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Matkan tarkoituksena oli tutustua Venäjän Karjalan metsätalouteen, kulttuuriin ja 
sotahistoriaan. Ensimmäisen päivän pääkohde oli Ladenson-työmaa  Laatokan 
pohjoispuolella. Saimme erittäin hyvän tietopaketin Ladensonin puunhankinnasta ja sen 
haasteista. Yksi Ladensonin vahvuuksista on aktiivinen laadukkaiden metsäautoteiden 
rakentaminen ja sitä kautta kattavan metsäautotieverkoston turvaaminen. 
 
Toisen päivän pääkohteena oli Stora Enson Impilahden sahaan  tutustuminen 
vtehtaanjohtajan Asmo Variksen johdolla. Tehdas toimii hienosti ja tuottaa määrämittaista 
puutavaraa myös vientiin. Työntekijät ovat motivoituneita ja vaihtuvuus on erittäin vähäistä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolmannen päivän pääkohde oli Raivolan lehtikuusikko.  Pietari Suuri lausui vuonna 
1680 lehtikuusikon syntysanat ja alunperin lehtikuusikon oli tarkoitus palvella Venäjän 
laivastoa mastopuuvarastona ja turvata Kronstadtin laivanveistämön rakennuspuutarpeet. 
Metsikön perustamisen suoritti vuonna 1739 saksalainen metsänhoitaja Fockel, joka oli 
kutsuttu Venäjälle. Fockel käytti haja- ja vakokylvöä ja hankki ensimmäiset siemenet 
Arkangelista. Ensimmäinen kylvöala oli 4,8 ha ja myöhemmin kylvöalaa on laajennettu ja 
täydennetty yhteensä siten, että koko alueen pinta-ala on 
18,4 ha. Todennäköisesti myöhemmin täydennettyjen 
kylvöalojen siementen alkuperä on jostain etelämpää 
esim. Uralin eteläosasta. Vuosien saatossa Raivolan 
lehtikuuset kasvoivat komeiksi puiksi, mutta maailman 
muuttuessa yhtäkään lehtikuusimastoa ei aikanaan tehty 
Raivolan lehtikuusista.  
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Nykyään Raivolan lehtikuusikko on merkittävä metsäalan nähtävyys Karjalan kannaksella. 
Pisimmät lehtikuuset ovat yli 46 metriä pitkiä ja parhaimmat koealamittaukset ovat 
osoittaneet yli 1800 m3 lehtikuusta hehtaarilla. Jos metsäalan ammattilaisen matka 
suuntautuu Karjalan Kannakselle, niin ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa ja 
ihailemassa Raivolan jykeviä lehtikuusia.  
 
Neljäntenä päivänä tutustuimme Lustoon – Suomen metsämuseoon . Lusto on 
valtakunnallinen metsäalan erikoismuseo, monipuolinen näyttely- ja kulttuurikeskus. 
Kävimme aluksi opastetun kierroksen, jolla tutustuimme osastoihin ja saimme aimo 
annoksen vihertävää metsätietoutta. Sitten iltapäivällä kukin tahollaan tarkkoi aluetta. 
Lusto on mitä erinomaisin pysähdyspaikka retkikohteeksi. 
 
Bussilla liikkuessa näkee paljon sitä arkea mitä Venäjän Karjalassa eletään. Joka päivä 
käytiin läpi myös sotahistoriallisia kohteita sekä maastossa, videoin sekä selostettuna. 
Nämä autenttiset Talvisodan ja Jatkosodan taistelupaikat laittavat ajattelemaan, että miten 
olisi käynyt jos rintamalinjat eivät olisikaan kestäneet… Stora Enson Teemu Leckliniä 
siteeraten ”Monen nuoren ylioppilaskirjoitukset vietettiinkin täällä…” 
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