
  Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry           Jäsentiedote  3. / 2019

Hyvät jäsenet!

     Metsän kasvun vuosi on hyvässä vauhdissa. Lämmin kevät joudutti puidenkin kasvuunlähtöä. 

Toivotaan, ettei kesästä tule edellisen vuoden kaltainen kuiva ja kovin helteinen, jotta muun muassa 

kirjanpainajat eivät piinaisi metsiämme suuressa määrin. 

     

     Yhdistyksemme toiminta on käynnistynyt monipuolisesti kuten jo aikaisemmissa viesteissäkin on  

kerrottu. Tammikuussa oli Suomen metsäkeskuksen isännöimä näyttävä Polvelta Toiselle messu-

tapahtuma Sibeliustalossa Lahdessa monipuolisine esitelmineen ja eri näytteilleasettaja-osastoineen. Me

Päijät-Hämeen Metsänomistajat edustimme omalla osastollamme ja kerroimme  yhdistyksestämme ja  

toiminnastamme.

      Maaliskuun vuosikokouksen yhteydessä oli paitsi vuosikokousasioita niin mielenkiintoiset luennot.

Päijät-Hämeen Osuuspankin asiakkuuspäällikkö, maa- ja metsätalousasiantuntija Turo Inkiläinen kertoi 

metsien vakuutusasioista. Suomen Metsäkeskuksen eteläisen palvelualueen  metsätilarakenteen 

asiantuntija, projektipäällikkö Jukka Matilainen puolestaan luennoi metsälahjavähennysasioista.

     Painavaa asiaa metsistä kuultiin jälleen ryhmäwebinaaritilaisuudessa toukokuun alussa ja 

omakohtaisesti metsällisiin kysymyksiin perehtyivät yhdistyksemme metsätaitoilijat perinteisessä 

Etämetsänomistajien Liiton valtakunnallisessa metsätaitokisassa Lammin Evolla.

RYHMÄWEBINAARITILAISUUS  7.5.2019

     Etämetsänomistajien Liitto, Suomen Osuuspankki ja Metsä Group sopivat keskenään jälleen tänä 

vuonna ryhmäwebinaaritilaisuuksien järjestämisestä. Viime vuonna vastaava tilaisuus toteutettiin 

muutamssa Liiton yhdistyksessä. Tänä vuonna myös me Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry olimme 

mukana tapahtumassa. Tilaisuus järjestettiin Päijät-Hämeen Osuuspankin Lahden konttorin tiloissa 

tiistaina 7.5.2019.

    Tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Korpela toivottaen kuulijat tarvetulleiksi ja 

kertoen yhdistyksen tuoreet kuulumiset. Osuuspankin puheenvuoron jälkeen oli varsinainen webinaari 

aiheena ”Päämäärätietoinen metsätalous”. Aiheesta luennoi asiantuntija Arto Koistinen Tapio OY:sta. 

Luento keskittyi seuraaviin pääaiheisiin; 

� Metsänkasvatusta valtavirran mukaan toimimalla vai omien tavoitteiden mukaan?

� Tavoitteiden asettaminen oman metsän käyttöön ja niiden vienti käytäntöön

� Työkaluja päämäärätietoiseen metsätalouteen

     Luennon jälkeen oli mahdollisuus esittää luennoitsijalle ja muille Tapion asiantuntijoille kysymyksiä

aiheisiin liittyen skypen välityksellä.

     Metsä Groupin puheenvuoron käytti metsäasiantuntija Jarmo Pokki, joka kertoi metsäomaisuuden 

hoidosta ja Metsäliiton tarjoamista palveluista, joita jäsenet voivat halutessaan hyödyntää. 

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN  LIITON   SM - METSÄTAITOILUT  EVOLLA  18.5.2019 

    Perinteiset Etämetsänomistajien Liitto ry:n  valtakunnalliset suomenmestaruus-metsätaitokilpailut 

olivat Hämeenlinnan Lammilla lauantaina18.5.2019,  Evon Hämeen ammattikorkeakoulun opetus- ja 

tutkimuskeskuksen alueella.  Metsätaitokisan  suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi  hallituksemme 

jäsen Matti Mäkiaho  Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa.    

Metsätaitokisa perustuu silmävaraiseen arviointiin, muita apuvälineitä kuin relaskooppi  ja kasvikirja

ei sallittu.



      Kaikkiaan metsätaidon kilpailussa oli viisitoista erilaista  tehtävää maastossa: 1) Puun / puuston iän 

arviointi, 2) Puun pituus, 3) Metsän käsittelytoimenpide seuraavan viiden vuoden aikana,

 4) Kasvupaikkatyyppi, 5) Puuston pohjapinta-ala m2/ha, 6) Yksittäisen puun läpimitta 1,3 metrin 

korkeudelta cm, 7) Metsikön kehitysluokka, 8) Etäisyys yksittäisestä puusta metreinä, 9) Runkoluku 

kpl/ha, 10) Puuston kokonaistilavuus kuorineen m3/ha, 11) Yksittäisen puun tilavuus kuorineen m3, 

 12) puuston kasvu m3/ha/v, 13) Onko kyseessä metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö? 

14) Puuvaurion/puustovaurion aiheuttaja ja 15) Mikä kasvi? - Kasvina oli tällä kertaa  karpalo, jota 

kaikki kisaajat eivät välttämättä tunnistaneet. Marjat toki olisivat helpottaneet asiaa....

    Yhdistystämme edusti  SM-kisoissa ansiokkaasti kymmenen (10) osallistujaa kolmena eri  

joukkueena.  Joukkueistamme kokonaisuutena menestynein oli kokoonpano; Hannele Airola,  Tapio 

Airola  ja  Erkki Silvennoinen.  He olivat joukkuekisan kolmansia saaden pronssimitalit. Menestyneen 

joukkueemme jäsen Tapio Airola oli koko kisan ja samalla miesten sarjan  voittaja parhaalla 

pistemäärällä saaden kultamitalin kaulaansa. Hyvänä kakkosena ja hopeamitalistina oli Erkki 

Silvennoinen.  Sydämelliset onnittelut menestyksestä!   Muut taitokisaan osallistuneet olivat  Erkki 

Hannula,  Heikki Kaitila, Jonna Kalliokoski,  Maire Kalliokoski,  Pertti Mäkinen, Ville Salonen,  ja  

Esko Uusi-Simola.  Onnittelut kaikille osallistujille! - Ja tärkeintähän ei ole voitto vaan  jalo kilpa!

     Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille, sekä kilpailuvastaaville että  itse kisailijoille!!

     Tarkemmin kilpailun vastauksista ja yksittäisten kilpailijoiden tuloksista voi lukea sivustolta

     www.etametsanomistaja.fi / uutiset

KESÄRETKI  LUUMÄELLE  JA  LEMILLE  26.6.2019

     26.6.2019  keskiviikkona Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n kesäretki suuntautuu Luumäelle ja 

Lemille. Aamupäivän vierailukohteina ovat pellettitehdas Deletec Oy ja Salpalinja punkkereineen 

Luumäellä. Lemin Säräpirtillä nautitun lounaan jälkeen tutustumme iltapäivällä vielä Lemin kuuluun 

puukirkkoon. 

 

     Pelletti.  Puupellettitehtaita on Suomessa muutama kymmenen (suurimpana Vapo), jotka ovat 

sijoittuneet tasaisesti eri puolille maata lähinnä puunjalostustehtaiden yhteyteen tai läheisyyteen. 

Pellettejä valmistetaan pääasiassa teollisuuden sivutuotteista kuten purusta ja kutterinlastusta. Raaka-

ainepohjaa voidaan laajentaa myös esimerkiksi rankapuihin, turpeeseen tai ruokohelpeen. 

     Deletec Oy on kotimainen perheyritys ja yksi  Suomen suurimmista puupelletin tuottajista. 

Nykyaikainen tuotantolaitos sijaitsee Luumäellä, hyvien logistiikkayhteyksien varrella.

     Puupelletti on uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä polttoainetta, puhdasta bioenergiaa. Sillä voidaan 

korvata fossiilisten polttoaineiden kuten esimerkiksi öljyn, maakaasun ja kivihiilen käyttöä. Puupellettiä

voidaan käyttää lämmitykseen alue- ja kaukolämpölaitoksissa, talo- ja kiinteistöyhtiöissä, pientalojen 

lämmityksessä sekä lämmön ja sähkön tuotantolaitoksissa. Puupelletissä on korkea energiasisältö ja se 

on tehokas polttoaine. Tonni puupellettiä vastaa lämpöarvoltaan noin 1,5 tonnia puuta ja noin 500  litraa

öljyä. - Kelpaapa puupelletti myös esimerkiksi kotikissojen käymälämateriaaliksikin!

     Salpalinja.  Suomen itärajaa myötäilee linnoiteketju Salpalinja, joka rakennettiin vuosien 1940-41 ja

-44 aikana. Puolustuslinjan tarkoituksena oli suojella Suomea vihollisen, silloisen Neuvostoliiton, 

hyökkäystä vastaa. Salpalinjan rakenteita on  Suomenlahdelta Lappiin asti. Vahvimmin linnoitettiin 

Suomenlahden ja Luumäen Kivijärven välinen osuus. Siitä ylöspäin linnoitettiin vesistöjen kannakset ja 

tärkeimmät tieyhteydet. Rauha solmittiin ennen kuin taistelut ehtivät Salpalinjalle asti ja siksi linnoitteet

ovat säilyneet tähän päivään asti. 

     Nyt Salpalinja on meille muistomerkki viime sodista ja se on verrattavissa muihin eurooppalaisiin 

II maailmansodan linnoitteisiin. Luumäki on yksi vahvimmin linnoitettuja paikkakuntia.

     Lemin särä. Särä on lampaasta ja perunasta leivinuunissa pitkään hauduttamalla valmistettu 

eteläkarjalainen perinneruoka, jota on valmistettu perimätiedon mukaan jo ainakin tuhat vuotta. 

Ainoana mausteena käytetään suolaa. Ennen perunan saapumista Eurooppaan on särässä käytetty jotain 



muuta kuten esimerkiksi naurista. Lihan kypsennyksen loppuvaiheessa paistokaukaloon lisätään 

kuorittuja, keitettyjä perunoita. Särän kanssa tarjotaan tyypillisesti ohrarieskaa, kotikaljaa ja vettä. 

Jälkiruuaksi Lemin Säräpirtissä tarjoillaan perinteisesti makeaa rusinasoppaa. 

     Ruuan nimi tulee valmistamisessa käytetystä koivupuisesta puukaukalosta, jota kutsutaan nimellä 

särä. Uunin arinalla kaukalon alla pidetään leppäpuisia pulikoita paistamisen ajan. Koivupuinen kaukalo

kestää kuumuutta muutaman paistokerran ajan, ennen kuin se on vaihdettava uuteen. 

     Lemin kunta on tunnettu särästä. Lemin särä valittiin vuonna 1972 yhdeksi Suomen Seitsemästä 

matkailuihmeestä  Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Matkailuliiton ja Finnairin järjestämässä 

valtakunnallisessa kilpailussa. 

  

     Lemin kirkko.  Lemin kirkko on Lemillä sijaitseva Juhana Salosen vuonna 1786 rakentama 

tasavartinen ristikirkko. Kirkko on rakennustaiteellisesti merkittävimpiä suomalaisia puukirkkoja. 

Rakennustaiteellisesti Lemin kirkko on jopa yksi koko Euroopan merkittävimmistä puukirkoista.

     Rakennus on ristivarsistaan kapeneva itäsuomalaisen puukirkkotyylin edustaja. Lisäksi kirkkosalia 

kattaa upea kolmiapilaholvaus. Sideparrut on jätetty näkyviin. Kirkon pinta-ala on 495 neliömetriä ja 

siinä on istumapaikkoja noin 600 ihmiselle. Kirkkoa on korjattu vuosina 1874,1926 ja 1969. Vuonna 

1950 uusittiin katon paanutus ja vuonna 1967 tehtiin  kirkon entisöintityöt Juha Leiviskän johdolla.

     Saarnatuoli on vuodelta 1754, entisöity 1979.  Alttaritaulun Ristiinnaulittu on maalannut lemiläinen 

taiteilija Antti Muukka vuonna 1926. Erillinen kahdeksankulmainen kolminivelinen kellotapuli on 

rakennettu 1821, mutta se paloi 1918 ja rakennettiin entiseen muotoonsa 1936. Tapulissa on kaksi 

venäläistä kelloa.

ALUSTAVA  RETKIAIKATAULU,  keskiviikko   26.6.2019  – oikeudet muutoksiin pidätetään

Klo  7.30            Lähtö Lahdesta Marolankadun turistipysäkiltä  

     8.40 -9.10     Aamukahvit  ABC-huoltamo, Lentoportintie 3, 45410 UTTI

n.  9.45-11.15     Pellettitehdas Deletec Oy, Puukyläntie 22, 54500 TAAVETTI.  Tutustuminen

                           tuotantolaitokseen  oppaan johdolla; johtaja Tuomo Salonen.                          

n. 11.30-12.20    Salpalinja, Luumäki. Tutustuminen linnoitukseen ja punkkereihin. Oppaana

                           Heli Huotari.

    13.00-14.15    Lounas Lemin Säräpirtti Kippurasarvi, Rantatie 1, 54710 LEMI .

    14.15-14.45   Opastettu tutustuminen Lemin puukirkkoon, Iitiäntie 1, LEMI.

n. 15.45-16.15    Iltapäiväkahvit  ABC-huoltamo, UTTI, mikäli halutaan (omalla kustannuksella)

noin 17.15          Paluu Lahteen   

Ilmoittautuminen  retkelle joko puheenjohtajalle tai sihteerille 20.6.2019  mennessä, joko puhelimitse 

tai sähköpostitse. - Retken hinta on jäsenille 50  €  ja ei-jäsenille 60  €.  -  Retki  maksetaan 24.6.2019 

mennessä  yhdistyksen tilille: FI92 5611 3320 0479 66    
       
             Tervetuloa  mukaan  retkelle nauttimaan asiaohjelmasta  ja  kesäpäivästä ! 

   ANIANPELLON  MARKKINAT  ASIKKALASSA  9.-10.8.2019

     Me Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry olemme jo vuosia osallistuneet Anianpellon markkinoille 

Asikkalan Kalmarinrannassa, niin tänäkin vuonna. 

     Osastollamme kerromme toiminnastamme sekä järjestämme perinteisen ”kävynheittokisan”, jonka 

parhaille heittäjille jaetaan mitalit kaulaan. - Kävynheittokisan vastuuhenkilönä toimii yhdistyksemme 

hallituksen jäsen Pekka Niemelä. Muita liikuntamuotoja ovat muun muassa; markkinajuoksu ja 

klapinhakkuukilpailu.  - Tulkaa joukolla mukaan ja tuokaa ystäviännekin! 

PUUMARKKINAT  vetävät hyvin, joskaan ei niin vilkkaana kuin viime vuonna vastaavaan aikaan -  

ja hinta on kohtalainen. Kauppa käy, vaikka etenkin Itä-Suomessa markkinoille on tullut myös 

”pakkoleimikoita” myrskytuhojen ja lumenpainamien jäljiltä.




