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Pääkirjoitukset
Puukauppa

Alkanutta vuotta on varjostanut metsärinta-
malla ainakin puukauppa ja sen toimivuus 
tai pitäisikö sanoa toimimattomuus. Viime 
vuoden loppua kohden tukin hinta kääntyi 
laskuun ja ostohalukkuus lopahti metsäyh-
tiöiden toimesta. Tarjontaa sen sijaan riitti, 
mutta kauppoja syntyi verrattain verkkai-
seen tahtiin tai ei enää laisinkaan.

Ongelmaksi muodostui jäl-
leen edellisvuosien tal-
vileimikoiden rästit sekä 
tukkipuun ylitarjonta tilanne 
silloin, kun tukin sahaus al-
koi kannattavuudeltaan hei-
ketä. Varsinkin mäntysahaus 
kääntyi ja alkoi sahojen mit-
takaavassa olla kannattama-
tonta. Kuusitukki sentään toi 
alkuvuoteen pientä lohtua 
kiitos Kiinan markkinat ja 
niin pienet markkinaraot löy-
tyivät niin raakapuulle kuin 
vientilankulle.

Kuitupuu edelleen laahaa 
hinnaltaan kolmikymmen-
vuoden takaisilla hintata-
soilla ja markkinoilla ainakin 
pohjoisessa Suomessa sitä on 
yllin kyllin ostettuna.

Kummastuttaa  
metsäteollisuuden  
huoli raakapuun  
saatavuudesta
Ikuinen narina siitä, riittääkö 
raaka-aine nykyisille ja uusil-
le tehdasinvestoinnille voisi jo 
pikkuhiljaa lopettaa. Samal-
la kun metsäteollisuuden 
etujärjestö tuskailee lehtien 

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma

palstoilla puun saatavuudes-
ta ja riittävyydestä, vastaile-
vat alaportaan ns. ostomiehet 
tai millä nimellä niitä nyt 
enää voisi kutsua, että ” ei voi 
ostaa”. Ei ole kiintiöitä. Medi-
aa ohjataan liikaa harhaan ja 
tarkoitusperäisesti luodaan 
hieman sekava kuva puu-
markkinoille. Kurjuuttahan 
se on jos myyjä ei saa myytyä 
kauppaamiaan puita ja osta-
ja painaa ylitarjontatilanteen 
voimin ”keskialueen trapin” 
ja sitä kautta hinnan alas.

Synkistä talousluvuista 
huolimatta sellun ja karton-
gin teko kannattaa erinomai-
sesti. Maksukykyä puusta 
kuitenkin on, mutta onko 
halua? Liiketoiminnan tu-
lokset puhuvat karua kieltä, 
sijoitetun pääoman tuotto on 
erinomainen tähän talousti-
lanteeseen heijastaen.

Loppuvuoden kuuma pu-
heenaihe oli tukin latvaläpi-
mitan nosto. Vaihtoehtoisesti 
sahurit hakivat sympatiaan 
alle 20 sentin tukin hinnan 
laskua sahausarvon mukai-
sesti. Erikoista tilanteesta oli 
se, että lähes samaan aikaan 

kaikilla sahoilla oli asia sa-
manaikaisesti esillä. Tästä aja-
tuksesta älähti aivan oikein 
myös metsänomistajia edus-
tava MTK metsäosasto. Vielä 
ratkaisemattomat kartellioi-
keudenkäynnit ovat vielä kes-
ken, joten aihe on arka, jos 
asioista sovitaan yhteen hii-
leen puhaltaen. Kysymys ei 
ole nyt hinnassa, eli siitä mil-
lä hinnalla tukit ostetaan van 
siitä, mikä luokitellaan tukik-
si, mikä pikkutukiksi tai par-
ruksi ja loppu onkin sitten 
massapuuta kuiduttavalle 
teollisuudelle. Jos latvaltaan 
alle 20 senttisen rungon osa 
menee kuiduttavalle teolli-
suudelle, ei kuitupuusta ole 
jatkossakaan Suomessa pu-
laa. 

Palataanko  
takaisin kuorettomaan 
mittaan?
Kun puukaupassa on mui-
takin tekijöitä kuin hinta, on 
hyvä ottaa tarkasteluun myös 
puun mittaus. Aika-ajoin tör-
määmme kyselyihin ja tapa-
uksiin kun puukauppa on 
tehty niin kuitupuu- kuin tu-
kin osalta rajanaapuri Ruot-
siin. Ruotsissa puun mittaus 
on ns. kuoreton mittaus, jol-
loin puuerälle määritellään 
ns. kuorivähennys. Kuitu-
puulla se liikkuu 15 ja 25 %:n 
välillä. Siellä asia on mittaus-
laissa ja suomesta vietävä puu 
muutetaan kuorettomaan 
mittaan. Jos otetaan esimerk-
ki tämänhetkisestä kuitu-
puun tienvarsihinnasta niin 
sadan kuution erästä suo-

Kurjuuden Kuningas

Kemeralain uudistamisen 
jälkeen on syntynyt paljon 
mutkia matkaan. Esim. taimi-
konhoito sekä nuoren metsän 
hoitokohteille pitää tehdä en-
nakkosuunnitelma. Suunni-
telmien hyväksynnässä on 
ollut erittäin pitkiä viiveitä. 
Varsinaiseksi ongelmaksi on 
kuitenkin syntynyt tehtyjen 
töiden maksatukset. Ensim-
mäiset suunnitellut kohteet 
saatiin rahoituksen ja mak-
satusten piiriin vasta joulu-
tammikuun vaihteessa. Työt 
tehtiin esim. taimikonhoito-
kohteilla keväällä ja kesäl-
lä ja laskutukseen hankkeet 
pääsevät vasta vuodenvaih-
teen jälkeen. Metsänhoitoyh-
distykset ovat näin olleet 
pitkää pinnaa venyttäen ol-
leet rahoittajan roolissa, kos-
ka palkat ja urakointimaksut 
pitää maksaa sopimusten ja 
työehtojen mukaisesti. Toi-
vottavasti metsäkeskus saa 
pikaisesti purettu ”tallenus-

malainen puun myyjä saa 
tienvarressa 28 € :n hankin-
tahinnalla 2800 €. Jos puu 
myydään Ruotsiin, häipyy 
puusta rapiat 20 % eli 2800 
euroon pitäisi hintaa saada 
8€:n korotus, jotta samaan 
lopputulokseen päästäisiin. 
Näin ei tilanne valitettavasti 
ole. Ruotsin metsäteollisuus 
ei maksa sen kummempaa 
yksikköhintaa rajalla kuin 
Suomessa kuitupuusta mak-
setaan. Sama koskee myös 

tukkikauppaa, mutta ei niin 
voimakkaasti. Puu on vain 
pois pohjoisen Suomen puu-
kaupasta.

Jos sahateollisuus saa läpi 
latvaläpimitan noston tai 
vaihtoehtoisesti hinnan las-
kun, voi seuraavassa aallos-
sa olla myös tukin kuoreton 
mittaus. Taannoin metsä-
teollisuus oikein valitteli ja 
voivotteli sahateollisuuden 
kärsimystä, kun ne joutu-
vat maksamaan kuoresta tu-

kin hinnan, eivätkä saa siitä 
energiajakeena myytyä juuri-
kaan mitään. Miksei voivot-
telu kohdistunut laadultaan 
arvokkaaseen sahahakkee-
seen, josta sahat maksavat 
tukin hinnan ja ”jalostavat” 
haketuksella sen valmiiksi 
kuiduttavalle teollisuudelle? 
Kuituruuvikauppa elää niin 
kauan kun sahateollisuudes-
sa ei ole omia massateollisuus 
tuotantolaitoksia.

Metsänhoitoyhdistykset kemera-töiden rahoittajia
rästit” ja jatkossa toimintata-
pa olisi sujuvampaa.

Mutta ei mennyt talvi ja 
kevät kuten odotimme mene-
vän. Nyt törmäämme aikaan, 
jolloin uusia suunnitelmia ei 
voi edes lähettää suunnittelu-
ruuhkan takia.

Juurikäävän torjunnasta 
metsänomistajille lähes 
10 miljoonan euron 
lasku
Etelä-Suomessa juurikää-
vän torjunta on ollut jo 
pitkään arkea puunkorjuu-
työssä. Puunostaja tai puun-
korjuuyrittäjä laskuttaa työn 
metsänomistajalta ja met-
sänomistaja hakee työlle tu-
kea metsäkeskuksen kautta 
kemera- varoista. Nyt tilan-
ne on toinen. Juurikäävän 
torjunta tukimuotona lop-
pui, ja kulut siirtyvät tavalla 
tai toisella metsänomistajan 
maksettavaksi. Lisäksi tor-

junta-alue laajennettiin myös 
pohjoisemmaksi ja koskee 
myös lehtemme aluetta. 

Torjunta-ainetta tulee 
käyttää ns. kesähakkuissa 
toukokuun alusta marras-
kuun loppuun ja toiminta 
on kirjattu lakiin. Tämä aset-
taa uudet vaatimukset myös 
alueemme puunkorjuu-
urakoitsijoille, jolloin kel-
kasta tippuvat ne yrittäjät, 
jotka eivät omista kasvien-
suojelupassia ja eivätkä ole 
varustaneet koneitaan tor-
junta-aineruiskutusjärjestel-
millä. Puun myyjän tulee nyt 
entistä tarkemmin olla sel-
villä kuka vastaa lain rikko-
misesta ja kustannuksista ja 
niiden määristä. Tarkemmat 
tulkinnat tulevat voimaan jo 
tänä keväänä ja kysyä kan-
natta omasta metsänhoi-
toyhdistyksestä. Juurikäävän 
torjunta on metsätuholaisen 
torjuntatyötä, joka viime kä-
dessä kääntyy metsänomista-

jan onneksi metsäterveyden 
hyvinvointina.

Ja sitten katsaus  
lehtemme historiaan
Metsänhoitoyhdistyksen 
asiakaslehti ilmestyi ensi 
kertaa 2002 Metsäviesti ni-
mellä. Ensimmäisessä yh-
teislehdessä olivat mukana 
Muhoksen, Oulun Seudun, 
Haukiputaan ja Kiimingin 
metsänhoitoyhdistykset. En-
simmäisen julkaistun aviisin 
jälkeen mukaan pyysivät Iin, 
Ylikiimingin, Yli-Iin, Kuiva-
niemen ja Utajärven metsän-
hoitoyhdistykset. Kuvassa 
näkyvät silloiset metsänhoi-
toyhdistyksien toimihenki-
löt ja toiminta-alueet. Mutta 
aika muuttuu ja vain muu-
tos on pysyvää. Fuusioi-
tumisen ja yhdistyksien 
lakkauttamisien takia leh-
destä irtautuivat Kuivanie-
mi, myöhemmin Utajärvi ja 
Haukipudas. Haukipudas 

tosin jatkaa edelleen lehdes-
sämme Oulun Seudun man-
daatilla. Viimeisin poislähtö 
koskee Ylikiiminkiä, joka on 
valinnut toisenlaisen tiedot-
tamisen tien. 

Lehtemme alueen met-
sänhoitoyhdistyksien kaik-
ki toimihenkilöt sitoutetaan 
tavalla tai toisella osallis-
tumaan lehtemme tekoon.  
Toimikunnassa on edus-
tus jokaisesta yhdistyksestä 
ja tarkoitus on pyrkiä ole-
maan paikallinen, metsän-
omistajakeskeinen ja laajaa 
lukijakuntaa palveleva mo-
nipuolista kirjoitusta tuotta-
va jäsenlehti. 

Lehtemme on ollut myös 
tutkimusvertailuissa me-
dia-alan asiantuntijoiden 
piirissä. Tässä yhteydessä 
mainittakoon sana Jyväsky-
lässä pidetystä media-alan 
koulutuksesta, jossa lehtem-
me sai verrattain positiiviset 
arvostelut jäsenlehtenä mo-

nipuolisuudellaan.
Tästä on hyvä jatkaa, 

vaikkakin pienemmällä po-
rukalla.
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Metsänhoitoyhdistykset

Timo Mikkola
päätoimittaja
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Edunvalvontaa 
Puunjuurelta 

Brysseliin 
tehdään myös 

sinun tarpeeseen!

MetsäSanoma

Metsäselain-mobiilimetsäsuunnitelma 
metsänomistajille
Metsänhoitoyhdistykset Ou-
lun seudulla tarjoavat jäse-
nilleen ilmaisena jäsenetu-
na mobiilisovelluksen, jolla 
omaa metsäsuunnitelmaa 
voi kätevästi selailla mat-
kapuhelimella tai tabletil-
la. Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenille kehitetty Metsäse-
lain-sovellus on ladattavissa 
kaikkiin älypuhelinmallei-
hin. Palvelu on käytettävis-
sä myös verkossa osoitteessa 
www.metsaselain.fi. 

Metsäsuunnitelmasi 
kulkee mukana
Metsäselain-mobiilisovel-
lus mahdollistaa metsän-
omistajille uudenlaisia, 
helppoja tapoja oman metsä-
suunnitelman tarkasteluun 
ja maastokäynteihin. Metsä-
selaimella niin metsänomis-
taja kuin -ammattilainenkin 
saavat käyttöönsä taskuver-
siona teemakartat hakkuis-
ta ja hoitotöistä, kuviotiedot, 
hakkuutuloarviot sekä si-
jaintitiedot. Metsäselaimen 
ominaisuuksiin kuuluvat 

hyvälaatuiset kartat, tilanra-
jat sekä Maanmittauslaitok-
sen ilmakuvat koko Suomen 
alueelta, eikä sovellus tarvit-
se nettiyhteyttä.

Voit tutustua metsä-
suunnitelmaan heti kokei-
lemalla Metsäselaimesta 
löytyvää demometsäsuun-
nitelmaa. Ennen oman 
metsäsuunnitelman käyt-
töönottoa, ota ensin yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseesi. 
Mobiilimetsäsuunnitelman 
tarkastelu nimittäin vaatii, 
että metsänhoitoyhdistyk-
sen järjestelmään on syötetty 
metsäsuunnitelman kuvio-
tiedot. Ellei tietoja ole, saat 
palvelun käyttöösi kätevim-
min tilaamalla uuden metsä-
suunnitelman tai tekemällä 
päivityksen vanhaan metsä-
suunnitelmaan.

Löydät sovelluksen lait-
teesi sovelluskaupasta 
hakemalla hakusanalla ”met-
säselain”, tai skannaamalla 
jutun alareunassa näkyvän 
QR-koodin yhteensopivalla 
sovelluksella.

Hyötyjä vapaa-aikaan
Metsäselainta voi hyödyntää 
erinomaisesti myös vapaa-
ajan harrastuksissa, koska 
se sisältää tarkimmat ja ajan-
tasaisimmat maastokartta- 
ja ilmakuva-aineistot koko 
Suomen alueelta. Myös reit-
tien tallennus onnistuu so-
velluksella näppärästi.

JÄSENETUTARJOUS: päivitä vanha metsäsuunnitelma-
si ajan tasalle mobiilimetsäsuunnitelmaa varten puustotie-
tojen sekä tehtyjen hoito- ja hakkuutoimenpiteiden osalta. 
Kysy jäsenhintatarjous!

METSÄNOMISTAJIEN
SM-METSÄTAITOKILPAILUT
Pirkanmaalla, Sastamalassa

Aika: 17.9.2016
Paikka: Ellivuori, Sastamala

•	 Neljä	sarjaa:	naiset,	miehet,	nuoret	(alle	18-v.)	ja		
joukkue

•	 Nopeimmille	majoitustilaa	www.ellivuori.fi,		
mainitse	majoitusta	varatessa	metsätaitokilpailut

•	 Osallistumismaksu	70	€	(ei	mhy-jäsenet	100	€)
•	 Kisatanssit,	4H	järjestää	lasten	metsäseikkailun	ja	

paljon	muuta	mukavaa

Seuraa	tapahtumaa	nettisivuiltamme:  
www.mhy.fi/sm
Ilmoittautuminen alkaa heinäkuun alussa.

Kilpailuisäntänä:

Metsänomistajat
PIRKANMAA
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Käymme paikallisissa kulttuuri-, matkailu ja teollisuus-
kohteissa mm. Porissa, Nakkilassa ja Ikaalisissa. Ensimmäi-
sen yön olemme ylellisessä Ikaalisten kylpylä hotellissa ja 
toisen Porissa. Matkan tarkempi ohjelma täsmentyy ke-
sän aikana. Käymme mm. Sampo Rosenlevin tehtailla. 

Matkan hinta 240 €/hlö. (sis. matkan, majoituk-
set + aamupalat, yhden ruokailun ja kahvin päivit-

täin sekä sisäänpääsyt retkikohteisiin opastuksineen.) 
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 46 hlöä. 

Ilmoittautumiset 17.6. mennessä   
p. 0400 285 943(Mikko) tai 044 017 0161 (Veli-Hannu)

KESÄRETKI
Perinteinen kesäretki 
to-la 11.-13. elokuuta 
Satakunnan seuduille. 

Mhy Yli-Iin vuoden 2015 tehtyjen nuoren metsähoi-
tohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti 
Tuula Pulkkinen. Vuonna 2015 tehty NMH ala Yli-Iissä 
oli 385 ha. Sahan arvonta suoritettiin 16.3 pidetyssä 
valtuuston kevätkokouksessa.

Hinta n. 350 €/hlö, sisältää matkat, majoitus 3 yötä 
Sortavala hotellista 2 hh, ruokailut, Valamon 

pidempi retki, käyti Pitkärannassa, kiertoajelua, ostosmatka. 

Mukaan mahtuu 40 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä, 
ryhmäviisumi. 

Ilmoittautuminen mahdollisimman pian 
Seija Torvelä 044 579 6226.

RETKI SORTAVALA - VALAMO
Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu ry

järjestää kesäretken Sortavalaan 3.-6.7.2016

Metsänhoitoyhdistys Ii 
tiedottaa

Huom. iiläiset metsänomistajat
Olemme sopineet, että maanantaipäivä on toimistopäivä. 
Muina aikoina olemme paikalla satunnaisesti. Puhelimitse voi 
sopia tapaamisen, jos toimistolla ei ole ketään.

Perinteinen metsänomistajaretki järjestetään 5.-7. elokuu-
ta. Ilmoitus Rantapohjassa lähiaikoina.

Energiapuuasiaa: Iin mhy toimittaa Oulun Seudun Säh-
kölle Iin lämpölaitokseen energiapuuta, jotta taajamassa py-
sytään lämpimänä. Jos teiltä on tulossa energiapuuta niin 
ilmoittakaa meille. Pohditaan asiaan liittyviä seikkoja. Ener-
giapuuta on varastossa meillä aika paljon.  Peittäkää kasat al-
kukesästä. Meillä on peitepaperia varattu.

Terveisin Iin Metsänhoitoyhdistys
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Puukaupan seuraava siirto

Tukkileimikot käyvät kaupaksi
Alueemme sahata-
varan jalostajat ovat 
tänäkin keväänä kiin-
nostuneita järeistä 
tukkivaltaisista leimi-
koista. Erityisen toi-
vottuja ovat kesäkor-
juukelpoiset kohteet 
ja kaikilla ostajilla ne 
ehtivät vielä tämän 
kesän korjuuseen.

Henri Turtinen
MetsäSanoma

Soittokierros alueemme tu-
kinostajille paljastaa, että 
tukkileimikoista tehdään 
nyt mielellään tarjouksia. 
Osto painottuu tällä hetkel-
lä luonnollisesti kesäkorjuu-
kelpoisiin kohteisiin. Viime 
talven kohtalaisen hyvät 
korjuukelit helpottivat talvi-
puun tilannettakin, hyvistä 
talvikohteistakin osa ostajis-
ta on valmiita tarjoamaan. 

Etusijalla ovat järeät tukki-
valtaiset päätehakkuuleimi-
kot.

Hintataso on tippunut 
viime vuosina tasaiseen tah-
tiin ja sama trendi näyttää 
jatkuvan. Toistaiseksi hin-
nan alennuksissa on onneksi 
ollut maltti mukana. Leimi-
kosta riippuen tukin kanto-
hinta päätehakkuilla liikkuu 
tällä hetkellä hieman vii-
denkympin paremmalla 
puolella. Sahatavaran mark-
kinatilanne on vähintäänkin 
haastava, joten lyhyellä täh-
täimellä paineita kantohin-
tojen nousuun ei ole.

Kuusen kysyntä  
vilkastunut
Kuusen toissatalvinen ky-
syntäongelma on muis-
to vain. Kuusta käyttävät 
ostajat ovat yhtä kiinnos-
tuneita niin mänty- kuin 
kuusivaltaisistakin leimi-
koista. Kuusisahatavaran 
korkea jalostusaste houkut-
telee ostajia ahtailla markki-
noilla panostamaan kuusen 
hankintaan.

Porua ja purua
Viime syksynä mäntysahatavaran myyntihin-
nat alkoivat tulla alas suomalaisen mänty- 
sahatavaran päämarkkinoilla Pohjois-Afri-
kassa ja Japanissa. Hintojen lasku on jatku-
nut myös tälle keväälle eikä korotuksia ole 
odotettavissa lähiaikoina.
Tavaraa kyllä menisi, mutta 
hintataso on heikko. Kuusen 
tilanne on, varsinkin parem-
pien laatujen osalta hieman 
vahvistunut. Puukauppa 
ei ole käynyt kovin hyvin, 
tarjouksia on tehty, mutta 
kauppoja ei ole saatu sillä 
hintatasolla kuin mitä tilan-
ne edellyttää. Tukin hinta ei 
tunnu joustavan markkinoi-
den mukaan.

Tukin hinta sahalle toi-
mitettuna on viime vuosina 
noussut lähes 80 prosenttiin 
kaikista sahaustoiminnan 
kustannuksista. Vielä viiti-
sen vuotta sitten se oli alle 
75 %. Sahatukin tehdashinta 
koostuu kantohinnasta, kor-
juu- ja kuljetuskustannuksis-
ta sekä hankintahenkilöstön 

kuluista. Näistä kuluista 
kantohinnan osuus on 70 %. 
Jokaista tuotettua sahatava-
rakuutiota varten tarvitaan 
keskimäärin 2,15 kuutiota 
kuoripäälistä tukkia. 70 €/
m3 sahahinnalla sahatava-
rakuution raaka-ainekustan-
nus on 150,5 €/m3. Tämän 
päälle tulee sitten vielä tuo-
tannon kulut ja rahti asiak-
kaalle.

 Sahatukista siis yli puo-
let menee sivutuotteiksi ku-
ten selluhakkeeksi, puruksi 
ja kuoreksi. Vaikka Pölkky 
Oy:n sahoilla valmistetaan 
tuhansia eri tuotteita, niin 
käytännössä suurin yksittäi-
nen tuote on selluhake joka 
myydään Pohjois-Suomen 
sellutehtaille.

Tuotannossa tulevasta 
purusta ja kuoresta osa käy-
tetään omaan lämmöntuo-
tantoon, ja loput myydään 
polttoaineeksi Pohjois-Suo-
men lämpö- ja CHP-lai-
toksille. Täällä pohjoisessa 
laitokset ovat kaukana ja 
rahtikustannukset syö-
vät valtaosan sivutuotteiden 
myyntihinnasta. Kainuussa 
Koillismaalla ja Lapissa ener-
giantuotantoon käytettävän 
polttoaineen määrä ei juu-
rikaan kasva, pikemminkin 
päinvastoin. Tämä johtuu 
siitä, että asutus keskittyy, 
väki vähenee ja energiantuo-
tanto nykyisillä laitoksilla te-
hostuu.

 Sahoilta tulevalle pu-
rulle ja kuorelle ei makseta 
sähköntuotantotukea kuten 
metsähakkeelle. Tämä hei-
kentää ratkaisevasti sahojen 
kannattavuutta ja kilpailu-
asemaa.

Äänekosken muutokset
Äänekosken uuden teh-
taan käynnistyminen johtaa 

vääjäämättä metsähakkeen 
määrän lisääntymiseen sa-
malla kun myös sahapuun 
hakkuut lisääntyvät paril-
la miljoonalla kuutiometrillä 
vuodessa. Lisääntyvien tuk-
kimäärien sahauksen yhtey-
dessä syntyy lisää purua ja 
kuorta, joille on jo nyt hei-
kot markkinat. Tässä mie-
lessä ST1:n tulo Kajaaniin 
on erittäin positiivinen asia. 
STi:n bioetanolin tuotan-
to ei kuitenkaan koko si-
vutuoteongelmaa poista. 
Lisääntyvät hakkuut ja sa-
haustuotanto pitävät huolen 
siitä, että energiapuuta riit-
tää sitä tarvitseville laitoksil-
le. Tällaisessa tilanteessa ei 
ole mitään perusteita jatkaa 
metsähakkeen tukemista ve-
rovaroin. Sähköntuotantotu-
ki metsähakkeelle voidaan 
lopettaa.

Hannu 
Virranniemi
Pölkky 
Metsä Oy

” Ei mitään 
perusteita jatkaa
 metsähakkeen 

tukemista verovaroin

Kuusitukit lähtövalmiina Junnikkalan sahalle Kalajoelle.
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Henri Turtinen
MetsäSanoma

Sahatavaran maailman-
markkinatilanteen takia sa-
hauksen kannattavuus on 
tällä hetkellä erityisen huo-
no. Suomen Sahat ry:n mu-
kaan latvaläpimitaltaan 
15-18 senttimetrin tukista 
saatavan sahatavaran mää-
rä on niin pieni, että sa-
haaminen on nykyisillä 
kantohinnoilla tappiollista. 
Ratkaisuksi onkin ehdotettu 
tukin latvaläpimitan nosta-
mista 18 senttimetriin.

Järeillä avohakkuilla tu-
kin latvaläpitan nostami-
nen ei juuri pienentäisi 
puun myyntituloja, sillä jä-
reiden runkojen latvaosat 

kapenevat voimakkaas-
ti. Lehtemme levikkialueel-
la tosin uudistushakkuiden 
rinnankorkeusläpimitta jää 
usein alle 30 sentin, jolloin 
tukin kolmen sentin latva-
läpimitan nosto alentaisi 
tukkisaantoa laskennallises-
ti 10%. Todellista myrkkyä 
tukin latvaläpimitan nosto 
olisi varttuneiden kasvatus-
metsien harvennushakkuil-
la, joilla valtaosa tukeista 
on latvaläpimitaltaan alle 18 
senttimetrisiä.

Alueemme tukinostajat 
maltillisina asiassa
Aktiivisesti alueeltamme 
tukkipuuta ostavista yhti-
öistä Shinshowa ei ainakaan 
toistaiseksi ole lähtenyt nos-
tamaan omassa ostossaan 
tukin latvaläpimittaa, vaan 
käyttää jatkossakin männyl-
lä 15 senttimetrin ja kuusella 
16 senttimetrin minimilat-
valäpimittaa. Pölkky OY on 
samoilla linjoilla, tukki kat-
kotaan omassa korjuussa 
ja hinnoitellaan pystykau-

poissa kuten tähänkin asti. 
Junnikkalan Saha käyttää 
edelleen tukin minimiläpi-
mittana männyllä 15 cm ja 
kuusella 16 cm, mutta hin-
noittelee pystykaupoissa 
15-18 cm tukin omalla hin-
nallaan. Hinta on leimikos-
ta riippuen  5-7€ yli 20 sentin 
tukkia alhaisempi.

Metsänomistajalta 
 vaaditaan  
tarkkaavaisuutta
Maanomistajan puuti-
li ja metsätalouden har-
joittamisen kannattavuus 
muodostuu  tulevaisuudes-
sakin valtaosin tukkipuusta 
saatavilla kantorahatuloilla. 
Tarjousten vertailussa on jat-
kossa vieläkin tärkeämpää 
vertailla eri ostajien hinnoit-
telua ja ennenkaikkea tukin 
katkontaa. Tukin tarkalla tal-
teenotolla on suurempi vai-
kutus kantorahatuloon kuin 
tukin latvaläpimitan nosta-
misella. Ajantasainen puu-
kauppatieto löytyy omasta 
metsänhoitoyhdistyksestäsi.

Tukkitilistä siivu pois

Puumarkkinakatsaus

Kuusitukki vetää puukauppa
Talousennusteiden 
mukaan Suomen 
heikko talouskehitys 
jatkuu tänä ja ensi 
vuonna. Suomen ta-
lous on kääntynyt 
kasvuun, mutta nä-
kymät tulevaisuu-
desta ovat silti hei-
kot.

Kuluttajien ostovoima heik-
kenee, joten Suomen talous-
kasvu on viennin varassa. 
Maailmantalouden veto-
apu ei ole kuitenkaan lisään-
tymässä, sillä öljyn hinnan 
lasku on ohi ja kulutuksen 
kasvu hidastuu. Kotimaan 
rakentaminen onneksi hie-
man vilkastuu, joka tukee 
puutuotteiden kysyntää.

Tukin ostoaktiivisuus on 
vilkastunut, kuitupuus-
ta edelleen ylitarjontaa
Sahatavaran tuotanto on al-
kuvuonna noussut noin 
kymmenyksellä viime vuo-
desta. Kuusilankun tuotanto 
on kasvanut noin neljännek-
sen, mutta mäntysahatava-
ran tuotanto on vastaavasti 

supistunut noin kymmenyk-
sellä. Sahatavaran tuotanto 
on sahatavaramarkkinoiden 
näkökulmasta ollut odotet-
tua. Talousvaikeudet ja öljyn 
hinnan lasku ovat heijastu-
neet mäntysahatavaran ky-
syntään Pohjois-Afrikassa 
ja Lähi-Idässä. Kuusisahata-
varan kysyntä on kehittynyt 
suotuisammin.

Kausiluontoisesta sa-
hatavaran kysynnän vil-
kastumisesta huolimatta, 
sahatavaran hinnoissa ei ole 
odotettavissa suurta nousua, 
varsinkin kun valmista sa-
hatavaraa on edelleen run-
saasti varastoissa. Lisäksi 
ruotsalaisilla ja venäläisillä 
sahureilla on valuuttakurs-
sietu puolellaan. Kuitupuuta 
käyttävässä teollisuudessa 
merkittävin muutos on ha-
vusellun ja lehtisellun hin-
taeron kasvu, jota selittää 
lehtisellun kasvanut tarjon-
ta Etelä-Amerikan investoin-
tien myötä. Kartonkien hinta 
on myös hieman laskenut 
uuden tuotantokapasiteetin 
myötä. 

Yksityismetsien puu-
kauppa on kokonaisuute-
na edelleen käynyt selvästi 
viime vuotta vilkkaam-
min. Huhtikuun puoliväliin 
mennessä puuta oli myy-

ty viidennes viime vuoden 
vastaavaa ajankohtaa enem-
män. Markkinahakkuita on 
tehty viime vuoden tahtiin. 
Pystypuuvarastot ovat alku-
vuonna kasvaneet. 

Puumarkkinoilla vallin-
nut ylitarjontatilanne näyt-
tää hieman helpottaneen. 
Kesäkorjuuseen soveltuvi-
en tukkileimikoiden ja eri-
tyisesti kuusitukin kysyntä 
näyttää suotuisimmalta. 
Kuitupuun osalta ylitarjon-
tatilanne ei ole kuitenkaan 
poistunut, vaikka massa- ja 
paperiteollisuuden kapasi-
teetti on käytännössä täys-
käytössä. Kilpailutus sekä 
tukin tarkka talteenotto ovat 
nykyisessä markkinatilan-
teessa onnistuneen puu-
kaupan peruspalikoita.

PTT ennakoi metsäalalle 
lievää kasvua
PTT julkaisi huhtikuun puo-
livälissä tuoreimman met-
säennusteensa vuosille 
2016-2017. PTT arvioi metsä-
teollisuuden rakenteessa ta-
pahtuvan selviä muutoksia 
molempina vuosina. Uudet 
investoinnit lisäävät sellun 
ja kartongin vientiä, mutta 
paperin tuotannon ja vien-
nin väheneminen jatkuu. 

Sellun ja kartongin vienti-
hinnat laskevat kuitenkin 
globaalin ja eurooppalaisen 
kapasiteetin lisääntyessä. 
Puutuotteiden tuotanto kas-
vaa PTT ennusteen mukaan 
kumpanakin vuonna kysyn-
nän lisääntyessä vientimark-
kinoilla ja kotimaassa.

Tänä ja ensi vuonna puu-
kaupat ja hakkuut kasvavat 
PTT:n arvion mukaan koh-
ti investointien edellyttämiä 

puunkäytön lisämääriä, kui-
tenkaan saavuttamatta niitä 
vielä täysmääräisesti. PTT:n 
ennustekaudella puun lisä-
käyttö on pitkälti vielä tuk-
kivetoista. Sahateollisuuden 
lopputuotemarkkinoiden 
hintakehitys ei mahdollista 
tukille juurikaan korkeam-
paa vuosittaista keskihintaa 
etenkään tänä vuonna. Kui-
tupuun hinnan nousua vai-
mentaa kartongin ja sellun 

vientihintojen lasku. Puun 
hinta nousee PTT:n ennuste-
jaksolla maltillisesti muuta-
malla prosentilla.

 

Valtakunnallisessakin mediassa on talven 
aikana ollut näyttävästi esillä tukkipuun lat-
valäpimitan nostaminen sahauksen kannat-
tavuuden parantamiseksi. Pohjoisen olo-
suhteissa tukin latvaläpimitan nosto söisi 
puutiliä erityisesti harvennushakkuilla.

Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto 
MTK ry

Erno
Järvinen
tutkimus-
päällikkö

Shinshowan saha ei ole nostanut tukin latvaläpimittaa kertoo Juha Raappana.

Kuusitukki on nyt kysytympää kuin mäntytukki.



6 MetsäSanoma 1/2016

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki 35,00 43,00 37,00 46,10  44,00 52,50
Kuusitukki 35,00 43,00 35,00 45,10  43,00 52,00
Mäntykuitu 6,50 13,00 10,00 16,10  14,90 20,50
Kuusikuitu 6,50 13,00 10,00 16,10  14,90 20,50
Koivukuitu 8,00 13,00 9,00 17,10  15,00 20,50
Mäntyparru / pikkutukki 14,00 24,00 17,00 24,40  23,00 31,80
Kuusiparru / pikkutukki 14,00 24,00 16,00 24,40  22,00 31,80
Karsittu energiaranka havu 7,20 12,00    
Karsittu energiaranka koivu 7,20 12,00    
Energiapuu karsimaton 3,50 7,00 3,00 4,00  2,00 3,00
 
            
HANKINTAHINNAT          
 Alin Korkein        
Mäntytukki 52,00 60,00
Kuusitukki 50,00 60,00
Mäntykuitu 26,50 29,00
Kuusikuitu 26,50 29,00
Koivukuitu 27,00 30,00
Mäntyparru 32,00 40,00
Kuusiparru 32,00 40,00
Karsittu energiaranka havu 23,75 26,75
Karsittu energiaranka koivu 23,75 6,750
Energiapuu karsimaton 14,75 16,00

Kantohinnat huhti-touko 2016

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

MUHOS

Puukaupan seuraava siirto

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Lähiaikoina helpotusta ny-
kyiseen ylitarjonta tilan-
teeseen tuovat useammat 
kaavaillut biojalostus inves-
toinnit. Ääneskosken tehdas 
on jo pitkälle toteutusasteel-
la. Äänekosken tehdas tu-
lee käyttämään kuitupuuta 
jopa 6,5 miljoonaa kuutiota. 
Biotuotetehtaan massiivinen 
puunhankinta vaikuttaa leh-
temmekin alueelle asti ja jo 
yksistäänkin tulee heijastu-
maan myös kuitupuun hin-
taan.

Muita esille nousseita sel-

Viimeaikoina kuitupuuta ovat olleet kaikki 
ostajien laarit ja tienvarret pullollaan. Kuitu-
puun valtava ylitarjonta on painanut hintaa 
alas, teollisuus on halvan raaka-aineen turvin 
tehnyt hyvää tulosta.

lu- ja biotehdas hankkeita 
ovat Kemijärvelle suunnitel-
tu biojalostamo, jonka raken-
tamien alkaisi aikaisintaan 
2019. Luonnonvarakeskuk-
sen julkaisemat tilastot La-
pin puuvaroista tukevat 
selvästi tehtaan perustamis-
ta. Metsien puolesta Poh-
jois- Suomeen mahtuu vielä 
muitakin tehdashankkeita. 
Kiinalaistaustainen Kaidi 
suunnittele Kemin Ajokseen 
reilut 2 miljoonaa kuutiota 
käyttävää uuden sukupol-
ven biodiesel tehdasta. Kuo-
piossa on suunnitteilla jopa 
6,7 miljoonaa kuutiometriä 
puuta käyttävä biotuotanto-

laitos. Tehdas tuottaisi mm. 
sellua, mäntyöljyä sekä säh-
köä. Kuopion Finnpulpin 
tehdas tulisi olemaan maa-
ilman suurin yksilinjainen 
havusellutehdas. Myös raa-
kamäntyöljyn tuottajana 
tehdas olisi maailman suu-
rin. Kuopion, Kemijärven 
ja Kemin laitossuunnitelmi-
en lisäksi tehdas hankkeita 
on vireillä Haapajärvellä ja 
Kuusamossa.

Metsissä puuta riittää ja 
hakkuut ovat todellisuudes-
sa voimakkaastikin ylitar-
jonnasta huolimatta olleet 
alimitoitettuja kasvuun näh-
den. Laskelmien mukaan 
pelkästään Pohjois-Suomes-
sa hakkuita ja puun käyt-
töä on mahdollista lisätä 6,5 
miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa. Haasteen puunkäy-
tön lisäämiselle aiheuttaa se, 
miten puu saadaan liikkeel-
le ikääntyviltä ja passiivisil-

ta metsänomistajilta. Lisäksi 
haasteen aiheuttaa lisäänty-
vä tukkisuma, joka vääjää-
mättä syntyy lisääntyvien 
kuitupinojen myötä. Myös 
tukin jalostuskapasiteetti ja 
sahavaran markkinoita täy-
tyisi saada lisää. 

Uusille sellu- ja biotuo-
tetehtaille puu saadaan 
liikkeelle. Valtio haluaa 
metsähallitus liikelaitoksen 
myötä metsistä tuottoja joten 
siellä halukkuutta hakkui-
den lisäämisen varmaankin 
löytyy, mutta myös metsän-
hoitoyhdistysten korjuu-
palvelutoiminta on viime 
vuosina ammattimaistunut 
huomattavasti ja kapasiteet-
tia hakkuiden lisäämiseen 
löytyy. Eli jos kysytään riit-
tääkö kuitupuu, niin vastaus 
on, että varmasti riittää. Eri 
asia on taas se että riittääkö 
ja onko sitä jatkossa enää jär-
kevää polttaa.

Riittääkö kuitupuu?
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Metsäenergia ei lämmitä puukauppaa
Kuten aikaisemmissa lehdissämme olemme 
todenneet, nyt ei ole enää energiapuun ky-
synnän kulta-aika. Uusia yrityksiä energia-
puun korjuuseen on väläytelty, mutta maa-
liin on vielä matkaa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Metsäenergian varastot ovat 
parin edellisen verrattain ly-
hyen ja lauhan jakson jäl-
keen edelleen verrattain 
suuret. Tienvarsilla seisoo 
suuret risu - ja karsitun ran-
gan varastot. Kantoja va-
rastoituneena on erittäin 
harvassa, koska kannon nos-
to ja osto lopetettiin parisen 
vuotta sitten alueellamme. 
Hakkuutähteet ja risuener-
gia ovat artikkeleita, jot-
ka eivät sanottavammin nyt 
kiinnosta ainakaan energia-
puun ostajia.

Karsittu ranka  
menee kaupaksi
Karsittu ranka on säilyttänyt 
jonkinasteisen kysynnän. 
Sitä voidaan valmistaa aines-
puunkorjuukoneilla pienem-
pään latvaläpimittaan, kuin 
kuiduttavalle teollisuudelle 
menevään kuitupuulle. Val-
miit erät kaukokuljetetaan 
useimmiten terminaaleihin 
myöhempää haketusta var-
ten. Karsimatonta rankaa eli 

ns. risuenergiaa ei erikseen 
kuljeteta välivarastoihin, ja 
se näkyy nyt erityisesti tal-
vitievarastoissa, joihin on 
viime vuoden aikana teh-
ty kahden euron talvitievä-
hennys. Puun myyjältä tämä 
vähennys on poissa kan-
torahalaskelmissa. Ja kun 
vielä huomioidaan se, että 
puunkorjuuta varten pitää 
valmistaa talvitie myös kor-
juutalveen, voi suuret kanto-
rahatoiveet unohtaa.

Nuoriin metsiin saa edel-
leen korjuutukea, mutta tuki 
ei enää kohdistu pelkäs-
tään energiapuuhun, kuten 
aikaisemmin. Myös sellun 
valmistukseen menevä en-
siharvennuskuitupuu on tu-
kikelpoista. Edellyttäen , että 
kokonaispoistuma ylittää 30 
kiintokuution. Siksi energia-
puu on menettänyt etumat-
kansa hintakilpailussa.

Karsittu energiapuu on 
kantohinnaltaan ja samoin 
hankintahinnaltaan hieman 
halvempaa, noin muutaman 
euron  verran, mutta sekaan 
voi syöttää haapaa, leppää, 
lahopuuta ja pienempilä-
pimittaisia ”väliräippöjä” 

jotka eivät mene raakkina il-
maiseksi kuitupuukaupassa. 

Ensiharvennusenergia-
puukohde ei ole rahapaja

Muistaa pitää se, että 
kemeratukea ensiharven-
nuskohteelle myönnetään 

Lähes 10 miljoonaa kantokäsittelykuluja 
siirtymässä metsänomistajille

silloin, kun taimikonhoito-
työt on laiminlyöty. Laimin-
lyönnin seurauksena ei ole 
mahdollista, että metsän-
omistaja hyötyy tilanteesta. 
Energiapuun korjuu peit-
tää suurimman osan työ-

kustannuksista, joka olisi 
aikoinaan tullut tehdä rai-
vaussahalla tai jopa vesuril-
la. Suuria tilejä on siis turha 
odottaa. Usein keskustelua-
kin herättänyt nollatulos on 
onnistunut toimenpide met-

sänhoitoa ajatellen.

Lisää aiheesta
”joko saa sanoa” 

palstalla.

Kannon 
nosto ja osto 
lopetettiin 

alueellamme
”

Juurikäävän torjuntaan eli 
kantokäsittelyyn tarkoi-
tetun kemeratuen päät-
tyminen voi keventää 
kesähakkuilla metsää myy-
vien lompakoita. Halli-
tuksen ajama lakimuutos 
on velvoittamassa metsän 
hakkaajan huolehtimaan 

kantokäsittelystä, mutta kä-
sittelystä koituva hyöty ja 
sitä kautta myös kustan-
nukset voivat valua yksin 
metsänomistajan maksetta-
vaksi.

Puita lahottavan ja tap-
pavan juurikääpäsienen 
torjuntaan budjetoitiin vii-

me vuonna tukirahoja yli 
7 miljoonaa euroa. Keski-
määräinen tukisumma on 
200 euroa.

Kantokäsittelyjärjestel-
mä on tähän mennessä toi-
minut niin, että puunostaja 
on veloittanut metsänomis-
tajalta kesähakkuiden yh-

teydessä samansuuruisen 
summan, jonka valtio on 
maksanut metsänomista-
jalle juurikäävän torjunnan 
kemeratukena.

Metsäteollisuus koros-
taa maa- ja metsätalousva-
liokunnalle lakimuutoksen 
yhteydessä antamassaan 

lausunnossa, että kantokä-
sittelyn hyöty kohdistuu 
ensisijaisesti maanomista-
jan omaisuuteen ja tulevaan 
puustoon. Teollisuuden 
mukaan ei ole oikeuden-
mukaista, että se vastaa 
metsänomistajan omaisuu-
den arvon säilyttämisestä.

Uuden juurikäävän tor-
juntavelvoitteen on tar-
koitus tulla voimaan  
toukokuun alusta. Edus-
kunta päätti lakimuutoksen 
lopullisesta hyväksymises-
tä huhtikuussa.

Lähde: METSÄLEHTI

Tatu Laakkonen tuskailee energiapuun ostorajoitteita ja talvikelpoisten leimikoiden hinnan vähennyksiä.
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Metsänomistajien aktivointia  
kokeiltiin Oulun seudulla
Oulun seudun mhy:n alueella tehtiin passii-
visten metsänomistajien aktivointikokeilu 
viime syksynä. Testattavassa palvelumallissa 
huomioitiin metsänomistajan lähtökohdat ja 
kartoitettiin tavoitteet.

Mikko Harju
MetsäSanoma

Kokeilun tavoitteena oli 
myös selvittää tavoittei-
den ja metsäkäyttäytymisen 
välistä yhteyttä. Tulosten 
perusteella passiivisia met-
sänomistajia yhdisti keski-
määräistä korkeampi ikä ja 
pienempi tilakoko.

Kokeiluun osallistui 17 
metsänomistajaa, joista kah-
dentoista kanssa keskustel-
tiin heidän tavoitteistaan. 
Osa aktivoitui keskustelujen 
pohjalta metsien taloudelli-
seen käyttöön. 

Kokeilun toteutti kaup-
patieteiden opiskelija Ila-
ri Taskila, joka teki samassa 
yhteydessä tutkimuksen 
gradu-tutkielmansa pohjak-
si.

Palvelumallin tarkoi-
tuksena oli aktivoida pas-
siivisia metsänomistajia 
metsänomistajalähtöisellä 
lähestymistavalla ja samal-
la selvittää passiivisten met-
sänomistajien arvostuksia 
metsän suhteen. Lähestyt-
tävät metsänomistajat valit-
tiin sellaisten Oulun seudun 
mhy:n rekisterissä olevien 
metsänomistajien joukos-
ta, joilla oli vähintään viisi 

hehtaaria metsää, eikä siel-
lä ollut viiteen vuoteen tehty 
mitään toimenpiteitä.

-Soittelemalla rekisteris-
tä seulotuille jäsenille sain 
valittua kokeiluun osallis-
tujat. Piti soittaa noin sata 
puhelua, jotta sain riittä-
vät 17 osallistujaa. Heidän 
kanssaan sovin tapaamisen 
heidän kotonaan tai tarkem-
man puhelinhaastatteluajan. 
Tapaamiset ja haastattelut 
toteutettiin pitkälti Tunne 
Metsäsi Arvot -vihkosen ky-
symyslistan pohjalta, kuvai-
lee Ilari Taskila.

-Jotkut metsänomista-
jat aktivoituivat välittömästi 
metsätaloudellisiin toimiin. 
Heidän yhteystietonsa vä-
litettiin yhdistyksen toi-
mihenkilölle, joka vastasi 
jatkotoimenpiteistä.

Tavoitteet selvillä  
– tai ei
Metsänomistajien tavoit-
teet jaoteltiin taloudellisiin 
tavoitteisiin, virkistykselli-
siin tavoitteisiin, metsän ar-
vostukseen luontokohteena 
sekä tunne- ja perinnearvo-
jen vaalimiseen.

Haastateltavista kuu-
si vaikutti olevan täysin sel-
villä tavoitteistaan. Näistä 

Monet eivät 
tietäneet 

metsäpalstansa 
taloudellista arvoa 
edes suurin piirtein

”

Kemerahakemusten

Ruuhka rasittaa  
yhä Metsäkeskusta
Viime vuoden kemerahakemusten ruuhka 
tuntuu edelleen Suomen metsäkeskukses-
sa hakemusten käsittelyajoissa. Kemeralain 
muutos tuplasi käsiteltävien asiakirjojen 
määrän 93 000:een.

Siitä on vielä jäljellä 5 000 
hakemusta, joita käsitel-
lään parhaillaan. Kevään 
mittaan tullaan siirtymään 
tänä vuonna tulleisiin ha-
kemuksiin.

Jotta työt metsäs-

sä sujuisivat joustavasti, 
Metsäkeskuksessa on prio-
risoitu hakemusten käsitte-
lyjärjestystä. Alkuvuodesta 
käsiteltiin terveyslannoituk-
sen hakemukset, jolloin tuh-
kalannoitukset saatiin tehtyä 

talven aikana. Myös päätty-
vän työlajin, juurikäävän tor-
junnan, hakemukset on lähes 
käsitelty.

Tällä hetkellä tehdään 
ympäristötukipäätöksiä. 
Varhaishoidon ja nuoren 
metsän hoidon hakemukset 
käsitellään tulojärjestykses-
sä.

”Samaan aikaan työn alla 
ovat toteutushakemukset, 
jotta saamme tuet toteute-
tuista töistä maksuun. Huh-
tikuussa käsittelyn pääpaino 

siirtyy tie- ja ojahankkeisiin, 
joiden aloittaminen edellyt-
tää Metsäkeskuksen päätös-
tä”, kertoo rahoituksen ja 
tarkastuksen palvelupäällik-
kö Aki Hostikka.

Hakemusten käsittelyn 
toivotaan nopeutuvan jat-
kossa, kun siirrytään sähköi-
seen asiointiin. Tavoitteena 
on, että huhtikuun aikana ke-
merahakemuksia voisi tehdä 
myös Metsään.fi-palvelus-
sa. Tämä helpottaisi etenkin 
metsänomistajien asiointia.

kolme olivat metsätalou-
dellisestikin aktiivisia, ei-
vätkä siis kuuluneetkaan 
passiivisten metsänomista-
jien joukkoon. Toiset kolme 
tavoitteistaan selvillä olevaa 
halusi pitää metsänsä eh-
dottomasti luonnontilassa 
ja heidät voidaan luokitella 
virkistyskäyttäjiksi. He eivät 
tarvinneet metsällistä akti-
vointipalvelua. 

Kaksi metsänomista-
jaa aktivoitui keskustelun 
myötä ja halusi metsäkäyn-
nin tilalleen. Metsäasioista 
oltiin kiinnostuneita, mut-
ta toimeen ryhtyminen ei 
ollut onnistunut. Lisäk-
si neljällä muulla metsän-
omistajalla syntyi kiinnostus 
metsäasioihin ja heidän ak-
tivoitumisensa saattaa ta-
pahtua myöhemmin. Viiden 
muun mukana olleen met-
sänomistajan kanssa kunnol-
lista keskustelua ei syntynyt, 
ja heidän tavoitteistaan oli 
vaikea sanoa mitään.

Passiivisuuteen  
monia syitä
Tulosten perusteella passii-
visia metsänomistajia yhdis-
ti selkeästi keskimääräistä 
metsänomistajaa korkeam-
pi ikä ja pienempi tilakoko, 
mikä on tullut aikaisemmis-
sakin tutkimuksissa ilmi. 
Pientä metsäpalstaa ei näh-
dä taloudellisesti arvokkaa-
na, siihen ei panosteta eikä 
tietämystä metsäasioista 
kerry. Lisäksi tiedon puute 
metsätaloudellisista asiois-
ta ja metsätilan kunnosta oli 

syynä passiivisuuteen.
Oletettavasti, passiiviset 

metsänomistajat korostavat 
keskimääräistä enemmän 
metsän ei-taloudellisia arvo-
ja tai eivät ole perillä tavoit-
teistaan metsiensä suhteen. 
Monet eivät kuitenkaan tie-
täneet metsäpalstansa talou-
dellista arvoa edes suurin 

piirtein, joten metsän talou-
dellisesti merkityksettömänä 
pitäminen ei kaikkien koh-
dalla perustu tietoon vaan 
olettamukseen. 

Joidenkin kohdalla taas 
on vain jäänyt ryhtymättä 
toimeen ja yhteydenotolla 
metsäasioiden hoito saatiin 
alkuun. 

Kokeilu osoitti, että pas-
siivisten metsänomistaji-
en palvelun on oltava hyvin 
metsänomistajalähtöistä, 
koska heidän arvonsa ja ta-
voitteensa ovat hyvin moni-
naisia. 



9MetsäSanoma 1/2016

MetsäSanoma uutiset

Verottaja peräänkuuluttaa  
kausiveroilmoituksia
Jos arvonlisäverollista toimintaa ei viime 
vuonna ollut, siitä voi nyt poikkeuksellises-
ti ilmoittaa puhelimitse. Verohallinto ei ole 
saanut kausiveroilmoitusta arvonlisäverosta 
36 000 maa- ja metsätaloudenharjoittajalta.

Puuttuvien ilmoitusten mää-
rä on yhdeksän prosenttia 
suurempi kuin viime vuon-
na. Ilmoitus puuttuu yhä 14 
prosentilta arvonlisäverovel-
vollisista alkutuottajista, kun 
viime vuonna se jäi puuttu-
maan viideltä prosentilta, 
kertoo ylitarkastaja Riitta Ke-
käläinen Verohallinnosta.

Jokaisen arvonlisäverovel-
vollisen alkutuottajan pitää 
palauttaa kausiveroilmoitus 

verottajalle helmikuun lop-
puun mennessä. Tähän asti 
alkutuottajat ovat saaneet Ve-
rohallinnolla vuoden lopussa 
esitäytetyn kausiveroilmoi-
tuksen. Tähän käytäntöön 
tuli viime vuonna muutos: 
tämän vuoden lomaketta ei 
enää arvonlisäverovelvollisil-
le postitettu.

Jos arvonlisäverovelvolli-
nen ei jätä määräajassa kau-
siveroilmoitusta, verottaja 

Ajankohtaista kemerasta
Uusi määräaikainen kestävän metsätalo-
uden rahoitus laki tuli voimaan vuoden 
2015 kesäkuussa. Muutoksen tuulet kui-
tenkin puhaltavat ja valtioneuvosto on 
antanut uuden asetuksen lain muuttami-
sesta.

arvioi arvonlisäverojen mää-
rän ja lähettää ilmoituksen 
unohtaneelle asiakkaalle ar-
vioesityksen. Näitä arvioesi-
tyksiä on lähetetty nyt niille 
36 000 maa- ja metsätalou-
denharjoittajalle, jotka eivät 
jättäneet kausiveroilmoitusta 
helmikuun loppuun mennes-
sä, Kekäläinen kertoo.

Kausiveroilmoitus pitää 
aina palauttaa, jos on ilmoit-
tautunut arvonlisäverovel-
volliseksi. Ilmoittamisesta ei 
vapauta sekään, että vero-
vuoden aikana ei olisi ollut 
arvonlisäverollista toimintaa. 
Verohallinto on nyt päättä-
nyt ottaa tällaisia ilmoituksia 
poikkeuksellisesti vastaan 
myös puhelimitse. Niin sano-

tun ei toimintaa -ilmoituksen 
voi tehdä Verohallinnon pal-
velunumeroon 020 697 016.

Jos toimintaa on ollut, tie-
dot pitää ilmoittaa joko säh-
köisesti Verotili-palvelussa 

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Muutokset ovat astu-
neet voimaan 18.4.2016. 
Muutokset koskevat 
kaikkia työlajeja pois 
lukien taimikon var-
haishoito ja metsäluon-
non hoito hankkeet, 
jotka säilyvät ennallaan. 
Lisäksi juurikäävän tor-
junta jää kokonaan pois 
kemera- tuen piiristä.

Nuoren metsän hoito
Tuen suuruus säilyy 
230€ suuruisena, pait-
si silloin kun kohteel-
ta kerätään pienpuuta. 
Tällöin tuki taso laskee 
entisestä 450 eurosta 430 
euroon. Lisäksi kasva-
tuskelpoisen puuston 
keskiläpimitta rinnan-
korkeudelta tulee olla 
sekä ennen työtä että 
työn jälkeen enintään 
16 cm ja keskipituuden 
työn jälkeen yli 3 metriä. 
Kerättävän pienpuun 
vähimmäismäärät säily-
vät ennallaan. Eteläisel-
lä ja keskisellä alueella 

väh. 35m3/ha ja pohjoisella 
alueella väh. 25m3/ha. Pien-
puuta tulee kertyä kaikilta 
kuvioilta ja pääosin tasaises-
ti.

Suometsänhoito ja 
terveyslannoitus
Suometsänhoidossa tukita-
sot olivat yli 5 hehtaarin yh-
tenäisillä alueilla aiemmin 
70%  ja muutoksen jälkeen 
60% kohtuullisista koko-
naiskustannuksista. Tätä 
pienemmillä kohteilla tuki 
laskee 40 prosentista 30 pro-
senttiin. Lisäksi suometsän 
hoidossa kuvion koko rajoi-
tus poistuu ja rajoittavak-
si tekijäksi alueen minimi 
koossa jää yli 2 hehtaarin yh-
teisen alueen käsite. Metsän 
terveyslannoituksissa tuen 
suuruus laskee aiemmasta 
40% nykyiseen 30%.

Metsätien  
perusparannus ja uuden 
tien tekeminen
Metsätien perusparannuk-
sen tuki laskee eteläisel-
lä alueella 40 prosentista 35 
prosenttiin, keskisellä alu-

eella 50 prosentista 45 pro-
sentiin ja pohjoisella alueella 
tuki säilyy 60 prosentin suu-
ruisena kohtuullisista koko-
naiskustannuksista. Uuden 
metsätien rakentamises-
sa tuki puolestaan laskee 
eteläisellä alueella 30 pro-
sentista 20 prosenttiin, keski-
sellä alueella 40 prosentista 
35 prosenttiin ja pohjoisel-
la alueella tuki säilyy ennal-
laan 50 prosentin suuruisena 
kohtuullisista kokonaiskus-
tannuksista. 

Ympäristötuki
Ympäristötuen määrära-
hojen väheneminen muut-
taa metsäkeskuksen 
rahoituskäytäntöjä. Jatkos-
sa ympäristötukea saa enää 
ekologisesti arvokkaimmil-
le kohteille. Jatkossa uu-
det ja uusittavaksi tulevat 

ympäristötuki sopimukset 
ovat samalla viivalla tarkas-
telussa. Monimuotoisuus 
arvojen kannalta vähäisem-
piä kohteita ja kohteet jotka 
luonnostaan jäävät vähäis-
ten hakkuumahdollisuuksi-
en vuoksi metsänkäsittelyn 
ulkopuolelle, ei todennä-
köisesti pystytä jatkossa ra-
hoittamaan ympäristötuella. 
Jatkossa tuettavat kohteet 
ovat pääasiassa runsaspuus-
toisia ja monimuotoisuudel-
taan tärkeitä kohteita, jotka 
ovat ensisijaisesti metsälain 
10 pykälän kohteita. Niiden 
yhteydessä voidaan lisäksi 
rahoittaa ekologisesti mer-
kittävimpiä Metso-ohjelman 
elinympäristöjä. 

Maksatusaikataulut 
Metsäkeskuksella on mah-
dollisuus hyväksyä tietty 

määrä uusia kemera-hank-
keita vuoden aikana. Poh-
jois-Pohjanmaalla tästä niin 
kutsutusta myöntövaltuu-
desta oli huhtikuun puo-
livälin raportin mukaan 
käytettynä jo 44%. Tahdin 
jatkuessa samana myöntö-
valtuus uhkaa täyttyä jo ke-
sä-heinäkuussa. Koko maan  
58 miljoonan euron myöntö-
valtuudesta on käytetty 27,5 
miljoonaa euroa. Heikoin ti-
lanne on Pohjois-Pohjanmaal-
la taimikon varhaishoidossa 
ja nuorenmetsänhoidossa, 
jonka myöntövaltuudesta oli 
21.4.2016 raportin mukaan 
käytetty jo 85%. Metsäkes-
kuksen ilmoituksen mukaan 
valtakunnallisesti käsittely 
jonossa on 13000 hakemus-
ta ja 7000 toteutusilmoitus-
ta. Osin sumasta johtuen 
kemera varoja on käytetty 

vasta 5,4 miljoonaa eu-
roa käytettävissä ole-
vasta 55,2 miljoonasta 
eurosta. Metsäkeskus 
on tehnyt erityisjärjes-
telyitä, joiden avulla he 
pyrkivät osittain helpot-
tamaan ruuhkaa jo hei-
näkuuhun mennessä. 
Tarvitaan siis kärsiväl-
lisyyttä ja malttia, niin 
metsänomistajien kuin 
metsäammattilaistenkin 
keskuuteen. Ajantasai-
sia päivityksiä kemera 
tilanteesta voi seurata 
osoitteessa www.metsa-
keskus.fi. Lisäksi tilan-
teesta kannattaa kysyä 
lähimmältä Metsänhoi-
toyhdistyksen neuvojal-
ta.

tai paperisella kausiveroil-
moituslomakkeella. Paperi-
lomakkeen pitää olla vuoden 
2015 lomaketta, jotta tiedot 
kohdentuvat optisessa luvus-
sa oikealle vuodelle. 

Jos arvonlisäverovelvolli-
nen ei arvioesityksenkään jäl-
keen anna kausiveroilmoitusta, 
Verohallinto määrää kohde-
kauden verot maksettavaksi 
arvioesityksen mukaisesti.

Jos ei ole ollut puunmyyntiä tulee ilmoitus silti tehdä. Laitehankinnat ja muiden 
menojen alv. osuudet kannattaa ilmoittaa.
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Metsänhoitoyhdistysten  
valtuustovaalit ensi syksynä

Uudet metsänhoitoyhdistysten valtuustot 
vuosiksi 2017 – 2020 valitaan marraskuussa 
käytävillä postivaaleilla. Vaalien ehdokas-
asettelu on jo alkanut ja äänestys järjeste-
tään 4. - 25.11. Metsänhoitoyhdistyksen jä-
senten päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka 
muodostuu jäsenten ehdottamista ja vaaleil-
la valitsemista valtuutetuista. 

Valtuutetut päättävät, mil-
laista edunvalvontaa ja 
millaisia palveluita metsän-
omistajille tarjotaan. Kun 
vuoden 2015 alusta voimaan 
tulleen lakimuutoksen myö-
tä metsänhoitoyhdistysten 
yhteiskunnalliset velvoit-
teet ja toiminnan rajoitteet 
ovat vähentyneet, voidaan 
yhdistyksiä kehittää jatkos-
sa entistäkin enemmän met-
sänomistajien näkökulmasta 
ja tarpeista lähtien.

Valtuusto kokoontuu 
vuosittain kahteen var-
sinaiseen kokoukseen, 
kevätkokoukseen ja syysko-

Iissä toimiva partiolippu-
kunta Illinkiertäjät päättivät 
myös osallistua valtakun-
nalliseen ’Miljoona linnun-
pönttöä’ –tempaukseen. Iin 
mhy:n mailla Isonkiven-
koskella on Illinkiertäjien 
kämppä ollut jo 30 vuotta. 
Kämpällä partiolaiset koko-
sivat pöntöt ohjeiden mu-
kaisesti sopivan korkeiksi ja 
sopivalla ovireiällä varustet-
tuna. Kaikkiaan rakennet-
tiin parikymmentä pönttöä. 
Pöntöt ripustettiin narulla 
Valto Pernun Säätiön maal-
la kasvaviin puihin. Jokai-
nen nousi puuhun omilla 
konsteillaan. Partiolaisethan 
ovat tunnettuja kehittele-
mään ratkaisuja  moniin on-
gelmiin. Korkeusvaatimus 
pöntöllä on minimissään 2,5 
metriä. Pöntöt rekisteröitiin 
tempauksen ohjeiden mu-
kaisesti. Toukokuun alus-
sa oli jo rekisteröity 700 000 
pönttöä kun tavoite on mil-
joona ensi vuoden touko-
kuun loppuun mennessä. 

Metsäkeskukselta 
huomautuksia  
tienpidosta
Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna 
56 kemeratuella tehdyn metsäautotien kun-
non. Mittaa teillä oli yhteensä 184 kilometriä. 
Tarkastusten määrää lisättiin selvästi aiem-
masta, sillä teiden kunnosta huolehtiminen 
on arvioitu Metsäkeskuksessa entistä tär-
keämmäksi puukuljetusten lisääntyessä.

”On nähty, että tarkastuk-
sille on tarvetta”, palve-
lupäällikkö Aki Hostikka 
Metsäkeskuksesta kertoo.

Noin 85 prosentilla eli 
159 kilometrillä tarkaste-
tuista teistä oli noudatettu 
hoito- ja kunnossapitovel-
vollisuutta. Huomautetta-
vaa oli 15 prosentilla. Näille 
metsäkeskus antoi tarken-
tavat ohjeet korjaavista toi-
menpiteistä.

Tyypillisin puute oli tien 
luiskien tai raivauksen lai-
minlyönti. Metsäkeskuksen 
mukaan niitto tulisi tehdä 
parin vuoden välein. Niiton 
laiminlyönti johtaa pien-
tareiden vesakoitumiseen, 
mikä puolestaan kaventaa 
tieuraa, joka taas vaikeut-
taa puutavara-autojen liik-
kumista. Myös tierumpujen 
kuntoa on syytä tarkkailla 

vuosittain.
Metsäkeskus tarkastaa 

huomautuksen jälkeen teh-
tyjen toimien riittävyyden. 
Jos riittäviä toimia ei ole 
tehty, voi hoidon laimin-
lyönti johtaa ääritapaukses-
sa jopa tien tekoon saadun 
kemeratuen takaisinperin-
tään. Näin rajuihin toimiin 
ei yleensä kuitenkaan jou-
duta.

”Tiekunnat hoitavat asi-
an kuntoon, kun kehotus 
on annettu. Yleensä kyse on 
aika pienistä asioista”, Hos-
tikka toteaa.

Kemeratukea metsäau-
totien tekemiseen tai pe-
rusparannukseen saanut 
maanomistaja sitoutuu 
huolehtimaan tien kunnos-
sapidosta 15 vuotta tuen 
maksamisen jälkeen.

koukseen. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi valtuusto voi 
esimerkiksi antaa evästyk-
siä yhdistyksen toimintaan 
tai ottaa kantaa ajankoh-
taisiin metsäasioihin. Ko-
kouksissa saa myös hyvää 
ajankohtaista tietoa metsän-
hoitoyhdistyksen toiminnas-
ta, puukauppatilanteesta ja 
muista ajankohtaisista met-
säasioista. 

Asetu tai aseta ehdolle
Jos olet kiinnostunut val-
tuuston työskentelystä ja 
koet, että sinulla on siihen 
annettavaa, lähde rohkeas-

ti ehdokkaaksi. Voit halutes-
sasi kysyä kokemuksia myös 
nykyisiltä valtuutetuilta. Jos 
tiedät yhdistyksen jäsenen, 
joka mielestäsi sopisi edus-
tamaan jäseniä valtuustossa, 
kannusta häntä asettumaan 
ehdolle. Joka tapauksessa 
jäsenenä kannattaa käyttää 
äänioikeuttaan ja äänestää 
vaaleissa.

Lisätietoa vaaleista, eh-
dolle asettumisesta ja ehdo-
kaslomakkeen saat omasta 
metsänhoitoyhdistyksestäsi 
tai MTK:sta. Ehdokaslomak-
keet löytyvät myös MTK:n 
jäsenverkko Repusta (www.
mtk.fi/reppu). 

Kaikkiaan valitaan  
2 500 valtuutettua
Koko maassa metsänhoi-
toyhdistysten valtuustoihin 
valitaan yhteensä noin 2 500 
valtuutettua ja varavaltuu-
tettua. Valtuustojen koko 
vaihtelee metsänhoitoyhdis-
tyksittäin yhdistyksen sään-
nöistä riippuen. Yleisesti 

Miljoona  
linnunpönttöä

Partiolaiset oppivat teke-
mällä kaikkea hyödyllis-
tä. Linnunpönttöä ei saa 
naulata vaan se on kiin-
nitettävä narulla.

valtuuston koko vaihtelee 15 
ja 40 valtuutetun välillä.

Tämän hetken valtuute-
tuista naisia on 12 prosenttia. 
Samoin etämetsänomistajia. 
Valtuutettujen keski-ikä on 
55 vuotta. Naisten osuus kai-
kista metsänomistajista on 
noin kolmannes. Tavoittee-
na onkin saada naisia myös 
metsänhoitoyhdistysten val-
tuustoihin enemmän. Paras 
vaikuttavuus saataisiin, kun 
toimintaan lähtisi mukaan 
mahdollisimman monipuo-
lisesti kaikenikäisiä naisia ja 
miehiä. Tämän hetken val-
tuutetuista ammatiltaan 
suurin osa, eli 49 prosenttia, 
on maatalousyrittäjiä. Toi-
seksi suurin ryhmä on pal-
kan-saajat 20 prosentilla. 
Muita yrittäjiä valtuustois-
sa on 19 ja eläkeläisiä 10 pro-
senttia.

Lasse Lahtinen
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

12.8. alkaen  Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa tilanteen  
 metsänhoitoyhdistyksen  äänioikeusrekisteristä.
2.9. mennessä  Mahdolliset oikaisupyynnöt äänioikeusrekisteriin  
 omaan metsänhoitoyhdistykseen.
14.10. viimeistään On jätettävä ehdokashakemukset 
  metsänhoitoyhdistykseen.
4.11. mennessä Äänestysliput tulevat metsänhoitoyhdistysten  
 jäsenille postitse. 
25.11. viimeistään Äänestysliput lähetettävä täytettynä omaan  
 metsänhoitoyhdistykseen.
5.12. mennessä Vaalien tulokset julkaistaan.

Tärkeitä päivämääriä Mhy-vaaleissa
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Energiapuukauppa kutistui
Energiapuun kauppa supistui viime vuon-
na, Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan 
ostomäärä jäi 3,5 miljoonaan kuutioon. Las-
kua edellisvuoteen kertyi liki viidennes, jos 
muutosta tarkastellaan ilman vuonna 2015 
tapahtunutta tiedonkeruun laajenemisesta.

Kaikesta vuonna 2015 ti-
lastoidusta energiapuun 
kaupasta kaksi kolmas-
osaa tehtiin pystykaupoilla 
ja kolmasosa hankintakau-

poilla
”Puukaupan osapuolilta 

on tullut viestejä, että tuki-
tason aleneminen pienen-
si puukauppamääriä. Myös 

lauha talvi ja fossiilisten 
polttoaineiden hinnan las-
ku hiljensivät energiapuun 
kauppaa”, tutkija Jukka 
Torvelainen Lukesta ker-
too.

Ostetusta puusta hieman 
yli puolet – 1,9 miljoonaa 
kuutiota - oli karsittua ran-
kaa. Määrä nousi hieman 
edellisvuodesta. Toiseksi 
eniten kertyi latvusmassaa, 
1,1 miljoonaa kuutiota.

Pystykaupoissa rangasta 
maksettiin keskimäärin 3,1 

euroa kuutiolta ja hankinta-
kaupoilla 24,8 euroa kuuti-
olta. Pystykauppojen hinta 
laski neljänneksen edellis-
vuodesta, hankintakauppo-
jen nousi viisi prosenttia.

Latvusmassasta mak-
settiin pystykaupoissa 3,4 
euroa kuutiolta ja hankin-
takaupoissa 15,6 euroa kuu-
tiolta. Tilastoidut hinnat 
eivät sisällä valtion tukea, 
mitä on saatu suurelle osal-
le karsittua rankaa ja koko-
puuta.

Vapo vähentää  
pellettituotantoaan
Vapo on viime vuosina ollut otsikoissa lähin-
nä tuotannon supistuksista ja huonoista tu-
losluvuistaan. Nyt lisää lokaan tulee uutisoin-
nit Vapon pellettituotannosta

Yhtiö irtisanoo 12 työnte-
kijää pellettitehtailta ja vä-
hentää vientiä ylitarjonnan 
vuoksi. Vapo Oy vähentää 
pellettituotantoaan, leikkaa 
liiketoiminnan kuluja kah-
della miljoonalla eurolla ja 
lomauttaa irtisanottujen li-
säksi henkilökuntaansa. Lä-
hin tuotantolaitos sijaitsee 
Kärsämäellä lehtemme si-
jaintia ajatellen.

Lisäksi toimintaa pyri-
tään tehostamaan raaka-ai-
neen hankintaketjuissa sekä 

varastoinnissa. Pelletin kas-
vua ei ole tapahtunut toi-
veitten mukaisesti. Suomen 
raaka-aine ja tuotantokus-
tannustasolla pellettiä ei 
kannata viedä Suomesta Eu-
roopan markkinoille. Viime 
vuonna Vapo tuotti pellettiä 
175 000 tonnia, josta suurin 
osa meni vientiin. Kotimaan 
markkinaosuus on noin 
puolet. Pellettituotanto kas-
vanee uusien kotimaisten 
lämpölaitosinvestointien 
myötä.

UPM:n tulos koheni
Metsäyhtiö UPM paran-
si tulostaan alkuvuonna. 
Liikevoittoa kertyi tammi-
maaliskuussa yhteensä 277 
miljoonaa euroa, vertailu-
kelpoinen liikevoitto ko-
heni vuodentakaisesta 34 
prosenttia. Liikevaihto sen 
sijaan laski 2,4 miljardiin eu-
roon, pudotusta tuli 40 mil-
joonaa euroa.

”Kaiken kaikkiaan vuo-
si 2016 alkoi erittäin hyvin. 
Ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä saavutimme hyvän 
toiminnallisen tehokkuu-
den, pystyimme laskemaan 
kustannuksiamme merkittä-
västi ja markkinaympäristö 
oli pääasiassa suosiollinen”, 
toimitusjohtaja Jussi Peso-
nen arvioi.

Kustannusten laskun li-
säksi tulokseen vaikuttivat 

myönteisesti yhtiön kasvu-
hankkeet: sellun, biopolt-
toaineiden, tarrapaperin ja 
tarralaminaatin toimitus-
määrät kasvoivat, samoin 
hienopaperin toimitukset 
Aasiassa.

Kustannukset laskivat 
yhtiön kaikissa liiketoimin-
noissa, mutta erityisen hyvin 
tehostamisen vaikutus näkyi 
Euroopan ja Pohjois-Ame-
rikan paperiliiketoiminnas-
sa. Kustannustehokkuutta 
tullaan vaalimaan myös 
jatkossa - kilpailukykyä 
varmistetaan sulkemal-
la aikakauslehtipaperia val-
mistava Madison Paper 
Industries Yhdysvalloissa ja 
myymällä UPM Schwendtin 
sanomalehtipaperitehdas 
Saksassa.

Stora Enso paransi
Metsäyhtiö Stora Enson al-
kuvuoden tulos koheni. 
Tammi-maaliskuun opera-
tiivinen liiketulos nousi 248 
miljoonaan euroon, mikä 
on 12,7 prosenttia enem-
män kuin vuotta aiemmin. 
Liiketulosprosentti oli ennä-
tyksellisen korkea, 10,1 pro-
senttia.

Sen sijaan liikevaihto ku-
tistui vajaat kaksi prosent-
tia 2,4 miljardiin euroon. 
Liikevaihto ilman raken-
teellisesti heikentyvää pa-
periliiketoimintaa ja myytyä 
Barcelonan tehdasta kasvoi 
kuitenkin reilut kaksi pro-
senttia, toimitusjohtaja Karl-
Henrik Sundström korosti.

”Kasvu oli pääasiassa 
Montes del Platan selluteh-
taan kasvaneiden volyymien 
ja Varkauden kraftlaineria 

tuottavan tehtaan ylösajon 
ansiota”, Sundström arvioi.

Yhtiön investoinnit ete-
nevät. Kiinassa sijaitsevan 
Beihain kuluttajapakkaus-
kartonkitehtaan odotetaan 
käynnistyvän toukokuus-
sa 2016, täyteen tuotan-
toon tehdas päässee 18–24 

kuukaudessa. Varkauden 
tehtaalla kraftlainerin val-
mistuksen ylösajo etenee, 
täyden tuotannon odotetaan 
alkavan ensi vuoden alussa. 
Ruskean kraftlainerin laatu 
ja vastaanotto markkinoilla 
on ollut hyvää, yhtiöstä ker-
rotaan. Puisten rakennusele-

menttien (LVL) tuotannon 
Varkauden tehtaalla pitäisi 
käynnistyä kesäkuussa.
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Metsäsertifiointi uudistuu
Metsien PEFC-ryh-
mäsertifioinnissa 
otetaan käyttöön uu-
det, vuonna 2014 uu-
situt kriteerit kevään 
2016 aikana. Met-
sänhoitoyhdistysten 
jäsenet saavat sertifi-
oinnin jäsenetuna ja 
ovat automaattisesti 
mukana sertifioinnis-
sa.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Metsänhoitoyhdistysten alu-
eellisia ryhmäsertifikaat-
teja on jatkossa Suomessa 
viisi kappaletta, koko Poh-
jois-Suomi: Lappi, Kainuu 
ja Pohjois-Pohjanmaa ovat 
yhdessä sertifikaatissa. Uu-
distetut kriteerit tuovat mu-
kanaan myös jonkin verran 
metsänomistajaa koskettavia 
muutoksia. Säästöpuita on 
jatkossa jätettävä leimikko-
tasolla vähintään 10 kpl/ha. 
Vesistöjen rantaan on jätet-
tävä maaston mukaan 5-10 
metriä leveät suojavyöhyk-
keet, joilta voi poistaa järeää 

puustoa, mutta maata ei saa 
muokata, ei jättää hakkuu-
tähteitä eikä alikasvosta rai-
vata. Myös luonnontilaisen 
avosuon reunaan on jätettä-
vä 5-10 metriä leveä, riistan-
hoidollinen suojavyöhyke, 
josta ei raivata alikasvos-
ta. Metsänomistajan saama 
palaute hoitotöistä paranee 
kun yrittäjien ja toimijoi-
den on jatkossa suoritettava 
omatoimista laadunvalvon-
taa metsänhoitotöissä. Ko-
konaan uutena kriteerinä 
mukaan on tullut metsi-
en roskaamiskielto hoito- ja 
hakkuutöissä.

Ruusuja ja risuja  
sertifioinnin  
auditoinnista
PEFC metsäsertifioinnin au-
ditointikierros käytiin Poh-
jois-Suomessa lokakuussa. 
DNVGL Oy:ltä toimin-
taamme olivat auditoimas-
sa Martti Kuusinen, Rolf 
Arnkil, Aki Jouhiaho, Jan-
ne Levula ja Christian 
Hornborg. Poikkeamia ser-
tifioinnin kriteereistä löytyi 
auditoinneissa suurin piir-
tein edellisvuosien mukai-
nen määrä. Osa aikaisemmin 
poikkeamia aiheuttaneista 
virheistä oli saatu kuntoon, 
mutta uusiakin ilmeni.

Lakisääteisten vaa-

timusten noudattami-
sesta tuli poikkeama 
Pohjois-Pohjanmaalle, jossa 
yhdellä hakkuutyömaalla oli 
metsänkäyttöilmoitus jää-
nyt tekemättä. Pääauditoija 
Martti Kuusinen totesi, että 
taimikonhoidossa hyvä ke-
hityssuunta on valitettavas-
ti pysähtynyt Lapissa, jossa 
jäätiin alle tavoitetason. Kor-
juuvauriot onnistuttiin nyt 
kaikilla alueilla pitämään ta-
voitetason (4 %) alapuolella. 
Vesiensuojelukoulutukseen 
on viime vuosina satsat-
tu paljon. Parannusta onkin 
tapahtunut, mutta edelleen 
löytyi muutama huonosti 
hoidettu kunnostusojituksen 
vesiensuojelu sekä kunnos-
tusojituksia liian karuilla 
kohteilla. Pohjois-Suomen 
sertifiointitoimikunnan pu-
heenjohtaja Markku Ekdahl 
muistuttaakin, että myös 
sertifiointiin sitoutuneiden 
metsänomistajien on huo-
lehdittava siitä, että kunnos-
tusojituksia tehdään vain 
sallituilla kohteilla (keme-
ra-rahoituskelpoiset) eikä 
uudisojituksia tehdä. Myös 
vesiensuojelutoimenpiteet 
on tehtävä tarkasti suunni-
telman mukaan. Koneenkul-
jettajilla ei ole lupaa poiketa 
vesiensuojelusuunnitelman 
ohjeista, vaikka maanomis-
taja toisin toivoisikin. Myös 

muokkauksen suojavyöhyk-
keet vesistöjen lähettyvillä 
on tehtävä ohjeiden mukai-
sesti.

Kulotutuksen tavoite-
määriin ei vieläkään pääs-
ty Kainuussa, toistuvasta 
alisuorittamisesta tulokse-
na nyt vakava poikkeama, 
eli tänä vuonna on kaikki-
en osapuolten tartuttava on-
gelmaan tosissaan.. Jokaisen 
toimijan vastuulla on nyt et-
siä ja toteuttaa riittävä määrä 
kulotukseen tai säästöpuu-
ryhmien polttoon sopivia 
kohteita, 1 kohde per 200 000 
metsähehtaaria vuosittain.

Jokainen sertifiointiin si-
toutunut urakanantaja on 
samalla sitoutunut käyttä-
mään töissä vain sertifioin-
tiin sitoutuneita yrittäjiä. 
Vain yksittäisiä, satunnaisia 
töitä saa teettää sertifiointiin 
sitoutumattomilla yrittäjillä. 

”Paperityöt” olivat au-
ditoinnissa esillä muuten-
kin. Yrittäjiä ja urakanantajia 
koskien on työsuhdeasioi-
hin sekä tilaajavastuulain 
noudattamiseen kiinnitettä-
vä aikaisempaa enemmän 
huomiota. Työterveyshuol-
lon lakisääteinen järjestämis-
velvollisuus ei ollut kaikille 
yrittäjille selvää, sopimus-
asioita oli ”suupuheilla” niin 
urakanantajilla kuin yrittäjil-
läkin.

Lähteekö Oksamassa lentoon?

Haapajärvikin haluaa oman sellutehtaan
Nivala-Haapajärven seu-
dun kehittämisyhtiö Nihak 
ja Haapajärven kaupun-
ki ovat selvittäneet mah-
dollisuuksia toteuttaa 
seudulle merkittäviä bioja-
lostamoinvestointi.

Konsulttiyhtiö Ramboll 

Finlandin toteuttaman sel-
vityksen perusteella Haa-
pajärvi on erinomainen 
sijaintipaikka sellutehtaal-
le. 

–Tulosten pohjalta vaih-
toehto on havupuu sellu-
loosaa noin 400 000 tonnia 

vuodessa tuottava laitos, 
kertoo toimitusjohtaja Esa 
Jussila Nihakista. 

Sellutehtaan investointi-
kustannukseksi arvioidaan 
noin 500 miljoonaa eu-
roa. Haapajärven kaupun-
ki ja kehittämisyhtiö Nihak 

ovat tavanneet potentiaa-
lisia sijoittajia ja rahoituk-
sen asiantuntijoita hankeen 
eteenpäin viemiseksi. Vah-
vuutena Haapajärvellä on 
raaka-aineen saatavuus lä-
hialueilta sekä hyvät kulje-
tusmatkat satamaan.

Haukiputaalla 
tilusvaihto- 
pilotti-hanke
Vuodenvaihteessa on aloittanut toimintansa 
Ely-keskuksen rahoittama hanke ”Pohjoisen 
metsätilat kasvuun”. Hanke on kolmevuo-
tinen ja toimin-ta-alue on Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan maakunnat.

Pohjoisen metsätilat kas-
vuun on Suomen metsäkes-
kuksen hallinnoima hanke, 
joka toteutetaan yhteistyös-
sä Maanmittauslaitoksen 
kanssa.

Hankkeessa tiedotetaan 
yritysmäisen ja aktiivisen 
metsäomistuksen mahdolli-
suuksista ja keinoista, mm. 
tilarakenteen parantamises-
ta, suunnitelmallisesta su-
kupolven vaihdoksesta ja 
kuolinpesien toiminnan jär-
jestämisestä sekä yrittäjä-
mäisestä metsätalouden 
harjoittamisesta.

Hankkeessa tiedotetaan 
myös uusien yhteismetsi-
en perustamisen mahdolli-
suuksista ja olemassa oleviin 
yhteismetsiin uusien tilojen 
liittämismahdollisuuksista 
sekä metsätilusjärjestelyistä.

Hankkeen ohjelmaan on 
myös kirjattu uusien asioi-
den kokeilua. Yhtenä näis-
tä on tiedotuksen keinoin 
pilotoida vapaaehtoisten ti-
lusvaihtojen ja minitilusjär-
jestelyjen mahdollisuuksista. 
Kohdealueeksi on suun-ni-
teltu entisen Haukiputaan 
kunnan aluetta, pilotin to-
teutus tehdään yhteistyössä 
paikallisen metsänhoitoyh-
distyksen kanssa.

Pilotin aluksi kartoitam-

me Haukiputaan alueelta 
metsänomistajia, joita osal-
listuminen tilusvaihtoon ja 
-järjestelyyn kiinnostaa. Mu-
kaan ilmoittautuminen ei 
lopullisesti sitouta ketään 
tässä vaiheessa vielä mihin-
kään. Kiinnostuneiden met-
sänomistajien mukaisesti 
voimme sitten tarkemmin 
rajata alueen, jolla pilottia 
toteutetaan.

Pilotin tavoitteena on 
löytää keinoja keventää 
normaalin tilusvaihdon ja 
tilusjärjestelyn toteutusta ja 
samalla vähentää niiden ku-
luja. Toteutusvaiheessa kiin-
teistötoimitusmaksuihin on 
mahdollista saada valtion 
tukea. Päämääränä on saa-
da kunkin mukana olevan 
metsänomistajan tilaraken-
ne paremmaksi vapaaeh-toi-
sin toimin.  

Mikäli em. asia kiinnos-
taa siitä saa lisätietoa alle-
kirjoittaneelta, samoin voi 
ilmoittautua mukaan pilot-
tiin.

Mikko Honkanen
Maanmittauslaitos,  
Oulun palvelupiste
Veteraanikatu 9,  
90130 Oulu
Puh. 0400 686 766
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Investointeja suunnitellaan

Puuta 
kyllä riittää
Suomen biotalouden vaatimien investoin-
tien on suunniteltu nostavan kotimaista 
puunkäyttöä jopa yli 17 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa. Vireillä olevat investointi-
suunnitelmat ovat herättäneet keskustelun 
varsinkin teollisuuden piirissä siitä, riittäkö 
puu kaikkiin investointeihin. Pohjois-Suo-
men metsänomistajien metsävaliokunta on 
varma, että pelko puun riittävyydestä on tur-
ha.

MMM:n toimeksiannos-
ta Pöyry Consulting ana-
lysoi viime vuonna puun 
riittävyyttä niin, että huo-
mioon otettiin myös ilmas-
to- ja ympäristöpoliittiset 
rajoitteet. Selvityksen mu-
kaan kotimaisen puun käyt-
töä voidaan kestävästi lisätä 
jopa 23 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa.

Investointisuunnitelmat 
niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisesti osoittavat, että 
Suomi on globaalisti kil-
pailukykyinen metsäteol-
lisuusinvestointien kohde. 
Hyvänä esimerkkinä täs-
tä ovat Kemijärven, Ka-
jaanin ja Haapajärven 
biotuotetehdashankkeet 
sekä kiinalaisen Kaidi yh-
tiön biopolttonestelaitos-
suunnitelma Kemiin.

–Miljardi-investoinnit ei-
vät näkisi päivänvaloa, jos 
raaka-aineen saanti ei olisi 
varmasti turvattu. Kukaan 
investoija ei ota sellaista ris-
kiä, toteaa MTK:n metsäjoh-
taja Juha Hakkarainen.

Vuonna 2015 valmistu-
nut 11. Valtakunnan met-
sien inventointi ja siihen 
perustuvat alueelliset met-
säohjelmat osoittavat, että 
Pohjois-Suomessa on va-
raa lisätä vuotuisia hakkuu-
määriä. Pohjois-Suomessa 
puun käyttöä voidaan li-
sätä kestävästi 6,5 miljoo-
naa kuutiota ainespuulla 
ja energiapuulla n. 0,9 mil-
joonaa kuutiota vuosina 
2011-2014 toteutuneisiin 
vuotuisiin hakkuumää-
riin verrattuna. Puuta 
riittää niin kaikille suun-
nittelupöydällä oleville in-
vestoinneille kuin myös 
useammalle keskikokoiselle 
sahalle Pohjois-Suomessa. 

–Harmillisesti kuitu- ja 
energiapuun kysyntä jun-
naa paikoillaan. Lyhyellä 
aikavälillä tarvitaan nimen-
omaan lisää kysyntää. Pit-
källä aikavälillä lisääntyvä 
puunkäyttö edellyttää ra-
kenteellisia muutoksia puu-
kauppaan, infrastruktuurin 
kehittämistä ja toimivaa 
mallia metsätilojen suku-

polvenvaihdoksille, painot-
taa Hakkarainen.

Tehostamisesta esimerk-
kinä on MTK:n ja teollisuu-
den yhteinen sähköinen 
puumarkkinapaikka, joka 
käynnistyy vuoden 2017 
alussa.

Kasvava puunkäyttö on 
myös herättänyt huolen 
hakkuiden ekologisuudes-
ta. Suomen metsien mo-
nimuotoisuustaso on yksi 
maailman parhaista ja esi-
merkiksi tiukasti suojel-
tujen metsien osuus on 
Euroopan korkein. Eri-
tyisen suuri tiukasti suo-
jeltujen metsien osuus on 
Pohjois-Suomessa, jossa 
suojeltujen alueiden osuus 
metsäpinta-alasta on 22 %.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Kasvava puunkäyttö 
on myös herättänyt 
huolen hakkuiden 
ekologisuudesta. 
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Tieto metsäomaisuudesta  
kuuluu henkilötiedon suojaan 
Metsäteollisuus on vaatinut kaiken metsä-
keskuksen tietojärjestelmissä olevan metsä-
tiedon avaamista täysin julkiseksi riippumat-
ta käyttäjästä tai käyttötarkoituksesta. MTK 
painottaa, että tämän toteutuminen johtaisi 
tilanteeseen, jossa julkisilla varoilla kerättä-
vän metsävaratiedon sisältö ja koko tietojär-
jestelmä olisi arvioitava uudelleen.

Hallitusohjelman kirjaus 
metsätietojen paremmasta 
hyödyntämisestä on metsä-
omistajienkin näkökulmas-
ta kannatettava.

–Biotalouden kehittä-
minen ei kuitenkaan vaadi 
metsäomistajien perusoi-
keuksien polkemista ja met-
säelinkeinon tietosuojan 
murentamista. Väite, ettei 
metsäomistajille kyettäisi 
tarjoamaan palveluja ilman, 
että kaikki hänen metsään-
sä koskeva tieto olisi täysin 
julkista, on lähinnä lapselli-
nen. Yhtä perätön on met-
säteollisuuden esittämä 
väite, jossa kaikille avoin 
metsävaratieto on ehdoton 
edellytys sähköisen puu-
kauppapaikan kehitykselle 
ja käyttöönotolle, viestittää 
MTK:n metsäjohtaja Juha 
Hakkarainen.

Parhaillaan eri taho-
jen yhteistyönä kehitet-
tävän puukauppapaikan 
lähtökohtana on, että met-
sänomistajat itse päättävät 
kohteidensa markkinoin-
nista ja tarjouspyynnöis-
tä. Metsänomistajan on 
voitava myös päättää 
omaisuuttaan koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen 
käytöstä.

Metsäkeskuksen met-

sätietojärjestelmää ja met-
säomistajille suunnattua 
Metsään.fi palvelua on 
kehitetty nimenomaan 
sähköisenä elinkeinopal-
veluna, jossa luottamuk-
sellisuus on avainsana. 
Näistä lähtökohdista pal-
velusta on saatu toimiva 
ja sillä on ollut toimijoiden 
ja metsänomistajien vah-
va tuki. Tietojen avaaminen 
täysin vapaaseen käyttöön 
rikkoisi tämän luottamuk-
sellisuuden ja johtaisi koko 
järjestelmän uudelleenarvi-
ointiin.

Kun yrittäjyys ja kilpailu 
ovat päivän sanat metsäpal-
veluissa, miksi ne eivät olisi 
sitä myös metsätietopalve-
luissa? Miksi yhteiskunnan 
pitäisi tuottaa sellaisia pal-
veluja, joiden tuotantoon 
löytyisi markkinatoimijoi-
ta? Varsinkin, jos yhteis-
kunnan tuottamina näiden 
elinkeinopalveluiden sisäl-
tö olisi kaikille avointa.

– Uskomme kuiten-
kin edelleen, metsäteol-
lisuuden kommenteista 
huolimatta, että metsätie-
tokokonaisuuteen löytyvät 
järkevät koko sektoria pal-
velevat ja metsäomistajien 
henkilötiedon suojaa kun-
nioittavat ratkaisut.

”            Metsänomistajan on 
voitava myös päättää omaisuuttaan 

koskevien yksityiskohtaisten 
tietojen käytöstä.
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Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 
17.9.2016, lähde mukaan!
Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 
järjestetään tänä vuonna mhy Pirkanmaan 
alueella Sastamalassa, Ellivuoressa. Metsä-
taitokilpailut alkoivat vuosikymmeniä sitten 
leimauskilpailuina. Nykyään kilpailutehtävät 
testaavat monipuolisesti metsänomistajan 
taitoa tunnistaa oman metsän hoitotarpeet.

Metsästä on monenlaisiin 
tarpeisiin ja harrastuksiin. 
Yksi hauska tapa tutustua 
metsään on metsätaitokilpai-
lu. Metsätaitokilpailussa ke-
hitetään sellaisia taitoja, joita 
metsätaloudessa, metsien 
hoidossa ja puun myynnis-
sä tarvitaan. Tällaisia taitoja 
ovat esimerkiksi leimaami-
nen sekä erilaisten pituuksi-
en ja tilavuuksien arviointi. 
Vaikka et omistaisikaan met-
sää tai aikoisi metsäammat-
tilaiseksi, metsätaitoilu on 
mukava harrastus. Siinä saat 
jumpata aivojasi ja nautiskel-
la raikkaasta ulkoilmasta.

Koululutusta ja kilpailua 
Metsänhoitoyhdistykset 

ovat ottaneet kilpailujen jär-
jestämisen vastuulleen. On 
tärkeää, että metsänomis-
tajat pystyvät omassa met-
sässään tekemään arvioita 
käsittelytarpeista ja toimen-
piteiden oikeasta ajoituk-
sesta. Kilpailussa kilpaillaan 
neljässä sarjassa: miehet, 
naiset, nuoret alle 18 v ja 
joukkue.

Kilpailu käydään 2–3 ki-
lometrin mittaisella radal-
la, jonka varrelta merkatut 
koealat tehtävineen löyty-
vät. Pääsääntönä metsä-
taitokilpailussa on radan 
kiertäminen itsenäises-
ti ilman viestintä- tai mit-
tavälineitä. Relaskooppi on 
kuitenkin sallittu ja aske-

Tarkasti harkiten hyvä tulee.

Metsätaitoilijan työvälineet.

lia saa käyttää mittaamisen 
apuna. Muuten mittaaminen 
perustuu silmävaraiseen ar-
viointiin, eikä esimerkiksi 
kädellä mittaamista tai mui-
den apuvälineiden käyttöä 
sallita. 

Tehtävät kartoittavat 
metsään liittyvien tunnus-
ten arvioimista: puuston iän 
ja määrän arviointia, tietyn 
taimikon hoitotarvetta lähi-
vuosina, metsikön käsittelyä 
seuraavan viiden vuoden ai-
kana. Kilpailussa kysytään 
myös runkolukua, puus-
ton pohjapinta-alaa, koko-
naistilavuutta kuorineen tai 
puuston kasvua. Tehtävissä 
arvioidaan myös yksittäis-
ten puiden ominaisuuksia 
ja tunnistetaan monimuotoi-
suuskohteita.

Perinteistä kilpailua 
uudistetaan
Maakunnallisia kilpailuja 
järjestetään ympäri Suomea, 
parhaimmillaan sm-kilpai-
luihin on osallistunut yli 
500 metsänomistajaa. Kil-

pailutehtäviä uudistetaan 
odotettavasti jatkossa. Met-
sien käsittelyyn on tul-
lut muutoksia, ja näin ollen 
normiston muuttuessa on 
myös kilpailutehtäviin tu-
lossa muutoksia. Uusia teh-
tävärakenteita pohditaan 
parhaillaan. Tulevaisuudes-
sa mukana on mahdollises-
ti tehtäviä, joissa arvioidaan 
metsää tai leimikkoa eu-
roina. Uudistuksessa säi-
lytetään toki suurin osa 
perinteisistä tehtävistä.

Haasta itsesi
Nyt sinulla on hyvä mahdol-
lisuus lähteä tutustumaan 
metsätaitoilun SM-kilpailui-
hin Sastamalaan. Mhy Pir-
kanmaa on valmis tekemään 
mielenkiintoisen metsätaito-
radan, haasta itsesi ja vaik-
ka ystäväsi mukaan ja tule 
testaamaan metsällisiä tai-
tojasi. Nopeimmilla on mah-
dollisuus varata majoitus 
kilpailukeskuksesta. Ilmoit-
tautuminen alkaa heinä-
kuussa www.mhy.fi/sm
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Metsänhoito

Metsiä jää hoitamatta ja metsureita 
työttömäksi huonon hallinnon takia
MTK ehdottaa jous-
tavampaa budjetoin-
tia Kemera-tukien 
myöntövaltuuksiin.

Maa- ja metsätalousministe-
riö päätti 3.5., että metsien 
hoitoon tarkoitetun kestävän 
metsätalouden Kemera-tuen 
myöntäminen keskeytetään 
osittain loppuvuoden ajaksi. 
Keskeytys koskee taimikon 
varhaishoidon, nuoren met-
sän hoidon ja terveyslannoi-
tuksen tukea.

- Tilanne on omituinen: 

Rahaa on, mutta sitä ei var-
muuden vuoksi saa jakaa, 
koska pelätään, että se lop-
puu, ihmettelee MTK:n met-
säjohtaja Juha Hakkarainen.

Kemera-tukea haetaan 
etukäteen. Hakemuksia on 
tuullut runsaasti ja niissä 
yhteensä haettu rahamäärä 
näyttää ylittävän tälle vuo-
delle budjetoidut varat. To-
dennäköisesti kaikkia jo 
myönnettyjä tai haettuja 
hankkeita ei ole kuitenkaan 
edes aikomus toteuttaa tänä 
vuonna, mutta ne kulutta-
vat myöntövaltuutta ja ai-
heuttavat tukihakemusten 

vastaanoton keskeytymi-
sen. - On iso riski, että lop-
pusyksystä huomataan, että 
hallinnollisen himmelin ta-
kia rahoja jää käyttämättä, 
eikä asialle ehditä enää teke-
mään mitään, huolehtii Hak-
karainen.

Ongelma kuitenkin ka-
saantuu. 

- Jos myöntövaltuusmal-
liin ei löydetä uutta ratkai-
sua, meillä on sama ongelma 
käsillä ensi keväänä jo maa-
liskuussa. Tämä tempoileva 
malli johtaa siihen, että nuo-
ret metsät jäävät hoitamatta 
ja metsurit joutuvat kortis-

Jokisen eväät
Kiitos 1980-luvulla alkaneen 
voimakkaan metsien uudis-
tamisen ja viljelyn Iin metsät 
olivat pullollaan taimikoita, 
joissa kasvu uhkasi räjähtää 
käsiin. Mutta kaikki puula-
jit eivät olleet toivottuja, leh-
tipuuvesakko uhkasi peittää 
arvopuut alleen. Mikä neu-
voksi? Raivaussahatyönä se 
kyllä tapahtuisi, mutta kus-
tannukset olisivat korkeat. 
Ja se vesominen. Kantokäsit-
tely olisi vielä hitaampaa ja 
kalliimpaa. Niinpä päädyt-
tiin kokeilemaan kemiallis-
ta vesakon torjuntaa. Mutta 
Kätkäläisenkään ei tarvinnut 
pelätä. Hillasuo säilyisi puh-
taana. Myrkytys tapahtuisi 
maasta käsin miestyönä.

Unto, yksi Olhavan 

tuhannesta Tolosesta, 
suhtautui varauksella työ-
keikkaamme. Levittää nyt 
vaarallista myrkkyä met-
sään, siinä voi itsekin saada 
osansa. Suojavälineet meil-
lä oli kyllä viimeisen pääl-
le. Oli hengityssuojaimet, 
visiirit ja suojahaalarit. Lai-
te, jolla levitys tapahtui, oli 
paristokäyttöinen. Siinä oli 
20 litran selässä kannetta-
va säiliö liuosta varten. Kä-
dessä pidettävä varsi, jonka 
päässä pyörivä kiekko, joka 
muutti liuoksen sumuksi. 
Mutta ensin olisi päästävä 
kohteelle, Jokisen Erkin au-
ratulle uudistusalueelle. Ne-
lostien laidasta piti kantaa 
laimennusvedet, jotka olivat 
30 litran AIV-säiliöissä. Kau-

histelin niiden painoa, mut-
ta Untolla ei nokka tuhissut 
ja hän nappasi astiat kum-
paankin käteen ja lähti me-
nemään.

Ideana oli, että tuuli kul-
jettaisi myrkyn haluttuun 
suuntaan. Aloittaessam-
me työt, huomasimme kui-
tenkin ongelmia. Tuulen 
suunta vaihteli ja myrkkyä 
tuprahteli silmille, ja visii-
rin takaa oli vaikea nähdä 
mitään. Lisäksi aurattu alue 
oli vaikeakulkuista ja hengi-
tyssuojainten kanssa oli vai-
kea hengittää. Minä hylkäsin 
suojaimet heti kättelyssä, 
mutta Unto oli viisaampi. 
Tunnollisesti hän piti kaik-
ki turvavarusteet käytössä. 
Myös ulkopuolisten tur-

toon, Hakkarainen surkut-
telee.

Asia olisi Hakkaraisen 
mielestä mahdollista ratkais-
ta niin, että kalenterivuo-
sittaisen myöntövaltuuden 
sijaan tulisi koko kehyskau-
den mittainen myöntöval-
tuusjakso. MTK vaatii, että 
asia otetaan vakavasti ja sil-
le haetaan toimiva ratkaisu.

Lisätietoja:
Metsäjohtaja  
Juha Hakkarainen
puh. 0400 870 867

Otson  
yhtiöittäminen yhä 
kesken
Metsäkeskuksesta eriy-
tetty liiketoimintayksikkö 
Otsoa yritetään edelleen 
saada yhtiöittämiskun-
toon tämän vuoden ai-
kana. Vahvistamattoman 
tilinpäätöksen mukaan 
Otso teki viime vuonna 
tappiota 25 miljoonan lii-
kevaihdolla 10 miljoonaa 
euroa tappiota. Irrottau-
tuminen Otso Metsäkes-
kuksesta tuottaa edelleen 
ongelmia. Tilinpäätöstä ei 
ole voitu vahvistaa, kos-
ka taustalla on kiistaa 6,5 
miljoonan euron kirjaami-
nen alas saatavan Otsolta. 
Taustalla on alkuperäiset 
taseiden jako-osuudet. 

Otso vähentää  
35 henkilötyövuotta

Metsäkeskuksen liikepal-
velutoimintaa pyörittä-
vä Otso sai yt-neuvottelut 
päätökseen tänään perjan-
taina. Henkilötyövuodet 
vähenevät 35:llä. Irtisanot-
tavia henkilöitä on 16 ja lo-
put vähennyksestä hoituu 
eläkejärjestelyjen kautta. 
Samalla päättyy 6 määrä-
aikaista työsuhdetta

Yhtiön mukaan yhteis-
toimintaneuvotteluilla 
haettiin vauhtia liiketoi-
minnan kannattavuuden 
ja tuottavuuden paranta-
miseen. Niiden tuloksena 
myynti, tuotanto ja hallin-
to on uudelleen organisoi-
tu ja resurssit mitoitettu 
vastaamaan uutta toimin-
tamallia.

"Henkilöstövähennyk-
set ovat aina kipeä asia. 
Uudelleen organisointia 
on ohjannut voimakkaas-
ti se, mitä osaamista tarvit-

Yhtiö hakee toiminnan ja resurssien tasa-
painoa. 

semme saavuttaaksemme 
asetetut tavoitteemme", 
toteaa liiketoimintajohtaja 
Kari Lundell.

Tavoitteena on asiakas-
lähtöinen metsäpalveluor-
ganisaatio, joka keskittyy 
myyntiin, suunnitteluun 
ja projektinjohtoon.

"Näillä toimenpiteil-
lä luomme lähtökohdan 
tuottaa asiakkaillemme 
lisäarvoa ja samalla ra-
kennamme kannattavaa 
liiketoimintaa. Tavoit-
teemme on lähteä kas-
vuun ensi vuoden aikana 
ja ainoa tie tähän on or-
ganisoinnin ja toiminta-
mallien systemaattinen 
uudelleen arviointi."

Toimenpiteiden kus-
tannusvaikutukset alka-
vat näkyä täysimääräisenä 
ensi vuonna. 

Jarmo Palokallio

–Tavoite on, että vuo-
den loppuun mennessä 
EU:lle luvattu aikataulu 
toteutuu, kertoo Juha S. 
Niemelä maa- ja metsäta-
lousministeriöstä.

MTK on vaatinut, et-
tei Otsoon enää pumpa-
ta valtion rahaa. Valtion 
laitoksen muuttaminen 
osakeyhtiön näköisek-
si toiminnaksi ei ole help-
poa. 

–Se on iso prosessi, jota 
yksi luku ei ratkaise, jat-
kaa Niemelä .

-Tässä vaiheessa ei 
kannata antaa periksi. 
Vasta vuoden lopulla näh-
tävä lopputulos ratkaisee.

vallisuus oli taattu: varoi-
tuskylttejä oli ripustettu 
alueen reunoille. Eräänä aa-
muna havaitsimme kuiten-
kin jonkun repineen kylttejä 
alas. Luonnonsuojelutarkoi-
tuksessako, tiedä häntä. Ei 
kuitenkaan kovin järke-
vää! Vaikeuksista huolimat-
ta saimme työn päätökseen, 
Eero muisti meitä muhke-
alla rahapussilla. Sanotaan, 
että raha ei haise, mutta mi-
nulla ainakin maistui suussa 
Jokisen eväät. 

Kirjoittaja on metsuri 

Esa Pakanen,
joka on ollut Iin mhy:n 
palveluksessa 25 vuot-
ta ja on tehnyt pääasi-
assa taimikonhoitoa.  
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Veronurkka

Maatalousyrittäjien ja  
metsänomistajien pitää antaa  
kausiveroilmoitus oma-aloitteisesti
Verovuodelle 2015 verohallin-
to ei enää postittanut paperista 
kausiveroilmoituslomaketta.

Jokaisen arvonlisäverovel-
vollisen metsänomistajan on 
kuitenkin annettava kausive-
roilmoitus, vaikka maksettu-
ja tai saatuja arvonlisäveroja 
ei olisikaan. Silloin lomakkee-
seen merkitään, ettei arvon-
lisäverollista toimintaa ole 
ollut.

Mikäli lomake vuodelta 
2015 on vielä palauttamatta, 
olet jo varmaan saanut ve-
rohallinnolta arvioesityksen 
kohdekauden verosta. Arvi-
oidut tiedot voidaan korjata 
antamalla kohdekaudelle kau-
siveroilmoitus. Muuta oikai-
suvaatimusta ei tarvitse tehdä. 
Jos ilmoitusta ei anneta, mää-
rätään kohdekauden verot 
maksettavaksi arvioesityksen 
mukaisesti. 

Niin sanotun ”ei 
toimintaa”-ilmoituksen voi 
antaa viime vuodelta myös 
poikkeuksellisesti Verohallin-

toon soittamalla numeroon 
020 697 016.

Jos kausiveroilmoitus an-
netaan paperilomakkeella, 
muista käyttää v. 2015 loma-
ketta, jotta tiedot kohdentuvat 
oikealle vuodelle.

Kätevimmin kausiveroil-
moituksen voi antaa Vero-
tili-palvelussa. Palveluun 
kirjaudutaan henkilökohtai-
silla pankkitunnuksilla.  Pal-
velusta löytyvä sähköinen 
verkkolomake on saman nä-
köinen paperisen kausiveroil-
moituksen kanssa.

Mikäli ilmoituksen antami-
sen kanssa on ongelmia, ota 
yhteyttä omaan yhdistyksee-
si, meiltä löytyy lomakkeita, 
autamme ja täytämme lomak-
keen puolestasi.

Verohallinto tiedottaa, et-
tei se lähetä jatkossakaan kau-
siveroilmoitusta postitse, vaan 
alv-rekisterissä olevan tulee 
aina antaa oma-aloitteisesti il-
moitusjakson kausiveroilmoi-
tus.

Talvi on takana ja katseet on 
käännetty jo kohti seuraavaa 
kautta. Toukokuun alussa 
vietän viimeisiä lomapäiviä 
ennen uuden harjoituskau-
den alkua. Talvella reissu-
vuorokausia kertyy paljon 
ja kotona oleminen menee 
pyykkiä pestessä ja kassia 
uudelleen pakatessa. Nyt ke-
väällä olen nauttinut eniten 
siitä, että olen saanut olla ko-
tona ja ilman minkäänlaista 
aikataulua.

Viime talvi ei mennyt ihan 
niin hyvin kuin olisin toivo-
nut, sillä sairastelut sotkivat 
suunnitelmia. Kauden aloi-
tus oli hyvä. Maailmancupin 
avausviikonlopussa Rukalla 
hiihdin takaa-ajossa kolman-
neksi. Kisat sujuivat muka-
vasti vielä vuodenvaihteen 

Kohti kotikisoja
jälkeen Tour de Skillä, jos-
sa olin kokonaiskisan viides. 
Tourin jälkeen jouduin sitten 
sairastamaan flunssaa pariin-
kin otteeseen ja pitkä sairas-
telujakso kadotti kisavireen 
joksikin aikaa. Lopputalvesta 
tuli vielä kohtalaisia onnistu-
misia ja omalta osaltani kausi 
olisi saanut vielä jatkua.

Ensi talveen jäi nälkää ja 
hyvä niin, sillä tulevana tal-
vena taistellaan MM-mita-
leista kotikisoissa Lahdessa! 
Valmentajan kanssa on pi-
detty palaveria ja leirisuun-
nitelmat on tehty tulevalle 
harjoituskaudelle. Tavoittee-
na on harjoitella laadukkaas-
ti hyvissä olosuhteissa. 
Leirivuorokausia kertyy tu-
levallekin harjoituskaudelle 
vähintään yhtä paljon kuin 

aiemmin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että keskimäärin leirei-
len 2-3 viikkoa kuukaudessa. 
Motivaatio on kova ja tiedän, 
että jaksan harjoitella. Ainut 
toive on se, että saan harjoi-

Urheiluagentti

tella terveenä. 

Aurinkoista ja  
mukavaa kevättä!

Kerttu

TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA

PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Tuppitie 11 90820 KELLO
p. 5615 200, 0400-584 924
fax. 5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi

OSTETAANOSTETAAN

Metsän hoitoon ja tuottavuuteen voit vaikuttaa, säähän et. 
Siksi ainoa tapa varmistaa, että metsä antaa arvoisensa 
tuoton on vakuuttaa se kattavasti. 

OP Oulussa metsäasioissa sinua palvelee Eila Tamminen 
010 2535 322. Tai tutustu metsävakuutukseemme 
osoitteessa op.fi /metsa. Vakuutuksen myöntää 
OP Vakuutus Oy.

METSÄ TUOTTAA MUUTAKIN
KUIN MIELENRAUHAA

OP Ryhmän 010-yritysnumerot: kiinteän verkon 
lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliit-
tymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min. 
Hinnat sisältävät alv. 24 %.

TIENVARSIEN NIITOT JA  
VESAKONRAIVAUKSET

Konetyöt Mikko Lötjönen 
Puh. 040 823 9266

Vastaava päätoimittaja  
Timo Mikkola
Toimituskunta Eero Alaraasakka,  
Mikko Mäkelä,  Tapio Kylmänen, 
Anna Taskila

Toimitustyö Timo Mikkola
Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / Katariina Niemitalo
Painopaikka Suomalainen  
Kirjapaino Kajaani

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

Metsäkone-urakoinnin 
ammatti-taidolla 
suorittaa

Metsä Aalto Oy
Maalismaantie 1217 
91210 Jakkukylä

Teemu Aalto
Puh 0400 295268
Sp. info@metsa-aalto.fi WWW.METSA-AALTO.FI
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TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

www.tapio.fi 

Hyvistä siemenistä
  kasvaa tuottava metsä

BIOMEGA OYBIOMEGA OY
Ostamme tienvarteen toimitettuja 
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

Otamme myös vastaan Martinniemen 
terminaaliin tonteilta tulevat kannot, 
risut ja puhtaat kierrätyspuut.

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

0400 388 500 • 08 562 3000 
toimisto@biomega.fi

Metsäkoneurakointi  
puutavarahakkuut ja 

lähikuljetus
Tonttien jyrsinnät

Hirsityöt ammattitaidolla

Yli-Ii

Grillikodat ja katokset
Hirsiladot, hirsisaunat

Tukkien sahaus/sorvaus ja  
puutavaran höyläys

Aimo Toppi  040 726 7109
Olavi Tuomela  0400 175 186
Ilpo Tuomela  040 582 8134

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

Hirsitalot, hirsihuvilat,  
mökit ja aitat

Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!
Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.
* VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..... 0 €
* VERKKOPALVELUSOPIMUS ................................... 0 €
* TILIOTE ..................................................................... 0 €
* e-LASKUT ................................................................ 0 €
* MAKSUPALVELU ..................................................... 0 €
* SUORAMAKSU ......................................................... 0 €
*  LASKUN MAKSU ..................................................... 0 €
* LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
   PALVELUMAKSU ..................................................... 0 €

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonu-
setu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä mui-
den palveluiden tai Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä
Op-bonusten lisäksi saat Utajärven Osuuspankista
myös kaikki muut OP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut,
kuten ilmaisen Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
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Kysy myös tileistä ja määräaikaistalletuksista!

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Maarakennusurakointi, purkutyöt, 

iskuvasarointi, vesakonmurskaus. 
•  Maarakennus tela -pyoräalustaiset  

kaivinkoneet, hankintahakkuut.

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com
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Metsänomistajat Oulunseutu

Hyvää metsänhoitoa veren perintönä
Haukiputaan Kellossa asuvat veljekset, Han-
nu ja Jaakko Pietilä ovat saaneet metsänhoi-
toinnostuksensa veren perintönä. Veljesten 
isä Kalevi Pietilä oli innokas metsänhoitaja. 
Hän oli yksi Haukiputaan metsänhoitoyhdis-
tyksen perustajista.

Mikko Harju
MetsäSanoma

Pietilöiden tila on yksi Kel-
lon 63:sta kantatilasta ja on 
ollut suvun hallussa ainakin 
viimeiset 150 vuotta. Asuttu-
na paikka on ollut tiettävästi 
jo 1500 luvulta asti. Isä Ka-
levin kuoltua 1970 tilanhoi-
to siirtyi veljesten vastuulle. 
Tilaa hoidettiin kuolinpesä-
nä aina viime syksyyn asti, 
jolloin tilan metsistä muo-
dostettiin metsäyhtymä. 
Yhtymässä on yhteensä seit-
semän osakasta.  Metsäyh-
tymän lisäksi Pietilöillä on 
osuuksia kolmessa muus-
sa yhteisessä maa-aluees-
sa, joiden hoitoon veljekset 
osallistuvat aktiivisesti. Var-
haisimmat muistot met-
sätöistä veljeksiltä on jo 
1950-luvulta, jolloin jäkälän-
nosto oli Kellossa kiivaim-
millaan. ”Jäkälä oli tuolloin 
arvokkaampaa kuin puu, 
joten metsiä ei juuri hakat-
tu, ettei jäkälän nosto oli-

si vaarantunut”, muistelee 
Hannu Pietilä. Hannu muis-
taa myös, kun ensimmäi-
set moottorisahat tulivat 
metsään. ”Sahat olivat ras-
kaita ja tärisivät niin kovas-
ti, että seuraavana päivänä 
ei meinannut kynä kädessä 
pysyä”, muistelee Hannu.  
Työnjako veljeksillä on ny-
kyään selvä: Jaakko hoitaa 
käytännön toimet metsässä 
ja Hannu tekee paperihom-
mat. ”Joka vuosi pyrim-
me tekemään ne hakkuut ja 
metsänhoitotyöt, jotka on 
metsäsuunnitelmaan mer-
kitty”, kertoo Jaakko Pietilä. 
”Metsänhoitotyöt tehdään 
joko itse tai teetetään yhdis-
tyksen metsureilla. Metsän-
hoitoyhdistys kilpailuttaa 
puukaupat ja puut myy-
dään sinne mistä paras hin-
ta puulle saadaan ”, jatkaa 
Jaakko. 

Harvinaisuus: hyvin 
toimiva kuolinpesä
Harvassa ovat ne kuo- Kalevi Pietilä on tuonut rankakuorman metsästä. Kuva vuodelta 1965.

Polttopuiden teko on Hannu ja Jaakko Pietilälle joka vuotista terapiaa.

linpesät, jotka hoitavat 
metsiään mallikkaasti vuosi-
kymmeniä. Pietilät ovat tässä 
poikkeus. Yli 40 vuotta peri-
kuntana toiminut tila on on-
nistunut hoitamaan metsiä 
sovussa. ”Koska asiat ovat 
sujuneet hyvässä yhteisym-
märryksessä, emme ole ha-

lunneet ruveta perintötilaa 
pilkkomaan”, kertoo Jaakko 
Pietilä. Pietilät ovat huoman-
neet, kuinka Haukiputaan 
metsätilat ovat vuosikym-
menien kuluessa jaettu aina 
vaan pienempiin palasiin. 
”Kyllä metsätilojen kokoa 
tulisi pyrkiä kasvattamaan 

eikä aina vaan pilkkomaan”, 
Hannu Pietilä tuumii. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
toiminta on Jaakko Pietiläl-
le hyvin tuttua, sillä hän on 
ollut aikanaan Haukiputaan 
metsänhoitoyhdistyksen 
hallituksessa yli 15 vuotta. 
Hän on seurannut tarkas-

ti, miten yhdistyksen toi-
minta on muuttunut muun 
maailman mukana. Pietilän 
mukaan yhdistyksen tärkein 
tehtävä on metsänomistaji-
en etujen ajaminen. Jos näin 
toimitaan, Pietilä näkee yh-
distysten tulevaisuuden va-
loisana.

  Jäkälä oli tuolloin arvokkaampaa kuin puu, joten metsiä ei 
juuri hakattu, ettei jäkälän nosto olisi vaarantunut”
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Metsänomistajat Ii

Uusi metsänomistaja
Harri Mäntyniemi sai ki-
pinän metsänhoitoon 
mummolassa Kauhajoel-
la nuorena miehenä tuu-
lenkaatosavotassa. Isä oli 
sotainvalidi ja Harrin oli 
hoidettava työ.  Se hom-
ma tuntui mielekkäältä. 
Hän tuli opiskelemaan Ou-
luun ja jäi töihin Nokialle. 
Hän asuu Kellossa . Se van-
ha kipinä sai hänet hank-

kimaan metsäpalstan Iistä. 
Palsta oli metsänhoitoyhdis-
tyksen arvioima ja se tuntui 
sopivalta, koska metsä oli 
kasvavaa ja tarvitsi hoitoa. 
Tärkeää oli myös sen sijain-
ti hyvällä senssillä.  Kesällä-
kin pääsee autolla palstalle. 
Murskeaseman ääni kyllä 
kuului koko ajan aika voi-
makkaana, mutta se lienee 
väliaikaista. Hän harrastaa 

vapaa-aikana metsästystä, 
pyöräilyä ja kuntosalia. Nyt 
oli vuorossa hyötyliikuntaa. 
Ostopalstalla on taimikon 
päällä puskittain haapaa ja 
muuta vesakkoa, joka mhy:n 
edustajan  mukaan on hyvä 
poistaa. ’Hyvällä ilmalla on 
pakko lähteä metsänhoito-
hommiin’, hän kertoo.

Kalpa paitaa SM Liigassa kantava tuore nuorten maailmanmestari, kiiminkiläinen kummiurheilija 
Niko Mikkola luuti viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa lehtemme sivuille. 
Etsi ja kirjaa miltä sivuilta kiekot löytyy.

1. Kiekot löysin sivuilta  ____________________________________________________________
2. Millä paikkakunnalla yritystoimintaa kotipaikkanaan hoitaa LOVI OY?  ____________________
3. Missä sarjatasolla pelataan Lipon ja Kempeleen välisiä pesisotteluita tulevana kesänä?   ______  
  ______________________________________________________________________________
4. Onko tukin latvaläpimitan nosto mielestäsi tarpeellinen? _______________________________
5. Tulisiko vastaavasti järeämmän tukin hintaa nostaa, ja kuinka paljon?  ____________________
6. Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli:  __________________________________________  
7. Onko metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusi mielestäsi sopiva vai liian suuri? ______________
8. Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:  ____________________________________________

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi: _______________________________________________

MHY: _______________________________________________

Osoite: ______________________________________________

Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.
Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma, Terveystie 2, 90900 KIIMINKI

Huom! Palaute ja kilpailulipukkeen voi pa-
lauttaa myös kevään ja kesän aikana omaan 
metsänhoitoyhdistykseen ja samalla kuu-
lostella ajankohtaiset metsäasiat. Samoin 
kilpailulipukkeen voi postittaa edelleen alla 
olevaan osoitteeseen.

Missä kiekot?

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Maalle, metsään ja maantielle 
kotimaisen rengasliikkeen kautta!

Jalat maassa suomalaiset!

Raahe (08) 211 7120 Liminka 050 561 1296
Raahe raskaat renkaat 050 3694 940 Jalasjärvi 0500 683 505
Koneet ja laitteet 0500 382 560 Honkajoki 044 556 5038

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Jalat maassa suomalaiset!

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Maalle, metsään ja maantielle 
kotimaisen rengasliikkeen kautta!

Jalat maassa suomalaiset!

Raahe (08) 211 7120 Liminka 050 561 1296
Raahe raskaat renkaat 050 3694 940 Jalasjärvi 0500 683 505
Koneet ja laitteet 0500 382 560 Honkajoki 044 556 5038

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Jalat maassa suomalaiset!

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Maalle, metsään ja maantielle 
kotimaisen rengasliikkeen kautta!

Jalat maassa suomalaiset!

Raahe (08) 211 7120 Liminka 050 561 1296
Raahe raskaat renkaat 050 3694 940 Jalasjärvi 0500 683 505
Koneet ja laitteet 0500 382 560 Honkajoki 044 556 5038

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Jalat maassa suomalaiset!

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Maalle, metsään ja maantielle 
kotimaisen rengasliikkeen kautta!

Jalat maassa suomalaiset!

Raahe (08) 211 7120 Liminka 050 561 1296
Raahe raskaat renkaat 050 3694 940 Jalasjärvi 0500 683 505
Koneet ja laitteet 0500 382 560 Honkajoki 044 556 5038

RENKAITA JA VANTEITA
ÄYTETYT

Jalat maassa suomalaiset!

KOKEMUKSELLA

40v.
METSÄNHAKKUUPALVELUT

PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI



21MetsäSanoma 1/2016

Metsänomistajat Kiiminki

Luunapilla metsänomistajaksi
puolisonsa Airin kanssa

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Suuntaan autoni keulan 
Hannuksen baarin ohi ja ki-
paisen pikaisesti vieressä 
asuvaan taloon Isolalle kah-
ville. Kahvitusten lomassa 
kerroin edellä mainitusta nä-
kemästäni metsälöstä ja ih-
mettelin, miten tuommoisia 
vajaatuottoisia metsiä vielä 
on, ja vielä niin tien laidassa. 

– Se on meidän met-
sää, tunnusti kiiminkiläinen 
metsänomistaja, Jouni Iso-
la. Pikaisen ”saarnan” jäl-
keen sovimme, että uusi 
metsä laitetaan kasvamaan. 
Uudistamistyön maksaa 
pääosin valtio siloisten met-
sänparannusvarojen kaut-
ta. Taimet olivat ilmaiset ja 
työkustannusavustus maan-
muokkauksineen oli 60 % 
tasolla. Seuraavalla viikolla 
yhdistyksen motourakoitsi-
ja ”hilipasi” metsän nurin ja 
pinoon. Poistumajäreys jäin 
alle 80 litraan ja tukkiosuus 
oli alle 10 %:n luokkaa. Lo-
put puusta oli lähes lahoa 
kuusikuitua.

Metsänomistajaksi tulin 
vanhemmilta saadun kotiti-
lan kautta. 

–Seurusteltiin Airin kans-

sa silloin joskus, ja oltiin 
kotipirtissä kahvilla. Ilmei-
sesti nuorenparin hehku 
ja saamani luunappi Airil-
ta kahvipöydässä varmisti 
vanhemmilleni sen, että olen 
tulevan puolisoni kanssa oi-
keat ihmiset hoitamaan koti-
metsiämme, selventää Jouni 
historiaa vanhempiensa pää-
töksestä. Metsätilat kaikki-
aan viisi eri tilaa siirtyi siis jo 
varhain seuraavan sukupol-
ven omistukseen. Neljä eril-
listä metsätilaa on vanhan 
Kiimingin kunnan alueel-
la ja yksi lakkautetun Ylikii-
mingin kunnan alueella.

Omatoimisia töitä sekä 
ostopalvelua metsän-
hoitoyhdistykseltä
- Itse teen ja tykkään teh-
dä eniten metsän istutus-

työtä. On mukava seurata 
uuden puusukupolven kas-
vua päätehakkuun jälkeen, 
ja kuinka hoidettu met-
sä oikeastaan tuottaa, sel-
vittää Isola. Myös jokainen 
meidän tyttäristämme on 
osallistunut istutustöihin 
mielellään. Luonnollisesti 
maanmuokkaukset ja taimet 
olen ostanut metsänhoitoyh-
distykseltä. – ”Istutustyö on 
mukavaa ja virkistävää alku-
kesän työtä. Pois lukien eräs-
tä kesää, jolloin Ylikiimingin 
metsänhoitoyhdistys toi-
mitti taimet vasta juhannus-
aattona ja istutustyö tehtiin 
juhannuspäivänä lukuisten 
sääskimerien ympäröimänä, 
muistelee Isola. 

– Et laita sitä lehteen huu-
taa taustalta keittiöstä Jouni 
aviopuoliso Airi Isola. 

–Taimet piti laittaa maa-

han ennen heinäkuun hel-
teitä ja siinä se. Hyttyset 
kuuluvat kesään, päättää 
Airi.

- Kotitarpeeseen teen tal-
visin rankoja ja koivukuitua 
harvennus ja poimintahak-
kuin alaharvennuksin. Pie-
nimmät ja huonoimman 
korjataan pois. Ei jatku-
van kasvatuksen mallilla tai 
yleensä en hyväksy ylähar-
sintaa ja jatkuvan kasvatuk-
sen hakkuutoimintaa, joita 
nykypäivinä eräät tahot tu-
puttavat. Koen ne metsän 
hävittämiseksi. Pystykarsin-
taa tein vapaa aikana 90-lu-
vulla mutta kun tuen jäivät 
pois, ja kun sopivia kohtei-
ta ei tilaltamme löytynyt, 
keskityin muihin töihin ku-
ten raivaussahalla tehtävään 
taimikonhoitoon tai alikas-
voksien raivauksiin, päättää 
Isola.

- Metsänhoitoyhdistyk-
sellä hoidatan valtakirja-
kaupoin puunmyynnit sekä 
käytän korjuupalvelua. Kun-
nostus ojitushankkeet penk-
kateineen olen teettänyt 
Metsäkeskuksen kautta. Sa-
moin metsäautotiehankkeet 
olen hoidattanut Metsäkes-
kuksen ja uusimman Otson 
kautta. Ojalinjaa on perus-
parannettu yli 6 kilometriä 
ja penkkateitä rakennettu lä-
hes kaksi kilometriä. Organi-
saatiot ovat hoitaneet hyvin 
sovitut työt.

Verotarkastuksessa 
puhtaat paperit
- Hoidan metsäveroilmoi-
tuksien teon itse, mutta 
tarkistutan aina metsänhoi-
toyhdistyksen toimihenkilön 
kanssa lopputarkastuksen 
niin, että kaikki ovat oikein 
kirjattu ja kuitit ovat oikein. 
Sain muutamia vuosia sitten 

kutsun verotarkastukseen 
Oulun verotoimistoon ja 
siellä piti esittää metsätalo-
uden kirjanpito kuitteineen 
viimeisen viiden vuoden 
ajalta. Sain puhtaat paperit ja 
veroneuvoja jopa kehui jopa 
minua, ettei ole oman työhis-
toriansa aikana koskaan osu-
nut verotarkastuksessa näin 
hyvin ja täsmällisesti hoidet-
tuun verokirjanpitoon. 

– Heitän tässä yhteydessä 
kiitokset myös metsänhoi-
toyhdistyksen veroneuvon-
tapalvelulle, jota suosittelen 
vilpittömästi kaikille met-
sänomistajille. Uusia ja täs-
mällisiä verovinkkejä saan 
joka vuosi lisää, selvittää 
Isola. 

Puunmyyntiäkin on meil-
lä ollut viimeisten 30 vuo-
den aikana useita tuhansia 
kiintokuutioita siis on ker-
tynyt myyntituloa, eikä pel-
kästään menotositteita. 
Tuloa vastaan tulee kirjata 
menot hyvin, että kun tulee 
tuloa, voidaan ne täysimää-
räisesti hyödyntää. Pääosin 
tulot ovat kertyneet ensi-
harvennuksista, harvennus-
hakkuista sekä hirvituhojen 
kautta kokonaan uudiste-
tuista metsistä. Toki mukaan 
mahtuu Luokkojärven tien 
alikasvoskuusikko, joka on 
syntynyt aikoinaan männyn 
yläharvennuksen tuloksena 
ennen minun olemassaoloa, 
selvittää Isola.

- Jopa puolisoni Airi 
huomasi aikoinaan, kuin-
ka huonon näköistä puustoa 
metsä tuottaa hirvituhojen 
jälkeen. Kyseessä ei ole tai-
mikko vaan nuoria ja vart-
tuneita kasvatusmetsiä. 
Kiimingin pohjoislaidalla 
hirvituhot metsän kasvatus-
ta ajatellen ovat olleet on-
gelmallisia. Onneksi hirvien 

Ajelen soratietä Kiimingin pohjoislaidalla 90 
luvun alkupuolella Loukkojärveltä Hannuk-
seen päin. Silmiini osuu aivan tienvarressa 
erittäin vanhaa alikasvoskuusikkoa, ikää noin 
150 vuotta ja rapiat. Metsänlaitaa koristaa 
vanhuuden uutukainen oranssinvärinen 
SAAB 96 rekisteröimätön henkilöauto.

Kevättalvi on polttopuiden tekoaikaa.

Jouni Isolan omistamalla metsätilan vanhan ”korppukuusikon” tilalla kasvaa jo 
20-vuotista istutettua varttunutta männyn taimikkoa.

aiheuttamiin vajaatuotto-
metsiin saatiin aikoinaan uu-
distamistukea. Miten lie tänä 
päivänä, miettii Jouni.

- Metsänhoitoyhdistyk-
sen järjestämät kolmipäiväi-
set metsäretket ovat olleet 
antoisia koulutustapahtu-
mia, tehdasvierailuine sekä 
erilaisina tutustumiskohtei-
neen ympäri Suomen. Har-
mi, että jäsenistö ei ole enää 
niin aktiivisesti ilmoittautu-
neet retkille, että ne voitai-
siin toteuttaa, miettii Jouni.

Harrastuksena  
metsästys, jääurheilu ja 
järjestötoiminta
Metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnassa olen ollut mu-
kana viitisentoista vuotta. 
Toiminta on mielenkiintois-
ta hyvällä näköalapaikal-
la metsänhoitoa ajatellen. 
Metsästysharrastusta olen 
harjoittanut jo pikkupojas-
ta alkaen. Tikkakosken hau-
likko tarttui heti käteen kun 
iskä lähti kotoa. Luunapit ja 
tukkapöllyt seurasivat kun 
luvatta lähdettiin jahtiin. 
Metsästysharrastuksena on 
ollut lintumetsästys, jänis-
metsästys ja hirvimetsästys. 
Metsästysseuran hallinnol-
lisessa toiminnassa olen ol-
lut mukana lähes 30 vuoden 
ajan, kertoo Jouni.

Keskiviikot ja lauantaiaa-
mut vierähtävät Kiimingin 
Jäälihallissa kaukalopallon 
parissa Hannuksen joukku-
een peräsimessä. Joka lauan-
taiaamu kesätaukoa lukuun 
ottamatta joukkue kokoon-
tuu klo 7:00 aamujäille vel-
jellisen pelitunnelmien 
merkeissä, päättää Jouni Iso-
la, metsänomistaja Kiimin-
gistä.
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Metsänomistajat Yli-Ii

Veli-Hannu Pesämaa
MetsäSanoma

Iissä ojakyläntien varrel-
la asusteleville Marko ja 
Iina Handille metsä mer-
kitsee paljon. Tarina alkoi 
reilut kymmenisen vuotta 
sitten, jolloin he hankkivat 
itselleen metsäisen tontin, 
jolle he ovat kotinsa raken-
taneet. Siitä on lähtenyt liik-
keelle innostus, joka pikku 
hiljaa kasvanut harrastuk-
seksi ja voisiko jopa sanoa 
toiseksi työksi. Kaiken met-
sätoiminnan keskiössä on 
omien metsien hoitamien 
kasvu kuntoon ja niistä saa-
tavan koivun jalostaminen 
klapeiksi. Innostuksen myö-
tä palstoja on hankittu lisää 
lähinnä Iin ja Yli-Iin alueelta. 

Leipätyönsä Marko tie-
naa Valtion palveluksessa 
Merivartijan työssä. Työn 
yhdistäminen metsälliseen 
harrastukseen onnistuu hy-
vin. 

–Kun ollaan töissä, niin 
ollaan töissä ja vapaalla sit-
ten tehdään metsätöitä ja 
ollaan perheen kanssa, tuu-
maa Marko. Työn, perheen 
ja aikaa vievän harrastuksen 
yhdistäminen ei aina suju 
helpolla. Handien tapauk-
sessa metsä on molemmille 
tärkeä harrastus ja ymmär-
rystä löytyy. 

– Iina on tässä yhtälail-
la mukana kuin minäkin 
ja ymmärtää metsätöiden 
vievän vapaa-aikaa ja su-
kulaisten apu ovat korvaa-
matonta, sanoo Marko. 
Metsätöiden ohella Handit 

viihtyvät muutenkin metsis-
sä. Talossa on 4 kpl koiria ja 
ne ulkoilutetaan pääasiassa 
metsässä. Lisäksi aikaa ku-
luu metsästykseen, marjas-
tukseen ja hirvenhiihtoon, 
jotka ovat nekin hyvin met-
säisiä harrasteita.

Oma metsäfilosofia
- Metsä on tärkeä, kuin oma 
lapsi, niitä pitää hoitaa ja 
kasvattaa tunnollisesti, tuu-
maa Marko. Hänen mukaan-
sa metsäasioissa mennään 
järki edellä, mutta toimin-
taa pitää kuitenkin olla, ettei 
jarrua paineta liikaa. Yhteis-
työverkostot ovat erittäin 
tärkeitä toiminnan kannal-
ta. Lisäksi arvostusta löytyy 
metsän työllistävää vaiku-
tusta kohtaan ja Handit nä-
kevätkin kantavansa kortta 
kekoon metsäasioissa. Työl-
listetään konemiehiä, met-
sureita automiehiä ja muita 
alan ihmisiä. Marko ker-
too pitävänsä siitä, että 
metsänomistajalla on nyky-
tilanteessa entistä enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
siihen, miten hän metsään-
sä hoitaa. Tämän hetkiseen 
tilanteeseen, Marko toivoo 
kuitupuun hinnalle pientä 
nousua ja energiapuulle var-
mempia markkinoita. Ennen 
kaikkea toiveissa on tasai-
suutta puumarkkinoille ja 
tukipolitiikkaan joustavuut-
ta sekä maalaisjärkeä. 

Rantteella klapia syntyy 
Klapiyrittämisen Marko 
Hand on aloittanut yhdes-
sä Risto Moisejeffin kans-

sa 2000-luvun puolen välin 
tietämillä. Miesten mukaan 
mieluisasta harrastukses-
ta on pikkuhiljaa kehittynyt 
heille toinen työ. 

Toiminnan ajatuksena on 
ollut hoitaa metsät kuntoon 
ja sieltä tuleva koivu jalostaa 
polttopuuksi, josta saatavil-
la tuloilla on sitten hankittu 
kalustoa toiminnan tarpei-
siin. Metsänhoidon rinnal-
le klapihomma on viritelty 
myös siksi, että hommasta 
on saatu käytännössä ympä-
rivuotista. 

Päätuotteina ovat 33 cm ja 
50 cm koivuklapi, jotka kui-
vataan luomukuivauksella. 
Klapit tehdään lavojen pääl-
le isoihin säkkeihin ja kuiva-
tusalueella olevien säkkien 
päälle tehdään kiinteä katto. 
Tällä tavoin klapit pysyvät 
sateelta suojassa ja tuulettu-
vat hyvin. 

Tavaraa toimitetaan asi-
akkaan tarpeiden mukaan. 
Auton perässä kulkeva kär-
ry vetää 5 ja traktorin kärry 
n.10 heitto kuutiota. Pinos-
sa miehillä on nyt n. 250 m3 
koivua, jonka pilkkominen 
on par aikaa työn alla. Haas-
tattelu aamunakin työ on 
käynnissä ja klapikoneen 
puikoissa ovat Moisejeff ja 
Markon isä Timo Hand. Kla-
pia siis syntyy varastoon 
hyvä määrä ja puuta he pys-
tyvät toimittamaan vielä sy-
dän talvellakin. 

– Kaikki viime lämmi-
tys kaudelle tehdyt on vie-
ty asiakkaille, joten menekki 
on ollut hyvää, kertoo Hand 
puun menekistä. Klapi-
en lisäksi Hand ja Moisejeff 
tekevät pienimuotoisia hak-
kuita esimerkiksi tonttihak-
kuita, sekä klapikoneella on 
urakoitu myös asiakkaiden 
omia puita. Lisäksi yhteistyö 
kumppanin kanssa on ollut 
kokeilussa energiapuu hak-
kuut kaivinkone/giljotiini 
koura yhdistelmällä ja ener-

Talvet leimikoiden kimpussa ja sieltä se klapi 
tavarakin kerätään. Kevät ja alku kesä menee 
polttopuun tekoon. Syksyllä ja talvella valmis 
tavara sitten jaetaan asiakkaille. Sellainen on 
meikäläisen vuoden kiertokulku, kertoo Iiläi-
nen Marko Hand.

Merivartija metsän pauloissa

Klapia Syntyy! Marko Hand tarkkailee laatua ja koneen puikoissa Risto Moisejeff 
sekä Timo Hand.

Klapi valmiina kuivumaan.Valmis klapi odottaa enää kattoa päälle.

giapuiden ajo traktorilla.

Klapia tarvitaan
Tulevaisuudessa klapiyrittä-
jät aikovat pysyä maltillisel-
la linjalla. Tärkeintä heille on 
pitää laatu korkealla ja pal-
velu hyvällä tasolla. Tähän 
asti puut on hankittu pääasi-
assa omista metsistä ja itse 

urakoiduilta kohteilta. Tu-
levaisuudessa voi olla edes-
sä myös raaka-aineen ostoa 
ulkopuolelta, mikäli omis-
sa metsissä ei ole riittävästi 
koivua tarjolla ja uusia kla-
pi yrittäjälle sopivia metsä-
palstoja ei ole markkinoilla. 
Hand ja Moisejeff toimittavat 
klapeja pääasiassa Oulun ta-

lousalueelle: Iihin,Yli-Iihin, 
Kuivaniemelle, Haukipu-
taalle, Kiiminkiin, Ouluun ja 
Kempeleeseen. 

–Markkinat ovat kasva-
neet tasaisesti ja uusia asi-
akkaita on tullut joka vuosi, 
vanhoja asiakkaita unohta-
matta, päättää Marko Hand.  
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Metsänomistajat Muhos

Teemu Saarenpää

Suvun metsien ruorissa

Autossa ihmettelemme 
kumpikin säätä, sillä lämpö-
mittari näyttää lukemaa +13. 
Edellisenä päivänä oli pyryt-
tänyt hieman lunta ja lämpö-
tilakin taisi jossakin käydä 
pakkasen puolella. Teemul-
la on kaulassaan kiikarit ja 
hän kertoo olevansa aktivii-
nen lintuharrastaja jo 1994 
vuodesta lähtien. Saa nähdä 
tuleeko kiikareille tällä reis-
sulla tarvetta.

Teemu on vaimonsa kans-
sa omistanut metsää vuodes-
ta 2013 lähtien. Tuolloin he 
tekivät sukupolvenvaihdos-
kaupan Teemun vanhempi-
en kanssa ja alkoivat viljellä 
maita sekä hoitaa metsiä, 
jotka suurimmaksi osaksi 
ovat olleet suvun hallussa 
1800-luvun lopusta saakka. 
Päätös alkaa jatkamaan su-
vun maa- ja metsätaloutta 
oli luonnollinen. ”Luonnon-
läheiset harrastukset aut-
toivat päätöksessä”, sanoo 
yliopistossa matematiikkaa 
opiskellut ja kandin pape-
rit saanut Teemu. Teemun 
vaimo toimii kirjanpitä-
jän tehtävissä Oulussa, eikä 
valitettavasti päässyt mu-
kaamme. Hän hoitaa tilan 
kirjanpidon.

Teemu kertoo, että suu-
rimmaksi osaksi tilan 
taimikonhoidot ja poltto-
puuharvennukset tehdään 
itse, mutta muut työt tila-
taan sitten metsänhoitoyh-
distyksen tai muun toimijan 
kautta. Puukauppaa tehdään 
sekä itse kilpailuttamalla 
että metsänhoitoyhdistyksen 
valtakirjakauppana. Perheen 
toimeentulosta yksi neljän-
nes koostuukin metsätalo-
uden tulosta. ”Metsää tulee 
hoitaa, jotta se tuottaa”, sa-
noo Teemu. Pelkkää bisnestä 
metsä ei kuitenkaan ole, sil-
lä se on myös tärkeä virkis-
tyspaikkana. Tilan metsistä 
löytyy niin suojeltuja kuu-
sikoita kuin suoalueitakin, 
joissa on hyvä toteuttaa esi-
merkiksi mieluisaa lintuhar-
rastusta. ”Osa pitää antaa 
luonnonhoidollekin, jotta 
ekosysteemi pysyy terveenä 
ja metsät tuottavana”, Tee-
mu kertoo. 

Tulevaisuuden näkymät 
metsäalalla näyttää valoisil-
ta, sillä uusia innovaatioi-
ta tulee tasaiseen tahtiin ja 
tätä myötä myös uusia in-
vestointeja. Tätä mieltä on 

Teemu Saarenpää hoitaa metsiään tuottavasti luonnonhoitoa unohtamatta.

Keväisenä keskiviikko-aamuna Muhoksen 
Metsänhoitoyhdistyksen jäsen Teemu Saa-
renpää kurauttaa autollaan metsänhoitoyh-
distyksen toimiston pihaan. Hyppäämme 
rattaille ja lähdemme muutama viikko sitten 
harvennettua ja lannoitettua työmaata kohti.

myös Teemu, jonka mielestä 
etenkin kuitupuun hyödyn-
tämiseen on hyvä keksiä uu-
sia tapoja. Metsää pyritään 
hoitamaan niin, että sieltä 
saa jatkossakin raaka-ainetta 
teollisuuden tarpeisiin ja sitä 
myötä saadaan sijoituskoh-
teesta tuottoa. 

Metsäsuunnitelma 
apuna
Kun Teemusta ja hänen vai-
mosta tuli metsänomis-
tajia, he saivat käsiinsä 
metsänhoitoyhdistyksen 
päivittämän tuoreen metsä-
suunnitelman, jota alkoivat 
toteuttaa. Lokakuussa 2015 

he katsoivat metsäsuunni-
telmasta, että muutamalla 
kuviolla olisi harvennustar-
vetta ja ravinnehäiriötä. 
Yhteys metsänhoitoyhdis-
tykseen, nimet paperiin ja 5 
kuukautta myöhemmin alue 
oli harvennettu, lannoitettu 
ja täydessä kasvukunnossa 
jääden odottamaan seuraa-
vaa harvennusta. ”Kaikki 
meni niin kuin oli sovittu”, 
toteaa Teemu ollen työnjäl-
keen tyytyväinen, vaikka 
nurkan takana hiipinyt ke-
vät pelotteli korjuukelien 
loppumisella. 

Metsänhoitoyhdistykses-
tä saatava asiantuntemus 
ja palvelut kuten metsä-

suunnitelmat ja puukaupan 
palvelut ovat tärkeässä roo-
lissa metsänomistajan met-
sätalouden harjoittamisessa. 
Melko tuore metsänomista-
ja Teemu kertoo, että met-
sänhoitoyhdistyksen lisäksi 
tietoa metsänhoidosta voi 
löytää internetistä ja hyvää 
apua saa myös muilta met-
sänomistajilta. Kysyessä-
ni Teemulta metsätalouden 
haasteista hän kertoo omaa-
vansa sen verran vähän ko-
kemusta vielä, että ei oikein 
osaa vastata. Yhden ajan-
kohtaisen asian hän kuiten-
kin poimii haasteeksi 

- Myrskytuhojen huomi-
ointi hakkuiden suunnitte-

lussa voi olla haaste”. 
Teemu kertoo olevansa 

kiinnostunut metsäasioista 
hyvinkin paljon. Hän aikoo-
kin asettua ehdolle Muhok-
sen metsänhoitoyhdistyksen 
valtuustovaaleissa kuluvan 
vuoden marraskuussa. Hä-
nen mielestään se on hyvä 
tapa päästä vaikuttamaan 
oman kunnan metsäasioi-
hin, ja sitä kautta tietenkin 
myös oman metsän tulevai-
suuteen. 

Ajellessamme takaisin 
toimistoa kohti minua pyy-
detään pysäyttämään auto 
tien sivuun. Kehoituksen 
antaja ei kuitenkaan ole po-
liisi vaan Teemu, joka tark-

kasilmäisenä on havainnut 
haukkalinnun kaartelevan 
pellon yllä. Teemu kertoo 
seuranneensa erään rengas-
tetun arosuohaukan matkaa 
Euroopasta kohti Suomea 
ja lämpimien etelätuulien 
avulla se olisi voinut jo saa-
pua Suomenlahden tälle 
puolen. Haukka kuitenkin 
osoittautui mitä ilmeisim-
min sinisuohaukaksi. On-
neksi kiikarit olivat tällä 
reissulla mukana, koska niil-
le todellakin tuli tarvetta.

Tapio Kivelä
MetsäSanoma
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Puunkorjuu

Kiimingissä hakattiin 2,3 hehtaarin kokoinen avohakkuu ku-
vio. Pyöreää puuta kuviolta lähti 557,1 m³, ja poistettujen 
runkojen keskijäreys oli 240 litraa ja lähikuljetusmatkaa 150 
metriä. Lisäksi kohteelle täytyi jäädyttää 1 kilometrin pituinen 
talvitie ja pitää sitä auki. 

Tukkipuun osuus 63,5 % ja pikkutukin 11,0 %, joten sahat-
tavan puun osuudeksi muodostui 74,5 %. Lisäksi kohteelta ke-
rättiin energiapuuta hakkuutähteiden muodossa.

Puuta ja kantohintaa kertyi leimikosta seuraavasti
Ptl Kertymä Kantohinta
Mäntytukki  146,7 m³ 50,20 €/m³
Mäntypikkutukki 16,2 m³ 29,20 €/m³
Kuusitukki 133,2 m³ 49,20 €/m³
Kuusipikkutukki 32,3 m³ 29,20 €/m³
Havukuitu 112,0 m³ 20,20 €/m³
Koivukuitu 7,2 m³ 21,20 €/m³
Energiapuuta 116,7 m³ 2,00   €/m³

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Oulun Seudun Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu 
hakkasi talvella 2016 Haukiputaalla ensiharvennusleimi-
kon. Pinta-alaa leimikolla oli yhteensä 10 hehtaaria. Puu-
ta leimikolta kertyi yhteensä 601 m3, eli 61m3 per hehtaari. 
Koivukuitua kertyi yhteensä 166 m3, havukuitua 320 m3, 
mäntyparrua 94 m3 ja mäntytukkia 32m3. Leimikon keskijä-
reys oli 65 litraa per runko ja keskimääräinen ajomatka tien-
varteen 400 metriä. Ennen hakkuun aloittamista leimikosta 
tehtiin rahoitushakemus metsäkeskukseen pienpuunkor-
juutuen saamiseksi. Mikäli rahoitushakemus hyväksytään 
saa metsänomistaja kemera tukea 450 € / ha. Tämä tekee 
7,4 euroa per kuutio. 

 Ensiharvennus €/ m3 € / m3 tuen kanssa
Havukuitu 320 8,30  15,7
Mäntyparru 94 15,80  23,2
Mäntytukki 32 38,80  46,2
Koivukuitu 155 8,30  15,7

Korjuupalvelu  
kohde Kiimingissä

Kivennäismaille rakennettavat talvitiet

Helpottavat puunkorjuuta
Vuosi 2015 jäi varmasti monelle mieleen erityisen sateisena. Sateet 
alkoivat alkukesästä, eikä niihin näyttänyt tulevan loppua ollen-
kaan. Sää vaan jatkui samanlaisena ja sitä riitti myöhään syksyyn, 
käytännössä Jouluun saakka.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Jälleen kerran luontoäi-
ti näytti voimansa ja ih-
misen on hänen edessään 
nöyrryttävä. Tuntui jo että 
sitä puunkorjuussa tarvit-
tavaa talvea ei tule sitten 
millään.

Metsäalan toimijoil-
le tuollaiset äärimmäiset 
sääolot luovat erityi-
siä haasteita puunkor-
juun suunnitteluun ja 
toteutukseen. Mistä riittäi-
si sellaisia leimikoita, jotka 
pystyttäisiin korjaamaan 
kun koneet eivät pysy pin-
nalla muualla kun kallion 
päällä? Työmaita olisi kyl-
lä kovillakin mailla, mutta 
kun ne ovat niiden soiden 
takana ja vaatisivat pakka-
sia että turvemailla olevat 
perinteiset talvitiet saatai-
siin jäädytettyä. 

Edellä kuvatunlai-
set pitkät ja leudot syksyt 
ovat lyhentäneet puutava-
ran talvikorjuukautta al-
kutalvesta vähintäänkin 

kuukauden verran ja aikai-
nen kevät tekee saman lop-
pupäästä. Ja kun vielä lumi 
tulee lähes joka syksy sulaan 
maahan, ei pakkanen pääse 
jäädyttämään maata. 

Perinteisten suotalvi-
teiden käyttöaika on ly-
hentynyt merkittävästi ja 
toisinaan niiden käyttö on 
jopa aivan mahdotonta. Kun 
sitä riittävää routakerrosta, 
joka kantaisi koneet ja ennen 
kaikkea puutavara-autot ei 
vaan synny. Yleisesti ottaen 
leutoina talvina soille talvi-
teiden rakentaminen on työ-
lästä ja kallista. Tilanne on 
usein toivoton ja metsäalan 
toimijoiden on mietittävä 
kuumeisesti uusia ratkaisuja 
puutavaran kaukokuljetuk-
seen. Mitäpä jos linjataankin 
kokonaan uudet tielinjauk-
set kivennäismaille? Kyllä, 
aina kun se vaan on mahdol-
lista. 

Metsänhoitoyhdistys Ou-
lun Seudun toimesta suo-
ritimme viime syksyn ja 
talven aikana laajan leimik-
kokeskittymän puunkorjuun 
Ylikiimingissä, Kivijärvellä. 

Harvennushakkuita tehtiin 
kaikkiaan seitsemän eri met-
sänomistajan metsissä, joista 
puutavaraa kertyi yhteensä 
noin 6000 m3. Kohteet sijait-
sivat kivennäismailla ja nii-
den hakkuut oli mahdollista 
suorittaa jo sulan maan aika-
na.

Harvennusrästejä oli 
päässyt syntymään lähinnä 
puutteellisten tieyhteyksien 
vuoksi, koska vanhat talvi-
tiet kulkivat pääsääntöises-
ti soita pitkin ja kulkeminen 
kohteille oli ollut hankalaa. 

Kivijärventien peruspa-
rannuksen yhteydessä pi-
detyssä tietoimituksessa 
vahvistettiin kaikille osa-
kastiloille sivutieoikeudet. 
Tiloille, joilla hakkuita suo-
ritettiin, oli luonnollisesti 
myös vahvistetut sivutieoi-
keudet, mutta niiden paikoil-
la ei ollut käyttökelpoisia 
tieuria. 

Yhteishankkeella  
kustannussäästöjä
Jotta puunkorjuu voitaisiin 
suorittaa järkevästi, linjasim-

me uudet talvitielinjaukset 
kivennäismaille juuri näiden 
sivutieoikeuksien kohdille. 
Tiestön suunnittelu ja raken-
taminen toteutettiin yhteis-
hankkeena, jossa lopulta 
oli mukana 14 osakastilaa. 
Mukana yksityisten met-
sänomistajien ohella hank-
keessa oli Oulun kaupunki, 
jolla oli hankkeen vaikutus-
piirissä varsin merkittävät 
metsäpinta-alat.

Talvitieverkostoa raken-
nettiin yhteensä n. 4,4 kilo-
metriä ja metsätaloudellista 
hyötyalaa tieverkostolla saa-
vutettiin n.380 hehtaaria. 
Hankkeen rakentamiskus-
tannusosittelun pohjaksi laa-
dittiin tieyksikkölaskelma, 
joka perustuu tilojen metsä-
maapinta-alojen suhteessa 
käytettyyn matkaan.

Töiden rakentaminen to-
teutettiin poistamalla ensin 
tielinjalta puusto pois. Sa-
malla kertaa puusto poistet-
tiin myös kääntöpaikoilta ja 
puutavaran varastopaikoil-
ta.

Tämän jälkeen tiepoh-
ja tasattiin kaivinkoneella 
poistaen kannot ja suurim-
mat kivet. Paikoista, jois-
sa jouduttiin leikkaamaan 
mäkiä ja kumpareita löytyi 
iloksemme tienpohjan tasoi-
tukseen soveltuvaa soraa. 

Tämä sora hyödynnettiin 
ja ajettiin traktorilla tiepoh-
jan pehmeimmille paikoille 
kantavuuden parantamisek-
si. Pehmeimmällä osuudel-
la kantavuutta vahvistettiin 
myös suodatinkankaalla, 
mikä on erittäin toimiva ja 
kustannustehokas ratkaisu 
kantavuuden parantamisek-
si. Kohteille, joilla vesi piti 
johtaa tien ali, asensimme 
rumpuja. Konetyöt toteutet-
tiin tuntitöinä ja lopulliseksi 
rakentamiskustannukseksi 
syntyi 2,10 €/tiemetri +ALV. 
Hinta sisältää myös kaikki 
materiaalikustannukset, ku-
ten rummut ja suodatinkan-
kaan. 

Vaatimustaso tämänkal-
taisella tiestöllä ei suinkaan 
ole se että sitä pystyttäisiin 
liikennöimään henkilöau-
tolla ympärivuotisesti, vaan 
tärkeimpänä tavoitteena on 
mahdollistaa puutavaran 
kaukokuljetus mahdollisim-
man pian heti kunhan lunta 
ja pakkasta alkaa tulla.

Puutavaran lähikulje-
tusmatkojen lyheneminen 
tuo metsänomistajalle sel-
vän lisän kantorahatuloon ja 
parantaa puutavaraleimikoi-
den markkinointia.

Tiestö toimii oivana jat-
keena metsäautotieverkos-
toille, joilla puutavaran 

liikennöinti on mahdollis-
ta lähes ympäri vuoden. 
Tämän kaltaiset kevytra-
kenteiset tiet parantavat 
metsätilojen saavutetta-
vuutta myös metsänhoito-
toimia suoritettaessa ja 
palvelevat myös virkis-
tyskäyttöä. Lisäksi hyvät 
kulkuyhteydet nostavat 
merkittävästi metsäkiin-
teistöjen arvoa.

Toki tiestöstä saadaan 
henkilöautokelpoinen-
kin, mutta se vaatisi sit-
ten päällysrakenteen ajoa 
ja se lisää kyllä kustan-
nuksia. Kuvatun kaltai-
sen tiestön rakentaminen 
on edullista ja tuo selviä 
kustannussäästöjä perin-
teiseen talviteiden soille 
polkemiseen verrattuna.

Edellä kuvattua toi-
mintamallia kannattaa 
mielestäni käyttää siten 
että ei rakenneta talvitei-
tä vain niille tiloille, joilla 
kulloinkin hakataan vaan 
mietitään metsätalouden 
harjoittamista laajemmal-
la hyötyalueella. Näin ol-
len saadaan kustannukset 
jaettua useamman osakas-
tilan kesken ja kaikki saa-
vat parhaimman hyödyn. 
Palveleehan tieverkosto 
metsänomistajia myös tu-
levaisuudessa.
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KolumniPuunkorjuu

Talvikorjuu vuonna 2016
Vuoden 2016 talvikorjuut ovat lehtemme 
alueella saatu päätökseen. Talvikorjuujakso 
oli jälleen hankalahko. Talven tuloa odotel-
tiin pitkään ja talvipakkaset alkoivatkin kun-
nolla vasta tammikuussa. Tämä tarkoitti että 
korjuukoneiden oli pysyttävä kesäkohteilla 
vielä joulukuussakin.

Tatu Laakkonen
MetsäSanoma

Kunnes pakkaset viimein 
tuli, ne olivat paikoin lii-
an kovia jotta korjuukalus-
to olisi kestänyt. Koneet olisi 
joutunut pitämään käynnis-
sä kellon ympäri, jotta kalus-
to olisi kestänyt ja koneiden 
tarvittavat nesteet toimineet.

Vihdoin kovimpien pak-
kasten hellitettyä kaikki 
koneet saatiin toimimaan 
metsissä täydellä voimalla. 
Kovat pakkaset jäädyttivät 
huonokuntoisetkin metsä-
tiet lähes kulkukelpoisiksi 
lumettomassa maassa.  Kun 

pohjat ja pinnat saatiin jää-
dytettyä, jouduttiin odotta-
maan kunnolla lumentuloa, 
jotta epätasaisemmatkin kul-
kureitit olisi saatu tasaiseksi 
kaukokuljetukselle. Lumen 
vihdoin tultua, sitä tuli pai-
koin haitaksi asti. Linko-
miesten lingot saivat huutaa 
pitkää päivää pitkillä talvi-
teillä, jotta puiden- sekä ura-
koitsijoiden kuljetus olisi 
mahdollista. Kunnes aivan 
yhtä yllättäen kuin talvikor-
juu alkoikin, se pääsiäisenä 
(olkoon mihin aikaan ke-
väästä tahansa) loppui. 

Metsäteollisuus tarvit-
see lähivuosina miljoonia 
kuutiometrejä enemmän ai-

nespuuta kuin nykyisin ha-
kataan. Valtaosa tullaan 
korjaamaan talvikohteilta. 
Talvikorjuuseen on jätetty 
suometsien- ja kuusikoiden 
harvennukset, sekä hienoja-
koiset kivennäismaat, jotka 
eivät kanna ajokonetta sulan 
maan aikana. Nyt kuitenkin 
näyttää siltä, että lauhat tal-
vet ovat tulleet Suomeen jää-
däkseen.

 Talvikorjuun mahdol-
listava jakso lyhenee jopa 
kuukausia. Tietynlaisia suo-
metsiä harvennetaan jo ny-
kyisinkin loppukesän ja 
alkusyksyn kuivilla keleil-
lä, vaatimuksena että ajourat 
saadaan kunnolla havutet-
tua. Ratkaisuja on löydetty 
muun muassa käyttämällä 
maastoystävällisempiä ja le-
veämpiä teloja ajokoneissa 

sekä lisäpyöräparilla.
Ratkaisu metsäteolli-

suuden puuntarpeen tyy-
dyttämiselle ei saa olla se, 
että talvikorjuukohteiden 
metsänhoidollinen taso 
ja metsien terveys vaa-
rantuu. On täysin selvää 
nykyisten metsätieverkos-
tojen ja korjuu teknologian 
avulla kaikkia leimikoi-
ta ei voida korjata koh-
tuullisin vaurioin kesällä. 
Kun puuntarve teollisuu-
della lähitulevaisuudessa 
tulee kasvamaan, perintei-
set tyylit eivät enää toimi. 
On hankittava uutta tek-
nologiaa ja tehtävä, sekä 
kunnostettava metsäteitä. 
Kuka tämän lystin mak-
saa? Kuka tämän maksaa?

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Mhy Yli-Iin korjuupalvelulla jäi toissavuonna heikon talven 
takia korjaamatta harvennusleimikko. Seuraavakaan vuo-
si ei ollut kehuttava, joten kyseinen toisen harvennuksen 
leimikko päästiin ”keilaamaan” tänä keväänä. Leimikko oli 
iältään 70-vuotista sekametsää. Metsässä ei aiemmin ollut 
tehty kuin polttopuuhakkuuta, joten aivan luonnontilassa 
metsä ei ollut kehittynyt.

Hakkuuala oli 3,3 ha ja puuta kertyi 170 m3. Leimikon lit-
rakoko oli 95 litraa. Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 120 m3 
ja tukkikertymä 50 m3. Vähäisestäkin tukkikertymästä huo-
limatta tukit ”täsmämyytiin” kolmelle eri jalostajalle.

Leimikon koko 3,3 ha toinen harvennus    kantohinta 
Mäntytukki yli 20 cm 48 €
Mäntytukki alle 20 cm 44 € 
Kuusitukki 43 €
mänty pikkutukki 24 €
kuusi pikkutukki 24 €
havukuitu  15 €
koivukuitu  16 €

Huhtikuun alun lämpöaalto yllätti ja lumet lähti 
viikossa pois. Korjuukohteiden valinnassa tämä-
kin jouduttiin huomioimaan.

Pari vuotta sitten, kun Ää-
nekosken biotuotetehtaan 
rakennussuunnitelmat jul-
kistettiin, alkoi metsäsek-
torin huuma. Biotalouden 
nousuun haluttiin uskoa 
yksissä tuumin. Jopa ym-
päristöjärjestöjen suunnas-
ta tuli positiivista viestiä. 
Nähtiin, että puun käy-
tön lisäämisellä voidaan 
korvata saastuttavia ja il-
mastoa tuhoavia fossiilisia 
raaka-aineita. Investointi-
suunnitelmia onkin syn-
tynyt kiitettävästi. On 
Kuopiota, Kemiä, Kemijär-
veä, Kainuuta jne.

Parissa vuodessa jotakin 
on kuitenkin muuttunut. 
Maltillisetkin luonnon-
suojelujärjestöt ovat ra-
dikalisoituneet. Metsien 
lisääntyvä käyttö nähdään 
luonnon monimuotoisuu-
den uhkakuvana.  Pelko 
on osittain ymmärrettä-
vää, mutta meidän laaja 
yksityinen metsänomistus 
takaa sen, että jokainen 
hehtaari ei ole valjastettu 
puuntuotantoon.  Metsää 
omistaa joka kuudes suo-
malainen. Meissä on hyvin 
paljon todellisia luonnon 
suojelijoita.  Kun verotta-
ja pitää näppinsä irti met-
sien kiinteistöverosta, 
mahdollistaa se myös pas-
siivisen suojelun, joka on 
monimuotoisuuden tur-
vaamiseksi edullisin tapa 
valtion näkökulmasta. 
Tässä mielessä ei huono-
ja metsänomistajia ole ole-
massakaan.

Investointeja ei tarvit-
se jarrutella puupulan pe-
lossa, sillä puuntuotantoa 
on myös mahdollista te-
hostaa talousmetsissä. Sen 
ei tarvitse olla monimuo-
toisuudelle vastakkaista. 
Lajirikkaus oli talous-
metsissä usein yhtä suur-
ta kuin luonnontilaisissa 
metsiköissä kertoo juu-
ri julkaistu ruotsalaistutki-
mus.  Sertifiointi säästö- ja 
lahopuineen ja suojavyö-
hykkeineen takaa perus-
toimet silloinkin. 

Puuntuotannon te-
hostamiskeinoja on mo-
nia.  Toteuttaminen vaatii 
metsänomistajien luot-
tamusta metsätalouden 
kannattavuuden kehit-
tymisestä. Siksi metsäfir-
mojen kannattaisi katsoa 
tulevaisuuteen, eikä pai-
nattaa kuitupuun hintaa 
keinotekoisen alas tai olla 
mustasukkainen puun 
energiakäytölle. Kun ensi-
harvennuksesta saa tuloja, 
kannustaa se aktiivisuu-
teen metsien hoidossa eikä 
puupulaa tarvitse pelätä. 

Hakkuun jälkeinen no-
pea uudistaminen rehe-
villä mailla ja laadukas 
viljelymateriaali ovat kai-
ken perusta. Laatu maksaa, 
mutta myös tuo tuloksia. 
Käyttämällä jalostetusta 
siemenestä peräisin olevaa 
metsänviljelymateriaalia 
saadaan pienioksaisempaa 
puuta ja tilavuuskasvuun 
neljänneksen lisäys muu-
taman kympin hehtaari-
kohtaisella lisäpanoksella 
verrattuna metsikkösieme-
neen. 

Taimikonhoidon mer-
kitystä pitää korostaa. 
Varhaisperkaus on no-
peaa ja edullista. Mo-
nimuotoisuudesta voi 
huolehtia jättämällä varsi-
naisessa taimikonhoitovai-
heessa lehtipuusekoitusta 
tuottovaateesta tinkimättä. 
Ennakkoraivaus maksaa, 
eikä sitä ole järkevää teh-
dä kliinisenä puhdistukse-
na, vaan vain laadukasta 
korjuuta haittaavat pus-
kat poistamalla. Metsätu-
horiskit kasvavat ilmaston 
muutoksen myötä. Niiden 
torjumistarve kasvaa. Vii-
sasta on varoa myrskytu-
hoja leimikkosuunnittelun 
avulla sekä sieni- ja hyön-
teistuhoja huolellisuudella 
puunkorjuussa.

Lannoitus on nopeim-
min lisätuloa tuottavaksi 
investointi. Tuhkalannoi-
tus on turvemailla paitsi 
ekologista, myös pitkävai-
kutteista. Tuhkalannoitus 
kannattaa tehdä välittö-
mästi harvennushakkuun 
jälkeen. Silloin voidaan 
hyödyntää auratut tiet ja 
polttoainekuluja säästävät 
tamppautuneet ajourat.  
Tulevaisuudessa tuhkan 
ja biohiilen yhdistelmäl-
lä tullaan lannoittamaan 
luomuna myös kivennäis-
maita.

Hirvenmetsästäjien 
kannustaminen ahkeraan 
jahtiin on myös tärkeää. 
Liian suuri hirvikanta on 
johtanut kuusen viljelyyn 
liian karuilla mailla. Se syö 
puun tuotantokykyä. Yh-
teistyötä ja kohtuuden ta-
voittelua tarvitaan.

Iso kuva näyttää hy-
vältä! Omasta metsänhoi-
toyhdistyksestä löytyy se 
ajankohtaisin vinkki niin 
metsänhoitoon kuin puu-
kauppaan! Reipasta ja 
kuntoa kohottava metsän-
hoitokesää kaikille met-
sänomistajille!

Mikko Tiirola 
Metsävaltuuskunnan pj 
MTK r.y.  
Twitter: @TiirolaMikko

Puuta ja moni-
muotoisuutta

Lumet sulivat verrattuin aikaisin talviteiden pinnoilta.
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Iistä Äänekoskelle
Iin Konepajalta kuorimarummut ja hakesiilo Äänekosken biotuotetehtaalle
Metsätalouden työllisyysvai-
kutuksia pohtiessa ei usein-
kaan tule ajatelluksi kuinka 
moninaista metsäalan työl-
listävyys on. Hyvän esimer-
kin vahvasti metsäalaan 
sidoksisssa olevasta teolli-
sesta toiminnasta tarjoaa Iis-

sä toimiva Iin Konepaja OY. 
Yhtiö on perustettu vuonna 
1980 ja koko olemassaolonsa 
ajan sen tilauskantaa on voi-
makkaasti leimannut paperi- 
ja puumassateollisuus. Tällä 
hetkellä IKP:llä on työn alla 
muun muassa kolme kuo-

rimarumpua ja hakesiilo 
Metsä Groupin Äänekosken 
biotuotetehtaalle.

Iin Konepajan toimitus-
johtaja Pentti Aula kertoo, 
että vuosien saatossa IKP:llä 
on tehty kuorimarumpuja, 
hakesiiloja ja meesauuneja 

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Pitkän työkokemuksen met-
säkoneurakoinnista omaa 
myös Juntusen Matti, joka on 
toiminut urakoitsijana Met-

Viimeisten vuosikymmenien aikana on 
puunkorjuun toteutus kokenut todella suu-
ret muutokset. Tänä päivänä puunkorjuus-
ta valtaosa suoritetaan koneellisesti. Mutta 
metsäkoneet eivät ihan vielä liiku metsissä 
itsestään, vaan niiden hyteissä istuvat kuljet-
tajat jotka suorittavat työtä vankalla ammat-
titaidolla.

Koneurakoitsija Matti Juntunen

sellu- ja paperitehtaille ym-
päri maailmaa. Eksoottisim-
mat toimitukset ovat olleet 
Malesiaan ja Indonesiaan. 
Yhtiön toiminta ei rajoitu 
pelkästään tuotteiden teke-
miseen, vaan Iin Konepajan 
tytäryhtiö IKP Service OY 
hoitaa laitteiden asennukset 
paikan päällä

Äänekosken  
kuorimarummut
IKP:n neljänneshehtaarin 
suuruisessa hallissa kaikuvat 
työn äänet. Hitsauskoneet, 
mankelit, särmäyskoneet, 
sorvit ja nosturit pitävät 
melkoisa meteliä, sillä Ää-
neskoskelle toimitettavat 
kolme kuorimarumpua ovat 
tällä hetkellä työn alla. Val-
mis kuorimarumpu painaa 
miltei 300 tonnia, joten sen 
kuljettaminen perille asti ko-
konaisena ei ole mahdollista. 
Rummut tehdäänkin IKP:llä 
kolmessa osassa ja kootaan 
valmiiksi vasta Äänekos-
ken tehtaalla. Sata tonnia 
painavan rummun kolman-
neksenkin kuljettamises-
sa maantietä pitkin on omat 
ongelmansa, sillä esimerkik-

si Oulun sillat täytyy kiertää 
Muhoksen kautta. Kuorima-
rummun massiivisuudesta 
huolimatta koneistuksessa 
ei ole paljon liikkumavaraa. 
Rumpujen kantokehät täy-
tyy koneistaa neljän sa-
dasosamillin tarkkuudella. 
Rumpujen saumojen hit-
sauskin on enemmän kuin 
tarkkaa työtä, jokainen työ-
vaihe, käytetyt menetelmät 
ja hitsauksessa käytettävät 
lisäaineet täytyy dokumen-

Valmis kuorimarummun kolmannes odottamassa kuljetusta Äänekoskelle.

toida tarkoin.

Konepajan toimintaa
Iin Konepaja on 35-vuo-
tisen historiansa aikana 
kasvanut merkittäväksi toi-
mijaksi kansainvälisellä ko-
nepaja-alalla. Paperi- ja 
puumassateollisuuden lisäk-
si suurimmat asiakkaat ovat 
kaivosteollisuus ja offsho-
re tuotteet. Tällä hetkellä Iin 
Konepaja työllistää noin ne-
lisenkymmentä työntekijää.

Kuorimarummun jauhekaarihitsatun sauman täytyy 
kestää koko rummun käyttöikä 30 vuotta.

sänhoitoyhdistyksen korjuu-
palvelussa jo 20 vuotta eli 
tämä vuosi on Matin kone-
urakoinnissa juhlavuosi.

Metsäsanoma haatatteli  
urakoitsijaa. 

Kuka olet ja mikä on yrityksesi nimi? 
Olen Matti Johannes Juntunen. 52- vuotias metsäkoneurakoitsi-
ja Kiimingistä. Yritykseni nimi on Konepalvelu M. Juntunen Oy. 

Kerro jotakin yrityksen historiasta?  
Miten kaikki alkoi?
Aloitin koneurakoinnin haudankaivajana Haukiputaan seurakun-
nalle Joulukuussa vuonna 1992. Metsäkoneurakoinnin aloitin 
vuonna 1996 Haukiputaan metsänhoitoyhdistyksen korjuupal-
velussa eli metsäkoneurakointia tulee tänä vuonna täyteen 20 
vuotta. Urani alkuvaiheessa minulla oli vain Kockums- merkki-
nen hakkuukone ja puutavaran lähikuljetuksen suorittivat toiset 
urakoitsijat. Korjuupalvelu metsänhoitoyhdistyksissä oli tuolloin 
vielä uusi palvelumuoto ja sisälsi runsaasti haasteita. Työmaiden 

hankkiminen oli haastavaa, mutta kokemuksien myötä metsän-
omistajien luottamus korjuupalvelua kohtaan vankistui ja työt 
lähtivät pyörimään.

Millaisia urakointipalveluita tuotatte tänä päivänä 
asiakkaille?
Tärkeimpänä työlajina yrityksessä on metsäkoneurakointi eli 
puutavaran valmistus ja lähikuljetus. Suoritamme kaikenlaisia 
hakkuutöitä, myös energiapuun korjuuta.

Lisäksi kesäisin teemme monipuolisia kaivinkonetöitä, lähin-
nä yksityisille asiakkaille.

Kaivinkonetyöt sisältävät mm. kukkapenkkien rakentamista, 
pihatöitä, salaojituksia, rakennusten pohjia eli kaikenlaista työtä 
mitä kaivinkoneella voi tehdä. Uusimpana konehankintana meil-
lä on pitkäpuominen kaivinkone 15 metrin puomilla, joka sovel-
tuu erinomaisesti ruoppaustöihin.

Toimitamme myös ruokamultaa asiakkaiden tarpeisiin. 

Olet toiminut pitkään Metsänhoitoyhdistyksien 
korjuupalvelussa. Millaisena olet kokenut  
Metsänhoitoyhdistyksen urakanantajana?
Työllistyminen Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelussa on 
ollut erittäin vakaata ja työtä on riittänyt ympäri vuoden. Toi-
minta-alueet keskittyvät Metsänhoitoyhdistyksissä yleensä koh-
tuullisen pienille alueille, joka tuo urakoitsijalle taloudellista etua 
koneiden siirto- ja työmatkakulujen säästönä. Työskentely yksi-
tyisten metsänomistajien kanssa on ollut mielenkiintoista ja pal-
kitsevaa. Puutavaraleimikoiden monipuolisuus luo mukavan 
vaihtelun käytännön työhön. Koneurakoitsijan on ajateltava työ-
tä metsänomistajan näkökulmasta ja kiinnitettävä erityistä huo-
miota korjuujälkeen. Samalla on mietittävä ja kehitettävä oma 
toimintamallinsa tuotannollisesti tehokkaaksi. On ollut ilo olla 
osallisena korjuupalvelun kehittämisessä ja se työ jatkuu koko 
ajan, sillä tämä ala ei ole koskaan valmis. Erilaisten puunkorjuu-
menetelmien kehittely on kyllä mielenkiintoista.

Teollisuus on lisäämässä puunkäyttöä Suomessa. 
Millaisena näet tulevaisuuden metsäkoneurakoin-
nissa?
Totta kai uutiset metsäteollisuuden investoinneista Suomessa 
ovat erittäin hyvä asia, sillä sehän lisää metsäkoneurakoinnin tar-
vetta puun käytön lisääntymisen myötä. Metsäkoneisto kehittyy 
koko ajan, mikä tekee työskentelystä tehokkaampaa ja kuljetta-
jaystävällisempää. 

Yhtenä haasteena tulevaisuudessa on kyllä ammattitaitoisen 
työvoiman saaminen alalle. Vaativuustaso metsäkoneenkuljet-
tajilta on kasvanut työn monipuolistumisen vuoksi, eikä ala ole 
ollut nuorisoa houkutteleva. Kokonaisvastuu puunkorjuussa on 
lisääntynyt huimasti ja koko ajan tulee uutta asiaa opittavaksi. 
Mutta ammattitaitoisille metsäkoneenkuljettajille on tulevaisuu-
dessa varmasti töitä.

Lopuksi vielä haluaisin kiittää metsänomistajia luottamukses-
ta näiden vuosien varrella. Ilmeisesti työssä on onnistuttu, kos-
ka olen saanut mennä samojen metsänomistajien metsään aina 
uudestaankin. 

Metsäsanoma kiittää Mattia haastattelusta ja 
toivottaa aurinkoista ja lämmintä kesää.



27MetsäSanoma 1/2016

Metsätalous ja jalostus

Jääliläinen yritys

Lovi Oy
MetsäSanoma kävi haastattelemassa Jäälin 
yrityskylässä toimivaa, sertifioitua suoma-
lalaista puuta käyttävää yritystä, Lovi Oy:tä. 
Vastassa minua oli Lovi Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Paso. 

Tatu Laakkonen
MetsäSanoma

Lovi Oy on vuonna 2006 pe-
rustettu pohjoissuomalainen 
yritys, joka valmistaa Anne 
Pason suunnittelemia ja pa-
tentoimia, koottavia puisia 
hahmoja. Idea lähti kasva-
maan vuosituhannen vaih-
teessa Anne Pasolla, joka oli 
kyllästynyt muovisiin jou-
lukuusen koristeisiin. Anne 
on koulutukseltaan suun-
nittelija, ja alkoikin suunni-
tella ensimmäistä tuotetta. 
Pääasiana oli, että suomalai-
seen joulukuusen oli saatava 
joulukoristeet puusta. Sopi-

va liitos löytyikin, ja vuon-
na 2003 tehtiin ensimmäinen 
koemarkkinointi. Koemark-
kinointi sujui hyvin, ja uskal-
lus perustaa idean pohjalta 
yritys konkretisoitui vuonna 
2006. Vuonna 2008 Lovi Oy 
osallistui ensimmäisille ul-
komaisille messuille. Yritys 
markkinoi tuotteitaan mes-
suilla pitkin maailmaa mm 
Pariisissa, Lontoossa, To-
kiossa. Vientiin meneekin 
yhtiöltä 80–90%. Ulkomai-
sesta viennistä suurin vien-
timaa on Japani. Lovi Oy 
työllistää vakituisesti 7 hen-
kilöä, joista 6 on Oulun alu-
eella ja 1 Helsingissä.

Ensimmäiset tuotteet val-

mistettiin viilusta, mutta 
huomattiin että viilu yksin 
taipuu liikaa ja viiluun hau-
raus hankaloittaa valmistus-
ta, kasaamista ja kuljetusta. 
Ideaa alettiin kehittää ohu-
en ns. lentokonevanerin 
pohjalta. Ohut vaneri, jos-
sa on monta ohutta viilu-
kerrosta, on kestävämpää ja 
jäykempää kuin pelkkä vii-
lu. Vaneriraaka-aineen yri-
tys hankkii Koskisen Oy:ltä. 
Nykyään ongelmia raaka-ai-
neen hankintaan ei ole, mut-
ta yrityksen alkuaikoina ns. 
”erikoisvanereiden” hankin-
ta oli aloittavalle yritykselle 
ongelmallista.

Puuntaimia lahjoituksin 
kehitysmaihin
Lovi Oy:n asiakaskunta on 
pääsääntöisesti ulkomail-
la. Asiakaskunta on Mik-
ko Pason mukaan tarkka 
sertifioinnista sekä poh-
joismaalaisuudesta. Jos 

tuotanto siirrettäisiin pois 
pohjoismaista, asiakaskun-
ta menisi täysin uusiksi. Asi-
akkaille, kuin myös Anne 
Pasolle, on tärkeää puun 
kestävä käyttö. Anne on ol-
lut alusta saakka tarkka sii-
tä, että yhtiön käyttämä 
puu kasvaa takaisin. Vaik-
ka yhtiö käyttääkin vuodes-
sa ”ainoastaan” 50-100m³ 
koivupuusta jalostettua va-
neria, Lovi Oy lahjoittaa 
vuosittain 5000 puuntain-
ta kehitysmaihin Toisenlai-
nen Lahja – järjestön kautta. 
Tähän mennessä puita on is-
tutettu yrityksen toimesta jo 
35 000 kappaletta. Puita istu-
taan kehitysmaihin eroosio-
herkille alueille. Suomessa 
tilanne onkin poikkeuksel-
linen, koska hakkuiden 
jälkeen uudistusalat uudis-
tetaan lähes poikkeuksetta. 
Mikko Pason mukaan ulko-
maiset asiakkaat eivät täysin 
ymmärrä suomalaista käy-
täntöä puun metsien uudis-

KAIDI Kiinasta
Puusta voi tehdä korkealaatuista polttoainet-
ta Fischer-Tropsch –menetelmällä. Prosessin 
kehittivät saksalaiskemistit Franz Fischer ja 
Hans Tropsch 1920-luvulla.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

40-luvulla sodan aikana Sak-
san polttoaineesta iso osa 
tuotettiin FT-menetelmäl-
lä. Myös Etelä-Afrikassa on 
apartheidin aikana hyödyn-
netty tätä menetelmää kor-
vaamaan öljyä. Maaperän 
öljylle on siis olemassa vaih-
toehto. Joskin kallis. Pro-
sessissa hiilimonoksidia ja 
vetyä muunnetaan erilai-
siksi hiilivedyiksi. Syntyy 
korkealaatuista polttoainet-
ta, jota voidaan sellaisenaan 
polttaa esim. dieselautois-
sa. Fossiilisesta hiilestä tai 
turpeesta tehty polttoai-
ne aiheuttaa kaksinkertaiset 
hiilidioksidipäästöt verrat-
tuna perinteiseen öljynjalos-

tukseen. Biomassoista, kuten 
puusta tehty polttoaine on 
hiilidioksidineutraali poltto-
aine, mikä on EU:n ja Suo-
men verotuksessa helpottava 
tekijä. FT-prosessi on kallis, 
jopa kolminkertainen kus-
tannus fossiliseen öljyyn 
verrattuna, jonka takia tuo-
tannossa pyritään suureen 
kapasiteettiin, jolloin eri kus-
tannustekijöitä pystytään ke-
hittämään edullisemmaksi. 

Kiinalainen Kaidi-yhtiö 
suunnittelee FT-menetelmää 
käyttävää tehdasta ajokseen 
Kemiin. Vuotuinen puuntar-
ve tulee olemaan kaksi mil-
joonaa kuutiometriä. Yksi 
monista kustannustekijöis-
tä on puuraaka-aine. Kai-
din ensisijainen raaka-aine 
on normaalia energiapuuta 
eli kesän yli kuivanutta hak-

kuutähdettä, karsimatonta 
rankaa, karsittua rankaa ja 
lisäksi sahojen sivutuotteita. 
Herää kysymys, miten viime 
kostean kesän jälkeen olisi 
käynyt kun puu oli märkää. 

Kaidi kehittää puun kor-
juun logistiikkaa. Nykyisel-
lä konekannalla puutavaran 
valmistus tien varteen on 
viety pitkälle, mutta aina on 
kehitettävää. Eri puulajeja 
ei tarvitse erotella. Metsäau-
totiet joutuvat kovalle koe-
tukselle. Varmaan autojen 
kapasiteetit kasvavat. Hak-
kuutähteet eivät paina pal-
jon, mutta vievät paljon tilaa. 
Terminaalivarastoja kehite-
tään. Uutta konetekniikkaa 
tulee markkinoille. Koura-
hakkuritekniikka voi nousta 
käytäntöön.

Pohjois-Suomen puuva-
rat kehittyvät nopeasti ja 
hakkuusäästöt lisääntyvät. 
Ojitus, alaharvennus, te-
hokas uudistaminen, typ-
pilaskeuma ja ilmaston 
lämpeneminen lisäävät puu-
määriä. Varsinkin kesien pi-

teneminen ja lämpötilan 
nousu toteutuessaan lisää ra-
justi Pohjois-Suomen met-
sien kasvua. Tosin se tuo 
mukanaan tuholaisia, joista 
on jo kokemuksia sekä myrs-
kyjä. 

Vaikutus puun hintaan?
Metsänomistajille on tärkeää, 
että nykyinen mitätön puun 
hinta saadaan parannettua. 
On selvää, että Kaidille on 
raaka-aine oltava edullista 
kannattavuuden takia, mut-
ta ilmaiseksi sitä ei voida 
luovuttaa niin kuin metsä-
yhtiöiden tavoite on. Puun 
hankinta-alueena tulee ole-
maan myös Ruotsi, jossa on 

paljon yhtiöiden maita, joissa 
puun hinta on pidetty kirjan-
pidollisesti matalana, kos-
ka se on voitu kompensoida 

Tehokas metsänuudistaminen on lisännyt rajusti 
puumääriä.

tamisessa. 
- Ulkomaiset asiakkaat 

ovat hämmästyneitä, kun 
kerron miten suomessa uu-
distetaan hakkuun jälkeen 
metsät. He ihmettelevät 
miksi emme lahjoita ja istuta 
Suomeen puita vaikka käy-
tämme suomalaista puuta, 
kertoo Paso.

Tulevaisuuteen Lovi Oy 
on satsannut. Volyyminkas-
vatustarpeen vuoksi yritys 
investoi hiljattain leikkuriin, 
jonka yritys hankki koti-
maiselta valmistajalta Tam-
pereelta mittatilauksena. 
Tuotteet leikataan 0,8-6,5 
mm paksuisesta koivuvane-
rista automatisoidun leikku-
rin avulla. Leikkuri leikkaa 
tuotteen vanerista käyttä-
en 3000 baarilla suuttimista 
ammuttua painevettä. Näin 
leikkaus-saumoihin ei tule 
palamisen jälkiä kuten laser-
leikkauksessa tulisi.  Suoma-
laisuus on siis vahvasti esillä 
myös yhtiön hankinnoissa.  

-Suomalaisen laiteval-
mistajan koneen etu on sii-
nä, että huoltojonot ovat 
lyhyitä. Ulkomaisien ko-
neenvalmistajien koneissa 
voi olla jopa kahden kuu-
kauden huoltojono. Tämä 
odotus jos sattuisi sesonki-
aikaa joulun alla, niin huo-
nosti kävisi, kertoo Mikko 
Paso. Tuotanto pidetään yllä 
tulevaisuudessakin paikan-
päällä Kiimingissä. Tämä 
helpottaa ja nopeuttaa muun 
muassa prototyyppien te-
kemistä uusista tuoteideois-
ta. Tuotteita nykyään Mikko 
Pason arvelun mukaan on 
noin 50, ja eri väriyhdistel-
mien kanssa luultavasti yli 
200. Ja lisää on suunnitteilla.

Lisää yhtiöstä sekä 
lähimmät jälleenmyyjät 

löydät www.lovi.fi tai 
käymällä tehtaanmyymä-
lässä Jäälin yrityspuistos-
sa osoitteessa Hallitie 3. 

Jos tuotanto 
siirrettäisiin pois 
pohjoismaista, 

asiakaskunta menisi 
täysin uusiksi

”

Pelkällä pontikankeittokokemuksella ei kannata al-
kaa kehittelemään monimutkaista FT-menetelmää. 
Kaidi kehittää isossa mittakaavassa puun tarpeen ol-
lessa 2 miljoonaa m3/vuosi.

Ojitus 60-luvun lopulla ja 
ojien perkaus 90-luvun 
alussa ovat antaneet kas-
vua iiläisen yhteismetsän 
mailla. Hakkuumahdolli-
suudet lisääntyvät.

koko yhtiön tuloksella. Mie-
lenkiintoinen nähdä, miten 
toteutuessaan tehtaalle toi-
mitetun puun hinta on?
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Metsänviljelyaika 
on käsillä

Tapio Kivelä
MetsäSanoma

Viljelystöiden ajankohdan 
sijoittuminen loppukevää-
seen/alkukesään varmistaa 
sen, että istutustaimilla ja 
kylvösiemenillä on riittäväs-
ti aikaa valmistautua seuraa-
vaan talveen. 

Lumien sulaessa aloite-
taan myös uudistusalojen 
maanmuokkaustyöt. Jot-
ta taimilla ja siemenillä olisi 
parhaat lähtökohdat kasvaa 
tulevaisuuden tukkipuuksi, 
on maa syytä ensin muokata.  
Kasvupaikka määrittää millä 
tavalla maa kannattaisi muo-
kata. Laikutus ja äestys ovat 
muokkaustavoista ”hellim-
piä”, sillä niiden tarkoitus on 

Mikäli sinulla on 
tarvetta uudistustöille, 
ota yhteyttä metsänhoi-

toyhdistykseesi.”
koituksena on tehdä ko-
houmia istutusta varten. Se 
sopii hyvin veden vaivaa-
mille, heinittyville ja kunt-
taisille maille. Erityisesti 
kuusen istutusaloilla suosi-
taan usein mätästystä, jol-
loin taimikon kasvu on usein 
nopeaa. Luontaiseen uudis-
tamiseen tai kylvöön mä-
tästysalat eivät sovi. Mikäli 
kohteella täytyy tehdä myös 
kuivatusta, voidaan muok-
kausmenetelmänä käyttää 
ojitusmätästystä, jolloin kui-
vatusojista otetaan maata 
mättäiden tekoon. 

Istuttaako vaiko eikö 
istuttaa?
Valinta istutuksen ja kyl-
vön välillä voi joskus tuottaa 
päänvaivaa. Karuilla kasvu-
paikoilla, joilla rehevöityvä 
pintakasvillisuus ei ole pie-
nen taimikon uhkana, kylvö 

on soveltuvin valinta uudis-
tusmenetelmäksi. Kylvö so-
veltuu parhaiten männylle 
ja sillä tavoitellaan noin 5000 
taimen alkutiheyttä hehtaaria 
kohden. Tavoitteeseen pääse-
miseksi tarvitaan olosuhteista 
ja kylvötavasta riippuen 250-
450 grammaa siemeniä heh-
taaria kohden. 

Istutus on valintana käy-
tännössä aina, kun luontai-
sen uudistamisen tai kylvön 
onnistumisen edellytykset ei-
vät ole riittävän hyvät. Oikea 
muokkausmenetelmä, oikea 
puulajivalinta yhdessä hyvän 
taimihuollon ja istutustyön-
jäljen kanssa varmistavat tai-
mikolle parhaat lähtökohdat 
kasvuun. Istutuksissa käyte-
tään pääsääntöisesti pieniä 

Miljoonia pieniä ekotekoja
Metsänomistajat tekevät tänäkin keväänä noin 100 miljoonaa ympäristötekoa istuttamalla puita.

Metsänhoitoyhdistykset is-
tuttavat ja välittävät met-
sänomistajien istutettavaksi 
tänä keväänä noin 70 mil-
joonaa puuntainta Suomen 
yksityismetsiin. Metsäteolli-
suus- ja metsäpalveluyritys-
ten kautta yksityismetsiin 
istutetaan noin 30 miljoo-
naa puuta. Jokainen istutettu 
puu sitoo kasvaessaan vuo-
sikymmenten ajan hiiltä ja 
torjuu osaltaan ilmaston-
muutosta.

Istutuskausi alkaa rou-
dan sulettua ja tänä vuonna 
eteläisessä Suomessa istut-
tamaan päästiin jo viikolla 
16. Istutuskausi jatkuu pit-
källe kesään ja jonkin verran 
taimia istutetaan syksyllä-
kin. Kiivaimmillaan istutus-
kausi on touko-kesäkuun 
vaihteessa, jolloin koko 
maassa istutetaan noin 8,5 
miljoonaa puuta viikossa.

Suurin osa istutettavista 
taimista on kuusia ja koivu-

ja. Mäntymetsiä uudistetaan 
edelleen paljon kylvämällä. 

Metsän uudistaminen on 
metsänomistajalle lakisää-
teistä. Jokaisen kaadetun 
puun tilalle istutetaan keski-
määrin 4-5 uutta puuntain-
ta. Metsänhoitoyhdistykset 
välittävät taimia ja lainaa-
vat istutustyökaluja metsän-
omistajalle. Istutustyön voi 
myös ostaa metsänhoitoyh-
distykseltä.

Laskuri seuraa ekoteko-

jen kertymistä istutuskau-
den ajan osoitteissa www.
mhy.fi  ja www.mtk.fi  
Luvuissa ovat mukana 
metsänhoitoyhdistysten 
välittämät ja yhdistysten 
istuttamat puuntaimet.

Lisätietoja 
metsänhoitoyhdistyksistä: 
www.mhy.fi/yhteystiedot

1-2 vuotiaita paakkutaimia, 
mutta joskus rehevimmillä 
mailla voidaan tarvita suu-
rempia ja jopa paljasjuurisia 
taimia. Suositeltava istutus-
tiheys puulajista riippuen on 
1600-2500 tainta hehtaarille.

Velvoitteita
Kun puunkorjuun käsittely-
alueelle syntyy yli 0,3 heh-
taarin avoin alue, syntyy lain 
mukaan uudistamisvelvoite. 
Velvoite täyttyy kun on saatu 
aikaan vähintään 0,5 metriä 
pitkä taimikko, jonka kehitty-
mistä ei muu kasvillisuus vä-
littömästi uhkaa. Taimikon 
perustamistoimet on tehtävä 
3 vuoden kuluessa korjuun 
päättymisestä. 

Alkaa olla se aika vuodesta, kun hakkuuau-
koilla myllätään ja pannaan uutta metsää 
kasvamaan. Viime vuosina uudistushakkui-
den määrät ovat vähentyneet, mutta silti 
Metsänhoitoyhdistysten toimistoilla riittää 
taimien ja siementen tilaajia.

humuskerrosta poistamalla 
paljastaa kivennäismaa. Lai-
kutus sopii karkeille mail-
le luontaisen uudistamisen 
tai kylvön yhteyteen. Äestys 
sopii niin ikään luontaisen 
uudistamisen ja kylvön koh-

teille, mutta myös istutus-
aloille. Se sopii monenlaisille 
kangasmaille, mutta ei hieno-
jakoisille, paksukunttaisille ja 
veden vaivaamille maille. 

Mätästys tehdään usein 
kaivinkoneella ja sen tar-
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Tarkista mäntytaimikkosi haavan varalta
Monesti kaukaa tai pikaisella vilkaisulla 
näyttää, että nuorelle männyntaimikolle on 
iskenyt vakava hirvituho ja hirvien kaato-
luvat pitäisi välittömästi vähintään tuplata! 
Tarkemmalla tutkimisella huomataan, että 
taimikossa on runsaasti haavan vesakkoa ja 
monen männyn vuosikasvain on haaroittu-
nut melkein juuresta asti.

Tatu Laakkonen
MetsäSanoma

Männynversoruoste on män-
nyille tyypillinen kuivah-
kojen kasvupaikkojen tauti 
mäntytaimikoissa. Männyn-
taimikoissa ja uudistusaloilla 
yleisenä esiintyvällä män-
nynversoruosteella ja haa-
valla on keskeinen yhteys 
toistensa kanssa. Sienen itiöt 
talvehtivat haavan lehdissä. 

Haapa toimii väli-isäntä-
nä männynversoruosteelle. 
Männynversoruoste leviää 
yleisesti maksimissaan nuo-
riin mäntytaimikoihin. Ver-
soruostesieni tuhoaa männyn 
uudet kasvaimet ja käyris-
tää ne, tämän seurauksena 

puu kuolee. Haavanlehdissä 
männynversoruosteen tun-
nistaa mustina pisteinä leh-
tien alapinnoilla – näistä 
pisteistä lähtee itiöpölyä.

 Pyrittäessä estämään 
männynversoruosteen pää-
syä männikköön on uudis-
tusaloilla syytä tehdä isoille 
haavoille kaulaus pari vuot-
ta ennen päätehakkuuta, eli 
kovertaa runkoon leveys-
suunnassa sen kiertävä ren-
gas. Kaulauksen seurauksena 
haavan sokerinkuljetus juu-
riin lakkaa ja vesomiskyky 
häviää 1-2 vuodessa.

 Versoruoste voi vaivata 
männyn taimia vuodesta toi-
seen, kunnes haapavesakko 
alkaa hävitä. Männynverso-

ruosteen esiintymiseen vai-
kuttaa haavan lisäksi myös 
alkukesän sääolosuhteet. 
Kuiva kesä voi katkaista sie-
nen kehityskierron ja tautia 
on vähän seuraavina vuo-
sina. Männyn versoruostet-
ta voi esiintyä kaikenlaisilla 
kasvupaikoilla, jos vain haa-
paa kasvaa mäntyjen seassa 
tai läheisyydessä.

 Vierailu haapamän-
tytaimikossa
Kävimme maanomistaja 
Seppo Lindvallin kanssa hä-
nen keväällä 2009 istutetul-

la männyntaimikolla. Seppo 
oli saanut naapurilta vink-
kiä, että alueella on käynyt 
valtava hirvituho. Sovimme, 
että käymme katsomassa ti-
lanteen ja toteamassa mitä 
on tehtävissä. Sepon kanssa 
jo toimistolla yhdessä epäi-
limme, että muutaman on 
toki hirvikin voinut syödä, 
mutta melko varma män-
nynversoruostehan tämä on 
koska haapaa mäntyjen seas-
sa on runsaasi. 

 Taimikkoon päästyäm-
me tilanne oli selvä. Jokainen 
männyn taimi oli kärsinyt 

taudista, ja näitä mäntyjä 
kasvatetaan enää ainoastaan 
kiinalaisten biojalostamoon. 
Taimikon vieressä hieman 
ravinteikkaammalla maal-
la mänty kuitenkin kasvaa 
vallan mainiosti, ja haavan 
sijasta seassa on koivua. Se-
pon männynversoruosteen 
vaivaamassa taimikossa on 
suuria alueita, jolla ei ole 
enää jäljellä kuin haavan 
vesoja joita hirvet ovat mais-
telleet. Seppo istutti yhdessä 
vaimonsa kanssa uudistami-
sen yhteydessä myös kuu-
sen taimia kokeeksi. Vaikka 

Mitä hangen alta paljastui?
Lumet sulivat metsistä tuota pikaa. Talven jälkeen metsästä saattaa löytyä kaikenlaisia yl-
lätyksiä. Sopivan aurinkoisena kevätpäivänä on aika tehdä tarkastusretki omaan metsään.

Pakkaa taukopaikalle mukaan kahvitermos ja hyvät eväsleivät, 
niin mielikin virkistyy. Stressihormonit vähenevät metsäisessä ym-
päristössä. Mutta voi käydä toisinkin päin, jos vaikka löytää tai-
mikosta lumi-, hirvi- tai myyrätuhoja. Alla pieni muistilista, mitä 
metsäretkellä kannattaa tarkkailla. 
•	 Etsi	mahdolliset	myrskytuhot	ja	tuulenkaadot.	Yleensä	niitä	

on avohakkuiden ja taimikoiden reunametsissä. Jos mahdol-
lista, huolehdi tuulenkaadot pois metsästä. Mutta tarkoituk-
sella jätettyihin säästöpuihin ei saa kajota. Ne on tarkoitettu 
jäämään metsään pystyssä tai kaatuneina. Suojavyöhykkeil-
tä kaatuneiden puiden osalta kysy menettelyohjeet omasta 
yhdistyksestä.

•	 Tarkasta,	etteivät	pienten	taimikoiden	taimet	ole	talven	aika-
na jääneet heinän alle. Taimet pitää vapauttaa heinistä, että 
ne pääsevät vapaasti kasvamaan pituutta kesän aikana.

•	 Tarkasta	 muutenkin	 taimikoiden	 kunto.	 Täydennysistutus-
ta tarvitaan, jos taimia on kuollut merkittävästi. Muista tila-
ta täydennystaimet ajoissa! 

•	 Onko	taimikoissa	myyrätuhoja?	Luonnontuhot	kattavasta	
metsävakuutuksesta voi saada korvausta uusien taimien 
hankintaan ja istutukseen.

•	 Tilan	rajat	on	syytä	käydä	läpi.	Onko	raja	kasvanut	umpeen	
vai onko se näkyvissä vielä lehden tultua puuhun? Rajalin-
jan pitäisi olla 1,5 metriä leveä.

Muista myös hallinnolliset sisätyöt:
•	 Täytä	 metsäveroilmoitus	 ja	 tarkasta	 huhtikuussa	 tuleva	

esitäytetty veroilmoitus. Onko metsätalouden tulos il-
moittamasi mukainen?

•	 Muista	 kausiveroilmoitus	 arvonlisäveroista	 helmikuun	
loppuun mennessä. 

•	 Varmista	 metsävakuutustesi	 kattavuus	 ja	 harkitse	 va-
kuutusten päivittämistä. Myrskyt ovat lisääntyneet, eikä 
Kemera-varoista enää saa korvausta luonnontuhojen ai-
heuttamiin metsityksiin.

  

 

maaperä onkin kuivahkoa 
kangasta, kuusi on päässyt 
juromisvaiheen ohi ja kasvu 
on alkanut. Samalla kohdalla 
kaikkiin mäntyihin on iskey-
tynyt männynversoruoste.

 Tauti tarvitsee haapa mo-
nistuakseen, joten jos halu-
taan mäntyä kasvattaa, niin 
haapa pitäisi poistaa. Paras 
keino taudin välttämiseen 
on ennaltaehkäisy. Vähän 
on enää tehtävissä kun tauti 
taimikolle pääsee. Sepon tai-
mikkoon ei ole tällä haapaa 
enää muuta tehtävissä, kuin 
kuusen täydennysistutus.

 

Tämä taimi ei tukkipuuta tuota, toteavat Seppo Lindvall ja Tatu Laakkonen.

Syyllinen mäntytaimenten tuholle on haapa.
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Juurikääpä
Uudessa laissa metsätuhojen torjunnasta juu-
rikäävän torjunta on tullut pakolliseksi myös 
keskisessä Suomessa mihin tämänkin lehden 
levikkialue kuuluu. Samalla poistui kemera-
tuki kyseisestä työlajista joten käsittelystä ai-
heutuvat kulut tulevat mitä ilmeisimmin ko-
konaan maanomistajan maksettavaksi.

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma

Käsittelyn kustannukset 
ovat alustavan arvion mu-
kaan 0,3 - 1,5 €/kiintokuutio 
kohteesta ja hakkuutavasta 
riippuen. Vaikka hakkuuoi-
keuden haltija velvoitetaan 
suorittamaan torjunta, tu-
lee kustannukset pääsään-
töisesti kuitenkin, kokonaan 
tai osittain, tavalla tai toisel-
la, puunmyyjän maksetta-
vaksi. Puukauppaa tehdessä 
kannattaa tarkistaa sisältyy-
kö kustannukset tarjoukseen 
vai peritäänkö siitä erillinen 
maksu. 

Velvoite koskee kiven-
näis- ja turvemaalla touko-
kuun alun ja marraskuun 
lopun välillä suoritetta-
via kasvatus- ja uudistus-
hakkuita. Hakkuuoikeuden 
haltijalla on velvollisuus juu-
rikäävän torjuntaan leviämi-
sen riskialueilla sulan maan 
aikana tehtävissä hakkuis-
sa. Metsän hakkaajalla tar-

Metsikön päätehakkuun jälkeen hakatulle 
kuviolle perustetaan taimikko. Metsän uu-
distaminen kannattaa tehdä huolella, jotta 
metsämaa saadaan tuottamaan tehokkaasti 
uutta puustoa.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Taimikon perustamisen jäl-
keen on huolehdittava uuden 
taimikon kehityksestä eli al-
kaa taimikonhoitotyöt. Tai-
mikonhoito on erittäin tärkeä 
työvaihe ja oikein toteutettu-
na se lisää puuston tuottoa 
huimasti. Metsänomistajien 
kannattaakin tehdä taimikon-
hoitotöitä aina kun hoidon 
tarvetta ilmenee. Taimikon-
hoidon toteuttaminen pal-
kitsee kyllä myöhemmin 
tekijänsä.

Taimikonhoitotyöt voi-
daan jakaa karkeasti kah-
teen pääryhmään. Taimikon 
varhaishoitoon ja taimikon 
harvennukseen. Jotta työs-
sä onnistuttaisiin kunnol-

la joudutaan usein, varsinkin 
rehevillä kasvupaikoilla hoi-
tamaan taimikkoa kahteen 
kertaan. Karuimmilla mail-
la kasvavissa männyn tai-
mikoissa yleensä riittää yksi 
oikeaan aikaan toteutettu tai-
mikonhoitokerta. 

Rehevillä mailla olevil-
la kuusen taimikoilla joudu-
taan taimikon alkuvaiheessa 
usein heinäntorjuntatöihin. 
Pienet kuusentaimet ovat 
vaarassa tukehtua pitkän hei-
näkasvuston alle. Tällöin on 
tarpeen poistaa heinä taimi-
en päältä ja ympäriltä, jotta 
taimet saavat valoa ja kasvu-
tilaa kehittyäkseen. Työ suo-
ritetaan yleensä mekaanisesti 
käsin. Tosin kemiallinenkin 
torjunta on mahdollista. Hei-
näntorjunta on erittäin työläs 

ja jopa turhauttava työ, sillä se 
joudutaan pahimmillaan tois-
tamaan useana vuotena pe-
räkkäin. Heinän torjuntaan 
parhaimpia ajankohtia on ke-
vät ja myöhäissyksy. Tuolloin 
pienet taimet erottuvat par-
haiten kuolleesta heinäkas-
vustosta. 

Taimikon varhaishoidos-
sa poistetaan lehtipuustoa 
kasvatettavan havupuuston 
päältä ja ympäriltä. Tämä 
työ tehdään raivaussahatyö-
nä taimikon ollessa n. 0,5- 1 
metrin pituusvaiheessa. Täl-
lä toimenpiteellä turvataan 
havupuuston menestyminen 
taimikossa ja luodaan mah-
dollisuudet puuston kehitty-
miselle toivottuun suuntaan. 

Männyn taimikoissa varsi-
nainen taimikon harvennus-
työ on järkevintä suorittaa 
taimikon ollessa n.3-5 met-
rin pituusvaiheessa. Tuol-
loin männyn taimikkoon 
jätetään kasvamaan n.2000-
2500 runkoa hehtaarille. Kas-
vatettaviksi puiksi valitaan 
vahvimmat ja runkomuodol-

taan parhaimmat puut. Myös 
kuusta ja koivua voidaan jät-
tää aukkopaikkoihin. 

Kuusivaltainen taimikko 
joka on saavuttanut 3-5 metrin 
pituusvaiheen harvennetaan 
tiheyteen n.1800-2000 runkoa 
hehtaarille. Kuusen kanssa 
voidaan kasvattaa myös jon-
kin verran sekapuuna koivua. 

Toteuttamalla taimikon-
hoito oikeassa kehitysvai-
heessa, työn suorittaminen on 
mielekästä ja saadaan tehtyä 
kohtuullisin kustannuksin. 
Taimikonhoitotyö suoritetaan 
yleensä raivaussahalla, mutta 
pienemmässä mittakaavassa 
työtä voi tehdä myös vesu-
rilla. Tämän päivän metsän-
hoitosuositusten mukaisesti 
taimikkoon voidaan jättää pie-
nialaisia koskemattomia ti-
heikköjä jotka parantavat 
metsikön monimuotoisuut-
ta ja luovat viihtyisän elinym-
päristön linnustolle ja riistalle. 
Tiheiköissä on hyvä suosia 
mahdollisimman monipuo-
lista puulajistoa varsinkin 
leppä ja pihlaja katajan ohel-

la ovat tärkeitä puulajeja riis-
tatiheiköissä. Riistatiheiköksi 
kannattaa jättää esim. kangas-
metsissä oleva alava kostea 
painanne, joka jo muutenkin 
puuntuotannollisesti on heik-
ko kohde.

Ongelmallisinta taimikon-
hoidon suorittaminen ajallaan 
on hirvien talvehtimisalueilla. 
Näillä kohteilla taimikonhoito 
on suoritettava huomattavas-
ti myöhemmässä kehitysvai-
heessa, koska kasvatettavilla 
taimilla on vaarana joutua hir-
vien ruuaksi. Hirvien talvehti-
misalueella on myös järkevää 

jättää taimikko tiheämmäksi 
kuten normaalisti, jäähän tai-
mikkoon tuolloin ns. särky-
mävara.

Taimikonhoito on työla-
jina ensiarvoisen tärkeää ja 
mukavaa metsänhoitotyö-
tä jota metsänomistajan kan-
nattaa metsissään tehdä aina 
kun tarvetta ilmenee. Oikein 
toteutettu taimikonhoito tur-
vaa puuston kehityksen ja tu-
los näkyy puustossa varsin 
pian. Metsänomistajalle ta-
loudellinen hyöty tulee sitten 
myöhemmin hakkuutulojen 
kautta. 

koitetaan metsälain mukaan 
maanomistajaa tai silloin kun 
hakkuuoikeus on luovutet-
tu toiselle taholle, hakkuuoi-
keuden haltijaa.

Juurikäävän leviämisen 
riskialueet ovat metsälaissa 
tarkoitetut keskinen ja ete-
läinen Suomi. Juurikääpää 
on torjuttava, jos riskialueel-
la kivennäismaalla sijaitse-
vassa metsikössä on ennen 
hakkuuta mäntyä tai kuusta 
tai molempia yhteensä yli 50 
prosenttia metsikön puuston 
tilavuudesta. Turvemaalla 
torjunta on tehtävä kohteilla, 
joiden puuston tilavuudes-
ta ennen hakkuuta on kuus-
ta yli 50 prosenttia.

Juurikäävän torjuntaa  
ei tarvitse tehdä, jos 
joku seuraavista  
ehdoista täyttyy:
• terminen kasvukausi ei ole 

alkanut,
• hakkuupäivän lämpötila 

on alle 0 celsiusastetta,

• maassa on yhtenäinen lu-
mipeite,

• hakkuun kohteena ole-
van metsän sijaintikunnan 
alin lämpötila on hakkuu-
ta edeltävällä kolmen vii-
kon jaksolla ollut alle - 10 
celsiusastetta.
Torjuntamenetelmiä on 

kantokäsittely hyväksytyllä 
kasvinsuojeluaineella, puu-
lajin vaihto lehtipuuksi uu-
distushakkuun jälkeen tai 
muu vaikutukseltaan vas-
taava toimenpide. Havupui-
den kantojen suojaamiseksi 
juurikäävän tartunnalta on 
saatavissa sekä biologinen 
harmaaorvakka valmiste että 
useita kemiallisia ureaval-
misteita. Kantokäsittely olisi 
tehtävä siten, että kaikki läpi-
mitaltaan yli 10 senttimetriä 
olevat havupuiden kannot 
käsitellään. Kasvinsuojeluai-
neen tulisi peittää vähintään 
85 prosenttia kunkin käsitel-
tävän kannon pinnasta. 

Juurikäävät on kääpäsuku 
johon kuuluu Suomessa kak-

si lajia: männynjuurikääpä 
(Heterobasidion annosum) 
männyllä ja kuusenjuuri-
kääpä (Heterobasidion par-
viporum) kuusella. Ne ovat 
puukudosta tuhoavia sieniä, 
jotka leviävät puun juurien 
kautta runkoon. Juurikääpä 
saattaa lopulta tappaa puun, 
mutta kuusessa, lehtikuu-
sessa ja männyssä se pääasi-
allisesti aiheuttaa juuri- ja 
tyvilahoa. Pahasti saastu-
neella alueella myös katajat 
voivat huonosti ja kuolevat. 
Juurikääpää kutsutaan myös 
nimellä maannousemasieni. 
Juurikääpää ei esiinny maa-
perässä itsenäisesti, vaan se 
leviää puusta puuhun fyy-
sisessä kosketuksessa olevi-
en juurien kautta. Maan laatu 
vaikuttaa kuitenkin voimak-
kaasti sienen kykyyn siirtyä 
juuresta toiseen. Monivuo-
tisista itiöemistä kesäaika-
na (keskilämpötilan ollessa 
yli +5 °C) vapautuvat, ilmas-
sa leijuvat sieni-itiöt voivat 
infektoida kaikkien yleisesti 
kasvatettujen havupuulajien 
kantojen vastasahatut pin-
nat. Tämän jälkeen kannon 

Männyn juurikäävän esiintymisalue.

Kuusen juurikäävän 
esiintymisalue.

puukudoksiin voi muodos-
tua nopeasti pesäkkeitä, jotka 
leviävät naapuripuiden juu-
riin ja muodostavat uuden 
infektiopesäkkeen. Juurikää-
pä aiheuttaa kuuselle tyvila-
hoa rungon sisällä, männylle 
juuret tuhoavaa niin sanottua 
tyvitervastautia. Monivuoti-
nen kääpä sijaitsee kuolleen 
puun juurenniskassa, kuu-
sella myös juurissa. Sieni 

lahottaa kuusen 6-10 ja män-
nyn 0,5-2 metrin korkeuteen. 
Maannousema on sydänpuu-
lahottaja, joka lahottaa ty-
ven ontoksi. Maannouseman 
saastuttama puu ei kelpaa 
teollisuudelle ja aiheuttaa 
hakkuutappioita hakattavas-
sa leimikossa. Puun lahonnut 
osa joudutaan katkaisemaan 
ja jättämään metsään tai 
käyttämään energiapuuna.

Taimikko alkaa olla harvennuksen tarpeessa.

Taimikonhoitoa kannattaa tehdä aina

Hakkuukoneisiin asennetaan parhaillaan kantokäsittelylaitteita.
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Lapissa hyväkasvuisia ensiharvennusikäisiä 
männiköitä on jou-duttu jopa uudistamaan 
kokonaan, sillä tervasrosotuhot ovat olleet 
niin pahat. 

Yli-Iin MHY:n toimin-
nanjohtajan Mikko Mä-
kelän mukaan Yli-Iin 
alueella olevat aggressiivi-
set tervasrosotartunnat ovat 
yksittäistapauksia. Pudas-
järven Metsähallituksen tii-
miesimies Rami Nissema 
sanoo, että aggressiivista ter-
vasrosoa on valtion mail-
la Litokairan länsipuolella 
noin 200 hehtaarilla. Tilan-
netta seurataan ja rosoisia 
alueita on harvennettu sekä 
muutamalla hehtaarilla on 
jouduttu myös tekemään 
uudistushakkuita, kertoo 
Nissema. Myös Oijärven 
eteläpuolella Viitaojanlat-
vasuon ympäristössä esiin-
tyy tervasrosoa noin 200–300 
hehtaarilla. Siitä ei ole var-
muutta onko kyseinen ter-
vasroso aggressiivista. 

Lapissa aggressiivista ter-
vasrosoa on arvioitu ole-

van noin 10 000 hehtaarilla. 
Sitä, milloin aggressiivinen 
tervasroso on tullut nuoriin 
mäntymetsiin, ei tiedetty. 
Sain tehtäväkseni selvittää 
aggressiivisen tervasroson 
tartuntahistorian ja taudin 
vaikutuksen kasvuun ensi-
harvennusikäisessä männi- 
kössä. Tein opinnäyttee-
ni yhteistyössä Luonnonva-
rakeskuksen kanssa. 

Mikä on aggressiivinen 
tervasroso?
Tervasrosoa on kahta tyyp-
piä. Perinteisempi muoto 
tarttuu männystä mäntyyn. 
Aggressiivisempi muoto 
tarvitsee elinkiertoonsa vä-
li-isännän. Näitä väli-isän-
täkasveja ovat kuusiot, 
käärmeenpistoyrtit, pionit 
ja maitikat. Erityisesti met-
sämaitikka on osoitettu ag-

gressiivisen tervasroson 
väli-isännäksi Pohjois-Suo-
messa. 

Aggressiivinen tervas-
roso tulee nuoreen män-
tyyn uusimman kasvaimen 
neulasten tai kuoren vioit-
tuman kautta. Tervasroso 
on helppo tunnistaa män-
tytaimikossa muun muas-
sa yksittäisten kuolleiden 
tai kuolevien oksien, latva-
kuolemien tai kokonaisten 
taimien kuolemisen perus-
teella. 

Sienen lisääntymispaikka 
on rosoinen kohta rungossa 
tai oksassa. Se on muita koh-
tia paksumpi ja turvonnut. 

Ennen oksan tai latvan 
kuolemista sieni tekee ro-
sokohtaan runsaasti orans-
sinvärisiä helmi-itiöpusseja. 
Näitä kirkkaan oranssinvä-
risiä helmi-itiöpusseja (kuva 
1) voi havaita taimissa ja 
varttuneemmissa männyissä 
kesästä riippuen kesä-heinä-
kuussa, joskus jo toukokuun 
lopulla. 

Sienen matka neulasis-
ta runkoon kestää noin 3–7 

vuotta, yleensä viisi vuot-
ta. Sienen runkoon tulopaik-
ka oksan ympärillä kuolee, 
ja tähän syntyy tavallisesti 
musta tervasrosokoro (kuva 
2). Tervasrosokoro näkyy 
yleensä vain yhdellä puolel-
la puuta: kun kierrät terveen 
näköisen männyn, voi vas-
takkaiselta puolelta löytyä 
suuri musta tervasrosoko-
ro. Tämä on tavanomaista 
ensiharvennusikäisissä met-
siköissä. Sieni leviää kehän-
suuntaisesti 1–2 senttimetrin 
vauhdilla molemmilla puo-
lilla run-koa tappaen puun 
lopulta.

Missä aggressiivinen 
tervasroso esiintyy?
Aggressiivista tervasro-
soa esiintyy avohakkuun, 
maanmuokkauksen ja vil-
jelyn kautta parantuneisiin 
olosuhteisiin syntyneissä 
hyväpuustoisissa mäntytai-
mikoissa ja ensiharven-
nusikäisissä männiköissä 
lehtomaisilla ja tuoreilla 
kankailla. Näitä ovat erityi-
sesti niin sanotuille kuusen 

maille perustetut mäntymet-
siköt. Tautia on kuitenkin 
havaittu myös luontaises-
ti uudistuneissa taimikoissa 
ja nuorissa metsissä männyn 
luontaisilla kasvupaikoilla. 

Aggressiivisen  
tervasroson ongelmat 
ensiharvennuksessa
Taudista erityisen ongel-
mallisen tekee se, että se voi 
tappaa pieniä puita ja pilata 
ensiharvennusikäisen puun 
korjuukelvottomaksi hy-
vin nopeasti. Näitä kuollei-
ta puita ei voi käyttää edes 
energiapuuna, sillä siinä ei 
ole vielä sydänpuuta riit-
tävästi ja hyväkasvuisuus 
näyttäisi edistävän laho-
amista. 

Tutkimuksessani osoi-
tettiin, että kokeneista mo-
nitoimikoneen kuljettajista 
huolimatta ensiharvennuk-
sen jälkeen metsään jää vielä 
tervasrosoisia puita. Koska 
monitoimikoneen kuljettajat 
ajavat ajouran vain kertaal-
leen, jää heiltä usein huo-
maamatta tervasrosoisia 

puita. Nämä kuolevat hy-
vissä ajoin ennen seuraavaa 
harvennusta. Päätehakkuu-
seen mennessä metsikössä 
ei välttämättä ole enää tar-
peeksi puita. 

Vaikutus puiden  
kasvuun
Tutkimuksessani osoitin, 
että aggressiivinen tervasro-
so tarttuu nimenomaan hy-
väkasvuisiin puuyksilöihin. 
Ennen tartuntaa tervasro-
soiset puut ovat kasvaneet 
selvästi paremmin kuin ter-
veinä säilyneet. Tartunnan 
jälkeen sairaiden puiden 
kasvu taantuu jonkin verran, 
mutta ei merkittävästi ottaen 
huomioon metsikön tihenty-
misen aiheuttaman kasvun 
taantumisen. Varsinaisesti 
kasvu taantuu ja lakkaa vas-
ta pari kolme vuotta ennen 
kuolemaa.

Anne Annala
Metsätalousinsinööri 
(AMK) 

Aggressiivisen tervasroson puhjenneita helmi-itiöpesäkkeitä. Kuva: Anne Annala.

Tervasrosokoro. Kuva: Risto Jalkanen.

Oikea aikainen taimikonhoito on aina hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Tällä ky-
seiselläkin kuviolla seitsemän vuotta sitten tehdyt taimikonhoidon avittaman 
päästään tekemään kannattava ensiharvennus tulevana kesänä.

Aggressiivinen tervasroso uhkaa nuoria metsiä

Maiseman muutos
Taimikonhoito menossa Yli-Iissä

Sama metsä myöhemmin
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Metsätilan sukupolvenvaihdos
Suomalaisten metsänomistajien keski-ikä on 
yli 60 vuotta. Tutkimusten mukaan metsän-
omistajan ikä on yksi tärkeimmistä metsien 
käytön aktiivisuuteen vaikuttavista tekijöis-
tä; mitä korkeampi ikä sitä passiivisempaa 
on metsien käyttö. Myös kuolinpesien omis-
tuksessa metsänomistus on kannattamatto-
mampaa ja passiivisempaa kuin muissa met-
sänomistusmuodoissa.

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma

Metsät tulisi saada siirret-
tyä ajoissa nuorempien su-
kupolvien omistukseen 
ja kuolinpesäomistukses-
ta kannattavampaan omis-
tusmuotoon. Tilakokokin 
vaikuttaa metsätalouden kan-
nattavuuteen, joten koko-
naisuus kannattaa säilyttää 
mahdollisimman suurena ja 
yhtenäisenä metsätilan jatko-
omistuksesta päätettäessä.

Omistuksen siirtämises-
sä jälkipolville on useita vaih-
toehtoja. Se mikä sopii itselle 
parhaiten, riippuu oman elä-
mäntilanteen ja mielen-
kiinnon lisäksi perillisten 
tilanteesta, tarpeista ja mie-
lenkiinnosta metsänomistus-
ta kohtaan. Mikäli metsästään 
luopuva aikoo siirtää metsän 
omille jälkipolvilleen, kannat-
taa aina varmistaa, että jat-
kajilla on kiinnostus ja halu 
metsätalouden harjoittami-
seen. Metsätilan omistusjär-
jestelyjä suunniteltaessa ei ole 
syytä tuijottaa pelkästään ve-
rotukseen liittyviä asioita eikä 
keskittyä pelkästään luovu-
tushetkeen, vaan olisi hyvä 
miettiä vaikutuksia ainakin 
20 vuotta eteenpäin.

Elinaikainen luovutus on 
selkeä ja varma. Vaihtoehtoja 
sukupolvenvaihdos tilantees-
sa on muun muassa kauppa 
käyvällä hinnalla, lahjaluon-
toinen kauppa, tilan lahjoitus 
jatkajalle, testamentti, tilan 
myyminen ulkopuoliselle tai 

liittyminen yhteismetsään. Ti-
lan omistuksen siirtäminen 
on joka tapauksessa hyvä to-
teuttaa hyvissä ajoin, sillä 
usein huonoin vaihtoehto on 
jättää tilan kohtalosta päättä-
minen perillisille.

Kun metsätila myydään 
sukupolvenvaihdoskauppa-
na, myyjän ei yleensä tarvitse 
maksaa luovutusvoittoveroa 
jos verovelvollinen myy har-
joittamaansa metsätalouteen 
kuuluvaa kiinteää omaisuut-
ta ja ostajana on joko yksin tai 
aviopuolisonsa kanssa myy-
jän lapsi tai lapsenlapsi tai 
myyjän sisar tai sisarpuoli. 
Lisäksi myytävä metsätila on 
täytynyt olla yli kymmenen 
vuotta myyjän omistuksessa. 
Myyjän omistusaikaan laske-
taan myös edellisen omistajan 
omistusaika, jos myyjä on saa-
nut metsätilan vastikkeetto-
masti. Kuolinpesän tekemiin 
luovutuksiin ei sovelleta SPV-
huojennuksia. Toinen vero-
tuksellisesti merkittävä asia 
kaupassa on, että ostaja saa 
metsävähennyspohjaa, siitä ei 
ole tietenkään hyötyä, jos lä-
hivuosikymmeninä ei ole tar-
peeksi puustoa hakattavaksi. 
Kauppa on hyvä vaihtoeh-
to erityisesti silloin, kun luo-
pujalla on rahan tarpeita ja 
luovutusvoiton verovapaut-
ta voidaan soveltaa. Sopivas-
ti hinnoitellun kaupan avulla 
voidaan huolehtia myös mui-
den perillisten osuudesta par-
haiten.

Jos kauppahinta alittaa 
käyvän arvon, kyseessä on 

lahjanluontoinen kauppa. 
Jos kauppahinta on alle 75 % 
käyvästä arvosta, niin silloin 
katsotaan koko käyvän hin-
nan ja kauppahinnan välinen 
ero lahjaksi, tästä luovutuk-
sen saaja joutuu maksamaan 
lahjaveron mutta vastaavasti 
kauppahinnan osuudesta os-
taja saa metsävähennyspoh-
jaa.

Aitoa markkinahintaa ei 
yleensä muodostu silloin, kun 
kaupat tehdään sukulaisten 
kesken. Maksettava hinta on 
kuitenkin asia, jonka ratkaise-
vat myyjä ja ostaja keskenään.

Lahjoitus omistajan vielä 
eläessä voi myös olla sopiva 
ratkaisu tilan omistajanvaih-
dokseen. Kun omaisuus luo-
vutetaan vastikkeetta, ei 
luovuttajalle tule veroseu-
raamuksia. Lahjan saajakaan 
ei joudu maksamaan varain-
siirtoveroa. Lahjaan tai tes-
tamenttiin sisältyy myös se 
mahdollisuus, että saajan 
puolisolta voidaan evätä avio-
oikeus saatuun omaisuuteen. 
Kauppakirjaan tällaista rajoi-
tusta ei voida tehdä. Lahjave-
rotusta voidaan alentaa myös 
pilkkomalla lahjoitus useam-
maksi lahjaksi, sillä lahjavero-
asteikko on progressiivinen. 
Myös tässä on muistettava, 
ettei lahjaa pilkkomalla me-
netetä toimivaa kokonai-
suutta. Veroseuraamuksia 
voidaan lievittää myös siten 
että tilan luovuttaja pidät-
tää itselle hallintaoikeuden. 
Kun hallintaoikeus erotetaan 
omistusoikeudesta, on tärke-
ää ymmärtää toimenpiteen 
vaikutukset, siinä metsätilan 
luovuttaja pidättää itsellään 
hallintaoikeuden metsään, eli 
oikeuden käyttää hyväkseen 
metsän tuoton. Metsävähen-
nystä ei voi tehdä sinä aikana 
ollenkaan, kun hallintaoikeus 
ja omistusoikeus ovat eri hen-
kilöillä. Hallintaoikeuden oli-
si hyvä pidättää määräajaksi, 
näin voidaan ikääntymisen 
tuomia ongelmia vähentää. 
Metsätilan omistajanvaihdos 

voidaan tehdä myös sukupol-
ven yli. Jos metsän hallintaoi-
keus luovutetaan lapselle ja 
omistus lapsenlapselle, voi-
daan keventää perintöverojen 
aiheuttamaa rasitusta huo-
mattavasti.

Muutoksia tulossa 
Lahjoituksen kautta juu-
ri nyt omistajanvaihdosta 
suunnittelevan kannattaa ot-
taa aikalisä, koska sukupol-
venvaihdoksia helpottavaa 
metsätilavähennys mallia 
on valmisteltu hallitukses-
sa ja se on tarkoitus saada 
voimaan ensi vuoden alus-
ta. Malli perustuu lahjave-
roon ja tarkoituksena on että 
osan lahjaveron määrästä 
saisi vähentää puukaupas-
ta saatavista pääomatulois-
ta. Vähennyksen suuruus ja 
muut rajoitukset ovat vielä 
päättämättä, tarkempia tie-
toja odotetaan toukokuun al-
kupuolella. Muutoksella on 
tarkoitus kannustaa ihmisiä 
siirtämään metsäomaisuutta 
ajoissa seuraavalle sukupol-
velle.

Testamentti kertoo tekijän-
sä tahdon siitä miten omai-
suuden omistus tai hallinta 
on hänen kuolemansa jälkeen 
järjestettävä. Testamentil-
la voidaan esimerkiksi siirtää 
metsätila pirstomatta uudel-
le omistajalle, jos sopiva jat-
kaja on tiedossa. Testamentin 
teko vaatii yksilöllistä suun-
nittelua ja sen laatimisessa 
on hyvä käyttää ulkopuolista 
ammattiapua. 

Jos tilalle ei yksinkertai-
sesti löydy suvusta kiinnos-
tunutta jatkajaa niin silloin 
varteenotettava vaihtoehto 
on myydä tila ulkopuoliselle. 
Tällöin luovuttajalle yleensä 
tulee luovutusvoittoa, riippu-
en omistusajasta tai hankinta-
hinnasta, josta täytyy maksaa 
luovutusvoittovero. 

Jos kuolemantapaus sat-
tuu ennen sukupolven-
vaihdosta, omistajaksi tulee 

kuolinpesä. Tämä voidaan 
muuttaa yhtymäksi pesän-
jakosopimuksella. Yhtymä 
on yleensä kuolinpesää pa-
rempi omistusmuoto. Pesän-
jakosopimuksessa jokaiselle 
kuolinpesän osakkaalle tu-
lee murtolukuosuus kuolin-
pesän omaisuudesta. Sekä 
kuolinpesässä että yhtymäs-
sä päätökset edellyttävät yk-
simielisyyttä. Metsäyhtymän 
osuuden kauppa katsotaan 
sukupolvenvaihdoskaupak-
si, josta myyjä ei tarvitse mak-
saa luovutusvoittoveroa. 
Edellytyksenä on tietenkin, 
että kauppa tehdään sisarus-
ten, vanhemman ja lapsen 
tai vanhemman ja lapsenlap-
sen kesken. Toinen edellytys 
sukupolvenvaihdoskaupalle 
on, että myyjä on omistanut 
kiinteistön osuuden yli kym-
menen vuotta. Jos kiinteistö 
tai sen osuus on saatu perin-
tönä tai lahjana, myös edel-
lisen omistajan omistusaika 
otetaan huomioon omistusai-
kaa laskettaessa. Kuolinpesän 
osuuden kauppaa ei katsota 
sukupolvenvaihdoskaupaksi, 
vaikka pesäosuus sisältäisi-
kin vain osuuden metsäkiin-
teistöstä.

Yhteismetsään liittyy toi-
minnallisia ja veroetuja, mutta 
sen hallinnon pyörittäminen 
on työläämpää kuin muun 
metsänomistuksen. Yhteis-
metsäosuudet voi myydä, 
lahjoittaa tai antaa perinnöksi. 
Yhteismetsän perustamisen 
sijaan mahdollista on myös 
liittää tila ennestään toimi-
vaan yhteismetsään. Yhteis-
metsässä metsänsä voi jättää 
yhteisesti valittujen luotta-
mushenkilöiden ja ammatti-
laisten hoitoon.

Sukupolvenvaihdos on 
aina ainutlaatuinen tilanne ja 
jokainen tapaus on erilainen 
eikä yhtä oikeaa kaikille sopi-
va ratkaisua ole. Tärkein asia 
sukupolvenvaihdoksen suun-
nittelussa ja veroseuraamus-
ten laskennassa on voimassa 
oleva metsäsuunnitelma tai 
tila-arvio. Ilman tietoa tilojen 
arvosta ja hakkuumahdolli-
suuksista on eri vaihtoehtojen 
vertailu lähes mahdotonta. 

Mikäli olet suunnittele-
massa sukupolven vaihdosta 
ota yhteyttä omaan metsän-
hoitoyhdistykseen mistä saat 
apua sukupolvenvaihdoksen 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen. 

Puheenjohtajan mietteitä

Jäsenmaksut kuuluvat myös metsänhoitoyhdistyksiin
Metsänhoitomaksu on loppu-
nut vuoden 2015 alusta. Siitä 
asti metsänhoitoyhdistykset 
ovat perineet jäsenmaksuja, 
jotka ovat olleet eri yhdistyk-
sissä erisuuruisia. Jäsenmak-
sun suuruus on riippunut 
siitä millä periaatteella yhdis-
tykset ovat halunneet jäsen-
maksunsa periä.

Omassa yhdistyksessäm-
me Yli-Iissä jäsenmaksu on 
ollut 35 € - 95 € riippuen met-
sätilan suuruudesta. Yli-Iissä 
jäsenmaksutulot ovat vähän 

yli puolet entisen metsänhoi-
tomaksun tuloista.

Kun metsänhoitomaksu 
loppui ja jäsenmaksu tuli ti-
lalle, oli pelko, että suuri osa 
jäsenistä jättää maksamat-
ta jäsenmaksun ja eroaa met-
sänhoitoyhdistyksistä. Maan 
laajuisesti yhdistyksistä on 
eronnut 20 – 30 % jäsenistä. 
Omassa yhdistyksessä ero-
prosentti oli alle 10, ja mel-
kein sama määrä on tullut 
uusia jäseniä. Jäsenmäärä on 
siis pysynyt suunnilleen sa-

mana.
Samaan aikaan kun met-

sänhoitoyhdistyslaki muu-
tettiin, myös MTK muutti 
organisaatiotaan. Metsän-
omistajaliitot lopetettiin ja 
mhy:t liittyvät osaksi MTK:n 
organisaatiota. Itsellä tuli 
epäilys, että heikkeneekö 
pohjoissuomalainen edun-
valvonta metsäasioissa, kun 
Pohjois-Suomen Metsän-
omistajien liitto lopetetaan 
ja vahva edunvalvoja häviää 
alueelta. Aika näyttää kuin-

ka käy.
Kemera uudistui viime ke-

väänä taimikonhoidon osalta. 
Jo 70 cm:n taimikolle saa tuen 
ja yli 3 m:n taimikolle saa 
isomman tuen. Tuen ehtona 
on, että hankkeelle tehdään 
suunnitelma, joka hyväk-
sytään Metsäkeskuksessa. 
Metsäkeskus ruuhkautui ha-
kemuksista, eikä kaikkia to-
teutuneiden hankkeiden 
tukia ole saatu maksetuk-
si. Nykyinen Kemeratukien 
haku- ja hyväksymismenet-

tely on byrokraattinen ja vie 
ison osan Kemera -varoista.

Tänä vuonna on metsän-
hoitoyhdistyksissä vaalivuo-
si. Valtuustoihin valitaan 
uudet valtuutetut. Vaalit jär-
jestetään 4.11.-25.11.2016 pos-
tivaaleina. Ehdokasasettelu 
on alkanut jo maaliskuussa. 
Ehdokkaaksi asettuvan pi-
tää olla mhy:n jäsen ja hänel-
lä pitää olla kahden mhy:n 
jäsenen puolto. Ehdokasha-
kemuksia voi tulostaa mhy:n 
sivuilta tai hakea toimistol-

ta.  Valtuusto päättää metsän-
hoitoyhdistyksen toiminnan 
suuntaviivoista ja valitsee 
muun muassa hallituksen. 
Sääntömääräisiä kokouk-
sia valtuustolla on vuosittain 
kaksi.

Lämpimän ja aurinkoi-
sen kesän toivotukset

Asko Annala
hallituksen  
puheenjohtaja
MHY Yli-Ii
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Metsän historiaa

Vuornoksen savottakämppä
Viimeisiä muistoja justeeri ja pokasahatöistä sekä kämppäkulttuurista

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Martta Sergejeff
s. -30,  
oli kämppäemäntänä  
7 vuotta:
Martta kertoo: Metsähallitus 
hakkasi Iin Olhavan kyläs-

sä valtion maita 50-luvulla. 
Silloin hakkuumiehet majoi-
tettiin lähelle savotoita. Kos-
ka Vuornoksen alueella oli 
runsaasti puustoisia tukki-
metsiä kokonaispinta-alan 
ollessa 2500 hehtaaria, päätti 
Metsähallitus rakentaa käm-
pän alueelle. Rakennustöi-
den aikana olin emäntänä 
Temppelikankaan kämpäl-
lä, josta kävin keittohom-
missa rakennustyömaalla 
kun herroja kävi. Kun ra-
kennus valmistui muutin 
emännäksi siskoni Aili Vir-
tasen kanssa  siihen. Kämp-
pä oli rakennettu komeista 
hirsistä. Se oli tosi iso. Pihal-
le rakennettiin talli hevosille. 
Sen seinät pinottiin halois-
ta eli halkopino oli joka sei-
nällä ja katto rakennettiin 
päälle. Halot ladottiin niin 
tiukkaan, ettei tuuli päässyt 
läpi. Hevoset, joita oli pari-
kymmentä, tarkenivat kyl-

lä hyvin. Pihalla on myös 
sauna. Myöhemmin raken-
nettiin herroille oma terävä-
päärakennus ja kämpässä oli 
jätkät molemmissa päissä. 
Jätkiä oli satakunta. Oli pai-
kallisia, jotka menivät syön-
nin jälkeen kotiinsa yöksi, oli 
myös olhavalaisia ja iiläisiä, 
jotka majoittuivat viikolla ja 
oli myös reissumiehiä, lento-
jätkiä kaukaakin, jotka eivät 
poistuneet viikonloppuna-
kaan paitsi muutamat tilin 
jälkeen viinakauppaan ja hu-
vituksiin. Kysyin, ’miksi pi-
tää viikko kärsiä raskaissa 
töissä ja panna tienestit me-
nemään kerralla, mitä järkiä 
siinä on’.  Vastauksena tuli, 
että ’on se niin mukavaa, että 
sen edestä voi viikot kärsiä-
kin’.

Heräsin aamulla puo-
li viisi. Olin illalla laittanut 
käristykset valmiiksi ja po-
tut veteen. Aamuruokana oli 

Vuornoksen kämppä on sadalle miehelle sopiva ja hyvässä kunnossa. Se edustaa aikansa historiaa tuleville polville toivottavasti pitkään.

Vuornos sijaitsee Konttilantieltä kolmisen  kilometriä etelään lähellä voimalinjaa

käristys, potut, puurot, kah-
vit. Miehet ottivat pöydästä 
evästarpeet metsään. Käm-
pässä oli myös se kuuluisa 
elämänluukku, josta työn-
sin aina uutta ruokaa esille. 
Kun he tulivat neljän maissa 
takaisin, oli oltava ruoka val-
miina. Lihasoppa, hernekeit-
to, lihapullat ja potut olivat 
tavallisia ruokia. Syönnin 
jälkeen jätkät kaatuivat vä-
syneinä ritsille ja ottivat tor-
kut. Silloin oli vähän aikaa 
hiljaista. 

Iltasella piti laittaa te-
rät kuntoon viilalla ja muu-
tenkin varusteita ja hevosia 
huoltaa. Pokasaha oli sil-
loin vielä käytössä. Iltapala 
oli 6-7 aikaan ja nukkumaan 
mentiin aikaisin. Peruna-
teatteriin illalla oli tunkua, 
kun palkkana oli pullakah-
vit. Kerran meillä oli ravin-
tonaisen pitämät kurssit. 
Laitoimme mm. punajuuri- 
ja porkkanapihvejä. Miehet 
tulivat metsästä nälissäään. 
Olivathan ne vihaisia kun 
tarjosimme kasvispihvejä. 
’Älä tee näitä enää toista ker-
taa’, he huomauttivat. 

Kerran kävi Nils Osa-
ra, metsähallituksen johta-
ja, kämpällä ja huomasi, että 
saunassa oli pesukone. Ky-
syttäessä, että mikä tuo on, 
niin Oksan Ville sanoi va-
hingossa, että se on hankit-
tu metsähallituksen varoilla. 
Siihen Osara paukautti, että 
miksi metsähallituksen va-
roja käytetään tuommoisiin 
turhuuksiin. Se kyllä raivos-
tutti, sillä herroja kävi niin 
usein, ettei niiden lakanoita 
muuten olisi kerinnyt pestä.  

Lihamullikat sai sil-
loin ostaa suoraan talosta ja 
myöskin potut. Sianlihat tu-
livat Iistä Korvalalta. Ruo-
kailu pantiin ylös lappuun ja 

kasööri laskutti sitten myö-
hemmin. Työni oli mukavaa 
ja siinä tienasi. Palkka oli 280 
markkaa kuukaudessa. 

Vuornoksen kämpällä 
kaikki oli tasa-arvoisia. Jo-
kainen oli kuitenkin oma 
persoona. Ei jäänyt huonoja 
muistoja.

Martti Jyrkäs
 s.-39
Martti muistelee: Ensimmäi-
nen savotta oli vuonna 1957. 
Justeerilla kaadettiin vielä 
puut ja pokasahalla katkot-
tiin. Kirveellä karsittiin. Isä 
osasi teroittaa sahat hyvin. 
Pöllin pituus oli 2 m ja lat-
vamitta oli 10 senttiä, tukilla 
17. Oli isoja puita. Nykyään 
ei enää ole sellaisia vanhoja 
metsiä. Pöllit parkattiin kä-
sin vielä v. -62. Maija-vaimo 
muistelee, että paita oli pih-
kainen kotiin tullessa. Liekö 
koko mies, koska he avioi-
tuivat -62. Flanellipaitaa piti 
keittää jyrryyttää ja yrittää 
juuriharjalla pestä. Puiden 
hakkuu oli kappalehinnal-
la ja tuurissa oli minkälaisen 
palstan Oksan Ville antoi. 
Puut laitettiin ristikolle. Työ-
tä tehtiin myös kesällä ja läpi 
vuoden. Pinoon ajo lähinnä 
hevosella talvella ja silloin jo 
rekka-autolla tehtaalle, kos-

ka lähellä ei ollut uittoreitte-
jä. Priimapuut, oletettavasti 
hiokekuusi, parkattiin täy-
sin puhtaiksi ja pituus oli 1,5 
m. Joskus oli 38 astetta pak-
kasta, mutta pakkasrajaa ei 
ollut. Alkuvaiheen moottori-
sahat olivat huonokäyntisiä, 
joten niille hieman naures-
keltiin. Raatikaisen Pekal-
la ja Suomelan Niilolla oli 
yhteinen Druzhba-mootto-
risaha, jolla katkottiin isoja 
puita. Minulla oli ensin Ho-
melite-merkkinen saha, sit-
ten valitettavasti Remington, 
mutta se hajosi. Sitten han-
kin Partner 12 –sahan, mikä 
painoi 12 kg. Pikkuhiljaa sa-
hat kehittyi. Kerran muistan, 
kun Kemppaisen Kalle löi 
kirveellä jalkapöydän halki 
ja piti kilometri kantaa tiel-
le. Sodankäyneet osasi sitoa 
haavan ja mopontarakalla 
vein miehen kämpälle, josta 
auto vei eteenpäin. 

Hiihtämällä kuljettiin sa-
votalla ja palstalla. Harrastin 
kilpahiihtoa. Kerran hiih-
din Oikaraisen kanssa yhtä 
matkaa kilpaa, mutta sitten 
metsän siimeksessä hän jätti 
minut. Hiihdin kilpailuissa 
mm. Limingassa ja Naseval-
la ym. yleensä 30 km:n mat-
koja. Lajeina minulla oli 
myös korkeushyppy ja pika-
juoksu. 

”         Justeerilla 
kaadettiin vielä 

puut ja 
pokasahalla
katkottiin. 
Kirveellä 
karsittiin. 
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Sampo-Rosenlew esittäytyi
Porilainen teollisuusyritys Sampo-Rosenlev 
tekee päätuotteenaan leikkuupuimureita. 
Mutta myös metsäkoneet ovat tuotannossa. 
Uutena on tuotu markkinoille puutavaran 
metsäkuljetukseen sopiva  FR28 metsätrak-
tori.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Sitä ja uusinta mallia olevaa 
HR46X motoa yritys esitteli Koneet sopivat parhaiten harvennushakkuisiin

Puunkorjuu

Iissä yhdessä Iin metsänhoi-
toyhdistyksen kanssa järjes-
tetyssä konepäivässä, joka 
on perinteisesti järjestet-
ty kiirastorstaina. Paikalla 

kävi n. 250 metsänomistajaa 
ja urakoitsijaa, kaukaisim-
mat Ruotsin puolelta. Uusi 
moto on parannettu painos 
edellisestä. Moottoria on 
tehostettu ja hydrauliikka 
kehitetty. Polttoaineenku-
lutus on saatu seitsemään 
litraan. Nykyisissä motois-
sa on monenlaisia säiliöitä. 
joita pitää täyttää: Polttoai-
nesäiliö, ureasäiliö poltto-
aineen lisäaineeksi, toinen 
ureasäiliö kantokäsittelyai-

netta varten, puiden merk-
kausvärisäiliö sekä monia 
muita voiteluun ja muuhun 
toimintaan liittyviä.

 Pihalla oli myös kilpai-
lu, jossa piti arvata puupi-
non kuutiomäärä. Monien 
vastausten joukosta voitta-
jaksi tuli Matti Alasaarela, 
jonka vastaus oli 8.  Iin ase-
man martat hoitivat tarjoi-
lun mallikkaasti. 

Vieraskirjoittaja

Tarkkana puumarkkinoilla!

Pelko puun riittävyydes-
tä on noussut niin metsäte-
ollisuuspatruunoiden kuin 
luonnonsuojelujärjestöjen 
puheisiin. Puun riittävyy-
destä on Pöyryn selkeä sel-
vitys: puun käyttöä voidaan 
kestävästi lisätä jopa 23 mil-
joonaa mottia vuodessa 
nykyisillä suojelu- tai sertifi-
ointikriteereillä. 

Metsänhoitoon panos-
tamalla puuntuotantoa 
voidaan kasvattaa mer-
kittävästi.  Toteuttaminen 
vaatii metsänomistajien 
luottamusta metsätalouden 
kannattavuuden kehittymi-
sestä. Siksi metsäfirmojen 

kannattaisi katsoa tulevai-
suuteen, eikä painattaa kui-
tupuun hintaa keinotekoisen 
alas tai olla mustasukkainen 
puun energiakäytölle. Kun 
ensiharvennuksesta saa tu-
loja, kannustaa se aktiivi-
suuteen metsien hoidossa 
eikä puupulaa tarvitse pe-
lätä.

Puuta siis riittää, ja sitä 
saa jos haluaa ostaa. Puu-
markkinoiden kehittäminen 
on ensisijaisesti markki-
naosapuolten keskinäinen 
tehtävä. Sähköinen kaup-
papaikka on jo saatu aikaan 
ja perinteisen pystykaupan 
rinnalle on tulossa vahvem-

min toimituspuukauppaa. 
Markkinatalouden perustee-
seihin kannattaakin luottaa: 
kysyntä luo tarjontaa ja koko 
ketjun kaikkien toimijoiden 
tulee saada osansa kasva-
vasta kakusta. Kun metsäta-
lous koetaan kannattavaksi, 
ollaan siihen valmiita panos-
tamaan. Todella turmiollista 
olisi, jos metsänomistamisen 
kannattavuutta rapautettai-
siin verotusta kiristämällä 
tai puunmyyntiin yritettäi-
siin pakkokeinoja. Metsäti-
lojen sukupolvenvaihdosten 
helpottaminen on tärkein 
politiikkatoimi, mikä on to-
teutumassa ensi vuoden 

vaihteessa. Valtiovaltaa tar-
vitaan kannustamaan met-
sätalouden investointeihin, 
joiden tuotto on vuosikym-
menten päässä. Liian paljon 
kemeraan suunnattavista 
varoista menee hallinnolli-
siin kustannuksiin. Byrokra-
tiaa pitää pystyä karsimaan 
ripeästi. 

Puukauppoja tehdessä 
kannattaa tulevina vuosina 
olla tarkkana. Uudet inves-
toinnit painottuvat vahvas-
ti kuitupuuhun. Tukin hinta 
on kolminkertainen kuitu-
puun hintaan verrattuna. 
Katkonnan merkitys ko-
rostuu. Vaikuttaa siltä, että 

pitkään vakiona pysyneet 
mitta- ja laatuvaatimukset 
ostajien välillä ovat mure-
nemassa. Keskustelu tukin 
latvaläpimitan nostamises-
ta on käynnistynyt. Erilaiset 
mitta- ja laatuvaatimukset 
vaikeuttavat puukauppatar-
jousten vertailua. Varmin 
tae onnistumiseen puu-
kaupassa on turvautuminen 
oman metsänhoitoyhdis-
tyksen apuun, sillä tuskin 
löytyy ostajaa, joka pystyy 
olemaan paras kaikenlaisis-
sa leimikoissa. Tärkeää on 
myös suorittaa korjuun val-
vonta. Sekin vaatii ammat-
titaitoa ja mahdollisuutta 

seurata hakkuuta. Erityisen 
tärkeää metsänhoitoyhdis-
tyksen apu on etämetsän-
omistajalle.

Reipasta ja kuntoa kohot-
tava metsänhoitokesää kai-
kille metsänomistajille!

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja,  
MTK r.y 
Twitter: @TiirolaMikko

Varkaudessa jo valmista ja Äänekoskella ol-
laan jo puolessa välissä ja isoja suunnitelmia 
on mm Kuopiossa, Kemissä, Kemijärvellä ja 
Kainuussa. Metsäsektorin nousuun uskotaan.
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Jauho-
peukalot

Helena Lahdenperä, Oulun Maa-ja kotitalousnaiset

Metsän  
villit  
vihannekset

Joko saa sanoa

Risukko ei kasva rahaa
Kommentoin Tom Sukasen mielipidekirjoi-
tusta energiapuunkorjuusta (MT 7.3.2016) 
ammatillisesta näkökulmastani ja henkilö-
kohtaisesta kokemuksestani työlajin parissa 
toimimisesta. 

Metsänhoitoyhdistyksen toi- 
minnan tavoite on edistää alu-
eensa maanomistajien met-
sätalouden harjoittamisen  
kannattavuutta eli autam-
me, palvelemme ja hoi-
damme metsiä parhaan 
ammattitaitomme ja ymmär-
ryksemme mukaisesti yh-
dessä maanomistajiemme 
kanssa. Kehitämme tapoja, 
joilla maanomistajat voivat 
pitää omaisuudestaan huol-
ta. 

Metsänhoitoyhdistyksem- 
me on korjannut toimialueel-
laan energiapuuta kymme-
nen vuoden ajan ja hyvästä 
syystä. Metsä tuottaa, kun 
sitä hoitaa ja oikea-aikaisil-
la hoitotoimenpiteillä tuot-
to on paras mahdollinen. 
Metsä palkitsee siihen sat-
sanneen. On myös paljon 
keskusteltu puun riittävyy-
destä tulevaisuudessa suu-
rien investointiuutisten 
äärellä ja vain kasvukykyisil-
lä metsillä, tämä tulevaisuu-
den puuntarve voi toteutua. 
Kymmenen vuotta sitten 
korjatut energiapuukohteet 
ovat siirtymässä näinä het-
kinä ainespuuhakkuuseen. 
Ilman energiapuunkorjuu-
ta, puusto ei olisi järeytynyt, 
vaan kasvaisi edelleenkin 
riukuuntuneena pelkkää pi-
tuutta. Mitä nopeammin 
saam-me hoidettua näitä lat-
vukseltaan sulkeutuneita ja 

kasvukykynsä menettänei-
tä metsiä kuntoon, sitä no-
peammin metsäteollisuus 
voi ostaa tarvitsemaansa ai-
nespuuta ja maanomistajat 
saavat rahallista hyötyä met-
säomaisuudestaan.

Energiapuunkorjuuta to- 
teutetaan monissa tapauk-
sissa metsissä, joissa taimi-
konhoitotyö on laiminlyöty. 
Energiapuuta korjataan 
myös esimerkiksi kohteissa, 
joissa taimikonhoito on ai-
koinaan toteutettu, mutta rei-
käperkauksena. Soveltuvissa 
kohteissa energiapuunkorjuu 
on metsurityötä edullisem-
pi ja kustannustehokkaampi 
tapa palauttaa metsä kasvu-
kuntoiseksi. Raivaussahatyö 
järeähköissä, riukuuntuneis-
sa, runkoluvultaan tavallis-
ta tiheämmissä metsissä voi 
kustantaa maanomistajalle il-
man valtion myöntämää Ke-
mera-tukea vaivatta 600 €/
ha ja paljon enemmän. Ener-
giapuunkorjuu ei usein ole 
suuri puukaupantulonläh-
de, mutta laskuakaan ei aina 
tule. Metsä sen sijaan saa-
daan kasvamaan korkoa. 
Energiapuunkorjuu on en-
nen kaikkea hoitotyö, satsaus 
tulevaisuuteen, jolla saadaan 
kymmenen vuoden pääs-
tä parempi ensiharvennus-
tulo. Energiapuunkorjuu on 
mielestäni hintalaatusuhteel-
taan edullinen sijoitus mah-

dolliseen taimikkovaiheen 
hoitamattomuuteen ja tule-
vaisuudessa saatuun tulo-
hyötyyn nähden.

Energiapuun korjuu on 
hankala työlaji
Energiapuuta korjataan eri 
puolella Suomea eri tavoin 
ja erilaisissa metsissä. Kes-
ki-Savossa toimimme ennak-
koraivaamattomissa metsissä 
ja korjaamme pääosin koko-
puuta. Energiapuunkorjuu 
on hankala työlaji, koska met-
siköt ja niistä saatava kertymä 
vaihtelee 35–120 kiintokuu-
tioon hehtaarille. ”Risukon” 
mittaaminen ja kertymän 
määrittäminen etukäteen on 
lähes mahdo-tonta ja siksi yl-
lätykset ovat mahdollisia. Työ 
on hidasta, rauhallisen tekijän 
työtä, jossa kiirees-tä on vain 
haittaa. Tiheässä kasvavista 
rungoista huolimatta, yrittä-
jämme poimii ohuet risut ja 
rungot koneensa kyytiin, jät-

täen metsän kulkukelpoiseksi 
ja tulevaisuutta varten kasvu-
kykyiseksi.

Energiapuunkorjuu pe-
rustuu korjuukustannus-
ten kattamiseen tienvarresta 
saatavien myyntitulojen ja 
mahdollisten Kemera-tuki-
en hyödyntämiseen. Metsän-
hoitoyhdistys toimii puiden 
välittäjänä ja puukaupan erit-
telymme avaa myyntitulo- ja 
työnkustannusrakennetta ta-
vanomaista mittaustodistusta 
enemmän. Energiapuunkor-
juulla ei yritetä höynäyttää 
ketään, vaan elvytetään met-
siä järeytymään. Koen, että 
korjaamme metsiä sanan var-
sinaisessa merkityksessä, eli 
nikkaroimme kuntoon.

Eveliina Laine
metsäasiantuntija, 
Joroinen
Metsänhoitoyhdistys 
Keski-Savo

Villivihanneksista makua elämään 
Villivihanneksiksi on kutsuttu entisaikoina kaikkia luonnon-
varaisia kasveja, joita voidaan käyttää ihmisen ravintona, 
mukaan lukien myös sienet ja marjat. Nykypäivänä monet 
puhuvat kreikkalaisperäisestä sanasta horta. Horta tarkoit-
taa villiä vihreää luonnosta löytyvää syötävää. Luonnonyrtit 
antavat hienoa makua ruokiin.  Ne sisältävät runsaasti an-
tioksidantteina toimivia vitamiineja, hivenaineita ja flavo-
noideja. Villivihannekset voivat olla ravinto-arvoltaan jopa 
parempia kuin vastaavat viljellyt kasvit. Joillakin kasveil-
la voi allergisoivia vaikutuksia. Mahdollisten rohdosvaiku-
tuksen vuoksi samasta yrttilajista tehtyä juomaa ei suositella 
käytettäväksi yhtäjaksoisesti paria viikkoa pidempään. 

Villivihannesten kerääminen
Moni villivihannes kannattaa hyödyntää nuorina versoina 
heti keväästä ja alkukesästä. Ne rikastuttavatkin ruokava-
liotamme ja valikoimaamme ennen varsinaisen viljellyn sa-
tokauden alkua.  Samalla lisätään hyvinvointia luonnossa 
liikkuen. Kerää vain syötäväksi sopivia kasveja, jotka tunnis-
tat varmasti.

- Kerää nuoria, terveitä, hyväkuntoisia kasveja.
- Kerää vain vähän kasvupaikastaan eli vuosittain korkein-

taan noin kolmannes. Marjantuotanto voi vaarantua, jos 
marjojen lehdet kerätään pois.

- Kerää vain sen verran kuin tarvitset tai jaksat kerralla säilöä.
- Luonnonyrttejä ja kukkia saa kerätä ilman maanomistajan 

lupaa, kunhan ei kerää juurineen. Lupa tarvitaan aina, kun 
kerätään kasveja juurineen, varpukasveja, puiden lehtiä, 
kerkkiä ja neulasia ja silloin, kun kerätään myyntiä varten.

Pihlaja   
Pihlajasta käytetään silmut tuoreena, nuoret lehdet ennen ku-
kintaa ja marjat kypsinä syksyllä. Lehdet kuivataan, jonka jäl-
keen ne riivitään irti ja otetaan ruotiosa pois. Hiostus antaa 
lehtiin hienon karvasmantelimaisen maun. Sama hieno aromi 
on myös tuoreissa silmuissa muutaman päivän ajan. Tuoreet 
ja kuivatut lehdet sopivat yrttijuomiin. Marjojen pakasta-
minen vähentää niiden happamuutta. Kuivatut ja jauhetut 
marjat sopivat leipiin, kakkuihin, kekseihin ja puuroihin, ko-
konaisina kuivatut naposteluun rusinoiden tapaan. Tuoreista 
marjoista voi tehdä marmeladeja, hilloja ja makeisia.

10 l pihlajanlehtiä (tuoreita)
6 l vettä
50 g sitruunahappoa
1 kg sokeria

1. Keitä vesi, lisää sitruuna-
happo. Kaada seos pih-
lajanlehtien päälle. Anna 
seoksen jäähtyä ja maustua 
yön yli huoneenlämmössä.

2. Siivilöi lehdet pois. Kuu-
menna juoma kiehuvaksi ja lisää sokeri.

3. Pullota kuumennettuihin pulloihin ja täytä piripintaan.
4. Säilyy keittämättä jääkaapissa pari päivää. Juoman voi myös pa-

kastaa. Nautitaan laimennettuna.

Pihlajanlehtijuoma

Kysymykset:
1. Maapallon puuston kokonaistilavuus on reilut  

500 miljardia kuutiometriä. Lähes neljännes  
siitä kasvaa yhdessä maassa. Missä?

a) Venäjällä    b)   Kanadassa    c)   Brasiliassa

2. Mikä on Suomen yleisin suotyyppi?
a) räme           b)   neva               c)   korpi

3. Kuinka monta koivun tainta hehtaarille tulee  
Hyvän metsänhoidon suositusten mukaan istuttaa?

a) 1600           b)   1800               c)   2000

4. Suomen ensimmäinen konevoimalla-höyrykoneella-
toimivan sahan rakentaminen alkoi vuonna 1858 ja 
sahaus sahalla aloitettiin vuonna 1860. Sahalla sahat-
tiin tervalauttojen tukkeja. Mihin saha perustettiin?

a) Iin Kestilään       b)  Kemin Karihaa-
raan      c)   Kotkan Kyminsaarelle

5. Ruskomäntypistiäisen toukka on männyn  
tuholainen, joka syö

a) neulaset, uusinta neulasvuosikertaa lukuun ottamatta
b) ainoastaan uusimmat neulaset
c) nilakerroksen

6. Mykorritsa on
a) sienien ja puiden yhteistyötä
b) pieni suomarja
c) poikien ampuma-ase

7. Metsäala työllistää Suomessa
a) 50000 ihmistä      b)  200000 ihmistä     c)   500000 ihmistä

8. Haavan juuriston pituus voi olla jopa
a) 250 km         b)   25 km     c)   2,5 km

9. Voiko metsä jossakin kasvun vaiheessa tuottaa  
tukkia enemmän, kuin kasvunsa verran?

a)  voi                b) ei voi

10. Vuoden 2015 alusta metsänsä 
 saa PEFC-sertifioinnin piiriin
a) ilmoittamalla metsäkeskukseen
b) myymällä puuta Stora-Ensolle
c) pysymällä Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä

11. Boulderointi on
a) puutavaran mittaustapa
b) kiipeilylaji
c) koirien testilaji

MetsäSanomat  TIETOKILPAILU  laati Erkki Torvela
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Kuopio opetti itsenäi-
syyttä ja ruuanlaittoa
Mikkola muutti Pohjanmaal-
ta Kuopioon 16-vuotiaana, 
kun hän siirtyi Oulun Kärpis-
tä KalPan B-nuoriin. Tuolloin 
hän aloitti Kuopion urheilulu-
kion ja muutti ensimmäiseen 
omaan kotiinsa. Nyt neljä 
vuotta omillaan asunut jää-
kiekkoilija kertoo oppineensa 
Kuopiossa runsaasti elämän-
taitoja.  

-En olisi ikinä uskonut, 
että 19-vuotiaana olen voitta-
nut maailmanmestaruuden.  

– Yksin asuminen on opet-
tanut aikuistumaan ja huoleh-
timaan itsestä. Olen oppinut 
tekemään ruokaa ja pesemään 
pyykkiä. Kuopiossa on ollut 

–  Syntynyt Kiimingissä vuonna 1996
–  Siirtyi Kiimingin Kiekko-Pojista juniorina Oulun Kärppiin ja kau-

deksi 2012–2013 KalPan B-nuoriin
–  Syksyllä 2014 teki kolmivuotisen sopimuksen KalPan SM-liiga-

joukkueen kanssa
–  Mikkola pelasi tammikuussa 2016 alle 20-vuotiaiden MM-jouk-

kueessa, joka voitto kultaa Pohjois-Pohjanmaan Kiimingissä vart-
tunut, 19-vuotias Niko Mikkola on tiennyt pienestä pojasta asti, 
mikä on hänen suurin unelmansa. Mikkola harrasti lapsena mo-
nenlaista urheilua, mutta yksi laji nousi nopeasti ylitse muiden.

–  Mietin pienenä, että kun vaan saisi pelata lätkää ja tehdä sitä jopa 
työkseen. En olisi ikinä uskonut, että 19-vuotiaana olen voittanut 

 maailmanmestaruuden, Mikkola hymyilee.
 Mikkolan perheessä jääkiekko on ollut aina vahvasti läsnä ja tär-

keä asia koko perheelle. Harrastuksensa Mikkola on kuitenkin 
saanut valita vapaasti ilman minkäänlaista painostusta. Jääkiek-
koharrastuksen hän aloitti jo 4-vuotiaana. 

–  Meidän perheessä lätkä on ollut mukana siitä asti, kun on opittu 
kävelemään. Se on iso juttu koko perheelle, mutta itse olen teh-
nyt kuitenkin lopullisen päätöksen lajin valinnasta. Mutta kyllä 
me kaikki tiedettiin, että lätkä on mun laji.

 Jääkiekon lisäksi Mikkolan lapsuuteen kuului muun muassa jalka-
palloa, suunnistusta, yleisurheilua ja hiihtoa. Kaveriporukat muo-
toutuivat pitkälti urheilun ympärille

Niko Mikkola sanoo 
palaavansa mielellään 
takaisin SM-liigajäille. 
Kuva: Toni Pitkänen / Yle 

Nuorten jääkiekon 
tuore maailmanmes-
tari, KalPan puolustaja 
Niko Mikkola on saa-
nut elää unelmaansa 
nuorempana kuin hän 
oli koskaan kuvitellut. 
Mikkolan elämään 
kuuluu jääkiekon li-
säksi läheisesti met-
sätyöt ja lähestyvät 
ylioppilasjuhlat. MM- 
voittoon Mikkola suh-
tautuu tyynen rauhal-
lisesti.

 ”Metsässä on kulutettu  
paljon aikaa ja hikeä”

Maailmanmestari Niko Mikkola löytää vastapainon jääkiekolle  
raskaasta työstä:

hyvä asua, kaupunki ei paljon 
eroa Oulusta, mutta on vähän 
kauniimpi.

Jääkiekon vastapainona 
Mikkola viihtyy kesäisin met-
sätöiden parissa. Hänen isän-
sä työskentelee Kiimingin 
metsänhoitoyhdistyksessä ja 
myös pojan kesät kuluvat pit-
kälti metsän raivauksessa ja 
kylvössä. 

– Pikkupojasta asti metsäs-
sä on kulutettu paljon aikaa ja 
hikeä. Onhan se ihan erilaista 
hommaa kuin jääkiekko, var-
masti saa ajatukset pois pelaa-
misesta. Ei se mitään ruusuilla 
tanssimista ole, mutta menee 
siinä sivussa ja jonkunhan ne-
kin työt on tehtävä, Mikko-
la naurahtaa. "Keskityn peliin 
enkä mieti turhia"

Tuore maailmanmestari 
näyttää suhtautuvan voittoon 
ja menestykseen savolaisen 
leppoisaan tapaan. KalPan ri-
veissä pelaaville Mikkolalle ja 
Kasperi Kapaselle keskiviik-
koiltana järjestetty voittojuhla 
tai SM-liigajäille palaaminen 
ei paljon miestä jännittänyt. 

– Tämä on itselleni var-
masti hienoin keskiviikkoillan 
peli, mutta pyrin keskitty-
mään olennaiseen eli peliin 
enkä mieti turhia. Teen vain 
sitä omaa hommaa.

Muiden nuorten leijoni-
en tapaan Mikkola vaikuttaa 
hyvältä esikuvalta nuorem-

mille pelaajille – ja se myös 
on hänen tavoitteensa. Hän 
sanoo haluavansa hoitaa asi-
at kunnolla ja auttaa tarvit-
taessa nuorempia pelaajia. 
Mikkola toivoo, että Suomen 
MM-voitto tuo uskoa ja moti-
vaatiota ennen kaikkea junio-
ripelaajille. 

– Uskon, että se inspiroi, 
kun porukka huomaa, kuin-
ka iso juttu tällaisestakin voi-
tosta tulee. Eihän siitä kauan 
ole, kun itsekin pelasin juni-
orikiekkoa. Kyllä se motivoi 
nuorempia, että tuollaista se 
voi olla sitten parin vuoden 
päästä. 

Yli 190 senttimetrin  
pituus on etu jääkiekossa
Kun Mikkolalta kysyy, mikä 
jääkiekossa alun perin kiin-
nosti, hän miettii vastausta 
pitkään. Eikä hän osaa tark-
kaan sanoa, miksi jääkiekko 
meni esimerkiksi jalkapallon 
ohi. 

– Ehkä siinä on se, kun 
jäällä pääsee niin kovaa ja se 
on tosi fyysinen laji. Varmas-
ti silläkin on vaikutusta, että 
jääkiekko on Suomessa medi-
aseksikkäämpi kuin muut la-
jit. Siinä on paljon esikuvia ja 
isoja pelaajiakin on Suomes-
ta tullut, Mikkola pohtii. En 
edes tiedä, mitä tekisin, jos en 
pelaisi jääkiekkoa. 

Eikä pelaajan 194 sent-
timetrin pituudesta lajissa 
ainakaan haittaa ole. Pitkä pe-
laaja pystyy suojaamaan kiek-
koa paremmin ja olemaan 
muita fyysisempi. 

– Monilla isommilla pelaa-
jilla, kuten minulla, on vähän 
huonompi tasapaino, sitä pitää 
harjoitella. Kyllä pituudesta on 
hyötyä, ei Pohjois-Amerikas-
sakaan turhaan porukka ole 
pidempää kuin SM-liigassa.

Tuore maailmanmesta-
ri palaa tänä keväänä vie-
lä hetkeksi lukion penkille. 
Mikkolalta puuttuu vielä yli-
oppilastutkinnosta muutama 
kurssi, sen jälkeen hän voi pai-
naa ylioppilaslakin päähän-
sä. Seuraava tavoite on pelata 
mahdollisimman hyvä liiga-
kausi.

– Eipä tässä sen ihmeem-
piä suunnitelmia ole. Pyrin 
tekemään hyvän kauden ja toi-
mimaan muutenkin ammatti-
maisesti. 

Jos jääkiekko ei olisi vienyt 
miestä mukanaan, millaisen 
elämän Mikkola näkisi itsel-
leen?

– En edes tiedä, mitä teki-
sin, jos en pelaisi jääkiekkoa. 
Ei ole onneksi tarvetta miet-
tiä muuta ammattia, hän hy-
myilee.

Kaisu Lötjönen  
Twitter: @KaisuLotjonen Yle 

     Minulle oli 
oikea valinta 

lähteä Kalpaan.

Outi Poikonen,  
Reetta Paunonen
Savon Sanomat

Kalpa-puolustaja Niko 
Mikkola on herännyt toi-
seen maailmanmestaruut-
ta seuranneeseen aamuun 
väsyneenä, mutta onnelli-
sena. 
- Olo on yhä samanlainen 
kuin vuorokausi sitten. Ei 
meinaa vieläkään tajuta 
kuinka iso juttu tämä on. 
Tätä voittamisen tunnetta 
en unohda koskaan. Se oli 
aivan mahtavaa, Mikkola 
kertaa puhelimitse Helsin-
gistä. 
- Poikien kanssa meni se-
mipitkälle yöhön. Myös 
suomalaisia kisoissa esiin-
tyneitä entisiä huippukiek-
koilijoita osallistui öisiin 
juhlallisuuksiin.

Nuori puolustajajärkä-
le jää vielä loppuviikok-
si Etelä-Suomeen, sillä hän 
sirtyy välittömästi mukaan 
kuopilaisten liigamiehis-
töön, joka kohtaa TPS:n 
Turussa perjantaina ja lau-
antaina HIFK:n Helsingis-
sä.

Kalpan toimitusjohtajan 
Toni Saksmanin mukaan 
Mikkola pelaa sekä Turus-
sa että Helsingissä. Toki 
viimekädessä valmennus-
johto päättää Nikon pelaa-
misesta. Kuopioon Mikkola 
kotiutuu lauantain HIFK 
ottelun jälkeen. Kalpan 
päävalmentaja Pekka Virta 
toivottaa maailmanmesta-
rin mukaan joukkueeseen. 

– Kiva on nähdä hän-
täkin pitkästä aikaa, mut-
ta enää ei ole aikaa miettiä 
menneitä. Mikkola pelaa, 
jos loukkaantumisia ei ole, 
mikä nähdään aamun har-
joituksissa. 

- Kalpa pelaa isoista pis-
teistä, että isompiin juhliin 
ei ole nyt aikaa. Tarvitsem-
me pisteitä, päättä Virta.

Mikkolan mukaan 
joukkueesta aisti heti 
MM-turnauksen ensimet-

riltä alkaen, että ryhmäl-
lä on mahdollisuuden 
loppuun asti. 

- Tiesin jo ennen turna-
usta, että voimme voittaa 
kenet tahansa. Ja joukku-
een henki kasvoi ihan älyt-
tömän hyväksi.

Nelivuotiaana jääkiekon 
aloittanutta nykyisin kuo-
piolaistunutta puolustajaa 
oli finaalissa katsomassa ja 
kannustamassa koko per-
he. 

– Äiti, isä ja sisko. Ehdin 
käydä morjestamassa heitä 
heti pelin päätyttyä. Se oli 
tunteikas hetki. Porukois-
ta näki, että hekin olivat yl-
peitä tästä saavutuksesta 
Kiimingin Kiekkopoikien ja 
Kärppien kasvatti kuvailee.

Ja onnitteluita on sata-
nut myös puhelimeen. 

– Kyllä tuo some on ol-
lut aika tukossa. En ole oi-
kein vielä ehtinyt käymään 
sitä läpi. Siihen tarvitsee ai-
kaa, huhtikuussa 20 vuotta 
täyttävä Mikkola naurah-
taa.

Kiimingissä varttunut 
Mikkola siirtyi Kuopioon 
muutama vuosi sitten. Hän 
myöntää, että ilman tätä 
siirtoa hän ei olisi nuorten 
maailmanmestari.

- Veikkaan, että en olisi 
nyt tässä, jos en olisi men-
nyt Kalpaan. Olen ottanut 
Kuopiossa isoja askeleita 
niin pelaajana kuin ihmise-
nä. Minulle oli oikea valin-
ta lähteä Kalpaan, Mikkola 
paljastaa. 

St. Louis Blues varasi 
Mikkolan viime kesänä vii-
dennellä kierroksella. 

- Tavoite on yhä pääs-
tä rapankon taakse. Tämä 
MM turnaus ei varmasti ol-
lut huono näyte siihenkään 
suuntaan.

      

KULTAPUOLUSTAJA:  
Muutto Kuopioon oli ratkaiseva 
askel Niko Mikkolan uralla

Juhlinta meni  
semipitkälle yöhön

”

Urheiluagentti

Niko Mikkola
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Urheiluagentti

Lipon nuoret Korhoset vastuunkantajina
Superpesistä seurataan jälleen tulevana ke-
sänä Oulussa. Kun jääkiekko on kesätauolla, 
on tarjolla viereisellä areenalla kesälaji, pesä-
pallo. Supersarjaan noussut Lippo Pesis tuo 
areenalle pesislegenda Jarmo Korhosen poi-
kaveljesparin Matin ja Antin.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

- Tunnetko yhden Korho-
sen täältä Sotkamosta? ”, 
kysyy hönttämäkiläinen, lä-
hes oululainen urheiluhul-
lu vierailullaan nälkämaan 
laulun synnyinsijoilla Sot-
kamossa. Perustavaa laatua 
oleva kysymys, josta löytyy 
monta tarinaa. Mutta kysy-
tään nyt toisin, että tunnet-
teko te oululaiset Korhoset, 
jotka pelaavat superpesistä 
Raksilassa Lipon paidassa? 
Jos ette vielä tunne, lukekaa 
tämä.

Matti Korhonen
Ikää rapiat 25 vuotta. 

-  Olen opiskellut proses-
sitekniikkaa ja työnantajana 
on oululainen prosessialan 
demonstraatiolaitosta pyö-
rittävä Kempolis. 

– Yritys kehittelee tuote ja 
tekniikkaa biopolttoaineen 
parissa Sanginsuun toimiti-
loissa, selvittää Matti Kor-
honen. Tuotteita yritys ei 
varsinaisesti valmista, vaan 
luo edellytykset ja suunnitel-
mat esim. ulkomailla tapah-
tuvaan ja rakennettavaan 
biotuotelaitoksiin.  Intiaan 
on jo pitkälle suunniteltuja 
hankkeita, kertoo Korhonen.

Nuorempana urheilula-
jina Matilla oli salibandy, 
mutta laji jäi taustalle Ma-
tin siirtyessä Lippoon. Hän 
oli silloin 16-vuotias ja pe-
lipaikkana rosterissa vuon-
na 2007 lyöjäjokeri. Matti on 
myös toiminut nuorempa-
na muutaman pelin lukkari-
na ykköspesiksessä. Liposta 
tie jatkui Kankaanpään Mai-
laan, sieltä eteläpohjan-
maalle Nurmon Jymyyn ja 
edelleen Pattijoen Urheilijoi-
hin. Paluu Ouluun tapahtui 
pari vuotta sitten.

Pesäpallo ei lajina elätä
- Pesäpallo on laji, joka ei 
elätä, koska palkka on pien-
tä. Ammatti täytyy olla siinä 
sivussa, kertoo Korhonen. 
Vain muutama pelaaja Suo-
messa ansaitsee lajista pää-
toimisen tulon, selventää 
Matti. Ammattipelaajat ovat 
siis harvassa. Rapakon ta-
kan basebool kerää valtavat 
lipputulot ja pelaajapalkki-
ot ovat sitä luokkaa. Mutta 

näin tilanne on muualla isos-
sa maailmassa. 

– Ei kyllä ole käynyt mie-
lessä, että olisin opetellut 
baseballin ja hakeutunut 
jenkkien joukkueisiin, ker-
too Matti.

Vahvuutena Matti Kor-
hosella on lyönti, pelinlu-
ku, pystyy auttaman myös 
muita eri pelitilanteis-
sa. Lyöntivalikoimaa mi-
nulla kuitenkin riittää, ja 
reisjärviläislähtöinen pelin-
johtajamme Hylkilä antaa 
mahdollisuuden kokeilla, 
kertoo Matti.

- Lippo on asettanut ta-
voitteet tulevalle kaudelle 
korkealle ja niin olen tehnyt 
myös minäkin. Kärkijouk-
kueet lienevät edelleen Sot-
kamo, Vimpeli ja Joensuun. 
Lähdemme kisaan mukaan 
haastajana, päättää Korho-
nen.

Antti Korhonen
Työskentelee samoin veljen-
sä tavoin prosessitekniikan 
parissa ja vieläpä samassa 
työpaikassa. Metsätöitä ei 
ole sen suuremmin tehnyt, 
ainoastaan halkoja on tullut 
tehtyä Jarmo isän kanssa. Sa-
moin kuin Matilla taustalla 

Kiekkosankarit; tähtiä, työmiehiä ja taiteilijoita

Aitoa onnistumisen iloa
Nuorten MM-jääkiekon kisat olivat menes-
tys monellakin tavalla. Se oli koko Suomen 
juhla, jossa koko kansa sekosi. Parhaimmil-
laan loppuottelua seurasi 3 miljoonaa kat-
selijaa. Kukaan katsoja ei jäänyt kylmäksi.

Suomalainen osaa juhlia voittoa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Suomen kansa sai mitä 
parhainta vastinetta Yle-
verolleen loppiaisena pe-
latusta loppuottelusta sekä 
joulupäivänä alkanees-
ta kisakoneistosta. Mutta 
mitä kaikkea sisältyy me-
nestykseen ja miksi kisat 
kiinnostivat?

Yllätysjuhlat. Joulun alla 
kovin moni ei edes tiennyt 
kisoista. Sain puheluita väli-
viikolla Helsinkiin ja muuta-
mat kysyivätkin, mitkä kisat 
ovat menossa? Tapania tv 
hieman herätti, humua he-
räteltiin runkosarjan aikana. 
Juhlat, joihin ei erikseen täl-
läydytä, ovat parhaat.

Nuoruus. Nuorista puhu-
taan paljon, epäillään ja jopa 

paheksutaan. Mutta heissä 
näkyy tulevaisuus. Optimis-
ti levisi. Taistelijoiden taakse 
on helppo asettua.

Aitous. Pelaajissa on 
heikkouksia, tekevät virhei-
tä, mutta virheiden kanssa 
eletään. Kasvetaan turnauk-
sessa lähes aikuisiksi, silti 
nuorukaisia pelaajatyyppe-
jä. Iloitsevat onnistumisista, 
eivät murehdi epäonnistu-
misia. Nauttivat pelaamises-
ta.

Urheilijatyyppi. Joukku-
een pelaajat edustavat uu-
den asenteen urheilijoita. 
Nautitaan pelaamisesta. Ei 
synkistellä. Me teemme, me 
osaamme, me voitamme! 

Urheilun ydin on urheilemi-
nen, ei se tulema.

Persoonat. Kahden vii-
kon aikana joukkueesta pal-
jastui vaikka mitä. Kirjo 
pelaajista on kuin Tuntemat-
tomassa sotilaassa.

Taantuma. Suomessa ja 
muualla Euroopassa on ta-
louden taantuma. Tämä 
koitos oli loistava isku taan-
tumaa vastaan. Jotain täl-
laista kaivattiin. Jotain 
mestaruusjuhlat kyllä antoi, 
uutta uskoa huomiseen.

Draama. Tie maailman-
mestaruuteen oli koukutta-
va. Loput kolme kuoleman 
kamppailua olivat koukutta-
via. Niistä ei voinut olla pois 

katsomoista eikä tv:n äärel-
tä. (Kanada, Ruotsi, Venäjä). 
6,9 sekuntia jäi monen kat-
sojan mieleen. Samoin jatko-
ajan vanhanaikainen.

Käytös. Nuoret juhlivat 
mestaruutta. Fiksusti. La-
panen ei lentänyt kädestä. 
Mopo ei karannut. Suomi 
juhli, pojat juhlivat!

on salibandy sekä lisäksi jää-
kiekko C-ikäiseksi asti. 

- Pesäpallo kuitenkin vei 
ja tuntui omalta lajilta. Kesät 
kuluivat pesisleireillä ja jun-
nuturnauksissa, eihän siinä 
paljon aikaa muuhun ollut-
kaan, selventää Antti.

Kolme vuotta sitten siir-
tyi Pattijoen superpesisjouk-
kueeseen, jossa pelivuosia 
kertyi kolme kautta. Myös 
Oulujoen Kiekon parissa 
kertyi sitä ennen pari vuot-
ta. Joukkueen toiminta lop-
pui rahaan ja pelaajiin.

Pelaajan voisin toimia 
puoliammattilaisena, joka 
on luonteva valinta täl-
le lajille, selventää Antti 
pesäpalloa ammattina. Peli-
roolini ulkokentällä on siep-
pari, lyöjänä kotiuttaja, se 
riittää ja sopii hyvin minulle 

tulevan kautena Lipon pai-
dassa. Parhaalla kaudellani 
olen saavuttanut 60 lyöntiä, 
johon on myös yltänyt isäni 
Jarmo, mutta ”perhe-enarin” 
ylläpitää nimissään Matti 61 
kotiutuslyönnillään kaudes-
sa.

Kumpi on parempi  
pesäpallonpelaaja, 
Matti vai Antti?
Tähän toimittaja ei saanut 
veljeksiltä selvää suoraa vas-
tausta, vaan asiaa kierreltiin 
ja kaarreltiin lähes poliittisin 
ilmaisuin. Myös isä Jarmo 
”Kumura” Korhonen vas-
taili välimaastoon heitettyjä 
arvailuja nykytilasta veljes-
ten kesken. Mutta hyvä näin. 
Molemmilla on monia vah-
vuuksia lajin parissa, jotka 

korostuvat kauden aikana 
eri tilanteissa. Molemmat 
lyövät eri puolelta syöttölau-
taselta, joka tuo sekin omat 
vivahteensa tuleviin ke-
sän koitoksiin. Oulun Lippo 
lähteen nousijajoukkueena 
uuteen sarjaan lähinaapu-
rin Kempeleen Kirin kans-
sa ja paikallisottelussa lienee 
omat jännitteensä. Menes-
tyminen ruokkii katsoja-
määriä. Samoin pelipäivät, 
ilmat ja muut ajankohdat 
kesätapahtuminen vai-
kuttaa siihen, onko katso-
jia katsomoissa. Sinne vain 
katsomaan superpesistä ke-
sän tultua Oulun Raksilaan 
vaihteeksi myös pesäpallon 
pariin. Ja miksei myös Kem-
peleeseen, eteläsuomeen.
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Tähdet kertovat

Tähdet kertovat

OINAS 21.3.-19.4.
Mies: ”Nyt ei ole puukaupan aika. Tukin 
hinta on laskenut ja kuitupuun hinta en-
nätys alhaalla” veistelet naapurillesi, vaik-
ka et edes tiedä hinnoista, koska et ole 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Naapu-
risi ei usko sitä väittämääsi, vaan kertoo 
eteenpäin sinusta, että sijoitit toissavuo-
den puukaupoista osan uusiin valkoisiin 
alushousuihin. Kaikkiahan tietää, että val-
koisia alushousuja eivät miehet käytä.  
Rusketusraidat kuuluvat rantaelämään…   
Nainen: Sijoitat puukaupasta halvan mas-
sapuusta saatavan alhaisen kantohinnan 
metsäteollisuuden osakkeisiin. Siellä raha 
lepää ja kasvaa korkoa, kuten massa vatsa-
si ympärillä. Ryhdisty ja mene lenkille! 
HÄRKÄ 20.4-20.5
Kuulet huhun, että jääkiekkoseu-
ra Ilves Oulu potkitaan pois Jäälihallin  
paikalliskamppailuista. Syynä ovat  lehdes-
täkin tutun Metsäsanoma ikoni Jiiheikki-
sen puunostot rovaniemenmarkkinoiden 
nimiin Kiimingin mhy:n alueella, Jiiärrän 
puolustaja/laitahyökkääjän tekemättö-
mät toimituskaupat Mhy Kiimingin kans-
sa paikalliselle sahalle  sekä Ilveksen erään 
puunvälittäjän paitamainokset pelipai-
doissa. No hyvä, perusteet ovat mitä ilmei-
set. Suuntaat tästä lähin katseet Iisalmeen 
ja jääkiekon mestis otteluihin. Lyö niis-
sä vetoa ja voita miljoona. Erätauolla nau-
tit kylmän karhu oluen.  No hyvä! Ei tullut 
mestaruutta HIFK:lle jäkiksessä tänäkään 
vuonna., kiitos Tapparan, vaikka lähellä oli.
KAKSOSET 21.5.-20.6.
Mies: Valitettavasti Raksilassa viihtyvä 
suosikkijoukkueesi valkohäntäpeto tul-
lee myös totuttelemaan ja tottumaan Kuk-
kosen Lassen maalinedustatappeluihin, 
ja muihinkin pahoihin tapoihin, jopa tap-
pioihin ja samalla Prismasta ostetut olvit 
lämpenevät taas takaistuimellasi. Taimi-
konhoitokohteesi viivästyi, koska aioit itse 
tehdä ja hanke raukesi. Sääli.
Nainen: Kauneutesi hipoo kuusen kärkkiä. 
Nyt puheeksi puukaupan tekoon sahavir-
man kanssa, ja jos et hallitse kaupankäyn-
tiä, valtakirjan metsänhoitoyhdistykseen.
 Kolmas Nainen Ylikiimingistä. Olet petty-
nyt, kun Mhy Ylikiiminki on poissa Metsä-
Sanoma lehdestä. Mutta ymmärrät yskän, 
että vain voittajat jatkavat.
RAPU 21.6.-22.7.
Miekkonen: Ota metsäneuvojan neuvos-
ta vaarin, ja kuuntele tarkkaan hänen oh-
jeita. Jos et mitään muuta osaa tehdä, ala 
muurariksi, on ensimmäinen ohjeesi. Ja 
jos et osaa edes muurata, ala pitsakuskik-
si. Siinä jobissa ei hiki virtaa, eikä juurikaan 
tarvitse tehdä mitään. Laskutusperusteet 
ovat ruhtinaalliset. Jos jo eivät nämäkään 
ammatit ota tuulta, ala herätysliikesaar-
naajaksi.
Naikkonen: Sinä olet kaunis ja ihana. Pep-
pusi on entisestään kiinteytynyt, kun kuljet 
edelleen kuntosali Kimmokkeella säännöl-
lisesti. Rahaomaisuutesi ovat kertyneet 
onnistuneista valtakirjalla hoidetuista 
puukaupoista. Sinua eivät enää moneen 

vuoteen metsäyhtiöiden lippalakit ja kah-
vipaketit kiihottaneet. Eikä motoyriyttäji-
en marinat MetsäSanoma kirjoitteluista.
LEIJONA 23.7.-22.8.
Mies: Myöhästyit kemerahakemuksen jät-
tämisessä, koska luulit selviävän hommas-
ta omatoimisesti. Nyt taimikkosi huutaa 
hoitoa seuraavat 12 kuukautta. Hakemus-
tasi ei vastaanoteta enää. Hoidata jatkossa 
suunnitelman jätöt metsänhoitoyhdistyk-
sen kautta. Muutama kymppi siinä kuluu, 
mutta homma tulee oikein hoidettua.   
Nainen: Kaipaat Ylikiiminkiin jäähallia ja 
miksei hallia myös Iihin. Tiedät lisäksi että 
koivu merkkaa muutakin kuin jääkiekkoi-
levia veljeksiä ja on puulaji, joka soveltuu 
oivallisesti omatoimiseen polttopuun-
tekoon. Siispä kaunis nainen mene polt-
topuusavottaan ja ota miehesi mukaan 
kiihkeään savottaan. Ai niin. Olet horo-
skoopissa leijona. Nyt Suomi saa nauttia 
historiallisesta kolminkertaisesta jääkie-
kon maailmanmestaruudesta.
NEITSYT 23.8.-22.9.
Mies: Mietit Raksilan petoluoman nimilis-
taa ajatuksissasi, ja toteat että eivät taida 
kaikki olekaan oman juniorimyllyn kasvat-
teja. Jääkiekkotietämyksesi rajoittuu pait-
sioansaan ja tahalliseen pitkään kiekkoon. 
Kuuntele enemmän puolisoasi.
Nainen: Tunnet kärppähistorian erit-
täin hyvin. Nautit tietämyksestäsi erittäin 
paljon. Muistat heittämällä viimeaikai-
set tsekkivahvistukset, joista laulaa Pate 
Mustajärvikin kappaleessa Mää ja Tappa-
ran mies. Kärppien ”puolen Tsekin jouk-
kue” muistaaksesi on tässä; Petr Ton, Petr 
Tenkrat, Vitelav Bilek, Jan Novak,Onej Kra-
tena, Vladimir Sicek, Kamil Kreps, Michel 
Vondra, Jakub Sindel, Vladimir Eminger, 
Tomas Plihal, Daset Kveton, Peter Nedved, 
Pavel Rosa, Victor Ujcik, Jan Snopek, Mical 
Bros, Vladimir Machulha, Lukas Kasparin ja 
oliko kerta kiellon päälle  Vldimir Kames 
ja Ivan Huml. Näistä taitaisi saada vielä-
kin iskukykyisen poppoon ensikauden Sm 
liigaan, mietit vaan itseäsi, säälimättä ko-
timaisuusastetta. Pelaajat herättävät sinut 
eloon tänäkin päivänä syystä tai toisesta.
VAAKA 23.9.-23.10.
Mies: Aavistelet, että tukin latvaläpimittaa 
on nostettu salaa kulissien takana. Sinua 
suippii niin, että päätät myydä kaikki van-
hat leimikkosi Raappanalle, joka ei ole nos-
tanut latvaläpimittaa.
Nainen: MHY :n metsäpäivät ja metsäret-
ket ovat antoisia. joten jatkossakin niihin 
osallistuminen on järkevää. Myös Jokerei-
den ja  Kärppien ensimmäinen KHL peli  
Helsingin Areenalla sytyttää nuoremman-
kin misun petipuuhiin saakka.
SKORPIONI 24.10.-22.11.
Miekkonen: Luoakkonen katsoo tähtiin. 
Vaan eipä oo kahtonukkaan, Iisalmessa oli 
yö pilvinen.. Ei siis ennustusta.
Naikkonen: Luoakkanen taas pahanteossa, 
eikä oo kahtonut taaskaan tähtiin. Kamp-
paa kuitenkin vastapainoksi sinut nurkan 
takaa, kuten savolaiset tekee.
JOUSIMIES 23.11.-21.12.

Mies: Olet tietoinen, että puunkorjuun 
hinta on laskenut viime vuosina. Nyt on 
järkevää teettää harvennusleimikkosi met-
sänhoitoyhdistyksen korjuupalvelua käyt-
täen. Puut myyntiin yhteismyyntieriin, 
joita tekee ainakin aktiiviset metsänhoi-
toyhdistykset.
Nainen: Sinua ei haittaa, vaikka muuta-
mat moto-yrittäjät ovat ottaneet nokkiin-
sa, eli vetäneet herneen nenäänsä, kuten 
Utajärvellä sanotaan. Puunkorjuuhinta on-
kin ollut pitkään liian kallista ja se on näky-
nyt yhtiöiden katkontalaadussa ja jäävässä 
puustossa; isot pois, pienet jätetään. Kat-
konta näillä virmoilla  tehdään vain ja aino-
astaan yhtiön intressien mukaisesti. Pois 
tämmöiset urakoitsijat metsistäsi ja äkkiä. 
Eikä myyntipuuta pelkästään rovanieme-
läisen virmojen varaan. Opi nyt kerralla!
KAURIS 22.12.-19.1.
Nainen: Tässä poliittisessa tilanteessa en 
sano, enkä väitä vaan pelkästään totean, 
että tilanne on kriittinen. Vetoketjusi on 
jäänyt turhan usein avonaiseksi, ja siitäkös 
pohjoisen alueen Oulun pojat saavat uut-
ta virtaa ja puhtia vonkailuunsa. Ota opik-
si nyt ja aukaise ketjusi kokonaan, ettei jää 
mitään mielikuvituksen varaan.
Mies: Helppo elämä jatkuu. Et sortunut 
naapurimetsänhoitoyhdistyksen puu-
kauppa ansaan, jossa luvattiin hyvä kuitu-
puun yksikköhinta Ruotsiin toimitettuna. 
Mittaero söisi kasasta 8 €/kiinto ja häviö 
olisi selviö. Samoin naapuriyhdistyksen 
motoyrittäjän huikeasti kalliimpi korjuu-
taksa alentaa kantoraha-arvoasi. Olet vii-
sas, etkä mene tähän mainoskikkaan, ja 
luotat täysin omaan tuttuun metsänhoi-
toyhdistykseesi jatkossakin. Nyt on levon 
ja pesis- ja lätkä pelienkatselun aika.
VESIMIES 20.1.-19.2.
Nainen: Olet seurallinen ainakin TV:n 
kanssa. Suosikkiohjelmasi Maajussille 
morsian, Satuhäät, Tanssiin Tähtien kanssa 
sekä Tempteason on Isles vie sielusi, aika-
si ja energiasi täysin toosan lumoihin. Peti-
puuhat unohtuvat ohjelmatarjontasi takia.  
Mies: Odotat tulevan jääkiekon MM ke-
vään  aikana joka ilta innolla kisaselostuksia 
ja urheiluruutua. Ja sieltä erityisesti viehät-
tävän punertavahiuksisen urheilutoimitta-
ja Laura Arffmanin kaunista katsetta. Olet 
edelleen koukussa häneen. Suomi voittaa 
maailmanmestaruudet tänä vuonna joka 
ikäluokassa!
KALAT 20.2.-20.3.
Mies: Olet tyytyväinen kun huomasit, että 
naapuriyhdistys jättäytyi pois lehtialuees-
ta. Et voi vieläkään käsittää, että istutus-
taimia toimitetaan juhannuksen jälkeen. 
Juhannus on tarkoitettu aivan muuhun 
puuhasteluun, kuten kutomiseen, ongin-
taan ja tikanheittoon salaattilautasen kera. 
Vaimoakaan  unohtamatta. Hänkin osal-
listuu juhannusyönä tikanheittoon! Po-
litiikassa haistelet Vanhasen tulemista 
presidenttipeliin ja äänestät häntä, koska 
nimi on hyvin tuttu. No hyvä. Kevät lähes-
tyy sinullekin, ja odotit kuumeisesti uutta 
Metsäsanoma lehteä. Nyt se tuli. 

Odotettu, ylipainoiset, ”että te kehtaattekin, ja kyllähän te kehtaattekin”, Kuusamossakin käyneet, ei 
naapurimetsänhoitoyhdistyksen alueella kilpailevat, lähes savolaiset, osinkotuotoilla elävät, vaikut-
tavat pätevänoloisilta kavereilta, luovat sinulle uuden elämän, palkittu, iiläisten jääkiekkoilijoiden 
suosikki, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, maalintekijöinäkin onnistuneet, 

intuitiivinen, ei suohon uponneet, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, pakollisella metsänhoitomak-
sulla katettu, sykähdyttävä, arvostettu,  MTK:n jäsen, aidot epävale-ennustajat ennustuspalsta; 

Tähdet Kertovat... jatkaa sitkeästi tuloaan…

SOFFA-
PERUNAT
-SOFFPOTATIS

Kysy mitä tahansa, 
soffaperunat vastaavat.
Kysymyksiä voi lähettää toimituksen osoitteeseen
Metsäsanoma/Soffaperunat 
Terveystie 2, 90900 KIIMINKI

SoffIKSET vastaavat:
Kysymyksestäsi ”kaffibaarikaitsesinäkin” saamme mitä 
ilmeisin selvän, että seuraat alan parasta MetsäSanoma 
lehteä. Tänne on lähetettävä kysymykset aina ja mahdol-
lisimman pikaisesti! Mikäli luimme oikein, oli kysymys 
todellakin varastetusta kuusitukista. Eli oli siis varas-
tettu. Tarkistappa hyvä halpahallimies, ettei se ole vaan 
aluspuuna koivurangoillesi tai niille taimikonhoitoran-
goille. Rekkamiehet tuskin ottavat yhtä kappaletta kau-
kokuljetuskuormaan. Ei luulis ottavan?

Soffaperunaseriffi

Kaffibaarikaitseminäkin vastaa:
Olitte oikeassa arvostetut soffaperunat. Kuusitukki oli 
kuin olikin koivukuitujen alla aluspuuna…

Tein syksyllä taimikonhoi-
toa ja samalla aukaisin raja-
linjan naapuritilan ja oman 
tilan kohdalla. Poistin hie-
man isomman kuusirun-
gon, josta moottorisaha 
napsautti yhden sanoisin-
ko jopa tukkikokoisen yk-
silön. Ajoin sen muiden 
energiapuiden mukana 
lanssiin tienvarteen jatko-
kuljetusta varten. Mutta 
kun seuraavan kerran me-

nin palstalleni, huomasi, 
että rankatukki onkin ka-
donnut. Missä se on? Mitä 
tekee metsänhoitoyhdis-
tys asian eteeni, ilmoitan-
ko asiasta poliisille vai ELY 
keskukseen ja miten rea-
goi MTK? Saanko palvelua 
ja takaisin kuusitukkini? 
Vai menenkö Halpahalliin 
mesomaan?

Kaffibaarikaitseminäkin

Kuka varasti kuusitukkini?

MetsäSanomat TIETOKILPAILUN VASTAUKSET:
Kysymykset ja oikeat vastaukset:
1. vastaus C
2. vastaus A
3. vastaus A
4. vastaus  A
5. vastaus A, vanhemmat neulaset, aiheuttaa kasvutappiota
6. vastaus   A
7. vastaus C,  kolmannes eläköityy kymmenessä vuodessa
8. vastaus A
9. vastaus  A  voi, Metsälehti Makasiinin kysy pois palstalta
10. vastaus  C
11. vastaus  B,  siirtolohkareilla kiipeilyä   (Metsään-lehti)
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Metsä
tähdet 

Metsänhoitoyhdistykset

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

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

Anna Taskila
040 579 6225

Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Eero Alaraasakka  
0400 281 524

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
044 579 6226

Timo Mikkola
0400 560 498

Anna Taskila
040 579 6225

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Eero Alaraasakka  
0400 281 524

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Tatu Laakkonen
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

Tatu Laakkonen
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Tapio Kivelä
0400 283 301

Tapio Kivelä
0400 283 301

LAUANTAIN TOIVOTUT K-18
Viihde

Mies seisoi peukalo
 pystyssä vie-

rellään oli lehmä. Auto pysähtyi ja 

lupasi miehelle kyydin, m
utta leh-

mä ei sovi autoon 
sanoi kuljetta-

ja. ”Se tulee kyllä perä
ssä jos sen 

laittaa kiinni vetokoukkuun” sanoi 

mies. Lähdettiin matkaan ja hy-

vin meni. Lehmä juosta jolkotte
li, 

kuin tyhjää vain. 
”Täytyy varmaan 

hiljentää...?” san
oi kuljettaja. ”Ei 

mitään. Antaa mennä vaan, kyllä s
e 

perässä tulee...” 
Vauhti kasvoi ta-

saisesti, kunnes 
kahdeksassakym-

pissä lehmän korvat alkoivat
 mennä 

luimuun. ”Onkohan sillä kaikk
i hy-

vin?” kysyi kuljet
taja. ”Se tekee 

noin aina lähtiessään ohittamaan” 

vastaa isäntä.

Mitä lukee Gigantin myyjän 
palkkakuitissa? Se nyt vaan 
on tyhmää maksaa liikaa.

Suomen maataloutta tutkinut EU-komis-sio on vihdoinkin tehnyt päätöksensä:– Ottaen huomioon Suomen maantieteel-lisen sijainnin ja siellä vallitsevat sääolo-suhteet, olemme päättäneet, että tästedes Suomessa tulee viljellä ainoastaan pakas-tevihanneksia.

Miksi laihialaiset pitävät na-

vetan ovet kiinni? Etteivät 

lehmät näkisi nälkää.

MIKSI KUTSUTAAN 
isoa töppäystä Pauli-
gilla? Juhlamokaksi.

PAPERITÄHDET
Törmäsin 

naapurimetsän-
hoitoyhdistyksen 

johtajaan, joka 
tarjosi pienemmät 

korjuulaskut.

Niinkö törmäsit, 
pienempiäkö 

olisivat jatkossa 
korjuulaskut?

Niin törmäsin.
 Lupasi helkutin 

kettu pienemmät 
korjuupalvelu-

laskut. 

Ja sinä uskoit 
ja tilasit hakkuun 

naapuri-
yhdistykseltä?

Niin tilasin. 
Ittepä ratkaisuni tein, 

kun se viekas kettu niin 
renttevänä lupasi.

No oliko 
korjuupalvelulasku 

naapuriyhdistyk-
seltä pienempi?

PIENEMPI LASKU
No oli se, 

mutta 
loppusumma
 suurempi…

Eero Ennustaja

Sääennustus kesälle 2016
Tässä vaiheessa yleensä katsotaan miten vii-
me talven ennustus toteutui. Ei hyvin mutta 
osin kohdalleen. On paremminkin ennus-
tettu. Talven pelasti tammikuun pakkaset, 
jolloin routa painui syvälle eikä keväällä läm-
min sää vielä sulattanut talviteitä. Tosin lumi 
esti routaantumista kauempana rannikosta.

Uusiseelantilainen jät-
tiläissirkka saattaa tulla 
tänne toukkavaihees-
sa tuotaessa ulkolaista 
lihaa. Se levittää myös 
hankalaa luulotautia. Ja 
se syö kantohintaa. Se 
voidaan välttää käyttä-
mällä pelkästään suoma-
laisia tuotteita.

Olen saanut moitteita viime 
kesän ennusteesta. Minkä 
minä sille mahdan, että huo-
non kesän tullessa ennustan 
huonoa kesää. Nyt hyvän 
kesän tullessa ennustan hy-
vää kesää. Viime kesänä ei 
ollut yhtään viikkoa, jolloin 
olisi tuullut kuivasti, jol-
loin polttopuut kuivuisivat. 
Ei edes keväällä. Energia-
puiden kosteus oli syksyllä 
usein tuoretta puuta vastaa-
va. Aivan toivoton kesä.  Ku-
ten 1987 ja 2012. Osin vielä 
huonompi. Mutta nyt näyt-
tää valoisalta. Jo tähän men-
nessä on ollut parempi kesä 
kuin viime kesä.

Toukokuu on poutainen 
ja keskilämmin. Kesäkuun 
alussa käy kylmä ilmanala 
vierailemassa halloineen  ja 
sataakin, mutta jo kesäkuun 
puolessa välissä alkavat hel-

teet. Juhannus on lämmin. 
Pieniä sadekuuroja välis-
sä. Heinäkuun alussa alka-
vat oikeat heinäpoudat ja on 
helteistä. Metsäpaloja esiin-
tyy, joten palokunnanmie-
hille riittää töitä. Ukkostaa. 
Heinäkuun puolivälissä tu-
lee sadeviikko ja kylmenpää, 
mutta loppukuusta lämpe-
nee ja helteet palaavat, mut-
ta myös ukkoset. . Elokuun 
loppupuoli on sadeaikaa. 
Syyskuu on kuiva ja ihan-
teellinen sadonkorjuuseen. 
Tietenkin on tärkeä tietää 
tuleeko hilloja. Ei tule, hal-
la vie kukat. Eikä mustikoi-
ta. Vadelmaa tulee runsaasti 
vaan en sano mihin.

 Punkit, sääsket ja paar-
mat ovat  jälleen liikkeel-
lä.  Uusia lajeja on tulossa. 
Varsinkin, jos ostaa ulkolai-
sia tuotteita, kuten lihatuot-

teita Brasiliasta tai Uudesta 
Seelannista, niin mukana 
saattaa tulla verenimijöitä ja 
raadonsyöjiä. Ne levittävät 
hankalaa luulotautia. Paras 
pysytellä suomalaisissa tuot-
teissa.  

Hakepinot kannattaa 
peittää jo kesäkuun alkupuo-
lella, koska ennusteet eivät 
aina minulla osu 100prosent-
tisesti. Taitaa olla se prosent-
ti nyt 128 paikkeilla, koska se 
vähän laski viime syksystä. 
Tuo prosenttilasku on hie-
man hankalaa. 

Kauanko anoppi kerää vielä 
mansikoita? Kysyi Esa.
-Pari tuntia, vastasi Jaana.
-Hyvä! Sitten ei tarvitse lait-
taa linnunpelätintä…

Fyysikko, insinööri ja tilastotieteilijä ovat metsästysreissulla. He tarpovat metsässä kunnes vastaan tulee hirvi.Fyysikko laskee nopeasti välimatkan hir-veen, ammuksen nopeuden ja painon, sää-tää kiväärinsä, mutta ampuu silti 5 metriä liian vasemmalle hirvestä.Insinööri pyöräyttää silmiään ja sanoo “unohdit laskea tuulenvastuksen, anna tän-ne!”. Insinööri lataa kiväärin ja ampuu, mutta laukaus osuu 5 metriä liian oikealle hirvestä.Yht’äkkiä tilastotieteilijä ru-peaa taputtamaan ja huudah-taa “OSUMA!”
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Teemme
uutta

metsää.

TAIMET
JÄLLEEN-
MYYJILTÄ
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www.pohjantaimi.fi

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

Asematie 266
91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

wwwkoneurakointimustonen.com
koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net
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PAIKALLISTA ASIANTUNTEMUSTA
JA PALVELUA METSÄNOMISTAJILLE

SÄÄSTÖPANKKI OPTIASTA

Asiantuntijamme auttavat sinua mm.
• Metsätulojen sijoittamisessa sekä säästämisessä
• Sukupolvenvaihdoksissa ja metsä tilakaupoissa
• Rahoitusasioissa

saastopankki.fi/optia /saastopankkioptia

OTA YHTEYTTÄ,  
KARTOITETAAN YHDESSÄ  

SINULLE SOPIVIMMAT 
RATKAISUT!

Palvelemme ma-to 10-19 ja pe 10-15.30
Zeppelinintie 1, 90450 KEMPELE | Puh. 029 041 2637

Palvelemme ma-to 10 – 16.30, pe 10 – 15.30
Kirkkokatu 10, 90100 OULU | Puh. 029 041 2630

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu
www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!


