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Pääkirjoitukset
Puukaupan talonpojanralli alkaa?

Onko huippuhintaostot alkaneet?
Puukauppaa vetää tällä hetkellä parhaiten 
kuitupuu. Ja taustalla kulkee omaa polkuaan 
hiljaa kuiskutellen mäntytukki- ja kuusitukki. 
Tukkien hinnat ovat olleet selvässä nousussa 
ainakin kuiduttavan teollisuuden hinnastois-
sa, ei niinkään sahojen. Metsäteollisuuden 
uudet investoinnit vauhdittavat myös kui-
tupitoisten leimikoiden, eli harvennuskoh-
teiden kauppaa. Toki päätehakkuukohteet 
ovat edelleen ”karkkia” halvemman korjuun 
kustannuksien takia.

Mutta kantohintoihin esim. 
mäntykuitupuun kysyntä 
siirtyy onnettoman hitaasti, 
koska puusta on ollut talvel-
la edelleen ylitarjontaa ja hy-
vää markkinatilannetta ei 
aiota rikkoa hintoja nostamal-
la. Nyt ei ole tarjontaa, ky-
syntä on ohittanut tarjonnan. 
Mutta missä viipyy hinnan 
nousu kuitupuulle? Viimei-

simpien ennusteiden mukaan 
hintaa voi tulla jopa 10-25 % 
kun uusia tehdasinvestoin-
teja syntyy. Tämä on hyvä 
signaali metsänomistajaa aja-
tellen, joka on aina kärsinyt 
alhaiseksi arvostetusta kuitu-
puusta.

Havukuitupuu ei liiku il-
man tukkikauppoja. Sahoja ei 
enää juurikaan kolmen suu-

rimman paperinvalmistajan 
taseessa pohjoisessa ole. Ora-
vannahka eli vaihtopuukaup-
pa on vilkasta. Mäntytukin 
ostot ovat näin ollen lisään-
tyneet muillakin kuin saho-
jen ostoissa, huolimatta siitä, 
että männyn sahaus on täysin 
tappiollista.

PPT odotti, että tämä vuo-
si olisi tuonut mäntysahureil-
le suurta helpotusta. Männyn 
sahauksen miinusmerkkis-
tä tulosta paikattiin kuusen 
pienen voiton turvin. Ei pai-
kata enää, näillä tukin osto-
hinnoilla.

Myös paperiteollisuu-
della voi olla vaikeita aiko-
ja edessään. Paperin tuotanto 
mahdollisesti vähenee edel-
leen ja ylituotantoa syntyy 
herkästi. Onneksi kartonki- 
ja raakasellu käyvät hyvin 
kaupaksi markkinoilla. Toki 
näiden tuotteiden hinnanlas-
kukin voi olla mahdollista 
markkinatilanteen vaihtuessa 

Metsänomistajat odottavat kantohintojen nousua
Puunmyyjät ovat vielä maltillisia. Jo parin vii-
mevuoden aikana olemme törmänneet ensi-
harvennushankkeen ja harvenuushakkuiden 
markkinoinnissa, että ”kyllä se hinta vielä 

nousee, ja katsotaan sitten uudelleen”. Hyvä 
näin. Metsänomistaja on kuningas metsien 
käsittelyssä, mutta aina ei ole järkevää siirtää 
päätöksiä myöhempään ajankohtaan.

Etenkin kuitupuutilanne on 
kismittänyt myyjäosapuolta. 
Myyjien mukaan kuitupuus-
ta on vara maksaa huomat-
tavasti korkeampaa hintaa. 
Toki osalla puunmyyjistä on 
toiveet tukin hinnan nousus-
ta vuoden 2007 tasolle. Eihän 
sitä kukaan tiedä, mitä tapah-
tuu hintarallissa.

Puukauppoja solmitaan 
tänäkin vuonna enemmän 
kuin muutamana edellisenä 
vuonna. Taustalla on kysyn-

nän kasvu ja tehdasinves-
toinnit. Puukaupan osalta 
vuodesta on tulossa metsän-
omistajille suotuisa. Peller-
von taloustutkimus PTT:n 
uuden ennusteen mukaan 
puukaupan kovin kasvu on 
takana, mutta kasvu jatkuu 
silti loivana. PTT ennustaa 
kuitenkin tämän vuoden kan-
tojen hinnannousun jäävän 
maltilliseen nousuun.

Mutta selvää lienee se, 
että jos Suomeen saadaan 

Puutavara-autojen pituu-
det ja kuormakoot ovat 
nykysäädännön ansios-
ta kasvaneet. Kuormakoot 
ovat kasvaneet yli kymmen 
kiintokuutioiden kuormil-

la ja perävaunujen pituudet 
kasvaneet hieman yli met-
rin. Tämä tuo luonnollisesti 
myös käytännön muutoksia 
metsäautotieverkostoihin 
sekä pieniin yksityisteihin, 

Alempi tieverkosta ja yksityistiet ovat ko-
villa, mikäli metsäteollisuuteen saadaan 
10-15 miljoonan kuution lisäykset raaka-
puunkäyttöön sekä sen oheistuotteiden 
jatkokuljetukset satamiin. Mikäli tieverkkoa 
ei huolehdita ja sen annetaan edelleen ra-
pistua, ei kehitys mene haluttuun suuntaan.

Kestääkö nykyinen tieverkosto metsäteollisuuden investoinnit?

ylituotannoksi. Puuta myy-
välle metsänomistajalle tilan-
ne on kuitenkin erinomaisen 
hyvä, koska raaka-aine me-
nee kaupaksi, mutta esim. tu-
kin huippuhintoja on turha 
odotella. Tai jos jää odottele-
maan, niin myymään joutuu 
silloin, kun hinta alkaa las-
kea. Myyjäkunta on selvästi 
varpaillaan kuitupuun hin-
nan osalta. Nousua hintaan 
on todella odotettavissa. Raa-
ka-ainetta ei ole liikaa tarjolla, 
ja korjuukohteista on pulaa. 
Nyt tulee näkymään se, onko 
puukaupassa markkinatalou-
den lait vai villit ”hullut päi-
vät”.

Puukauppoja  
pidätellään  
huippuhinnoista  
huolimatta
Hyvistä hinnoista huolimat-
ta puukauppa ei ole lähtenyt 
kunnolla käyntiin. Metsän-

omistajat vaikuttavat tällä 
hetkellä odottelevan, josko 
hinnat vielä nousisivat. Ole-
tettavasti ainakin kuitupuulla 
olisi vielä nostovaraa. Tukilla 
sitä ei ole.

Luminen talvi ja paha 
kelirikko hillitsee myös 

myyntihaluja ja kohteiden 
julkituomista. Uusia leimi-
koita kannattaisi kuitenkin 
nyt teettää, jos kauppa lähtee 
käyntiin kesälomien jälkeen 
viimeistään myös talvikel-
poisten leimikoiden osalta.

joilla suoritetaan puutava-
ran kaukokuljetusta. Entinen 
kääntöpaikka ei enää riitä, 
tien kantavuus joutuu lujille 
ja mikäli ajetaan sulan maan 
aikana. Kaikki heijastuu 
myös talvikuljetuksiin. Van-
hat perinteiset talvitiepohjat 
eivät sellaisenaan enää kan-
na, vaan teiden tulisi olla le-
veämpiä ja kääntöpaikkojen 
isompia. Kaikki tämä lisää 
kustannusta operatiivisella 
sektorilla kaukokuljetuksen 
toteutuksissa. Jokiylitykset, 
pienet poikkiojat ojat ja suu-
remmat vesistöjen ylitykset 
vaativat enemmän työtä ja 

jäädyttämistä raskaamman 
rekan kuljetusreitille. Ja tal-
vet ovat osoittaneet haasteel-
lisuutensa. 

Alemman tieverkon ja yk-
sityisteiden kasvaa tulevai-
suudessa. Metsäautoteiden 
käytöstä on tutkittu, että ai-
noastaan n. 25 % on metsäta-
louden käytössä puutavaran 
ajoon. Mitä on sitten kaik-
ki muu autoilu? Aivan niin, 
niihin lukeutuvat metsäs-
täjät, marjastajat, koiran ul-
koiluttajat, metsänhoitotöitä 
tekevät metsänomistajat, 
polttopuuta omaan käyttöön 
puuhastelijat, vapaa-ajan 

asunnolle matkustavia,  hen-
kilöitä tienkäyttäjänä riittää 
moneen junaan. 

Mikäli viimeaikaiset met-
säteollisuuden investoinnit 
toteutuvat ja energia puun 
käyttöä lisätään, lisääntyy 
pelkästään ns. pyöreän puu-
tavaran kuljetukset reippaas-
ti yli 10 miljoonan kuutiolla. 
Tämän lisäksi energiapuun 
energiahuolto tuo yli 5 mil-
joonan kaukokuljetuksen 
varastopaikoilta voimalai-
toksien energiapuupisteille. 
Sanomattakin on selvää, että 
nykymuotoisen kirjava-
na tiehoitokuntina nykyiset 

yksityistiet eivät voi vasta-
ta uumoiltuihin kasvaviin 
käyttöasteisiin. Tieverkoston 
nykyinen kunto ei paranna 
kuljetuksien kustannuste-
hokkuutta ja kasvua.

Maa- ja metsätalous kat-
taa koko Suomen ja pitää 
monet paikkakunnat elin-
voimaisena. Metsäalan me-
nestys näkyy Suomessa 
työpaikkoina, tulevaisuuden 
investointikohteena, puun-
myyntitulon tuojana metsän-
omistajille sekä vientitulon 
tuojana verotulojen kautta 
yhteiskunnalle.

uusia teollisuusyrityksiä, li-
säävät ne automaattisesti 
kilpailua puusta. Varsinkin 
lisäävät todellista kilpailua 
kuitupuusta ja energiapuus-
ta. Viimeisimmät investoin-
tisuunnitelmat Kemijärvelle, 
Kemiin ja Kuopioon ovat saa-
neet jopa hyvinkin kauaskan-
toisia tulkintoja siitä, miten 
puun hinnan käy ja onko sitä 
tarpeeksi?

Nyt alkaa olla jo aika, kun 
Suomi pikkuhiljaa ryhtyy 
viettämään kesälomaansa. Se 
koskee myös puukauppaa; 
vedetään hieman henkeä. 
Motoyrittäjät huollattavat vii-
meisinä työpäivinään teko- 
ja ajokoneitaan. Metsurit 
laittavat raivaussahat tal-

liin odottamaan syksyn uu-
sia työmaita. Kesätyöntekijät 
ja opiskelijat kirmaavat ke-
sälomille, muutamia euroja 
rikkaampana ja onnellisena 
kesätyöpaikasta. Toimihenki-
löt jäävät viettämään ansait-
tuja kesälomiaan, ja asentavat 
vastaaja tervehdyksensä vas-
taajiin ja sähköpostiin. On 
kesäloman aika. Kaikille leh-
temme lukijoille toivotan mu-
kavaa ja rauhallista lomaa. 
Palaamme elokuussa jälleen 
sorvin ääreen.

Timo 
Mikkola
Päätoimittaja 
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset

 

Minna Kauppi

K
U

VA
: P

A
U

LA
 L

EH
TO

M
Ä

K
I

Onko metsäsuunnitelmasi 
vanhentunut?

Tilaa uusi metsäsuunnitelma 
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi. 

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

sovellus on ladattavissa kaikkiin 
älypuhelinmalleihin. 

Palvelu on myös käytettävissä  verkossa
osoitteessa www.metsäselain.fi

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

Kysy jäsenhintatarjous omasta 
metsänhoitoyhdistyksestä!

Metsäsuunnitelma kulkee mukana

Aili-Marja Alaraasakka, Ii, Iin Mhy
Kaarlo Saarenpää, Muhos, Muhoksen Mhy
Eija Mäkelä, Yli-Ii, Yli-iin Mhy
Taimi Nevala, Ii, Iin Mhy
Pirkko Kujala, Hailuoto, Oulun Seudun Mhy

Tuotepalkinnot ovat noudettavissa omasta 
metsänhoitoyhdistyksestäsi.

MetsäSanoma  
kilpailun palauteosion  

voittivat seuraavat henkilöt

Toimikunta kiittää lukijoitaan aktiivisuudesta. Kiimin-
kiläisen Tappara puolustajan  Niko Mikkolan laukomat 
kiekot löytyivät sivuilta 4,13,22,24 ja 30 

Tiedustelimme Karvosen sahaa ja Yli-iistähän se löy-
tyy. Hiilinieluasiat päätetään pääosin Brysselissä. Ha-
vukuidulle toivottiin hinnannousua. Metsosuojeluun ei 
suurta tarvetta esiintynyt. Osa pitää tärkeänä, osa ei.

 Mielenkiintoisia artikkeleita jakautui tasaisesti koko 
lehden alueelta.

Onnea voittajille ja kiitokset kisaan osallistumisesta!

EU:n tietosuoja-asetus 
tuli voimaan

Toukokuun 25. päi-
vänä astui EU:n tieto-
suoja-asetus voimaan. 
Kaikki yritykset ovat jou-
tuneet paneutumaan ase-
tuksen velvoituksiin, niin 
metsänhoitoyhdistykset-
kin. EU:n perusoikeuskir-
jan mukaan jokaisella on 
oikeus henkilötietojensa 
suojaan. Oikeus ei ole abso-
luuttinen mutta asetuksen 
periaatteellinen tarkoitus 
on, että tietoja kerätään 
henkilöistä vain sen verran 
mitä on tarpeellista. Ase-
tuksen tarpeellisuus tuli 
hyvin esiin Facebook ju-
pakassa, jossa Facebookin 
käyttäjien henkilötietoja 

vuodatettiin ulkopuolisille 
tahoille. 

Yhdistykset ovat laa-
tineet asetuksen vaativan 
rekisteriselosteen, joka on 
käsitelty hallituksissa. Re-
kisteriseloste on koko-
naisuudessaan nähtävillä 
yhdistyksien kotisivuilla. 
Henkilötietoja käsitellään 
yhdistyksissä lainsään-
nösten mukaisesti pää-
sääntöisesti jäsenyyksien 
ylläpitoon, vaalirekisterei-
den ylläpitoon, laskutuk-
seen ja maksun valvontaan, 
jäsentiedotuksissa, jäsenten 
koulutuksissa ja toimek-
siantojen hoitoon. Yhdis-
tyksien tietojen käyttö 

pohjautuu lainsäädäntöön, 
sopimukseen, suostu-
mukseen tai oikeutettuun 
etuun.  

Yhdistyksen henkilötie-
toja käyttävät toimihenkilöt 
ovat hallituksien päätöksi-
en mukaisesti suorittaneet 
metsänhoitoyhdistyksien 
palvelutoimiston laatiman 
nettikoulutuksen, jonka 
tarkoituksena on ollut saat-
taa asetuksen vaatimukset 
toimihenkilöiden tietoi-
suuteen. Toimihenkilöiden 
tehtävä on henkilörekiste-
reiden käytön lisäksi yllä 
pitää rekistereitä, poistaa 
tarpeettomat tiedot ja antaa 
asiakkaalle häntä itseään 

koskevia tietoja ja poistaa 
tarvittaessa asiakkaan vaa-
timat tiedot rekistereistä. 

Asetus on teetättänyt 
yrityksissä kovasti töitä 
ja se tulee edelleen teettä-
mään töitä, sillä rekiste-
rithän koko ajan osaltaan 
muuttuvat, esimerkik-
si yhdistyksissä omistuk-
sien muutoksien johdosta 
jäsenet ja jäsentiedot muut-
tuvat. Mutta onneksi työ-
hän se vain teettää. 

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
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KESÄRETKI
Perinteinen kesäretki 

ke 15. –  pe 17. elokuuta 
Keiteleelle ja Etelä-Savoon. 

Keiteleellä tutustumme Euroopan moderneimpaan 
Sahalaitokseen. Rantasalmella Järvikylpylässämme 

koemme uudenlaisen suomalaisen järvihyvinvointikoke-
muksen. Tutustumme Ohjatusti ja risteillen Linnasaaren 

kansallispuistoon. Etelän-Savon mhy:n vieraana pääsem-
me kokemaan ja näkemään paikallista metsätaloutta.  

 Yöt olemme Järvihotelissa Rantasalmella, missä kylvemme 
ja saunomme kylpylässä ja toisena iltana saunamaailmassa.  

Matkan hinta 320 €/hlö. 
(sis. matkan, majoitukset + aamupalat, 

ruokailut ja kahvit päivittäin sekä sisäänpääsyt ja 
osallistumismaksut retkikohteisiin opastuksineen.) 

Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 44 henkilöä. 
Ilmoittautumiset 6.7. mennessä   

p. 0400 285 943 (Mikko) tai 044 017 0161 (Jari)
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Metsänhoitoyhdistykset
tiedottaa

Metsänhoitoyhdistyksien henkilökunta  
lomailee pääsääntöisesti  

heinäkuun aikana.

Viestiä voi jättää tarvittaessa 
Mhy:n henkilökunnalle tekstiviestillä, 

puhelimen vastaajaan tai sähköpostitse.

Otamme tarvittaessa yhteyttä 
viimeistään lomalta palattuamme.

Metsänhoitoyhdistykset
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Puumarkkinat

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18 cm 39 45 42 52,5  48 61
Mäntytukki  38 43 39 48   46 55
Kuusitukki iso + 18 cm 39 42 40 43   50 57
Kuusitukki 38 43 40 44   48 55
Mäntykuitu 8 13 10 15   15 23
Kuusikuitu 8 13 10 15   15 23
Koivukuitu 8 12 9 14   14 19
Mäntyparru / pikkutukki 20 24 20 25   24 31
Kuusiparru / pikkutukki 20 24 20 25   24 31
Karsittu energiaranka havu 7 7        
Karsittu energiaranka koivu 7 7        
Energiapuu karsimaton 4,00 7,00        
   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 58,00 63,00
Mäntytukki  55,00 58,00
Kuusitukki iso +18 cm 58,00 58,00
Kuusitukki   55,00 55,00
Mäntykuitu 27,00 30,00
Kuusikuitu 27,00 30,00
Koivukuitu 25,70 29,00
Mäntyparru 37,00 38,00
Kuusiparru 37,00 38,00
Karsittu energiaranka havu 19,00 25,00
Karsittu energiaranka koivu 19,00 25,00
Energiapuu karsimaton 15,00 20,00

Kantohinnat kevät 2018

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

Tarjontaa kaivataan

Puun kysyntä on nyt poikkeuksellisen hyvä 
Raakapuun kysyntä on pa-
rantunut myös Pohjois-Suo-
messa. Tammi-huhtikuun 
ostomäärä oli 2 247 000 m3 
(2017: 1 781 000). Pohjois-
Pohjanmaalla alkuvuoden 
puukauppa on neljänneksen 
edellisvuotta edellä, 1 180 
000 m3 (954 000). Kainuussa 
kauppa käy, osittain viime 
talven lumituhojen avitta-
mana, ennätystahdilla 670 
000 m3 (421 000). Lapissakin 
puukauppa on kirinyt hiljai-
semman talven jälkeen edel-
lisvuosien tahtiin: 398 000 m3 
(406 000).

Puumarkkinoiden yleis-
vire on jatkunut suotuisana. 
Metsätalouden myönteistä 
tulevaisuutta edelleen vah-
vistavat puun käyttöä 
lisäävien investointien edis-
tyminen. Tukin ja kuidun 
kysyntä on metsänhoitoyh-
distysten arvion mukaan ko-
konaisuutena erittäin hyvä. 
Puuta on korjattu ja jalos-
tettu niin reippaasti, että 
puun tarjonnan pitäisi olla 
nykyistä suurempaa. Met-
sänomistajien kannattaa 
aktiivisesti tarjota sekä pää-
tehakkuu- että harvennus-
leimikoita kilpailutukseen. 
On myös metsänomistajien 
etu, että tehtaiden käynti ei 
tyssää puun tarjontaan.

Puun ostajien varastot 
ovat kevään kynnyksellä 
hyvin ohuet. Ostajien puu-

huoltoa ovat myös koetelleet 
han-kalat korjuukelit. Saha-
teollisuudella on jatkuvasti 
ostotarvetta nopeasti korjuu-
seen soveltuville havutukki-
lei-mikoille. Puun hinta on 
ollut nousussa, mutta Suo-
men kehitys on lähialueisiin 
verrattuna ollut maltillista. 

Sellun tekeminen on 
huippukannattavaa  
– sahatavaran ei
Metsäteollisuusyritysten 
ensimmäisen vuosineljän-
neksen tulokset osoittavat, 
että massa- ja paperiteol-
lisuuden kannattavuus on 
erinomainen. Varovasti ar-
vioituna Suomessa toimi-
vat sellutehtaat tekevät 
liiketulosta yli 30 euroa ja-
lostamaansa puuraaka-ai-
nekuutiometriä kohden. 
Sahateollisuuden kannatta-
vuus sen sijaan on kokonai-
suutena selvästi heikompi, 
vaikka sahatavaran vien-
ti on jatkunut vilkkaana. 
Sahatavaran hinta on hie-
man korjaantunut, mut-
ta kannattavuus ongelmien 
taustalla on ennen kaikkea 
sahahakkeen, purun ja kuo-

ren menekkiongelmat sekä 
puumarkkinoiden kilpailu-
tilanne sahateollisuuden ja 
kuitupuuta käyttävän teol-
li-suuden välillä. 

Nykyisessä puumark-
kina- ja metsäteollisuuden 
kannattavuustilanteessa 
puukaupan onnistumisen 

Metsäteihin 
kannattaa myös 

investoida pitkäjänteisesti.”

kannalta onkin erittäin tär-
keä valvoa, että korjuussa 
arvokasta tukkia ei katkota 
kuiduksi. Runkojen katkon-
nassa eri puutavaralajeihin 
on isoja, markkinatilantees-
ta johtuvia, eroja ostajien ja 
leimikkotyyppien välillä. 
Massa- ja paperiteollisuu-
den erinomainen kannat-
tavuus pitää hyödyntää 
kuitupuukauppojen kilpai-
lutuksessa. Ajanta-saisin ja 
paikallisin puumarkkinatie-
to löytyy aina paikallisista 

metsänhoitoyhdistyksistä, 
mistä metsänomistajille on 
luontevasti tarjolla kaikki 
puukaupan tekemiseen liit-
tyvät asiantuntijapalvelut.

Taimikot hoitoon  
– Kemera varoja riittää
Tulevien hakkuumahdol-
lisuuksien turvaamisen 
kannalta on tärkeää, että 
taimikoiden varhaishoi-
dot ja nuoren metsän hoito-
työt tehdään ajallaan. Kevät 
on otollisinta aikaa molem-

pien työlajien tekemiseen. 
Puun myyntisuunnitelmi-
en laadinnan ohessa kan-
nattaakin tarkistaa myös 
taimikoiden hoitotarve. Ke-
mera-rahaa käytettävissä 
runsaasti. Metsäteihin kan-
nattaa myös investoida pit-
käjänteisesti.

Markku Ekdahl
Maa- ja metsätalous-
tuottajain  
Keskusliitto MTK ry
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Suomalaisen sahateollisuuden  
toimintaympäristö on tuhottu
Havusahatavaran kysyn-
tä on maailmalla vahvaa. 
Hiiltä sitova, kierrätettävä, 
uusiutuva ja sertifioitu ma-
teriaali on kova sana kiris-
tyvän ilmastopolitiikan ja 
kiertotalouden maailmas-
sa. Suomalaisen sahatava-
ran asiakaslähtöisyys, laatu 
ja toimitusvarmuus tunne-
taan markkinoilla. Yksityi-
nen puunostaja Junnikkala 
Oy on kuitenkin ilmoittanut 
keskeyttävänsä puun oston. 
Mistä on kyse?

Suomalaisen sahateol-
lisuuden kansainvälinen 
kilpailukyky on romah-
tanut sahatavaran hy-
västä vientikysynnästä ja 
hinnankorotuksista huoli-
matta. Kilpailijamaissa sahat 
tahkoavat ennätystuloksia. 
Koko metsäteollisuudessa 
eletään huippusuhdannetta. 
Kolme suurinta metsäinteg-
raattia tekivät yli kymmenen 
prosentin liiketulosta vuon-
na 2017. Erinomainen tulos 
perustui suurelta osin sel-
lun rajuun hinnannousuun 
sekä raaka-aineen maltilli-
seen hintakehitykseen. Itse-
näinen sahateollisuus pääsi 
juuri ja juuri nollatulokseen.

Integraattien etu on, kun 
kuitupuun hinta pystytään 
minimoimaan, sillä ne käyt-
tävät käytännössä kaiken 
markkinoille tulevan kuitu-
puun. Sen sijaan osuus tu-
kin käytöstä on vain puolet 
itsenäisten sahojen käyttäes-
sä toisen puolen. Näin ollen 
integraateille lankeaa koko 
lasku kuitupuun mahdolli-
sesta hinnannoususta, mut-
ta vain puolet tukin hinnan 
noususta. Integraatit ovat si-
toneet sahojen sivutuottee-

na syntyvän selluhakkeen 
hinnan kuitupuun hintaan, 
joten ne ostavat korkea-
laatuisen, kalliista tukista 
tuotetun hakkeen 70% alen-
nuksella raaka-aineen hin-
taan verrattuna. Omien 
sahojensa tulokset integraa-
tit ovat piilottaneet isompiin 
kokonaisuuksiin.

Kuitupuun ostajia on 
käytännössä kolme ja tu-
kin ostajia kymmeniä. Kui-
tupuun kysynnän kasvaessa 
tukin hinta on epäloogisesti 
kääntynyt rajuun nousuun. 
Kuitupuun hintakehitys on 
ollut olematonta. Metsän-
omistajat pyrkivät maksi-
moimaan kantorahatulonsa. 
On helpompi kilpailuttaa 
kymmenien ostajien mark-
kinalla tukin hinta kuin 
kolmen ostajan markkinal-
la kuitupuun hinta. Laskun 
maksaa itsenäinen sahateol-
lisuus. Kuitupuuta tuodaan 
myös ulkomailta, lähinnä 
Baltiasta ja Venäjältä. Tuon-
tipuu on huomattavasti ko-
timaista kalliimpaa. Lisäksi 
jopa tukkia keitetään selluk-
si. Näin puolustetaan koti-
maisen kuitupuun alhaista 
hintaa. Samanaikaisesti 
metsänhoitoyhdistykset ja 
sahateollisuus vievät suo-
malaista kuitupuuta, kos-
ka viennistä saa paremman 
hinnan.

Sahojen kilpailuasema 
kärsii myös energia- ja il-
mastopolitiikasta. Uusiutu-
van energian lisäämiseen 
tähtäävä tukipolitiikka on 
vääristänyt sahojen purun 
ja kuoren markkinat ja hin-
nat ovat pudonneet. Koska 
jakeet ovat muun tuotannon 
ohessa syntyviä sivutuottei-

ta, valuvat niistä aiheutu-
neet kassavirtamenetykset 
suoraan sahojen tuloslas-
kelman viimeiseltä riviltä. 
Metsäteollisuudelle ohjatut 
kansainvälistä kilpailuky-
kyä takaamaan tarkoitetut 
tukijärjestelmät on suunnat-
tu vain suurteollisuudelle. 
Energiaveroleikkuri ja pääs-
tökauppakompen-saatio 
ovat erinomaisia esimerk-
kejä tuista, jotka hyödyn-
tävät lähes yksinomaan 
metsäintegraatteja vääristä-
en kilpailua kotimaassa joko 
välillisesti tai suoraan. Saho-
ja hyödyntäviä energiatuki-
järjestelmiä ei Suomessa ole, 
toisin kuin merkittävissä kil-
pailijamaissa.

Sahateollisuuden toimin-
taympäristö on Suomessa 
pilattu. Raakapuun markki-
narakenne on vääristynyt. 
Epätasa-arvoinen tukipoli-
tiikka heikentää itsenäisen 
sahateollisuuden kansain-
välistä kilpailukykyä enti-
sestään. Hallitus korostaa 
pk-teollisuuden merkitys-
tä talouselämän toimijana, 
mutta samaan aikaan suur-
yritykset runnovat sanelu-
politiikalla etunsa läpi niin 
markkinalla kuin poliittises-
sa vaikuttamisessa.

Nostan hattua metsäin-
tegraattien erinomaisille tu-
loksille. On kuitenkin syytä 
kysyä, onko korporaatioiden 
valta yhteiskunnassa kasva-
nut kohtuuttoman suureksi 
ja onko menestys muuttunut 
ahneudeksi? Markkinoiden 
vääristäminen ja turhat yh-
teiskunnan maksamat tuet 
on lopetettava välittömäs-
ti, jos Suomessa halutaan 
jatkossa olevan yksityisiä 

puunostajia varmistamassa 
reilua kilpailua ja metsätalo-
uden kannattavuutta.

Kai Merivuori
Sahateollisuus ry

Sahateollisuus ry on vuonna 
1945 perustettu itsenäisen sa-
hateollisuuden etujärjestö. Yh-
distyksellä on 34 jäsenyhtiötä, 
joiden osuus Suomen sahata-
varan tuotannosta on n. puo-
let. Sahatavaran viennin arvo 

oli v 2017 n. 1,7 miljardia eu-
roa. Sahat maksavat kaksi kol-
mannesta metsänomistajien 
kantorahatuloista. Sahatavara 
on kestävän kehityksen mukai-
nen uusiutuva materiaali, jon-
ka kysyntä kasvaa.
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Junnikkala Oy jatkaa kasvaen ja kehittyen  
– Suomen ensimmäinen TC-kanavakuivaamo modernisoi sahaa ja nostaa kapasiteettia

Kasvatamme sahatavara-
tuotantoamme Kalajoella ja 
lisäämme kuivauskapasi-
teettia hankkimalla Suomen 
ensimmäisen TC-kanava-
kuivaamon ja asentamalla 
röntgen-mittarit tukinlajitte-
lulinjoille sahoillamme.

Tuleva kuivaamomme on 
valmistuessaan ainoa Suo-
messa, joka mahdollistaa 
käyttäjälle erimittaisten ja 
eri puulajien vapaan yhdis-
telyn. Kesällä alkavat kui-
vaamon perustusten teot, 
laitetoimitukset saapuvat lo-
kakuussa ja uusi kuivaamo 
on käynnissä maaliskuussa 
2019. Investoinnin tuloksena 
Kalajoen ja Oulaisten laitos-
ten yhteenlaskettu tuotan-
tomäärä nousee yli 400 000 
kuutioon.

Valitsimme TC-kana-
vakuivaamon, koska se on 
energiatehokas, joustavin ja 
taloudellisin ratkaisu. Sen 
avulla voimme kuivata va-
paasti erimittaista puuta-
varaa. Lisäksi kuivaamon 
tuottama laatu on korkea ja 
kapasiteetti suuri pienellä 
energiankulutuksella.

Uudistamme myös tu-
kinlajittelua asentamalla 
röntgen-mittarit tukinlajitte-
lulinjoihin Oulaisten sahalla 
elokuussa ja Kalajoella syys-
kuussa. Koska röntgen-mit-
taus mahdollistaa tarkan 
kuoren mittauksen, voim-
me hyödyntää raaka-aineen 
paremmin. Alueemme kes-
kimääräistä pienempi puus-
ton rakenne huomioiden 

pystymme mittauksella erot-
telemaan eri rungon osat 
paremmin, ja voimme hyö-
dyntää käytössä olevia eri-
koismittoja ja latvakokoja. 
Tällä saavutetaan tasaisem-
pi asiakaslaatu.

Kanavakuivaamon Jun-
nikkala Oy:lle toimittaa 
Valutec Oy ja mittarit suo-
malainen Limab Oy.

Paluu raaka- 
ainemarkkinoille  
uudella mallilla
Kaksi viikkoa sitten rea-
goimme ylikuumentunee-
seen markkinatilanteeseen 
tavalla, joka oli poikkeuk-
sellinen, mutta välttämätön. 
Ulostulomme seurauksena 
syntyi keskustelua ja kom-
mentointia, niin kuin oli tar-
koituskin. Palaute on ollut 
pääsääntöisesti positiivis-
ta ja ymmärtäväistä; mekin 
haluamme varmistaa met-
sän omistajille hyvän tilin, 
omistajalleen kauaskantoi-
sesti tuottavaa metsää vaa-
rantamatta. Asian ydinhän 
on edelleen siinä, että kuitu-
puukauppaa tehdään tukin 
hinnalla.

Sahojen tuotanto Suomes-
sa ei tule kasvamaan ilman 
uusia sahahankkeita. Tukin 
käyttömäärä ei siis tule li-
sääntymään, vaikka kovas-
sa kysyntänousussa olevaa 
kuitupuuta tarvitaan kemi-
allisen metsäteollisuuden 
hankkeisiin.

Kuten kaksi viikkoa sitten 

totesimme: Pidämme tärkeä-
nä puukaupan tasaisuutta ja 
sitä, että metsänomistajan ti-
liin ei tule vaikutusta. Yksik-
köhintojen tukissa, kuidussa 
ja muissa artikkeleissa on 
muututtava. Siten saadaan 
yhteiskunnallisesti koko 
metsäteollisuuteen pitkä-
jänteisyyttä ja selkärankaa 
yli globaalien markkina-
vaihteluiden. Oikeanlainen 
hinnoittelu luo uskoa saha-
toiminnan kehittämiseen, ja 
sen seurauksena arvokkaim-
man rungon osan, tukin, 
käytön lisäämiseen.

Palaamme ostolle tällä 
viikolla uudistetulla mallilla. 
Otamme käyttöön lyhyiden 
mittojen käytön katkonnas-
sa, nyt myös kuusen osal-
ta. Lyhyet mitat kohdistuvat 
latvahalkaisijaltaan alle 20 
senttiseen puuhun ja jalos-
tuspaikkana on Oulainen. 
Männyssä lyhyet mitat ovat 
olleet jo käytössä osittain 
ison Japanin osuutemme 
vuoksi, mutta nyt lisäämme 
niiden osuutta entisestään.

Sahatavaramarkkinan 
nykytilanne tukee pienem-
pien läpimittojen jalosta-
mista. Uudistetussa mallissa 
korostuu myös viestimme 
liian korkeasta tukin hinnas-
ta ja metsäomistajatilin säily-
misestä.

Kalle Junnikkala,  
Junnikkala Oy:n  
toimitusjohtaja

Metsäpäällikkö Heikki Pietikäinen toivekkaana syksyn puukaupoista.
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Kiimingin korjuupalvelulla tuli korjuuseen huh-
tikuun lopulla tienvarressa oleva ensiharvennus-
leimikko, joka osittain oli kehitysluokkaa varttunut 
kasvatusmetsä. Leimikon koko kaiken kaikkiaan oli 
kolmisen ha ja keskikoko leimikossa oli 65 litraa. Lei-
mikko oli iältään 55-vuotiasta havupuuvaltaista, 
osittain sekametsää. Ajomatkaa kuviolta tielle tuli 
hieman yli 300 m.

Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 98 m3 ja tukkiker-
tymä 35 m3 pikkutukki mukaan lukien. Energiapuuta 
kertyi latvusenergian ja ”väliräipät” mukaan lukien ra-
piat 30 kiintokuutiota, joka haketetaan ensi syksynä. 
Kantoraha-arvo energiapuulle oli 3,5 euroa. Kohteel-

le ei saatu kemeratukea, hakkuun jälkeisen jäävän runkojä-
reyden, ja kuvioiden pienien kokojen takia, sekä hanke olisi 
jäänyt alle kahteen hehtaariin kokonsa puolesta.

Leimikon koko 3 ha ensi harvennushakkuu  
  kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm 40,00 €
Mäntytukki alle 19 cm 36,00 € 
Kuusitukki  40,00 €
mänty pikkutukki 17,00 €
kuusi pikkutukki 17,00 €
havukuitu   9,00 €
koivukuitu   9,50 €

Esimerkki leimikko

Historia toistaa itseään
Alkuvuodesta 2016 kuusi-
sahatavaran kysyntä läh-
ti voimakkaaseen kasvuun, 
mäntysahatavaran kysyn-

tä seurasi perässä n. vuo-
den viiveellä. Kysynnän 
kasvu luonnollisesti nosti 
tuotteiden hintoja ja sahate-

ollisuuden tulevaisuus vai-
kutti myönteiseltä. Tukkien 
kantohinnat nousivat myös 
jyrkästi ja viime vuoden-

vaihteeseen mennessä nous-
seet kantohinnat olivat jo 
syöneet suuren osan sahojen 
tuloksesta. Samaan aikaan 
sellun hinnat nousivat en-
nätyslukemiin. Kuitupuun 
jalostajat tekevät historial-
lisen hyvää tulosta, mutta 
kuitupuun kantohinnat ovat 
säilyneet lähes ennallaan. 
Puukauppaa käydään todel-
lisuudessa vain tukin hin-
nalla. Kuitupuun kysynnän 
kasvaessa tukkipuun hinta 
nousee!! Näinhän siinä aina 
käy.

Suomalaisen sahateolli-
suuden kansainvälinen kil-
pailukyky on heikentynyt 
vaikka sahatavaralla riit-
tää kysyntää. Muissa sa-
hatavaran tuottajamaissa 
tällaista kehitystä ei ole ta-
pahtunut. Tukkien hintojen 
nousu muualla sahatava-
ran tuottajamaissa on ollut 
huomattavasti maltillisem-
paa kuin Suomessa ja siellä 
sahat tekevät ennätystulok-

sia. Koko maailman met-
säteollisuudessa eletään 
huippusuhdannetta, suo-
malaista sahateollisuutta lu-
kuun ottamatta. Pienenä 
uhkana on myös öljyn hin-
nan nousu joka voi vaikuttaa 
rahtikustannuksiin. Toivo-
taan, että kustannukset eivät 
tästä enää nouse.

Kuiduttavan teollisuu-
den tuotantokapasiteetti on 
kasvanut huomattavasti vii-
meisten vuosien aikana. Uu-
sia tehtaita on suunnitteilla 
useita vaikka tämän hetki-
nenkin tilanne näyttää ole-
van sellainen, että kuidusta 
on puutetta. Osa tehtaista on 
joutunut jopa rajoittamaan 
tuotantoaan raaka-ainepu-
lasta johtuen. Puuta Suomen 
metsissä kyllä on, mutta sen 
liikkeelle saanti on vaikeaa. 
Vaikka sahatukin hinta on 
korkeimmalla tasolla sitten 
vuoden 2007, niin ostomää-
rät eivät kuitenkaan ole juuri 
lisääntyneet viime vuodes-

ta, vuodesta 2016 nousua on 
toki ollut n. 2,5 Mm3. Hinto-
jen nosto ei siis näköjään tuo 
lisää puuta markkinoille. Tai 
sitten tilastoinnissa on puut-
teita.

Kainuussa puukauppa on 
käynyt ennätyksellisen hy-
vin ja tukkien kantohinnat 
ovat käyttäytyneet suhteelli-
sen maltillisesti maaliskuun 
lopulle asti. Huhtikuun alus-
ta lähtien tukkien kantohin-
nat ovat kuitenkin nousseet 
huomattavasti. Lapissa tu-
kin hintojen käyttäytymi-
nen on ollut maltillisempaa. 
Kuitupuun hinnat sekä Kai-
nuussa, että Lapissa ovat sen 
sijaan pysyneet ”perinteisel-
lä” tasolla.

Hannu Virranniemi, 
toimitusjohtaja
Pölkky Metsä Oy

Mielipide

Tilastointi vääristää puukauppaa
Luonnonvarakeskus LUKE tilastoi viikoittain 
toimijoiden puunhankinnan hinta- ja mää-
rätietoja ja tuottaa niitä julkisuuteen. Tilasto-
hintoja käytetään laajasti viitehintana puu-
kauppoja sovittaessa. Kolmen suurimman 
toimijan osuus tilastoiduista määristä on 
merkittävä, yli 80%.

Tilastoihin ilmoitetaan pys-
tykaupoilla ostettavan puu-
tavaralajin kantohinta. On 

yleisesti tiedossa, että osta-
jat käyttävät nykyisin kan-
tohinnan jatkeena runsaita 

puukaupan lisiä, bonuksia, 
ilmaisia palveluita sekä ri-
suille ja kannoille makset-
tavaa lisähintaa, jotka eivät 
tilastoidu puutavarakoh-
taisiin tilastohintoihin tai 
antavat mahdollisuuden 
manipuloida raportoitavaa 
hintaa. Kotimaisen kuitu-
puun tilastohinta on ollut 
muuttumaton pitkään. Sa-
maan aikaan Itämeren alu-
eelta tai Venäjältä tuotu 
kuitupuu maksaa tuontiti-
lastojen mukaan huomatta-

vasti kotimaista kuitupuuta 
enemmän.

Sahojen toimittaman kui-
tupuun ja sahahakkeen hin-
ta on ollut vuosia sidottu 
hintatilastoihin. Tilanne on 
absurdi. Kuvaavaa on, että 
mikäli yksityisen sahateol-
lisuuden kuitupuun ja sa-
hahakkeen lastaisi laivaan, 
ajaisi aluevesien ulkopuolel-
le ja palauttaisi takaisin läh-
tösatamaan, pitäisi niiden 
hinnan tuontitilastojen va-
lossa nousta jopa puolitois-

takertaiseksi.” 
Yksityiselle sahateolli-

suudelle on mahdollisesti 
aiheutunut vuosien aika-
na jopa kymmenien miljoo-
nien tappioita vääristyneen 
kuitu-tukki-hintasuhteen 
ja hintasuhteiden vääristy-
mistä tukevan hintatilaston 
kautta.

Luonnonvarakeskuksen 
ylläpitämä nykyisenkaltai-
nen hintatilastointi osaltaan 
tukee vääristynyttä ja keino-
tekoisen alhaista kuitupuun 

hintaa. 
Kysyä sopii, kuinka jär-

kevänä tällaiseen järjestel-
mään kuulumista voidaan 
yksittäisten sahojen kannal-
ta ylipäänsä pitää?

  
Kai Merivuori
Sahateollisuus ry
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Halpuutus
Metsänomistajien 
kestokysymys met-
sävaltuuskunnan 
puheenjohtajalle on, 
mitä MTK tekee kui-
tupuun hinnan puo-
lustamiseksi? Markki-
nataloudessa tähän 
on kaksi keinoa, joko 
kysynnän kasvatta-
minen tai tarjonnan 
supistaminen.

Ennen EU jäsenyyttä MTK 
saattoi neuvotella metsä-
teollisuuden kanssa puun 
hinnasta. Neuvottelujen 
pohjana oli puusta valmis-
tettujen tuotteiden käyttö-
arvo. EU-jäsenyyden myötä 
neuvottelut kiellettiin. Sa-
manaikaisesti alkoi kuitu-
puun hinnan ja tukkipuun 
hinnan ero kasvaa. 

Tarjontaa eli puuvaroja 

Suomen metsissä riittää, sil-
lä nuoria metsiä on hoidet-
tava ja hakattava ajallaan. 
Yrittäjävähennys, metsälah-
javähennys sekä metsälaki-
en muutokset ovat osaltaan 
varmasti vahvistaneet puun 
tarjontaa, siksikin ainoa 
kestävä keino puolustaa 
kotimaisen puun hintaa on 
kysynnän lisääminen eli 
uusien investointien edis-
täminen. Äänekosken bio-
tuotetehdas on askel tähän 
suuntaan.

Hakkuita tehdään jo en-
nätyksellisesti, mutta sil-
ti kuitupuun hinta on kuin 
koomaan vaipuneen aivo-
käyrä, vaikka kuitupuun 
jalostaminen on yritysten 
talouslukujen valossa erit-
täin kannattavaa. 

Sahoilta tulee kasvaneen 
tuotannon myötä lisää ha-
ketta sellukattiloihin. 

Kuitupuun hintaa pitää 
kurissa sekin, että kuidun 
jalostajia on vain kolme. 
Niiden markkinavoima on 

suuri. Puukaupan ylläpitä-
miseksi niillä on varaa nos-
taa tarvittaessa tukin hintaa, 
kunhan hakkeen ja kuidun 
hinta ei nouse – ainakaan 
tilastossa. Bonuksia, lisäri-
vejä, sepeleitä, taimia kyllä 
luvataan, mutta tilastoihin 
ei kuitupuun hintaa haluta 
kirjata, sillä kun hinnoitel-
laan myös sahojen sivutuot-
teet. Puukauppa tilastosta 
voi sanoa vanhaa sanontaa 
mukaillen: vale, emävale ja 
tilasto. Sahaamisen liiketu-
losta UPM ja MetsäGroup 
eivät nykyisin edes kerro. 
Ehkä se kertoo parhaiten 
koko kupletin juonen. 

Maksajaksi tässä jou-
tuvat lyhyellä aikavälil-
lä yksityiset sahat, pitkässä 
juoksussa kärsii koko suo-
malainen metsäala. Met-
sänhoitokulujen nousu ja 
kuitupuun halpuutus ovat 
vaarallinen yhtälö. Se saat-
taa johtaa huonoon metsän-
hoitoon. 

Siksi metsänomistajien 

etu olisi saada kuitupuun 
jalostukseen myös koko-
naan uusia toimijoita. Siksi 
MTK ja metsänhoitoyhdis-
tykset edistävät kaikkien 
uusien biotuotehankkeiden 
ja toimijoiden saamista 
kuitupuun jalostukseen ja 
paimentavat koko ajan met-
sänomistajien etuja kannol-
ta Brysseliin saakka. 

Rannikon ja Lapin met-
sänhoitoyhdistykset ha-
kevat myös vientikanavia. 
Isoja volyymejä se ei tarkoi-
ta, mutta silläkin yritetään 
tilkitä pöllin halpuutuksen 
perälautaa kiinni. 

Puukaupan kilpailu-
tus on tärkeää. Puun osta-
jien sopimusasiakkailleen 
tarjoama hintatakuukin 
perustuu siihen, että puu-
markkinoilla on myös 
kilpailtuja leimikkoja. Met-
sänhoitoyhdistysten valta-
kirjakauppa turvaa sen, että 
kaikki yksityiset puun myy-
jät saavat puukaupoissaan 
markkinatilanteen mukai-

sen hinnan. 
Näillä eväillä kuitupuun 

hintaa puolustetaan. Kuitu-
puun hintaan ja tukin kat-
kontaan kannattaa tämän 
vuoden puukaupoissa kiin-
nittää erityistä huomiota.

Kuitupuun hintaa 
pitää kurissa sekin, että kuidun 

jalostajia on vain kolme. 
Niiden markkinavoima on suuri. 
”

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan 
pj, Petäjävesi
Twitter: @MikkoTiirola
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelulla tuli korjuuseen ennen sahojen kesäsei-
sokkia tienvarressa oleva harvennusleimikko. Leimikon koko oli 2,6 
ha ja keskikoko leimikossa oli 98 litraa. Leimikko oli iältään 75-vuo-
tiasta havupuuvaltaista metsää. Ajomatkaa kuviolta tielle tuli n. 
200 m.

Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 78 m3 ja tukkikertymä 65 m3. 
3 metrisen pikkutukin tarkalla otolla ”halpa” kuitupuu saatiin mi-
nimoitua

Leimikon koko 2,6 harvennushakkuu
  kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  47 €
Mäntytukki alle 19 cm  43 € 
Kuusitukki   46 €
mänty pikkutukki  22 €
kuusi pikkutukki  22 €
havukuitu    14 €
koivukuitu    13 €

Esimerkki leimikko

Vesijohtolinjaa
Kiimingin metsänhoitoyhdistys toteutti ke-
vättalvella vesijohtolinjan aukaisua Yli-Iintien 
varressa Tervajärveltä Talkkunamaan kautta 
Kiiminkiin saakka.  Linjalle mahtui yhteensä 
lähes 60 maanomistajaa, joiden mailta avat-
tiin vesijohtolinjaa sekä tien leventämistä 
varten kaistale metsän reunasta.

Työ alkoi maanomistaji-
en yhteystietojen haulla ja 
puuston hakkuukertymän 
arvioimisella maanomista-
jittain. Oulun kaupungin 
hoidettua maapohjasopi-
mukset, pystyi työn aloitta-
maan.

Korjuu tuli tehdä tarkas-
ti metsänomistajakohtaisesti 
siten, että jokaisen maan-

omistajan puut tuli tarkasti 
mitattua motomitalla. Tässä 
motohenkilö joutuikin ole-
maan tarkkana merkattujen 
rajojen kanssa. Työn suoritti 
kiitettävästi Metsä Tuomela 
Oy. Viimeisenkin maapoh-
jasopimuksen saavuttua ja 
vihreää valoa saatuamme 
tulikin jo hieman kiire, kos-
ka seuraava urakoitsija oli jo 

tulossa kaivamaan vesijoh-
toa maahan vaikka puusto 
oli vielä linjan päällä. Täs-
sä tapauksessa Metsä Tuo-
mela laittoi töpinäksi ja alkoi 
puunkorjuuseen kahdella 
korjuukoneella linjan mo-
lemmista päistä.

Kaiken kaikkiaan työ oli 
aikaa vievää niin toimihenki-
löiltä, kuin korjuu-urakoitsi-
jaltakin. Tällaisiin urakoihin 
ongelmitta alusta loppuun 
mittaamisista korjuuseen, 
puun eteenpäin myymisestä 
tilityksiin tuskin muista toi-
mijoista olisi.

Tatu Laakkonen
MetsäSanoma

Korjuu tuli tehdä tarkasti metsänomistaja-
kohtaisesti siten, että jokaisen maanomistajan 

puut tuli tarkasti mitattua motomitalla. 
Tässä motohenkilö joutuikin olemaan tarkkana 

merkattujen rajojen kanssa. 

”
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4H:n porukka istuttamassa
Suomen 4H-liitolla on alkanut viime vuonna 
Nuorten metsäyrittäjyys -hanke, jossa tavoit-
teena muun muassa ns. metsätiimitoiminnan 
kehittäminen sekä nuorten innostaminen 
metsätyöhön. Toiminta-alueena on Kainuu ja 
Pohjois-Pohjanmaa.

Muhoksen 4H työllistää pai-
kallisia nuoria ”Taimikon 
varhaishoito, alku nuorten 
metsäyrittäjyydelle” nimen 
alla. Hankkeessa tuodaan 
tietoa nuorille metsäalan 
työllistämismahdollisuuk-
sista ja innostetaan heitä 
työllistämään itseään vaik-
kapa kesäajaksi taimikon 
varhaishoito- tai istutustöi-
hin. Metsänhoitoyhdistys 

Oulun seudun Muhoksen 
alueen työmaista löytyi nuo-
rille muutama istutuskohde.

Muhoksella kahta nuor-
ta kesätyöntekijää valvoo ja 
opastaa metsäasiantuntija 
Tapio Kylmänen. Seela Kari 
ja Siiri Rahko istuttavat 2,3 
hehtaarin suuruista ojitus-
mätästettyä aluetta Muhok-
sen Laitasaaressa.

- Nuoret ovat innostunei-

ta ja iloisesti työn touhussa, 
joten hyvältä näyttää.

Kaiken kaikkiaan istu-
tettavia taimia nuorille on 
10000 kpl. Saa nähdä mi-
ten työ etenee ja saadaan-
ko taimet ennen juhannusta 
maahan. Erittäin kuiva ke-
vät tekee työstä astetta vaati-
vampaa, tiivistys on tehtävä 
erittäin huolella ja taimet 
saatava riittävän syvään. Sa-
detta saisi tulla että taimet 
saataisiin pysymään hengis-
sä.

Metsänistutuksessa kun-
to kasvaa kohisten, siitä pi-
tää huolen vaikeakulkuinen 
maasto ja raskaat työväli-
neet. Nuoret kuljettavat istu-
tusputken lisäksi mukanaan 
kantovakkaa, jossa on 100-
200 tainta. Työ ei ole tyttö-
jen mukaan kuitenkaan liian 
raskasta. 

Metsänistutus on tark-
kaa puuhaa, sillä taimet on 
istutettava tietyin väliein ja 
istutuspaikka pitää valita 
huolella. Työssä pitää ede-
tä suunnitelmallisesti, että 
alueen jokainen mätäs tu-
lee istutettua. Metsäasian-
tuntija Kylmäsen mukaan 
metsänistuttajaksi oppii kui-
tenkin nopeasti. 

- Jos silmä on harjaan-
tunut, niin sopivan istu-

Haminan koulun arjen sankarit metsässä
Metsänhoitoyhdistykset 
edistävät kukin omalla alu-
eellaan lasten ja nuorten 
metsätietämyksen ja luonto-
suhteen kehittymistä. Käy-
tännössä asioita edistetään 
koulutuksen ja erilaisten 
metsätapahtumien avulla. 
Iin Metsänhoitoyhdistyk-
sen järjestämään metsänis-
tutustapahtumaan osallistui 
toukokuun puolessavälissä 
kolmisenkymmentä Hami-
nan koulun Arjen Sankarit-
opetusryhmän ala-asteelaista.

Kurssin vastuuopetta-
ja Sanja Boströmin mukaan 
Arjen Sankarit-kurssi on 5.-
6. -luokkalaisille järjestettä-
vä valinnainen opintojakso, 

jossa harjoitellaan monipuo-
lisesti arkielämässä tarvit-
tavia taitoja. Opintojakson 
sisältö on Haminan koulus-
sa rakennettu erittäin mo-
nipuoliseksi ja se sisältää 
paljon yritysvierailuja sekä 
ennenkaikkea käytännön te-
kemistä. 

Ryhmä innokkaita arjen 
sankareita saapui lämpimänä 
kesäkuun aamuna reippaas-
ti pyöräillen Iin keskus-
tan tuntumassa sijaitsevalla 
metsänistutuskohteelle. Pi-
kaisen metsänuudistamisen 
teoriakurssin jälkeen lapset 
pääsivät pienissä ryhmissä 
istuttamaan kuusentaimia 
kohteelle. Työmaan täytti-

vät välittömästi työn äänet: 
pottiputkien kolahtelut ja 
iloiset naurahdukset. Työn 
edetessä pieniä metsänis-
tuttajia askarruttivat myös 
monet metsään liittyvät ky-
symykset: ”Kuinka vanhak-
si puut kasvavat?”, ”Milloin 
tämä taimi kasvaa minun pi-
tuiseksi?”, Mikä tämä kas-
vi on?”

Tapahtumasta jäi sekä 
osallistujille että järjestäjälle 
hyvä mieli. Lapsissa on tule-
vaisuus, myös metsien osal-
ta.

Henri Turtinen
Arjen sankareita työn touhussa.

Metsävisaan osallistui 360 yläkoulua
Jo 37. kerran järjestettä-
vä Metsävisa pidettiin 
ensin kouluissa 8. helmi-
kuuta. Koulujen voittajien 
joukosta valittiin finalis-
tit Nuuksiossa pidettävään 
loppukilpailuun 24.-25.5. 

Finaaliin osallistuu 50 op-
pilasta.

Metsävisan tehtävät 
ovat sekä perinteistä laji-
tuntemusta ja metsäym-
päristöä, että ajankohtaisia 
vuosittain vaihtuvia asioi-

ta, koskevia. Kysymykset 
on aseteltu oppilaiden tie-
totasoon sopiviksi ja siten, 
että myös tehtävärastil-
la on mahdollista päätellä 
vastauksia.

Metsävisaan osallis-

tuvat 360 koulua saavat 
Metsävisan kummiorgani-
saatioilta yhteisen, aineet-
toman lahjan. Se annetaan 
rahalahjoituksen muo-
dossa Food and Forest 
Development Finland -jär-

jestölle. Lahjoituksella 
voidaan kouluttaa metsän-
omistajia eri kehitysmais-
sa, istuttaa mäntymetsää 
Tansaniaan tai akasiaa 
Vietnamiin tai sillä voi-
daan ostaa etiopialaiselle 

metsäosuuskunnalle muuli 
ja kärry, joiden avulla tuot-
teet saadaan markkinoille.

Lisätietoja: Heli Mutkala, 
MTK, puh. 040 717 5251 

Taimen tiivistyksen tarkistusta.

tuspaikan huomaa heti. 
Vasta-alkajalla menee het-
ken aikaa, että oikea paikka 
löytyy. 

Männyllä istutustiheys 
on 2000 tainta hehtaarille. 
Tiheyden määrittämiseksi 
otetaan käyttöön nelimetri-
nen onkivapa jolla pyöräh-
detään ympäri ja lasketaan 
montako tainta jää sen sä-

teen sisäpuolelle, jokainen 
taimi edustaa 200 tainta heh-
taarilla. Istuttajat seuraavat 
itse istutustiheyttä ja täyttä-
vät omavalvontalomaketta. 
Lomakkeelle kirjataan ylös 
myös istutussyvyys, taimien 
etäisyys muokkaamattomas-
ta maasta ja tiivistäminen.

Seela ja Siiri etenevät 
työmaalla ripeästi ja käy-

vät täyttämässä kantovakan 
omaan tahtiinsa. Istuttajalle 
ajankohdan sää on nyt mitä 
mainioin, lämpötila sopivan 
viileä ja tuuli pitää itikat loi-
tolla.

Tapio Kylmänen
MetsäSanomaMuhoksen 4H yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja 

Mertala seuraa työn etenemistä.
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Faktaa metsänuudistamisesta
Suomen yksityis-
metsiin istutetaan 
vuosittain noin 100 
miljoonaa puuntain-
ta. Suurimman osan 
tästä työstä tekevät 
metsänhoitoyhdis-
tykset, mutta paljon 
myös metsänomis-
tajat itse tai erilaiset 
metsäpalveluyrittä-
jät.

Metsänhoitoyhdistys-
ten kautta istutetaan tänä 
vuonna noin 70 miljoonaa 
puuta. Metsänistutuskau-
si alkaa keväällä kun routa 
on sulanut ja jatkuu pitkäl-
le kesään. Vilkkaimpina 

samoissa hehtaarimäärissä 
kylvön kanssa.

Valtaosa vuotuisista 
hakkuista ja siten myös uu-
distamisesta tapahtuu yksi-
tyismetsissä: 2016 yksityiset 
istuttivat ja kylvivät uuden 
puusukupolven 77 000 heh-
taarin alalle. Pääosan tästä 
työstä hoitivat metsänhoi-
toyhdistykset.

Metsänviljelyn onnis-
tumisen edellytyksenä on, 
että siemenet tai taimet 
ovat terveitä ja soveltuvat 
alkuperältään sekä muil-
ta ominaisuuksiltaan uu-
distusalan olosuhteisiin. 
Esimerkiksi liian eteläinen 
taimi saattaa kärsiä pak-
kas- ja muista vaurioista. 
Ne havaitaan usein jo heti 
taimivaiheessa, mutta osa 
vaurioista voi selvitä vasta 
useiden vuosien kuluttua. 
Metsänviljelyaineiston va-

156 miljoonaa puuntainta ja 12 000 kg siemeniä ei ole pikkujuttu
Vuotuiset uudistamispinta-
alat vaativat suuren määrän 
siemeniä ja taimia. Sieme-
niä tarvitaan vuosittain 10 
000 – 12 000 kg, josta suurin 
osa käytetään männyn met-
säkylvöissä. Eviran tilastojen 
mukaan viime vuonna koti-
maisilta taimitarhoilta lähti 
istutuksiin vajaa 156 miljoo-
naa tainta. Lisäksi Ruotsis-
ta ja Virosta tuotiin meille 
noin 7 miljoonaa tainta. Yk-

sityismetsien osuus taimi-
en istutuksesta on noin 100 
miljoonaa. Kuusen osuus 
taimista oli 65 prosenttia. 
Männyn uudistamisesta suu-
rempi osuus tehdään kylväen 
ja luontaisesti siemenpuista.

Maanmuokkaus  
edistää uudistamisen 
onnistumista
Maanmuokkauksessa jäte-

tään käsittelyn ulkopuolel-
le aina säästöpuuryhmät, 
niiden välitön lähiympäris-
tö, maalahopuut sekä ve-
sistöjen suojavyöhykkeet. 
Kosteuden vaivaamilta uu-
distusaloilta mahdollises-
ti tulevat vedet johdetaan 
siten, että ne eivät päädy 
suoraan vesistöihin tai vesis-
töjen suojavyöhykkeille.

Kääntömätästys sopii 
keskikarkeille kangasmaille 

sekä turvemaille, joiden ve-
sitalous on kunnossa. Mene-
telmä sopii kaikkien kolmen 
pääpuulajimme, kuusen, 
männyn ja koivun uudista-
miseen. Kääntömätästyk-
sessä muokkaus tehdään 
kaivinkoneella. Maa pu-
dotetaan kääntäen samaan 
kohtaan, josta se on otettu. 
Mätäs jää heti muokkauksen 
jälkeen noin viisi senttimet-
riä maanpintaa ylemmäs, 

mutta tiivistyy ja madaltuu 
jo ensimmäisen talven aika-
na.

Viljavilla mailla suosi-
taan mätästävää muokka-
usta, jolloin taimet jäävät 
maanpinnan tasoa korkeam-
malle mättäälle. Tällöin 
taimet ovat tasamaata pa-
remmin suojassa heinien ja 
vesakon kilpailulta ja läm-
pöolot ovat kasvulle parem-
mat.

Pääosa nykytaimista is-
tutetaan paakkutaimilla, jol-
loin paakun alaosa ulottuu 
mättäässä humuskerrok-
seen. Humuksen maatuessa 
taimet saavat runsaasti ra-
vinteita, jolloin kasvu läh-
tee nopeasti käyntiin. Taimi 
pääsee siten nopeasti heini-
kon yläpuolelle ja hoitotyön 
tarve vähenee.

Metsävisassa menestyneille nuorille  
arvottiin kesätyöpaikkoja metsänhoitoyhdistyksissä
Kolmetoista valtakunnallisessa yläkoulu-
laisten metsätietokilpailussa menestynyttä 
nuorta voi jo nyt iloita palkinnosta, vaikka 
finaali kisataankin vasta torstaina 24. tou-
kokuuta.  Koulujen parhaiten menestynei-
den kesken arvottiin jo viidennen kerran 13 
kahden viikon työpestiä metsänhoitoyhdis-
tyksissä ympäri maan. 

Metsänomistajat, eli met-
sänhoitoyhdistykset ja 
MTK, ovat arponeet Met-
sävisassa pärjänneiden kes-
ken 13 kesätyöpaikkaa eri 
puolilla Suomea. Nuoret 
saavat kokemusta työsken-
telystä metsänomistajien ja 
metsätalouden parissa. Pal-

kallinen työjakso on kesä-
kuun kahden ensimmäisen 
viikon aikana tai muuna so-
vittuna aikana kesän kulu-
essa.

- Kesätyöntekijöille pyri-
tään järjestämään mielekäs 
ja monipuolinen työjakso, 
jonka aikana he pääsevät Tytöt työn touhussa.

istutusviikkoina touko-ke-
säkuun vaihteessa koko 
maassa istutetaan yhteen-
sä noin 8,5 miljoonaa puu-
ta viikossa.

Metsänuudistaminen 
on metsänomistajan 
vastuulla                        
Metsän uudistaminen pää-
tehakkuun jälkeen on 
lakisääteistä. Maamme vuo-
tuinen metsänuudistamis-
pinta-ala vaihtelee 130 000 
hehtaarin molemmin puo-
lin riippuen puukaupan ja 
hakkuiden määrästä. Vuon-
na 2016 pääosa, eli vajaa 
76 000 hehtaaria uudistet-
tiin istuttaen. Kylvöpin-
ta-ala oli 22 000 hehtaaria. 
Luontainen uudistaminen 
on vähentynyt tasaises-
ti 1990-luvun loppupuolel-
ta lähtien ja on tällä hetkellä 

tutustumaan metsäalan töi-
hin. He näkevät käytännös-
sä, miten metsiä hoidetaan ja 
tapaavat yhdistyksen metsä-
asiantuntijoiden kanssa met-
sureita ja metsänomistajia, 
kertoo kenttäpäällikkö Heli 
Mutkala MTK:n metsälinjal-
ta.

Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen kesätyöntekijät 2018.

linta on metsälain mukaan 
metsänomistajan vastuulla. 
Siementen ja taimien mark-

kinoijan on puolestaan an-
nettava metsänomistajalle 
alkuperästä ja muista omi-

naisuuksista riittävät tie-
dot.
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Puun kaatoa
Toukokuun loppupuolella metsänhoitoyh-
distys Muhos toteutti Muhoksen hautaus-
maalla puiden poistoa. Operaatiossa pois-
tettiin lahovikaisia puita ja hautakivien 
välittömässä läheisyydessä olleita puita jois-
ta oli haittaa hautakiville ja istutuksille. Seu-
rakunta oli merkinnyt poistettavat puut. Työ-
maa oli sellainen että työt täytyi tehdä niin 
että haudoille eikä istutuksille aiheuteta va-
hinkoa.

Työn suoritti yhdistyk-
sen luottourakoitsijat Risto 
Määttä moottorisahan var-
ressa ja Jaakko Määttä puu-
tavarakouralla varustetulla 
kaivinkoneella. Puiden pois-
kuljetuksesta vastasi Marko 
Mustonen.

Kaivinkoneeseen liitetty 
puutavarakoura on osoittau-
tunut verrattomaksi apuvä-
lineeksi hankalien puiden 
poistossa. Koneen voima 
ja nostokapasiteetti on sitä 
luokkaa että suuretkin puut 
voi sillä nostaa paikoiltaan 
ylös ja laskea hallitusti maa-
han. 

Ammattimiesten tehdes-
sä saumatonta yhteistyö-
tä  koko päivän kestäneestä 
urakasta selvittiin ilman yh-
tään edes läheltäpiti tilan-
netta.

Samalla yhdistelmäl-
lä poistettiin viimetalvena 
Muhoksen kirkon seinustaa 
varjostavia ja vaarallisesti 
kirkkoon päin kallellaan ol-
leita puita. Osa näistä puista 
oli kaiken lisäksi lahovikai-
sia ja mahdollisuus siihen 
että sopivasta suunnasta pu-
haltava myrsky olisi ne kaa-
tanut oli suuri.

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma

Ammattimiehillä työ onnistuu.

Isokin koivu 
hallitusti alas.

Vaarallisesti kirkkoon päin kallellaan ollut puu ei tuot-
tanut ongelmia.
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Energipuumarkkinat nousussa
Vireillä olevat ja to-
teutuvat uudet ener-
giapuun käyttökoh-
teet ovat olleet hyvä 
piriste energiapuu-
kaupan  uudelleen 
vauhdittamiseksi. 
Metsänhoitoyhdis-
tyksen kautta met-
sänomistaja saa 
energiapuukohteet 
markkinoille.

Energiapuu toimitetaan 
usein paikallisille lämpölai-
toksille tai muille energia-
puuta käyttäville ostajille. 
Energiapuun korjuu mhy:n 
korjuupalveluna on samalla 
mitä parhainta metsänhoito-
palvelua. Hoidamme ener-
giapuun korjuun nuorten 
metsien hoitokohteilta joko 
miestyönä tai konetyönä.

Energiapuukohteiksi so-
pivat hyvin kuviot, joilla 
metsänhoitotyöt ovat viiväs-
tyneet. Tänä päivänä myös 
useilla metsänomistajilla 
ei aika yksinkertaisesti rii-
tä kaikkea hoitamaan, joten 

koneellinen korjuu on vält-
tämätöntä. Toinen asia  on 
sitten se metsänomistaja-
kunta, joilla kyllä olisi aikaa 
ja miksei halujakin, mutta 
ikää on kertynyt mittariin 
sen verran paljon, ettei hus-
kyn kahvoihin enää voimat 
riitä.

Energiapuun hinta on vii-
mevuosina ollut verrattain 
heikko, mutta lisäkysyntä ja 
elpyvät kuitumarkkinat tu-
levat vahvistamaan myös 
energian hintaa. Energia-
puun käytän lisääminen 
on hyvin perusteltua. Tur-
peen käyttö on jatkossa vä-

henemään päin. Kotimainen 
puu on uusiutuva ja kestä-
västi tuotettu energian läh-
de. Puun polton energiavero 
porkanalla ja verokohtelulla 
pitäisi puun kilpailukykyä 
edelleen parantaa verrattu-
na esim. öljyyn tai kivihii-
leen.

Mitä lähempänä ja pai-
kallisemmin energiapuu 
on mahdollista käyttää sitä 
paremman hinnan puus-
ta saa. Tässä mielessä kaik-
ki pienemmät laitokset ovat 
hyviä, vaikkakin hakkeen 
laadulle on silloin kovem-
mat vaatimukset. Pelkää 

hakkutähdettä ja oksamas-
saa ei pienemmissä laitoksis-
sa ole mahdollista käyttää. 

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Pienemmissä alle 1 megawatin laitoksissa laikkahak-
kurin hake on sopivan kokoista kuljettimille ja ruu-
veille.

Kuiva alkukesä mahdollisti jo edellistalvena ja syksynä tehtyjen pinojen hakettamisen.
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Juhani Ennustaja

Kesä meni
Kesäkuun alkuun kestäneet 
talvihelteet ovat ohitse, oli-
pa se lupsakasta aikaa, ei 
ollut hyttysiä ja mitä pa-
rasta, oli lämmintä. Mutta 
ei kaikkea mielin määrin, 
oravan karvan ”tena testi” 
osoittaa, että hillat ja mus-
tikat on poimittu. Lehden 
ilmestymisen aikaan, mikä 

lie joku juhannuksen seu-
tu, on tosi kylmää, lumi 
näyttäytyy Oulun seudul-
lakin. Heinäkuun alussa 
aina puoleenväliin kuuta 
lämpö hellii jopa Muonion 
polkujuoksijoita mutta sen 
jälkeen alkavat sateiset ja 
kylmät viikot, jakso on niin 
talvinen, että herkkähipiäi-
set karkaavat loppulomaksi 
Kroatian lämpöön. Pajulin-
nun myöhäinen muninta 
enteilee syyskuussa olevan 
ns. toinen kesä, lämpötilat 
nousevat toukokuun luke-
mille, tammukka on tällöin 
poikkeuksellisesti syönnil-

lään, joten onget esiin. Iissä 
jopa nahkiset nousevat mel-
kein kuivalle maalle kerää-
mään lämpöä talvea varten. 
Onpa siinä helppo Alaraa-
sakan  käristää herkkuaan.

Sen jälkeen on näin en-
nustajan näkövinkkelistä 
todella epäselvää. Vieressä 
olevan akan nalkutus entei-
lee kovaa pakkasjaksoa jo 
heti lokakuulle mutta oman 
salarakkaan viehkeä katse 
puolestaan saa ennustajan 
heltymään povaamaan lep-
poisia iltatuulia. No voihan 
se tuuli olla pakkasellakin 
leppoinen, jos mieli on tul-

villaan positiivista virtaa. 
Soille tulee heti kovat poh-
jat, en lumen tuloa kestää 
suolla ajaa vaikka metsäko-
neilla. Lumivaippa peittää 
maan sopivasti ennen jou-
lua pysyvästi.   

Kaikkiaan ennustusjak-
so näyttää tyypilliseltä Suo-
men säältä, odotettavissa 
on vaihtelevaa keliä, joten 
kaikille MetsäSanoman lu-
kijoille on odotettavissa jos-
sain vaiheessa mieluisia 
ilmoja.    

Nimi: Mikko Koistinen
Ammatti: Metsäneuvoja
Koulutus: Metsätalousinsinööri (amk)

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Heti kesäkuun alussa tuli kiireellinen avohakkuu korjuu-
seen Ylikiimingissä. Hakkuuale oli suuruudellaan 3,4 heh-
taaria, puusto oli hiukan pientä mutta käyttötarkoituksen 
muutoksen takia hakkuu tehtiin ennen aikojaan. Puutava-
ralajikertymät olivat seuraavat:

Mäntytukkia  143,1 m3

Mäntyparrua  136,2 m3 
Mäntykuitua  88,3 m3 
Kuusitukkia  0,6 m3 
Kuusikuitua  1,7 m3 
Koivukuitua  0,4 m3

Avohakkuu Ylikiimingissä
Hakkuukertymä oli kaikkiaan 
370,3 m3. Männystä tukkipuun 
osuus oli korkea 39 % ottaen huo-
mioon järeys, runkojäreys oli ai-
noastaan 166 litraa. Parrua saatiin 
erilleen kuidusta hiukan yli 60 %, 
kokonaisuutena sahapuun osuus 
männystä oli 76 %. Hyvien tukki 
– ja parrumittojen takia saatiin sa-
hapuukertymä nousemaan noin 
korkeaksi eli halpaa kuitua saa-
tiin leimikosta mahdollisimman 
vähän. 

Tehtävät: Neuvonta, hoitotöiden ja hakkuiden suunnittelu, 
puunkorjuu, energiapuu, metsäsuunnittelu, tila-arviot, kemera- 
hakemukset, ympäristötuen ja Metso-ohjelmaan soveltuvien 
kohteiden suunnittelu ja rahoituksen haku, metsä- ja piennar-
tiet, kunnostusojitukset, kasvatus- ja terveyslannoitukset.

Mikko siirtyi mhy:n Iin palvelukseen huhtikuun -18 alusta Sii-
kalakeuden mhy:n korjuuvastaavan tehtävistä. Kiimingissä asu-
valle Mikolle työpaikan vaihto toi kaivattua laatuaikaa perheen 
parissa, työmatka yhteen suuntaan lyhyeni peräti 74 km.  Siika-
lakeuden metsänhoitoyhdistyksellä hoidin puunkorjuupalvelua 

Siikalatvan ja Pyhännän alueilla, yhteensä noin 50 000m3 verran 
vuosittain.  Aikaisemmin Mikko on toiminut Oulun ympäristös-
sä Metsäkeskuksen sekä Otson palveluksessa.

Nyt Iissä on tarkoitus keskittyä enemmälti suometsien hoi-
toon eli vesi- ja ravinnetalouden hallintaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa kunnostusojituksien, lannoituksien sekä puunkorjuun 
suunnittelua suometsissä. Useimmiten kunnostusojitukset teh-
dään muutaman metsätilan alueella yhteishankkeena. Nyt on-
kin hyvä aika tilata suometsien hoitosuunnitelmia ensitalven 
hakkuisiin. 

Metsänhoitoyhdistys Ii sai uutta vahvistusta Mikko Koistisesta
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KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

Vastaava päätoimittaja  
Timo Mikkola

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

Toimitustyö 
Timo Mikkola

Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / 
Katariina Niemitalo

Painopaikka 
Suomalainen  
Kirjapaino Kajaani

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Metsäkoneurakointi  
Puutavarahakkuut ja  

lähikuljetus 
Tonttien jyrsinnät 

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

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

Metsätyö Korpela Oy

Turvallisin

• Turvallinen telineasennus
• Oma tehdas, ei välikäsiä
• Nyt entistä kattavampi  
palvelu: Vesivek ja Hämeen  
Laaturemontti yhdistyivät!

PAIKALLISET 
POJAT!

valinta
Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

Soita heti 08 2377 9501

Meidän katon alla on hyvä olla.

vesivek.fi

Yli 97 % suosittelee  
kattoremonttiamme!

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

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

Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta

Puunkorjuupalvelu

Energiapuun korjuu ja myynti

Omatoimisten hankintapuiden myynti ja  
valtakirjakauppa

Taimikonhoito

Ojitussuunnitelmat

Suometsien hoito ja lannoitus

Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu

Luonnonhoitopalvelut,  
lunastushinta-arviot

Taajamametsien hoito

Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt

Tila-arviot

Metsäsuunnitelmat

Metsäpäivät

Metsätyö- ja korjuunäytökset

Metsäveroillat

Metsänomistajien neuvonta ja  
edunvalvonta

Taimi- ja kylvösiementen myynti

Polttopuukauppa

Asiantuntijapalvelut ja lausunnot

Metsätilakauppaneuvonta ja  
kiinteistönvälitys

Metsänomistajien koulutus

Nuorten metsäosaaminen

Jäsenlehdet

Metsien sertifiointi

Mete lakikohteet ja neuvonta

Viranomaisilmoitukset

Veroilmoituksien laadinta

Metsäretket
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pe 6.7.2018 Raasakkakoski
Klo 18-20 Koskenlaskun harjoitukset. Puffetti. Vapaa pääsy! 
Jakkukyläpyöräilijät pysähtyvät Raasakkakoskella. 
Vedenjuoksutus Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Jakkukyläpyöräilijät saapuvat Raasakkakoskelle  
pääministeri Juha Sipilän johdolla - tule/lahjoita sinäkin  
Jakkukylän siltarahastoon! 

la 7.7.2018 Raasakkakoski
Vedenjuoksutus klo 11-18 100 m3/s
SM-Sarjat: Yleinen, Ikämiehet, nuoret ja naiset

klo 11.00 SM-Tukkilaismaraton
klo 12.15 SM-Joukkuesoutu, Rullaus ja Tukkilaisvala
klo 13.15 Kilpailun suojelijan tervehdys  
klo 13.30 Taikuri Alfrendon taikashow
klo 13.50 SM-Sauvonta
klo 15.15 Ohjelmaa: Standup –koomikko Matti Patronen, Bändi
      Taikuri Alfrendon taikashow
klo 16.15 SM-Koskenlasku
klo 17.30 Palkintojen jako
klo 18.00 Kisat päättyvät
 
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Olutteltta, Stora Enso,  
Kasvomaalausta, Askartelua, Pehmotikka, Pomppulinna, Arpajaiset,  
Pesäpallotutka, Taikuri Alfrendon taikakoulu ym. ohjelmaa koko perheelle! 
 
PÄÄSYLIPPU 5 € ja alle 18 v. ilmaiseksi

La 7.7.2018 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit.  
Heidi Pagani & Pagan’s Moon 
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: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Iin Urheilijat ry, 
PVO-Vesivoima Oy, Stora Enso, Kauppakeskus Kärkkäinen,  
Iin Metsätyö Oy, Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy,  
Jätehuolto Paakkola Oy 

Tervetuloa!  
 
www.kuningasjatka.fi

Iin Tukkilaiskisat SM18

BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 1.7.2017 
 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
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Metsänomistajat Kiiminki

Mitä 
metsäpalstallesi 
kuuluu?
Tähän kysymykseen saam-
me vastauksen kun käymme 
kävelykierroksen metsäs-
sämme. Näin talven jälkeen 
on hyvä katsastaa miten 
metsä on talvesta selvin-
nyt. Kyllähän se metsä yh-
tenä osana elävää luontoa 
yleensä selviää hyvin ko-
vastakin talvesta. Kuitenkin 
vaurioitakin voi olla, kuten 
lumituhona katkenneita tai 
luokille taipuneita puita lä-
hinnä nuorissa metsissä ja 
taimikoissa, joita metsistä 
löytyy viime talvenkin jäljel-
tä. Voi olla myös hirvituhoja 
riippuen kohteesta.

Samalla kun metsäpals-
tallaan liikkuu, voi tarkkailla 
mahdollisia hoitokohteita tai 
jopa hakkuumahdollisuuk-
sia. Pienelläkin palstalla, jos 
siellä on eri ikäistä puustoa, 
saattaa olla hoitokohteita.

Metsä on mielenkiintoi-
nen kokonaisuus. Metsän 
eri kasvuvaiheet osoittavat 
omistajalleen milloin oli-
si hoitotyölle paikka, joka 
auttaa metsää selviytymään 
paremmin vaikeistakin 
luonnon olosuhteista.

Metsä palkitsee hoitajan-
sa parempana, terveempä-
nä kasvuna ja aikanaan tuo 
tuloa omistajalleen. Hoidet-
tu metsä on myös ulkoilu- 
ja marjastuskohde. Metsä 

on myös hyvä hyötyliikun-
takohde niille joilla on sii-
hen mahdollisuus. Lyhytkin 
työrupeama esim. taimikon 
hoidossa näkyy heti hoito-
kohteessa.

Kaikilla metsän omistajil-
la ei luonnollisestikaan ole 
itse mahdollista tehdä hoi-
to- tai hakkutehtäviä met-
sässään. Silloin kannattaa 
kääntyä oman  metsänhoi-
toyhdistyksen puoleen ja 
jutella metsän hoitosuun-
nitelmista, toteutuksesta ja 
hakkuisiin liittyvistä asiois-
ta. Metsänhoitoyhdistykset 
ovat juuri metsänomistajia 
varten. Jäsenyys metsänhoi-
toyhdistyksessä saa tätäkin 
kautta ison merkityksen. 
Yhdistyksestä löytyy ajan-
kohtaista tietoa metsän-
hoitoon liittyvissä asioissa 
esim. tuki ja vero asiat myös 
puukaupalliset asiat. Met-
sänhoitoyhdistys toimii it-
senäisenä toimijana MTK:n 
jäsenyhdistyksenä alueensa 
metsien ja metsänomistajien 
parhaaksi.

 

Hyvää kesää!

MHY:n hallituksen 
puheenjohtaja  
Pentti Jokikokko
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Metsänomistajat Ylikiiminki

Kimmo  Valkama
Oikea metsänhoitaja
On hän !  Asuu Oulussa, mutta luki Joensuun 
Yliopistosta metsänhoitajaksi.  Kävi töissä 
Kajaanissa ja Oulussa, mutta hoitelee tätä ny-
kyä päätoimisesti  omia ja perikunnan metsiä 
välillä Pudasjärvi-Pyhäjärvi-Oulu. 

Metsän uudistus
Tänäänkin Kimmo haki kuu-
sentaimia ja istuttaa ne Per-
tinpalon tilalle Jolosjoen 
tuntumaan ja Pudasjärvelle.

Kimmo uudistaa aukot 
pääsääntöisesti  istuttaen 
taimilla suoraan muokkaa-
mattomaan maahan.  ”Oma-
toimisesti suoritettuna siinä 
säästää kustannuksissa, kun 
vieraalla tehtynä  uudistus-
kustannuksetkin maksavat. 
Muokkaamaton maaperä 
helpottaa kulkemista taimi-
konhoitovaiheessa.   Me-
kaanisesti  heinäntorjuntaa  
saattaa joutua jonkin ver-
ran suorittamaan, jotta tai-
met alkuvaiheesta selviää 

”.    Seuraavaksi hän yleensä 
tekee  perkauksen ja taimi-
konhoidonkin  jopa  kahdes-
ti.     Eli metsänhoitoa ihan 
viimeisen päälle. Kuusen-
taimia reheville ja mäntyä 
vähän karuimmille kasvu-
paikoille.  Puulajeissa hän 
luottaa kotimaisiin puulajei-
hin.  ”  Isä on aikanaan istut-
tanut lehtikuusta muutamia 
aareja lähinnä metson hako-
puiksi.    Kova riistamies kun 
oli ”.   Taimikoita joutuu pai-
koin vielä suojelemaan hir-
viltä ”  siinä Kimmo käyttää 
muovinauhaa.  ” Se on osoit-
tautunut vuosien saatossa 
toimivimmaksi.   Saippua 
enemmän kutsui kuin torju 
niitä”.  

Kulotus
”Kymmenkunta vuotta sit-
ten kulotusta tuli harjoiteltua 
hieman,  mutta pienimuo-
toista kulotusta hän teki vii-
me keväänä kulottamalla 
jättöpuuryhmiä Pertinpa-
lon tilalla.  Keväällä työ su-
jui varsin mallikkaasti kun 
oli vielä paikoin lunta ja kos-
teutta, mutta hakkuutähde 
kuivaa.   Homma oli muuta-
massa tunnissa tehty , ja työ 
pysyi niin sanotusti hallin-
nassa.   Isommin sitä ei ole 
tullut harrastettua kun on 
hieman huolekasta touhua, 
eikä välttämättä omat kädet 
ja jalat siinä riittäisi.  Työla-
ji muuten ok”.

Metsänkasvatus
Pudasjärven kohteella 
Kimmolla on tarkoitus lä-
hiaikoina suorittaa kasva-
tuslannoitus.  Kangasmaalle 
typpeä Urean muodossa ja 
tietysti  itse tehtynä.  Levi-
tys mönkijällä ajouria pitkin 

ja siitä lapiolla tai kauhal-
la kahden puolen ajouraa.  
Työ kyllä työllistää, mut-
ta kun on miehellä virtaa 
kinttaissa niin homma toi-
mii.    Vesisade tälle työl-
le olisi kovasti eduksi.  Kun  

paikat tuppaa olemaan jo lii-
an kuivaa.   Kasvatuksessa 
Kimmo nojaa vahvasti vielä 
tukin kasvatukseen.    Puun 
käyttöä niin rakentamises-
sa kuin muussakin voisi lisä-
tä.  Vähennetään Fossiilisten 

luonnonvarojen käyttöä , 
käytetään ja kierrätetään 
puuta tehokkaasti.

Raimo Jokikokko
MetsäSanoma 

Pudasjärven kohteella 
Kimmolla on tarkoitus lähiaikoina 

suorittaa kasvatuslannoitus. 
Kangasmaalle typpeä Urean 

muodossa ja tietysti  itse tehtynä. 

”
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Metsänomistajat Yli-Ii

Entinen VR:n tallikuski metsänomistaja

Antti Kaisto Jakkukylästä
Veturimies ja  
perheen isä
Antti pääsi vuonna 2012, 
55-vuotiaana nuorena mie-
henä eläkkeelle, monen po-
jan unelma-ammatista, 
veturinkuljettajan virasta 
Valtion Rautatiet yhtiöstä eli 
VR:ltä. Vuonna 1978 Antti 
aloitti veturinkuljettaja kurs-
sin joka kesti siihen aikaan 
n. 2 vuotta. Nykyään kou-
lutus veturimieheksi kestää 
vain noin vuoden verran. 
1980 alkoi siis veturikuskin 
epäsäännöllinen vuorotyö 
jota jatkui 32 vaiherikasta 
vuotta. Terveys Antilla on 
parantunut eläkkeelle jään-
nin myötä, säännöllinen 
elämänrytmi kunnollisine 
yöunineen ja lisääntynyt lii-
kunta ovat tehneet eetvart-
tia!

 Antilla on vaimonsa 
Tuulan kanssa 18 lasta jois-
ta 10 on poikaa ja 8 tyttöjä, 
kunnioitettava suoritus mo-
nessa mielessä näin kahden 
tytön isän ja kasvattajan nä-
kökulmasta! Lapsista van-
hin on 38 v. ja nuorin 13 
vuotta. Antin ja Tuulan po-

jista kolme on autokuljetus-
töissä, yksi kaupan alalla, 
yksi metsäalallakin ajokone-
kuskina ja pisteenä Iin pääl-
le, kaksi pojista on VR:llä 
veturinkuljettajina! Tytöistä 
yksi on kaupan alalla, yksi 
yrittäjänä miehensä kans-
sa, yksi siivousalalla ja yksi 
ompelu töissä. Loput 5 nuo-
rinta lasta asuu vielä kotona, 
vaimokin on pysynyt Antin 
kanssa saman katon alla! 15. 
huhtikuuta 2019 on tulos-
sa 40 vuotta yhteistä ”taiste-
lua” Tuulalla ja Antilla! 

1986 Kaistot tekivät talon 
Iijoen törmälle kahdeksan 
vuoden kaupungissa asumi-
sen jälkeen, veri alkoi vetää 
”ihmisten ilmoille”! Antin 
kotitalo on vieressä, velipoi-
ka asuu nykyään siinä. 

Metsänomistajaksi
Antin isä Vilho Kaisto oli 
vuonna 2000 jo iällinen ja 
hän oli tilannut Leuvan pals-
talle Metsäkeskukselta kun-
nostusojitussuunnitelman. 
Vilho esitti metsätilan hoi-
toa nuorempiin käsiin ja 
Antti osti metsäpalstan isäl-

tään tuolloin. Vilho oli oji-
tuttanut Leuvan palstan 
ensi kerran 70-luvulla ja nyt 
kun myös kunnostusojituk-
sen vaikutusta 18 vuoden 
jaksolta voidaan tarkastel-
la ja mitatakin, Antti sanoo 
sen olevan todella merkittä-
vä. Antin omistuksen aikana 
on tehty reilulla 20 hehtaa-
rille päätehakkuut vuon-
na 2002 ja juuri näille aloille 
mhyn toimesta syksyllä aloi-
tettiin taimikonhoito ja sitä 
työtä jatkaa parhaillaan, vie-
läpä hyvin,  Aarto Turtinen! 
Avohakkuut Antti kilpailut-
ti mhyn valtakirjakaupal-
la ja harvennukset  tehtiin 
metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelun toimesta.  
Aukoille on kasvanut istu-
tettujen mäntyjen ja kuusten 
lisäksi tuhottomasti paikoin 
lehtipuuta eli Aartolla hiki 
virtaa! Antin haaveissa oli 
eläkkeelle jäädessään alkaa 
”metsänhoitajaksi” ja yh-
den savottapäivän hän teki-
kin. Illan tultua Tuula tuli 
hakemaan autolla traktoril-
la palstalle tullutta maan-
kuulua metsuriaan mutta 
miestä ei meinannut saada 

millään autoon! Ei niin että 
työhalut olisivat olleet niin 
kovat ettei malttanut pois 
metsästä vaan Antti ei vaan 
kivuiltaan kyennyt… Syy-
nä oli välilevyn rappeuma 
josta silloin ei vielä tiedet-
ty mitään. Myöhemmin asia 
on diagnosoitu lääkärin toi-
mesta eli luulosairaudesta 
ei ollutkaan kysymys! Tuu-
la antoi Antille tuona ilta-
na porttikiellon metsätöihin 
eikä sitä ole peruttu. 

Antin isä Vilho on Leu-
van palstalta hakkauttanut 
ainoastaan yhden n. 3 heh-
taarin aukon vuonna 1976 
ja tälle aukolle on kasvanut 
hyvän muokkauksen ja seu-
raavan vuoden ansiokkaan 
kylvötyön ansiosta tiheä ja 
hyvä nuori metsä jolla on so-
vittu tehtäväksi ensiharven-
nus mhyn korjuupalveluna. 
Kylvön tekivät Antti itse, isä 
Vilho ja vanhin sisko Eija. 
Muitakin kuvioita samalta 
suunnalta ensi talvena haka-
taan kelien salliessa.  

Antin vanhemmat Vil-
ho ja Mirja olivat maanvil-
jelijöitä ja Vilholla oli myös 
porokarja. Antillakin oli po-

romerkki, josta hän jou-
tui luopumaan kaupunkiin 
muuttaessaan 1978. 

Tulevat metsätyöt ja 
näkymät eteenpäin
Tulevista hakkuista Antti 
on sitä mieltä että metsän-
hoidolliset syyt ratkaisevat 
ensisijaisesti hakkuuajan-
kohdan. Hintapiikkejä hä-
nen mielestään ei kannata 
kytätä. Monenlaisia hakkui-
ta Kaiston metsissä tulevai-
suudessakin pitää tehdä, 
puulla kun on se hyvä omi-
naisuus että se kasvaa ja 
kehittyy. Leuvan palstalla 
olisi jollakin alueella vielä-
kin kunnostusojitettavaa ja 
mahdollisesti terveys/kas-
vatuslannoitustarvettakin ja 
näistä asioista Antti keskus-
telee jatkossa ainakin mhyn 
asiantuntijoitten kanssa. 
Antti pitää metsänhoitoyh-
distysten roolia asiantun-
tijana ja metsänomistajien 
omana palvelijana tärkeänä.

Metsien hoitoa kannate-
taan Kaiston talossa ja sitä 
tullaan jatkamaan tulevien-
kin sukupolvien toimesta. 

Antti sanookin että metsien 
hoito oikein toteutettuna on 
samalla luonnon hoitamis-
ta. Luonto ylipäätänsä on 
Antille hyvin tärkeä, töis-
sä ollessaankin luontoreis-
sut olivat voimapankkeja ja 
rauhoittumisen lähteitä. Pa-
rasta luonnosta nauttimista 
Antin mielestä ekologises-
tikin on lähteä suksin tai ja-
loin omasta pihasta suoraan 
mettään, ilman konevoimaa!

Tulevaisuuden visi-
ot metsätalouden näkökul-
masta ovat Antin mielestä 
innostavia; puun käytön uu-
det innovaatiot ovat yksit-
täisen metsänomistajankin 
kannalta hyvin positiivisia. 
Pohjois-Suomeen kaavaillut 
suuret metsäteollisuushank-
keet ovat luoneet uutta vire-
yttä ja uskoa metsätalouteen 
jota alettiin jo pitämään au-
ringonlaskun alana.

Jari Kuukasjärvi
MetsäSanoma
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Metsän historiaa Sahaustoiminta alkoi vilkastua Suomessa 1700-luvun 
jälkipuoliskolla osana ajan talouselämän yleistä kehitys-
tä. Kiiminkijoen talousalueella heräsi ajatuksia sahaus-
toiminnan käynnistämisestä, ja 1770-luvun lopulla jouk-
ko paikallisia yrityshenkisiä ihmisiä jätti viranomaisille 
anomuksen vesisahan perustamisesta Koiteliin.

Kun 1800-luvun kuluessa sa-
hausmäärät ja Koitelissa va-
rastoituna olleen sahatavaran 
määrä kasvoivat, osa val-
miista tavarasta alettiin va-
rastoida myös mantereen 
puolelle, kosken etelärannan 
alueelle, joka kantaa varas-
toalueen nimeä. Sahansaaren 
eteläosasta rakennettiin jo 
1780-luvulla lankku- eli renk-
kusilta eteläiselle varastoalu-
eelle helpottamaan sahan ja 
mantereen välistä liikkumis-
ta ja tavarankuljetusta. Sil-
taa pitkin oli mahdollista ajaa 
hevosellakin. Siltarakennel-
ma oli siirreltävä, jotta jäät 
eivät olisi vieneet siltaa ke-
väisin mennessään. Silta siir-
rettiin paikalleen keväällä 
ja korjattiin pois loppusyk-
systä. Sydäntalvella saariin 
pääsi jäätä myöten. Sahan 
lakkauttamisen jälkeen renk-
kusillan osat vähitellen ra-
pistuivat ja ne purettiin 
kokonaan. Uiton tarpeisiin 
tehtiin 1940–1950-lukujen 
taitteessa kevyet, puiset kä-
velysillat hieman ylemmäk-
si kosken alueelle. Oulu Oy 
rakennutti samoille paikoil-
le vuonna 1955 lankuista ja 
teräsvaijereista riippusillat. 
Ne olivat renkkusiltoja kape-

ammat ja kevyemmät, koska 
enää ei ollut tarvetta hevos-
kyydin kestäviin rakennel-
miin.

Sahan toiminnan ensim-
mäisiltä vuosikymmeniltä 
ei ole säilynyt tietoja, min-
ne tuotanto päätyi, mutta il-
meisesti Koiteli oli alusta 
pitäen tarkoitettu vientisa-
haksi. Jonkin verran sahata-
varaa myytiin lähiseudulle. 
Se oli tuohon aikaan yleistä 
Suomessa. Sahalaitoksia oli 
jo 1700-luvun lopulla koh-
talaisen tiheässä eri puolilla 
maata. Suurin osa kotimaas-
sa käytetystä sahatavarasta 
saatiin pieniltä kotitarvesa-
hoilta, jotka olivat yleensä 
karkeateräisiä ja joiden käyt-
tövoimana oli lihasvoima. 
Myös isohkojen hienoteräis-
ten sahojen, jollaiseksi Koite-
likin on laskettava, tuotteita 
myytiin vähäisiä määriä lä-
hialueille, Koitelista lähinnä 
kotipitäjään ja Oulun kau-
punkiin. Rannikon laivan-
veistämöillä oli sahatavaran 
tarvetta, samoin Oulussa, 
jota jälleenrakennettiin vuo-
den 1822 palon jäljiltä. Hie-
noteräisten sahojen tuotteet 
kuitenkin rahdattiin pääosin 
ulkomaille.

Lautojen ja  
lankkujen tie
Valmis sahatavara kuljetet-
tiin Koitelista hevoskyydillä. 
Sahan toiminnan loppuai-
koina 1800-luvun jälkipuo-
lella kokeiltiin sahatavaran 
uittamista nippuina jokea pit-
kin Haukiputaalle ja edelleen 
Martinniemen satamaan. Ko-
keilu kuitenkin epäonnistui. 
Matkalla melkoinen osa ta-
varasta vioittui, mikä aihe-
utti taloudellista tappiota. 
Lisäkuluja aiheutui siitä, että 
nippu-uiton jälkeen sahata-
vara piti pestä Haukiputaal-
la – puihin kun oli tarttunut 
uittamisen aikana liejua ja 
muuta roskaa – ja kuivata ta-
puleissa. Työvaiheet vaativat 
melkoisen työntekijäjoukon 
palkkaamista ainakin pariksi 
päiväksi. Kuivaaminen myös 
viivästytti tavaran lastaamis-
ta edelleen laivoihin. Ei ollut 
ihme, että uittokuljetusta ei 
jatkettu.

Hevosrahdilla oli etunsa. 
Ensinnäkään ei oltu riippu-
vaisia joen vesimäärästä eikä 
edes sen aukiolemisesta. Ta-
varaa voitiin kuljettaa vaikka 
talvella. Ei ollut juuri pelkoa 
tavaran vahingoittumisesta 

matkalla satamaan, eikä ta-
varaa tarvinnut pestä eikä 
kuivattaa ennen lastaamis-
ta laivoihin. Laudat ja lankut 
oli usein tilapäisesti varastoi-
tava satamaan, ellei niitä voi-
tu lastata suoraan kuormasta. 
Sahatavara yritettiin toimit-
taa tietysti Koitelista esimer-
kiksi Toppilaan silloin, kun 
laiva saapui lastia hakemaan. 
Hevosrahdin huono puo-
li oli, että se oli melko kallis-
ta. Kun kuljetettavaa tavaraa 
oli paljon ja toimittamisella 
kiire, työhön oli palkattava 
runsaasti työvoimaa. Kiirei-
simpinä aikoina miehiä ja he-
vosia saattoi olla rahtityössä 
kymmeniä. Kokeilemalla sa-
hatavaran uittamista pyrittiin 
hevostyökulujen vähentämi-
seen, mutta muut uittoon liit-
tyvät ongelmat aiheuttivat 
sen, ettei siitä tullut varteen-
otettavaa vaihtoehtoa.

Uusi tie sahan tarpeisiin
Valmiin tavaran kuljetus ta-
pahtui sahan toiminnan al-
kuvuosina Kiimingin kautta 
Ylikylän läpi jokivartta myö-
täillen ja kirkonkylästä Ou-
luun johtavaa tietä pitkin. 
Ajan ja kuljetuskustannusten 
säästämiseksi rakennutettiin 

1800-luvun taitteen jälkeen 
kuuden kilometrin mittai-
nen oikotie sahalta Jäälinjär-
ven pohjoispäähän. Matka 
satamaan saatiin lyhenemään 
kolmestakymmenestä kilo-
metristä kahteenkymmeneen-
viiteen kilometriin. Hanke 
oli kannattava, koska kulje-
tuskustannukset laskivat sa-
massa suhteessa eli vajaat 
parikymmentä prosenttia.

Oikotien kunnossapi-
to sälytettiin paikallisten ta-
lonpoikien harteille. Nämä 
eivät olleet siitä järin ilahtu-
neita, koska tielle ei ollut pal-
jon muuta käyttöä. Keväällä 
1876 Kiimingin pitäjän asuk-
kaat päättivät kuntakokouk-
sessaan, että he eivät enää 
halua huolehtia Koitelin–
Jäälin-tien kunnossapidos-
ta. Sahan omistajat valittivat 
asiasta, ja käräjillä kiimin-
kiläiset velvoitettiin jatka-
maan tien kunnossapitoa. 
Tien syntyhistoriaan liittyy 
kertoman mukaan sellainen 
kuriositeetti, että tietä raken-
nettaessa syntyi kulkuväylän 
lisäksi erään matkanvarren 
talon tyttärelle lapsi, jonka 
isä oli töitä johtanut Koitelin 
sahan tiemestari.

Koitelin–Jäälin-tie perus-

korjattiin vuonna 1859. Se 
jäi silti vain Koitelissa sahat-
tujen lautojen ja lankkujen 
kuljetustieksi, jolle oli kau-
sittaista käyttöä. Jokivar-
ren asukkailla oli enemmän 
liikkumistarvetta joen 
suuntaisesti, Koitelin naapu-
rustosta, Ylikylästä ja Huttu-
kylästä Kiiminkiin päin. Tätä 
varten rakennettiin 1840-lu-
vulla Haukiputaan–Ala-
kiimingin–Ylikiimingin-tie 
(nykyinen tie n:o 848), joka 
kulki myös Koitelin kautta. 
Vilkkaammin liikennöidyltä 
uudelta tieltä avautui vaikut-
tava näkymä koskelle. Osit-
tain sen takia Koitelin maine 
näkemisen arvoisena paik-
kana alkoi vähitellen levitä 
laajemmalle. Maantie korjat-
tiin, levennettiin ja linjattiin 
nykyiseen asuunsa 1950-lu-
vun puolivälissä. Tie tuli 
kulkemaan Koitelin lounais-
kulmalla entistä lähempänä 
koskea. Se vedettiin osittain 
entisten rantakallioiden ja 
pienen, ns. Kenkäkosken uo-
man päälle.

 Nils Meinander:  
Vesisahan tarina

Renkkusilta kuljetuksia helpottamaan

Kun sahan alkuvuosina 
päästiin sahausnopeudessa 
parhaimmillaan kolmeen-
kymmeneen tukkiin päi-
vässä ja kun sahauskausi 
kesti vesiolojen vuoksi ne-
lisen kuukautta vuodessa, 
määrää voidaan pitää riittä-
vänä. Sahan ensimmäisinä 
toimintavuosina ei päästy 
edes lähelle sallittua enim-
mäismäärää. Todelliset sa-
hausmäärät 1700-luvun 
lopulla olivat vain muutama 
sata tukkia vuodessa, esim. 
v. 1793 alle 600 tukkia ja seu-
raavana vuonna noin 700. 
Sodan aikana v. 1788–1790 
saha oli kokonaan pysäh-
dyksissä, koska puutavaraa 
ei ollut saatavilla tarpeeksi. 
Vaikka lähiseudun kirkois-
sa kuulutettiin, että Koiteliin 
tarvittaisiin tukkeja, savot-

ta-, uitto- ja ajomiehiä ei löy-
tynyt riittävästi – miehet 
kun olivat sodan takia kruu-
nun töissä kiinni.

Vielä 1800-luvun alku-
vuosina Koitelin sahan vuo-
tuinen sahausmäärä on ollut 
keskimäärin vain 800 tuk-
kia. Koitelin 3 000 tukin 
vuosirajoitus jäi kuitenkin 
vähitellen selvästi alimitoi-
tetuksi. Kun tekniikka ke-
hittyi 1800-luvun kuluessa, 
sahauskapasiteetti kasvoi ja 
puun saanti tuli varmem-
maksi. Aikaa myöten ei enää 
pidetty kiinni asetetuis-
ta rajoituksista vaan tukke-
ja sahattiin enemmän kuin 
säädökset olisivat sallineet. 
Tämä oli aikanaan varsin 
tavanomaista. Eri puolilta 
Suomea ja Ruotsia tiedetään 
1800-luvulta jopa kymmen-

Elinkeinoelämä oli Suomessa 1700-luvulla ja 
1800-luvun alkupuolella tarkasti säänneltyä. 
Koitelin sahan sahausoikeudeksi määriteltiin 
perustamislupaa annettaessa 3 000 tukkia 
vuosittain. Puunhankinta-alue rajoitettiin 
samalla koskemaan Suur-Iin, Muhoksen, Ou-
lun, Paltamon ja Pudasjärven pitäjiä.

Puutavaraa lähipitäjistä

Koitelin sahan
jatkokertomus; osa kaksi

kertaisia sahauskiintiöiden 
ylityksiä. Kun otetaan huo-
mioon, paljonko sahatavaraa 
Koitelista vietiin eteenpäin, 
lienee realistista arvioida, 
että Koitelissa sahausmäärät 
ovat saattaneet olla parhaim-
millaan kuusin–seitsemän-
kertaisia, ehkä noin 20 000 
tukkia. Suurempikin määrä 
on mahdollinen.

Puiden hävikki uitossa
Kun puut uitettiin jokea pit-
kin sahalle, kohtalaisen suu-
ri osa niistä ei 1700-luvun tai 
1800-luvun alun olosuhteis-
sa koskaan päässyt perille 
asti. Osa tukeista upposi, osa 
ajautui rannoille, osa kol-
hiintui tai muuten turmeltui 
matkan varrella. Sahan tar-
peisiin oli senkin takia ostet-
tava ja kaadettava vuosittain 
paljon enemmän puuta kuin 
viranomaisten Koitelille sa-
hattavaksi lupaamat 3 000 
tukkia. Muutamilta vuosil-
ta on säilynyt tietoja Koitelin 
sahalaitosta varten ostettu-
jen tukkien määristä. Vuon-
na 1880 runkoja hankittiin 
kaikkiaan 11 000 kappalet-
ta, joista noin puolet kaadet-
tiin lähialueilta ja puolet tuli 

kauempaa Kiiminkijoen lat-
vavesistön alueelta.

Kun huomioidaan kiinti-
öiden ylittäminen sekä puun 
hävikki matkalla Koiteliin, 
voidaan arvioida, että Kii-
minkijokivarren metsävaro-
ja käytettiin sahan tarpeisiin 
moninkertaisesti enemmän, 
kuin mitä viranomaiset oli-
vat ajatelleet. Tämä oli 
ongelmallista, koska elinkei-
nonharjoittamista haluttiin 
valtiovallan taholta tarkoin 
säädellä. Kruunu oli myös 
erityisen huolestunut 1700- 
ja 1800-luvulla metsävarojen 
riittävyydestä kaskeamisen 
takia. Valtiovallan käytössä 
ei ollut riittäviä keinoja val-
vonnan tehostamiseen. Koi-
telin saha olisi tuskin voinut 
lainkaan toimia täsmällises-
ti viranomaisten asettamien 
rajojen mukaan.

Puuta ostettiin laajalta 
alueelta sahan käyttöön. Ellei 
runkoja saatu aivan lähimet-
sistä, jolloin ne voitiin rahda-
ta hevoskyydillä, ne uitettiin 
Kiiminkijokea pitkin sahalle. 
Uiton lähtöpisteenä saattoi 
olla jopa Puolangan Vihtijär-
vi. Parasta uittoaikaa oli ke-
vät ja alkukesä. Virtaus oli 

joessa silloin voimakkainta 
ja tukkien perillepääsy var-
minta. Tarvittaessa ja vesio-
lojen salliessa uitto saattoi 
jatkua kesän läpi. Koitelis-
sa tukit kerättiin joesta ja va-
rastoitiin kahteen paikkaan 
hieman sahan ylävirran puo-
lelle. Toinen varastopaikka 
oli Myllysaaren eteläkärjes-
sä ja toinen samalla korkeu-
della Myllyputaan takaisella 
mantereella. Tukit kuivuivat 
sahalle pääsyä odotellessa, 
kun ne ladottiin suomuk-
seen, tukin toinen pää seu-
raavan tukin pään päälle. 
Sahaustoiminta aloitettiin, 
kun puita oli kertynyt tar-
peeksi.

Tukit uitettiin yläjuok-
sun varastopaikoilta sahal-
le pienissä erissä. Sahauksen 
päätyttyä valmiit laudat ja 
lankut kannettiin Sahansaa-
ren eteläkärkeen tapuliin 
tai makasiiniin kuivumaan. 
Paikkaa, joka oli ilmeisesti 
joskus aikanaan ollut erilli-
nen saari, alettiin ennen pit-
kää kutsua Lankkusaareksi, 
vaikka se jo 1700-luvun lo-
pulla kasvoi kiinni Sahan-
saareen. Lankkusaareen 
ajettiin myös jonkin verran 

sahanpuruja, hylkytavaraa 
ja maata, jotta se saatiin ta-
soitettua paremmin varas-
tointiin sopivaksi. Pohja jäi 
kuitenkin sen verran heikok-
si, että kun sahaustoiminta ja 
Lankkusaaren kunnossapi-
to päättyivät, vesi ja jäät ovat 
sen jälkeisinä vuosikymme-
neniä kaivaneet alueelle sy-
viä uurteita ja koloja.

Timo Mikkola
MetsäSanoma
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Metsänhoito

Suometsät  
luupin alla
Pohjois-Pohjanmaa on suomaakunta, puo-
let pinta-alasta on suota. Joissakin kunnissa 
soiden osuus ylittää 70 %, joten turvemaiden 
metsillä on merkittävä asema Pohjois-Poh-
janmaan metsätaloudessa.

Suometsien käsittelyssä on 
yleensä viisainta tarkastel-
la samalla kertaa koko suo-
alueen hoitoa. Yleensä tämä 
edellyttää eri maanomista-
jien yhteishanketta. Parasta 
on laittaa kerralla kuntoon 
suoalueen vesitalous, ve-
siensuojeluratkaisut ja ravin-
netalous sekä tehdä samalla 
hakkuut ja muut metsänhoi-
totyöt. Kokonaisuus on hyvä 
miettiä toimenpideketju-
na, jossa metsänhoitotyöt ja 
hakkuut sekä vesiensuoje-
lutoimenpiteet toteutetaan 
oikeassa järjestyksessä ja oi-
kein mitoitettuna. Tällöin 
päästään parhaaseen tulok-
seen sekä vesiensuojelul-
lisesti että metsätalouden 
kannattavuudessa.

Soiden ja turvemaiden 
rooli on viime aikoina ol-
lut mediassa toistuvasti esil-
lä. Yksimielisyyttä soiden 
ja turvemaiden ja niiden 
käytön merkityksestä mm. 
ilmastonmuutokseen ja vesi-
en laatuun ei tunnu löytyvän 
edes tutkijoiden kesken. 

Joka tapauksessa sel-
vää on, että lisää tutkimusta 
molemmista aiheista tarvi-
taan. Metsätalouden toimi-
joiden ja metsänomistajien 
päätöksenteon tueksi tar-
vitaan lisää tietoa muun 
muassa turvemaiden met-
sätalouden pidempiaikaisis-
ta vesistövaikutuksista ja eri 
toimenpiteiden ja käsittely-
vaihtoehtojen sopivuudesta 
eri tilanteisiin ja olosuhtei-
siin.

Vesiensuojelutoimet 
kuntoon
Yksittäisen metsänomista-
jan toimien merkitys ilmas-
tonmuutokseen tai vesien 
laatuun on kokonaisuuden 
kannalta pieni. Paikallisesti 
varsinkin vesistövaikutukset 
voivat kuitenkin huonosti 
toteutettujen toimien takia 
olla merkittäviä. Varsinkin 
vesistövaikutusten suhteen 
maa- ja metsätalous ovat ti-
kun nokassa. EU:n jäsenenä 
Suomi on sitoutunut vesi-
puitedirektiiviin, joka edel-
lyttää kaikkien vesistöjen 
olevan vähintään hyvässä ti-
lassa vuoteen 2020 mennes-
sä. 

Tänä vuonna on al-
kamassa vesistöalueit-
taisten vesienhoidon 
toimenpideohjelmien päi-
vitys. Metsätalouden toimi-
joina ja metsänomistajina 
meidän kaikkien on huoleh-
dittava siitä, että toimimme 
metsien maanmuokkauksis-
sa ja kunnostusojituksissa 
vesilain, luonnonsuojelulain 
ja metsälain mukaisesti sekä 
noudatamme hyvän metsän-
hoidon suosituksia ja metsä-
sertifioinnin kriteereitä. 

Vastuullinen toiminta, 
kun oma pesä on puhdas, 
antaa meille mahdollisuudet 
argumentoida suomalaisen, 
kestävän perhemetsätalou-
den puolesta myös jatkossa. 
Siinä turvemaiden metsäta-
lous näyttelee Pohjois-Suo-
messa merkittävää osaa.

Lisää tutkimustietoa 
turvemaiden metsäta-
loudesta
Turvemaiden ja metsien vai-
kutuksesta ilmastonmuu-
tokseen näyttää mielipiteitä 
olevan yhtä paljon kuin nii-
den esittäjiä. Tutkittua tietoa 
on toistaiseksi melko vähän, 
uskomuksia ja intohimoja 
paljon. Metsät ja metsätalo-
us tulisi nähdä osana ilmas-
tonmuutoksen ratkaisua, ei 
ongelmana. 

MTK ja metsänhoitoyh-
distykset ovat mukana tut-
kimushankkeissa, joissa 
selvitetään metsätalouden 
mahdollisuuksia ilmaston-
muutoksen hillinnässä sekä 
metsänomistajien mahdolli-
suutta hyötyä taloudellisesti 

hiilensidonnasta. Joka tapa-
uksessa on varmaa, että vain 
kasvava metsä sitoo hiiltä, 
joten hoitotyöt kannattaa jo-
kaisen metsänomistajan teh-
dä ajallaan, paitsi talouden, 
myös ilmastonmuutoksen 
hillinnän näkökulmasta.

Suojelulla ja  
talousmetsien  
luonnonhoidolla  
saavutettu jo paljon
Puun käytön kasvaessa uu-
sien investointien myötä on 
suojeluväellä herännyt kova 
huoli metsien monimuotoi-
suuden köyhtymisestä. Me-
dian revitellessä näyttäviä 
lööppejä on unohtunut tut-
kittu totuus, että uhanalai-
sista lajeista metsälajeilla 

menee kuitenkin kaikkein 
parhaiten - paljon parem-
min kuin muiden elinympä-
ristöjen uhanalaisilla lajeilla. 
Suomen metsäalasta on tiu-
kasti suojeltua 12 % - enem-
män kuin missään muussa 
Euroopan maassa. 

Suojelualueet ovat ar-
vokkaita ja tärkeitä uhan-
alaisten lajien kannalta. 
Yhtä tärkeitä ovat kuiten-
kin toimet, joita tehdään ta-
lousmetsissä, eli lopulla 88 
% pinta-alasta. Pienillä toi-
milla metsänhoitotöiden tai 
hakkuiden yhteydessä on 
suuri merkitys lajien moni-
muotoisuudelle. Esimerkik-
si riistatiheiköistä hyötyvät 
monet muutkin lajit, eikä 
niiden säästäminen juuri-
kaan heikennä metsätalou-

den kannattavuutta. Järeän 
puuston määrä on tuorei-
den VMI-tulosten mukaan 
koko Suomessa suurempi 
kuin 1900-luvun alussa jol-
loin säännölliset mittaukset 
alkoivat.

Toimimalla metsissä 
vastuullisesti, lakien, met-
sänhoitosuositusten ja serti-
fioinnin kriteerien mukaan, 
oikeutamme suomalaisen 
perhemetsätalouden ase-
man osana kansantaloutta 
ja samalla oikeutamme paik-
kamme siinä yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa, jota 
vihreän kultamme ympäril-
lä käydään.

Markku Ekdahl
Metsäsanoma

Hyvä esimerkki toimivasta vesiensuojelusta, lietekuoppa sarkaojassa. Toimivan 
ojan ei tarvitse olla tyhjä. Riittää, että pohjaveden pintaa saadaan laskettua muu-
tamia kymmeniä senttejä. Hyvä kunnostusojituskohde, kasvavaa metsää.

Huono esimerkki, Ei näin. Tehty uudisojitus avosuolle. Uudisojitukset eivät ole sal-
littuja sertifioinnin kriteerien mukaan. Muutenkin liian karu kohde.
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Jättöpuuhakkuiden poltolla  
tuetaan metsän biodiversiteettiä

Metsää on poltettu Suomessa aina, 1950-luvulla kulotettiin jopa 35 
000 hehtaaria metsää vuodessa. Tänä päivänä tarkoituksella polte-
tun metsän osuus jää pieneksi, alle tuhanteen hehtaariin. Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että elinympäris-
töstä löytyy myös palanutta puuta. Ratkaisuksi on kokeiltu jättöpuu-
hakkuiden polttamista. 

Kalervo Kurikka polttamassa jättöpuuryhmää.

Uusimman metsänhoito-
ohjeiden mukaan hakkuu-
aukolle on jätettävä puuta 
lahojatkuvuuden turvaami-
seksi. Monet eliölajit, kuten 
tietyt hyönteiset ja sienet, 
tarvitsevat lahoa puuta elin-
ympäristössään. Suomessa 
jopa neljännes kaikista met-
sälajeista vaatii lahopuuta 
elääkseen.

Säästöpuiden  
polttoon käytetään 
hakkuujätettä
Näitä säästöpuuksikin kut-
suttuja jättöpuuryhmiä on 
nyt alettu myös polttaa, sil-
lä myös palanut puu on osa 
luonnontilaista metsää ja 
polttamisella jäljitellään met-
sän luontaista kiertokulkua. 
Säästöpuuta, poltettuakaan, 
ei kerätä metsästä pois kos-
kaan, vaan niiden annetaan 
hajota luonnollisesti. Säästö-
puuksi sopivien puiden ra-
hallinen arvo on usein pieni. 
Jätettäviksi puiksi voi valita 
rungoltaan vinoja ja känsäi-
siä puita. Yleisimpiä sääs-
töpuulajeja ovat lehtipuut 
kuten haavat suuret pajut ja 
katajat. Jättöpuita tulee jät-
tää sekä uudistushakkuissa 
että kasvatushakkuissa, ja ne 
ovat metsäsertifikaatin saa-
misen kannalta välttämättö-
miä. 

Säästöpuun polttaminen 
tapahtuu hakkuujätteiden 
avulla. Säästöpuiden juurille 
ajetaan metsäkoneella hak-
kuista jääneet tähteet, kuten 
oksat ja latvat. Keväällä kun 
maa on vielä kosteaa ja hie-
man lumista hakkuutähteet 
tuikataan tuleen. Niiden pa-
laessa myös säästöpuut pa-
lavat osittain pystyyn.  

Säästöpuita on poltet-

tu nyt joitakin vuosia. Ope-
raatio on riskittömämpi, 
kevyempi ja halvempi kuin 
varsinainen kulotus. Oulun 
alueella säästöpuiden polton 
aika oli tänä vuonna huhti-
kuun lopussa.

Säästöpuita poltettiin 
Haukiputaalla
Säästöpuiden polttamista 
tänä vuonna ensi kertaa ko-
keillut oululainen metsän-
omistaja Kalervo Kurikka 
kertoo polttamisen olleen 
kaikkiaan positiivinen koke-
mus. 

- Metsänhoitoyhdistyk-
seltä tuli viestiä, että poltet-
tavia kohteita kaivattaisiin, 
ja kun idea minulle esitet-
tiin niin olin valmis kokeile-
maan, Kurikka kertoo. 

Kurikan mailla poltettiin 
yksi kohde toukokuun alku-
puolella. Metsänomistaja oli 
itse seuraamassa polttami-
sen edistymistä. 

- Säästökohteen juurel-
le laitettiin risuja, jonka jäl-
keen odotettiin, että maasto 
oli sopivassa kunnossa pa-
laakseen. Palamista sitten 
tarkkailtiin kolmen miehen 
voimin. 

Palaminen sujui Kurikan 

mukaan ongelmitta. Illasta 
tullut sade sammutti viimei-
setkin kytevät oksat. 

- Seuraavana aamuna 
menin katsomaan tuloksia. 
Suurin osa säästöpuista oli 
jäänyt pystyyn. 

Kurikka odottaa mielen-
kiinnolla polttamisen tuo-
mia tuloksia, ja on iloinen, 
että saa seurata kohteen ke-
hittymistä itse. 

- Luonnonsuojelullises-
ti tämä on hyvää toimintaa. 
Kaikkialla puhutaan siitä, 
kuinka hyönteiskannat ovat 
häviämässä, mikä tietenkin 
vaikuttaa esimerkiksi myös 
lintukantoihin. 

Kurikan mielestä on tärke-
ää, että esimerkiksi Metsän-
hoitoyhdistykset aktivoivat 
metsänomistajia toimimaan 
luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi. Kurikka 
kertoo olevansa valmis ope-
raatioon uudestaan, jos vain 
sopiva kohde omilta maita 
löytyy. 

- Suosittelen tätä kyllä 
lämpimästi muillekin met-
sänomistajille. 

Inkeri Harju
MetsäSanoma

Säästöpuun 
polttaminen tapahtuu 

hakkuujätteiden avulla. 
Säästöpuiden juurille ajetaan 

metsäkoneella hakkuista jääneet 
tähteet, kuten oksat ja latvat. 

”
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Metsänhoito

Huolellinen työ taimikon 
perustamisvaiheessa pal-
kitsee metsänomistajan 
myöhemmin. Taimikon va-
kiintumisen jälkeen alkaakin 
sitten taimikon kasvattamis-
vaihe, joka tuo mukanaan li-
sää töitä. Taimikon kasvusta 
ja kunnosta on huolehditta-
va, mikäli haluaa saada laa-
dukkaan metsän. 

Vaikka taimikonhoidon 
tärkeyttä korostetaankin 
koko ajan eri metsäalan jul-
kaisuissa, ei siitä kuitenkaan 
mielestäni liikaa tiedote-
ta. Hoitamattomia taimikoi-
ta löytyy metsänomistajien 
metsistä koko ajan ja uusi-
en päätehakkuiden jälkeiset 
taimikot tulevat äkkiä hoi-
don tarpeeseen, joten tätä 
työtä metsissä kyllä riittää. 
Metsänhoitotöistä juuri tai-

mikonhoito on hyvän uu-
distamisen ohella erittäin 
tärkeä toimenpide puuston 
kehityksen kannalta. Met-
sänomistajien kannattaa teh-
dä taimikonhoitotöitä aina 
kun hoidon tarvetta ilmenee. 
Hoidettavat taimikot löyty-
vät näppärästi metsäsuunni-
telmasta ja tarkemmin vielä 
maastokäynnin yhteydessä.

Taimikonhoidon to-
teuttaminen palkitsee kyl-
lä myöhemmin tekijänsä. 
Puuston järeytyy nopeasti ja 
näkyy sitten ensiharvennus-
vaiheessa selkäesti parem-
pana puutavarakertymänä. 

Rehevillä kasvupaikoil-
la on taimikko yleensä hoi-
dettava kahteen kertaan. 
Kuusen taimikoilla tosin 
joudutaan taimikon alkuvai-
heessa usein myös heinän-

torjuntatöihin, jotta taimet 
eivät tukehdu heti alkuvai-
heessa heinään.

Ensimmäinen vaihe 
on taimikon varhaishoi-
to jossa poistetaan leh-
tipuustoa kasvatettavan 
havupuuston päältä ja ym-
päriltä. Tämä työ tehdään 
taimikon ollessa n. 0,5- 1 
metrin pituusvaiheessa. Täl-
lä toimenpiteellä turvataan 
havupuuston menestymi-
nen taimikossa ja luodaan 
mahdollisuudet puuston 
kehittymiselle toivottuun 
suuntaan. Työ tehdään käte-
vimmin raivaussahalla.

Varsinainen taimikon 
harvennustyö on järkevin-
tä suorittaa taimikon ollessa 
n.3 - 5 metrin pituusvaihees-
sa. Tuolloin männyn taimik-
koon jätetään kasvamaan 

n.2000 - 2500 runkoa hehtaa-
rille. 

Kasvatettaviksi puiksi 
valitaan vahvimmat ja run-
komuodoltaan parhaimmat 
puut. Myös kuusta ja koivua 
voidaan jättää aukkopaik-
koihin. 

Kuusivaltainen taimik-
ko harvennetaan tiheyteen 
n. 1800 - 2000 runkoa heh-
taarille. Kuusen kanssa voi-
daan kasvattaa myös jonkin 
verran sekapuuna koivua. 

Toteuttamalla taimikon-
hoito juuri tässä oikeassa 
pituusvaiheessa, on sen te-
keminen vielä mielekästä ja 
kustannustehokasta.

Tämän päivän metsän-
hoitosuositusten mukaises-
ti taimikkoon tulee jättää 
pienialaisia koskemattomia 
tiheikköjä jotka paranta-

vat metsikön monimuotoi-
suutta ja luovat viihtyisän 
elinympäristön linnustol-
le ja riistalle. Tiheiköissä on 
hyvä suosia mahdollisim-
man monipuolista puulajis-
toa. Varsinkin leppä, pihlaja 
ja kataja ovat tärkeitä puu-
lajeja riistatiheiköissä. Riis-
tatiheiköksi kannattaa jättää 
esim. kangasmetsän keskel-
lä oleva alava painanne, joka 
on jo muutenkin puuntuo-
tannollisesti heikko kohde. 
Lisäksi kankaiden suojaisat 
reunavyöhykkeet ovat erit-
täin tärkeitä metsäkanalin-
tujen poikueympäristöjä, 
joten niidenkin turhaa raiva-
usta kannattaa välttää.

Taimikonhoitoon on 
mahdollista saada Kestä-
vän metsätalouden rahoi-
tustukea. Tuen saamisen 

edellytyksenä on että hank-
keesta laaditaan suunnitel-
ma ja työlle haetaan rahoitus 
ennen työn aloittamista. 

Metsänhoitoyhdistys 
neuvoo tarvittaessa työn to-
teuttamisessa ja avustaa KE-
MERA- tuen hakemisessa 
metsänomistajaa. Meiltä löy-
tyy myös ammattitaitoisia 
tekijöitä taimikonhoitoon, 
mikäli metsänomistaja ei 
itse ehdi työtä toteuttamaan. 
Tutkikaapas metsäsuunni-
telmianne ja ottakaa yhteyt-
tä meihin toimihenkilöihin. 
Autamme mielellämme tä-
män tärkeän metsänhoito-
työn suorittamisessa. 

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Taimikoita hoitamaan

Päätehakkuun jälkeen metsikkökuviolle on 
perustettava taimikko. Nopea taimikon pe-
rustaminen turvaa uuden puusukupolven 
syntymisen ja metsämaa lähtee tuotta-
maan uutta puustopääomaa metsänomis-
tajalle.

Tälläiset pienialaiset kuusipuskat, jossa on katajaa ovat tärkeitä suojapaikkoja riis-
talle. Nämä kannattaa jättää raivaamatta.

Tässäkin taimikossa olisi töitä. Lehtipuusto on vallannut nopeakasvuisena kuu-
sen taimikon.
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Majavat
Euroopanmajava(Castor fiber) on Euroopan 
ja Aasian alkuperäinen majavalaji. Se lähes 
kuoli sukupuuttoon 1800-luvulla metsäs-
tyksen takia, mutta on runsastunut rauhoi-
tusten ja siirtoistutusten myötä levittäytyen 
entisille sukellusalueilleen. Toinen majavalaji 
Suomessa on siirtoistutusten myötä maa-
hanmuuttajana aikanaan tullut kanadan-
majava (Castor canadensis). Tässä jutussa 
keskitytään alkuperäiseen kotimaiseen eli 
euroopanmajavaan.

Ulkoasu ja koko
Majava voi kasvaa lähes met-
rin mittaiseksi ja painaa jopa 
35 kiloa. Se on ylivoimaisesti 
maamme suurin jyrsijä. Ruu-
miin pituus on 65-105 cm. 
Kun 22-38 cm mittainen hän-
tä vielä mittaan lisätään niin 
voidaan sanoa jyrsijällä ole-
van hieman kokoa. Yleisvä-
ri on ruskea, pohjavilla on 
harmaa ja tärkeimmät tun-
nusmerkit ovat litteä ja leveä 
häntä ja suuret talttahampaat. 
Näitä etuhampaita on kaksi 
sekä ala- että yläleuassa. Ne 
kasvavat koko ajan ja pysyvät 
terävinä koska kovaa kiillet-
tä on vain etupuolella. Etu-
hampaat voivat olla huimat 
15 senttiä pitkät! Näillä aseil-
la Masa Majava voi katkaista 
kymmensenttisen puun 10- 
15 minuutissa, aika nopeasti 
siis. Etuhampaitten jauhaes-
sa leuat liikkuvat noin kuusi 
kertaa sekunnissa! Stihl pär-
jää silti tässä kisassa… Pos-
kihampaat ovat taas ruoan 
hienontamista varten. Etu ja 
poskihampaitten välissä on 
hammasloma, joka auttaa 
majavaa puun kuljetuksessa.

Euroopanmajavalla on 48 
kromosomia ja kanadanmaja-
valla vain 40. Lajit voi erottaa 
kallon ja erityisesti nenäluun 
avulla ja hännän sekä turkin 
värityksen perusteella, mut-
ta tähän lajin määritykseen 
tarvitaan eksperttiä, niin sa-
manlaiset lajit maallikon ja 
metsästäjänkin silmin nämä 
majavat ovat. Jutussa muka-
na olevat kuvat ovat Yli-Iin 
Tannilan kylästä ja pelkkien 
majavan työn tulosten ja jälki-
en perusteella on mahdotonta 
sanoa kumpi majavalaji asuu 
siellä. Euroopanmajavan jopa 
38 cm pitkä ja 10 cm leveä 
häntä on kyllä pitempi ja ka-
peampi kuin kanadanmaja-
valla jolla se on 15 cm leveä. 
Lisäksi euroopanmajavan 
häntä kapenee kärjestään sel-
vemmin.

Äänet
Häntä on uimisen ja sukelta-

misen apuna luonnollisesti 
mutta majavan ehkä tärkein 
tunnusmerkki jonka takia 
se usein havaitaan luonnos-
sa on hännän läimäytys voi-
makkaasti vettä vasten.  Näin 
se varoittaa muita perheen jä-
seniä vaarasta.  Muuten maja-
va on varsin hiljainen Masa, 
itse tuotettuja, hillittyjä ääniä 
käytetään arvojärjestyksen 
selvitystyössä.

Levinneisyys
Euroopanmajava eli runsas-
lukuisena nimensä mukai-
sesti Europassa mutta myös 
osassa Aasiaa. Turkin, lihan 
ja hausteaineen takia tapah-
tuneen pyynnin ja elinympä-
ristöjen muuttumisen takia 
levinneisyys kutistui lähes 
olemattomiin 1900- luvulle 
tultaessa. Pahimmillaan eu-
roopanmajavia oli enää 1300 
yksilöä. Ensimmäinen suo-
jelutoimi oli Norjan teke-
mä rauhoitus vuonna 1845. 
Vuonna 2006 lajia oli jo 
639000 yksilöä! Populaatiot 
ovat kuitenkin pääosin pieniä 
ja toisistaan eristyneitä var-
sinkin Aasiassa missä esim 
Mongoliassa elää vain 150 
euroopanmajavaa. Neljässä 
valtiossa laji edelleen luoki-
tellaan hävinneeksi: Turkki, 
Moldova, Portugali ja Iso-Bri-
tannia.

Esiintyminen suomessa
Kustaa Vilkunan mukaan 
majavaesiintymät jo varhain 
olivat ”korvamerkittyjä” ky-
lien tai metsästäjien omaisuu-
deksi. Olaus Magnus totesi  
vuonna 1555 että majavaa on 
Pohjoismaissa paljon mut-
ta Suomessa metsästys on ol-
lut rajua varsinkin eteläisessä 
osassa maata. Esim 1554 Tor-
nion-Kemin voudit keräsivät 
enää 39 majavannahkaa. 1600 
luvulla majavia oli enää La-
pissa ja viimeinen ammuttiin 
1868 Sallan Eniöjoesta, joka 
kuuluu nykyisin Venäjään. 
Samana vuonna Suomessa 
majava oli rauhoitettu met-
sästykseltä, liian myöhään. 

Norja oli ainoana maana säi-
lyttänyt alkuperäisen maja-
vakantansa ja sieltä niitä 1920 
ja 30 luvuilla siirtoistutettiin 
Suomeen ja Ruotsiin. Lisäksi 
Amerikoista tuotiin vuonna 
1933 neljä ja 1937 seitsemän 
kanadanmajavaa. Vasta 1970 
luvulla tajuttiin että ne ovat 
eri lajeja!  Ikävä kyllä  kana-
danserkku on paremmin li-
sääntyvänä ja vahvempana 
syrjäyttänyt euroopansuku-
laisensa kaikilta alueilta joille 
on istutettu molempia maja-
via.

Nykyisin euroopanma-
javaa on kaikissa Tornion-
jokeen laskevissa joissa 
Muonion Kaarantojokeen 
saakka. Satakunnassa ja Pir-
kanmaalla on myös toinen 
populaatio. Euroopanmajava 
oli vuoteen 2015 vaarantunut 
uhanalaisuusluokituksessa, 
tuolloin lají muuttui uhan-
alaisesta silmälläpidettä-
väksi. Euroopanmajavia on 
arviolta 2000-3000 ja kana-
danmajavia noin tuplasti eli 
4000-6000 yksilöä. Tannilan 
majava on todennäköises-
ti ”kanadalainen” levinnei-
syysaluekarttojen mukaan!

Elinympäristö
Euroopanmajava on vesis-
töistä riippuvainen laji. Se ei 
ole kovin tarkka elinalueen-
sa suhteen, suosii kuitenkin 
metsien ympäröimiä, seiso-
via tai heikosti virtaavia ve-
sistöjä. Maasto ei saa olla 
kovin jyrkkäpiirteistä. Poh-
jois-Skandinaviassa majava 
kykenee elämään 8 kk jäässä 
olevassa kotivedessään ja ai-
noat kasvit ovat polven pak-
suiset pajut!

Elintavat 
Perusravintoa ovat lehtipui-
den kuori ja oksat ja kesäl-
lä vesikasvit. Koivu, paju, 
pihlaja ja varsinkin haa-
pa ovat herkkua Masa Ma-
javalle.  Havupuut ja leppä 
kelpaa vain nälkävuosina! 
Talveksi majava kokoaa pe-
sänsä eteen kekomaisen ra-

vintolautan joka voi olla 
usean kiinnon kokoinen.

Käyttäytyminen
Sukelluksissa majava voi 
olla jopa 15 minuuttia ker-
ralla! Sen sydämen lyöntiti-
heys sukelluksissa hidastuu 
ja lihakset toimivat anaero-
bisesti, ilman happea. Veden 
alla majava potki vauhtia 
molemmilla takajaloillaan 
yhtä aikaa, pinnassa vuorot-
tain. Uimista/sukeltamista 
nopeuttaa takajalan varpaita 
yhdistä ihopoimu eli Masal-
la on räpylät! Majavillakin 
on sosiaalinen arvojärjestys, 
eri eleet , asennot ja äänet 
osoittavat aseman. Kesällä 
reviiri merkitään hajupaa-
kuilla, jotka ovat kasveis-
ta ja mudasta koottuja 10 
cm korkeita kekoja. näihin 
majavat tekee haju-ja anaa-
lirauhasistaan tulevilla tuo-
toksilla ruiskaukset. Tämä 
erite eli hauste haisee niin 
että ihminenkin voi sen tun-
tea nenässään. Tätä haus-
tetta käytettiin entisaikoina 
lääkkeenä ja se oli turkin 
ohessa tärkein syy majavan 
metsästykseen. Majava on 
yksiavioinen.  Kiima-aika on 
tammi-helmikuussa eli kipi-
nää voi olla Suomen talven 
kylmimpään aikaankin!

Padot
Padot ovat hienoja insinööri-
näytteitä rakennustaidoista. 
Ne on tehty puusta, kivis-
tä, mudasta, oksista ja muus-
ta tarpeellisesta ja saatavilla 
olevasta tarpeista. Majava on 
yövirkku, iltayö tankataan 
syöden ja aamuyö rakenne-
taan. Patoihin käytettyjen 
puiden kuori syödään ta-
vallisesti ennen rakenteek-
si joutumista. Jos vesi nousee 
padon yli, sitä voidaan ko-
rottaa ja leventää. On tavat-
tu kolme m korkeita patoja 
ja väitetty jopa kilometrin le-
vyisiä löydetyn. Padon tar-
koitus on nostaa vettä niin 
että alueen puusto on hel-
posti saavutettavissa ja pesän 

suuaukko pysyy pinnan alla.

Pesä
Pesä on pääasiassa talvi-
asunto joka suojaa kylmältä 
ja pedoilta. Kesällä majavalle 
riittää usein rantapenkkaan 
kaivettu pesäkolo. Pesäs-
sä on kaksi kerrosta, kuten 
käytäviäkin, alemmassa ker-
roksessa on ruokailupaikka 
ja toisessa nukkumispaik-
ka. Tässä osassa usein lattia 
on peitetty puulastuin. Ma-
javat eivät kasva talvella ja 
kuluttavat 40% vähemmän 
ravintoa kuin kesällä. Lumi 
eristää kylmältä ja pesässä 
keli on aina plussan puolel-
la! Turkki ja kesällä kerätty 
rasvakerros auttavat talveh-
timista. Häntä on myös ma-
javan rasvavarasto ja lämpöä 
säätelevä elin. 

Lisääntyminen ja elinikä
Poikasten syntymä on ke-
väällä, toukokuun lopulla. 
Puolen kilon pötkyjä äiti-
majava saa 2-4 kpl. Jo viikon 
vanhana poikaset tekevät 
ensisukellukset ja kuukau-
den iässä ne syövät pää-
asiassa kiinteätä ravintoa, 
äidinmaidon ohessa. Vasta 2 
vuotiaana poikaset lähtevät 
kaverin hakuun ulkomaail-
maan. Suomen riistakeskuk-
sen mukaan majava voi elää 
jopa 30-vuotiaaksi.

Majavan metsästys
Majavalla ei ole luontai-
sia vihollisia eli petoja jot-
ka sitä saalistavat. Olen itse 
nähnyt ohjelman tv:stä jos-
sa kanadalainen metsästä-
jä sanoo susien tappaneen 
ja syöneen useinkin maja-
via, hyvinkin mahdollista! 
Suomessa majavaa metsäs-
tetään yhä, joskin niin että 
euroopanmajavan pyynti 
on tarkkaan rajoitettua ja lu-
vanvaraista. Kanadanmaja-
van metsästykseen ei tarvita 
pyyntilupaa. Metsästyksen 
syynä nykyisin ovat turkki 
ja majavan aiheuttamat met-
sätuhot. Metsästysaika on 

20.8-30.4. 

Majava  
luontoinsinöörinä
Molempien majavalajien ra-
kennustaidot ja tulvan ai-
heuttamat vaikutukset ovat 
samankaltaiset. Tulvan takia 
puusto kuolee pian ja vesis-
töön huuhtoutuu kuollutta 
kasviainesta ja maaperän ra-
vinteita. Orgaaniśen aineen 
kasvusta hyötyvät monet eli-
öt. Ensin tulevat vesikirput, 
vesisiirat, ja surviaissääsken 
toukat. Nämä houkuttele-
vat sammakoita ja sorsalin-
tuja. Erityisesti haapana, tavi 
ja heinäsorsa hyötyvät maja-
vien luomasta ympäristöstä. 
Runsas vesikasvillisuus luo 
suojaa pedoilta ja vesiselkä-
rangattomat ovat erityisesti 
vesilinnunpoikasten suosik-
kiravintoa. 

Monimuotoinen metsä
Majavat ovat yksi monimuo-
toisen ja lajirikkaan luonnon 
arkkitehdeistä. Olisi hyvä jos 
valtiovalta/ympäristöviran-
omaiset ottaisivat vastuu-
ta siinä mielessä että mikäli 
majavapadosta aiheutunut 
haitta ei ole pinta-alallises-
ti tai taloudellisesti suuri, 
saisi yksityiset metsänomis-
tajat kunnollisen rahallisen 
korvauksen tai vaihtomaata 
valtiolta. Suuremmat padot 
jotka aiheuttavat isompaa 
vahinkoa lienee syytä pur-
kaa kuten tähänkin asti. Eri-
tyisesti euroopanmajavan 
soisi saavan mahdollisuu-
den rikastuttaa köyhtyvää 
luontoamme. 

Pihkaisin  
terveisin Kuukkeli

Jari Kuukasjärvi

Lähteet: Nummi, Petri ja Sante-
ri: Majavalampi 139 s. Otava
Wikipedia. Suomen riistakeskus.
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Luontonurkka

Keväinen ja kesäinen vitsaus puutiainen 
eli Punkki (Ixodes)
Punkki on hämähäk-
kieläimiin kuuluva 
pieni niveljalkainen 
peto. Punkkeja esiin-
tyy runsaasti Etelä-
Suomessa ja rannik-
koseudulla, mutta on 
hyvin yleinen myös 
koko maassa Pohjoi-
sinta Lappia lukuun 
ottamatta.

Punkit elelevät metsissä, 
heinikoissa, niityillä, pien-
tareilla (niitä voi jo tava-
ta melkeinpä missä vain!). 
Punkit viihtyvät paikoissa, 
joissa on riittävästi kosteut-
ta. Lyhyeksi leikattu nurmi 
ei kuulu punkin lempielin-
ympäristöön, mutta punk-
keja voi olla myös pihoissa ja 
puistoissa. Punkkikausi al-
kaa kun ulkolämpötila alkaa 
olla päivällä yli plus viiden 
asteen. Kausi kestää karke-
asti ottaen ja ilmoista riippu-
en huhtikuusta lokakuuhun.  
Merkittävin puutiaisen levit-
tämä tauti on borreliabak-
teerin aiheuttama Lymen 
borrelioosi ja toinen merkit-
tävä, tosin harvinaisempi, 
puutiaisen välittämä tauti 
on virusperäinen puutiais-
aivokuume. Taudit on hyvä 
tunnistaa ja erottaa toisis-
taan. Borreliabakteerin aihe-
uttamaa tartuntaa voidaan 
hoitaa antibiooteilla ja puu-
tiaisaivokuumetta voidaan 
ehkäistä rokotusten avulla. 
Puutiaisaivokuumeeseen ei 
ole olemassa hoitokeinoa.

Punkki elää 2-4 vuot-
ta. Punkit käyvät elinkaa-
rensa aikana läpi kolme eri 
kehitysvaihetta. Viimeises-
sä kehitysvaiheessa aikui-
nen naaras voi munia yli 
2000 munaa, tiputtauduttu-

aan isäntäeläimestä maahan. 
Munasta kehittyy toukka ja 
toukasta kehittyy nymfi ja 
nymfistä aikuinen naaras tai 
koiras. Jokaisen kehitysvai-
heen välillä punkki tarvitsee 
veriaterian kehittyäkseen 
edelleen. Suomessa yksi ke-
hitysvaihe kestää noin vuo-
den. Punkin koko vaihtelee 
kehitysvaiheesta riippuen 
alle millimetristä, 3-4 milli-
metriin. Helpotukseksi voi-
daan todeta, että kaikki 
syntyneet munat eivät kehi-
ty aikuisiksi yksilöiksi.

Suomessa esiintyvät ihmi-
selle haitalliset puutiaislajit 
ovat Siperianpunkki eli tai-
gapunkki (Ixodes persulca-
tus) ja tavallinen puutiainen 
(Ixodes ricinus). Punkkila-

jeja on vaikea erottaa pal-
jain silmin ja ne viihtyvät 
samoissa elinympäristöissä. 
Molemmat punkkilajit käyt-
tävät samoja isäntäeläimiä 
ravintoa saadakseen. Punkin 
isäntäeläimiä ovat luonnon-
varaiset nisäkkäät, lemmikit 
ja kotieläimet sekä ihmiset. 
Punkit, jotka levittävät bor-
reliabakteeria tai TBE-virus-
ta, ovat saaneet tartunnan 
edelliseltä isäntäeläimeltä, 
yleensä pienjyrsijöiltä. Puu-
tiaisaivotulehdusta vastaan 
on olemassa TBE-rokote ja 
bakteerien aiheuttamia tar-
tuntoja hoidetaan antibioo-
teilla.  

Punkki takertuu isän-
täeläimeen tai ihmiseen 
aluskasvillisuuden seasta. 

Punkki väijyy, esimerkik-
si ruohonkorrella saappaan 
varren korkeudella, että so-
piva kohde kulkee ohi. Pun-
kit aistivat ohi kulkevasta 
isännästään liikkeen, hiili-
dioksidin, hajun, lämmön ja 
takertuvat etujaloillaan koh-
teeseen. Punkin puremaa voi 
olla vaikea huomata, kos-
ka pureutuessaan ihon läpi 
puutiainen erittää sylkirau-
hasistaan puuduttavia ja 
verenhyytymistä estäviä ai-
neita. Verta imiessään puu-
tiainen siivilöi tarvitsemansa 
ravintoaineet ja palauttaa 
nestettä takaisin, jolloin tau-
dinaiheuttajat voivat tarttua 
isäntäeläimeen. Pureutuessa 
isäntäeläimeen puutiainen 
voi imeä verta useamman 
vuorokauden ajan. Joskus 
punkki voi tiputtautua raa-
paisusta tai itsekseen.

Punkkitarkastus kan-
nattaa ja pitää tehdä päivit-
täin, jos on liikkunut alueella 
missä voi olla punkkeja. Jos 
on pitkään punkkeja vili-
sevässä maastossa, kannat-
taa kulkiessaankin tutkailla 
vaatteet aina välillä. Punkit 
voivat ryömiä tunteja varta-
lolla, vaatteissa tai varusteis-
sa ennen kuin se pureutuu 
ihoon. Kannattaa tarkastaa 
koko vartalo päänahasta jal-
koihin. Jos punkki on ehti-
nyt tarrautua kiinni ihoon, 
on se poistettava mahdolli-

simman pian. Borreliabak-
teeri voi tarttua ihmiseen jos 
punkki on ollut ihossa kiin-
ni useamman tunnin tai jopa 
vuorokausia. TBE-virus taas 
voi siirtyä ihmiseen hyvin-
kin nopeasti puutiaisen aloi-
tettua ruokailunsa.

Borrelioosi-tartunnan 
erottaa siten, että pisto-
kohtaan iholle muutaman 
päivän kuluttua leviää pu-
noitus, joka ajan kuluessa 
voi levitä hyvinkin isoksi. Jos 
huomaa pistokodassa laaje-
nevaa punoitusta kannattaa 
ottaa yhteys terveyskeskuk-
seen. Punoitusalue ei aina 
laajene rengasmaisesta, vaan 
voi olla koko alueelta punoit-
tava. Puutiaisaivokuume voi 
alkaa kaksi vaiheisena. Vii-
kon päästä tartunnasta tulee 
kuume ja siitä parin viikon 
päästä varsinaiset puutiai-
saivokuumeen oireet: kor-
kea kuume, niskajäykkyys ja 
päänsärky. 

Punkkeja on ollut aina, 
mutta ne ovat nyt yleisem-
piä kuin ennen. Punkkien 
kanssa pärjää, kun muistaa 
tehdä aina punkkitarkastuk-
sen, kun on ollut paikassa, 
jossa punkkeja voi olla. Pun-
keilta voi yrittää suojautua 
käyttämällä saappaita, lait-
tamalla lahkeet sukkien si-
sään, käyttämällä vaaleita 
vaatteita (punkin näkee hel-
pommin), käyttämällä punk-

kikarkotetta. Ja muistaa sen 
että, vaikka punkki lähtee 
ryömimään nilkan korkeu-
delta se voi mennä lahkeen 
suusta housunpuntin sisä-
puolelle tai jatkaa matkaa 
housuja pitkin vyötärölle 
tai jopa paidan kauluksel-
ta niskaan. Punkki mones-
ti pureutuu kohtaan missä 
iho on ohutta. Joten muista-
kaa luonnossa liikkujat teh-
dä aina punkkisyyni.

Johanna Piekkola
MetsäSanoma
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Vieraskirjoittaja

En allekirjoita
Osa ympäristöjärjestöstä kerää parhaillaan nimiä kansalaisaloittee-
seen avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla. Tämän lisäksi luon-
nonsuojeluliitto haluaa tuoreessa metsäohjelmassaan tehdä avo-
hakkuista luvanvaraisiksi yksityismailla ja siirtymäajan jälkeen kieltää 
ne myös siellä. Eikä tämä edes riitä. Järjestö vaatii myös hakkuille 
naapurikuulemista ja valitusoikeutta.

Avohakkuut historiaan 
kampanjaa vauhditetaan 
muutaman tunnetun lintula-
jin ja mustikan peitteisyyden 
vähenemisellä. Vähene-
minen pannaan harjoite-
tun metsätalouden piikkiin, 
vaikka 45000 Suomessa elä-
vän lajin joukkoon mahtuu 
aina sekä runsastujia että vä-
henijöitä. Syy lajien määrän 
vaihteluun voi olla hyvin 
moninainen ja niistä vähäi-
sin ei liene ilmastonmuutos. 
Luonto ei ole koskaan stabii-
li. Itse asiassa Suomen luon-
totyypeistä metsillä menee 
parhaiten uhanalaisluoki-
tuksessa: metsälajeiksi luoki-
teltuja lajeja on puolet, mutta 

Metsänomistaja kysyy?

Kuoleeko mäntyni kuivuuteen?
Olen istuttanut mäntyjä metsääni touko-
kuun puolen välin jälkeen ja kun nämä juu-
kelinmoiset toukokuun helteet vain jatkui-
vat, heräsi epäilykseni, kuoleeko istutukseni 
kuivuuteen?

Nimimerkki juomista kaipaava metsäomistaja

Tervehdys ”juomari”
Mäntyhän on kuivien paikkojen kasvi. Luonnossa mänty 
viihtyy hyvinkin äärevissä olosuhteissa. Suomesta ei löydy 

niin kuivaa paikkaa, ettei mänty menesty. Aikoinaan Mu-
hoksen tutkimuslaitoksen värikäs johtaja Jukka Valtanen 
esitelmöi aiheesta meille ammattimiehille. Ensimmäisenä 
hän esitti kysymyksen, onko kukaan nähnyt kuivuuteen 
kuollutta mäntyä, kellään paikalla olijoista ei ollut eteen 
tullut tällaista tilannetta. 

Tietenkin hyvä ”juomari”, jos olet istuttanut taimet huo-
nosti tai välivarastoinnissa kuivuminen on jo tapahtunut, 
on kuivumiseen olemassa vaara. Istutus tulee tehdä siten, 
että taimen potin päälle tulee vähintään senttimetri maa-
ta päälle ja taimen tiivistäminen tapahtuu oikein. Olet kai 
tehnyt näin? Jos et ole, mene kiireen vilkkaan parsimaan 
työjälkesi.

kaikista uhanalaisiksi luoki-
telluista on metsälajeja kol-
mannes.

Tukijoita aloitteelle hou-
kutellaan myös hyvin kiis-
tanalaisella väitteellä: 
”Avohakkuut hidastavat 
kamppailuamme ilmastoka-
tastrofia vastaan”. Harsin-
tametsätalouden jälkeinen 
kehitys ei tue väitettä. Suo-
men metsät on saatu hui-
maan kasvuun ja samalla 
vahvaksi hiilinieluksi aika-
na, jolloin tasaikäisraken-
teinen metsätalous on ollut 
vallitseva. Puuston vuotui-
nen kasvu on melkein kak-
sinkertaistunut ja metsissä 
kasvava puuston määrä (hii-
livarasto) on noussut yli mil-
jardilla motilla ajasta, jolloin 
avohakkuita alettiin teh-
dä. Yksi merkittävä teki-
jä kasvun kiihtymisessä on 
jalostus. Jalostetulla vilje-
lymateriaalilla saavutetaan 
viidenneksen kasvun lisä. 
Ilman päätehakkuita sekin 
hiilensidontaa vahvistava te-
kijä jäisi hyödyntämättä.

Suomessa metsäpinta-
alasta avohakataan reilu 
puoli prosenttia vuosittain. 
Avohakkuualojen pinta-ala-
kin on pienentynyt Osaran 
aukeiden ajoista niin, että 
yksityismaiden aukkojen 
keskikoko on jo alle 2 heh-
taaria. On syytä huomata 
myös se, että jos avohakkuu 
kiellettäisiin metsänhoito-

menetelmänä ja jos silti tar-
vittaisiin sama määrä puuta 
jalostuslaitoksiin, joudut-
taisiin se korjaamaan kolme 
kertaa suuremmalta pinta-
alalta ja ympäri vuoden. Se 
lisäisi merkittävästi puun-
korjuuta myös lintujen pe-
sintäaikaan ja aiheuttaisi 
urapainumia sateisina kau-
sina vastaavasti isommille 
pinta-aloille. 

Juurikäävän leviämisriski 
kasvaisi eikä sille ole puula-
jinvaihtoa parempaa lääket-
tä olemassa. Toki vastaavasti 
myrskyjen, myyrien tai hir-
vien aiheuttamat tuhot voi-
sivat vastaavasti vähetä. 

Olen vakuuttunut, että 
sadat tuhannet suomalaiset 
metsänomistajat haluavat 
itse päättä metsänhoitomene-
telmästään. Tutkimus tuot-
takoon päätöksentekoon 
tietoa ja markkinat ohjat-
koon puun hinnalla menetel-
mien valintaa. Suomalainen 
metsä on niin monimuo-
toinen paikka, että eri me-
netelmille löytyy jokaisen 
metsänomistajan mailta ti-
laa. Olisi hölmöä siirtyä pak-
kojen maailmaan. Siksi en 
suosittele muillekaan aloit-
teen allekirjoittamista. 

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja, 
MTKr.y.
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MetsäSanoma uutiset

Ennätyksellisen kuiva Toukokuu
Toukokuussa on aika pistää 
toimeksi hakkuun jälkeisil-
lä uudistamisaloilla. Touko- 
kesäkuun aikana tehdään 
kevään muokkaukset: äes-
tykset, laikutukset ja mätäs-
tykset. Parhain aika on tehdä 
kevään uudistamistyöt kun 
maassa on vielä jäljellä ke-
vätkosteutta. Pääsääntöises-
ti kevään uudistamiset olisi 
hyvä saada tehtyä ennen ju-
hannusta, keleistä riippuen.

Toukokuussa oli ennä-
tyksellisen pitkä poutajakso. 
Ilmatieteenlaitoksen mu-
kaan tämän vuoden Touko-
kuussa oli eniten hellepäivä 
ja kuu oli mittaushistorian 
lämpimin. Poutajakson ta-
kia kuivuusjaksokin on ollut 
poikkeuksellisen pitkä. Met-
säpalovaroitus on ollut voi-
massa pitkään koko maassa. 
Metsäpalovaroituksen olles-
sa voimassa avotulenteko on 

ehdottomasti kielletty. Jokai-
sen toimijan kuin yksityisen-
kin on noudatettava erityistä 
varovaisuutta maastossa tai 
metsän läheisyydessä sellai-
sia töitä tehdessään, missä 
voidaan aiheuttaa kipinöitä. 

Kuivuus on vaikutta-
nut myös uudistamistöihin. 
Maanmuokkauksia paikoin 
siirrettiin kuivan maaston, 
kivikkoisuuden ja sitä kaut-
ta kipinävaaran takia. Ura-
koitsijat niin kuivahkojen ja 
kuivien kankaiden sekä ki-
vikkoisten alueiden työmail-
la, joutuivat noudattamaan 
erityistä varovaisuutta kui-
vuuden takia, myös hak-
kuutyömailla on noudatettu 
erityistä varovaisuutta sa-
masta syystä.

Johanna Piekkola
MetsäSanoma

IIK -reissu lähenee! 
Pietari ja Moskova, täältä tullaan!

sä yliopistoissa. Opiskelu-
kielenä on englanti, mikä jo 
sinänsä välillä aiheuttaa mi-
nulle ongelmia, saatikka sit-
ten venäläisellä aksentilla 
puhuttuna. Matkaseurak-
seni saan Brasilialaisen ja 
Espanjalaisen opiskeluka-
verini, eli siinä on kunnon 
aksenttien sekamelska. Mei-
käläisen tankeroaksentista 
puhumattakaan.

Ja tietenkin venäjän kie-
len puhuminen jännittää, 
saa nähdä miten se lähtee 
sujumaan. Jonkin verran-
han sitä on tullut jo vuosien 
saatossa harrastettua, mutta 
toivottoman vaikealta se vä-
lillä tuntuu. En olisi koskaan 
uskonut, että saan tällaisen 
mahdollisuuden lähteä jat-
kamaan opintojani ja vie-
lä itänaapuriin, jonka kieltä 
olen vahingossa jo opiskel-
lutkin.

Kova homma on ollut 
lähtöjärjestelyjen kanssa. 
Mieleen on välillä jo meinan-
nut hiipiä epäilys koko reis-
sun toteutumisesta. Venäjän 
suunnalta oli aluksi hieman 
hidasta saada tietoa opis-
keluohjelmasta ja majapai-
koista. Sitten kun ne alkoivat 
pikkuhiljaa seljetä, niin juna-
lippua ostamaan ees ja taas 
ja tietysti sitä ennen kaikki 
kutsut ja viisumit. Ja välil-
lä nettiyhteydet eivät pelaa 
ja kielimuuriinkin törmä-

simme heti kättelyssä. Eli 
vaikuttaisi että ihan oikea 
seikkailu on tulossa  

Ja kesähän sitten pitäisi 
viettää 1500 kilometriä itään 
päin syvällä Venäjän sydä-
messä. Mutta kun kaikki on 
yhä vieläkin epämääräistä, 
puolen vuoden viestittelyn 
jälkeenkin, niin en laita siitä 
tässä tämän enempää. Voi-
han se olla ettei se toteuduk-

kaan. Olen aikapäivää sitten 
jo päättänyt olla stressaa-
matta. Otan seikkailun kan-
nalta.

Mutta Hiphei kun 
jännittää nyt! 

Anna Taskila

Venäjän suunnalta 
oli aluksi hieman hidasta 

saada tietoa opiskeluohjelmasta ja 
majapaikoista. 

”

Tästä lähtee meikäläisen 
blogin kirjoitus. En ole kos-
kaan tätä aikaisemmin teh-
nyt, miettinyt kyllä monesti, 
mutta aikaa ei ole koskaan 
tarpeeksi. Tälläkin hetkellä 
pitäisi tehdä viimeisiä kou-
luhommia. Opettelen vas-

ta näitä kaikkia hienouksia, 
joten alku voi olla hieman 
kankeaa, mutta kunhan pää-
sen tästä perille niin eiköhän 
se ala sujumaan. Ja jos huo-
maat jotakin kehitettävää tai 
vinkkejä, niin ne ovat terve-
tulleita.

Tänään, Äitienpäivä-
nä, se sitten koittaa! Läh-
tö Itänaapuriin. No aluksi 
nyt vain kolmeksi viikok-
si Pietariin ja Moskovaan. 
Siellä on tarkoitus opiskel-
la metsätieteitä Pietarin ja 
Moskovan metsätieteellisis-

Отрывки из дневника путешественника
- Katkelmia matkaajan päiväkirjasta.

“Уход” -Lähtö
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Kysymykset:
1. Mikä on Suomen yleisin suotyyppi?
 a) räme   b)  neva   c)  letto   d)  korpi

2. Mikä on Suomen kansallispuu?
 a)  rauduskoivu   b)  hieskoivu    

c)  vaivaiskoivu   d)  tunturikoivu

3. Pinus Sylvestris on puun latinan-
kielinen nimi, kyseessä on?

 a) mänty   b)  kuusi   c)  koivu   d)  leppä

4. Maailman suurin puu on mammut-
tipetäjä (Giant Seqvoia). Paljon-
ko sen rungon tilavuus on?

 a) 140 m3   b)  750 m3   c)  1400 m3

5. Yhdistysten lehden ilmestymisalueella oli kilpailu suurim-
man kuusen löytymisestä. Kuusi kasvoi Haukiputaan van-
halla hautausmaalla, mikä oli kuusen ympärysmitta?

 a)  270 cm   b)  320 cm   c)  360 cm

6. Minkä oksia ei käytetä Venäjällä sauvavihtana?
 a)  koivun   b)  katajan   c)  tammen   d)  lehtikuusen

7. Vuonna 1840 Suomesta vietiin tervaa
 a)  800000 litraa   b)  8 milj. litraa   
 c)  18 milj. litraa   d)  80 milj. litraa

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

 a)  iin Kestilään  b)  Kemin Karihaaraan 
 c)  Kotkan Kyminsaarelle   d)  Porin isosantaan

MetsäSanoma  Tietovisa
9. Ötökkälain mukaan mäntypuutavara on kuljetettava pois 

metsästä meidän alueellamme (c-alue) viimeistään?
 a)  15.6.   b)  1.7.   c)  15.7.

10. Selllutehtaan energiatarve?
a) tarvitsee lisäenergiaa   
b)   tuottaa ja kuluttaa saman verran   
c)   tuottaa yli oman tarpeen

TIETOKILPAILUN VASTAUKSET :  1=A   2=A   3=A   4=C   5=B   6=D   7=C   8=A   9=C   10=C

Toimistonhoitajan tuumailuja
Elettiin alkuvuotta 1983, kun aloitin työt 
Haukiputaan metsänhoitoyhdistyksen toi-
mistonhoitajana. Toimistotyötä olin kyllä 
tehnyt, mutta ei minkäänlaista kokemusta 
metsänhoitoyhdistyksen toimiston töistä, 
tulinhan tähän työhön seurakunnan yhdiste-
tystä kirkkoherranviraston- taloustoimiston- 
ja suntion töistä.

Aivan ensimmäisinä päivi-
nä kyllä mietin, että tuleeko 
tästä mitään. Kyselin esimie-
heltä, mitä täällä voisi tehdä. 
Vastaus oli, että kuutio vaik-
ka noita tukkimittalistoja ja 
kuitupinoja, ja sitten hän läh-
ti metsään,

Siis kuutioi ? Mitähän 
se tarkoittaa, katselin listo-
ja, enkä ymmärtänyt mitään. 
Pyörittelin papereita aikani 
pöydällä ja ajattelin, että pak-
kohan ne on oppia.

Otin entisiä kuutiointilis-
toja, laskin ja laskin, että mi-
ten niissä on saatu tulosta 
kullekin riville, ei ollut goog-
lea apuna, mutta Tapion tas-
kukirja oli. Sanotaan, että 
lukemalla oppii, ja niin kyl-
lä oppi.

Eikä ole kuutiointiopit 
unohtuneet, vaikka tänä päi-
vänä kuutiointi tapahtuukin 
tietokoneella.

Onneksi aika alkuvaihees-
sa keväällä -83 järjestettiin 
vallinkorvan metsäkoulul-
la toimistonhoitajien pereh-
dyttämiskoulutus, josta oli 
paljon apua. Sain tutustua 
toisten yhdistysten toimiston-
hoitajiin, kysellä oppia hei-
dän työstään ja työtavoista.

Oppi, mikä eniten jäi mie-
leen, oli se, että metsänhoi-
toyhdistys auttaa, neuvoo ja 
palvelee, ja, että toimiston-
hoitaja on toimiston sielu, 

useimmiten se henkilö, jo-
hon metsänomistaja on yhte-
ydessä ensimmäisenä. Niin se 
kyllä on suurimmaksi osaksi 
vielä 35 vuotta myöhemmin-
kin.

Alkuaikoina toimistolla 
työskennellessä oli joskus vai-
kea saada isäntiä, joita suurin 
osa asiakkaista oli, kertomaan 
asiansa.

Hauska tapaus oli, kun 
muuan isäntä oli useamman 
kerran käynyt kyselemässä, 
eikö miesväkeä ole paikalla. 
Kun ei ollut, ei asiaa voinut 
kertoa. Kerran taasen samai-
nen isäntä tuli kyselemään 
miesväkeä – kerroin vähän 
isommalla äänellä, että ei ole 
eikä tule, mitä asiaa. Isän-
tä laski karvalakin  pöydäl-
le ja sanoi, että minä en ole 
tottunut tyttösten kanssa asi-
oimaan. Minä kerroin, että 
sitten sinun asia jää hoitamat-
ta. Vuosien saatossa tämä sa-
mainen isäntä sanoi monesti, 
että en kyllä sen jälkeen pu-
hunut Seijalla tyttösten kans-
sa asioinnista.

Tietokoneet ja kännykät 
olivat utopiaa, oli laskuko-
ne, lankapuhelin, jonkinlai-
nen kopiokone, josta tuli aina 
toimistolle melkoinen haju, 
ilmeisesti jokin kehitinaine, 
jota koneeseen lisättiin, oli 
myöskin kirjoituskone, joka 
vähän myöhemmin muuttui 

sähkökirjoituskoneeksi. Tele-
fax oli aika ihmeellinen laite. 
Kaikki lomakkeet täytettiin 
käsin, kalkkeripaperi välissä.

Kirjanpito yhdistyksessä 
oli ennen minun tuloa hoi-
dettu käsipelillä tilikirjoihin. 
Vuoden 1994 alussa tuli käyt-
töön eräänlainen reikäkone, 
johon naputeltiin tilitositteet, 
kone sylki reikänauhaa, joka 
lähetettiin Helsinkiin Uniqil-
le. Sieltä tuli sitten kirjanpito, 
taseet ja tuloslaskelmat pape-
riversiona takaisin.

Ensimmäinen tietokone 
Mikro Mikko 2 hankittiin jos-
kus 1980-luvun loppupuolel-
la. Se oli melkoinen uudistus 
ja uuden oppimisen aika, iso 
helpotuskin.

Asiakaspalvelut-ohjel-
ma eli metsänomistajista ja 
heidän tiloistaan koostu-
va tiedosto syötettiin aikoi-
naan koneelle käsin, jokainen 
omistaja ja tila yksitellen. 
Tämä vaihe oli kyllä aikaa 
vievä ja työläs mutta hyödyl-
linen. Kaikki metsäpuolen 
ohjelmat perustuvat vieläkin 
tähän rekisteriin, tosin tietys-
ti monta kertaa päivitettyinä.

Metsänomistajatkin ovat 
kyllä monenlaisten muutos-
ten edessä, palon uutta on 
pitänyt opetella varsinkin ve-
rotuksen suhteen. 

Vuonna 1993 luovut-
tiin pinta-alaan perus-
tuvasta verotuksesta ja 
siirryttiin todellisten metsä-
tulojen verotukseen. Tällöin 
metsänomistaja sai valita pin-
ta-alaperusteisen tai puun 
myyntiin perustuvan (pää-
omaveron) verotuksen. 

Metsänomistajien päätöstä 
verovalinnassa helpottamaan 
hankittiin Haukiputaankin 
toimistolle Veera-verovertai-
luohjelma. Laskelmia tehtiin, 
olivatko sitten oikeita, siitä ei 

kukaan voinut mennä takuu-
seen.

Monta hauskaa tarinaa 
liittyi Veeran pöydälle nosta-
miseen..

Vuonna 1994 tuli voi-
maan ALV-laki, tällöin met-
sänomistajat saivat hakeutua 
alkutuottajana arvonlisävero-
velvollisiksi.

Kaikki metsänomistajat 
siirtyivät v. 2006 puun myyn-
titulojen eli pääomavero-
tuksen piiriin. Tästä johtuen 
verosuunnittelu- ja neuvonta 
ovat metsänhoitoyhdistyksen 
tärkeitä tehtäviä.

Monenlaisia asioita, muu-
toksia ja kehitystä olen saa-
nut kokea ja oppia tämän 
pitkän työuran aikana, joka 
vielä toivon mukaan jatkuu 
jonkun aikaa. Joka päivä on 
ollut mukava lähteä töihin, 
joskus vähempi mukava, jos-
kus enempi mukava.

Nyt ollaan jo monessa asi-
assa ”pilvessä” pilvi-palvelu 
ja  mitä kaikkea sitten.

Täytyy vielä mainita, että 

minun esimiehenä on menos-
sa jo neljäs toiminnanjohtaja 
– onneksi kukaan heistä ei ole 
joutunut ”sairaseläkkeelle”

Oikein mukavaa ja läm-

mintä kesää metsänomista-
jat, työkaverit ja kaikki tämän 
lehden lukijat.

Seija

Metsänhoitoyhdistykset
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Urheiluagentti

Niko Mikkola 
karistaa SM-liigan tomut jaloistaan: 

Allekirjoitti NHL-sopimuksen”

Tapparan puolustajajätti 
teki NHL-sopimuksen
Niko Mikkola, 22, on 
tehnyt kaksivuotisen 
NHL-sopimuksen St. 
Louis Bluesin kans-
sa. Osoitti Kimi Räik-
kösen vikaa seuran 
leirillä kolme vuotta 
sitten.

Niko Mikkola edusti Tapparaa yhden kauden ajan.

Tapparan puolustaja Niko 
Mikkola, 22, on solminut 
kaksivuotisen sopimuksen 
NHL-seura St. Louis Blue-
sin kanssa. Blues varasi iso-
kokoisen puolustajan (196 
cm/90 kg) viidennellä kier-
roksella kesällä 2015.

Mikkola on tuttu mies or-
ganisaatiolle. Jykevä peluri 
osallistui joukkueen lupaus-
ten leirille jo vuonna 2015. 
St. Louis muistutti torstaina 
Twitter-tilillään, että Mikko-
la voitti tuolloin leirin sisäi-
sen karting-kilpailun. 

Mikkola osallistui Bluesin 
harjoitusleirille myös viime 
syksynä, mutta palasi lopul-
ta Tampereelle ja Tapparan 
paitaan. Mikkola pelasi run-
kosarjassa 50 ottelua tehoin 
2+9=11 ja pudotuspeleissä 
16 ottelua tehoin 0+1=1.

Puolustaja kuului myös 
Suomen maajoukkueeseen 
viidessä Euro Hockey Tourin 
ottelussa, mutta paikka Pye-
ongchangin olympialaisiin 
kariutui kalkkiviivoilla. Mik-
kola valittiin kevään Tans-
kan MM-kisoihin, mutta hän 
ei lopulta mahtunut pelaa-
vaan kokoonpanoon kah-
deksan valitun puolustajan 
joukosta.

Urheilijoita  
metsänhoitoyhdistyksen 
yhteistyökumppaneina
Kiiminkiläislähtöinen Niko 
on ollut metsänhoitoyh-
distyksen ns. kummipelaa-
jan jo useamman vuoden, 
ja uraa on seurattu  lehtem-
me palstoilla säännöllisesti. 
Valtakunnallisesti kum-
miurheilijoita MHY ken-
tässä ovat olleet mm.  
suunnistaja Minna Kaup-

Perttu Hyvärinen

Olympia-
urheilijan 
terveiset
Nyt kun talviolympialaiset vuonna 2018 Etelä-Korean 
Pyeongchangissa ovat takanapäin, voin puolestani ylpe-
änä sanoa olevani Olympia-urheilija aina tästä eteenpäin. 
Yksi pienen pojan unelmista on siis täyttynyt. 

Olympialaiset ovat valtava tapahtuma; valtava mo-
nessa suhteessa. Lajien, urheilijoiden, katsojien ja arvos-
tuksen määrä on valtava, mutta Olympialaisten merkitys 
jokaiselle urheilijalle on myös valtava. Jokaisen määrätie-
toisen, tavoitteellisen ja voiton nälkäisen urheilijan yksi 
suuri motivaation ja tavoitteiden lähde on Olympialaiset. 
Minä kuulun näihin urheilijoihin. 

Olympialaiset olivat pitkä reissu kaikkinensa ja sain 
hiihtää siellä loppujen lopuksi kaikki ne matkat, joille ta-
voittelin. Tottakai eniten halusin päästä mukaan viestine-
likkoon, ja siinä saavutettu 4. sija oli todella positiivinen 
tulos meiltä.

Jo tässä vaiheessa haluan kiittää Teitä, kun olette ol-
leet mukanani ladulla. Nyt minulla on kokemus Olym-
pialaisista, jota voimme hyödyntää neljän vuoden päästä 
Pekingissä.

Olympia-urheilijanne
Perttu Hyvärinen

Jo tässä vaiheessa 
haluan kiittää Teitä, 

kun olette olleet mukanani ladulla”
pi, hiihtäjä Kerttu Niskanen 
ja nyt vuoroa vetää hiihtäjä 
Perttu Hyvärinen. Metsän-
hoitoyhdistykset ovat olleet 
usean alueemme urheilija-
nuorukaisen tukijoukoissa 
tarjoamalla näille kesätyö-
paikkoja ja tukemalla pienin 
mainoksin urakehitystä laji-
harjoitteluissa.

Ura jatkuu näillä näky-
min rapakon takana St Loui-
sin organisaation alla. Aika 
näyttää, onnistuuko Niko 
murtautumaan kokeneeseen 
seuran pakkikalustoon, vai 
alkaako ura AHL:n puolella. 
Kesän Mikkola harjoittelee 
pienen ryhmän kanssa Tam-
pereen maisemissa ja suun-
taa Yhdysvaltoihin elokuun 
loppupuolella, kun harjoi-
tukset ja leiritykset alkavat.

Kulunut kausi meni pe-
laamalla Tapparassa, joka 
finaalissa hävisi Kärpille, ot-
taen näin toisen hopean pe-
räjälkeen, edellisen Kalpan 
pelipaidassa. Mikkola voit-
ti play offssin plus miinus 
tilaston tuloksella +9. Run-
kosarjassa ns. puolustavalle 
pakille kertyi  50 runkosarja-
ottelussa tehot 2 + 9 = 11. Ke-
väällä 22 vuotta täyttäneellä 
Nikolla on nyt vyöllään 171 
SM-liigan runkosarjaottelua.

 - Istutus ja raivaussaha 
työt jäänevät tältä kesää nyt 

väliin, mutta jospa joku kesä 
tullaan taas verestelemään 
muistoja Kiimingin metsiin, 
veistelee Mikkola. 

– Kesäduunit metsätöissä 
on kovaa työtä, mutta kun 
on työtä ja kavereita muka-
na, jää niistä kaiken kaikki-

aan hyvät fiilikset ja muistot, 
päättää Niko Mikkola.

Tie menestykseen on an-
saittava ja on ansaittu ko-
valla työllä. Lehtemme 
onnittelee Nikoa sopimuk-
sesta ja uudesta askeleesta 
kohti uusiin haasteisiin.
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Kolumni

Avohakkuut museoon?

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Vuonna 2014 uudistettiin 
metsälaki, joka käytännössä 
antoi vapaat kädet metsän-
omistajalla käsitellä metsi-
ään tahtonsa mukaan. Näin 
myös valtion mailla. Metsä-
hallituksen tuottotavoittei-
den täyttämiseksi, sen tulee 
toimia harkiten, jotta tavoit-
teet täyttyvät. Jos kaikilla 
valtion mailla harjoitettaisiin 
JPM (jatkuva peitteistä met-
sänkasvatusta) menetelmäl-
lä, saataisiin tuottotavoitteita 
alentaa välittömästi. Luonto-
järjestöt kylläkin pitävät ny-
kyistä avohakkuusysteemiä 
kalliina mutta sieltä tulee 
merkittäviä tuloja metsän-
omistajalle. JPM systeemin 
toteuttaminen ei ole kallis-
ta mutta sieltä ei saa tuloja, 
koska kertymät ovat pieniä 
ja korjuu erittäin kallista.   

Tietääkö suuri yleisö mil-
laisille alueille JPM systee-
mi sopii? Ei varmasti tiedä, 
vaikka lähes kaikki kansa-
laiset ovat vähintään met-
sänhoitajia. Meillä Oulun 
seudulla JPM systeemiä voi-
daan käyttää yleensä kor-
villa, jolloin saadaan kuusi 
nousemaan lähinnä koivi-
koiden alle. Myös tietyil-
lä kankailla voidaan puun 
kiertoajan puitteissa kerran 
käyttää vanhan kansan ylä-
harvennusta mutta ei jatku-
vasti sillä mäntymme ei vaan 
suvaitse kasvaa tällä tyylillä, 
alle jääneen männyn kasvu 
ei vaan elvy, tehtiinpä mitä 
tahansa. Etelä – Suomes-
sa asia on hieman eri muttei 
merkittävästi erilainen.

Perusteluina avohak-
kuiden kiellolle on esitetty 
kaikkia mahdollisia asioita, 
mitä maa päällään kantaa. 
AamuTV:ssä luonnonsuo-
jeluliiton Hölttä ja Green-
peacen Harkki esittivät mm. 
hakkuiden tulovälit useam-
min JPM systeemillä, avo-
hakkuut tuottavat vain 
sellupuuta JPM:llä saha-
puun määrä kasvaa, luon-
non vastainen menetelmä, 
mustikkakasvustot katoa-
vat, avohakkuu yleisin hak-
kuutapa, ilmastovaikutus ja 
vesistöjen tila huononee. Pe-

rustelut ovat hyvin subjektii-
visiä ja yksioikoisia.

Vertailuna voisin ot-
taa metsien luontaisen kier-
ron. Suomessa metsät ovat 
uudistuneet keskimäärin 
70 vuoden välein palamal-
la ennen ihmisen toimen-
piteitä. Tällöin vapautuivat 
puussa olevat hiilivarastot 
samoin myös maaperään si-
toutunut hiili. Myös ravin-
teet huuhtoutuivat sateiden 
kautta vesistöihin. Nykyisin 
metsiemme puumäärä on 
tuplaantunut puolessa vuo-
sisadassa. Sinnehän on si-
toutunut hiiltä ja lisättäessä 
puun käyttöä yhä enemmän 
esim. rakentamiseen saa-
daan hiili sidottua pitkäksi 
aikaa. Elikkä voisin yksioi-
koisesti todeta, että suoma-
laiset metsäammattilaiset 
ovat jo saavuttaneet ilmas-
totavoitteet pitkäaikaisella 
toiminnallaan ja pelastaneet 
maailman. Mitali rintaan, 
joka hepulle, korkeimman 
arvoisin mitali niille, joka 
ovat aurauttaneet metsiä ja 
vieläpä tosi syvältä.

No ei lähdetä mukaan 
luontojärjestöjen ylilyöntiin. 
Nyt, kun meillä on väljä met-
sälaki, tehdään metsänomis-
tajan toiveiden mukaan töitä. 
Suomi on suojellut metsäta-
lousmaita Euroopassa eni-
ten ja kun otetaan huomioon 
vielä metsänomistajien oma 
hakkaamattomuus, todel-
linen suojelutaso ainakin 
tuplaantuu. Mielestäni Ka-
levassa 27.5.2018 Luken pro-
fessori Anne Tolvanen esitti 
asian hyvin: metsien käsit-
telyä ei pidä nähdä musta-
valkoisena, valinnanvaraa 
tarvitaan, uuden metsälain 
kautta vaihtoehtoja herkki-
en alueiden avohakkuille on 
olemassa. 

Hyvää kesää ja lähde-
täänpä sitten heinä-elokuus-
sa poimimaan puolukat ja 
vadelmat avohakkuualueilta 
sekä mustikat ja sienet vas-
ta harvennetuista kasvatus-
metsistä. 

Ps. Suppilovahveroita löy-
tyy meidänkin alueelta, lähinnä 
harvennusmänniköistä.

Viisi luontojärjestöä on tehnyt toukokuussa 
kansalaisaloitteen avohakkuiden kieltämi-
seksi valtion mailla, valtion mailla harjoitet-
taisiin ns. jatkuva peitteistä metsänkasvatus-
ta (yleisölle uusi termi). Olisiko sen jälkeen 
helppo vaatia avohakkuiden kieltäminen 
yksityismetsissä? No emme tiedä viiden ym-
päristöjärjestön todellisia tavoitteita.

Nuoriso hoi!
Satutko tietämään, 
mikä elukka on met-
säklusteri? Ainakin se 
on niin hieno sana, 
että kuka sen osaa sa-
noa, luokitellaan ellei 
viisaaksi niin ainakin 
tietäväksi. Niin, met-
säklusterissa homma 
ei ole hanskassa, ja 
jos on, hanskat ovat 
hukassa. Alan oppi-
laitoksia on jouduttu 
jopa sulkemaan op-
pilaspulan takia, esi-
merkkinä Tammelan 
metsäoppilaitos, jon-
ka irtaimisto myytiin 
huutokaupalla.

Metsäklusteri työllistää täs-
sä maassa 200 000 ihmistä. 
Näistä varsinaisia metsään 
menijöitä on joka kymme-
nes eli 20 000. Tilanne nyt ja 
huomennakin on hullunku-
rinen. Ennusteiden mukaan 
pari vuotta sitten alkaneen 
alasajon aikana vuoteen 
2020 mennessä alalta kato-
aa jonnekin liki puolet työ-
paikoista. 

Samanaikaisesti alan op-
pilaitoksilla on hirmuinen 
pula oppilaista. Oppilaitok-
sista valmistuu vuosittain 
2500 ammattilaista, mut-
ta tarve olisi 3500. Puuttu-
via renkaita käytännön töitä 
pyörittämään valmistuu 
vuosittain 1000 liian vähän. 

”Alalle tulisi kouluttaa 
tulevaa kysyntää vastaavas-
ti”, korostaa opetusneuvos 
Jouni Suoheimo opetushal-
lituksesta.

Arvio perustuu siihen, 
että notkahduksen jälkeen 
vuonna 2020 väkimäärä on 
entisellään. Olisi syytä ottaa 
opetusneuvoksesta vaarin.

Tämän vaarin aikaan 
metsäkouluihin oli hirmui-
nen tungos. Rovaniemen 
metsäkouluun vuoden 1959 
– 60 kurssille hakijoita oli 
yli 400. Näistä 80 kutsuttiin 
2-päiväisiin pääsykokeisiin, 
joiden perusteella oppilaik-
si valittiin 40. Vaatimuksena 
oli etukäteen oma-aloittei-
sesti hoidettu vähintään vuo-
den harjoittelu. Käytännössä 
harjoittelua piti olla useam-
pia vuosia. Menettelyn hait-
ta oli, että moni nuori mies 
harjoitteli vuodesta toiseen, 
mutta kutsua ei kuulunut. 
Kunnes 30 vuoden iässä oli 
edessä alan vaihto tai tyyty-
minen vaatimattomampiin 
tehtäviin savotoilla. Näin 

Joko saa sanoa

savotoilla tapasi monia pä-
teviäkin, mutta katkeroitu-
neita kavereita.

Nykyisin opistoon pää-
see vaikka suoraan asfaltil-
ta, mikä tässä mielessä on 
hyvä niin. Tyvestä puuhun 
vain! Harjoittelu hoidetaan 
koulun yhteydessä. Kyllä 
tälläkin lailla ammattilaisia 
tehdään, ja lopulta työ kyllä 
tekijäänsä neuvoo.

Miksi ala ei kiinnosta?   
Metsäherra ainakin on suku-
puuttoon kuollut. Entisajan 
savotan ukkoherraa saattoi 
nimittää metsäherraksi, sa-
moin yhtiön pomoa aikana, 
jolloin yhtiö osteli isäntien 
metsiä pilkkahinnalla. Aika 
entinen ei palaa. 
Kun itse vuonna 1961 menin 
yhtiön työhön, yhtiö kustan-
si asunnon, kaksi huonetta ja 
keittiö. Yhtiön kirjoituspöytä 
olohuoneeseen ovenpieleen. 
Piirimetsänhoitaja neuvoi, 
että asiakkaalle tuoli eteisen 
puolelle. Työpäivä oli va-
pautta käydä reissussa kym-
menen tuntia, paperityöt, 
tilinmaksut, puhelinsoi-
tot hoidettiin iltaisin ja vii-
konloppuisin muuten vain. 
Eivät ne työtä olleet. Työeh-
tosopimuksessa jopa oli pik-
kuisen lisäpalkkaa ylitöistä, 
ja sen kyllä ylemmät herrat 
tiesivät.

Nykyisin toimisto yleen-
sä on erikseen, joten työ ja 
vapaa-aika eivät niin pa-
hasti sotkeudu. Muuten 
meininki on entinen. Soitto 

muutamalle metsämiehelle 
vahvistaa, että niska limas-
sa yhä mentävä on. Pitää kil-
pailla, työkavereita vastaan, 
toisten yritysten väkeä vas-
taan.

Näin oksan takaa voi 
osoitella syyllisiä: työnanta-
ja, ammattijärjestö, ammatti-
kunta itse. Palkkataso lienee 
tasoltaan kohtuullinen, mut-
ta kohtuuton työn määrään 
nähden. Työtuntien mää-
rää pitäisi voida jotenkin 
kontrolloida. Siis jonkinlai-
nen ajopiirturi kaulaan, ai-
nakin itse voisi tarkistella 
menemisiänsä?jolloin kukin 

Mitä tämän  
metsäklusterin pitäisi 
tehdä?
Kyllä on aloitettava kluste-
rin sisältä. Tehtävä ihmisen 
elämä klusterin sisällä elä-

misen arvoiseksi, kilpailtava 
toisten klustereiden kanssa. 
Vain klusterin sisältä lähte-
vät signaalit voivat herättää 
kiinnostuksen alaan. Vasta 
sitten voi laittaa palkattuja-
kin saarnaajia ilosanomaa 
julistamaan. Muutoin pian 
puuta kaataa vain myrsky.

Pelastukseksi voi koitua, 
että naiset ovat enenevästi 
alalle hakeutumassa. 

Mutta nuoriso on sem-
moista kuin se on.

Arvelee…
Metsäheikki

Heikki Peuraniemi
Kirjoittaja on  
metsäinsinööri ja 
kirjailija                         
Joutsasta
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Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Mikko Koistinen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
044 579 6226

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Koistinen
0400 239 920

Tulossa
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

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

Timo Mikkola
0400 560 498

Tulossa
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet 

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Raimo Jokikokko
0400 580 152

Johanna Piekkola
040 579 6225

Jari Kuukasjärvi
0440 170 161 

Jari Kuukasjärvi
0440 170 161

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

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

Anne-Mari
Lehtosaari

050 326 2977

Johanna Piekkola
040 579 6225

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

Raimo Jokikokko 
0400 580152 

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702
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Metsäasiantuntija
Myynti:
Kauko Palojärvi 010 7684 924

Palax C700 Combi 

Palms 
4.70

10 500,-
(alv 0 %)

C700 
Combi 

Hinta alk.

4 935,-
(alv 0 %)

HANKKIJALTA
Puunkäsittelyyn

www.hankkĳ a.� 

Palms 
4.70

 500,-
(alv 0 %)

PuunkäsittelyynPuunkäsittelyyn

Esa Pulska p. 010 768 4821 ja 
Vesa Lithovius p. 010 768 4911

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

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

www.polkky.fi

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

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

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

TURTI-SET OY

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

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


