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Ankkurin tyrnitilalla 
marjat jalostetaan 
tuotteiksi, 
kuten hilloksi ja 
marmeladiksi.

•  Kannen kuvat: Jaakko Kilpiäinen, Helena Anttila-Lindeman ja Markku Pulkkinen.. 
•  Seuraava Maatilan Pellervo ilmestyy 6.2. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 15.1.
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Mauri Anttila pitää 
harvennushakkuista. Työ 
on mielenkiintoista ja 
palkitsevaa.
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Valtra on tärkeä 
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vientituote.
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Lajikkeen valinnassa 
kannattaa huomioida 

viljelyvarmuus.

Varastojen vuokraus on hyvä 
liitännäiselinkeino maatiloille, Jussi 
Hanhilahti kertoo.
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TOIMITUS

S
uomalaista metsänkasvatustapaa voi luonnehtia menes-
tystarinaksi. Puuston vuosittainen kasvu on ponnahta-
nut 1960-luvun alun 50 miljoonasta kuutiosta nykyiseen 
108  miljoonaan kuutioon. Puuntuotoksen kehittymiseen 

ovat vaikuttaneet merkittävästi vajaatuottoisten metsien uudistami-
nen ja siirtyminen harsintametsätaloudesta tasaikäiskasvatukseen, 
mutta osansa on myös ilmaston lämpenemisellä, ojituksella sekä 
metsäpuiden siemenjalostuksella.

Vaikka metsät kasvavat hyvin, huolenaiheitakin riittää. Yksi niis-
tä on puulajiston yksipuolistuminen. Etenkin eteläsuomalaiset met-
sät kuusettuvat vauhdilla. Hirvieläintuhojen pelossa kuusta istutetaan 
myös sille sopimattomille paikoille ja koivunviljely on käynyt harvinai-
seksi. Laadukkaasta koivutukista on jo pulaa Etelä-Suomessa (s. 52).

Tässä lehdessä kerromme koivun kasvattamisesta ja sen moni-
puolistuvista käyttökohteista. Huonekaluteollisuuden ja design-tuottei-
den lisäksi koivua käytetään esimerkiksi pakettiautojen sisustamisessa. 
Koivulla on hyvä tulevaisuus, sillä uusiutuvien, puupohjaisten tuotteiden 
kysyntä jatkaa kasvuaan.

Koivua kaipaa myös metsäluonto. Juurikäävän saastuttamissa 
eteläsuomalaisissa kuusikoissa vitsauksesta voitaisiin päästä tai aina-
kin vähentää sen aiheuttamaa lahoisuutta vaihtamalla puulaji koivuun 
tai suosimalla runsasta koivusekoitusta.

Keskilämpötilan nousu tuo mukanaan uusia, arvaamattomia uh-
kia, kuten Pohjois- ja Keski-Euroopan laajat kaarnakuoriaistuhot jo 
osoittavat (s. 50). Parasta varautumista mahdollisiin tuhoihin on suo-
sia monipuolista, vähintään kahden tai kolmen puulajin metsikköra-
kennetta. Viisi vuotta sitten uudistunut metsälaki antaa metsänhoi-
toon aiempaa vapaammat kädet ja korostaa monimuotoisuutta. Met-
sänomistaja voi suosia muun muassa sekametsiköitä ja jättää riista-
tiheiköitä.

Vaikka metsän eteen tehty työ palkitaan vasta vuosikymmenien 
kulut tua, metsää ei kannata jättää oman onnensa nojaan, vaan ta-
voitella elinvoimaista puustoa. Hyvin kasvava, terve puusto on kes-
tävämpi tauteja ja tuulia vastaan, sitoo hiiltä ja aikanaan lihottaa met-
sänomistajan tilipussia.

Marja Heikkilä
Toimittaja


