
Koko perheen metsäpäivä Oittaalla Espoossa 13.9.2014
Stora Enso järjestää kymmenien yhteistyökumppaneiden kanssa Koko perheen metsäpäivän Oittaan kartanossa ja ulkoilukeskuksessa
Espoossa lauantaina 13.9.2014 kello 10.00 - 16.00.

Teemana on Hyvässä kunnossa – metsä ja minä. Tiedossa on kisailuja, näytöksiä ja muuta havuntuoksuista hauskaa! Metsäpäivä on koko
perheelle suunnattu maksuton tapahtuma, jonne odotetaan yli 3000 kävijää ja tänä vuonna se viettää 20-vuotismerkkipäiväänsä työn
merkeissä.

Esiintymislavaa isännöi Mikko ”Peltsi” Peltola ja siellä mm. FitElsa näyttää, kuinka metsä toimii loistavasti kuntosalina ja antaa samalla vinkit
turvalliseen työskentelyyn raivaussahalla. Metsäkohteella puuta kaatuu monitoimikoneella ja sen koppiinkin pääsee ihmettelemään
huipputekniikkaa, jonka jälkeen nokipannukahvi jo maistuukin. .

Bodom-järven rannalla aidot tukkilaiset esittelevät huipputemppunsa ja viimeiseen SM-halonhakkuukisojen karsintaan pääsee vielä
kokeilemaan taitojaan. Uusimmat metsäalan innovaatiot sekä palvelut löytyvät lukuisten yhteistyökumppaneiden osastoilta. Lapsille päivässä
on paljon ohjelmaa; luontopolkua, askartelua, kotieläimiä ja tietenkin Taikuri Kalle. Paikalla on myös hakkuu- ja metsäkonesimulaattorit niin
pienten kuin suurempienkin iloksi.

Metsän kunnon hoitamiseen saa työkaluja ja ammattiapua metsäasiantuntijoilta. Metsä on järkevää uudistaa, kun puusto on tarpeeksi järeää
tai iäkästä. Vanhassa metsässä puut alkavat lahota tyveltä ja runkojen arvokkain tukkiosa muuttuu pikku hiljaa lahopuuksi. Stora Enso
vauhdittaa metsää uuteen alkuun jo heti puukaupan jälkeen kolmen takuun Jämpti –paketilla. Ja mitäs ne uudet suosituksen metsän hoitoon
olivatkaan? Infoa niistä ja myös henkilökohtaista neuvontaa eri metsäasioissa on tarjolla, sekä tietenkin opastusta istutukseen ja raivaussahan
käyttöön ihan kädestä pitäen. 

Puukauppa on vilkastunut

Hyvä vire puumarkkinoilla näyttää jatkuvan. Näin syksyllä ostoslistamme kärjessä ovat sulan maan aikana korjattavissa olevat kohteet.
Puutavaralajeista mäntytukki ja kuitupuut ovat halutuimmat puutavaralajit.

Stora Enso on käynnistänyt Varkauden paperikoneen muutostyön valmistamaan taivekartonkia. Tämä lisää jo vuonna 2016 havukuidun
käyttöä noin miljoona kuutiometriä. Muutenkin tehtaiden puunkäytöt ovat korkealla tasolla, joten kotimaisella puulla on hyvä menekki.
Kuusitukin ostoa joudutaan osassa eteläistä Suomea kiintiöimään, mutta muilla lajeilla on vahva kysyntä. Kuusitukin ja talvileimikoiden kauppa-
aika on loppuvuodesta, kun talventulo on näyttänyt merkkejään.

Tapahtumapaikalle Oittaan ulkoilukeskukseen on ilmainen bussikuljetus Espoon keskuksesta, rautatieaseman vierestä. Tilaisuuden
pääyhteistyökumppanit ovat Husqvarna, Metsä-kustannus, Metsäkeskus ja Suomen 4H.
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