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SUMMARY: Annual report of the Finnish Society of Forest Science 2018 
 
Finnish Society of Forest Science (hereafter: The Society) was established in 1909 for promoting forest research 
in our country. The Society is a national learned society with ca. 500 members. Its main aims are to work as a liaison 
between the forest scientists and to disseminate the results of forest research. Seven-member board lead the 
activities of The Society in 2018. The officers of The Society were editor-in-chief, editor, executive manager, and 
treasurer. The numbers of full members and supporting members remained the same as in the previous year. 

The Society published two journals Silva Fennica and Metsätieteen aikakauskirja, and co-published the doctoral 
dissertation series Dissertationes Forestales with the Universities of Helsinki and Eastern Finland. Our long-time 
editor-in-chief Eeva Korpilahti retired by the end of the year. The tasks of the editors-in-chief of Silva Fennica 
and Metsätieteen aikakauskirja were separated and the new editors-in-chief were nominated in the autumn. The 
renewal of the Editorial Boards of the journals was initiated in the autumn and the new members started in their 
task at the beginning of 2019. 

Silva Fennica (https://silvafennica.fi) is an online-only, international journal of forest sciences and its articles 
are freely available immediately after publication. In 2018, Silva Fennica published five issues, which comprised 51 
peer-reviewed articles and an editorial. Eighty manuscripts were submitted to the journal and the rejection rate was 
36.2 %. The likely cause for the reduced number of submissions is the article processing charge (APC) that was 
collected from the beginning of the year. On the other hand, the proportion of desk-rejected and other poor-
quality manuscripts reduced. The main form of an article is an html file with user-friendly links. A reader may also 
select a traditional pdf file. The website of Silva Fennica had on average 2,737 monthly visits during the year from 
163 countries. Metsätieteen aikakauskirja (www.metsatieteenaikakauskirja.fi) published 27 articles, five of which 
were peer-reviewed scientific articles. Year 2018 was the journal’s second in online-only format. Article submission 
numbers were affected by the uncertainty on the fate of the journal. Dissertationes Forestales 
(www.dissertationesforestales.fi) published 21 doctoral theses. 

The Society participated in January to the Sciences’ Night event by organising a panel discussion on the topic 
“What kind of forest use is climate friendly?” In the Open Forest Science seminar in May, the challenges of open 
science were discussed from the forest sciences’ viewpoint. The morning plenary session included four invited 
talks, which were also video streamed. The afternoon programme included six workshops that were repeated so 
that all participants could participate in two of them. The event gathered 40 participants on site and 25 followed 
the video streaming of the plenary session. The language of the seminar was English. In October, the publications 
of The Society were presented in the Helsinki Book Fair. 

The topic of the Forest Science Day in November was “Future of the peatland forest management”. The 
morning plenary session included four talks. The programme for the concurrent afternoon sessions by the science 
clubs of The Society was based on an open call for papers. The five science club sessions included 29 presentations. 
Forest Science Day gathered ca. 200 participants on site and 40 persons followed the plenary session through video 
streaming. 

The Society supported the independent activities of the science clubs. The Silviculture Club organised a two-
day excursion to North Finland in August and the Forest Biology Club organised the traditional Spring Aspect 
Excursion in May. The Forest Mensuration Club organised in September a full-day Pekka Kilkki themed seminar, 
which was devoted to the scientific work of the late Professor Pekka Kilkki and the current state of his research 
topics. The science clubs organised four other scientific seminars during the year. 

The Society awarded grants for a total of 78,938 € for research and travel. The board of The Society also 
awarded grants for IUFRO activities for 12,630 € from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö. 
These numbers differ from the bookkeeping because of returns and modifications of the grants. The Society also 
awarded commendations for an excellent doctoral dissertation and an excellent Master’s thesis approved in 2017. 

The economic situation of The Society was stable. The incomes from membership fees remained at the same 
level as in the year before and the state support for scientific publishing increased ca. 5 %. The total value of 
membership fees and the state support was ca. 100,000 €. The deficit of Silva Fennica reduced clearly after the 
establishment of the APCs. The investments for the new workflow of the publications were mostly completed 
during the previous year. 

The bookkeeping value of the assets of The Society was ca. 3.1 M€ by the end of 2018, or about the same as by 
at the end of the previous year. The market value of the assets remained flat at ca. 4 M€. In 2018, the returns from 
the assets were lower than during a few preceding years. The assets of the Society are well distributed yet with a 
focus in Finland. The accent in Finland was strengthened in 2018 by buying Finnish alternative assets. 

https://silvafennica.fi/
http://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/
http://www.dissertationesforestales.fi/
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YLEISKATSAUS 
 
Suomen Metsätieteellinen Seura ry (myöhemmin Seura) on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta 
maassamme. Seura on noin 500 jäsenen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran keskeisenä tavoitteena on 
toimia alan tutkijoiden yhdyssiteenä sekä metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen. Seuran toimintaa johti 
vuonna 2018 seitsenhenkinen hallitus. Seuran toimihenkilöinä työskentelivät päätoimittaja, toimittaja, 
toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja. Varsinaisten ja kannattajajäsenten määrä säilyi ennallaan aiempaan vuoteen 
verrattuna. 

Seura julkaisi yksin Silva Fennicaa ja Metsätieteen aikakauskirjaa sekä yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen 
yliopistojen kanssa väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesia. Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan 
pitkäaikainen päätoimittaja MMT Eeva Korpilahti jäi eläkkeelle vuoden lopussa. Silva Fennican ja Metsätieteen 
aikakauskirjan päätoimittajien tehtävät eriytettiin ja uudet päätoimittajat nimitettiin syksyllä 2018. Syksyn aikana 
aloitettiin sarjojen toimituskuntien uusiminen. Uudet toimituskunnat aloittivat tehtävänsä 2019 alussa. 

Silva Fennica (https://silvafennica.fi) on kokonaan sähköinen kansainvälinen metsätieteen sarja, jonka artikkelit 
ovat vapaasti luettavissa välittömästi julkaisemisen jälkeen. Vuonna 2018 ilmestyi viisi numeroa, joissa julkaistiin 
yhteensä 51 vertaisarvioitua artikkelia ja yksi pääkirjoitus. Käsikirjoituksia tarjottiin 80 kappaletta, mikä oli puolet 
vähemmän kuin 2017. Syynä on luultavasti artikkelimaksujen käyttöönotto vuoden alussa, mikä lisäsi 
käsikirjoitustarjontaa 2017 viimeiseinä kuukausi ja vähensi merkittävästi alkuvuoden tarjontaa. Samalla ilman 
vertaisarviointia hylättyjen ja muiden heikkotasoisten käsikirjoitusten osuus kokonaistarjonnasta väheni, joten 
hylkäysprosentti laski 36,2:een. Artikkelin pääjulkaisu on html-tiedosto, jossa on käyttöä helpottavia linkityksiä. Sen 
rinnalla on lukijan valittavana myös perinteinen pdf-tiedosto. Vuonna 2018 Silva Fennican sivustolle tehtiin 
kuukausittain keskimäärin 2 737 vierailua, vuoden aikana yhteensä 163 eri maasta. Metsätieteen aikakauskirjassa 
(www.metsatieteenaikakauskirja.fi) ilmestyi 27 artikkelia, joista vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita oli viisi. 
Metsätieteen aikakauskirja ilmestyi toista vuotta ainoastaan sähköisenä. Artikkelitarjontaa rajoitti edelleen 
kirjoittajien epätietoisuus sarjan tulevaisuudesta. Dissertationes Forestales -väitöskirjasarjassa 
(www.dissertationesforestales.fi) julkaistiin 21 väitöskirjaa. 

Seura osallistui tammikuussa Tieteiden yö -tapahtumaan järjestämällä keskustelutilaisuuden ”Millaista on 
ilmastoystävällinen metsien käyttö?” Toukokuun englanninkielisessä Open Forest Science -seminaarissa 
tarkasteltiin avoimen tieteen haasteita metsätieteiden näkökulmasta. Aamupäivän yhteiskokouksen neljä 
kutsuesitystä myös videoitiin suoratoistona. Iltapäivän ohjelmassa oli kuusi työpajaa, jotka toistettiin niin että 
jokainen osallistuja pystyi osallistumaan kahteen työpajaan. Tilaisuuteen osallistui paikanpäällä n. 40 henkeä ja 
aamupäivän yhteiskokouksen videolla oli 25 katsojaa. Lokakuussa Seura esitteli julkaisutoimintaansa Helsingin 
kirjamessuilla. 

Marraskuussa järjestetyn Metsätieteen päivän teema oli ”Suometsien käytön tulevaisuus”. Aamupäivän 
yhteiskokouksessa kuultiin neljä kutsuesitelmää. Tieteenalakerhojen iltapäivätilaisuuksien ohjelma koottiin 
avoimella kutsulla. Iltapäivällä Seuran klubien rinnakkaissessioissa kuultiin 29 esitystä, joista viisi oli lyhyitä 
”hissipuheita” suuren suosion saaneessa Metsänhoitoklubin sessiossa. Päivään osallistui noin 200 henkilöä. Lisäksi 
aamupäivän yhteiskokousta seurasi videosuoratoistona n. 40 henkilöä. 

Seura tuki tieteenalakerhojen itsenäisesti järjestämää ohjelmaa. Metsänhoitoklubi järjesti kaksipäiväisen Pohjois-
Suomen retkeilyn elokuussa ja Metsäbiologian kerho perinteisen kevätaspektiretken toukokuussa. Taksaattoriklubi 
järjesti syyskussa koko päivän Pekka Kilkki -seminaarin, jossa tarkasteltiin professori Pekka Kilkin elämäntyötä ja 
hänen tutkimusaiheidensa nykytilaa. Tieteenalakerhot järjestivät myös neljä muuta tieteellistä seminaaria. 

Apurahoja myönnettiin yhteensä 78 938 € tutkimuksiin ja matkoihin. Lisäksi Seuran hallitus jakoi IUFRO-
toimintaan yhteensä 12 630 € Metsämiesten Säätiön myöntämistä varoista. Apurahatoiminnan loppusumma 
tilinpäätöksessä poikkeaa myönnöstä apurahojen siirtojen ja palautusten takia. Seura myönsi opinnäytetyöpalkinnot 
erinomaiselle vuonna 2017 hyväksytylle väitöskirjalle ja pro gradu -työlle. Seura ei jakanut toimintavuonna 
huomionosoituksia. 

Seuran talous säilyi vakaana. Jäsenmaksutulot pysyivät jokseenkin ennallaan ja Seuran tieteelliseen 
julkaisutoimintaan saama valtionapu nousi noin 5 prosenttia. Yhteensä valtionavut ja jäsenmaksutulot olivat noin 
100 000 euroa. Silva Fennican alijäämä supistui selvästi, kun artikkelimaksut tulivat voimaan ja julkaisutoiminnan 
uudelleenjärjestelyyn liittyvät investoinnit oli saatu tehtyä pääosin jo edellisenä vuonna.  

Seuran hallinnassa olevan varallisuuden kirjanpitoarvo oli vuoden 2018 lopussa noin 3,1 M€ euroa eli jokseenkin 
sama kuin edellisen vuoden lopussa. Varallisuuden markkina-arvo oli edelleen noin 4 M€. Vuosi 2018 oli 
sijoitustuotoiltaan selvästi edellisvuosia heikompi. Seuran sijoitussalkku on hajautettu, joskin sijoitusten painopiste 
on kotimaassa. Vuonna 2018 tätä painotusta hieman vahvistettiin lisäämällä kotimaisten vaihtoehtoisten sijoitusten 
osuutta. 

https://silvafennica.fi/
http://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/
http://www.dissertationesforestales.fi/
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1 ORGANISAATIO 
 
1.1 Jäsenistö 
 
Vuoden 2017 lopussa Suomen Metsätieteellisellä Seuralla oli 467 varsinaista jäsentä, kunniapuheenjohtaja, 7 
kotimaista kunniajäsentä ja 11 ulkomaista kunniajäsentä. Vuoden aikana hallitus hyväksyi 13 uutta varsinaista 
jäsentä. Jäsenyydestä luopui 14 jäsentä. Seuran toimistoon tuli tieto kahden jäsenen kuolemasta. Toimintavuonna 
Seuran toimintaa tuki 11 kannattajajäsentä, jotka olivat Dasos Capital Oy, Indufor Oy, Luonnonvarakeskus, 
Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsämiesten säätiö, Nordea Private Banking Suomi, Stora Enso Metsä, 
Tapio Oy, Tornator Oyj ja UPM Forest. 

Seura piti yhteyttä jäsenistöönsä ensisijaisesti verkkosivujen välityksellä osoitteessa 
www.metsatieteellinenseura.fi ja sähköpostitse. Varsinaisia jäsentiedotteita lähetettiin toimintavuoden aikana neljä. 
Jäsentiedotteet lähetettiin paperikirjeenä niille jäsenille, jotka eivät käytä sähköpostia. Lisäksi lähetettiin pelkästään 
sähköisiä tiedotteita esim. yksittäisistä Seuran järjestämistä tilaisuuksista kahdeksan kertaa. Seuran tilaisuuksista 
tiedotettiin myös tieteenalakerhojen sähköpostilistoilla. 
 
1.2 Hallitus 
 
Seuran hallitus vuodelle 2018 valittiin syykokouksessa 2017. Puheenjohtajana toimi prof. Jarkko Hantula 
(Luonnonvarakeskus) toista vuotta ja varapuheenjohtajana apul. prof. Miina Rautiainen (Aalto-yliopisto) toista 
vuotta. Ensimmäistä vuotta hallituksessa toimivat MMT, VTM Arto Kariniemi (31.7.2018 asti Metsäteho oy) ja 
tutkijatohtori Anna Repo (Suomen ympäristökeskus, 1.12.2018 alkaen Luonnonvarakeskus). Edelliseltä kaudelta 
hallituksessa jatkoivat tutkija Matti Katila (Luonnonvarakeskus), metsäekonomisti Matleena Kniivilä (Pellervon 
taloustutkimus PTT, 16.3.2018 alkaen Luonnonvarakeskus) ja professori Katja Lähtinen (Vaasan yliopisto). Anna 
Repo edusti hallituksessa Seuran uusia jäseniä. Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
(PwC), toiminnantarkastajana professori Teppo Hujala ja varatoiminnantarkastajana MMM Jussi Leppänen. 
Hallitus piti toimintavuoden aikana 14 kokousta, joista 5 sähköpostikokouksena. 
 
1.3 Toimihenkilöt 
 
Seuran toimihenkilöinä toimivat päätoimittaja MMT Eeva Korpilahti (50 % työaika), toiminnanjohtaja MMT Pekka 
Nygren (80 % työaika), taloudenhoitaja MMT, VTM Esa-Jussi Viitala (2,5 päivää kuukaudessa) ja toimittaja 
Karipekka Byman (70 % työaika). IT-assistenttina toimi FK Antti Karjalainen tehtyihin työtunteihin perustuvalla 
palkkauksella. Professori Lauri Mehtätalo toimi Silva Fennican avustavana tieteellisenä toimittajana. Lisäksi Seuran 
palveluksessa oli hanketyöntekijä (noin 3 henkilötyökuukautta) laatimassa Silva Fennican ja Acta Forestalia 
Fennican arkistojen metatietoja. Eeva Korpilahti jäi tehtävästään eläkkeelle toimintavuoden lopussa. Hänen 
tilalleen nimitettiin professori Matti Maltamo (Itä-Suomen yliopisto) Silva Fennican päätoimittajaksi kaudelle 
1.1.2019 - 31.12.2023 ja professori Teppo Hujala Metsätieteen aikakauskirjan päätoimittajaksi samalle kaudelle. 
 
1.4 Työryhmät 
 
Metsätieteen päivän järjestelytyöryhmä vastasi nimensä mukaisesti Metsätieteen päivän järjestelyistä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimi Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen ja jäseninä Jari Ala-Ilomäki (Teknologiklubi), 
Katri Himanen (Metsänhoitoklubi), Jenni Miettinen (Metsäekonomistiklubi), Pekka Punttila (Metsäbiologian 
kerho) ja Sakari Tuominen (Taksaattoriklubi). Työryhmän sihteerinä toimi Seuran toiminnanjohtaja. Työryhmä 
kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. 

Taloustyöryhmän tehtävä on keskustella rahastojen varojen sijoittamiseen liittyvistä strategioista ja muista va-
rallisuuden hoitoa koskevista asioista. Työryhmä ei kokoontunut toimintavuoden aikana. 

Dissertationes Forestales -sarjan toimituskunta vastasi sopimustahojen ulkopuolelta tarjottujen väitöskirjojen hyväk-
symisestä julkaistavaksi sarjassa ja muista sarjan asioista. Toimituskunnan puheenjohtajana toimi prof. Markus 
Holopainen (Suomen Metsätieteellisen Seuran edustaja) ja jäseninä dos. Kari Minkkinen (Helsingin yliopisto) ja 
prof. Timo Pukkala (Itä-Suomen yliopisto). Kokouksiin on osallistunut myös päätoimittaja Eeva Korpilahti. 
Toimikunnan sihteerinä toimi Seuran toiminnanjohtaja. Toimituskunta ei kokoontunut toimintavuoden aikana. 
Toimintavuoden aikana Seuran hallitus päätti, että Seuraa edustaa toimituskunnassa jatkossa Matleena Kniivilä. 

Suomen IUFRO-toimikunta muodostuu 10 suomalaisesta IUFRO:n (International Union of Forest Research 
Organisations) jäsenjärjestöstä, joista yksi on Suomen Metsätieteellinen Seura. Seura on toimikunnan kokoon-
kutsujajärjestö. Toimikunta ei kokoontunut vuoden 2018 aikana. 

http://www.metsatieteellinenseura.fi/
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1.5 Tieteenalakerhot 
 
Metsäbiologian kerho edistää metsäbiologian alan tutkimusta, koulutusta ja yhteistyötä alan sisällä sekä muiden 
tieteenalojen ja käytännön metsätalouden välillä. Kerhoon kuului vuoden 2017 lopussa 142 jäsentä. Kerhon 
hallituksen jäsenet olivat Tuomas Aakala (Helsingin yliopisto, pj), Marja Hokkanen (Metsähallitus), Petri Keto-
Tokoi (Tampereen ammattikorkeakoulu), Timo Kuuluvainen (Helsingin yliopisto), Henrik Lindberg (Hämeen 
ammattikorkeakoulu), Sami Oksa (UPM) ja Pekka Punttila (Suomen ympäristökeskus). Kerhon sihteerin tehtäviä 
hoiti Niko Kulha. Kerhon vuosikokous ja siihen liittyvä seminaari pidettiin 17.1.2018 Tieteiden talossa Helsingissä. 
Kerhon hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kerran ja piti yhden sähköpostikokouksen. 

Metsäekonomistiklubi edistää metsäekonomista tutkimusta, koulutusta ja yhteyksiä alan toimijoiden välillä sekä 
muiden tieteenalojen ja käytännön metsätalouden välillä. Metsäekonomistiklubiin kuului toimintavuonna 212 
jäsentä, joista 85 oli Suomen Metsätieteellisen Seuran jäseniä. Hallituksessa olivat toimintakaudella 2018 Sami 
Berghäll (pj, HY), Jenni Miettinen (HY), Marjo Neuvonen (varapj, Luke), Brent Matthies (Dasos Capital), Jussi 
Leppänen (Luke), Jyri Hietala (United Bankers) ja Emmi Haltia (PTT). Klubin sihteerinä toimi Arttu Malkamäki 
(HY). Klubin vuosikokous pidettiin 5.3.2018. Hallitus kokoontui kolmesti toimintavuoden aikana ja piti lisäksi 
sähköpostikokouksia. 

Metsänhoitoklubi perustettiin vuonna 2015 edistämään ja ylläpitämään tieteellistä keskustelua metsänhoidon 
kysymyksistä sekä vuoropuhelua muiden tieteenalojen ja käytännön toimijoiden kanssa. Vuoden 2018 lopussa 
klubilla oli 68 jäsentä. Vuosikokouksesta 5.3.2018 alkaen klubin puheenjohtajana toimi Heikki Smolander 
(eläkkeellä Lukesta), sihteerinä Katri Himanen (Luke) sekä hallituksen jäseninä Leena Finér (Luke), Nuutti Kiljunen 
(Metsähallitus) ja Jorma Vierula (Suomen metsäkeskus). Klubin vuosikokous ja siihen liittyvä seminaari järjestettiin 
Tieteiden talossa Helsingissä. Klubin hallitus piti yhden sähköpostikokouksen. 

Teknologiklubi edistää metsäteknologista tutkimusta Suomessa koordinoimalla ja kehittämällä alan tutkimus-
laitosten ja tutkijoiden yhteistoimintaa. Jäseninä oli kahdeksan organisaatiota. Puheenjohtajavuoro kaudelle 2017-
2018 on Luonnonvarakeskuksella. Puheenjohtajana toimi Jari Ala-Ilomäki (Luonnonvarakeskus). Muiden 
jäsenorganisaatioiden edustajina klubin hallituksessa toimivat Heikki Ovaskainen (Metsäteho oy), Arto Kettunen 
(Työtehoseura ry), Veli-Pekka Kivinen (Helsingin yliopisto), Nina Kukkonen (Hämeen ammattikorkeakoulu), 
Heikki Ovaskainen (Metsäteho oy) ja Teijo Palander (Itä-Suomen yliopisto). Klubi ei järjestänyt toimintavuoden 
aikana omaa ohjelmaa, mutta se osallistui aktiivisesti Metsätieteen päivän järjestelyihin. Hallitus kokoontui 
toimintavuoden aikana kerran. 

Taksaattoriklubi edistää metsänarvioimistieteen tutkimusta, koulutusta ja yhteyksiä alan toimijoiden välillä sekä 
muiden tieteenalojen ja käytännön metsätalouden välillä. Toimintavuonna klubin hallituksen puheenjohtajana toimi 
Risto Päivinen (Tapio oy). Hallituksen jäsenet olivat Juha Inkilä (Suomen metsäkeskus), Jukka Mustonen (Stora 
Enso Oyj), Petteri Packalen (Itä-Suomen yliopisto), Hanna Parviainen (Arbonaut Oy), Sakari Tuominen (Luke) ja 
Tarja Wallenius (Metsähallitus). Klubin vuosikokous pidettiin 10.4.2018 seminaarin yhteydessä Tieteiden talossa. 
Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kolmesti. 
 
1.6 Edustukset 
 
Varapuheenjohtaja Miina Rautiainen oli nimitetty Seuran edustajaksi Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston 
neuvottelukuntaan. Toiminnanjohtaja Pekka Nygren toimi Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsenenä ja 
IUFRO:n työryhmän 9.01.06 (Forest Science Publishing) koordinaattorina. Hän toimi myös Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston Kotimaiset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan (Kotilava) -hankkeen 
ohjausryhmässä ja edusti Seuraa hankkeen lehtien kokouksissa. Professori Anne Toppinen toimi Seuran edustajana 
Suomen luonnonvarain tutkimussäätiön hallituksessa. 
 
1.7 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä 
 
Suomen Metsätieteellinen Seura ry oli toimintavuoden aikana IUFRO:n (International Union of Forest Research 
Organisations), Association of Learned and Professional Society Publishersin (ALPSP), Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan (TSV) ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. Silva Fennica hyväksyttiin Committee on 
Publication Ethics (COPE) -järjestön lehtijäseneksi. Seura maksoi toiminnanjohtajan ja Silva Fennican 
päätoimittajaksi nimitetyn Matti Maltamon jäsenyyden European Association of Science Editors 
(EASE) -järjestössä. 
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1.8 Lähipiiritapahtumat 
 
Seura tuki Metsämiesten säätiön IUFRO-apurahoista Vaasassa järjestettyä ”IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry 
Conference 2018 Transformations Towards a New Era in Small Scale Forestry”, jonka järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajana toimi Seuran toiminnantarkastaja Teppo Hujala. Hänet valittiin myös Metsätieteen aikakauskirjan 
päätoimittajaksi kaudelle 2019 - 2023. Tämän vuoksi hän jääväsi itsensä Seuran vuoden 2018 
toiminnantarkastuksesta ja sen hoiti varatoiminnatarkastaja Jussi Leppänen. Myös Jussi Leppänen sai IUFRO-
apurahan IUFRO:n toimihenkilötehtävän hoitamiseen. Apuraha oli kuitenkin pieni (600 €) ja sen myöntö perustui 
Seuran verkkosivullaan julkaisemaan IUFRO-toimihenkilöiden ensisijaisuuteen IUFRO-apurahojen saajina. Täten 
Jussi Leppäsen saama tuki arvioitiin vähäiseksi, eikä se aiheuta jääviyttä toiminnantarkastukseen. Vuonna 2018 ei 
ollut muita lähipiiritapahtumia. 
 
2 JULKAISUTOIMINTA 
 
2.1 Toimitus, toimituskunta ja Editorial Board 
 
Vuonna 2018 Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan julkaisuvastuu oli yksinomaan Suomen 
Metsätieteellisellä Seuralla. Seura julkaisi väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesia yhdessä Helsingin yliopiston 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston kanssa. 

Seuran kaikki julkaisut ovat Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) pilvipalvelussa. Palveluun on tehty 
julkaisupalvelin, joka perustuu vapaan koodin Open Journal System (OJS) -ohjelmaan ja sen kanssa yhteensopivaan 
Seuralle räätälöityyn julkaisuohjelmaan. Jokaisella julkaisusarjalla on palvelimella oma kiinteä URL ja IP-osoite. 
Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican vanhat, digitoidut numerot ovat luettavissa Silva Fennican sivuston 
kautta. Suoseuran Suo-lehdelle on rakennettu oma sivusto samalle palvelimelle. 

Sarjojen toimituksessa työskentelivät vuonna 2018 päätoimittaja MMT Eeva Korpilahti ja toimittaja Karipekka 
Byman. Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan tieteellisinä toimittajina toimivat MMT Lauri Mehtätalo ja 
MMT Pekka Nygren. Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan suomalaisen toimituskunnan jäseninä toimivat 
prof. Jarkko Hantula, prof. Heljä-Sisko Helmisaari, prof. Markus Holopainen, MMT Riitta Hänninen, prof. Heimo 
Karppinen, prof. Jari Kouki ja puheenjohtajana päätoimittaja. Toimintavuoden aikana Metsätieteen aikakauskirjalle 
nimitettiin uusi toimituskunta, joka toimii kauden 2019 - 2021. Dissertationes Forestalesin toimituskunnan jäsenet 
olivat Markus Holopainen, jonka tilalle valittiin toimintavuoden aikana Matleena Kniivilä, Kari Minkkinen ja Timo 
Pukkala. 

Vuonna 2018 Silva Fennican Editorial Board koostui 16 jäsenestä kymmenestä eri maasta. Jäsenet olivat José 
Guillerme Borges (Instituto Superior de Agronomia, Portugali), Raymond L. Czaplewski (USDA Forest Service, 
USA), Tron Eid (Norwegian University of Life Sciences, Norja), Marco Fioravanti (University of Florence, Italia), 
George Gertner (University of Illinois, USA), Michel Goulard (INRA, Ranska), Timothy G. Gregoire (Yale 
University, USA), Barbara Koch (University of Freiburg, Saksa), William L. Mason (Forest Research UK), William 
J. Mattson (USDA Forest Service, USA), Robert Mendelsohn (Yale University, USA), Leif Nutto (Universidade  
Federal do Parana, Brasilia), Lennart Salmén (Innventia, Ruotsi), John Sessions (Oregon State University, USA), 
Hubert Sterba (University of Natural Resources and Applied Sciences, Itävalta), Jean-Philippe Terreaux (Irstea, 
Ranska). Editorial Boardin jäsenet toimivat käsikirjoitusten tarkastajina ja avustivat tarkastajien hankinnassa. 
Toimintavuoden aikana aloitettiin Silva Fennican Editorial Boardin uudistaminen kutsumalla kuusi aihetoimittajaa 
ja heitä tukevat ryhmät toimituskunnassa. Uudistettu Editorial Board toimii kauden 2019 - 2022. 
 
2.2 Silva Fennica 
 
Silva Fennican toiminta jatkui asemaltaan vakiintuneena kansainvälisenä, englanninkielisenä metsätieteen yleis-
sarjana. Sarja toimii kultaisen Open Access -periaatteen mukaan eli kaikki artikkelit ovat heti julkaisemisen jälkeen 
vapaasti luettavissa ja tulostettavissa. Sarjan artikkeleiden käyttö on lisensoitu Creative Commons lisenssin CC 
BY-SA 4.0 (Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen) mukaan. Silva Fennican sähköinen julkaisujärjestelmä ja 
tietokanta on CSC:n pilvipalvelussa. Silva Fennican verkko-osoitteena pysyi vuodesta 2013 alkaen käytössä ollut 
https://silvafennica.fi. Vuonna 2018 ilmestyi viisi numeroa, vol. 52(1-5). Sarjassa julkaistiin yhteensä 42 
tutkimusartikkelia, kaksi katsausartikkelia, seitsemän tiedonantoa ja yksi pääkirjoitus. Käsikirjoituksia tarjottiin 80 
kappaletta (161 vuonna 2017). Suuri pudotus käsikirjoitustarjonnassa johtunee vuoden 2018 alussa käyttöön 
otetusta artikkelimaksusta. Hylättyjen käsikirjoitusten osuus oli 36,2 % (62,1 % vuonna 2017), mikä osoittaa 
tarjottujen käsikirjoitusten laadun parantuneen artikkelimaksujen myötä. Käsikirjoitusten tarkastajina toimi 102 
kansainvälistä asiantuntijaa, jotka antoivat yhteensä 156 tarkastuslausuntoa. 

https://silvafennica.fi/
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Vuonna 2018 jatkettiin Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican digitoitujen aineistojen metatietojen 
laatiminen nykyaikaisen tiedonhaun edellyttämälle tasolle Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä 
rahoituksella. Kaikkien vanhojen artikkeleiden metatietoihin tulee kirjoittajan lisäksi otsikko artikkelin kielellä ja 
englanniksi, asiasanat artikkelin kielellä ja englanniksi sekä abstrakti englanniksi. Vuoden aikana metatiedot saatiin 
valmiiksi Acta Forestalia Fennicalle. Silva Fennican osalta työ jatkuu vielä vuoden 2019 alussa. 

Vuonna 2018 Silva Fennican sivustolla oli Clicky-seurannan mukaan keskimäärin 2 737 vierailua kuukaudessa 
(3 237 vuonna 2017), sekä 5 001 html-sivun katselua ja 787 artikkelin pdf-latausta. Artikkeleita linkitettiin muille 
sivuille 472 kertaa kuukaudessa. Silva Fennican sivustolla vierailtiin 163 maasta. Vierailuista 26,4 % oli Suomesta. 
Seuraavina olivat Kiina (9,9 %), Ruotsi (5,8 %), Venäjä (4,0 %) ja Yhdysvallat (4,0 %). Kymmenen johtavan 
vierailumaan joukkoon kuuluivat myös Puola, Kanada, Saksa, Iso Britannia ja Turkki. Luvut osoittavat, että Silva 
Fennican artikkeleilla on laaja kansainvälinen lukijakunta samaan aikaan kun sarja palvelee hyvin suomalaista 
metsäntutkimusyhteisöä. Vierailijat tulivat sivustolle useimmiten hakukoneen kautta (54,7 % vierailijoista). Suoraan 
sivustolle tuli 31,7 % vierailijoista, mikä osoittaa sivuston melko hyvää tunnettavuutta. Hakukoneista ylivoimaisesti 
yleisin oli Google, mutta myös venäläinen Yandex ja kiinalainen Baidu näyttävät löytäneen sivuston hyvin. Vuonna 
2018 vakiintui tapa twiitata kaikista Silva Fennican uusista artikkeleista, mutta sosiaalinen media toi vain 3,2 % 
sivuston vierailijoista. 

Tuoreimman Thomson-Reuters Journal Citation Reportin mukaan Silva Fennican kahden vuoden impact 
factor oli 1,683, joka nousi selvästi edellisestä vuodesta. Viiden vuoden impact factor oli 1,950. Scopusissa Silva 
Fennica oli metsäsarjojen siteeratuimman 20 % joukossa. Tässä joukossa Silva Fennica on yksi harvoista itsenäisistä 
sarjoista, jotka eivät ole suurten kaupallisten kustantajien hallussa. Silva Fennica on luetteloitu seuraavissa 
indeksi/abstraktiluetteloissa ja tietokannoissa: Agrindex, Biological Abstracts, Current Advances in Ecological & 
Environmental Sciences, Current Advances in Plant Science, Current Contents, EBSCO, Ecological Abstracts, 
Forestry Abstracts, Forest Products Abstracts, Life Sciences Collection, Science Citation Index, Science Citation 
Index Expanded ja Scopus. 
 
2.3 Metsätieteen aikakauskirja 
 
Metsätieteen aikakauskirja jatkoi vakiintunutta toimintaansa kotimaisilla kielillä kirjoitettujen metsäntutkimuksen 
alaan kuuluvien tutkimusten ja tiedekirjoitusten julkaisijana. Vuonna 2018 sarja julkaistiin toista vuotta ainoastaan 
sähköisenä osoitteessa www.metsatieteenaikakauskirja.fi. Sarjan artikkeleiden käyttö on vapaata Creative 
Commons lisenssin CC BY-SA 4.0 (Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen) mukaan. Metsätieteen Aikakauskirjalla 
on oikeus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta. 

Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistiin vuonna 2018 kolme vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, yksi 
katsausartikkeli ja yksi tiedonanto. Vertaisarvioimattomia kirjoituksia julkaistiin 22. Käsikirjoitusten tarjonta ei ole 
vielä täysin toipunut Luonnonvarakeskuksen julakisuyhteistyön loppumisesta ja kirjoittajat olivat vieläkin 
epätietoisia sarjan jatkuvuudesta. 

Vuonna 2018 Metsätieteen aikakauskirjan sivustolla oli Clicky-seurannan mukaan keskimäärin 496 vierailua 
kuukaudessa, sekä 1 409 html-sivun katselua ja 249 artikkelin pdf-latausta. Artikkeleita linkitettiin muille sivuille 
231 kertaa kuukaudessa. Sivuston vierailuista 93,9 % oli Suomesta. Vierailuja sivustolla vähentää sarjan 
rinnakkaistallennus Luonnonvarakeskuksen Jukuri-tietokannassa, joka näyttää olevan esim. Google Scholarissa 
ensisijainen linkki ennen vuotta 2017 julkaistuille artikkeleille. 
 
2.4 Dissertationes Forestales 
 
Suomen Metsätieteellinen Seura, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Itä-Suomen 
yliopiston metsätieteiden osasto jatkoivat yhteistyössä Dissertationes Forestales -väitöskirjasarjan julkaisemista. 
Vuonna 2018 sarjassa julkaistiin 21 väitöskirjaa, joista 8 oli Helsingin yliopiston metsätieteiden osastolta ja 12 Itä-
Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta. Lisäksi julkaistiin yksi Luonnonvarakeskuksessa tehty väitöskirja, jota 
väittelijä puolusti Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnassa. Väitöskirjasarjan tärkein julkaisu- 
ja jakelumuoto on verkkosivusto www.dissertationesforestales.fi. Suomen Metsätieteellinen Seura vastaa sarjan 
julkaisemisesta. Sarjassa julkaistut väitöskirjojen yhteenveto-osat ovat vapaasti käytettävissä CC BY-NC-ND 4.0 
(Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen) lisenssin mukaan. 

Vuonna 2018 Dissertationes Forestalesin sivustolla oli Clicky-seurannan mukaan keskimäärin 563 vierailua 
kuukaudessa, sekä 1 307 html-sivun katselua ja 291 artikkelin pdf-latausta. Artikkeleita linkitettiin muille sivuille 
303 kertaa kuukaudessa. Sivuston vierailuista 72,6 % oli Suomesta. Suomen jälkeen eniten vierailijoita oli Kiinasta 
(5,3 %), Espanjasta ja Yhdysvalloista (molemmista 2,3 %) sekä Ruotsista (1,8 %) ja Venäjältä (1,6 %). Vierailijoita 
oli yhteensä 99 maasta. 

http://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/
http://www.dissertationesforestales.fi/
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3 KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET 
 
3.1 Jäsenkokoukset 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2018 
Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Kokoukseen 
osallistui 17 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat, ojennettiin myöntökirjeet Seuran 
ja IUFRO-toimikunnan apurahojen saajille sekä jaettiin 
opinnäytetyöpalkintot erinomaiselle vuonna 2017 
valmistuneelle väitöskirjatyölle ja pro gradu -työlle. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 12.12.2018 
Tieteiden talossa Helsingissä. Kokoukseen osallistui 10 
henkilöä. Kokouksessa valittiin Seuran hallitus 
vuodelle 2019. Puheenjohtajaksi valittiin prof. Miina 
Rautiainen ja varapuheenjohtajaksi johtava tutkija Tuija 
Aronen, molemmat ensimmäiselle kaudelle. 
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen 
MMT Matleena Kniivilä ja uutena hallituksen jäsenenä 
MMT Sakari Tuominen kaudelle 2019 - 2021. 
Edellisestä vuodesta hallituksessa jatkoivat MMT, 
VTM Arto Kariniemi, prof. Katja Lähtinen ja TkT 
Anna Repo. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-
yhteisö Price Waterhouse Coopers oy, 
toiminnantarkastajaksi MMT Jussi Lintunen ja 
varatoiminnantarkastajaksi MMM Jussi Leppänen. 
 
 

3.2 Metsätieteen päivä 2018 
 
Metsätieteen päivän yleisotsikko oli ”Suometsien käytön tulevaisuus”. Tärkeitä teemoja olivat mm. vanhojen 
ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien 
puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja -uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla sekä 
puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Tilaisuus keräsi noin 250 osallistujaa Tieteiden talolle 
Helsinkiin ja noin 40 osallistujaa seurasi suoratoistovideota aamupäivän yhteiskokouksesta. 

Metsätieteen päivän kaikille yhteisen osuuden aloitti tutkijatohtori Paavo Ojanen Helsingin yliopistosta 
esityksellään mahdollisuuksista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä turvemailta. Globaalisti turvemaiden hiilivarasto 
on 75% ilmakehän hiilivarastoista, joten ilmastonmuutoksen kannalta turvemaiden käsittely on yksi tärkeimmistä 
haasteista. Erityisesti rehevillä soilla ojitus on johtanut hiilen vapautumiseen ilmakehään joskin maaperäpäästöjä 
kompensoi puustoon sitoutuva hiili. Ojitusalueiden ennallistaminen lienee ilmaston kannalta paras vaihtoehto ja 
huonoin on jättää vettyvät suopuustot hoitamatta. Selkeästi parhaan vaihtoehdon puuttuminen tekee suometsien 
käsittelystä haasteellista.  

Johtava tutkija Mika Nieminen Luonnonvarakeskuksesta käsitteli muuttuneita käsityksiä metsäojituksen 
vesistövaikutuksista. Uudet tulokset osoittavat myös vanhojen ositusalueiden olevan tärkeitä vesistöjen 
ravinnekuormittajia. Ojitetulta suohehtaarilta valuu vesistöihin puuston kiertoajan aikana 170 - 260 kg typpeä. 
Ojitusten takia metsätalouden vesistökuormitus voi olla lähellä 50 % maatalouden aiheuttamasta ravinnekuormasta. 
Myös fosforin valunta on aiemmin oletettua suurempaa, eri arvioiden mukaan 5 - 8 kertainen. 

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Tuula Packalenin esitys sai aikaan vilkkaan keskustelun siitä, kuinka 
ojitusalueiden lisääntynyt puuntuotanto tulisi huomioida hakkuumahdollisuuksia arvioitaessa. Ojituksen 
seurauksena sekä metsämaan pinta-ala että turvemaiden puusto on kasvanut. Tällä hetkellä suometsien puuston 
tilavuus on noin kaksinkertainen verrattuna 1950-lukuun ja sen odotetaan kasvavan 2030-luvulle asti. 

Johtava tutkija Jori Uusitalo Luonnonvarakeskuksesta esitteli ratkaisuvaihtoehtoja suometsien puunkorjuuseen. 
Korjuuseen vaikuttavat eniten maavedenkorkeus ja hakkuukoneen ominaisuudet. Parasta aikaa suopuuston 
korjuuseen on sydäntalvi, mutta myös kuiva kesä tarjoaa hyvät hakkuuolosuhteet. Hakkuutekniikassa lupaavimmat 
vaihtoehdot  maaperävahinkojen  torjuntaan,   ajourien  suunnittelu  puustoisimpiin kohtiin  ja leveät  ajourat,   ovat 
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Metsätieteen päivän kutsupuhujat aamupäivän yleiskeskustelussa. Vasemmalta tutkimusprofessori 
Tuula Packalen (Luke), johtava tutkija Jori Uusitalo (Luke), johtava tutkija Mika Nieminen (Luke), 
tutkijatohtori Paavo Ojanen (Helsingin yliopisto) ja aamupäivän puheenjohtaja, Seuran 
varapuheenjohtaja Miina Rautiainen. 

 
valitettavasti metsänkasvatuksen kannalta haitallisia. Hakkuukoneiden telojen kehittäminen kantavuuden 
parantamiseksi on lupaava tutkimussuunta. 

Lounastauon aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa mentorointilounas uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille. 17 
nuorta tutkijaa jaettiin viiteen kokeneen tutkijan vetämään ryhmään. Ryhmissä käsitellyt aiheet oli valikoitu 
lounaalle ilmoittautumisen yhteydessä kerätyistä kysymyksistä. Mentorointilounaasta saatiin myönteistä palautetta 
ja tilaisuus tullaan järjestämään jatkossakin Metsätieteen päivän yhteydessä. 

Iltapäivän rinnakkaiskokousten teemat olivat: 
− Metsäbiologian kerho: Soiden uudet käyttömahdollisuudet ja monimuotoisuuden turvaaminen 
− Metsäekonomistiklubi: Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö 
− Metsänhoitoklubi: Metsänhoito suometsissä 
− Metsäteknologiklubi: Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen 
− Taksaattoriklubi: Tekoälysovellukset metsätaloudessa 
Metsätieteen päivän lopuksi esiteltiin Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisujen uudet päätoimittajat: 

professori Matti Maltamo aloittaa 1.1.2019 Silva Fennican päätoimittajana ja professori Teppo Hujala samaan 
aikaan tehtävänsä Metsätieteen aikakauskirjan päätoimittajana. Tämän jälkeen nautittiin vielä illallisbuffetin 
antimista ja käytiin vapaata keskustelua metsätieteistä. 
 
3.3 Open Forest Science –seminaari 
 
Seura järjesti 7.5.2018 toisen toimintavuoden päätapahtuman, englanninkielisen Open Forest Science -seminaarin, 
jossa tarkasteltiin avoimen tieteen haasteita metsätieteiden näkökulmasta. Aamupäivällä oli kaikille yhteinen 
kokous, joka videoitiin suoratoistona. Sen aiheet olivat ”Introduction to open science” (johtava tiedeasiantuntija 
Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia), ”Open Access publishing” (apulaisprofessori Mikael Laakso Hanken), 
”Transparent writing” (toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura) ja ”Pros and cons of data 
sharing” (MMT Pasi Kolari, Helsingin yliopisto). 

Iltapäivän ohjelmassa oli kuusi työpajaa, jotka toistettiin niin että jokainen osallistuja pystyi osallistumaan 
kahteen työpajaan. Työpajojen aiheet olivat ”How do I open my data”, ”User perspective to open data”, ”Value 
of long time series”, ”Opening of confidential data”, ”Putting open science into practice” ja ”Selecting an Open 
Access journal for my manuscript”. 

Tilaisuuteen osallistui paikanpäällä n. 40 osallistujaa ja aamupäivän yhteiskokouksen videolla oli 25 katsojaa. 
Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston jatko-opiskelijat saivat tilaisuuteen osallistumisesta 
ja siihen liittyvän esseen kirjoittamisesta yhden opintopisteen. 
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Professori Teppo Hujala esittelee Metsätieteen aikakauskirjaa Tiedekirjan osastolla Helsingin 
kirjamessuilla 25.10.2018. 

 
3.4 Muut tilaisuudet 
 
Seura osallistui Tieteiden yöhön 18.1.2018 järjestämällä Tieteiden talossa paneelikeskustelun ”Millaista on 
ilmastoystävällinen metsänkäyttö”. Tarkoituksena taustoittaa, mihin tutkijoiden näkemyserot metsien käytön 
hiilineutraalisuudesta ja biotalouden ilmastovaikutuksista perustuvat tieteellisesti. Puheenjohtajana toimi MMT 
Liisa Kulmala (Suomen Metsätieteellinen Seura) ja paneelissa keskustelivat MMT Tuomo Kalliokoski (Helsingin 
yliopisto), tutkimusprofessori Raisa Mäkipää (Luonnonvarakeskus) sekä Assistant Director Lauri Hetemäki 
(European Forest Institute). Paikalla oli muutamia kymmeniä kuulijoita. 

Seura järjesti Metsämiesten säätiön tuella videoidun IUFRO:n maailmankongressi-infon 20.6.2018. Puhujina olivat 
professori Lauri Valsta (Helsingin yliopisto) ja Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren. Video tehtiin Tieteiden 
talossa. 

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren ja Metsätieteen aikakauskirjan päätoimittajaksi valittu professori Teppo Hujala 
esittelivät Helsingin kirjamessuilla 25.10.2018 Seuran julkaisutoimintaa. Seuran esitys oli osa Tiedekirjan messupisteen 
tapahtumia. 
 
3.5 Tieteenalakerhojen toiminta 
 
Metsäbiologian kerhon vuosikokous pidettiin 17.1.2018 Helsingissä. Vuosikokouksen yhteydessä kuultiin neljä 
esitelmää aiheesta ”Alue-ekologisesta suunnittelusta Zonationiin: Kuinka sovittaa yhteen metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen ja puuntuotanto kasvavien biotaloustavoitteiden aikakaudella?”. 
Kevätaspektiretkeilyllä 9.5.2018 tutustuttiin metsälain 10. §:n mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin (nk. 
METE-kohteet) Espoon Loojärven alueella. Retkeilyllä oli kolme asiantuntijavierasta. Sille osallistui 18 henkeä. 

Metsäekonomistiklubin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.2.2018. Klubi osallistui aktiivisesti Metsätieteen 
päivän järjestelyihin, muttei järjestänyt omaa ohjelmaa toimintavuoden aikana. 

Metsänhoitoklubin vuosikokous pidettiin 5.3.2018 ja sen yhteydessä seminaari ”Metsätieteiden itsekorjaavuus - 
toimiiko?” Vuosikokoukseen osallistui 8 henkilöä ja seminaariin 34. Klubi järjesti kesäretkeilyn Pohjois-Suomeen 
30.-31.8.2018 teemalla ”Pohjois-Suomen metsänhoito muuttuvassa ilmastossa”. Rovaniemelle, Ranualle, Posiolle 
ja Pudasjärvelle suuntautuneen retkeilyn aiheita olivat metsän uudistamismenetelmät ja metsien uudistuminen 
Pohjois-Suomen erityisolosuhteissa mukaan luettuna Osaran aukeat ja metsätuhot. Retkeilylle osallistui 36 
henkilöä. Klubi järjesti syysseminaarin aiheesta ”Viljelymetsien kasvu ja tuotos” yhdessä Taksaattoriklubin kanssa 
31.10.2018. Seminaarissa oli 59 osallistujaa. 

Teknologiklubi osallistui aktiivisesti Metsätieteen päivän järjestelyihin, mutta se ei järjestänyt toimintavuoden 
aikana omaa ohjelmaa. 
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Metsäbiologian kerhon jäseniä kevätaspektiretkeilyllä tutustumassa Metsälain mukaisiin tärkeisiin 
elinympäristöihin Espoossa 9.5.2018. Eturivissä vasemmalta kerhon pitkäaikaiset aktiivitoimijat 
Helsingin yliopiston yliopistonlehtorit Kari Minkkinen ja Timo Kuuluvainen sekä Pekka Punttila 
Suomen ympäristökeskuksesta. 

 
Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin 10.4.2014 Tieteiden talossa Helsingissä. 

Kevätseminaarin teemana oli tänä vuonna ”Ekosysteemipalveluiden, erityisesti ilmaston säätelypalveluiden, 
mittaaminen taksaattorien näkökulmasta”. Vuosikokouksessa myönnettiin hopeinen ansiomerkki Jari Vauhkoselle 
ansiokkaasta klubin sihteerin toimen hoitamisesta. Klubi juhlisti Pekka Kilkin elämäntyötä 21.9.2018 Tieteiden 
talossa järjestetyllä koko päivän seminaarilla, jossa kuultiin esityksiä sekä Pekka Kilkin aikalaisilta että nuoremmilta 
tutkijoilta. Siihen osallistui yli 100 henkilöä. Syysseminaarin ”Viljelymetsien kasvu ja tuotos” Taksaattoriklubi 
järjesti yhdessä Metsänhoitoklubin kanssa. 
 
4 APURAHAT, PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET 
 
Seura myönsi hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja yhteensä 78 938 € (58 986 € vuonna 2017), josta 
tutkimuksiin osoitettiin 63 758 € (kahdeksan apurahaa), matka-apurahoihin 11 180 € (kahdeksan apurahaa) ja 
muuhun tieteelliseen toimintaan yksi 4 000 € apuraha. Kolmen vuonna 2018 myönnetyn tutkimusapurahan käyttö 
jatkuu vuonna 2019. Lisäksi Seuran hallitus myönsi apurahoja Metsämiesten Säätiöltä saamastaan apurahasta 
IUFRO-toimintaan yleiseen hakuaikaan yhdeksän apurahaa, yhteensä 12 630 € (19 688 € vuonna 2017). 
Apurahamyönnöt eivät vastaa tarkasti tilinpäätöksessä näkyviä apurahojen maksatuksia apurahojen palautusten ja 
siirtojen vuoksi. 

Seura jakoi opinnäytetyöpalkintoja yhteensä 2 000 € edestä. MMT Aino Korrensalolle (Itä-Suomen yliopisto) 
myönnettiin 1 500 € palkinto erinomaisesta vuonna 2017 hyväksytystä väitöskirjasta ja 500 € pro gradu –palkinto 
myönnettiin MMM Piia Ikoselle (Itä-Suomen yliopisto). Seura ei jakanut toimintavuonna huomionosoituksia. 
 
5 TALOUS 
 
Seuran talous perustui pääosin varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä saatuihin jäsenmaksutuloihin (29 455 €), 
valtionavustuksiin (69 288 €) ja Seuran hallinnoimien rahastojen tuottoihin. Uutena tulolähteenä olivat Silva 
Fennican artikkelimaksut, joita kerättiin yhteensä 11 102 €. Lisäksi Metsämiesten Säätiö myönsi rahoitusta 
Metsätieteen päivään (10 000 €) ja IUFRO-toimintaan (20 000 €). Seura sai Suomen tiedekustantajien liitolta 12 800 
€ apurahan Silva Fennican ja Acta Forestalia Fennican digitoitujen arkistojen metatietojen laatimisen ja 
julkaisemisen loppuunsaattamiseen. 



13 

 

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti varsinaisilta jäseniltä perittiin 50 €:n suuruinen jäsenmaksu. Näitä 
suorituksia tuli toimintavuonna 429 kpl (ed. vuonna 425), yhteensä 21 455 € (ed. vuonna 21 250 €). 
Kannattajajäsenmaksun suuruus oli edelleen 800 €, ja kannattajajäsenmaksutuottoja saatiin 8 000 € (ed. vuonna 
8 000 €). Yhteensä jäsenmaksuja saatiin jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna. Jäsenmäärän ja 
jäsenmaksutulojen väheneminen on siten saatu ainakin hetkellisesti pysähtymään. 

Julkaisutoiminnan tuloista selvästi suurimman osan muodosti Tieteellisten seurain valtuuskunnan Silva 
Fennicalle myöntämä valtionavustus, jonka suuruus toimintavuonna oli 63 400 € (ed. vuonna 64 800 €). Lisäksi 
Seura haki ja sai TSV:ltä ensimmäistä kertaa valtionavustusta Metsätieteellisen aikakauskirjan julkaisemiseen, 
yhteensä 4 700 €. Aikaisempaan tapaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista puolet eli 10 728 € ohjattiin Silva 
Fennican julkaisutoimintaan. Julkaisutoiminnan kulut laskivat selvästi edellisvuoden tasolta, kun toiminnan 
uudelleenjärjestelyyn liittyvät tietojärjestelmä- ja muut investoinnit vähenivät olennaisesti. Edellä mainittujen 
muutosten ansiosta rahastojen suora tuki Silva Fennicalle, Metsätieteen aikakauskirjalle ja Dissertationes Forestales 
-sarjalle puolittui noin 29 205 euroon (ed. vuosi 61 600 €). Seuran yleisen toiminnan kulut pysyivät jotakuinkin 
ennallaan ollen yhteensä noin 49 549 € (ed. vuonna 51 265 €). Henkilöstökulujen jälkeen suurimmat kulut koituvat 
Seuran toimiston vuokrasta ja kirjanpidosta. 

Sijoitusvuosi oli haastava. Seuran sijoitusten tuotto oli noin 0,5 % eli selvästi alempi kuin edellisvuosina. 
Olosuhteisiin nähden tuottoa voidaan kuitenkin pitää kohtalaisena. Se oli hieman korkeampi kuin vuonna 2018 
parhaiten sijoituksissaan onnistuneilla suurilla kotimaisilla työeläkeyhteisöillä (Ilmarinen, Elo ja Veritas), joilla se oli 
negatiivinen (-1,4 ja -1,5 %). Seuran hallinnoimien rahastojen varallisuuden kirjanpitoarvo säilyi jotakuinkin 
ennallaan, mutta käypä arvo laski noin 4 %. Tämä johtui paljolti siitä, että osakkeiden ja varsinkin kehittyvien 
markkinoiden osakkeiden arvot putosivat selvästi joulukuussa 2018. 

Rahastojen varallisuuteen kuuluvien osake- ja joukkovelkakirjasijoitusten hoito on jaettu Nordea Private 
Bankingin ja eQ Varainhoidon kesken. Molemmat hoitavat niille kohdennettua varallisuutta täysin valtakirjoin, 
kuitenkin Seuran niiden kanssa sopiman sijoitusstrategian puitteissa. Ulkoistetun salkunhoidon piiriin kuuluvista 
arvopapereista kirjattiin myyntivoittoja noin 141 200 € (ed. vuonna 167 900 €) ja myyntitappioita noin 13 300 € 
(19 100 €). Selvästi suurimmat yksittäiset myyntivoitot saatiin alkuvuonna luovutetuista Tyynenmeren alueen 
osakerahastojen osuuksista ja Neste Oyj:n osakkeista, suurimmat myyntitappiot puolestaan koituivat niin ikään 
Nordean alkuvuonna toteuttamista Nokia Oyj:n osakkeiden myynneistä. Arvonalennukset kasvoivat selvästi 
edellisvuodesta; niitä oli yhteensä 34 503 € (ed. vuonna 147 €). 

Nordea Private Bankingin hallinnoiman sijoitussalkun arvo laski vuoden aikana 4,4 % (ed. vuonna +6,0 %). 
Myös toisen varainhoitajan eli eQ:n täyden valtakirjan salkun tuotto oli heikko -4,7 % (ed. vuonna +6,1 %), mikä 
johtui erityisesti rahaston sijoitusten tavallista suuremmista Kiina- ja Aasia-painotuksista sekä valtionlainojen 
alipainotuksesta vuonna 2018.  

Seuran sijoitukset julkisesti noteerattuihin kiinteistörahastoihin (eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt) sekä 
kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon (EAI Residential I Ky) sen sijaan tuottivat hyvin eli keskimäärin 
noin 9,5 prosenttia (ed. vuonna 10,6 %). Seura lisäsi vuoden aikana sijoituksia viimeksi mainittuun.  

Vuoden 2018 lopussa Seuran hallinnoimista varoista käyvin arvoin mitattuna noin 27 % oli sijoitettu 
joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin (edellisen vuoden lopussa 31 %), 31 % (36 %) osakkeisiin ja 
osakerahastoihin, 19 % (18 %) liike- ja asuinhuoneistoihin, 6 % (6 %) kiinteistörahastoihin ja 15 % (7 %) 
pääomarahastoihin. Loput 3 % (3 %) pidettiin rahavaroina. Vuoden 2018 lopussa osakkeet olivat lievässä 
ylipainossa sekä Nordean hoitamassa sijoitussalkussa että eQ:n salkussa.  

Liike- ja asuinhuoneistojen vuokratuotot olivat ennakoituja. Joidenkin liikehuoneistojen vuokria korotettiin. 
Huoneistojen vuokratuotot olivat yhteensä 43 140 € (ed. vuonna 41 636 €), kun vastikkeet ja muut ylläpitokulut 
olivat 13 905 € (ed. vuonna 16 300 €). Kasarmintorin kiinteistöissä toteutettiin tavanomaisia julkisivu- ym. 
korjauksia. 

Liike- ja asuinhuoneistoihin liittyviä asioita on hoitanut Seuran taloudenhoitaja, Seuran kirjanpitoa ja 
palkanlaskentaa puolestaan Premium Group Oy. 

 
 
 

Helsingissä 22.3.2019 
 

SUOMEN METSÄTIETEELLISEN SEURAN HALLITUS 
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LIITTEET SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUKSEEN 
VUODELTA 2018 
_______________________________________________________________________________________ 
 
1 HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN 
 
Varsinaiset kokoukset: 
Jarkko Hantula, puheenjohtaja  paikalla 9 etäyhteys poissa 
Miina Rautiainen, varapuheenjohtaja paikalla 7 etäyhteys poissa 2 
Arto Kariniemi, hallituksen jäsen  paikalla 5 etäyhteys poissa 4 
Matti Katila, hallituksen jäsen  paikalla 7 etäyhteys poissa 2 
Matleena Kniivilä, hallituksen jäsen paikalla 8 etäyhteys poissa 1 
Katja Lähtinen, hallituksen jäsen  paikalla 7 etäyhteys poissa 2 
Anna Repo, hallituksen jäsen  paikalla 6 etäyhteys 1 poissa 2 
 
Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat viiden sähköpostikokouksen päätöksentekoon. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2 JULKAISUT 
 
SILVA FENNICA 
https://silvafennica.fi  
 
Silva Fennica vol. 52 no. 1, 2018 
 
Category: Research article 
 
Annika Kangas, Terje Gobakken, Stefano Puliti, Marius Hauglin, Erik Naesset. (2018). Value of airborne laser 

scanning and digital aerial photogrammetry data in forest decision making. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article 
id 9923. https://doi.org/10.14214/sf.9923 

Mulualem Tigabu, Annika M. Felton. (2018). Multivariate calibration of near infrared spectra for predicting 
nutrient concentrations of solid moose rumen contents. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 7822. 
https://doi.org/10.14214/sf.7822 

Lingbo Dong, Pete Bettinger, Huiyan Qin, Zhaogang Liu. (2018). Reflections on the number of independent 
solutions for forest spatial harvest scheduling problems: a case of simulated annealing. Silva Fennica vol. 52 
no. 1 article id 7803. https://doi.org/10.14214/sf.7803 

Tadeusz B. Splawinski, Sylvie Gauthier, Nicole J. Fenton, Daniel Houle, Yves Bergeron. (2018). The colonization 
of young fire initiated stands by the crustose lichen Trapeliopsis granulosa and its potential effect on conifer 
establishment and stand succession. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 7791. 
https://doi.org/10.14214/sf.7791 

Poje Anton, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Matevz Mihelic. (2018). The effect of feedstock, knife wear 
and work station on the exposure to noise and vibrations in wood chipping operations. Silva Fennica vol. 52 
no. 1 article id 7003. https://doi.org/10.14214/sf.7003 

Virginia Morales Olmos, Jacek P. Siry. (2018). The Law of One Price in global coniferous sawlog markets. Silva 
Fennica vol. 52 no. 1 article id 6999. https://doi.org/10.14214/sf.6999 

Lauri Haataja, Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa. (2018). Reliability of self-control method in the management of 
non-industrial private forests. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 1665. https://doi.org/10.14214/sf.1665 

 
Category: Research note 
 
Tālis Gaitnieks, Indulis Brauners, Kristīne Kenigsvalde, Astra Zaļuma, Lauma Brūna, Jurģis Jansons, Natālija 

Burņeviča, Andis Lazdiņš, Rimvydas Vasaitis. (2018). Infection of pre-commercially cut stumps of Picea abies 
and Pinus sylvestris by Heterobasidion spp. – a comparative study. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 9911. 
https://doi.org/10.14214/sf.9911 

Ilze Matisone, Roberts Matisons, Māris Laiviņš, Tālis Gaitnieks. (2018). Statistics of ash dieback in Latvia. Silva 
Fennica vol. 52 no. 1 article id 9901. https://doi.org/10.14214/sf.9901 

https://silvafennica.fi/
https://doi.org/10.14214/sf.9923
https://doi.org/10.14214/sf.7822
https://doi.org/10.14214/sf.7803
https://doi.org/10.14214/sf.7791
https://doi.org/10.14214/sf.7003
https://doi.org/10.14214/sf.6999
https://doi.org/10.14214/sf.1665
https://doi.org/10.14214/sf.9911
https://silvafennica.fi/article/9901
https://doi.org/10.14214/sf.9901
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Linda Robalte, Diāna Jansone, Didzis Elferts, Roberts Matisons, Āris Jansons. (2018). Bilberry ramet dimensions 
in relation to stand age in oligotrophic conditions in Latvia. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 9899. 
https://doi.org/10.14214/sf.9899 

Roberts Matisons, Guntars Šņepsts, Līga Puriņa, Jānis Donis, Āris Jansons. (2018). Dominant height growth of 
European beech at the northeasternmost stands in Europe. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 7818. 
https://doi.org/10.14214/sf.7818 

Māra Kitenberga, Roberts Matisons, Āris Jansons, Jānis Donis. (2018). Teleconnection between the Atlantic sea 
surface temperature and forest fires in Latvia and Estonia. Silva Fennica vol. 52 no. 1 article id 7771. 
https://doi.org/10.14214/sf.7771 

 
Silva Fennica vol. 52 no. 2, 2018 
 
Category: Research article 
 
Jyrki Hytönen, Egbert Beuker, Anneli Viherä-Aarnio. (2018). Clonal variation in basic density, moisture content 

and heating value of wood, bark and branches in hybrid aspen. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 9938. 
https://doi.org/10.14214/sf.9938 

Timo Saksa, Jari Miina, Hilkka Haatainen, Kauko Kärkkäinen. (2018). Quality of spot mounding performed by 
continuously advancing mounders. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 9933. 
https://doi.org/10.14214/sf.9933 

Eva Dařenová, Richard A. Crabbe, Robert Knott, Barbora Uherková, Jan Kadavý. (2018). Effect of coppicing, 
thinning and throughfall reduction on soil water content and soil CO2 efflux in a sessile oak forest. Silva 
Fennica vol. 52 no. 2 article id 9927. https://doi.org/10.14214/sf.9927 

Jun Tanabe, Futoshi Ishiguri, Akira Tamura, Yuya Takashima, Jyunichi Ohshima, Kazuya Iizuka, Shinso Yokota. 
(2018). Within-tree radial and among-family variations in wood density, microfibril angle, and mechanical 
properties in Picea glehnii. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 9914. https://doi.org/10.14214/sf.9914 

Perttu Anttila, Vesa Nivala, Olli Salminen, Markus Hurskainen, Janne Kärki, Tomi J. Lindroos, Antti Asikainen. 
(2018). Regional balance of forest chip supply and demand in Finland in 2030. Silva Fennica vol. 52 no. 2 
article id 9902. https://doi.org/10.14214/sf.9902 

Jari Lindblad, Johanna Routa, Johanna Ruotsalainen, Marja Kolström, Ari Isokangas, Lauri Sikanen. (2018). 
Weather based moisture content modelling of harvesting residues in the stand. Silva Fennica vol. 52 no. 2 
article id 7830. https://doi.org/10.14214/sf.7830 

Pentti Niemistö, Harri Kilpeläinen, Eero Poutiainen. (2018). Effect of first thinning type and age on growth, 
stem quality and financial performance of a Scots pine stand in Finland. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 
7816. https://doi.org/10.14214/sf.7816 

Jaana Luoranen. (2018). Autumn versus spring planting: the initiation of root growth and subsequent field 
performance of Scots pine and Norway spruce seedlings. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 7813. 
https://doi.org/10.14214/sf.7813 

Curt Almqvist. (2018). Improving floral initiation in potted Picea abies by supplemental light treatment. Silva 
Fennica vol. 52 no. 2 article id 7772. https://doi.org/10.14214/sf.7772 

Jonas R. Coussement, Kathy Steppe, Peter Lootens, Isabel Roldán-Ruiz, Tom De Swaef. (2018). A flexible 
geometric model for leaf shape descriptions with high accuracy. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 7740. 
https://doi.org/10.14214/sf.7740 

Samuel Egbäck, Bo Karlsson, Karl-Anders Högberg, Kenneth Nyström, Mateusz Liziniewicz, Urban Nilsson. 
(2018). Effects of phenotypic selection on height-diameter ratio of Norway spruce and Scots pine in Sweden. 
Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 7738. https://doi.org/10.14214/sf.7738 

Dalytė Matulevičiūtė, Jurga Motiejunaite, Domas Uogintas, Ričardas Taraškevičius, Mindaugas Dagys, Valerijus 
Rašomavičius. (2018). Decline of a protected coastal pine forest under impact of a colony of great cormorants 
and the rate of vegetation change under ornithogenic influence. Silva Fennica vol. 52 no. 2 article id 7699. 
https://doi.org/10.14214/sf.7699 

 

https://doi.org/10.14214/sf.9899
https://doi.org/10.14214/sf.7818
https://doi.org/10.14214/sf.7771
https://doi.org/10.14214/sf.9938
https://doi.org/10.14214/sf.9933
https://doi.org/10.14214/sf.9927
https://doi.org/10.14214/sf.9914
https://doi.org/10.14214/sf.9902
https://doi.org/10.14214/sf.7830
https://doi.org/10.14214/sf.7816
https://doi.org/10.14214/sf.7813
https://doi.org/10.14214/sf.7772
https://doi.org/10.14214/sf.7740
https://doi.org/10.14214/sf.7738
https://doi.org/10.14214/sf.7699


16 

 

Silva Fennica vol. 52 no. 3, 2018 
 
Category: Research article 
 
Matti Maltamo, Tomi Karjalainen, Jaakko Repola, Jari Vauhkonen. (2018). Incorporating tree- and stand-level 

information on crown base height into multivariate forest management inventories based on airborne laser 
scanning. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 10006. https://doi.org/10.14214/sf.10006 

Monika Dering, Katarzyna Sękiewicz, Grzegorz Iszkuło, Aleksandra Chojnacka, Dominik Tomaszewski, Emilia 
Pers-Kamczyc, Piotr Karolewski. (2018). Spatial genetic structure and clonal structure of Prunus serotina during 
invasive spread. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9987. https://doi.org/10.14214/sf.9987 

Mika Rekola, Jaakko Nippala, Päivi Tynjälä, Anne Virtanen. (2018). Modelling competences and anticipating the 
future competence needs in the forest sector. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9983. 
https://doi.org/10.14214/sf.9983 

Eino Levkoev, Lauri Mehtätalo, Katri Luostarinen, Pertti Pulkkinen, Anatoly Zhigunov, Heli Peltola. (2018). 
Development of height growth and frost hardiness for one-year-old Norway spruce seedlings in greenhouse 
conditions in response to elevated temperature and atmospheric CO2 concentration. Silva Fennica vol. 52 no. 
3 article id 9980. https://doi.org/10.14214/sf.9980 

Juha Heiskanen, Ville Hallikainen, Jori Uusitalo, Hannu Ilvesniemi. (2018). Co-variation relations of physical soil 
properties and site characteristics of Finnish upland forests. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9948. 
https://doi.org/10.14214/sf.9948 

Eric R. Labelle, Linus Huß. (2018). Creation of value through a harvester on-board bucking optimization system 
operated in a spruce stand. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9947. https://doi.org/10.14214/sf.9947 

Frauke Fedderwitz, Niklas Björklund, Velemir Ninkovic, Göran Nordlander. (2018). Does the pine weevil 
(Hylobius abietis) prefer conifer seedlings over other main food sources? Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 
9946. https://doi.org/10.14214/sf.9946 

Esteban Ceriani-Nakamurakare, Sergio Ramos, Carolina A. Robles, María V. Novas, María F. D´Jonsiles, Paola 
Gonzalez-Audino, Cecilia Carmarán. (2018). Metagenomic approach of associated fungi with Megaplatypus 
mutatus (Coleoptera: Platypodinae). Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9940. 
https://doi.org/10.14214/sf.9940 

Mercedes M. Fernandez, Diana Bezos, Julio J. Diez. (2018). Fungi associated with necrotic galls of Dryocosmus 
kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae) in northern Spain. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9905. 
https://doi.org/10.14214/sf.9905 

Pekka Hyvönen, Jaakko Heinonen. (2018). Estimating storm damage with the help of low-altitude photographs 
and different sampling designs and estimators. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 7710. 
https://doi.org/10.14214/sf.7710 

 
Category: Research note 
 
Ninni Saarinen, Joanne C. White, Michael A. Wulder, Annika Kangas, Sakari Tuominen, Ville Kankare, Markus 

Holopainen, Juha Hyyppä, Mikko Vastaranta. (2018). Landsat archive holdings for Finland: opportunities for 
forest monitoring. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9986. https://doi.org/10.14214/sf.9986 

 
Silva Fennica vol. 52 no. 4, 2018 
 
Category: Research article 
 
Hardo Becker, Jürgen Aosaar, Mats Varik, Gunnar Morozov, Kristiina Aun, Ülo Mander, Kaido Soosaar, Veiko 

Uri. (2018). Annual net nitrogen mineralization and litter flux in well-drained downy birch, Norway spruce 
and Scots pine forest ecosystems. Silva Fennica vol. 52 no. 4 article id 10013. 
https://doi.org/10.14214/sf.10013 

Bayasaa Tumenjargal, Futoshi Ishiguri, Haruna Aiso-Sanada, Yusuke Takahashi, Bayartsetseg Baasan, Ganbaatar 
Chultem, Jyunichi Ohshima, Shinso Yokota. (2018). Geographic variations of wood properties of Larix 
sibirica naturally grown in Mongolia. Silva Fennica vol. 52 no. 4 article id 10002. 
https://doi.org/10.14214/sf.10002 

Mulualem Tigabu, Mostafa Farhadi, Lars-Göran Stener, Per C. Odén. (2018). Visible + Near Infrared 
Spectroscopy as taxonomic tool for identifying birch species. Silva Fennica vol. 52 no. 4 article id 9996. 
https://doi.org/10.14214/sf.9996 

https://doi.org/10.14214/sf.10006
https://doi.org/10.14214/sf.9987
https://doi.org/10.14214/sf.9983
https://doi.org/10.14214/sf.9980
https://doi.org/10.14214/sf.9948
https://doi.org/10.14214/sf.9947
https://doi.org/10.14214/sf.9946
https://doi.org/10.14214/sf.9940
https://doi.org/10.14214/sf.9905
https://doi.org/10.14214/sf.7710
https://doi.org/10.14214/sf.9986
https://doi.org/10.14214/sf.10013
https://doi.org/10.14214/sf.10002
https://doi.org/10.14214/sf.9996
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11.20–11.55     Ratkaisut suometsien puunkorjuuseen, johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus 
11.55–12.15     Yleiskeskustelu 
  
12.15–13.45 Lounastauko 
12.15–13.45     Mentorointilounaat nuorille tutkijoille - Mentoring lunches for early-career scientists 
13.00–13.45 Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen 
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15.15–16.30     Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat 
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 Juutinen, Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus 
 Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot? Artti Juutinen, Luonnonvarakeskus ja Oulun 
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 Soiden ennallistaminen patoamalla – sadan padon kokemukset talkoista Keurusseudulla, Matti 
 Aalto, Aallokas oy 
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15.15–16.30 Vapaaehtoisuuden vaikutus soidensuojelun ekologiseen vaikuttavuuteen ja 
 kustannustehokkuuteen, Eini Nieminen1, Santtu Kareksela2, Panu Halme1, Janne S. Kotiaho1, 
 1Jyväskylän yliopisto, 2Metsähallitus Metsätalous oy 
     Suopurojen ekologisten arvojen huomioiminen ja lisääminen metsänhoidossa, Sirpa Piirainen1,  

Eeva-Liisa Jorri2,  Leena Finér1, 1Luonnonvarakeskus, 2Metsähallitus Metsätalous oy 
     Euroopan rahkasammalet kansissa – 15 vuotta verenpunaa, hienruskeaa ja kyyneltenvaaleaa! 
 Harri Vasander, Helsingin yliopisto 
 
Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö 
13.45–14.45 Forest based bioeconomy and climate change mitigation in Finland, Maarit Kallio, Norges miljø- 
 og biovitenskapelige universitet 
     Miten matkailun kasvu hallitaan pohjoisessa? Seija Tuulentie, Luonnonvarakeskus 
14.45–15.15 Kahvitauko 
15.15–16.30 Poronhoitosysteemin tarkastelu taloudellis-ekologisella mallilla, Antti-Juhani Pekkarinen1, Jouko 
 Kumpula2 ja Olli Tahvonen1, 1Helsingin yliopisto, 2Luonnonvarakeskus 
 Metsätalouden kannattavuudesta Ylä-Lapissa, Olli Tahvonen ja Vesa-Pekka Parkatti, Helsingin 
 yliopisto 
 
Metsänhoito suometsissä 
13.45–14.45     Suometsätalous itsenäisessä Suomessa, Juhani Päivänen, Helsingin yliopisto 

     Maan liikakosteuden vaikutus männyn hienojuuriin, Tapani Repo1, Timo Domisch1, Jouni Kilpeläinen1, 
 Marja Roitto1,, Sirkka Sutinen1, Ai-fang Wang1,2, Sirpa Piirainen1, Leena Finér1, Samuli Launiainen1 ja 
 Tarja Lehto3, 1Luonnonvarakeskus, 2Hebein maatalousyliopisto, Baoding, Kiina, 3Itä-Suomen yliopisto 

   Pohjaveden tason vaikutus kasvuun ojitetuissa suometsissä: alustavia havaintoja taustalla olevista 
 mekanismeista, Leena Stenberg1, Ari Laurén2 ja Hannu Hökkä1, 1Luonnonvarakeskus, 2Itä-Suomen 
 yliopisto 
14.45–15.15 Kahvitauko 
15.15–15.50 Viiden minuutin hissipuheet 
 Toimiiko jatkuvapeitteinen metsänkasvatus turvemailla? Sakari Sarkkola, Meeri Pearson, Markku 
 Saarinen, Mika Nieminen, Timo Penttilä, Hannu Hökkä, Raisa Mäkipää ja Raija Laiho, 
 Luonnonvarakeskus 
     Puustorakenteet ja uudistaminen suometsissä – jatkuvasti peitteellisen metsänkasvatuksen 
 mahdollisuuksia, Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus 
     Tuhkakatteen vaikutus turvemaahan istutettujen männyntaimien kasvuun, Karri Uotila, Juha 
 Heiskanen ja Hanna Ruhanen, Luonnonvarakeskus 
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     Suonpohjat metsäksi – mahdollisuuksia ja haasteita, Lasse Aro ja Jyrki Hytönen, 
 Luonnonvarakeskus 
     Tehostetaan soiden käyttöä metsätalouden vesiensuojelussa, Kaisa Heikkinen, Suomen 
 ympäristökeskus 
15.50–16.10 Turvemaiden luontainen uudistaminen – tuloksia ja suuntaviivoja, Hannu Hökkä, Jyrki Hytönen 
 ja Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus 
16.10–16.30 Suopuustojen laatu ja käyttömahdollisuudet – haaste metsänkasvatukselle ja mahdollisuus 
 kehitystyölle, Erkki Verkasalo 
 
Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen 
13.45–14.45 Suometsien puunkorjuun ratkaisu koostuu useista osista, Matti Sirén, Luonnonvarakeskus 
     Vaihtoehtoisia alustarakenteita turvemaiden puunkorjuuseen, Asko Poikela & Heikki 
 Ovaskainen, Metsäteho oy 
14.45–15.15 Kahvitauko 
15.15–16.30 Turvemaan pintakerroksen lujuuden mittalaite piikkisiipikaira, Jari Ala-Ilomäki, 
 Luonnonvarakeskus 
     Tuorehakkeen poltto helpottaisi turvemaiden puunkorjuuta, Risto Lauhanen1, Juho Lahti1, Kari 
 Laasasenaho1, Raimo Timonen1, Jouko Laasasenaho2 ja Alpo Kitinoja3, 1Seinäjoen  ammattikorkeakoulu, 
 2Helsingin yliopisto, 3Vaasan yliopisto 
 
Tekoälysovellukset metsätaloudessa 
13.45–14.45 Koneoppiminen ja tekoäly suurten tietomassojen käsittelyssä yleensä ja erityisesti sovellettuina 
 satelliittidatan käyttöön metsien arvioinnissa, Jorma Laaksonen, Aalto-yliopisto 
     Koneoppimisen käyttö digitaalisen metsävaratiedon tukena nyt ja tulevaisuudessa, Tuomo 
 Kauranne, Arbonaut oy 
14.45–15.15 Kahvitauko 
15.15–16.30 Konvoluutionaaliset neuroverkot maanpeiteluokittelussa ja puulajitunnistuksessa, Ilkka Pölönen, 
 Jyväskylän yliopisto 
     Hakkuukonetietojen hyödyntäminen metsävaratietojen ylläpidossa, Timo Melkas, Kirsi Riekki ja 
 Juha-Antti Sorsa, Metsäteho oy 
     Metsänhoidon suositusten digitaalinen transformaatio, Kati Kontinen, Tapio oy 
 
16.45–17.30     Iltatilaisuus 
–  Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan uusien päätoimittajien esittely 
 
17.30–20.00  Buffetti 
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä 
__________ 
 
TIETEIDEN YÖ 18.1.2018 
 
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki 
 
klo 19.00-19.45 Paneeli: Millaista on ilmastoystävällinen metsänhoito? 
Keskustelun ohella paneeli taustoittaa, mihin tutkijoiden näkemyserot metsien käytön hiilineutraalisuudesta ja 
biotalouden ilmastovaikutuksista perustuvat tieteellisesti. Puheenjohtaja: MMT Liisa Kulmala. Puhujat: MMT 
Tuomo Kalliokoski (Helsingin yliopisto), tutkimusprofessori (Luonnonvarakeskus) Raisa Mäkipää sekä Assistant 
Director Lauri Hetemäki (European Forest Institute). 
__________ 
 
OPEN FOREST SCIENCE -SEMINAARI 7.5.2018 
 
7 May 2018, House of Sciences and Letters, Kirkkokatu 6, Helsinki 
 
9:00 – 10:00  Registration and morning coffee 
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10:00 – 12:30  Invited talks 
Video available at https://www.youtube.com/watch?v=7bca4D5vZ3A 
10:00 – 10:05 Opening of the seminar, Professor Jarkko Hantula, Chair of the Finnish Society of Forest Science 
10:05 – 10:25 Introduction to open science, Science Adviser Jyrki Hakapää, Academy of Finland 
10:25 – 10: 55 Open Access publishing, Associate Professor Mikael Laakso, Hanken University 
10:55 – 11:25 Transparent writing, Associate Editor Pekka Nygren, Finnish Society of Forest Science 
11:25 – 11:55 Pros and cons of data sharing, Dr Pasi Kolari, University of Helsinki 
12:00 – 12:30 Panel on morning topics and common discussion 
 
12:30 – 13:30 Lunch break 
 
13:30 – 14:35 Workshops (see topics below) 
14:35 – 14:55 Coffee break 
14:55 – 16:00 Workshops repeated 
16:00 – 17:00 Workshop reports and common discussion 
 
Each participant of the seminar may attend two workshops. Check your registered workshop topic and schedule 
at the registration desk. 
 
Workshop topics: 
 
How do I open my data? 
Moderator Pasi Kolari, University of Helsinki 
Topics of interest: Data repositories, best time for opening data, meta data requirements 
 
User perspective to open data 
Moderator Professor Urmas Kõljalg, University of Tartu 
Topics of interest: Access to databases, use of deposited data, citations to the data, data quality, communication 
with the creator of the data 
 
Value of long time series 
Moderator Dr Anna-Lena Axelsson, Swedish University of Agricultural Science 
Topics of interest: Old and modern national forest inventory data, open data vs open statistics, fitting old and new 
data together, quality of old data 
 
Opening of confidential data 
Moderators Managing Director Heikki Pajuoja, Metsäteho Ltd., and Development Manager Arja Kuula-Luumi, Finnish Social 
Science Data Archive 
Topics of interest: Protecting privacy, cooperation with private sector, trade secrets 
 
Putting open science into practice 
Moderators Information Specialist Marja Kokko, University of Jyväskylä, and Information Specialist Markku Roinila, 
University of Helsinki 
Topics of interest: Data management plan, funding for OA publishing, Creative Commons licences 
 
Selecting an OA journal for my manuscript 
Moderators Mikael Laakso and Pekka Nygren 
Topics of interest: journal quality, good publisher practices, recognising questionable journals 
__________ 
 
HELSINGIN KIRJAMESSUT 25.10.2018 
 
Tiedekirjan osasto 6g80, Helsingin messukeskus 
 
15.00-15.25 105 vuotta suomalaisia metsätieteellisiä julkaisuja: historia, nykypäivä ja tulevaisuus  
Tilaisuudessa esitellään Suomen Metsätieteellisen Seuran 105-vuotista julkaisutoimintaa, pääpaino nykyisissä 
verkkojulkaisuissa, mutta myös historiaa sivutaan ja katsotaan tulevaa.  

https://www.youtube.com/watch?v=7bca4D5vZ3A
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Puhujat: MMT Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura ry: ”105 vuotta kansainvälistä metsätieteellistä 
julkaisemista Suomessa – katse tulevaan” ja Prof. Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto: ”Metsätiedettä kotimaisille 
lukijoille”.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

4 TIETEENALAKERHOJEN TOIMINTAA 
 
METSÄBIOLOGIAN KERHO 
 
Vuosikokous ja seminaari ”Alue-ekologisesta suunnittelusta Zonationiin: Kuinka sovittaa yhteen 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja puuntuotanto kasvavien biotaloustavoitteiden 
aikakaudella?” 17.1.2017 Tieteiden talossa 
 
Esitelmät 
− Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu eilen ja tänään – kehittämistä ja käytännön kokemuksia, Lauri 

Karvonen, Metsähallitus Metsätalous Oy 
− Cost-effective spatial allocation of ecosystem restoration and management resources – how our protected 

forests fit in, Santtu Kareksela, Metsähallitus 
− Forest management allocation at different spatial scales to mitigate conflicts between ecosystem services, 

Tähti Pohjanmies, Jyväskylän yliopisto 
− Landscape planning for forest biodiversity and diverse forestry, Jörgen Rudolphi, Sveriges 

Lantbruksuniversitet 
 
Kevätaspektiretkeily 9.5.2019, Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt Espoon Loojärven alueella 
 
Retken ohjelman asiantuntijavieraat olivat Ninni Mikkonen (Suomen ympäristökeskus), Lauri Saaristo (Tapio 
Oy), sekä Juha Pykälä (Suomen ympäristökeskus). Retkeilyn aikana kuultiin lisätietoa METE-kohteiden 
huomioimisesta metsien monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien tuloksissa, METE-kohteiden roolista 
talousmetsien monimuotoisuuden turvaajina ja metsähoidon suosituksien laadinnassa, sekä METE-kohteista 
epifyyttijäkälien monimuotoisuuden turvaajina.. Retkeilylle osallistui 18 henkeä.. 
 
METSÄNHOITOKLUBI 
 
Vuosikokous ja seminaari ”Metsätieteiden itsekorjaavuus – toimiiko?” 5.3.2018  
Tieteiden talo, Helsinki 
 
Seminaariohjelma 
− Senioripuheenvuoro, Erkki Haukioja 
− Metsätieteiden itsekorjaavuus, Juha Lappi 
− Suomen metsien kasvu on lähes kaksinkertaistunut 50 vuodessa - osasyynä ympäristön muuttuminen?, Pekka 

Nöjd, Luonnonvarakeskus 
− Ojitettujen soiden ravinnepäästöjen vaihtoehtoiset faktat, Leena Finér, Luonnonvarakeskus  
− Tutkijoiden ristiriitaiset tulokset ja suositukset – käytännön näkökulma, Juho Rantala, MetsäGroup 
− Ovatko tutkijoiden ulostulot painavia vai populismia?, Eliisa Kallioniemi, Metsälehti 
− Loppukeskustelu 
 
Metsänhoitoklubin kesäretkeily Pohjois-Suomen metsänhoito muuttuvassa ilmastossa 30.-31.8.2018 
Rovaniemi, Ranua, Posio, Pudasjärvi 
 
30.8.2018 
7.30 Kokoontuminen Rovaniemen rautatieasemalla 
 
Hietaperä 
Kohde 1a–c. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä lajittuneella maalla (Mikko Hyppönen)  
− Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä Lapissa, Mikko Hyppönen 
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− Poron laidunnuksen ja metsätalouden vaikutukset maajäkäliin, Pasi Rautio 
 
Hyypiökivalo 
Kohde 2. 300-v. kuoleva kuusikko (Kivalon tutkimusmetsä, Rovaniemi, 297 m mpy) (Risto Jalkanen) 
− Näkökulmia keskusteluun metsien hiilinielusta, Hannu Salminen 
 
Soppana  
Kohde 3. Luontainen uudistusala, johon jätetty kasvatuskelpoiset taimiryhmät (Pikku-Petäjälampi, Ranua, 195 m 
mpy) (Lauri Karvonen)  
Kohde 4a. Erirakenteisen metsän hakkuu (Soppana, Ranua) (Lauri Karvonen) 
Kohde 4b. Männyn kylvötaimikko (Soppana, Ranua) (Lauri Karvonen)  
 
Maastolounas, Soppanan leirintäalue (Yli-Soppananjärvi 184,5 m mpy) (Metsähallitus) 
 
Isovaara (Ranua 240 m mpy)  
Kohde 5a. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä moreenimaalla (Lauri Karvonen) 
− Maanmuokkauksen ja siemenpuuston runkotiheyden vaikutus männyntaimien syntyyn ja alkukehitykseen 

Lapissa, Ville Hallikainen 
− Pintakasvillisuuden vaikutus männyn luontaiseen uudistamiseen Koillis-Lapissa, Pasi Rautio 
Kohde 5b. Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuu (pienalakasvatus) (Lauri Karvonen)  
− Kuivahkojen mäntykankaiden ja korpien uudistaminen pienaukoilla, Ville Hallikainen  
 
Susivaara (Posio)  
Kohde 6. Suomen suurin Osaran aukea Posion Susivaara, 230–280 m mpy  
Kohde 6a. Susivaaran alaosat (Lauri Karvonen) 
Kohde 6b. Susivaaran lakialue (Lauri Karvonen)  
Kohde 6c. Alkuperäinen metsä, Majavavaaran suojelumetsä (Lauri Karvonen) 
− ”Tulee tundra” – Osaran aukeat 1940-luvulta nykypäivään, Lauri Karvonen 
 
Ranua–Ranuan Eläinpuisto (Ranua 165 m mpy)  
− Majoittuminen Gulo Guloon ja saunomista ja/tai Suureläinten ruokintakierros eläinpuistossa 

(ilmoittautuneille) 
− Päivällinen Eläinpuiston ravintolassa 
− Lapin metsien menestystarina, Martti Varmola 

 
31.8.2018  
7.00 Aamiainen Eläinpuiston ravintolassa 
 
Peurajärvi (Ranua 145–150 m mpy)  
Kohde 7a. Männyn syyskylvö (Mikko Hyppönen), haavan torjunta (Risto Jalkanen)  
− Männyn kylvöajankohta, Mikko Hyppönen 
− Männyn minitaimien käyttö metsänviljelyssä Lapissa, Ville Hallikainen 
Kohde 7b. Männyntaimien kehitys ojitusmättäissä (Mikko Hyppönen) 
Kohde 7c. Viljellyn sekataimikon varhaishoitokokeilut (Mikko Hyppönen) 
Kohde 7d. Manuaalisesti kylvetty mäntytaimikko (Mikko Hyppönen) 
Kohde 7e. 60-vuotias kylvömännikkö (Mikko Hyppönen)  
 
Narkaus (Rovaniemi 152–156 m mpy) 
 
12:00–12:30 Maastolounas 
 
Kohde 8a–e. Koivua ja kuusta kasvavan korven uudistaminen (Mikko Hyppönen) 
− Kuusen luontainen uudistaminen turvemailla, Hannu Hökkä 
Kohde 8f. Viljelty mänty–kuusi -sekataimikko (Mikko Hyppönen) 
Kohde 8g–h. Auraus metsänviljelyssä (Mikko Hyppönen) 
− Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta – Lapin laki, Mikko Hyppönen 
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− Koukkulatvatauti lopettaa kuusen pituuskasvun, Risto Jalkanen 
Kohde 8i. Koneellisesti kylvetty mäntytaimikko (Mikko Hyppönen) 
Kohde 8j. Tervasrosoinen istutusmännikkö (Mikko Hyppönen) 
− Aggressiivinen tervasroso tartuttaa jo polvenkorkuisia taimia, Risto Jalkanen 
 
16.30 Rovaniemen rautatieasema 
 
Viljelymetsien kasvu ja tuotos –seminaari 31.10.2018 yhdessä Taksaattoriklubin kanssa 
Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium XII 
 
− Suomen avohakkuut 1950 – 2017, Matti Kärkkäinen 
− Kasvupaikka ja boniteetti metsätalouden suunnittelussa, Risto Ojansuu 
− Maanmuokkauksen vaikutukset taimikoiden kehitykseen, Karri Uotila ja Timo Saksa 
− Mitä jalostushyödystä tiedetään ja mitä ei, Matti Haapanen  
− Viljelytaimikoiden kehitys VMI:n mukaan, Antti Ihalainen  
− Keskustelu 
 
TAKSAATTORIKLUBI 
 
Vuosikokous ja kevätseminaari ”Ekosysteemipalveluiden, erityisesti ilmaston säätelypalveluiden, 
mittaaminen taksaattorien näkökulmasta” 10.4.2018 Tieteiden talossa 
 
− Maaperähiilen mittaaminen, Hannu Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus 
− Maaperähiilen raportointi Suomen khk-inventaariossa, Paula Ollila, Luonnonvarakeskus 
− REDD+ Reference Level and MRV in developing countries, Basanta Gautam, Arbonaut Ltd. 
 
Pekka Kilkki -seminaari 21.9.2018 
Aika ja paikka: 21.9.2018 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki 
 
9.00 Aamupäiväsessio 
 
9.00 Päivän avaus (10 min), Risto Päivinen 
Pekka Kilkin aika metsänarvioimisen tutkimuksen näkökulmasta (20 min), Simo Poso 
 
Pekka Kilkin tutkimusaiheet ja niiden nykytila 
 
9.30 Metsätalouden suunnittelu 
Suunnittelumenetelmät tänään (20 min), Tuula Packalen ja Timo Pukkala 
Kommentit: 
− Käytännön suunnittelujärjestelmät (10 min), Jussi Rasinmäki 
− Päätöstukimenetelmät ja monitavoitteisuus (10 min), Jyrki Kangas     
 
10.30 Valtakunnan metsien inventointi 
Monilähteinen VMI (20 min), Timo Tokola 
Kommentit: 
− Lähimmän naapurin synty (10 min), Risto Päivinen 
− Pekka Kilkki VMI:n kehittäjänä (10 min), Kari T. Korhonen 
− VMI 2020 (10 min), Annika Kangas 
 
11.30 Keskustelu 
 
13.00 Iltapäiväsessio 
 
Mallit ja laskentamenetelmät 
− Läpimittajakauman mallitusta ennen ennakkotietoa, aputietoa ja lähintä naapuria (20 min), Matti Maltamo 
− Läpimittajakaumasovellukset tänään (10 min), Lauri Mehtätalo 
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− Runkokäyrien historiaa (10 min), Juha Lappi 
− Runkokäyrien historiaa - splini (10 min), Jouko Laasasenaho 
− Runkokäyräsovellukset tänään (10 min), Ninni Saarinen 
− Rautatieprinsiippi FAOn Open Foris -järjestelmässä (10 min), Lauri Vesa 
 
14.30 Keskustelu ja kahvi 
 
15.00 Pekka Kilkki tiede- ja mielipidevaikuttajana 
− Metsätieteen perustaminen Joensuun yliopistoon (20 min), Seppo Kellomäki 
− Pekka Kilkki – ammattilehtien debatööri (20 min), Heikki Smolander 
− Sijoittajan vai taksaattorin korko? (20 min), Simo Hannelius 
− Werner Cajanus – metsäntutkija valtiomiehenä (20 min), Harri Siiskonen 
 
16.30 Keskustelu 
 
17.00 Päätös 
 
18.30 Illallinen 
Ravintola Kolme Kruunua, Liisankatu 5  
 
Viljelymetsien kasvu ja tuotos –seminaari 31.10.2018 yhdessä Metsänhoitoklubin kanssa 
Ohjelma on Metsänhoitoklubin toiminnan yhteydessä 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5 MYÖNNETYT APURAHAT 
 
TUTKIMUSAPURAHAT 
 
− Friederike Gehrmann, 10 152 € A.K. Cajanderin rahastosta, The Effects of Microclimate on Subarctic-Alpine 

and Arctic Plants 
− Aku Korhonen, 5 000 € A.K. Cajanderin rahastosta, Kaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden 

turvaajina 
− Che Liu, 4 700 € A.K. Cajanderin rahastosta, Main causes of growth decline of the old-growth Scots pine, 

Norway spruce and birches in Finland 
− Muhammad Mohsin, 10 152 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahastosta, Assessment of the 

phytoremediation potential of aspens, hybrid aspens and willows for the remediation of heavy metals and 
hydrocarbons polluted soils in Finland 

− Kaisa Rissanen, 5 950 € Juhlarahastosta, Kuivuuden vaikutus männyn (Pinus sylvestris) pihkan dynamiikkaan ja 
rungon VOC emissioihin 

− Janne Räty, 10 152 € Helvi ja Viljo Holopaisen rahastosta, Puulajikohtaisten läpimittajakaumien ennustaminen 
epäparametristen menetelmien avulla moderneja kaukokartoitusaineistoja hyödyntäen 

− Antti Tenkanen, 10 152 € A.K. Cajanderin rahastosta, Rauduskoivun sopeutuminen ilmastonmuutokseen 
− Mari Tolkkinen, 7 500 € A.K. Cajanderin rahastosta, Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: 

luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous 
 
Yhteensä 63 758 € 
 
MATKA-APURAHAT TIETEELLISIIN KOKOUKSIIN 
 
− Juho Aalto, 1 900 € Helvi ja Viljo Holopaisen rahastosta, Biogenic Hydrocarbons and the Atmosphere, 

Gordon Research Seminar & Conference, Les Diablerets, Sveitsi, 8.-15.6.2018 
− Adnan, 2 100 € Werner Cajanuksen rahastosta, ForestSAT 2018 Conference, College Park, MD, USA, 1.-

6.10.2018 
− Aino Assmuth, 1 140 € Werner Cajanuksen rahastosta, 6th World congress of Environmental and Resource 

Economists, Göteborg, Ruotsi, 25.-29.6.2018 
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− Elisa Halmeenmäki, 1 710 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahastosta, Biogenic Hydrocarbons and the 
Atmosphere, Gordon Research Seminar & Conference, Les Diablerets, Sveitsi, 8.-15.6.2018 

− Alwin Hardenbol, 380 € A.K. Cajanderin rahastosta, 5th European Congress of Conservation Biology, 
Jyväskylä, 11.-15.6.2018 

− Eetu Kotivuori, 1 980 € Werner Cajanuksen rahastosta, ForestSAT 2018 Conference, College Park, MD, 
USA, 1.-6.10.2018 

− Kira Ryhti, 770 € A.K. Cajanderin rahastosta, European Geosciences Union General Assembly, Wien, 
Itävalta, 8.-13.4.2018 

− Susanne Suvanto, 1 200 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahastosta, European Geosciences Union General 
Assembly, Wien, Itävalta, 8.-13.4.2018 

 
Yhteensä 11 180 € 
 
MUUT SUOMEN METSÄTIETEELLISEN SEURAN APURAHAT 
 
− Hannu Fritze, 4 000 € Juhlarahastosta, Ecology of Soil Microorganisms --kokouksen järjestäminen, Helsinki, 

17.-21.6.2018 
 
Yhteensä 4 000 € 
IUFRO-APURAHAT 
 
Suomen Metsätieteellinen Seura hallinnoi ja myöntää Metsämiesten säätiön myöntämiä apurahoja IUFRO:n 
(Internationa Union of Forest Research Organizations) toimintaan osallistumista varten. 
 
IUFRO-toimihenkilöt 
− Heimo Karppinen, 3 500 €, IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018 “Transformations 

Towards a New Era in Small Scale Forestry” järjestäminen, Vaasa, 11.-13.6.2018 
− Jussi Leppänen, 600 €, IUFRO 4.05 Conference, “Sustainable forest management for the future - the role of 

managerial economics and accounting”, Zagreb, Kroatiassa, 8.-13.5.2018 
 
Tutkijatohtorit ja tohtoriopiskelijat 
− Tomi Kaakkurivaara, 1 950 €, 6th International Forest Engineering Conference Rotorua, Uusi Seelanti, 16.-

19.4.2018 
− Lilli Kaarakka, 1 370 €, North American Forest Soils Conference - International Symposium on Forest Soils, 

Quebec, Kanada, 10.-16.6.2018 
− Terhi Koskela, 780 €, IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018 “Transformations Towards a 

New Era in Small Scale Forestry”, Vaasa, 11.-13.6.2018 
− Katri Hamunen, 780 €, IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018 “Transformations Towards a 

New Era in Small Scale Forestry”, Vaasa, 11.-13.6.2018 
− Janni Kunttu, 620 €, 6th International Forest Engineering Conference Rotorua, Uusi Seelanti, 16.-19.4.2018 
− Mukrimin Mukrimin, 1 070 €, IUFRO 7.02.01 Root and Stem Rots & LIFE+ ELMIAS Ash and Elm 

Conference, Uppsala & Visby, Ruotsi, 26.8.-1.9.2018 
− Tiina Törmänen, 1 870 €, North American Forest Soils Conference - International Symposium on Forest 

Soils, Quebec, Kanada, 10.-16.6.2018 
 
Yhteensä 12 630 € 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6 PALKINNOT PARHAISTA VUONNA 2017 VALMISTUNEISTA OPINNÄYTETÖISTÄ 
 
− MMT Aino Korrensalo, Itä-Suomen yliopisto, 1 500 € väitöskirjatyöstä ”Behind the stability of boreal bog 

carbon sink: Compositional and functional variation of vegetation across temporal and spatial scales”, 
Dissertationes Forestales 240. https://doi.org/10.14214/df.240 

− MMM Piia Ikonen, Itä-Suomen yliopisto, 500 € pro gradu -työstä “Riistametsänhoidon yleistymistä rajaavat 
tekijät”.  

https://doi.org/10.14214/df.240
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