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Kesäkuussa 2012 kainuulaisten matkaan lähti joukko metsänomistajia Hauholta ja lisätäydennystä otettiin 

vielä Katajanokan satamassa Helsingissä. Kajaanista lento Tallinnaan oli houkuttelevan edullinen, joten 

lentokentältä poimittiin koneella tulleet ja koko bussilastillinen oli koolla. Yhteinen matka suunnattiin 

Tallinnasta runsaat 100 km lounaaseen. Suomalaisen yhtiön Tornatorin puolesta Matti Kuusisto esitteli 

viljelymetsätalouden haasteita Viron rehevillä maapohjilla. Tornator on ostanut metsämaata Virosta 

puuntuotantoon ja kehittänyt metsien käsittelyä niin, että myös ympäristönäkökohdat otetaan toiminnassa 

huomioon. Kuusen istutusaloilla joudutaan kuitenkin torjumaan heinää ja vesaa kahdesti kesällä tai 

käyttämään kemiallista torjuntaa apuna. Muutoin yhdeksän tainta kymmenestä menehtyy muun kasvuston 

varjostukseen. Metsämaan hinta vaihtelee Virossa kuten Suomessakin. Keskimääräinen hinta asettunee 

2000 €/ha tasolle.  Jos on innokas taimikoiden hoitaja, metsä kyllä palkitsee omistajansa erinomaisella 

kasvulla. Suurehkoja metsäpalstoja on nykyisin rajoitetusti tarjolla ja maan hinta on nousussa. 

 

Latviassa vierailimme metsäpuiden ja koristekasvien taimia tuottavalla Strencin taimitarhalla. Yllättävän 

moderni ja hyvin hoidettu yksikkö! Ei siis ihme, että taimitarhan johtaja Janis Zvejnieks esitteli toimintaa 

tyytyväisenä. Taimia tuotetaan 20 milj. tainta vuodessa, joka on paljon pohjoismaisellakin mittapuulla. 

Tekniikkaa ja tuotantotapoja oli opiskeltu niin Suomessa kuin Ruotsissakin ja omaksuttu parhaat päältä. 

Hyviä taimia tuottavat! 

Pertti Saarinen oli ostanut metsätiloja Virosta ja esitteli meille miten joulukuusia onnistutaan viljelemään 

virolaismetsissä. Kuusi vaatii huolellisen hoidon ja oksien leikkaamista miehenmittaisena 3-4 vuoden ajan. 

Kaunis kartiomainen joulukuusi maksaakin sitten 50 euroa Helsingin kauppatorilla! Työtä kuusen kasvatus 

vaatii paljon ja saimmekin tutustua aivan uusiin latvakärkkää kuivattaviin pistiäistoukkiin ja niiden 

torjuntaan maastossa Janne Saarisen työnäytöksenä. Metsätilojen kauppatoiminnan Pertti kertoi Virossa 

toimivan jos kaupat tekee notaarin toimistolla, eikä kapakan pöydän ääressä. Metsäsuunnitelma on Virossa 

pakollinen, mutta sen puitteissa saa sitten metsäänsä käsitellä. 

Otepäässä pääsimme tutustumaan UPM:n vaneritehtaaseen. Tehtaalla oli käynnissä uuden sorvitukin 

mittaus- ja laadutuslinja. Raaka-aineen tehdas saa lähialueen metsistä. Linja-autosta katsellen vanerikoivua 

kyllä metsissä riittää. Vanerin kilpailutilanne Euroopan markkinoilla on kuitenkin jatkuvasti kiristyvää ja 

uusia tuotteita ja uusia vanerin käyttökohteita kehitetään kilvan. Säilyykö Otepään yksikkö tulevinakin 

vanerin jalostajina ratkeaa kovassa kilpailuasemassa. Nyt oli tehtaan esittelijällä hymy herkässä ja tehtaalla 

tekemisen meininki. 

Otepää on talviurheilukeskus, jossa tavallinenkin matkailija kokee viihtyvänsä. Maisemat ovat kauniita 

kumpuilevia metsiä ja järviä. Ulkoilua varten löytyvät niin lenkkipolut kuin hiihtoladutkin. Palvelu oli 

ystävällistä ja mutkatonta eikä aterioissa ollut moittimista. Sanonta ”Teretulemast” istui varsin hyvin 

Otepään tunnelmaan. Virossa tuskin voi käydä törmäämättä jossakin vaiheessa maan lähihistorian 

tapahtumiin.  



Poikkesimme Neuvostoliiton jakson bunkkerissa, jonka tarkoitus oli toimia ydinsodan sattuessa 

komentobunkkerina, sekä tutustuimme pieneen metsäveljien korsuun. Siinä vainoa pakoilivat viron 

puolustajat, jotka odottivat amerikkalaista ”Valkoista laivaa” pelastamaan viron itsenäisyys. Tutustuminen 

kumpaankin kohteeseen Viron eteläosassa kannattaa varmasti, jos historian dramaattiset tapahtumat 

lähialueellamme kiinnostavat. 

Matkalla Tallinnaan söimme lounasta tuulimyllyssä ja ostelimme savustettuja villisikatuotteita Ataveressä. 

Muut ostokset kukin hoiti sitten satamassa ja laivalla. Toivottavasti kaikki jäivät mielestään voitolle ja 

palasivat tyytyväisin mielin kotiin. 

Lämmin kiitos taas kerran meton puheenjohtajalle Tapanille, retken liikkeellepanijalle ja kaikille 

tukijoukoille avusta ja hauskanpidosta. ”Helistellään” sanoivat virolaiset (tarkoittaa että soitellaan) ! 
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