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Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

Hyvinvoinnin lähteillä
Metsätaloudesta elävänä renkinä sitä 

usein miettii metsien ja metsätalouden 
merkitystä vähän laajemmassa 

mittakaavassa. "Suomi seisoo puujaloilla" 
on minullekin iskostettu päähän jo 

pienenä, mutta mitä kaikkea tuohon 
fraasiin kytkeytyy.

Metsätalouden ja -teollisuu-
den merkitystä kansanta-
loudelle on hankala kiistää. 
Luvut puhuvat puolestaan: 
metsäteollisuuden viennin 
arvo huitelee vuosittain rei-
lusti yli 10 miljardin euron, 
alan työpaikkoja on Suomes-
sa noin 150 000 ja joka kym-
menes veroeuro on metsästä 
lähtöisin. Olisi jokaisen suo-
malaisen hyvä hetkeksi py-
sähtyä miettimään, kuinka 
valtavasti hyvinvointia met-
sien avulla Suomeen luo-
daan.

Metsäteollisuus ei oli-
si Suomessa mahdollista il-
man kestävää ja vastuullista 
puuraaka-aineen tuottamis-
ta. Avainasemassa ovat yk-
sityiset metsänomistajat, 
joita maassamme on noin 
600 000. Teollisuudessa val-
litsevat ankarat markkina-
talouden lainalaisuudet, ja 
yhtään tehdasinvestointia ei 
varmasti tehdä jos on epäi-
lystä raaka-aineen riittävyy-
destä.

Raaka-aineen riittävyy-
den eteen metsänomistajat 
ovat tehneet valtavan panos-
tuksen metsänhoidon me-
netelmillä. Olisi virheellistä 
väittää, että metsien kasvun 

tuplautuminen viimeisen sa-
dan vuoden aikana johtuu 
pelkästään aktiivisesta met-
sänhoidosta, mutta metsän-
hoidon roolin kiistäminen 
olisi sulaa hulluutta. Met-
sät ovat monimutkainen 
ekosysteemi ja puuston kas-
vuun vaikuttaa muun muas-
sa ilmaston lämpeneminen 
sekä hiilidioksidipitoisuu-
den ja typpilaskeuman 
nousu. Myös metsien ikä-
rakenteen nuorentuminen 
metsätalouden toimesta on 
kiihdyttänyt kasvua. Kiis-
taton tosiasia kasvun tup-
lautuminen kuitenkin on 
ja saatu lisäkasvu turvaa 
osaltaan metsäteollisuuden 
toimintaedellytyksiä maas-
samme.

Hyvinvointi ei ole kui-
tenkaan pelkästään työpaik-
koja, kantorahatuloja tai 
veroeuroja. Henkinen hy-
vinvointi on vähintään yhtä 
tärkeää ihmisille kuin ta-
loudellinen hyvinvointikin. 
Metsillä ja metsänomistajil-
la on suuri rooli myös hen-
kisen hyvinvoinnin luojina. 
Metsät tuottavat virkisty-
mistä ja unohtumattomia 
luontokokemuksia miljoo-
nia kertoja joka vuosi. Jo-

kamiehenoikeudella kuka 
tahansa voi mennä ilmaisek-
si virkistäytymään luontoon 
ilman sen kummempaa il-
moitusta tai lupaa metsän-
omistajalta.

Julkisessa keskuste-
lussa metsänomistajia ja 
metsäammattilaisia syyllis-
tetään surutta muun muas-
sa ilmastonmuutoksesta ja 
metsäluonnon monimuo-
toisuuden köyhtymisestä. 
Erityisesti ilmastonmuutos-
keskusteluun toivoisi enem-
män näkökulmaa siitä, että 
kasvavat metsät ovat ainoa 
keino sitoa hiiltä. Tärkeää 
olisi myös korostaa, että yk-
sityismetsät ovat aina jon-
kun omaisuutta ja Suomen 
peruslaissa on edelleen kir-
jaus omaisuudensuojasta. 
Metsänomistaja saa siis itse 
päättää miten haluaa omai-
suuttaan hoitaa. Ulkoinen 
paine metsien käytön rajoit-
tamiselle tulee tulevaisuu-
dessa varmasti entisestään 
nousemaan, Metsänhoitoyh-
distyksiä tarvitaan varmas-
ti jatkossakin puolustamaan 
metsänomistajien oikeuksia 
omiin metsiinsä.

Omaisuudensuoja mah-
dollistaa siis sen että metsiä 
saa käyttää, hoitaa tai olla 
hoitamatta niinkuin itse ha-
luaa. Metsänhoitoyhdis-
tyksissä metsänomistajien 
ääntä, toiveita ja tavoitteita 
kyllä varmasti kuunnellaan 
ja osataan antaa neuvoja 
päätöksenteon tueksi. Met-
sänhoitoyhdistyksethän 
ovat jäseniään varten.

Jatkuvan syyllistämisen 

sijaan haluan tässä lopuksi 
kiittää metsänomistajaa:

Kiitos että saan hiihtää ja 
haahuilla metsissäsi, kiitos 
puolukoista, mustikoista, 
hilloista, variksenmarjoista 
ja erityisesti talven hangen 
alla muhineista karpaloista. 
Kiitos myös sienistä vaikkei 
ne kaikki niin kovin hyviä 

olekaan. Kiitos että olet ra-
kennuttanut metsäautotien 
mitä pitkin luonto on helppo 
saavuttaa. Kiitos linnunlau-
lupuista, keloista, käkkärä-
männyistä, riistatiheiköistä, 
säästöpuista, puronvarren 
suojametsästä, kankaan ja 
avosuon vaihettumisvyö-
hykkeistä. Kiitos kasvavasta 

taimikosta jonka kehittymis-
tä on mukava seurata vuosi-
en vieriessä. Ennenkaikkea 
kiitos metsänomistaja kun 
luot hyvinvointia minulle ja 
koko Suomeen.

Henri Turtinen
MetsäSanoma
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Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Sieltä kaikki metsäpalvelut

Käänny metsänhoitoyhdistyksen puoleen, kun suun-
nittelet puukauppaa. Me kilpailutamme leimikon puo-
lestasi, valvomme tukin katkonnan, korjuutyön ja mit-
tauksen.

Muistathan, että metsänhoitoyhdistys auttaa ja neu-
voo kaikissa metsänhoitoon ja -käyttöön liittyvissä
asioissa, myös metsäverotuksessa, sukupolvenvaih-
doksissa ja muussa metsänomaisuuden hallinnassa.

Metsänhoitoyhdistysten yhteystiedot löytyvät 
hakemalla kunnan nimellä osoitteesta www.mhy.fi

Katso myös www.metsanomistajat.fi

Kuva: Jukka Westerlund
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MetsäSanoma

Olen Mhy Oulun seudun 
Hallituksen puheenjohta-
ja Jari Haapasalo. Olen 56 
-vuotias maanviljelijä Mu-
hoksen Kylmälänkyläs-
tä. Meillä on lypsykarjatila, 
jossa kasvatetaan myös li-
hanautoja. Tilan hoidosta 
vastaamme yhdessä vaimo-
ni Railin kanssa. Perheeseen 
kuuluu lisäksi lähellä asu-
va poikamme Eetu, joka on 
töissä MHY:n korjuupalve-
lussa sekä auttaa tarvittaes-
sa pelto- ja konetöissä. Sekä 
tytär Sanni asuu tilalla ja käy 
ulkopuolella töissä, mut-
ta auttaa tarvittaessa eläin-
ten hoidossa. Vanhin tytär 
Emma asuu etelä-pohjan-
maalla. Lisäksi lähikuukau-
sina on tulossa ensimmäinen 
lapsenlapsi. 

Tilamme metsäpinta-ala 
on reilut 200 ha. Metsällä on 
iso merkitys tilan taloudelle 
ja työmäärälle. Hakkuu- ja 
hoitotyöt tehdään pääasi-
assa itse, pois lukien pää-
tehakkuut. Tämän kevään 
ohjelmassa oli männyn- ja 
kuusentaimien istutusta 
noin 10000 tainta sekä 6,7 ha 
männyn siemenen käsin kyl-
vöä. Viiteentoista vuoteen ei 

ole myyty yhtään koivukui-
tua, vaan kaikki hakkuista 
kertyvä koivukuitu valmis-
tetaan klapeiksi ja myydään 
yksityisasiakkaille, lisäksi 
jonkun verran koivua oste-
taan myös MHY:n korjuu-
palvelulta ja naapureilta. 
Hakkuun yhteydessä kaikki 
pienpuu kerätään energia-
puuksi, josta tehdään haket-
ta tilan lämpökeskukseen. 
Kaikki tilalla tarvittava läm-
pöenergia saadaan hakkees-
ta. 

Metsänhoitoyhdistys 
toimintaan tulin mukaan 
vuonna 2004 MHY vaaleissa 
ja minut valittiin yhdistyk-
sen hallitukseen. Vuodes-
ta 2008 olen toiminut MHY 
Muhoksen hallituksen pu-
heenjohtajana. Vuonna 2018 
Muhoksen, Yli-Kiimingin ja 
Oulun seudun yhdistykset 
yhdistyivät Oulun seudun 
MHY:ksi, jonka hallitukses-
sa toimin. Vuoden 2020 val-
tuustovaalien jälkeen tulin 
valituksi MHY Oulun seu-
dun hallituksen puheenjoh-
tajaksi. 

Metsänhoitoyhdistys on 
ainoa jäsentensä hallinnoi-
ma metsäalantoimija. Yh-

distyksen tärkeimpänä 
tehtävänä on järjestää kaikki 
jäsentensä tarvitsemat pal-
velut laadukkaasti ja kilpai-
lukykyiseen hintaan. Toinen 
merkittävä tekijä on metsän-
omistajien edunvalvonta, 
jota hoitaa MTK aina paikal-
listasolta EU byrokratiaan 
ja päätöksiin. Vaikuttamalla 
asioihin jo niiden valmiste-
luvaiheessa on mahdollista 
saada omaa näkemystään 
esille. MTK:lla on toimis-
to Brysselissä, josta saadaan 
tietoa jo etukäteen tulossa 
olevista asioista. Täältä lä-
hetettävillä tiedoilla voidaan 
yrittää vaikuttaa tulossa ole-
viin päätöksiin. Kansainväli-
siin asioihin vaikuttaminen 
ei ehkä tunnu kovin arki-
päiväiseltä, mutta metsän-
omistajiakin koskevia asioita 
päätetään EU:ssa. Mikään 
muu metsäalantoimija ei aja 
pelkästään metsänomista-
jan etua. Joitakin jäseniä on 
ihmetyttänyt uudessa jäsen-
maksulaskussa ollut MTK:n 
edunvalvontamaksu, järjes-
töuudistuksen yhteydessä 
edunvalvontamaksu tu-
lee suoraan jäsenelle, aiem-
min metsänomistaja on ollut 

Metsänhoitoyhdistys on ainoa  
jäsentensä hallinnoima metsäalantoimija

Metsänhoitoyhdistykset

Olen Jussi Niemelä paljas-
jalkainen Yli-iiläinen. Ti-
lan sukupolvenvaihdos 
tehtiin vanhempieni kans-
sa vuonna 1989.

Samaisena vuonna me-
nimme vaimoni kans-
sa naimisiin. Siitä lähtien 
olemme pitäneet tilaa ja 
hoitaneet metsiä. Olen ol-
lut Yli-Iin MHYn hallituk-
sessa n 10 vuotta.

Tänä vuonna tulin va-
lituksi hallituksen pu-
heenjohtajaksi. Joten olen 
sitä kautta toisen pol-
ven puheenjohtaja Yli-Iin 
mhy:ssä .

Olen käyttänyt Mhy 
n palveluja niin hakkuu 
kuin metsänhoito suunni-

telmien teossa.
Yhteistyö on toiminut 

erittäin hyvin.
Arvostan suures-

ti paikallisesti toimivaa 
yhdistystä, joka on met-
sänomistajaa lähellä ja 
paikallinen tuntemus on 
erinomaista.

Siksi en kannata suu-
riin yksiköihin menemistä, 
vaan toimitaan itsenäisesti 
ja tehokkaasti.

Tällöin pystymme teke-
mään taloudellisesti hyvää 
tulosta.

Terveisin 
Jussi Niemelä 
hallituksen pj 

Terve !

MTK:n jäsen yhdistyksensä 
kautta. 

Mielestäni MHY Oulun 
seutu on tällä hetkellä yhdis-
tymisen jälkeen sopivan ko-
koinen toimija, joka pystyy 
järjestämään kaikki jäsen-
tensä tarvitsemat metsän-
hoitopalvelut. Mutta aika 
muuttuu ja me sen mukana. 
Tulevaisuus näyttää kannat-
taisiko Oulun ympäristössä 
olevien pienehköjen metsän-
hoitoyhdistysten miettiä tii-
viimpää yhteistyötä tai jopa 
yhdistymistä.

Jari Haapasalo 
Mhy Oulun seudun
hallituksen pj

JÄSEN-
ALENNUS

-20%

Metsänhoitoyhdistys Kiimingin jäsen
Keskeisellä paikalla suositulla Iso-Syötteen vapaa-ajan 
keskuksessa MHY SYÖTEKIEPPI jäsenistöään varten. 
Huoneiston välittömässä läheisyydessä ladut, rinteet, 

kelkkareitit, ravintolat ja retkeilykohteet.

VALINNANVARAA 

LÖYTYY. SOITA JA 

VARAA AJOISSA!
LISÄTIETOJA: 

Mhy Oulu-Kiiminki.  
Syötteen Keskusvaraamo p. 08 823 400

 

Minna Kauppi
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Metsänhoitoyhdistykset
tiedottaa

Metsänhoitoyhdistyksien henkilökunta  
lomailee pääsääntöisesti  

heinäkuun aikana.

Viestiä voi jättää tarvittaessa 
Mhy:n henkilökunnalle tekstiviestillä, 

puhelimen vastaajaan tai sähköpostitse.

Otamme tarvittaessa yhteyttä 
viimeistään lomalta palattuamme.
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Metsänhoitoyhdistykset

Antero Kurttila  
monialainen  

maaseutuyrittäjä
Iin metsänhoitoyhdistyk-
sen hallituksen puheen-
johtaja Antero Kurttila on 
maanviljelijä sekä kone- 
ja kiinteistöhuoltoyrittäjä. 
Yrityksen toimenkuvaan 
kuuluu myös biotalo-
us. Kurttila ottaa vastaan 
muun muassa purkupuu-
ta, oksia, pihapuujätettä, 
kantoja. Ne hän murskaa 
lämpölaitosten polttoai-
neeksi.

Hevosharrastuksen 
kylkiäisiksi Kurttila on ke-
hittänyt palvelun, joka ot-
taa vastaan haravointi- ja 
muuta maatuvaa jätettä ja 
hevosenlantaa. Ne Kurttila 
kompostoi, seuloo ja kal-
kitsee ja markkinoi maail-
malle.

Metsänhoitoyhdistyk-
sen hallituksen johdossa 
Antero Kurttila on ollut 
tyytyväinen omaan yhdis-
tykseensä. Kahden toimi-
henkilön ja yhdenkunnan 
yhdistys on valtakunnan 

mittakaavassa pieni, mut-
ta toimiva ja palveleva 
niin pienille kuin suurille-
kin metsänomistajille.

- Tulevaisuuteen kat-
somme ajatuksella, että 
pienikin yhdistys voi olla 
hyvä ja toimiva. Käytän 
mielelläni metsänhoitoyh-
distysten vertailussa tun-
nuslukuna liikevaihtoa/
toimihenkilö. Meillä se on 
500 000 euroa/toimihenki-
lö ja kestää varmasti ver-
tailun. Onhan Monakokin 
pieni ja menestyvä valtio 
suurten kainalossa, Kurt-
tila naurahtaa ja lupaa olla 
itsekin olla luurin ulottu-
villa ja jäsenten käytettä-
vissä.

Antero Kurttila on ol-
lut Iin Metsänhoitoyhdis-
tyksen hallituksen jäsen 
vuodesta 1993 lähtien. Yh-
distyksen hallituksen pu-
heenjohtajana hän on ollut 
vuodesta 2003 lähtien.

Mhy Oulu-Kiiminki ry

Hallituksen puheenjohtaja 
Antti Berg          
”Varsinaisen työurani ai-
kana toimin ICT-alan tutki-
mus- ja koulutustehtävissä 
yliopistossa ja ammattikor-
keassa. Lyhyehköt jaksot 
työskentelin myös Nokialla 
ja VTT:llä. Oulun ammatti-
korkeakoulussa (aik. Tek-
nillinen oppilaitos) vierähti 
ajastani yhteensä yli 26 vuot-
ta; ensin opetin pääasiassa 
radiotekniikkaa ja viimei-
set viisi vuotta vedin pai-
nettavan teknologian EU- ja 
TEKES-rahoitteisia kehitys-
hankkeita. 

Kaikki tekniikka, koneet 
ja erityisesti elektroniikka 
kiinnosti maalaistalon poi-
kaa jo lapsena ja vaikutti 
uravalintaan. Luonto, maa 
ja metsä ovat olleet minul-
le aina tärkeitä ja myös vas-
tapainona kiireiselle työlle 
tekniikan parissa. Vaimo-
ni kanssa ostimme pienen 
metsäpalasen 80-luvulla. 
Vuonna 1992 ostin kotitila-
ni, jonka peltoja viljelin sivu-
toimisesti kaksikymmentä 
vuotta. Metsäasioista innos-
tuin niin paljon, että 90-lu-
vun alkuvuosina suoritin 
ilta- ja viikonloppuopintoina 
metsätaloustuottajan tutkin-
non Vallinkorvan metsäop-
pilaitoksella.

Pellot olen jo vuosia 
sitten antanut vuokralle 
taitavan aktiiviviljelijä hoi-
dettavaksi. Viljelystä vapau-
tunutta traktorikalustoa olen 
varustellut metsäkäyttöön 
sopivaksi. Valmistamani 
energia- ja kuitupuun mark-
kinoinnin on hoitanut MHY 
Oulu-Kiiminki. Isommat 
hakkuut olen suosiolla jättä-
nyt MHY:n korjuupalvelun 
tehtäväksi. Metsänhoitoyh-
distyksen valtuustossa ja 
hallituksessa olen toiminut 
useita vuosia. Yhdistyksem-

me pitkäaikaisen puheen-
johtajan Pentti Jokikokon 
jälkeen tulin valituksi hal-
lituksen puheenjohtajak-
si 4.3.2021. Tässä tehtävässä 
pyrin toimimaan saamani 
luottamuksen velvoittama-
na.

Metsänhoitoyhdistys-
ten koko toimintaperus-
ta on mullistunut vuoden 
2015 alusta. Metsänhoitoyh-
distykset kuuluvat nykyisin 
yhdistysjäseninä MTK kes-
kusjärjestöön. Vuonna 2020 
yhdistysten sääntöjä tuli 
muuttaa siten että MTK ke-
rää edunvalvonnan sisältä-
vät jäsenmaksut ja tilittää 
yhdistyksille niille kuulu-
van osuuden. Tätä ennen 
yhdistykset keräsivät jäsen-
maksut ja tilittivät edun-
valvontaosuuden MTK:lle. 
Jäsenmaksu-uudistus ei su-
junut kangerteluitta. Saa-
missamme laskuissa oli 
epäselvyyksiä ja suoranai-
sia virheitä. Keskusjärjestö 
on myöntänyt epäonnistu-
misensa ja luvannut korjata 
tilanteen. Sääntömuutoksen 
yhteydessä yhdistyksemme 
nimi tuli muotoon Metsän-
hoitoyhdistys Oulu-Kiimin-
ki ry.

Metsänhoitoyhdistyksen 
tarkoituksena on edistää jä-
sentensä harjoittaman met-
sätalouden kannattavuutta, 
jäsentensä metsätaloudel-
le asettamien tavoitteiden 
toteutumista sekä kestävää 
metsien hoitoa ja käyttöä. 
Metsänhoitoyhdistyksen 
tärkeä tavoite on myös val-
voa jäsentensä etua. Edun-
valvonnan tarve korostuu 
nykyisessä monella taval-
la nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Tie-
dotusvälineet viestittävät 
metsiimme kohdistuvasta 

   Tulevaisuuteen 
katsomme ajatuksella, 

että pienikin yhdistys voi 
olla hyvä ja toimiva. ”

massiivisesta vyörytykses-
tä sekä kotimaasta että ul-
komailta. Esimerkkinä tästä 
Euroopan unionin komis-
sion esitys, jonka mukaan 
yli 13 hehtaarin metsätiloil-
le pitäisi valmistella ilmasto-
hyötyanalyysi ja raportoida 
metsänkäyttötapoja seuraa-
van 30 vuoden ajan. Mai-
nittakoon vielä pari muuta 
esimerkkiä yksityismetsä-
talouden uhkatekijöistä: 
maankäytön ohjaus kaa-
voituksella, omistuksen 
siirtyminen kasvottomil-
le metsärahastoille ja ulko-
maille.

Uhkakuvien vastapai-
noksi on todettava, että uu-
siutuvana luonnonvarana 
Suomen metsillä on valtava 
määrä mahdollisuuksia niin 
hiilensidonnassa kuin raaka-
ainelähteenä uusiin innova-
tiivisiin tuotteisiin. 

Pidän tärkeänä, että Met-
sänhoitoyhdistys Oulu-Kii-
minki säilyy itsenäisenä, 

paikalliset olosuhteet ja 
metsänomistajat tuntevana 
toimijana. Yhdistyksen en-
sisijainen tehtävä on mieles-
täni metsänomistajajäsenten 
tasapuolinen, asiantunte-
va palvelu. Tähän kuuluvat 
mm. metsänhoitopalvelut, 
valtakirjakaupat, korjuu-
palvelu, PEFC-sertifiointi, 
erilaiset suunnittelu-, kou-
lutus- ja asiantuntijapalve-
lut. Toivon, että jokainen 
jäsen kokee saavansa riittä-
västi vastinetta jäsenmaksul-
leen. Yhdistyksen toiminnan 
tulee olla avointa, toimin-
taa tulee kehittää ja seurata 
myös jäsenten antaman pa-
lautteen perusteella.

Metsänhoitoyhdistys Ou-
lu-Kiiminki ry:n hallituksen 
puheenjohtajana tavoitteeni 
on toimia hyvän hallintota-
van mukaisesti yhdistyksen 
jäsenten parhaaksi.”

Antti Berg

Metsänhoitoyhdistyksen 
tärkeä tavoite on myös valvoa 

jäsentensä etua. Edunvalvonnan 
tarve korostuu nykyisessä 
monella tavalla nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. 

”
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Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelun työmaana oli tarkoitus hakata ennen ke-
lirikkoa tienvarsi leimikoita, mutta poikkeuksellisen nopea kevään 
tulo ja lumien sulaminen aiheutti sen ettei tienvarsissa kannattanut 
ruveta rypömään. Hakkuuseen kerittiin kuitenkin ottaa  toiskertai-
nen harvennusleimikko. Leimikon puiden varastopaikka sijaitsi pi-
kitien varressa joten puut saatiin kyllä kaukokuljetukseen hyvin, 
mutta lanssipaikalla tehtiin hieman kantavuutta parantavaa havu-
tusta ja tulo ajokoneilla suunniteltiin tienvarteen siten, ettei jyrkkää 
käännöstä tienvarressa tarvinnut ajokoneella tehdä. Kuvio oli ensi-
harvennettu n. 15 vuotta sitten. Puuston ikä oli n. 60 v.  

Hakkuuala oli 2,5 ha ja puuta kertyi 165 m3. Leimikon litrakoko 
oli 85 litraa. Ajomatkaa kertyi liki puoli kilometriä. Kuitupuu kerty-
mä hakkuussa oli 65 m3 ja tukkikertymä 100 m3.  

Leimikon koko 2,5 ha toinen harvennus
   kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  48 €
Mäntytukki alle 19 cm  43 € 
Kuusitukki   47 €
mänty pikkutukki  27 €
kuusi pikkutukki  27 €
havukuitu    17 €
koivukuitu    17 €

Esimerkki leimikko

Lopputuotemarkkinoiden 
muutokset muuttavat puuvirtoja
Pohjois-Suomi on menneen 
talven aikana saanut kuul-
la metsäteollisuudelta sekä 
hyviä että huonoja uutisia. 
Ensin Metsä-Group ilmoitti 
päätöksestä korvata Kemin 
nykyinen sellutehdas koko-
naan uudella tehtaalla. Ny-
kyinen tehdas on käyttänyt 
vuosittain noin 3 miljoonaa 
kuutiometriä kuitupuuta ja 
haketta; määrästä vajaa kol-
mannes koivukuitua. Uu-
den tehtaan rakennustyöt 
ovat jo täydessä käynnis-
sä, ja sen on tarkoitus käyn-
nistyä vuoden 2023 aikana. 
Uusi tehdas tulee valmistut-
tuaan käyttämään noin 7,5 
miljoonaa kuutiometriä kui-
tupuuta ja haketta, eli lisä-
ystä nykyiseen on noin 4,5 
miljoonaa kuutiota. 

Kevättalvella Kemi he-
räsi ikäviin uutisiin, kun 
StoraEnso ilmoitti harkit-
sevansa Veitsiluodon pa-
peritehtaan sulkemista ja 
käynnisti YT-neuvottelut 
tehtaan sulkemiseksi. Veitsi-
luodon tehdas on käyttänyt 
noin 2 miljoonaa kuutiota 
kuitupuuta ja haketta. Veit-
siluodon käyttämästä puu-
määrästä lähes puolet on 
ollut koivukuitua. Met-
sä-Fibren Kemin tehtaal-
le ja Veitsiluotoon on myös 
tuotu jonkin verran puuta 
ulkomailta, pääasiassa koi-
vukuitua Itämeren alueelta, 
välillä eucalyptusta Etelä-

Amerikasta. 
Viime syksynä puun 

käyttö lisääntyi Oulussa 
kahden investoinnin myö-
tä. StoraEnson Oulun pa-
peritehtaan muuttaminen 
kartongille lisäsi kuitupuun 
ja hakkeen käyttöä yhteensä 
vajaat puoli miljoonaa kuu-
tiometriä. Oulun Energian 
uusi Laanilan biovoimalai-
tos käyttää vuosittain muu-
tama satatuhatta kuutiota 
enemmän energiapuuta ja 
vähemmän turvetta kuin 
suljettu Toppila I.

Kokonaisuutena tämän 
suuruusluokan investoinnit 
vaikuttavat puun käyttöön 
ja puuvirtoihin aina laajalla 
alueella, tässä tapauksessa 
koko Itämeren altaan alueel-
la. Jos ja kun Veitsiluodon 
tehdas suljetaan, vähenee 
Kemin kuitupuun käyttö jo 
tänä vuonna parilla miljoo-
nalla kuutiolla, kasvaakseen 
vuodesta 2023 jälkeen sit-
ten 4,5 miljoonalla kuutiolla 
Metsä-Fibren tehdas käyn-
nistyessä. 

Puunkäytöltään miljoo-
naluokan tehdashankkeita 
on suunnitteilla myös Kemi-
järvelle ja Paltamoon ja pie-
nempiä mm. Haapavedelle. 
Rahoittajien saamisen kan-
nalta lopputuotteiden mark-
kinatilanteen ja ennusteiden 
lisäksi yksi keskeinen kysy-
mys on, miten täydessä käy-
tössä alueen puuvarat ovat 

ja miten uskottava ja realis-
tinen tehtaan raaka-aineen 
hankintaketju sen ympäril-
le pystytään rakentamaan. 
Kestävän hakkuusuunnit-
teen puolesta Pohjois-Suo-
men puuvarat riittäisivät 
Metsä-Groupin Kemin in-
vestoinnin lisäksi vielä ai-
nakin yhdelle tehtaalle. 
Markkinatalouden peruspe-
riaatteiden mukaan kysyn-
nän noustessa yleensä myös 
hinta nousee, sitä enemmän 
mitä lähemmäs teoreettista 
maksimia mennään. Kuitu-
puun markkina on oligopoli, 
jossa on muutama suuri os-
taja ja paljon pieniä myyjiä, 
joten markkinat eivät välttä-
mättä aina toimi täysin teori-
an mukaisesti.

Suuren tehtaan puunhan-
kinta on aina kokonaisuus, 
jossa omistajan on mietittävä 
paitsi raaka-aineen hintaa, 
myös toimitusvarmuutta. 
Siksi yhtiöt yleensä sopivat 
puiden toimituksista eri raa-
ka-ainelähteistä. Oman met-
säorganisaation hankkima 
puu muodostaa usein pää-
osan tehtaan raaka-aineesta, 
mutta mm. Metsähallituk-
sen ja Metsänhoitoyhdistys-
ten toimituspuulla, muiden 
yhtiöiden kanssa vaihdet-
tavalla puulla sekä sahoil-
ta ostettavalla kuitupuulla 
ja hakkeella on yleensä aina 
merkittävät roolit tehtai-
den puunhankinnassa. So-

pimuskausien pituuksilla ja 
toimitusmäärillä pyritään 
ennakoimaan lopputuote-
markkinoiden kehitystä. 
Usein palettia täydennetään 
vielä tuontipuulla. Vaihto-
ehtoisilla raaka-ainelähteillä 
voidaan myös pyrkiä hallit-
semaan raaka-ainekustan-
nuksia. Yksittäisestä erästä, 
vaikkapa junakuormasta tai 
laivalastista, voi tehtaan 
omistajan kannalta olla jär-
kevää maksaa paljonkin, jos 
sillä saadaan pääasiallisen 
hankinta-alueen hintataso 
pysymään vakaana. Omista-
jalle ratkaisevaa on tehtaan 
puukustannuksen keskihin-
ta.

Veitsiluodon todennä-
köisen sulkemisen seurauk-
sena kuitupuun kysynnässä 
lienee odotettavissa ensin 
pientä laskua, mutta Met-
sä-Fibren uuden tehtaan 
puunhankinnan alettua 
on luvassa reilua kysyn-
nän kasvua. StoraEnso 
on ilmoittanut jatkavansa 
puunhankintaa Pohjois-Suo-
messa normaalisti, vaikka 
Veitsiluoto menisikin kiin-
ni. Tähän mahdollisuuden 
tarjoavat vaihtokaupat yh-
tiöiden kesken sekä Itäme-
ren alueen maiden toimiva 
logistiikka, jolla puuta pys-
tytään kuljettamaan suh-
teellisen edullisesti, kun se 
ensin on saatu junaan tai lai-
vaan. Metsänomistajan kan-

nalta tämä tieto on hyvä – ei 
jäädä tulevaisuudessakaan 
vain yhden kuitupuun os-
tajan varaan. Metsänomis-
tajan varmin osoite hyvään 
puukauppaan on oma met-
sänhoitoyhdistys, jossa on 
aina tuorein tieto puumark-
kinoiden tilanteesta ja hinta-
tasosta. Hintatasoa voidaan 
puolustaa vain kilpailutta-
malla jokainen puukauppa. 
Hyvän hyvyyttään yksi-
kään ostaja ei puusta mak-

sa, tehtaan omistajan intressi 
on aina hankkia raaka-aine 
mahdollisimman edullises-
ti. Metsänhoitoyhdistys on 
puukaupassa ainoa toimija, 
joka on aina metsänomista-
jan puolella.

Markku Ekdahl
kenttäpäällikkö
Mtk
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Alueemme puukauppa käy hyvin
Sahatavaran  

merkittävä hinnan 
nousu on nosta-

nut myös raaka-ai-
neen eli tukkipuun 
hintoja. Tukkipuun 
hinnan nousun ja 
myös nousseiden 
kuitupuun kanto-
hintojen ansios-

ta puukauppa on 
viimeisen kahden 
kuukauden aikana 

käynyt hyvin. Tukki-
leimikkojen kilpai-
luttaminen nousee 
tällaisessa tilantees-

sa arvoonsa.  

Sahatavaran kysyntä on ol-
lut maailman markkinoil-
la kasvava ja ylittää selvästi 
tarjonnan. Tästä on johtunut 
voimakas hintojen nousu, 
jopa yli 30 %, sahatavaran 
hintojen nousu on siirtynyt 
tukkipuun hintoihin, saho-
jen puun riittävyys on ollut 
kriittisellä tasolla. Nyt pitäi-
si tehdä puukauppaa ja sa-
hata terät kuumana, kertoo 
Junnikkalan ostomies Pert-
ti Moilanen. Myös maailman 
markkinoilla sellun kysyn-
tä on noussut ja kysyntä on 
nostanut sellun hintoja jopa 
viidenneksen. 

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Iin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu savotoi alkutalvesta 
Pohjois-Iissä 8,7 hehtaarin ensiharvennusleimikon. Tuoreen kan-
kaan viljelymänniköllä oli ikää 33 vuotta. Kohde oli ylitiheässä 
asennossa ja ainespuun mitat täyttämättömiä runkoja oli huomat-
tava määrä. Kohteella päädyttiin ennakkoraivauksen ja pelkän ai-
nespuuharvennukseen sijaan ns. integroituun korjuuseen, jossa 
ainespuun latvat ja alamittaiset rungot kerättiin energiakäyttöön. 
Ainespuun osalta poistuvan rungon keskijäreys jäi 43 litraan.

Kertymät ja hinnat:
Ptl m3 €/m3

Mäntytukki 8 42
Mäntyparru 45 18
Havukuitu 220 14
Koivukuitu 17 13
Energiapuu 204 3

Kohde oli KEMERA-tukikelpoinen. Tuki meni kokonaisuudessaan 
maanomistajalle.

Esimerkki leimikko

la yhdessä yhdistyksen met-
säasiantuntijan kanssa, nyt 
tarjotaan niin puutavarala-
jikohtaisia hintoja kuin run-
kohintoja ja jopa erilaisia 
yhdistelmähintoja, niistä ei 
selviä ilman ammattilaisen 
tarkastelua. Tällainen palve-

luhan on yhdistyksissä jäse-
nille maksutonta. Tietenkin 
valtakirjakaupasta yhdis-
tykset perivät korvauksen, 
tällöin yhdistys valvoo kor-
juuta, jotta sovittuja ehtoja 
noudatetaan, kertoo Ehdahl.    

Miten jatkuu puukauppa 

alueellamme syksyllä ja ensi 
talven aikana? Sahat ja teol-
lisuus sopivat toimituksis-
ta ja hinnoista muutamiksi 
kuukausiksi, joten sellaisia 
pitkän ajan ennusteita ei voi-
da sanoa, vain ainoastaan 
tehdä valistuneita arvioita. 

Ota yhteys yhdistyksen met-
säasiantuntijaasi, niin saat 
tietoosi kyseisen ajankohdan 
puukauppatilanteen. 

Hyviä metsäkauppoja 

Juhani Heikkinen

Ensiharvennus on 
myös metsänhoitoa.

Tukkipuulla ja metsäasiantuntijan neuvoilla on kysyntää.

Markku Ekdahl.

Leimikoiden suunnitte-
luun kannattaa panostaa. 
Tällä hetkellä kelirikko- ja 
kesäleimikoiden kysyntä on 
lähes pohjaton. Kun suun-
nitellaan tämän hetken lei-
mikkorakennetta, ei kannata 
leimikoihin merkittävästi si-
sällyttää talvikohteita, nii-
den myyntiaika on lähinnä 
syksyllä. Tukkivaltaisiin 
leimikoihin voi sisällyttää 
jonkin verran kuitupuukuvi-
oita, ensiharvennuksia, mut-
ta jos niitä on merkittävän 
paljon, kannattaa harkita lei-
mikoiden erillään myyntiä. 
Leimikoiden suunnittelus-
sa kannattaa käyttää apu-
na metsänhoitoyhdistyksen 
metsäasiantuntijoita, jotka 
ovat alueellaan parhaiten 
perillä puukauppaatilan-
teesta, kertoo kenttäpäällik-
kö Markku Ekdahl MTK:n 
metsäryhmästä. Ekdahl jat-
kaa, että saatuja tarjouksia 
kannattaa vertailla huolel-
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Metsänomistajat Ii

Metsänomistaja 
Antti Härmä
Iiläinen metsänomistaja 
Antti Härmä on tätä nykyä 
eläkeläinen, aktiivinen sel-
lainen. Työkseen Antti toimi 
pitkään Oulussa lihajalosta-
mossa teurastajana. Eläke-
päivät kuluvat metsätöiden 
lisäksi tyttären kaupalla kii-
reellisenä apukätenä kolme-
na päivänä viikossa.

Antti omistaa sukuti-
lan metsät yhdessä siskon-
sa Sirkka-Liisan kanssa. 
Heillä on parhaillaan vireil-
lä omistusmuodon muutos 
kuolinpesästä metsäyhty-
mäksi. Kiinnostus metsää ja 
metsänhoitoa kohtaan on-
kin siis lähtöisin jo varhai-
sesta lapsuudesta, kun on 
saanut olla ja touhuta van-
hempien mukana metsäs-
sä. Antti huolehtii sukutilan 
metsistä pääsääntöisesti yk-
sin, sillä Sirkka-Liisa asuste-
lee etelässä päin. Tulevana 
keväänä siintää edessä kui-
tenkin metsänistutusta, jo-
hon myös Sirkka-Liisa on 
lupautunut tulemaan avuk-
si.

Metsän istuttamisen li-
säksi Antilta luonnistuvat 
taimikonhoitotyöt sekä pie-
nialaiset harvennushak-
kuut. Halu pitää metsät 
hyvässä kunnossa ja kas-
vussa on kova.

Antille metsä merkit-
see paljon. ”Metsässä kul-
keminen ja metsätöiden 
harrastaminen ovat hyvää 
kuntoilua, jossa saa ajatuk-
set muualle. Puun myynti 
aika ajoin tarjoaa pienoisia 
sivutuloja. Onhan metsän 

hoitamisessa ja sen kun-
nossa pitämisessä kyse sii-
tä, että pääsee nauttimaan 
myös tuloista”, Antti toteaa.

Puuhommien ”harras-
tus” ei rajoitu pelkästään 
omatarve käyttöön, vaan 
polttopuun myyntinä suu-
rimmaksi osaksi vakiin-
tuneelle asiakaskunnalle, 
mutta myös kaikille muil-
lekin polttopuuta tarvitse-
ville. Alkunsa polttopuun 
myynti on saanut siitä, kun 
kotitaloon vaihdettiin maa-
lämpö ja oma tarve puun 
kulutukselle väheni. Syntyi 
idea toimittaa valmista polt-
topuuta eteenpäin ihmisille.  

Metsänhoitoyhdistys on 
Antille paikka, jossa hän saa 
tarvitsemaansa apua ja neu-
voa metsiin liittyvissä asi-
oissa. ”Metsänomistajana 
olen saanut apua veroilmoi-
tusten täyttöön, puukaup-
paan ja sen kilpailutukseen, 
puun hintasoihin sekä yleis-
tä neuvontaa metsiin liitty-
en. Metsänhoitoyhdistyksen 
kautta saa esimerkiksi puun 
taimet hommattua hel-
posti sekä istutusvälinei-
tä lainaan, jos tarve vaatii”, 
luettelee Antti kysyttäessä 
mitä Metsänhoitoyhdistys 
hänelle merkitsee.

Antin mielestä hänel-
le tärkeimpiä seikkoja, kun 
miettii esimerkiksi tulevaa 
puun myyntiä ovat tieten-
kin puun hintataso, mutta 
myös hakkuutapa, katkon-
ta ja korjuujälki. Viime ke-
väänä Antti ja Sirkka-Liisa 
myivät puuta valtakirja-

Woodforce- sovellus tuli 
käyttöön alueemme met-
sänhoitoyhdistyksistä ke-
väällä 2021.

Sovelluksen tarkoituk-
sena on uudistaa ja yh-
tenäistää tiedonkulkua 
korjuukalusto - toimis-
ton pöydälle asti.  Käy-
tännössä leimikko 
apteeraustietoineen lähe-
tetään koneelle. Koneella 
tarkistetaan leimikkotie-
dot ja aloitetaan leimikko. 
Leimikon aloituksesta läh-
tee meidän järjestelmäs-
sä automaatti tekstiviesti 
metsänomistajalle. Jo teko 
aikana toimihenkilö voi 
seurata omalta koneel-
ta hakkuun kehittymistä 
kartalta kuin puutavaran 

Woodforce – Lisää laatua Metsähoitoyhdistyksen Korjuupalveluun

kaupalla Iin Metsänhoi-
toyhdistyksen kautta. Tänä 
keväänä on edessä kuusen 
ja männyn istuttamista noin 
viiden hehtaarin alueelle.

Metsätöiden lisäksi An-
tin harrastuksiin kuuluu 
omien sanojensa mukaan 
”sähly”, matkustelu ja kara-
oke. Karaoken harrastamis-

ta julkisilla paikoilla korona 
on vaikeuttanut paljon, 
mutta nokkelana miehenä 
Antti on tämänkin ongel-
man ratkaisuun keinot kek-

sinyt.

Petri Kuokkanen
MetsäSanoma

määrän kertymistä melkein 
reaaliajassa. Ajokone tietää 
hakatun määrän koko ajan 
ja pystyy ajamaa puutavaraa 
lanssiin tiettyä lajiketta. Kun 
rekalle tarvittava kuorman 
kuutiomäärä on saavutettu 
toimihenkilö voi hyväksyä 
ajomäärän ajoon rekalle Rek-
ka kuljettaa puut sahalle tai 
tehtaalle ja taas toimihenki-
lö näkee omalta ruudultaan 
paljonko tonneja tuli ja meni. 

Metsänhoitoyhdistyk-
sissä on viime aikoina ras-
kaalla kädellä, uudistettu 
tietojärjestelmiä kun on ol-
lut pakko. Melkein 25 vuotta 
vanhat dos-pohjaiset ohjel-
mat on muutettu tai tullaan 
vielä muuttamaan uuteen 
muotoon ja kohti internet ai-

kaa ja pilvipalveluita. Tieto-
tekninen kehitys on jatkuvaa 
ja vaatii jokaiselta koko ajan 
uuden oppimista.

Seppo Tikkala  

Metsänhoitoyhdistyksen 
kautta saa esimerkiksi puun 

taimet hommattua helposti sekä 
istutusvälineitä lainaan, 

jos tarve vaatii.

”

       Metsän-
hoitoyhdis-

tyksissä on viime 
aikoina raskaalla 
kädellä, uudis-

tettu tietojärjes-
telmiä kun on 
ollut pakko. 

”

Antin viivoittimen suoria halkopinoja voi ihailla jopa nelostieltä käsin Iin Ojakylässä.
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Metsänhoito

Laadukkaalla metsänuudistamisella  
hyvään lopputulokseen

Avohakkuun jäl-
keen alalle on ny-

kyisenkin metsälain 
mukaan saatava 
syntymään kas-
vatuskelpoinen 

taimikko. Käytet-
tävissä on joko 

luontaiseen uudis-
tamiseen perustu-
via menetelmiä tai 
aktiivista metsän-

uudistamista.

Luontaiseen uudistami-
seen soveltuu hyvin pieni 
osa metsämaan pinta-alas-
ta. Korvet ja kosteat alavat 
kangasmaat ovat monesti 
potentiaalisia kuusen luon-
taisen uudistamisen koh-
teita. Näissä kohteissa ei 
varsinaista avohakkuuta 
koskaan tehdäkään, vaan 
luontaista uudistamista 
edesautetaan suojus- ja ver-
hopuuhakkuilla. Männyl-
lä luontainen uudistaminen 
karuilla jäkäläkankailla on-
nistuu siemenpuiden avul-
la. Siemenpuut ovat vain 
usein tuulelle alttiita ja sie-
menpuilla uudistaminen on 
harvoin taloudellisesti kan-
nattavaa. Siemenpuihin si-
toutuneella pääomalla kun 
kustantaisi jo kylvön ja ja-
lostetut männynsiemenet.

Metsänviljelyä kuuselle 
tehdään alueellamme aino-
astaan istuttaen, männylle 
sekä istuttaen että kylväen. 
Männyn kylvö onnistuu hy-
vin ohutkunttaisilla kuivan-
oloisilla ja karunpuoleisilla 
mailla. Kylvö tehdään val-
taosin konekylvönä maan-
muokkauksen yhteydessä.

Istuttaminen vaatii 
yleensä aina maanmuok-
kauksen joko äestäen tai 
kaivinkoneella ennen istut-
tamista. Joissakin erikois-
tapauksissa taimia voidaan 
istuttaa myös muokkaa-
mattomaan maahan, mut-

ta maanmuokkaus parantaa 
taimen kasvun edellytyk-
siä huomattavasti. Erityi-
sesti kaivinkoneella tehdyt 
mättäät ovat erinomaisia 
kasvuympäristöjä taimille: 
lämpimiä ja kosteita.

Metsänuudistamisessa 
kaikkein tärkeintä on va-
lita sopiva uudistamisme-
netelmä kullekin kohteelle. 
Kohteen ominaisuudet vai-
kuttavat paitsi puulajiva-
lintaan myös käytettävään 
muokkausmenetelmään. 
Metsänuudistaminen kan-
nattaa kuitenkin aina hoitaa 
kunnolla ja ajallaan. Kasvun 
ihmeen näkee taimikossa ja 
muutamassa vuodessa.

Logistinen ponnistus edessä. Tänä vuonna Iin MHY:n läpi vilahtaa noin 150 000 metsäpuun tainta. Juhannukseen mennessä urakka pitäisi 
olla ohi.

Äeskone, jossa kylvölaite.15 vuotta kulunut metsänuudistamisesta.
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Metsänomistajat Oulun Seutu

Tervehdys kaikille  
Oulun seudun  

metsänomistajille!

Kuka 
mää 
oon?

Aloitin metsäasiantunti-
jana Oulun seudulla maa-
liskuun loppupuolella 
vastuualueena koko yh-
distyksen alueen metsätie-
asiat ja suometsienhoito. 
Kaksi ensimmäistä kuu-
kautta ovat vilahtaneet 
erittäin nopeasti ja täs-
sä vaiheessa voin ilokse-
ni todeta, että ojasarkaa 
ja raviojaa minulle var-
masti piisaa tässä pestissä 
näiden parhaiden työka-
vereiden kanssa! 

Metsäalalle lähdin met-
sästysharrastuksen kautta 
ja taisivat vaikuttajina olla 

myös erään A.E. Järvisen 
kirjatkin. Metsätalous-
insinööriksi valmistuin 
Rovaniemeltä 90- luvun 
loppupuolella. Insinööri-
opintojen ohella suoritin 
myös metsäkoneenkuljet-
tajan tutkinnon. Nykyi-
nen työura metsissä alkoi 
vuonna 2000 ja sillä tiel-
lä jatketaan toivottavasti 
vielä pitkään. Vapaa-ajal-
la viihdyn metsällä ja ka-
lalla sekä kotihommissa.

Hannu Kujala

Mitä on suometsänhoito jos  
kohteelle haetaan valtion tukea?
Suometsän hoito tarkoittaa 
ennestään ojitetun alueen 
ojien perkausta, täyden-
nysojitusta, vesiensuoje-
lutyötä ja ojitusalueeseen 
liittyvää piennartien tekoa. 
Suometsän hoidon tuki on 
60 prosenttia kokonaiskus-
tannuksista silloin kun koh-
de on vähintään 5 hehtaaria. 
Muutoin tuki on 30 prosent-
tia.

Suometsänhoitoa on 
myös terveyslannoitus. 
Metsän terveyslannoitus 
tarkoittaa suometsien tuhka-
lannoitusta sekä lannoitusta 
kohteella, jonka maaperäs-
sä esiintyy boorinpuutosta. 
Metsän terveyslannoituksen 
tuki on 30 prosenttia koko-
naiskustannuksista.

Ojitukset ja terveyslan-
noitukset lisäävät oikeissa 
kohteissa tehtynä puuston 
kasvua ja sitä kautta met-
sänomistajan tuloja tulevai-
suudessa sekä parantavat 

myös hiilensidontaa. Tuki-
en myöntämiseksi on ase-
tettu useita ehtoja ja niiden 
täyttyminen kohteella selvi-
ää parhaiten maastossa ku-
misaappaat jalassa yhdessä 
ihmetellen!

Metsätien  
rakentaminen ja  
perusparannus 
Metsätien rakentamista ja 
perusparannusta tuetaan 
usean tilanomistajan yh-
teishankkeena. Yhteismet-
sän yksinään hallinnoima 
tie luokitellaan yhteishank-
keeksi. Metsätalouden kul-
jetusten osuuden on oltava 
uusilla teillä vähintään puo-
let ja perusparannuksessa 
vähintään 30 prosenttia tien 
käytöstä.

Metsätien perusparan-
nuksen tuki on 50 prosenttia 
ja uuden tien rakentamisen 
tuki 40 prosenttia kokonais-

kustannuksista.
Hyvä metsätie tekee lei-

mikostasi ostajia kiinnosta-
van. Teitä pitkin kulkevat 
puut sahoille ja tehtaisiin. 
Hyväkuntoiset metsätiet 
helpottavat metsäsi hakkui-
ta ja hoitotöitä. Saatat saada 
leimikollesi paremman hin-
nan, mikäli tiet ovat kunnos-
sa. Perusparannus kannattaa 
tehdä ajoissa, sillä kustan-
nukset nousevat, mitä huo-
nompaan kuntoon tie ehtii 
päästä.  Uutta tietä voidaan 
tarvita kohteilla, joissa tietä 
ei vielä ole ja kuljetusmatkat 
ovat pitkiä ajokuntoisen tien 
varteen. 

Kelpaa siinä veden mennä lirutella.

Suometsä Haukiputaalta.

Tien tekoa Joloksella.

Kysele lisää, niin selvitetään metsätiesi tilanne yhdessä!
Loppuun vielä korostan, että kaikkia töitä voidaan tehdä 

ilman valtion tukeakin. Jokainen kohde on omanlaisensa ja 
hyvään lopputulokseen voidaan päästä monella eri tavalla!

Hannu Kajula
MetsäSanoma
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Oulu-Kiiminki metsähoitoyhdistyksen korjuupalvelu uudisti hoita-
mattoman männikön Kiimingissä.

Kohteelle ei ollut tietä joten piti käyttää hyväksi toisten tekemiä 
valmiita kulku uria. Joita tosin jouduimme kaivurilla korjaamaan.  
Sahapuun osuus oli 57% havupuun määrästä. keskijäreys oli 145 
litraa ja ajomatka 125 m. Kohde oli talvi kohde.

Mäntytukki +19 cm    23,1 m3  49,50€ 
Mäntytukki alle 19 cm 18,6 m3 46,30€
Havuparru 10-15 cm 54,8 m3 24,10€
Kuusitukki +19 cm 3,8 m3 46,30€
Kuusitukki +16 cm 13,7 m3 38,38€
Koivukuitu  41,1 m3 18,50€ 
Havukuitu  85,5 m3 19,50€

Kevät-kelirikko-metsätie
Metsänhoito

Taas on aika vuodesta, jolloin puhelimet 
laulavat, on rikottu teitä ja korjausvaati-
mukset ovat melkoiset. Osalla teistä on 
tapahtunut todellista vahinkoa ja osalla 

teistä ei edes huomaa, että puita on haet-
tu mutta korvauksia silti pitäisi maksaa. 

Tiethän rakennetaan käyttöä 
varten, rakentaminen tapah-
tuu siten, että suunnitel-
laan tiet kestämään oletettua  
käyttötarkoitusta. Elikkä tiet, 
joissa tapahtuu puutava-
ran kuljetusta tai muuta ras-
kasta liikennettä, laitetaan 
sellaiseen kuntoon, että kul-
jetukset onnistuvat normaa-
leina vuosina läpi vuoden. 
Tietenkin saattaa olla mah-
dollista, että parin viikon ke-
lirikkokautena on hyvä olla 
liikennöimättä niin raskaal-
la kalustolla kuin mielellään 
myös henkilöautoilla. 

Mistä yleensä johtuu se, 
että tie ei kestä normaalia 
puun korjuuta? Metsätie-
thän ovat rakennettu kor-
juuta silmällä pitäen. Usein 
miten huonosti hoidetut 
tiet ovat alttiita vahingoille. 
Tienvarret ovat niittämättä, 
vesakko rupeaa rappaamaan 
autojen kylkiä ja tämän joh-
dosta kaikki henkilöautotkin 
ajavat samaa raidetta, jolloin 
tiehen syntyy kahteen koh-
taan painaumat, jotka sateil-
la keräävät kaiken veden. 
Tästä alkaa tierungon heik-
keneminen hyvinkin nope-
asti. Tien kunnon seuranta ja 
kunnostus kuuluvat tiekun-
nalle.   

Kelithän saattaa vaih-
della keväällä ja syksyllä 
merkittävästikin, tällöin on 
mahdollista, että teihin saat-
taa korjuun yhteydessä tul-
la jälkiä, kuraa, painumia ja 

muuta vastaavaa. Yleensä 
yhtiöt tällaisessa tapaukses-
sa korjaavat oma-aloitteises-
ti aiheuttaman haitan. Tielle 
tullut kura voidaan hara-
voida / lanata siten, että se 
ei haittaa tiellä liikennöin-
tiä. Pienet painaumat lana-
taan tasaiseksi. Isompien 
painautumien korjaamiseen 
ei aina pelkkä lanaus auta, 
joskus joudutaan ajamaan 
tielle kantavaa soraakin. 
Toisinaan ongelmia ilme-
nee kaukokuljetusvaiheessa 
eikä kaukokuljetuksen oh-
jaaja tiedä kaikkia maastos-
sa tapahtuvia asioita, tällöin 
on hyvä asiasta ilmoittaa 
kyseiselle henkilölle, jotta 
vältytään pahemmilta va-
hingoilta.

Eniten puun korjaajia 
näissä tieasioissa työllistää 
ja harmittaa se, että yhteyt-
tä otetaan tien särkemisestä, 
kun pelkästään on kuultu tai 
nähty, että puuyhtiö on ollut 
alueella työn touhussa. Saat-
taa olla, että tielle ei ole tullut 
mitään jälkiä mutta ollaan 
korvauksia vailla asenteella, 
joutaahan se yhtiö maksa-
maan. Tällaisia tapauksia on 
tullut esiin tänäkin keväänä, 
parhaat väittämät ovat ol-
leet, että kovalla kankaalla 
tie on kauttaaltaan painunut 
kymmenen senttiä. Minus-
ta metsälakimies Matti Kivi-
niemi antoi selkeän ja hyvän 
ohjeen, jolla voidaan arvioi-
da onko tie rikottu vai onko 

käyttö ollut normaalia kulu-
mista. Hänen ohjeensa mu-
kaan silloin, kun tie saadaan 
kuntoon lanaamalla, ei ole 
tapahtunut tien särkemis-
tä. Ohje on erittäin selkeä ja 
käytännössä mielestäni se 
on paikkansa pitävä.     

Elikkä malttia asioiden 
hoitoon, viekäämme asioita 
yhdessä rakentavasti eteen-
päin.

Juhani Heikkinen 
MetsäSanoma

Tiellä ei ole ollut lainkaan raskasta liikennettä, henkilöautot urittaneet tien.

Tälle tielle 
vaaditaan soritusta 

yhtiöltä, vaikka tie on 
kuin liipattu.
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MetsäSanoma uutiset

Tutustu etuihin ja hyödynnä ne jo tänään:
www.mtkhankinnat.fi

Metsänomistajat
Tee edullisia kauppoja  Tutustu MTK Hankintojen neuvottelemiin jäsenetuihin ja hyödynnä 
MTK- ja mhy-jäsenten huomattavat alennukset verkkokaupassa tai toimipisteissä.

YHDESSÄ KOHTI  

KANNATTAVAMPAA HUOMISTA

MTK:n ja mhy:n jäsen!  
MTK Hankintojen neuvot
telemilla sopimuksilla saat 
tuntuvia alennuksia nyt jo 
28 yhteistyökumppanilta. 
Jäsenedut on neuvoteltu 
tukemaan jäsentemme 
yritystoimintaa ja elin
keinoa. Jäsenmaksuja 
ei käytetä jäsenetuihin 
vaan ne ovat kokonaan 
yhteistyökumppanien 
rahoittamat. 

Huomattavat alennukset 28 tunnetulta tuotemerkiltä

THERE’S ONLY ONE

Oiva jäsenpalvelualustan käyttöönotto
Maaliskuun alussa mhy jä-
senten postilaatikkoihin 
tipahteli vuoden 2021 jäsen-
maksu postit. Vaikka taustaa 
työtä oli tehty jo useam-
man vuoden ajan, aiheutti 
uusi jäsenmaksu järjestelmä 
suurta hämmennystä. Jäsen-
maksu uudistus oli yksi osa 
MTK järjestöuudistusta, jon-
ka tarkoituksena on ollut 
yhtenäistää ja tasapuolistaa 
jäsenmaksuperusteita koko 
jäsenistön välillä.

Laskutuksessa suurim-
mat ongelmat aiheutuivat, 
kun eri rekisterien yhdistä-
miset eivät onnistuneetkaan 
toivotulla tavalla. Osa jäse-
nistä ei sen vuoksi ole las-
kua saanut vielä ollenkaan 
ja useat jäsenet saivat maa-
liskuussa lasku, joissa oli 
epäselvyyksiä. Valitettavas-
ti joku sai laskun jo esim. 
edesmenneen vanhempan-
sa nimellä tai sitten laskussa 
oli vain tilan nimi joka taas 
on perua Tuottajayhdistys-
ten jäsenrekistereistä. Myös 
jäsenlaskun mukana tullut 
informaatio ja saatekirje oli 

onnistunut todella huonos-
ti metsänomistaja jäsenen 
näkökulmasta. Laskuilla 
näkyy myös kahta erilais-
ta pinta-ala perustetta mak-
suille tuottajayhdistyksien 
jäsenten osalta.

Uudistuksella on kuiten-
kin ollut tarkoitus kuitenkin 
parantaa jäsenpalvelua ja jä-
senmaksu uudistus oli osa 
sitä prosessia. Oiva-jäsen-
palvelu portaali on MTK- ja 
metsänhoitoyhdistysten yh-
teinen palvelualusta, joka 
näkyy jäsenille jatkossa 
etenkin uusina digipalve-
luina. Uuden jäsenpalvelu-
alustan kautta on saatavilla 
tietoa uusimmista koulutuk-
sista, webinaareista, kam-
panjoista ja jäsen eduista.

Jäsenmaksu maksetaan 
nyt kokonaisuudessaan Kes-
kusliitolle ja metsänhoitoyh-
distyksille maksu palautuu 
saman tien vähennettynä 
edunvalvontamaksun osuu-
della, joka jää mm. kan-
sainväliseen, kansalliseen 
ja maakuntatason edunval-
vontaan. Mtk metsäedun-

valvonnassa tärkeimpiä 
osa-alueita ovat vaikuttami-
nen lainsäädäntöön niin EU- 
kuin kansallisella tasolla. 
Kotimaan metsäpolitiikassa, 
puumarkkina edunvalvon-
nassa ja etenkin metsäsek-
torin hyväksyttävyyden 
parissa riittää koko ajan 
tekemistä. Jäsenetuna 
metsänomistajat saavat osal-
listumisen PEFC metsä-
sertifiointi järjestelmään. 
Metsäedunvalvontaan käy-
tetään joka tapauksessa 
huomattavasti enemmän eu-
roja kuin, mitä jäsenmak-
sukertymä on. Tämä erotus 
katetaan MTK:n omaisuu-
den tuotolla. Paikallistasol-
la metsänhoitoyhdistyksissä 
jäsenmaksurahat käytetään 
metsänomistajien palveluun. 
Tarjoamme ilmaista neu-
vontaa metsäkäynteineen, 
puunmyyntisuunnitel-
man ja jäsenhintaiset pal-
velut. Toimihenkilöiden 
palkkoja jäsenmaksuilla ei 
kateta, vaan yhdistysten on 
harjoitettava kannattavaa 
palveluliike toimintaa. Jä-

senmaksujen %-osuus yh-
distysten liikevaihdosta jää 
alueemme yhdistyksiä hy-
vinkin yhden käden sormi-
en tasolle ja kestään siihen 
käsiä tarjota sirkkelimiehil-

läkin. Eli jäsenmaksujen taso 
pystytään pitämään alhaise-
na, eikä jäsenmaksujen ke-
ruu ole niinkään tärkeää, 
mutta jäsenyyksien pitämi-
nen puolestaan on tässä se 

ydinjuttu. Yhdessä olemme 
paljon enemmän.

Mikko Mäkelä
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Oulu
Jarkko Hokkanen

050 599 8465

Oulujokivarsi 
Matti Lappalainen

050 323 5416

Yli-ii
Heikki Niskasaari

050 412 7924

Ostamme energia- ja ainespuuta. 
Hoidamme samalla myös metsäsi.
Tiheikkö ei tuota – hyvin hoidettu metsä on investointi tulevaisuuteen.
Löydä paikallinen metsäpalveluasiantuntijasi www.biowatti.fi 

Puunkorjuuyrittäjille töitä ympäri vuoden. 
Myös lyhytkestoiset sopimukset mahdollisia.

YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA.YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA.

TEE
PUUKAUPAT
TEE
PUUKAUPAT

Kiiminki

Metsäkoneurakointi  
Puutavarahakkuut ja  

lähikuljetus 
Tonttien jyrsinnät 

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

Hirsityöt ammattitaidolla

Yli-Ii

Ilpo Tuomela 
040 582 8134

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

vesakonmurskaus. 
•  Maarakennusurakointi tela- ja pyörä-
alustaisella koneella, hankintahakkuut.

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

 

 

                             

                  

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme.
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KONEPALVELU 
MATTI JUNTUNEN OY
Puh. 040 0178783

Lampitie 7, 90900 KIIMINKI

24 vuotta konellista puunkorjuuta 
Oulun seudun yhdistyksessä.

Metsätyö
Pa-Ko

Pa-KoSAHA
PARASTA AIKAA 
KAATAA 
PIHAPUUT!

Soita ja kysy!
040 528 9405

• Aitojen leikkuut
• Raivaukset
• Harvennukset

• Sahat • Raivurit
• Trimmerit • Varusteet
• Varaosat
• Huollot

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Metsätyö Niemelä Oy

Pahkalantie 84 
91200 YLI-II

puh. 050 447 1765

Hydrauliletkujen teko tilauksesta
Kaivinkonetyöt      Traktorityöt

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 
Korjaamo Peltolantie 14

tapio.hyry@hotmail.com

Palveluntarjoajat: Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy.

Puun kaatumisesta 
alkaa uusi kasvu. 
Niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu, on 
myös sijoitettu. LähiTapiolan kokeneista varainhoi-
tajista saat luotettavan ja vastuullisen kumppanin 
puukauppatulojen sijoittamiseen. 
 
Tutustu: lahitapiola.fi/metsa

Riitta Moilanen 
Sijoitusasiantuntija
040 707 8536
riitta.moilanen@ 
lahitapiola.fi

Jaana Niva
Sijoitusasiantuntija
040 535 3732
jaana.niva@ 
lahitapiola.fi

Paikalliset säästämisen ja sijoittamisen 
asiantuntijamme apunasi:

0400 896 621
jouko_s@jippii.fi

PuunkorjuuPalvelut

Metsätyö Siika-aho oy 

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266, 91100 Ii 
timo.ojala@pp9.inet.fi



14 MetsäSanoma 1/2021

Metsänomistajat

OmaMetsä 
– www.omametsa.fi

Metsänhoitoyhdistykset 
ovat kehittäneet digitaali-
sen palvelukanavan Oma-
Metsä-palvelun. OmaMetsä 
on metsänomistajapalvelu, 
jossa metsänomistaja voi tu-
tustua metsänhoitoyhdis-
tyksen palveluihin ja 
tarkastella oman metsän 
metsävaratietoa sekä viestiä 
metsänhoitoyhdistyksen toi-
mihenkilön kanssa ja hoitaa 
metsiinsä liittyvää asiointia 
sekä lukea ajankotaisia met-
säaiheisia juttuja.

OmaMetsä- palvelussa 
metsänomistajat voivat hel-
posti tarkastella omien met-
siensä tietoja tietokoneella, 
älypuhelimella tai table-
tilla. OmaMetsä- palve-
lussa metsänomistaja voi 
lähettää ”pikaviestin” met-
sänhoitoyhdistyksen tu-
tulle metsäasiatuntijalle. 

Viestistä tulee ilmoitus 
alueneuvojalle ja neuvoja 
ottaa yhteyttä metsäomis-
tajaan pikimmiten, joko 
OmaMetsä-palvelun kaut-
ta tai perinteisemmin pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Palvelun kautta voi myös 
esimerkiksi lähettää metsän-
hoitoyhdistykselle tarjous-
pyyntöjä metsänhoitotöistä, 
metsäsuunnitelman tai tila-
arvion teosta sekä suunnitel-
la puukauppaa. OmaMetsän 
kautta voi myös käteväs-
ti ilmoittaa yhteystietojen 
muutoksesta tai tilan omis-
tussuhteen muutoksista.

Sähköistenpalveluiden 
käyttäjille OmaMetsä su-
juvoittaa yhteydenottoa 
metsänhoitoyhdistyksen 
neuvojaan asiassa kuin asi-
assa. OmaMetsä sopii hyvin 
myös etämetsänomistajille 

ja voi madaltaa niiden met-
sänomistajien kynnystä ot-
taa yhteyttä, joille metsäasiat 
ovat tuntuneet etäämmiltä 
aiemmin. Vaikka palveluka-
navia kehitetäänkin, toimii 
metsänhoitoyhdistyksissä 
edelleenkin vahvana perin-
teiset palvelukanat: toimis-
tolle piipahtaminen, puhelut 
ja sähköpostit.

OmaMetsä- palvelussa 
näkee metsätilansa kiinteistö 
ja metsävaratietoa, esimer-
kiksi puumäärät, kasvupai-
kat, suositellut hakkuut ja 
hoitotyöt. Tietoja voi selail-
la joko lista- tai karttanäky-
mänä. Tarpeelliset hoitotyöt 
tai hakkuumahdollisuuksi-
en kartoitukset voi helposti 
tilata OmaMetsä- palvelun 
kautta omasta metsänhoi-
toyhdistyksestä. Palvelus-
sa voi suositellut työt lisätä 

”ostoskoriin” ja lähettää yh-
teydenottopyynnön tutulle 
alueneuvojalle. OmaMetsäs-
sä käyttäjä näkee myös erilai-
sia karttoja sekä ilmakuvan. 
OmaMetsästä löytyy myös 
ajantasaiset puun hintatie-
dot ja metsänomistaja näkee 
arvion oman tilan puuston 
arvosta.

OmaMetsä palvelua ke-
hitetään koko ajan, tulossa 
on sähköiset sopimukset ja 
valtuutukset, mittaustodis-
tukset sekä myyntitositteet, 
hiilitasetiedot ja verotukseen 
liittyviä asioita.

OmaMetsä otetaan  
käyttöön osoitteessa 
www.omametsa.fi
1. Uusi käyttäjä luo tunnuk-

sen ja hyväksyy käyttöeh-
dot.

2. Rekisteröidy sähköpostil-
la ja luo salasana (min. 8 
merkkiä)

3. Saat vahvistuksen ilmoit-
tamaasi sähköpostiin 
(huomaa, että sähkö-
postiosoitteen on oltava 
todellinen ja käytössä ole-
va)

4. Ensimmäisellä kirjau-
tumiskerralla tehdään 
vahva tunnistautumi-
nen (pankkitunnukset tai 
mobiilivarmenne). Hen-
kilötunnuksen avul-
la ladataan henkilö- ja 
tilatiedot. Samalla voi 
päivittää mahdolliset 
muutokset henkilötietoi-
hin.

Vahva tunnistautuminen 
on tarpeen, jotta saadaan 
luotettavasti OmaMetsän 
käyttäjä linkitettyä metsän-

hoitoyhdistyksen asiakkuu-
teen, oli se sitten yhteisö, 
yhtymä, perikunta tai yksi-
tyishenkilö.

Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenillä on ollut käytössä 
metsäselain- sovellus, joka 
toimii verkkoselaimella sekä 
on ladattavissa mobiililait-
teeseen laitteen sovelluskau-
pasta. Metsäselain- sovellus 
on vielä toiminnassa tois-
taiseksi. OmaMetsä palve-
lusta on kehitteillä myös 
mobiilisovellus, joka aika-
naan korvaa metsäselaimen. 

Lisätietoja ja apua Oma-
Metsän käyttöönotossa ja 
käytössä tai ongelmatilan-
teessa löytyy omalta tutul-
ta metsänhoitoyhdistyksen 
alueneuvojalta.

Johanna Piekkola



15MetsäSanoma 1/2021

Vieraskirjoittajat

Suomessa on pitkä histo-
ria perhemetsänomistuk-
sella. Omistusmuoto on 
osaltaan pitänyt metsien 
käsittelyn monimuotoise-
na. Siinä missä toinen on 
hakannut metsää, on toi-
nen jättänyt metsää le-
poon. Tämä on luonut 
mosaiikkimaista metsä-
maisemaa. Omistusmuoto 
on estänyt suurien hak-
kuualueiden syntymistä jo 
siksi, että metsät muodos-
tuvat pienistä kokonai-
suuksista.

Yle uutisoi 9.9.2020 
metsään erikoistunei-
den sijoitusrahastojen os-
taneen 38 prosenttia tänä 
vuonna myydyistä met-
sätiloista. Tämän lisäksi 
isot yhtiöt ovat ostaneet 
14 prosenttia. Yksityiset 
metsänomistajat ovat os-
taneet vain 43 prosenttia 
myydyistä metsistä. Mitä 
tämä tarkoittaa näiden 
metsätilojen osalta? Se yk-
sipuolistaa metsien omis-
tusrakennetta.

Metsät keskittyvät in-
stitutionaalisen mitta-
kaavan, jopa satojen 
tuhansien hehtaarien, ko-
konaisuuksiin. Voidaan 
olla hyvin varmoja sii-
tä, että nämä metsät eivät 
koskaan palaa perhemet-
sänomistukseen. Suurissa 
kokonaisuuksissa metsi-
en omistussuhteet voivat 
muuttua nopeasti. Met-
sänomistus voi yhdes-
sä yössä karata laajalta 
alueelta ulkomaalaiseen 
omistukseen. Maaseu-
dun Tulevaisuus uutisoi 
9.6.2020 kaupasta, jossa ra-
hasto myi 18 000 hehtaaria 
metsiä ulkomaille. Tämä 
vastaa jo lähes puolta enti-
sen Haukiputaan kunnan 
maapinta-alasta.

Näissä ”isojen poiki-
en” metsissä on nähty 
aika villejä hakkuutapo-
ja jopa kymmenien heh-
taarien alueilla. Voi olla 
mielenkiintoinen keikka 
Metsäkeskuksen tarkas-
tajalle yrittää tavoitella 
Caymansaarilta löytyvää 
postilokeroa uudistustöi-
hin.

Metsäomistuksen muu-
tokset vaikeuttavat myös 
yksityisten metsänomis-
tajien toimintaa. Yleensä 
metsänomistajalla on tar-

ve olla naapureihinsa yh-
teyksissä. Milloin on kyse 
palstalle kulkemisesta, ra-
jalinjan aukaisemisesta 
tai yhteisestä metsänhoi-
dosta. Vaikka yhteyden 
saaminen naapurimet-
sänomistajaan ei aina ole 
helppoa nykyiselläkään, 
se varmasti vaikeutuu kun 
asioita koitetaan hoitaa 
kasvottomien instituutioi-
den kanssa.

Maanomistuksen 
muuttuessa myös met-
sästysolosuhteet muuttu-
vat. Metsästysoikeus on 
tavattu antaa paikallisel-
le metsästysseuralle hyvin 
nimellisellä korvauksel-
la, kuten peijaiskutsulla. 
Rahaston salkunhoitajaa 
ei sen sijaan hirvisoppa 
tunnu kiinnostavan. Olen 
kuullut kaikenlaisia ta-
rinoita useissa euroissa 
laskettavista hehtaarikoh-
taisista vuosivuokrista ja 
hirvenmetsästysoikeuk-
sien pidättämisestä edus-
tusjahteihin. Nämä toimet 
eivät ainakaan kasvata 
metsästysharrastajien lu-
kumäärää.

Haluammeko, että met-
sistämme muodostuu 
osa kansainvälistä liike-
toimintaa, vai haluaisim-
meko edelleen säilyttää 
metsät suomalaisten yk-
sityishenkilöiden omis-
tuksessa? Myös yksityiset 
metsänomistajat ovat kiin-
nostuneita ostamaan met-
sämaata. Tätä kannattaa 
harkita myyntitilanteessa.

Juha Inkilä
Puuntuottaja,  
maatalous- ja  
metsätieteiden 
maisteri
Kello

Kuka 
metsäsi 
ostaa?Metsänhoito on periaat-

teeltaan selkeää hommaa. 
Alusta lähtien suositaan ja 
tehdään kasvutilaa metsä-
kuvion parhaimmille puu-
yksilöille. Optimaalisissa 
olosuhteissa rungot järey-
tyvät nopeasti laadukkaak-
si raaka-aineeksi jalostavalle 
teollisuudelle. Vaivan pal-
kaksi metsänomistaja saa 
hyvän hinnan tuottamalleen 
puulle. Lisäksi terve ja kas-
vava metsä on kestävä met-
sätuhoja vastaan. Marjat ja 
sienet viihtyvät valoisassa 
ja lämpimässä maaperässä. 
Myös virkistyskäytössä hoi-

dettu metsä on ulkoilijoiden 
mielestä hyvä ympäristö.

Kuten kaikessa muussa-
kin toiminnassa myös met-
sätaloudessa lusikkansa 
soppaan pistävät tahot, jot-
ka omasta mielestään ovat 
keksineet polkupyörän uu-
destaan. Näiden toiveajat-
telijoiden mielestä pitäisi 
parhaat puut poistaa ja toi-
voa heikoimman aineksen 
muuttuvan laaturungoik-
si. Tämä on luonnotonta, 
sillä kilpailussa hävinneet 
puuyksilöt ovat ominai-
suuksiltaan huonoja. Myös 
metsänparannustoimenpi-

teet voi vihreiden jatkuvassa 
kasvatuksessa jättää teke-
mättä. Näin nurinkurisesti 
toimien puuston keskitila-
vuus, rungon koko, puuston 
taloudellinen arvo sekä vuo-
tuinen kasvu jäävät reilusti 
jälkeen perinteisestä laatuun 
perustuvasta metsänhoidos-
ta.

Hyvästä metsänhoidos-
ta aiheutuu kustannuk-
sia mutta ne korvautuvat 
moninkertaisesti nopeasti 
kasvavan laatupuuston ar-
vonnousulla. Suomalaiset 
tarvitsevat työtä elääkseen 
ja onneksi metsämme tar-

joavat elinkeinon monelle 
perheelle syrjäkyliä myöten 
maassamme. Kansantulos-
tamme iso siivu on metsäta-
louden tuottamaa. Meillä on 
maailman parasta osaamista 
metsäklusterissa ja menek-
ki perustuu tuotteiden kor-
keaan laatuun. Jatketaan siis 
laadukasta metsänhoitoa sit-
keästi ja tuotetaan hyvin-
vointia kansallemme.

Ilpo Puro
Kiiminki

Laatuun perustuva 
metsänhoito

Ilpo Puro taimikon kimpussa.
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Metsäasiantuntijalla ja metsäasiantuntijalla on eroa
Metsänhoitoyhdistyk-
sessä otettiin kymmenen 
vuotta sitten käyttöön 
metsäasiantuntija-nimike, 
joka kuvastaa erinomai-
sesti metsätoimihenkilön 
monipuolista osaamista 
läpi metsän kiertokulun 
ja vastuullista toimenku-
vaa metsänomistajapal-
veluiden tuottamisessa. 
Nykyisin myös lähes kaik-
kien puunostajien osto-
henkilöt ovat titteliltään 
metsäasiantuntijoita. Eri-
tyisesti uudemmilla met-
sänomistajilla voi olla 
epätietoisuutta mikä kun-
kin organisaation met-
säasiantuntijan rooli on. 
Mitä eroa on oman mhy:n 
ja puunostajan metsäasi-

Pohjois-Pohjanmaan lukioille lahjoitetaan 
ilmastonmuutosta käsitteleviä kirjoja

LähiTapiola-ryhmä, Metsänomistajat ja 
MTK-säätiö lahjoittavat jokaiseen 

lukioon Suomessa ilmastonmuutosta 
käsitteleviä kirjoja. Tavoitteena on lisätä 

nuorten tietämystä ilmastoasioista ja sen 
aiheuttamista riskeistä. LähiTapiola 

Pohjoisen alueella Pohjois- ja 
Keski-Pohjanmaalla kirjoja lahjoitetaan 

596 kappaletta.

Pohjois- ja Keski-Poh-
janmaan lukiot saavat 
toukokuun aikana kirjalah-
joituksen, jonka toivotaan 
lisäävän nuorten tietoisuut-
ta ilmastonmuutoksesta 
ja siihen vaikuttavista asi-
oista. Suomenkielisille lu-
kioille lahjoitetaan Petteri 
Taalaksen kirja Ilmaston-
muutos ilmastotieteilijän 
silmin (Tammi). Ruotsin-
kieliset lukiot saavat ruot-
sinnoksen Bill Gatesin 
kirjasta Så undviker vi kli-
matkatastrofen - lösningar-
na vi har och genombrotten 
vi behöver (Albert Bonnier 
Förlaget). Lukiot voivat 
hyödyntää kirjoja halua-
mallaan tavalla esimerkiksi 
opetuskäytössä tai jakamal-
la niitä stipendeinä kesä-
kuussa valmistuville uusille 
ylioppilaille. Kaiken kaik-
kiaan kirjoja lahjoitetaan 
lukioihin yhteensä 7 600 
kappaletta.

- Ilmastonmuutos on yksi 

aikamme polttavimmista 
ongelmista, jonka torjumi-
seksi tarvitsemme tekoja ja 
tekojen pohjaksi tietoa. Pai-
kallisena toimijana halu-
amme toimia vastuullisesti 
myös omalla alueellamme. 
Toivottavasti voimme osal-
tamme lisätä alueemme 
nuorten tietoisuutta ilmas-
tonmuutoksesta, sen ris-
keistä ja innostaa etsimään 
tekoja niiden torjumisek-
si, kertoo LähiTapiola Poh-
joisen markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Liisa Hu-
malamäki. 

- Metsät ovat ratkaise-
vassa asemassa ilmaston-
muutokseen hillitsemisessä. 
Metsien kyky sitoa hiilidi-
oksidia ja varastoida sitä 
puubiomassaan ja maape-
rään vähentää hiilidioksi-
din määrää ilmakehässä. 
Pystymme samanaikaises-
ti tuottamaan metsissämme 
niin uusiutuvia raaka-ai-
neita, ilmastohyötyjä kuin 

antuntijalla?
Puhtaasti metsänomista-

jan puolella kaikista metsä-
organisaatioista on vain ja 
ainoastaan metsänhoitoyh-
distys. Erot tulevat selkeim-
min esille puukaupallisessa 
toiminnassa. Mhy:n met-
säasiantuntijan tehtävä on 
saada metsänomistajalle pa-
ras tulos puukaupasta. Sen 
tavoitteen toteuttamiseen 
liittyvät palvelut ”työkalu-
pakissa” ovat puunmyynti-
suunnitelma ja puukaupan 
toimeksiantopalvelu. 

Eroja metsäasiantuntijoi-
den toiminnassa voi tulla 
jo leimikon paikkaa suun-
niteltaessa. Mhy:n met-
säasiantuntijan intressi 
puunmyyntisuunnitelman 

laadinnassa ovat metsän ja 
metsänomistajan tarpeet, 
markkinatilanne toki huo-
mioiden. Puunostajan int-
ressiin leimikon paikkaa 
esitettäessä vaikuttavat 
myös tehtaiden puuntar-
peet ja sillä hetkellä halu-
tuimmat puutavaralajit.

Toimeksiantokaupas-
sa leimikko kilpailutetaan 
mhy:n metsäasiantunti-
jan toimesta tasapuolises-
ti kaikkien puunostajien 
kesken avoimilla markki-
noilla ja myydään parhaal-
la markkinahinnalla. Puun 
katkonta huomioidaan tar-
jousvertailussa. Kattavaa 
katkontatietoa ei ole yh-
delläkään muulla organi-
saatiolla. Metsänomistajan 

päätösvalta säilyy loppuun 
asti toimeksiantokaupoissa-
kin – myydäänkö leimikko 
ja kenelle. Metsäasiantunti-
ja huolehtii, että korjuu ta-
pahtuu sovitun mukaisesti. 
Korjuun jälkeen varmiste-
taan, että mittaustodistus 
vastaa mittaustulosta.

Puunostaja-metsäasi-
antuntijan tavoitteena on 
hankkia puuta mahdolli-
simman edullisesti osta-
jan näkökulmasta ja saada 
paras tulos edustamal-
leen oman palkan maksa-
valle firmalle. Puukaupan 
kilpailuttaminen kaikkien 
ostajien kesken sopii puu-
nostajien näkökulmasta 
huonosti edellä mainittuun 
tavoitteeseen. Sopimusasi-

akkuustuotteella korva-
merkitään metsänomistajan 
puuvarantoa yhdelle osta-
jalle tarkoituksena välttää 
kilpailua. Yksikään puu-
nostaja ei ole aina paras jat-
kuvasti vuodesta toiseen, 
erirakenteisissa leimikoissa 
ja eri puutavaralajeissa.

Toimeksiantokauppa on 
helppo ja turvallinen tapa 
tehdä puukauppaa met-
sänomistajan etua ajavan 
metsäasiantuntijan hoi-
tamana. Toimeksianto-
kaupan keskimääräinen 
kustannus-hyötysuhde on 
1:4. Keskimääräisessä puu-
kaupassa 500 euron panok-
sella toimeksiantokauppaan 
varmistaa keskimäärin 2000 
euron hyödyn. Olemme 

mielellämme avuksi kil-
pailuttamassa parhaan tu-
loksen sinun seuraavaan 
puukauppaasi.

Petri Pajunen 
johtaja  
Mhy Etelä-Savo

luonnon monimuotoisuut-
ta, toteaa MTK:n metsälin-
jan kenttäpäällikkö Markku 
Ekdahl.

 - Ilmastonmuutos näkyy 
jo nyt asiakkaillemme sään 
ääri-ilmiöiden yleistymise-
nä, mikä lisää monenlaisia 
vahinko- ja turvallisuusris-
kejä. Pyrimme vastuullisel-
la toiminnalla parantamaan 
asiakkaidemme sekä koko 
yhteiskunnan turvallisuut-
ta, taloudellista menestystä 
ja hyvinvointia, toteaa Lähi-
Tapiola Pohjoisen Liisa Hu-
malamäki.

Kirjalahjoitus on muka-
na tutkitun tiedon teema-
vuodessa 2021. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Suo-
men Akatemian ja Tieteelli-
sen seurain valtuuskunnan 
järjestämä teemavuosi ko-
koaa yhteen tapahtumia ja 
tekoja, joiden avulla muo-
dostuu monipuolinen kuva 
tutkitusta tiedosta ja sen 
roolista esimerkiksi yksilön 
hyvinvoinnin ja yhteiskun-
nan toiminnan kannalta. 
Vuoden aikana nostetaan 
esille tutkitun tiedon läh-
teitä, kuten tutkimustietoa, 
tilastoja, selvityksiä ja ana-
lyysejä. Erityisesti lapsille 
ja nuorille halutaan tarjota 
luovuutta, innostusta ja us-
koa tulevaisuuteen.

Lahjoitettavat kirjat: 
Jokaiseen lukioon lahjoite-
taan kirjoja noin 10-15 kap-

paletta. Kirjoja lahjoitetaan 
yhteensä 7 600 kappaletta. 

- Suomenkieliset luki-
ot: Petteri Taalas: Ilmaston-
muutos ilmastotieteilijän 
silmin (Tammi)

- Ruotsinkieliset lukiot: 
Bill Gates: Så undviker vi 
klimatkatastrofen: lösnin-
garna vi har och genom-
brotten vi behöve (Albert 
Bonnier Förlaget)

Pyrimme vastuullisella toiminnalla 
parantamaan asiakkaidemme sekä 
koko yhteiskunnan turvallisuutta,

 taloudellista menestystä ja hyvinvointia
”
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Metsänhoito

Monituotebisnestä metsästä
Metsänomistaja saa metsästään tuloja 

paljosta muustakin, kun puun myynnis-
tä. Keräämällä erilaisia luonnontuottei-

ta voi saada mukavan lisätienistin metsä-
tilaltaan vuosittain. Marjojen, sienien ja 

erikoisluonnontuotteiden kuten mahlan, 
pihkan, tuohen ja kuusenkerkkien keruu 

on rahanarvoista toimintaa.

Oulun seudulta on toimitettu 
kihokkia Keski-Eurooppaan 
jo vuosikymmeniä. Oulun 
4H-yhdistys on aktiivinen 
toimija luonnontuotteiden 
talteenotossa mahdollistaen 
samalla huomattavia lisätu-
loja niin nuorille kuin vähän 
varttuneemmillekin. Oulun 
4H-yhdistyksen Miia Kontti-
sella ja Sirkka Vahtolalla on 
kokemusta käytännön toi-
minnan pyörittämisestä niin 
poimijoiden, metsänomista-
jien, kuljetusfirmojen kuin 
ostajienkin kanssa. 

Metsästä monituote-
bisnestä -hanke on ollut 
mukana kehittämässä raa-
ka-aineketjuja parina viime 
kasvukautena. Painotus on 
ollut nimenomaan metsän-
omistajan luvan vaativis-
sa erikoisluonnontuotteissa. 
Luomulaatuisia luonnon-
tuotteita halutaan yhä enem-
män markkinoille. Yhteistyö 
on avainasemassa raaka-ai-
neverkoston rakentamisessa 
ja oleellista on tiedon ja ko-
kemusten jakaminen, toteaa 
projektipäällikkö Raili Ho-
kajärvi.

Kihokkia ja suopursua 
maailmalle
Pyöreälehtistä kihokkia saa-
tiin maailmalle viime kau-

della 911 kiloa. Euroja tästä 
kertyy poimijoille sievoinen 
summa, kun kilohinta oli 
48 €/kg. Kihokki kerätään 
kokonaisena kasvina ja ke-
ruuseen tarvitaan siis maan-
omistajan lupa. Kahden 
viime kevään koulutukset 
houkuttelivat mukaan kym-
meniä uusia poimijoita, jois-
ta moni jo löysi omia apajia.

Suopursua, sen tuoretta, 
puutumatonta osaa kerätään 
kukinnan jälkeen heinä-
kuun lopulta alkaen. Viime 
kevään tilaus oli 1000 kiloa, 
mutta keruumäärä olikin 
1300 kiloa. Lentokuljetus-
ten Keski-Eurooppaan olivat 
erityinen haaste viime vuon-
na ja yksi erä ehti mennä pi-
lalla kun sitä ei saatu ajoissa 
matkaan, kertoo Sirkka Vah-
tola Oulu 4H:lta.

Suopursua meillä riittää 
ja poimija saa siitä 8 €/kg, 
siis useamman sadan euron 
tili on mahdollinen.

Yli tuhat kiloa  
kuusenkerkkää
Uutena isona ponnistuksena 
aloitettiin 2020 keväällä kuu-
senkerkän keruu. Kysyntää 
sille oli erityisesti luomu-
laatuisena. Koronakevään 
tavoitteeksi asetettiin 1000 
kiloa. Lisäpanostusta laitet-

tiin markkinoiden selvittä-
miseen ja tiedottamiseen. 
Etäkoulutukset kerääjil-
le osoittautuivat suosituksi. 
Alueen 4H-yhdistykset läh-
tivät mukaan keruuase-
matoimintaan ja verkoston 
voimalla saatiin 1300 kiloa 
kerkkää pakasteisiin. Tänä 
keväänä korona on pienen-
tänyt ennakkotilauksia ki-
hokin ja suopursun osalta. 
Viime hetkessä on saatu iso 
kuusenkerkkätilaus eli ke-
rääjiä ja keruupaikkoja tarvi-
taan edelleen, iloitsevat Miia 
ja Sirkka. 

Laatu oli hyvä, siitä läh-
ti kiitoksia niin kerääjille 
kuin keruuasemille. Koulu-
tuksissa korostettiin laatua, 
kuusenkerkkä on saatava 
nopeasti kylmään ja osta-
jan laatuvaatimukset ja pak-
kausohjeet on tiedettävä 
ennen keruuta.

Käsipareja ja  
keruupaikkoja tarvitaan
Toiminnan jatkuvuuden 
kannata raaka-aineen saata-
vuuden varmistaminen on 
tärkeää. Toisaalta kerääjien 
kannalta tilausmäärien saa-
minen hyvissä ajoin on tär-
keää. Näin voidaan saada 
raaka-aineketju liikkeelle ja 
vakiinnutettua. Keruupaik-
kojen löytämisessä tarvitaan 
yhteistyötä metsätoimijoi-
den kanssa, metsänomista-
jat ja metsätoimijat tuntevat 

Miia Konttinen opettamassa kerholaisia kihokin poimintaan.

Kuusen kärkän keruuta.Suopursun keruuta.

metsät. Pohjois-Pohjan-
maalla toteutetun metsän-
omistajakyselyn perusteella 
metsänomistajilla on kiin-
nostusta luonnontuotteisiin, 
mutta lisää tietoa luonnon-
tuotteista kaivataan. Kiin-
nostusta on myös sopia 
keruusta omista metsissä. 
Jotta saadaan tarpeet koh-
taamaan, on vielä tekemistä, 
ala on kuitenkin liiketoimin-
tana nuori ja kasvu vasta 
alussa. Lähdetään rohkeasti 
kokeilemaan erilaisia tapoja 

toimia, jotta näitäkin euroja 
metsästä päästään hyödyn-
tämään.

Aitoluonto.fi-verkkosi-
vun alihankintapörssissä 
voi seurata kysyntää ja tarjo-
ta myyntiin raaka-aineitaan. 
Kerääjä.fi rekisteri kokoaa 
kerääjät, ostajat ja koulutta-
jat.

Lisätietoja:
Suomen metsäkeskus, Met-
sästä monituotebisnestä 

hanke -hanke:
Raili Hokajärvi, projekti-
päällikkö, p. 050 4754144
Miia Konttinen, toiminta - ja 
koulutuskoordinaattori, Ou-
lun 4H p. 040 080 9938

Metsästä monituotebisnes-
tä on Suomen metsäkeskuksen 
hallinnoima ja yhdessä Oulun 
4H:n kanssa toteutettu han-
ke, jota rahoittaa Pohjois-Poh-
jamaan ely-keskus sekä EU:n 
Maaseuturahasto.
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Mahdollisuuksia 
turvetuotantoalueiden uusiokäyttöön
Kuluneen vuoden aikana yksi merkittävim-
mistä uutisoinnin aiheista on ollut tämä 
turvetuotannon alasajo. Turpeesta halutaan 
näköjään väkisinkin eroon ja tästä johtuen 
käytöstä poistettavia turvesuon pohjia tulee 
vapautumaan valtavasti muuhun käyttöön. 
Tosin tyhjäksi nostettuja alueita on ollut run-
saasti jo aiemmin, mutta tämä uusi suuntaus 
tuo niitä kyllä valtavasti lisää. Turvetuotan-
non loppuessa, nämä vanhat suon pohjat 
ovat käytännössä joutomaata ja omistajal-
leen melkein riesa. Mutta voisiko niistä olla 
jotakin hyötyäkin?

MetsäSanoma uutiset

Hyvällä sijainnilla olevis-
ta ja kivettömistä turvesuon 
pohjista on tehty varsin me-
nestyksekkäästi peltoja. 
Kohteethan ovat pinta-alal-
taan yleensä hyvinkin laa-
joja ja soveltuvat näin ollen 
tämän päivän maanviljelyyn 
mainiosti. Lisäksi kuivatus 
on jo valmiiksi kunnossa ja 
leveitä sarkoja on mukava 
alkaa viljelemään. Ei muuta 
kun kaura lainehtimaan. 

Metsänomistajan näkö-
kulmasta pohdintaan tulee 
yleensä ensimmäisenä vaih-
toehto metsittää vanha tur-
vesuon pohja. Kuluneen 
kevään aikana on nähnyt 
päivänvalon uusi joutomai-
den metsittämistuki, joka 
tarjoaa loistavat mahdolli-
suudet käytöstä poistunei-
den turvetuotantoalueiden 
metsittämiseen. Metsittämi-
nenhän on myös ajan hengen 
mukainen hyvä ilmastoteko.

Tukirahoitus työhön on 
erittäin hyvä ja metsän-
omistajan kannattaa tämä 
ehdottomasti hyödyntää. 
Metsittämisestä tulee laa-
tia suunnitelma ja rahoitus-
hakemus metsäkeskukseen. 
Me Metsänhoitoyhdistyksis-
sä autamme metsänomistajia 
hakemuksien laatimisessa. 

Ohessa Metsäkeskuksen 
yhteenveto rahoituksesta.

Metsitystuki koostuu 
kahdesta osasta
1. Kustannuskorvauksesta, 

jolla korvataan taimikon 
perustamisesta koitunei-
ta kustannuksia (heinän-
torjunta, maanmuokkaus, 
metsityslannoitus, lievästi 
vesoittuneilla alueilla veso-

jen raivaaminen ja istutus/
kylvö). Kustannuskor-
vaus maksetaan keskimää-
räisenä laskennallisena 
kertakorvauksena, kun pe-
rustamistoimenpiteet on 
saatettu loppuun ja kun 
toteutusilmoitus on tehty, 
toimitettu Metsäkeskuk-
seen ja hyväksytty. 

• Turvepohjaisilla mailla 2 
000 €/ha (istutus) 

• Kivennäismailla 1 500 €/ 
ha (istutus ja kyl-
vö). Kivennäismailla 
tuki voidaan maksaa ko-
rotettuna 300 eurolla/ha, 
jos istutetaan vähintään 
25 prosenttia pääpuula-
jin vähimmäiskasvatusti-
heydestä jaloja lehtipuita 
tai tervaleppää.   

• Entisillä turvetuotanto-
alueilla 1 000 €/ha (kyl-
vö) tai 1 500 €/ha (istutus)

2. Hoitopalkkiosta, jolla kor-
vataan taimikon jatkoke-
hityksen varmistamiseksi 
tehtyjen töiden kustan-
nuksia (täydennysistu-
tus, lannoitus, heinän 
torjunta, taimikon perka-
us). Hoitopalkkio mak-
setaan kahdessa, saman 
suuruisessa 450 euron 
erässä kahden ja kahdek-
san vuoden päästä metsi-
tyksen perustamistöiden 
toteutusilmoituksesta, 
kun taimikko on asian-
mukaisesti hoidettu.   

• Hoitopalkkio on kaikil-
la maapohjilla yhteen-
sä 900 €/ha. 

Vaikka tämä uusi rahoi-
tus onkin loistava mahdol-
lisuus, niin joka tapauksessa 
onnistuakseen turvesoiden 
metsittäminen vaatii met-

sänomistajalta runsaasti töi-
tä. Kokemuksien perusteella 
turvetuotantoalueiden met-
sittäminen ei aina suju ihan 
ongelmitta ja siihen kannat-
taa kyllä varautua.

Hyvin yleisesti päänvai-
vaa aiheuttaa ensinnäkin 
maapohjan ravinne-epäta-
sapaino, joka tulee huolehtia 
kuntoon terveyslannoituk-
sella. Siihen on kuitenkin 
keinot olemassa ja se asia 
on mahdollista saada kun-
toon. Taimikon perustami-
sen jälkeen tapahtuu usein 
myös heinittyminen, mikä 
tietää metsänomistajalle 
runsaasti käsitöitä. Heinän-
torjunta on suoritettava use-
ampana keväänä siihen asti 
kun taimikko pääsee nou-
semaan riittävän korkeak-
si. Tähän heinäntorjuntaan 
ei liene olemassa muuta kei-
noa kuin ”känsäiset kourat.” 
Lisäksi heinikoissa viihtyvät 
mielellään myyrät, jotka pa-
himmillaan voivat aiheuttaa 
hyvinkin merkittäviä tuho-
ja jyrsimällä pieniä taimia. 
Metsänomistajan kannattaa 
kyllä ottaa kattava metsäva-
kuutus myyrätuhoja varten.

Taimikon noustessa edes-
sä on vielä lisää haasteita. 
Vanhojen turvesoiden ym-
pärillä viihtyvät mielellään 
myös hirvet, joille uudet 
kasvavat taimikot tarjoa-
vat mieluista talviravintoa. 
Näillä kohteilla hirvet voivat 
aiheuttaa hyvinkin merkittä-
viä vahinkoja. Toisaalta tur-
vesoiden reunoilla kasvavat 
tiheät lehtipuuvesaikot ke-
räävät hirviä ja toimivat hy-
vin talviruokintakohteina. 
Ovathan hirvet tällöin pois 
varsinaisista taimikoista. 

Vaikka ohessa luettelin-
kin noita uhkakuvia, on met-
sittäminen kuitenkin ihan 
järkevä vaihtoehto turvetuo-
tantoalueen uusiokäyttöön. 
Huolellisella suunnittelulla 
ja ahkeralla työllä on maa-
pohjalla hyvät mahdollisuu-
det tuottaa puuta.

Vielä yksi varteenotetta-
va vaihtoehto vanhoille tur-
vesuopojille on vesittää ne 
eli niille perustetaan kos-
teikkoja. Näiden rakentami-
nen onkin varsin helppoa ja 
edullista, sillä eihän niissä 
tarvitse muuta kuin padot-
taa laskuojat. Kosteikoille 
on helppo ohjata vedet met-
säisisiltä valuma-alueilta ja 
näin niistä saadaan myös 
vesiensuojelullinen hyöty 
metsätalouteen. Näidenkin 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen on mahdollista saada 
rahoitusta esimerkiksi luon-
nonhoitohankkeiden muo-
dossa.

Kosteikot lisäävät mo-
nipuolisen linnuston elin-
ympäristöjä ja parantavat 
niiden pesimämenestystä. 
Juuri elinympäristöjen pa-
rantaminen on sitä parhain-
ta luonnonhoitoa.

Riistanhoidon kannal-
ta kokemukset kosteikois-
ta ovat olleet erittäin hyviä. 
Turvesoille perustetuista 
kosteikoista on saatu luotua 
loistavia vesilinnun metsäs-
tyskohteita ja myös monet 
muut riistalajit viihtyvät hy-
vin kosteikkojen ympärillä. 
Ei muuta kuin suunnittelut 
käyntiin. 
 
Jouni Parkkinen
MetsäSanomaIstutus entiselle turvesuolle.

Kosteikko perustettu 10 vuotta sitten.



19MetsäSanoma 1/2021

MetsäSanoma uutiset

Sertifioinnissa ryhtiliikkeen paikka
PEFC metsäsertifioin-
nin vuotuinen auditoin-
ti pohjoisella alueella tehtiin 
elo-syyskuun vaihteessa. 
Auditoinnissa ja tiedonke-
ruussa havaittiin tällä kertaa 
11 poikkeamaa sertifikaatin 
kriteereistä. Sertifikaattiin 
sitoutuneilla metsäalan toi-
mijoilla ja metsänomistajilla 
onkin nyt selvä ryhtiliikkeen 
paikka. Uudet PEFC kritee-
rit ovat juuri viimeistelyvai-
heessa, paineet varsinkin 
luonto- ja ympäristöpuolen 
kriteerien kiristämisen ovat 
kovat. Meidän on pystyttävä 
osoittamaan, että toimintam-
me täyttää kriteerien vaati-
mukset myös ympäristön ja 
sosiaalisen kestävyyden kan-
nalta.

Jokaisen metsänomista-
jan ja toimihenkilön on muis-
tettava, että kaikki muut 
paitsi kotitarvehakkuut edel-
lyttävät aina metsänkäyt-
töilmoituksen tekemistä 
metsäkeskukselle ennen hak-
kuun aloittamista. Kemera-
hankkeiden toteuttamiseen 
on myös syytä kiinnittää 
huomiota. Jos suunnitteluun 
on nostettu kemera-tukea, 
mutta työ jätetään toteutta-

matta, perii Ruokavirasto jo 
maksetun tuen metsänomis-
tajalta takaisin. Tuen nosta-
minen työhön, jota ei tehdä, 
aiheuttaa myös poikkeaman 
sertifioinnissa.

Taimikonhoidossa to-
teutusmäärät jäivät viime 
vuonna edellisvuotta pie-
nemmiksi. Taimikonhoito-
rästien hoitamiseen onkin 
syytä kiinnittää erityistä huo-
miota. Hoitamalla metsät hy-
vään, kasvavaan kuntoon 
metsänomistaja varmistaa 
omaisuutensa tuoton, vä-
hentää metsätuhojen riskiä ja 
kasvattaa metsien hiilinielua. 
Säästöpuiden määrä, min. 10 
kpl/ha, toteutui keskimää-
rin hyvin, mutta seurannassa 
löytyi liikaa sellaisia työmai-
ta, joista säästöpuut puuttui-
vat kokonaan.

Eniten parannettavaa jäi 
vesiensuojeluun. Sekä maan-
muokkauksen että kunnos-
tusojituksen puolelta löytyi 
liian monta kohdetta, jois-
sa vesiensuojelutoimet oli 
toteutettu huonosti tai 
puuttuivat kokonaan. Poh-
jois-Suomessa turvemai-
den metsillä on erittäin suuri 
merkitys metsänomistajille, 

Kilpailukauden 2020-2021 loppukaneetti
Kausi saateltiin loppuun 
viime viikonloppuna Ru-
kan Suomen Cupissa. Täs-
sä vaiheessa tuntuu, että 
menipä kausi nopeasti, 
mutta kyllä sitä vain puo-
livuotta tuli kilpailuja kier-
rettyä. 

Kausi oli erikoinen, sillä 
kilpaa hiihdin vain neljässä 
maassa. Startteja tuli kui-
tenkin otettua 30 kertaa. Se 
on aika paljon vähemmän 
kuin normaalisti, sillä hur-
jimpina kausina olen hiih-
tänyt jopa 45-50 starttia.

Valmentajani sanoin: 
mitä jäi käteen, mikä meni 
käteen? Olin koko Maail-
man Cup -kauden

tasaisen varma pis-
tehiihtäjä. Perustaso on 
vakiintunut normaalimat-
koilla 15-30 sakkiin. Siihen 
voi olla tyytyväinen. Mut-
ta edellisen kauden kun-
tohuippu jäi puuttumaan. 
Siihen olen pettynyt.

Omasta mielestäni pa-
ras kilpailuni oli Oberst-
dorfin MM viestiosuus, 
joka jo etukäteen oli koko 
kauden tärkein kilpailu. 
Siinä sain ainakin aivan to-
taalisen irti kaiken itsestäni 
mitä otettavissa oli. Valitet-
tavasti minkäänlaista tu-

Sertifiointi kriteerin 13 mukainen metsähoidollinen kulotus Haukiputaalla. 

Perttu kesallä 2020. Kuva Anne Rauhamäki.

lähes puolet puuston kas-
vusta tapahtuu turvemailla. 
Turvemaiden metsätalous on 
kansainvälisessä politiikas-
sa muutenkin vaakalaudalla. 
Vesiensuojelu tai sen puute 
on näkyvin osa turvemaiden 
metsätaloutta. Meidän on 
osoitettava, että pystymme 

harjoittamaan metsätaloutta 
kestävästi myös turvemailla, 
ellemme halua sitä rajoitet-
tavan lainsäädännöllä. Sik-
si vesiensuojeluun on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota 
maanmuokkauksessa ja kun-
nostusojituksessa.

Hyvääkin auditoinnissa 

löytyi. Korjuujäljen laatu py-
syi edelleen erinomaisella ta-
solla. Uhanalaisten lajien ja 
muinaismuistojen säilymi-
nen oli varmistettu hyvin, 
eikä suojelualueiden säily-
misessäkään juuri puuttei-
ta havaittu. Kulotuksiakin 
toteutettiin yhdessä muuta-

man metsäpalon kanssa ser-
tifioinnin tavoitteena oleva 
määrä, 26 kpl/vuosi.

Markku Ekdahl
PEFC pohjoisen serti-
fiointitoimikunnan 
puheenjohtaja

losta siitä ei silti saatu. 
Vapaan 15km kilpailun 

17. sija oli jotenkin käden-
lämpöinen hiihto. Vain 18 se-
kuntia kymppisakkiin, joka 
olisi ollut todella hyvä hiih-
to. Toisaalta olin paras suo-
malainen, joten se kilpailu ei 
ollut suomalaisittain mikään 
menestys.

Tottakai kauden tähtihet-
ki on Salpausselän Maailman 
Cupin viestin kakkossija. 
Nousin silloin

parhaimpien kavereide-
ni kanssa ensimmäistä kertaa 
Maailman Cupin palkinto-
pallille ja vielä

Salpausselällä. Se oli hie-
no hetki.

Kotimaassa hiihdin kaksi 
SM-pronssia ja voitimme Ii-
von kanssa parisprintin Suo-
men

Mestaruuden. Yksi hie-
noimmista asioista kaudella 
oli pitkään odotettu viestin 
SM-kulta. Olemme saaneet 
nostettua Puijon Hiihtoseu-
ran suomen parhaaksi seu-
raksi miesten puolella ja 
voitimme yhtä lipsahdus-
ta lukuunottamatta kaikki 
mahdolliset kotimaan viestit 
ja täten koko Suomen Cupin. 
Henkilökohtaisesti olin Suo-
men Cupin kakkonen, siihen-

kin olen tyytyväinen.
Harjoituskausi eteni kesän 

osalta hyvin samalla tavalla 
kuin edellinenkin ja tilanne 
oli oikein hyvä ennen syksyä. 
Korkeanpaikanleirejä emme 
pystyneet pitämään vallitse-
van tilanteen vuoksi ja näen 
sen omalla kohdalla suure-
na ongelmana. Korkealla olo 
toimii minulle todella hyvin. 
Siitä hyvä osoitus oli edelli-
sen kauden kuukauden lei-
ri Sweitsin Davosissa joulun 
aikaan, jonka jälkeen hiihdin 
heti Tour de Skillä elämäni 
parasta vauhtia.

Tulevalle harjoituskaudel-
le tulemme tekemään suun-
nitelmia heti ensi viikolla 
valmentajani Mikko Virtasen 
ja maajoukkuevalmentaja 
Teemu Pasasen kanssa. Kaa-
vailemme ainakin enemmän 
korkeanpaikanleirejä varsin-
kin ensitalven päätähtäimen 
vuoksi. Pekingin Olympia-
laiset ovat nimittäin huomat-
tavan korkealla. Tulemme 
miettimään varmasti myös 
kovien harjoitusten lisäämis-
tä ja harjoittelun toteuttamis-
ta enemmän kotimaisemissa 
Kuopiossa, jossa on erin-
omaiset olosuhteet harjoit-
telulle. Tarkemmin vielä 
harjoituksellisista painopis-

teistä en osaa sanoa.
Menneellä kaudella itsel-

le mieleenpainuva ja medi-
aakin kiinnostanut asia oli 
suksillani voitetut Suomen 
mestaruudet ja MM-kisojen 
parisprintin hopeamitali. Se 
on ollut hauskaa sattuma. 
Tottakai lainaamme aina 
tärkeissä tilanteissa suk-
sia myös toisille. Siinä on 
aina kuitenkin paljon ris-
kiä, jos lainaaja vaikka kaa-
tuu ja hiihtää kiveen, jolloin 

suksi menee pilalle. Kilpaka-
lustolla ei muutenkaan hiih-
detä ollenkaan lenkkejä vaan 
koitamme säästää niitä mah-
dollisimman paljon ja varsin-
kin parhaita suksia käytetään 
vain tärkeimmissä kisoissa. 

Olen hiihtänyt samalla 
suksimerkillä koko urani ja 
tehnyt suksihuoltajien kans-
sa valtavat määrät työtä ja 
testikilometrejä ja sen vuok-
si kalusto alkaa olemaan jo 
kilpailukykyinen vertailussa 

keneen tahansa. Siksi suk-
sia en lainaa todellakaan 
aina tai kenelle tahansa. 

Tänä vuonna sattui 
muutamia hauskoja sat-
tumia ja minun suksilla-
ni menestystä tuli monissa 
erilaisessa kilpailussa.

Lomaterveisin raivaus-
sahan terää teroittaen

Perttu



20 MetsäSanoma 1/2021

6 lehteä  
+ digitilaus  jäsenetu hintaan

59,00
VAIN

Aarteen tilausmaksu 

on vähennyskelpoinen 

metsä verotuksessa!
Psst..

.

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Tilaa Aarre ja tiedät 
enemmän metsäsi tuotosta 

ja hyvinvoinnista.

Katso kesto tilaajan monet 
edut ja tilaa lehti osoitteesta 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETUTarjoushinta voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

Metsänomistaja ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Metsänomistajat

Luonto ei ehdi sopeutua 
ilmastonmuutoksen aiheuttamaan 

nopeaan lämpenemiseen. 
Ainut todellinen tapa pysäyttää 

ilmastonmuutos on fossiilipäästöjen raju 
vähentäminen. Mutta tarvitsemme myös 
tehokkaita keinoja muutoksen hillintään. 

Mitä yksittäinen metsänomistaja 
voi tehdä? Paljon!

Puu poistaa hiiltä ilmasta 
yhteyttämällä. Kone toimii! 
Kun metsien kasvu ylit-
tää vuosittaisen poistuman, 
toimivat metsät myös posi-
tiivisina hiilinieluina. Näin 
on Suomessa ollut 1970-lu-
vulta saakka. Tuosta ajasta 
metsävaramme ovat pai-
suneet miljardilla kuutio-
metrillä - samassa ajassa 
metsistä on hakattu raaka-
aineeksi yli kolme miljardia 
kuutiota. Hyvän metsän-
hoidon avulla metsämme 
säilyvät valtavina hiilinie-
luina kaikissa tutkituissa 
skenaarioissa.

Lisää puuston  
kasvua ja määrää
Uudista metsäsi aina te-
hokkaasti. Metsälaki mah-
dollistaa niin viljelyn kuin 
luontaisen uudistamisen eri 
muodoissaan. Kasvupaikan 
mahdollisuuksista kaikki 
lähtee, mutta sekametsän 
suosiminen kannattaa. Se 
tuottaa enemmän puuta ja 
lehtipuissa hiilen osuus on 
suurempi.

Metsänhoidossa ei ole 
löysäilyn varaa. Laimin-
lyönnit nuorten ikäluokki-
en hoidossa ovat rasite sekä 

metsänomistajan kukkarol-
le että hiilensidonnalle. Tee 
taimikonhoidot ja ensihar-
vennukset aina ajallaan.

Jos kohde mahdollistaa, 
voit säilyttää metsän hiili-
varastona kauemmin kier-
toaikaa pidentämällä. Saat 
samalla enemmän arvokas-
ta tukkia, ja suurempi osa 
puutavarasta päätyy pit-
käikäisiin puutuotteisiin, 
hiilivarastoja nekin. Vaiku-
ta puurakentamisen lisää-
miseen.

Metsittämällä puuttomia 
joutomaita tuotat kokonaan 
uusia hiilinieluja. Metsitys-
tä tuetaan valtion varoin. 

Metsien hoidon lisää-
minen on erittäin kustan-
nustehokasta ilmastotyötä. 
Hakkuiden vähentäminen 
on yli kymmenen kertaa 
kalliimpaa, kun samalla 
menetetään lisäarvo ja fos-
siilisten raaka-aineiden kor-
vaaminen.

Vähennä  
maaperäpäästöjä
Suometsät ovat suurin haas-

te. Ojitetusta suosta tulee 
ilmastopäästö, kun kuivu-
va turve hajoaa mikrobi-
toiminnan nopeuduttua. 
Suometsätaloudessa poh-
javeden pinnansäätely vai-
kuttaa kasvihuonekaasujen 
lisäksi myös vesistöpääs-
töihin. Nieluna toimivan 
puuston kasvusta pitää 
huolehtia.

Tuhkalannoitus on erin-
omainen vaihtoehto turve-
maille. Lisääntyvä kasvu 
kasvattaa hiilinielua ja suu-
rempi yhteytys pitää poh-
javeden alhaalla. Myös 
jatkuva metsänkasvatus so-
pii erityisesti turvemaille. 
Kun elävää puustoa on aina 
vähintään 100-120 kuu-
tiota hehtaarilla, puuston 
haihdutus yleensä riittää. 
Molemmat keinot voivat 
vähentää kunnostusojitus-
ten tarvetta merkittävästi, ja 
samalla vesien tila paranee. 

Metsänhoitosuositus-
ten mukaisesti toteutet-
tu hakkuutähteiden keruu 
bioenergiaksi on ilmaston 
kannalta kannattavaa. No-

peasti hajoava hakkuutäh-
de kannattaa hyödyntää 
energiaksi.

Hillitse metsätuhoja ja 
sopeudu
Ilmastonmuutosta ei voi es-
tää. Se on jo täällä ja etenee. 
Kaikki metsätuhot Etelä-
Suomen lumituhoja lukuun 
ottamatta tulevat todennä-
köisesti lisääntymään. Sik-
si pitää sopeutua.

Paranna metsän myrs-
kynkestävyyttä tekemäl-
lä harvennukset ajallaan ja 
jättämällä säästöpuut ryh-
miin. Sekametsät kestävät 
tuhoja paremmin, suosi siis 
niitä. 

Kiinnitä huomio vanhoi-
hin kuusikoihin, ja uudista 
kärsivät ajoissa, näin estät 
kirjanpainajatuhoja. Juu-
rikäävän kohdalla vaihda 
puulajia. Käytä jalostettuja 
taimia, ne kasvavat tehok-
kaammin ja ovat kestäväm-
piä tuhoja vastaan. 

Ylipäänsä jatka erin-
omaista työtäsi metsänhoi-
don parissa, ja lue MTK:n 

Ilmasto-ohjelma. Siellä luo-
daan uskoa tulevaan. Lope-
ta syyllistyminen. Maa- ja 
metsätalouden osoittelijoita 
tulee riittämään, mutta sinä 
et ole ongelma. Olet osa rat-
kaisua.

Kiitos jokaiselle 
maa- ja metsä-

taloustuottajalle! 
Teillä on ne 

ainoat nielut.

Markus Nissinen
ympäristöasiantuntija
MTK metsälinja
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Kolummi

Lisää tuloja vai pienempää tukkisaantoa

Äkikseltään Pohjois-Suomes-
sa näyttää puumarkkinoilla 
olevan positiivisia elementte-
jä. StoraEnson porukka uusi 
Oulun tehdasta, jonka joh-
dosta havukuitupuun käyt-
tömäärät nousevat. Vaikka 
StoraEnso sulkee Veitsiluo-
dossa paperitehtaan, Kemissä 
puunkäyttö suurenee Met-
sä Groupin jätti-investoinnin 
johdosta. Myös Oulun Ener-
gian lisääntyvä puun käyttö 
edesauttaa puun menekkiä.  

Lisääntyvä puun tar-
ve kohdistuu lähinnä ha-
vukuitupuuhun, karkeasti 
lisääntyvä puumäärä on 2,5 
miljoonan kuution luokkaa. 
Kantorahana se tekee arvi-
oituna 38 miljoonaa euroa. 
Taas metsänomistajat rype-
vät rahan yltäkylläisyydessä, 
vai onko näin? Näinhän siinä 
käy edellyttäen, että asiat me-
nevät kuin strömsöössä. 

Tämän vertaisen puun 
käytön lisääntymisen alu-
eemme metsävarannot riit-
tävät kirkkaasti ja vieläkin 
jää merkittävä määrä kas-
vusta käyttämättä, olemme 
kestävällä pohjalla. Pohjois-
Suomessa on vielä muuta-
mia tehdashankkeita vireillä, 
hankkeet ovat muiden kuin 
isojen integraattien, nämä 
ovat metsänomistajien kan-
nalta parhaita hankkeita, 
näin saataisiin tulevaisuudes-
sa todellista kilpailua aikaan. 
Alkaa tuntumaan, että lobba-
uksen takia uudet hankkeet 
jäävät ehkä toteutumatta. 

Viimeisen vuoden aikana 
on alkanut tulemaan negatii-
visia piirteitä hakkuissa, pa-
himpana ongelmana on ollut 

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma     

OULU, yhteismetsän tila, 564-874-5-1, pinta-ala 66,01 hehtaaria, 
josta kitu- ja joutomaata 6 hehtaaria, loput metsämaata. Puuta 
kaikkiaan 7.978 m3, josta tukkia 1.353 m3, loput kuitupuuta. 
HP.  210.000 euroa

OULU, metsätila, 564-403-2-153, pinta-ala 1,102 hehtaaria, 
kokonaan metsämaata. Puuta kaikkiaan 114 m3, josta tukkia 5 
m3.  HP. 6.000 euroa

OULU, metsätila, 564-403-2-152, pinta-ala 81,09 hehtaaria, josta 
kitu- ja joutomaata 28,8 hehtaaria, loput metsämaata. Puuta 
kaikkiaan 6.054 m3, josta tukkia 1.843 m3. HP. 170.000 euroa

Juhani Heikkinen, metsätalousinsinööri, 
julkinen kaupanvahvistaja, LKV. 

Puh. 0400 287 288 
Sähköposti: juhani.heikkinen@metsatilat.fi

Tällaiselta kuitupuupinon tulisi näyttää, esimerkkinä mhyn korjaamaa puuta San-
ginjoella.

Selluyhtiön vastaisku kohonneisiin raaka-ainekustannuksiin, tukit kuiduksi.

heikko tukin talteenotto, lei-
mikkohinnoittelun tahallinen 
manipulointi sekä suorien os-
tojen alhainen hinnoittelu. 
Leimikossa herkästi vaillinai-
nen tukin talteenotto aiheut-
taa leimikon kokonaisarvossa 
useamman prosentin heiken-
nyksen. Suorien ostojen hin-
noittelussa on tullut esiin, että 
kysyttäessä tarjoukset kaikil-
ta ostajilta, suoran tarjouk-
sen yhtiö on tehnyt itsekin 15 
prosenttia paremman tarjo-
uksen kuin teki alkuunsa ja 
tälläkään hinnalla kauppaa 
ei ole ko. ostajalle tullut. Tar-
jouksia kyseltäessä on tullut 
esiin, että osa yhtiöiden tar-
jouksista pohjautuu muihin 
kuin leimaustietoihin ja täten 
tarjous saa aivan erilaisen tu-
loksen kuin laskettaessa lei-
maustietojen pohjalta. Tämä 
suorastaan harhauttaa met-
sänomistajia, ilman ammatti-
laisen apua asiaa on hankala 
selvittää.    

Kun lasketaan raakamai-
sesti yhteen puukaupan kiel-
teiset puolet, saattaa olla, että 
alueellemme tulevat kantara-
hatulot laskevat vaikka vuo-
sittain korjattava puumäärä 
nousisikin kyseisen 2,5 mil-
joona kuutiometriä. No 
mutta kuitenkin, uskon met-
sänomistajien olevan sen 

verran valveutuneita, että 
kuuntelevat yhdistyksen asi-
antuntijoita ja tekevät päätök-
sensä oikean tiedon pohjalta 
ja saavat taloudellisen hyö-
dyn lisääntyvistä puuvirrois-
ta.

Oma lukunsa metsätalou-
dessa ovat ilmasto- ja suojelu-
asiat, niissäkin äärimielipiteet 
aiheuttavat epävarmuusteki-
jöitä. Mutta kokonaisuutena 
pieni positiivinen ilmapiiri on 
vallalla ja toivotaan asioiden 
etenevän kokonaisuutena oi-
keaan suuntaa, jolloin voim-
me hyödyntää metsiämme 
kannattavasti kestävältä poh-
jalta. 

     Taas metsänomistajat rypevät 
rahan yltäkylläisyydessä, vai 
onko näin? Näinhän siinä käy 

edellyttäen, että asiat menevät 
kuin strömsöössä. 

”

www.mhy.fi/liity-jaseneksi
liity jäseneksi:
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Metsänomistajat Kiiminki

Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Petri Kuokkanen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

Haminantie 8, 91100 Ii 
puh. (08) 817 4222

Mikko Harju
040 719 7640

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Petri Kuokkanen
0400 239 920

Seppo Tikkala
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

Terveystie 2, 90900 Kiiminki 
puh. (08) 816 1036

Timo Mikkola
0400 560 498 vapaalla

Seppo Tikkala
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet 

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Johanna Piekkola
040 579 6225

Niko Aalto
0440 170 161 

Niko Aalto
0440 170 161

Isokatu 70, 90120 Oulu (08) 547 2035 Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas (08) 547 2035

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

Anne-Mari
Lehtosaari

050 326 2977

Johanna Piekkola
040 579 6225

Metsätalontie 16, 93100 Ylikiiminki 
puh. (08) 817 7045

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Hannu Kajula 
040 715 1626

Hannu Kajula 
040 715 1626

Tero Linnainmaa
044 717 9629

Tero Linnainmaa
044 717 9629
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Metsänomistajat Yli-Ii

LAATU KONEET PUUTARHAAN

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Säkhkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17 

AjOLEiKKURiT TOimiTETAAN  
KAsATTUNA jA KOEKäyTETTyNä

 VELOiTUKsETTA PUdAsjäRVEN ALUEELLE!
KäyTTöOPAsTUs TOimiTUKsEN 

yHTEydEssä!
TOimiTUsAiKA AsiAKKAAN  

TOiVEidEN mUKAAN.

Kysy ERiTTäiN 
mONiPUOLisisTA RAHOiTUs 
mAHdOLLisUUKsisTAmmE! 

Esim. 6 KK KOROTONTA 
mAKsUAiKAA! TAi jOPA 
120 KK mAKsUAiKAA!

●  Stiga ST 550 Twin- 
moottori

● 586 cm3 / 11,9 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Hydraulinen ohjauste-

hostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukor-

keudensäätö
● Leikkuuleveys 100cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

● Vapaasti pyörivät terät
● Quick Flip-leikkuulaite, 

erittäin helppo nostaa 
ja puhdistaa

Täysin uudistunut 
ulkoasu!

3990€

320 PW + 
100cm combi 3 EL QF 
LEikkuuLaitE 

●  4WD
● Stiga ST 550 

Twin-moottori
● 586 cm3 / 11,9 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Hydraulinen ohjauste-

hostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukor-

keudensäätö
● Leikkuuleveys  100cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus 

●  Vapaasti pyörivät 
terät

● Quick Flip-leikkuulaite, 
erittäin helppo nostaa 
ja puhdistaa

Täysin uudistunut 
ulkoasu!

5590€

340 PWX + 
100cm combi 3 EL QF 
LEikkuuLaitE 

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuukor-

keuden säätö
● Leikkuuleveys  95cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

2990€

220 + 95 combi 
EL QF LEikkuuLaitE  

●  Stiga ST 400-moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys  85cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

2690€

120 + 85 combi 
LEikkuuLaitE 

●  Briggs & Stratton 
PowerBuild 4165 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 9 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
● Keruusäiliön tilavuus 

240 litraa

● Leikkuulaitteen pesu-
liittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona akku-
laturi, vetokoukkusarja 
ja multiclip-laite

2790€

EStatE 3098 H

●  Stiga ST 350 moottori
● 352 cm3 / 6,5 kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / mul-
ticlip

● Leikkuulaitteen pesu-
liittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

1650€

toRNaDo 2098

●  413 cm³/ 8,4 kW
● Painevoideltu moottori
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 94cm
● Automaattinen leikkuu-

terien kytkentä 
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepuhal-
lus

3299€

R 214 c + 
combi 94 LEikkuuLaitE    

uutuuS!

●  Stiga ST 450 -moottori
● 432 cm3 / 7,5 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● sähköinen leikkuulait-

teen kytkentä
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä

● Leikkuulaitteen pesuliit-
timet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Multiclip-laite lisävarus-
teena

1690€

at3 98 Ha   

●  Stiga ST 550 Twin- 
moottori

● 586 cm3 / 10,8 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys  108cm 
● sähköinen leikkuulait-

teen kytkentä
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä
● Leikkuulaitteen pesuliit-

timet
● Pyörät edessä 15” 

takana 18”
● Multiclip-laite lisävarus-

teena

1990€

at3 108 HWa  

●  Stiga ST 550 Twin- 
moottori

● 586 cm3 / 10,4 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys  108cm
● sähköinen leikkuulait-

teen kytkentä
● Leikkuumenetelmä 

keräävä
● Leikkuulaitteen pesuliit-

timet
● Pyörät edessä 15” 

takana 18”

2590€

at4 98 HWa  

●  Bleveys 107cm
●  säiliön tilavuus 340 litraa
●  tyhjennys kuljettajan istuimelta 

337€

comPact 42” 
RuoHoN- ja 
LEHtiENkERääjä

●  B&S ReadyStart moot-
tori

●  alle silppuava
●  teho 2,1 kW / 2,8 Hv 
●  leikkuuleveys 46cm
●  leikkuukorkeus 
 28 – 85 mm

● suuret kaksois kuula-
laakeroidut pyörät

●  teräsrunko

299€

Rm 2 R

●  moottori  Kohler XT675 
OHV SC

●  teho 2,2 kW / 3,0
●  alle silppuava
●  leikkuuleveys 46cm
●  leikkuukorkeus  

28 – 85 mm

●  suuret kaksois kuula-
laakeroidut pyörät

●  teräsrunko

399€

Rm 2 Rc

●  mukana akku ja laturi!
●  teho 0,9 kW
●  leikkuuleveys 46cm
●  alle silppuava
●  komposiittirunko

●  laakeroidut pyörät
●  kolme leikkuukorkeutta

Lb 146 i 
akkuRuoHoNLEikkuRi

449

●  STIGA ST 120 OHV 
Autochoke moottori

●  teho 1,9 kW / 2,6 Hv
●  sivulle heittävä
●  leikkuuleveys 45cm

●  laakeroidut pyörät
●  kolme leikkuukorkeut-

ta 

199€

DiNo 
47 St 120 oHV 

●  STIGA ST 120 OHV 
Autochoke moottori

●  teho 1,9 kW / 2,6 Hv
●  alle silppuava
●  leikkuuleveys 45cm
●  teräsrunko
●  kuulalaakeroidut pyörät

●  leikkuukorkeus   
31 – 80mm

249€

muLticLiP 47 

● STIGA ST 140 OHV 
Autochoke moottori

●  teho 2,2 kW / 3,0 Hv
●  alle silppuava / sivulle 

heittävä
●  leikkuuleveys 45cm
● teräsrunko

●  kuulalaakeroidut pyörät
●  keskitetty korkeuden-

säätö
●  leikkuukorkeus  

31 – 80mm

299€

muLticLiP 47 Q 

● vetävä
●  STIGA ST 140 OHV 

Autochoke moottori
●  teho 2,2 kW / 3,0 Hv
●  alle silppuava / sivulle 

heittävä
●  leikkuuleveys 45cm

● teräsrunko
●  kuulalaakeroidut pyörät
●  keskitetty korkeuden-

säätö 31 – 80mm

369€

muLticLiP 47 SQ 

●  vetävä
●  portaaton vetonopeu-

den säätö
●  sähköstartti
●  B&S 675 InStart OHV 

moottori
●  teho 2,6 kW / 3,5 Hv
●  keräävä / alle silppuava 

/ taakse heittävä

●  leikkuuleveys 43cm
●  kaksois kuulalaakeroi-

dut pyörät
●  komposiittirunko
●  keruusäiliön tilavuus  

60 litraa

849€

Rm 545 VE 

●  vetävä
●  B&S 550 EX OHV RS 

moottori
●  teho 2,1 kW / 2,8 Hv
●  keräävä / taakse heittä-

vä
●  leikkuuleveys 46cm
●  komposiittirunko

●  keruusäiliön tilavuus  
55 litraa

●  keskitetty korkeuden-
säätö 25 – 75mm

469€

Rm 448 tX

●  STIGA ST 140 OHV 
Autochoke moottori

●  teho 2,2 kW / 3,0 Hv
●  keräävä / silppuava / 

sivulle-  taakse heittävä
●  leikkuuleveys 45cm
● kuulalaakeroidut pyörät

●  teräsrunko
●  keruusäiliön tilavuus  

60 litraa
●  keskitetty korkeuden-

säätö  22 – 80mm

299€

combi 48 Q 

●  vetävä.  
Vetonopeuden säätö!

●  STIGA ST 170 OHV 
Autochoke moottori

●  teho 2,6 kW / 3,5 Hv
●  keräävä / silppuava / 

sivulle-  taakse heittävä

●  leikkuuleveys 48cm
● kuulalaakeroidut pyörät
●  teräsrunko
●  keruusäiliön tilavuus  

70 litraa

425€

combi 50 SVQ

●   leikkuuleveys 40cm
●  kaksi takarullaa
●  taakse heittävä

●  keskitetty korkeuden-
säätö 25 – 76mm

139€

Scm 440 FS 
kELaLEikkuRi

●  maksimi nurmikkoala 
jopa 3 200m2

●  leikkuuleveys 28cm
●  alle silppuava

●  etäkäyttö – yhteys
●  leikkuukorkeus  

20 – 60mm

Rmi 632 c 

2249€

RobottiRuoHoNLEikkuRi 

●  maksimi nurmikkoala 
jopa 2 100m2

●  leikkuuleveys 20cm
●  alle silppuava

●  etäkäyttö – yhteys
●  leikkuukorkeus  

20 – 60mm

Rmi 522 c 

1799€

RobottiRuoHoNLEikkuRi
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Metsänomistajat Ii

Pölkky Oy | puh. 020 764 0200, sähköposti: office@polkky.fi

OSTAMME ELÄMÄNTYÖTÄ

Oletko myymässä metsää? Toisille metsänomistus on rakas harrastus 
ja toisille elämäntyö. Meille perhe, luottamuksellisuus ja pohjoiset 
juuret ovat kaikki kaikessa. Ota yhteys lähimpään Pölkyn hankinta-

esimieheen ja solmi sekä sinua että metsääsi hyödyttävä 
kumppanuussuhde, joka kestää läpi elämän.

MYYTKÖ METSÄÄ MUUALTA
POHJOIS-SUOMESTA?

Kaikki puunostajamme näet
osoitteesta www.polkky.fi

(Puunhankinta > Myy Metsää)
Ota yhteyttä verkossa

 tai puhelimitse 020 764 0200

HAUKIPUDAS, II, KIIMINKI, 
MUHOS, OULU, PUDASJÄRVI, 
YLI-II, YLIKIIMINKI
Vilho Koivisto 
vilho.koivisto@polkky.fi
040 167 8961

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

wwwkoneurakointimustonen.com
koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

OTA YHTEYS HANKKIJAN KONEMYYJÄÄN. 
KYSY MYÖS EDULLISISTA RAHOITUS-
VAIHTOEHDOISTA! hankkija.fi

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA 
METSÄTÖIHIN

Esa pulska p. 010 768 4821
Heikki Ämmänpää p. 010 768 4916
Mikko Ylitalo p. 010 768 4917

Kylvä 
      hyvää!

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhalle

Siemenkeskus / puh. 0294 32 6000 siemenkeskus@tapio.�

Voit tilata siemeniä suoraan Tapion kaupasta: www.tapio.�
Lisää tietoa siemenistä: www.tapio.�/metsapuiden-siemenet/

Ostamme aina koko puun ja hyvällä 
katkonnalla maksimoimme tukkipuun 
määrän – ja puusta saamasi tuoton.
Tee puukauppa nyt ja varmista 
korjuu tulevalle suvelle. 

Otahan siis heti yhteyttä Perttiin: 
puh. 044 256 8472

pertti.moilanen@junnikkala.com

SUOMEN PARASTA 
PALVELUA

POHJAN TAIMI  
KASVATTAA, ISTUTTAA   

JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058

Finforelia 2x100.indd   1 24.3.2020   8.23.19

Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058

Finforelia 2x100.indd   1 24.3.2020   8.23.19

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 366)
kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha,
www.finforelia.fi, 050 349 6058

Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058

Finforelia 2x100.indd   1 24.3.2020   8.23.19

www.mhy.fi
Ostamme puuta  

pysty- ja hankintakaupalla.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

MUUTA PUU 
RAHAKSI

Part of Neova Group

Mikko Koistinen 
Haukipudas, Ii, Yli-Ii, 
Kiiminki, Ylikiiminki  
puh. 040 617 4974  

Mikko Korhonen 
Hailuoto, Kempele, Muhos, 
Oulu, Oulunsalo, Utajärvi   
puh. 0400 700 857

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@neova-group.com 


