


Nyt menee jo paremmin. Suomen 
Metsäsäätiö lahjoittaa vuosittain 
jopa 1,5 miljoonaa euroa metsä-
elinkeinoa tukeviin hankkeisiin.

METSÄELINKEINO - LUPA KUKOISTAA
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tehokkaampaa ja saavuttaa paremmin kohdeylei-
sönsä arkisella tasolla. Samalla perinteisyyden 
nimissä en hyväksyisi sitä, että metsäylioppilaiden 
viestintä muuttuisi pelkästään sähköiseen muotoon. 
Varsinkin kun tällä alalla paperilehtiin liittyy poik-
keuksellisen vahvaa symbolista arvoa.

Tätä historiateemaista lehteä on toteutettu tule-
vaisuus mielessä, ja siksi esimerkiksi kiertotalou-
den teemat on huomioitu: vanhoja vitsejä kerrotaan 
uudestaan, ja jo aiemmin julkaistuja juttuja on 
tuunattu uudelleen käyttökelpoisiksi. Esimerkiksi 
sivuilla 10 ja 20–23 on emeritusprofessori Ilmo Las-
silan kirjoittamia vanhoja pakinoita sanailtu uusiksi 
mukailemaan nykyaikaisempia teemoja. Metsäyli-
oppilaaseen on menneinä vuosina kirjoittanut myös 
korkean profiilin vieraskyniä. Tämä toteutuu myös 
tänä vuonna, sillä vieraskynänämme on maa- ja 
metsätalousministeri Jari Leppä (s. 12). 

Myös lehdessä mainostavat organisaatiot lähtivät 
mukaan kehittelemäämme teemaan, ja toteuttivat 
tulevaisuuteen katsovia, mutta historiasta ammenta-
via mainoksia. Kiitos siitä!

Nyt seuraa lopulta muutamia ohjeita lehden 
lukuun: sivujen vasempaan alalaitaan sijoitetusta 
aikajanasta voi seurata, minkä vuosikymmenen 
taittotyylistä aukeaman ulkoasuun on otettu inspi-
raatiota. Juttujen sisältö ei kuitenkaan ole tiukasti 
sidoksissa niihin vuosikymmeniin, joiden ulkoasua 
kulloinkin mukaillaan. Pyrimme siihen, että kaikki 
sisältö on ajankohtaista.

Toivottavasti lehdestä välittyy myös se, että sen 
tekeminen on ajoittain ollut aika hauskaa.

PääkirJoituS.
AnnA iSotAlo

äätin hakea Metsäylioppilaan päätoi-
mittajaksi heinäkuussa 2020. Tuon 
vuoden Metsäylioppilaan toimitta-
minen oli käynnissä, ja puhuimme 
lehden toimitustiimiin kuuluvan 

Sini Salkon kanssa siitä, miten hienoja monet van-
hoista Forstihuuto- ja Metsäylioppilas-lehdistä ovat, 
ja miten olisi hauskaa toimittaa historiateemainen 
Metsäylioppilas, joka olisi tribuutti noille vanhoille 
lehdille.

Harmittelimme myös yleisemmällä tasolla print-
tilehtien kiihtyvää katoamista. Pienet organisaatiot 
menettävät historiansa arkistoinnissa paljon, jos 
kaikki viestintä tapahtuu verkkosivuilla ja sosiaali-
sen median kanavilla. Verkkosivujen päivittämisen 
mukanaan tuomia muutoksia ei yleensä dokumen-
toida kattavasti, eikä poistettuja some-päivityksiä 
tallenneta digiarkistoihin. Internet archivenkaan 
tallennus ei ole aukotonta. Viestinnän arkistoinnin 
puute ei ole aivan yhdentekevä, sillä esimerkiksi 
juuri opiskelijaviestintä taltioi ajankuvaa autentti-
sesti. Metsäalan opiskelijalehtiä onkin siitä syystä 
käytetty aineistona muun muassa vuonna 2008 
ilmestyneessä Leena Paaskosken väitöskirjassa, 
jossa tutkittiin metsänhoitajien ammattikulttuuria.

Tässä historiateemaisessa lehdessä puhutaan 
luonnollisesti paljon historiasta. Esimerkiksi siitä, 
miten muutos on jatkuvaa ja varmaa, mutta muut-
tuvaa maailmaa ei voi ymmärtää tuntematta histo-
riaa. Sekä myöskin siitä, miten perinteillä on arvoa, 
mutta niihin ei voi jumittua, jos ne ovat uuden tiellä. 
Hyväksyn sen, että verkkoviestintä on nykyään 
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A
oikullinen, lainehtiva, väliin raivostu-
nut, enimmäkseen iloinen ja vallaton”. 
Tämä kuitenkin osaltaan kehitti ja 
edesauttoi metsäläishengen syntyä. 

Evon jälkeen suuri yhteenkuulu-
vuuden tunne ja metsäläishenki kehit-
tyi epäilemättä erityisesti Hyytiälän 
metsäaseman kenttäkurssien aikana, 
ja sitä pyrittiin myös tietoisesti lisää-
mään ankarien sotavuosien jälkeen. 
Yhteiskunnan uudelleen rakenta-
miseksi ja talouden nousuun saatta-
miseksi tarvittiin metsäalan osaajia, 
jotka osasivat puhaltaa yhteen hiileen 
ja tukea toisiaan. 

”Metsänhoitaja aloittaa ajanlaskunsa 
Hyytiälän kesästään.” 
(Metsäylioppilas 1954)

Siitä myyttisestä
metsäläishengestä

Teksti: Belinda Mäki

Kouluttautuminen metsänhoi-
tajaksi on nähty siis eräänlaisena 
miehisenä kutsumuksena kansallis-
omaisuuden, eli Suomen metsien, 
kaitsijoiksi. Lisäksi arvostettu titteli 
”metsänhoitaja” toi mukanaan tietyn-
laista arvovaltaa ja tunnustusta.

Metsänhoitajia on myös 1900-
luvun alkupuoliskolla paikoin luon-
nehdittu akateemisiksi jätkiksi. Evon 
metsäopiston aikoina vakiintui A. 
Benj. Helanderin mukaan näkemys 
siitä, että näissä vapaissa ja metsäi-
sissä olosuhteissa ”nuorukaisjoukko 
oli joukkopsykoosin alainen, kiivas ja 

ikanaan metsänhoito-
tieteen professori Erkki 
Laitakari (1882–1978) 
luetteli neljä vaatimusta 
metsäalalle aikovalle 

miehelle: hyvän fyysisen kunnon, 
teoreettiset valmiudet, käytännöllisen 
taipumuksen alalle ja rakkauden met-
sään. Laitakarin mielestä metsänhoi-
tajuus oli kutsumusammatti. 

Entä millainen tyypillinen metsän-
hoitaja oli muun metsänhoitajakun-
nan silmissä?

Seuraavat lainaukset valottanevat 
asiaa: 

E
päilemättä metsänhoitaja-
kulttuuri on ollut alkujaan 
edellä kuvaillun kaltaista 
ja tunnettu puhtaasti 

”tosimiesten” alana. Piirteitä siitä on 
myös huomattavissa edelleen. Yksi 
huomattavin muutos metsänhoita-
jakoulutuksen ja metsäläishengen 
syntyajoista lienee kuitenkin naisopis-
kelijat, joita on nykyään noin puolet 
opiskelijoista. Naiset ovat tuoneet 
osansa siihen, millaista metsäläis-
henki nykyisin on.

”-- (metsänhoitajan) todennäköisin kuva suunnilleen tällainen: lukee 
sanomalehtensä varsin tarkkaan, innostuu silloin tällöin haukkumaan 
poliitikkoja, nauraa rumille jutuille, lukee tentteihin keskiviikkoisin, 
on voimakkaasti massasielu, halveksii vouhottamista mutta on ajatus-
tavaltaan varsin liberaalinen.” 
(Jaakko Punkari, Metsäylioppilas 1, 1969)

”Näyttää siltä, että vihreäkantinen Tapion taskukirja sopii forstin kou-
raan paremmin kuin punakantinen ajatus- ja mietekirja.” 
(Jaakko Punkari, Metsäylioppilas 1, 1969)

”Reipas ja työhönsä sitoutunut isänmaallinen mies, joka oli maalta 
kotoisin, viihtyi luonnonystävänä metsässä työssä ja harrastuksissa 
sekä sosiaalisena ja huumorintajuisena ennen kaikkea muiden metsä-
miesten parissa.”
(Anonyymi haastattelupätkä Leena Paaskosken väitöskirjasta Herrana 
metsässä, 2008.)
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Ensimmäinen naismetsänhoitaja 
oli Toini Eklund (1898–1990), joka 
aloitti Hyytiälän kesäharjoittelun 44 
miespuolisen kurssitoverinsa kanssa 
vuonna 1919. Mitään erityiskohtelua 
hän ei kuitenkaan saanut, vaan hän 
oli yhtäläisesti nostamassa kantoja, 
kaivamassa ojia, hakkaamassa hal-
koja, vetämässä linjoja ja polttamassa 
tervaa kuin muutkin kurssitoverinsa. 
Tuolloin Hyytiälän harjoitteluja lei-
masi lähes armeijanomainen kuri, ja 
myös naiset opetettiin miesten lailla 
äkseeraamaan.

Toinin ajoista lähtien naisia on 
kasvavissa määrin hakeutunut met-
sänhoitajaopintojen pariin. Vuoteen 
1960 mennessä hänen lisäkseen vain 
34 naista oli tehnyt saman valinnan. 
Suuri muutos kuitenkin tapahtui juuri 
sotavuosina 1940-luvulla, kun mies-
ten lähdettyä rintamalle naisia tuli 
Hyytiälään enemmän. 

Naisille metsänhoitajaksi opiske-
leminen ei ole kuitenkaan edellisellä 
vuosituhannella ollut itsestäänselvyys 
tai helppo tie. Miesvaltaisen ammatin-
valinnan ja alan konservatiivisuuden 
kyseenalaistivat usein niin lähipiiri 
kuin naisopiskelijat itsekin.  

Ennakkoluulot naisen mahdol-
lisuuksista ”samoilla metsäherrana 
suurilla saloilla ja jaella käskyjä jät-
käjoukoille” olivat tiukassa. Ajat 
ja yhteiskunnan normit kuitenkin 
muuttuivat vähitellen. Siitä kertoo 
esimerkiksi se, että metsänhoitaja-
opiskelijoiden ainejärjestö tunnettiin 
nimellä Metsämiehet ry vuoteen 1964, 
minkä jälkeen se on toiminut nimellä 
Metsäylioppilaat ry. Nimenvaihdos 
kuvastaa aikakauden muutosta ja 
naisopiskelijoiden määrän jatkuvaa 
kasvua perinteisellä miesten alalla. 
Ensimmäinen naismetsänhoitaja väit-
teli Suomessa tohtoriksi vasta vuonna 
1990, mutta vuonna 2019 naisia oli yli 
puolet kurssista. 

Nekin, jotka metsänhoitajaopintoihin 
ajautuvat, eivät välttämättä itsekään 
tiedä, mitä he loppupeleissä ovat tul-
leet opiskelemaan.

2020-luvun tyypillistä metsäyli-
oppilasta kuvattaessa on vaikea löy-
tää tarkkoja tuntomerkkejä, jotka 
toteutuisivat vedenpitävästi jokaisen 
forstin kohdalla. Entistä suurempi 
osa opiskelijoista on kotoisin kaupun-
geista, eivätkä läheskään kaikki omista 
metsää. Syitä opiskella metsätieteitä 
on laaja kirjo, ja ihan viime vuosina 
hakijoihin on vaikuttanut vahvasti 
myös media, jossa metsät ovat jatku-
vasti esillä. 

Toimituksen kysyessä vuonna 
2020 opintonsa aloittaneen vuosi-
kurssin 113 opiskelijoilta syitä hakea 
opiskelemaan metsätieteitä, nousivat 
yleinen kiinnostus luontoa kohtaan, 
ilmastonmuutos ja perinteinen suvun 
metsänomistajuus kolmen yleisim-
män syyn joukkoon. Alalle hakeu-
tumisen motiiveiksi mainittiin mm. 
”se kuuluisa metsäläishenki” ja hyvät 
työllistymismahdollisuudet. Mainit-
tiin metsätieteiden opiskelupaikan 
olleen myös varavaihtoehto. Selväs-
tikin syiden kirjo on yhtä laaja kuin 
erilaisten opiskelijoidenkin.

N
1900-luvun alun varsin isänmaalli-
siinkin motiiveihin. Vaikka aikoinaan 
metsänhoitaja oli yleisesti tunnettu ja 
arvostettu ammattinimike, nykypäi-
vänä etenkin nuorten keskuudessa 
ammatin sisältö ja merkitys ei tunnu 
olevan kovinkaan vahvassa tiedossa. 

”Erehdys, satunnainen mielijohde vaiko vankka vakaumus eli miksi 
saapastelemme miesten housuissa?” 
(Nimimerkki Forstitytöt 1945) 

”--harras toivomuksemme olisikin päästä hyvään yhteisymmärrykseen 
kaikkien tulevien virkaveljiemme kanssa ja huomata, ettei miehiseltä 
puolelta katsota karsaasti, vaikka jalossa forstikööriketjussa me naisetkin 
muodostamme muutamia renkaita.” 
(Nimimerkki Forstitytöt 1945)

”Opettajien (asenne) aivan asiallinen. Opiskelutovereiden: aluksi uteliaan 
ystävällinen, Hyytiälässä rankkaa simputusta, sen jälkeen hyväksyminen 
ja melko hyvä toveruus.”
(Anonyymin metsänhoitajattaren haastattelupätkä Naismetsänhoitajat 
ry:n julkaisusta Uudistusalalla: naismetsänhoitajien elämää vuodesta 
1918.)

ykyajan metsänhoitajaopis-
kelijoiden syitä hakeutua 
alalle on varsin kiehtovaa 
tarkastella, kun vertaa niitä 
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Tulevaisuuden metsänhoitaja on 
tuskin veistetty samasta puusta kuin 
sata vuotta sitten. Voiko hän edelleen 
olla tiukasti vanhoista tavoista kiinni 
pitävä, puuta ostava ja aukkohakkuita 
ihannoiva karski tukkijätkä vai onko 
hän kenties monimuotoisen, globaa-
lissa ajassa kiinni oleva metsäkeskus-
telun ymmärtäjä ja uusien tuulien 
suunnannäyttäjä?

Läpi historian varmaa on ollut 
vain muutos. Metsäalan ja metsän-
hoitajuuden muutosta ei voi ymmär-
tää, jos ei tunne menneisyyttä, mutta 
menneeseen on mahdotonta jämäh-
tää. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee 
metsäalan moniosaajia, jotka ovat val-
miita omaksumaan uusia näkemyksiä 
ja tekemään asioita toisella tavalla, 
tutkimustiedon kuin yhteiskunnankin 
muuttuessa. On myös olennaista pitää 
huoli siitä, että metsätieteiden opin-
not houkuttelevat uusia tekijöitä alalle 
myös tulevaisuudessa. 

Metsäläisyys ja metsäläishenkikin 
muuttuvat, eikä ammatti-identiteettiä 
voi rakentaa pelkästään rakastetun 
Hyytiälän varaan, sillä Hyytiäläkin on 
muutoksessa. Laatikkomaiset 1970-
luvun punatiiliset asuntolat puretaan 
ja lukuisia nauruntäyteisiä urheilu-
suorituksia nähneen jalkapallokentän 
tilalle nousee uusi puinen pääraken-
nus. Mutta mikä olisikaan parempi 
paikka puurakentamisen innovatii-
viselle edistämiselle kestävän kehi-
tyksen tavoitteita toteuttaen, kuin 
metsätieteen koto, Hyytiälä. 

Samalla pysyvyys tuo turvallisuu-
den tunnetta:

”Ja eihän sitä Impivaaran miesten 
WC:n yhteiskoppia taideta tulla 
koskaan remontoimaan lukuisista 
valituksista huolimatta!” 
(Anonyymi toimittajan kommentti 
vuosimallia 2021)

Muutos tulee usein ulkoapäin. 
Etäopetus on kieltämättä jättänyt jäl-
kensä oppimiseen ja yhteisöllisyyteen, 
ja siten myös metsäläishenkeen. Jo 
kaksi Hyytiälän vuosikurssia on jär-
jestetty poikkeusoloissa erityisjärjes-
telyin, ja kampuksen luentosalit ovat 
ammottaneet kuukausia tyhjyyttään. 
Perinteiden ja historiatiedon välitty-
minen vanhemmilta opiskelijoilta ja 
opettajilta nuoremmille on perintei-
sesti ollut metsäläishengen säilymisen 
kannalta olennaisessa osassa, sillä se 
on ollut alusta asti osa metsänhoitaja-
koulutuksen ammattikasvatusta. 

Aivan kuten sotienkin jälkeen 
metsäläishenkeä alettiin toden teolla 
virittämään uudelleen, niin varmasti 
se voidaan yksinäisten korona-ai-
kojenkin jälkeen tietoisesti herättää 
henkiin. Se vaatii kuitenkin aktiivisen 
valinnan yhdessä tekemisestä.

”--meidän vuosirenkaamme tehtä-
vänä on -- ennen kaikkea vastata 
siitä, että eri ikäkausia ja piirejä 
yhdistävä metsämieshenki ei pääse 
muuttumaan vain tarunhohtoiseksi 
muistoksi.” (Paavo Ojanen, Lenkki 
3/1958)

Kaiken kaikkiaan Helsingin yli-
opiston metsänhoitajilla on ainut-
laatuinen historia ja perinteet, mitä 
luonnehtii metsäläishenki, joka aikai-
semmin tunnettiin myös metsämies-
henkenä. Sitä kuvaa rento ja railakas 
toiminta, mutta ennen kaikkea se 
muodostuu yhteistyöstä, toverillisuu-
desta, toisten kunnioittamisesta ja 
ennakkoluulottomasta toiminnasta. 
Metsäläishenki yhdistää myös silloin, 
kun työtehtävät erottavat.

Mitä voidaan sitten sanoa 
nykypäivän tyypillisestä 
metsänhoitajaopiskelijasta?

Kirjoituksen alussa mainituista 
professori Erkki Laitakarin kritee-
reistä niihin ehkä enää pätee jon-
kinlaiset akateemiset valmiudet ja 
rakkaus metsiin.

Metsäylioppilas voi oikeastaan olla 
ihan mitä vain, sukupuolesta tai taus-
tasta riippumatta.

2020-luvun metsänhoitajan  täytyy 
olla taustastaan riippumatta moni-
puolinen metsien ammattilainen, joka 
kykenee muuttumaan alan mukana ja 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

"Heti kärkeen on todettava, että 
keskiarvometsäylioppilasta tuskin 
löytää. Meissä taitaa löytyä niin 
monen kelin hiihtäjää, ja kaikille 
ei riitä edes suksia." 
(Jaakko Punkari, Metsäylioppilas 1, 
1969).

Toisin sanoen keskivertometsäyliop-
pilas on myytti. Ja hyvä niin.  ■

Juttu perustuu Leena Paaskosken väitöskirjaan Herrana metsässä, Naismetsänhoitajat ry:n julkaisuun Uudistus-
alalla: naismetsänhoitajien elämää vuodesta 1918, Metsäylioppilas-lehtien vuosikertoihin, toimituksen työpajan 
yhteiseen ideointiin ja leikkimielisiin kyselytutkimuksiin, sekä Helsingin yliopiston hakijatilastoihin.
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”Ylioppilaslehdessä vieraili usein opiskelijoita muista 
maista. Kuvassa on sudanilainen Sammani Yacoup 
tupakkatauolla Moskovan yliopiston opiskelijakolle-
gansa Pentti Valtakarin kanssa helmikuussa 1961. 
Tekniikan opiskelija Yacoum oli yllättynyt, kun sai 
tietää, että Suomessa voi opiskella muitakin aloja 
kuin metsätieteitä. Taustalla ajankohtaisia johtajia.”

Kuva ja kuvateksti teoksesta Kortti, Jukka: Ylioppi-
laslehden vuosisata. Gaudeamus, Helsinki 2013.

KUULE JOUTILAS !

Hae  Uni fors t in  kaut ta  tö ih in .

”...oli yllättynyt, 
kun sai tietää, että 
Suomessa voi opiskella 
muitakin aloja kuin 
metsätieteitä.”



Etäisiä  oppeja

Näin yksinkertainen 
se on tämä digiloik-
ka, jota monipaik-

kaisuudesta haaveilevat ovat 
niin kauan yrittäneet kek-
siä, ja nyt se on saavuttanut 
yliopiston luentosalitkin. 
Otaksumme nim., että jokai-
nen jää mieluummin kotiin 
katsomaan sellaista luentoa, 
jonka tahdin hän voi mää-
rätä itse ja jonka hän voi 
kelata mielin määrin uusik-
si, ilman, että hänen täytyy 
pyytää luennoitsijaa itseään 
toistamaan ja ymmärtämät-
tömyyttänsä häpeilemään. 
Sillä onhan nuoren opiske-
lijan mukavampaa omassa 
kotinurkassaan tahi piilo-
pirtin perukalla seurata sitä 
asiaa, jota hän vielä vuosi 
sitten joutui kovalla kou-
lunpenkillä opiskelemaan. 
Nämä wepinaarit ja tallen-
teet jäävät dikiympäristöön, 
josta voi halutessaan vaikka 
yöllä käydä selaamaan vii-
meisimmät metsäteknoloki-
an tai hyönteistutkimuksen 
käänteet.

Käytännön harjoi-
tustöiden piirissä on vi-
deoyhteys korvaamaton. 
Jokaisessa vuosikurssissa 
on olemassa ainakin yksi 
opiskelija, jolla on mieles-
tään suuret puunkaatotai-
pumukset. Tähän asti hän 
on ainoastaan jälkijättöisesti 
voinut lähettää työnäytteen 
jollekin Hyytiälän metsäase-
man maestrolle, mutta eihän 
tämä ole voinut kunnolla 
nähdä kaatokolon sijoittelua 
taikka laipan asentoa, joten 
hänen on ollut jo aivan mah-
dotonta arvostella itse kaa-
tosuorituksen laatua ja niitä 
salattuja mahdollisuuksia, 
joita asianomaisessa forstis-
sa asustaa. Mutta nyt otetaan 

suora videolähetys tulevasta 
metsätaitotähdestä ja lähete-
tään maestrolle, joka reaali-
sessa ajassa tekee tarpeelliset 
korjaukset. Saadaan aikaan 
sahaustyön opetus n.k. kir-
jeenvaihtoteitse, ja sen kaut-
ta varmasti tervetullut lisä 
monen kurssin oppisisäl-
töön.

Tiedekunnassa kor-
vaa luentovideo erinomai-
sesti esim. ikääntyneen 
professorin. Ajatellaan, että 
professori jo on siirtynyt 
manan majoille ja että jo-
kin kurssi sattuu olemaan 
luennoitsijan tarpeessa. Sil-
loin otetaan esille professo-
rin puhuva elokuva ja pian 
alkaa kotiruudulla räiskyä 
sellainen luentosaarna, jon-
ka vertaista ei professori 
eläessäänkään ole kyennyt 
pitämään, sillä videota voi-
daan pyörittää kuinka no-
peasti tahansa ja samoin 
voidaan myös kovaäänisen 
ääntä lisätä. Ja tällä välillä 
voi kurssin vastuuopettaja 
harkita tilannetta ja antaa 
videon päätyttyä tarpeelliset 

täydennykset. Ainoa puo-
lustusmahdollisuus, joka 
pahaisella forstilla on, on 
painaa torkkua herätyskel-
losta ja jäädä videoistuntoon 
kamera suljettuna ja äänen-
tulo mykistettynä, ja jatkaa 
uniaan.

Graduseminaareissa 
on videoesitys verraton apu 
pelokkaalle opiskelijalle. Tä-
hän mennessä on pitänyt sei-
soa luentosalin edessä esittä-
mässä omaa tutkimustansa 
ja ääni väräjöiden kertoa ha-
vainnoistaan kanssakurssi-
laisille. Nyt voimme heittää 
äänen värinän mikrofoonin 
syyksi ja kasvojen punoituk-
sen kameran kuvanlaadusta 
johtuvaksi. Opponoijan on 
näin mahdotonta arvioida 
esiintymisen laatua ja kehua 
iskeviä esiintymistaitoja, joi-
ta opiskelijalla voisi muussa 
tilanteessa ilmetä. Videose-
minaarissa laitetaan puhuva 
pää esittämään asia, ja tähän 
opponoija ja ohjaaja tekevät 
kykyjensä mukaan kom-
mentit.

Tämä vain esimerk-

kinä. Myös opintoja liikaa 
itselleen haalineet ja töis-
sä käyvät opiskelijat voivat 
hyötyä tästä keksinnöstä. 
Tällä tavalla voi kiireisin-
kin nero verrattain pienellä 
ajanmenekillä saada opin-
tonsa kasaan ja osaamistaan 
kehittää.

Kaikki tarpeelliset 
nuhteet, lukukauden ava-
jaispuheet, rangaistuksen 
esipuheet, laskuharjoitusis-
tunnot j.n.e. voidaan mel-
koisella menestyksellä täten 
korvata. Kuten myöskin 
pöytäjuhlat, yhteiset kah-
vihetket, ja kuulumisten 
vaihdot. Voitaneen keskittyä 
siihen olennaisimpaan eli 
tuottavaan työntekoon.  ■

Teksti on mukaelma Ilmo 
Lassilan salanimellä Tatu 
Valkonen kirjoittamasta pa-
kinasta Puhuva filmi, teok-
sesta Vanhaa viinaa uudessa 
leilissä (1929).

Kirjoittanut Tarja Anttila, Esko Karvinen, Anna Isotalo

Kuvaaja Sini Salko. Inspiraatio J. M. Fisher: The Change Curve.
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L O I M U - P A L S T A
Anna Melkas

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri

V I E R A S K Y N Ä
Jari Leppä

Metsien aktiivinen hoito on tärkeää, 
jotta metsät kasvavat, sitovat hiiltä ja 
säilyvät elinvoimaisina. Näin ne tuot-
tavat parhaiten myös pitkäkestoisiin 
tuotteisiin tarvittavaa järeää puuta.

Metsiä ja niiden käyttöä sivutaan 
monissa EU:n strategioissa ja aloit-
teissa, ja EU:n yhteistä metsästrategiaa 
tarvitaan kaikkien niiden yhteen-
sovittamiseksi. Työ metsästrategian 
parissa jatkuu siten edelleen. Jäsen-
maiden yhteinen kanta eli päätelmät 
EU:n metsästrategiasta laaditaan syk-
syn 2021 kuluessa. Näissäkin keskus-
teluissa Suomi tulee olemaan hyvin 
aktiivinen osapuoli.

Me myös tunnemme omat met-
sämme muita maita paremmin: suo-
malaisen metsänhoidon kivijalka on 
valtakunnallinen metsien inventointi 
(VMI), jota Suomessa on tehty yhtä-
jaksoisesti jo sadan vuoden ajan.

Perinteisten puutuotteiden rinnalle 
on lisäksi kehitetty ja kehitetään jat-
kuvasti innovaatioita, jotka tarjoavat 
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja 
uusia vaihtoehtoja fossiilisten tuottei-
den korvaamiseen.

EU:n metsästrategiassa koros-
tuvat Suomenkin tärkeänä pitämät 
ilmasto- ja biodiversiteettiasiat. Nii-
denkin edistämisessä Suomi kuuluu 
kunnianhimoisimpien jäsenmaiden 
joukkoon. Metsiin ja maankäyttöön 
liittyvässä Hiilestä kiinni -hankeko-
konaisuudessa ja Kansallisen met-
sästrategian toimeenpanossa on jo 
tällä hetkellä meneillään lähes 100 
hanketta, joilla edelleen parannetaan 
ilmastokestävää metsätaloutta, luon-
non monimuotoisuutta ja metsätalou-
den kannattavuutta. 

Iloinen asia EU:n uudessa strate-
giassa on puurakentamisen ja pitkä-
kestoisten puutuotteiden merkityksen 
korostaminen. Lyhytikäisten puutuot-
teiden ja bioenergian merkitys jää 
toisaalta liian vähälle huomiolle. Olisi 
muistettava, että myös lyhytikäisiä 
puutuotteita tarvitaan jokapäiväisessä 
arjessa, ja jos niitä ei tuoteta EU:ssa, ne 
tuotetaan mitä suurimmalla todennä-
köisyydellä sen ulkopuolella.

Metsäkeskustelu oli kulu-
neena kesänä vilkasta, kii-
tos Euroopan komission 

heinäkuussa julkaiseman EU:n uuden 
metsästrategian. Metsät ja niiden kes-
tävä hyödyntäminen ovat olleet koko 
Suomen itsenäisyyden ajan maamme 
hyvinvoinnin perusta, ja uusi met-
sästrategia on siksi Suomelle tärkeä 
– kenties tärkeämpi kuin millekään 
muulle EU:n jäsenmaalle.

Metsät tuottavat meille hyvinvointia 
monin eri tavoin – sekä taloudellisesti, 
ekologisesti, sosiaalisesti että kult-
tuurisesti. Uudessa EU-strategiassa 
metsien taloudellinen ja sosiaalinen 
merkitys jäävät kuitenkin valitettavasti 
ekologisia tavoitteita pienempään roo-
liin, samoin metsien rooli osana vih-
reää siirtymää ja bio- ja kiertotaloutta. 
Strategiaan sisältyvät monet yksityis-
kohtaiset linjaukset ylittävät lisäksi 
komission toimivallan metsäasioissa.

Metsät kattavat Suomen pinta-alasta 
lähes kolme neljäsosaa, ja niiden tuot-
tamat hiilinielut vastaavat 30–50 % 
muiden sektoreiden päästöistä. Suo-
messa on noin 660 000 yksityistä met-
sänomistajaa, ja metsäsektorin osuus 
viennistä on noin viidesosa. Suomi on 
lisäksi yksi maailman edelläkävijöistä 
kestävässä metsätaloudessa ja siihen 
liittyvässä tutkimuksessa. 
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L O I M U - P A L S T A
Anna Melkas

Loimun neuvottelupäällikkö, OTK 
Anna Kytömaa

Perusteettomat kilpailukiel-
tosopimukset kuriin
Työsopimuslakiin on ehdotettu työn-
tekijän asemaa parantavia muutoksia. 
Esityksen mukaan työntekijälle tulee 
maksaa korvausta kilpailukiellon 
sidonnaisuusajalta. Esitys on edennyt 
eduskuntaan, ja jos se tulee hyväksy-
tyksi, sen pitäisi tulla voimaan ensi 
vuoden alussa.

Työntekijän työsopimukseen kir-
jattu kilpailukielto on nykyään asi-
antuntijatehtävissä yleinen käytäntö. 
Kilpailukiellolla työnantaja rajoittaa 
työntekijän mahdollisuutta siirtyä 
kilpailevan yrityksen palvelukseen ja 
estää häntä perustamasta omaa, kil-
pailevaa yritystä. Kielto on tyypillisesti 
voimassa puolesta vuodesta vuoteen. 

Työnantajalta on tähän asti vaa-
dittu erityisen painavaa syytä asettaa 
työntekijä kilpailukieltoon, mutta 
vaatimuksella ei ole ollut työnantajille 
paljonkaan merkitystä. Lakiuudistuk-
sella pyritään vähentämään näiden 
sopimusten laajalle levinnyttä käyttöä. 
Kun työntekijälle on maksettava kor-
vausta sidonnaisuusajalta, on työn-
antajan varmasti harkittava tarkoin, 
onko kilpailukielto tarpeen. 

Laki vahvistaa voimaan tulles-
saan varsinkin yksityisellä sektorilla 
työskentelevien korkeakoulutettu-
jen asemaa. Se parantaa työntekijän 
mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa 
ilman pelkoa tyhjän päälle jäämisestä. 
Esityksen mukaan työntekijä voi 
saada työsuhteen päätyttyä sekä kil-
pailukieltoon liittyvää korvausta että 
työttömyysetuutta.

Kilpailukieltosäännök-
sen uudistamisesitys

• Työnantajan on maksettava 
sovitulta rajoitusajalta työn-
tekijälle korvaus, joka on 40 
prosenttia palkasta silloin, 
kun rajoitusaika on enintään 
6 kuukautta ja 60 prosenttia 
palkasta silloin, kun rajoitus-
aika on tätä pidempi. 

• Rajoitusaika voi olla enin-
tään 12 kuukautta.

• Laki tulisi voimaan uusien 
työsopimusten osalta 
1.1.2022 ja vanhojen sopi-
musten osalta 1.1.2023.

Tarkistuta työsopimuk-
sesi liiton juristilla!

Työntekijöiden kannattaa siis 
rekrytointitilanteissa varmistaa, 
ettei perusteetonta kilpailukiel-
toa kirjata työsopimukseen. 
Työsopimusta ei kannata alle-
kirjoittaa, ennen kuin ammatti-
liiton juristi on sen tarkastanut. 

Ammattiliitot ovat jo vuosi-
kymmeniä taistelleet työnte-
kijöiden oikeuksien puolesta. 
Viime vuosina yksi vaikeim-
mista kysymyksistä on ollut 
akateemisten asiantuntijoiden 
työsopimuksiin sisällytetyt kil-
pailukieltosopimukset. Siksi 
niihin pureudutaan Metsäyli-
oppilaan jo perinteeksi muo-
dostuneella Loimu-palstalla.

Lakiuudistus parantaa työn-
tekijän oikeusturvaa
Kilpailukieltoihin liittyvät ongelmat 
ovat yleistyneet 2010-luvun alkupuo-
lelta lähtien. Kilpailukieltojen epäkoh-
dat ovat olleet pitkään esillä Loimussa 
ja muissa akavalaisissa liitoissa. Loi-
mun neuvottelupäällikkö, OTK Anna 
Kytömaa kertoo, että työtä tilanteen 
parantamiseksi on tehty pitkään. 

– Nykyään kilpailukielto on käytän-
nössä sisällytetty yli puoleen jäsenis-
tön työsopimuksista, toteaa Kytömaa.

– Kun tarkastamme Loimussa 
jäsenten työsopimuksia, neuvomme 
heitä neuvottelemaan siitä, että kilpai-
lukieltoa koskeva ehto poistettaisiin 
tai ainakin rajoitusaikaa lyhennettäi-
siin. Käytännössä todellista mahdol-
lisuutta neuvotella siitä ei ole ollut. 
Työnantaja on vedonnut siihen, että 
se on käytössä oleva tapa. 

– Lakiuudistus parantaa loimulais-
ten oikeusturvaa ja todennäköisesti 
vähentää kieltosopimusten perustee-
tonta käyttöä. Jäsentemme työllisty-
mismahdollisuudet paranevat, kun 
he voivat heti työsuhteen päätyttyä 
mennä töihin minne tahansa itse 
haluavat, Kytömaa sanoo.

 

Taustan kuvat: Adobe Stock Metsäylioppilas 2021 13



Hyytiälään rakennetaan jälleen

Hyytiälän historia alkoi vuonna 1907, kun kor-
kein metsäopetus siirrettiin Evon metsäopistosta 
Suomen keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon eli 
Helsingin yliopistoon. Koska metsäopetusta varten 
tarvittiin kenttäasema, vuonna 1910 Suomen senaatti 
luovutti Juupajoella sijaitsevan Hyytiälän alueen val-
tion maat metsäylioppilaiden harjoitusalueeksi. Saman 
vuoden toukokuussa ensimmäiset metsäylioppilaat 
saapuivat paikalle. Hyytiälässä ei vielä tuolloin ollut 
rakennuksia, joten forstit majoitettiin lähitaloihin, kuten 
Kallenaution kestikievariin. Tunnelma kievarissa olikin 
tiivis, kun ensimmäiselle kurssille osallistui 24 forstia.

 

   Koska forstit eivät voineet loputtomasti majailla naa-
pureiden nurkissa, Hyytiälän metsäaseman ensimmäiset 
rakennukset nousivat tiluksille vuosina 1911–1912: Impi-
vaara, vanha ruokala, Impivaaraa vastapäätä oleva 
huoltorakennus ja vanhaa ruokalaa vastapäätä oleva varas-
torakennus. Myös mäellä, kauempana muusta pihapiiristä 
seisovat asemanjohtajan asunto Pilvilinna ja aluemetsän-
hoitajan majapaikka Tapiola, Kuivajärven rannassa oleva 
metsäteknikon virkatalo Kaislaranta ja varastorakennuk-
sen takana tönöttävä kiinteistönhoitajan torppa Impilinna 
sekä iso sauna uimahuoneineen rakennettiin samaan 
aikaan. Alkuperäiseen pihapiiriin nousi edellä mainittu-
jen rakennusten lisäksi ja alkuperäisestä suunnitelmasta 
poiketen myös vellikello, jota vuosikaudet soitettiin 
aamuherätykseksi sekä töiden alkamisen ja muiden 
kokoontumisten merkiksi. Vellikellon  lisäämistä ehdotti 
silloinen yliopiston metsänhoitaja Benjamin Helander.

1930-luvulla Hyytiälän rakennuskantaan alettiin toi-
voa uudistuksia, kuten opettajien majoitusrakennusta ja 
talviasuttavaa oppilasrakennusta. Anomuksia valtiolle ja 
yliopistolle laitettiin tuon tuostakin, mutta ne kaikuivat 
kuuroille korville. Lopulta vuonna 1939 toinen maail-
masota tavoitti Suomen, ja kaikki Hyytiälää koskevat 
suunnitelmat hautautuivat sen jalkoihin. Ensimmäinen 

Kuivajärven rannan kirkas helmi: Hyytiälän met-
säasema, jossa metsäläishenki vahvistuu ja muu 
maailma unohtuu metsäylioppilaiden kehittäessä 
sielun ja ruumiin taitoja tulevia ammatillisia ja ei 
niin ammatillisia virstanpylväitään varten. Tuo met-
säinen pakopaikka on tarjonnut jo yli sadan vuoden 
ajan loistavat puitteet niin opetukselle, tutkimukselle 
kuin hauskanpidollekin. Luomme nyt lyhyen, mutta 
ytimekkään katsauksen aseman rakennuskannan 
historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, nyt kun 
Hyytiälässä luodaan jälleen perustuksia uudelle.

Metsätieteiden kandidaatti Saija Papunen:

Kuva: Jari Liski, Metsäylioppilas 1991
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suurempi parannus aseman oloihin saatiin vuonna 1948, 
kun sinne vedettiin sähköt. Asiasta oli ollut purnausta jo 
muutaman vuoden, mutta oikeastaan Hyytiälä sai säh-
köt suhteellisen aikaisin: sähköistyminen jatkui nopeana 
1970-luvulle asti, ja viimeisenä Suomessa sähköt sai 
Kittilän Pokka niinkin myöhään kuin 1987. Vuonna 
1948 rakennettiin myös nykyään Pikkusaunana tun-
nettu sauna, joka tuolloin palveli opettajien saunana. 

Iso saunaranta, Metsäylioppilas 1947

Vuonna 1946 oli Hyytiälässä tehty katselmus, jossa ase-
man rakennusten kunto oli todettu surkeaksi. Tästä sikisi 
Impivaaran seinien panelointiehdotus, joka olisi mahdol-
listanut talviasumisen. Ehdotus hautui vuosikymmenen, 
kunnes sen toteuttamisaikeista alkoi liikkua huhuja, mikä 
nostatti myrskyn: forstit nousivat vastustamaan moista 
pyhäinhäväistystä, sillä toteutuessaan panelointi olisi piilot-
tanut taakseen vuosikymmenien edestä metsäylioppilaiden 
seinäkirjoituksia ja ”sammuttanut metsämieshengen” 
(Uusia… 1956). Lopulta suunnitelmasta luovuttiin ja Hyy-
tiälään alettiin sen sijaan suunnitella uusia rakennuksia.

Instituutin rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1957. 
Ulkoisilta osiltaan rakennus nousikin paikalleen urhei-
lukentän viereen nopeasti, ja rakentaminen keskeytettiin 
kesäkurssin ajaksi ajatuksena tehdä loput työt syksyn ja 
alkutalven aikana. Työllisyysmäärärahat, joiden turvin Ins-
tituuttia oli tehty, jäivät kuitenkin syksyn osalta saamatta 
eikä töitä pystytty jatkamaan. Instituutti seisoi tyhjillään 
vuoteen 1959 asti, jolloin sisätyötkin saatiin lopulta pääosin 
tehtyä. Instituutti erosi selkeästi tyyliltään vanhan pihapii-
rin rakennuksista, ja sen ulkonäkö saikin palautetta laidasta 
laitaan. Inspiraatio Instituutin ulkomuotoon ammen-
nettiin Kurun funkkistyylisestä metsäoppilaitoksesta.    

Instituutti. Instituutin ulkonäkö on jo syntyajoistaan jakanut mielipiteitä.
Metsäylioppilas 1958. Alkuperäisenä kuvatekstinä "Uutta Hyytiälää."
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Jo Instituutin rakentamista ennen ja lopulta sen 
jälkimainingeissa alettiin herätellä henkiin ennen 
sotia pinnalla olleita ajatuksia opettajien majoitusra-
kennuksen ja oppilaiden talviasuttavan rakennuksen 
tekemisestä. Hanke uuden oppilasasuntolan raken-
tamiseksi polkaistiin käyntiin vuonna 1962. Vuonna 
1969 saatiin määräraha ja parin vuoden kuluessa 
suunnitelmat, paikan valinta ja pohjatutkimukset 
olivat valmiina, mutta rahahanat menivätkin jäl-
leen kiinni varoja rakentamista varten anottaessa, 
ja projekti seisoi. Lopulta vuonna 1974 rahoitusta 
jälleen irtosi, ja rakennustyöt saatiin tehtyä vuo-
sina 1976–1977. Uuden oppilasasuntolan (A-talon) 
lisäksi Hyytiälään nousivat aikakautensa tyylillä 
rakennetut ja mielikuvituksettomasti nimetyt mur-
jut: asuntola assistenteille, tutkijoille ja muille 
vieraille (B-talo), rivitalo vakituiselle henkilökun-
nalle (C-talo) sekä kaksi konehallia. Myös vanhat 
rakennukset peruskorjattiin samassa yhteydessä.

Edellä läpikäytyjen rakennusten lisäksi Hyytiälän 
alueella on myös muita rakennuksia ja rakennelmia, 
kuten kurssityönä rakennettu grillikatos, venevaja 
ja kota. Hyytiälän roolia tutkimusasemana vahvisti 
entisestään vuonna 1995 aseman varsinaisesta piha-
piiristä muutaman sadan metrin päähän valmistunut 
SMEAR II -asema. Tosin aluksi SMEAR-asemalla 

töitä tehtiin varsin vaatimattomissa olosuhteissa, mutta vuo-
sien myötä varustus on parantunut ja tutkimus nostanut 
profiiliaan muun muassa lisääntyneen rahoituksen myötä.

Edellisten rakennusten valmistumisesta on kui-
tenkin jo reilusti aikaa, ja 2020-luvulle tultaessa on 
Hyytiälässä jälleen käynnissä kiivas uudistaminen: tiluk-
sille nousee uusi puurakennus, joka tulee tarjoamaan sekä 
majoitus-, opetus- että tutkimustiloja ja toimimaan niin 
sanottuna Living Labina. Suunnitelmat saatiin valmiiksi 
viime vuonna, ja nyt, vuonna 2021, rakennustyöt ovat täy-
dessä vauhdissa. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan 
vuonna 2022. Suunnitelmissa on purkaa A-talo uuden 
rakennuksen valmistuttua. Hyytiälän vanhimmat, histo-
rialliset rakennukset säilyvät, ja uusi rakennus toivottavasti 
sopii tyyliltään niiden pariin paremmin kuin 1970-luvulla 
valmistuneet tiilikolossit. Uuden rakennusprojektin 
valmistuttua Hyytiälä toivottavasti säilyy virkeänä kansain-
välisenä tutkimusasemana sekä metsäläishengen kotina. ■ 

Lähteet
Matti Leikola ja Minna Kallio, 1990. Hyytiälä – Helsingin yli-
opiston metsäasema v. 1910–1990. Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä.
Uusia tuulia, 1956. Lenkki 1956(4):23–24. 
Hyytiälä-blogi. [verkkosivu]. Vierailtu 21.8.2021. Saatavissa: 
https://blogs.helsinki.fi/hyytiala-blogi/

SMEAR II -aseman torni
Kuva: Laura Kammonen, Metsäylioppilas 2014
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Kuvakerrontaa Hyytiälästä

Vasemmalla töihin lähtö. Oikealla olevan kuvan alkuperäinen kuvateksti "Auditorium maximum".
Ylioppilaslehden metsänumero 1937

Lemmenmajan rakennusprosessia. Rakennusaineiksi ostettiin Ylä-Hyytiälästä vanha lato. Lato uitettiin yhtenä lauttana Kui-
vajärveä pitkin lähes kilometrin rakennuspaikalleen.
Metsäylioppilas 1958

Vasemmalla kulotusta. Kuva oikealla näyttää, miten myös Oriveden keskusta on tullut nykyforsteille tutuksi.
Metsäylioppilas 2015
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Ylioppilaat Albert Laukkanen ja Toivo Jokinen:

Aktiivisimpien laulajien tiedossa on, että 
metsäylioppilaiden laulukirjavarasto on loppumai-
sillaan. Siksi jo kuudentoista vuoden ajan käytetylle 
painokselle on alettu kokoamaan seuraajaa. Neljän-
nen kerran on laulukirja oleva nimeltään Korvissa 
soi!

Metsäylioppilaiden pitkän historian myötä 
on syntynyt paljon perinteitä ja lauluja, joihin 
liittyy tarinoita. Kuuluisin tällaisista kappaleista 
lienee Äänisen yö – kuule kulta. Metsäylioppilaat 
eivät olleet uskoa korviaan seuratessaan vuoden 
2018 Linnan juhlia, kun metsänhoitajakunnan 
oma laulu kuului lähetyksessä. Samat sanat, lähes 
sama melodia. Tuo tarttuva sävel ja lyriikka, jotka 
herättävät tietynlaisen kaipuun. Laulu, joka tem-
paisee laulajan sinne jonnekkin. Se kappale, joka 
Vanhan ruokalan hirsistä soi, kun oikein hiljaisena 

Korvissa soi taas!

kesäiltana tarkasti kuuntelee. Sen laulun sotaveteraani 
Mauri Maunula lauloi presidentinlinnassa.

Laulukirjamme pienessä historiaosiossa 
lukee, vastoin Linnan juhlissa kerrottua, että kappa-
leen olisi sanoittanut Juhani Sarasto. Sarasto ainakin 
laulun opetti Hyytiälässä ensin omalle kurssilleen 
vuonna 1949, ja sitten myöhemmille kursseille olles-
saan yliopiston metsänhoitajana 1965–1977. Painosta 
uudistettaessa ristiriita herätti ihmetystä laulukir-
jatyöryhmässä, ja meille historiasta kiinnostuneille 
metsäylioppilaille tämä oli kutkuttava tilaisuus päästä 
selvittämään miten asia oikein on, ja ehkä oikaisemaan 
väärinymmärrystä.

Keväällä kun vaahterat kukkivat ja aurinko jo 
kovasti lämmitti, olimme veteraaniliiton kautta yhtey-
dessä Mauri Maunulaan. Jo puhelimessa tosin selvisi, 
että Metsähistorian seura oli ollut häneen yhteydessä 
samasta aiheesta jo kaksi vuotta sitten. Seuran Susik-
ko-nimisessä lehdessä onkin mainio ja kattava teksti 
Äänisen yön historiasta ja syntytarinasta. Emme 
olleetkaan siis varsinaisesti löytämässä uutta – saimme 
historiakysymyksiimme vastaukset tuosta lehdestä. 
Siitä huolimatta Maunulat kutsuivat meidät kahvipöy-
dän ääreen rupattelemaan aiheesta.

Se oli eräs helteinen toukokuun keskipäivä, kun 
istuimme Maunulan takapihan kahvipöydän äärellä. 
Aurinko porotti, me kuuntelimme ja välillä saatoimme 

Äänisen yötä on laulettu metsäylioppilaiden 
keskuudessa vuodesta 1949.

*
Laulu painettiin ensi kertaa laulukirjaan vuonna 

1972.
*

Jos on oikein kova koti-ikävä, saa laulun viimei-
sen säkeen laulaa kolmannenkin kerran.

* 
Susikon jutun Äänisen yöstä löytää numerosta 

1/2019. Lehti on luettavissa maksutta verkossa.

Albert Laukkanen (vas.) ja Toivo Jokinen yhteiskuvassa 
Mauri Maunulan kanssa 12.05.2021. Kuvaaja Risto Maunula.
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kysyäkin. Kertasimme Äänisen yön syntytarinan. 
Sen kuinka laulun sanat olivat päivätty Maunulan 
taistelutoveri Paavo Astalan vaimon päiväkir-
jaan jo ennen kuin Sarasto sai lentomerkkinsä. 
Kuulimme tarinoita sodasta ja ajasta, jolloin 
asiat olivat toisin. Puheenaiheemme vaihtelivat. 
Kävimme läpi HX-hävittäjähankkeen ja ihmet-
telimme nykyaikaisia lentokoneita. Metsistäkin 
puhuimme. Välillä kuuntelimme kevään lintuja. 
Paikalla oli myös Maunulan poika, Risto, joka oli 
leiponut erinomaisen hyvää pullaa.

Tunti vierähti ja toinenkin. Päälläni ollut 
lyhythihainen paita teki merkkinsä käsivarteeni 
auringon polttaessa ihon. Viikkiä kohti mat-
kustaessamme vaihdoimme ajatuksia iltapäivän 

keskustelusta. Olimme äärimmäisen tyytyväisiä tapaa-
miseen. Harvemmin pääsee puhumaan itseään viisi 
kertaa vanhemman ihmisen kanssa ja kuulemaan koke-
muksia ajasta, josta voi itse vain lukea. Mauri Maunula 
vietti satavuotissyntymäpäiväänsä kesäkuun alussa.

Saimme myös selville haluamamme Äänisen 
yöstä. Toisin kuin laulukirjassa on pitkään lukenut, 
kappaleen on sanoittanut ja säveltänyt sotalentäjä 
Paavo Astala ilmeisimmin vuonna 1941. Maunula siir-
rettiin laivueeseen 1. tammikuuta 1942, missä Paavo 
Astala jo palveli, Äänislinnassa Solomannin kentällä. 
Astalaa Maunula muisteli kovana musiikkimiehenä, 
joka oli tehnyt lentäjille muitakin lauluja.

Seuraavassa laulukirjassa historia sitten on 
kunnossa.  ■

Vuoden 1960 Metsäylioppilaassa laulukirjoja markkinoitiin myös metsänhoitajille. Nykyiset laulukirjat julkaistaan lähtökohtaisesti vain 
opiskelijoille. 200 markkaa ja ilmestyminen Metsäpäiville ei riitä enää laulukirjan saamiseksi, jos on mennyt jo valmistumaan.
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Olemme viime vuosina tavanneet useita 
kansalaisia ja keskustelleet heidän kanssaan 
eri-ikäiskasvatuksesta, sillä se on kysymys, 
josta aina kenen tahansa kanssa saa kiitollisen 
puheenaiheen.

Yleinen mielipide näyttää olevan se, että kun-
nollinen metsäkoneenkuljettaja tätä nykyä kuuluu 
harvinaisuuksiin. Se johtunee siitä, että metsäko-
neenkuljettajalla on nykyään mitä moninaisempia 
kiertokuvioita, joita hän käy hakkaamaan maas-
tossa. Tavallisin vika on, että metsäkoneenkuljettaja 
on tottunut leimikoihin, joissa saa surutta surruttaa 
pois kaikki puut ja pöheiköt. Nyt metsäkoneenkul-
jettaja saa tavallisena maanantaiaamuna vastaansa 
jatkuvan kasvatuksen hakkuualan, jolla hän saa 
sitten arpoman, minkä puun ja karahkan pois-
taisi. Silloin hänen ei auta soitella työnjohtajalleen, 
joka laskee konttorissaan minuutteja, joita metsä-
koneenkuljettaja yksittäisen puun ääressä viettää. 
Metsäkoneenkuljettaja tekee tuolloin kylmäpäi-
sen ja lopullisen valinnan hikikarpalo otsallaan 
ja joutuu valitsemaan milloin käkkärän männyn, 
milloin ison petäjän pihtiensä väliin. 

Mutta, vaikka tämä kaikki jo on her-
moja rasittavaa ja vieläpä heikkosydämiselle 
leimikonsuunnittelijalle suorastaan terveyden 
tilaa järkyttävää, niin kauhein on sittenkin vielä 
jäljellä. Metsäkoneenkuljettaja saa vastaansa lei-
mikon, jossa hänen olisi otettava huomioon sekä 

maanomistajan kanttarellinyppylä, että kotkan 
pesäpuu, että lähteikkö puiden katveessa että teer-
ten lymyilypaikka, että tavoiteltava kuutiomäärä. 
Tämän jälkeen tekee metsäkoneenkuljettaja valin-
nan ja pinoaa pöllit pinoon siten, että ne näyttävät 
aivan täysmittaisilta ja vasta viikkojen, jopa vasta 
kuukausien jälkeen paljastuu lopullinen hävityk-
sen kauhistus, kun koneen urat ovat viistäneet 
lähteikön reunaa ja teeristä ja kantarelleista on 
tullut muusia metsänpohjaan. Olemme m.m. 
tavanneet metsäkoneenkuljettajayrittäjän, jolle 
taivas ei ollut siunannut rauhallisia ja miellyttäviä 
avohakkuukenttiä ja yksinkertaisia metsäkoneita, 
joista hän vielä muutama vuosi sitten niin nautti. 
Nyt hän kouluttautuu atk-tunneilla paikkatieto-
spesialistiksi ja opettelee QGISin saloja.  

Olemme myös tavanneet erään murtuneen 
keski-ikäisen metsänomistajaihmisen. Haikara 
ei ollut suonut heille lapsia, joten perheessä 
oli ainoastaan kaksi jäsentä, hänen miehensä 
ja hän, sekä myös lasten sijasta heidän rakkaat 
metsäpalstansa. Olemme tämän rouvan luona 
juoneet kahvia kokonaisen iltapäivän ja otta-
neet osaa hänen suruihinsa. Hänellä on nim. 
kymmenen hienoa metsäpalstaa ja niin kuin jo 
talouden pääluku osoittaa, pitäisi kymmenpals-
taisen metsäomaisuuden kyetä pitämään tämä 
talous hyvässä hengen ja mielen ravinnossa. 
Mutta, hyvä lukija, luuletko että näin on asian 

KYSYNTÄÄ MONIKÄYTTÖOPISTOLLE?
Metsäala monimutkaistuu päivä päivältä tiedon ja tarveristiriitojen määrän lisään-
tyessä. Erityisesti muutamia vuosia sitten konkretisoitunut eri-ikäisrakenteinen 
metsänkasvatus on sarja toimenpiteitä, jotka pysyvät helposti hämärän peitossa. 1929 
metsäteknologian professori Ilmo Lassila pohti salanimellä Tatu Valkonen  julkaisussa 
Vanhaa viinaa uudessa leilissä kotitalousteknikon viran perustamisen tarpeellisuutta 
opistoineen ja laajennettuine oppiaineineen. Kotiapulaiskoulu-nimisessä pakinassa 
kuvailtua vastaava koulutus on sittemmin hajautetusti toteutunut erilaisissa toisen 
asteen- ja korkeakoulututkinnoissa. Nyt Metsäylioppilas pohtiikin, voitaisiinko jotakin 
tällaista tehdä, jotta myös eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus muuttuisi helpom-
min toteutettavaksi? Piileekö ratkaisu kenties juuri käytännön tasolla, eli siellä missä 
puunkorjuu konkreettisesti tapahtuu? Metsäteknologian professorin teksti on oikaistu 
koskemaan taas metsäteknologiaa.
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laita? Nämä kymmenen metsäpalstaa ovat tulleet 
kaltoinkohdelluiksi mitä pirullisimmin salajuo-
nin ja helposti ymmärrettävää on, että yhden 
ihmisen on mahdoton pitää silmällä kymmenellä 
palstalla tapahtuvia metsätöitä aina toiminnan 
aikaan. Ja kun sen lisäksi Rietrikki, se on talon 
herran nimi, suhtautuu aivan jäätävän kylmäkis-
koisesti tämän onnettoman rouvan metsähuoliin, 
melkein kuin katkeroittaakseen tämän jo muuten-
kin kovasti koetellun perheenemännän elämän, 
niin voi helposti käsittää, että tämäkin perheene-
mäntä syvästi kaipaa ensiluokkaisia, koulutettuja 
metsäammattilaisia.

Ja niinpä juuri tämän metsäkoneyrittäjän 
ja metsänomistajarouvan pyynnöstä mekin 
lämpimästi kannatamme metsäkonekuljet-
tajan laajennetun tutkinnon perustamista. 
Siihen nähden, että metsäkoneenkuljettajien 
osaamistason vaatimukset ovat tätä nykyä suun-
nilleen samat kuin maisema-arkkitehdeillä, 
ja palkkataso sama kuin apurahatutkijalla, 
ehdottaisimme, että sisäänpääsyvaatimukseksi 
metsäkonekuljettajakouluun asetettaisiin esim. 
maisemointityöportfolio taikka metsämaisterin 
tutkinto. Luonnollisesti vaadittaisiin myös todis-
tus kyvykkyydestä paikkatieto-ohjelmistoihin 
y.m. Oppiaineista mainittakoon erikoisesti uhan-
alaisten putkilokasvien tuntemus, mekaaninen 
hyönteisteknologia (hyönteishotellien rakenta-

minen, perehtymys pörriäisten sielunelämään 
j.n.e  j.n.e.), tekopökkelötekniikka kurssineen 
orgaanisessa ja epäorgaanisessa lahopuuainek-
sessa, termodynamiikassa ja polttoaineiden 
tuntemisopissa, jonkun verran ojitusoppia, peto-
lintutiedettä, riistaeläintiedettä, kaukokartoitusta, 
varsinkin monikanavaisen ilmakuvan tulkin-
taa, kasvipsykologian pääpiirteet, ensimmäisen 
asteen yhtälöt yhdellä tuntemattomalla y.m. 
y.m. Luonnollisesti olisi tämän ohessa annettava 
hieman yleissivistystä, esim lyhyt kurssi kansan-
taloustieteissä, ympäristöoikeudessa, estetiikassa 
ja metsätalouden historiassa, jokapaitsi opintoi-
hin olisi liitettävä erätaitokurssi, virkamiesruotsi, 
ensiapukurssi y.m. Selvää on, että edellä esitetty 
vaatimaton luettelo ei voi olla täydellinen eikä se 
ole sellaiseksi tarkoitettukaan, siinähän on vain 
esitetty muutamia yleisiä suuntaviivoja. ■

Kirjoittanut:
Sini Salko
Tarja Anttila
Esko Karvinen
Belinda Mäki
Anna Isotalo

Kuvan on ottanut Veli-Pekka Kivinen (H86/K78) metsätie-
teiden osaston metsäkonekurssilla vuonna 2018
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ROHKEITA AVAUKSIA Paljon tapahtuu kehitystä metsäalalla, 
mutta paljon on vielä kehitettävää. Emme puhu 
tällä kertaa suokairasta, joka on helppo nostaa 
turpeesta, emmekä laulukirjasta, joka ei huk-
kuisi pöytäjuhlahumussa, sillä nämä molemmat 
ovat saavuttamattomia, vaan esitämme metsä-
tieteilijäin mietittäväksi erään asian, jonka rat-
kaiseminen tekee hänestä heti miljoonien omis-
tajan.

Metsäteollisuuden puuntarve kasvaa näi-
nä aikoina tuntuvasti metsiä itseään nopeam-
min, ja vaikuttavatpa niin muodoin nykyiset 
kiertoaikakäsitykset väkisinkin liioitelluilta.

Kuinka lyhyiksi metsien kiertoajat voitai-
siinkaan lyhentää? Olemme todenneet, että 80 
vuotta on tuskastuttavan pitkä aika antaa met-
sikön kasvaa. Jos metsää kasvatettaisiin 80 vuo-
den asemesta vaikkapa 60 vuotta, vältyttäisiin 
kenties jo useilta niistä lukuisista metsätuholai-
sista, jotka vääjäämättä väijyvät puita lämpene-
vässä Suomessa. Ihmetellä täytyy, että metsien 
kasvattamisessa on vältytty suuremmilta tuhoil-
ta tähän mennessä.

Toisaalta, oikeilla ja oikea-aikaisilla met-
sänhoidollisilla toimenpiteillä jo 40 vuotta on 
aivan riittävä aika puustolle kasvaa terveeksi 
ja elinvoimaiseksi. Olemme vuosikymmenten 
ajan onnistuneesti lisänneet maamme metsien 
kasvua erilaisilla hoitotoimilla, joten miksipä 
emme voisi tehdä samaa vielä tulevaisuudessa-
kin? Eräs kokolailla yksinkertainen keino olisi 
harventaa heti kasvatuksen alkuvaiheessa kaik-
ki kilpaileva puusto pois valittujen laatuyksilöi-
den tieltä ja tämän jälkeen käyttää kaikkia mah-
dollisia lannoitteita – kuten tuhkaa, salpietaria, 
kanankakkaa ja D-vitamiinia – edistämään 
näiden valittujen puuyksilöiden kasvua. Tällä 
tavalla kiertoaika voitaisiin aivan hyvin supistaa 
neljäänkymmeneen vuoteen!

Mutta miksi oikeastaan tyytyisimme 
40 vuoden kiertoaikaan, siinä ajassahan eh-Kuva: Metsäylioppilas 1950
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tii työuransa aloittava virkamies jo eläkkeelle? 
Jos kerran tropiikissakin metsää kasvatetaan 
vain 20–30 vuoden kiertoajoilla, miksei meil-
lä Suomessakin siirryttäisi tehokkaampaan 
metsänkasvatukseen? Maailman edistynein 
metsätalous kykenisi varmasti tarjoamaan kil-
pailukykyisiä ratkaisuehdotuksia 80 vuoden 
kiertoajassa junnaamisen sijaan. Uudistuksen 
jälkeen ei enää esimerkiksi tarvittaisi erityistä 
metsänharvennusammattikuntaa, joka nilk-
kojensa uhalla käy raivaussahaa ja epätasaista 
mätäspintaa uhmaten taistoon ylitiheitä nuoria 
metsiä vastaan. Kehittyvä metsäteollisuus tar-
vitsee yhä enemmän puuraaka-ainetta, mutta 
sellusohjoon taikka lastulevyksi kelpaa aivan 
hyvin totuttua nuorempikin puunrunko. Eihän 
kenelläkään tavallisella palkansaajalla ole sitä 
paitsi varaa ostaa mitään kokopuista esinettä 
saatikka hirsitaloa, mutta lastulevyyn on kai-
killa varaa. Tulevaisuuden talotkin voitaisiin 
kokonaisuudessaan tehdä vain lastulevystä. Jat-
kuvalla rakennusten korjaustarpeella olisi var-
masti työllisyyttä elvyttävä vaikutus!

Kun nyt pääsimme vauhtiin, niin oike-
astaan olisi parempi kehittää tuotteita vieläkin 
nuoremmasta puusta. Korkean jalostusarvon 
tuotteita olisi syytä lähteä kehittämään jo tai-
miaineksesta. Myös metsänomistaja kiinnostuu 
aivan uudella tavalla metsästään, kun tuotto ei 
automaattisesti menekään ainoastaan lasten-
lasten taskuun vaan puukauppatuloihin olisi 
mahdollista päästä käsiksi jo muutamia vuosia 
istutuksen jälkeen. Tosiasiallinen kiertoaika 
voisi nimittäin olla mahdollista, ja syytäkin, 
lyhentää jopa viiteen vuoteen. Tällaiset metrin-
mittaiset taimet olisi helppoa parturoida mai-
semasta eräänlaisilla ruohonleikkureilla ja kul-
jettaa rekka-autoilla suoraan sellukattiloihin. 
Sormenvahvuista taimikkoa voitaisiin kasvattaa 
vuoroviljelynä eri lääneissä niin, että metsäam-
mattikunnalle riittäisi tasaisesti töitä ympäri 
Suomen. Pienikokoista taimiainesta voitaisiin 
viljellä myös kaupunkialueilla esimerkiksi vi-
herkattojen muodossa.

Metsävaratiedon inventointi olisi help-
poa, ja mitä todennäköisimmin suurelta osin 

täysin korvattavissa luotettavalla mallinnuksel-
la, kun metsiköitä ei missään vaiheessa päästet-
täisi eri-ikäistymään, ja kaikki muu mahdolli-
nen ei-toivottu monimuotoisuus pidettäisiin 
minimissään. Toivotun lajimonimuotoisuuden 
takaamiseksi kannattaisi myös hybridipajua ja 
eukalyptusta alkaa viljellä laaja-alaisemmin, 
varsinkin kun kuivuus tulee tulevaisuudessa ro-
kottamaan kuusen menestymistä suomalaisella 
metsämaalla. Taimikoihin totutusti liitetystä 
hirvituhoriskistä päästäisiin myös melko pian 
eroon, sillä koko maiseman kasvaessa metrin-
mittaista puuntainta kaikki hirvet olisi helppoa 
nähdä jo kaukaa, ja ampua pois.

Metsien virkistysarvoista ei kannata olla 
huolissaan, sillä avoin maisema on monen mie-
lestä paljon miellyttävämpi kuin sankka ja läpi-
tunkematon metsä. Taimikko on ympäristönä 
miellyttävän ennalta-arvattava ja turvallinen. 
Vadelmankin voi antaa hallitusti kasvaa alalla 
tuottamassa toivottuja ekosysteemipalveluita. 
Avoimessa maisemassa myös turistit voisivat 
viihtyä paremmin. Vähänlännän puuston pa-
rantaman näkyväisyyden turvin järvinäköala-
tonttejakin olisi mahdollista myydä enemmän, 
ja maan arvoa saataisiin näin kasvatettua.

Niin kuin jo alussa sanoimme, emme 
väitä ratkaisseemme tätä ongelmaa. Olemme 
vain tahtoneet metsätieteilijöille antaa jonkun-
laisen alustuksen, sillä olemme sangen paljon 
viime päivinä ajatelleet tätä asiaa ja toivomme, 
että heillä olisi jotain hyötyä siitä, mitä olemme 
edellä sanoneet.  ■

Teksti on mukaelma Ilmo Lassilan salanimellä 
Tatu Valkonen kirjoittamasta pakinasta ”Keksi-
jät hoi!”, teoksesta Vanhaa viinaa uudessa leilis-
sä (1929).

E s k o  K a r v i n e n
T a r j a  A n t t i l a
A n n a  I s o t a l o
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Haastattelija Maria Selin, koonnut Anna Isotalo, kuva Aleksi Flyktman (H18/K110) 

Uuden professorin haastattelu: 
Jussi Heinonsalo, metsämaatiede

Sä oot ollut töissä aiemmin maatalous- ja 
metsätieteiden tiedekunnalla, metsä- ja 
mikrobiologian osastolla ja Ilmatieteen 
laitoksella. Ja ollut mikrobiologian dosent-
ti.

Joo mikrobiologiasta olen väitellyt, tosiaan 
meidän tiedekunnasta valmistunut ympä-
ristöhoidon koulutusohjelmasta ympäris-
tösuojelutiede pääaineena. En tiedä mikä 
se on nykyään nimeltään, mutta taitaa olla 
eri tiedekuntakin.

Mitä sä olet aiemmin tehnyt?

Olen tutkinut kasvi-mikrobi-vuorovaiku-
tuksia ja hiilen kiertoa. Mä tein graduni 
ja väitöskirjani mykorritsasieniin liittyvis-
tä aiheista. Se on ollut tavallaan sellainen 
keskeinen lähestymistapa mulla melkein 
kaikkiin asioihin.

Hiilenkierto oli jo siinä heti aluksi mu-
kana. Väikkärissä oli toki metsän käsitte-
lyä ja sellaista ja tää myöhempi tutkimus 
on ollut hiiilen kiertoa: sitä miten se hiili 
allokoituu ja kuinka paljon siitä mykorrit-
sat hyödyntää ja miten se vaikuttaa maa-
perän hajotukseen ja muuhun. Tämmöi-

nen kasvi-mikrobi-lähestymistapa tähän 
maaperään.

Aiot varmaan jatkaa samojen asioiden tut-
kimista?

Kun se on se omin ala, niin kyllä se siel-
lä takaraivossa on. Mut kyl mä tässä aika 
pitkään oon tehnyt yhteistyötä eri tahojen 
kanssa, kuten noissa Ilmatieteen laitoksen 
hommissa. Siellä tein kokeellisen puolen 
ihmisenä yhteistyötä mallintajien kanssa. 
Ja myöskin oon tehnyt yhteistyötä maa-
peräkemistien kanssa – kemiahan tähän 
liittyy kans aika paljon. 

Eli ei pelkkää mykorritsaa ole tarkoitus 
jatkaa vaan jotenkin metsämaa ja maa-
perä yleensäkin on niin monipuolinen, 
kompleksi sekotus kaikkea mahdollista, 
ettei yhtä asiaa voi tutkia huomioimatta 
toista. Eli on ollut lähestymistapana tehdä 
porukassa erilaisten ihmisten kanssa työ-
tä, ja yrittää monia asioita samanaikaisesti 
analysoida jotta saadaan kokonaiskäsitys.

Mites oletko hyvin kotiutunut tehtäviin?  
Onko seuraavat tutkimusprojektit ja ra-
hoitushakemukset mielessä? Vai onko vie-
lä vanhoja käynnissä?
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No mulla on aika paljon vielä käynnissä ole-
vaa tutkimusta tuolta peltopuolelta. Mulla 
on nyt useammaksi vuodeksi eteenpäin pel-
tomaan hiilensidontaan liittyviä hankkeita. 
Mutta kyllä tässä rinnalla alkaa uutta. Nyt 
syksyllä alkaa yksi väitöskirjaprojekti, jonka 
tutkimussuunnitelmaa aletaan tässä syys-
kuun alussa muokkaamaan. Kyllä painopiste 
palaa takaisin metsämaahan vähitellen. Uu-
det hankkeet tulevat sitten pääsääntöisesti 
liittymään metsämaahan.

Oletko ollut opettamassa? Taisit olla jo Hyy-
tiälän kenttäkurssilla?

Joo se oli uuden pestin ensimmäinen opetus-
tulikaste. Olin siellä vähän niin kuin avusta-
massa Heljä-Siskoa [Helmisaari], joka oli 
vielä osuuden vetäjä. Innolla odotan kyllä 
opetusta ja perehtymistä niihin asioihin joi-
ta Heljä-Sisko ja Mike [Starr] on opettaneet. 
Kaikki asiat eivät ole oman tutkimusalan 
kautta tuttuja, mutta tietenkin niitä on käsi-
tellyt tässä vuosien aikana eri kanteilta. Mut-
ta siis innokkaana lähden tässä opetustehtä-
viin. Se on mieluinen asia.

Opiskelit ympäristöhoitoa ja -suojelua. Mikä 
sai kiinnostumaan metsästä ja lähtemään 
tutkijaksi?

Hyvä kysymys, hyvä kysymys... 
Jotenkin asia johtaa toiseen. Hannu Il-

vesniemi oli aikoinaan metsämaatieteen 
opettajana, ja hänelle olin kesätöissä muu-
tamana kesänä Hyytiälässä. Olin itseasiassa 
ihan fyysisesti rakentamassa ja kaivamassa 
siellä kuoppia. Sitten mä kävin Skotlannissa 
tutkimusharjoittelussa opintojen aikana, ja 
molemmissa projekteissa aihe alkoi vähitel-
len kiinnostaa. Ja sitten siinä asiat on tulleet 
eteen, esimerkiksi väikkäripaikka tuli gradun 
jälkeen mahdolliseksi. En mä aktiivisesti ole 
valinnut maaperätutkmusta.

Mutta se silti on yhä kiinnostuksen kohde. 
Se on niin perustavanlaatuinen asia kaikelle: 
kasvien kasvulle ja vesien kierrolle. Ja moni-
mutkainen. Siinä riittää näkökulmia ja pohti-
mista loputtomasti. Ehkä haastavuus on yksi 
juttu mikä tekee siitä niin kiinnostavan.

Maaperätutkimukseen mahtuu kaiken-
laista osaajaa. Siellä voi olla puhtaasti kemis-
ti, kasvitieteilijänä juuritutkija, mikrobiologi, 
ilmasto-kasvihuonekaasumittaaja tai vesitut-

A logger’s best friend
www.ponsse.com
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kija. Hirveen paljon mahdollisuuksia. Mua 
kiinnostaa yhdistää näitä kaikkia holistisesti. 
En ole yhden asian superasiantuntija vaan 
linkittäjä. Mun tutkimus perustuu siihen, että 
pyrin katsomaan monia asioita saadakseni 
monipuolisemman kuvan. Tää näkökulma 
tulee sieltä ympäristönsuojelutieteestä, siellä 
opetettiin paljon tällaista monitieteisyyttä. Ja 
se on tässä tutkijan uralla kantanut.

Mitä tulee mieleen, mikä on historian merki-
tys nykypäivälle? Siis metsään liittyen?

Metsässä on hyvä pitää aikajänteet mielessä. 
Ne ovat hitaasti muuttuva ekosysteemi. On 
hyvä katsoa taaksepäin minkälaista on ollut 
aikaisempina aikakausina, ja on hyvä hah-
mottaa, että tänään tehtävää päätöstä voi ar-
vioida vasta tulevaisuudessa. 

Historia on maankäyttöasioissa hyvin tär-
keä, ja on hyvä ymmärtää mikä on johtanut 
toimintaan minäkin aikakautena, ja että toi-
minnan jäljet näkyvät vasta viiveellä. Yleises-
ti on hyvä arvostaa historiaa, että tiedetään 
miksi ollaan päädytty nykyiseen tilanteeseen.  
 ■



EI MIKÄÄN KANANLENTO –
HAASTATTELUSSA 

KALLE TIHVERÄINEN

Esko Karvinen, Tarja Anttila ja Anna Isotalo:

Kalle Tihveräinen vastaa Metsäyliop-
pilaan toimittajan kädenpuristukseen 
varmalla ja tiukalla otteella. Hän katsoo 
suoraan silmiin, nyökkää napakasti ja 
osoittaa sen jälkeen tuolia työpöytänsä 
edessä: ”Olkaa hyvä ja istuutukaa.”

Kananlennon toimitusjohtaja Tihve-
räinen istuu työhuoneessaan Helsingin 
Bulevardilla. Hän suostui antamaan 
lyhyen haastattelun, vaikka onkin erit-
täin kiireinen mies. Puhelin ehtii soida 
useamman kerran haastattelun aikana, 
mutta hän napauttaa äänen aina kii-
reesti pois. ”En halua keskeyttää kes-
kusteluamme”, hän toteaa virne naa-
mallaan. Metsäalalla Kalle Tihveräinen 
on tätä nykyä tunnettu nimi, mutta 
kuten useimpien menestystarinoiden 
kohdalla, hänenkin alkutaipaleensa oli 
kaikkea muuta kuin ruusuinen. 90-lu-

vun lamavuodet eivät tarjonneet pa-
rasta mahdollista kasvuturvetta uusille 
innovaatioille.

Hypermarketin tarjouslaarista hankitut, 
joskin toivottavasti äkkinäisen silmään 
hintavilta vaikuttaneet kengät kastuivat 
parkkipaikan loskassa. Moni ruutu oli 
tyhjillään, ihmiset kodeissaan, varhai-
simmat ehkä jo lähikapakan nurkassa. 
Tihveräinen ei kuitenkaan antanut ai-
kojen ankeuden päästä ihon alle, sillä 
hänellä oli visio: voisiko metsänomis-
tajille tuottaa ennennäkemättömän ek-
saktia metsävaratietoa, mutta samalla 
välttyä ikäviltä ja hitailta maastotöiltä? 
”Ymmärsin, että minun pitää toimia 
heti, tai joku muu tarttuu pian samaan 
ideaan”, Tihveräinen selventää painok-
kaasti nostaen etusormensa pystyyn 
kuin sanojensa vakuudeksi. 

Tihveräinen toimi kurssitoverinsa Sa-
muel Väsyn kanssa opiskeluaikoinaan 
lukemattomat kerrat assistenttina Hyy-
tiälän monenkirjavilla kenttäkursseilla. 
Juuri siellä, harjoitusten ja maastoras-
tien vetämisen lomassa puiden huoju-
via latvoja pehmeältä metsänpohjalta 
käsin katsellessaan heidän visionsa 
tarkempi muoto alkoi hahmottua: entä 
jos katsoisikin ylhäältäpäin? Eikä pel-
kästään ilmakuvista, vaan jotenkin tar-
kemmin. Samoihin aikoihin yliopisto 
järjesti suuren innovaatiokilpailun, jo-
hon osallistuvat opiskelijaryhmät pääsi-
sivät tutustumaan useiden eri tutkimus-
ryhmien hyödyntämään viimeisimpään 
teknologiaan. Tihveräinen ja Väsy ym-
märsivät tilaisuutensa tulleen, hank-
kivat kampuksen kellarista toimitilan, 
ja kokosivat ympärilleen muutamista 
terävistä forsteista koostuvan joukkion. 

Kuva: Metsäylioppilas 1988
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Ei sitä silloin tietenkään vielä tiedetty, 
että jo joitakin vuosia myöhemmin he 
tulisivat muodostamaan Kananlento 
Oy Ab:n johtoryhmän.

Loisteputket särisivät kellertävää va-
loaan valkeille lastulevypinnoille. Kah-
vinkeitin roplotti keittokomerossa ja 
koneistoon kiinni palaneen kahviras-
van käry hulmusi koko tilaan. ”Ainakin 
homeen haju peittyi hetkeksi!”, Tihve-
räinen naurahtaa sydämellisesti. Puhe-
linten hälytysäänet hallitsivat matalan 
toimistohuoneen ilmatilaa, ja keskus-
telut lomittuivat keskenään: ”Joo, Timo 
hoitaa sen siihen mennessä. Otetaan 
ohjelma korpulla neukkarin tietoko-
neelle ja katsotaan sitten. Roger.” Päivän 
päätteeksi parkkipaikalla oli aina yhtä 
pimeää kuin aamullakin. Katulampuis-
ta karkaava valo värjäsi pilviin maail-
manlopun värit. ”Hyytiälän taivas oli 
sentään lohdullisen musta”, Tihveräinen 
muistelee silmänurkat aavistuksen ver-
ran kostuen.

Työtunteja säästelemättä syntyi lopulta 
idea laserkeilaimen käytöstä metsävara-
tiedon keräämisessä kätevästi lentoko-
neesta käsin. Ideakilpailun tuomaristo 
sekä taustaverhoissa lymyilleet sijoit-
tajat ymmärsivät nopeasti konseptin 
potentiaalin. ”Saimme sitten yhteyden-
oton taholta, joka haluaa jäädä nimet-
tömäksi. Kutsutaan häntä nyt vaikka 
Kummisedäksi. Hänen avustuksellaan 
saimme hankituksi kaikki pelit ja veh-
keet idean viemiseksi käytäntöön. Ei 
siinä enää kauheasti opinnoille jäänyt 
aikaa, vaikka kovasti kaverit minua il-
moittivatkin mukaan tentteihin”, Tih-
veräinen kertoilee ja päättää lauseensa 
poikamaiseen silmäniskuun.  

Sittemmin Kalle Tihveräinen on anta-
nut yrityksen johdossa tilaa nuorem-
milleen ja toimii itse enää johtokunnan 
jäsenenä ja neuvonantajana. Neuvotta-
vaa riittääkin, sillä yrityksellä on uusia 
kunnianhimoisia suunnitelmia: ”Ke-
hitämme nyt seuraavaksi ohjelmiston, 
joka lähettää drooneja omatoimisesti 
matkaan tekemään leimikonsuunnit-

telut, monitoroimaan erityiset luon-
toarvot metsäkohteilta, tarkastamaan 
korjuujäljen, inventoimaan taimikot, eli 
oikeastaan hoitamaan kaiken mitä hak-
kuisiin ja metsänkasvatukseen liittyen 
voikaan olla hoidettavana”, Tihveräinen 
kertoo. ”Parasta tässä on kuitenkin se, 
että droonit myös tarvittaessa hakevat 
lapset päiväkodista, hoitavat kauppaos-
tokset ja pesevät auton vapauttaen sekä 
työ- että vapaa-aikaa kaikelle tärkeäm-
mälle, kuten kansainvälisiin tutkimus-
seminaareihin osallistumiselle sekä 
erityisen arvokkailla metsäkohteilla 
muuten vaan samoilulle!” Tihveräinen 
jatkaa ja puhkeaa hyväntahtoiseen he-
kotukseen. 

Työtehtävien vähentämisen myötä li-
sääntynyt vapaa-aika kuluu kasvipsy-
kologian professuurin hoitamisen ja 
raivauksen merkeissä. ”Lepuutan her-
mojani raivaussaha kädessä”, Tihveräi-
nen toteaa hymyillen. Raivattavaa on-
kin riittämiin, sillä Kalle Tihveräinen 
on Suomen suurin yksityinen metsän-
omistaja.  ■

Lue lisää Kalle Tihveräisestä täältä:

Mikko Havimo, Korpien hurjassa humussa s. 21

Leena Paaskoski, Herrana metsässä s. 141–142

www.metsäkeskus.fi
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TAPIO 
– Metsäntuntija

Tapio on riippumaton, kokenut ja viisas metsäntuntija, 
jonka toiminnan ytimessä ovat metsien moniarvoinen 

hoito ja vastuullinen käyttö sekä työkalujen tarjoaminen 
metsänomistajille ja metsäammattilaisille.
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Tosiaan olen Maria 
Selin ja kirjoitan täl-
lasta juttua Metsäyliop-
pilaaseen. Onko se sulle 
tuttu lehti?

Kuule on kovin tuttu! 
Olen ollut Metsäyliop-
pilaiden hallituksessa 
aikoinaan pari vuotta. 
Taisin olla isäntänäkin. 
Järjestänyt vuosijuhlat 
ja hirvi- ja taimijuhlat. 
Vieläkö semmoisia on?

Kyllä semmosia var-
masti on kun saa taas 
olla.

Niin kyllä joo.

Mä katsoin sun juhla-
luentoa tosta keväältä. 
Siellä puhuit paljon just 
tosta täsmäpuunkor-
juusta. Onko tämä mitä 
aiot tutkia?

Joo se on just kovasti 
tapetilla! Ja oli tälläinen 
onnellinen tilanne, että 
saatiin myös ulkopuo-
lista rahoitusta tähän 
professuuriin, ja voitiin 
aloittaa starttiprojekti, 
jossa on palkattuna 
postdokki! Hän on ira-
nilainen. Erittäin hyvin 
on lähtenyt liikkeelle, 
ja meillä on nyt todella 
mielenkiintoiset pro-
jektit menossa. Vauh-
dikkaasti siis lähtenyt!

*haukuntaa*
 
 
 
Jaaha. Siellä koira pitää 
meteliä.

Sä oot ennen tätä työtä 
ollut Lukessa ja Joen-
suussa hommissa?

Haastattelija Maria Selin Koonnut Anna Isotalo Kuvat Jori Uusitalo

H A A S T A T E L T A V A N A

Jori Uusitalo
metsäteknologian ja 

puunhankinnan logistiikan 
uusi professori

Mähän oon väitellyt 
Helsingin yliopistossa 
95 joulukuussa. Ja mä 
olin postdokkina Jen-
keissä vuoden ja sit-
ten lähdin sieltä lähes 
saman tien Joensuuhun. 
Joensuussa olin mel-
kein seitsemän vuotta, 
ja hoidin siellä puutek-
nologian professuuria, 
metsäteknologian pro-
fessuuria ja puutieteen 
yliassistentin virkoja 
kaikkia määräaikaisena. 

Ja sitten siirryin met-
säntutkimuslaitokseen 
yksikönjohtajaksi Par-
kanoon, ja myöhemmin 
Länsi-Suomen aluejoh-
tajaksi. Sitten kun tuli 
tämä Lukeen yhdisty-
minen, niin olin ryh-
mäpäällikkönä Lukessa, 
ja erityisesti tutkin siellä 
puunkorjuuta. Jossa-
kin vaiheessa rupesin 
pyrkimään pois hallin-
nollisista tehtävistä, ja 
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viimeiset vuodet oli erittäin tutkimuspai-
notteisia, vaikka olinkin ryhmäpäällikön 
tehtävässä. Tätä metsäteknologiaa ja puun-
hankintaa nimenomaan kehitettiin.

Vähän tuntuu että olisi kuin kotiin tullut. 
Että kyllähän tämä kotiyliopisto oli ja tätä 
työikää on semmonen kymmen vuotta, ja 
uskon että mulla on vielä kovasti annetta-
vaa. Kauheen hyvillä mielin tulin, ja olo on 
hyvin motivoitunut kyllä!

Mites muistatko millaista oli olla itse 
opiskelija?

Kyllä täytyy sanoa, että opiskelu oli kivaa 
ja opiskelijaelämä oli kivaa. Mun mielestä 
opetuksen taso on noussut aika hurjasti, 
ja tekemisen taso muutenkin Helsingin 
yliopistossa. Ei voi verrata siihen mistä 
aikoinaan lähdin. Tieteen tekemisen ja 
opetuksen taso on kyllä minusta erittäin 
hyvällä mallilla Helsingin yliopistossa.

Ja mitäs muuta... sit tietenkin nää tek-
niset asiat on muuttuneet valtavasti. Vielä 
silloinkin kun opetin Joensuussa, niin 
tentti-ilmoitukset printattiin ja laitettiin 
ilmoitustaululle, ja kokeisiin vastattiin 

Harrastukset 

- lenkkeily
- veteraanijääkiekko
- padel 
- golf
- mieskuorolaulajat

kirjoittamalla paperille. Se oli aika helppoo 
ja sillä tavalla yksinkertaista. Nää tekniset 
järjestelmät ovat muuttuneet.

Mutta en usko että perusasiat on muut-
tuneet kauheen paljon. Tiedon määrähän 
on lisääntynyt ihan valtavasti. Ehkä tänä 
päivänä entistä tärkeämmässä roolissa on 
sen tiedon jalostaminen ja olennaisten 
asioiden löytäminen. Sen kirkastaminen 
opiskelijoille on hirveen tärkeetä.

Lehti on historia-teemainen. Oisko sulla 
siihen liittyen hienoja ajatuksia?

Historian… Itse kun aloitin tutkimushom-
missa ja tein väitöskirjaa, niin tutustuin sil-
loin aika paljon  20-, 30-, 40- ja 50-luvuilla 
tehtyihin julkaisuihin. Ihan lähtien Cajan-
derista, Nyyssösestä ja muista. Äärim-
mäisen kovia tiedemiehiä olivat. Kun ei 
matemaattisesti asioita pystynyt ratkaise-
maan, niin he joutuivat käyttämään aivo-
jaan. Sitten kun tulivat nämä tietokoneet ja 
enemmän empiirinen tapa tehdä töitä, niin 
on ehkä unohtuneet tällaiset perusprinsii-
pit.  ■

Tutkimusavustaja LenniTalvihakkuukurssilla tammikuussa 1987. Kurssi oli aikoinaan pakollinen metsä-
teknologian opiskelijoille. ”Pakkasta oli kolme viikkoa noin 30 astetta. Jokaiselle 
opiskelijalle oli rajattu oma palsta ja Metsähallitus maksoi jälkikäteen opiskelijoille 
normaalin hakkuutaksan. Ei siitä montaa sataa markkaa kerääntynyt. Aika tiukalla 
olisi perheeni elanto ollut, jos olisin metsurina yrittänyt perheeni elättää.”
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Metsähistorian kurssille  
on kysyntää

N ykyinen metsäkeskustelu on laaja-alaista, 
minkä vuoksi keskusteluun osallistuvilta 
metsäasiantuntijoilta vaaditaan syvällistä 

metsäkentän kokonaisuuden hallintaa. Pelkkä talous-
laskelmien tai metsän ekologian tunteminen ei riitä, jos 
keskustelu on yhteiskunnallista tai ihmisyyteen pureu-
tuvaa. Asiantuntevan keskustelijan täytyy ymmärtää 
myös erilaisten ryhmien arvoja ja tavoitteita metsien 
suhteen.  Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Leena 
Paaskosken mukaan tällaiseen keskusteluun osallis-
tuminen vaatii myös metsäsuhteen ymmärtämistä ja 
historian tajua. Sen vuoksi on pohdittu jo muutama 
vuosi sitten metsätieteiden osaston ja metsämuseo Lus-
ton yhteistyössä järjestettävää metsähistorian kurssia. 
”Kokonaisuutta on mahdoton ymmärtää ilman hyvää 
käsitystä metsiin liittyvästä menneisyydestämme. Koko 
aikajanan hahmottaminen on tärkeää, kun mietimme, 
mitä tulevaisuudessa tulisi tapahtua”, Paaskoski toteaa.

Metsän käsittelyhistoria näkyy vuosikymmenten 
päähän metsän ekologiassa ja samoin tieteessä uudet 
teoriat rakentuvat usein vanhan päälle. Historia on 
siis metsätieteissä hyvin olennainen osa nykypäivää. 
Historiaa opetetaan tälläkin hetkellä osana muita 
kursseja, mutta kurssien historiaosuus on kuitenkin 
usein muutaman PowerPoint-dian mittainen alustus, 
joka juostaan nopeasti läpi ennen kurssin varsinaiseen 

sisältöön siirtymistä. Samalla on yksittäisiä aiheita, joita 
käsitellään runsaasti: esimerkiksi ojituksen historiaa käy-
dään läpi useallakin kurssilla hyvin yksityiskohtaisesti. Eri 
arvomaailmojen heijastumista tieteeseen käsitellään ehkä 
kandin teon yhteydessä tai yritysten markkinoinnin ja eet-
tisen toiminnan kautta, mutta sen vaikutus jää silti usein 
huomiotta. Tällainen historian opetus ei silti juurikaan jätä 
sijaa omille pohdinnoille ja kokonaiskuvan syntymiselle. 
Yhteyksien luominen historian ja nykyhetken välille jää-
kin ohueksi. Nopeasti kerratut vuosiluvut eivät myöskään 
välttämättä paljasta taustoja, ja ihmisten ajatusmaailmaa 
tekojen taustalla. Jotta historiaa voidaan ymmärtää oikein 
ja sen oppeja soveltaa myös nykymaailmaan, tulee tun-
tea myös ihmisten ajatukset tapahtumien taustalla. 

Metsä kulttuuriympäristönä voi kuulostaa akatee-
miselta teorialta tai henkimaailman asialta, mutta 
todellisuudessa se vaikuttaa jokaisen metsänhoitajan arkeen. 
Hakkuusuunnitelmissa on huomioitava metsissä piiles-
kelevät muinaismuistot, metsäsuunnitelman teko vaatii 
asiakkaan toiveiden kuuntelemista ja tutkijat joutuvat puun-
tuotannon kestävyyttä arvioidessaan ottamaan huomioon 
myös vaikutukset muihin elinkeinoihin ja virkistyskäyttöön.

Jos metsähistorian kurssi järjestettäisiin, voisi siihen ottaa 
mallia myös muiden osastojen opetuksesta. Helsingin yli-
opiston biologian kandiohjelmassa järjestetään biologian 
historian kurssi, jonka tavoitteet ovat hyvin samankal-
taisia kuin Luston suunnittelemalla kurssilla. Biologien 
kurssilla painotus on etenkin tieteenalan kehityksessä.

Alue- ja kulttuuritutkimuksen maisteriohjelmaan kuuluva 
kurssi Globaali ympäristöhistoria puolestaan käsittelee 
muun muassa alkuperäiskansojen ja ympäristön suhdetta, 
luonnonvarojen hyödyntämisen ja luonnonsuojelun mah-
dollisuuksia ja ongelmia, sekä modernin ympäristöpolitiikan 
syntyä. Monet esitellyt aiheet ovat myös metsäalalla erittäin 
oleellisia kysymyksiä, mutta kyseisen kurssin opetuksessa 
ei huomioida erityisesti Suomen metsien näkökulmaa.

Ajatus metsähistorian kurssista on syntynyt jo useita vuo-
sia sitten, ja noin neljä vuotta sitten sitä on luonnosteltu 
melko tarkastikin. Kurssia ovat olleet pohtimassa Paaskos-
ken kanssa metsätieteiden osaston Pasi Puttonen (H75/ 
K67) ja kollegoita kulttuurintutkimuksen alalta, mutta 
käytännön toteutus puuttuu vielä. Suunniteltu kurssi ei pel-
kästään kertaisi metsien historiaa, vaan toisi metsätieteiden 

Teksti: Venla Luttinen

Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski
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opetukseen lisää monitieteisyyttä 
tutustuttamalla opiskelijat eri 
tieteenalojen kysymyksiin ja 
menetelmiin, kuten yhteiskunta-
tieteen ja historian tutkimukseen. 
Käytännölliset opetusmenetel-
mät, vierailevat luennoitsijat ja 
omat projektit voisivat tehdä 
kurssista soveltavan ja auttaa 
hyödyntämään opittua myös työ-
elämässä. Kurssiin olisi helppo 
liittää myös opintoretki Lustoon. 
Luonnosteltuun sisältöön kuu-
luisivat osiot metsäkulttuurista, 
metsien merkityksestä suomalai-
sen yhteiskunnan historiassa sekä 
suomalaisesta metsäsuhteesta.

Lopulta on myös opiskelijoista 
itsestään kiinni, kaivataanko uutta 
kurssia. Sille vaikuttaa kuitenkin 
myös metsäylioppilaiden kes-
kuudessa olevan tilausta, ja myös 
aiemmat  monitieteiset  kurssit 
ovat osoittautuneet suosituiksi.   ■ 

Metsäylioppilaita Luston Metsäsuhdetyöpajassa 2017. Kuva: Lusto.



Valtakunnan metsien inventointi, kansanomaisesti VMI, täytti tänä vuonna 100 vuotta. Komeaa tasa-
lukua juhlistamaan kutsuttiin valtaisa joukko mittausten parissa työskennelleitä eri vuosikymmeniltä. 
Silminnäkijähavaintojen mukaan kyseessä ei ollut mikään lähipiirin bakkanaali vaan paikalle todettiin 
saapuneen jopa 100 henkeä.

Juhlat saivat jännittävän käänteen, kun pitkäaikaisimmat maastotyöntekijät saivat ansaitun palkintonsa. 
Palkinnoksi paljastui klassisen harmaa neulepipo, jossa on käännetty laita. Myssyn muhkeus herätti 
erityistä huomiota. ”Olen obsessoitunut”, ällistyksestä vähäsanaiseksi äitynyt tyylitoimittajamme toteaa.

Tiedettävästi juhlat jatkuivat aina yön pikkutunneille asti. Reportaasia ei puolenyön jälkeisistä tapah-
tumista juuri ole saatavilla, mutta on huhuttu juhlien jatkuneen joidenkin toimesta jopa kolmeen asti. 
”Oli siellä joku niin puissaan että tuskin olisi nähnyt edes Lukea”, kutsuvieraat kikattavat. 

YLLÄTYSWAU! VMI:N KONKARIMITTAAJAT 
PALKITTIIN – "OLEN OBSESSOITUNUT"

Kirjoittaneet: Velli Silonen, Venla Luttinen, Sini Salko, Esko Karvinen, Anna Isotalo
Kuva: Laura Jaakkola

Iso kiitos kaikille lehden julkai-
sun mahdollistaneille!

Ajattelin päätoimittajana, että 
lehden tekoon kannattaa ryhtyä, 
jos tiimiinsä saa Esko Karvisen, 
Sini Salkon ja Johanna Tuvialan. 
Heidät sain, mutta myöskin muu 
tiimi on osoittautunut (vihreää) 
kultaa kalliimmaksi.

Erityiskiitos taittajille 
erityistaitosta!

AI
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Tänä päivänä tuki metsien ja ihmisten hyväksi on vuosittain 
lähes 2 miljoonaa euroa.

Tutustu apurahahakuun osoitteessa:
www.mmsaatio.fi/apurahat

Metsätyötä tuettiin 1940-luvulla

TEHOPAKKAUKSIN




