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Puulla on kysyntää
Tukista paikoin alitarjontaa.
Sahaus huipussaan.
Havukuitupuu vetää hyvin,
hinta laskussa.

Tarmo ja Tartzan
Hevosmetsurin
uskolliset apulaiset

Valtakirjaa syytä
kunnioittaa
Mikko Tiirola vieraskirjoittajan
roolissa

Urheiluagenteissa

Niko Mikkolan
kausi moni-ilmeinen

Nuku yösi
ulkona

Kulotus edistää
metsien
monimuotoisuutta
Poltetaan vaikkapa
säästöryhmiä
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Pääkirjoitukset

Sahateollisuus vaatii
metsäjättien sahatulosta julki
- Hiljaa, hiipii, tonttu varpaisillaan, vaaroovasti… Tuttu laulunsäen jouluisista tunnelmista.
Mutta hiivitäänkö nyt Suomessa metsäteollisuuden piirissä? Tarkastellaanpa kuluneen
talven ja väliin jääneen kevään metsällisiä
tapahtumia.
Mikä on metsäjättien
sahauksen tulos
Itsenäisten sahojen etujärjestö Sahateollisuus vaatii, että
metsäteollisuuskonserniin
kuuluvat ilmoittaisivat osavuosikatsauksissaan myös
erikseen
sahateollisuuden kannattavuudet. Hyvin
usein puukauppa on pistetty käyntiin tukin hinnan
nostolla, vaikkakaan sillä ei
jalostusarvoon nähden ole
nousumahdollisuutta. Nostoa tulisi suunnata päinvastoin kuitupuun hintaan.

-Näin varmistettaisiin, ettei ylikorkealla tukin hinnalla pidetä kuitupuun hintaa
matalalla oman sahateollisuuden tappiosta huolimatta, perustelee sahateollisuus
ry tiedotteessaan.
Suurten metsäyhtiöiden
sahojen kannattavuutta on
mahdotonta selvittää, koska
sahaliiketoiminnan numerot
ovat osana muuta liiketoimintaa kuten selluntuotantoa tai puutuotteita.
Itsenäiset sahat ja niiden
sahurit epäilevät, että metsäjätit haluavat halvan kui-

tupuun saannin sellu- ja
paperitehtailleen
maksamalla tukista korkeampaa
hintaa kuin sahojen kannattava toiminta antaa varaa.
Itsenäisen sahojen kannattavuus on ollut viime vuosina
heikkoa, ja konkurssejakin
on nähty.

Vientimäärät korkealla
Määrät ovat edelleen kasvaneet, mutta tuotteesta saatava hinta ei ole noussut
toivotulla tavalla. Talousnäkymät
huolestuttavat
edelleen. Varsinkin mäntysahatavara on ollut suomalaisille sahureille huono
artikkeli.
Kuusisahatavaran menekillä paikataan
männyn tappiota. Myös
kuusisahatavaran ylikuumeneminen on mahdollista.
-Yleinen
talouskäänne
ja muun metsäteollisuuden

loistava menestys on ladannut paljon odotuksia puun
hintaan. Näitä odotuksia ei
ainakaan yksityisellä sahurilla ole kykyä täyttää, kertoo puheenjohtaja Pekka

Kopra Sahateollisuus ry:stä.
-Kantorahoista
kaksi
kolmasosa kertyy sahojen
käyttämästä tukista ja kolmannes kuitupuista, päättää
Kopra. Sahateollisuus ei ole

apu vaan itsenäinen toimiala. Olisi tärkeää, että metsänomistajille muodostuisi
oikea näkemys ja kuva sahojen puunmaksukyvyistä.

Metsäteollisuus kovassa vauhdissa
Metsäteollisuus herättää tunteita niin kotimaassa kuin ulkomailla. Uusi nousu on kasvattanut alan itsetuntoa, mutta vastustustakin on virinnyt lähinnä luonnonsuojelijoiden
puolelta. Eräiden mielestä metsiä hakataan
liikaa jo nyt, kun pitäisi lisätä hakkuita tästä
vielä 15 miljoonaa kiintokuutiota vuositasolla.
Metsäsektorin kasvu ja aktivoituminen on saanut myös
alan etujärjestöt varpailleen.
Metsäteollisuus ry ilmoitti irtaantuvansa Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.
Taustalla oli pettymys nykyhallituksen kilpailukykysopimukseen ja sen syntymiseen.
Näin ollen metsäteollisuus
määrittelee seuraavan palkkakierroksen raamit, joiden
mukaan alat tekisivät itse
sopimuksensa. Metsäteolli-

suus haluaa neuvotella tulevana kesänä sopimuksen
yksin. Taustalla huoli menettää kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa. Aika
näyttää kuinka se onnistuu.
Raaka-aineen kohdalta ainakaan kuitupuun hinta on
onnistuneesti pidetty varsin
alhaalla ja kilpailukykyisenä. Tukkitavara on nyt vain
eri asia.
Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jussi
Pesonen toteaakin kilpailukyvyn ehdoksi työsopimusten uudistaminen. Pesonen ei
näe Suomen asemaa hyväksi globaalisessa kilpailussa.
Kapasiteettia on vähennetty Suomesta viimeisten kymmenien vuosien ajan lähes 40
prosenttia. Mutta nyt suunta
on selvästi nouseva ja edessä on kapasiteetin raju lisäys. Nämä palkkatekniset
kannanotot tuskin rikastuttavat tulevan syksyn palkkaneuvotteluja paperialalla,
jossa vastapuoli on perintei-

sesti ollut vahva neuvottelija.
Ainahan voi sitten pelotella palkansaajaa uhkailemalla
tehtaiden sulkemisilla. Sitähän peliä se on viimeiset vuodet lähes olleet.
Metsäteollisuuden tulevaisuus näyttää silti kokonaisuutena hyvältä, vaikka
sopimusneuvotteluissa hiertääkin. Puupohjainen biotalous on merkittävä sektori
nyt ja tulevaisuudessa suomalaisessa kansantaloudessa.
Se on moottori joka puuskuttaen vie Suomea eteenpäin.
Odotukset
metsäteollisuuden onnistumisiin ovat suuret niin luonnonsuojelijoilla,
osakkeen omistajilla sekä
luonnollisesti myös metsänomistajilla. Liikaa ei kannata
jäädä odottelemaan puunhinnan nousuja uusien tehtaiden
investointipäätöksien tultua
julki. Vaikka vauhti onkin nyt
kova, maltillinen ja tasainen
puuvirta jalostettaville tehtaille on kaiken A ja O.

Koivu; Valkea valhe
Jälleen kerran on noussut koivun arvostus puumarkkinoilla ja puukaupoissa vahvasti
esille. Silloin tällöin saivarrellaan siitä, onko koivu kasvatettava puulaji metsiimme ja
mikä sen todellinen jalostusarvo on, ja kuinka pieni sen
tuottama tulo ja tuotto kieroajan puitteessa todellisuu-

dessa on. Talven ja kevään
aikana taas törmättiin siihen,
että koivut eivät mene kaupaksi kuiduttavalle metsäteollisuudelle. Paljon koivua
suunnattiinkin energiapuun
myyntiin, eikä saatava hinta päätä huimaa. Paras raakaaine ketju olisi koivuklapin
tuotanto.
Kun esim. Storan Varkauden tehtaan toimintaa
uudistettiin, ei tuotantolinjassa koivua näy. Se näkyykin lähes päivittäin Oulun
ratapihalla pitkissä puunkuljetusvaunuissa. Milloin alkuperä on suomalaista itärajan
puuta, milloin taas vastaavasti rajan yli tuotua tuontipuuta. Näin on alueemme
koivukauppa onnistuneesti tukittu. Koivun vitsaus sanonnasta ”valkea valhe” on ja
pysyy sitkeästi kuin autoliikkeen mainostarrat autojen takapuskureissa.

Ja sitten se perinteinen,
jopa toivottukin loppukevennys mainonnan
maailmasta
Asiakkuuslehti Osuuskunta
metsäliiton jäsenille on myös
oivaltanut kuvien merkityksen mainosmediassa, tai ainakin sen lehden tekijät, kun
katsastan toukokuisen aviisin.
Sieltä erityisesti yksi sivu

pisti silmääni, jolla sivulla oli
otsikoin ”Omistajuus tuo etuja”. Kaunis kuva, portaita,
maisemaa ja kaikkia, mutta
vasemmassa alalaidassa kohta ” Ei jäsen – tai vuosimaksua!”.
Mistä tarpeesta Metsäliitto Osuuskunta markkinoi
tällaista negatiivista mielikuvaa, joka selvästikin suuntaa
aiheena metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuun? Onko
Metsäliitto Osuuskunta organisaatio, että niiden pitää
luoda negatiivisia mielikuvia
kilpailevista alan toimijoista?
Metsäliitto
organisaatio on kokenut metsänhoitoyhdistykset kilpailijoiksi.
Miksi? Pelkäävätkö menettävänsä halvan puun saannin.
Ja jos vielä kaivetaan tikulla
silmään ”mehtäliittolaisia”,
ovatko ne mahdollisesti ottaneet puun hinnoittelussa
vuositasolla moninkertaiset
jäsenmaksut jäsenistöltään.
Jos ovat, niin myös minultakin, koska olen Metsäliitto

Osuuskunnan jäsen! Jos vielä saan korostaa jäsenmaksun
ja jäsenyyksien tuomia etuja,
miksi Osuuskunta Metsäliton
pitää hakea omissa metsähoitopalvelukonsepteissa suurta
voittoa? Eikö halpa ja riittävä
raaka-aine riitä yhtiön jalostavalle pörssiorganisaatioille?
Ja jos vielä kerran saivarrellaan. Voiko kuvaan lisätä? - Jäsenyyden ehtona on
osuusmaksu metsäpinta-alojen mukaan. Ei siis ole jäsenmaksua, vai?

Hyvää ja
nautinnollista kesää
lehtemme lukijat!
Vaikka kevättä nyt tänä keväänä kun ei yksinkertaisesti edes ollut.

Timo
Mikkola

KUVA: PAUL
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Metsänhoitoyhdistykset
Lomakausi
2017Kauppi
Minna
Kesä lopulta tuli tänne
pohjoiseen. Kesästä tulee mieleen loma. Juhani
ja Raimo viettävät lomansa pääsääntöisesti heinäkuussa.
Ollessamme
Suomessa pidämme kännykkämme päällä, emme
aina heti vastaa mutta,
kun panette tekstiviestin,
vastamme niihin ja voimme tarvittaessa sopia
tapaamisen. Myös sähköpostit luemme lähes päivittäin.
Hyvää kesää
kaikille Raimo ja Juhani

KESÄRETKI

Perinteinen kesäretki
ke 16. – pe 18. elokuuta Kolille ja Pohjois-Karjalaan.
Pielisen seuduilla tutustumme Suomalaiseen kansallismaisemaan sekä kiviteollisuuteen. Ensimmäisen yön olemme
Kolilla. Toisena päivänä tutustumme mm.
Eeva Ryynäsen tuotantoon sekä Pohjois-Karjalaiseen kulttuuriin. Toisen Yön
olemme Ilomantsissa, josta matka jatkuu
Suomi-100 hengessä tutustuen mm. sotahistoriaan ja paikalliseen kulttuuriin.

Matkan hinta 240 €/hlö. (sis. matkan, majoitukset + aamupalat, yhden ruokailun ja
kahvin päivittäin sekä sisäänpääsyt retkikohteisiin opastuksineen.) Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 44 hlöä.
Ilmoittautumiset 7.7 mennessä
p. 0400 285 943 (Mikko) tai 044 017 0161
(Jari)

MetsäSanoma
kilpailun palauteosion
voittivat seuraavat henkilöt
Arvonnan suoritti kiiminkiläinen ralliautoilija
Janne Tuohino, jonka kotiosoite löytyy tällä hetkellä Dubaista. Jannen rallihistoriasta,
metsänomistaja Kalevi Tuohinon isä-poika
ralliharrastuksista on tulossa artikkeli kilpailutarinoineen seuraavassa syksyllä ilmestyvässä Metsäsanoma lehdessämme urheiluagentti palstalla. Jäämme odottelemaan.
Tuotepalkinnot ovat noudettavissa omasta
metsänhoitoyhdistyksestäsi.
Petri Dahl, Oulu, Iin Mhy
Heimo Vähämetsä, Hailuoto, Oulunseudun Mhy
Niina Tolonen, Ii, Iin MHY
Vuokko Greus, Ii, Iin Mhy

Onko metsäsuunnitelmasi
vanhentunut?
Tilaa uusi metsäsuunnitelma
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi.
Uusiin suunnitelmiin saat
Metsäselain-mobiiliversion ladattavaksi
kännykkään tai tablettiin. Metsäselainsovellus on ladattavissa kaikkiin
älypuhelinmalleihin.
Palvelu on myös käytettävissä verkossa
osoitteessa www.metsäselain.fi

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

Kysy jäsenhintatarjous omasta
metsänhoitoyhdistyksestä!

Toimikunta kiittää lukijoitaan aktiivisuudesta. Kiiminkiläisen Kalpa puolustajan, nyt Tapparapaitaan siirtynyt
Niko Mikkolan kiekot löytyivät sivuilta 7,15,25,32,37.
Tiedustelimme paikkakuntaa Mamren Tammistolle ja Hailuodossahan se on. Juntu on partiolaiskilpailua.
Heikki piippo on kellopuun toimitusjohtaja/yrittäjä.
Juuri kukaan vastaajista ei innostunut taimikonhoidon teettämistä vieraalla, jos hankkeelle ei saa kemeratukea. Mielenkiintoisia artikkeleita jakautui tasaisesti koko
lehden alueelta.

Onnea voittajille ja kiitokset kisaan osallistumisesta!

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

Varaukset Syötteen
keskusvaraamo 08-823 400
JÄSENELLE 20 % ALENNUS
VUOKRAPÄIVISTÄ!
Ilmoita varauksen yhteydessä
jäsennumerosi.

VALINNANVARAA
LÖYTYY. SOITA JA
VARAA AJOISSA!

3

4

MetsäSanoma 1/2017

Puumarkkinat

Puukauppa digitaaliseen
aikaan, kuutio.fi
Kuutio.fi on kauppapaikka ja verkkopalvelu
puun myyjille ja ostajille. Kuution kehitystyöstä vastaa Suomen Puukauppa Oy, jonka
perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät
puun myyjät ja ostajat. Ensialkuun Kuutio
on ollut avoinna ammattilaisille, toukokuun
puolivälistä alkaen myös yksityiset puunmyyjät ovat voineet rekisteröityä kuution
käyttäjiksi.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Metsänhoitoyhdistykset ja
muut metsäpalveluyritykset voivat kilpailuttaa valtakirjakaupat kuution kautta.
Ammattikäyttäjiä
varten
kuutiosta on tiedonsiirtorajapinnat metsänhoitoyhdistysten ja puun ostajien
tietojärjestelmiin. Yksityinen
puunmyyjä
rekisteröityy
kuutioon pankkitunnuksilla,
jolloin on mahdollista hyö-

dyntää metsään.fi-palvelun
kuviotietoa puukaupan kilpailutuksen pohjana.
Vaikka Kuutio on avoin
kaikille metsänomistajille ja
sen kautta on helppo laittaa
leimikko myyntiin, se ei kuitenkaan poista asiantuntijan
tekemän tarjousten vertailun
tärkeyttä.

Metsänhoitoyhdistyksen
leimikon kilpailutus
nostaa puunhintaa
Leimikkokohtainen

osta-

jien kilpailuttaminen takaa metsänomistajalle aina
parhaan mahdollisen tilin
puukaupasta. Eri ostajien
myyntipuheisiin kannattaa
suhtautua tietyllä varauksella, koska yksikään ostaja ei
tiedä toisen ostajan hinnoittelu-perusteiden vaikutusta
kyseisen leimikon lopulliseen
puukauppatuloon.
Kaikkien ostajien intressissä on kuitenkin loppujen lopuksi hankkia raaka-ainetta
tehtailleen mahdollisimman
edullisesti.
Käyttämällä metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluita hyväkseen, saa
metsänomistaja käyttöönsä
mhy:n metsäneuvojien ammatillisen osaamisen sekä
mhy:n tietojärjestelmiin tallennetun tiedon eri ostajien
tukinkatkonnasta. Katkontaaineiston avulla pystymme
vertailemaan
luotettavasti leimikosta saadut tarjoukset. Katkonnan sekä mitta- ja

laatuvaatimusten vaikutus
puutiliin on usein yksikköhintaa suurempi.
Autamme metsänomistajaa tekemään onnistuneen
puukaupan.
Metsänomistajalle ei ole
yhdentekevää, miten rungot
katkotaan metsässä. Tavoitteena tulee olla, että kaikesta tukin laadun täyttävästä
rungon osasta maksetaan tukin hinta. Ostajat yrittävät
ostaa puuta hyvin eritasoisilla hinnoilla. Tarjotuissa yksikköhinnoissa voi olla 6-7
euron eroja samoissa puutavaralajeissa. Kun tähän lisättään eri yhtiöiden väliset
erot tukkipuun katkonnassa, voi lopputulema olla, että
metsänomistaja häviää toistakymmentä euroa hakattua
tukkipuukuutiota kohti, jos
myy leimikon ”väärälle” ostajalle kilpailuttamatta sitä
kaikkien ostajien kesken.
Kilpailu myös nostaa ja
ylläpitää puunhintaa, jo-

ten leimikoiden kilpailutus todella kannattaa. Ilman
vapaata kilpailua ja ns. jäsenhinnoilla puusta saatavat
tulot eivät nousisi. Metsänhoitoyhdistysten valtakir-

jalla kilpailuttamat leimikot
määrittävät yleisen hintatason, jonka perusteella myös
firmojen sopimusasiakkaat
saavat mahdollisen jälkitilinsä.
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Puumarkkinakatsaus
Havutukilla on kysyntää			

Puukaupan
kasvuvauhti on
rauhoittunut
Kotimaan puumarkkinoilla on alkuvuonna ollut vilkasta.
Markkinahakkuita
on tehty vilkkaammin kuin
koskaan. Puukaupan reipas
kasvuvauhti on hieman rauhoittunut, mutta hakkuiden
määrä sekä metsäalan suhdanne-ennusteet povaavat
puukaupan jatkuvan hyvällä sykkeellä myös jatkossa.
Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan parhaiten kysyntää on kuusi- ja
mäntytukille. Sahatavaran
markkinatilanne sekä sahateollisuuden puuvarantotilanne edellyttävät, että
havutukkeja kannattaa aktiivisesti tarjota myyntiin.
Mänty- ja kuusikuidun kysyntä ja tarjonta ovat melko
hyvin tasapainossa.
Kotimaisen
koivukuidun menekkiongelma ei ole
osoittanut
helpottamisen
merkkejä. Hieman helpotusta kotimaisen koivukuidun
tilanteeseen tuo kuitenkin koivukuidun tuonnin
supistuminen. Määrä on
vähentynyt yli 16 prosen-

tilla kahden ensimmäisen
kuukauden aikana viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pysyvä ratkaisu koivukuidun,
kuten myös havukuitujen
vaatimattomaan kysyntään
hakkuumahdollisuuksiin
suhteutettuna saadaan kuitenkin ainoastaan uusien investointien kautta.
Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus on
osavuositulosten perusteella pysynyt kokonaisuutena erinomaisena. Sellun ja
kartongin tuotanto ja vienti
ovat kehittyneet suotuisasti. Paino- ja kirjoituspaperin
tuotanto ja vienti sen sijaan
supistuu tasaiseen tahtiin.
Sahateollisuudessa vienti- ja tuotantomäärät ovat
kasvaneet, mutta kannattavuus on huomattavasti
heikommissa kantimissa. Sahatavaran heikon hintakehityksen lisäksi sahoja kurittaa
purun ja kuoren heikko menekki. Tukin ostotarve sahoilla on kuitenkin jatkuvaa.
Suomen talouteen tart-

tunut myönteinen vire on
jatkunut. Hyvin todennäköisesti puupohjaisten tuotteiden vientimarkkinoilla ei
tapahdu merkittäviä muutoksia lähikuukausien aikana. Puutuotteiden kotimaan
markkinoilla mennään kohti
vilkkainta sesonkia.

Puukauppojen
kilpailutukseen uusia
työkaluja - tukin
katkonnan valvonnalla
tehdään edelleen
puukaupan tili
Sähköinen
puukauppapaikka Kuutio on julkaistu
ja palvelun käyttö yleistyy
sekä metsänhoitoyhdistysten että metsänomistajien
keskuudessa. Metsänomistajien puukaupallisen edunvalvonnan kivijalka on
jokaisen puukaupan kilpailutus. Kuutio tuo varmuudella kilpailutuksen piiriin
sellaista puuta, jota ei aiemmin ole kilpailutettu lainkaan.

Puukaupan onnistuminen ratkaistaan yhä edelleen
katkonnan valvonnassa ja
tukin tarkassa talteenotossa.
Metsänomistajat tarvitsevat
näitä palveluita entiseen tapaan metsänhoitoyhdistyksiltä myös tulevaisuudessa,
sillä Kuutiosta ei löydy työkaluja tarjousten vertailuun.

Annan mielelläni lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978

Kantohinnat kevät 2017
ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU
Alin
Korkein
Alin
Korkein		Alin
Korkein
Mäntytukki iso + 18cm
0,00
0,00
40,00
52,10		48,00
56,50
Mäntytukki
38,00
46,00
40,00
48,00		
46,80
54,00
Kuusitukki iso + 18 cm
0,00
0,00
43,40
49,00		44,00
54,00
Kuusitukki
36,00
46,00
39,40
47,00		
44,00
52,00
Mäntykuitu
7,00
13,00
10,00
17,10		
16,50
20,30
Kuusikuitu
7,00
13,00
10,00
17,10		
16,80
20,30
Koivukuitu
7,00
13,00
8,00
16,20		14,50
19,80
Mäntyparru / pikkutukki
14,00
20,00
15,00
26,60		22,00
27,00
Kuusiparru / pikkutukki
14,00
19,00
15,00
26,60		22,00
27,00
Karsittu energiaranka havu
5,00
10,00
0,00
0,00
Karsittu energiaranka koivu 5,00
10,00
0,00
0,00
Energiapuu karsimaton
3,00
8,00
3,00
5,00		
0,00
0,00
			
HANKINTAHINNAT
Alin
Korkein							
Mäntytukki iso +18 cm
60,00
64,00
Mäntytukki
55,00
60,00
Kuusitukki iso +18 cm
58,00
60,00
Kuusitukki
53,00
60,00
Mäntykuitu
27,00
29,00
Kuusikuitu
27,00
29,00
Koivukuitu
26,00
29,00
Mäntyparru
31,00
37,50
Kuusiparru
31,00
37,50
Karsittu energiaranka havu
16,00
25,00
Karsittu energiaranka koivu 16,00
25,00
Energiapuu karsimaton
14,25
20,00
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Puumarkkinat

Sahateollisuuden toimintaympäristö on
vuoden alussa kehittynyt epäsuotuisasti
1. Tukin tarjonta on niukkaa
Puukauppa on käynyt alkuvuonna aavistuksen edellisiä
vuosia vilkkaammin. Positiivinen vire puukaupassa ei kuitenkaan koske sahojen käyttämää tukkia. Tukin tarjonta
on niukkaa ja hintapyynnöt ovat karanneet kohtuuttomiksi etenkin verrattuna sahatavaran vientihinnan kehitykseen.
Alkuvuoden sahatavaran tuotannon kasvu on pysähtynyt.

Kuva 6. Bulkkilaiva Haminassa (Kuva: RP Group)

6. Kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa
kasvoi vuonna 2016
Kuva 4. Myönnetyt rakennusluvat Suomessa

3. Kotimaan kysyntä elpyy hitaasti
Kuva 1. Tukin hinta uudistushakkuilla viikoittain

2. Sahatavaran vientimäärä nousi, hinta laski
Sahatavaran vientimäärä kasvoi kuluvan vuoden kahden
ensimmäisen kuukauden aikana 18 %, 1,4 miljoonaan kuutiometriin, verrattuna vuoden 2016 alkuun. Viennin keskihinta pysyi ennallaan vuoteen 2016 verrattuna. Kuusen
hinta nousi 2,5 % ja männyn laski 2,9 %.
Sahatavaran vienti Kiinaan kasvoi 308 000 m3:iin (+66
%). Kuusen vienti kasvoi yli 40 %. Männyn vienti nelinkertaistui, mutta keskihinta putosi lähes viidenneksellä sahojen siirtäessä heikkolaatuisen sahatavaran vientiä
Pohjois-Afrikasta Kiinaan. Vuonna 2016 sahatavara oli sellun jälkeen toiseksi tärkein vientiartikkeli Kiinaan. Kolmantena olivat elektroniikka ja neljäntenä turkikset.
Sahatavaran vienti Egyptiin putosi neljänneksellä 161
000 m3:iin. Hinnat laskivat Egyptissä yli 10 prosenttia. Kolmanneksi suurin vientimarkkina oli Japani, jonne vietiin
131 000 m3 sahatavaraa (+ 13 %). Japanissa kirjattiin 3 – 4 %
hinnankorotuksia. Seuraavaksi suurimmat markkinat olivat Iso-Bri-tannia, Ranska ja Algeria.

Kotimaan kysyntä elpyy, mutta rakentamisen korkeasuhdanne ei koske puurakentamista. Muutamat suuret puurakentamisen kohteet ovat tervetulleita referenssejä, mutta
niiden vaikutus kotimaiseen sahatavarakysyntään on rajallinen. Nykyaikaisesti puulla toteutetut julkisen rakentamisen
kohteet osoittavat, että keinot päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten rakennusten homeongelmiin ovat olemassa.
Julkisilta päättäjiltä kaivattaisiin nyt rohkeita toimenpiteitä
sisäilmaongelmien ratkaisuun – puurakentamisella.

4. Mäntysahatavaran vienti Algeriaan pysähtyi
Öljyn hinnan laskusta johtunut vientitulojen romahtaminen
kurittaa Algerian taloutta. Valtio pyrkii tasoittamaan negatiivista kauppatasetta rajoittamalla tuontia. Myös sahatavaran
maahantuojilta on alettu edellyttää tuontilisenssiä. Lisenssejä ei kuitenkaan vielä ole myönnetty. Algerian kauppaministeriö on vakuuttanut kirjeenvaihdossaan EU:n edustustolle,
että nyt käsittelyssä olevien lisenssien tarkoitus on valvoa
tuontituotteiden laatua ja alkuperää, eivätkä ne vaikuta eurooppalaisten tuotteiden markkinoille pääsyyn. On kuitenkin
tiedossa, että hallituksen tavoitteena on rajoittaa tuontia, joten
on epäselvää, miten nämä voivat toteutua samanaikaisesti.
Algeria oli tammi-helmikuussa Suomen toiseksi tärkein
mäntysahatavaran vientimarkkina, mutta kauppa ja toimitukset ovat pysähtyneet. Lisäksi useat valtiorahoitteiset rakennusprojektit kärsivät maksuhäiriöistä, mikä heikentää
sahatavaran kysyntää.

5. Aasian rahtihintoihin rajut korotukset

Kuva 2. Sahatavaran vientimäärä 1-2 2017

Kuva 3. Sahatavaran viennin keskihinta 1-2 2017

Sahatavaraa vietiin vuonna 2016 yhteensä kahdeksan miljoonaa kuutiometriä, mistä neljännes Kiinaan ja Japaniin. Koko
Aasian logistiikka on perustunut konttiliikenteeseen. Konttirahtien hinnat nousivat huhtikuussa yli kaksinkertaisiksi,
mikä heikentää Aasian viennin kannattavuutta merkittävästi. Itsenäiset sahat ovat korvanneet kontteja bulkkilaivoilla,
joista ensimmäiset ovat lähteneet kohti Kiinaa. Kuiduttava
teollisuus on puolestaan pystynyt yhdistämään omia sahatavaralaivauksia mm. sellutoimitusten kanssa. Bulkkilaivojen
(ks. kuvat 5 & 6) hintataso on jäänyt alle korkeimpien konttitarjousten, mutta myös niiden hintataso on korkea.
Rahtikorotusten vaikutus sahatavaran hintaan on suuruudeltaan jopa 20 €/m3, mikä heikentää saho-jen puustamaksukykyä lähes 10 eurolla tukkikuu-tiometriä Aasian määriä
vastaavasti.

Kuva 5. Sahatavaraa lastataan bulkkilaivaan Valkon
satamassa huhtikuun lopulla (Kuva: LFS)

Kivihiilen käyttö kaukolämpölaitoksilla vuonna 2016 nousi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksella 14,6 terawattituntiin maakaasua korvaten. Eniten kivihiilen käyttö kasvoi
Helsingissä. Uusiutuvien polttoaineiden osuus putosi prosenttiyksiköllä 32 prosenttiin.
Sahojen purun ja kuoren menekkiongelmat pahenivat samalla, kun hiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi.
Sahojen tuottamasta uusiutuvasta biopolttoaineesta on muodostunut kustannuksia aiheuttava jäte, sillä puru ja kuori
ovat jääneet uusiutuvan energian käytön lisäämistä kannustavien tuki- ja sääntelytoimenpiteiden ulkopuolelle.
Kustannusten nousu rasittaa sahojen kansainvälistä kilpailukykyä oleellisesti. Kotimainen energiapolitiikka heikentää tilannetta entisestään.

Kuva 7. Polttoaineiden käyttö CHP-laitoksilla 2016.
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Ensiharvennus kannattaa aina tehdä ajallaan.
Sen mitä hintojen nousun toivossa voittaa voi
kasvussa hävitä.

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Esimerkki leimikko
Mhy Yli-Iin korjuupalvelu korjasi Huhtikuussa viimeisillä hyvillä hankikeleillä ensiharvennusleimikon. Puut korjattiin
myös kelirikkoaikana liikennöitävän tien varteen. Kuviolla
ei oltu aikaisemmin kaupallisia harvennuksia tehty, mutta
poltto- ja kotitarvepuuta oli kuitenkin sen verran otettu, ettei metsä kovin pahoin ollut päässyt riukuuntumaan.
Hakkuuala oli 4 ha ja puuta kertyi 142 m3. Leimikon litrakoko oli vain 66 litraa. Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 109
m3 ja tukkikertymä 33 m3.

Iin Mhy:n korjuupalvelu
Iin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu hakkasi keväällä
2017 pinta-alaltaan 1,8 hehtaarin järeähkön avohakkuun.
Kuivahkon kankaan miltei puhdas männikkö oli hoidettu
ja harvennettu aikoinaan, joten tukkisaannosta muodostui hyvä. Männyllä sahapuun osuus oli 79 % ja kuusellakin
58 %. Kaikkiaan puuta lähti hakkuulta 248 m3, eli 138m3/
ha. Jatketulla lähikuljetuksella puut saatiin kovan kelirikkotien varteen.

Leimikon koko 4 ha ensiharvennus
		
Mäntytukki 		
Kuusitukki		
mäntypikkutukki
kuusipikkutukki
havukuitu 		
koivukuitu 		

kantohinta
42 €
42 €
22 €
22 €
11 €
11 €

Saannot ja hinnat
Mäntytukki
Mäntyparru
Havukuitu
Kuusitukki

m3
158 m3
15 m3
59 m3
16 m3

€/m3
52,80
25,50
19,00
48,00

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Korjuupalvelukohde Kiimingissä
Mhy Kiiminki sai toimeksiantona
tehtäväkseen
hakkuutyöt ja puukaupan
hoidon toimituskauppoihin. Leimikon päätehakkuu
oli pinta alaltaan n. 1,3 hehtaaria.
Talvitien varressa oleva
1,3 hehtaarin päätehakku-

kuvio toteutettiin maaliskuun
korjuuohjelmissa.
Leimikon poistumajäreys oli
n.190 litraa ja keskiajomatka kaksisataa metriä. Sahapuun osuus ”pyöreästä
havupuusta” oli 87 %.

Leimikosta kertyneet puutavarat sekä
kantohinnat puunkorjuukustannusten jälkeen
Puutavaralaji		Kantohinta
Mänty/hirsitukki yli 20 cm 36,9 m3
55,20 €/m3
3
Mäntytukki alle 20 cm
43,9 m
51,20 €/m3
Mäntypikkutukki
18,8 m3
28,70 €/m3
Kuusitukki yli 20 cm
43,6 m3
51,20 €/m3
3
Kuusitukki 16-20 cm
39,1 m
49,20 €/m3

Puutavaralaji		Kantohinta
Kuusipikkutukki
22,0 m3
28,20 €/m3
3
havukuitu
28,9 m
19,20 €/m3
koivukuitu
15,8 m3
19,20 €/m3
oksamassa
48,0 m3
2,00 €/m3
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Istutuskausi alkoi
ennätyksellisen myöhässä
Kesäinen
tervehdys Yli-Iistä
Nimeni on
Jari Kuukasjärvi; teidän
uusi metsäasiantuntijanne.
Olen siirtynyt Mhy Pudasjärveltä 22.5.2017 YliIin mhy:n palvelukseen.
Toimenkuvani pääasiassa koostuu tila-arvioista,
metsäsuunnittelusta, neuvonnasta ja puunmyyntisuunnitelmien
teosta.
Jonkin verran tulen tekemään jatkossa myös suometsien hoitosuunnitelmia
(kunnostusojitus). Metsäisellä työurallani olen ollut

aiemmin Lapin Metsäkeskuksen, Mhy Rovaniemen,
Pohjois-Suomen
Metsämarkkinoitten ja nyt viimeksi yllä mainitun mhyn
palveluksessa.
Palvelen mielelläni
kaikkia metsänomistajia,
ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:
puh 044 0170161
jari.kuukasjarvi@mhy.fi

Iissä on istutettu
metsää
vuodesta
1982 lähtien siten,
että männyn taimia
on mennyt n. 6 500
000 kpl ja kuusen
taimia n. 1 400 000
kpl. Lähes kaikki ovat
olleet onneksi pottitaimia.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Kuusen paljasjuurisia taimia
on istutettu aiemmin jonkin verran, mutta niiden
hinta tuppasi olemaan korkea. Sen lisäksi vajaa puolet metsien uudistamisista
on kylvöjä. Taimien tuotannossa on kehitetty potteja siten, että taimet kasvatetaan
muovikennoissa. Aiemmin
oli paperi mukana tai se reväistiin pois. Kuljetuslogistiikka ei ole muuttunut 35
vuoden aikana. Kuvassa olevan maasturin perässä on
taimienkuljetusritilä vuodelta 1984. Taimet on pakattu
muoviritilöihin, varmaan sa-

Henri Turtinen purkamassa taimilastia
moja kuin 80-luvun alussa.
Rekassa olevat kontit ovat
edelleen samanlaisia kuin
ennen. Huomaa männyntaimien väri on violetti. Jokakeväinen kysymys on, että
’miksi tuon värisiä’. Taimet
ovat sirkkataimia ja niiden
väri on luonnostaa vihreä tai
violetti. Ritilässä on taimia n.
230 kpl. istutus tehdään pottiputkella, joita mhy lainaa
jäsenille.

Taimia metsään

Roinilan kartanosta Utajärveltä
Timo Mikkola ja Anna Taskila messutunnelmissa

Metsänhoitoyhdistykset
mukana Oulun
Erämessuilla
Jälleen kerran pidettiin
erämessut Raksilan Ouluhallin maisemissa keväällisissä, mutta kylmissä
säissä. Metsänhoitoyhdistykset lehtemme alueelta
ja Lapin Metsämarkkinat
LKV:n
pohjois-pohjanmaan organisaation kanssa on jo muodostunut
tutuksi osastoksi messuilla. Lähes 45 000 kävijää neljän päivän aikana

on merkittävä saavutus
yleisömäärällä mitattuna.
Myös vilskettä metsänhoitoyhdistyksen ”stänlilläkin” riitti, vaikka hetken
oli aikaa poseerata myös
kuvaajille jutustelun ja
kilpailuntehtävän lomassa. Arvuuteltiinhan siellä
puulajia, ja mustakuusihan se oli, vaikka puu itsestään onkin vihreä!

Pari vuotta sitten Oulussa asuva It- insinööri
päätti tehdä ison elämänmuutoksen ja ruveta maanviljelijäksi vaimonsa kotitilalla. Maanviljelystä oli harjoiteltu jo joitakin vuosia sivutoimisesti, joten pariskunnalla oli aavistus
siitä mihin he olivat ryhtymässä. Roinilan kartano sijaitsee Oulujoen varressa Utajärven
kunnanpuolella lähellä Muhoksen rajaa.
Oulusta matkaa tilalle on
noin 50 km. Tilalla viljellään
viljaa, tänä vuonna viljelyksessä noin 65 ha. ”Eu -suomessa tila on sen verran sen
pieni, että tilalle oli keksittävä jotain muutakin tuloa.
Olin jo joitakin vuosia kasvattanut männyn ja kuusen
taimia omaan käyttöön. Vähitellen kypsyi ajatus ruveta
kasvattamaan taimia myös
myyntiin” muistelee kartanon isäntä Mikko Takala.
Kesällä 2012 ruvettiin rakentamaan kasvihuonetta
ja vuotta myöhemmin saa-

tiin ensimmäinen erä mäntyä ja kuusta myyntiin. Nyt
Roinilan kartanon voi kasvattaa kasvihuoneessa puoli
miljoona yksi vuotiasta tainta vuodessa. Määrä voidaan
kaksinkertaistaa jos rinnalla kasvatetaan 1,5 vuotiasta
tainta. Nämä taimet kasvaa
osan ajasta ulkokentällä.
Kaksi kolmasosaa taimista
on kuusta ja loput mäntyä.
Myös koivua, lehtikuusta ja mustakuusta on tarjolla. ”Kuusta meiltä saa sekä
yksi, että kaksivuotisena,
männyn pyrimme pitämään

jatkossa pelkästään yksivuotisena ” kertoo Takala.
Suurin osa taimista menee
alueen Metsänhoitoyhdistyksille. ”Metsähallitukselle ja metsäfirmoille pitäisi
olla tarjota miljoonia taimia
vuodessa, joten siihen leikkiin me olemme liian pieniä.
”jatkaa Takala. Suurin haaste tässä hommassa on markkinointi. Uutena toimijan vie
aikansa oppia tuntemaan
alueen toimijat ja saamaan

heidän luottamuksensa” jatkaa Takala.
Oulun Seudun Metsänhoitoyhdistyksen
toiminnanjohtaja Mikko Harju
sekä Mhy Kiimingin toiminnanjohtaja Timo Mikkola
ovat tyytyväisiä Roinilan
kartanolta ostamiinsa taimiin. Erityisesti Harju kiittelee toimitusten joustavuutta.
Taimet kun tulevat isoimmilta tarhoilta isoissa erissä
ja verrattain kaukaa.
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Jakkukylän osakuntaliitos ei tuo
muutoksia Yli-Iin Mhy:n toimialueeseen
Valtionvarainministeriö hyväksyi huhtikuussa Jakkukylän osakuntaliitoksen. Kuntajaon
muutos tulee voimaan 1.1.2018.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Muutos koskee mm. myös
seurakuntarajojen
muuttumista,
joka
johtuu
lainsäädännöstä.
Metsänhoitoyhdistyksen toimialueeseen osakuntaliitos taas ei
liity ja vaikuta mitenkään.
Yli-Iin Mhy:n toimialue sen
sääntöjen mukaan on entisen Yli-Iin kunnan alue.
Mhy:n toimialue on säilynyt
Yli-Iissä samana aina vuodesta 1964 alkaen, jolloin Ii ja
Kuivaniemi perustivat omat
yhdistyksensä ja 13 vuotta
aiemmin perustettu kolmen
kunnan metsänhoitoyhdistys jakaantui omiksi yhdistyksikseen. Yli-Iin kunnan

liittyminen Ouluun vuonna
2013 ei vaikuttanut Yli-Iin
mhyn toimintaan ja sen toimialueeseen millään tavoin
ja samalla tavalla toimitaan
jatkossa myös Jakkukylässä
eli metsänomistajan saavat
metsäpalvelunsa edelleen
Yli-Iin Mhy:n toimesta.
Yli-Iin
metsänhoitoyhdistyksen jäsenistä n. 22 %
omistaa metsää Jakkukylän
alueella, mutta Yli-Iin Mhy:n
toimialueesta
Jakkukylän
osuus on n. 18 %. Mhy:n toiminta on perinteisesti ollut
vahvaa Jakkukylässä. Osasyynsä tähän on ollut mm.
se että, Mhy:llä on ollut urakointisopimuksia jo vuosikymmenien ajan paikallisten
jakkukyläläisten urakoitsijoiden kanssa.

Iijoki halkaisee Jakkukylän Etelä- ja Pohjoispuoleksi.

Metsätalous ei ole auringonlasku alaa Jakkukylässäkään.

Työharjoittelusta kokemusta työelämän haasteisiin
Metsätalousinsinöörien koulutusohjelmaan kuuluu olennaisena osa- harjoitellaan käytännön metsänhoitotöitä ja myöhemmin opintojen
na tutustuminen käytännön työelämään. Useimmissa oppilaitoksis- edetessä päästään harjoittelussa tekemään metsätoimihenkilölle
sa harjoittelu toteutetaan kaksivaiheisena: opintojen alkuvaiheessa kuuluvia työnjohdollisia tehtäviä ja esimerkiksi metsäsuunnittelua.

Sampsa Häyrynen työn touhussa laittamassa taimikkoa kasvukuntoon

Alueemme metsänhoitoyhdistykset pyrkivät työllistämään alan opiskelijoita
näissä molemmissa harjoitteluissa, sillä työharjoittelussa
tulevat metsäammattilaiset
saavat arvokasta kokemusta
käytännön töistä.
Iin Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on tänä
kesänä harjoittelija hieman
eteläisemmästä Suomesta.
Sampsa Häyrynen on ensimmäisen vuoden metsätalousinsinööriopiskelija
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta Mikkelistä.
Kotoisin Sampsa on Tuusulasta, mutta iiläiset sukujuuret omaavana tuntui
luontevalta hakeutua Iihin
työharjoitteluun.
Samalla
näkee miten metsätaloutta
harjoitetaan täällä PohjoisSuomessa ja saa muutenkin
vähän erilaista näkökulmaa
paitsi metsätalouteen myös

elämänmenoon laajemmassa merkityksessä. Kokemukset avartavat.
Iin Metsänhoitoyhdistys
tarjoaa monipuolisesti erilaisia metsänhoitotöitä harjoittelijoille. Sampsa aloitti
harjoittelujaksonsa perehtymällä taimikonhoidon saloihin. Hyvä fyysinen kunto
on avuksi tässä raskaassa
työssä, mutta aluksi selässä tuntui kyllä työn rasittavuus, toteaa Sampsa. Hänen
arvostuksensa
metsureita
kohtaan on noussut entisestään kun on päässyt itse kokemaan työn vaativuuden.
Päänkin täytyy toimia koko
ajan kun poistettavia taimia
valitaan. Työssään Sampsa
on viihtynyt hyvin, erityisesti nyt kun kelit ovat vielä toistaiseksi olleet sopivan
viileitä työntekoon. Mielenkiinnolla Sampsa odottaa
helle- ja sääskiaikaa.

Arvokkaimpana
antina Sampsa harjoittelussa
pitää sitä, että näkee mitä
metsurin työ on ja minkälaista työnjälkeä metsurilta vaaditaan. Itse toteutetut
omavalvontamittaukset auttavat työn jäljen seurannassa ja kehittävät omaa silmää.
Valmistuttuaan
metsätalousinsinööriksi ja siirryttyään työelämään Sampsalla
mahdollisesti on itsellä metsureita valvottavana, joten
työnjäljen mittaaminen ja
seuranta on arvokasta oppia
tulevaa ajatellen.
Kevään edetessä Sampsa
on päässyt myös tekemään
taimikon varhaishoitoa ja
metsänviljelytyötkin
ovat
jo tulleet tutuiksi. Harjoittelu kestää 7 viikkoa, joten
loppukesästä Sampsa ehtii
myös hieman lomailla ennen
palaamista koulun penkille.
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Metsäpäivä Muhoksella
Muhoksen seurakunta järjesti yhdessä Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa
metsäpäivän 23.5.2017 Koortilan toimintakeskuksessa Muhoksella. Päivän aikana istutettiin kuusentaimia Suomi 100-juhlavuoden
ja reformaation 500-juhlavuoden kunniaksi.
Tapio Kylmänen
MetsäSanoma
Koortilan alue on Muhoksen
seurakunnan omistuksessa
oleva noin 5 ha:n kokoinen
alue kauniissa Oulujoen rantamaisemassa. Kevättalven
aikana Muhoksen metsänhoitoyhdistys toteutti yhdessä seurakunnan kanssa
suunnitteleman harvennus/
maisemahakkuun alueella.
Osa alueesta käsiteltiin harvennushakkuuna ja osalle aluetta tehtiin maisemaa
parantavia hakkuita ja poistettiin huonokuntoisia puita. Hakkuiden yhteydessä
suunnittelimme kaksi erillistä pientä aluetta mihin
metsäpäivän taimet istutettaisiin. Nämä alueet muokattiin ennen istutusta.
Ohjelman aluksi Muhoksen eläkeliiton lauluryhmä
esitti kaksi laulua. Kirkkoherra Jouni Heikkisen pitämän alkuhartauden jälkeen
pääsivät Korivaaran koulun oppilaat istuttamaan
oman juhlametsikkönsä juuri heille heille varatulle alulle. Metsänhoitoyhdistyksen

opastuksella jokainen oppilas sai istuttaa oman puunsa.
Koululaisten
lähdettyä jatkamaan koulupäivää
omiin tiloihinsa oli istutusvuorossa Muhoksen kunnan
ja seurakunnan edustajat.
Muhoksen veteraanijärjestöt viettivät samaan aikaan
omaa virkistyspäivää Koortilassa. Omien aktiviteettien
välissä suurin osa heistäkin kävi istuttamassa omat
puunsa. Iltapäivällä oli vielä
seurakunnan työntekijöiden
vuoro. Muutamat muut järjestöt ja yhteisöt jotka halusivat osallistua juhlapuiden
istutukseen mutta eivät päivän aikana päässeet paikalle
kävivät istuttamassa puunsa
seuraavien päivien aikana.
Metsänhoitoyhdistys oli
paikalla koko päivän antamassa käytännön ohjeita ja
opastusta istutukseen. Päivä oli todella mukava ja sääkin sattui vielä hellimään.
Kaiken kaikkiaan päivän aikana istutettiin lähes 300
kappaletta
kuusentaimia.
Mhy lahjoitti kuusentaimet
ja oli mukana järjestämässä
istutustapahtumaa.

Toimihenkilömuutos

Johanna Piekkola Mhy
Oulunseudun uusi neuvoja
Metsänhoitoyhdistys Oulun
Seudussa tulee toimihenkilömuutoksia Anna Taskilan lähtiessä suorittamaan
jatko-opintojaan Joensuu-

hun. Opinnot kestävät kaksi vuotta, ja töitä hoitaa sillä
aikaa Hailuotolainen Johanna Piekkola. Johanna on
metsätalousinsinööri kou-

lutukseltaan ja ollut kesätöissä ja kiireapuna monena
kesänä Oulun yhdistyksessä.

Annan numero
siirtyy Johannalle
040 579 6225 ja myös
sähköpostilla voi lähestyä
johanna.piekkola@mhy.fi.
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Metsäsertifiointi
jatkuu jäsenetuna
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat mukana metsien PEFC-ryhmäsertifioinnissa
kunkin yhdistyksen valtuuston tekemällä
päätöksellä. Viime talvena otettiin käyttöön
uudet vaatimukset jotka koskevat metsänhoitoyhdistystä, yrittäjiä ja metsänomistajia.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Metsänomistajan
kiinteistöjen
kuuluminen
sertifioinnin piiriin on tarkastettavissa netistä. Mahdollista on tulostaa myös
kiinteistökohtainen
todistus. Ilmainen palvelu
löytyy
sertifiointia
hallinnoivan
Kestävän
Metsätalouden Yhdistyksen sivuilta osoitteesta
www.kestavametsa.fi.
Metsänomistaja voi halutessaan jättäytyä myös
sertifioinnin ulkopuolelle
irtisanomatta jäsenyyttään.
Ilmoitus metsänhoitoyhdistykseen riittää. Tällöin
puuta ei voi tietenkään
myydä sertifioituna.

Ruusuja ja risuja
sertifioinnin
auditoinnista
Uusittujen kriteerien mukainen PEFC metsäsertifioinnin auditointi tehtiin
viime vuonna hieman edellisvuosia aikaisemmin, jo
syyskuussa.
Poikkeamia
sertifioinnin
kriteereistä
löytyi auditoinneissa suurin piirtein edellisvuosien
mukainen määrä, yhteensä
11 kpl lievää poikkeamaa.
Osa aikaisemmin poikkeamia aiheuttaneista virheistä oli saatu kuntoon, mutta
uusiakin ilmeni.
Lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta ei tällä
kertaa löytynyt huomauttamista. Kaikilla metsätoimijoilla ei vielä ollut käytössä
sertifikaatin edellyttämää
metsänhoitotöiden
omavalvontaa.
Pohjois-Suomen eteläosiin vuonna 2016
laajentunut
juurikäävän
torjunta ei ollut vielä kattavasti käytössä sulanmaan
havupuuvaltaisissa
harvennushakkuissa. Kemera-lain ongelmista johtuen
taimikonhoitomäärissä jäätiin selvästi alle tavoite-

tason - kirimisen tarvetta
on niin metsänomistajilla
kuin toimijoillakin.
Positiivista oli, että luonnontilaisten soiden uudisojituksia ei ole viime
vuonna tehty eikä metsäluontoa muutenkaan vaarannettu, myös ojitusten
vesiensuojelusta selvittiin
puhtain paperein. Sen sijaan
maanmuokkauksen
suojavyöhykkeitä ei kaikilla kohteilla ollut riittävän hyvin toteutettu ja
uhanalaisten lajien huomioimisessa oli pieniä puutteita.
Muinaisjäännöksiä
oli vaarantunut muutamalla työmaalla puutteellisesta
sijaintitiedosta johtuen.
Kulotusmäärässä jäätiin
taas alle tavoitteen. Jokaisen toimijan vastuulla on
nyt etsiä ja toteuttaa riittävä määrä kulotukseen tai
säästöpuuryhmien
polttoon
sopivia
kohteita.
Tavoitemäärä Pohjois-Suomessa on 20 kpl kulotusta
tai säästöpuuryhmän polttoa.
Viimevuotiseen tapaan
”paperitöihin” jäi vähän
parantamisen varaa. Jokainen sertifiointiin sitoutunut urakanantaja on
samalla sitoutunut käyttämään töissä vain sertifiointiin sitoutuneita yrittäjiä.
Vain yksittäisiä, satunnaisia töitä saa teettää sertifiointiin sitoutumattomilla
yrittäjillä.
Yrittäjiä ja urakanantajia koskien on työsuhdeasioihin sekä tilaajavastuulain
noudattamiseen kiinnitettävä aikaisempaa enemmän
huomiota. Työterveyshuollon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus ei ollut
kaikille yrittäjille selvää,
sopimusasioita oli ”suupuheilla” niin urakanantajilla kuin yrittäjilläkin.
Myös ensiapukoulutuksia
oli päässyt vanhenemaan
muutamilta kuljettajilta ja
metsureilta.

”

Yrittäjiä ja urakanantajia
koskien on työsuhdeasioihin
sekä tilaajavastuulain
noudattamiseen kiinnitettävä
aikaisempaa enemmän
huomiota

”

Säästöpuuryhmän
alikasvosta ei raivata, niinpä
ne ovat hyviä suoja- ja
ruokapaikkoja myös riistalle.
Metsän uudistamiskuvio hakkuun jälkeen ennen raivausta ja maanmuokkausta. Jättöpuskan ympäristön
”vimpat” raivataan ennen äistämistä ja istuttamista.
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Odotettavissa

Puhtaampia vesiä ja siipien suhinaa
Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu sai viime talvena toteutettavaksi avohakkuutyömaan, Oulun Saviharjun kylässä. Tapani Siiran tilaaman avohakkuun tarkoitus ei
ollutkaan aivan tavallinen päätehakkuu,
vaan työn tarkoituksena oli puuston poistaminen suunnitellun Vantuojan kosteikon alalta.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Kosteikko tullaan rakentamaan metsätalouden
luonnonhoitohankkeena, jossa tärkeimpänä tavoitteena on selkeyttää
kosteikossa
metsäisen
valuma-alueen pintavesiä ennen kuin ne johtuvat Kalimeenjokeen.
Kyseessä on vesiensuojeluhanke, metsäluonnon
hoitohankkeena Kemera-rahoituksella.
Hanke kuulosti hyvältä ja suurella mielenkiinnolla
otimme
toimeksiannon vastaan.
Työmaa sovitettiin kiireiseen korjuukauteen ja
hakkuutyöt saatiin valmiiksi tavoitteen mukaisesti. Lähtölaukaus
Vantuojan kosteikolle oli
pamahtanut.
Mutta mitä ne sitten
nämä metsäluonnon hoitohankkeet oikein ovat?
Työlajina luonnon hoitohankkeet eivät suinkaan
ole uusi asia ja hankkeita on jossakin määrin
toteutettu koko Kemera-lain voimassaoloajan.
Hankkeita on aikaisemmin suunniteltu ja toteutettu Metsäkeskuksen
toimesta ja takavuosina
Kemera-tukea olisi ollut
jopa mahdollista käyttää
enemmänkin, kun sitä
rahaa oli jaossa reilusti. Mutta ongelmana on
aina ollut resurssipula eli
työvoimaa hankkeiden

suunnitteluun ja toteutuksiin ei ole ollut riittävästi,
mikä on erittäin harmillista.
Rahoituskelpoisten
luonnon hoitohankkeiden
valikoima on erittäin monipuolinen ja kirjava. Aikaisemmat
Metsäkeskuksen
toteuttamat hankkeet ovat
olleet mm. elinympäristöjen
hoitoa ja vesiensuojelua sisältäviä hankkeita.

myöntää vain yksityisten
maanomistajien
metsiin,
metsätalousmaille.
Kuten
muistakin
Kemera-rahoituksista, myös luonnon
hoitohankkeiden rahoituksista päättää Suomen Metsäkeskus. Rahoitusta on
käytettävissä aina vuotuisten määrärahojen puitteissa.
Hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuu
tänä päivänä hankehakumenettelyn kautta.
Käytännössä prosessi on
seuraavan kaltainen: Maanomistaja tekee luonnon
hoitohankkeesta
aloitteen
Metsäkeskukseen. Aloitteen
yhteydessä laaditaan karkea
toimenpidesuunnitelma, josta selviää mitä hankkeessa
on tarkoitus tehdä ja missä
laajuudessa.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki mahdollistaa
rahoituksen myöntämisen seuraaville toimenpiteille:
1. Usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden
kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen;
2. Metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon
kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle;
3. metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen;
4. metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittämiseen ja niiden leviämisen estämiseen metsätalousmaalla;
5. muihin 1—4 kohdassa tarkoitettuja hankkeita vastaaviin
metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin alueellisesti merkittäviin hankkeisiin.
Luonnon hoitohankkeet
rahoitetaan kokonaan Kestävän metsätalouden rahoituksella eli tuki on 100 %
hankkeen suunnittelu ja toteutuskustannuksiin. Tämä
loistava
rahoitusmahdollisuus yllättää kyllä metsänomistajat, sillä eihän
mihinkään muuhun metsätalouden toimenpiteeseen
ole saatavana näin hyvää tukea.
Rahoitusta
voidaan

Kun tämä karkea suunnitelma on laadittu, laitetaan
se Metsäkeskuksen toimesta julkiseen hankehakuun
jossa valitaan hankkeelle toteuttaja. Esimerkiksi vesiensuojeluhankkeissa toteuttaja
laatii sitten yksityiskohtaisen
suunnitelman toimenpiteistä ja myöhemmin toteuttaa
hankkeen, vaikkapa suunnittelee ja rakentaa kosteikon.
Koko prosessin aikana
ollaan tiiviissä yhteistyös-

sä maanomistajiin ja sidosryhmiin mm. ELY- keskus
on tärkeä yhteistyökumppani
vesiensuojeluhankkeiden laadinnassa. Tällöin
pyritään huomioimaan heidän toiveensa mahdollisimman tarkoin ja laatimaan
suunnitelma sitten sen mukaisesti. Kaikista suunnitelluista ja toteutettavista töistä
laaditaan kirjalliset sopimukset maanomistajien kanssa.
Hankkeissa tulee olla myös
kohteesta riippuen, tarvittava määrä muita erilaisia asiakirjoja hankkeen rahoituksen
myöntämiseksi.
Kun suunnitelma on valmis, haetaan sille lopullinen
rahoituspäätös ja tämän jälkeen toteutustyöt voidaan
aloittaa. Mikäli hanke raukeaa eikä saakaan rahoitusta,
maanomistajille ei kuitenkaan aiheudu kustannuksia.
Mutta palataanpas tähän Vantuojan kosteikkoon.
Hankkeen idea lähti metsänomistaja Tapani Siiran toimesta.
Hänellä on omistuksessaan ojitettua suometsää,
mikä ei ollut tuottanut puuta
toivotulla tavalla. Ojituksen
lisäksi aluetta oli lannoitettukin joskus 80-luvun alussa,
mikä olikin lisännyt puuston
kasvua. Lannoituksen vaikutuksen loputtua puuston
kasvu oli hiipunut ja lähes
loppunut kokonaan. Aluetta oli osin kunnostusojitettukin, mutta odotukset hyvän
tuottavan metsän saamiseksi olivat turhia. Ojitettu alue
rajoittui kitu- ja joutomaasoihin, joten metsätaloudellisessa mielessä alue oli erittäin
hyvin soveltuva kosteikon
rakentamiselle.
”Jospa tässä vielä istuttais
sorsien iltalennolla,” tuumaili Tapani meidän yhteisen
maastokäynnin yhteydessä.
Aivan! Kosteikot lisäävät merkittävästi monipuolisen linnuston, ennen
kaikkea vesilintujen ja kahlaajien elinympäristöjä ja

Kuvassa Kemera- luonnon hoitohankkeena rakennettu Viitalan kosteikko, Ylikiimingissä.

muun virkistyskäytön ohella,
parantavat myös vesilintujen
metsästysmahdollisuuksia.
Vantuojan kosteikkohankkeen alkutaival on mennyt
näihin päiviin asti seuraavasti: Tapani Siira ja Juha
Siekkinen Kosteikkomaailmasta laativat alustavan
suunnitelman metsätalouden
kosteikon
rakentamisesta
metsäkeskukseen.
Hankkeessa on tarkoitus rakentaa
2 erillistä kosteikkoaluetta,
joiden yhteispinta-ala on n. 5
hehtaaria.
Valuma-alueen pinta-ala,
jolta vedet johdetaan kosteikkoihin, on yhteensä 215
hehtaaria. Tärkeimpänä tavoitteena on Kalimeenjoen
vedenlaadun kohentuminen
ja hillitä tulvahuippuja alapuolisella Tiuransuon peltoalueella. Tapani toimitti
alustavan suunnitelman Metsäkeskukseen jossa projektineuvoja Kyllikki Maaranto
valmisteli suunnitelman hankehakuun. Hankehaku on
tällä hetkellä menossa ja työlle valitaan toimija.
Tämän päivän vesiensuojeluvaatimukset
metsätaloudelle ovat kokoajan
kiristyneet ja ilman tehokkaasti toteutettua vesiensuojelua
ainakaan
kunnostusojitusta ja voimakkaita maanmuokkauksia ei
voida toteuttaa.
EU:n
vesipuitedirektiivi asettaa Suomelle todella tiukat ehdot yleisesti
vesistöjen tilan kohentamiselle. Alueellisissa vesienhoitosuunnitelmissa
on
kartoitettu Pohjanlahteen valuvien jokien vesistöjen tila ja
tavoitteena on yleisen tilan
kohentuminen vesistöissä.
Paineet vesien laadun kohentumiselle ovat siis kovat. Tähän tavoitteeseen pystytään
vastaamaan vain tehostamalla yleisesti vesiensuojelua
kaikilla maankäytön aloilla.
Tämä koskee merkittävästi
myös metsätaloutta.
Käytännön vesiensuoje-

lumenetelmiä ollaan kehittelemässä koko ajan
tehokkaammaksi ja pyritään löytämään toimivia
ratkaisumalleja
käytännön töihin. Tämä
on erittäin hyvä asia, sillä puhtaammat vesistöt
ovat kaikkien yhteinen
etu.
Tällaiset edellä kuvatun
kaltaiset
vesiensuojeluhankkeet
mahdollistavat
loistavasti laajojen valuma-alueiden
vesien
puhdistamisen ja mahdollistavat metsätalouden harjoittamisen koko
valuma-alueella. Tämä
on erittäin hyvä asia
metsätalouden imagon
kannalta. Oikeiden kohteiden löytyminen ja
ideoiden esille tuominen
vaatii vaan metsänomistajien
kiinnostumisen
asiaan sekä todellisen
halun tehdä asioille jotain. Vantuojan kosteikkohankkeessa
ollaan
kyllä oikealla asenteella
liikkeellä!
Mielestäni myös metsänhoitoyhdistykset voisivat paremmin ottaa
palveluvalikoimaan vesiensuojeluhankkeiden
suunnittelun ja toteutuksen. Koska toimimme
metsänomistajien
parissa, tulee vesiensuojeluasiat ottaa neuvonnassa tarkemmin esille.
Kemera-rahoitus vesiensuojeluhankkeisiinhan
on loistava! Mutta kuten
aika usein muulloinkin,
uhkana työn laajalle toteutumiselle taitavat olla
rahoituksen ja resurssien puute. No, toimitaan
ainakin niiden puitteissa.

Kiitokset
haastatteluista
Kyllikki, Juha
ja Tapani!
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Hepat Tarmo ja Tartzan
hevosmetsurin apurit
Lanssin vieressä seistä tököttää kaksi isoa
hevosta katsellen lähestyvää metsätoimihenkilöä uteliaana; josko sieltä olisi porkkanaa tulossa rouskuteltavaksi? Itse hevosmetsuri Peter Ekholmia ei näy missään.
Kohta kuuluu ääntä ja kaksi metsuria tulee
paikalle.

Toinen lähtee jatkamaan
puiden kaatoa ja toinen tulee hevosten luokse. Nyt uskaltaudun lähemmäksi ja
tarjoan porkkanaa. Hevoset hamuilevat innoissaan,
harmi kun en tajunnut ottaa
enempää mukaan, loppuivat
heti alkuunsa.
Hevosten kanssa kuorman
tekeminen sujuu joutuisasti. Höyry pursuaa sieraimista ja valjaat kalahtelevat kun
hevoset seisovat ja odottavat
liikkeelle lähtöä Peterin tehdessä kuormaa. Pikkuisen
pitää kaveria turvalla härnätä. Tarmo ja Tarzan –hevoset toimivat täydellisesti,
liikkeelle lähdetään lähes ajatuksen voimalla ja parin metrin päässä pysähdytään taas
kuormaamaan. Niin tottuneita ovat, että juuri mikään
ei hätkäytä, ei puun kaatuminen tai moottorisahan käyttäminen vieressä. Tosin aina
ei näin ole ollut, mutta harjoitellen tähän on päästy,
jännitystä ja kiperiä hetkiäkin työhistoriaan mahtuu.
Yhden kuorman tekemisessä ei kauaa mene. Kun matka lanssille on sopivan lyhyt,
niin päivässä kertyy mukavasti puuta pinoon.
Hevosmetsuria
näkee
harvoin ns. normaalilla työmaalla. Kaupungit ja kunnat
työllistävät ja yleensä jokin
erityiskohde.
Kevyemmät
kuormat ja kapeammat ajourat ovat juuri sopivia lähi-

”

Tällainen
toimintamalli vaatii
vankkaa hevostuntemusta ja
rakkautta lajiin

metsiin ja aroille maaperille.
Kustannukset ovat hieman
kalliimmat kun metsurilla ja
ajokoneella. Lisäksi hevosten ollessa työmaalla, kertyy
sinne aina väistämättä uteliaita ohikulkijoita ja taputtelijoita, mikä hidastaa työtä
välillä paljon. Peterillä riittää
kuitenkin ymmärrystä myös
taputtelijoita kohtaan, mukavahan se on kun hevosista
tykätään. Ardennienhevoset,
eli Tarmo ja Tarzan ovat kyllä niin komean kokoisiakin
että jo pelkkä ulkonäkö herättää ohikulkijan huomion.
Tällainen
toimintamalli vaatii vankkaa hevostuntemusta ja rakkautta
lajiin. Pitää tietää, että aamulla aloitetaan hieman kevyemmällä kuormalla ja
iltapäivällä voi lopettaa raskaampaan kuormaan. Hevosen luonne ja maasto on
otettava huomioon kuormatessa ja suhteutettava jokaiseen maastoon erikseen.
Hevonen jaksaa vetää uskomattoman paljon painoa,
mutta järki pitää säilyttää
kuormaamisessa, jotta hevosen arvokkuus ja usko itseensä säilyy ja työteko sujuu.
Tuoksu työmaalla on
mahtava! Vedän hevosten
ja kaadetun metsän pihkaista tuoksua keuhkot täyteen.
Raikas pakkasilma tuntuu
hyvältä ja hevosen tuoksu
tuo lapsuus- ja nuoruusajan
mieleen.
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Metsäsuunnitelma on
metsäsi pankkikirja
Metsänhoitoyhdistyksen laatima metsäsuunnitelma
on
metsätilan käyttöohjekirja ja käsikirja.
Suunnitelma sisältää
kaikki oleelliset tiedot metsätilasta, kuten tiedot puustosta,
metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Suunnitelma kertoo paljonko metsästäsi voi saada tuloja tulevina vuosina
ja paljonko metsänhoitoon
pitää panostaa, jotta metsäsi tuottaa hyvin. Ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma
tuo varmuutta ja pitkäjänteisyyttä metsäomaisuuden
hallintaan.
Vaikka metsäsuunnitelma onkin hyvin pitkälle alan
ammattilaisen osaamiseen
ja tietotaitoon perustuvaa
tietoa, laaditaan se silti tiiviissä yhteistyössä metsänomistajan kanssa ja hänen
tavoitteidensa
mukaisesti. Metsäsuunnitelman laatiminen on metsänomistajalle
erinomainen mahdollisuus
lisätä oman metsänsä tuntemusta.
Metsänomistaja
pääsee aina halutessa maastoon mukaan osallistumaan
suunnitelman tekemiseen,
esimerkiksi vertailemaan eri
käsittelyvaihtoehtoja ja vaikuttamaan suunnitelman lopulliseen sisältöön.
Maastossa tehtävä metsäsuunnittelu takaa, että metsäsuunnitelman tiedot ovat
luotettavia ja ajan tasalla eikä
suunnitelmassa ole virheellisiä toimenpide-ehdotuksia.
Pelkästään toimistotyönä tai
laserkeilausaineistoon pohjautuva metsäsuunnitelma
ei voi tätä taata. Metsään.fi
-palvelu tarjoaa ainoastaan
metsävaratiedoista lasketun
kuvioittaisen koosteen, joka
ei korvaa asiakaslähtöistä
metsäsuunnittelua ja omistajan tavoitteiden mukaan laa-

50 vuotta sitten tehdyissä suunnitelmissakin oli sama
ajatus kuin nykyisissäkin - pitkäkänteinen, kestävä ja
kannattava metsänhoito. Nykyisin suunnitelmat kulkevat aina mukana metsänomistajien kännyköissä
paikannuksineen ja ilmakuvineen. Metsäselain on
mhy:n jäsenetu.
dittua metsäsuunnitelmaa.
Metsävaratieto on osittain
kyllä tarkastettu maastossa,
mutta esim. ehdotukset harvennus- ja päätehakkuista
tuotetaan tietokoneella kysymättä
metsänomistajan
toivomuksia asian suhteen.
Kaikilta alueilta ei ole
myöskään saatavissa tuoretta metsävaratietoa. On myös
paljon muita metsän tilaan
ja hoitoon liittyviä seikkoja, jotka eivät selviä lentokoneesta käsin kerätystä
metsävaratiedosta. Tällöin
maastossa tehtävä täydentävä suunnittelu takaa parhaan lopputuloksen. Mhy:n
ammattilaisen
maastossa tehtävässä suunnitelmassa selviää paremmin
mm. puuston kasvukunto sekä mahdolliset tuhot,
sairaudet tai ravinnehäiriöt. Maastossa pystytään arviomaan
luotettavammin
puuston laatu sekä tukki- ja
kuituosuuksia tai korjuuolosuhteita jotka on oleellista
tietoa puukaupassa. Maastossa voidaan selvittää myös

pyykkien ja kiinteistörajojen
tilanne. Mhy:stä löytyy asiantuntemusta ja laitteistoa
myös umpeutuneiden rajojen selvittämiseen.
Metsäsuunnittelun tarkoituksena
on
tuottaa
metsänomistajalle
tietoa
metsätilaansa
koskevan
päätöksenteon
tueksi.
Metsäsuunnittelussa metsätila jaetaan puustoltaan,
kasvupaikaltaan ja käsittelytarpeeltaan
yhtenäisiin alueisiin eli kuvioihin.
Suunnitteluprosessin tuloksena pyritään valitsemaan
ammattilaisen avustuksella metsätilan kuvioille sellaiset käsittelyt, jotka tuottavat
tulevaisuudessa
suurimman hyödyn. Hyöty voi
luonnollisesti koostua niin
taloudellisesta
hyödystä kuin aineettomista hyödyistä kuten maisema-,
virkistys- tai riista-arvoista Metsäsuunnittelulla pyritään vähentämään oleellisesti
tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta ja metsäsuunnitelmasta hyötyvät eniten

”

Ajan tasalla oleva
metsäsuunnitelma tuo
varmuutta ja pitkäjänteisyyttä
metsäomaisuuden hallintaan.
suurempien
metsätilojen
omistajat. Isommilla metsäaloilla metsäomaisuutta
on huomattavasti helpompi jäsentää ja hallita suunnitelman
avulla.
Ilman
suunnitelmaa jokin kulma
metsätilasta voi helposti jäädä unholaan. Suunnitelman
avulla hakkuukuvioista voidaan helposti kerätä suurempi leimikkokokonaisuus.
Samoin metsänhoitotyöt
on helpompi ajoittaa ja tarvittaessa kilpailuttaa suunnitelman avulla.
Tällöin
suunnitelmalla voidaan selkeästi lisätä metsätalouden
kannattavuutta. Metsäsuunnitelmasta hyötyvät selkeästi myös metsänomistajat,
jotka haluavat lisätä oman
metsän tuntemustaan ja oppia enemmän metsäasioista.
Suunnitelman laatimisen yhteydessä metsänomistaja saa

Nykyisenä digiaikana kartat ja kuviotiedot kulkevat kätevästi kännykässä mukana. Metsäselaimessa
käytössä on koko Suomesta tarkat kartat, ilmakuvat,
kiinteistörajat sekä paikannus
halutessaan runsaasti henkilökohtaista neuvontaa ja
mahdollisuuden keskustella
maastossa eri vaihtoehdois-

ta. Tämän seurauksena metsänomistaja osaa jatkossa
tehdä päätöksiä myös omaehtoisesti.
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Metsien kulottamien edistää
luonnon monimuotoisuutta
Tuli teki tehtävänsä Muhoksen Kylmälänkylässä 4.5.2017. Tällöin kulotettiin avohakkuualueelle jätetty säästöpuuryhmä. Otollista
kulotusaikaa jouduttiin odottamaan toukokuulle saakka pitkän talven ja kylmän kevään
seurauksena.
Olen metsätalousinsinööriopiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tällä
hetkellä toimin työharjoittelijana Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksessä. Aiempi
kokemus Metsänhoitoyhdistyksen työtehtävistä löytyy Keski-Suomen alueelta,
jolloin toimin pääasiallisesti
istutus- ja raivaustyötehtävissä. Tein myös leimikoitten ja raivaustyömaitten
nauhoitusta ja metsänsuunnittelua. Minulle sattui onni
päästä näkemään monimuotoisuutta lisäävää työtä
näinkin erikoisessa muodossa, kuin kulotus. Samalla sain arvokasta tietoa
kulotuksen
vaikuttavuudesta metsänhoitoon.
Tänä päivänä metsänomistajat ovat hyvin suopuisia metsähyvinvoinnin
edistämiseen ja metsän
monimuotoisuuden
säilyttämiseen. Suurin osa
metsänomistajista ajattelee
asiaa siltä kantilta, että metsistämme löytyy muitakin
arvoja kuin taloudellinen
arvo. Nykyajan ihmiselle
on tärkeää erilaiset virkistymismahdollisuudet, metsien monimuotoisuus, sekä
metsämarjojen, riistan ja
sienien hyödyntäminen.

Kulotusta on tehty aiemmin yhtenä uudistamisen
keinona, tällöin kulotettavasta alueesta palaa kaikki kilpaileva puusto, jolloin
uusi taimikko tulee kasvamaan paremmin. Lisäksi
maassa olevien ravinteiden
kierto nopeutuu. Metsien kulottaminen tuottaa
pieneliöille laho- ja nokipuuta, joka synnyttää
eliöstölle mahdollisimman
monimuotoisen kasvualueen.
Muhoksella sain kuulla
kulottamisen jääneen vuosien saatossa vähäisemmäksi.
Kylmälänkylällä kulotetun
alueen metsänomistaja Jari
Haapasalo kertoi, että hänelle ei ole kulotuksesta välitöntä hyötyä. Haapasalon
mielestä tärkeää tässä on
ajatella metsien monimuotoisuuden edistämisen hyötyä sekä ryhmäsertifikaatin
toteutumista. Tällöin tästä hyötyvät kaikki muutkin
metsänhoitoyhdistyksen jäsenet.
Metsänomistajalla
on
kulotettaessa suurin päätäntävalta asiasta. Metsänhoitoyhdistyksen
on
tarkoitus opastaa ja neuvoa
tarpeellisissa asioissa kulotukseen liittyen. Metsän-

Tuli tekee tehtäväänsä ja nokipuuta syntyy.

Parin tunnin jälkeen tuli hiipuu, jättöpuuryhmän poltto onnistui odotetunlaisesti.
hoitoyhdistys
kannustaa
kulottamiseen. Kulottamisen valmistelu aloitettiin
jo vuosi sitten kasaamalla
polttokelpoisia hakkuutähteitä kulotusalueen ympäristöstä
kulotettavalle
alueelle. Juuri ennen polttoa aloitimme hyvissä ajoin
toimistolla hoitamaan kulotuksen ensitoimenpiteitä.

Tulentekoilmoitus toimitettiin pelastuslaitokselle,
sekä toimenpiteestä täytyi
tehdä suojelusuunnitelma.
Suojelusuunnitelman tarkoituksena on analysoida
kulotukseen liittyvät riskit
ja minimoida ne. Asianmukaiset toimenpiteet suoritettiin huolella ja harkittiin
tarkkaan.

Sytytys käynnissä.

Paikan päällä kulotuksessa toimimme Haapasalolle apuvoimina ja
valvoimme kulotuksen etenemistä. Tärkeää kulotuksessa oli pitää huoli, että
tuli pysyy halutulla alueella. Liian laajalle levinneen
kulotuksen hallinta on vaikeaa, joka aiheuttaisi metsäpalovaaran. Tarkoituksena

tässä oli saada aikaan onnistunut kulotus, mikä onnistuikin vallan mainiosti.

Tommi Puranen
metsätalousinsinööriharjoittelija
Metsänhoitoyhdistys
Muhos
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Ojalinjat kun pitää
kuitenkin avata ja pelkiltä
ojalinjoilta kertyvä puumäärä on
pieni, eikä sen korjuu ole
taloudellisesti kannattavaa.

Kunnostusojitus
Metsänhoitoyhdistyksien työlajina
Kunnostusojitus tulee ajankohtaiseksi suorittaa suometsässä kun huomataan että ojat
ovat tukkeutuneet ja puustossa on nähtävissä selvä kasvun taantuminen. Keskimäärin ojat pysyvät kunnossa noin 20 vuoden
ajan. Aiemmin ojitushankkeita suunnitteli
ja toteutti lähinnä metsäkeskus, mutta tänä
päivänä palvelua tarjoavat lähes kaikki metsäalan toimijat. Tänä päivänä kunnostusojituksesta on tullut merkittävä työlaji myös
Metsänhoitoyhdistyksille ja kuten järkevintä onkin, se tehdään samalla kertaa muiden
suometsin hoitotöiden yhteydessä.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Soiden ojituksien ansiosta
yhä useammin tämän päivän
harvennushakkuukohde sijaitsee turvemaalla, eli juuri
ojitusalueella. Tästä voidaan
helposti päätellä että paljon
negatiivistakin julkisuutta
saaneet 70- ja 80- luvun laajat metsäojitukset eivät ole
olleet kokonaan hukkainvestointeja.
Tosin on myönnettävä että ojituksia on tehty sellaisillekin soille joiden

ravinteisuus ei riitä puuntuottamiseen. Näillä karuilla soilla puuston kasvu ei ole
yltänyt toivotulle tasolle ja
ojituksesta ei ole saatu merkittävää taloudellista hyötyä. Mutta ravinteikkaimmat
ojitetut suot, kuten korvet ja
osa rämeistä tuottavat puuta lujasti. Puuston vuotuinen
kasvu siellä on moninkertaisesti parempaa kuin kuivilla
kangasmailla. Tämä yllättää
usein niin metsänomistajat,
kuin metsäammattilaisetkin
maastokäynnin yhteydessä.
Ojitusalueiden
puutavaran korjuu on haastavaa

ja kallista juuri hankalien
korjuuolojen vuoksi. Usein
kohteet sijaitsevat huonojen kulkuyhteyksien takana,
eikä suometsiin laaditut harvennusleimikot juuri kiinnosta pystykauppaostajia.
Suometsien puunkorjuu kun
on mahdollista vain maan
ollessa jäässä ja talviteiden
jäädyttäminen ei lauhoina
talvina oikein tahdo onnistua.
Kunnostusojituksien yhteydessä
rakennettavat
piennartasanteet
parantavat kulkuyhteyksiä merkittävästi suometsiin ja
niitä kannattaa kyllä rakentaa. Piennartasanteiden peruskuivuuden
ansiosta
talvihakkuukohteille päästään paljon aikaisemmin
kuin perinteiset soiden yli
kulkevat talvitienpohjat.
Suunniteltaessa harvennushakkuita suometsiin, on
ehdottomasti kiinnitettävä
huomiota vesitalouteen eli
on tarkasteltava ojien kunto.
Onhan järjetöntä harventaa
metsää jos puusto on hukkumaisillaan veteen.
Työt suometsissä kannattaakin organisoida järkevästi siten, että kaikki osa-alueet
tulee hoidettua kerralla kun-

toon ja nimenomaan oikeassa järjestyksessä.
Oikea työjärjestys suometsissä on ensiarvoisen tärkeää, sillä kunnostusojitus
on hankala toteuttaa alueelle jossa harvennushakkuutyöt on jo ehditty toteuttaa.
Ojalinjat kun pitää kuitenkin
avata ja pelkiltä ojalinjoilta
kertyvä puumäärä on pieni,
eikä sen korjuu ole taloudellisesti kannattavaa.
Ja sama pätee myöskin
toisin päin. Ei ole järkevää
avata pelkkiä ojalinjoja ja
kaivaa ojat, jos harvennushakkuita ei tehdä samalla
kertaa. Myöhemmin toteutettaessa harvennushakkuita
ovat uudet syvät ojat hankaloittamassa koneiden liikkumista ja ojilla on vaarana
tukkeutua, kun niiden yli
joudutaan kulkemaan.
Kunnostusojitukseen on mahdollista saada myös Kemera-tukea,
joka on tällä hetkellä 60
%
kokonaiskustannuksista ojitettavan alueen ollessa
vähintään 5 hehtaaria. Rahoitettavan hankkeen minimikoko on 2 hehtaaria.
Tällaiselle pienelle hankkeelle Kemera-tukea saa 30
% kokonaiskustannuksista.

Kemera-tuen yhtenä ehtona
on että kunnostusojitettavan
alueen metsänhoitotyöt on
tehty ennen ojituksen toteutusta. Jotta puusto täyttäisi
kunnostusojituskelpoisuuden, tulee kunnostusojitettavan alueen puustossa näkyä
selvä aiempien ojituksien aikaansaama kasvun lisäys.
Vuotuisen kasvun tulee olla
vähintään 1,5 m3/ha. Tästä
heikommille kohteille ei Kemera-tukea myönnetä, eikä
niiden kunnostusojittaminen
ole muutenkaan järkevää.
Kunnostusojituksen yhteydessä on huolehdittava
metsätalouden vesiensuojelusta.
Jokaisesta suunnitelmahankkeesta on laadittava
erillinen vesiensuojelusuunnitelma, josta tulee ilmetä
kaikki suunnitellut vesiensuojelurakenteet ja niiden
mitoitukset. Kunnostusojitushankkeen yhtenä rahoituksen edellytyksenä on
että ojituksesta on laadittu ilmoitus ELY-keskuksen
metsäojakortistoon.
Metsänhoitoyhdistykset ja ELYkeskus ovat sopineetkin
ilmoitusmenettelyn kunnostusojituksista ja yhteistyö on
ollut mielestäni erittäin toi-

mivaa.
Vesiensuojeluasioiden
hallinta vaatii ennen kaikkea koneurakoitsijoilta runsaasti ammattitaitoa, koska
urakoitsijat
toteuttavat
hankkeiden kaivutyöt. Suorittamalla vesiensuojelutyöt
huolellisesti turvataan vesistöjen hyvä tila myös tulevaisuudessa ja turvataan
mahdollisuus metsätalouden harjoittamiseen turvemailla.
Mielestäni
kunnostusojitus soveltuu Metsänhoitoyhdistysten
palveluvalikoimaan erittäin
hyvin, koska tehdäänhän
suometsissä Metsänhoitoyhdistysten toimesta muitakin hoitotöitä. Suorittamalla
koko suometsänhoito saman toimijan toteuttamana,
saadaan hankkeet valmiiksi
kohtuullisen ripeästi ja suometsät kerralla tuottavaan
kuntoon. Hankkeita kannattaa toteuttaa useamman tilan
yhteishankkeina, tosin liian
isoiksi hankkeita ei kannata
kasvattaa. Tällaisten isojen
ja paljon osakastiloja sisältävien hankkeiden toteuttaminen on hidasta ja prosessi voi
venyä turhan pitkäksi.
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sahateollisuuden vastuulla
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Eduskunnan Talousvaliokunnan päätösehdotuksessa, joka hyväksyttiin Eduskunnan
täysistunnossa 31.5.2017, mainitaan seuraavaa: ”Puun ensi asteen jalostuksen keskeinen
ongelma on sivutuotteiden heikko kysyntä,
mikä ilmenee erityisesti sahateollisuuden
puru- ja kuorivuorina.

Pyörän pyörityksen voittaja Ylisiurua Antero.

Hakkuunäytös Yli-Iiissä 14.6.
Metsänhoitoyhdistys
YliIi järjesti mukavan aurinkoisen metsällisen päivän
kirkonkylältä n. 5 km Leuvalle päin Kortin tien varressa 14.6.2017. Ohjelmassa
oli hakkuunäytöksen lisäksi totisia mutta leikkimielisiä
kilpailuja joista kottikärryn
pyörän pyörityksen metsätietä pitkin voitti loistavalla
suorituksella melko ylivoimaisesti Antero Ylisiurua.
Pyörä pyöri pystyssä tietä pitkin uskomattomat n.
60 metriä! Mainittakoon että
itse jäin n. 15 metriin…
Pikkutukkipuitten pinon
tilavuuden arvioi kaikkein
tarkimmin Janne Paakkola,
oikea määrä oli 3,318 kiintoa/m3. Yli-Iin Mhyn toiminnanjohtaja Mikko Mäkelä
toimi molempien kilpailupisteitten toimitsijana ja ylituomarina.
Tilaisuus kesti klo 11-15 ja
koko ajan oli nokipannukahvia tarjolla, lisäksi paistettiin
makkaraa ja syötiin nisuleetaa joko kahvin tai mehun

huuhtelemana.
Päävastuu
huoltopisteen toiminnasta
oli allekirjoittaneella. Keli oli
mitä mainioin, joku sanoikin
että parempaa ei voisi edes
toivoa, etenkin kun sääskiä
eli itikoita ei vielä juuri ollut. Tulipaikan viereisestä
rommakosta vettä sammutushätävaraksi kantaessani
tein havainnon että sääsken
toukkia on pilvin pimein,
ennakoin siis että piakkoin
saamme ”nauttia” runsaasta
siipiveikkojen ininästä ja lähentelystä!
Pääjuttu eli hakkuukoneen toiminnan seuraaminen
tietenkin kiinnosti paikalle tulleita ihmisiä kovasti.
Väkeä päivän mittaan kävi
hyvin, arviolta 100 ihmistä. Hakkuuketju oli Turtiset
Oy:n ja koneina moto HR46
ja ajokoneena FR 28, molemmat Sampo-Rosenlewin tuotantoa. Sampo-Rosenlewin
edustaja Petter Sirkkakin
oli päivään tyytyväinen, koneet ja työ oli vakuuttavaa
ja uusia konetilauksia taisi

eilen tulla! Hakkuukohteena oli ensiharvennusikäinen
metsä jossa oli jonkin verran männikön alle jäänyttä
alikasvosta. Juuri tällaisessa
ja jopa reilusti tiheämmässä
metsässä Sampo-Rosenlewin
moto Turtisten osaavissa käsissä pystyi ja pystyy näyttämään että hakkuujälki on
hyvä ja tuotosta ainespuuja energiapuupinoina tien
varteen tulee. Kyseisen moton vahvuuksina ovat juuri
harvennuksille sopivat pienempi koko, painon keveys
(turvemailla erityisen hyvä
ominaisuus!), hakkuupään
monikäyttöisyys eli voi tehdä tukit ja kuidut määrämittaisina ja välillä napsia
useita pienempiä alikasvospuita kerrallaan kokopuuna.
Korostan vielä että jokaisen
pienen kokopuun katkaisun
välillä ei tarvi puuta jättää
ajouran varteen vaan motokuski pystyy napsimaan niitä peräkkäin useita ja sitten
nippu puita vaan laitetaan
odottamaan ajokoneen tuloa. Metsänomistajan kannalta näin hoidettu metsä
on hyvässä kasvukunnossa,
se miellyttää silmää kunhan
vaan vältetään liiallinen
pienten kuusten ns. siivoaminen koska ne ovat riistalle ja muulle metsän kansalle
tärkeitä suoja – ja pesäpuita. Puukertymäkin nousee
jonkin verran koska energiapuukin korjataan talteen.
Nuorten metsien harvennushakkuu ja taimikonhoidot
ovat parasta mitä metsällesi
voit tehdä, ne kannattaa hoitaa ajoissa vaikka puun hinta ei aina huipussaan voi olla.

Hyvää kesää kaikille!
terveisin

Jari Kuukasjärvi,
metsäasiantuntija
Mhy Yli-Ii,
puh 044 017 0161.

Nykyisellä hintatasolla ja
käyttömäärillä käyttökohteita ei ole riittävästi. Tähän vaikuttaa osaltaan myös
metsähakkeen tuotantotuki, joka on omiaan aiheuttamaan markkinahäiriöitä.
Metsähakkeen polton ensisijainen ohjauskeino on
päästökauppa, joka oikein
toimiessaan poistaisi tarpeen
erilliselle metsähakkeen tuelle. Kehittyvä biotuoteteollisuus voi osaltaan helpottaa
sahateollisuuden ongelmia,
ja erityisesti tukipolitiikan
teknologianeutraliteetti on
tältä kannalta ratkaisevaa.
Talousvaliokunta painottaa,

että kiertotalouden näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, etteivät sahateollisuuden
sivuvirrat päädy jätteeksi
vaan tulevat hyödynnetyiksi
esimerkiksi lämmön ja sähkön sekä liikenteen biopolttoaineiden
tuotannossa”.
Tämähän vaikuttaa hyvältä sahurin kannalta vaikka kysymyksessä on vasta
ehdotus. On tietysti hyvä,
että ongelmaan on havahduttu, mutta minkäänlaista toimenpide-esitystä ei ole
julkistettu.
Puukauppa on käynyt
alkuvuodesta hyvin, mutta huhtikuulle tultaessa os-

tomäärät laskivat edellisen
vuoden tasolle varsinkin
Pohjois-Suomessa. Kuluvana vuonna mäntysahoilla on
tehty tappiota ja kuusisahat
ovat puolestaan nollan tuntumassa, mutta tukin kantohinta pitää huolen, ettei
kannattavuus pääse nousemaan.
Metsänomistajilla tulisi olla mahdollisuus
harjoittaa kannattavaa metsätaloutta, mutta kannattavuuden ei tule olla yksin
sahateollisuuden vastuulla.

Hannu Virranniemi
Pölkky Metsä Oy
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• Metsäkoneurakointi
• Maarakennusurakointi, purkutyöt,
iskuvasarointi, vesakonmurskaus.
• Maarakennus tela -pyoräalustaiset

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

kaivinkoneet, hankintahakkuut.

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Peeaa Oy Pasi Perätalo

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

TURTI-SET OY
• Harvennushakkuut ja
ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Kaivinkonetyöt
• Ym. alaan kuuluvat työt
• Maton- ja poppanan kuteet
• LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun
ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit
Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

Kun haluat muuttaa maisemaa!
Metsäkoneurakointi

Hirsityöt ammattitaidolla

Perttunen Oy
Oulu

www.metsaperttunen.fi

Yli-Ii

NAISTEN METSÄPÄIVÄT
KALAJOELLA 22.–23.9.2017
Perjantai 22.9.2017
10.30

Ilmoittautuminen,
Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy
11.00
Lounas
12.00
Metsäpäivien avaus ja
metsätalouden ajantasa.
Johtaja Juha Rautakoski, Mhy Pyhä-Kala ry
12.30
Nainen ja metsä
(alustaja vielä varmistamatta)
13.00
Laulu (Heikki Rahko) ja tauko.
13.15
Metsän monet värit
Tohtori Jyrki Hytönen, Luonnonvarakeskus
14.00
Iltapäiväkahvi.
14.30
Metsälle terveydenhoitoa ja kasvua.
Mti Samuli Kallio, Yara Suomi
15.15
Tauko.
15.30
Metsästä apua elämän vuoristorataan.
Projektipäällikkö Leena Sikkilä, Tietometsä
16.15
Päiväohjelma päättyy.
16.30 – 18.00 Esittelyä ja neuvontaa
-naisten pukeutumista, pukeutumisneuvontaa, värivalintaa, kosmetiikkaa, koruja,
metsän työkalut, turvavarusteet ym.
Kaarnatuulen lauluja
18.00
Buffet-iltapala.
(Sauna ja uinti kylpylässä omaan tahtiin ja laskuun)

Hirsitalot, hirsihuvilat,
mökit ja aitat
Grillikodat ja katokset
Hirsiladot, hirsisaunat
Tukkien sahaus/sorvaus ja
puutavaran höyläys

Aimo Toppi
Olavi Tuomela
Ilpo Tuomela

040 726 7109
0400 175 186
040 582 8134

Lauantai 23.9.2017
9.00
9.30
10.15
10.45
11.30
11.45
12.30
12.45
13.15
13.30

Puun kulku metsästä sahalle ja
maailmalle.
Hankintaesimies Markus Vuollet, Junnikkala Oy
Uusi metsälaki ja vaihtoehtoinen
metsänhoito.
Johtaja Juha Rautakoski, mhy.
Kahvi Aaltosalissa
Metsät ja ympäristö.
Aluepäällikkö Heikki Rahko,
MTK metsäryhmä.
Laulu (Heikki Rahko) ja tauko.
Miksi
sinun
kannattaa
Miksi
Miksi
sinun
sinun
kannattaa
kannattaa
Uuden metsän synty.
teettää
harvennus
teettää
teettää
harvennus
harvennus
Toiminnanjohtaja Jaana Karvonen,
Sampo-Rosenlewin
Mhy Haapavesi-Kärsämäki
Sampo-Rosenlewin
Sampo-Rosenlewin
metsäkoneilla?
Miksi
sinun kannattaa
Tauko
metsäkoneilla?
metsäkoneilla?
Miksi sinun
kannattaa
teettää
harvennus
Teatteriesitys.
teettää harvennus
Sampo-Rosenlewin
Metsäpäivien päätös ja palaute. (Leena Sikkilä)
Sampo-Rosenlewin
metsäkoneilla?
Lounas
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33
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METSÄNOMISTAJA!
METSÄNOMISTAJA!

metsäkoneilla?

Metsäkoneurakointi
puutavarahakkuut ja
lähikuljetus
Tonttien jyrsinnät

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki
Puh. 040 582 8134

YLIVOIMAA
YLIVOIMAA
YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN
HARVENNUKSEEN
HARVENNUKSEEN
YLIVOIMAA
YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN
HARVENNUKSEEN

Harvennuksen
laatu
tehdään
oikealla
puuvalinnalla
Harvennuksen
Harvennuksen
laatu
laatu
tehdään
tehdään
oikealla
oikealla
puuvalinnalla
puuvalinnalla
Sopivan,
ketterän
koneen
avulla
puuvalinta
harvennuksessa
Sopivan,
Sopivan,
ketterän
ketterän
koneen
koneen
avulla
avulla
puuvalinta
puuvalinta
harvennuksessa
harvennuksessa
voidaan
tehdä
parhaiden
puiden
hyväksi.
voidaan
voidaan
tehdä
tehdä
parhaiden
parhaiden
puiden
puiden
hyväksi.
hyväksi.

Harvennuksen
laatu
tehdään
oikealla
puuvalinnalla
Terveet
jajaehjät
puut
tuottavat
paremmin
Terveet
Terveet
ehjät
jatehdään
ehjät
puut
puut
tuottavat
tuottavat
paremmin
paremmin
Harvennuksen
laatu
oikealla
puuvalinnalla
Sopivan,
ketterän
koneen
avulla
puuvalinta
harvennuksessa
Jäävä puusto
säilyy
ehjänä
kun harvennuksen
työkalut
Jäävä
Jäävä
puusto
puusto
säilyy
säilyy
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Iin Tukkilaiskisat
Unelmat liikkeelle Suomi100 teemahanke
#unelmatliikkeelle #suomi100 #yhdessä

pe 30.6.2017 Raasakkakoski
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset. Puffetti.
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s. Koskenlaskun harjoitukset.
la 1.7.2017 Raasakkakoski
klo 13.00 Taikuri Alfrendon TaikaShow
klo 13.15 Rullaus kilpailu
klo 13.30 Samba-ryhmä esiintyy
klo 14.00 Kisojen suojelijan puheenvuoro
klo 14.15 Sauvonnan kilpailu
klo 15.15 Ohjelmaa
Kanadalais-maltalais-suomalainen koomikko Peter Sapiano
Yhteislauluja Iin Laulupelimannien johdolla
Taikuri Alfrendon TaikaShow
Samba-ryhmä esiintyy
klo 16.15 Koskenlaskun kilpailu
klo 18.00 Palkintojen jako
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Olutteltta, Stora Enso,
Kasvomaalausta, Mönkijä-ajalua, Pomppulinna, Arpajaiset,
Pikkupuuntekokisat, Tikkakisat, Taikuri Alfrendon taikakoulu
ym. ohjelmaa koko perheelle!
SUOMI100-JUHLAVUODEN KUNNIAKSI
IIN TUKKILAISKISAT SINULLE TARJOAA
KAUPPAKESKUS KÄRKKÄINEN. Vapaa pääsy!

La 1.7.2017 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Solistina Merja Juutinen
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Olutteltta.
Tanssilippu 10€.
Lisätietoja:
Marko Jussila pj. Iin Urheilijat p. 040 708 8192
Riitta Räinä, Ii-instituutti p. 050 3950 305
Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524
Yhteistyössä: Ii-instituutti liikelaitos/tapahtumat, Iin Urheilijat ry,
PVO-Vesivoima Oy, Kauppakeskus Kärkkäinen, Iin Metsätyö Oy,
Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy, Stora Enso,
Jätehuolto Paakkola Oy ym.
Tervetuloa! www.kuningasjatka.fi

BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 1.7.2017
MATKAN SINULLE TARJOAA IIN URHEILIJAT RY
REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)
Iin torin lähtöajat: 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30
Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30
Lisätietoa p. 040 708 8192
Iin Energia Oy

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy IIN METSÄTYÖ OY

20

MetsäSanoma 1/2017

Metsän historiaa
Sahan perustaminen ja omistajat

Koitelin sahan aika
Sahaustoiminta alkoi vilkastua Suomessa
1700-luvun jälkipuoliskolla osana ajan talouselämän yleistä kehitystä. Kiiminkijoen
talousalueella heräsi ajatuksia sahaustoiminnan käynnistämisestä, ja 1770-luvun lopulla
joukko paikallisia yrityshenkisiä ihmisiä jätti
viranomaisille anomuksen vesisahan perustamisesta Koiteliin. Tässä yhteydessä tulivat
selvitettäväksi myös maanomistussuhteet
Koitelin alueella.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Kuten edellä on todettu,
Koitelin
alue
oli
pitkään ymmärretty yhteiseksi nautinta-alueeksi. Isojako toimitettiin Kiimingissä
1700-luvun lopulla samoihin aikoihin kuin Koitelin
sahaa oltiin perustamassa.
Isojaossa yhtenä järjesteltävänä asiana jaettiin mm.
vanhoja yhteisalueita kruunun, muiden yhteisöjen ja
yksityisten maiksi. Tällöin
alueen
maanomistussuhteet vakiintuivat rajojensa
puolesta nykyisen kaltaisiksi. Karkeasti hahmoteltuna
Myllysaaren keskiosa, varsinainen Koitelinsaari ja sen
ympärillä olevat pienet saaret sekä näiden eteläpuolinen rantamaa määriteltiin
Koitelin sahan alueeksi.
Maanomistuksellisesti alueet tulivat periaatteessa Ylikylän Laurilan tilan haltuun,
mutta sahalaitoksella oli niihin käyttöoikeus. Koitelin
alueen yläjuoksun puoleiset rantamaat, Tulisaari, osa
Myllysaaresta ja yläjuoksun
pienet saaret jaettiin muille Ylikylän ja Huttukylän taloille.
Sahojen ja myllyjen juridinen asema oli määritelty
1700-luvun laeissa tavalla,
joka antoi myöhemmin aihetta ristikkäisiin tulkintoihin. Pykälien valossa ei ollut
itsestään selvää, kuka loppujen lopuksi omisti maan, joka
oli määritelty sahan alueeksi. Alusta asti Koitelin sahaa,
kuten muitakin vastaavia laitoksia tuohon aikaan, käsiteltiin käytännössä monella
tavoin itsenäiseen maatilaan
verrattavana
yksikkönä.
Maanomistuskysymyksestä tehtiin oikeudellinen selvitys
1970-luvulla.
Sen
mukaan sahan omistajista
oli tullut sahan toiminnan
myötä myös alueen maanomistajia.

Seitsemän vuoden
odottelu palkittiin
Vuonna 1777 kihlakunnantuomari Johan Polviander,
raatimies Johan Niska, kauppias Carl Fredric Engman
sekä talolliset Bengt (Pentti) Paso ja Matts (Matti) Laurila – viimeksi mainittu
myös maanomistajan roolissa – anoivat lupaa perustaa
hienoteräinen saha Koitelinkoskeen. Sahan vesiratas
ei kuitenkaan alkanut pyöriä, ennen kuin byrokratian
rattaat olivat tehneet omat
pyörähdyksensä. Lain edellyttämä kihlakunnankatselmus, jossa selvitettiin sahan
yleisiä perustamisedellytyksiä, pidettiin jo saman vuoden heinäkuussa. Arvio oli
myönteinen. Oulun läänin
maaherra antoi oman perustamispäätöksensä vasta
puolentoista vuoden kuluttua v. 1779. Sen jälkeen asia
viivästyi erään oululaisen
sahanomistajan tekemän valituksen takia. Ilmeisesti kilpailijaa pelännyt kollega
väitti, että Koitelinkoskessa
ei olisi kaikkina kesinä tarpeeksi vettä sahan toimintaa
varten. Syksyllä 1783 Koitelissa pidettiin vielä uusi
kihlakunnankatselmus. Seuraavan vuoden syyskuussa
Kuninkaallinen kauppa- ja
kamarikollegio vahvisti lopullisesti Koitelin vesisahan
perustamispäätöksen. Sahan
rakentaminen saattoi nyt alkaa yli seitsemän vuoden
odottelun jälkeen.

Sahan
omistajavaihdokset
Koitelin sahan omistussuhteet muuttuivat vielä useaan
otteeseen. Pääomistajia olivat
yleensä oululaiset kauppiaat,
aluksi em. C. F. Engman, jonka hallussa oli 1800-luvun
taitteessa ¾ laitoksesta. Perustajajäsenen, raatimies Niskan, jälkeläiset, jotka lähtivät
kauppiasuralle, hankkivat

1800-luvun alussa enemmistön sahan omistusosuuksista.
Samoihin aikoihin paikalliset
talonpojat luopuivat omista osuuksistaan. Sen jälkeen
1830-luvulla kauppias Fredric Wacklin tuli pääomistajaksi, ja hänen ohjauksessaan
saha pysyi 1850-luvun alkuun asti. Niskan kauppiasperhe omisti Koitelin sahan
sen jälkeen taas muutaman
vuoden ajan, kunnes 1860-luvun kuluessa saha siirtyi kokonaisuudessaan oululaisen
kauppahuone S. W. Antmanin omistukseen. Kauppaneuvos J. G. Bergbom osti
sahan vuonna 1887 kauppahuone Ammanin vararikkopesältä.

Metsähallitus
omistajaksi 1995
Seuraavaksi omistajaksi tuli
1910-luvun kuluessa Ab
Uleå Oy, joka sulautui myöhemmin Kajaanin Puutavara
Oy:öön (vuodesta 1945 alkaen Kajaani Oy). Saha purettiin vuonna 1913, mutta
alueen omistussuhteet muuttuivat sen jälkeenkin. Oulu
Oy:n omistukseen Koitelin sahatila siirtyi 1950-luvun alussa. Oulu Oy yhdistyi
Veitsiluoto Oy:öön 1980-luvun alussa ja Veitsiluoto Oy
Enso-konserniin 1990-luvun
puolivälissä. Koitelin ydinaluetta koskeva viimeisin
merkittävä omistajanvaihdos
tapahtui samoihin aikoihin.
Vuoden 1995 lopulla pääosa
Koitelista eli Sahansaari, Pikkusaari, Myllysaaren keskiosa sekä kosken alajuoksun
puolen rantamaat siirtyivät
Metsähallituksen omistukseen. Myös Kiimingin kunta hankki osuuden Koitelin
pohjoispuolen rantamaihin
sekä lisäksi Tulisaaren kokonaisuudessaan.

Vanhan ajan
hienoteräinen vesisaha
Saha pystytettiin Koitelinsaaren alaosaan sen pohjoisrannalle. Veden läheisyys
oli välttämätön, koska sahan
käyttövoima saatiin vesirattaan välityksellä. Saharakennus oli kaksikerroksinen ja
hirsistä tehty. Mitoiltaan se
oli varsin vaikuttava: korkeus 18 ja ¼ kyynärää (noin 11
metriä), leveys neljänneskyynärää vaille saman verran ja
pituus 36 kyynärää (lähes 22
metriä). Koitelinsaareen, jota
pian alettiin kutsua myös
Sahansaareksi, rakennettiin

suuri asuinrakennus, joka
oli tarkoitettu työnjohtajan ja
työntekijöiden majapaikaksi. Myös paja rakennettiin.
Myöhemmin Sahansaaren
eteläkärkeen
pystytettiin
makasiinirakennus valmiin
sahatavaran varastointia varten. Etelärannan ns. varastoalueelle rakennettiin sahan
konttori, joka toimi samalla
asuinrakennuksena sekä navetta, talli ja toinen paja. Koitelin saha alkoi muistuttaa
tilaa. Se oli kuitenkin poikkeuksellinen naapuritiloihin
verrattuna, koska karjanhoito tai muut maataloustyöt
olivat sivutoimia ja sahaus
päätoimi. Sahaustoiminnan
päätyttyä 1900-luvun alussa
sahan alueesta muodostettiin
varsinainen tila.
Saharakennuksen alakerrassa oli vesirattaan lisäksi
kaksi ratasvetoista sirkkeliä
halkojen sahaamista varten
sekä viilakamari, jossa huollettiin sahanterät. Terien teroittaminen ja hampaiden
asennon korjaaminen oli
usein toistuvaa puuhaa, sillä 1700-luvun metallinjalostustaidolla ei saatu vielä
aikaiseksi kestäviä sahanteriä. Yläkerrassa oli varsinainen saha. Koitelin sahalaitos
oli kaksiraaminen, eli siellä
oli kaksi liikkuvaa kehystä,
joihin sahaterät oli kiinnitetty. Kiertokangen välityksellä
raamit terineen oli kytketty suoraan vesirattaan akseliin, joten raamit liikkuivat
samaan tahtiin kuin ratas
pyöri. Halkaisijaltaan puolitoistametrinen vesiratas pyöri kohtalaisen verkkaiseen
tahtiin, ehkä keskimäärin
50 kierrosta minuutissa. Sahausnopeudeksi tuli silloin
yksi tukki tunnissa raamia
kohden tai hieman enemmän
terien kunnon mukaan. Alakerran sirkkelit kytkettiin vesirattaaseen vain tarvittaessa
painamalla sirkkelin akselin ratas kiinni vesipyörään.
Näin myös sirkkelin terän
pyörähdysnopeus oli sama
kuin vesirattaan.
Vesirattaan kautta saatu käyttövoima oli varsinkin
vähän veden aikaan melko
vähäistä. Sahaamisen aiheuttama vastus hidasti sahausnopeutta entisestään. Ainoa
keino kiihdyttää vauhtia oli
irrottaa tilapäisesti terät tukista. Tämä voitiin tehdä tietyn koneiston avulla: sahuri
veti narusta, jolloin raami ja
sahanterät nousivat ylöspäin
ja irti sahattavasta tukista.

Kun vesiratas sai lisää vauhtia, terät laskettiin taas kiinni
puuhun. Voimansiirtotekniikan kehittyessä 1800-luvun
puolelle siirryttäessä paranivat Koitelissakin sahaustulokset. Otettiin käyttöön
ns. tähtipyörä, joka mahdollisti moninkertaisen sahausnopeuden
aikaisempaan
verrattuna.
Vesiratasta käytettiin hyväksi, kun hinattiin tukkeja yläkertaan sahattavaksi.
Sahan alkuaikoina tukki yksinkertaisesti
kiinnitettiin
kettinkiin ja kettingin toinen
pää taljan kautta vesirattaan
akseliin. Kun sahausnopeus
oli melko vaatimaton, tällainen tukkien yksittäiskäsittely
ei juuri hidastanut toimintaa. Kun voimansiirtolaitteet
olivat pääosin puisia, voitelemiseen oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Koneiston
osia, joissa puu hankasi puuta vasten, oli säännöllisesti ja usein voideltava tervalla
ja talilla, tai muuten oli vaara, että kitka kuumensi puuta
liikaa ja saattoi syttyä tulipalo. Sahalaitoksissa, joissa
oli muutenkin aina runsaasti kuivaa puuta, sahanpuruja ja puupölyä, tulipalon
uhka oli jatkuvasti olemassa.
Työntekijöille tähdennettiin
huolellisuutta. Kaikista varotoimista huolimatta lähes
kaikki Suomen sahat ovat palaneet, monet useita kertoja.

Sahan palo ja
modernisointi
Koitelin saha paloi ensimmäisen kerran muutaman
toimintavuoden
jälkeen.
Palo syttyi työntekijöiden
välisen riidan seurauksena.
Vaikka vieressä oli vettä rajattomasti, sammutuskaluston alkeellisuuden ja sahan
suuren paloalttiuden takia
mitään ei ollut tehtävissä.
Sammuttajien tavoitteena oli
estää palon leviäminen muihin rakennuksiin ja valmiiseen sahatavaraan, joka oli
lähistöllä varastoituna. Uusi
saha pystytettiin pian palon jälkeen, nyt hirsisen sijasta lautarakenteisena, koska
näitä oman talon tuotteita oli helpoimmin ja halvimmalla saatavissa. Palo oli
raskas taloudellinen isku, sillä vakuutukset olivat vielä
1700-luvulla enimmäkseen
tuntemattomia. Onneksi sa-
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TIENVARSIEN NIITOT JA
VESAKONRAIVAUKSET
Konetyöt Mikko Lötjönen
Puh. 040 823 9266
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Metsäpalveluita
metsänhoitoyhdistyksestäsi
Tarjontavalikoima
on kattavaa

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Puunkorjuupalvelut,
myös piha- ja tonttihakkuut
han kauppiasosakkailla oli
riittävästi varoja toiminnan
uudelleen käynnistämiseen.
Suuri vesiratas olisi tasannut sahan käyntiä ja lisännyt sahauksen voimaa.
Vanhanmallisissa sahoissa
vesirattaan kokoa rajoitti se,
että halkaisijan suurentuessa akselin pyörähdysnopeus
väheni. Niin kauan kuin raamien iskunopeus oli yksinkertaisen kiertokangen takia
sama kuin rattaalla, rattaan
kokoa ei ollut järkevää kasvattaa määrättömästi, koska
sahausnopeus olisi samalla pienentynyt. Kovin pieni ratas taas ei olisi jaksanut
liikuttaa raameja, vaikka teoreettinen kierrosnopeus olisi
ollut suurempi. Ongelmaan
saatiin 1800-luvun puolella
ratkaisu erilaisista välitysrakennelmista.
Vesirattaan akselin toiseen päähän oli kiinnitetty
tähtipyörä, jonka hampaat
tarttuivat kiekkoon, trillaan.
Se puolestaan pani pyörimään kampiakselin, johon
oli kiinnitetty saharaamit.
Tällaisella rakenteella kampiakselin kierrosnopeus ja
sitä kautta sahanterien iskunopeus saatiin paljon suuremmaksi kuin mihin tahtiin
vesiratas pyörähteli. Käynnin tasoittamiseksi kampiakseliin oli yleensä kiinnitetty
lisäksi vauhtipyörä. Myös
tukkien hinaus yläkertaan
sahattavaksi tehostui. Akselin yläkerroksen puoleisessa päässä oli jälleen kiekko,
joka siirsi liikkeen toiseen,
pienempään akseliin. Tämän ympärille kiertyi köysi
tai kettinki, jolla tukit kiskottiin ylös. Rakennetta käytettiin mahdollisesti myös tukin
syöttämiseen
sahattavaksi ja vetämiseen sahausalustoineen (pölkkyvaunu) pois
sahanteristä sahauksen päätyttyä.

Ajanmukainen jo
syntyessään
Koitelin saha oli jo syntyessään 1780-luvulla varsin ajanmukainen. Siinä oli
hollantilaiset
hienoteräi-

set raamit vanhanaikaisten
karkeitten sahanterien sijasta. Vielä 1700-luvun lopulla monissa sahalaitoksissa
ja pitkään sen jälkeen kotitarvesahauksessa käytettiin
karkeateräisiä sahoja, mutta
hienoteräiset yleistyivät vähitellen. Syy oli hyvin ymmärrettävä, kuten 1700-luvun
puolivälin talousoppinut Ulrik Rudenschöld asian muotoili:
”Laskelmat owat osoittaneet, että kun toltista kuuden kyynärän sahatukista
järeissä sahoissa saa wain
7½ tohtia lautoja, on sitäwastoin hienoilla terillä niistä
sahattu 9 ä 15 tohtia lautoja kummassakin tapauksessa 9 tuuman lewyisiä; ja kun
edelliset, laskettuna 3 hopeataalarin hintaisiksi parhaimmista ja raakkilaudoista
suhteellisesti huokeammiksi, eiwät nousseet enempään
kuin 14 taalariin hopearahaa, on jälkimmäiset myyty keskimäärin 22 taalarin 12
äyrin hinnasta, mikä tekee 8
taalarin 12 äyrin erotuksen,
joka on hukattu sahapuruihin ja raakkilautoihin, joita
tällöin tulee enemmän; tästä seuraa, että 6,818 ja 2/12
toltista sahatukkeja woidaan hienoilla terillä sahata yhtä paljon lautoja kuin
10,000 toltista Jareilla terillä,
mikä on lähes kolmannesta
enemmän. Jos nyt Suomessa
ja Ruotsissa wuosittain sahataan 100,000 tolttia sahatukkeja, mikä on todennäköistä,
niin on waltakunta wanhalla sahausmenetelmällä menettänyt 6½ tynnyriä kultaa
wuosittain, mutta kun tähän
lisätään wielä se huonompi
hinta, joka saadaan karkeasta
sahatusta tawarasta, katsoen
siihen, että sitä on waikeampi höylätä tasaiseksi, sekä se
wahingoittuminen, mikä johtuu kun lautoja rahdatessa
laahataan hiekassa, nousee
wahinko wielä suuremmaksi.”

Nils Meinander:
Vesisahan tarina

T:mi Jouko Siika-aho

0400 896 621
jouko_s@jippii.fi

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Puunmyyntisuunnitelma ja
leimikon hinta-arvio
Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja myynti
Omatoimisten hankintapuiden myynti ja
valtakirjakauppa
Taimikonhoito
Ojitussuunnitelmat
Suometsien hoito ja lannoitus
Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu
Luonnonhoitopalvelut,
lunastushinta-arviot
Taajamametsien hoito
Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt
Tila-arviot

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäsuunnitelmat
Metsäpäivät
Metsätyö- ja korjuunäytökset

Metsäojitukset
Mätästykset

Metsäveroillat

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

Metsäkoneurakoinnin
ammattitaidolla
suorittaa

Taimi- ja kylvösiementen myynti
Polttopuukauppa
Asiantuntijapalvelut ja lausunnot
Metsätilakauppaneuvonta ja
kiinteistönvälitys

Metsä Aalto Oy
Maalismaantie 1217
91210 Jakkukylä

Metsänomistajien koulutus
Nuorten metsäosaaminen

Teemu Aalto
Puh 0400 295268
Sp. info@metsa-aalto.fi

Metsänomistajien neuvonta ja
edunvalvonta

Jäsenlehdet
WWW.METSA-AALTO.FI

Metsien sertifiointi
Mete lakikohteet ja neuvonta

MetsäSanoma
METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys
Vastaava päätoimittaja
Timo Mikkola
Toimituskunta Eero Alaraasakka,
Mikko Mäkelä, Tapio Kylmänen, Anna Taskila,
Timo Mikkola, Mikko Harju, Juhani Heikkilä
Toimitustyö Timo Mikkola
Sivunvalmistus ja taitto
VKK-Media Oy / Katariina Niemitalo
Painopaikka Suomalainen
Kirjapaino Kajaani

Viranomaisilmoitukset
Veroilmoituksien laadinta
Metsäretket
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Metsänomistajat

Metsänomistajan
PEFC-vaatimuksia 2017 Lakisääteisiä vaatimuksia
noudatetaan (Kriteeri 1)
-

-

Metsätaloudessa noudatetaan voimassa olevaa metsä-,
ympäristö- ja työlainsäädäntöä.
Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus
ja selvitetään ympäristönäkökohdat (3)
Tulevista hakkuista tehdään metsänkäyttöilmoitus tai erityistapauksissa ympäristöselvitys.

Metsävaratietoa hyödynnetään
metsien hoidossa (4)
-

Yli 50 hehtaarin tilalla on oltava ajantasaiset tiedot metsävaroista, luontokohteista sekä hakkuu- ja hoitoehdotuksista. Vaatimuksen täyttää metsäsuunnitelma tai muu
metsävaratieto.

Puuston terveydestä huolehditaan (6)
-

Kesäaikaisissa hakkuissa toteutetaan juurikäävän torjunta
Puunkorjuussa vältetään kasvamaan jätettävien puiden
vahingoittumista

Energiapuuta korjataan kestävästi (7)
-

Uudistushakkuualalle jätetään osa kannoista ja havuista
korjaamatta.

Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti (8)
-

Suojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä toimitaan niin, ettei suojeluarvot heikkene

Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet
säilytetään (10)
-

Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään
metsätalouden toimenpiteissä (4)
-

Metsänuudistamisessa käytetään kotimaisia
puulajeja ja taimet eivät ole geenimuunneltuja
(15 ja 16)
Vesistöjen läheisyydessä
huolehditaan vesiensuojelusta (17)
-

Metsälain tarkoittamien elinympäristöjen lisäksi on otettava huomioon myös muita elinympäristöjä kuten suppia,
ojittamattomia korpia ja lehtipuuvaltaisia lehtoja

Suoluonnon monimuotoisuutta
ylläpidetään (11)
Luonnontilaisia soita ei uudisojiteta ja kunnostusojitusta
tehdään vain sellaisilla alueilla, joilla ojitus on lisännyt selvästi puuston kasvua.

Uhanalaisten lajien tunnetut
elinpaikat turvataan (12)
-

Vesistöjen ja lähteiden läheisyyteen jätetään vähintään
5-10 metriä leveä suojakaista, jota ei esimerkiksi muokata
tai lannoiteta eikä siltä poisteta pensaskerrosta.

Kunnostusojitus- ja mätästyskohteilla
huolehditaan vesiensuojelusta (18)
-

Tarkoituksenmukaiset vesiensuojelutoimenpiteet toteutetaan em. toimenpiteiden yhteydessä

Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä (19)
-

Metsätaloustoimenpiteissä otetaan huomioon tiedossa
olevat suojellut lajit ja uhanalaisten lajien lisääntymis- ja
elinpaikat

Lannoitusta, kemiallista kasvinsuojelua tai kantojen nostoa ei tehdä pohjavesialueilla

Kasvinsuojeluaineita käytetään
vastuullisesti (20)
Jokamiehenoikeudet turvataan (27)
-

-

Hakkuissa jätetään säästöpuita vähintään 10 kpl/hehtaari. Säästöpuut jätetään ensisijaisesti ryhmiin ja mielellään
elinympäristöjen läheisyyteen tai suojakaistoille.

Taimikonhoitotarpeesta on tehty vähintään 60 %

Suojelualueiden suojeluarvot turvataan (9)
-

Kulotuksilla ja poltoilla edistetään metsälajien
monimuotoisuutta (13)

Vastuullisen jokamiehen oikeuksia ei rajoiteta

Metsiä ei roskata metsätalouden
toimenpiteissä (28)
Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään (29)
-

Ulkoilureittien kulkukelpoisuus turvataan metsätalouden
toimenpiteissä
Riistalle jätetään havupuuvaltaisissa taimikoissa lehtipuuta

Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään (30)
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Metsänomistajat Ii

Riku Pakanen
kiinnostui metsänhoidosta
- Nuorempana tuli oltua monenlaisissa hommissa, tuumaa Riku Pa- Eero Alaraasakka
kanen. ’Yhdessä vaiheessa olin Kemijoen uitossa lössärinä’. Lössäri oli MetsäSanoma
niputtajan se mies, joka tiivisti tulevan puusuman niin, että nippuun
ei jäänyt isoja rakoja. Iiläisiä oli niputtajan muutkin miehet. Uitto oli Riku Pakanen meni VR:lle
asemamieheksi
vuonna
muutenkin tärkeää kodin rannassa, missä tuli seikkailtua sumalla ja 1979. Siitä hän pikkuhiljaa
tukkien päällä. Sieltä sai taidon ja innostuksen tukkilaislajeihin.
yleni esimieheksi ja jäi pari

Jouten ei voi olla, sanoo Riku ojitustyömaallaan.

vuotta sitten eläkkeelle. Nyt
hän on 59 vuotias. Kun virtaa riittää niin sitä on johonkin purettava. Siihen sopii
metsätalous. Hän on hankkinut metsiä jonkin verran
ja hoitaa niitä. ’Viime talvi
meni kokonaan metsätöissä,
jouten ei voi olla’, hän toteaa.
Hänellä on menossa ojalinjojen aukaisua ojien perkausalueella ja esiraivausta.
Nuoren metsän harvennuksen hän tekee kesällä. Maasto on siinä rajoilla pystyykö
kesällä ajamaan. Hänellä on
siihen tarkoitukseen itse hitsattu
puutavarakuormain
ja kärry. Havukuitu menee
yhtiölle ja koivut Kellon klapille, pojan firmalle.’ Lisää
metsää voisi hankkia, se ei

ole kuin rahasta kiinni’, tuumaa Riku.
Riku Pakanen kuuluu
Oulun sinibaretteihin. Hän
on ollut Lähi-Idässä ja Namibiassa rauhanturvaajana.
Vapaa-aikana hän harrastaa
autojen ja koneiden rassaamista ja metallitöitä. Kesällä
harrastuksena on tukkilaisuus. Hänellä on muutama
pronssi ikämiehien sarjasta, tavoitteena on kulta. Ikämiesten sarjan taso on kyllä
korkea. Hän treenaa kuntosalilla ja juoksee. Ja toki metsurin homma on jo itsessään
kovaa treeniä.
-Arvostan paljon jätkiä ja
metsureita, jotka ovat työllään tehneet Suomen eteen
paljon, hän sanoo.

Sauvonta vaatii harjoittelua ja kuntoa, koska koskessa
ei voi levähtää välillä.
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Metsänomistajat Ylikiiminki

Ihmisveturi Rekke
Helsingin olympialaisissa ”Satupekka” Emil
Zátobek sai lempinimekseen ihmisveturi.
Ylikiiminkiläinen Reino Hiltunen, juoksija
hänkin, täyttää lempinimen ihmisveturi tunnusmerkit, kovalla viimetalvisella uurastuksellaan.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Helsingin
olympialaisista
on kulunut 65 vuotta, mutta
me kaikki muistamme kolminkertaisen kultamitalistin
noista kisoista, Emil Zátobekin, joka askelsi omintakeisellaan tyylillään 5 000
metrin, 10 000 metrin ja maratonin olympiavoittoihin.

Ihmisveturi työssään.

Reino Hiltunen kertoo itse
juosseensa yli 100 000 kilometriä elämänsä aikana, joten melkoisen ihmisveturin
tunnusmerkit täyttyvät tässäkin mielessä. Mutta viime
talven polttopuurangan veto
metsästä Kiiminkijoelle ja jokea pitkin vastarannanalle,
jossa purku joentörmälle kasaan, vahvistaa Reinon uutta lempinimeä. Vetomatkaa

kertyi 500 metristä yli kilometriin riippuen kasan sijainnista. Kuorman kuljetus
tapahtui pelkästään ihmisvoimaa hyväksi käyttäen.
Puuta on kertynyt pinoon
yli 50 kiintokuutiota, elikkä kuormia on tullut Reinolla vedettyä metsästä lanssiin
reilut 200 kuormaa. Laskettaessa keskimääräisellä matkalla n. 700 metriä, rekeä on
tullut vedettyä 300 kilometriä, puolet tyhjänä ja puolet
kuormattuna.
Reino on tehnyt vetämänsä puut itse taimikonhoitoalueilta. Puiden teon jälkeen
hän on suunnitellut rakentanut itse reet, joilla puiden kuljetus on tapahtunut.
Ensin jälki on tallattu rankakasalta varsitielle, jonka

jälkeen ns. metsäpään reellä puut on vedetty varsitien
varteen. Tämän jälkeen ne
on lastattu varsinaiselle jalasreelle. Jalakset Reino on
tehnyt laskettelusuksista ja
rungon hän on tehnyt kevyestä alumiinista. Urakan aikana reen ominaisuuksia on
pikku hiljaa parannettu.
”Jos kaikki juoksemieni
lenkkieni sijaan olisin vedellyt puita reellä lanssiin, olisi sitä kai niillä puilla jonkin
vuoden lämmittänyt koko
Oulun kaupungin”, tuumailee Reino. Toppuuttelen
häntä hieman mutta olisiko
Reino oikeassa? Reino on vetänyt tänä talvena noin 0,2
m3 muuta kilometriä kohti.
Joten 100 000 kilometriä kohti puuta tulisi lanssiin reilut

Reino nakkelemassa rankoja joelta törmälle.

20 000 m3. Voidaan todeta,
että merkittävä määrä kuitenkin vaikka ei kuitenkaan
koko Oulun kaupungin vuositarvetta.
Reinon puheessa kajastaa
muistelot
nuoruusvuosilta. ”Nyt on hyvä tehdä töitä, kun on kunnon vaatteet.
Lapsuusaikana vaatteet olivat lähinnä sitä mitä sattui

”

löytymään. Ennen vanhaa ei
ollut myöskään suihkuja, jotta olisi voinut käydä peseytymässä. Tuolloin metsästä
tullessa pantiin vaatteet orsille kuivumaan seuraavaa
päivää varten ja sen jälkeen
vain pestiin naama ja kädet”, näin se oli ennen, tuumii Reino.

Jos kaikki juoksemieni
lenkkieni sijaan olisin vedellyt
puita reellä lanssiin, olisi sitä kai
niillä puilla jonkin vuoden
lämmittänyt koko Oulun kaupungin

Rankojen pinoaminen.
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Metsänomistajat Yli-Ii
Metsänhoitaja ja kaukopartiomies

Jouko Korhonen
Lammelan tilan isäntä Yli-Iin Leualla
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Kun eräänä toukokuisena
pakkasaamuna ajelen Leualla Korhosen Joukon metsäpalstan ohitse, siirtyy
ajatukseni häneen. Mitähän
sitä miehelle kuuluu, kun
vuoteen ei ole oltu yhteyksissäkään ja kun ikään on jo
95 vuotta. Samantien tartun
puhelimeen ja rupean soittelemaan kuulumisia. Puhelu huojentaa mieltäni jo
vastauksesta alkaen. Juttua
rupeaa tulemaan heti solkenaan. ”Minulla onkin tässä ollut mielessä, että pittäis
poikkeeta sinun luonasi,
kun siellähän ois harventamista”. Muisti on edelleen
terävä kuin partaveitsi, jo
puhelimessa käydään muutamia paikkoja lävitse. Kun
ehdotan näin kesän kynnyksellä harvennukseen hyvää
tienvarsikuviota, tulee vastaus suoraan ja empimättä,
että sen paikan minä säästän
itselleni. ”Siitä minä olen ennenkin itse käynyt ottamassa puita”.

Lammelan tila haltuun
73 vuotiaana
Jouko osti Yli-iistä vuonna
1994 n. 200 hehtaarin tilan
josta myöhemmin meni naturaan n. 60 hehtaaria. Sitä
vastaan tuli vaihtomaata Iistä ja kaupalla lisämaata on
eläkepäivillä hankittu myös
Ylikiimingistä. Myös Elsavaimo innosti aikanaan kovasti metsän hankintaan,
koska metsätyöt ovat eläkeläisellekin parasta kunto- ja hyötyliikunta. Kun
aikanaan 1974 työt kuljetti-

vat entisen Toppila yhtiöiden metsäpäällikön Kajaani
yhtiöiden Metsätalouspäälliköksi, osti Jouko Kajaanista hienon metsätilan. Miehen
muistissa on edelleen tarkasti lukuja senkin tilan
puustosta ja erityispiirteistä, eräällekin kuviolle oli aiemmin tehty kirvesleimikko,
josta olisi pitänyt lähteä tukkia 660 kuutiota, mutta hakkuussa ei löytynytkään kun
400. Eläkkeelle jäätyään ja
muutettuaan takaisin Ouluun Jouko myi Kajaanin
tilan ja rupesi katseleen lähempää harraste-palstaansa.
Utajärveltä löytyikin kiinnostava tila, mutta kauppojen jälkeen maatilahallitus
tuli väliin ja kauppa peruuntui. 95 vuoden iästään huolimatta Joukon kiinnostus
metsiin ei ole hiipunut.

Kesän harvennussavotta
Sovimme Joukon kanssa tapaamisen. Joukon vanhasta työhistoriasta johtuen
Mhy toimisto on luontevasti konttori, jossa tapaamme.
Katselemme
tietokoneelta kuvioita uusilta ilmakuvilta, joissa tulevana kesänä
tehdään harvennuksia. Joukolla on selkeä kuva mitä
kuvioita otetaan käsittelyyn
tällä kertaa ja mitkä jätetään
vielä rauhaan. 20 vuotta sitten otetuista valokuvista katselemme millaisilta mikin
kuvio näytti aikoinaan. Joihinkin kuvioihin on kasvanut vahva tunneside useiden
työpäivien seurauksena. Erityisen muistorikkaaksi paikaksi on jäänyt kuvio, jossa
oli 20 vuotta sitten oli vain
läpipääsemätön pajukko ja
hieskoivikko. Alla oli kui-

Yli-Iin tilan hankinta-aikaan Jouko oli myös innokas valokuvaaja. Näistä on mukava omien käsien töitä ja aikaansaannoksia myöhemmin katsella.

”

Heti sodan jälkeen Jouko
hakeutui Helsingin yliopistoon ja
valmistui metsänhoitajaksi
vuonna 1949. Valmistumisen
jälkeen ensimmäinen työpaikka oli
Kurun hoitoalueen metsänhoitaja,
jonne valittiin paras aines, joista
olisi vaikka opettajiksi.
tenkin pientä mäntyäkin ja
Elsa-vaimon kanssa tehdyn
valtavan vesakon raivauksen
jälkeen tällekin kuviolle on
saatu tuottava metsä. Metsäalan ammattimiehenä Jouko
käsittää erinomaisen hyvin
mikä merkitys tarkalla tukin
ja erityisesti pikkutukin katkonnalla on lopputulokseen.
Joukon mieltä rauhoittaa
suuresti myös se, että töihin
tulevat kevyet metsäkoneet.
Kuitupino lyhenee huomattavasti. Hinnathan ovat mitä
ovat, mutta ei metsiä silti
hoitamatta pidä jättää.

Päämajan sissi
Kun keskustelumme siir-

tyy sota-aikaan, niin silloin Joukon uskomattoman
tarkka muisti pääsee oikein
kunnolla oikeuksiinsa. Aseveljien nimet on tarkkaan
muistissa. Jouko palveli sota-aikana päämajan kaukopartiomiehenä. Suomen
päämajan alainen erikoisjoukkopataljoona
vastasi
Suomen kaukopartiotoiminnan järjestelyistä jatkosodan
ja Lapin sodan aikana. Pataljoona oli koottu neljästä
eri komppaniasta ja Jouko
palveli osasto Vehniäisessä,
joka oli ErP 4:n 1. komppania. Samassa komppaniassa
tutuiksi tulivat myös Mannerheimin ristin ritarit Arvo

Mörö ja Paavo Suoranta.
Sissit olivat erikoissotilaita ja
aivan spesiaalimiehiä. Heiltä
vaadittiin erikoisia hermoja ja valtavan kovaa fyysistä
kuntoa. Sissi vänrikki Korhonen haavoittui viimeisellä
sissi reissullaan sääreen. Jouko porukan keulilla lähestyi
noin 7 hengen vihollispartiota n. 20 metrin päähän, jolloin ensimmäinen vihollisen
konepistoolin sarja tuli jalkojen väliin. Seuraava suihku hipoikin sitten jo päätä
kohden. Silloin Joukolla kävi
mielessä, että kolmas ei enää
mene ohi. Itse hän ei vielä
kerinnyt ampua, kun Korhosta ampunut venäläinen
sai kuolettavan osuman aseveljen konepistoolista. Siitä alkoi kaksi päivää ja sata
kilometriä pitkä taival ahkiossa takaisin omille linjoille. Matkalla eräässä mäessä
ahkio oli liukumaan omalla painollaan ja pois vetäjien
hallinnasta ja pyörinyt rinteessä ympäri sivuttainkin.
Jouko muistaa kun pojat olivat jälkeenpäin ihmetelleet,
että miten jalkaan haavoittunut ja ahkiossa maannut
ei ollut tippunut ahkiosta,

vaikkei häntä erikseen sidottukaan kiinni. Syy siihen
oli selvinnyt, Jouko oli matkan aikana jäätynyt ahkioon
kiinni.

Osakeyhtiö Toppilan
metsäpäällikkö
Heti sodan jälkeen Jouko
hakeutui Helsingin yliopistoon ja valmistui metsänhoitajaksi vuonna 1949.
Valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka oli
Kurun hoitoalueen metsänhoitaja, jonne valittiin paras aines, joista olisi vaikka
opettajiksi. Metsähallituksen Pohjanmaan piirikuntakonttorin kautta Joukon
urapolku jatkui Toppila yhtiöiden apulaismetsänhoitajaksi vuonna 1951 ja sen
jälkeen
piirimetsänhoitajaksi ja sittemmin Toppilan
metsäpäälliköksi. Vuonna
1973 Kajaani Oy kiinnostui
Toppila Oy:n hankinnasta
ja yhtiön osakekanta siirtyi
Kajaani Oy:lle 1973. Tämän
myötä Joukosta tuli Kajaani
Oy:n metsätalouspäällikkö,
josta jäi eläkkeelle 1982.

TIETOIKKUNA

Toppila Oy
Yhtiö perustettiin Osakeyhtiö Toppila -nimisenä 30.8.1927, kotipaikkana Helsinki.
Englantilainen perheyhtiö Dixon kiinnostui
Pohjois-Suomen tarjoamista mahdollisuuksista hiokkeen ja selluloosan saamiseksi
omiin paperituotantolaitoksiinsa Englannin Grimsbyhyn ja Oughtibridgeen. Kiinnostus heräsi suomalaisen liikekumppanin
vuorineuvos Gösta Serlachiuksen 1926
antamista vihjeistä. Osakeyhtiö Toppilan
tarkoitus oli jalostaa edelleen Pohjois-Suomesta saatava raaka-aine selluloosaksi, yhteistyökumppanina samojen omistajien
Osakeyhtiö Vaala raaka-aineen ja koskivoiman hankkijana. Osakeyhtiö Toppilaa varten ostettiin 1927-1929 maa-alueita läheltä

Toppilan satamaa ja Toppilan sahaa Oulusta. Toppilan sahan vuokrasopimus siirtyi
Uleå Oy:ltä Osakeyhtiö Toppilalle ja näin sille syntyi mahdollisuus tuotantolaitoksen
rakentamiseen. Yhtiön kotipaikaksi vaihtui 1930 Oulu. Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema sulfiittiselluloosatehdas vihittiin
käyttöön 18.7.1931. 1930-luvulla yhtiön
tuotantoa kehitettiin ja tuotantomääriä
saatiin nostettua, mutta 1930-luvun maailmanlaajuinen lama heikensi vientinäkymiä. Vuosina 1939-1940 tuotanto hiljalleen
väheni ja lopulta lakkasi vaikean ajan takia. Englannin julistaessa sodan Suomelle 7.12.1941 englantilaisjohtoisen yhtiön
toiminta siirrettiin Suomen valtion määrä-

yksellä Ulkomaalaisen omaisuuden hoitokunnalle. Hoitokunnan valvonnasta yhtiö
vapautui 26.10.1944. Tehdas käynnistettiin
sodan jälkeen 1.10.1945 ja tuotanto saatiin taas käyntiin. 1950-luvulle siirryttäessä
olot vakiintuivat ja yhtiöllä elettiin kasvun
ja kehityksen aikaa. Pitkään haaveena ollut
hiomon rakentaminen saatiin harjannostokorkeuteen vuonna 1952 ja hiomakoneet
asennettiin vuosina 1953 ja 1955. Vuoden
1958 lopusta alkaen toteutettiin uudistussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli tuotantoprosessien kehittäminen tehtaalla.
Valmistuksessa tuotteiden laatua ja valikoimaa parannettiin. Maaliskuuhun 1961
mennessä uudistussuunnitelma oli to-

teutettu ja uusi voimalaitos ja jäteliemen
haihduttamo olivat käytössä. 1960-luvun
alkuvuodet olivat nopean uudistumisen
ja tuotannon kasvun aikaa. Kova kilpailu
markkinoilla vaati etsimään uusia tuotteita
tai jatkojalostusmahdollisuuksia. Kaupparekisteriin yhtiön nimi merkittiin 23.5.1965
Toppila Oy:ksi. 1966 alettiin tutkia sanomalehtipaperikoneen rakentamismahdollisuuksia Toppilaan. Hanke raukesi pitkän
suunnittelutyön jälkeen 1971 rahoitusongelmien takia. Vuonna 1973 Kajaani Oy
kiinnostui Toppila Oy:n hankinnasta ja yhtiön osakekanta siirtyi Kajaani Oy:lle 1973.
Lopullinen fuusio tuli voimaan 1.5.1974.
(Lähde: Toppila Oy:n arkisto)
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Metsänomistajat Oulunseutu

Perintömetsän vaalija

Aino Suutari
Aino Suutari on omistanut metsää nyt noin
kaksi vuotta. Metsänomistaja Suutarista tuli
hiukan yllättäen, kun hän sai metsää perinnöksi. Suutarilla on metsäyhtymä Haukiputaalla isänsä Aarne Suutarin kanssa.
Mikko Harju
MetsäSanoma
Suutari aloitti metsänomistajana täysin ummikkona, il-

man minkäänlaista käsitystä
siitä, mitä metsänomistajuus
käytännössä on. Alku onkin
ollut jatkuvaa uuden tiedon
omaksumista ja oppimista.
Suutari kun hoitaa yhtymän

asiat kokonaan itse.
-Erittäin vaikealta tämä
on tuntunut, kun kaikki on
niin uutta, mutta kyllä tämä
tästä varmasti helpottuu,
kunhan pääsee asioihin sisälle, Suutari kertoo.
Suutari on opetellut
muun muassa puukaupan
tekoa.
-Ilman Metsänhoitoyhdistyksen apua ei tästä olisi
tullut yhtään mitään. Sinne
on voinut juosta kysymään

apua ja aina sitä on saanut,
Suutari kiittää.
Tähän asti metsänomistajuus on ollut Suutarille uutta
ja haastavaa, mutta kehitystäkin on saavutettu;
-Huomaan, että aina, kun
ajan metsän ohi, katson sitä
ihan uudella tavalla. Osaan
erottaa toisistaan hyvin ja
huonosti hoidetut metsät ja
mietin itsekseni, että mitä
toimenpiteitä kyseinen metsä kaipaisi, Suutari kertoo.

Omassa metsässään Suutari on ehtinyt jo kuljeskella
useaan otteeseen ja odottaakin innolla, että pääsee istuttamaan sinne taimia.
-Istuttamalla taimet itse,
säästää rahaa ja saa samalla tehokasta hyötyliikuntaa,

”

Suutari huomauttaa.
Vaikka
metsänomistajuus on ollut Suutarille
haastavaa, ei hän poissulje
vaihtoehtoa, etteikö joskus
laajentaisi
omistamaansa
metsäalaa.

Ilman Metsänhoitoyhdistyksen
apua ei tästä olisi tullut
yhtään mitään. Sinne on voinut
juosta kysymään apua ja aina sitä
on saanut, Suutari kiittää.
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Puheenjohtajan mietteitä

Katseet tulevaisuuteen
Metsätalous on pitkäjännitteistä ja hidaskiertoista toimintaa. Tänä vuonna tehdyt
panostukset esim. metsänuudistamiseen tai taimikonhoitoon tuovat tuloa vasta ehkä
vuosikymmenten päästä.
Mutta huolella tehty uudistamistyö, taimikonhoito
ja ajallaan tehty ensiharvennus lisäävät puun kasvua ja
laatua myöhemmin tehtävissä hakkuissa. Metsästä on
harvoin saatavilla suuria pikavoittoja, mutta ajallaan
tehdyillä hoitotöillä ja päätehakkuun oikealla ajoituksella
voi metsän kiertoajalle saada huomattavasti paremman
tuoton.
Pitkään jatkunut kemeratukien hakusulku on hankaloittanut töitä yhdistyksissä.
Energiapuun hakkuut ovat
olleet käytännössä pysäh-

dyksissä - taimikonhoidoissa,
nuorenmetsänkunnostuksissa ja kunnostusojituksissa on
voitu tehdä vain kohteita jotka on aiemmin hyväksytty.
Nyt avautuneessa sähköisessä haussa metsään.fi-palvelussa voivat metsänomistajat
itsekin tehdä hakemuksen ja
toteutusilmoituksen.
Metsänhoitoyhdistyksen
asiantuntijan laatiman suunnitelman ja hakemuksen käsittely ja päätöksensaanti on
todennäköisesti sujuvampaa
ja nopeampaa. Varhaisperkauksen ja nuorenmetsänkunnostuksen toteutusaika
on lyhennetty vuoteen eli
hakemus kannattaa tehdä
vain niistä kohteista jotka
saa vuodessa tehtyä. Samalla kannatta selvittää kunnostusojituksen tarve palstalla,
hankkeen yhteydessä on

usein järkevää suunnitella
penkkateiden tarve alueella.
Oikein suunniteltu ja rakennettu
penkkatie
voi
myöhemmissä
hakkuissa
muuttaa osan palstasta kesäkorjuukelpoiseksi ja parantaa
huomattavasti saatavaa hakkuutuloa. Joka tapauksessa
penkkatiet helpottava metsänhoitotöitä ja lyhentävät
puun metsäkuljetusmatkaa.
Nykyinen kemera-tuki järjestelmä on voimassa vuoteen
2020 ja sen jälkeen tulevasta
uudesta tuesta ei vielä ole mitään tietoa. Eli nyt kannattaa
laittaa taimikot ja nuoretmetsät kuntoon. Kunnostusojitus ja sen yhteydessä tehty
penkkatieverkosto sekä mahdollinen terveys- ja kasvatuslannoitus ovat panostuksia,
jotka hyödyttävät metsänkasvua tulevaisuudessa.

Tehokkaassakin
metsänhoidossa
pystytään turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuus
hyvällä suunnittelulla ja oikealla asenteella. Ympäristöasioiden
huomioiminen
on arkipäivää hankkeiden
suunnittelussa ja riistan elinolosuhteita pystytään parantamaan hyvin pienillä
toimenpiteillä.
Puun kysyntä alueellamme on ollut ajoittain melko heikkoa ja hintatasossa
ei ole ollut juurikaan minkäänlaista kehitystä. Metsäteollisuuden toteutumassa
olevat ja suunnittelemat investoinnit toivottavasti lisäävät puunkäyttöä jatkossa.
Äänekosken biotuotetehdas
käynnistynee tämän vuoden
loppupuolella ja sen puunhankinta on jo käynnisty-

Jari Haapasalo metsäpalstallaan.
mässä. Sen hankinta-alue ei
yllä aivan tänne asti, mutta
kääntää puuvirtoja ja todennäköisesti tuo kysyntää meidänkin kuitupuulle. Myös
muut suunnitellut investoinnit Kemiin Kemijärvelle
ja Kainuuseen tuovat toteutuessaan todella merkittävän lisän Pohjois-Suomen
puun käyttöön. Toivottavasti orastava talouden kehitys
lisää rakentamista ja etenkin
puurakentamista. Näin sahateollisuuden hankalaan tilan-

Metsänhoitoyhdistys
Muhoksen
puheenjohtaja
Jari Haapasalo
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MOTTI-MetsäSanoma
tutkii Ii

Jari Haapasalo ihastelee viime kevään kylvön onnistumista.

teeseen saataisiin helpotusta,
tukille menekkiä ja sitä kautta parempaa hintaa.
Käynnistymässä
oleva
biotalouden nousu ja puunkäytön lisäys antaa hyvät
mahdollisuudet metsätaloudelle, nyt kannatta olla aktiivinen.
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Metsästys ja kalastus

Hirvilupia lisätään

Hirvikannan kasvu
yritetään taittaa tavoitetasolle
Hirvikannat ovat viime vuosina kääntyneet
kasvuun. Lupamääriä on lisätty jo muutamana vuonna, mutta lisättykään lupamäärä ei
ole riittänyt kääntämään hirvikantaa tavoitetasolle.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Luonnonvarakeskuksen
tuoreessa
kanta-arviossa
kannan kasvun arvioitiin
taittuneen, mutta metsästäjien havainnot kertoivat
kannan olevan edelleen kasvussa. Luke on myöntänyt
julkaistuun kanta-arvioon,
varsinkin
riistanhoitoyhdistystasolla liittyvän huomattavaa
epävarmuutta.
Riistakeskuksen
suositus
riistanhoitoyhdistyksille oli,
että haettavaa lupamäärää
lisättäisiin selvästi, jotta kasvava hirvikanta saataisiin
painettua yhdessä sidosryhmien kanssa sovitulle tavoi-

tetasolle.

Uudistunut hirvilupien
hakumenettely
Aikaisemmin
riistanhoitoyhdistysten
hallitukset
käsittelivät seurojen lupahakemukset ja antoivat niistä
lausunnon ennen hakemusten toimittamista riistakeskukseen lupapäätösten
tekoa varten. Täksi vuodeksi hirvilupien hakuprosessia
uudistettiin. Vastuuta hirvikannan hoidosta on nyt annettu aikaisempaa enemmän
paikallistasolle ja seuroille.
Tästä keväästä alkaen riistakeskus laatii sidosryhmien
kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen verotussuunni-

telmat hirvitalousalueittain.
Riistanhoitoyhdistykset laativat paikallisia sidosryhmiä
kuultuaan
Rhy-kohtaiset
verotussuunnitelmat 15.4.
mennessä metsästysseurojen
lupahaun pohjaksi. Rhy:n
verotussuunnitelmiin tukeutuen, mutta itsenäisesti, seurat tekevät lupahakemukset
jatkossa suoraan riistakeskukselle 30.4. mennessä.
Rhy:n hallitukset eivät enää
lausu seurojen lupahakemuksista.

Maanomistajan vaikutusmahdollisuudet hirvikantaan ja vahinkojen
ennaltaehkäisyyn
Vahinkojen
ennaltaehkäisyyn olisi aina syytä pyrkiä,
parhaiten pitämällä hirvikanta kohtuullisena. Maanomistajien kuuleminen ja
tavoitteiden huomioon ottaminen on ainakin periaatteessa huomioitu. Hirvien
kannanhoitosuunnitelman

kantatavoitteen hirvitalousalueittain asettaa alueellinen riistaneuvosto, jossa on
myös mukana maanomistajien edustaja. Yleensä
saamme siellä hyvää tukea
omille näkemyksille poliisilta, liikenneviranomaisilta ja metsäammattilaisilta.
Myös paikallistasolla maanomistajilla on oikeus asettaa
riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen oma jäsen.
Yksittäisen
maanomistajan
kannalta
tärkein
työkalu on metsästysvuokrasopimus.
Kannattaa
pyrkiä käyttämään Metsästäjäliiton ja MTK:n yhdessä
hyväksymää sopimuspohjaa, jossa vuokralaiselta
edellytetään hirvikannan pitämistä tavoitetasolla. Alueen metsästysseuran kanssa
kannattaa käydä jatkuvaa
vuoropuhelua, jotta kaatolupia haettaisiin ja käytettäisiin
vuosittain riittävä määrä.
Alueen Rhy:n hallituksen
maanomistajajäseneen sekä

”

Omassa metsässä
yleensä paras keino
hirvivahinkojen ennaltaehkäisyyn
on pitää taimikot hoidettuina.
Hoitamattomat, lehtipuuvesakkoa
kasvavat taimikot
houkuttelevat yleensä enemmän
hirviä kuin hoidetut.
metsänhoitoyhdistykseen
kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä, jotta viesti
kannan tasosta ja mahdollisista tihentymistä menee
eteenpäin.
Omassa metsässä yleensä
paras keino hirvivahinkojen
ennaltaehkäisyyn on pitää
taimikot hoidettuina. Hoitamattomat, lehtipuuvesakkoa

kasvavat taimikot houkuttelevat yleensä enemmän
hirviä kuin hoidetut. Tricokarkote on osoittautunut tehokkaaksi hirvivahinkojen
estäjäksi. Useat Rhy:t välittävät Trico-karkotetta metsänomistajille. Myös muita
hajusteita, saippuaa, auton
ilmanraikastimia yms. voi
kokeilla.
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Puunkorjuu

Opiskelija Merja Mettovaara esittelee Einolle ja Siskolle puukaupan tilitystä. Takana olevan 33 vuotiaan metsän Einon on jo harventanut kertaalleen.

Sisko ja Eino metsiä
hoitamassa / hoidattamassa
Ylikiimingin Aittokylässä Sisko ja Eino Siltakoski uurastavat lähes päivittäin noin
200 hehtaarin metsätiluksiltaan. Kun vielä Siskokin on jäämässä tulevan suven
aikana eläkkeelle, voidaan olettaa, että
aikaa kuluu entistäkin enemmän tilojen
metsäomaisuutta hoitaen. Toisaalta Einon nykyisin metsissä tekemä työmäärä
on lähes tapissaan, enempäänsä ei kerkeä tekemään.

Eino ja Sisko Siltakoski tykkäävät hakkuun jäljestä.

Eino Siltakoski on tehnyt hakkuita vuosittain,
pinoon kertyy niin tukkia kuin kuituakin. Myös
taimikonhoito- ja istutustöitä Eino on tehnyt, siten
kuin aikaa rakennustöiltä on liiennyt. Kuitenkin
kaikkea ei ehdi tekemään,
niinpä aivan viimeisinä
hetkinä kevättalven aikana
metsänhoitoyhdistys teki
Haaramaan palstalla hakkuita, pääosa leimikosta oli
ensi harvennusta ja lisäk-

si hakattiin parin hehtaarin
järeämpi alue, jossa paranneltiin aikaisempaa, yhtiön
tekemää huonoa hakkuu
jälkeä. Puuta hakkuussa
lähti hieman vajaa 300 m3.
Ensiharvennukselta lähti
puuta reilu 40 m3 hehtaarilta ja järeämmältä kuviolta
lähti noin 60 m3.
Hakkuun suoritti Soroperän keisari Risto Tuohimaa. Vaikka kone hieman
vastustikin korjuun aikana,
saatiin korjuu päätökseen

ennen kelien loppumista, kiitos luojan, oli pitkä kevät. Metsänomistaja
pariskunta oli erittäin tyytyväinen Riston tekemään
jälkeen. Eino tuumasi, että
ammattimies on todella
ammattimies, saman totesi myös Sisko käydessään
palstalla. Einon mielestä Ristolle tuotu eliksiirijuoma ei mennyt hukkaan.
Vaikka Riston korjaama leimikko oli talvikorjuu
paikka, jäi metsänomista-

jille tasoltaan hyvät kantohinnat, sillä kuitupuusta
pystyttiin maksamaan 15
euroa ja tukista 45 euroa
kiintokuutiolta. Kaikesta
tärkein oli kuitenkin erittäin hyvä harvennusjälki, niinpä alustavasti Eino
ja Sisko ovat keskustelleet
tulevan
hakkuukauden
Ristolla teetettävästä hakkuusta.
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Kolumni

Metsänhoito

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Edunvalvontaa
Yhä kiihtyvässä määrin
maailma muuttuu ja kehittyy. Muutoksilta ei ole
välttynyt metsäalakaan.
Miten näistä kehityksen
käänteistä metsänomistaja oikein selviytyy?
Voidaan kai todeta, että
muutama prosentti (2-3
%) tietää asiat suurin piirtein mutta loput metsäomistajat eivät pysy
kehityksen mukana.
Onneksi metsänomistajilla on kuten muillakin
sektorilla oma edunvalvontaa suorittava organisaatio. Alueellamme on
1950 – luvun alkupuolelta
lähtien ollut metsänhoitoyhdistykset, jotka ovat
auttaneet jäseniään. Tänä
päivänäkin yhdistykset
tekevät edunvalvontatyötään elinvoimaisina, lähtökohtanaan jäseniensä
saama mahdollisimman
suuri tuotto metsistään.
Välistä kuulee eri yrityksien niin puutavarayhtiöiden kuin yksityisten
yrittäjienkin olevan pelkästään metsänomistajien asialla. Miten tällainen
mahdollisimman suurta
voittoa tavoitteleva yritys voi ajaa pelkästään
metsänomistajan
etua?
Ei tienkään voi, omistajat
odottavat vain mahdollisimman suuria osinkoja.
Näyttää, että kaikki
yrittävät saada mahdollisimman paljon puuta
markkinoille, oman etunsa mukaisesti vaikka metsänomistajan kannalta ei
ole järkevää saada aikaan
merkittävää
ylitarjonta
tilannetta. Tietynlainen

pieni ”pihistäminen” tekisi hyvää puukaupalle, jotta saataisiin hinnat
nousemaan sille kuluvalle tasolle, etenkin kuitupuun osalta.
Osalle
metsänomistajille on tullut yllätyksenä erään yhtiön
käyttämä valtakirjamalli, jossa oikeasti annetaan
toimijalle vapaat kädet
huseerata metsissä mielensä mukaan. Tämä on
jopa pahempaa toimintaa kuin isojen integraattien suorat ostot, joissa
isännille kehutaan hintoja
mutta ei mainita sitä, ettei
tukin talteenotto ole lähellekään sahojen tasoa ja
näin ei myöskään maanomistajan kokonaistulo
ole oikealla tasolla.
Nykyaikainen edunvalvonta ei ole pelkästään
paikkakunnalla
tapahtuvaa vaan myös
valtakunnallista
sekä
Euroopan tasolla tapahtuvaa. Nykyisin yhdistyksen
jäsenyyden
kautta
metsänomistajat saavat kaiken tason
edunvalvonnan, niin yhdistyksen kuin MTK:n
suorittamana.
Metsänomistajan metsätalouden kokonaistulos muodostuu korkeasta
puun hinnasta, hyvästä
puun talteenotosta sekä
alhaisista
hoitokuluista. Hyvään kokonaistulokseen metsänomistajat
pääsevät
käyttämällä
oman yhdistyksen palveluita.

Ville Kirvesoja kaivamassa ojaa syksyllä 2016.

Ojitusta ja
tienparannusta
Tervehdys täältä poronhoitoalueelta. Tuli
taas naapurin kanssa puhetta ojitus-ja tiehankkeista. Naapurille oli joku soitellut yrityksestä, joka tarjosi ojituksen suunnittelua
ja toteutusta. Naapuri oli käsittänyt, että heidän organisaatio on ainut, joka suunnittelee
ojituksia ja tienparannushankkeita. Naapuri
esitti myös, että suunnittelukulut ovat Kemerassa määriteltyjä. Onko näin, vai onko ymmärretty täällä asiat jälleen väärin?
Kyllä te siellä poronhoitoalueella olette aivan väärässä.
Se onko tieto syötetty teille
virheellisenä, on eri asia. Pe-

riaatteessa tie- ja ojitushankkeita voi tehdä kaikki, jotka
osaavat tehdä työn rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

”

Tietynlainen pieni
”pihistäminen”
tekisi hyvää puukaupalle,
jotta saataisiin
hinnat nousemaan
sille kuluvalle tasolle,
etenkin kuitupuun osalta.
Ylikiimingin mhy:n kunnostama tie luovutuskunnossa.

Viime vuosina yhdistykset
ovat panostaneet merkittävästi töiden suunnitteluun
ja toteutukseen. Lehtemme alueella yhdistykset tekevät nykyisin jo pääosan
ojitushankkeista. Myös tiehankkeita on tehty osalla yhdistyksiä ja työmuoto
kasvaa vuosi vuodelta. Yhdistyksien panostus ojitus
– ja tiepuolelle on merkittävästi alentanut hankkeiden

”

suunnittelu – ja toteutuskustannuksia. Aiemmin esim. 8
kilometrin tiesuunnitelman
tuli maksamaan jopa lähes 18.000 euroa ja toteutus
noin 15.000 euroa. Nyt tällisen tien kulut laskeneet alle
puoleen yhdistyksen toteuttamana. Oma yhdistyksenne
palvelee teitä näissäkin asioissa, kysykää omalta neuvojalta tarjous.

Periaatteessa tie- ja
ojitushankkeita voi tehdä kaikki,
jotka osaavat tehdä työn
rahoittajan ohjeiden mukaisesti.
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Luonnonhoito
Luonto köyhtyy

Parhaista luontokohteista
hävinnyt 90 %?
Aika suuri prosentti!
Mutta se on tosi. Jos
tekee listan 50-luvun
komeimmista paikoista ja katsoa, mitä
niistä on jäljellä niin
huomaa, että suurin osa merkittävistä
hienoista paikoista
on tuhoutunut ja niitä ei saada takaisin.
Laholaiskangas oli viisitoistametriä korkea ja hieno hiekkaharju.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Luonnonvaroja pystytään
hyödyntämään aina tehokkaammin. Esimerkkinä kaivosteollisuus: 1910-luvulla
Outokummun
kaivoksessa kahden miehen porukka
porasi taltan ja lekan avulla
reikiä dynamiitille. He pääsivät työpäivän aikana parikymmentä senttiä syvälle.
Outokumpu työllisti paljon miehiä kymmeniksi vuosiksi. Kun tänään löydetään
malmio, niin sen hyödyntäminen hoidetaan muutaman
vuoden aikana. Sen jälkeen
koneet siirretään muualle
ja haitat jää jäljelle. Monilla
muillakin aloilla tehokkuus
on mennyt pitkälle luonnonvarojen hyödyntämisessä ja
paikallisille jää vain haitat.
Joku voi todeta, että nuoremmat polvet eivät niitä kaipaa,
koska he eivät niistä edes tiedä. Tällä periaatteellahan
voidaan kaikki luontokohteet hävittää. Asia ei toki ole
näin. Luonnon köyhtyminen
vähentää ympäristön viihtyisyyttä ja lisää välinpitä-

Sammalpinta taimettuu
herkemmin.

mättömyyttä vielä olemassa
olevaa ympäristöä kohtaan.
Kuka on syyllinen tähän tilanteeseen. Me kaikki. Korkean elintason vaatiminen,
teiden parantaminen, energian tuhlaaminen, kaikenlaisen tehokkuuden lisääminen
vaatii ympäristön hyödyntämistä. Vasta nykyään on
hyväksytty, että kestävä kehitys on oikea tie. Siihen kuuluu myös energian tarpeen
vähentäminen esim. hiilijalanjälkeä pienentämällä.
Metsätalous on joistakin siihen liittyvistä ongelmista
huolimatta kestävän kehityksen mukaista. Ongelmat
liittyvät lähinnä maanmuokkaukseen. Voimme hyvällä
omallatunnolla hoitaa metsiä ,metsänhoitoyhdistysten
opastuksella. Seuraavassa
on pari esimerkkiä muutostarpeista ympäristöasioissa
alueellamme.

Sora- ja hiekkaharjut
Rakentaminen
soistuneille maille, maanteiden ja
pyöräteiden rakentaminen,
kauppakeskusten ja niiden
parkkipaikkojen
rakenta-

Näitä puustoisia uudistettavia rämemetsiä tulee hakkuuseen paljon, miten hoidetaan?

minen hävittävät viimeisetkin hiekka- ja sora-alueet
alueeltamme. Parhaimmat
maisemakohteet ovat ajat
sitten tuhoutuneet, yhtenä komeimmista Laholaiskangas Etelä-Iistä. Iin
viimeinen
mainittavampi
soraharju Keelaharju Olhavassa vetelee viimeisiään.
Olhavan Vuornoksessa on
Morenian monttu, jonka
kohdalta näkyi Perämeri.
Mitenkähän jonkun päähän
pälkähti tehdä siihen monttu ja pilata hyvä näköala.
Nyt on jo osittain siirrytty
hyödyntämään tasaisia kankaita, jossa ottosyvyys on
matala ja siten syntyy laajaalaisia monttuja, kuten Etelä-Iin kankailla. Runtelin
harju Haukiputaalla on antanut paljon maa-aineksia,
mutta senkin kesto on rajallinen. Tuskin em asiat käy
päättäjillä mielessä, kun rakennushankkeita päätetään.
Metsätalouden kannalta asia
on huono, sillä montunpohjat ovat useimmiten huonoja kasvultaan. Se johtuu
märkyydestä, savipitoisesta maasta ja myös rikastumiskerroksen häviämisestä.
Rikastumiskerros on pitkän
ajan kuluessa syntynyt kerros, johon veteen lionneet ravinteet ovat saostuneet. Sen
puuttuminen vähentää huomattavasti puuston kasvua.
Maa-ainesten otossa on
siirryttävä käyttämään kalliomursketta. Sitä riittää rajattomasti. Se on kalliimpaa,
mutta jos muuta vaihtoehtoa ei ole niin murskaus kehittyy ja halventuu määrien
kasvaessa. Pienten louhosten sijaan tulee tehdä suuria ottoalueita, jolloin ei

Keelaharju on parikymmentä metriä ympäristöään
korkeammalla.
synny pieniä vaarallisen syviä kuoppia, joita käytetään myös kaatopaikkoina.
Suuremmilla kohteilla alueiden aitaus ja muut varotoimet on helpompi toteuttaa.
Metsäautotierakentamisessa kalliomurske muodostaa
80 % kustannuksista, joten
sen hinnan lasku hyödyttää
myös metsänomistajia. Kalliomurskealueet ovat yleensä huonoja kasvupaikkoja
puille.

Ojitetut suot
Ojitusalueiden metsien hoidossa
uudistamiskohteiden määrä kasvaa nopeasti,
mutta kokemusta niiden toteuttamisesta ei ole kellään.
Ympäristön kannalta on tärkeää, että kalliisiin maanmuokkauksiin ja istutuksiin
ei mennä. Onko uudistaminen mahdollista halvalla
luontaisesti tai kylvämällä?
Toivottavasti on. On varma,
että virheittä ei uudistamisia tehdä. Jälkiviisaita ’mitä
minä sanoin’ on paljon, mutta nyt tarvitaan ennakoivaa
viisautta. Emme voi kuitenkaan muokata mätästämäl-

lä kaikkia turvemaita niin
kuin joissain lehdissä neuvotaan.
Metsäntutkimuksen pitää kehittää toimivia
keinoja erilaisille suotyypeille. Yksi keino on väliaikainen soistaminen, jonka
avulla rahkasammalpinnat
valtaavat takaisin suoalueen ja taimiainesta saattaa
syntyä herkästi kuten alkuperäisen ojituksen aikaan.
Soistaminen vaatii yleensä
yhteistyötä suoalueen metsänomistajilta. Milloin ojat
voidaan taas perata auki
on tietämätön juttu tänään,
mutta tieto lisääntyy tulevaisuudessa. Pahkakosken
yhteismetsässä on tällaisia
puisia alueita, jossa järeyden
perusteella voidaan uudistaminen tehdä. Tukkisaanto
on pieni, joten ei uudistamiseen kannata sijoittaa kovin
suuria summia. osa alueista mätästetään ja viljellään,
mutta onnistuminen ei ole
niin varmaa kuin kangasmailla, joissa uudistamiset
onnistuu lähes aina. Fosforin ja kaliumin puute vaivaa
suometsiä, joten toisen puusukupolven kasvu on ongelmallista.
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Jauhopeukalot

Veronurkka

Anne-Mari Lehtosaari
MetsäSanoma

Lohipizza ja
nuotiobanaanit
Kaikki tietävät, että kala on maistuva, terveellinen vaihtoehto lihalle ja pizza puolestaan
edustaa perinteisesti kaikkea muuta kuin terveellistä ruokavaliota. Mitäpä jos yhdistäisit
nämä kaksi? Tämähän on maan mainio retkiruoka reppuun mukaan otettavaksi myös,
mitäpä jos kokeilisit?
Tarvitset:
•
•
•
•
•

150 grammaa ricotta-juustoa
15 grammaa tilliä
1/4 kupillista kermaa
Pellillinen pitsakaikinaa (valmis tai itse tehty)
200 grammaa kylmäsavulohta

Ohje:
1. Sekoita ricotta, tilli ja kerma kulhossa.
2. Kauli taikina pellille ja levitä kerma-juusto -seos sen
päälle.
3. Asettele lohisiivut päälle.
4. Kääri rullaksi pituussuunnassa ja halkaise kahtia kuvan mukaisesti.
5. Kieritä rullan puolikkaat lomittain letiksi. Paina päät
tiukasti yhteen.
6. Paista 175 asteessa 30 minuuttia.
Ja avot, valmista nautittavaksi. Maastoon lähtiessä pakkaat siivuja matkaan ja nautit nuotiokahveilla. Ja mikä ettei
siinä samassa menisi jälkkäriksi kunnon nuotiobanaanit.
Laitetaan banaani kuorineen hiillokseen ja peitetään tuhkalla. Odotetaan noin 4 minuuttia ja nostetaan banaani lautaselle. Annetaan vetäytyä hetki. Leikataan banaani halki.
Ripotellaan päälle sokeria ja kanelia tai suklaarouhetta. Nuotiobanaani syödään lusikalla.

Voi että on hyvää.
Nautinnollista kesää kaikille!

Asiaa
metsäverotuksesta
Metsätalouden
verotuksessa ei ole kovin suuria
muutoksia aikaisempaan
vuoteen verrattuna. Yli
30000 euron pääomatulosta
veroprosentti on 34, koskien jo verovuotta 2016.
Tämän vuoden alusta
metsätalouden harjoittajat
saavat 5 %:n yrittäjävähennyksen. Vähennys tehdään
vain metsätalouden pääomatulosta.
Vähennyksen tekee verohallinto viran puolesta
verotuslaskennassa.
Vähennyksen
saavat
luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, eli heille yrittäjävähennyksen vaikutuksesta
metsätalouden pääomatu-

loon kohdistuu käytännössä 28,5 %:n vero.
Yhteisetuuksilla
veroprosenttia
pienennetään
vastaavasti 28 %:sta 26,5
%:tiin.
Ostajien suorittamat ennakonpidätysprosentit pienenivät, eli ennakonpidätys
toimitetaan 1.1.2017 alkaen
-pystykaupat 19 %
-hankintakaupat 13 %
-metsävakuutuskorvaukset 19 %
Veroilmoitusta, metsätalouden 2C-lomaketta ei tarvitse palauttaa, jos sinulla ei
ole lainkaan metsätalouden
tuloja tai menoja, eikä ole
metsävähennyksen tai menovarausten seurantatieto-

ja ilmoitettavana.
Myöskään
arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos harjoitat vain
metsätaloutta, eikä sinulla ole arvonlisäverollisia
myyntejä tai hankintoja.
Vanha Verotili on poistunut käytöstä, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja
maksaa OmaVerossa.
Verohallinnolla on ainakin Oulussa ala-aulassa
asiakkaiden käytössä tietokoneet ja paikalla henkilöitä, jotka opastavat ja
auttavat ilmoitusten sähköisessä täytössä ja lähettämisessä.
Vielä kertauksena pieniä vinkkejä veroilmoituk-

sen tekoon:
Arkistoi kaikki metsätalouteen liittyvät kuitit mappiin sitä mukaa, kun niitä
tulee. Merkitse myös ajokilometrit muistiin joka kerta,
kun teet metsätalouteen liittyviä reissuja.
Autamme ja neuvomme yhdistyksissä kaikissa
metsäverotusta koskevissa asioissa. Soita tai käy toimistolla.

Kesää kohden
– ja verovuosi jo
puolivälissä.
Seija Torvela

MetsäSanoma 1/2017

33

Vieraskirjoittaja

Minne menet
nimihirviö kemera?
Tänä vuonna valtio ohjaa Kemera rahoituksen avulla lähes 60 miljoonaa euroa yksityismetsätalouden kannustamiseen. Se on vajaa
viidennes potista, minkä valtio kerää metsänomistajilta puunmyyntiveroina.
Nykyisellä Kemera -lailla
mennään vuoden 2020 loppuun saakka, vaikka viime
vuosi oli kannustinjärjestelmälle synkkä vuosi. Ennakkosuunnitteluvelvoite ja
kankea myöntövaltuusbyrokratia halvaannuttivat järjestelmän. Taimikonhoito ja
terveyslannoitus ehtivät olla
hakukiellossa lähes koko
vuoden. Tämän keväisen
laki- ja asetusmuutoksen jälkeen kaikki Kemeran työlajit
ovat olleet jälleen haettavina
huhtikuun lopulta. Toivottavasti tänä vuonna ei jouduta
turvautumaan taimikonhoidon osalta hakukieltoon, sillä lainsäätäjä ei edelleenkään
rajannut pois paljon rahoitusta sitovaa kuitupuuleimikoiden tukea niin kuin olisi

ollut syytä tehdä.
Joidenkin mielestä tukijärjestelmän ylläpito on turhaa
byrokratiakoneiston
pyörittämistä, joka voitaisiin
lopettaa ja siirtää varat verotuksen keventämiseen. Joku
taas näkee, että avustamalla osarahoituksella, valtio
kannustaa yksityisiä metsänomistajia investoimaan
sellaiseen, missä tuotot ovat
vuosikymmenten päässä, ja
mikä jäisi pitkän takaisinmaksun vuoksi tekemättä.
Ihan toimimaton metsätalouden kannustinjärjestelmä
ei ole ollut. Siitä kertovat
metsien
inventointitulokset. Voisipa sanoa niinkin,
että ilman vuosikymmenten
kemera panostuksia tuskin
Pohjois-Suomeen suunnitel-

taisiin uusia puunkäyttöä lisääviä investointeja.
Kemera rahoitus on siis
määräaikainen. Se päättyy
vuonna 2020. Yksimielisiä
ollaan siitä, että nykymallilla ei voida jatkaa sen jälkeen.
Tänä vuonna linjataan maaja
metsätalousministeriön
johdolla uuden kannustinjärjestelmän perusteet. Jakaisin kannustinjärjestelmän
pohdinnan kolmeen sektoriin: infraan, metsänhoidon
kannusteisiin ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseen.
Lähes
yksituumaisesti
tunnutaan ajattelevan, että
ilman toimivaa kannustinjärjestelmää metsätalouden
infra rapautuu. Merkkejä
siitä on jo nähtävissä, eikä
nykyjärjestelmä ole täysin
toimiva. Niiden työlajien
osalta, joissa työt teetätetään
urakoitsioilla (kuten tiet ja
ojat), kannattaisi selvittää
palvelusetelien toimivuus.
Moni kannattaa metsänhoidon kannustimista luopumista, kuten Ruotsissa
tehtiin 1990-luvulla, mutta siinä on riskinsä. Naapurissa se johti pitkään lamaan
taimikonhoidoissa yksityismailla. Sitä ei saisi tapahtua

juuri nyt kun investointisuunnitelmia satelee ja hiilinielujakin pitäisi vahvistaa.
Ruotsissa puolet metsistä on
teollisuuden ja valtion omistuksessa, joten siellä ei olla
samalla tavoin riippuvaisia yksityismetsien tuotosta
kuin meillä. Ruotsissa myös
omistus on ammattimaisempaa ja tilat isompia, koska
siellä ei ole samanlaista asutushistoriaa kuin sodanjälkeisessä Suomessa.
Minusta metsänhoidon
kannusteita kannatta siksi jatkaa, mutta byrokratiaa purkaa. Jos siirryttäisiin
ns. vähämerkityksellisiin tasatukiin (de Minimis), voitaisiin järjestelmä luoda
kansallisesti ja ilman ongelmallista ennakkosuunnitteluvaatimusta. Missään
tapauksessa kannustimien
ei tulisi ulottua lähelle kaupallisia hakkuita kuten nykyisin.
Luonnonvarakeskus on
tehnyt selvitystä eri maiden
kannustinjärjestelmistä
ja
tarjoaa EU -osarahoitteisia
hankkeita Kemeran tilalle.
En usko, että ”hankehelvettien” avulla puretaan metsätalouden byrokratiaa. Siksi
pitäisin EU-hankkeet kauka-

na puuntuotannosta.
Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen hankemaailma saattaisi sopia
oikein hyvin. Laidunten ja
maatalouden monimuotoisuuskohteiden osalta sen
toimivuudesta on jo kokemusta. Koska me olemme
monilla mittareilla metsänhoidon ja puuntuotannon
mallimaa, voisimme ottaa
tavoitteeksi myös sen, että
olemme metsälajien suojelun
mallimaa. Iso osa 814 uhanalaisesta metsälajista vaatii
aktiivisia hoitotoimenpiteitä. Metsänomistajilta löytyisi
varmasti halukkuutta uhanalaisten lajien elinympäristöjen kunnostamiseen ja
suojeluun, kun sille luodaan
rahoitusjärjestelmä ja työkalut.

”

Ennakkosuunnitteluvelvoite ja
kankea
myöntövaltuusbyrokratia
halvaannuttivat
järjestelmän

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

MetsäSanoma Tietovisa
Kysymykset:
1. Paperi keksittiin Kiinassa, mutta missä keksittiin paperikone?
2. Mikä seuraavista ei ole jalo lehtipuu?
a) vaahtera
b) tammi
c) harmaaleppä
d) saarni
3. Suomen ensimmäinen metsälaki
säädettiin vuonna
a ) 1776
b) 1886
c) 1921
d) 1956

4. Metsäteollisuuden viennin osuus koko tavaranviennistä on?
a) n. 20 %
b) n. 30 %
c) n. 40 %
5. Betuliinia löytyy?
a) koivun tuohesta
b) männyn nilasta
c) kuusen parkista
6. Missä voittaa maailmanmestaruuden jo karsintakilpailussa?
7. Metsän pohjapinta-ala on 22 m2 , keskipituus 18
m (mänty), paljonko puuta on hehtaarilla?
a) 131 m3
b) 189 m3
c) 220 m3

8. Kuinka monta metsänhoitoyhdistystä on Oulun alueella v. 2017 (jos muutoksia ei tapahdu)
9. Yhdestä k-m3 koivukuitupuuta tulee pilkettä irto m3 n. (heittokuutio)?
a) 1,5 m3
b) 2,0 m3
c) 2,4 m3
10. Perunamittana käytetyn kapan
alkuperäinen koko on?
a) 4,58 l
b) 5,85 l
c) 7,20 l
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Urheiluagentti
Mestari-Tappara vahvisti puolustustaan maajoukkuemiehillä

Niko Mikkola Tappara paitaan
Niko Mikkolan kuluneelle kaudelle kertyi pal- Niko Mikkolan mieletön vuosi:
jon uutta ja haastetta jääkiekkouralla. Tapah- "Ei tällaisesta ole osannut edes uneksia"
puolustaja Niko Mikkolan vuosi 2016 alkoi alle 20-vuotumia on ollut entistä enemmän. Mhy Kiimin- KalPan
tiaiden maailmanmestaruudella ja torstaina 20-vuotias Kiimingin
gin kummiurheilijan arkeen eivät kuuluneet Kiekko-Poikien kasvatti pelaa ensimmäisen A-maaottelunsa.
–Ei tällaisesta ole osannut edes uneksia, Mikkola myöntää.
nyt ensimmäistä kertaa istutusputket, kylvöKeskiviikon mediatilaisuudessa OP-ryhmän pääkonttorilla Helpurkit eikä raivaussaha. Tässä kooste muun singin Vallilassa puolustaja suhtautui maajoukkuedebyyttiin tyyalan median luomuksia kuluneelta kaudelta. nesti.
–Vielä ei jännitä, mutta ehkä vähän ennen peliä jännityskin
Urheiluagentit koostivat niistä tärkeimmät.
nousee. Kokeneemmat pelaajat ovat ottaneet tosi hyvin vastaan

Niko Mikkola siirtyy KalPasta Tapparaan. Kuva: Olli Herranen

Nuorten Leijonien maailmanmestari sai valkolakin
– Riemuylioppilaat muistelivat menneitä: ”Rehtorihan suuttui siitä, ja jouduimme pesemään ihan koko koulun”
Tänä vuonna Kuopion Klassikasta ylioppilaslakin sai muun muassa alkuvuodesta 2016 alle jääkiekon 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden voittanut KalPan pelaaja Niko Mikkola. Mikkola
opiskeli Klassikan urheilulukiolinjalla.

KalPan puolustaja Niko Mikkola valmistui ylioppilaaksi neljän vuoden
opiskelujen jälkeen. Kuva: Marko
Happo Lähde: Savon Sanomat.
Kun ylioppilasjuhlat oli juhlittu, suuntasi Niko rapankon taakse jenkkeihin harjoittelemaan St Louis Bluesin organisaatioon.
Harjoitusrupeama päättyi heinäkuun puolessa välissä viikon kestävään prospect campiin, jossa seuran varauspelaajat mittelevät
taitojaan ja ovat esillä mediassa.
Syksy alkoi harjoitusotteluiden merkeissä, kunnes starttasivat
Euroopassa ja Suomessa CHL pelit. Kalpa sinnitteli kohtuullisen
korkealle, mutta päätähtäin oli edelleen SM Liiga.
Niko Mikkola

KalPan puolustajat ovat nuoria, mutta
Mikkolan kaltaisten sulavien jääkaappipakastinten ollessa jäällä se ei ole ongelma.
LASSI KUISMA lassi.kuisma@ilmedia.fi

Kuopion kaupunki palkitsi vuonna 2016
menestyneitä kuopiolaisia urheilijoita 16.11.2016
Kuopion kaupunki muisti stipendein vuonna 2016 eri lajeissa menestyneitä kuopiolaisia urheilijoita Kuopion kaupungintalolla
16.11.2016.

Klassisen voimannoston MMkilpailuissa USA:n Killeenissä
maastavedossa pronssimitalin
voittanut Jari Saario, jääkiekon alle 20-vuotaiden MM-kilpailuissa Helsingissä kultamitalin voittanut Niko Mikkola,
Vahvin nainen MM-kilpailun
voittanut Kirsi Järvi ja Rio de
Janeiron paralympialaisissa
keihäshopeaa heittänyt Marjaana Heikkinen palkittiin
keskiviikkona 16.11. Kuopion
kaupungintalolla. Kuva: Vicente Serra

Palkitsemistilaisuudessa
stipendit luovuttanut Kuopion
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen kommentoi olevan ilahduttavaa,
että palkittavat henkilöt edustavat monipuolisesti eri urheilulajien kirjoa.
– Kaupunki ei ole kaupunki, jos ei siellä ole monenlaista
urheilua ja hyvin pärjääviä esikuvia useista erilaisista lajeista,
hän totesi.
– Kuopion kaupunki on ylpeä menestyksekkäistä urheilijoistaan ja toivoo teille
menestystä jatkossakin. Uskon,
että tapaamme näissä merkeissä vielä myöhemminkin.
Niko Mikkola ja
Kasperi Kapanen
Jääkiekon U-20 MM-kilpailut
Helsingissä, kultamitali

ja heiltä on tullut hyviä neuvoja, Mikkola summasi kahden yhteisen jääharjoituksen kokemuksella.
KalPassa Mikkola on tottunut puolustajan tontilla isoihin vapauksiin myös hyökkäyssuuntaan.
–Omilla vaistoillani pyrin pelaamaan täälläkin, mutta silti sovittua sapluunaa noudattaen.
–Jos on paikka nousta hyökkäämään, aion kyllä nousta samalla tavalla kuin KalPassakin, 25 nuorten maaottelua pelannut Mikkola pohdiskeli.
Toista kauttaan KalPassa pelaava Mikkola ei ensi kokemusten
perusteella löytänyt kovin isoja eroja nuorten ja miesten maajoukkueissa toimimisen välillä.
– Ehkä sellaista junnujen hötkyilyä on vähemmän, mutta joukkueeseen on ollut helppo tulla. Seurajoukkueessa tulokas joutuu
tekemään paljon enemmän ylimääräistä kuin täällä.
– Tulossa on varmasti hieno ottelu. Tempo on sen verran kovempi, että aikaa ja tilaa on vähemmän, Mikkola ennakoi.

Puolustajasensaatio
Niko Mikkola ei
osannut odottaa
maajoukkuekutsua

Kuva: Silja Schemeikka

Jukka Raittila 16.12.2016
Läpimurtokauttaan Liigassa pelaava Niko Mikkola esitti maajoukkuedebyytissään samoja kypsiä otteita, joilla hän on ihastuttanut suomalaiset jääkiekkofanit. Loppukaudelle toiveena olisi
pysyä ehjänä ja pelata mahdollisimman paljon.
KalPan nuori puolustaja Niko Mikkola pelasi ensimmäisen ottelunsa eilen miesten maajoukkuenutussa Tshekkiä vastaan. Hän
myönsi ottelun jälkeen, että aikuisten maajoukkuedebyytissä oli
ylimääräistä latausta.
-No oli totta kai. Kuitenkin pikkupojasta asti olen miettinyt
kuinka siistiä olisi päästä pelaamaan tuolla.
Suomi oli Tshekki-ottelun alussa altavastaajana, ja Mikkola
myönsi, että ensimmäinen kymmenminuuttinen meni ehkä jännityksen piikkiin sekä hänellä, että muulla nuorella Leijonajoukkueella.
-Sitten päästiin ihan hyvin peliin mukaan. Avattiin paremmin
ja rupesimme kamppailemaan, Mikkola sanoi. Puolustaja lisäsi,
että erityisesti puolustuspeli ja alivoima olivat tänään rautaa Leijonilla. Vahvaa peruspeliä esittänyt Mikkola löysi otteistaan selkeitä kehityskohtia huomiseen otteluun Ruotsia vastaan.
-Riistopelaaminen ja nopeasti pelin kääntäminen. Aina voi parantaa, ja kyllä seuraava peli on varmaan helpompi, kun oppii rentoutumaan.
Mikkola arvelee meneillä olevan läpimurtokautensa perustuvan ennen kaikkea itseluottamuksen kasvuun, isoon peliaikaan ja
hyvin menneeseen kesäharjoittelukauteen. Kutsu miesten maajoukkueeseen tuli kuitenkin yllätyksenä.
-Oli semmoista pientä haaveilua, mutta en osannut odottaa.
Ihan positiivinen yllätys, mies myhäili. Loppukaudelle hänellä on
yksinkertaiset toiveet.
-Pysyä ehjänä ja pelata mahdollisimman paljon. Totta kai olisi siisti päästä jatkamaan maajoukkuehommissa ja toivottavasti
päästään KalPan kanssa pitkälle.

Tätä Leijonien debytanttia kannattaa erityisesti seurata

- Kaikki ominaisuudet luoda uraa Pohjois-Amerikassa

Niko Mikkola on pelannut tällä
kaudella KalPassa 29 liigapeliä
(tehopisteet 2+5). (AOP)

Moskovan EHT-turnauksen Leijonissa on peräti kahdeksan ensikertalaista - viisi puolustajaa ja kolme hyökkääjää. Leijonien
luotsi Lauri Marjamäki suosittelee seuraamaan Niko Mikkolaa.
- Minulla on kova halu nähdä uusia kasvoja. Vanhemmat tunnetaan, Leijonien luotsi Lauri Marjamäki sanoi.
-On tärkeää nähdä mahdollisimman paljon pelaajia. Kysymykseen siitä, ketä ensikertalaista yleisön kannattaa erityisesti seurata, vastaus on puolustaja Niko Mikkola.
-Mikkolan Nikolla on kaikki ominaisuudet tulla hyväksi kansainväliseksi pelaajaksi ja luoda uraa Pohjois-Amerikassa, Marjamäki kehaisi. Mikkola on St. Louis Bluesin viidennen kierroksen
varaus vuodelta 2015.
-Isokokoinen, sitkeä kuin mikä, liikkuu hyvin, KalPassa hyvä
kausi alla, Marjamäki luetteli. 20-vuotias Mikkola pelaa toista kokonaista kauttaan KalPan liigajoukkueessa. Toinen Marjamäen
mainitsema nimi on Henrik Haapala, SM-liigan pistepörssin ykkönen (9+23=32).
- Haapalalla on hyvä itseluottamustaso. Hän saa saman roolin
kuin Tapparassa: ykköslinjassa ja ykkösylivoimassa.
Sasha Huttunen sasha.huttunen@iltalehti.fi

SM-LIIGA

Liigastudio nimesi SM-liigan tämän kauden
läpimurtopelaajat. Ykkösvalinnaksi nousi KalPan nuori puolustaja Niko Mikkola
Liigastudio listasi kymmenen kovinta SM-liigan tämän kauden läpimurtopelaajaa.
KalPan puolustajakolossi 22, oli Liigastudion ykkösvalinta.
– Suomessa on ollut pulaa karskimmista, fyysisistä, vahvaan
kamppailupeliin kykenevistä puolustajista. Hän täyttää sitä tyhjiötä, mikä suomalaisessa jääkiekossa on ollut. Häneltä nähdään
vielä selvää kehitystä myös hyökkäyspelaamisenkin suhteen. Hän
on iso roikale, vahva luistelija ja vahva kamppailija, joka osaa ottaa
tilan ja ajan pois. Juuri tällaista puolustajaa suomalainen jääkiekko on kaivannut. Hänen tulevaisuutensa on NHL:ssä, Liigastudion
asiantuntija Vesa Rantanen kiteytti.

KalPan pelaajia Suomen kiekkomaajoukkueisiin
Jääkiekko
30.01.2017 14:14
Niko Mikkola pelasi Leijonien
paidassa myös joulukuussa pelatussa Helsingin EHT-turnauksessa. Kuva: Akseli Muraja

KalPan puolustuksessa tällä kaudella vakuuttavasti luutinut nuori puolustaja Niko Mikkola on nimetty helmikuussa pelattavaan
Euro Hockey Tourin Ruotsin turnaukseen.
Aikaisemmilta vuosilta kuopiolaisjoukkueesta tuttuja pelaajia
joukkueessa ovat KHL:ssä SKA Pietarissa pelaava maalivahti Mikko Koskinen ja puolustaja Miika Koivisto Mikkelin Jukureista.
9.-12. helmikuuta pelattava turnaus käynnistyy Suomen osalta
Pietarista, kun Suomea vastaan asettuu Venäjä. Loput ottelut pelataan Göteborgissa. Suomen ja Venäjän lisäksi turnauksessa pelaavat tuttuun tapaan Ruotsi ja Tshekki. KalPan edustusta löytyy
myös nuoremmista maajoukkueista.

SEURAA HEITÄ
Henrik
Tallinder
#7 | TPS
Puolustaja
Tiistaina syntymäpäiviään juhlinut 38-vuotias veteraani paikkaa älykkäällä sijoittumisellaan
sen, mitä nopeille KalPa-hyökkääjille jalkanopeudessa häviää. Ruotsalaispuolustaja on
kerännyt kolmeen edelliseen
otteluun oivat tehot 2+1. Kahdessa edellisessä ottelussa Tallinderille on kertynyt jääaikaa
yhteensä reilut 56 minuuttia.

Niko
Mikkola
#7 | KalPa
Puolustaja
Mikkola on kuopiolaisten harvoja tosimiehen mitassa olevia
pelureita. 194-senttisen puolustajan pitää pystyä vastaamaan Jonne Virtasen johtaman
turkulaisten fyysisen osaston
kamppailupelaamiseen. Teki
joukkueensa ainoan maalin
keskiviikon Ilves-ottelussa.
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Urheiluagentti
KalPan Niko Mikkola: Loppukauden ei pitäisi olla vaarassa
KalPan maajoukkuepuolustaja Niko Mikkola ei pelaa Lahdessa perjantaina, kun kuopiolaiset kohtaavat Liigan puolivälieräsarjan toisessa kamppailussa Pelicansin.
Lahtelaisten ”voimahyökkääjä” Taavi Vartiainen lanasi keskiviikon ottelussa kovalla vauhdilla Mikkolan. Kuopiolaispuolustaja ei pystynyt sen
jälkeen jatkamaan peliä.
Mikkola kävi torstaina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimuksissa ja edessä on sairauslomaa.
– Jotain pientä vaivaa löytyi, mutta olo on ihan hyvä.
– En lähde perjantaina lainkaan Lahteen ja lauantaina pelaaminenkin
on epävarmaa. Tässä mennään nyt päivä kerrallaan. Ei tässä kuitenkaan pitäisi loppukauden olla vaarassa, Mikkola toteaa.
KalPa voitti puolivälieräsarjan ensimmäisen kamppailun toisessa jat- Niko Mikkola on toistaiseksi sivussa KalPan kokoerässä maalein 2–1. Välieriin etenee neljällä voitolla.
koonpanosta. Kuva: Akseli Muraja

Janne Niiranen

Niko Mikkola: Tulihan se Vartiainen
turhan lujaa - päähän ja kroppaan kolahti
KalPan maajoukkuepuolustaja Niko Mikkola on
parhaillaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimuksissa saatuaan kovan taklauksen osakseen Pelicans-ottelussa keskiviikkona.
Lahtelaisten ”voimahyökkääjä” Taavi Vartiainen lanasi puolivälieräsarjan kamppailun kolmannessa erässä
kovalla vauhdilla Mikkolan. Kuopiolaispuolustaja ei pys- Niko Mikkola saattaa olla pelikunnossa perjantaina. Kuva: Akseli Muraja
tynyt sen jälkeen jatkamaan peliä.
– Tulihan se Vartiainen turhan lujaa. Leukaan ja päähän sekä kroppaan kolahti. En oikein tiedä mihin osui ensin, Kysista tavoitettu Mikkola toteaa.
Mikkola näytti tällin jälkeen sekavalle, kun hän kömpi vaihtoaitioon ja siitä suoraan pukukoppiin.
– En osaa sanoa oliko siinä pää pyörällä. Ajatus oli vain lähteä mahdollisimman nopeasti jäältä.
Mikkola kuvaili torstaina iltapäivällä vointiaan ihan hyväksi.
Wesa Koistinen

KalPan maajoukkuepuolustaja palaa pian peleihin
Jääkiekko 09.04.2017 21:39
Jääkiekon Liigan puolivälieräsarjan ensimmäisessä ottelussa
loukkaantunut KalPan maajoukkuepuolustaja Niko Mikkola on
pian valmis palaamaan peleihin. Mikkola on harjoitellut jäällä jo
jonkin aikaa ja pelaaminen on mahdollista jo jopa keskiviikkona.
Mikkola loukkaantui Lahden Pelicansin Taavi Vartiaisen ra- KalPan puolustaja Niko Mikkola
jussa taklauksessa 22. maaliskuuta. Pelitaukoa on siis tullut vajaat alkaa olla pelikunnossa. Kuva:
kolme viikkoa. Mikkola ei ole KalPan kokoonpanossa maanantai- Akseli Muraja
na Jyväskylässä välieräsarjan neljännessä koitoksessa.
KalPan lääkintähuollosta vahvistetaan, että paluu on ajankohtainen hyvin pian.
Kuopiolaisten toipilasosastolla toipuu pelikuntoon pian myös toinen puolustaja Otto Leskinen.
Hyökkääjä Alexander Ruutun paluu peleihin nähtäneen myös vielä kevään peleissä.

Tappara kaatoi
Kalpan mestaruustaiston
kuudennessa pelissä ja
otti toisen peräkkäisen
mestaruuden…
Niko Mikkola Tapparaan
29.05.2017
Kaksi edellistä jääkiekon Suomen mestaruutta voittanut Tappara on julkistanut ison nipun uusia pelaajahankintoja. Tuoreiden sopimusten jälkeen
etenkin tamperelaisseuran puolustus on timanttisen kova.
Tapparan puolustukseen liittyvät kaksivuotisella sopimuksella Niko
Mikkola, 21 ja Mikko Lehtonen, 23. Sekä lisäksi kolmivuotisella sopimuksella Veli Matti Vittasmäki, 26.
Kaikki kolme pelasivat tällä kaudella maajoukkueessa, ja Lehtonen oli
mukana MM-kisoissakin. Vittasmäki siirtyy Tapparaan paikalliskilpailija Ilveksestä ja Mikkola SM-finaalivastustaja KalPasta. Lehtonen pelasi viime
kaudella KooKoossa ja HV 71:ssä.

SM-LIIGA
Hallitseva mestari vahvistaa ensi kauden joukkuettaan kovaa vauhtia. Tuorein värväys on KalPasta
A-maajoukkueeseen noussut puolustajalupaus.
Viime kauden mestari, pian alkaviin SM-liigan pudotuspeleihin suurimpana suosikkina lähtevä
Tappara on jälleen vahvistanut ensi kauden joukkuettaan.
Ilta-Sanomien tietojen mukaan Tapparan tuorein värväys on KalPassa huippukauden pelannut
nuori puolustajalahjakkuus Niko Mikkola…
Siinäpä mhy:n kummipelaajamme kulunut kausi. Paljon tapahtumia ja matka jatkuu…

Nuku yö ulkona!
Meille on muodostumassa perinne lähteä
kevättalvella kairaan hankihiihtoon. Tämä
on peruja Umpihankihiihdon MM –kisoista,
siellä joukkueemme Kylmästä Kankeat on
kisannut jo yli vuosikymmenen, tosin hieman vaihtelevalla kokoonpanolla.
Anna Taskila
MetsäSanoma
Tämä vaihteleva kokoonpano on mukana myös
hankihiihdolla.
Hankihiihdon tarkoitus on siis
hiihdellä hangilla rennolla otteella, nauttien luonnosta ja seurasta, pilkkiä ja
nukkua pari yötä luonnon
keskellä laavussa. Siksipä reissu suunnitellaankin
aina viimeisille hankikeleille, jotta hanget kantaisivat ja päivä olisi jo
pidentynyt.
Umpihankihiihdon
MM –kisoissa meininki
on hieman erilainen. Vaikka tarkoituksena on lähteä
rennolla asenteella kisaamaan, niin aina se kisavietti iskee päälle viimeistään
lähtöviivalla. Sitten painetaankin menemään verenmaku suussa ja kieli vyön
alla, rastilta rastille kunnes viimein rättiväsyneenä pääsemme leiripaikalle
leiriä tekemään. Näistä kisoista on mahtavia kokemuksia, onnistuneita ja
epäonnistuneita tehtäviä,
joukkuetovereiden
kannustusta ja yhteen hiileen
puhaltamista.
Pääsääntöisesti kisoista on hyviä
kokemuksia.
Rankatkin
hetket muuttuvat hyviksi
leiriin päästessä ja viimeistään kisasaunassa makoillessa.
Parasta näissä hiihtelyissä on Suomen luonto.
Kuinka hienoja paikkoja
löytyykään tiettömien taipaleiden takaa. Hiljaisuus
on rikkumaton ja yön pimeys läpäisemätön. On
saatu nauttia mahtavista
revontulista, täysikuusta,
upeista auringonpaistepäivistä ja kestohangista. On
myös saatu kärsiä upottavasta hangesta, suksenpohjiin paatavasta lumesta

ja saaliittomasta pilkkimisestä. Parasta on myös yhdessäolo. Monet tarinat ja
sattumat kerrotaan tuntikausien aikana nuotion ääressä
ja hiihtelyn sekä pilkkimisen
lomassa. Sekä tietenkin syöminen, kylläpäs maistuukin
hyvältä kunnon hiillosmakkara ja jäätyneet voileivät,
lumesta sulatettuun veteen
tehdyn sattumia täynnä olevan kahvin kera, tai partiokaupasta ostettu pussiruoka,
tai hiilloksella paistettu räiskäle kermavaahdolla ja mansikkahillolla. Myös makoisat
unet raikkaassa pakkassäässä, lämpimässä untuvamakuupussissa ja pehmeällä
alustalla, ovat aina yhtä suuri nautinto nuotio rätistessä
taustalla ja kaverin kuorsatessa vieressä.
Monet ihmettelevät tätä
meidän hulluutta. Lähteä
nyt vapaaehtoisesti kärsimään pimeään ja kylmään.
Meille metsäammattilaisillehan hiihtely on arkipäivää

ja muutenkin luonnossa oleminen. Toisille se ei
välttämättä ole. Jokaiselle tekisikin hyvää päästä
luonnonhelmaan retkeilemään ja nukkumaan. Monella tämä ihmettely johtuu
ehkä huonoista kokemuksista. On ollut huonot varusteet tai valmistauduttu
hieman heikosti. Kannattaakin panostaa hyviin varusteisiin ja huolelliseen
suunnitteluun ja edetä pienin askelin, niin kärsimys
muuttuu nautinnoksi.
Seuraavan pienen askeleen ottamiseen onkin
mahdollisuus
jokaisella
kun Suomen Latu haastaa
lauantaina 17. kesäkuuta 2017 suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona.
NUKU YÖ ULKONA
– haaste on tehty Luonnonpäivän
kunniaksi.
Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä
on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta
yöpyä ulkona. Yönsä voi
viettää kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai
vaikka takapihalla. Jaa
kokemuksesi
#nukuyöulkona-tunnisteella sosiaalisessa mediassa.
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SOFFAPERUNAT
-SOFFPOTATIS

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

Hyvät arvostetut
soffaperunat
Pitääkö paikkaansa, että
metsänhoitoyhdistyksistä
kysytään ja voi myös kysyä, onko traktoreita myynnissä?

Järki ihminen
teijjän lehessä

Soffaperunat vastaavat:
Terve vaan järki ihminen meijjän lehessä. Väittämäsi väite pitää kyllä paikkansa. Meiltä kysytään vaikka mitä.
Jopa sitäkin, kummalle puolen itärajalla 39-44 luvulla sotaa käydessä sotilaat haudataan, jos ne haavoittuvat keskelle taistelevien valtioiden rajalinjaa. Rajavartijamiehet
osaavat vastata tähän kysymykseen. Tai pitäisi osata vastata??? Mutta traktorikauppiaita on paljon. Jopa moto
urakoitsijat myyvät silloin tällöin omia koneitaan ja vieraitakin työn ohessa. Onnea traktorikaupoille.
Soffpotatos

Hyvät arvostetut ja kahviloissakin
kehutut soffaperunat
Saako työpaikoilla laulaa
työn ohessa?

Taavetti

SoffIKSET vastaavat:
Tätä on kysytty mahdollisesti aikaisemminkin, muttemme osanneet aikaisemminkaan vastata. Nyt Taavetti tiedämme asian, koska olemme tutkineet aihetta
jo kauemmin. Kyseessä on erittäin arkaluonteinen asia.
Julkaisemme poikkeuksellisesti lähettämäsi kirjeen nimimerkillä vaikka Jounihan se sinun oikea nimesi edelleen on. Sitähän sanotaan, että tee työtäs laulellen, äläkä
ammu töissä ritsalla. Silloinhan työtkin sujuvat hyvin,
paitsi auto- ja puukaupoissa. Joissain merkkiliikkeissä ja
metsäfirmoissa saa myös laulaa…
Olipa, olipa taas tosi heleppo kysymys!!!
Soffikset
Ja mitä vielä! Haluamme palkita sinut Taavetti, eli Jouni lukija/lähettäjäpalkinnolla,
joka tällä kertaa on pääsylippu Pariisin lätkän MM kisaotteluun Suomi vastaan Ranska, joka käytiin toukokuun oliko se nyt 7 vai
8 päivänä keväisessä Pariisissa 2017. Suomi
koki historiallisen ensimmäisen häviön mm kisoissa vastustaja
Ranskalle kyseisessä ottelussa, joten arvostathan tätä palkintoamme kunnioituksella!!!

Hyvät arvostetut Soffikset!
Kuinka saan autoliikkeen
mainostarran poistettua takaosasta? Kiitos tiedosta

etukäteen.
Veholainen

SoffIKSET vastaavat:
Terve vaan ”veholainen”. Et kait ole sukua sille paholaiselle? Paras ja varma kikka tarran poistoon on moottorisaha. Pientä naarmua tosin peltiin tulee, mutta tarra
lähtee. Muista viilata terä sahauksen jälkeen. Lasiin liimatut tarrat on viisainta poistaa vasaralla ja taltalla kevyesti napauttaen.
Sohvaperunat

Joko saa sanoa

Valtakirjaa
on syytä kunnioittaa
Vuosi sitten eräs metsäpatruuna totesi Maaseudun Tulevaisuudessa, että Äänekosken
valmistumisen jälkeen ei Suomeen mahdu
uutta kuitupuukapasiteettia - ajatuksella,
että puut loppuvat.
Äänekosken puunhankinta
on käynnistynyt, mutta silti puumarkkinoilla on ylen
määrin tarjolla kuitupuuta.
Pohjanmaalta sitä on lähdetty jo laivaamaan Ruotsiin.
Välinpitämättömyys
metsänomistajien yhdistykselle
myöntämiä puukaupan valtakirjoja kohtaan ja hankinta
puun hyljintä kertovat myös
samaa viestiä. Metsänomistaja on viime aikoina kuullut
ostomieheltä turhan usein
kysymyksen: ”Etkö osaa itse
myydä puitasi?” Metsänhoitoyhdistyksen neuvojaa
ei haluttaisi ”häiritsemään”
puukauppaa jäsenen tai sopimusasiakkaan ja ostomiehen väliin.
Esimerkiksi
kiinteistökaupassa välittäjää käytetään lähes poikkeuksetta.
Harva myy asuntoaan tai
metsäpalstaansa
omatoimisesti suoraan. Välittäjän
ammattitaitoa tai käyttämistä ei kukaan kyseenalaista. Ei kysytä, miksi et myy
itse? Pankeissa salkunhoitajat hoitavat metsänomistajan sijoitusvarallisuutta,
juristit hoitavat päämiestensä lakiasioita ja niin edelleen,
esimerkkejä riittäisi loputtomiin. Miksi metsänhoitoyhdistyksiä halutaan kammeta
pois puukaupasta? Valtakir-

joja vieroksutaan, koska niistä joutuu käymään kilpailun,
jossa ammattilainen analysoi
tehdyt tarjoukset ja valvoo
korjuun toteutumisen.
Pelaaminen tukin latvaläpimitan kanssa, totuttujen kaupan rahoitusehtojen
variaation tai runkohinnoittelun yleistyminen tekevät
puukauppatarjousten vertailun entistä monimutkaisemmaksi. Lisäksi tukkipuun
ja kuitupuun hinnan ero
on niin suuri, että pelkällä yksikköhintojen vertailulla metsänomistaja saattaa
tehdä tuhansien eurojen
virheen.
Katkontaennuste on elintärkeä hyvään
puukauppatulokseen pääsemisessä. Puunostajien tarjousvertailuista on tullut niin
monimutkaisia, että niissä
tarvitaan metsänhoitoyhdistysten ammattilaisten apua
enemmän kuin koskaan.

Puunostajilla tuntuu olevan
halua lähteä muuttamaan jo
vakiintuneita puutavaralajimääritelmiä ja sekoittamaan
puukauppatilastoja. Markkinataloudessa jokainen ostaja

voi tietysti itsenäisesti päättää mitä ostaa, mihin hintaan
ja millä ehdoilla. Metsänomistaja vastaavasti tekee itsenäisesti ratkaisun kunkin
kaupan osalta.
Mistään puukaupan ehdoista ei päätetä yhdessä,
ostaja- eikä myyjäpuolella,
vaan ne ratkaistaan markkinoilla. Investointien myötä puuta tarvitaan tulevina
vuosina markkinoille lisää.
Siksi olisikin viisasta, että
ostajat eivät sortuisi hetkellisten pikavoittojen hakemiseen. Hankintapuille ja
valtakirjakauppapuille saat-

taan ruvennut epäilemään
tokkopa se mieheni kovuus
kaksista on, kun olen verrannut miestäni katsomiini
aikuisviihde-elokuvien miehiin. Nykyisinhän myrskyt

riepottelevat männikköitä
harvase vuosi, joten onkohan ne mäntyjenkin juuret
löystyneet ja ovatkohan paalujuuretkin muodostuneet
heikommista soluista? Voi-

Puukaupan kehittämisen nimissä tehdyt
avaukset hämmentävät
metsänomistajia

taa tulevina vuosina olla kovakin tarve. Tänä syksynä
voidaan kuulla jo sekä Kemin että Kemijärven investointien
varmistumisesta.
Puun riittävyydestä ne eivät ainakaan ole kiinni. Se
on kuitenkin varmaan, että
metsänhoitoyhdistysten
puumarkkinaedunvalvonnalla on tulevina vuosina
rutkasti työtä.

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

Rehelliset soffikset
Vastatkaa soffikset rehellisesti kysymykseeni. Mieheni
kerskuu aina miehisyydellään, että hänen haaravälinsä
on kova kuin männyn paalujuuri. Olen vuosien mit-

ko ukkoni miehisyydellä ja
mäntyjen solukehityksellä
olla näin suora yhteys?
Nimimerkki velttoon kankeen
kyllästynyt

SoffIKSET vastaavat:
Hyvä rouva. Olemme täällä tutkineet moista asiaa useampia vuosia. Tutkimuksissamme olemme tulleet siihen tulokseen, että aina naapurin paalujuuret ovat vahvempia,
naapurilla kaatuu myrskyssä puitakin vähemmän. Ratkaisu teidän yksitäiseen ongelmaan lienee yksinkertainen.
Päästäkää ukko riepu sinne naapurin lesken luokse muutamaksi yöksi ja kyselkää leskeltä, minkälainen tuo miehenne ”paalujuuri” oikein on. Jos leskeltä saatte mairean
hymyn kokeilun jälkeen, tällöin voidaan todeta, että mäntyjen juuret eivät ole löystyneet eikä solujen kovuus ole
muuttunut huonompaan suuntaan. Männyt muuten vaan
kaatuilevat myrskyjen johdosta. Mutta jos naapurin leski
ei ole kokeilun jälkeen millään lailla tyytyväinen, on män-

tyjen solujen heikentymisellä ja ukkonne miehisyydellä
selvä yhteys. Se on tutkittu fakta..
Sohvaperunat
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Joko saa sanoa

Tässäkö on
Suomen kallein takkapuu?
”Myydään pääkaupungin keskustan tuntumassa Hietalahden Nesteellä 30 litran pahvilaatikossa, joka on pakattu täyteen koivuklapia. Hintaa lootalla on 12,90 euroa.
Helsingin Sanomien hintavertailussa laskettu hinta tälle koivupuulle on

267,03 euroa irtokuutiolta.
Kysymyksessä ei tosin ole
irto- vaan pikemminkin pi-

notavara.
Vertailussa
mainitaan
myös muut pilkkeen myyntitavat, -määrät ja -hinnat.
Helsingin keskustan ulkopuolisissa marketeissa ja
rautakaupoissa yleinen koivupuun hinta on 4,95–6,95
euroa 40 litran säkistä, keskustassa enemmän. Irtokuu-

tiolle laskettuna se tarkoittaa
77–107 euroa.
Kaupungissa
pilkettä myydään pienissä paketeissa, koska säilytystilaa ei
ole. Kotiin kuljetettuna polttopuuta saa halvemmalla,
mutta vähimmäismäärä on
usein noin kuutiometri tai
sitä vastaava määrä säkkejä.

Eero Ennustaja

Sääennustus ”kesälle” 2017
On maailmankirjat sekaisin,
sanoo moni. Niin on. Käy
sääliksi pikkulintuja kun pitäisi pesään munia ja niitä
hautoa. Ei ole itikoita ennen
juhannusta tiedossa. Metsänviljelyt eivät ole koskaan
alkaneet näin myöhään.
Yleensä taimissa on jo uusi
kasvu menossa, mutta nyt ei.
Kylmyydestä on vain negatiivista sanottavaa. Hillasadon ennuste on toki parempi
näin myöhäisenä keväänä.
Vuodet 1866-67 olivat kylmempiä. Halla vikuutti viljaa ja perunat mätänivät
pellolle. Tuli nälänhätä. Se
ei tänä päivänä ole uhkana. Kaupasta saa mitä vain
ja kuljetukset pelaa. 1987 jämähti matalapaineen raja
tuohon Pohjois-Pohjanmaan
etelärajalle ja pysyi koko ke-

sän siinä. Jos nyt käy samoin
niin ei hyvä. Huonoja kesiä
on liian tiheässä, 2012, 2015
ym..
Moni ennustaja on heittänyt kirveen kaivoon kun
ei osu ennusteet kohdalleen.
Nyt ennustin tosi kylmää ja
myöhäistä kevättä ja äitienpäiväksi lumisadetta koko
päiväksi ja kovaa tuulta ja
että kesäkuun viides päivä
lämpenee mutta jätin ennusteen huhtikuun lehteen,
mutta eihän sitä ilmestynytkään. Meni hukkaan hyvä
ennustus.
Viileähkö, mutta siedettävä kausi jatkuu kesäkuun
lopulle saakka ja tuntuu toivottomalta. Mutta tukkilaiskisojen aikaan heinäkuun
alussa tulee lämpöaalto ja
koko heinäkuu on lämmin.

myös elokuu on ukkosineen
lämmin, mutta sateinen.
Syyskuu on sateeton ja lämpö sopiva metsätöihin. Kuitenkin yleisarvosana kesälle
on tyydyttävä, koska tämä
kevät on jo pilannut sen.
Marjasato on hyvä. Muistan
kerran Pudasjärven Jyrkkäkoskella juhannuksen, kun
satoi räntää. Ja kerran Kuusamon Paljakassa juhannuksena yritimme nukkua
teltassa, mutta pikkupakkanen laittoi ulos hyppimään
ja teltta autoon ja pois. Kannattaa juhannukseksi ottaa raappahousut ja lämmin
makuupussi autoon ja jättää
lähtemättä.
Juhannukseksi kannattaa opetella tanssimaan ukrainalaista ripaskaa.
Se lämmittää. Irlantilainen
Riverdancekin on jaloille

hyvä, mutta kädet jäätyy. Se
uusi eurovision laulukilpailun portugalilainen voittajakappale ei sovellu oikein
kylmille ilmoille. Sellainen
laahaus on parempi helteellä.
Kuitenkin tämä ennustus on kohdaltani viimeinen. Seuraavassa lehdessä
on uusi ennustaja, jonka vaikeana tehtävänä on panna
paremmaksi. Aina on sattunut kohdalleen tai lähes.
Sattumisprosentti on maailmanlaajuisesti korkealla. Ja
en ole korostanut sattumisia
vaan vaatimattomasti todennut asian. Nyt on kuitenkin
kurkku kipeänä ja se hankaloittaa ennusteen tekemistä
kun ei pysty haakuroimaan
tuota ilmanalaa kunnolla.

Irtokuution eli puhekielessä
motin hinta on silloin vähintään 90 euroa.
Halvemmallakin
myydään, mutta ilman kuljetusta.
Metsäkeskuksen
asiakasneuvoja
Olli-Pekka Koisti sanoo HS:ssä, että
katteen saamiseksi puun
kuutiohinta nousee vähin-

tään 60 euroon.
Sekavan käsitteistön ja
hintavertailun helpottamiseksi Koisti suosittaa, että
myyjä ilmoittaisi kosteusprosentin ja massan.
”Silloin kukaan ei pääsisi jymäyttämään tilavuusmitoilla.”
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PAPERITÄHDET

MISSÄ SAHA?

Niin, että
olenko miettinyt
sitä missä
sahat ovat.
Sitäkö sinä kysyit?

Oletko koskaan miettinyt sitä,
että Vilppulan saha on Vilppulassa,
Viitasaaren saha Viitasaarella?

No empä
ole miettinyt,
mutta veliseni
sinä olet sitä
ilmeisesti
miettinyt?

No en ihan. Mutta että Haapajärven
saha on Haapajärvellä.
Luvian saha on Luvialla jne.

No nyt oli
helppo kysymys.
Tietysti sen löytää
Heinolasta?

Oho!
Perk…leen
nulikka,
viisastelleppa vielä
vähän? Kysyppä
vielä kerran!!!

Oli se siellä tai ei ollut,
mutta kyllä se löytyy liiteristä!

Olempa hyvinkin. Mutta
tiedätkö viisas veliseni sitä,
mistä löytää Heinon sahan?

10. Vastaus on A (4,58 l)
9. Vastaus on C (2,4 m3)
8. Vastaus on 4 (Ylikiiminki, Yli-Ii, Kiiminki, Oulun Seutu)
7. Vastaus on B (189 m3)
6. Vastaus on METSURIEN MM-KISOISSA
5. Vastaus on A (tuohen valkoinen väri johtuu betuliinista, teollisuus kiinnostunut, liima maali kosmetiikka, lääkkeet, pesuaineet)
4. Vastaus on A (n. 20%)
3. Vastaus on B (1886)
2. Vastaus on C (harmaaleppä)
1. Vastaus on B (jatkuvatoiminen paperinvalmistus patentoitiin Ranskassa v. 1799)

MetsäSanoma Tietovisa, vastaukset:

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke
Tappara paitaa SM Liigassa kantava kiiminkiläinen kummiurheilija Niko Mikkola luuti viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa jälleen lehtemme sivuille. Etsi ja kirjaa miltä sivuilta kiekot löytyy.
Lisäksi Pariisin matkalta kainaloon ilmaantui kaksi harvinaista
maalausta.
Löydätkö viisi eroavaisuutta kuvista? Rengasta ne, jotka löysit!

Missä kiekot?

1.

Kiekot löysin sivuilta ____________________________________________________________

2.

Missä on Heinon saha? __________________________________________________________

3.

Kuka on motourakoitsija ”Sorosen Keisari”? ________________________________________

4.

Onko tarvetta valtion kemeratuelle? ______________________________________________

5.

Tulisiko mäntytukin hintatasoa nostaa tästä tasosta? ________________________________

6.

Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli: ________________________________________

7.

Onko energiapuun hintataso mielestäsi sopiva vai liian suuri? ________________________

8.

Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita___________________________________________

Arvomme
tuotepalkintoja
vastaajien kesken.

Nimi: ________________________________________________________________
MHY:________________________________________________________________
Osoite:_______________________________________________________________

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

MetsäSanoma 1/2017

Metsänhoitoyhdistykset

Metsä

tähdet

Eero Alaraasakka
0400 281 524

Henri Turtinen
040 553 2335

Eero Alaraasakka
0400 281 524

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

Jari Kuukasjärvi
0440 170 161

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Henri Turtinen
040 553 2335

Jari Kuukasjärvi
0440 170 161

Vorellirannantie 1,
91200 Yli-Ii
Mikko Mäkelä
0400 285 943

Tatu Laakkonen
Timo Mikkola
0400 560 389
0400 560 498
Terveystie 2, 90900 Kiiminki
puh. (08) 816 1036

Johanna Piekkola
040 579 6225

Raimo Jokikokko
0400 580 152

Timo Mikkola
0400 560 498
Tatu Laakkonen
0400 560 389
Anna Taskila
040 579 6225

Anna-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Mikko Harju
040 719 7640

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Seija Torvela
044 579 6226

Raimo Jokikokko
0400 580152
Tapio Kylmämänen
044 734 2702

Anna Taskila
Anna-Mari
Jouni Parkkinen
Seija Torvela
Mikko Harju
040 579 6225
0400 124 564
040 719 7640 (08) 547 2035, 044 579 6226 Lehtosaari
050 326 2977
Isokatu 70, 90120 Oulu Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035
(08) 547 2035

Johanna Peikkola
040 579 6225

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Ratatie 41,
91500 Muhos
(08) 533 1119

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

Juhani Heikkinen
0400 287 288
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KRONOS 1600M
vesakkomurskain

ERÄ!
Kronos 1600M
vesakkomurskaimia

7 950,(alv 0 %) + toimituskulut
Sis. murskainpään,
eturoiskesuojan,
hydr. käytön.

Teemme
uutta
metsää.

PALMS 4.70
UUSI KUORMAIN
ENSIESITTELYSSÄ
Hinta

10 500,-

TAIMET
JÄLLEENMYYJILTÄ

alv 0 %
Laippakiinnitteisenä,
Parker propo
-hydraulinen
esiohjaus,
koura 0,23 m2.

www.pohjantaimi.fi

Myynti Kempele:
Timo Hiltunen p. 010 76 84739
Mikko Kontio p. 010 76 84915
Vesa Lithovius p. 010 76 84911

• Ulottuvuus 7,0 m
• Nostomomentti 47 kNm
• Kääntömomentti 14 kNm

Metsäasiantuntija

www.hankkĳa.fi

Koneurakointi

Mustonen Ky

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut
• kaivutyöt • traktorityöt
Puh. 0400 283 441

koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

wwwkoneurakointimustonen.com

Yli-Iin Puu ja Turve

puh. 0206 39 6120
PL 6 (Kalevankatu 8)
40101 Jyväskylä

VIHREÄN KULLAN MAITA!
POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV

Metsänhakkuupalvelut
vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266
91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

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

OULU, Ylikiiminki Kirvesperä, tila 61,58 hehtaaria, puustoa kaikkiaan 6.837 m3, josta tukkia 1.414 m3. Kaikkia kehitysluokkia. Metsätie kulkee tilan eteläosan läpi. Tutustumisen arvoinen paikka. Hp 143.000 euroa.
Oulu, Yli-Ii Tannila, tila 158 hehtaaria, puustoa kaikkiaan 13.223 m3, josta tukkia
1.500 m3. Tilalla on runsaasti hakattavaa. Taimikonhoidot on tehty pääosin. Penkkatie
kulkee palstalla, hyvä korjata talviaikana. Hp. 260.000 euroa.

Välittäjä lehden levikki alueella
Juhani Heikkinen LKV 0400 287 288, juhani.heikkinen@mhy.fi
Kaikki kohteemme sekä tarkemmat tiedot netissä, osoitteessa:

METSÄAMMATTILAISILTA
TURVALLISUUTTA
TILAKAUPPAAN!

