
Lea Kaakkurivaara

PKMO ry:n SYYSRETKI  7.-8.9.2018 Äänekoskelle ja Mänttään

Perjantaiaamuna 7. syyskuuta klo 6.30 lähdimme syysretkelle hallituksen jäsenen, matkan järjestäjänä

ja -oppaana toimivan Timo Kokkolan johdolla ensimmäiseen kohteeseemme Äänekoskelle Metsä 

Groupin uudelle biotuotetehtaalle. Jäseniä oli mukana 37 ja tehtaalle tuli omilla kyydeillään vielä kaksi 

henkilöä.  Matkan varrella pysähdyimme ensimmäiselle tauolle Heinolan Tähtihoviin, siitä jatkoimme 

noin 2,5 tuntia kohti meille varattua lounaspaikkaa Hirvaskankaalla. 

Metsä Groupin Biotuotetehtaalla meidät otti vastaan Jyväskylän 

alueen piiripäällikkö Matti Rossi. Hän kertoi lyhyesti käytännön 

ohjeistuksen ja häntä täydensi esittelyopas Sonja Laitinen

(kuva 1).

                           

Kuva 1. Opas Sonja Laitinen         Kuva 2. Pro Nemus

      

Pro Nemuksessa (kuva 2) alkukahvittelun ja turvallisuusohjeiden jälkeen saimme perusteellisen 

tietopaketin Äänekosken metsäteollisuuden historiasta. Meille selvitettiin uuden tehtaan puunhankinta-

alueet. Tehtaan puuhuolto perustuu 15 terminaaliin ja raaka-aineen vastaanottojärjestelmään.

Kuulimme myös tehtaan vaikutuksista metsänomistajille ja Metsäliiton palveluista jäsenilleen sekä 

Metsä Fibre -kokonaisuudesta.  Matti Rossi selvitti, miten Äänekosken tehtaan toiminta on muuttanut 

koko maassa puunhankinta-alueiden rajoja. Hän painotti omassa puheessaan metsänomistajille  

taimikonhoidon tärkeyttä ja omien metsäpalstojen hoitamista. Hän vastaili asiantuntevasti 

esittämiimme kysymyksiin.



Luentojen jälkeen tutustuimme oppaiden Sonja Laitinen, 

Pia Suuronen ja Riikka Räisänen kanssa Pro Nemus

-esittelytilaan, jossa oli 3D-laseilla mahdollisuus nähdä 

viiden eri tehtaan toiminta reaalisesti. Sellun 

valmistumisesta  ja raaka-aineiden jatkojalostus- 

prosessista oli havaintoesitykset.  Kuvakertomukset 

olivat myös muun muassa tehtaan historiasta ja sen

vaikutuksesta Äänekosken alueeseen. Havainnollista

tutustumismateriaalia oli todella paljon.       Kuva 3. Digitaalinen metsä

      

Alakerrassa oli digitaalinen metsä, jossa drone pörräsi 

(kuva 3) ja metsätyöt hoituivat. Portaita noustessa 

edessä avautui komea sammalista ja jäkälistä tehty 

seinä (kuva 4) ja portaiden vieressä katossa valkoinen 

pilvi (kuva 5). Vierailun päätteeksi asetuimme 

yhteiskuvaan (kuva 6).

Kuva 4. Jäkäläseinä

Kuva 5. Valkoinen pilvi             Kuva 6. Retkeläiset yhteiskuvassa

       

Bussimme kuljetti meitä opastetulla kierroksella tehdasaluueella, jolla olivat mm. puuraaka-aineiden 

vastaanotot, Metsä Board, CP Kalco, Eko- Energy, Äänenvoima. "Kuorikirkoksi" kutsussa 

rakennelmassa oli meesauuni: Pyörivä rumpumainen uuni, jota käytetään kemiallisen 

sulfaattiprosessin kemikaalien talteenotossa. Uunin pituus oli kymmeniä metrejä ja halkaisijakin 



metrejä. Entinen tehdas oli melkein purettu kokonaan. Tehtaalla työskentelee 150, joista tehdastöitä 

tekee 130 henkilöä. Palvelutuottajat mukaan lukien työntekijämäärä on 800.

Tehdasvieralun jälkeen ajoimme Jyväskylän keskustaan hotelli Alexandraan, jonne majoituimme. Ilta 

oli vapaata. Useimmat kiertelivät Jyväskylän kävelykadulla, jossa oli Street Food -tapahtuma. 

Aamiaisen jälkeen lähdimme kohti Mänttää ja 

Serlachiuksen Gösta- ja Gustaf-museoita. Matkan 

varrella oli Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden 

kirkko, jonka näimme auton ikkunasta. Saavuimme

 perille etuajassa, jolloin meillä oli aurinkoisessa säässä 

aikaa tutustua museon pihapiiriin ja puistoon  

kanoineen ja possuineen. Gösta Serlachiuksen 

rakennuttamassa kotitalossa (kuva 7) saimme 

Kuva 7. Gösta Serlachiuksen kotitalo   oppastuksen Niittyjä ja erämaita -näyttelyyn, joka on

  koottu Serlachiuksen maisemataiteesta 1600-luvulta 

alkaen sekä kolmen suomalaisen nykytaiteilijan Anna Retulaisen, Elina Merenmiehen, Jukka Korkeilan

Nautinto-teoksista.

Uudessa taidemuseossa Göstassa (kuva 8) oli opastettu kierros belgialaisen Koen Vanmechelenin 

Kyse on ajasta -näyttelyssä (kuva 9). Sen jälkeen kiertelimme itseksemme muissa näyttelyissä: Eija 

Ahtialan Mahdollinen rakkaus, Sampsa Virkajärven Sun kanssa/Mitä jää?  Tietenkin kävimme myös 

museokaupassa. Lounas oli järjestetty viihtyisään ja hyvää palvelua tarjoavaan Autere-tupaan. 

  Kuva 8. Taidemuseo Gösta

  Kuva 9. Kyse on ajasta -näyttely



Bussilla siirryimme Mäntän keskustaan entiseen pääkonttoriin, nykyään museona toimivaan museo 

Gustafiin, jossa saimme kiertää talon kolme kerrosta vapaasti. Ylimmässä kerroksessa oli Dali Gala, 

kakkoskerroksessa Elina Brotheruksen valokuvanäyttely Leikkikenttä ja alhaalla Paperiperkele Gösta 

Serlachiuksen elämänkerta havainnollistettuna äänineen ja lavasteineen. Hieno kokemus! Alhaalla oli 

myös apteekkarin kauppahuone (kuva 10), jollainen oli Gösta A. Serlachiuksen aikana Tampereella. 

Sieltä hän lähti uudelle uralle Mänttään. 

Kotimatkalle päästiin lähtemään täsmällisesti, kuten aina

matkan aikana, mistä meidän matkanjohtajamme Timo 

Kokkola oli kiitollinen. Mikrofoni oli vapaasti käytettävissä

metsäasioiden kertomiseen Pysähdyimme tauolla kerran

Pirkanhovissa. Helsinkiin saavuimme hyvissä ajoin noin

klo 18.20. Matka sujui turvallisesti Ventoniemen autolla 

Erkki Lehtimäki kuljettajana. Matkan onnistumista 

kuvannevat kahdet mikrofonista kuulutetut kiitokset sekä

keskustelut matkalle lähtemisen kannattavuudesta. Kuva 10. Apteekkarin kauppahuone


