
   Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry     Jäsentiedote   2021

Hyvät jäsenet!

    Vuosi 2021 on jo kääntynyt syksyyn.  Kesä oli vaihteleva säiden suhteen. Kovia 
kesätuuliakin oli metsää kaatavine myrskyineen. Toivoa sopii, että metsätuhot jäisivät 
mahdollisimman pieniksi loppu vuodesta.  Märkä  maa ei juuri anna turvaa puiden juuristolle. 

    Yhteiskunnan toimintaa ja kokouskäytäntöjä on säädelty valtioneuvoston toimesta  paitsi viime 
vuonna 2020 niin osin tänäkin vuonna, varsinkin kuluneena keväänä. Olemme sihteerimme kanssa 
seuranneet tiiviisti koronatiedotteita edelleen. Vaikka kokouskäytäntöjä  höllennettiinkin osallistujien 
lukumäärän suhteen kesällä, niin  silti on kehotettu välttämään kaikkea tarpeetonta kokoontumista. 
Erityisesti varttuneemman väen tulisi välttää joukkokokoontumisia. - Ei ole myöskään varmuutta, onko 
kaksi rokotuskertaa riittävä määrä koronalta suojautumiseen vai tarvitaanko ikääntyvälle väestölle ja 
muillekin riskiryhmäläisille vielä kolmas rokotuskerta.

    Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry piti vuosikokouksensa  keskiviikkona  30.6.2021  Huovilan 
puistossa  Kärkölässä. Kokouskutsu oli kaikille jäsenillemme postitse tulleessa Etämetsänomistaja-
lehdessä.  Kokoukseen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Huovilan puistoon. Huovilan puisto on 
Kärkölässä sijaitseva englantilaistyylinen maisemapuisto, jonka perusti vuoden 1900 tienoilla Huovilan 
ratsutilan omistanut ja Hämeen läänin ylimetsänhoitajanakin toiminut insinööri Carl Constantin Collin.
     Puistomestari Jukka Koponen kertoi vuosikokoukseen osallituneille puiston kasvillisuudesta sekä 
puiston ja omistajasuvun  monivaiheisesta ja värikkäästä  historiasta. Puisto on entisöity 1990-luvun 
lopulla  lähelle alkuperäistä loistoaan. Alkuperäisistä rakennuksista ei ole kuitenkaan paljoa jäljellä; 
vain  sauna, puistonvartijan talo sekä savesta ja kanervistakin rakennettu työväen asumus. Alkuaan 
Huovilassa oli myös oma saha, suuri navetta rotukarjalle ja uusi talouskeskuskin oli rakenteilla. 
Rakentaminen keskeytettiin 1912. Nyt nähtävillä ovat vielä perustuksen kivirauniot.  Puisto oli jo 
alkujaan ihmetystä herättänyt nähtävyys. Sitä kutsuttiin  myös nimellä  ”Kärkölän Monrepo”. - 
Tutustumisen arvoinen paikka on vielä tänäkin päivänä!

     Vuosikokouksessa  valittiin puheenjohtajana  jatkamaan metsänhoitaja, maaseutuyrittäjä  
Liisa  Korpela  Kärkölästä. 
-    Muina hallituksen jäseninä jatkavat  MTI  Matti  Mäkiaho  Asikkalasta, hallintotieteiden kandidaattti 
Pekka  Niemelä  Lahdesta ja  etämetsänomistajat  Mirja Salminen  sekä Riitta Ojala Lahdesta.  Riitta
Ojala on myös yhdistyksen sihteeri / rahastonhoitaja. Varajäseninä jatkavat etämetsänomistajat  
Juhani  Honkaniemi  Lahdesta ja  Heikki Olkkonen  Heinolasta.

 Vuosikokous  päätti  vuoden 2021  jäsenmaksuksi  30 euroa / jäsen  ja perhe- ja 
kannattaja- jäsenet 40 euroa / perhe  hallituksen esityksen mukaan.  Yhdistyksemme 
hallitus ei omassa kokouksessaan alkuvuonna 2021 esittänyt vuosikokouksen 
päätettäväksi  muutoksia vuoden 2021 jäsenmaksuihin. 

      Etämetsänomistajien Liitto ry piti vuosikokouksensa  27.3.2021. Liisa Korpela tuli valituksi Liiton 
hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi. Samoin hänet valittiin jatkamaan hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa  edelleen Etämetsänomistajien Liiton edustajana  METSO-seurantatyöryhmän jäsenenä 
(METSO= Etelä-Suomen metsien vapaaehtoinen suojeluohjelma). Liisa Korpela on kirjoittanut 
METSO-ohjelmasta Etämetsänomistaja-lehteen syksyllä 2019 sekä vuoden 2021 keväällä HELMI-
ohjelmasta. Olemme toimineet  METSO-ohjelman säilyttämisen puolesta. Se on täysin vapaaehtoinen 
metsien suojeluohjelma. Yhteiskunnan ei tulisi puuttua liian kovalla kädellä talousmetsien suojeluun. 
Terve hyvin hoidettu metsä toimii myös hiilen sitojana paremmin kuin ylitiheä ryteikkö. - Vielä 
vähemmän asian tulisi kuulua EU:lle!  Alkuperäisen sopimuksen mukaan metsät ovat kunkin 
jäsenvaltion sisäinen omassa päätäntävallassa oleva asia. Mielestämme Suomi toimii vastuullisesti.

     Yhdistyksemme on Etämetsänomistajien Liiton jäsen. 10.-11.9.2021  meillä on Liiton 
jäsenyhdistysten suunnittelu- ja kehittämisseminaari Tampereella. Tietoja yhdistyksestä on  nähtävissä
myös Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilla: osoite www.etametsanomistaja.fi tai www.etamol.fi

http://www.etamol.fi/
http://www.etametsanomistaja.fi/


METSÄTAPAHTUMA  SKUTSI  KÄRKÖLÄSSÄ  2.10.2021

    Yhdistyksemme jäsenillä on oiva mahdollisuus osallistua Suomen metsäkeskuksen ja eri 
metsäpalveluyrittäjien organisoimaan SKUTSI-metsätapahtumaan, joka pidetään Kärkölässä 
lauantaina 2.10.2021 kello 9-15  Nummi-Pekkalan mailla.
    Osoite on Mäntsäläntie 407, 16600  JÄRVELÄ.  
    Tapahtumasta voi lukea tarkemmin liitteenä olevasta esitteestä. Tapahtuma on suunnattu 
metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä kenelle tahansa  metsäalasta kiinnostuneelle. 
Tapahtumassa on mukana noin 30 näytteilleasettajaa. Työnäytöksiäkin on pitkin päivää; hakkuu-, 
kiipeily-, haketus- ja muita  työnäytöksiä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
 
YHDISTYKSEN  RETKET /  TAPAHTUMAT

     Katsoimme parhaaksi perua  tänäkin vuonna yhdistyksemme perinteiset kesä- ja syysretkenkin. 
Tunnelma  linja-autossa olisi ollut liian ”tiivis” eikä annettuja suosituksia ja etäisyyksiä olisi voitu 
noudattaa.
-   Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry on jo vuosia ollut mukana Anianpellon markkinoilla Asikkalan 
Vääksyssä. - Tapahtuma peruttiin järjestäjien toimesta kuten viime vuonnakin.
-   Etämetsänomistajien Liitto joutui perumaan perinteiset valtakunnalliset metsätaitokisat Evolla.  
Koulun puolesta noudatettiin ”nollatoleranssia” koronan suhteen. Mitään turhia riskejä ei haluttu ottaa 
metsäopiskelijoiden koulun käynnin turvaamiseksi.

     Puheenjohtaja Liisa Korpela on työskennellyt  vuodesta 2019  Etämetsänomistajien Liiton 
edustajana  METSO-seurantatyöryhmässä ja jatkanut  työtään  vuonna 2020.  Kuluneena vuonna 
METSO-seurantatyöryhmän sidosryhmätilaisuus oli 12.1.2021 ja kokous 16.3.2021.  Seuraava kokous 
on 23.9.2021.  Allekirjoittanut on kokenut tehtävän tärkeäksi mahdollisuudeksi tuoda  metsänomistajan 
ja puuntuottajan näkökulmia esiin – luonnonarvoja ja monimuotoisuutta unohtamatta.   
   
PUUMARKKINAT  ovat vaihtelevat. Metsälehti otsikoi viime vuonna, että ”Kuitupuun kauppa sakkaa - 
energiapuun ostomäärät jatkavat kasvuaan”.  Energiapuulla katsotaan olevan hyvät näkymät. 
Nostaako kysyntä myös energiapuun hintaa? Viitteitä tähän suuntaan on jonkinverran. - Toisaalta 
haketta tuodaan Suomeen ulkomailtakin.
    Aika näyttää, miten puumarkkinatilanne kehittyy. Tuleeko myrskypuuta ja missä määrin 
sekoittamaan markkinoita? Mikä merkitys on tuotantolaitosten sulkemisella? Mitä turvetuotannon 
alasajo merkitsee puunkäytölle? Riittääkö energiapuu täyttämään vajetta ja missä määrin ja ajautuuko 
arvopuuta polttoon? - Tulevaisuus näyttää suunnan, jota nyt emme pysty tarkkaan sanoittamaan. 
    Millainen ”peikko” meitä vaanii EU:n suunnalta?
    Uutisista olemme voineet seurata, että Suomen teollisuuden aloista juuri metsäsektori olisi tähän 
mennessä kärsinyt vähiten korona-ajasta. Onneksi. Puuta tarvitaan. Toivotaan, että Suomi seisoo 
tulevaisuudessakin tukevasti puujaloillaan. Maailman  markkinatilanteet voivat heilahdella 
arvaamattomastikin.   
    Tukkipuun hinta on kehittynyt suotuisasti puunkasvattajaa ja myyjää ajatellen. Sahatavaralla on ollut 
kova kysyntä. Puutavaran hinnan katsotaan omakotirakentajien silmissä nousseen jo ”pilviin”. - 
Toivottavasti puuta käytetään rakentamiseen jatkossakin enenevässä määrin; hyvä 
hiilensidontamahdollisuus. - ”Ameriikan” markkinoilta ja sikäläisestä noususuhdanteesta Suomi 
myöhästyi.
    Jäsenkirjeen liitteenä on tietoa tämän hetken raakapuun markkinahinnoista. Taulukosta näkyvät 
koko maan keskiarvohinnat sekä Etelä-Suomen markkinatilanne. Viimeisin hintatilasto on alkusyksyltä.

Hyvää  ja turvallista vuoden  jatkoa  !

Liisa  Korpela                                                                         Riitta Ojala
Puheenjohtaja                                                                         sihteeri
p. 044 5908 748                                                                      040 7672 741
 liisa.korpela@phnet.fi                                                           riittaeeva.ojala@gmail.com
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   Päijät-Hämeen Metsänomistajat
   ry:n  vuosikokous 30.6.2021
   Huovilan puistossa Kärkölässä.

   Kuvat: Liisa Korpela



   Näkymiä  Huovilan 
   puistosta.

   Kuvat 1 ja 2:
   Ylälampi  suihkulähteineen

   Kuva 3:
   Uuden asuinrakennuksen 
   perustuksia. Rakentaminen
   keskeytyi  v.1912. 
   Rakennuksesta oli tarkoitus
   tulla kolmekerroksinen
   kivilinna.

  Kuvat: Liisa Korpela

- Huovilan puiston perustaja Carl Constantin
Collin peri Huovilan kartanon vanhemmiltaan
1888.
-  Collinin puistoonsa tilaamien
kasviluetteloiden listalta löytyy 29 eri
puulajia. - Kasvilajeja on yhteensä 192.
-  Nykyään puistossa kasvaa 36 eri puulajia.
Vanhimmat tilatut puut ovat tammia ja ne
ovat peräisin Collinin ajoilta eli noin 130
vuotta vanhoja.
-  Puistossa on 76 erilaista perennaa eli
monivuotista koristekasvia, lisäksi 10
erilaista sipulikasvia.
-  Pensaslajeja on 70 erilaista. Alkuperäisistä
Collinin tilaamista  kasveista ovat säilyneet
muun muassa mongolian-vaahterat ja
kanukkapensaat.                                      2.  

-  Huovilan puistossa on Hiidenmäen
metsäpolku, jonka varrella on opastauluja.   
-  Hiidenmäki on osa Salpausselän harju-
muodostelmaa ja se on maisemallisestikin
arvokas kohde. Alueelle ovat ominaisia
jyrkät harjurinteet sekä jääkauden
sulamisvaiheen aikana muodostuneet supat.

-  Osa alueen metsistä on miltei
luonnontilaisia, osalle on tehty
harvennushakkuita 2010. - Puistoalueen
kokonaispinta-ala on nykyään noin 3,5 ha.

                                                                  
                                                                  3.


