka-aineena tai pysyväisva-
rastoinnista. Muut Pohjoismaat ovat tässä 
meitä edellä.

– Hiilidioksidista voidaan tehdä jopa 
muovia, josta voidaan tehdä synteettistä 
lankkua ja käyttää se rakentamiseen, jolloin 
se sitoutuu toisessa kierrossaan pitkäksi 
aikaa, kuvaa Tuohiniitty tulevaisuutta, jossa 
hiilidioksidista on tulossa ongelman sijasta 
kiertotalouden raaka-aine. 

Teksti ja kuva: Tiina Eklund

”Puun uusiutuvuudesta” 
päätetään ensi vuonna

Suomessa merkittävä osuus 
sähkön, kaukolämmön ja 
liikenteen energiankulutuksesta 
on bioenergiaa.

Agrologi Hannes Tuohiniitty työskentelee 
Bioenergia ry:ssä toimialapäällikkönä.

Parlamentin kanta kuohuttaa
EU-parlamentin kanta uusiutuvan energian 
RED III-direktiiviin on kuohuttanut Suomes-
sa. Se, että metsästä saatavaa ”primääristä 
metsäbiomassaa”, kuten ensiharvennuksilta 
saatavaa haketta, ei pidettäisi uusiutuvana 
energianlähteenä niiltä osin, kuin metsähak-
keen osuus kokonaisenergian kulutuksesta 
ylittäisi vuosien 2017–2022 keskiarvon. Tämä 
ei koskisi metsäteollisuuden sivuvirtoja, ku-
ten sellun keiton ohella syntyvän mustalipeän 
polttoa energiaksi. 
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AGROLOGIEN ja Meton alueyh-
distysten luottamushenkilöitä 
kokoontui kolmisenkymmen-
tä 11.-12.11. Jyväskylän seudul-

la. Aloitimme kokoontumisen perjantaina 
lounaalla Wille-ravintolassa Äänekoskella, 
josta siirryimme MetsäGroupin Äänekos-
ken tehtaalle ja sen Pro Nemus (Metsän 
puolesta) -vierailukeskukseen. Vierailukes-
kuksessa saimme yleisesittelyn tehtaan toi-
minnasta ja itse kukin vieras sai tutustua 
biotuotetehtaan historiaan, tuotteisiin ja 
koko sellun tuotantoketjuun aina kannol-
ta lopputuotteisiin.

Tehdas käyttää raakapuuta noin 6 
miljoonaa kuutiota vuodessa työllistäen 
arvoketjussaan 2 500 henkilöä. 

Tehtaan biotuotteiden lisäys vuotui-
seen viennin arvoon on 0,5 miljoonaa 
euroa, vuotuinen tulovaikutus yli 0,5 
miljoonaa euroa. Tehdas on täysin fos-
siiliton ja se tuottaa 2,4 kertaa sähköä 
omaan kulutuksensa nähden. 

Pro Nemuksen jälkeen siirryimme Jy-
väskylään hotellin kokoustiloihin. Luva 
ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman
kertoi etänä ajankohtaista Luvan toimin-
nasta sekä työmarkkinatilanteesta. Tämän 

jälkeen kuultiin eri alueiden kuulumiset, 
ja yhteisesti todettiin aikapulan olevan 
suurin este luottamushenkilötoiminnalle 
ja aikapula vaivaa myös jäseniä. Yhteisen 
keskustelun jälkeen pohdittiin eri tilois-
sa maatalouden ja metsätalouden järjes-
töasioita. Keskustelut jatkuivat yhteisessä 
päivällispöydässä ja osa suuntasi vielä luo-
taamaan Jyväskylän iltaelämää. 

Kerro se somessa -yhteinen 
viestintätyöpaja 
Lauantaiaamuna olivat kaikki virkei-
nä kuulemassa Suomen Metsäyhdis-

tyksen viestinnän asian-
tuntijaa Tero Karjalaista
sekä someaktiivi, lumi-
lautailun moninkertainen 
maailmanmestari ja met-

sänomistaja Roope Tonteria somemaa-
ilman saloista. Työpajan tavoitteena oli 
saada perusoppeja somemaailmasta esi-
merkkien ja ryhmätöiden kautta. Todet-
tiin somen suhteen pätevän samat opit 
niin metsätalouden kuin maatalouden-
kin suhteen. 

– Somessa ei pidä esittää liikaa, vaan 
olla sellainen kuin on, opasti Tonteri. 
Some on merkittävä vaikuttaja ja mieli-
piteen muokkaaja, ja somea olisi käytet-
tävä myös luonnonvara-alan edunajossa 
nykyistä tehokkaammin. 

Teksti: Erkki Eteläaho

Tutustuminen ProNemus-
vierailukeskukseen nosti 
hymyn huulille alueyhdis-
tyksien edustajille. Puulla 
parempiin päiviin -isku-
lause pätee edelleen. 

– Olkaa somessa oma itsenne,  
korostivat somelähettiläät 
Tero Karjalainen (vas.) ja 
Roope Tonteri. 

Alueyhdistysten tapaamisen satoa 
Äänekoskelta ja Jyväskylästä

Anne Laitinen

Sirpa Söderström
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KANSALAISILLE on tarjolla alueel-
lista energianeuvontaa, jonka 
rahoittaa Energiavirasto. Ener-
gianeuvoja antaa puolueetonta 

tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian lisäämisen keinoista. Kohderyh-
mänä ovat kuluttajat, taloyhtiöt, kunnat 
ja pk-yritykset. Astetta alemmas-kam-
panja on valtionhallinnon yhteinen ener-
giansäästökampanja, jonka tavoitteena on 
mm. kulutushuippujen vähentäminen. 
Energian säästämiseen on monia syitä ja 
siihen ihmisiä on kannustettu aina.  Nyt 
säästötalkoisiin on entistäkin enemmän 
syytä, koska sähkön hinta on korkea ja 
Suomea saattaa uhata sähköpula. 

Asumisen osuus v. 2020 energian 
loppukäytöstä oli keskimäärin 20 % ja 
energialähteistä suurimmat ovat sähkö 
(36 %), kaukolämpö (28 %), puu (22 %). 
Ylivoimaisesti eniten energiasta kuluu 
asuintilojen lämmitykseen (64 %), tämän 
jälkeen tulevat käyttöveden lämmitys 
(17 %), muut sähkölaitteet (10 %) ja sau-
nan lämmitys (5 %). 

Selvitä oma kulutus
Mikäli halutaan säästää energiaa, pitää 
ensin selvittää oma kulutus (vesi, lämpö 
ja sähkö). Sähköyhtiöiden online-palve-
luista saa tunnin tarkkuudella omat säh-
könkäyttötiedot. Tämän jälkeen omaa 
kulutusta voi verrata muihin, samanlai-
siin kohteisiin. 

Energian säästökeinoja on monia
Lämmityksen energiansäästötoimenpi-
teitä ovat huonelämpötilan laskeminen. 
Aputiloissa kannattaa madaltaa lämpöä 
reilummin kuin tiloissa, joissa oleskel-

laan säännöllisesti. Ilmanvaihto kannattaa 
säätää tarpeen mukaan. Nopea saunomi-
nen ja suihkussa käynti säästävät ener-
giaa. Kodinkoneet ja viihdelaitteet sam-
mutetaan, kun niitä ei käytetä. Samoin 
laturit pidetään irti töpselistä silloin, kun 
ei ladata. Kylpyhuoneen lattialämmitystä 
voidaan säätää pienemmälle. Sammuttaa 
sitä ei kannata kokonaan, mutta lämpö-
tilan alentaminen on suositeltavaa. Polt-
topuiden hankkiminen ja varastoiminen 
talven varalle on kannatettavaa. Ilma-
lämpöpumppuja kannattaa käyttää te-
hokkaasti ja huoltaa ne asianmukaisesti. 
Lämmitetyn käyttöveden vähentämi-
nen säästää energiaa. Astianpesukone on 
energiatehokkaampi kuin käsin tiskaus. 
Käyttövesivaraajan kunto ja säädöt kan-
nattaa tarkistaa ja vanha laite vaihtaa uu-
dempaan tai vaihtoehtoisesti vanhaa va-
raajaa lisäeristää. 

Valtion tukee energiaremontteja
Valtio myöntää erilaisia tukia pientalojen 
energiaremontteihin. Öljylämmityksestä 
luopujalle on olemassa korotettu kotita-
lousvähennys, ELY-keskus myöntää 4000 
euron tuen öljylämmityksestä luopujal-
le, kun vaihtaa talonsa lämmitysmuodon 
maa-, ilmavesi- tai kaukolämpöön. Li-
säksi on olemassa ARA:n energia-avus-
tukset ja korjausavustukset iäkkäiden tai 
vammaisten henkilöiden asuntojen kor-
jaamiseen. 

Maatalouden energiankulutus
Maatalouden energiatehokkuuden pa-
rantaminen on ollut esillä pitkään. Pelto-
kasvituotannossa on monenlaisia tapoja 
vähentää energiankulutusta. Viljelemällä 

Energian säästöön 
on monia keinoja
Agrologien Liiton ja Meton jäsenille tarkoitetut energia-aiheiset 
webinaarit pidettiin lokakuussa. Ensimmäisessä webinaarissa 
käsiteltiin omakotitalojen ja maatilojen energian säästämistä 
sekä maatalouden energiatehokkuuden parantamista. Webinaarin 
asiantuntijana toimi ProAgrian energia-asiantuntija Jari Tikkanen 
Keski-Pohjanmaan ProAgriasta. 

typensitojakasveja ostolannoitteiden tar-
ve vähenee. Huomiota kannattaa kiin-
nittää koneiden energiatehokkuuteen, 
koneiden säätöihin ja työsyvyyksiin, oi-

Maatilojen inves-
tointitukien seuraa-
va haku avautunee 
ensi keväänä uudel-
la ohjelmakaudella.
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keanlaiseen ajotapaan, työkoneiden ko-
koon ja kuivauksen tehostamiseen. Kun-
kin kohteen säästö on 0-30 % kyseiseen 
kohteen kulutuksesta. 

Maidontuotannossa sähköä kuluu
Maidontuotannossa sähköä tarvitaan 
ympäri vuoden ja vuorokauden. Robot-
tien myötä navetoiden sähkötoimisuus 
on lisääntynyt. Lämmitystarve on pieni, 
mutta veden lämmitystarve suuri. Ruo-
kintaratkaisut, lohkojen koko ja sijain-
ti näyttelevät isoa roolia. Laiduntaminen 
vähenee. Rehuja ja lietelantaa kuljetaan 

pitkiäkin matkoja ja suuria määriä.
Valaistukseen on myös syytä kiinnit-

tää huomiota (energiatehokkaat lamput, 
seinät, katot ja valaisimet puhtaina, liike-
tunnistimet).

Maatiloille investointitukea 
Investointitukien haku on päättynyt tällä 
ohjelmakaudella. Seuraava haku avautu-
nee ensi keväänä uudella ohjelmakaudel-
la. Maatilojen energiainvestoinneissa oli-
si tämänhetkisen tiedon mukaan edelleen 
mukana energiantuotanto, energian säästö 
sekä energiatehokkuuden parantaminen. 

Avustus olisi enintään 40-80 % hyväksy-
tyistä kustannuksista, biokaasulaitoksille 
50-80%. Energiainvestointituki ei myös-
kään enää vaadi liiketoimintasuunnitel-
maa, kuten se on aikaisemmin vaatinut.

Maatilayrityksen energiankäyttöä voi 
kehittää yhdessä ProAgrian asiantunti-
joiden kanssa Neuvo-palveluna tai suo-
raan ostopalveluna. 

Jari Tikkasen webinaarin referoinut
Katja Rajaoja

Jos haluat kuunnella koko webinaarin tallenteena, 
pyydäthän linkin joko agrologit@luva.fi tai
anne.marttinen@metsaasiantuntijat.fi, kiitos!

LUVAN WEBINAARI
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Asumisen energiasta 
64 prosenttia kuluu 
lämmitykseen. Toiseksi 
suurin energian viejä on 
käyttöveden lämmitys, 
17 prosenttia. Sähkön 
hinnan noustua puulla 
lämmittäminen on 
lisääntynyt.

Adobe Stock
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PIMU:n Jukka Pohjonen ja 
VASTUU:n Markku Niemi-
nen ottavat leimauksen 
jälkeen rutinoituneesti 
uuden suunnan kohti seu-
raavaa rastia Orimattilan 
Salusjärven maastoissa 
pidetyssä pikakilpailussa.

LAHDEN Seudun Metsäammatti-
miehet (LAMA) järjesti SM-kil-
pailut noin 50 paikallisen 
vapaaehtoisen metsäammatti-

miehen- ja naisen voimin. Mukana ta-
pahtuman järjestelyitä tukemassa oli 
merkittävällä panoksella myös useita 
metsäalan toimijoita sekä muutamia pai-
kallisia tahoja, ja näiden yhteistyökump-
panien ansiosta SM-kilpailun arvoiset 
kilpailuolosuhteet oli mahdollista luoda.

Perjantain pikakilpailu käytiin Ori-
mattilan Salusjärven talousmetsissä ja sel-
keällä tehtäväradalla, jossa vauhti oli pi-
kakilpailun luonteen mukaisesti kovaa 
ja erot olivat pieniä. Yleisen sarjan voit-
to jäi Etelä-Suomeen, kun Humulaisista 
Mårten Nurmio vei sarjan voiton no-
pealla mutta tarkalla suorituksella. Rai-

no Valtonen Pohjois-Karjalan Metsäur-
heilijoista nappasi puolestaan taitosarjan 
voiton, niin ikään tarkalla suorittamisella. 
Kukaan paikalla olleista ei tuntunut suu-
remmin yllättyvän näistä pikakilpailun 
mestareista herrojen aikaisempien näyt-
töjen perusteella. 

Mestareiden takana nähtiin tiukkaa 
kilpailua, ja tasapistetuloksia löytyi run-
saasti, jolloin eroja piti monien kohdalla 
hakea tehtäväkohtaisista pisteistä. Kulu-
neen vuoden hallitsevana normaalikil-
pailun mestarina ollut Markku Hämä-
läisen toimi pikakilpailun johtajana, ja 
Markku voi varmasti muistella pikakil-
pailun vaiheita lämmöllä jäätyään juuri 
hiljattain eläkkeelle tämän jutun ilmes-
tyessä.

Pikakilpailun jälkeen osa kilpailijois-
ta siirtyi Lahteen ja Green Star Hotelliin 
illalliselle ja majoittumaan. Yhteistyö-
hotellina toimineessa Green Starissa oli 
ohjelmassa myös SMUL:n tiedotus- ja 

keskustelutilaisuus, jossa metsäurheilun 
tulevaisuus herättikin runsaasti keskus-
telua metsäurheilijoiden kesken. Hotel-
lin kattama illallinen oli maukas, ja tun-
nelmakin tuntui olevan kohdallaan kun 
järjestävän piirin edustus kävi myös illan 
päälle ruokailemassa. Jälkipeliäkin var-
masti käytiin, kuten lajiin kuuluu.

SEURAAVA kilpailupäivä valkeni hieman 
sateisena, mutta se ei tietenkään metsä-
urheilijoita haitannut heidän kokoon-
tuessaan normaalikilpailuun Lahden Ta-
panilaan, jota voi pitää Lahden ulkoilun 
kehtona. Jos Salusjärven leirikeskus oli 
edellisenä päivänä hieno paikka kilpailu-
tapahtumalle, niin sitä oli lauantaina pe-
rinteinen Lahden Hiihtomaja. Urheilu-
juhlan tuntua oli tänäänkin ilmassa! 

Kilpailumaasto poikkesi aika lailla pi-
kakilpailusta, sillä nyt metsänmittaus- ja 
arviointitaitoja koeteltiin Lahden ulkoi-
lumetsissä. Puut olivat toki puita Tapa-

Humulaiset menestyivät 
SM-kilpailuissa 

Suomen metsäurheiluliiton 74. 
kesämestaruuksista kilpailtiin 
Päijät-Hämeessä 30.9.–1.10.  
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nilassakin, ja tehtävät olivat useamman 
kilpailijan suusta kuultuna SM-kiso-
jen veroiset – riittävän haastavat ja mo-
nipuoliset. Jälkipuintia ja näkemyseroja-
kin oli, kuten asiaan kuuluu, ja kilpailun 
johtaja Jouni Rantala yhdessä kilpailun 
valvoja Pertti Mäkisen kanssa selvitte-
li ja perusteli ne ilman varsinaisia pro-
testeja. 

Koska tehtävärata sijoittui lahtelaisten 
suosimaan ulkoilumetsään, niin merkin-
töjen maastossa pysyminen tuotti teh-
täväradan osalta hieman haasteita. Viime 
hetken varmistuksilla ja korjauksilla sii-
täkin selvittiin kunnialla, ja kaikki kil-
pailijat pysyivät radalla ja koealojen si-
sällä. SM-kisojen edellyttämällä tavalla 
valvonta kilpailun aikana oli kattavaa, ja 
taisipa kilpailun aikana joitakin merkin-
töjä joutua valvojat korjaamaankin, mi-
hin kuitenkin oli varaudutta. Juha Hir-
vonen oli tehnyt vielä yleiseen sarjaan 
vauhdikkaan mutta suunnistuksellisen 

radan maastoon, jossa osa kilpailijoista 
oli ehkä jo kuluneen kesän aikana käy-
nyt Fin5-suunnistusviikolla vauhtia ha-
kemassa.

YLEISEN sarjan voitto normaalikilpailus-
sa lähti pikakilpailun tapaan myös Hu-
mulaisten matkaan, kun Jan Wasström
otti Suomen mestaruuden suorastaan yli-
voimaiseen tyyliin. Seuraavista sijoista 
oli tiukempi kamppailu, ja kilpailun pa-
ras nainen, Etelä-Pohjanmaan Metsäur-
heilijoiden Johanna Perkkalainen löytyi 
tuloslistalta sijalta 11, myös erinomaisella 
suorituksella. Taitosarjassa Kymen Lenkin 
Juha Rissanen oli taitavin myös selvällä 
erolla seuraaviin tässä Salpausselän kangas- 
ja suppamaastoihin rakennetulla todellista 
taitoa vaativalla tehtäväradalla. Joukkuekil-
pailun voitto meni sekin Humulaisille. 

Kisojen päätteeksi vielä perinteiset 
puheenvuorot ja lopuksi tietenkin mita-
lit menestyneille kaulaan. Moottorisahat 

luovutettiin niin perjantain kuin lauan-
tainkin osalta ansaitusti henkilökohtais-
ten sarjojen parhaille.

Järjestävänä piirinä Lahden Seudun 
Metsäammattimiehet suoriutui järjeste-
lyistä hyvin, jos kilpailijoiden mielipitei-
tä on uskominen. Lamalaiset olivat kol-
lektiivina suhteellisen kokematon joukko 
metsätaitokilpailun järjestäjänä, mutta 
vahva metsäosaaminen ja yhteinen tahto-
tila mahdollistivat onnistuneet SM-kilpai-
lut. Toivon mukaan Lamalaisia nähdään-
kin näiden järjestelyiden innoittamana 
myös kilpailuissa tulevaisuudessa enem-
män mukana. Ainakin itse lähden seuraa-
viin kilpailuihin entistä innokkaammin 
taas kilpailijan roolissa, kilpailunjärjestäji-
en työtä entistä enemmän arvostaen.

Kaikki tulokset ml. joukkuetulok-
set löytyvät osoitteesta https://smul.� /
smulsm.html.

Teksti: Joonas Karjalainen 
Kuvat: Harri Hytönen

↖ KUMU:n Marko Haavisto 
(nro 31) vauhdissa perjan-
tain pikakilpailussa.
← Toimitsija Kalevi Aalto 
seuraa, kun normaalikil-
pailun taitosarjan voittaja 
KYLE:n Juha Rissanen (nro 
9) tutustuu pikakilpailun 
suunnistuskarttaan.
→ Pikakilpailun selkeät 
reitti- ja koealamerkinnät 
keräsivät kiitosta. Tehtävälle 
tulossa KUMU:n Mauri Huus-
ko (nro 3) ja KPMU:n Keijo 
Aho (nro 50).

Kaksipäiväiset SM-kil-
pailut pyörähtivät 
pikakilpailulla käyntiin, 
kun HUMU:n Janne 
Myyrä (nro 1) ja PIMU:n 
Antti Ylitalo (nro 48) 
ampaisivat ensimmäisinä 
matkaan.
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METSÄYRITTÄJÄT

LUONNONVARAKESKUKSEN tutki-
ja Sauli Valkonen esitteli metsä-
ammattilaisille kuusen jatkuvan 
kasvatuksen eli eri-ikäiskas-

vatuksen ERIKA-koealoja Vesijaol-
la Padasjoella. Luken vieraileva tutki-
ja Riikka Piispanen kertoi osallistujille 
puutavaran laatututkimuksen tuloksista 
eri kasvatusmenetelmien puilla.

Valkosen mukaan ERIKA-koealo-
jen tavoitteena on selvittää kuusimet-
sän kasvatusta, uudistamista sekä hoitoa 
eri-ikäiskasvatuksen keinoin. Eri koe-
aloille on tehty eri voimakkuuksilla poi-
mintahakkuita. Ne on tehty metsurityö-
nä ja viileänä vuodenaikana sienitautien 
leviämisen ehkäisemiseksi. Osallistujien 
joukosta kysyttiin, miksei kokeita har-
vennettu koneellisesti, kuten tavallisessa 
metsätyössä? Valkosen mukaan tässä ko-
keessa tutkitaan metsänhoitoa, kun taas 
jatkuvan kasvatuksen konekorjuuta ja 
mm. siinä syntyviä puustovaurioita selvi-
tetään muissa kokeissa yhdessä Metsähal-
lituksen kanssa.

Ensimmäisenä vierailukohteena ol-
lut koeala oli poimintahakattu kolmesti. 
Ensimmäisen hakkuu tehtiin 35 vuotta 
sitten, jolloin koealalta poistettiin yli 30 
senttiset puut. Koealojen taimiaines on 
syntynyt luontaisesti. Valkosen mukaan 
puu joutuu jurottamaan keskimäärin 50 
vuotta jatkuvassa kasvatuksessa, mutta 
saatuaan harvennuksessa tilaa, ovat puut 
lähteneet kasvuun. Kuusen reagointiky-
ky valoon on hänen mukaansa hyvä.

Jatkuvan kasvatuksen hyötyjä
Valkosen mukaan osa metsälajeista tarvit-
see jatkuvan kasvatuksen synnyttämää jat-
kuvaa peitteisyyttä. Taloudellista säästöä 
eri-ikäiskasvatuksessa syntyy metsänuu-
distus- ja raivauskuluissa, kun kumpaa-
kaan ei tehdä. Osa alikasvospuista kuolee 
valo- ja tilakilpailun myötä itsestään.

Valkosen mukaan eteläsuomalaisen 
kuusikon jatkuvan kasvatuksen nyrkki-

sääntönä on, että alalla käydään noin 15 
vuoden välein, jolloin poimitaan kerralla 
tukkipuita noin 90 m3/ha.

Kuusi näytti uudistuvan koealoilla. 
Taimia ei ollut runsaasti, mutta riittävästi 
uuden puuston kasvuun. Auringonva-
lo ja -lämpö pääsivät heikosti kenttäker-
rokseen asti, joten koeloilla oli varjoisaa 
ja viileää. Metsän pohjalla oli sammal-
peite ja sieniä, mutta hyvin vähän varpu-
kasveja, kuten mustikkaa.

Jatkuvan kasvatuksen haasteita
Tutkija Sauli Valkosen mukaan lehti-
puu häviää vähitellen eri-ikäiskasvatuk-
sen metsistä isojen puiden hakkaamisen 
myötä. Useimmat lehtipuut ovat valola-
jeja, eivätkä pysty lisääntymään eri-ikäis-
kuusikon varjostuksessa. 

Pienaukoilla lehtipuu uudistuu. Pie-
naukot luetaan osaksi jatkuvaa kasvatus-
ta ja lakitermein pienaukon koko on 0,3 
hehtaaria. Koulutuksessa nähtiin myrs-
kyn kuusikkoon aikaansaama pieni auk-
ko, jolla kasvoi tiheä lehtipuutaimikko 
valtaosin koivua sekä muutama tammi. 
Valkosen mukaan lehtipuusto häviää tältä 
aukolta myöhemmin varjostuksen vuok-
si, koska se on pinta-alaltaan liian pieni.

Yhden puulajin metsän tuhoriski 
on kasvanut. Puhtaan kuusimetsän ris-
keinä ovat maannousema, kirjanpainaja 
sekä pintajuurinen kuusikko on alttiim-
pi tuulituhoille. Mikäli kuusikkoon tu-
lee maannousema, vaatii se Valkosen mu-
kaan avohakkuun ja puulajinvaihdon. 

Jatkuvan kasvatuksen tuotto
ERIKA-tutkimuksissa on todettu, että 
kuusi kasvaa jatkuvassa kasvatukses-
sa tasaikäismetsää hitaammin. Koealoilla 
kuusen kasvu oli n. 5,8 m3/ha/v ja tasa-
ikäiskasvatuksessa vastaavaksi luvuksi oli 
saatu noin 7,5 m3/ha/v, joka oli laskettu 
MOTTI-ohjelmalla. Osallistujien jou-
kosta kommentoitiin, että tasaikäismet-
sien kasvu olisi hyvä selvittää myös to-
dellisilla koealoilla. Metsäammattilaiset 
pohtivat myös jalostetun taimiaineksen 
kasvunlisää ja parempaa laatua verrattu-
na luontaisiin metsikkötaimiin.

Valkosen mukaan kasvatustapojen 
kannattavuutta vertailtaessa pitää olla 

Jatkuvassa kasvatuksessa lehtipuut häviävät metsästä

Luken tutkija Sauli Val-
konen kertoi maastossa 
eri-ikäiskasvatuksesta 
ja Riikka Piispanen puun 
sahatavaran laatututki-
muksen tuloksia.

Joukko metsäammattilaisia 
vietti päivän jatkuvan 
kasvatuksen koulutuksessa 
Padasjoella.

tarkkana lähtötilanteen kanssa. Tasa-
ikäiskasvatuksessa on huomioitu inves-
tointikuluna noin 2000 euroa sisältäen 
maanmuokkauksen, taimet ja istutuksen. 
Valkosen mukaan myös eri-ikäiskasva-
tuksessa tulisi huomioida investointikus-
tannus, joka on hakkaamatta jätettä-
vä puustonosa. Sen arvo tulee vähentää 
hakkuutulosta, jotta menetelmät ovat 
lähtötilanteessa tasavertaiset.

Valkosen laskelmien mukaan eri-ikäis-
kasvatuksen nettotulo on 65-vuoden ai-
kajanalla noin 13 700 eur/ha ja avoha-
katun tasaikäiskasvatuksen noin 22 600 
eur/ha. Näin ollen jatkuvan kasvatuksen 
tulo olisi noin 9000 eur/ha vähemmän. 
Valkosen nettonykyarvolaskennan mu-
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kaan laskelmissa on kuitenkin otettava 
huomioon aika, jolloin eri-ikäiskasvatus 
on kannattavampaa, kun diskonttauskor-
ko ylittää kolme prosenttia.

Puun laatu
Tutkija Riikka Piispanen (Luke) kertoi 
jatkuvan kasvatuksen puun sahatavaran 
laatututkimuksesta, joka on ainutkertais-
ta maailmassa. Hän on tutkimuksissaan 
havainnut eri-ikäiskasvatetun puutava-
ran laadun hyväksi, mutta laadunvaihte-
lua sahatavarassa oli tasaikäiskasvatettua 
enemmän.

Eri-ikäiskasvatuksessa puu kasvoi hie-
man hitaammin, joten vuosilustot olivat 
pienempiä ja puu tiheämpää. Aluksi ole-

tettiin, että jatkuvan kasvatuksen kuu-
sen laatua heikentäisi lyly eli reaktiopuu, 
mutta sitä ei ollutkaan tasaikäispuita 
enemmän. Oletus oli, että eri-ikäispuu 
kieroituisi kuivatuksessa enemmän, mut-
ta loppujen lopuksi kieroutumista ei ol-
lut sen enempää, vaikkakin laadunvaih-
telua oli tasaikäispuuta enemmän.

Oksia eri-ikäiskasvatetun puun saha-
tavarassa oli enemmän, mutta ne olivat 
pienempiä. Tyvitukin karsiutuminen oli 
hyvää ja vastaavasti terveoksainen osuus 
oli suurempi.

Käytyä keskustelua
Osallistujat kommentoivat, että lehti-
puuston häviäminen heikentää metsien 

monimuotoisuutta ja yhden puulajin 
metsän tuhoriski on suurempi. Puh-
taan eri-ikäiskuusikon haasteena nähtiin 
maannousema, kirjanpainaja ja sekä kas-
vanut myrskytuhoriski.

Raivaussahan käytöstä keskusteltiin. 
Osa metsäammattilaisista näki raivaus-
sahalle tarvetta hakkuun ennakkorai-
vauksessa, syntyneiden taimituppaiden 
harventamisessa sekä erityisesti vie-
raillulla myrskyn tekemällä pienaukol-
la. Pienaukolle osa metsäammattilaisista 
olisi tehnyt taimikonhoidon, jota pe-
rusteltiin taimikon kasvun ja puuston 
järeytymisen nopeuttamisella. Tavoit-
teeksi mainittiin koivun polttopuuran-
gan ja koivukuidun saanto. Valkosen mu-
kaan raivaussahaa ei tarvittaisi vieraillulla 
pienellä myrskyn synnyttämällä aukol-
la, koska puustoa kuolee tilasta syntyvän 
kilpailun myötä.

Yleisön joukosta esitettiin, että pien-
aukkoja voisi tehdä ketjussa liki toisiaan, 
jolloin koneellinen korjuu olisi kannat-
tavampaa, sekä taimikon- ja nuorenmet-
sänhoito. Saksassa tällainen kasvatusme-
netelmä onkin käytössä.

Tasaikäiskasvatuksen vertailutulok-
set olivat MOTTI-ohjelmistolla lasket-
tuja. Metsäammattilaiset toivoivat oikeita 
tasaikäiskoealoja vertailuun, jotta met-
sänjalostuksella aikaansaatu parempi kas-
vu ja maaperien rehevöityminen saatai-
siin mukaan tuloksiin ja kannattavuuden 
arviointiin. Yksi osallistujista kertoi esi-
merkkinä Satakunnasta 26-vuotiaan ta-
saikäiskuusikon, jota nyt jo harvenne-
taan.

Koulutuspäivä oli varsin antoisa, sil-
lä tilaisuudessa opittiin uutta sekä käytiin 
hyvää keskustelua. 

Jatkuvan kasvatuksen koulutus on osa 
METO – Metsäalan Yrittäjät ry:n TYÖ 
2030-hanketta, jota rahoittaa Työterveyslai-
tos. Hankkeen tavoitteena on tukea jatku-
vaa oppimista ja lisätä työhyvinvointia mm. 
vertaisoppimisen ja verkottumisen keinoin. 
Koulutuksen järjesti METO – Metsäalan 
Yrittäjien johtokunnan jäsen Raimo Asikai-
nen/ CareliaForest Consulting Oy. 

Teksti ja kuva: Tiina Eklund
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Lokakuun alussa olivat Meton 
sopimusalojen edustajat koolla 
lähes yhdeksänkymmenen 
henkilön voimin Seinäjoella, 
kolmisenkymmentä heistä 
osallistuen etänä.
Tapaamisen pääteemana olivat työ- ja vir-
kaehtosopimusasiat, näiden lisäksi saatiin 
ajankohtaistietoa eläkeasioista ja työttö-
myysturvalain muutoksista, kun varatuo-
mari Jarkko Pehkonen valaisi luottamus-
henkilöille työehtosopimuksen merkitystä 
koska TES ei ole enää kaikkien työnantajien 
tavoitteena. Miksi näin? Vastauksia tähän 
kysymykseen on syytä miettiä etenkin 
työntekijän edun kannalta.                                                                                                                                       

Sopimusalakohtaisia asioita käsitel-
tiin omissa tiloissa ja luottamushenkilöt 
keräsivät eväitä TES-neuvottelureppuun. 
Neuvottelukenttä on hajautunut eikä vä-

Sopimusalojen edustajat
kokoontuivat Seinäjoella

METSÄELINKEINO - LUPA KUKOISTAA
metsasaatio.fi

Rauhallista joulua!

hiten Metryn irrottauduttua TES-pöydästä 
lokakuussa 2020. Seinäjoella saatuja eväitä 
on jo testattu monissa neuvotteluissa, 
mutta savotta jatkuu. 

Erkki Eteläaho
neuvottelupäällikkö

Kohta Metosta eläköityvät asiamiehet 
Markku Varis (vas.) ja Erkki Eteläaho 
osallistuivat viimeistä kertaa Meton 
sopimusalojen  kokoukseen.

Jani Akkanen

32-35_meto.indd   32 27.11.2022   23.05.41



METO

Luonnon Varassa 4/2022 | 33

Meton jäsenmaksu nyt e-laskuna

Maksatko jäsenmaksusi itse? Nyt 
kaikkien jäsenmaksunsa itse mak-
savien jäsenten, myös mm. yrittä-
jien ja eläkeläisten, on mahdollista 
tilata jäsenmaksulasku suoraan 
e-laskuna verkkopankista. Näin 
saat vaivattomasti laskusi verkko-
pankkiin viite- ja tilinumerotiedoilla 
varustettuna. E-lasku tilataan aina 
omasta verkkopankista, ei siis 
Meton kautta.

Kuukausittain jäsenmaksun 
maksavana Sinun tarvitsee lisätä 
laskuun vain oikea jäsenmaksu-
summa. Eräpäivä säilyy entisellään 
(seuraavan kuukauden 15. päivä) ja 
lasku saapuu verkkopankkiin noin 
pari viikkoa ennen eräpäivää.

Kiinteän jäsenmak-
sun maksa jien, mm. 
yrittäjä- ja eläkeläis-

jäsenten, lasku saapuu verkko-
pankkiin euromääräisenä, joten 
lasku tarvitsee vain hyväksyä.

Tarkempia tietoja e-laskusta 
saat Anne Marttiselta, anne.martti-
nen@metsaasiantuntijat.fi  tai 
040 7610 416.

JÄSENSOVELLUS
Julkaisimme keväällä Metolle oman

jäsenkorttisovelluksen. Löydät

sovelluksesta jäsen- ja vakuutuskortin

lisäksi ajankohtaiset asiat, jäsenedut, sekä

paljon muuta sisältöä.

Voit lähettää sovelluksen latauslinkin

matkapuhelimeesi e-asioinnistamme.

Pääset e-asiointiin kotisivuiltamme tai

skannaamalla alla olevan qr-koodin

älypuhelimellasi.

Lisätietoja:
Jani Akkanen

jani.akkanen@metsaasiantuntijat.fi

050 3388203

METO - METSÄALAN ASIANTUNTI JAT

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
METO Lounais-Suomi ry:n vuosi-
kokous pidetään m/s Viking Grace 
-laivalla 24.3.2023 klo 12:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat ja jäsenien ilmoit-
tamat asiat.  Kokouksessa valitaan 
uusi johtokunnan puheenjohtaja 
sekä uudet jäsenet erovuorossa 
olevien tilalle. 

Lähtö Turun satamasta tors-
taina 23.3. iltalähdöllä (klo 20:55), 
takaisin perjantaina 24.3. illalla (klo

19:50). Matka on jäsenille mak-
suton ja sisältää ilta-bu� etin, aa-
miaisen ja lounaan. Mukaan voi ha-
lutessaan ottaa avecin, myös muut 
halukkaat lähtijät ovat tervetulleita 
(maksu 100€ laskutetaan/hlö).

Sitovat ilmoittautumiset sähkö-
postitse 15.2.2023 mennessä (nimi, 
syntymäaika):

tero.impola@upm.com
Lämpimästi tervetuloa!
Johtokunta

Hyvä kansanedustajaehdokkaana 
oleva jäsenemme!
Agrologien Liitto ry ja METO – Metsäalan Asian-
tuntijat ry tarjoavat ehdokkaina oleville jäsenilleen 
mahdollisuuden esittäytyä Luonnon Varassa -lehden 
numerossa 1/2023. Lehti ilmestyy maaliskuun puoles-
sa välissä. 

Tiedotamme asiasta alkuvuonna, mutta halutes-
sasi varmistat esittelysi laittamalla viestiä 10.2.2023 
mennessä anne.laitinen@luva.fi  (agrologit) tai 
ilpo.puputti@metsaalanasiantuntijat.fi  (Meto). Esitte-
lemme tiedossamme olevat ehdokkaat vaalipiireittäin.

METSÄASIANTUNTIJOIDEN SYNTYMÄPÄIVIÄ
Inhimillisestä virheestä johtuen 17 metsämiehen syntymäpäivät jäivät 
pois taskukalenterista 2022. Nämä syntymäpäiväsankarit ilmoitetaan 
vuoden mittaan lehdessämme.

METO ONNITTELEE:

29.12. 90 vuotta
Mård Leo, Kristinestad
Viisi vuotta sitten YLE haastatteli 
häntä ja Mård kertoi, että ”Kiinnos-
tus metsään ja luontoon on aina 
ollut läsnä hänen elämässään, niin 
työssä kuin vapaa-ajallakin. Hän on 
metsästänyt seitsemänvuotiaasta 
lähtien ja metsätalousinsinöörin 

ammatissaan hänen täytyi liikkua 
metsässä joka päivä.” 
Artikkelissa hän kertoo, miten 
suunnistamisesta on tullut hänelle 
elämäntapa ja hän osallistuu edel-
leen pariin kymmeneen kilpailuun 
vuosittain. Lue haastattelu täältä 
(på svenska): https://svenska.yle.fi / 
a/7-1319820

varustettuna. E-lasku tilataan aina 
omasta verkkopankista, ei siis 

Kuukausittain jäsenmaksun 
maksavana Sinun tarvitsee lisätä 
laskuun vain oikea jäsenmaksu-
summa. Eräpäivä säilyy entisellään 
(seuraavan kuukauden 15. päivä) ja 
lasku saapuu verkkopankkiin noin 
pari viikkoa ennen eräpäivää.
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Vuoden metsäasiantuntija
on Olli Simanainen

Metolaiset valitsivat hyvän metsätyypin:

METON jäsenkunnasta esitet-
tiin ja Meton hallitus valit-
si Vuoden Metsäasiantunti-
jaksi Olli Simanaisen (42). 

Valinta julkistettiin Meton edustajiston 
kokouksessa Mikkelissä 18. marraskuuta 
– samana päivänä, kun Simanainen vietti 
syntymäpäiväänsä.

Simanainen toimii Stora Enso Met-
sän ostopäällikkönä Kiteen ostotiimissä ja 
on Itä-Suomen alueen johtotiimin jäsen. 
Hän on valmistunut metsätalousinsinöö-
riksi (AMK) Joensuusta vuonna 2007.

– Valinta tuli yllätyksenä, mutta kyllä-
hän tämä tuntuu mahtavalta ja herättää 
arvostusta. Tämä on hieno kunnianosoi-
tus. Toivottavasti olen pystynyt vaikutta-
maan positiivisesti jäsenistöön ja edes-
auttamaan asioita, sanoo Simanainen.

Perusteluina Simanaisen valinnalle oli 
mm., että "hän on toiminut aktiivises-
ti ja menestyksekkäästi lukuisissa luotta-
mustoimissa vuosien saatossa, ja samalla 
aina uutta kehittäen. Hän on toimi-
nut hyvänä esimerkkinä ja luotettavana 
suunnannäyttäjänä sekä järjestötoimin-
nassa että esihenkilönä. Hän aikaansaa 
positiivisen me-hengen, jolloin yhdessä 
työskentely on mukavaa ja tuloksekasta."

MEOLin, alueyhdistyksen
ja topo:n puheenjohtaja
Simanainen toimi valtakunnallisen 
MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry:n pu-
heenjohtajana vuosien 2004–2007 ajan, 
jolloin järjestön jäsenmäärä nousi ai-
van uudelle tasolle, ja jäsenille tarjotta-
va toiminta ja palvelut monipuolistuivat. 
METO - Pohjois-Karjalan alueyhdistyk-
sen puheenjohtajana hän toimi vuosien 
2018–2021 ajan ja hänen kaudellaan jär-
jestettiin lukuisia jäsentapahtumia sekä 
mm. valtakunnallinen Itä-Suomen met-
säpäivä. Simanainen on toiminut Sto-
ra Enso Metsän Itä-Suomen toimipaik-
kaosaston puheenjohtajana.

– Minulla on ollut mielenkiintoa ja 
halua toimia erilaisissa tehtävissä. Näen, 

että kaiken pohjana on oma halu ja tah-
totila, joka ajaa eteenpäin. Jokainen tehtä-
vä on ollut opettavainen ja antanut eväi-
tä jatkoa varten. Olisi hienoa, että kaikilla, 
joilla on kiinnostusta, olisi mahdollisuus 
tehdä erilaisia tehtäviä, sanoo Simanainen.

– Kaiken taustalla on erilaisten ihmis-
ten kanssa toimiminen, tehtäviin paneu-
tuminen, oppiminen ja kehittyminen. 
Sen myötä tulee perspektiiviä ja eväitä 
jatkoa ajatellen.

Simanainen on koulusta valmistumi-
sen jälkeen edennyt nopeasti työuralla. 
Hän aloitti puunostajana, toimi ostotii-
min vetäjänä, markkinointiasiantuntija-
na, kehitti tietojärjestelmiä, oli sovelluk-
sen tuotepäällikkönä ja vastasi ylläpidosta 
sekä toimi IT:ssä Team Leadina osto- ja 
asiakkuuspuolella.

– Kannustan kaikkia iloitsemaan on-
nistumisista ja lähtemään avoimin mie-
lin kohti uusia haasteita, sanoo Olli Si-
manainen.

Teksti ja kuva: Tiina Eklund

Päätoimittajalta
– Tulin Metoon vastaamaan opiskelijatoi-
minnasta syksyllä 2003. MEOL – Metsä-
alan Opiskelijat ry:n hallituksissa on ollut 
lukuisia hyviä ja aktiivisia metsätyyppejä 
vuosien varrella ja heidän kanssaan on ollut 
ilo työskennellä.

– Ollin muistan aina positiivisena 
puheenjohtajana, joka vei asioita vauhdilla 
eteenpäin. Ei murjomalla, vaan kaikki mu-
kaan ottaen. Yhdessä tekeminen oli Ollin 
aikana hauskaa ja mukaansatempaavaa. 
Tuolloin MEOL ja Meto kehittävät opiskeli-
jatoimintaa yhdessä tuloksekkaasti, mikä 
näkyi niin jäsenmäärässä, kuin tapahtumis-
sa, joihin osallistui runsaasti metsäopiske-
lijoita.

– Olli ei takertunut koskaan ”lillukan-
varsiin”. Hän näki kokonaisuuden: ihmiset ja 
sen hyvän, mitä voimme yhdessä tekemällä 
saada aikaiseksi. Hauskaa ja huumoria 
unohtamatta!

Lämpimät Onnittelut Ollille!

Meton edustajiston kokous pidettiin Mikkelissä 17.-18.11. ja kokouksessa julkistettiin 
Vuoden Metsäasiantuntija. Kuvassa Meton puheenjohtaja Stefan Borgman (vas.) ja Vuoden 
Metsäasiantuntija Olli Simanainen.
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Puuta-Heinää -sanaristikko
Metsäasiantuntijoiden ja agrologien oma sanaristikko. Vastaukset julkaistaan seuraavassa lehdessä. Viime ristikon vastaus on sivulla 43.
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PERINTEINEN jäsentilaisuus KaamosSiesta 
pidettiin kahden vuoden korona-tauon 
jälkeen Meton toimistolla lokakuun lopulla. 
Iltapäivän parituntinen kului mukavasti 
yhdessä hyvän ruoan, juoman ja seuran 
kesken. Lisämausteena STTK:n edun-
valvontajohtaja Minna Ahtiainen kertoi 
työmarkkinakuulumisia, kansanedustaja 
Hannu Hoskonen (kesk.) pureutui metsäi-
seen päätöksentekoon ja MEOL – Metsä-
alan Opiskelijat ry julkisti Vuoden Metsä-
opettajan, joka on Pirjo Puustjärvi (TAMK) 
– lämpimät onnittelut Pirjolle! 

Oli mukava nähdä livenä – nähdään 
uudelleen!

Teksti ja kuva: Tiina Eklund

→Pirjo Puustjärvi on Vuoden Metsäopettaja

→→Lauri Poikolainen MEOLin hallituksesta 
julkistamassa Vuoden Metsäopettajaa

Meton jäsentilaisuudessa
lämmin tunnelma!
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HAMK Mustialassa vietettiin 8. lokakuuta 
agrologien kymppikurssitapaamista iloi-
sissa juhlatunnelmissa. Juhlasali ja Huttula 
olivat ääriään täynnä,  kun 120 agrologia oli 
saapunut tapaamaan kurssikavereita. 

Päivän aikana kuultiin useampi puheen-
vuoro Mustialan opintoaikojen merkityk-
sestä elämän polulla sekä muisteloita 
opiskelijoiden virkistystoiminnoista.  

HAMKn koulutuspäällikkö Emma Ny-
lund kertoi agrologikoulutuksen nykytilan-
teesta ja Agrologien Liiton toiminnanjohtaja 
Anne Laitinen liiton kuulumiset. Liiton 
aiempi toiminnanjohtaja Esko Lappalainen
kuvasi maatalouskoulutuksen vaiheita ja 
sen tuomaa sosiaalista arvonnousua. 

Päivä oli täynnä iloista puheensorinaa 
ja jatkui vuosikurssien omilla kuulumisten 
vaihdolla. Agrologien Liitto kiittää kaikkia 
osallistujia! Suurkiitokset myös HAMKn 
Emma Nylund, Huttulan emäntä Sari Mat-
tila apujoukkoineen sekä taustatuki Mervi 
Valtonen ja Timo Ahtola.

Anne Laitinen

Mustialan lokakuun kymppikurssitapaamisessa iloisia kohtaamisia 

↑Mustiala 1972
↙Mustiala 1982
↘Mustiala 1992
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Mustialan lokakuun kymppikurssitapaamisessa iloisia kohtaamisia 

↑ HAMK, v. 2002 aloittaneet monimuotokoulutus
← HAMK, v. 2002 aloittaneet
↓ HAMK, v. 2012 aloittaneet
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JAMKN Biotalouskampuspäivä kokosi 
10. syyskuuta noin tuhatpäisen yleisön 
Tarvaalaan. Standillä agrologien toimintaa 
esittelivät Keski-Suomen Agrologeista pj 
Terhi Litmanen, Milla Pohjola ja Amanda 
Vesiaho. Nykyisiä ja vanhoja opiskelijoita 
pysähteli porisemaan sen verran tiheään, 
että täytyy todeta koko kolmikon verkos-
toituneen mallikelpoisesti. 

Toiminnanjohtaja Anne Laitinen vei 
liiton terveiset vuosina 2019–2022 valmis-
tuneille järjestettyyn tilaisuuteen kannus-
tamalla rohkeuteen ja toivottamalla onnea 
elämän poluille. 

JAMK Biotalousyksikön johtaja Minna 
Lappalainen oli syystäkin tyytyväinen 
päivään, joka sisälsi paljon ohjelmaa ja 
tekemistä kampuksella. 

Oulun ammattikorkeakoulu toteutti 
agrologien alumnitapaamisen 17. syyskuuta 
Likis-lähiruokatapahtuman yhteydessä. 
Tilaisuudessa kuultiin OAMKn agrologikou-
lutuksen uudesta opetussuunnitelmasta ja 
YAMK-mahdollisuuksista sekä valmistunei-
den mietteitä koulutuksesta. Tilaisuuteen 
osallistuneista jokusen vuoden sisään 
valmistuneista agrologeista ilahdutta-
van moni oli lähtenyt jatkamaan opintoja 
YAMK-agrologiksi. 

Liiton toiminnanjohtaja Anne Laitinen 
muistutti agrologikoulutuksen monipuoli-
suudesta ja yhä vain ajankohtaisuudesta 
ruokaturvan ja huoltovarmuuden turvaami-
seksi. Luonnonvara-ala on edelleen ratkai-
sujen ala. Liiton puheenjohtaja ja Oulun Seu-
dun Agrologien sihteeri Leea Sangi kertoi 
agrologien toiminnasta Oulun seudulla. 

Tilaisuudessa esittäytyi myös uusi kou-
lutuspäällikkö Jouni Kääriäinen. Tervetuloa 
agrologikoulutuksen pariin! 

Liiton hallituksen varajäsen Kati Tervo
vei tervehdyksen eläkkeelle jäävälle koulu-
tuspäällikkö Tuomo Pesolalle myöhemmin 
Tuomon läksiäisissä. 
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Agrologit mukana syksyn 
amk-tapahtumissa

AGROLOGIT

Amanda Vesiaho, Terhi Litmanen ja Milla Pohjola esittelivät agrologien toimintaa JAMKn 
Biokampuspäivän aikana. 

OAMKn vierailulla poseerasivat koulutus-
päällikkö Jouni Kääriäinen, lehtori Hanna 
Laurell, Liiton pj & Oulun Seudun Agrolo-
gien sihteeri Leea Sangi sekä liiton tj Anne 
Laitinen. 

Agrologien Liitto ja agrologien 
alueyhdistykset ovat olleet
aktiivisesti mukana ammatti-
korkeakoulujen syksyn 
tapahtumissa.

Kierros jatkui vielä HAMK Mustialassa 
syksyllä aloittaneiden agrologiopiskelijoiden 
moduulin purkuun osallistumisella, jossa 
kuultiin opiskelijoiden ajatuksia tulevai-
suuden maatilayrittämisestä ja CAP-oh-
jelmasta sekä analyysia ruuantuotannon 
edellytyksistä.  

Agrologien Liitto kiittää – yhteistyö 
jatkukoon.

Teksti: Anne Laitinen

OAMK:n 
koulutuspäällikkö 
Tuomo Pesola 
eläkkeelle
OAMK:n koulutuspäällikkö Tuomo 
Pesola jäi ansaitulle eläkkeelle. 
Agrologien Liiton hallituksen vara-
jäsen Kati Tervo muisti Tuomoa lii-
ton puolesta agrologit-villasukilla. 
Agrologien Liitto kiittää Tuomoa 
yhteistyöstä ja toivottaa mukavia 
eläkepäiviä.

Raija Suomela Eeva Suonperä

36-44_loppu.indd   38 27.11.2022   23.07.47



SEITSEMÄN vuotta oli kulunut siitä, kun 
kurssimme kohtasi viimeksi Kolilla. Torstai-
na 25.8. kokoontui aurinkoisen Mustialan 
pihalle 14 agrologiveljeä ja 7 puolisoa. Hut-
tulan keittiön väki oli Sari Mattilan johdolla 
valmistanut meille maittavan lounaan. 

Kurssikokouksen avauksen suoritti veli 
Tuomo. Hän toivotti Tositosivanhat agro-
logiveljet ja ladyt tervetulleiksi Mustialaan 
pitkästä aikaa. Tuomo muisteli rehtorimme 
Petteri Pirhosen pitämää oppituntia, kun 
hän kertoi viekkaasta ketusta konttaamalla 
luokan lattialla. Samoin Tuomo muisteli 
opetusneuvos Väinö Ryöppyä, oppitunnilla 
käsitteet olivat kohdallaan.

Tämän jälkeen kuulimme paikalla ole-
vien veljien kuulumiset. Keskityimme lähin-
nä eläkeajan harrastuksiimme ja tekemisiin. 
Sairaskertomukset jätimme vähemmälle. 
Saimme kuulla myös terveisiä veljiltä, jotka 
eivät tällä kertaa päässeet mukaan. Lisäksi 
muistimme poisnukkuneita agrologiveljiäm-
me hiljaisella hetkellä. 

Veli Pekka näytti kuvia Mustialan ajoil-
tamme; kurssiretkeltämme 26.7. – 7.8.1969 
Tanskaan, Hollantiin, Saksaan ja Ruotsiin, 
kesäkursseilta Torron suolta ja juurikkaan 
harvennuksesta sekä vierailusta Väinö 
Ryöpyn laajennettuun saunarakennukseen 
Lamalassa.

Kahvit ja teet nautimme Wanhan 
Viljamakasiinin yläkerrassa. Mustialan 
perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jouko 
Lindroos oli tuonut sinne vuoden 1969 
vanhojen siluettitaulun, jossa oli kuvamme 
ja Mustialan virkamme. 

ILTAPÄIVÄMME ohjelma jatkui tutustumisel-
la Mustialan maatalousmuseoon. Oppaa-
namme oli Jouko Lindroos, joka kertoi 
meille myös Mustialan perinneyhdistyksen 
kuulumiset. Todettakoon, että Jouko 
Lindroos palkittiin lauantaina 27.8.2022 
Lappeenrannassa valtakunnallisesti Vuo-
den maaseututoimija 2022 tittelillä.

Alkuillasta siirryimme Wanhan Vilja-
makasiinin yläkertaan yhteiselle illalliselle. 
Veli Tuomon johdolla nostimme alkumaljan 
ennen istumistamme Huttulan vanhoille 
oppilaiden tekemille tuoleille. Saimme 
nauttia todella maittavan Kievarin Menun 
seisovasta pöydästä. Ennen jälkiruoka-

kahvia alkoi joukostamme kuulua: Kuka 
puhuu, kuka puhuu. Maaherra puhuu. 
Maaherramme Matti piti puheen kertoen 
aluksi paikallisista linja-autoliikennöitsi-
jöistä: Kivistö & Sundell ja Rauhaniemestä. 
Matti kiitteli päivän ohjelmaa sekä Tuomoa 
ja Seppoa järjestelyistä. Pekka luovutti 
kiitoksena järjestelyistä Tuomolle ja Sepolle 
tekemäänsä taidetta. Kiitokset Pekalle. 
Ennen valomerkkiä lauloimme lukkari Antin 
johdolla Vorssasta poijaat ja Revonkaisan 
ladyjen kannustamana.

PERJANTAIAAMUPÄIVÄLLÄ kokoonnuim-
me Tammelan hautausmaan edustalle ja 
siirryimme opetusneuvos Väinö Ryöpyn 
haudalle. Tuomo ja Seppo laskivat kukka-

laitteen haudalle. Nauhoihin oli 
kirjoitettu tekstit: Opetusneu-
vos Väinö Ryöppyä muistaen. 
Mustialan agrologikurssi LVI 
1968-1970.

Pitkä autosaattueemme 
suunnisti seuraavaksi Portaan 
kylään. Saavuimme Nahkurin-
verstaan parkkipaikalle, josta 
nuoremman veljen Martti Puran
johdolla jatkoimme viidellä 
autolla matkaa tutustumaan 

Martin rakentamaan kivikirkkoon ja mökö-
tyskämppään.

Viimeisenä kohteenamme oli tutustu-
minen Portaan Nahkuriverstaan Museoon. 
Oppaamme kertoi, että Portaan Nahkurin-
verstas on tiettävästi ainoa oman aikakau-
tensa – 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alkupuoliskon – nahkateollisuutta esitte-
levä museo, joka sijaitsee alkuperäisellä 
toiminnan aikaisella paikalla. 

50 +2 vuotistapaamisen lopuksi nautim-
me lounaan nahkurinverstaalla. Kiitimme 
vielä veli Marttia. 

Kiitos tapaamiseen osallistuneille ja 
jatkuvaa menestystä kaikille kurssimme 
agrologiveljille!!
Teksti: Tuomo ja Seppo, kuvat: Pekka Arkilahti

Tosivanhojen tapaaminen
Mustialassa  25.–26.8.2022
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Mustialan 1970 valmistunut kurssi kokoontui seitsemän vuoden tauon jälkeen.
↓ Nahkurinvestaassa.
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AGROLOGI (YAMK), lomitus-
palvelujohtaja Taina Blom-
qvistin Etelä-Suomen 
lomituspalveluyksikkö hyö-

dyntää digitaalisuutta lomitustyössä kai-
kin mahdollisin tavoin työn suunnitte-
lusta työturvallisuuden varmistamiseen. 
Digitaalisuuden hyödyntäminen ko-
konaisuudessaan siivitti voittoon Atean 
Vuoden digitaalisin teko -kilpailun jul-
kisen sektorin sarjassa. Seura oli kova, 
sillä mukana oli 112-mobiilisovellus.

Etelä-Suomen lomituspalveluyk-
sikkö aloitti toiminnan 1.1.2022. Yk-
sikkö muodostettiin neljästä yksiköstä 
(Hämeenlinna, Kouvola, Loviisa ja Sys-
mä), yhteensä 53 kunnan ja kaupungin 
alueella. Yksikkö työllistää 200 maatalo-
uslomittajaa ja parikymmentä henkilöä 
hallinnossa. Alueella on 1010 kotieläinti-
laa, joilla on 1445 vuosilomaan oikeutet-
tua kotieläinyrittäjää, joten lomituspäiviä 
on vuosittain noin 56 000. 

Digitaalisuuden haltuun otossa on 
hyödynnetty olemassa olevia sovelluksia. 

– Ison alueen koordinoinnissa digi-
taalisuus on avainasemassa. Tieto täytyy 
olla helposti käytettävissä, eikä sijaita laa-
jan maantieteellisen alueen yhden kun-
nanviraston toimistohuoneen mapissa, 
Blomqvist kertoo. 

Käyttöön on otettu kokonaan uusia 
sovelluksia ja toisaalta laajennettu käyt-
töä nostamalla niin asiakkaiden kuin 
työntekijöiden käyttöastetta. 

– Koska toimialue on näin laaja, 
kaikki mahdolliset asiat on digitalisoi-
tu. Ilman teknologiaa tätä kokonaisuut-
ta ei olisi mahdollista pyörittää, Blom-
qvist tiivistää.

– Me toimimme pioneereina uu-
distuksessa. Jaamme muille yhdistyville 

alueille tietoa, millaisia digitaalisia ratkai-
suja meillä on otettu käyttöön.

Karjatilallisen hyvinvointipalvelu
Lomitusnetti on jo pidempään käytös-
sä ollut järjestelmä, johon maatalousyrit-
täjät voivat merkitä lomitustarpeensa ja 
josta lomittajat näkevät työvuoronsa. Lo-
mittajien aktiivisessa käytössä on myös 
sovelluksia muihin eri tarpeisiin, kuten 
pikaviestien lähettämiseen, työturvalli-
suuden puutteista raportoimiseen, ajoki-
lometrien kirjaamiseen tai työvaatteiden 
tilaamiseen.

– Lomituspalvelut ovat karjatilallisten 
hyvinvointipalvelu. Yksikkömme tavoit-
teena on tuottaa parhaat palvelut asiak-
kaillemme hyvinvoivan ja asiantuntevan 
henkilöstön avulla.

Maatalouslomittajien työ on vuosien 
mittaan muuttunut yhä vaativammak-
si ja siinä tarvitaan monenlaista osaamis-
ta. Digimuutoksen myötä jokaisella lo-

mittajalla on käytössään älypuhelimet, 
jotka taas vaativat hyvät yhteydet, jotka 
eivät edelleenkään ole itsestäänselvyys 
joka kolkassa.   

Blomqvist iloitsi maatalousalan saa-
masta näkyvyydestä kilpailun yhteydessä. 
Lomituspalvelut ovat osa ruuantuotannon 
ketjua ja osa huoltovarmuutta. Hän kan-
nustikin pohtimaan miten jokainen alalla 
toimiva voisi viestiä maatalouden positii-
visista asioista siten, että se tavoittaisi alan 
ulkopuolisetkin. Myönteisyys kasvattaa 
myönteisyyttä. Silti realiteetit huomioi-
den, ettei luoda vääriä odotuksia. 

– Meillä on resurssipula työnteki-
jöistä, mikä on valtakunnallinen ilmiö 
ja koskee muutakin kuin lomituspalve-
luita. Töitä on tekijöille, mutta tekijöis-
tä on pulaa.

Lähde: Atean kotisivut ja Taina Blom-
qvistin haastattelu 

Teksti: Anne Laitinen
Kuva: Atte Mäläskä  

Etelä-Suomen lomitus-
palveluyksikkö digiaikaan
Etelä-Suomen lomituspalvelu-
yksikkö voitti vuoden digitaalisin 
teko -palkinnon. Yksikössä on 
digitalisoitu kaikki mahdolliset 
asiat. 

Etelä-Suomen lomituspalvelujen edustajat juhlistamassa julkisen sarjan voittoa toimisto-
assistentti Anu Tuominen (vas), lomituspalvelujohtaja Taina Blomqvist ja maatalous-
lomittaja Taru Wahlroos.
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Tiluksilla
KIRJAN kirjoittaja, Annukka Cederlöf, oli 
turvallisessa työsuhteessa Helsingin poliisissa 
ratsupoliisina. Hän oli kiintynyt hevoseensa, 
mutta pian alkoi tulla muitakin eläimiä ja halu 
ostaa maatila niiden kodiksi, joka löytyi Vihdistä 
kuusi vuotta sitten. Erilaisia eläimiä kertyi lisää 
ja lopulta niitä oli 70, ja joilla kaikilla on oma 
nimi. Eläimiä ei tarvinnut tarhata erikseen, vaan 
ne viihtyivät yhdessä. Enempää ei tila voinut 
ottaa vastaa, vaikka tarjontaa oli. Maatila oli 
hänen unelmansa, joka oli täyttynyt.

Eläinrakkaus kulkee läpi koko teoksen ja 
Annukalle tarjottiin yhä lisää eläimiä, mutta 
niistä on täytynyt kieltäytyä, sillä Annukalla on 
eläimiä pientilalla sopiva määrä, jonka jaksaa 
hoitaa.  Somessa kerrotaan maatilan päivistä 
omasta lähtökohdasta tilalla, joka muistuttaa 
aikaisempien vuosikymmenien pientiloja.

Kirja on sujuvasti kirjoitettu ja kirjan luvut oli 
jaettu tilan vaiheiden mukaan. Muutto maalle 
oli rohkea teko, mutta se oli kirjoittajan onni. 

Kirjassa on onnellinen loppu, kun 
arki omalla maatilalla alkoi.

Tilalla on kanoja, kukko, 
koiria ja kissoja, aasi, poni, 
lehmiä, hevonen ja sika sekä 
lampaita ja karitsoja. Tarjolla on 
uusi näkökulma maaseutuun 
kaupunkilaisille ihmiselle, jolle 
Fallkullan eläintila Helsingissä oli 
yhtenä esimerkkinä.

Tilalliseksi pääsemisessä 
oli monia vaiheita ja ristiriitoja, 
mutta vähitellen kypsyi muutto 
maalle, vaikka Helsinki olikin 
lähellä.  Kirjassa on selvä juoni, 
ja se on helppolukuinen sekä su-
juva, joskin kuvia olisi eläimistä 
voinut olla mukana.

Annukka on kirjoittanut eläinten tekemisistä 
sosiaalisen median kanavilla, joilla on ollut yli 
200.000 kävijää. Tila vaatii kekseliäisyyttä ja 

rohkeutta, ja Annukalla on sitä 
ollut. Eläinrakkaus kulkee läpi 
kirjan ja ihmetystä on herät-
tänyt se, kuinka hyvin eläimet 
sopeutuvat toisiinsa.

Tila poikkeaa selvästi 
varsinaisista tuotantotiloista, 
mutta on löytänyt oman tiensä 
maaseudulla elämiseen. Eläi-
met antavat tilalliselle sisällön 
ja siinä on käytetty viisautta ja 
elämän kunnioitusta, sillä tilalle 
on tullut loukkaantuneitakin 
eläimiä Annukan hoitoon. Hän 
on myös kirjoittava ihminen 
ja selvittänyt tilan elämää 
lämmöllä tuottaen nyt hyvin 
luettavan kirjan, joka voi antaa 

ideoita ja malleja muille maaseutuihmisille, jotka 
yleensä pitävät eläimistä.

Hannu Huvinen

Annukka Cederlöf, Tiluksilla. 
WSOY 2022. 224 sivua.

AGROLOGIT
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Ylläs-Agrolan vuoden 2023 
kevätviikkojen arvonta 
Arvoimme 1.11.2022 ensi vuoden sesonkiviikkojen vuokraoi-
keuksien voittajat ja arpaonni suosi seuraavia agrologeja:
vko 11: Reijo Houni, Kausala; Tuomo Kauppi, Kodisjoki
vko 12: Satu Järvenpää, Kaustinen; Mikko Kemppi, Hamina; 
Terhi Valkama, Valkeakoski
vko 13: Anne Hannula, Kalajoki; Birgitta Partanen, Mikkeli
vko 15: Jari Kajantola, Punkalaidun
vko 16: Erkki Koivu, Hamina
vko 17: Kalle Korvenoja, Koijärvi; Antti Vauhkonen, Hämeen-
linna 

Lämpimät onnittelut voittajille!

Vuoden 2023 kymppikurssitapaamiset

 Peruuntuneet Mustialan v. 2020 ja Hyvinkään v. 2020-2022 
kymppikurssitapaamiset kymppitapaamiset tullaan järjestä-
mään myöhemmin ensi vuonna. Lähetämme kutsut, kun meillä 
on uusi päivämäärä tiedossamme. Ensi vuonna kutsutaan 
koolle myös normaalisti kutsuntavuorossa olevat vuosikurssit. 
Seuraa ilmoittelua luva.fi /agrologit sivujen kymppikurssikoh-
dasta.

Jäsenmaksun verovähennysoikeus

Muistathan, että Agrologien Liiton jäsenmaksu on verotukses-
sa verovähennyskelpoinen, mutta jokaisen palkansaajan pitää 

itse huolehtia jäsenmaksunsa ilmoittamisesta verottajalle. 
Maatalousyrittäjät voivat viedä jäsenmaksun suoraan kirjanpi-
toon.

Agrologien tietotaituri saa jatkoa 
– ja opiskelijat mukaan
Pilottikokeiluna viime kesänä toteutettu Agrologien tietotai-
turi-kilpailu saa jatkoa huhtikuussa. Kilpailua täydennetään 
ottamalla henkilökohtaisen ja yhdistyskilpailun lisäksi myös 
agrologiopiskelijat mukaan. 

Saadun palautteen mukaan 71 % osallistuisi kilpailuun 
jatkossakin sekä suosittelisi kilpailua agrologiystäville varauk-
setta, ja loput 29 % ehkä. Lisätietoja seuraavassa lehdessä ja 
keväämmällä luva.fi /tietotaituri.

V A P A A T A R I I S T A A
A I U U S I A K A U S I
K U P A R I T H A K A T U T

K O L A R I A S E E T U L I N A
H I N A T A K A N N I T
A L K U A I T O U S A A S M O T
V O I T N R A A V A T A U
A V A L I M O S I S A L L A T O
I P A N A A F Ä Ä R I H A U L I T
T P E N T U E K A A T O P I N O
A K A N A T E R Ä S T A A T A T

sisaltopalvelu.kokko@elisanet.fi © SISÄLTÖPALVELU TIMO KOKKO

Puutaheinää-sana ristikon 3/2022 ratkaisu

Mukana
kehittämässä
maaseudun
hyvinvointia
mela.�

36-44_loppu.indd   42 27.11.2022   23.07.49



Luonnon Varassa 4/2022 | 43

AGROLOGIT

50
16.12.2022 
maaseutuasiantuntija 
Kaisa Rummukainen, 
Liperi. Pkamk 2003. Ei 
vastaanottoa.

24.2.2023 emäntä Elina 
Vaittinen, Akaa. HAMK/
Mustiala 1998.

MUISTOA KUNNIOITTAEN

Talousneuvos
Toivo Haarala
s. 21.12.1924 Humppila
k. 12.7.2022 Laitila
Mustiala 1948

Tapio Toivonen
s. 27.4.1943 Kylmäkoski
k. 13.8.2022 Akaa
Hyvinkää 1968

Reino Vaahtio
s. 24.3.1929 Luvia
k. 18.9.2022 Pori
Mustiala 1956

Pitäjänneuvos
Esa Miettinen
s. 11.8.1937 Maaninka
k. 26.9.2022 Kangasniemi
Mustiala 1968

Kari Vesterinen
s. 18.9.1959 Jyväskylä
k. 6.10.2022 Keuruu
Ahlman 1994

95
15.12.2022 Aarre Seppälä,
Lohja. Mustiala 1953. 
Perhepiirissä.

28.2.2023 Pentti Nissinen, 
Mikkeli. Hyvinkää 1955.

90
18.3.2023 Juhani Perko, 
Lapua. Mustiala  1958. 
Perhepiirissä. 

85
28.12.2022 Heikki Koivula, 
Huittinen. Mustiala 1965. 
Lähipiirissä.

6.1.2023 Erkki Ärölä, 
Vesilahti. Mustiala 1961. 
Perhepiirissä. 

80
26.12.2022 Erkki Riihimäki, 
Kokkola. Hyvinkää 1969. 
Perhepiirissä.

7.2.2023 Pentti Mali, Tervo. 
Ahlman 1989. Matkoilla.

11.2.2023 Antti Pönkkö, 
Oulu. Hyvinkää 1966. 
Perhepiirissä.

24.2.2023 Viljo Nieminen, 
Tampere. Mustiala 1966. 
Perhepiirissä.

75
3.1.2023 maanviljelysneuvos 
Kyösti Harju, Lappeenranta. 
Mustiala 1972. Perhepiirissä. 

18.2.2023 yliagronomi 
Juhani Kivistö, Nastola. 
Hyvinkää 1971. Hiihto-
lenkillä Saariselällä.

70
24.2.2023 Tuomo Galla, 
Vaala. Mustiala 1977. 
Perhepiirissä. 

60
23.12.2022 
talousasiantuntija Juha 
Tynkkynen, Parikkala. 
Ilmajoki 1986. Perhepiirissä.

25.12.2022 mv., paloinsinööri 
(YAMK) Reijo Houni,
Kausala. Mustiala 1989. 
Perhepiirissä. 

AGROLOGIEN MERKKIPÄIVIÄ Pentti Kärki in memoriam
Agrologien Liiton 
toiminnanjohtajana 
1956–61 toiminut 
Pentti Kärki kut-
suttiin viimeiseen 
iltahuutoon 3.10.2022 
Oulussa. Savonlinnas-
sa 23.9.1924 syntynyt 
Pentti valmistui agro-
logiksi Mustialasta 
vuonna 1949.

Työuransa Pentti 
aloitti Perä-Pohjolan 
maanviljelysseuran 
nuoriso-ohjaajana 
1950–51. Seuraava 
tehtävä oli Perä-Poh-
jolan Nuorisoseurain Keskusseuran toiminnanjohtajan 
työ 1951–56 ja samanaikaisesti Tornionlaakson Va-
listusliiton oto. sihteerin tehtävä ja vielä vuoden 1955 
Lapin läänin Säästöpankkiyhdistyksen oto. toiminnan-
johtajuus.

Agrologien Liitosta hän siirtyi Alatornion-Karungin 
Säästöpankin konttorinjohtajaksi 1961–63, sitten Poh-
jois-Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistyksen toiminnan-
johtajaksi 1963–70. Pankkiura päättyi aivoverisuonen 
ratkeamiseen, mutta kun siitä toipuminen sujui hyvin, 
Pentti keskittyi hoitamaan omistamaansa Hirvaan 
tilaa Torniossa. Sinne hän oli sattumalta istuttanut 
lehtikuusen taimia. Lehtikuusista kehkeytyi erikoishar-
rastus, josta Pentti Kärki kävi luennoimassa.

Tapasin Pentti Kärjen ensimmäisen kerran Agrolo-
gien Liiton kesäpäivillä Virolahdella kesällä 1991. Siellä 
minulla juuri valittuna toiminnanjohtajana oli rattoisat 
keskustelut yhdessä edeltäjäni Kauko Mannilan ja 
hänen edeltäjänsä Pentin kanssa

Helsingissä käydessään Pentti poikkesi usein 
toimistolla ja oli kiinnostunut kuulemaan Liiton ja 
agrologien kuulumisia. Pentti ilahdutti Liiton toimistoa 
ulkomaan matkoiltaan lähettämillään postikorteilla.

Pentti Kärjen toiminnanjohtajakaudelle osui maa-
talousopistouudistus, jota hän oli valmistelemassa. 
Toiminnanjohtajana Pentti oli vauhdikas ja aloitteelli-
nen. Hän toimitti ensimmäisen agrologien pienoismat-
rikkelin vuonna 1961. 

Oulun seudun agrologien yhdistyksen kokouksissa 
Pentti oli usein läsnä ja hauskoja tarinoita riitti. Erikoi-
sesti mieleeni jäi kokous, jossa yhdistys aikoi hankkia 
lisää Ylläs-Agrolan lomaosakkeita. Varmaan kokouk-
sen piristämiseksi Pentti asettui numismaatikkona 
tunnetun Antti Perälän kanssa vastustamaan ostoa. 
He kokivat äänestystappion, mutta eivät jääneet ää-
nestystappiotaan suremaan, vaan päästivät remakat 
naurut.

Pentti Kärki osallistui jatkosotaan ja oli sotilasar-
voltaan yliluutnantti. Hän osallistui aktiivisesti reservi-
läis-, sotaveteraani- ja nuorisoseuratoimintaan.

Agrologikunta toivottaa elämänasenteeltaan 
iloiselle, valoisalle ja sisukkaalle sotaveteraani-Pentille 
siunattua iäisyysmatkaa.

Esko Lappalainen
Agrologien Liiton toiminnanjohtaja 1992–2018

Antti Pönkkö

Erkki Riihimäki

Aarre Seppälä

Kyösti Harju

Juhani Kivistö

Juha Tynkkynen

Elina Vaittinen

Erkki Ärölä
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CFORCE 450
Lyhyt ja pitkä malli, voi rek. 2 hlölle • 400 cc moottori

EFI-polttoainejärjestelmä, CV Tech -variaattori, alumiini-
vanteet, vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke vakiona

Kampanjahinta 31.12.2022 saakka alk.

6090€

CFORCE 625
Lyhyt ja pitkä malli

alk. 9290€

SÄÄSTÄ
300€

40/60 km/h

MARKKINOIDEN PARAS TAKUU:
3 vuotta ilman tunti- tai  kilometrirajaa cfmoto.fi

Helpotusta talveen –
CFMOTO WINTER PACK 

-talvivarustepaketti 
Sisältää esim. puskulevyn, kahvan-
lämmittimet ja moottorin säteily-

lämmittimen.
Kysy lisää eri vaihtoehdoista 

jälleenmyyjältäsi!

CFORCE 520
Lyhyt ja pitkä malli, voi rek. 2 hlölle • 495 cc moottori
EPS-ohjaustehostin, EFI, CV Tech -variaattori, alumiini-
vanteet, vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke vakiona

Kampanjahinta 31.12.2022 saakka alk.

 7290€

SÄÄSTÄ
400€

40/60 km/h
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