
1MetsäSanoma 2/2018MetsäSanoma
Iin, Kiimingin, Oulunseudun ja Yli-Iin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti

Metsänomistajat
2/2018

Nuorten maailmanmestari 
hakee kannuksia rapakon takana.

Moninkertainen MM-mitalisti 
polkujuoksutapahtumassa, 

matkana 130 kilometriä.

Urheiluagenteissa

Raimo saatettiin 
retkeilyn merkeissä 
eläkkeelle

Juopulille  
kunnostettiin  
yhdistyksen työnä 
4,3 km metsätietä
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KIIMINKI

Oulun Alueen  
yhdistykset  
oppimassa uutta 
SilvaPro ohjelmaa
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Pääkirjoitukset

Metsät hiilinieluina
Yhteiskunnassa tahtoo asiat mennä laidasta 
laitaan. Tämä on tullut hyvin esiin voimak-
kaasti virinneessä ilmastokeskustelussa. Ai-
kaisemmin usean mielestä oli todella lyhyt-
näköistä rakentaa ydinvoimaa ja valjastaa 
jokia sähkön tuotantoon.

No nyt samat immeiset vas-
tustavat jopa osin uusiutu-
via luonnonvarojen, kuten 
puun hyödyntämistä ener-
gian tuotannossa.  Yhtäkkiä 
pitäisi saada kaikki ilmas-
toasiat kerralla kuntoon, 
vaikka tämä jatkuva ylen-
palttinen kulutus ja saastut-
taminen on ollut tiedossa jo 
pitemmän aikaa. Äkkisel-
tään puheita tulkitessa tulee 
siihen tulokseen, ettei juu-
ri mitään oikeaa energian-
tuotantoa ole olemassakaan. 
Meidän täytyy valita kaikis-
ta vaihtoehdoista se vähiten 

huono ratkaisu. Onko laajas-
sa merkityksessä ydinvoima 
ainoa ratkaisu, jolla saadaan 
hiilitase kuntoon? 

On todella mielenkiintois-
ta kuunnella päättäjiä esim. 
eduskunnan kyselytunnilla, 
jotka puhuvat ilmastoasiois-
ta, todellisuudessa vain osa 
päättäjistä ymmärtää asi-
an todellista laitaa. Metsien 
hiilinielu keskustelu on sii-
tä elävä esimerkki.  Onhan 
aivan selvää, että hyvin hoi-
dettu metsä kasvaa entistä-
kin enemmän ja sitoo näin 
hiiltä itseensä, hiilen sidon-

ta on suoraan verrannol-
linen puun kasvuun. Kun 
sitten tätä kasvanutta metsä-
massaa hakataan kestävyys-
kriteerit huomioon ottaen, 
metsien toiminta hiilinielu-
na vain paranee. Metsien hii-
linielulla parannetaan koko 
Suomen hiilitasetta. Mikä 
vaarantaa metsien hiilensi-
dontaa?  Metsien hoitamat-
tomuus vaarantaa metsien 
hiilensidontaa. Pahimpana 
uhkana ovat metsien uudis-
tustöiden laiminlyönnit ja 
kasvavien metsien hakkaa-
minen esim. jatkuvapeittei-
sen kasvatuksen merkeissä 
ns. vajaapuustoiseksi tuot-
tamattomiksi jätemetsiksi. 
Edellisessä metsälaki uudis-
tuksessa annettiin käytän-
nössä metsänomistajille täysi 
valtuutus siitä, että he saavat 
tehdä mitä haluavat metsis-
sään tai olla tekemättä mi-
tään metsien hyvinvoinnin 

takaamiseksi. Ounastelen 
kuitenkin, että tässä tullaa-
kin ottamaan muutamia ta-
ka-askelia. Tätä kuvastaa 
esim. nykyhallituksen kan-
nanotot, metsien hyödyntä-

misen nostamisen osalta ja 
aukeiden alueiden uudis-
tamiseksi.  Metsien oikea 
merkitys hiilinieluna tulisi 
saattaa vietyä koko kansan 
tietoon. Metsäväen mieles-

tä aktiiviset metsänomista-
jat ovat tämän yhteiskunnan 
pelastajia, eikä mitään anti-
sankareita. 

Olemme tapojemme orjia
Me ihmisethän olemme pinttyneitä tapo-
jemme orjia. Ostetaan tietyn merkkinen 
auto aina tutulta myyjältä, jotkut tekevät 
puukauppaa tietyn puun ostajan kanssa, 
vaikka naapuriyhtiöltä saataisiin parem-
pi hinta tai vaikka sahafirma ottaisi tukin 
huomattavasti paremmin talteen saaden 
näin paremman lopputuloksen.

Myös saman yhtiön eri 
urakoitsijoilla on todel-
la suuret erot työn suo-
rituksen laadussa. Iissä 

Juhani 
Heikkinen
Päätoimittaja 
MetsäSanoma

tehdyssä hakkuukokeessa 
ison sellufirman urakoitsija 
hakkasi leimikon siten, että 
hakkuun valvojan silmissä 

sumeni ja raivon valta pää-
si irti. Konekuskia haasta-
teltaessa, hän ilmoitti, että 
sahan laadutuksen, minne 
tukit menevät, takia ei saa-
da tukkia leimikosta otettua 
tämän tarkemmin. Kuiten-
kin, kun suoritettiin saman 
sahan laatuohjeilla hakkuu 
metsänhoitoyhdistys toi-
mesta viereisellä kuviolla, 
saatiin tukkiprosentti nouse-
maan yli 10 prosenttia. Met-
sänomistajalle tämä tarkoitti 
yli 8 euroa lisää kantohintaa 
jokaista leimikon kiintokuu-

tiota kohti. Kilpailuttami-
sesta on todellakin hyötyä 
puukaupassa.

Tämä perinteinen käyt-
täytyminen on tullut mer-
kittävästi esiin viime aikoina 
ojitus- ja tiehankkeissa. Van-
han ajattelutavan mukaan 
metsäkeskus ja sen rauni-
oille syntynyt Otso metsä-
palvelut tekee ainoastaan 
näitä ns. raskaita kemeroita. 
Useissa tapauksissa on huo-
mattu jälkikäteen, kun työ 
on jo tilattu, että tulipa ti-
lattua työ ilman kilpailua. 

Haikailu tehdyn päätöksen 
muuttamiseksi, on siinä vai-
heessa myöhäistä.  Nyt on 
viimeistää metsänomistajien 
herättävä, että oma yhdistys 
tekee myös näitä työmuoto-
ja täysin samoin kemera eh-
doin ja on huomattava, että 
nykyisin ei ole suunnitte-
lu -ja toteutuksen työnjoh-
tokustannukset kemeran 
määräämiä vakiohintoja, 
vaan kukin toimija käyttää 
omia hinnoittelujaan.  Kos-
ka yhdistyksien organisaa-
tiot eivät raskaita, voidaan 

hankkeet toteuttaa ilman 
raskaita sivukuluja. Osa 
metsänomistajista on asi-
an hyvin oivaltanut ja 
saanut kilpailuttamisen 
kautta hankkeen kustan-
nukset merkittävästi pie-
nentymään.  Nyt tulevan 
talven aikana on hyvä 
laittaa hankkeita alulle, 
yhdistykset auttavat.     
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Metsänhoitoyhdistykset

MetsäSanoma

Mhy Oulun seutu teatteriretkellä
Oulun Seudun yhdistys jär-
jesti jäsenilleen teatteriret-
ken Kuopioon 16 -18.11.2018. 
Kävimme katsomassa Äi-
dinmaa esityksen, joka antoi 
käsityksen sota-ajan naisten 
asemasta. Tietenkin retkeen 
kuului metsällisiä puheita ja 
esityksiä. Kaikkiaan matkal-
la oli 45 henkilöä, mukavaa 
porukkaa mukana, lähetään 
vastakin.

Oulun Seudun miesvoimistelijat
Oulun seudun metsänhoi-
toyhdistyksen toimihenkilöt 
esiintyivät valtakunnallisil-
la metsänhoitoyhdistys päi-
villä Helsingin Finlandia 
talolla. Etelän virkaveljet 
haukottelevat vieläkin mitä 
miehiä nämä pohjoisen po-
jat oikein ovat. Tapahtuman 
jälkeen on tullut pyyntöjä 
esiintymään pientä korva-
usta vastaan. Ei ole lähdetty, 
korvauksen pitää olla riittä-
vä.

OULU, Yli-Ii, tilan pinta-ala 88,86 ha. Puuta kaikkiaan 13.524 m3, 
josta tukkipuuta 1.915 m3. Erittäin runsaasti hakkuumahdollisuuksia. 
Tilalla on vanha asuintalo, nukkumamökki ja erilaisia talous- ja varastorakennuksia. 
Tilalla ei ole vakituisesti asuttu vuosikymmeniin. Rakennukset sijaitsevat kauniin ojan 
varressa ja pihapiiri on hyvin hoidettu. 
Hp. 330.000 euroa.

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV
VIHREÄN KULLAN MAITA!

Juhani Heikkinen, metsätalousinsinööri, julkinen
kaupanvahvistaja, LKV. Puh. 0400 287 288 
Sähköposti: juhani.heikkinen@metsatilat.fi

Myytävänä Oulun seudulla:

II, Olhava, määräala n. 36,6 ha, josta metsämaata noin 35,4 ha. 
Puuta kaikkiaan 287 m3. Nyt edullisesti maata ja ei kun hakemaan
metsästysseuran jäsenyyttä.
Hp. 20.000 euroa.

Tulossa Oulu, Kiimingissä sijaitsevan Reposelän ampuradan läheisyydessä tila.
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Onko metsäsuunnitelmasi 
vanhentunut?

Tilaa uusi metsäsuunnitelma 
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi. 

Uusiin suunnitelmiin saat 
Metsäselain-mobiiliversion ladattavaksi 
kännykkään tai tablettiin. Metsäselain-

sovellus on ladattavissa kaikkiin 
älypuhelinmalleihin. 

Palvelu on myös käytettävissä  verkossa
osoitteessa www.metsäselain.fi

Metsäselain-mobiiliversio mahdollistaa metsänomistajalle uudenlaisia, helppoja tapoja oman 
metsäsuunnitelman tarkasteluun ja maastokäynteihin. Metsäselaimesta löydät teemakartat hak-
kuista ja hoitotöistä, kuviotiedot, hakkuutuloarviot sekä sijaintitiedot. Ominaisuuksiin kuuluu 
myös hyvälaatuiset kartat, tilanrajat sekä Maamittauslaitoksen ilmakuvat koko Suomen alueelta.

Kysy jäsenhintatarjous omasta 
metsänhoitoyhdistyksestä!

Metsäsuunnitelma kulkee mukana

Oulun Seudun mhyn miesvoimistelijat  Helsingissä 
Finlandia talossa esiintymässä.

Eihän se puu voi 
paksuta latvaa kohti!

Ruokatauko 
teatteriretkellä.

Vastaava päätoimittaja  
Juhani Heikkinen

Toimituskunta 
Henri Turtinen,  
Mikko Mäkelä,  
Tapio Kylmänen, 
Timo Mikkola,
Mikko Harju,
Juhani Heikkinen

Toimitustyö 
Juhani Heikkinen

Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / 
Katariina Niemitalo

Painopaikka 
Suomalainen  
Kirjapaino Kajaani

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Joulu kaffet Jouluglögi ja 
-kahvitilaisuusMetsänhoitoyhdistys 

Oulun Seutu tarjoaa vii-
kon 50 aikana toimis-

toillaan ja Hailuodossa 
joulukahvit. Tarkemmat 
päivät ja ajat saat joulu-
kuussa yhdistyksen ko-
tisivulta ja facebookista.

Tervetuloa!

Iin Metsänhoitoyhdistys järjes-
tää jäsenilleen ja yhteistyökump-
paneille avoimen jouluglögi- ja 
kahvitilaisuuden perjantaina 

14.12.2018 klo 10.00–15.00.

Tervetuloa glögille,  
kahville ja porisemaan 

ajankohtaisista  
metsäasioista!
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Puumarkkinat

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18cm 44 48 40 52,8   51 65,2
Mäntytukki  38,5 48 40 50   48 57
Kuusitukki iso + 18 cm 41 46 35 50,3   49 61
Kuusitukki 44 46 35 45,3   49 61
Mäntykuitu 8 14 11 19   18 24
Kuusikuitu 8 14 11 19   18 24
Koivukuitu 8 14 11 18   17 23
Mäntyparru / pikkutukki 16 22 21,8 28   25 29
Kuusiparru / pikkutukki 16 22 21,8 28   25 29
Karsittu energiaranka havu 2 5        
Karsittu energiaranka koivu 2 5        
Energiapuu karsimaton 2,00 5,00        
   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 59,00 65,50
Mäntytukki  59,00 62,00
Kuusitukki iso +18 cm 57,00 63,00
Kuusitukki   57,00 60,00
Mäntykuitu 29,00 33,00
Kuusikuitu 29,00 33,00
Koivukuitu 29,00 32,00
Mäntyparru 34,00 38,00
Kuusiparru 34,00 38,00
Karsittu energiaranka havu 15,00 26,00
Karsittu energiaranka koivu 15,00 26,00
Energiapuu karsimaton 15,00 19,00

Kantohinnat syksy 2019

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Kiimingin korjuupalvelun korjuukohteena oli lo-
kakuulla tienvarressa oleva harvennusleimikko, joka 
oli kehitysluokkaa pääosin varttunutta kasvatusmet-
sää, osittain uudistuskypsää metsää. Leimikon koko 
n.8 ha ja keskikoko leimikossa oli 170 litraa. Leimik-
ko oli iältään 85-vuotiasta havupuuvaltaista, osittain 
sekametsää.

Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 97 m3 eli n. 27 % 
kokonaismäärästä. Ja vastaavasti tukkikertymä oli n. 
270 m3 eli 73 % pikkutukki ja parrut mukaan lukien. 
Energiapuuta ei ollut järkevää kerätä kohteelta pie-
nen poistuman takia.

Leimikon koko 3 ha ensi harvennushakkuu  
  kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm 51,30 €
Mäntytukki alle 19 cm 45,80 € 
Kuusitukki  48,80 €
mäntyparru  24,30 €
kuusiparru  24,30 €
havukuitu   18,00 €
koivukuitu   16,50 €

Esimerkki leimikko
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Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Esimerkki leimikko

Sahatavaran markkinatilanne on heikentynyt 
– puun ostajien varastot ovat kasvaneet
Suomessa toimivan massa- ja 
paperiteollisuuden kannat-
tavuus ja puusta maksukyky 
on osavuositulosten perus-
teella erinomainen. Hyvän 
kannattavuuden taustalla on 
ennen kaikkea sellun hyvä 
markkinatilanne. Toteutet-
tujen metsäteollisuusinves-
tointien takaisinmaksuaika 
on nykyisellä kannattavuu-
della erittäin lyhyt. 

Liiketulosta on kuluva-
na vuonna syntynyt arvi-
olta yli 30 euroa jalostettua 
puuraaka-ainekuutiometriä 
kohden, mikä puukauppaa 
harkitsevien metsänomistaji-
en kannattaa muistaa. Kuitu-
puun hintakehitys Suomessa 
on kuluvana vuonna ollut 
vaatimaton sekä naapuri-
maidemme että tuontipuun 
hintoihin verrattuna. Sellun, 
kartongin ja paperin mark-
kinatilanne jatkuu ennustei-
den perusteella suotuisana 
myös tulevaisuudessa. 

Sahatavarakaupassa lä-

puukaupan onnistumisessa 
kilpailutus ja katkonnan valvonta 

ovat avainasemassa”

hiajan markkinanäkymä ja 
toimialan kannattavuusti-
lanne sen sijaan on selvästi 
aikaisempaa heikompi. Tal-
vikuukausina sahatavaran 
kysyntä tosin laskee kausi-
luontoisestikin. EK:n tuorees-
sa suhdannebarometrissä 
puutuoteteollisuus arvioi lä-
hiajan näkymänsä poikke-
uksellisen negatiivisiksi. 
Sahatavaran hinta on romah-
tanut USA:ssa ja hinta on 
kääntynyt laskuun myös 
Saksassa. Keski-Euroo-
passa kirjanpainajan tu-
hoamien tukkien sahaus 
heijastuu myös kuusisaha-
tavaramarkkinoille. Suomen 
vientitilastoissa markkina-
tilanteen huononeminen ei 
toistaiseksi näy kuin kuusi-
sahatavaran vientimääris-
sä. Sahatavaramarkkinoiden 
notkahdus jäänee kuitenkin 
tilapäiseksi, sillä pidemmän 
aikavälin kysyntäarviot sa-
hatavaralle ennakoivat voi-
makasta kasvua. Lisäksi 

valmiin sahatavaran varas-
tot ovat tällä hetkellä alhai-
set.

Puukaupan  
onnistumiseen ei ole 
oikotietä: kilpailutus ja 
katkonnan valvonta
Metsäteollisuuden tuotan-
tolukujen, puukauppa- ja 
markkinahakkuumäärien 
sekä puun tuonnin perus-
teella puun ostajien varastot 
ovat selvästi kasvaneet viime 
vuodesta. Metsänhoitoyh-
distysten arvion mukaan 
kaikille puutavaralajeil-
le, sekä tukille että kuidul-
le, on kokonaisuudessaan 
edelleen melko hyvin kysyn-
tää. Vilkkaimman kysynnän 
vaihe kuluvan vuoden puu-
kaupassa näyttää kuitenkin 
olevan ohi. Puumarkkinati-
lanne tosin vaihtelee aluei-
den välillä paljon. 

Marraskuun puolivälissä 
mennessä yksityismetsistä 
oli myyty puuta 16 prosent-
tia enemmän puuta kuin 
vuonna 2017 vastaavana 
ajankohtana. Yksityismetsi-
en markkinahakkuita on teh-
ty yli kymmenen prosenttia 
viime vuotta enemmän. Kui-
tupuun tuonti kasvoi tammi-
elokuussa yli kolmanneksen 

Mikko Harju tarkistamassa tukin talteenottoa.

viime vuodesta. Kotimaan 
hakkuumahdollisuuksien 
ja erityisesti harvennustar-
peiden näkökulmasta puun 
tuonnin kasvattamisen ai-
noa peruste on pitää ko-
timaisen kuitupuun hinta 
kurissa. Kotimaiselle puulle 
on, metsänhoitoyhdistysten 
aktiivisen toiminnan seu-
rauksena, onneksi löytynyt 
lisäkäyttöä myös ulkomailla, 
ja puun vienti on kuluvana 
vuonna kasvanut yli kol-
manneksen viime vuodes-
ta. Edellisen kerran puuta on 
viety yhtä vilkkaasti 1990-lu-
vun lamavuosina.

Puukauppaa harkitsevi-
en metsänomistajien kan-
nattaa toimia vallitsevan 
puumarkkinatilanteen mu-
kaisesti. Paikallinen puun 
kysyntä- ja hintatilanne 
vaihtelee tällä hetkellä run-
saasti, ja metsänomistajien 
on järkevää tarkistaa puu-
kauppatilanne oman alueen 
metsänhoitoyhdistyksestä. 
Sieltä löytyy kaikissa puu-
markkinatilanteissa ajan-
tasaisin, monipuolisin ja 
tarkin puukauppatieto. Li-
säksi tilastoimattomat hin-
ta- ja määrälisät sekä kirjavat 
puutavaralajien hinnoittelu-
käytännöt ovat hyvin ylei-
siä, mikä heikentää julkisten 

Erno Järvinen.

hintatilastojen hyödynnettä-
vyyttä.

Jokaisen puukaupan on-
nistumisessa kilpailutus ja 
katkonnan valvonta ovat 
avainasemassa. Nämä mo-
lemmat hoituvat luontevasti 
antamalla puukaupan teos-
ta valtakirja metsänhoitoyh-
distykselle. Erityisen tärkeää 
nykyisessä puumarkkina- ja 
metsäteollisuuden kannat-
tavuustilanteessa on, että 

kuitupuuleimikot kilpai-
lutetaan huolellisesti. Kes-
kimääräisessä leimikossa 
katkonnasta johtuvat erot eri 
ostajien välillä voivat olla tu-
hansia euroja. Epäselvissä 
katkontatapauksissa kannat-
taa pyytää virallisen mittaa-
jan lausunto. 

Suhdanne-ennusteiden 
mukaan puumarkkina- 
tilanne jatkuu  
myönteisenä 2019
Viime vuosina toteutettujen 
investointien myötä kotimai-
sen puun käyttö on kehit-
tynyt erittäin suotuisasti. 
Tämän vuoden kantoraha-
tulot ovat yli kaksinkertaiset 
vuoteen 2009 verrattuna, ja 
samana aikana yksityismet-
sien markkinahakkuut ovat 
kasvaneet yli 60 prosenttia. 
Puun kysynnän aikaansaa-
minen, joko uusilla inves-
toinneilla tai puun viennillä, 
on paras keino puolustaa 
metsänomistajien asemaa 
puumarkkinoilla. Peller-
von taloustutkimus PTT ja 
Luonnonvarakeskus Luke 
ennustavat, että kotimaisen 
puun kysyntä säilyy tämän 
vuoden voimakkaan kas-
vun jälkeen vilkkaana myös 
ensi vuonna. Isoimmat epä-
varmuustekijät metsäalan 
markkinanäkymiin tulevat 
kansainvälisestä kauppapo-
litiikasta, ja kauppasodan 
uhan voimakkaasta lisäänty-
misestä. 

Erno Järvinen,  
tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto 
MTK ry
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Puumarkkinat

Toimitetut puumäärät (1000 m3)

Pohjois-Suomen metsämarkkinat Oy                                                                           
Yhdistyksien omistama
Pohjois-Suomen Metsä-
markkinat Oy on vuonna 
1992 perustettu yritys, joka 
on erikoistunut raakapuun 
tehdastoimituksiin ja met-
säkiinteistöjen välitykseen. 
Yhtiön tavoitteena on tukea 
metsänhoitoyhdistysten 
puunkorjuu-, omaisuuden-
hoito- ja metsänhoitopal-
veluja ja tuottaa lisäarvoa 
metsänomistajille. Poh-
jois-Suomen Metsämark-
kinoiden puukaupallinen 
tavoite on ennen muuta 
tarjota kilpailukykyinen 
puun markkinointikanava 
Pohjois-Suomen yksityis-
metsien puulle ja toimia lii-
ketaloudellisin periaattein. 

Pohjois-Suomen Met-
sämarkkinoiden liikevaih-
to oli tilikaudella 2017-2018 
32 miljoonaa euroa. Merkit-
tävää on, että yhtiön koko 
25 vuotisin historian aika-
na tappiollisia vuosia ei ole 
syntynyt laisinkaan. Yh-
tiön osakkeista merkittä-
vimmän osuuden omistaa 
Pohjois-Suomen metsän-
hoitoyhdistykset (82,7%). 
Muita osakkeen omista-
jia ovat Yhteismetsät sekä 

Pohjois-Suomen metsän-
hoitoyhdistykset ry, jol-
la on suurin ääniosuus 
yhtiön hallituksessa. Poh-
jois-Suomen Metsämark-
kinoiden viisi henkinen 
hallitus koostu kahdes-
ta metsänhoitoyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajas-
ta sekä kahdesta toiminnan-
johtajasta. Yhteismetsällä 
on tällä hetkellä yksi hal-
lituspaikka. Metsämarkki-
noiden toimitusjohtajana 
toimii Tuukka Kataja ja yri-
tyksen päätoimipaikka si-
jaitsee Rovaniemellä. Tällä 
hetkellä yritys työllistää 
seitsemän metsäalan am-
mattilaista.

Pohjois-Suomen Met-
sämarkkinoiden puutoi-
mitukset olivat tilikautena 
2017-2018 690 000m³, jos-
ta omien pystykauppojen 
osuus oli 20%. Puutoimi-
tusmäärät ovat kasvaneet 
tasaisesti koko yhtiön his-
torian ajan. Kuutiomäärissä 
mitattuna puutoimitukset 
ovat kasvaneet esimerkik-
si vuodesta 2014-2015 noin 
35%. Koko yrityksen his-
torian ajan merkittävä osa 

puutoimituksista on suun-
tautunut Ruotsin metsäte-
ollisuuden käyttöön. 

Vuoden alussa Metsä-
markkinoilla aloittaa uusi 
kuljetusesimies, jonka vas-
tuulla tulee olemaan puu-
toimitusten suunnittelu 

ja toteuttaminen sekä yh-
teistyön tiivistäminen yli 
metsänhoitoyhdistys rajo-
jen. Kuljetusesimiehen si-
joituspaikka tulee olemaan 
Oulussa. Vastikään Metsä-
markkinoille rekrytoitiin 
myös uusi hankintapääl-

likkö vastaamaan Itä-Lapin 
alueen puutoimituksista. 

Metsäkiinteistöjen vä-
litys on ollut puumark-
kinoiden tavoin hyvässä 
noususuhdanteessa. Poh-
jois-Suomen Metsämark-
kinat LKV välitti vuonna 

2017-2018 398 metsäkiin-
teistöä. Edelliseen tilikau-
teen verrattuna metsätilojen 
kauppa kasvoi hieman yk-
sittäisten kauppojen luku-
määrässä mitattuna. 

” Pohjois-Suomen Metsämarkkinoiden 
liikevaihto oli tilikaudella 

2017-2018 32 miljoonaa euroa. 
Merkittävää on, että yhtiön 
koko 25 vuotisin historian 

aikana tappiollisia vuosia ei ole 
syntynyt laisinkaan.
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Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu suoritti Muhoksella eri-ikäisra-
kenteisen metsän käsittelyä 3,1 ha:n kuviolla. Hakkuukertymä oli 
229 m3 eli 74 m3/ha. Poimintahakkuussa poistettiin vanhimpia 
suurikokoisia sekä huonokuntoisia puita. Muutama pienaukko-
kin kuviolle tehtiin, missä vapautettiin kasvutilaa pienille taimille 
sekä pyrittiin edistämään uusien taimien syntymistä. Kasvatetta-
vaksi puustoksi jäi tarpeellinen määrä eri ikäisiä ja kokoisia puita. 
Pohjapinta-ala hakkuun jälkeen n. 12 kpl rinnankorkeusläpimitan 
vaihdellessa 8-23 cm välillä + 1-7 metrin pituusvälillä olevaa kehi-
tyskelpoista taimiainesta.

Hakkuukertymä ja kantohinta:

Mät 19- cm  20 m3  51 €/m3

Mät 15-19 cm 12 m3  45 €/m3

Mäk  31 m3  18 €/m3

Mäp  8 m3  26 €/m3

Kut   69 m3  46 €/m3

Kuk  43 m3  8 €/m3

Kok  40 m3  17 €/m3

Haapa  6 m3  8 €/m3

Esimerkki leimikko

Taimettumista syntynyt.Alkutilanne. Lopputilanne.

Sokkelopuu, latoja Utajärveltä
Hirsilato on jo tuhansia vuo-
sia vanha keksintö. Latoja on 
aikoinaan tarvittu karjan ja 
hevosten ruokinnassa käyte-
tyn heinän varastoimiseen. 
Heinäladot ovat yleensä 
harmaita harvoja hirsikehi-
koita ja niiden nurkissa on 
yksinkertaiset salvokset. 
Hirsilatoja oli yleensä yksi 
peltoaukeaa kohti. Harmaik-
si patinoituneita niittylatoja 
saattaa olla vielä jäljellä en-
tisillä niityillä. 

Nykyään hirsiladon käyt-
tötarve on hieman erilainen. 
Hirsilato sopii suomalai-
sen omakotitalon, maatilan, 
mökin ym. pihamaisemaan 

luontevasti ja tarjoaa erin-
omaista säilytystilaa. Ladon 
suojassa voit säilyttää polt-
topuita, puutarhatarvikkei-
ta, vapaa-aikaan liittyviä 
välineitä yms. Käyttömah-
dollisuuksia on monia. 

Yksi hirsilatovalmistajis-
ta on Sokkelopuu Oy Utajär-
veltä. Yrittäjä Tero Karhulla 
on pitkän linjan kokemusta 
erilaisista puun käyttöön ja 
jalostukseen liittyvistä tehtä-
vista. Nykyinen toiminta on 
pyörinyt Utajärvellä nelisen 
vuotta. Tuotantoon tarvitta-
va koneisto on pääosin itse 
rakennettu ja todettu toimi-
vaksi. Sorvaamon kapasi-

tetti on n. 60 m3 puutavaraa 
päivässä. Tällä hetkellä sor-
vaamo pyörii n. 2-3 päivänä 
viikossa. 

Puutavaraa Sokkelo-
puu käyttää tällä hetkellä 
n. 3000 m3 vuodessa, ensi 
vuodelle määrä on tarkoitus 
tuplata. Tuotteiden markki-
nointi ja myynti hoidetaan 
pääosin itse, puskaradio 
osoittautunut parhaimmak-
si myyntikanavaksi. Muu-
taman tukkuri on nyt tullut 
mukaan kuvioihin, joiden 
kautta määrien odotetaan 
nousevan entisestään. Kai-
ken kaikkiaan tuotteilla 
näyttäisi olevan kysyntää ja 

kauppa käy.
Sokkelopuu valmistaa 

ladot sorvatusta männys-
tä. Latojen tekemiseen käy-
tetään halkaisijaltaan 10 cm 
ja 12 cm sorvattuja hirsiä. 
Salvokset tehdään koneel-
lisesti. Puutavara mitä teh-
taalle toimitetaan on 3,05m 
ja 4,05 metriä pitkää ja lat-
valäpimitaltaan 11-15 cm 
olevaa mäntyä. Hakkuus-
sa tulee 20-40 % kuitupuun 
määrästä tällaista tavaraa. 
Puutavara tulee toimitus-
kauppana eri toimittajilta, 
pääasiallinen puiden toimit-
taja tällä hetkellä on metsän-
hoitoyhdistys Oulun seutu. 

Sivutuotteena tuleva sor-
vausjäte käytetään ener-
giatuotantoon paikallisessa 
lämpölaitoksessa. 

Myyvin artikkeli on pe-
rinteinen rakoliiteri, jota saa 
useassa eri koossa ja mal-
lissa.  Myös muita pihara-
kenteita on saatavilla kuten 
grillikotia, saunoja ja ul-
kohuusseja. Ympäristöra-
kentaminen, kuten laavut, 
lintutornit ym. pysyy tuote-
valikoimassa. Jo tilattu tuote 
on 20 m korkea vaijeriliuku-
torni Ouluun.

Tuotteita menee käytän-
nössä ympäri suomen. Yk-
sittäisiä tuotteita on mennyt 

esim. Saksaan, Viroon, Ruot-
siin ja Norjaan. Nämä ovat 
asiakkaat vieneet sinne itse, 
varsinaista ulkomaan kaup-
paa ei vielä ole.

Tässä hetkellä Sokkelo-
puu työllistää yrittäjän lisäk-
si kaksi henkilöä. Etsinnässä 
on myös yhteistyökumppa-
ni eri osien alihankintaan, 
kuten katot ja lattiat.

Puutavara mistä ladot 
ym. tehdään, on alle tukin 
mitat olevaa puuta, näin saa-
daan tämäkin kokoinen puu 
pitkäikäisempään käyttöön 
ja sitomaan hiiltä kymme-
niksi, miksei jopa sadoiksi 
vuosiksi eteenpäin.
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Metsänhoito

Metsätalous ja sen vaiku-
tukset nousevat hyvin ylei-
sesti keskustelun aiheeksi 
metsästäjien keskusteluis-
sa. Lähinnä sen negatiiviset 
vaikutukset riistakantoihin 
on helppo kaivaa esille. Lau-
sahdus ”eipä niitä lintuja voi 
olla kun kaikki metsät on ha-
kattu,” kuuluu valitettavan 
usein keskusteluissa. Juuri 
avohakkuiden parjaaminen 
on varsin yleistä ja perus-
teltuahan se toki onkin, sillä 
avohakkuu on juuri se met-
sien käsittelyn muoto joka 
muokkaa metsämaisemaa 
radikaalisti. Varsinkin pin-
ta-aloiltaan olevat laajat avo-
hakkuut vaikuttavat ennen 
kaikkea metsäkanalintujen 
esiintymiseen aivan varmas-
ti, koska maasto ei enää tar-
joakaan suojaa ja ravintoa 
linnuille. 

Tämä edellä kuvattu 
metsikön tilahan ei suin-
kaan ole pysyvä, mutta 
vaatiihan se kuitenkin muu-
tamia vuosikymmeniä en-
nen kuin aletaan olla taas 
sellaisessa metsän kehitys-

vaiheessa, joka tarjoaa met-
säkanalinnuille viihtyisän 
elinympäristön ja edellytyk-
set pesinnän onnistumiselle. 

Kun avohakkuualueel-
le perustetaan uusi taimik-
ko, tarjoaa se sitten suojaa ja 
ravintoa eri riistalajeille kuin 
vanha havumetsä. Erityi-
sesti hirvelle ja metsäjänik-
selle taimikot luovat hyvät 
elinolosuhteet. Jonkin ajan 
kuluttua taimikoissa ryhdy-
tään sitten taimikonhoitoon 
ja metsänhoitoketju käyn-
nistyy. Juuri tässä vaiheessa 
tulee myös riista ottaa huo-
mioon metsien käsittelyssä. 

Mutta miten? Ja voidaan-
ko metsätaloudessa tehdä 
jotakin sellaista, mikä olisi 
riistalle eduksi? Kyllä voi-
daan ja tehdäänkin koko 
ajan. 

Suomen riistakeskuk-
sessa on meneillään riista-
metsä-hanke. Hankkeessa 
laadittiin metsänomistajille 
kysely, jossa ilmeni että ky-
selyyn vastanneista liki 500 
metsänomistajasta lähes jo-
kainen tarjosi omia metsiään 

Metsänhoitoa ja riistanhoitoa
Suomen metsät tarjoavat ihmisille metsäta-
louden ohella myös runsaasti virkistyskäyttö-
mahdollisuuksia. Yksi tärkeä virkistyskäytön 
muodoista Suomessa on metsästys ja riis-
tanhoito. Suomalainen pohjoisen havumet-
sävyöhykkeen riistalajisto on monipuolinen 
ja lajirikas. Suomalainen metsästyskulttuuri 
on esimerkiksi Keski-Eurooppalaisen metsäs-
täjän silmissä erittäin arvostettua. Meiltähän 
löytyy täältä sellaisia havumetsien riistalajeja 
mitä ei kaikkialta Euroopasta löydykään. Eri-
tyisesti metsäkanalinnut ovat suomalaista 
arvoriistaa ja niiden hyvinvointia tulee edis-
tää. Riista huomioidaan tänä päivänä yhä pa-
remmin metsänhoidossa. 

Riistatiheikössä tulee olla monipuolinen puulajisto.

riistametsähankkeen mal-
likohteiksi. Halua ja tahtoa 
asiaan näköjään löytyy, kun-
han tieto ja taito saadaan so-
vitettua käytäntöön. Mitään 
varsinaista ”rakettitiedettä” 
tämä ei suinkaan ole. Käy-
tännössä menetelmät ovat 
yksinkertaisia, eivätkä ne 
vaikuta ainakaan negatii-
visesti metsätalouden tuot-
toon. 

Riistan elinympäris-
töjen laadun avaintekijät 
ovat ravinto ja suoja. Tut-
kimuksien mukaan mus-
tikka on metsäkanalintujen 
tärkein ravintokasvi. Yh-
tenäiset mustikkavarvikot 
ovat erityisen tärkeitä met-
säkanalintujen poikueille, 
jotka ensimmäisten elinviik-
kojensa aikana tarvitsevat 
varvikon suojaa ja mustikan 
lehdillä elävää hyönteisra-
vintoa. Mustikan menesty-
mistä edistetään suosimalla 
luontaisia uudistamismene-
telmiä ja toteuttamalla har-
vennushakkuut ajallaan.

Hyvä riistametsä tarjo-
aa metsäkanalinnuille ra-
vinnon ohella myös suojaa. 
Kanalinnut menestyvät par-
haiten monimuotoisessa se-
kametsässä, jossa puuston 

koko ja tiheys vaihtelevat. 
Mutta tarkastellaan-

pas sitten niitä käytännön 
toimia, joita metsän hoi-
dossa voidaan riistan edis-
tämiseksi tehdä. Mainitsen 
tässä niistä muutamia.

Havumetsissä suositel-
laan kasvatettavaksi män-
nyn ja kuusen ohella myös 
jonkin verran lehtipuustoa. 
Tällainen puulajien vaihte-
lu onkin hyvä nyrkkisääntö 
riistametsien hoidossa. Har-
vennushakkuissa vältetään 
turhan voimakasta ennak-
koraivausta ja alikasvosta 
jätetään riittävästi metsäka-
nalintujen suojaksi.

Taimikonhoidossa ja har-
vennushakkuissa jätetään 
taimikoihin pienialaisia 
käsittelemättömiä riista-
tiheikköjä. Nykyisten Ke-
mera-säädösten mukaan 
riistatiheikköjä saa olla jopa 
10 % nuoren metsän hoito-
kohteen pinta-alasta. Riista-
tiheiköt valitaan sellaisille 
kohteille, joissa on esimer-
kiksi suojaa antavia kuu-
sia ja vaikkapa leppäpuskia. 
Myös kataja on hyvä suoja-
kasvi. Tärkeintä tiheiköissä 
on monipuolinen puulajien 
kirjo. Ihanteellisia ovat koh-

Hyvän riistanhoidon tulosta.

Aliskasvusto tarjoaa metsäkanalinnuilla suojan.

teet jossa on alava, kostea 
painanne joka ei muuten-
kaan ole puuntuotannon 
kannalta paras mahdollinen. 
Mutta on metsäkanalintu-
jen poikueympäristönä par-
haimmasta päästä. 

Avohakkuualoille jätettä-
vät säästöpuut pyritään jät-
tämään selkeiksi ryhmiksi ja 
eikä näissä tehdä alikasvos-
ten raivausta. Myöhemmin 
kehittyvän taimikon keskel-
lä nämä toimivat mainiosti 
riistatiheikköinä.

Kankaiden reunametsä-
vyöhykkeet ovat erityisen 
tärkeitä metsäkanalintujen 
poikueiden kannalta. Näil-
lä kohteilla vältetään myös 
voimakasta harvennusta ja 
pyritään pitämään metsät 
peitteisinä. 

Asiasta on järjestetty tä-
män hankkeen yhteydessä 
jo koulutusta, mikä on ensi-
arvoisen tärkeää. Riistamet-
sänhoidon maastotyöohjeet 
ja muuta hyödyllistä tietoa 
löytyy osoitteesta: www.riis-
tametsä.fi 

Kuten edellä kuvailin, 
on riistametsän hoito var-
sin yksinkertaista ja mielen-
kiintoista puuhaa. Jo varsin 
pienillä toimilla, jotka eivät 

aiheuta edes kustannuksia 
voidaan saada ihmeitä ai-
kaan. Usein riistan jäädessä 
liian vähälle huomiolle on 
syynä vain tiedon puute eikä 
asioita aina edes huomata 
ajatella tarpeeksi riistanhoi-
don näkökulmasta. Valta-
osalla metsänomistajista ja 
metsäammattilaisista on 
kyllä tahtotila kohdallaan, 
senhän näyttää jo näköjään 
tutkimustuloksetkin.

Mielestäni erityisesti met-
surit ja metsäkoneiden kul-
jettajat ovat tässä asiassa 
paljon vartijoina, sillä hehän 
siellä metsissä ne käytännön 
toimet tekevät. Tämän päi-
vän metsälaki mahdollis-
taa kyllä metsien käsittelyn 
melkein miten metsänomis-
taja haluaa, joten mah-
dollisuudet käytännön 
toteuttamiseen ovat olemas-
sa. Metsänhoitoyhdistyksi-
en metsäneuvojat antavat 
mielellään neuvoja ja ohjeita 
käytännön toteutuksiin. Jo-
ten otetaanpa riista kunnolla 
huomioon metsän hoidossa 
ja aletaan toteuttamaan riis-
tametsien hoitoa. 

Jouni Parkkinen
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Järjestöuudistusta käsiteltiin 
Metsävaltuuskunnan ko-
kouksessa lokakuussa. Jär-
jestöremontti koskee koko 
MTK:a, maataloustuot-
taja liittoja ja yhdistyksiä 
sekä metsänhoitoyhdistyk-
siä. Pääpaino uudistuksessa 
on järjestön ja sen toiminto-
jen kehittäminen 2020-luvun 
tarpeisiin.

Metsävaltuuskunnan ko-
kouksessa ovat mukana 
kaikkien 70 metsänhoitoyh-
distysten puheenjohtajat. 
Metsävaltuuskunnan ko-
kous päätti esittää MTK:n 
johtokunnalle, että pää-
paino uudistuksen jat-
kamisessa on siirrettävä 
järjestön ja sen toiminto-
jen kehittämiseen 2020-lu-
vun tarpeisiin. Tähän asti on 
keskusteltu vain jäsenmak-
susta ja jäsenrekisteristä! 
Metsävaltuuskunta esittää 
johtokunnalle Metsänhoi-
toyhdistysten kehittämisoh-
jelman käynnistämistä osana 
järjestöremonttia ja MTK:n 
sitoutumista siihen myös ta-

Metsänomistajien edunvalvonta ja 
jäsenten palvelu 2020-luvulle

MetsäSanoma uutiset

loudellisesti. 
Metsänhoitoyhdistyksiä 

oli 2010-luvun alussa noin 
100, nyt niitä on 70. Laki-
sääteinen metsänhoitomak-
su lakkautettiin vuonna 
2014. Sen jälkeen metsän-
omistaja on voinut hakeu-
tua haluamansa yhdistyksen 
jäseneksi. Metsänhoitoyh-
distykset itse päättävät 
perittävän jäsenmaksun suu-
ruudesta. Vuodesta 2015 läh-
tien metsänhoitoyhdistysten 
jäsenet saivat käyttöönsä 
myös kaikki MTK:n jäsen-
edut, kun metsänhoitoyh-
distykset liittyivät MTK:n 
jäseniksi. Nykyään MTK 
vastaa metsänomistajien 
kansallisesta ja kansainväli-
sestä (EU) edunvalvonnasta. 
Maakunnallinen ja paikalli-
nen edunvalvonta hoidetaan 
yhteistyössä MTK metsälin-
jan ja metsänhoitoyhdistys-
ten kanssa.

Metsänhoitoyhdistysten 
toimihenkilömäärä oli vuo-
den 2017 lopussa yhteensä 
noin 1 000 henkilöä. Tästä 

metsätoimihenkilöitä noin 
900 ja toimistontyönteki-
jöitä 100. Metsätoimihenki-
löistä vain vähän yli puolet 
oli suoraan asiakaspinnas-
sa metsäasiantuntijana met-
sänomaisuuden hallinnassa 
ja hankesunnittelussa.

Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenmäärä laskee hiljalleen. 
Metsänhoitoyhdistysten 
markkinaosuus on kuitenkin 
vahva ja valtaosa asiakkais-
ta on metsänhoitoyhdistyk-
sen jäseniä.

Tärkeintä on miten met-
sänomistaja kokee palvelun. 
Palvelujen laajuus, sisäl-
tö ja laatu vaihtelevat met-
sänhoitoyhdistysten koon 
ja resurssien mukaan. Asi-
akkuuksien hoitamiseen jää 
liian vähän aikaa. On mietit-
tävä, pystyisimmekö toisel-
la rakenteella keskittämään 
samalla henkilöstömää-
rällä lisää ihmisiä suoraan 
asiakaspalveluun. Nyky-
ään metsänomistajat asuvat 
yhä useammin kaupungis-
sa, joka luo tarpeen paran-

taa sähköisiä palveluja ja 
muita asiointikanavia. Met-
sänomistajakunnan ikään-
tyessä on tärkeää kehittää 
myös metsänomaisuuden 
hoidonpalveluja perinteisten 
metsänhoito- ja puukauppa-
palvelujen lisäksi. 

MTK:ssa meneillään ole-
vassa järjestöuudistukses-
sa etsitään vastauksia näihin 
sekä myös seuraaviin kysy-
myksiin:

Onko organisaatiom-
me tehokas ja valmis? Mi-
ten pärjäämme kilpailussa? 
Miten rahoitamme tulevat 
investoinnit? Saavatko jä-
senemme Suomen paras-
ta, asiantuntevaa palvelua? 
Pystymmekö todella vaikut-
tamaan puukaupassa. Miten 
saadaan toiminta kannatta-
vaksi? Onko ratkaisu fuu-
sio? 

Saadaanko kahdesta tai 
useammasta tappiota teke-
västä toimijasta kannattavaa 
pelkästään kokoa kasvatta-
malla? Tarvitaan varmaan-
kin kaikkia muitakin toimia. 
Uskalletaanko tehdä tarvit-
tavia päätöksiä palveluissa, 
hinnoissa, toimintatavois-
sa ja rakenteissa? Mistä 
rahat toiminnan kehittämi-
seen, toimintajärjestelmiin, 
kouluttamiseen, markki-
nointiin? Miten pärjäämme 
toimintaympäristön muu-
tokset huomioiden 2020-lu-
vulla? Erikseen vai yhdessä?

 Oulun seudulla on teh-
ty kaksi fuusiota. Vuonna 
2010 Haukipudas ja Oulu 
yhdistyivät ja vuonna 2018 
Ylikiiminki ja Muhos yhdis-
tyivät Oulun Seudun kans-
sa. Hyvin toimeentulevat 
yhdistykset päättivät kehit-
tää toimintaansa ja parantaa 
metsänomistajien edunval-
vontaa, palveluja ja neuvon-
taa sekä turvata toiminnan 
edellytykset tulevaisuudes-
sakin. Toiminta on lähtenyt 
hyvin liikkeelle. Työaikaa 
on vapautunut varsinaiseen 
käytännön toimintaan, kun 
kolmen sijasta on vain yksi 
toiminnanjohtaja hoitamas-

Juha Sipola Mhy Oulun Seudun puheenjohtaja.

sa hallinnollisia tehtäviä.
Järjestöremontin tavoit-

teena on mm. vahvistaa pai-
kallista ja maakunnallista 
toimintaa ja varmistaa talou-
delliset toimintaedellytykset 
paikallisella ja alue tasolla. 
Uusia jäsenmaksujärjestel-
mä siten, että se kohtelee ta-
sapuolisesti metsänomistajia 
ja ottaa huomioon puun-
tuottokyvyn eri puolella 
Suomea. Tavoitteena on ra-
kentaa myös yhtenäinen jä-
senrekisteri. Jäsenrekisterit 
säilyvät edelleen kuitenkin 
tietosuojalain mukaisesti yh-
distysten omina. Jäsenmak-
su-uudistuksen malli on 
hyväksyttävänä syksyl-
lä 2018 ja se tulee voimaan 
2021.

Metsänhoitoyhdistys-
ten kehittämisohjelman 
tavoitteena on, että met-
sänhoitoyhdistykset ovat 
metsätalouden vahvin pai-
kallisen tason metsän-
omistajien edunvalvoja ja 

jäsenlähtöisenä markki-
noiden houkuttelevin met-
säpalveluiden tuottaja. 
Yhdistyksillä on käytössä 
modernit työvälineet ja nii-
den henkilöstön osaaminen 
on korkealuokkaista.

 MTK panostaa metsän-
hoitoyhdistysten kehittä-
miseen vuosina 2019–2020. 
Kehittämisohjelman konk-
reettiset toimenpiteet laadi-
taan yhteistyössä.

Metsänhoitoyhdistys-
ten kehittämisohjelman 
käynnistyy talvella 2019. 
Järjestöuudistusta ja kehit-
tämisohjelmaa käsitellään 
metsänhoitoyhdistysten pu-
heenjohtajien ja toiminnan-
johtajien kokouksissa sekä 
kunkin metsänhoitoyh-
distyksen hallituksen ja 
valtuuston kokouksissa. 
Metsänhoitoyhdistysten ke-
hittämisohjelma on tarkoitus 
hyväksyä keväällä 2020.

”Tulevaisuudessa on se 
vika, että se saapuu yleensä 
ennen kuin olemme valmiita 
kohtaamaan sen”

Hyvää Joulua ja 
 Onnellista Uutta 

Vuotta!

Juha Sipola
Mhy Oulun Seutu 
hallituksen 
puheenjohtaja

” Tärkeintä on miten 
metsänomistaja kokee palvelun. 

Palvelujen laajuus, sisältö ja laatu 
vaihtelevat metsänhoitoyhdistysten 

koon ja resurssien mukaan. 
Asiakkuuksien hoitamiseen 

jää liian vähän aikaa.
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Juhani Ennustaja

Luja talvi edessä
Edelliseen numeroon tehty 
ennustukseni osui täysin oi-
kein aivan 100 %. Täytyy to-
dellakin olla ylpeä siitä, että 
olen oppinut tulkitsemaan 
luonnon ennusmerkke-
jä näin hyvin. Pekka Pouta-
kin oli hiljattain hermona, 
että vien häneltä työpaikan. 
Mutta lohdutin Pekkaa, että 
minulla ei ole haluja moi-
seen touhuun, mielestä-
ni ennustaminen on liian 
helppoa, kaipaan enemmän 
haasteita elämään.

Pohjien teko alkoi mar-
raskuu puolenvälin jälkeen 
ja jatkuu joulukuun alkuun. 
Heti itsenäisyyspäivän jäl-
keen sataa runsaasti lunta ja 
alkaa luja talvi. Pakkasta pii-
saa aina huhtikuun alkuun 
asti. Talvi tasaa vuoden 
lämpötiloja. Aina pakkasen 
hieman hellittäessä sataa 
roiskaisee sitten lunta, jotta 
auratkin saa olla liikkeellä. 

Kannattaa ostaa lämpi-
miä alusvaatekerrastoja Lid-
listä heti joulukuussa, koska 

rajujen kelien myötä vaate-
varastot loppuvat kaupoista 
jo tammikuussa. Uusia suk-
sia ei kannata tänä talven 
edes hankkia, koska pakkas-
ten lisäksi tuulet ovat läpi 
talven myrsky luokkaa. Ai-
noastaan kohtuulliset ke-
lit ovat tammikuun lopussa 
Italian Marcialongassa, hä-
täisimmät ovat jo ostaneet 
matkat Italiaan, kun olen 
kertonut Suomen ilmoista.

Huhtikuun puolessa vä-
lissä tulee kerralla kesä, vap-

puna on jo lämmintä reilut 
20 astetta. Lämpö aalto jat-
kuu lähes juhannukseen 
asti, juhannuksena tulee sit-
ten hallaöitä, joten ankeat 
ovat keskikesän juhlat. No 
vietetään ensin kuitenkin 
rattoisa ja hyvä joulu.

Ps. Jouluna on lämmintä 
melkein 20 astetta, kun me-
nee vain oikeaan paikkaan.  

Veronurkka
Taasen on se aika vuodesta, 
että alamme puhumaan ve-
rotuksesta ja veroilmoitus-
ten täytöstä. Metsätalouden 
verotuksessa ei ole tapahtu-
nut muutoksia vuoteen 2017 
verrattuna. Palautusaikoja 
on muutettu siten, että kau-
siveroilmoitus (ALV) palau-
tetaan 28.2.2019.

Arvonlisävero vuodel-
ta 2018 maksetaan 28.2.2019 
mennessä, mikäli verokau-
tesi on vuosi. Metsätalou-
den 2 c -lomake palautetaan 
myös 28.2.2019. Poikauk-

sena tähän, mikäli harjoitat 
myös maataloutta, voit an-
taa kaikki tuloveroilmoituk-
set 2.4.2019 mennessä.

Huomaa, että veroilmoi-
tus täytyy olla perillä ve-
rohallinnossa viimeistään 
määräpäivänä, ei siis niin, 
että postitetaan määräpäi-
vänä. Kannattaa myös ottaa 
huomioon, että postinkulku 
ei aina ole nopeaa, eli kirje 
voi olla matkalla useita päi-
viä. Nykyisin veroilmoituk-
sen myöhästymisestä seuraa 
aina myöhästymismaksu.

Tammikuussa 2019 
metsänomistaja saa pos-
titse esitäytetyn 2c-lo-
makkeen vuoden 2018 
verotusta varten. Lähetys ei 
sisällä palautuskuorta eikä 
veroilmoituksen täyttöopas-
ta. ohjeet löytyvät verohal-
linnon verkkosivuilta vero.
fi/lomakkeet/2c ja tietysti 
verohallinto toivoo, että il-
moitukset annetaan sähköi-
sesti.

Verolomakkeen voi 
myös tarvittaessa antaa 
edelleen paperilomakkeel-

la. Palautusosoite löytyy lo-
makkeen etusivulta, mutta 
palautuskuori on ilmoittajan 
hankittava itse. Veromuis-
tiinpanoja tai kuitteja ei 
liitetä mukaan veroilmoi-
tukseen, verohallinto pyytää 
niitä tarvittaessa.

Lomakkeita ei saa kopi-
oida, koska ne luetaan säh-
köisesti ja lomakkeen laatu 
heikkenee kopioitaessa. Kä-
sialan tulisi myös olla sel-
laista, että luku onnistuu 
sähköisesti.

Me yhdistyksessä olem-

me myös valmiita autta-
maan veroilmoituksen 
täytössä ja lähettämisessä. 
Pienissäkin asioissa ja ky-
symyksissä kannattaa ottaa 
yhteyttä omaan yhdistyk-
seen.

Seuraa ilmoituksiamme, 
järjestämme alkuvuodesta 
verokursseja!

Muistathan varat ajoissa 
ajan omasta yhdistyksestä-
si veroilmoituksen täyttöä 
varten.

Huomaa, että veroilmoi-
tusta ei tarvitse antaa, jos 

verovuonna ei ole metsäta-
louden tuloja tai metsätalo-
uden vähennettäviä menoja 
eikä metsävähennystä tai va-
rauksista ilmoitettavia seu-
ranta tietoja.

Mukavaa alkutalvea ja 
Joulun odotusta  

– ollaan yhteydessä.

Seija Torvela
MetsäSanoma

Oppilaat haastattelemassa konekuskia.

Muhoksen yläkoulun Keräile Met-
sästä Kalasta valinnaisaineeksi 
valinneet oppilaat kävivät tutus-
tumassa marraskuisena pakkas-
aamuna metsänhoitoyhdistyksen 
puunkorjuutyömaahan Muhok-
sella. Oppilaat saivat tietoa miksi 
metsiä harvennetaan ja mitä siitä 
lähtevästä puutavarasta tehdään.  
Motokuski Ville Nissi kertoili oppi-
laille konekuskin työstä ja samalla 
he pääsivät tutustumaan konee-
seen lähemmin.
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Metsänhoitoyhdistys 
Kiimingin jäsen
Keskeisellä paikalla suositulla 

Iso-Syötteen vapaa-ajan keskuksessa 
MHY SYÖTEKIEPPI jäsenistöään varten. 
Huoneiston välittömässä läheisyydessä 

ladut, rinteet, kelkkareitit, 
ravintolat ja retkeilykohteet.

JÄSENELLE 20 % ALENNUS 
VUOKRAPÄIVISTÄ! 

Ilmoita varauksen yhteydessä 
jäsennumerosi.

VALINNANVARAA 

LÖYTYY. SOITA JA 

VARAA AJOISSA!

Varaukset Syötteen 
keskusvaraamo 08 823 400

Metsäpalveluita 
metsänhoito-
yhdistyksestäsi
Tarjontavalikoima 
on kattavaa
Puunmyyntisuunnitelma ja  
leimikon hinta-arvio

Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta

Puunkorjuupalvelu

Energiapuun korjuu ja myynti

Omatoimisten hankintapuiden myynti ja  
valtakirjakauppa

Taimikonhoito

Ojitussuunnitelmat

Suometsien hoito ja lannoitus

Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu

Luonnonhoitopalvelut,  
lunastushinta-arviot

Taajamametsien hoito

Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt

Tila-arviot

Metsäsuunnitelmat

Metsäpäivät

Metsätyö- ja korjuunäytökset

Metsäveroillat

Metsänomistajien neuvonta ja  
edunvalvonta

Taimi- ja kylvösiementen myynti

Polttopuukauppa

Asiantuntijapalvelut ja lausunnot

Metsätilakauppaneuvonta ja  
kiinteistönvälitys

Metsänomistajien koulutus

Nuorten metsäosaaminen

Jäsenlehdet

Metsien sertifiointi

Mete lakikohteet ja neuvonta

Viranomaisilmoitukset

Veroilmoituksien laadinta

Metsäretket

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Metsäkoneurakointi  
Puutavarahakkuut ja  

lähikuljetus 
Tonttien jyrsinnät 

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

OSTAMME METSÄTILOJA

Myös uusia osakkaita/metsänomistajia 
otetaan mukaan yhteismetsään

Kiiminkien yhteismetsä
Juhani Paakkola 

Huvilatie 24 90940 Jääli
0400 282 431 

juhani.paakkola@pp.inet.fi

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281         
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut 
kauttamme. Myös valokuvauspalvelut.

www.mhy.fi
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Nelostien parannus etenee

MetsäSanoma uutiset

Valtatie 4 on valtakunnan 
tasollakin yksi Suomen tär-
keimmistä valtaväylistä. 
Pohjois-Suomen kannalta 
tieyhteys on ehdottomasti 
kaikista tärkein. Nelostie on 
ikäänkuin valtimo, joka yh-
distää eteläisen ja pohjoisen 

Ohituskaistojen lisäksi hankkeessa rakennetaan ja parannellaan myös sivuteitä.

Suomen.
Iin kohdalla liikenne ne-

lostiellä on vilkasta. Tie-
osuuksittain liikennemäärät 
vaihtelevat pitäjän alueella 
reilusta 12 000 ajoneuvosta 
/ vrk noin 8000 ajoneuvoon 
/ vrk. Lehtemme levikki-

alueella vilkkaimmin liiken-
nöity tieosuus on Oulujoen 
siltojen kohdalla jossa päivit-
täin liikkuu noin 55 000 ajo-
neuvoa.

Vilkkaasti liikennöidylle 
valtatielle on vuosien saatos-
sa kertynyt ns. korjausvel-

kaa, koska takavuosina tien 
kunnossapitoon on osoitet-
tu hyvin niukasti rahoitus-
ta. Tänävuonna rahoitusta 
tien remontointiin on kui-
tenkin saatu lisättyä reilusti 
ja korjaustyöt ovatkin alka-
neet usealla tieosuudella. 
Tällä hetkellä alueellamme 
rakennustyöt ovat käynnissä 
välillä Iin Räinänperä – Kel-
lo ja Iin Olhava – Kuivanie-
mi. Räinänperän ja Kellon 
välinen tieosuus toteutetaan 
osin keskikaiteellisena ohi-
tuskaistatienä ja osin leveäl-
lä keskialueella varustettuna 
moottoritienä. Olhavan ja 
Kuivaniemen välinen tie-
osuus toteutetaan kokonaan 
ohituskaistienä.

Iin Metsänhoitoyhdistys 
urakoi puuston poiston ra-
kennusalueelta välillä Olha-
va – Kuivaniemi. Puustoa 
poistetaan nelostien molem-
min puolin miltei 16 kilo-
metrin matkalta. Kaikkiaan 
hakkuut koskevat useita sa-
toja nelostien varren metsä-
palstoja.

Rakennusalueelta pois-
tettavat puut ovat maan-
omistajan omaisuutta ja tien 
rakentaja maksaa korjuus-
ta aiheutuvat kustannuk-
set. Iin Metsänhoitoyhdistys 
hoitaa puiden markkinoimi-
sen eteenpäin yhteismyynti-
nä, mikäli maanomistaja ei 
halua puita itselleen omaan 
käyttöön.

Maasto on työalueella hyvin vaihtelevaa. Kalliokoiden välissä voi olla hyvinkin 
huonosti kantavia ja haasteellisia maita.

Alennetut nopeusrajoitukset ovat työalueella perus-
teltuja. Isoilla koneilla työskennellään lähellä ajora-
taa.
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SilvaPron 
opiskelua
Marraskuisen hämärä-
nä päivänä kokoontuvat 
Oulun seudun ja ympä-
ristökuntien metsänhoi-
toyhdistysten ammattilaiset 
uutta oppimaan. Metsän-
hoitoyhdistysten käyttö-
järjestelmät uusiutuvat 
vaiheittain, ja nyt täytyi 
Oululaistenkin taipua kou-
lutukseen. Koulutusta ja 
järjestelmän käyttöön ot-
toa oli odotettu ristiriitai-
sin tuntein, sillä kentältä 
oli kantautunut monenlais-
ta tietoa sen toimivuudesta. 
Koulutus päätettiin järjes-
tää vuoden hiljaisimman 
ajanjakson kynnyksellä, 
mutta huomasimme kyllä 
koulutuksessa, että puhe-
limet vilkkuivat tasaiseen 
tahtiin, joten metsänhoi-
toyhdistyksissä ei hiljaisia 
ajanjaksoja taida ollakaan. 

Aikaisemmin metsäoh-
jelmia käytettiin yhdistyksi-
en omilla servereillä. Tämä 
vaati yleensä joko toimis-

tolla olemista tai etäyhtey-
dellä toimimista. Serverin 
oheen otetaan vaiheittain 
käyttöön nettiselaimel-
la toimiva metsäsuunnit-
telun ja korjuutyömaiden 
toiminnanohjausjärjestel-
mä SilvaPRO. Ohjelmaa 
tullaan käyttämään asia-
kastietojen ylläpitoon, 
metsänhoito- ja hakkuutyö-
maiden suunnitteluun sekä 
korjuutyömaiden toteutuk-
sen hallintaan. Myös metsä-
suunnitelmia ja kuviotietoja 
päivitetään palvelussa, sillä 
verkkopalveluun on integ-
roitu paikkatietopohjainen 
karttajärjestelmä.

SilvaPRO -verkkopal-
velu on tarkoitettu met-
säalan ammattilaisille ja 
metsäasiantuntijoille. Huo-
masimme koulutuksessa, 
että kun on tottunut vuo-
sikausia käyttämään jotain 
ohjelmaa, niin uuden oppi-
minen on työlästä. Yksissä 
tuumin päätimme kuiten-

kin alkaa käyttämään uut-
ta systeemiä, sillä kaikkien 
toimintojen saaminen tu-
levaisuudessa yhden verk-
kopalvelun alaisuuteen 
jouduttaa ja yksinkertaistaa 
työn tekoa. Uudessa palve-
lussa on paljon hyviä uudis-
tuksia mm korjuulohkojen, 
pystyvarantojen ja tienvar-
sivarastojen hallinnoimi-
seen. Olkaa siis kärsivällisiä 
toimistolle tullessanne, mi-
käli työt kestävät hieman 
kauemmin. Mekin joudum-
me olemaan, sillä olemme-
han yleensä supernopeita 
tietokoneiden kanssa, mut-
ta nyt voi viedä jonkin ai-
kaa, että uuteen ohjelmaan 
totutaan. Ja myönnetään, 
että tällä kertaa hidaste-
lu voi johtua osittain myös 
käyttäjästä.

Anna Taskila 
MetsäSanoma

Totista opiskelua Henri, Timo, Seppo, Tapio ja Mikko.

Opitaan me.
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Metsänhoito

Suomen metsät hiilinieluina
Yksityisinä ja yksittäisinä metsien omistajina 
emme varmaan tule monestikaan huoman-
neeksi, että omistamamme metsät ovat jo 
sinällään suuri ympäristöteko. Metsät ovat 
nimittäin Suomen suurin hiilinielu. Tämä 
tarkoittaa sitä, että metsään sitoutuu enem-
män hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu il-
makehään. Tämän takia ilmastokeskustelun 
käydessä kuumimmillaan koko Eurooppa on 
juuri nyt kiinnostunut tästä perusbiologises-
ta ilmiöstä.

Hiilidioksidi on mukana siis 
hyvässä että pahassa ja sik-
si sen kierto pitää pyrkiä 
säilyttämään tasapainossa. 
Hiilidioksidi on välttämä-
töntä yhteyttämiselle, kos-
ka kasvit tekevät auringon 
valon voimalla vedestä ja 
hiilidioksidista happea ja 
sokeria nimeltään glukoo-
si. Sokerin puut muuttavat 
edelleen muiksi aineiksi, ku-
ten selluloosaksi.  Puut ot-
tavat hiilidioksidia ilmasta 
ja varastoivat sen hiilenä it-

Vanha metsä on hiilivarasto. Puupohjaisia tuotteita tehtäessä hiili ei vapaudu il-
maan vaan on varastona esim. puutaloina edelleen.

Pitkäaikainen hiilivarasto.

seensä. 
Kasvavat ja elinvoimai-

set puut varastoivat hiil-
tä runkoon, oksiin, juuriin 
ja lehtiin. Maaperään sitou-
tuu hiiltä karikkeessa. Hiili 
vapautuu luontaisesti takai-
sin ilmaan hiilidioksidina, 
kun puu ja karike lahoavat. 
Kun puuta käytetään, hii-
li varastoituu tai vapautuu, 
riippuen siitä, mitä puusta 
tehdään. Eli jo olemassa ole-
vat ja vaikka vanhatkin met-
sät ovat hyvä hiilivarasto. Eli 
ne eivät enää juurikaan sido 
uutta hiiltä. Kun taas nuoret 
kasvavat metsät toimivat yli-
määräisen kierrossa olevan 
hiilen sitojina.

Puinen talo on pitkäai-
kainen hiilen varasto, klapi 
ja sanomalehti lyhytaikai-
sia. Puisen tuotteen voi polt-
taa energiaksi tai kierrättää. 
Suomen metsät ovat siten 
hiilinielu, koska metsien 
kasvu sitoo enemmän hiil-
tä kuin mitä sitä vapautuu 
metsien käytön ja luonnolli-
sen poistuman vuoksi. Suo-
men kasvavat metsävarat 
ovat vähentäneet ilmakehäs-
sä olevaa hiilidioksidin mää-
rää jo vuosikymmeniä. Ja 
lisähakkuilla ja uusilla bio-
pohjaisilla tuotteilla ilmas-
tonmuutosta on mahdollista 
torjua lisää. Muovipohjais-
ten tuotteiden raaka-aine on 

öljy, kivihiilen ja itse öljyn 
polttamisesta mitään puhu-
mattakaan. Tulevaisuudessa 
on tarpeen luopua fossiilis-
ten raaka-aineiden käytöstä, 
koska niitä voidaan korvata 
uusien teknologioiden myö-
tä biotalouden tuotteilla. 
Metsäsektorin kehitys on 
viime vuosina mennyt hy-
vään suuntaan, koska uusis-
sa metsätalouden tuotteissa 
metsästä otetusta hiilestä pi-
detään kiinni pitkään ke-
hittyneiden tuotteiden 
muodossa. Puupohjaisten 
tuotteiden teko ei tuo kier-
toon uutta hiiltä.

Hiilidioksidi on kasvi-
huonekaasu, eli se sitoo au-
ringon lämpöä itseensä. Siksi 
hiilidioksidin määrän lisään-
tyminen ilmakehässä nostaa 
maapallon lämpötilaa. Hii-
lidioksidin määrä ilmake-
hässä vaihtelee luontaisesti. 
Ihmisen toiminnan seurauk-
sena ilmakehässä olevan 
hiilidioksidin määrä on kas-
vanut, koska fossiilista hiiltä 
– öljyä, kivihiiltä, maakaa-
sua – on poltettu energiaksi. 
Olemme vapauttaneet ilma-
kehään hiilidioksidia, joka 
olisi muuten pysynyt varas-
toituna käytännössä ikuises-
ti. Näin olemme edistäneet 
ilmaston lämpenemistä.

Myös metsän hiilinielun 
koko vaihtelee sekä eri vuo-

denaikoina että eri vuosina. 
Puut ovat hiilinielu kasvu-
kauden aikaan. Lämpimä-
nä syksynä metsä on hiilen 
lähde: maaperän hajotus on 
vauhdissa, mutta kasvu on 
jo siltä vuodelta loppunut. 

Kovassa kasvuvaihees-
sa puut sitovat hiiltä enem-
män kuin vanhemmat 
metsät, joissa kasvu hidas-
tuu. Vanhat metsät ovat en-
nen kaikkea hiilen varasto. 
Aktiivinen metsien hoito on 
kasvattanut Suomen metsi-
en hiilinielua, koska metsät 
ovat keskimäärin nuorem-
pia ja parempikasvuisia 
kuin aiemmin ja toisaalta 
hiilen varastoja, koska puuta 
on metsissä enemmän kuin 
vaikka sata vuotta sitten. 
Puut ovat järeämpiä ja niitä 
on tiheämmässä. 

Samaan aikaan metsiä on 
käytetty raaka-aineen läh-
teenä ja puuta on jalostettu 
erilaisiksi tuotteiksi. Näillä 
tuotteilla on korvattu fossii-
lista hiiltä sisältäviä tuotteita 
ja vältetty fossiilisia hiilidi-
oksidipäästöjä. Metsien hak-
kuissa ja käsittelyissä pitää 
huomioida myös sadan vuo-
den kiertoaika ja asioita on 
katseltava pidemmän aika-
perspektin kautta. Vaikka 
vanha metsä hiilivarasto on-
kin, kannattaa sekin kaataa 
pois, kun vain huolehditaan 
siitä, että sen tilalle tulee pe-
rustetuksi uusi metsä hiiltä 
kiinniottamaan.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

       Myös metsän hiilinielun koko 
vaihtelee sekä eri vuodenaikoina 

että eri vuosina. ”
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Metsänomistajat Kiiminki

Metsurityötäkin 60-luvulla ammatikseen  
tehnyt metsänomistaja Matti Tuohimaa
Kiiminkiläinen Matti Tuohimaa on saavutta-
nut kunnioitettavat 70 vuoden ikäpaalun. 
Työelämään on kuulunut monta erilaista työ-
rupeamaa. Nuorena Matti oli Kiiminkijoen ui-
tossa isän kanssa, yhdeksän vuotta metsuri-
töissä ja suurimman osan työurasta posti- ja 
lennätinlaitoksen palkkalistoilla. Kiimingin 
Metsänhoitoyhdistyksen toimistotiloissa ko-
meilee moottorisaha vuodelta 1962. Mikä on 
tämän sahan tarina?

Aikamatkalle  
metsurityön pariin 
60-luvulle
-Aloitin metsurityön teon 
Kiimingissä vuotena 1964, 
joka kesti työpestinä vuo-
teen 1973, jolloin siirryin 
täysin muihin työtehtäviin 
silloisen Posti- ja Lennätin-
laitoksen listoille. Työ met-
surina oli raskasta, osittain 
kausiluonteista, mutta eri-
koista oli se, että talvella oli 
enemmän töitä kuin kesäl-
lä. Puutavara hakattiin kak-
simetriseksi pöllipuuksi ja 
aluksi osittain kuorittiin ns. 
puolipuhtaaksi, jolloin ni-
lakerros sai jäädä runkoon, 
muistelee Tuohimaa. 

- Sahalla hoidettiin vain 
kaato ja katkonta. Karsinta 
tehtiin kirveellä. Raskainta 
työssä oli se, että ajouravä-
li oli 40 metriä ja pöllit tuli 
kantaa ajouran varteen. Se 
vaati voimia ja kestävyyttä, 
selventää Tuohimaa. Puu-
tavaraa hakattiin silloiselle 
Oulu yhtiölle, myöhemmin 
Kajaani Yhtiölle. Palkka oli 
kappaletaksalla, ei kuutio-
taksalla. Järeille pöllille oli 
tosin parempi taksa. Puuva-
ran kaukokuljetus Ouluun 
tapahtui osittain traktoreilla, 
osittain pienillä puutavara-
rekoilla. Kiimingistä hakat-
tua puutavaraa ei uitettu, 
vaan uittohommat keskit-
tyivät Puolangan latvaosilta 
tuleviin uittopuihin, muiste-
lee Matti. Kiiminkijoen uitto 
loppui vuonna 1958. Uitto-
aika oli erittäin suosittua 
kiiminkiläisten piirissä. Jo-
kia perattiin mm. Koitelin ja 
Laurinkosken kohdalla.

Moottorisahat painoivat 
silloin lähes 15 kiloa. 

– Meillä oli silloin nel-
jän hengen metsuriporukka, 
jossa oli mukana ylikyläläi-
set Mauno Manninen ja Rei-
no Tuohimaa. Joen toiselta 
puolen jokkee edustimme 
minä ja Laurilan Pentti. Sa-
hat kestivät joskus jopa koko 
toimintavuoden, usein kui-
tenkin kului muutama saha 

vuodessa, muistelee Tuohi-
maa. Ruotsalainen Elf yhtiö, 
joka maahantoi kuvassa nä-
kyvää Johnsered Raket sa-
haa, järjesti sahanhoito- ja 
huoltokursseja myös Kii-
mingissä .

 - Viljo Mannisen, Mau-
non isän kaupassa ylikylässä 
oli myös huoltopäiviä vietet-
ty, selventää Matti.

- Metsurityöt osaltani jäi-
vät ja pääsin kevyempiin 
työtehtäviin. Metsurityö oli 
raskasta, ja on varmasti nyt-
kin, päättelee Tuohimaa. Ei 
ihme, että ala ei kiinnosta 
nykynuorisoa. 

Mitä metsä tänään 
merkitsee?
Metsä merkitsee nykyään 
enemmän virkistymistä. 
Teen pienimuotoisia tai-
mikonperkauksia, ja kuvi-
ot ovat verrattain pieniä, 
kun perintömaillani tilakoot 
”pirstaloitumisesta” johtuen 
ovat verrattain pieniä. –” On 
harmi, että aikoinaan tilo-
ja jaettiin pieniin palstoihin, 
joka on ongelma hoidattaa 
nykyään metsäomaisuutta, 
tuumii Matti. 

Tuohimaa on ollut kol-
matta kautta Kiimingin 
metsänhoitoyhdistyksen 
valtuustossa. -” Tämä on 
hyvä ja miellyttävä näköala-
paikka, jossa saa kokouksien 
yhteydessä hyvää ja ajan-
kohtaista tietoa metsien hoi-
tamisesta ja yleisesti metsien 
tilasta.  Koen pienen yhdis-
tyksen sellaisenaan hyväksi, 
koska jäsenen kosketuspin-
ta yhdistyksen kanssa säilyy 
hyvin ja tutut neuvojat ovat 
tarvittaessa tavoitettavissa. 

- Nykyään päivät kuluvat 
kuntoillen, talvella hiihtelen, 
pääosin Kiimingin latuver-
kostoja pitkin. Kesät kuluvat 
puolison kanssa Purontien 
ja Kiiminkijoen maisemis-
sa kotitilallani, päättää Mat-
ti Tuohimaa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Moottorisaha vuodelta 1962. Johnssered Raket. Maahantuoja Elf. Paino n. 14 kg. Käyttöikä 2 vuotta. Toimii 
edelleen. Matti Tuohimaan ensimmäinen oma saha.
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Metsänomistajat Ylikiiminki

Elantoa 
metsästä
Musta paksu savu nousee traktorin pakoput-
kesta, kun isossa tukkikuormassa oleva Nuf-
field nousee Parolanmäkeä ylös pakkosyöttö 
päällä. Kysyin esimieltäni Jaakko Kurttilalta, 
että kuka se tuo on? Se on Marttilan Tauno, 
joka kuljettaa tukit Veljespuu Oy:lle, tuumi 
Jaakko.  Elimme tuolloin vuotta 1980.

Aiemmin maanviljelijänä 
ollut Tauno Marttila laittoi 
1975 lehmät autoon ja sen 
jälkeen elanto on tullut met-
sästä ja metsäurakoinnista. 
Aluksi Tauno ajoi puita trak-
torilla niin Juminpuulle kuin 
myöhemmin Veljespuulle. 
1980- luvun puolivälissä tu-
kin ajon Tauno lopetti ja sen 
jälkeen alkoi Juopulin kyläl-
lä sahaus toiminta yhdessä 
Timo ja Osmo veljen kanssa. 
Sahausta Tauno tekee vielä-
kin mutta vähemmässä mää-
rin. 

Kaikkien näiden vuosi-
en aikana Heikkilän tilalla 

veljekset ovat tehneet han-
kintahakkuita, suurempia 
leimikoita on sitten myyty 
pystykaupalla. Koska Heik-
kilän emätilalla oli sato-
ja hehtaareja metsää, myös 
isohkoja uudistusaloja on 
hakattu vuosikymmenien 
aikana. Uudistusalojen rai-
vaukset, kylvöt ja istutuk-
set ovat Heikkilän miehet 
tehneet itse. Taimikoiden 
kasvaessa tuli vuoroon tai-
mikoiden varhaishoidot ja 
sitten myöhemmin taimi-
konhoidot. Nämä työt Tau-
no on pääsääntöisesti tehnyt 
itse. 

Pertti Tuohimaa ja Tauno Marttila toteavat, että tukki on tehty tarkkaan.

Tauno Marttila ja takana kesällä tehty varhaishoito.

Vuonna 2016 metsänhoi-
toyhdistyksen avustamana 
jaettiin Heikkilän emätila si-
ten, että kullekin veljekselle 
tuli noin 200 hehtaaria maa-
ta. Jaon jälkeen Tauno teetät-
ti ojituksen yhdistyksellä ja 
joka vuosi jaon jälkeen met-
sänhoitoyhdistys on suori-
tettu harvennushakkuita, 
jotta saadaan tilan harven-
nusrästit tehtyä. Tälläkin 
hetkellä Tuohimaan Riston 
pojat tekevät harvennusta 
aivan Juopulintien varressa. 
Harvennuksessa on tarkoi-
tus jättää normaalia tiheäm-
pi puusto pystyyn, jotta 
puut pysyisivät paremmin 
pystyssä. Tänä kesänä Tau-
no teki itse lähes 5 hehtaa-
ria taimikon varhaishoitoa, 
haastattelua tehdessä isäntä 
ylpeänä esitteli hyvin tehtyä 
hoitotyönä ja todella hyvin 
työ olikin tehty. Taunolla al-
kaa olla nyt taimikot todella 
hyvässä kunnossa. Lähties-
säni Tauno jää uksimaan, 
että mitäs sitten seuravaksi, 
onneksi töitä riittää, kun on 
näin isot pinta-alat. 
      
Juhani Heikkinen 
MetsäSanoma”        Uudistusalojen raivaukset, 

kylvöt ja istutukset ovat Heikkilän 
miehet tehneet itse.
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Metsänhoito

Isolehdon 
metsätien 
kunnostus
Autonrengas rapisee tasai-
sesti tiehen, kun ajelemme 
hoitokunnan jäsenten kans-
sa kunnostettua metsätietä 
viimeiselle tarkastusreissul-
le.  Nyt ei hampaat kalise 
toisiaan vasten ja lippis py-
syy päälaella, eikä putoa tä-
män tästä silmille.   Tierunko 
erottuu korkeana raviojasta 
ja ajopinta on sopivan pyö-
räkkä ohjatakseen vedet ajo-
kaistalta raviojiin.    Pakko 
sanoa, että ”näyttää hyväl-
tä”.

Peruskunnostus ripeästi
Melkein päivälleen vuosi 
sitten hoitokunta totesi tien 
olevan siinä pisteessä, että 
peruskunnostus on tehtä-
vä.  Tien pintaan oli nous-
sut muutamia isoja kiviä ja 
renkaat olivat kuluttaneet 
ajopinnan reijille.    Tierun-
gossa oli jo muutamia lyh-
käisiä heikompia kohtia.  
Raviluiska oli metsittynyt 
ja haittasi jo tien kuivumis-
ta ja vesakonniittoa.  Tien la-
naamiseen pintamateriaalia 
oli vähän ja ajaminen oli hi-
dasta.

Hoitokunta otti metsän-
hoitoyhdistykseen yhteyttä 
ja päätettiin kutsua tiekun-
ta kokoon päättämään tien 
kunnostuksesta.  Ennakkoon 
tehtiin jo alustavat laskelmat 
tien kunnostuksesta.  Lasket-
tiin vaihtoehto ilman keme-
ra-avustusta ja sen kanssa.   
Osakkaille kemeravarojen 
käyttö oli edullisempi ja se 
vaihtoehto antoi parempita-
soisen kunnostuksen tielle.  

Siitä sitten edettiin niin, 
että tehtiin kunnostussuun-
nitelma, jonka tiekunta 
omalta osaltaan hyväksyi.  
Kemerahakemus jätettiin ja 
sitten kesällä saatiin hyväk-
syntäpäätös metsäkeskuk-
selta ja kävi niin hyvä tuuri, 
että avustuspäätöskin ehti 
hieman parantua käsittelyn 
aikana.  Eli avustus oli 50 %.  
Tästä sitten töihin.

Jouni Koistinen muotoilemassa karhulla tienpohjaa.

Tien leveyden tarkastavat Seppo Timonen, Marko Santavuori ja Erkki Mäkelä.

Marko Santavuori ja Seppo Timonen urakoivat runkotyöt.

Osa metsänomistajista to-
teutti tiepuuston raivausta 
itse ja loput raivautettiin pai-
kallisilla yrittäjillä.  Tien pe-
ruskunnostus kilpailutettiin, 
samoin mursketoimitukset.  
Ennen luiskausta Jouni Kois-
tinen ”pyyhkäisi” sivut ja 
ajopinnan karhulla suoriksi.  
Luiskausurakoinnin toteutti 
Tuomo Santavuori ja murs-
ketoimituksen teki Kivihar-
jun Sora.  Töiden rytmitys 
meni hyvin kun oli tottuneet 
urakoitsijat, jolloin pystyi 
luottamaan siihen, että vai-
he valmistuu suunnitellussa 
ajassa ja uuden voi aloittaa 
edellisen päätyttyä.   Tien 
kunnostuksessa oli aktiivi-
sesti mukana hoitokunnan 
jäsenet Erkki Mäkelä ja Sep-
po Timonen.  Heille suuri 
kiitos.   Kaverit totesivatkin, 
että liian huonoon kuntoon 
tietä ei kannata päästää.    
Metsätaloudessa tien mer-
kitys on noussut entistäkin 
tärkeämmäksi niin metsää 
hankkiessa, hakattaessa tai 
hoidettaessa. 

Millaista tietä sinä 
metsäpalstallesi 

ajelet?

Raimo Jokikokko

”       Osa metsänomistajista toteutti 
tiepuuston raivausta itse ja loput 

raivautettiin paikallisilla yrittäjillä.  



18 MetsäSanoma 2/2018

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänomistajina on jo lähes 
miljoona henkilöä Suomes-
sa. Omistajuutta on monella 
tasolla. Mutta metsänomis-
tajuuden voi karkeasti jakaa 
kolmeen ryhmään. Heihin, 
jotka haluavat olla metsän-
omistajia, heihin jotka halu-
avat tulla metsänomistajiksi 
ja heihin, jotka haluavat luo-
pua metsänomistajuudesta.

Kaikilla kolmella ryhmäl-
lä ovat omat erilaiset tar-
peet metsänomistajuuden 

Metsänomistaja kysyy

Miten luopua metsän 
omistamisesta?
Kysymys on nykyään verrattain yleistä. Tör-
määmme aiheeseen viikoittain. On perikun-
tia, jotka eivät tiedä, mitä omaisuudellaan 
tekevät ja löytyykö porukasta tilalle jatkajaa, 
joka perehtyy aidosti metsänhoitoon.

suhteen. Ne muuttuvat ajan 
kuluessa ja muuttuvat edel-
leen.

Osa omistajista on iäk-
käitä, ja olisivat halukkaita 
luopumaan esim. lasten hy-
väksi. Tämä olisi usein pa-
ras vaihtoehto. Mutta. Mitä 
mieltä lapset ovat? Onko 
niillä halua ja aikeita jatkaa 
metsänomistajuutta van-
hempien metsissä? Asuvat 
kaukana ja metsätuntemus 
puuttuu tyystin. Pelko ja 

vastuu veroseuraamuksista 
kaivelee seuraavaa sukupol-
vea. Vaikea tilanne.

Ja miten asian voi hoitaa? 
On mahdollista tehdä lahja-
kirja, myydä tila lapsille tai 
hoitaa asia testamentin kaut-
ta. Jos seuraava sukupolvi 
ei ole kiinnostunut omista-
maan metsään, voi metsän 
liittää yhteismetsään, joka 
tuo tuloa omistajilleen vuo-
sittain ajan saatossa. Met-
sätilan voi myös myydä, 
julkisella tarjousmenette-
lyllä tai kiinteistövälittäjän 
kautta. Kysy neuvoa met-
sänhoitoyhdistyksen metsä-
siantuntijaltasi. Se kannattaa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Kemera
- toteutukset 
laahaavat 
jäljessä
Vuonna 2018 on käytetty kamera-varoja noin 
kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2017.

Haettu kyllä on. Pohjois-
pohjanmaalla tehtiin 14000 
ha edestä kemera- hakemuk-
sia, mutta toteutus laahaa 
1200 hehtaaria jäljessä. To-
teutuksia tehtiin syyskuun 
loppuun mennessä 12800 
ha. Erotus on 1200 ha. Syi-
tä viivästykseen on monia. 
Lämminkesä, varhaishoidon 
ensihuuman laskeminen ja 
taimikonhoidon jättäminen 
tekemättä.

Energiapuun korjuussa 
on myös ollut ongelmia niin 
toteutuksissa sekä energia-
puukaupan ehtojen heikke-
nemisissä.

Tälle vuodelle erääntyy, 
myös paljon vanhan keme-

Ensiharvennusenergiapuun korjuu takkuaa. Energiapuusta saatavan hinnan alhainen tasosta 
johtuen sekä hankkeiden kemera ehtojen heikkenemisestä johtuen, sopivat kohteet ovat olleet 
kortilla.

ra lain mukaisia hankkeita 
noin 2,5 milj. euron edestä. 
Suurin osa näistä on Poh-
jois-Suomessa. Vanhoja 
hankkeita ovat peltojen met-
sityksiä, kunnostusojituksia 
ja metsäteiden perusparan-
nuksia. Toteutumattomista 
hankkeista ei aiheudu met-
sänomistajalle jälkiseu-
raamuksia, jos hankkeelle 
varattuja varoja ei ole käy-
tetty.

Lähteenä käytetty 
25.10.2018 ilmestynyttä Met-
sälehteä.

Seppo Tikkala 
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset

Ihmisethän näitä tekevät

Raimo Jokikokko jää pit-
kän yli 40 vuotta kestäneen 
työuran tehneenä ansaitulle 
eläkkeelle vuoden vaihtees-
sa, kertyneiden lomapäivien 
vietto alkoi jo marraskuun 
alussa. 

Raimon eläkkeelle jäämi-
sen kunniaksi järjestettiin 
metsäretkipäivä Ylikiimin-
gissä. Retkipäivään osallistui 
Oulun seudun metsänhoi-
toyhdistyksen hallituksen 
jäsenistöä ja kaikki yhdistyk-
sen toimihenkilöt. Aamulla 
kokoonnuttiin Ylikiimingin 
metsätalolle. Kahvin juonnin 
jälkeen lähdettiin maastoon 
Raimon johtamana kiertä-
mään hänelle tuttuakin tu-
tumpia seutuja.

Ensimmäiseksi suunnat-
tiin Nuorittajoen varrelle 
vanhalle peltoalueelle, joka 
on istutettu rauduskoivulle 
25 vuotta sitten. Koivikko on 
jo kertaalleen harvennettu ja 
seuraavana toimenpiteenä 
koivikolle tehdään veropuu-
hakkuu ja verhopuuston alle 
kuusen istutus.

Seuraava mielenkiintoi-
nen tutustumiskohde oli 

Nuorittajoen varrella ole-
va uudelleen rakennettu 
Myllykosken mylly, jossa 
Raimo on ollut puuhamie-
henä. Mylly sijaitsi Raimon 
lapsuudenmaisemissa, ja 
kuulimme häneltä tarinoi-
ta nuoruusseikkailuistaan-
kin. Nykyinen mylly on 
rakennettu vanhan myllyn 
paikalle Raimon ruutupape-
rille piirtämien piirustuksien 
mukaan. Uusi mylly on ra-
kennettu vuonna 1992 ja se 
sijaitsee aikoinaan aktiivi-
käytössä olleen myllyn pai-
kalla.

Myllyltä menimme katso-
maan vastikään perusparan-
nettua metsäautotietä, mistä 
jatkoimme muutaman kilo-
metrin päässä olevalle met-
säuudistusalueelle. Joitakin 
vuosia sitten hakatulla alu-
eella oli runsaasti luontaises-
ti syntynyttä taimiainesta. 

Päivän päätteeksi nau-
timme päivällisen Ylikiimin-
gin metsästysseuran majalla. 
Juhanin läksiäispuheen aika-
na niin puhujalla kuin kuu-
lijoillakin nousivat tunteet 
esille.

Lopuksi
Kokemus on kultaakin ar-
vokkaampi, sanotaan. Paljon 
tietoa on Raimolle kertynyt 
eläkeikään mennessä mat-
kan varrella, jospa vain tuota 
tietoa voisivat jälkipolvetkin 
hyödyntää, ettei tarvitsisi kek-
siä pyörää uudestaan. Tietys-
ti ainahan voi soittaa ja kysyä. 

Muistetaan yksikertai-
nen ja moneen kohtaan so-
piva ohje: Ihmisethän näitä 
tekevät. Sanotaan myös, että 
eläkkeellähän ne kiireet vas-
ta alkavatkin, joten hyviä elä-
kepäiviä metsäasioiden ja 
hevosharrastuksen parissa 
Raimolle toivottelee Metsän-
hoitoyhdistyksen väki.

Nuorekas eläkeläinen.

Monta yhteistä työvuotta takana, tunteet esillä.

Myllykosken mylly Nuorittajoen varrella Raimon lapsuuden maisemissa.

Raimo esittelee istutuskoivikkoa, Jouni Parkkiselle, Mikko Harjulle, Juha Sipolalle ja Jouko Karjalaiselle.Raimon perusparantama metsäautotie Juopulilla.
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Kuulostaa, että ajatus on 
ihan pystymetsästä re-
päisty, mutta itseasiassa 
niin onkin. Nuorta kuu-
sentaimikkoa hieman liian 
myöhään raivatessa ehtii 
miettimään kaikenlaista. 
Ajatuksen katkaisee välil-
lä terän kiinni-inahtaminen 
liian ison lepän runkoon. 

Next generation. Katson 
taukoa pitäessä vieressä nä-
tisti humisevaa kuusikkoa 
ja mietin milloin tuohon 
kannattaisi omasta mieles-
tä moto kutsua töihin. Mitä 
paremmin taimikko on pe-
rustettu ja mitä paremmin 
se on hoidettu, sitä parem-
paa tuottoa metsältä voi 
odottaa. Kiitos ukille ja isä-
ukolle, kun sahoja on myös 
tuossa metsikössä aikai-
semmin tankattu.

Jokainen urheilija on yk-
silö, niin myös metsäku-
vio. Kosteusolosuhteet, 
ravinteikkuus, lämpösum-
ma. Huomioon kannattaa 
ottaa edellinen puusuku-
polvi ennen uudistushak-
kuuta ja sieltä kannattaa 
ottaa se tieto irti mitä on saa-
tavissa, mutta tutkiminen 
kannattaa tehdä kriittises-
ti. Tikkuinen kuiva kuusik-
ko kallion päällä kannattaa 

Metsänhoito ja  
urheiluvalmennus

Metsänhoitoyhdistykset

Mhy Kiiminkiin uusi  
metsänhoidon neuvoja

Hei! 
Kiimingin alueella 
metsää omistavat!
Olen Seppo Tikkala 35-vuotias, kotoisin 
olen Kellon, Kiviniemestä.  Metsätalous-
insinööri opintoni olen suorittanut Ro-
vaniemellä, josta valmistuin 2008. Työ-
kokemusta minulle on kertynyt noin 10 
vuotta.

Olen työskennellyt Mhy 
Oulun seudussa aiemmin, 
Haukiputaan toimistossa 
ja metsäntutkimuslaitok-
sella valtakunnanmetsi-
en inventoinnissa. Tällä 
hetkellä käyn työn 
ohessa päivittämässä 
osaamistani Lapin Am-
mattikorkeakoulussa 
Ylemmän AMK-tutkinnon 
merkeissä.

Harrastuksena on tällä 

hetkellä metsästys ja per-
heeseeni kuuluu metsäs-
tyskoira.

Jos metsässäsi on jotain 
tehtävää tai jokin metsä-
asia askarruttaa niin mi-
nuun voi rohkeasti olla 
yhteydessä MHY Kiimin-
gin toimistolla tai nu-
merosta 0400 560 389. 
Sähköpostia osoitteeseen 
seppo.tikkala@mhy.fi

 

Seppo Tikkala.

ehkä vaihtaa männylle, tai 
mikäli muuten männylle 
istutettava alue tulisi kär-
simään hirvituhoista, on 
mietittävä myös muita puu-
lajivaihtoehtoja. 

Samoin on urheilijan 
kohdalla. Ihminen on vain 
ihminen. Myöskään urhei-
lija ei ole kone, vaikka rai-
vaussahan lailla sitä voi 
huudattaa metsässä. Urhei-
lijalle valmentajan täytyy 
tehdä oma metsänhoito-
suunnitelma. Nuori urhei-
lija voi olla luonnostaan 
hyvin nopea tai murrosikäi-
senä hyvinkin nopeasti ke-
hittynyt, pitkäkasvuinen ja 
ikäluokkaansa nähden voi-
makas. Eri kehitysvaiheissa 
olevalle urheilijalle täytyy 
räätälöidä oma harjoitusoh-
jelma. Se ei ole suora mit-
takaavamuunnos aikuisen 
huippu-urheilijan harjoitte-
lusta, vaan nuorena harjoi-
tellaan nuorten harjoittelua, 
jotta ollaan valmiita myö-
hemmin harjoittelemaan 
aikuisena. Kun päästään 
nuoruuden vaiheen yli, 
pystyy urheilijalle anta-
maan enemmän valtaa ja 
koska ”urheilija on urheili-
ja” niin se kyllä harjoittelee. 
Pidetään vaan ohjakset vä-

      Mitä kauemmin viihdyt 
kesällä metsässä, sitä vähemmän 

siellä tarvitsee olla talvella. ”
lillä tiukalla, ettei hevonen 
lähde aivan laukalle. 

Raivattavaa jää vielä 
hieman syksylle, sillä mi-
nun kohdallani suunnitel-
ma näyttää nyt sille, että 
omassa urheilijan kehitys-
vaiheessani on aika jälleen 
hiihtokunnon kasvatushak-
kuille Vuokatinvaaralla. 
Kuten vanha hiihtosanan-
lasku sanoo: Mitä kau-

emmin viihdyt kesällä 
metsässä, sitä vähemmän 
siellä tarvitsee olla talvella. 

Hiihtäjän ajatuksia 
metsästä

-Perttu Hyvärinen
Maastohiihto
A-Maajoukkue
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Vieraskirjoittaja

Karrikoituja  
lukuja hakkuu-
keskusteluun
Kun synnyin viisikym-
mentä vuotta sitten oli 
Suomen metsissä puuta 
niin paljon, että katkomal-
la silloisen puuston kolmi-
metrisiksi pölkyiksi, olisi 
siitä muodostunut 19 met-
riä korkea pino maapallon 
ympäri.

Puuston määrä on li-
sääntynyt elinaikanani 
niin paljon, että jos nykyi-
nen puusto kasattaisiin 
vastaavasti, olisi pinon 
korkeus jo 31 metriä maa-
pallon ympäri.

Eikä tämä vielä kovin 
ihmeellistä ole, mutta kun 
lasketaan yhteen se, mi-
ten paljon Suomen metsi-
en puuta on elinaikanani 
jalostettu rakentamiseen, 
papereihin, kartonkeihin 
ja energiaksi olisi sen pi-
non korkeus 34 metriä 
maapallon ympäri. Sekin 
on mainitsemisen arvois-
ta, että jalostetusta 34 
metriä korkeasta pinosta 
huolimatta metsien kasvu 
on elinaikanani kaksinker-
taistunut.

Luvut osoittavat, että 
metsänhoito on ollut tu-
loksekasta. Kun edus-
kunta ottaa käsittelyyn 
viiden ympäristöjärjes-
tön keräämän Avohak-
kuut historiaan aloitteen, 
soisi tuleviin eduskunta-
vaaleihin valmistautuvi-
en ehdokkaiden pohtivan 
näitä lukuja ennen kuin 
lähtevät ottamaan kantaan 

Valtio tarvitsee veroja hy-
vinvointipalvelujen rahoit-
tamiseen. Puukauppojen 
yhteydessä niitä kerätään hy-
vänä vuonna 400 miljoonaa 
euroa vuodessa. Suurimman 
osan metsäveroista pitää 
valtio. Vajaa kolmannes siitä 
palautetaan kunnille moni-
mutkaisten laskutoimitusten 
jälkeen. Ehkäpä kannattaisi 
pohtia sitäkin, että metsäve-
rotuotot jäisivät pääsääntöi-
sesti metsien sijaintikuntaan. 
Se voisi kannustaa kuntien 
elinkeinopanostuksia metsä-
sektorin suuntaan, kun kun-
ta saisi verokarhulta oman 
palkintonsa hyvästä metsien 
tuotosta. 

Verokarhulla on ainainen 
nälkä. Silti metsäverotusta 
kannattaisi miettiä kannus-
tavammaksi, kun metsien 
merkitys kansantaloudelle 
uusien investointien myötä 
on lisääntynyt ja ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi 
pitäisi metsien kasvua saada 
entisestään kiihtymään. Kun 
teollisuus on investoinut 
uuteen biojalostamoon tai 
sahaan, tarvitsee se lisää raa-
ka-ainetta. Verotuloja kertyy 
silloin enemmän montaa eri 
kautta. 

Verokarhulla soisi ole-
van jatkossa enemmän met-
säpoliittista silmää. Nyt 
verokarhu tulkitsee metsän-
omistajan passiiviseksi si-
joittajaksi – se ei ole kovin 
viisasta.  Pääomaveroa on 
kiristetty vuosien saatossa 
25 %:sta nykyiseen 30 pro-
senttiin ja isompien pääoma-
tulojen osalta 34 prosenttiin. 
Vastaavasti osakeyhtiöiden 
yhteisöverokanta on eriy-
tetty pääomaverokannas-
ta ja laskettu 20 prosenttiin.  
Sipilän hallitus teki pie-
nen liikahduksen eri yritys-
muotojen tasapuolisempaan 
kohteluun säätämällä lain 
yrittäjävähennyksestä. Met-
sänomistajien edunvalvonta 
tuotti tulosta, kun yrittäjä-
vähennys saatiin koskemaan 
myös metsäverotusta. Yrit-
täjävähennyksessä vero-
karhu jättää 5 prosenttia 
puunmyyntituloista verot-
tamatta. Kun biotalouden 
kasvua pitäisi vahvistaa 
myös ilmastosyistä, oli-
si viisasta, että verokarhu 
jatkaisi jatkossakin yrittä-
jävähennyksen lisäämistä 
metsäverotuksessa. 

Kun metsänomistaji-
en puunmyyntikäyttäyty-

mistä on tutkittu, on suurin 
selittävä tekijä ikä. Metsän-
omistajien keski-ikä on jo 62 
vuotta.  Jos metsänomistaji-
en keski-ikä laskisi kymme-
nellä vuodella, tulisi puuta 
tarjolle enemmän kuin mil-
joonan tonnin sellutehdas 
käyttäisi.  Sipilän hallitus 
loikin tällä vaalikaudella 
uuden työkalun metsätilo-
jen sukupolvenvaihdoksien 
edistämiseen säätämällä lain 
metsälahjavähennykses-
tä. Kun metsätilan lahjoit-
taa jälkipolvelle, joutuu 
uusi omistaja kyllä maksa-
maan lahjaverot, mutta saa 
vähentää niistä osan tulevi-
en vuosien puukaupoissa. 
Oppositio paheksui Sipi-
län jakavan metsänomista-
jille metsälahjoja, kun taas 
metsänomistajien etujärjes-
tössä harmiteltiin sitä, että 
vähennys auttaa vain isom-
pien metsätilojen sukupol-
venvaihdoksia. Verokarhun 
kannalta olisi ehdottoman 
viisasta laajentaa metsä-
lahjavähennys koskemaan 
kaikkia metsätilojen suku-
polvenvaihdoksia.

Verokarhun kannattaa 
kannustaa metsänomistajia 
myös kohti metsäyrittäjyyt-

tä ja tilakoon kasvattamista. 
Perikuntien muodostumi-
nen ei ole viisasta eikä sitä 
verokarhun kannattaisi ai-
nakaan tukea. Yhteismetsien 
muodostamista ja perikun-
tien purkamista kannattaa 
verokarhun kannustaa. Met-
sätilakokoa kasvattaisi 
metsävähennysprosentin 
nostaminen nykyisestä 60 
prosentista 90 prosenttiin 
metsän hankintahinnasta. Se 
tukisi myös metsänomistuk-
sen säilymistä suomalaisten 
perheiden omistuksessa. Yh-
teiskunnallisesti se olisi hy-
vin järkevää.

Se mitä verokarhun kan-
nattaisi visusti karttaa, on 
puhe metsien kiinteistöve-
rosta. Se johtaisi metsien mo-
ninkertaiseen verotukseen. 
Metsänomistajien reagoin-
ti olisi ankara. Sotaa se mer-
kitsisi verokarhua vastaan. 
Kun puukauppa pysähtyisi, 
ei pieni siivu kiinteistöveroa 
paljon Nallea lohduttaisi.  

Mikko Tiirola, 
Metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja  
MTK r.y.

Verokarhun 
kanssa metsässä

tehokkaimman puuntuo-
tantomenetelmän kieltä-
misestä.

Toiseksi hakkuiden 
rajoittamisesta tai kas-
vattamisesta käytä-
västä keskustelusta on 
unohtunut taloudellinen 
puoli. Yhden miljoonan 
kuutiometrin hakkuun 
vaikutus kansantalouden 
arvonlisään on Luonnon-
varakeskuksen mukaan 
242 miljoonaa euroa. Vas-
taavasti yhden miljoo-
nan kuutiometrin kasvun 
(hiilinielun) lisääminen 
esimerkiksi lannoitus-
ta kasvattamalla maksai-
si vain 20 miljoonaa euroa. 
Näitäkin lukuja on syytä 
pohtia, kun keskustellaan 
hakkuiden lisäämisestä ja 
hiilinielujen kasvattami-
sesta.

Mikko Tiirola 
Metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja,  
MTK r.y. 
Petäjävesi

” Puuston määrä on 
lisääntynyt elinaikanani niin 

paljon, että jos nykyinen puusto 
kasattaisiin vastaavasti, 

olisi pinon korkeus jo 31 metriä 
maapallon ympäri.
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MetsäSanoma uutiset

Haukipudas-Onkamonselän 
yhteismetsä

Tilusjärjestely
Maanomistajien kiinnostus-
ta ja yhteismetsän perus-
tamiseen Onkamonselässä 
kyseltiin ensimmäisen ker-
ran v. 2008. Uusjaon loppu-
kokous oli 17. 7. 2018. Aikaa 
meni siis kymmenen vuot-
ta.      Ennen ja jälkeen kart-
taa katsomalla voi kuvitella, 
kuinka iso työ tilusjärjestely 
kaikkinensa oli. Muutaman 
kymmenen metrin levyiset 
ja kymmenien kilometrien 
pituiset sarat saatiin muut-
tumaan paremmiksi kuvi-
oiksi. Metsäkeskuksen ja 
Metsänhoitoyhdistyksen 
yhteistyönä kaikki palstat 
arvioitiin. Maanmittaus-
laitos aloitti mittavan työn 
kuvioiden parantamiseksi. 
Tehtiin alustava jakosuun-
nitelma, josta saadun pa-
lautteen mukaan vähitellen 
syntyi lopullinen jakoehdo-
tus. Tietysti joku valituskin 
aikataulua viivytti. Nyt se 
on sitten valmis ja uudet ra-
jat näkyvät kartoissa.

Yhteismetsä
Yhteismetsä perustettiin 
toimituksen alussa ja oli 
osapuolena uusjaossa. Se 
muodostui 74: stä osakas-
tilasta ja kokonaispinta-ala 
on 1721 ha, josta kasvullis-
ta metsämaata vähän yli tu-
hat hehtaaria. On iso etu 
saada perustaa yhteismet-
sä tilusjärjestelyn yhtey-
dessä, jolloin saadaan isoja 
yhtenäisiä kuvioita ja suu-
ruuden edut paremmin 
käyttöön. Meille palstoja 
jäi 16, joista suurin yli tuhat 
hehtaaria.

Hakkuu- ja hoitotöitä
Alueella on runsaasti räste-
jä hakkuu- ja hoitotöissä jo 
pitkästä toimitusajasta joh-
tuen. Näitä on pyritty aloit-
tamaan reippaasti. Hakkuut 
ovat laajempia kuin täl-
lä alueella on totuttu ja 
herättävät vähän huomio-
ta. Sirpaleista kuviokokoa 
pyritään myös hakkuilla 
parantamaan. Yhteismet-

Tilusärjestelyillä muuttui Onkamon seutu olennaisesti metsätalouden kannalta.

sää on sääntöjen mukaan 
hoidettava kestävästi ja 
suunnitelman mukaan. 
Hakkuusuunnite on vähän 
yli 3000 m3 vuodessa. Meil-
lä on vankka yhteistyö Met-
sähoitoyhdistyksen kanssa.

Taimikonhoitorästejä on 
myös pyritty hoitamaan 
voimakkaasti. Raivaussaha-
miehet ovat käyneet läpi jo 
n. 80 ha.

Hallinto
Meidän yhteismetsän sään-
töjen mukaan ylin päättävä 
elin, osakaskunnan kokous 
on kerran vuodessa. Toi-
mintaa hoitaa nelijäseninen 
hoitokunta. Jäseninä ovat 
Erkki Torvela pj. Heikki 
Aarnipuro vpj. Eija Ollila ja 
Esa Nikkinen. Näistä Heik-
ki on eläkkeellä oleva met-
säammattilainen, joka on 
tällä alueella toiminut vuo-
sikymmeniä ja tuntee met-
sät ja metsäihmiset. Hän on 
ottanut metsäpuolen kiitet-
tävästi haltuunsa. Siksi roh-
kenenkin sanoa, että meillä 

on hyvin hoidettu yhteis-
metsä.

Haluatko mukaan
Käytännön syiden takia 
hoitokunta on linjannut, 
että uusia osakkaita ei oteta 
koko ajan. Nyt meillä on joi-
takin kiinnostuneita, joiden 
kanssa neuvottelut aloite-
taan lähiaikoina. Jos mietit 
metsäpalstasi tulevaisuutta, 
kannattaa yhteismetsä ottaa 
huomioon vaihtoehtona. 

Silloin sinun ei tarvitse vält-
tämättä itse tehdä mitään. 
Metsäsi ovat silti hoidossa 
ja ylijäämä jaetaan osakas-
ten kokouksen päätöksen 
mukaisesti. Yhteismetsä 
maksaa veronkin, joten tilil-
le tuleva on verotonta kuin 
lottovoitto. Yhteismetsä ei 
ole sinun vaihtoehto, jos 
haluat työskennellä tai sei-
soa omistajana metsässäsi. 
Silloin toivotan sinulle me-
nestystä aktiivisena met-

sänomistajana.
Jos kiinnostut, ota yh-

teyttä loppuvuoden aikana. 
Tarvitset yhtenevän metsä-
arvion. Liitymiskustannuk-
set hoitaa valtio.

Erkki Torvela
Hoitokunnan pj
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Urheiluagentti

Mhy kummiurheilijan terveiset

Rapakon takaa
Toukokuun tulokas-
sopimus St Louis 
Bluesin kanssa kään-
si jääkiekkoilija Niko 
Mikkolan katseet 
valtameren toiselle 
puolen Yhdysvaltain 
osavaltioon. SM Liiga 
saa hetkeksi väistyä 
ja uudet haasteet 
odottivat

Heinäkuu oli fysiikkatree-
nien aikaa. Kiiminkiläinen 
Niko Mikkola treenasi mm. 
Tamperelaisten Nhl vara-
uksien kanssa yksityistä fy-
siikkaharjoitusta Hämeen 
maisemissa. Lähtö St Loui-
sin oli edessä elokuussa, kun 
tulokkaitten turnaus trai-
ning camp aloitti pelit NHL 
joukkueiden kohtaamisen 
Travence Cityssä. Turnauk-
sen jälkeen lennot ohjautu-
vat takaisin St Lousiin, jossa 
alkoivat harjoitusleirit har-
joituspeleineen. 

Niko osallistui puoliin ot-
teluihin ja oli valmiudessa 
jokaiseen otteluun. Pakkika-
lusto ja hyökkääjäkalusto oli 
leirin alkuhetkillä verrattain 
suuri. Lähes puolet putosi 

Texas
San Antonio on Yhdysval-
tain Texasin osavaltiossa 
sijaitseva kaupunki. Siel-
lä oli 1 327 407 asukasta 
vuonna 2010, ja se oli Yh-
dysvaltain seitsemännek-
si suurin kaupunki. San 
Antonio sijaitsee Texasin 
eteläisissä keskiosissa, ja 
sen pinta-ala on 1 208,83 
neliökilometriä. Wikipe-
dia
Korkeus: 198 m
Perustettu: 1718
Väkiluku: 1,512 miljoonaa 
(2017)
Sää: 26 °C, tuulensuun-
ta etelä, tuulennopeus 7 
m/s, ilmankosteus 71 %

San Antonion sinfo-
niaorkesterinMajestic 
Theatren
San Antonion suurin esit-
tävän taiteen ryhmä on 
San Antonion sinfonia-
orkesteri. Kaupungissa 
on myös useita ammatti-
maisia teatteriseurueita.
[27] Merkittävin teatteri-
rakennus on vuonna 1929 
valmistunut ja historialli-
seksi maamerkiksi valit-
tu Majestic Theatre.[28] 
Kaupungissa on myös 
San Antonion taidemu-
seo, joka on Yhdysvaltain 
lounaisosien suurimpia. 
Siellä on merkittävä lati-
nalaisen Amerikan taiteen 
kokoelma.[6] 

Vaikka San Antonion 
taide-elämäkin on vilkas-
ta, niin kaupunki on silti 
tunnetumpi monista ang-
lo-espanjalaista perinnet-
tä juhlivista tapahtumista. 
Huhtikuun puolivälissä 
on 10 päivää kestävä Fies-
ta San Antonio, jonka ai-
kana on yli 150 yksittäistä 
tapahtumaa, jotka kes-

kittyvät kaupungin gast-
ronomiseen ja etniseen 
historiaan. Fiesta kerää 
vuosittain noin 3,5 miljoo-
naa ihmistä.[6] 

San Antioniossa pelaa 
sekä NBA:ssa pelaava San 
Antonio Spurs että nais-
ten NBA:ssa pelaava San 
Antonio Silver Stars.[29] 
Spurs on voittanut histo-
riansa aikana viisi NBA-
mestaruutta.[30] Spurs ja 
Silver Stars pelaavat ko-
tiottelunsa AT&T Cen-
terissä, jossa pelaa myös 
jääkiekon AHL-joukkue 
San Antonio Rampage. 
Kaupungissa on lisäk-
si baseballin farmisarjan 
San Antonio Missions.
[29] Kaupungissa pela-
taan myös vuosittain gol-
fin PGA Tourille kuuluva 
Valero Texas Open.

Elokuussa Mikkola  
pelaamassa NHL 
Alumnien tähdet 
tapahtumassa  
Raumalla
Liekö koskaan näin suur-
ten julkkiksen sekaan 
pääsee pelaamaan. Mutta 
nyt pääsi. Nikon puolus-
tajakaverit tapahtumas-
sa tuntevat sellaiset nimet 
kuten Reijo Ruotsalainen, 
Kimmo Timonen, Jyrki 
Lumme, Teppo Nummi-
nen. Kiekkoa eteenpäin 
toimitettiin pelaajille; Pat-
rik Laine, Tuomo ruu-
tu, Aleksander Barkov, 
Leo Komarov, Teuvo Te-
räväinen, Jere Lehtinen, 
Ville Nieminen, Marko 
Jantunen, Esa Tikkanen 
, Jari Kurri sekä Teemu 
selänne. Hienoa päättää 
elokuun harjoituskausi 
Suomessa tällaisessa seu-
rueessa.

leirityksen aikana, joka kesti 
puolitoista kuukautta. Jalka 
oven välissä pelaavaan ko-
koonpanoon eli pitkää.

Kun NHL virallises-
ti alkoi, oli Mikkola vielä St 
Louisin pelaavassa kokoon-
panossa. Sitten eteen ilman 
ennakkokaavailuja tupsah-
ti waiver kauppa toisesta 
seurasta ja pakkeja oli tar-
jolla rosteriin yhdeksän. Kat-
somossa ei pelaaja kehity ja 

matka 1400 km etelään Tek-
sasin osavaltioon San Anto-
nioon alkoi.

Sarjatasoja  
Pohjois-Amerikassa  
on paljon 
Paikkaa tavoittelee NHL seu-
roihin satoja sopimuspelaajia 
sekä varattuja pelaajia. NHL 
sarja tuottaa pelaajia edus-
tukseensa mm AHL:n kaut-

ta. Sarja vilisee ykkös- ja 
kakkoskierroksen varauksia 
sekä vanhempia pelaajakon-
kareita. Muita alempia sarjata-
soja ovat ECHL, USHL, OHL 
ja QMJhL. Eli sarjatasoa ja pe-
laajamääriä Pohjois-Amerikan 
jääkiekkosarjoissa on useim-
milla eri sarjatasoilla. Ota 
näistä sitten kaikista selvää.

Timo Mikkola 
MetsäSanoma

Ja missä  
pelaa nyt?

AHL pelaajan arkipäivää
- Pelejä on paljon, mat-
kareissut kestävät usei-
ta päiviä, usein yli viikon, 
kun taas palaamme San 
Antoniin. Tuleehan täs-
sä jenkkimaata katsottua 
ja kuitenkin tahti on ver-
rattain kiivas. –” Suomes-

sa treenataan enemmän ja 
pelataan vähemmän, sel-
ventää Mikkola. Välillä 
kuljetaan bussilla ja välillä 
lennetään. Välimatkat ovat 
mitä ovat.

- Ihan ookoo reissu taas. 
Turpiin tuli lopputulok-

sessa ja välillä taas voitto-
jakin tulee. Reissussa tulee 
oltua melko paljon, ja tun-
tuu että paremmin pääsee 
tuohon peliin kiinni. Vä-
lillä tuntuu, että vois pela-
ta enemmänkin, tosin välil 
menee huruun kyl noihin 

kotseihin, komppaa Niko.
- Itse pelaaminen täällä 

jenkeissä on nopeampaa ja 
tempo näkyy selvästi. Elä-
mä pyörii nyt vaan lätkän 
parissa ja töissähän tääl-
lä ollaan. Kuitenkin olen 
saanut peliaikaa yli 20 mi-

nuuttia per ottelu, vaikka 
tosin Suomen SM liigassa 
peliminuutteja kertyikin 
enemmän. Hissiliike NHL 
ja AHL on päivittäistä. 
Muuttujia on paljon. Pitää 
vaan olla valmis, jos kutsu 
ylös käy ja NHL debyyt-

ti osuu kohdalle. Silloin 
kai se yksi steppi on otet-
tu uralla, jota pikkupoika-
sena Kiimingin Purontien 
maisemissa haaveilin, 
päättää Mikkola.
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Mitä polkujuoksua?
Urheilijat ja kuntoilijat 
ovat iän kaikkisesti liikku-
neet ja kuntoilleet maasto-
ja polkuja juosten. Viime 
vuosien aikana on ruvettu 
järjestämään polkujuoksuja 
osin kilpailua osin kuntoi-
lutapahtumina. Osanotta-
jia tapahtumat vetävät jopa 
tuhansia yhteen tapahtu-
maan. Jos sama tapahtuma 
markkinoitaisiin juoksukil-

pailuna, paikalle tulisi juok-
semaan vain murto-osa 
osallistujia.

Heinäkuun puolen vä-
lin seutuvilla juostiin tällai-
nen polkujuoksutapahtuma 
Ylläs-Pallas alueella. Ta-
pahtumaan osallistui toista 
tuhatta juoksijaa, mukana 
tapahtumaan osallistui alu-
eeltamme useita metsän-
omistajia, urakoitsijoita ja 

toimihenkilöitä. Juoksu-
matkoina tapahtumassa oli 
30 – 130 kilometriin. Aikaa 
osallistujilta kuluit 5 tun-
nista aina 36 tuntiin. Mai-
semat tapahtumassa olivat 
Suomen tasolla ykkösluok-
kaa, kulkivathan reitit aina 
Ylläkseltä Pallaksen kautta 
Hettaan asti. 

Tapahtuman pisim-
mälle juoksumatkalle 

130 kilometriä osallistui 
mm. Ylikiiminigssä met-
sää omistava 4 kertainen 
suunnistuksen MM-mita-
listi Keijo Parkkinen. Kei-
jollahan on jo ikää reilusti 
yli 50- vuotta, joten matka 
oli mestarillekin aika kova, 
nuoruus vuosina oli toisin. 
Lyhyemmälle matkalle 56 
kilometriä metsänomistajia 
oli sitten jo runsaasti muka-

na. Mutta mikä saa harras-
tajat liikkeelle? Suurin osa 
kokee tapahtuman haastee-
na ja tapahtuman jälkeiseen 
nautintoon, että tulipa tuo-
kin tehtyä. Osa juoksee sen 
yllytyksestä ja toiset hullut 
ison veikan innoittamana.

Tällaisen pitkäkestoisen 
tapahtuman aikana kerke-
ää tulla mieleen monenlai-
sia ajatuksia. Väliin mieli 

on iloinen ja ajoittain tulee 
mieleen, että kaikkeen sitä 
tuli ryhdyttyä. Jotta saa-
daan mielikuvia ajatuksis-
ta juoksun aikana, kertovat 
Keijo Parkkinen ja ylipai-
noinen toimihenkilö Juhani 
Heikkinen muistikuvia ta-
pahtumasta.  

Urheiluagentti

Nuts Ylläs-Pallas 134 km 13.7-14.7.2018 Keijon tuntemukset:
Lähtö pe 13.7.2018  
klo 18 Iso-Ylläs:
Lähtöhetkellä olo levollinen, 
ei juuri jännitä, olen harjoi-
tellut hyvin ja suoritusta on 
suunniteltu huolellisesti. 
Toki mielessä käy pitääkö sa-
nonta ”hyvin suunniteltu on 

aikataulua, huolto näytti toi-
mivan. Koiratutka oli men-
nyt pimeäksi, mutta sekin 
saatiin korjattua huollon ai-
kana.

Huolto 3 Pahtavuoma  
n. klo 01.00 (44 km)
Peurakaltion huollon jäl-
keen matka taittui muka-
vasti. Äkäskerolla upea 
keskiyönaurinko paistoi 
pohjoisesta vastaan – hieno 
tunnelma! Pahtavuomassa 
ei omia huoltojoukkoja ollut 
kannustamassa, mutta oma 
olo sai vahvistusta, kun näki 
kyytiä odottavia keskeyttä-
jiä.

Huolto 4 Rauhala  
klo 02.40 (56 km)
Noin 50 km kohdalla al-
koi vatsassa tuntua pistos-
ta hölkätessä, päätin kävellä 
ja toivoa sen menevän ohi. 
Rauhalassa omat huolto-
joukot taas paikalla: juok-
sivat ja pyöräilivät rinnalla 
tiepätkän ja tarjosivat liha-
keittoa ja täydennystä ener-
giavarastoon. Erityisen 
hyvältä tuntui, että omat 
tyttäret jaksoivat olla niin 
tolkkuja keskellä yötä. Yön 
viiletessä laitoin pitkähihai-
sen paidan päälle. Rauhalan 
jälkeen oli pitkästi yksinäis-
tä taivaltamista, oli vain pa-
kotettava itsensä etenemään 

varhaisessa aamuyössä, on-
neksi ei sentään nukuta: ei 
kuitenkaan viitsi näin van-
haa tuttua miestä kiusata sen 
enempää – kävelen. Kanssa-
kävelijänä belgialainen mies 
(kansallisuus selvisi vasta 
tulosluettelosta), jonka kans-
sa ei yhteistä kieltä löytynyt, 
mutta piti yllä hyvää vauh-
tia ylämäessä koti Pallasta. 
Välillä tuntui pientä nälkää, 
olisi pitänyt syödä enemmän 
lihakeittoa tytöiltä.

Huolto 5 Pallas  
klo 06.30 (77 km)
Huoltoteltassa paljon is-
tuskelijoita. Itse päätin olla 
istumatta, jotta vältyn ”tön-
kittymiseltä”. Oma huolto-
kin toimii edelleen: päätän 
mennä maaliin asti jo senkin 
vuoksi, että tytöt ja kaverit 
ovat jaksaneet huoltaa niin 
hienosti koko yön! Aikatau-
lusta olen jo reilusti edellä, 
joten matka jatkuu.

Huolto 6 Hannukuru  
klo 12.01 (102 km)
Taipaleella Pallakselta Han-
nukuruun on hienoja maise-
mia, mutta nyt nekään eivät 
juuri innostaneet. Kaikki fo-
kus on etenemisessä ja aja-
tuksessa, että tämä joskus 
loppuisi. Montellin majalla 
kaverit vielä tsemppaamas-
sa. Välillä muistelin kah-

den vuoden takaista 55 km:n 
reittiä: silloin polku oli suu-
rimmaksi osin kuravelliä, 
nyt kengät eivät kastuneet 
ollenkaan! Laskeskelin aika-
taulua ja totesin, että kävel-
lenkin ehdin alle 24 tunnissa 
maaliin, joten en edes yritä 
juosta.

Huolto 7 Pyhäkero  
n. klo 15.30 (124 km)
Viimeinen huolto. Ennak-
kotiedoista poiketen huol-
to ei ollutkaan Pyhäkeron 
kämpällä, vaan metsäauto-
tien päässä. Reitin tylsin pät-
kä: pelkkää tietä. Ei auttanut 
muu kuin laittaa aivot narik-
kaan ja edetä askel kerral-
laan kohti maalia. Onneksi 
omat kannustusjoukot tuli-
vat asfalttipätkällä vastaan, 
se lyhensi viimeistä taistelu-
pätkää huomattavasti.

Maali Hetan koulukes-
kus klo 17.30 (134 km)
Tein sen, pääsin maaliin! 
– jokohan tämä viiden-
kympin villitys nyt on ohi? 
Kädet turvoksissa, sormet 
kuin nippu keitettyjä nakke-
ja. Huoltojoukot saattelevat 
pesulle, syömään ja lepää-
mään kavereiden sohvalle – 
siinä toipuessa Piia ja Jussi 
tekevät omaa taivallustaan 
Pallakselta Hettaan, täysin 
minun tietämättäni.Matkaa yli puolet takan Keijoa vielä naurattaa.

puoleksi tehty” sittenkään 
paikkaansa. Lähtöhetkellä 
lämpömittari näyttää +26 ja 
ensimmäinen nousu Ylläk-
sen päälle tuntuu kuin kä-
velisi kiuaskivillä. Ylläksen 
päältä horisontissa näkyy 
Pallas – näyttääpä se olevan 
kaukana! 

Huolto 1 Kellokas  
klo 19.06 (7 km):
Ylläksen päältä alas varovai-
sesti ja etureisiä säästellen. 
Huollossa juuri aikataulun 
mukaisesti, vaikkakin va-
rovaisen etenemisen vuok-
si alamäessä meni ainakin 
30 juoksijaa ohi! Huollon 
jälkeen vielä muutama ki-
lometri helppoa alamäkeä 
ja tasaista ennen Pirunku-
run nousua – se tuntuu aina 
kuin kiipeäisi katolle (nyt pi-
tää vain jaksaa aika pitkään 
sen lisäksi). Tahkokurua ja 
Nilivaaraa lasketellessa alas 
reidet tuntuivat tukkoisil-
ta, vaikka olin aloittanut va-
rovaisesti. Kannustusjoukot 
olivat vielä Karilassa tsemp-
paamassa – olivat Laura-
tyttären johdolla laatineet 
oikein tsemppikoreografian 
ja siitä sainkin virtaa edetä 
kohti seuraavaa huoltoa.

Huolto 2 Peurakaltio  
klo 22.23 (31 km)
Kukaksen päällä sain nau-
tiskella luonnon taiteesta: 
Lainio- ja Pyhätunturien vä-
lisessä solassa oli upea sa-
teenkaari, sellaista pääsee 
harvoin ihailemaan. Kota-
majan jälkeen hölkkä tuntui 
hyvälle, maltti piti muistaa 
säilyttää ja kävellä kaikki 
ylämäet. Peurakaltion huol-
lossa 10-15 minuuttia edellä 

Lähdöstä heti nousu tunturille.
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Urheiluagentti

Juhanin 
tuntemukset 
Pallas-Hetta
Lähtö Pallashotellilta: 
Kaikkeen sitä tulee läh-
dettyä, veikka oli riittävän 
suuri, 1000 euroa. Nyt läh-
ti porukka liikkeelle, nousu 
heti tunturin päälle, kävel-
len, miksei juosta?

Montellinmaja (reilu 2 
tuntia juostu):
Kantapää vaurioitui kivi-
kossa. Olo karmea mutta 
huollosta saatu lihaliemi pe-
lasti, suolan uupelo oli todel-
la kova. 

Hannukuru, puolimatka 
27 kilometriä: 
Ensimmäinen virallinen 
huoltopaikka. Päkiöihin tul-
lut isot rakot, ei tiedä miten 
astua, joka askeleella käy ki-
peää. Kun vielä vasen kan-
tapääkin tuntuu aina vaan 
pahemmalta, loukkaantu-
misen takia, käy mieles-
sä häivähdys kotisängystä. 
Kävellä jaksaa hyvin mutta 

juoksu vastenmieliseltä.

Pyhäkero, reilut 40 km 
taivallettu: 
Viimeinen tunturihuippu 
saavutettu, maaliin alamä-
keä ja tasaista ikävää tietä. 
Juoma loppuu, vielä huol-
toon 5 kilometriä, janottaa 
perhanasti, tämäkin vielä.

Viimeinen huolto:
Maaliin reilut 10 kilomet-
riä, tietä, tosi vastenmielistä. 
Miten Parkkisen Piia jaksaa, 
piru se jättää mut, paskat tai-
dan naisille hävitä (taas).

Maali: 
Mä tein sen, paikat kipeä-
nä, ei tahdo pystyä edes kä-
velemään. Mutta oon mä 
kova jätkä, ensi vuonna tree-
naan, eipä Piia enää mua sil-
loin voita, ei taatusti. Kiitos 
Piialle, kun antoi hyvät oh-
jeet ja kesti mua lähes koko 
matkan.

Keijo tulossa maaliin, hieman totisempi ilme.

Piia Parkkinen, Juhani Heikkinen ja Hannu Koistinaho hetki ennen lähtöä.
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Kolumni

 Luonnonmuotoista avohakkuuta Kittiläläiseen tapaan.

Yhdeksänkymmen luvul-
la, jopa vuosituhannen vaih-
teen jälkeen kysymys oli 
arkipäivää. Kaikkia metsiä 
ei saanut uudistaa, eli kar-
keasti mediapellenä sanottu-
na” avohakata”. Oli säädetty 
50-luvulla ns. metsälait, jotka 
määrittelivät päätehakkuun 
uudistamisrajat. Kritee-
reinä olivat kasvupaikan 
iän määrittelyt sekä puus-
ton järeyden määritelmät. 
Simppeli homma. Eivät pai-
kallislehdet, eivätkä keltai-
nen lehdistö rummuttaneet 
metsänomistajaa kohdistu-
via vääryyksiä omaisuuden 
hoidon rajoittamisesta. Ku-
kaan ei marissut. Puuta ha-
kattiin ja myytiin. Ihmiset 
saivat työtä ja toimeentuloa. 
Jotkut saivat leimikoistaan 
puunmyyntituloa.

Sota avohakkuita  
vastaan
Nyt on alkanut sota avohak-
kuita vastaan. 80- luvulla 
metsuri Maukka Perusjätkä 
lauloi vastaavasti moottori-
saha kädessään, tosin ilman 
ketjua; ”Sota, sotaa apati-
aa vastaan! Siinä vissiin on 
pieni ero, mutta taka-aja-
tus sama. Ympäristöjärjes-
töt aloittivat sodan apatiaa,” 
eikun” avohakkuita vastaan 
eduskunnalle tehtävän alle-
kirjoituskampanjallaan Met-
sähallituksen avohakkuiden 
kieltämiseksi. Tarvittavat al-
lekirjoitukset on jo kerätty, 
joten asia kansalaisaloittee-
na menee aikanaan edus-
kunnan käsittelyyn. Aika 
näyttää, mikä lopputulos on. 
Veikkaan, että ei mene läpi, 
vielä. Muistaakseni vihreät 
eivät (vielä) ole hallituspuo-
lueena.

Kävi sitten miten kävi. 
Tämä ei jää tähän. Seuraa-
vaksi hesalainen Perusjätkä, 
”eikun” ympäristöaktiivit 
tekevät kansalaisaloitteen 
avohakkuiden kieltämisen 
turvemailla, eli soilla. Ojitta-
mattomilla soilla ei ole, mitä 
hakata, mutta ojitetuilla soil-
la sitä matskua kyllä riittää. 
Yli puolet Suomen soista on 
ojitettu, ja varsinkin poh-
jois-pohjanmaan metsä-
pinta-alasta sen osuus on 
merkittävä.

Ei tämä lopu tähän. 
Maukka laulaa, tai siis, ”ei-
kun” nämä aktivistit, että 
asutusta lähempänä kym-

- Joko saa avohakata?
menen kilometrin säteellä ei 
saa ”avohakata”! Painetta is-
ketään kunnan kaavoituk-
seen ja osa herkkähipiäisistä 
kuntapolitiikoista menee tä-
hän ansaan. Virkamiehet ei-
vät uskalla vastustaa, ”ettei 
tule virkavirheitä!”

Kaiken taustalla on; kiel-
letään kaikki avohakkuu 
metsänomistajien keskuu-
dessa. Media myllyttää ja 
hioo ja höylää, kuten Rauli 
B aikoinaan melkein lauloi,  
mielipiteitä  illuusio kuvi-
neen, metsänomistajat usko-
vat… uskovat ken uskovat…

Avohakkuu on  
ilmastoteko, tietyin 
edellytyksin
Suomalaiselle metsänomis-
tajalle voi reilusti nostaa 
hattua. Metsänomistajat 
Suomessa voivat olla ylpei-
tä osaamisestaan: talousmet-
sätalous on äärimmäisen 
hyvä ilmastoteko, kun jopa 
samalla huolehditaan moni-
muotoisuudesta. Hakkuuta 
vaan vanha yli sata vuotias 
kuusikko tai männikkö, joka 
on vain ja ainoastaan hii-
len päästöongelma, ei sito-
ja.  Mutta se ei riitä. Muista 
hakkuun jälkeinen uudista-
mistyö. Maanmuokkaus ja 
metsänviljely. Se ei ole kal-
lis investointi, mutta se tuo 
nopealla aikataululla hii-
len sidonnan ympäristö-
asioita ajatellen. Taimikko 
syntyy muutamassa vuo-
dessa. Hakkuutuloa ker-
tyy uudistamishakkuusta 
(avohakkuu) moninkertai-
sesti, kuin vastaavasti sitä 
edelleen harvennetaan va-
jaatuottoisemmaksi jonkun 
epäymmärrettävän jatku-
van kasvatuksen metodeil-
la, jota eivät edes media tai 
politiikan parissa toimivat 
populistit lainkaan ymmär-
rä. Investointi hiilinieluun 
puukaupan tulosta on paras-
ta ilmastonhoitoa ja kestävää 
kehitystä.

En arvosta metsänomis-
tajia, joka ”avohakkaa” 
kohteensa, ja jättää uudis-
tamistyöt tekemättä. Ny-
kyinen metsälaki on torso, 
TORSO, isolla Iiillä, ”eikun” 
Teellä! Näitä esimerkkejä 
löytyy joka pitäjästä ja maa-
kunnista. Taustalla on usein 
vain pelkkä maksimaalinen 
puukauppa tulo, ilman tar-
koitustakaan hoitaa uudista-
misvelvoitteita. Toki löytyy 
tapauksia, kun ”tuttu” ura-
koitsija hakkasi metsän, 
ja jälkitöistä ei ole sovit-
tu kenenkään kanssa. Myös 
löytyy toisenlaisiakin tapa-
uksia, jossa uudistamistyöt 
syystä tai toisesta on laimin-

lyöty. Tarinoita riittää.

Media muokkaa ja ohjaa
Tutkimuksia ja mielipiteitä 
puolesta ja vastaan avohak-
kuita ajatellen on tehty iät 
ja ajat. Eri asia on se, kuka 
ja mikä taho kyselyjä tekee. 
Viimeisin versio, jonka lu-
kaisin, että enemmistä kan-
nattaa avohakkuita, mutta 
vastustuksen osuus on luok-
kaa 25 %. Lisäksi ne iän-
ikuiset ”tollot” EN OSAA 
SANOA, ja välimaaston 
”peuharit” vääristävät uuti-
sointi sen mukaan, kumman 
kanna puolelle ne kirjataan. 
” Suhtaudun varauksella” 
on hyvä vastaus, jos ei tie-
dä avokakkuun kaikkia nä-
kökulmia. Kantoraha tulo, 
ilmastoteko, uuden puusu-
kupolven kasvuun laiton 
jne.

Törkeimpinä ääri-ilmiöi-
nä pidän järjestetyt tapah-
tumat esim. kirkon tiloihin, 
jossa jopa itkettiin hakkui-
ta vastaan. Tämä on jo mau-
tonta sotkea kirkko mukaan 
avohakkuiden vastustus-
kampanjaan. Muistaakseni 
periaate oli niin, että” Jos yh-
teiskunta jakaa leivän, niin 
kirkko ei ainakaan ota kan-
taa…. Kirkko saattaa olla 
tilaisuuksissa täysin sijais-
kärsijä, ilman minkäänlaista 
kannanottoa.

Lopuksi
Metsäasioissa on monen-
laista neuvojaa ja kadun 
taaplaajaa. Joillakin on ko-
kemusta, joillakin vain kerta 
kaikkiaan ei mitään. Joilla-
kin on tietoa enemmän, joil-
lain vähemmän. Mutta jos 
vielä palaamme aiheeseen 
”Joko saa avohakata?”, niin 
saa.! Laki ei kiellä, vielä. En-
nen se paikoin kielsi.

Kun virheitä tulee, ja vir-
heisiin pitää tottua työelä-
mässä, lienee muistaa se, 
että virheitä sattuu jokaisel-
le. Arkkitehdin tekemät vir-
heet peitetään köynnöksillä, 
kokin tekemät kastikkeella 
ja lääkärin mullalla. Luonto 
korjaa metsän pienet käsitte-
lyvirheet nopeasti, ei suuria. 
”Avohakkuiden koot ovat 
nykyjään verrattain pieniä. 
”Osaran aukeiden ajat ovat 
jo kutakuinkin ohi. Avohak-
kaa metsänomistaja surutta!

P.S. Vielä kun saisi tuo ”ei-
kun” suomenkielen sa-
nakirjaan vahvistetuksi. 
Teenkö kansalaisaloitteen 
eduskunnalle?

Timo Mikkola
Metsäsanoma

Kysymys, joka herättää tunteita.  Kysymys, jonka tuskin esittää vih-
reitten puheenjohtaja. Kysymys, josta muotoilisi ”keltainen” leh-
distö; ”ei kait enää missään avohakata”? Kysymys, jonka esittää it-
senäinen, omalla järjellä varustettu metsänomistaja joko saa, ihan 
oikeesti?
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Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Mikko Koistinen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
044 579 6226

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Koistinen
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

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

 

Tulossa
0400 580 152

Johanna Piekkola
040 579 6225

Tulossa
0440 170 161 

Tulossa
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

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

Anne-Mari
Lehtosaari

050 326 2977

Johanna Piekkola
040 579 6225

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

Tulossa 
0400 580152 

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702
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Metsäasiantuntija

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

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

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Palax C700 Combi 
C700 

Combi 
Hinta alk.

4750,-
(alv 0 %)

HANKKIJALTA PUUNKÄSITTELYYN

LYÖMÄTÖN SUORAN 
KAUPAN SYYSTARJOUS!
PALMS 3.65 -KUORMAIN 

+ PALMS 8S 
-METSÄPERÄVAUNU 

HINTA YHTEENSÄ:

9 990,-
ALV 0 % + TOIMITUSKULUT.

(PALMS3658S) KAMPANJA 
VOIMASSA 31.12.2018 SAAKKA. 

HUOM. TARJOUSVAUNU  
3 KARIKKAPARILLA.

MYYNTI: 
ESA PULSKA P. 010 76 84821, KEMPELE
JOUKO LOTVONEN P. 010 76 84915, KAJAANI
KAUKO PALOJÄRVI 
P. 010 76 84924, KEMINMAA

TURTI-SET OY

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

• Harvennushakkuut ja  
  ajotyöt kokonaisurakointina 
• Linkoukset ym. lumityöt 
• Kaivinkonetyöt 
• Ym. alaan kuuluvat työt 
• Maton- ja poppanan kuteet
• LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun  
  ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit


