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Pääkirjoitukset

Mitä kuuluu Suomi metsä?
Jälleen on vierähtänyt tovi viimeisimmän 
MetsäSanoma lehden ilmestymisestä. Tar-
koitus on edelleen kustantaa ja toimittaa 
metsänhoitoyhdistyksien jäsenistölle kaksi 
lehteä ns. painettua printtimediaa. Nettileh-
det ja some valtaa alaa, mutta silti pyrimme 
huomioimaan omassa työssämme myös pai-
netun sanan saamiseksi metsänomistajakun-
nalle.

Talvi on ollut metsäsekto-
rin kannalta lähinnä uusi-
en investointien arvuuttelua 
ja ilmoituksia uusista teh-
dasinvestoinneista. Ja se ei 
pääty vielä nyt kesälläkään. 
Syksyllä kuulemme var-
maan jälleen jotain uutta ra-
kenteilla olevista hankkeista. 
Mutta tästä lähdetään liik-
keelle.

Valtion hakkuiden su-
pistaminen iskee kovimmin 
pohjoisen yksityisten sahoi-
hin.

Poliittiset vaatimukset 
uusissa hallitusneuvotteluis-
sa Metsähallituksen hakkui-
den vähentämiseksi iskisivät 
varmasti Pohjoisen- ja Itä-
Suomen itsenäisiin sahoi-
hin. Pohjoinen alue on jo nyt 
ylisuojeltu, ja raaka-aineen 
saati tuntuu ainakin saha-
miesten huulilla olevan vä-
lillä kortilla. Metsähallitus 
on pohjoisten sahojen suu-
rin yksittäinen tukin toimit-
taja. Jos sen toimittama puu 
vähenee sahoille, tilalle tu-
lee varmaankin metsära-
hastosijoittajat, niin kauan 
kun on mitä hakata. Peräs-
sä kutsutaan apuun myös 
metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelupuu. Sitten on 
myyjät kaluttu. Edessä on 
sahauksen supistaminen.

Esim. metsäyhtiö Pölkky 
Oy:n käyttämästä raaka-ai-

nesta toimittaa Metsähallitus 
viidesosan yhtiön tukin tar-
peesta. Yhtiö on perinteisen 
varma ja tärkeä toimittaja 
varmasti sahan mittakaavas-
ta katsottuna.

Metsähallituksen mailla 
puusto kasvaa 17 miljoonaa 
kuutiota vuodessa. Hakkuu-
määrät ovat rapiat 8 miljoo-
naa kuutiota. Metsän ovat 
pohjoisessa, eivät juurikaan 
etelässä. Valtio omistaa mai-
ta 9,3 miljoonaa hehtaaria, 
josta tuskin puoletkaan on 
nykyään metsätalouskäytös-
sä. Mistä tarpeesta vihreiden 
puolueen on jatkuvasti kii-
lattava yhtiön hakkuiden vä-
hentämistä, ja ennen kaikkea 
kieltää avohakkuut? Silloin 
ei ainakaan ole huolehdittu 
ja ennakoitu pohjoisen Suo-
men hyvinvoinnista ja työlli-
syydestä. 

Sahurit arvostelevat 
kaavailtua Rauman 
suursahaa
Kevät talvella ilmoitti metsä-
jätti Metsä Groupin suunnit-
televan suursahaa Raumalle. 
Pitkästä aikaa on tullut il-
moitus uuden sahan perus-
tamiseksi. Niitä ei turhan 
usein ole tullutkaan. Päin-
vastoin lopettaneita riittää 
sitäkin enemmän. Uusi saha 
nielisi käynnistyessään n. 1,5 

miljoonaa kuutiota tukkiraa-
ka-ainetta, joka tuottaa sillä 
volyymilla n. 750 000 m3 sa-
hatavaraa. Investoinnin arvo 
on n. 200 miljoonaa euroa.

Jos metsänomistajat ovat 
investoinnista hyvillään, 
niin itsenäisiä sahoja edus-
tava Sahateollisuus ry ei 
sitä vastoin ole. Yhdistyk-
sen toimitusjohtaja Kai Me-
rivuori pitää suunnitelmaa 
reippaasti ylimitoitettuna 
toimialan kannattavuus- ja 
markkinanäkymiin nähden. 
Rauman alueen ympäristös-
sä on jo nyt viisi suursahaa 
kilpailemassa tukin raaka-
aineesta. Onhan asioilla toki 
toinenkin puoli puun myy-
jää ajatellen, että ainakin sil-
lä alueella kilpailu kiristyy, 
mutta luoko se riskipitoisen 
paineen puumarkkinoille. 
Yritystukien turvin konser-
nin sahateollisuus pystyy in-
vestoimaan reippaammin. 
Arveluttavaa kuitenkin on 
se, että miten sahateollisuu-
den tuotoilla pystytään ra-
hoittamaan 200 miljoonan 
euron investointi. Itsenäiset 
sahayritykset ovat pitkään 
arvostelleet sitä, että Suo-
messa puumarkkinat ovat 

kehittyneet siihen suuntaan, 
jossa sekä kuitupuun että 
tukkipuun hankintaa ohjaa 
ainoastaan selluteollisuu-
den liiketoimintalogiikka. 
Tarkoittaa sitä, että tuloksen 
pääosin sellutehtailla tekevät 
metsäyhtiöt ovat valmiina 
maksamaan tukista ylihin-
taa, jotta pystyvät pitämään 
sellun raaka-aineena käytet-
tävän kuitupuun hinnan ku-
rissa.

 Mutta kun hakkuumää-
riä vuositasolla lisätään, li-
sääntyy myös tukkipuun 
tarjonta. Siksipä uusia saho-
ja pystyyn ja sahauskapa-
siteettia nostamaan. Riskin 
kantaa puun ostajat ja sitä 
kautta myyjät.

Puukaupat ja  
hakkuumäärät lievässä 
laskussa
Hinnat laskivat ja laske-
vat mitä ilmeisimmin tu-
levana syksynä. Samoin 
hakkuumäärät tuskin kas-
vavat viime vuoden luvuista 
ennustaa PTT. Viime vuo-
den ylikuumentunut puu-
kauppa on rauhoittumassa 
ja sen seurauksena puun 

hinnat ovat laskeneet tänä 
vuonna. Teollisuuden suu-
ret puuvarastot ja kasvava 
puun tuonti vähentävät Suo-
messa hakkuita ja puukaup-
poja, kun metsäteollisuuden 
tarve ei ainakaan nyt ole 
enempää kasvamassa. Inves-
tointipäätösten jälkeen tilan-
ne saattaa olla toinen.

Teollisuus käyttää puu-
ta tänäkin vuonna jokseen-
kin saman verran kuin viime 
vuonna. Kulutus painottuu 
kuitupuuhun selluteollisuu-
den hyvän kysynnän ansios-
ta. Ostot painottuvat entistä 
enemmän harvennusleimi-
koihin.

Mänty ja kuusitukin ni-
mellinen keskihinta on las-
kenut ja laskee muutamia 
prosentteja, koska sahata-
varan vientihinta on las-
kenut samassa suhteessa. 
Kuitupuun hinta laskee mal-
tillisemmin, voi alueellises-
ti jossain jopa nousta, koska 
sellun kysyntä on pysynyt 
hyvällä tasolla.

Tukin hintaodotukset
Joka odottaa tulen korjuu-
jakson osalta tukin hinnalle 

Rahastot panee metsän lihoiksi
Pistätkö rahaa kiinni metsärahastoihin? 
Oletko selvillä niiden toimintatavoista met-
sien käsittelyiden suhteen? Hakataanko 
metsiä liian aikaisessa vaiheessa? Häipyykö 
metsän taseomaisuus taivaan tuuliin?

Suomeen on syntynyt uusi 
rahanhallintaorganisaatio-
muoto, joka panee metsät 
rahoiksi ja unohtaa perin-
teisen ja hyvän metsähoi-
don. Uskokaa tai älkää. 
Onneksi suurin osa yh-
teismetsistä ei tälle linjalle 
lähde. Toki senkin nimi-
tyksen alla nousee jokin 
versio siitä huonosta toi-

mintatavasta. Tämä on ku-
vottava aihe. En halua kerto 
lisää. Ummistan silmäni…. 

Osayleiskaavat ja  
kaavamerkinnät  
metsänomistajien 
riesana
Tämän tavan takaa, kun 
teemme metsänomistajal-

le metsänhoitohankkei-
ta, olivat ne puukauppoja, 
taimikonhoitoja tai kun-
nostusojituksia, ilmestyy 
sähköposteihimme viestejä 
sieltä ja täältä.

 Kun lähetämme esim. 
suunnitellun metsänhak-
kuu hankkeen sähköise-
nä metsäkeskukseen, alkaa 
muutaman päivän jälkeen 
sähköposti tulva.  

– Hanke rajoittuu Natura 
alueeseen. Kuinka huoleh-
ditte sen, että suojeluarvoja 
ei vaaranneta?  –” Hanke on 
kaava –alueella. Teidän tulee 
olla yhteydessä kuntaviran-
omaiseen, ja selvittää mah-

dollinen maisemalupa tarve. 
– Samoin kun alue on 

merkattu tulevassa osayleis-
kaavassa AP alueeksi, 
eväämme valtion Kemera 
avustuksen metsänhoidolli-
sissa toimenpiteissä.

- Merkattu harvennuk-
senne rajoittuu Mete ( metsä-
lain elintärkeä luontokohde). 
Huomioittehan hakkuissan-
ne, ettei luontokohteen omi-
naisuuksia vaaranneta?

-  Ilmoittamanne harven-
nushakkuun läheisyydessä 
on museovirasto merkitse-
mä muinaismuistokohde. 
Huomioittehan tämän hak-
kuissa, ettei varastointi ja 

hakkuukoneen ajoura osu 
kohdalle?

Tätähän se on ollut koko 
viime syksy ja talvi. Ja tämä 
linjaus vaan lisääntyy. Voi 
voi. Missä on metsänomis-
tajan oikeusturva metsää 
omistaen? Ei maha Matti 
metsänomistaja pärjätä tässä 
lupaviidakossa ilman met-
sänhoitoyhdistystä, vaikka 
huoltoasemalla keskusteluil-
laan pullisteleekin.

Näin loppuun toivotan-
kin mukavaa ja rentouttavaa 
kesää kaikille lehtemme lu-
kutaitoisille ja kannustaville 
metsänomistajille.

nousu, saattaa pettyä. Saha-
tavaramarkkinat eivät ole 
menneet myyjän ja sahu-
reiden kannalta parempaan 
suuntaan. Päinvastoin. Sa-
moin tukkitavaraa oli läpi 
talven liikaa markkinoilla. 
Tämä näkyi puun hinnas-
sa. Puukaupassa siirrytään 
varmaankin ns. odottelu-
vaiheeseen. Harvennuk-
sia kannattaa silti tehdä. 
Niiden tekijä ovat usein 
kortilla, varsinkin ensihar-
vennuksia tekevät urakoit-
sijat ja alan toimijat. Toki 
työnjäljessä on eroavai-
suuksia ja kustannuksen 
osalta kirjavaa käytäntöä.

Sahojen huippusuhdan-
ne jäi lyhyeksi. Suurim-
malla metsänomistajalla 
odotuksen tukin hinnasta 
ovat kuitenkin realistiset. 
Samoin on huomioitu se, 
että kun tukin hinta nou-
see, laatukriteerit nousevat 
ja katkontabaletti huononee 
myyjää ajatellen. Näinhän 
se menee.

Timo Mikkola
Päätoimittaja
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset
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Onko metsäsuunnitelmasi 
vanhentunut?

Tilaa uusi metsäsuunnitelma 
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi. 

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

sovellus on ladattavissa kaikkiin 
älypuhelinmalleihin. 

Palvelu on myös käytettävissä  verkossa
osoitteessa www.metsäselain.fi

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

Kysy jäsenhintatarjous omasta 
metsänhoitoyhdistyksestä!

Metsäsuunnitelma kulkee mukana

MetsäSanoma

Vastaava päätoimittaja  
Timo Mikkola

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

Toimitustyö 
Timo Mikkola

Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / 
Katariina Niemitalo

Painopaikka 
Suomalainen  
Kirjapaino Kajaani

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Taskilan Anna on ollut 
opintovapaalla kaksi vuot-
ta. Nyt opinnot ovat siinä 
mallissa, että työt jatkuvat. 
Anna toimii metsäasian-
tuntijana alueenaan Oulu, 
Oulujoki varsi molemmin 
puolin aina Laukkaan asti. 
Ei kun puhelu Annalle ja 
laitetaan Anna töihin, on 
kuulemma virtaa täynnä. 

Uusi metsäasiantuntija aloitti työt  
Ylikiimingin toimistolla
Pekka Kanniainen aloitti metsäasiantunti-
jan työt Ylikiimingin toimistolla 1. huhtikuu-
ta 2019 alkaen. Aiemmin Pekka työskenteli 
metsäneuvojana (tarkastajana) Metsäkes-
kuksella Oulun toimistolla. Koulutukseltaan 
Pekka on metsätalousinsinööri.

Työkokemusta Pekalla on 
karttunut Metsäkeskuk-
sen palveluksessa kaikkiaan 
noin 14 vuotta. Työtehtävät 
ovat sisältäneet metsäsuun-
nittelua, luontokartoitus-
ta, metsä- ja luonnonhoidon 
asiakasneuvontaa sekä met-
säneuvojan (tarkastajan) 
työtehtäviä. Otso metsäpal-
veluissa Pekka työskente-

li metsäpalveluesimiehenä 
kaikkiaan noin 4 vuotta. 

Metsä on aina ollut tär-
keä paikka Pekalle. Nuoruus 
vuosien harrastuksia olivat 
suunnistus ja hiihto. Metsä-
miesura alkoi jo 13 vuoden 
ikäisenä kun hän oli kesä-
loman metsänviljelytöissä 
sekä uudistusalan raivaus 
ja taimikonhoitotöissä. Har-

rastuksia Pekalla on tällä 
hetkellä metsästys, kalastus 
sekä kuntoliikunta.

Ylikiiminkiläiset sekä Yli-
kiimingissä metsää omis-
tavat ottakaa metsäasioissa 

Pekkaan yhteyttä. Hänet ta-
voittaa Ylikiimingin toimis-
tolta tai numerosta 0400 580 
152. Sähköpostia voi laittaa 
osoitteeseen pekka.kanniai-
nen@mhy.fi.

Anna is back

www.mhy.fi
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MetsäSanoma uutiset

Metsänhoitoyhdistykset 
uusivat metsäohjelmiaan
Viime vuoden loppu-
puolella yhdistykset 
uusivat ohjelmis-
tojärjestelmiään, ja 
suomeksi sanottuna 
ohjelmat menivät 
pöytäkoneista pil-
viin.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Ensimmäinen vaihe oli saat-
taa ohjelmilla uusia hankkei-
ta ja suunnitelmia arkiseen 
aherrukseen. Tunnemme sii-
tä sanan SivaPro.

Seuraava aalto on ol-
lut toteuttaa puukaupalliset 

Pohjois-iin  
metsäautotiellä tapahtuu

Pohjois-Iin metsäautotie 
/ Kivimaantie sivuhaaroi-
neen. Yhteispituus noin 
51 km. 

Kauan kaivattu Pohjois-
Iin metsäautotien remont-
ti etenee. Perusparannuksen 
suunnittelu valmistui lop-
puvuodesta 2016. Suunni-
telman mukaan runkotien 
leveydeksi tulee 5 metriä 
ja tien alkuosaan, jossa on 
myös vakituista asutusta, 
leveyttä tiellä tarvitaan 5,5 
metriä. Sivuhaarojen le-
veydeksi on suunniteltu 4 
metriä. Henkilö- tai kuorma-

auton kohtaamispaikkoja 
on kaikkiaan 178 kappalet-
ta, eli keskimäärin noin 300 
metrin välein. Kesäaikainen 
kantavuustavoite on nyky-
aikaiselle täysperävaunu 
yhdistelmälle riittävä. Sivu-
haarojen kiinteistöjen puu-
kauppojen edellytykset siis 
paranevat.

Perusparannushankkeen 
piirissä on yli 400 kiinteis-
töä. Iin metsänhoitoyhdis-
tys suoritti talven ja kevään 
2019 aikana tienvarsien risu-
kon poiston sekä hakkasi ai-
nespuustoa laskuojalinjoilta 
ja paikoin ravin takaa met-
sän puolelta, jotta kaivumaat 

saadaan leviteltyä. Nyt tie 
on valmiina varsinais-
ta rakentamista varten. 
Rakennustyöt alkanevat 
kesän mittaan urakoit-
sijan valinnan selvittyä. 
Hankkeen etenemistä voi 
seurata metsätoimisto 
Kuukkelin nettisivuilta.

Mikko Koistinen
MetsäSanoma

toiminnot kaukokuljetuk-
sen osalta korjuupalvelupui-
den osalta niin, että erillinen 
puunohjauksesta hoitava 
henkilö pystyy hallinnoi-
maan alueemme puuvirto-
ja eri toimituspisteisiin. Siis 
sahoille, piensahoille ja kui-
duttavalle teollisuudelle. 
Puutavararekoilla pitää olla 
valmiudet ja tietokoneet uu-

sine Log Forse ohjelmineen 
autoissa, jotka ohjaavat au-
tot karttaohjelmineen varas-
toille ja ilmoittavat kyseisen 
varaston puumäärät puuta-
varalajeittain ja mihin puut 
kaukokuljetetaan.

Seuraava aalto onkin tule-
vana syksynä hakkukoneet, 
joiden hakkuusuoritteet re-
kisteröidään metsänhoi-

Taustalla puunohjauksesta vastaa Janne Kangas, Iin metsätyöltä Hannu Rajanti ja autoilija Niemelä Petri.

Kuvateksti. Seppo Tik-
kala ylpeänä esittää en-
simmäistä uudella puu-
nohjauksella maailmalle 
ohjattavaa kuitupinoa.

toyhdistyksen Wood Forse 
ohjelmiin. Motoyrittäjillä on 
myös hakkukoneiden tie-
tojärjestelmien uusimisen 
paikka, mikäli aikoo pysyä 
kehityksen mukana. Auto-
yrittäjiltä tämä jo vaaditaan 
kaikilta. Haastetta piisaa. 
Ja koulutusta tehdään run-
saasti. Kehitys etenee ja vain 
muutos on pysyvää.
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Erityisen ilahduttavaa 
oli, että kulotuksen vaka-
va poikkeama saatiin nyt 
pois. Myös taimikonhoi-
dossa päästiin rimaa hipo-
en tavoitteeseen, eli 60% 
vuotuisesta taimikonhoi-
totarpeesta. Positiivista oli 
myös, että työsuhde-, sopi-
mus- ja koulutusasiat olivat 
kunnossa. 

PEFC metsäsertifiointi 
on kaikille metsänhoitoyh-
distyksen jäsenille maksu-
ton jäsenetu. Ulkopuolisen 
auditoijan todentamal-
la sertifikaatilla osoitetaan 
lopputuotemarkkinoil-
le, että hoidamme metsi-
ämme kestävästi ja hyvällä 
ammattitaidolla. EUn ve-
sipuitedirektiivin myö-
tä koko metsäala on vesien 
laadun osalta ”tikun no-

kassa”. Metsätalouden tu-
levaisuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää toimia 
metsätaloudessa serfitioin-
nin ja hyvien metsänhoi-
don suositusten mukaan, 
lakien asettamien velvoit-
teiden lisäksi - varsinkin 
täällä Pohjois-Suomessa, 
jossa turvemaiden metsil-
lä on huomattava merkitys 
metsänomistajien kantora-
hatuloille ja teollisuuden 
puunhankinnalle.

MetsäSanoma uutiset

PEFC Sertifioinnit auditoitiin  
Kiimingissä ja Yli-Iissä
Viime Syksyn PEFC auditointien tarkastukset 
olivat lehtemme alueella Kiimingissä 27.8 ja 
Yli-Iissä 30.8.  Tällä kertaa saavutimme Poh-
jois-Suomessa vuosikausiin parhaan tulok-
sen, vain kolme lievää poikkeamaa Pohjois-
Suomen osalta ilmeni tarkastuksissa.

Bitit kulkee johdoissa ja ilmassa. Monesti tahtoo 
vaan käydä niin, että bitti menee poikittain, ja sit-
ten tietokoneelle otetaan Espoosta etäyhteys.

Mikko Mäkelä
Metsäsanoma

Reilut 30 vuotta sitten ihan 
lehdissä uutiskynnyksiä 
ylittivät uutiset, että jon-
nekin on ostettu tietokone 
tai että siellä taikka täällä 
nyt se tai tuo yhdistys on 
siirtynyt tietokone aikaan. 
Vanhoista lehtileikkeistä 
löytyy otsikoita joissa ker-
rotaan mm. ”MikroMikko 
on vastannut odotuksia tai 
ATK menee metsään”.

Parivuotta sitten Sil-
vadata kuitenkin myytiin 
Amerikkalaiselle ohjelma-
jätille Trimblelle ja niinpä 
nykyään yhdistysten atk 
ohjelmat ja palvelut tarjo-
aa uusi toimittaja. Ohjel-
mia on kehitetty kovasti ja 
mm. Nykyisin yhdistysten 
ohjelmat kulkevat ja ovat 
aina saatavilla kun ollaan 
vain nettiyhteyden päässä. 

Atk asioista keskus-
teltaessa ja mm. sähkö-
postiviestejä vaihdellessa 
vilahtelee paljon uusia ter-
mejä, joissa huonommal-

la kielipäällä varustelluilla 
toimihenkilöillä meinaa 
mennä kielikin välillä sol-
muun. Uusia, viikoittain 
esiintyviä termejä ovat 
mm. Silvapro, Connected 
Forest, Mobile Applica-
tions, Release ykkönen ja 
kakkonen. Näistä sitten 
aikanaan väännetään pa-
remmin suomenkieleen ja 
Oulunkin murteelle sopi-
via muotoja, kuten vaikka 
äxämälliä.

Asiat atk puolella mm. 
laitteet ja ohjelmat mene-
vät vauhdilla eteenpäin ja 
rahaa niihin uppoaa aina 
vain enemmän. Mutta siitä 
huolimatta tässä kehityk-
sessä on mukana oltava. 
Työnteko kuitenkin tehos-
tuu ja palvelut pystytään 
paremmin turvaamaan. 
Monessakin mielessä taas 
kaksipiippuinen asia on se, 
että kun nokialaisen jäljet 
metsissä vähenee ja ukot 
päivästä toiseen vaan vah-
taa ruutua ja naputtelee 
konetta.

Metsänhoitoyhdistyksille tietojärjestelmät 
ja kaiken tarvittavan ATK tuen on tuotta-
nut yhtiö Silvadata. Silvadata on perustettu 
vuonna 1985. Yhtiö perustettiin aikoinaan 
nimenomaan palvelemaan yksistään met-
sänhoitoyhdistyksien tietojärjestelmiä.

Mhy tietojärjestelmät 
pysyvät ajassa 

mukana

Kiiminkiläisen 
Ilpo Tuomelan 

tietämystä tentattiin 
Hannusperän 

leimikon puunkorjuun 
yhteydessä.

Jättöpuun ryhmät uudistus alalla on yksi metsäsertifioinnin kriteeri.
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Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Henkilömuutoksien lisäk-
si toimihenkilöiden vastuu-
alueita on vähän muutettu ja 
toimistojen aukioloaikoja on 
selkeytetty. Kaikilla toimis-
toilla on toimihenkilö pai-
kalla aina maanantaina klo 
8-12.00 ja useimpina mui-
nakin päivinä aamulla. Päi-
väsaikaan olemme tarpeen 
mukaan maastossa mutta, 
jos on tarvetta tavata metsä-
asiantuntija jonain tiettynä 
aikana niin soitto ja asia jär-
jestyy. Seuraavassa on met-
säasiantuntija ja alue esittely:

Mikko Harju hoitaa edel-
leen Haukiputaan aluetta ja 
osin myös Korvenkylää. Mi-
kon asemapaikka on Hauki-
putaan toimistolla. Puh. 040 

Oulun Seudun yhdistyksellä muutoksia
Yhdistys on toiminut jonkin aikaa hieman 
vajaa miehisenä. Huhtikuun alusta eläkkeel-
le jääneen Raimo Jokikokon tilalle on tullut 
Ylikiimingin oma poika Pekka Kanniainen ja 
Anna Taskila on palannut opintovapaalta ke-
säkuun alussa. Nyt yhdistyksellä on sopiva 
määrä henkilöitä metsänomistajien palve-
luksessa. Töitä on mutta työt saadaan tehtyä 
kohtuu ajassa.

Metsänhoitoyhdistykset mukana ProForest 2019 -messuilla
Haapavedellä järjestet-
tiin ProForest -metsämes-
sut 3.-4.5. Jo ensimmäiset 
messut kaksi vuotta sitten 
vetivät yli 6 000 kävijää. 
Tämän vuoden messuille 
järjestäjillä oli tavoitteena 
10 000 messuvierasta. Per-
jantaille sattuneen myrs-
kyisen takatalven takia 
osa kiinnostuneista jäi 
kuitenkin kotiin ja vierai-
ta oli vain 2 800. Perjan-
taina keli oli niin huono, 
että osa ihmisistä ei ker-
ta kaikkiaan päässyt liik-
keelle, toteaa MTK:n 
metsälinjan kenttäpääl-
likkö Markku Ekdahl. 
Lauantaina saatiin messu-
alueella nauttia kauniista, 
aurinkoisesta säästä, mikä 
nosti messujen kokonais-
kävijämäärän kuitenkin 8 
101 vieraaseen.

Alueen Metsänhoi-
toyhdistykset osallistui-
vat messuille yhteisellä 
osastolla. Yhteistyökump-
panina mukana samal-
la osastolla oli metsien 
tuhkalannoitteita välittä-

Juhani Kumpusalo, 
Heino Vuorenmaa, 

Perttu Hyvärinen, Jaana 
Karvonen, Satu Aarnio. 

Kuva: Markku Ekdahl

719 7640, mikko.harju@mhy.
fi

Johanna Piekkolan toi-
mialueeseen kuuluu Kem-
pele, Oulunsalo ja Hailuoto.  
Johannan toimisto on Oulus-
sa. Puh. 040 579 6225, johan-
na.piekkola@mhy.fi

Anna Taskilan toimi-
alue on Oulu ja Oulujoki-
varsi molemmin puolin 
Laukan sillalle asti Muhok-
sen puollelle. Anna Taski-
la on tavattavissa maanantai 
aamuisin Oulun toimistol-
la, Annalla on jakkara myös 
Muhoksella, se onko Anna 
loppuviikon kokonaan tai 
osin Muhoksen toimistol-
la, selkeytyy kesän ja alku-
syksyn aikana. Puh. 044 244 
0847, anna.taskila@mhy.fi

Tapio Kylmänen toimii 
edelleen Muhoksen toimis-
tolta. Tapion alue hiukan 

pienenee, koska Oulujoki-
vartta Laukkaan asti tulee 
Annan alueeksi. Puh. 044 
734 2702, tapio.kylmanen@
mhy.fi

Jouni Parkkisen aluee-
na on Ylikiimingin eteläinen 
osa entisen Oulun ulkoloh-
koineen. Raja kulkee Ou-
luntie – Juopuli - Alavuottto 
linjassa, lisäksi Jouni hoitaa 
Timosen yhteismetsää. Toi-
mistoa Jouni pitää Ylikii-
mingissä. Puh. 0400 124 564, 
jouni.parkkinen@mhy.fi 

Pekka Kanniaisen alue 
käsittää Ylikiimingin poh-
joisosan, Raja kulkee Ou-
luntie – Juopuli-Alavuotto 
linjassa. Toimiston jakka-
ra Pekalla on Ylikiimingis-
sä. Puh. 0400 580 152, pekka.
kanniainen@mhy.fi

Anne-Mari Lehtosaa-
ri vastaa korjuutilityksis-
tä, puumaksuista, hoitaa 
kaukokuljetusta ja osin toi-
mistotehtäviä. Anne-Marin 
asemapaikka on Oulun toi-
mistolla, jossa hän työsken-
telee aina normaalipäivinä. 
Puh. 050 326 2977, anne-ma-
ri.lehtosaari@mhy.fi

Juhani Heikkinen hoi-
taa kiinteistönvälitystä, Spv-
asioita, tieasioita ja toimii 
apuna eri alueilla tarpeen 
mukaan. Puh. 0400 287 288, 
juhani.heikkinen@mhy.fi 

vä Ecolan Oy. Keskeisellä 
paikalla sijainneella mes-
suosastolla riitti kävijöitä 
tasaisena virtana koko mes-
sujen ajan. Suurin tungos 
koettiin lauantaina puolil-
ta päivin, kun MHY-ket-
jun yhteistyökumppani, 
huippuhiihtäjä Perttu Hy-
värinen vieraili osastol-
lamme messujen juontajan 
Satu Aarnion haastateltava-
na. Nimikirjoitukset tekivät 
kauppaansa varsinkin nuo-
remmille messuvieraille.

ProForest -messujen jär-
jestelyistä vastaa JTM Osaa-
jat Oy ja Metsän Hoidon 
Tuki ry. Messut järjestetään 
seuraavan kerran keväällä 
2021.
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Investointihankkeet etenevät
Pohjois-Suomeen on suunnitteilla useita 
metsäteollisuusinvestointeja. Pisimmällä on 
Oulun Energia, joka parhaillaan rakentaa 
Laanilaan uutta lämpövoimalaitosta korvaa-
maan yli 40 vuotta vanhan Toppila I:n. Val-
mistuessaan parin vuoden päästä uusi voi-
mala kasvattaa energiapuun käyttöä lähes 
0,5 miljoonaa kuutiometriä.

Markku Ekhdahl
MetsäSanoma

Kemijärvelle sellutehdasta 
suunnitteleva Boreal Bioreff 
odottaa saavansa hankkeen 
ympäristöluvan kesän aika-

Tärkeää on, ettei yrittämi-
sen verotusta lähdetty ki-
ristämään millään lailla. 
Maatalouden kannattavuu-
den ja kilpailukyvyn paran-
tamisen kannalta tärkeää on 
myös, ettei uusia kustannuk-
sia nostavia velvoitteita ase-
teta maataloudelle ilman 
niiden kompensoimista. Jär-
jestö korostaa, että maa- ja 
metsätalous ovat hiiltä si-
tovia elinkeinoja ja niitä 
kehittämällä on mahdollis-
ta yhdistää kestävä talous-
kasvu ja kunnianhimoinen 
ilmastopolitiikka. MTK suh-
tautuu odottavan myön-
teisesti myös hallituksen 
suunnitelmiin tie- ja tietolii-
kenneinfran kehittämiseen 
koko Suomen alueella. 

-   Näyttäisi siltä, että hal-
litusneuvottelijat ovat ym-
märtäneet maataloutemme 

Hallitusohjelma luo mahdollisuuksia koko Suomen kehittämiselle 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK:n mukaan uusi hallitusohjelma pyrkii 
kehittämään tasapainoisesti koko Suomea, 
maaseutua unohtamatta. Hallitusneuvot-
telijat ovat ymmärtäneet, että suomalainen 
maaseutu ja sen elinkeinot tarvitsevat pitkä-
jänteisiä ja johdonmukaisia kannustimia.

vaikean tilanteen markkinoi-
den ja kansainvälisen politii-
kan puristuksissa. Se ei yksin 
näillä toimilla ja kirjauksilla 
ratkea, mutta ohjelma on as-
kel oikeaan suuntaan, sanoo 
MTK:n puheenjohtaja Juha 
Marttila. 

MTK on tyytyväinen siitä, 
että hallitus on myös tunnus-
tanut maa- ja metsätalouden 
tärkeän ratkaisijan roolin 
hiilensidonnassa. Metsätalo-
uden osalta hallitusohjelma 
on hapuileva, mutta siinä 
selkeästi haetaan kannusti-
mia tuottavaan metsätalo-
uteen ja metsien käyttöön 
talouskasvun moottorina. 
Hyvää on, että mm. puura-
kentamista halutaan selkeäs-
ti lisätä.  

- Ilmastopolitiikassa tu-
lee pyrkiä tuloksiin tutkitun 
tiedon ja markkinalähtöisten 

taloudellisten kannustimien 
kautta. Ilmastotoimissa on 
puntaroitava myös niiden 
sosiaalinen ja taloudellinen 
kestävyys, Marttila korostaa.  

Vapaaehtoinen soiden-
suojeluohjelma on hyvä 
askel luonnon monimuotoi-
suuden ja ilmaston puoles-
ta. Hallitusohjelma tuo uusia 
mahdollisuuksia myös bio-
kaasun käytön kasvuun sekä 
kiertotalouteen.  

Maatalouden kannatta-
vuuden pitkään jatkunut-
ta heikkenemistä pyritään 
katkaisemaan oikeanlai-
sin toimin mm. turvaamalla 
maatalouden ja maaseudun 
kehittämistoimien rahoi-
tusta ja panostamalla lisää 
ruoan vientiin. Tärkeätä 
on myös, että hallitus ha-
luaa EU-maatalouspolitii-
kan uudistuksessa turvata 
maataloutemme rahoituk-
sen. Maatalouden potenti-
aali ympäristöhaasteiden 
ratkaisijana ja kestävän ruo-
kajärjestelmän perustana 
tunnustetaan hyvin hallitus-
ohjelmassa.

MTK kannattaa lämpi-
mästi hallitusohjelman kir-
jausta vähittäiskaupan 
asiakasdatan avaamises-

ta ja kauppojen omien tuo-
temerkkien rajoittamisesta. 
Alkuperämerkintöjen laajen-
taminen on tärkeää, jotta ku-
luttajat voivat jatkossa tehdä 
entistä vastuullisempia va-
lintoja niin kaupoissa kuin 
ravintoloissa. Maailmankau-
pan vapauttamistavoitteet 
lisäävät kuluttajainformaati-
on tarvetta. 

MTK pitää hyvänä myös 
lupausta lomitusjärjestel-
män kehittämisestä ja sitä, 
että Välitä viljelijästä -toi-
mintamalli turvataan. Myös 
lunastuslain kokonaisuu-
distuksen toteuttaminen saa 
järjestöltä kiitosta. 

- On hyvä asia, että hal-
litusneuvottelijoilla on ollut 
maa- ja metsätalouden osaa-
mista ja maaseudun tunte-
musta käytössään, Marttila 
summaa. 

Lisätietoja 
Juha Marttila,  
puheenjohtaja,  
050 341 3167 

Antti Sahi,  
toiminnanjohtaja,  
0400 804 496 

na. Valmis tehdas käyttäisi 
noin 3 miljoonaa kuutiota ha-
vukuitupuuta.

Kanteleen voima suunnit-
telee tällä hetkellä reservissä 
olevan Haapaveden turvevoi-
malaitoksen yhteyteen bio-

etanolitehdasta, joka käyttäisi 
noin 300 000 kuutiota ener-
gia- ja kuitupuuta. Hankkeen 
ympäristölupa on haettu ja 
investointipäätöksen suun-
nittelu käynnissä.

KaiCell Fibersin tehdas-
hanke on myös edennyt jo 
ympäristölupavaiheeseen. 
Valmis tehdas käyttäisi noin 3 
miljoonaa kuutiota havukui-
tupuuta.

Stora Enso täsmensi maa-
liskuussa Oulun tehtaan in-
vestointisuunnitelmiaan niin, 
että nykyisistä kahdesta pa-
perikoneesta toinen muute-
taan kartongin tuotantoon 
ja toinen kone sekä leikkaa-
mo suljetaan. Metsänomista-
jan kannalta tämä tarkoittaa 
havukuitupuun käytön li-
sääntymistä noin vuositasol-
la noin 0,5 milj. kuutiometriä 
nykyiseen verrattuna. Teh-
taan työntekijöille uutinen ei 
ole yhtä hyvä, työntekijöitä 
tarvitaan investoinnin jälkeen 
vain reilu kolmasosa nykyi-
sestä määrästä.

Hiljattain kuultiin uutisia 
myös Metsä-Groupin inves-
tointisuunnitelmista Kemiin. 
Vanha sellutehdas on tarkoi-
tus korvata kokonaan uudel-
la, mikä nostaa kuitupuun 
käyttöä noin 4,5 miljoonaa 
kuutiota nykyisestä. Tehdas 
työllistäisi suoraan 250 hen-
kilöä ja arvoketjussa 2 500, 

eli 1 500 nykyistä enemmän. 
Hankkeen YVA-menette-
ly käynnistyy pian ja inves-
tointipäätöksen Metsä-Group 
kertoo tekevänsä kesällä 2020, 
YVA-prosessin päätyttyä.

Metsäalalla on siis pitkästä 
aikaa positiivinen vire myös 
Pohjois-Suomessa ja metsän-
omistajan on lupa odottaa 
kuitu- ja energiapuun kysyn-
nän kasvavan tulevaisuudes-
sa merkittävästi. Vihdoinkin 
näyttäisi myös ensiharven-
nusten kuitupuulle tulevan 
kysyntää. Yksinkertaisella 
laskutoimituksella on helppo 
selvittää, ettei Pohjois-Suo-
men kestävä hakkuusuunni-
te riitä kaikille suunnitteilla 
oleville hankkeille. Hankkei-
den toteutuksesta näyttääkin 
muodostuneen kilpajuoksu 
toimijoiden välille. Metsän-
omistajan on hyvä muistaa, 
että ennen puukauppaa ei yh-
delläkään toimijalla ole met-
sänomistajan puuvaroihin 
mitään kiinnitystä. Metsän-
omistajan kanssa kaupan saa 
se joka puuta eniten tarvitsee 
ja on valmis maksamaan sii-
tä markkinatilanteen mukai-
sen hinnan.

Pohjois-Suomen alueta-
loudelle uudet hankkeet ovat 
voimakas myönteinen piris-
tysruiske ja hoidetaanpa niillä 
koko Suomenkin kauppata-
setta parempaan malliin.
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 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18cm 40 47 44 51   50 58
Mäntytukki 34 45 40 50   47 58
Kuusitukki iso + 18 cm 40 47 44 51   47 57
Kuusitukki 38 45 40 50   45 56
Mäntykuitu 10 18 14 20,5   18 24
Kuusikuitu 10 18 14 20,5   18 24
Koivukuitu 10 17 14 19   17 23
Mäntyparru / pikkutukki 17 25 20 28   23 29,5
Kuusiparru / pikkutukki 17 25 20 28   23 29,5
Karsittu energiaranka havu 6 13        
Karsittu energiaranka koivu 6 13        
Energiapuu karsimaton 2,00 8,00        
   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 53,00 65,00
Mäntytukki 53,00 61,00
Kuusitukki iso +18 cm 53,00 62,00
Kuusitukki   53,00 61,00
Mäntykuitu 29,00 34,00
Kuusikuitu 29,00 34,00
Koivukuitu 29,00 33,00
Mäntyparru 34,00 40,00
Kuusiparru 34,00 40,00
Karsittu energiaranka havu 18,00 22,00
Karsittu energiaranka koivu 18,00 22,00
Energiapuu karsimaton 15,00 20,00

Kantohinnat kevät 2019

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

Investoinneista ilahduttavia uutisia

Puukaupassa tasainen tahti
Puukauppaa on Pohjois-Suomessa hieman 
edellisvuotta vilkkaammin, tammi-huhti-
kuun ostomäärä oli 2 414 000 m3 (2018 - 2 
247 000). Pohjois-Pohjanmaalla puuta myy-
tiin alkuvuonna 1 228 000 m3 (1 180 000), ja 
Kainuussa, 712 000 m3 (670 000), eli hieman 
enemmän kuin viime vuonna. Lapissa puu-
kauppaa käytiin neljänneksen edellisvuotta 
enemmän 475 000 m3 (398 000). 

Viime viikkojen edelleen las-
keva tukkien hintakehitys 
osoittaa, että tukin tarjonta 
on ollut kysyntää suurem-
paa. Kuitupuun hinnan 
lasku näyttää toukokuun 
alussa pysähtyneen. Metsän-
hoitoyhdistysten arvion mu-
kaan tällä hetkellä parhaiten 
kysyntää on kesäkorjuuseen 
soveltuville harvennusleimi-
koille.

Kuitupuuta käyttävän 
teollisuuden kannatta-
vuus ja puusta maksuky-
ky on erinomainen
Pörssinoteerattujen metsäte-
ollisuusyritysten kannatta-
vuus ja puusta maksukyky 
on jatkunut erittäin hyvä-
nä. Puutuoteteollisuuden 
tuloksentekokyky on vaike-
ampaa. Sellun ja kartongin 
markkinahinnat ovat olleet 
las-kussa, mutta pitkän ai-
kavälin näkymät ovat edel-
leen säilyneet myönteisinä. 
Sahatavaran hintakehitys 

puolestaan osoittaa, että tuo-
tanto on ylittänyt kysynnän. 
Keski-Euroopassa hyön-
teistuhokuusikoiden saha-
us on romahduttanut sekä 
kuusitukin hinnan että se-
koittanut kuusisahatavaran 
markkinat. Mäntysahatava-
ralla vientimääräkehitys on 
ollut kuusta myönteisem-
pää, mutta hintakehitys on 
ollut kuustakin heikompaa. 

Huhtikuussa julkais-
tut investointiuutiset luovat 
myönteistä ilmapiiriä koko 
metsäalalle. Hankkeet vai-
kuttavat puun hankintaan 
ja metsätalouden toiminta-
edellytyksiin hyvin laajalla 
alueella. Puupohjaisten tuot-
teiden maailmanlaajuinen 
kysyntä kasvaa, ja on hyvä, 
että hankkeita suunnitel-
laan nimenomaan Suomeen. 
Kestävien hakkuumahdol-
lisuuksien puitteissa hank-
keet ovat toteutettavissa. 
Metsänomistajien mahdol-
lisuudet harvennuspuun 
myyntiin kasvavat merkit-

tävästi. Taimikon hoitoon 
ja nuoren metsän kannattaa 
nyt investoida. Investointi-
en isoin uhka leijuu metsien 
käyttöön liittyvässä poliitti-
sessa keskustelussa.

Harvennuskuitupuun 
hinta on kehittynyt 
myönteisesti – kaikki 
leimikot kannattaa 
kilpailuttaa
Puumarkkinatilanteessa 
on vaihtelua maan eri osi-
en ja ostajien välillä. Met-
sänomistajien on järkevää 
tarkistaa puukauppatilan-
ne oman alueen metsänhoi-
toyhdistyksestä. Puukaupan 
onnistumisen takaavat kil-
pailutus ja katkonnan val-
vonta. Nämä molemmat 
hoituvat luontevasti anta-
malla puukaupan teosta 

valtakirja metsänhoitoyhdis-
tykselle. Taitavalla katkon-
nalla myös harvennuksista 
saadaan runsaasti tukkia. 
Puukaupan mittausasiakir-
joilla on voitava todentaa, 
että puukauppasopimukses-
sa sovitut ehdot toteutuvat. 
Epäselvissä katkontatapauk-
sissa kannattaa hyödyntää 
metsänhoitoyhdistyksen asi-
antuntemusta ja tarvittaessa 
pyytää virallisen mittaajan 
lausunto. 

Kevät on taimikon ja 
nuoren metsän hoito-
aikaa – Kemera-tuki 
kannattaa hyödyntää
Taimikoiden varhaishoito-
töillä ja nuoren metsän hoi-

totöillä turvataan metsien 
ja töiden paras tekoaika on 
kevät. Metsänhoitoyhdis-
tyksistä löytyy apua suun-

Erno Järvinen.

nitteluun ja toteutukseen ja 
myös Kemeratuen hakemi-
seen.

Lisätietoja:
Markku Ekdahl Kenttäpäällikkö/ 
Pohjois-Pohjanmaa
Markku.ekdahl@mtk.fi. Puhelin 040 357 6377

Heikki Rahko Kenttäpäällikkö/Kainuu
Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto MTK ry
Heikki.rahko@mtk.fi, Puhelin 0400 281 344

Samuli Kokkoniemi, Kenttäpäällikkö/Lappi
Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry
Samuli.kokkoniemi@mtk.fi, 040 920 9731
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Sahateollisuus suhtautuu 
positiivisesti hallitusohjelmaan
- Sahateollisuuden viesti on kuultu hallitus-
neuvotteluissa, riemuitsee Sahateollisuus-
uus Ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Sahateollisuus on avain-
roolissa pitkäikäis-
ten hiilivarastojen 
luomisessa. Sahatavaraa 
käytetään pääasiallisesti pit-
kän kiertoajan hiiltä sitoviin 
tuotteisiin rakennus-, raken-
nuspuusepän- ja huonekalu-
teollisuudessa. Hallitusohjelman 
hiilineutraalisuustavoitteet 
ovat pitkälti yhteneväisiä sa-
hateollisuuden tavoitteiden 
kanssa. ”Sahateollisuudel-
la on jo valmiita ratkaisuja 
toimialakohtaisten vähähii-
lisyyden tiekarttojen laati-
miseksi. Käytännön toimet 
ratkaisevat ja me valmiita 
tarttumaan toimeen”, Me-
rivuori sanoo.  Hallitus-
ohjelman mukaan Suomi 
vaikuttaa aktiivisesti EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
kehittämiseen siten, että 
päästöoikeuksien hinta nou-
see ja ohjaa sekä tehokkaasti 
että nopeasti päästöjen vä-
hentämiseen. Tämä tukee sa-
hateollisuuden pitkäaikaista 
tavoitetta turvata sahojen si-
vutuotteiden kilpailukyky ja 
tasavertainen kohtelu uusiu-
tuvien polttoaineiden mark-

kinalla.
Sahateollisuus kannattaa 

myös hallitusohjelman ta-
voitetta edistää pitkään hiiltä 
varastoivien puutuotteiden 
ja sivuvirtojen kestävää hyö-
dyntämistä edistävää tut-
kimusta ja tuotekehitystä. 
Tällä varmistetaan sahate-
ollisuuden korkealaatuisten 
pää- ja sivutuotteiden jalos-
tusarvon kasvu myös tu-
levaisuudessa. ”Erityisen 
tärkeänä pidämme halli-
tusohjelman kirjausta, jossa 
halutaan varmistaa puuai-
neksen ohjautuminen tar-
koituksenmukaisesti” 
Merivuori toteaa. Merivuo-
ren mukaan pitkään kas-
vanutta, sahauskelpoista 
puuta on valitettavasti oh-
jautunut sellun tuotantoon. 
Pitkän kiertoajan tukkipuu 
tuleekin jatkossa aina ohjata 
pitkän kiertoajan tuotteisiin, 
esimerkiksi sahatavaraan ja 
sen jalosteisiin.

Sahateollisuus toivoo hal-
litusohjelman mukaisesti 
avointa keskustelua ja toi-
vottaa tervetulleeksi uudet 
avaukset puumarkkinoiden 

toimivuuden ja läpinäky-
vyyden lisäämiseksi. 

Hallitusohjelma edis-
tää puurakentamisen 
osaamista ja täydennyskou-
lutusta rakennusalalla sekä 
puurakentamisen tutkimus-
ta, tuotekehitystä ja vien-
ninedistämistä. Tavoitteiden 
saavuttamisessa on tärkeää 
varmistaa myös puuraken-
tamisen perustana olevan 
sahateollisuuden osaamisen 
kehittäminen turvaamalla 
riittävät resurssit alan johta-
ville oppilaitoksille. 

Kirjausta puutuotteiden 
jalostusasteen nostamisesta 
sekä puutuoteviennin edis-
tämisestä toteuttaa menes-
tyksekäs Wood from Finland 
- menekinedistämisohjelma, 
jonka jatko tuleekin varmis-
taa myös tulevalla hallitus-
kaudella hallitusohjelman 
kirjauksen mukaisesti. 

Hallitusohjelman lin-
jaus energiaveroleikkurin 
poistamisesta ja korvaamis-
ta teollisuuden sähköveron 
alennuksella edistää kilpai-
luneutraliteetin toteutumista 
metsäsektorin sisällä. Hal-
litusohjelman liitteen mu-
kaan asetetaan työryhmä 
laatimaan ehdotus yritystu-
kia koskevista vähennyksis-
tä. Sahateollisuus korostaa, 
että myös yritystukitarkaste-

lussa on huomioitava kilpai-
luneutraliteetti. Esimerkiksi 
päästökauppakompensaa-
tiosta luopuminen oikaisisi 
vääristynyttä kilpailua met-
säsektorin sisällä.

Polttoaineverouudistus 
saattaa olla uhka pitkien 
kuljetusmatkojen sahateolli-
suudelle, mutta kirjaus am-
mattibiodieselin käyttöönoton 
mahdollisuudesta hälventää 
uhkaa viestikuljetusten kus-
tannusnoususta. 

Hallitusohjelma ottaa 
vastuullisesti kantaa mm. il-
mastonmuutokseen, luon-
non monimuotoisuuden 
vähenemiseen ja ympäris-
tön elinkelpoisena säilyt-
tämiseen ja monenväliseen 
kauppajärjestelmään. Elin-
voimaisen Suomen menes-
tyksen avain on kyvyssä 
tarttua muutoksen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin ja 
tarjota niihin ratkaisuja. Sa-
hateollisuus haluaa olla 
näissä talkoissa mukana ja 
haastaa koko metsäsekto-
rin mukaan reiluun peliin 
tasavertaisten ja markkina-
ehtoisten ekosysteemien ra-
kentamiseksi!

Lisätietoja
Kai Merivuori 
040 532 2868 

Odotukset puumarkkinoilla syksyllä 2019
Viime vuoden poikkeuksellisen nopeatahtisen puukaupan jälkeen 
kehitys palautuu maltillisemmalle uralleen. Hakkuiden määrä las-
kee hieman tänä vuonna vuodesta 2018, jolloin Pellervon talous-
tutkimuksen mukaan noin 6%:n kasvu hakkuiden määrässä ylitti 
metsäteollisuuden puunkäytön kasvun ja puuta jäi varastoon aikai-
sempaa enemmän. Tämä vaikuttaa kuluvan vuoden hakkuita vä-
hentävästi 3-4% (PTT). Varastojen ollessa hyvällä tasolla ylitarjonta 
puumarkkinoilla laskee erityisesti tukin hintaa.

Anne Lehtosaari
MetsäSanoma

Mäntytukin hinnat laske-
vat viime vuodesta muuta-
man prosentin, kuusitukin 
hieman enemmän. Eurois-
sa se tarkoittaa 5-6 euron 
lovea myyjän kukkaroon 
kuutiolta, alueellisesti 
ehkä jopa enemmän. Vas-
taavasti kuitupuun vuosit-

tainen keskihinta pysyttelee 
viime vuoden tasolla hyvän 
kysyntätilanteen sekä las-
kevien vientihintojen myö-
tä. Tämä vaikuttaa siihen, 
että harvennusleimikoiden 
osuus kasvaa tänä vuonna. 
Kuitupuun keskihinta näyt-
tää nousevaa trendiä vielä 
ensi vuonnakin. Tällä het-
kellä kysyntää onkin etenkin 
kesäkorjuukelpoisilla har-
vennusleimikoilla. Metsä-

asiantuntija Heikki Nikula 
MetsäGroupilta kertoo, että 
harvennusleimikoiden kui-
tupuun ja pieniläpimittaisen 
tukin lisäksi kaikilla puu-
tavaralajeilla on hyvä me-
nekki. Lisäksi sahatavaran 
ostajilla on edelleen tarvetta 
tukille, kuten metsäpäällik-
kö Heikki Pietikäinen Jun-
nikkalan Sahalta toteaa:

-”Puukaupan tarjonta on 
ollut aika rauhallista ja os-

tajien hintanäkemyksissä 
isohkoja eroja. Sahatavaran 
hintakehitykseen perustu-
en tukkihinnat täytyy jous-
taa alaspäin viime vuoden 
jopa kohtuuttoman korke-
alle nousseesta tasosta, jotta 
perussahauksen kannatta-
vuus saadaan säilytettyä. 
Junnikkala OY on täysin 
riippuvainen Pohjanmaan 
metsänomistajien puusta ja 
tasainen tarjonta ja kaupan-
käynti on välttämätöntä. Tu-
kin hinta on vain osatekijä 
leimikon kokonaisuudessa, 
tarkalla tukkipuun talteen-
otolla ja pikkutukin ja muun 
kuitupuun hinnoittelulla on 
suuri merkitys. Edelleen on 
puukaupan aika!”

Oma metsä kannattaakin 
käydä katsomassa yhdes-
sä metsänhoitoyhdistyksen 
metsäasiantuntijan kanssa, 

joka selvittää metsäsi hak-
kuutarpeet. Otapa yhteyttä 
omaan metsäasiantuntijaasi! 
Yhteystiedot löydät mm. täs-

tä lehdestä ja metsänhoi-
toyhdistyksen kotisivuilta 
tai Facebook -sivuilta.
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Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelun hakkuutyömaana oli lopputalvesta juu-
ri ennen lumien sulamista harvennusleimikko. Puut tulivat sulan-
maan aikaan ajettavalle tielle, mutta metsässä piti olla vielä vähän 
luntakin antamassa kantavuutta, koska routaaa maassa ei ollut. Ku-
violla ei oltu aikaisemmin kaupallisia harvennuksia tehty, vaikka 
puustolla oli ikää jo yli 70 v. joten puut olivat jo päässeet osittain 
riukuuntumaan.  

Hakkuuala oli 4,5 ha ja puuta kertyi 212 m3. Leimikon litrakoko oli 84 
litraa. Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 129 m3 ja tukkikertymä 83 m3.  

Leimikon koko 4,5 ha toinen harvennus
  kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  47 €
Mäntytukki alle 19 cm  44 € 
Kuusitukki   44 €
mänty pikkutukki  25 €
kuusi pikkutukki  25 €
havukuitu    17 €
koivukuitu    17 €

Esimerkki leimikko

Kokopuuna kerättävästä energiapuusta tehdyn hakkeen laatu on huonompaa 
kuin karsitusta puusta tehdyn hakkeen.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Myös iso teollisuus ei ole sii-
tä kateellinen jos polttoon 
tulevat puut olivatkin vain 
risuja. Mutta heti kun ruve-
taan puhumaan pieniläpi-
mittaisesta puusta tai sitten 
massapuusta niin ääni kel-
lossa alkaa muuttua. Jo tu-
kipolitiikalla halutaan tehdä 
selväksi se että energiapuu 
ja kuiduttavan teollisuuden 
raaka-aine ei ole samalla vii-
valla.

Vireillä olevat ja to-
teutuvat uudet ener-
giapuun käyttökohteet 
tulevat olemaan hyvä piris-
te energiapuukaupan uu-
delleen vauhdittamiseksi. 
Metsänhoitoyhdistyksen 
kautta metsänomistaja saa 
energiapuukohteet mark-

kinoille. Energiapuu toi-
mitetaan usein paikallisille 
lämpölaitoksille tai muille 
energiapuuta käyttäville os-
tajille. Energiapuun korjuu 
mhy:n korjuupalveluna on 
samalla mitä parhainta met-
sänhoitopalvelua. Hoidam-
me energiapuun korjuun 
nuorten metsien hoitokoh-
teilta joko miestyönä tai ko-
netyönä.

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. 

Energiapuun hinta on vii-
mevuosina ollut verrattain 
heikko, mutta lisäkysyntä ja 
elpyvät kuitumarkkinat tu-
levat vahvistamaan myös 

Kysyntä nousussa

Risut kelpaa kaupaksi asti

”Muutama risu” – lausahdus tuli Youtube vi-
deona tunnetuksi jopa miljoonille katsojille. 
Energiapuulla on risun lisäksi kehittynyt mo-
nia muitakin nimikkeitä. Konekuskit mielel-
lään puhuvat risujen keruusta, koska onhan 
selvää että mieluummin töitä tehtäisiin hoi-
detuissa ja järeämmissä metsissä.

Energiapuu pinojen peittämisellä on suuri merkitys varsinkin sateisen ja pitkän syksyn aikana. 

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. 
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Puunkorjuu

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Metsänhoitoyhdistys Oulun seudun korjuupalvelu hakkasi Muhok-
sella avohakkuuna pienen ”pelloksihakkuu” leimikon. Kuvion pin-
ta-ala oli 0,9 ha. Hakkuukertymä oli 112 m3/ha. Puuston laatu oli 
keskinkertainen ja rungon koko 142 litraa, näistä huolimatta kuitua 
oli alle puolet kertymästä. Koivua ja haapaa tuli leimikosta 5,0 m3 

jotka maanomistaja jätti itselle polttopuuksi. 

Hakkuukertymä ja kantohinta:
Mät 19- cm  12,5 m3 56,00 €/m3

Mät 15-19 cm 18,2 m3 50,50 €/m3

Mäk  45,4 m3 20,50 €/m3

Mäparru  20,3 m3 26,00 €/m3

Esimerkkileimikko 2019 Muhos

Talviteiden vaikeudet
Talvet ovat lyhentyneet vuosikymmenten aikana jo kovasti. Mennyt 
talvi poukkoilevine säineen, sateineen, jonka lisäksi lisätään siihen 
kevään lämpöaallot. Nämä  sekoittavat talvikorjuuta jo aivan liikaa.

Seppo Tikkala
MetsäSanoma

Viime talvena oli pakkas-
jaksoa jonkin verran, mut-
ta yhtäkkinen lämpöaalto 
sulatti soitten taakse teh-
tyjä talviteitä. Pahimpiin 
paikkoihin piti ajaa maata 
ja vettä sekaisin, jotta saa-
tiin seos joka kantoi ja jäätyi 
pikkupakkasilla. Oma lisän-
sä toi kuiva viime kesä. Tä-
män seurauksena paikoin 
oli soissa kuivuutta, joka ei 
jäätynyt kunnolla. Suo vaan 
mureni painon alla. Tietä ei 

voinut levittää, koska lumen 
alla oli heti sulaa. Arvatkaa-
pa jäätyykö jäätiet nollan 
molemmin puolin riittäväs-
ti?  

Myös metsänomistaji-
en olisi aika herätä. Metsä-
palstat, jotka on tiettömän 
taipaleen takana tulisi saat-
taa tiestön piiriin, joko met-
säautoteitä rakentamalla tai 
järjestämällä edes penkkatie 
verkosto sinne palstalle. 

Ennen kaikkea penkka-
tiet tulisi johtaa kankaalta 
kankaalle. Jotta riittävä tien 
kantavuus saavutettaisiin. 

Talven lyhentyessä koko 
pakkasjakso tarvitaan pui-
den kaukokuljetukseen sa-
hoille tai tehtaisiin. Puuta 
korjaamaan pitäisi päästä 
kauan ennen kaukokuljetus-
ta. Jo penkkatiet edesautta-
vat korjuukaluston pääsyä 
paikanpäälle. Yleensä penk-
ka teille pääsee joko trak-
torilla tai maastoautolla jo 
kuivana aikana. Riippuen 
tietysti mihin tiet on tehty. 
Talvitie kohteiden pääsemin 
tuleva talvena on rajallinen. 
Ole ajoissa liikkeellä kun 
suunnittelet puunmyyntiä! Talvitie murtunut pitkittäin.

Onnelliset työn raatajat! Antero Grönlund ja Eero Laurila Kiimingistä.
Välillä joutuu vesipasalla ajamaan vettä jos ei paikan-
päältä saa.
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Puunkorjuu

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Kiimingin korjuupalvelun korjuukohteena oli huh-
tikuussa talvitien perukassa oleva leimikkokeskittymän 
harvennusleimikko, joka oli kehitysluokkaa pääosin vart-
tunutta kasvatusmetsää, puoli hehtaaria ensiharven-
nusmetsää. Leimikon koko n.5 ha ja keskikoko leimikon 
poistettavissa rungoissa oli 138 litraa. Leimikko oli iältään 
65-vuotiasta havupuuvaltaista kasvatusmetsää. Kertaalleen 
harvennettu, tosin hieman epäsystemaattisesti. Ensihar-
vennus 50-vuotiasta nuorta männikköä, jossa poistumajä-
reys oli 65 litraa.

Kuitupuu kertymä harvennushakkuussa oli 240 m3 eli n. 
30 % kokonaismäärästä. Ja vastaavasti tukkikertymä oli n. 
70 m3 eli 70 % pikkutukki ja parrut mukaan lukien. Energia-
puuta ei ollut järkevää kerätä kohteelta pienen poistuman 
takia. Koivut metsänomistaja otti omaan käyttöön.

Esimerkki leimikko

  Kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm 36 m3 49,00 €
Mäntytukki alle 19 cm  38 m3 43,00 € 
Kuusitukki 21 m3 46,00 €
mäntyparru 49 m3 22,30 €
kuusiparru 11 m3 22,30 €
havukuitu  70 m3 17,00 €

Leimikon koko n. 5 hehtaaria  
harvennushakkuu

MHY Kiimingin korjuupalvelu suoritti 
keväällä vesilinjahakkuun Kiimingissä
Maaliskuun loppupuolella tuli Oulun kau-
pungin Oulun vesi Oy:ltä pyyntö hakata auki 
vesilinjan Yli-iin tien varresta Honkimaahan, 
Kuusamon tien varteen. Yhteensä linjan pi-
tuus oli noin 5 km. Kaupunki hoiti maapoh-
jasopimukset maanomistajien kanssa.  Hak-
kuutyö ja puuston arviointi kuului Mhy:n 
työtehtäviin.

Seppo Tikkala
MetsäSanoma

Perinteisesti kun yhteiskun-
nan hankkeissa ollaan, niin 
ollaan joka paikassa myöhäs-
sä. Niin tässäkin tapaukses-
sa hakkuukoneen saapuessa 
paikalle, vettä oli jo lumen 
alla. Mutta yrittää piti. Hak-
kuukoneen linja vielä kan-
toi, mutta paikoin ajokonetta 
ei. Hyvä kun ajokone saatiin 
ylös niin kaivurit tuli laitta-
maan paksua putkea maa-
han.

Onneksi märkiä paikko-

ja ei ollut koko matkaa vain 
noin yhden kilometrin mat-
kalla. Loppu pätkä saatiin 
korjattua kunnialla ja puut 
ajettua pois.  Pääosin toi-
mittiin Oulun kaupungin 
maalla. Yksityisellä maalla 
maanomistajat ottivat puun 
polttopuuksi. Hankkees-
sa oli suhteellisen vähän eri 
maanomistajia noin 15 kpl.
Puut myydään valtakirjalla 
yhteismyynnin työn tilaajan 
topimeksintoina.

Tällaiset projektit tuovat 
oman lisänsä korjuupalve-
lun arkeen, mutta pääosin 

  Kantohinta
Mäntytukki  2 m3  45,00 €
Mäntyparru  4 m3 18,50 €

Ensiharvennus 0,5 hehtaaria

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Oulun Seudun metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu kor-
jasi kevään viimeisillä keleillä ensiharvennushakkuulei-
mikon Haukiputaalla.  Leimikon pinta-ala oli 5,7 ha. Puuta 
kertyi hakkuusta yhteensä 395 m3. Rungon keskijäreys oli 
72 litraa ja keskimääräinen ajomatka tien varteen 350 m. 

Havukuitua hakkuusta kertyi 295 m3 ja parrua 87m3. Ha-
vupuulla sahapuun osuus oli 42 %.

Esimerkki leimikko

 m3 €/m3 
Mäntytukki  21 42
Mäntyparru 87 20
havukuitu  280 16

Saanto ja hinnat

projekteja pitäisi tehdä ke-
sällä, kun on siihen on enem-
män aikaa. Aikaa näihin 
todellakin kuluu. Yhteiskun-

nan pitäisi opetella tällaisis-
sa projekteissa aloittamaan 
ajoissa. Sopimukset voisi 
tehdä syksyllä ja informoida 

sitten tekijöitä, jotta ollaan 
oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. Mutta hyvin meni. 
Yhteistyö Oulun kaupungin 

ja metsänhoitoyhdistyksen 
välillä on edelleen hyvä.



13MetsäSanoma 1/2019

Metsänhoito

Suomalaiset ilmastotalkoissa 
 – faktaa ja fiktiota

Erillään metsien kasvuun 
perustuvasta hiilensidon-
nasta ovat kansainväliset so-
pimukset ja niistä seuraavat 
velvoitteet. Pariisin ilmas-

Suomen metsien kasvu ja näin myös hiilensidonta on kasvanut mer-
kittävästi viimeisen 50 vuoden aikana. 1970-luvun alusta metsien 
kasvu on liki kaksinkertaistunut. Ilmastopolitiikan näkökulmasta 
harjoitettu metsäpolitikka on siis ollut varsin tehokasta. Edelleen 
metsien kasvua on mahdollista tehostaa kustannustehokkaasti – 
vuotuisen kasvun nosto nykyisestä 108 miljoonasta kuutiosta 150 
miljoonaan kuutioon seuraavan 30 vuoden aikana on mahdollinen. 
Parempi kasvu ja suuremmat metsävarat antavat meille pelivaraa 
niin metsäteollisuustuotannossa, ilmastopolitiikassa kuin monimuo-
toisuuden suojelussa.

tosopimuksen ja EU:n lain-
säädännön mukaan Suomen 
maankäyttösektorin hiilinie-
lun tulee säilyä. Se kuinka 
suurena, sitä ei ole määri-

tetty. Vaikka Suomessa met-
sien hakkuut lisääntyisivät 
merkittävästi, maankäyttö-
sektori ja metsät säilyvät net-
tonieluna. Tämä siksi, että 

puuston kasvu on suurem-
pi kuin hakattavan puuston 
korjuusta aiheutuva päästö.

Julkisuudessa on vah-
vasti noussut esille EU:n 
LULUCF-vertailutasolas-
kelmat ja niiden vaikutus 
Suomen hakkuisiin. Ver-
tailutasolaskelma on puh-
taasti laskennallinen malli, 
johon todellista toteutu-
nutta hiilinielua verrataan. 
Laskelmamallit eivät ole hii-
lensidonnan tavoitteita, ei-
vätkä ne millään tavalla 
määritä Suomessa tehtävien 
hakkuiden määrä. 

Hakkuiden rajoittami-
nen on tehoton ja kallis kei-
no hoitaa ilmastopolitikkaa. 

Rajoittamalla tuotantoa, siir-
rämme tuotannon ja sen il-
mastovaikutukset muualle. 
Yhden puukuutiometrin ja-
lostuksen tuottama arvon-
lisä yhteiskunnalle on yli 
kymmenkertainen puukuu-
tiometrien sitoman hiilen 
arvoon nykyisillä päästö-
kaupan hinnoilla. 

Ilmastokeskustelussa ky-
symys on asetettu väärin, 
kun kysytään, miten Suo-
men valtio tai EU aikovat 
vähentää hakkuita. Valtio-
valta kyllä vaikuttaa inves-
tointiedellytyksiin, mutta 
teollisuus tekee investoin-
tipäätökset.  Suomen met-
sistä valtaosa on yksityisten 

henkilöiden omistuksessa ja 
nämä  yli 600 000 yksityis-
tä metsänomistajaa tekevät 
päätökset puunmyynnistä

On mahdoton ajatus, että 
Suomen valtio ryhtyisi aja-
maan alas tärkeintä biota-
loussektoriamme, joka on 
avainasemassa ilmastokrii-
sin ratkaisemisessa. Ainoat, 
jotka siitä hyötyisivät, olisi-
vat muut meidän kanssam-
me maailman markkinoilla 
kilpailevat maat. Jääkiekko-
termein tuotannon rajoitta-
minen Suomessa olisi syötä 
lapaan kilpailijoille.
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Metsänhoito

Ilmasto 
muuttuu

Anna Taskila
MetsäSanoma

Metsien hoitoa on pääsään-
töisesti tehty kansantalo-
udellisesta näkökulmasta, 
sillä metsätalouden tulot ovat 
yksi tärkeimmistä tuloistam-
me.

Boreaalisen metsäekosys-
teemin merkitys ilmaston-
muutoksen hillinnässä on 
merkittävä, sillä boreaa-
liset metsät kattavat n. 20 
prosenttia maapallon met-
säpinta-alasta ja niiden maa-
perään on sitoutunut suuri 
määrä hiiltä. Ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia ennus-
tettaessa, on mietitty keinoja, 
miten metsänhoidolla voi-
daan vaikuttaa boreaalisten 
metsien sopeutumiseen. So-
peutuminen on tärkeää, jotta 
pystytään välttämään ilmas-
tonmuutoksesta aiheutu-
vat negatiiviset vaikutukset 
ja hyötymään positiivisista 
vaikutuksista. Sopeutumis-
strategioita on mietitty eri 
toimintojen tasoilla, esim. 
metsien, metsänhoidon sekä 
politiikan tasolla on erilai-
sia sopeutumistoimia. Met-
sänhoitostrategioita voidaan 
joutua muuttamaan, sillä ne 
eivät välttämättä toimi enää 
muuttuvassa ilmastossa.

Ilmastonmuutoksella ar-
vioidaan olevan monenlai-
sia vaikutuksia. Pidentyneen 
kasvukauden ja lisäänty-
neen lämmön sekä hiilidiok-
sidin vuoksi, puuston kasvu 
nopeutuu ja tällöin korjuu-
kierto nopeutuu ja hakkuista 
kertyvä kuutiomäärä lisään-
tyy. Erityisesti Pohjois-Suo-
messa nämä vaikutukset 
olisivat positiivisia, siellä ha-
vupuut säilyisivät pääpuina, 
mutta Etelä-Suomessa arvi-

oidaan lehtipuiden määrän 
lisääntyvän ja kuusen kas-
vun vaikeutuvan. Boreaali-
silla alueilla kuusen kasvu 
vaikeutuu erityisesti sellai-
silla mailla, joiden vedenpi-
dätys on heikko. Boreaalisen 
metsän kuusien geeniperi-
mä on erilainen kuin muu-
alla Euroopassa, joten kuusi 
ei ole sopeutunut kuumiin 
ja kuiviin olosuhteisiin, sik-
si kuusen ennustetaan kär-
sivän ilmastonmuutoksesta. 

Tuhot vaarana lisääntyä
Osa lajeista hyötyy lisäänty-
västä lämmöstä ja pidenty-
västä kasvukaudesta jo nyt 
olemassa olevan valon kans-
sa. Metsien erilaiset tuhot ja 
vaikeudet kuitenkin lisään-
tyvät. Lyhyemmän talven 
ja routa-ajanjakson vuoksi 
korjuu vaikeutuu ja teiden 
kantavuus heikentyy. Etelä-
Suomen maaperän ennuste-
taan jäävän roudattomaksi, 
tai routa-ajan lyhentyvän 
siten, että vain tammi-hel-
mikuussa on vähän routaa. 
Lisääntyvät talviaikaiset sa-
teet hankaloittavat tai jopa 
estävät kokonaan pehmei-
den maiden korjuun ja ai-
heuttavat korjuuvaurioita 
puihin ja juuristoon, tästä 
johtuen erityisesti harven-
nuksien tekeminen vaikeu-
tuu. Myös tuulituhot 
lisääntyvät, kun maa ei jää-
dy ja pidättele puita pystys-
sä. Lumituhojen ennustetaan 
lisääntyvän erityisesti Poh-
jois- ja Itä-Suomessa. Myös 
monen tekijän yhteisvaiku-
tus voi lisätä tuhoja, esim. 
lisääntynyt lumen paino ja 
vähäinen routa aiheuttavat 
puiden kaatumisia. Nope-
an kasvun vuoksi tiheässä 
kasvaneiden puiden rungot 

jäävät liian kapeiksi ja juu-
risto vajavaiseksi, ja ovat alt-
tiina lumi ja tuulituhoille. 
Myös uusien tuholaislajien 
tuleminen on todennäköis-
tä, sillä lyhyemmät ja läm-
pimämmät talvet eivät enää 
estä lajien leviämistä. Ke-
vään aikaistuminen aiheut-
taa kuumuutta ja kuivuutta. 
Kasvien kukinta ja pölyttäji-
en eriaikainen esiintyminen 
voi aiheuttaa sen, että pöly-
tys ei onnistu. Kuivuuden 
vuoksi siementen itäminen 
vaikeutuu. Kuivuus myös li-
sää metsäpalojen riskiä.

Ilmastonmuutoksen hil-
linnässä ja hiilen sidonnassa 
ja varastoinnissa on tärke-
ää hoitaa boreaalisia met-
siä oikealla tavalla. Yhden 
puulajin metsikköjen sijaan, 
pyritään kasvattamaan se-
kametsiä. Hiilidioksidin si-
toutumista metsiin voidaan 
lisätä lisäämällä niiden kas-
vua. Kasvun lisääminen 
onnistuu lannoituksella sel-
laisilla paikoilla, joihin lisä-
ravinteet ovat hyödyllisiä. 
Oikea-aikaisilla harvennuk-
silla tai harventamatta jät-
tämisellä, metsiin saadaan 
varastoitua hiiltä paljon. 
Harventamatta jättäminen 
ei ole Suomen kansantalout-
ta ja maanomistajia ajatellen 
kovin hyvä asia, sillä puus-
ta saatavat tulot jäävät saa-
matta. Harventamattomissa 
metsissä myös puiden kuol-
leisuus on suuri, joten hiiltä 
vapautuu sitä kautta ilma-
perään. Lisäksi harventa-
mattomista metsistä ei kerry 
ainespuuta niin paljon kuin 
harvennetuista. Harvennus-
rajoja nostamalla voidaan 
päästä jonkinlaiseen tasapai-
notilaan, hiilen varastoinnin 
ja metsistä saatavien tulojen 

kanssa. Myös kiertoajan pi-
dentäminen lisää hiilivaras-
toa. Harvennusrajojen nosto 
ja kiertoajan pidentäminen 
ovat kuitenkin ristiriidassa 
sen kanssa, että metsien il-
mastonmuutoksen sopeu-
tumisen vuoksi kiertoaikoja 
suositellaan lyhennettävän 
ja harvennukset tehtäväksi 
ajallaan ja riittävän harvaksi.

Metsän uudistamisessa 
on tärkeä käyttää oikeanlais-
ta maanmuokkausta, jol-
la voidaan vaikuttaa siihen, 
että halutut puulajit saavat 
hyvät lähtökohdat kasvuun 
ja toisaalta, että ei tule lii-
kaa esim. lehtipuuvesakkoa. 
Uudistamismenetelmän va-
linnassa luontaisen ja keinol-
lisen uudistamisen välillä, 
valitaan sopiviin paikkoihin 
luontainen uudistaminen ja 
keinollisessa uudistamises-
sa suositaan joko kotimais-
ta taimi- tai siemenainesta 
tai käytetään parannettua 
materiaalia. Käytetään oike-
aa puulajia oikealle kasvu-
paikalle ja vältetään kuusen 
liiallista istutusta. Taimikon-
hoidoista ja harvennuksista 
huolehditaan oikea-aikaises-
ti ja jätetään ne tarpeeksi har-
vaan asentoon. 

Metsänhoidon suunnit-
telun tulisi olla joustavaa, 
tilanteeseen mukautuvaa 
ja päätöksentekoa tuke-
vaa. Hakkuut suunnitellaan 
maaston ja puuston mu-
kaan siten, että korkeusero-
ja ei tulisi paljon ja vältetään 
vierekkäisiä avohakkuu ja 
harvennusalueita. Myös 
jatkuvaan kasvatukseen 
panostetaan. Koneiden ke-
hittäminen kantavammaksi 
on tärkeää, jotta puunkorjuu-
ta voidaan tehdä pehmeillä 
mailla. Metsien suojelun ja 

monimuotoisuuden lisäämi-
nen hyödyttää metsäekosys-
teemiä lisäten sen luontaista 
sopeutuvuutta muutoksiin.

Vanhojen metsien aja-
tellaan olevan hyvä puu-
varasto ja erityisesti niiden 
maanalainen osa varastoi 
hiiltä pitkään. Kovassa kas-
vuvauhdissa oleva nuori 
puusto on hyvä hiilen sito-
ja, mutta ei vielä kovin suu-
ri varasto. Ilmassa oleva hiili 
sitoutuu puihin niiden kas-
vaessa ja varastoituu pik-
kuhiljaa puumassaan ja 
maaperään. Eli hitaasti ja 
kauan kasvaneet puut ovat 
varastoineet itseensä paljon 
hiiltä, vastaavasti nopeasti 
kasvaneet pienet puut eivät 
ole ehtineet varastoida vielä 
paljoa. Niiden käyttö ener-
giakäytössä on suotavampaa 
kuin isokokoisten puiden 

Puun käytön kohden-
taminen oikein vaikuttaa 
myös ilmaston muutokseen, 
sillä esim. hirsirunkoisen ta-
lon raaka-aineena käytetyssä 
hirressä hiili säilyy varastoi-
tuna niin kauan kuin talo on 
pystyssä. Fossiilisten poltto-
aineiden korvaaminen puu-
pohjaisilla polttoaineilla 
vähentää hiilidioksidipääs-
töjä, tai ainakin niiden us-
kotaan ovat parempia, sillä 
kasvaessaan ne ovat sitoneet 
hiilidioksidia ilmasta ja täl-
löin hiilen luonnollinen kier-
tokulku jatkuu.

Tällä hetkellä käydään jul-
kisuudessa kiivasta keskus-
telua metsien hakkaamisesta 
ja hakkaamatta jättämisestä. 
On ikään kuin kaksi leiriä, 
toiset puolustavat ja toiset 
vastustavat. Toisten mie-
lestä Suomen metsien hyvä 
kasvu ja kuutiomäärän li-
sääntymien on hyvän met-

    harventamattomista 
metsistä ei kerry ainespuuta niin 

paljon kuin harvennetuista”

sänhoidon ansiota, ja tätä 
tyyliä voitaisi jatkaakin, jot-
ta Suomen talouskasvu py-
syy hyvänä. Toiset ovat sitä 
mieltä, että luonnon moni-
muotoisuus on kärsinyt te-
hometsätalouden vuoksi ja 
lisääntyvät hakkuut poista-
vat liikaa hiilivarastoa. Myös 
maanomistajan päätösva-
pauden merkitystä koroste-
taan, mutta toisaalta valtiota 
pyydetään apuun korvaa-
maan tulon menetykset, mi-
käli maanomistaja haluaa 
jättää hakkaamatta ja ker-
ryttää hiilivarastoa. Ilmas-
tonmuutoksen hillitseminen 
on myös uuden hallituksen 
ohjelmassa ja tarkoitukse-
na on selvittää keinot, joilla 
maankäyttösektorin päästö-
jä vähennetään ja Suomen 
hiilinieluja vahvistetaan. 
Suomen metsät ovat mer-
kittävässä osassa Euroopan 
hiilinieluja, joten osaavia 
toimijoita tarvitaan myös 
EU:ssa. Tulevaisuus näyt-
tää millä toimenpiteillä ta-
voitteisiin päästään ja mikä 
vaikutus niillä on Suomen 
metsätalouteen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia boreaali-
siin metsiin pyritään ennustamaan ja arvioimaan koko 
ajan. Hyvä valmistautuminen on tärkeää, sillä metsien 
kasvu vie paljon aikaa ja ennakointi on tarpeen, jotta 
metsät ehtivät sopeutua tulossa oleviin muutoksiin.
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Metsäkoneurakointi  
Puutavarahakkuut ja  

lähikuljetus 
Tonttien jyrsinnät 

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

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

Puh. 040 708 8146 Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset
konehuoltopaakkola@gmail.com

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN 
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,

PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ 
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

www.konehuoltopaakkola.fi

Iin toimisto, Kirkkotie 8, 91100 Ii

Olemme heinäkuun 
lomalla!

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä 
henri.turtinen@mhy.fi

II

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

www.kuiva-turve.fi

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 
Korjaamo Peltolantie 14

tapio.hyry@hotmail.com

PELEKÄÄKKÖ
NÄÄ KATTUA?

Jos kiipeily kuuluu mielestäsi apinoille ja pelkäät katon tai perheesi 
puolesta, niin soita toki meille.

Olemme omakoti- ja rivitalojen kattoremontteihin erikoistunut 
oululainen perheyritys, joka haluaa pitää suomalaiset kodit kunnossa.
Kysy tarjous kattoremontista:

tai: www.sanerall.fi

Puh: 0207 350 120

www.sanerall.fi

Oulu, YlIKIImINKI, 
tila 12,6 ha, josta metsämaata 8,8 ha. 
Puuta 1.105 m3, rajoittuu Kivijärveen. 
HP. 45.000 euroa.

Oulu, YlIKIImINKI, 
määräala 37,2 ha, josta metsämaata 21.3 ha, 
Puuta 1.734 m3. 
HP. 41.000 euroa.

Oulu, YlIKIImINKI, 
tila 29,4 ha, josta metsämaata 28,1 ha, 
rajoittuu Sompalampeen. 
Puuta kaikkiaan 2.699 m3. 
HP. 57.000 euroa.

POHJOIS-SUOMEN 
METSÄMARKKINAT LKV

VIHREÄN KULLAN MAITA!

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

Myytävänä Oulun seudulla:

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281         
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme.

www.mhy.fi
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MULTICLIP 47 SEQ B
●  Brigss & Stratton 

575 IS Instart 150cc 
moottori

● Instart - sähköstartti
● leikkuumenetelmät 

Multiclip ja Sivullepu-

haltava
● itsevätävä
● leikkuuleveys 45 cm

499€

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Liikkeemme avoinna:
ma-pe klo 9-17, 

kesä- ja Heinäkuussa 
la klo 9-13.

Suljettu juhannusaattona pe 21.6.

akkUPUhaLLIn  

PEnSaSLEIkkUrI

trapper traktorimönkiJät ovat suoraan traktoriksi tehtaalla valmistettuJa.
TraPPEr 
500 T3B 

●  Täystakuu 2 vuotta / 
5000 km

●  Nopeus rajoitettu säh-
köisesti 60 km/h

●  Verovähennysoikeus 
ammattikäytössä

●  Karkeat 26” maasto-
renkaat vakiona

●  Erillisjousitus myös 
takana

●  2WD / 4WD sähköi-
sesti valittavissa

●  Kytkettävä etutasaus-
pyörästön lukko

● vinssi
● vetokoukku

5590€
+ toimituskulut

hInnaT aLkaEn 

TraPPEr 
ChaSEr 
550 EFI EPS T3B 

●  Täystakuu 2 vuotta / 
5000 km

●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu säh-

köisesti 60 km/h

●  ohjaustehostin
●  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
●  Karkeat 26” maas-

torenkaat vakiona 

alumiinivanteilla
●  Erillisjousitus myös 

takana
●  2WD / 4WD sähköi-

sesti valittavissa

●  Kytkettävä etutasaus-
pyörästön lukko

●  vinssi
● vetokoukku
● pidempi maastorunko

kysy erittäin 
monipuolisista rahoitus 
mahdollisuuksistamme! 

Esim. 6 kk korotonta ja kulutonta  
maksuaikaa! tai jopa 120 kk maksuaikaa!

6990€
+ toimituskulut

●  5,3 Kg
●  2,7 kW
●  50,1 cm3 

545 XP  Mark II

699€

hUIPPU 

UUTUUS!

●  5,3 Kg
●  3,0 kW
●  50,1 cm3 

550 XP Mark II

835€

hUIPPU 

UUTUUS!

husqvarna moottorisahan 
ostaJalle toinen 

teräketJu kaupan päälle!

FS 460 C EM k
●  8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus ammat-

tivaljaat

969€

vahva raIvaUSSaha 
vaaTIvaan MakUUn 

FS 410 C EM k 
●  8,4 kg
● 2,0 kW
● 41,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus am-

mattivaljaat

859€

TäySIvErInEn 
METSäraIvUrI 

ISoILLa 
oMInaISUUkSILLa

näiden stihl raivaussahoJen 
ostaJille mhy:n Jäsenkortilla 

husqvarna raivaussahan  
viilanohJain kaupan päälle 

arvo 23€

MS 201 CM
●  3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hV
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

719€ kEvyT voIManPESä

ErgoSTarT-kEvyT-
käynnISTyS 
MaLLI 759€

MS 241 C M
●  4,5 kg
● 2,3 kW / 3,1 hV
● 42,6 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

619€ METSIEn 
MonIToIMIkonE

STIhL MS 231
●  4,8 kg
●  2,0 kW / 2,7 hV
●  42,6 cm3

399€ TEhokaS 
yLEISSaha    

näiden stihl sahoJen 
ostaJille mhy:n  Jäsenkortilla 

stihl 2 in 1 viilanohJain 
kaupanpäälle arvo 33,50

+ 95 CoMBI EL QF 
LEIkkUULaITE
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 3130 AVS 
moottori

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

mansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuukor-

keuden säätö

● Leikkuuleveys 95 cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

2950€

Park 220

rajoITETTU Erä!

ESTaTE 3098 h 
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 4165 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesu-

liittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi ja puskuri

2690€

DIno 47 
●  100 cc – moottori
● sivullepuhaltava
● teräsrunko
● kuulalaakeroidut pyörät
● leikkuuleveys 45 cm

185€

CoMBI 48 SQ h
● 145cc Hondan moot-

tori
●  Itsevetävä
●  leikkuumenetelmät 

keräävä, multiclip, 
taakasepuhaltava ja 
sivullepuhaltava

●  keruusäiliön tilavuus 
60 litraa

●  leikkuuleveys 46 cm

449€
MULTICLIP 47 Q B

●  140cc B&S moottori
●  leikkuumenetelmä 

multiclip ja sivullepu-
haltava

●  leikkuuleveys 46cm
●  kuulalaakeroidut 

pyörät

319€

heti varastossa runsas 
valikoima aJettavia ruohon-

leikkureita, puutarhaJyrsimiä, 
akkukäyttöisiä ruohonleikkureita, 
polttomoottori ruohonleikkureita 

sekä akku- Ja polttomoottori-
käyttöisiä käsityökaluJa!

FS 50 C–E L

●  paino 4,6 kg
●  0,8 kW
●  leikkuuleveys 420 mm

229€

rUohoTrIMMErI

FS 55 
●  paino 4,9 kg
● 0,75 kW

●  leikkuuleveys  
420 mm

229€

rUohoTrIMMErI 

nyT Erä!
normaalihinta 299,00

FSa 45 
akkUTrIMMErI
●  säädettävä trimmaus-

kulma
●  PoluCut leikkuuterät

● akunkesto  
20 minuuttia

●  teleskooppivarsi

119€
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Metsänomistajat Ylikiiminki

Metsänomistajan haastattelu

Jouni Parkkinen 
MetsäSanoma

Ylikiiminkiläinen, Pek-
ka Hallikainen työskente-
lee vaimonsa Tarjan kanssa, 
Venkaan maatilalla jonka 
tuotantosuunnaksi on vali-
koitunut lypsykarjatalous. 
Tila on Pekan kotitila jos-
sa hän on toiminut isäntänä 
vuodesta 2001 lähtien. Ak-
tiivisen maanviljelijän työn 
lisäksi hän toimii myös luot-
tamistehtävissä ollen muka-
na mm. MTK Oulun Seudun 
johtokunnassa. Joten touhua 
ja tekemistä riittää.

Hallikaisten metsiä on 
hoidettu aktiivisesti Metsän-

Lehdessämme on perinteisesti ollut 
tapana haastatella eri metsänomis-
tajia. Tähän numeroon metsänomis-
tajan haastattelun laatiminen lankesi 
minulle. Kun mietin kuka onnekas täl-
lä kertaa olisi sopiva haastateltava, tuli 
mieleeni yksi Ylikiiminkiläinen met-
sänomistaja joka hoitelee maatalou-
den ohella aktiivisesti myös metsiään. 
Varmasti jokainen lukija tietää että tä-
män päivän maatalous työllistää kyl-
lä maanviljelijän niin täysipäiväisesti 
että metsätöille ei kyllä varmaan liikaa 
aikaa jää. Mutta miten siinä vielä hoi-
detaan metsiäkin? 

Pekka Hallikainen on tyytyväinen MHY:n korjuujälkeen ja tukkipuun katkontaan.

Tähän männikköön on Pekka tehnyt itse ensiharvennuksen. Nyt tehtiin kasvatus-
hakkuu. Pekan metsissä ei hoitorästejä pääse syntymään.

hoitoyhdistyksen laatiman 
metsäsuunnitelman pohjal-
ta. Pekan isä Pentti Halli-
kainen oli pitkään mukana 
Metsänhoitoyhdistys Ylikii-
mingin hallituksessa toimien 
hallituksen puheenjohtaja-
nakin mittavan ajanjakson. 

Yleisesti ottaen Venkaan 
tilan metsien hoito on ollut 
korkealla tasolla jo monen 
vuosikymmenen ajan.

Töitä on tehty mm. tai-
mikon hoitojen ja harven-
nushakkuiden parissa. 
Myöskään kunnostusoji-
tuksia ja lannoituksia ei ole 
unohdettu. 

Taimikonhoitoja metsis-
sä on tehty niin metsänomis-
tajan omasta toimesta kuin 

käyttäen myös Metsänhoi-
toyhdistyksen palveluita. 
Palvelun laatuun Pekka on 
ollut erittäin tyytyväinen.

Pekka korostaa ennen 
kaikkea taimikonhoidon ja 
ensiharvennusten merkitys-
tä nuorissa metsissä. Pekka 
kehottaakin metsänomista-
jia hoitamaan taimikoita ja 
nuoria metsiä. Raivaussaha-
työt ovat mukavia toteuttaa 
ja työ palkitsee metsänomis-
tajan varsin nopeasti puus-
ton järeytymisen kautta. 
Tukkikertymä on aivan eri 
luokkaa myöhemmin kas-
vatus- ja uudistushakkuissa, 
kuin että hoidot olisi laimin-
lyöty. Lisääntyvän arvokas-
vun ohella myös lumi- ja 

myrskytuhojen riskit piene-
nevät. 

Puukaupat Pekka on hoi-
tanut lähinnä hankintahak-
kuina myyden puutavaran 
itse suoraan ostajille. Har-
vennushakkuita hän on 
tehnyt aiemmin itse moot-
torisahalla, mutta nykyvuo-
sina tutut koneurakoitsijat 
ovat suorittaneet käytännön 
hakkuutyöt Hallikaisen met-
sissä. 

Viimeisimmän puu-
kaupan toteuttajaksi valikoi-
tui Metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelu. Pekan mie-
lestä hänen valintaansa 
vaikuttivat hyvä puunkor-
juujälki ja tukkipuun tarkka 
katkonta.

Puunkorjuun toteutuk-
seen hän on erittäin tyyty-
väinen. Sahapuun osuus 
oli 70 % kokonaispuumää-
rästä vaikka kysymyksessä 
oli kasvatushakkuu. Juu-
ri tarkka tukin ja parrun 
talteenotto ovat Metsänhoi-
toyhdistyksen korjuupalve-
lun valtti.

Kun tiedustelin Pekalta 
hänen näkemystä Metsän-
hoitoyhdistyksen asemasta 
tulevaisuudessa, hän totesi 
että metsänomistajien edun-
valvonnan tarve ei tulevai-
suudessa ainakaan vähene. 
Metsänhoitoyhdistyksien 
on yhdessä MTK:n kanssa 
turvattava edunvalvonta jä-
senilleen. Juuri edunvalvon-
tahan on sen tärkein tehtävä. 

Vahvuutena Metsänhoi-

toyhdistyksellä on sen pai-
kallisuus, sillä asiointi on 
helppoa paikallistoimistol-
la tuttujen toimihenkilöiden 
kanssa. Tulevaisuutta aja-
tellen Metsänhoitoyhdistys-
ten on kyettävä tarjoamaan 
entistä monipuolisemmat 
ja laadukkaammat palvelut 
metsänomistajille. On pysyt-
tävä kilpailussa mukana. 

Pekan mielestä suoma-
lainen metsätalous ja siihen 
liittyvä osaaminen ovat Suo-
messa maailman laajuisesti-
kin erittäin korkealla tasolla. 

Meiltä löytyy täältä huippu-
osaamista tuotekehitykseen, 
tutkimukseen ja puun jalos-
tukseen. Saamme olla ylpei-
tä osaamisestamme metsien 
parissa ja tätä osaamista tu-
lee meidän viedä paremmin 
maailmalle. 

Metsäsanoma  
kiittää Pekkaa 

haastattelusta ja  
toivottaa lämmintä  

kesänjatkoa!
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Metsänomistajat Yli-Ii

Pienmetsätaloutta 
ammattitaidolla
Kari Hekkala on ak-
tiivinen pienmet-
sänomistaja, jolla 
on taustalla vuosien 
kokemus metsäalan 
töistä. 1980-luvulla 
Kari opiskeli it-sensä 
metsätyönjohtajaksi 
Iissä, sillä kiinnostus 
luonnossa liikku-mis-
ta kohtaan oli löy-
tynyt ja työn myötä 
tarjoutuisi mahdol-
lisuus viettää päivät 
metsässä.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Ammattinimikkeen 
saatuaan työtehtävät 
painottuivat aluksi met-
sänparannustöihin, joihin 
lukeutuu muun muassa oji-
tussuunnittelua sekä tie-
suunnittelua. Kari on 
työskennellyt useammas-
sa metsäalan yrityksessä 
kuten metsänhoitoyhdis-
tyksellä ja kokemusta on 
ha-ettu myös veitsiluodosta 
hankintaesimiehen roolissa. 
Nykyään työpäivät kuluvat 
Oulussa pakkauslavoja teh-
dessä, ja tätä rutiinia on jat-
kunut jo reilut 20 vuotta.

Kari omistaa yhdessä 
veljensä sekä isänsä kans-
sa metsää, jossa tekemistä 
on riittänyt vuodesta toi-
seen tasaiseen tahtiin. Met-
sänhoitotöistä vastaavat 
omistajat itse, mutta töi-den 
toteuttaminen on kuiten-
kin pääosin vieritetty Ka-
rin harteille. Omistuksessa 
on jokai-sen kehitysluo-
kan metsiä ja metsänhoi-
to on suunniteltu siten, että 
metsänuudistamista tapah-
tuisi tasaisin väliajoin. Puu-
kauppoja suunnitellessaan 
Kari ottaa yhteyttä paikal-
li-seen metsänhoitoyhdis-
tykseen, joka hoitaa kaupan 
hankintapalveluna. Yhden 
harven-nushakkuun Kari 
on hoitanut omatoimises-
ti hankintahakkuuna, kos-
ka ollessaan työttö-mänä 
aikaa jäi metsässä työsken-
telyyn riittävästi. Kyseisellä 
palstalla puusto on kasva-

nut kovaa vauhtia viimeiset 
20 vuotta, mutta pientä ta-
kapakkia metsä sai alkuke-
sän myrskys-sä, kun puuta 
kaatui alueella usean kuuti-
on edestä. 

Vapaa-ajalla Kari harras-
taa metsästystä, erityisesti 
karhu- sekä hirvijahti ovat 
olleet into-himona. Kah-
den koiransa kanssa saaliin 
löytäminen on helpompaa, 
mutta karhujahdissa onni 
ei ole vielä potkaissut saa-
liin muodossa. Nykyisen 
metsänhoidon Kari kertoo 
eroa-van hieman siitä, mil-
laista se oli hänen ollessaan 
nuori metsätyönjohtaja. 

Hänen mieles-tään metsän 
kiertoaika on nykyään sel-
västi lyhyempi kuin ennen, 
sillä uudistamiskypsyys 
perustuu nykyään läpimit-
taan eikä niinkään metsän 
ikään.

Tulevaisuudessakin 
metsänhoitotöitä riittää ja 
tänä keväänäkin Kari on jo 
suorittanut tai-mikon var-
haishoitoa. Puukauppaakin 
on suunnitteilla vielä tä-
män vuoden puolella, sillä 
uudistuskypsää metsää oli-
si jo aika alkaa kaatamaan. 
Karin mielestä metsänhoi-
totyöt tuli-si suorittaa ajal-
laan, jotta puuston kasvu 

olisi mahdollisimman tuot-
tavaa. Puun hinnan nou-
suakaan ei kannata jäädä 
odottamaan, mikäli met-
sä vaatii hoitotoimenpitei-
tä. Etenkin taimikonhoidon 
oikeaoppinen ajoittami-
nen auttaa puustoa kehit-
tymään ja nopeuttamaan 
kasvua.

Kari Hekkala.

Karin tekemää 
taimikon 

varhaishoitoa.
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Neuvontakäynnillä
metsäasiat selviää!
Salme Pakanen sai perinnönjaon myötä useita palstoja eri puolelta 
Iitä. Palstojen hajanaisuus ja pienet pinta-alat ovat tyypillinen piir-
re Iissä, varsinkin rannikkoseudulla.  Rannikkoseutu on myös varsin 
viljavaa ja lehtipuusto valtaa nopeasti hoitamattomat paikat, myös 
kiinteistöjen rajat. Rajalinjojen hakeminen on, varsinkin asiaan vih-
kiytymättömälle, haastavaa puuhaa. Paikoin metsänomistajille aihe-
uttaa päänvaivaa myös erilaisten kaavamerkintöjen tulkinta.

Mikko Koistinen
Metsäsanoma

Salmelle metsänomistami-
seen ja metsien hoitami-
seen liittyvät asiat olivat 
aivan outoja. Kysyvähän 
ei tieltä eksy ja Salme on-
kin ahkerasti kysellyt kaik-
kea mahdollista paikalliselta 
metsäneuvojalta.  Suunni-
telmallinen, järkevä metsi-
en hoito ja hakkuut olivatkin 
jo Salmen mielessä ja vah-
vistusta ajatuksilleen hän 
sai Metsänhoitoyhdistyksel-
tä. Tälle vuodelle on jo tehty 
puukauppaa sekä hoidetaan 
taimikot kasvukuntoon. 

Uuden metsänomistajan 
neuvontakäynnin yhteydes-
sä haettiin palstojen rajoja ja 
suunniteltiin tulevia hakkui-
ta ja hoitotöitä. Perehdyttiin 
maaperän ominaisuuksiin, 
puuntuotoskykyyn ja vesi-
talouteen. Myös pohdittiin 
mahdollisia rakennuspaik-
koja, osa palstoista kun ra-
joittuu tiehen ja asutuksen 
liepeille. Metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenilleen tarjoama 
Metsäselain –ohjelma kän-
nykkään todettiin erityisen 
hyödylliseksi. 

– Tästähän näkee palsto-
jen rajat, kiinteistötunnukset 
ja jopa metsäkuvion tiedot 

hoito- ja hakkuusuosituksi-
neen, Salme toteaa. Metsä-
käynnin yhteydessä myös 
tutustuttiin lähistöllä ole-
vaan hakkuutyömaahan ja 
hämmästeltiin nykyaikais-
ten metsäkoneiden puun-
korjuun tehokkuutta.

Salme Pakanen tarkis-
tamassa tilaamansa 

taimikonhoidon työnjäl-
keä. Kyseistä männikköä 

oli myös Salme istutta-
massa 2005. Hurjaa on 

kasvu!

Metsälaki ja uudistamisvelvoite
Vuoden 2014 alusta uudistettiin 1996 teh-
tyä metsälakia. Uuden lain on ajateltu ole-
van melko paljon väljempi kuin aikaisempi 
metsälaki. Varsinkin näin keväisin asia pul-
pahtaa esiin, kun yhdistys kyselee maan-
muokkauksien toteuttamisesta.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Laki muutoksen myö-
tä uudistamisvelvollisuus 
ei ole kadonnut. Perusta-
mistyöt on saatettava lain 
8 §:n mukaan loppuun 
kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun hakkuu on lop-
punut. Lopullinen uudis-
tamisvelvoite katsotaan 
loppuneeksi, kun alueel-
le on saatu riittävän tiheä 
vähintään 0,5 metrin kor-
kuinen tasainen taimikko, 
jota ei uhkaa välitön vaara. 
Tämä on saatava aikaan 
alueellamme 15 vuoden 
kuluessa.

Lain muutoksen ehkä 
merkittävin muutos uu-

Maanmuokkaus ja kone-
kylvö menossa. Uudista-

misvelvoite täytetty.

distamisvelvoitteen osal-
ta on ollut lainvalvonnan 
löystyminen. Ennen taimi-
kot tarkastettiin ja epäon-
nistuneet sekä tekemättömät 
työt tehtiin loppuun. Nyt 
tarkastuksia tehdään lähin-
nä otantana. Miten vaikuttaa 
voimakkaana vellova hiili-
nielu keskustelu? Uudista-
matta jääneet alueet eivät 
toimi hiilinieluina vaan ovat 
hiililähteitä, saattaa olla, että 
yhteiskunta tiukentaa otet-
ta uudistamistöiden suorit-
tamiseksi kohtuullisen ajan 
puitteissa.      
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Kevätmyrsky 
rantautui
Toukokuun viimeisenä päivänä Perämeren 
rannikkoa murjoi poikkeuksellisen kova ke-
vätmyrsky. Puuskissa tuuli puhalsi pahimmil-
laan jopa yli 30m/s. Levikkialueemme metsät 
saivat myös myrskystä osansa.

Iissä tuuli yltyi aamupäi-
vän kuluessa ja myrskyn 
huippu saavutettiin iltapäi-
vällä. Illaksi pahin puhuri 
onneksi laantui. Myrskyn 
voimasta kertoo sekin, että 
merivesi oli kovimman my-
räkän aikaan toista metriä 
normaalia korkeammalla. 
Tuuli kaatoi puita sähkö-
linjoille ja sähkön jakelus-
sa olikin päivän mittaan 
useita katkoksia. Ankarim-
min myrky riepotteli ihan 
rannikkoa ja pahimmat 
tuulituhot vaikuttavat kes-
kittyvän Iissäkin Haminan 
seutuville ja Pohjois-Iin ky-
län alueille.

Avohakkuiden reunametsissä myrkytuhot ovat usein mittavia.

Metsävakuutuksesta 
korvauksia  
tuulituhoista
Toukokuun myrskyn ai-
heuttamat tuhot metsäs-
sä ovat pääosin hajanaisia 
ja mittakaavaltaan kuiten-
kin maltillisia. Puunkorjuu 
ei monellakaan kohteella 
ole taloudellisesti kannat-
tavaa, sillä hehtaarikohtai-
set tuhot ovat pääosin vain 
muutamia kiintokuutioita. 
Laaja metsävakuutus kor-
vaa maanomistajalle myrs-
kyn aiheuttamia tuhoja. 
Maanomistajien kannat-
taakin nyt kesällä kierrellä 

Metsänomistajat Ii

omat metsänsä ja jos tuu-
lituhoja löytyy niin olla 
yhteyksissä omaan va-
kuutusyhtiöönsä ja teh-
dä vahinkoilmoitus. 
Tuulituhometsissä tulee 
aina liikkua erityistä varo-
vaisuutta noudattaen, kon-
keloon jääneet ja kallellaan 
olevat puut saattavat kaa-
tua verraittain pienestäkin 
kolauksesta tai tuulen-
puuskasta. Pienissä tuhois-
sa maanomistajan oma 
ilmoitus riittää vahinkoar-
vioksi, mutta tarvittaessa 
vakuutusyhtiö tilaa vahin-
koarvion alueen Metsän-
hoitoyhdistykseltä.

Henri Turtinen.

Puu siellä, toinen täällä. Hajallaan olevat tuulenkaadot ovat harvoin taloudellisesti kannattavia korjata. Tässä 
menossa tuulituhojen korjuu taajama-alueella.

Tuulenkaadotkin on mahdollista sahata lyhyeen kantoon. Moton ketjuja tosin ku-
luu, sillä tyveen on monesti pöllähtänyt hiekkaa puun kaatuessa.

Peltojen ja  
avohakkuualojen 
reunametsät alttiimpia 
tuhoille
Erityisesti tuulituhoille alt-
tiita kohteita ovat vastikään 
harvennetut metsät. Yliti-
heinä kasvaneet puut ei-
vät ole tottuneet koviin 
tuuliin eivätkä ole kasvat-
taneet vahvaa juuristoa. 
Juuristo vahvistuu tuulta 
vastaan muutamassa vuo-
dessa harvennuksen jälkeen. 
Avonaisen alueen kuten pel-
toaukean, avosuon tai hak-
kuuaukon vieressä alle 
viisi vuotta sitten harvenne-

tut kohteet metsänomistajan 
kannattaa ainakin käydä tar-
kistamassa.

Tuholaiset viihtyvät 
kaatuneissa puissa
Metsätuhoja aiheuttavat 
hyönteiset kuten kaarna-
kuoriaiset saattavat pesiy-
tyä tuulen kaatamiin puihin. 
Erityisen epätoivottavia 
asukkeja on ytimennäver-
täjät jotka lisääntyvät kaa-
tuneiden runkojen kaarnan 
alla ja jotka levitessään ym-
päristöön aiheuttavat elävil-
lekin puille kasvutappioita 
syömällä mäntyjen tuorei-
ta versoja ontoiksi. Pienet 

määrät lahopuuta eivät vielä 
ole hyönteistuhojen kannal-
ta uhka, mutta suuremmat 
tuhot pitää kerätä metsäs-
tä pois. Laki metsätuhojen 
torjunnasta velvoittaa met-
sänomistajan poistamaan 
metsästä luonnontuhon va-
hingoittamat havupuut jos 
metsikössä on vahinhoittu-
neita kuusia enemmän kuin 
10 m3 tai vahingoittuneita 
mäntyjä enemmän kuin 20 
m3 hehtaarilla. On huomioi-
tava että laki ei velvoita täl-
löinkään poistamaan kaikkia 
vahingoittuneita puita, aino-
astaan raja-arvot ylittävän 
määrän.
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VieraskirjoittajaMetsänomistajat 

Hallitus syntyi 
metsän kiivaan  
kasvun lomassa

Metsä kasvaa juuri nyt ko-
histen. Kasvun ihme pe-
rustuu yhteyttämiseen. 
Siinä puun viherhiukka-
sissa tuotetaan ilman hii-
lidioksidin, auringon 
energian sekä maasta otet-
tavien ravinteiden ja ve-
den voimalla uutta puuta. 
Sivutuotteena syntyy hap-
pea ja hiilinielua. Harvoin 
tulee ajatelleeksi, että vi-
herhiukkanen on koko 
elämän ylläpitäjä. Vah-
va kasvu sitoo paljon hiil-
tä ja tuottaa raaka-aineita, 
joilla voidaan korvata uu-
siutumattomia, fossiilisia 
raaka-aineita, jotka ovat il-
mastonmuutoksen syylli-
siä. Siksi kesäisen metsän 
kasvun ihmettä on syytä 
sekä ihailla ja vaalia.

Tehokkainta kasvu on 
nuorissa hyvin hoidetuis-
sa metsissä.  Juuri nyt uut-
ta puuta ja sitä kuuluisaa 
hiilivarastoa kertyy suo-
malaismetsiin yli miljoona 
kiintokuutiometriä vuoro-
kaudessa. Tämän kiivaim-
man metsänkasvun aikaan 
saatiin maahan uusi hal-
litus, joka ohjelmansa to-
teuttamiseen tarvitsee tätä 
kasvua yhä enemmän.

Ehkä koskaan eivät 
metsäasiat ole olleet yhtä 
paljon politiikan ytimessä 
kuin tänä keväänä. Hak-
kuutasot, metsänhoitome-
netelmät ja suhtautuminen 
uusiin investointeihin ja-
koivat puolueita. Voin tun-
nustaa, että heti vaalien 
jälkeen myös minua her-
mostutti, mitä tuleman pi-
tää. 

Hallitusneuvotteluis-
sa metsänomistajien edun-
valvojan erityishuomio 
suuntautui ilmiöpöytään 
”Hiilineutraali ja luonnon 
monimuotoisuuden tur-
vaava Suomi”. Vasemmis-
toenemmistöistä hallitusta 
rakennettaessa painotim-
me vahvasti myös verotus-
ta ja omaisuuden suojaa. 

Hallitusohjelmaa voi 
luonnehtia jännitteis-
tä huolimatta metsän-
omistajan näkökulmasta 
positiiviseksi. Metsänhoi-
toyhdistysten ja MTK:n 
keskeiset metsätavoit-
teet tulivat huomioiduk-
si. Metsien käyttöä ei 
rajoiteta. Vaalipuheista 
huolimatta metsänomis-
tajien verotus ei kiris-
ty eikä yrittäjävähennystä 
tai metsälahjavähennystä 
poisteta. Hallitusohjelmas-
sa lukee myös selkeästi, 
että Rinteen hallitus ei ulo-

ta kiinteistöveroa maa- ja 
metsätalousmaahan. 

Metsiensuojeluun ja 
monimuotoisuuden tur-
vaamiseen luvataan lisää 
rahaa, mutta se tapahtuu 
metsänomistajien vaa-
litavoitteen mukaisesti 
vapaehtoisen METSO-suo-
jelun kautta. Samoin käy 
kiistellyn soidensuojelun 
kanssa. METSOn toiminta-
periaate laajennetaan myös 
sinne. Tärkeää on metsä-
alan kehityksen kannalta 
se, että hallitusohjelma toi-
vottaa uudet teolliset in-
vestoinnit tervetulleiksi 
eikä rajoita puun käyttöä. 
Biokaasuohjelma, infraan 
ja myös alempiasteiseen 
tiestöön ja koko maan laa-
jakaistayhteyksiin panos-
tavat kirjaukset tukevat 
biotaloutta.

Hallituksen syntymi-
sestä huolimatta vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita tul-
laan varmasti näkemään. 
Viiden hallituspuolueen 
keskinäinen luottamus- ja 
arvopohja eivät ole yhtä 
lähellä kuin toisiaan kuin 
Sipilän hallituksessa oli. 
Metsänomistajat saavat 
seurata tarkasti Rinteen 
hallituksen työskentelyä. 
Avainkysymys on, kes-
tääkö toiveiden varaan ra-
kennettu talouspolitiikka 
maailmantalouden kuo-
pat?  Politiikantekotaito 
myös hallituksen sisällä 
taitaa palata arvoonsa. Sii-
tä voi olla lähes varma, että 
kun kansalaisaloite avo-
hakkuiden kieltämisestä 
valtion mailla tulee edus-
kunnan käsittelyyn, on 
hallituksen sisällä isommat 
jännitteet, kuin konsanaan 
opposition ja hallituksen 
välillä.

Hallitusratkaisusta riip-
pumatta metsien kasvua 
kannattaa hoitaa. Metsän-
hoitoyhdistyksestä saa 
metsänomistajalähtöis-
tä ammattiapua niin puu-
kaupan kilpailutukseen, 
metsänhoitoon kuin omai-
suusjärjestelyihin. Sekin 
kannattaa muistaa, että 
metsätiloilla on hyvä ky-
syntä. Metsätilasta voi 
myös luopua, jos alkuke-
sän kasvun ihmeestä hii-
linielusta ei syystä tai 
toisesta jaksa pitää huolta. 

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan 
pj, MTK r.y.

Luomusertifiointi 
yksityismetsänomistajan 
näkökulmasta
Luomutuotteiden kysyntä maailmalla ja Suo-
messa on kasvussa. Erityisesti kansainvälisillä 
vientimarkkinoilla luomusertifiointi on tae 
laadusta ja markkinavaltti. Luomutuotannol-
la tarkoitetaan sertifioitua tuotantoa, jossa 
tuotanto- tai kasvutapa on valvottua ja do-
kumentoitua.

Annukka Hentilä ja 
Anu Hilli

Luonnosta saatavat keruu-
tuotteet, eli luonnonvaraiset 
kasvit tai niiden osat, eivät 
kuitenkaan täytä automaatti-
sesti luomutuotannon vaati-
muksia. Luonnontuotteiden 
keruualue, esimerkiksi met-
sä tulee liittää luomuvalvon-
taan. Vasta luomuvalvontaan 
liittämisen jälkeen metsäs-
tä kerättävät marjat, sienet ja 
muut keruutuotteet voidaan 
markkinoida luomuna. 

Metsänomistaja voi liit-
tää metsänsä tai osan met-
sistään luomuvalvontaan 
kahdella tapaa, joko itse tai 
keruualueselvittäjän avulla. 
Jos metsänomistaja ilmoit-
tautuu itse ELY-keskuksen 
luomuvalvontaan, tulee hä-
nen kuvata toimintansa luo-
musuun-nitelmassa ja laatia 
vuosisuunnitelma. Suun-
nitelmat sisältävät muun 
muassa kartalle määrite-
tyt keruualueet, metsänhoi-
totoimenpiteet viimeisen 
3-vuoden ajalta, kuvauk-
sen siirtymäaikavaatimusten 
täyttämisestä, keruusuunni-
telman sekä selvityksen ke-
rättävien lajien säilymisestä. 
Keruusuunnitelmassa met-
sänomistajan tulee kertoa ke-
rättävät kasvilajit tai niiden 
osat. Lisäksi tarvitaan liit-
teeksi ajantasainen metsän-
hoitosuunnitelma. 

Selvittäjämallissa selvi-
tystyön keruualueiden luo-
mukelpoisuudesta tekee 
maanomistajien puoles-
ta keruualueselvittäjä, joka 
voi olla esimerkiksi yksit-
täinen maanomistaja, yritys 
tai yhteisö. Selvittäjämal-
lissa keruualueselvittäjä il-
moittautuu ELY-keskuksen 
luomuvalvontaan sekä ku-
vaa toimintansa luomu- ja 
vuosisuunnitelmien avulla. 
Selvittäjämallissa kerätään 
pääasiassa samat tiedot kuin 
metsänomistajan itse liittyes-
sä luomuvalvontaan. Lisäksi 
tarvitaan tiedot muun mu-
assa metsänomistussuhteista 
ja mahdollisista muutoksis-

ta omistussuhteissa, metsän-
omistajien sitoumukset sekä 
selvitykset mahdollisista 
metsänhoitosuun-nitelmien 
päivityksistä. Tässä mallissa 
luomutodistus annetaan sel-
vittäjälle, ei metsänomista-
jalle.

Keruualueselvittäjää on 
aiemmin käytetty laajasti La-
pissa, Kainuun pohjoisosissa 
ja Pohjois-Pohjanmaan koil-
lisosissa. Selvittäjänä voi toi-
mia myös luonnontuotteita 
jalostava yritys. Metsäkes-
kuksen Metsästä monituo-
tebisnestä -hankkeessa on 
tavoitteena selvittää luomu-
sertifioinnin tarvetta ja tehdä 
suunnitelmaa etenemisestä 
Pohjois-Pohjanmaalla.

Luomuvalvontaan liitty-
misestä aiheutuu hakijalle 
kustannuksia. Luomurekiste-
riin merkitsemistä koskevan 
hakemuksen käsittelyn hinta 
on 110 euroa toiminnanhar-
joittajaa kohden. Maksu suo-
ritetaan kerran, valvontaan 
liityttäessä. Luomutuotan-
toon liittyneille suoritetaan 
tarkastus vuosittain. Tuotan-
totarkastuksen perusmaksu 
on 140 euroa, joka maksetaan 
vuosittain. Lisäksi valvon-
tamaksu on 91 euroa tunnil-
ta. Tarkastuksessa käydään 
läpi muun muassa luomu- 

ja vuosisuunnitelmat ja nii-
hin liittyvät kartta-aineistot. 
Tarvittaessa käydään myös 
maastossa.

Mikäli metsänomistaja 
liittyy luomuvalvontaan itse, 
hän myös maksaa luomuval-
vonnasta aiheutuvat kulut. 
Metsänomistajalla tulisi täl-
löin olla selvillä varma ostaja 
metsästä kerätyille jokamie-
henoikeuksien ulkopuolelle 
kuuluville luonnonraaka-ai-
neille. Jos luonnontuotteiden 
poimijana tai kerääjänä toimii 
joku muu kuin metsänomis-
taja itse, metsänomistajan 
tulisikin neuvotella mahdol-
linen tuotto-osuus itselleen. 
Muutoin hän ei hyödy luo-
muvalvontaan liittymises-
tä lainkaan. Toisin sanoen 
nykyjärjestelmällä metsän-
omistajan kannattaa maksaa 
luomusertifioinnista vain, jos 
hän aikoo myydä luomuke-
ruutuotteita. 

Selvittäjämallia käy-
tettäessä kustannukset 
tulevat selvittäjän maksetta-
vaksi. Mikäli selvittäjänä toi-
mii jokin luonnontuotealan 
yritys, se myös maksaa luo-
muvalvontaan liittymisen ja 
siitä aiheutuvat kulut. Sel-
vittäjät voivat myydä keruu-
aluekarttoja. Yleensä karttoja 
ostavat yritykset, jotka tar-
vitsevat luomuraaka-aineita 
tuotanto-panoksikseen. Ja-
lostava yritys voi myös toi-
mia selvittäjänä. Yritykselle 
tuottoa tulee luomuna myy-
tävien tuotteiden korkeam-
man hinnan myötä.

Osaksi metsäkeskuk-
sen metsään.fi -palvelua on 
suunnitteilla metsäalueiden 
luomusitoumusten sähköi-
nen palvelu. Palvelu mah-

dollistaisi luonnontuotteiden 
poimijoille ja ostajille luomu-
keruukarttojen tulostami-
sen ja lataamisen sovellusten 
käyttöön. Tämä ei kuitenkaan 
poista vaatimusta luomuval-
vontaan liittymisestä, mikäli 
tuotteet halutaan markkinoi-
da luomuna.

Suomen metsistä suu-
rin osa voitaisiin liittää 
luomuvalvonnan piiriin, 
sillä metsänhoitotoimen-
piteistä kiellettyjä ovat 
vain juurikäävän torjun-
ta urealla, kemiallinen ve-
sakon- ja heinäntorjunta 
sekä mineraalityppilannoit-
teiden käyttö. Yksityismet-
sänomistajan näkökulmasta 
katsottuna helpointa luo-
muvalvontaan liittymisen 
kannalta olisi, että lähtökoh-
taisesti kaikki alueet kuu-
luisivat luomuun ja että 
vuosittain luomualueesta ra-
jattaisiin ulos ne alueet, joilla 
kiellettyjä tuotantopanoksia 
on käytetty.

Artikkelin pohjana on 
käytetty Luomusertifiointi 
yksityismetsänomistajan nä-
kökulmasta Annukka Hen-
tilän opinnäytetyötä, joka 
julkaistaan Theseuksessa 
(2019) ja Mervi Tiermaksen 
tuottamaa ohjeistusmateriaa-
lia metsien luomusertifioinnin 
toteuttamisesta, materiaali 
julkaistaan Oulun Maa- ja ko-
titalousnaisten verkkosivuil-
la. Lisäksi on käytetty Eviran 
ohjetta 18219/7 Luonnon-
mukainen tuotanto 1, Yleiset 
ja kasvintuotannon ehdot ja 
Metsäyhdistyksen julkaise-
maa artikkelia, Luonnollises-
ti luomua: Suomessa metsien 
luomusertifiointi ei vaikuta 
metsänhoitoon.
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Pellon metsitys

Seppo Tikkala
MetsäSanoma

Rehevimmät maapohjat eivät 
ole taimettuneet ollenkaan 
vaan alueella kasvaa vahva 
heinäkasvusto. Maaperä on 

Pari käytännön vinkkiä  
pellon istutuksen jälkihoitoon:
- Käytä jääkiekkomailaa heinäämiseen niin saat suoralla se-

lällä taimet avustaa heinikosta pois.
–  Jos ruiskutat heinikkoja. Ämpäri jossa on varsi suojaa tain-

ta myrkyltä, kun ruiskuttaa heinää. lasket ämpärin taimen 
päälle ja reppuruiskulla suhautat nopeaa taimen ympäri 
aineet, nostat ämpärin pois taimen päältä. Ruiskuttami-
seen vaaditaan sitten torjunta aine-kurssin suorittaminen. 

- Myyrien tuhoksi kannattaa suunnitella monipuolista puo-
lustusta.  

1.  Pöllöjen ja haukkojen pesintä pöntöt kannattaa laittaa is-
tutusalueen laitaan. 

2.  Istuttaessa voi käyttää myyräsuojaimia taimen juurella.
3.  pitää heinikot matalana niin myyrät viihtyy vähemmän.
-  Pitkään maatalouskäytössä ollut pellossa voi olla ravinne 

epätasapaino. Lääkkeeksi ravinnehäiriöön, joko boorilan-
noitus tai tuhkalannoitus maapohjaan.

- Harkitse tarkkaan istutettava puulaji. Valitaan mielellään 
nopeasti ylös ponnistava puulaji. (Koivu, kuusi tai mänty 
harkiten). Kannattaa suosia kotimaisia puulajeja.    

Pohjois-pohjanmaalla on runsaasti käy-
töstä poistunutta vanhaa peltomaata. 
Jolle ei käytännössä ole tehty mitään 
viljelyn lopettamisen jälkeen. Vuosien 
tai vuosikymmenten saatossa ojan reu-
noille on saattanut nousta hieskoivua tai 
muutama kuusi.

Hyvin onnistunut rauduskoivikko.

Pellonmetsitys onnistunut, kuusen istutus. Pellonmetsitys epäonnistunut, männyn istutus.

Kuuselle istutettu. Halla vei kuusen ja hieskoivu valtasi alaa.

isossa roolissa pellonmetsi-
tyksen onnistumisessa. Tur-
ve- vai kivennäismaa pelto, 
ravinteisuuden taso ja maa-
perän märkyys ratkaisevat 
maanmuokkauksen tarpeen. 

On hyvin todennäköis-
tä, että maaperässä on pit-

kän viljelyn seurauksena 
ravinne-epätasapaino. Täl-
löin asiaa pitää oikaista tuh-
kalannoituksella. 

Pellonmetsitystä kannat-
taa suunnitella jo ennen kuin 
lopettaa viljelyn. Viljely kier-
rolla on merkitystä. Mitä on 
viljelty viimeksi. Itse kan-
natan sitä ajatusta, että vii-
meinen kierto olisi viljalla. 
puinnin jälkeen pelto myr-
kytetään ja mätästetään. Tar-
peen tullen ojitus laitetaan 
samalla kuntoon.  Maan-
muokkauksen jälkeen istutus 
välittömästi, jotta taimi saa 
etumatkaa tarpeeksi. taimet 
merkitään istutuksen yhtey-
dessä kepeillä ja tarpeen vaa-
tiessa istutuksen yhteydessä 
laitetaan taimitassut maahan. 
Nykyään tassuissa on booria 
tai tuhkaa mikä edesauttaa 
taimen alkuajan kasvua. 

Kun taimet ovat maas-
sa, alkaa vähintään 5 vuoden 
kuntokuuri. Joka vuosi taimi-
kon omistaja pitää käydä var-
mistamassa taimien kunto ja 
heinäämässä , joko mekaani-
sesti perkaamalla tai kemial-

lisesti ruiskuttamalla. Aina 
mielellään kahdesti kesässä, 
keväällä ja syksyllä.  Kun pe-
rustyö on tehty kunnolla, tai-
met merkattu, istutus paikka 
oikein valittu ja maanmuok-
kaus riittävän järeästi tehty. 
Ei heinäämiseen pitäisi kulua 
paljon aikaa.

Paljon on tänä päivänä 
puhuttu hiilinieluista ja van-
hojen peltojen metsitys voisi 

olla osaratkaisu tähän ongel-
maan. Pellon metsittäminen 
voisi ilmasto takia kannat-
taa, jos ei metsätalous mie-
lessä. Metsitystä kannattaa 
harkita, jos omassa omis-
tuksessa on tällaisia alueita.  
Jokainen peltoheitto on yk-
silöllinen ja välttämättä mi-
kään yleisratkaisu ei riitä 
alueen metsittämiseen.  Val-
tion lopetettua pellonmetsi-

tys tuen pari vuotta sitten, 
sillä seurauksella, että taimi-
tarhat vähensivät koivunvil-
jelyä, menekin vähenemisen 
vuoksi. Jos jatkuva kasvatus 
lyö läpi, kuka tuottaa tarvit-
tavat taimet ja siemenet?  30 
vuoden päästä metsäalalla 
vallitsee kuitenkin eri trendi 
ja mietitään mistä siihen hä-
tään saadaan tarvittavat tai-
met?
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Suometsien hoito  
historiallisessa muutoksessa

Suomessa on viisi miljoonaa hehtaaria oji-
tettua turvemaata; vilkkaimmat uudisoji-
tusvuodet meillä koettiin viitisenkymmentä 
vuotta sitten. Mittava ojitusurakka – yli mil-
joonaa kilometriä metsäojaa – auttoi kasvat-
tamaan puustopääomaamme, mutta samal-
la se muutti merkittävästi maisemaamme.

Nykyisestä yli sadasta mil-
joonasta vuosittain kasva-
vasta puukuutiometristä 
noin neljännes kasvaa turve-
mailla. Tavoite saavutettiin 
ainakin osittain, mutta tur-
vemaiden vastuullinen hoi-
to kylläkin on osoittautunut 
ennakoitua vaikeammaksi 
tehtäväksi. 

Turvemaiden metsän-
hoidossa eletään nyt ehkä 
suurinta murrosta sit-
ten laajamittaisten ojitus-
ten. Lämpenevä ilmasto, 
tietoisuus haitallisten ve-
sistövaikutusten laajuudes-
ta ja turpeen vapauttamista 
kasvihuonekaasuista, sekä 
kansainväliset ilmasto- ja ve-
sisopimukset tulevat asetta-
maan ennennäkemättömiä 
paineita muutenkin kan-
nattavuuden kanssa pai-
niskelevalle turvemaiden 
metsähoidolle. Turvemaiden 
hoito näyttääkin ehkä jo kym-
menen vuoden kuluttua ko-
vin erilaiselta kuin nykyään. 
Kannattavan ja ympäristölli-
sesti vastuullisen turvemaan 
hoidon suunnitteluun tarvi-
taan entistä enemmän tut-
kimustietoa, ajantasaista 
paikkatietoa, säätietoja, mo-
derneja optimointi- ja si-
mulointimenetelmiä sekä 
aktiivista vesiensuojelua.

Kuivatus, nykyään kun-
nostusojitus, on turvemaan 
hoidon keskeisin työväline; 
usein se parantaa puuston 
kasvua, mutta aina huonon-

taa valumaveden laatua. 
Helpointa ja kannattavinta 
vesiensuojelua onkin kun-
nostusojituksen välttämi-
nen sellaisilla paikoilla, 
joissa puuston kasvun para-
nemista ei ole odotettavissa. 
Mutta mistä puuston mah-
dollinen kasvureaktio sitten 
johtuu? Viimeaikaisin tutki-
mustieto viittaa siihen, että 
kuivatus vaikuttaa kasvuun 
parantuneen ravinnetalou-
den kautta: kun pohjaveden-
pinta laskee, ilmanvaihto 
maassa paranee, turpeen 
hajoaminen kiihtyy ja ra-
vinteita vapautuu puuston 
käyttöön enemmän. Lisään-
tynyt ravinteiden tarjonta li-
sää puuston kasvua. Tällä on 
kaksi tärkeää käytännöllistä 
seurausta: 1) kunnostusoji-
tuksia voidaan mahdollisesti 
korvata esimerkiksi tuhka-
lannoituksella ja 2) kunnos-
tusojituksen tarve vähenee 
oleellisesti ilmaston lämpe-
nemisen myötä, koska li-
sääntynyt kesäaikainen 
haihdunta laskee merkittä-
västi pohjaveden pintaa il-
man ojitustakin. Kasvun 
turvaamiseksi saatetaan Ete-
lä-Suomessa joutua jopa tuk-
kimaan ojia, jotta vesi riittää 
kuivan kesän yli.  

Pohjaveden pinta on 
myös tärkein ojitetun suo-
metsän hiilitaseeseen vaikut-
tava tekijä: kun vedenpinta 
laskee hiilidioksidipääs-
töt kasvavat, mutta samalla 

metaanipäästöt pienenevät. 
Jo vuosien ajan ympäris-
tötietoinen kansainvälinen 
yhteisö on kiinnittänyt huo-
miota trooppisten kui-
vatettujen soiden ja mm. 
Ison-Britannian soiden hii-
lipäästöihin. On vain ajan 
kysymys, milloin myös Suo-
men ojitetut suot joutuvat 
kriittisen tarkastelun koh-
teeksi. Meillä on siis olta-
va monipuolinen käytännön 
keinovalikoima sekä moder-
ni, tutkimukseen perustuva 
suunnittelun työkalupakki 
valmiina, jotta voimme vas-
tata haasteeseen: On täysin 
mahdollista löytää kullekin 
metsikölle sellainen kuiva-
tuksen, lannoituksen ja kas-
vatusketjujen yhdistelmä, 
joilla kasvihuonekaasutase 
paranee, vesistöpäästöt py-
syvät hyväksyttävällä tasolla 
ja puuston kasvu turvataan. 
Onnella tämä ei kuiten-

Uudessa tutkimushankkeessa testataan biohiilen kykyä pidättää ravinteita valumavesistä. 

Rehevien korpien avohakkuu lisää ravinnekuormi-
tusta vesistöihin.

kaan tapahdu, vaan meidän 
kaikkien suometsien kanssa 
työskentelevien on kehitet-
tävä osaamistamme.   

Viime vuoden kuumin 
suometsäkeskustelu käytiin 
vanhojen syntien pitkistä 
varjoista: aiempien uudiso-
jitusten aiheuttama ravinne-
kuormitus näyttäisi jatkuvan 
vuosikymmeniä. Tällä on 
suuri merkitys koska meillä 
ojitettua suota on niin paljon. 
Toisaalta myös suuret pinta-
alat turvemaiden metsiä on 
tulossa päätehakkuuikään, 
ja hakkuut erityisesti rehe-
vissä korpimetsissä lisäävät 
merkittävästi typpi- ja fosfo-
rikuormitusta. Ratkaisuksi, 
tai ainakin ongelmaa helpot-
tamaan, on esitetty jatkuva-
peitteistä metsänkasvatusta 
ja entistä aktiivisempaa ve-
sienpuhdistusta. Jatkuva-
peitteisellä metsänhoidolla 
pyritään vähentämään kun-

nostusojituksen tarvetta, 
sekä uudistusvaiheeseen liit-
tyvää vesistökuormitus-
ta. Meneillään on useita 
tutkimushankkeita, joil-
la pyritään selvittämään 
jatkuvapeitteisen metsä-
kasvatuksen tapoja, joil-
la taloudelliset tavoitteet ja 
ympäristölliset reunaehdot 
voitaisiin täyttää. Myös ve-
sienpuhdistukseen kehite-
tään uudenlaisia menetelmiä. 
Helsingin yliopisto ja Itä-
Suomen yliopisto testaavat 
mm. biohiilestä rakennettu-
ja kierrätettäviä vedenpuh-
distimia, joilla voitaisiin 
poimia valumavedestä muu-
toin hankalasti pidätettäviä 
liukoisia ravinteita. Laajas-
sa tutkimusyhteistyössä 
Itä-Suomen yliopiston, Luon-

nonvarakeskuksen ja Hel-
singin yliopiston välillä on 
kehitetty myös Suosimu-
laattoria, jolla kuivatuksen 
kasvuvasteita, hiilitaseita ja 
ravinnekuormituksia voi-
daan arvioida päätöksente-
on tueksi.    

 
Ari Laurén,  
Apulaisprofessori,  
Itä-Suomen yliopisto, 
Metsätieteiden osasto  
(ari.lauren@uef.fi) 
&
Marjo Palviainen,  
Dosentti, Helsingin 
yliopisto, Metsätie-
teiden osasto (marjo.
palviainen@helsinki.fi)
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Ville Vähämäki

Metsänomistajana minua 
on huvittanut viimeaikai-
nen keskustelu metsistä 
ja hiilensidonnasta. Tus-
kin kukaan ostaa metsää 
ajatellen ostavansa hiili-
nielun? Hiilensidonta on 
vain suotuisa sivuvaiku-
tus, joka on suurimmil-
laan, kun kasvatusmetsän 
kasvu on nopeimmillaan. 
Käydään läpi tärkeim-
mät poliittiset toimenpi-
teet, jotta metsien kasvu 
muuntuu jatkossakin vau-
raudeksi ja hyvinvoinniksi 
Pohjois-Suomeen.

Puuston hiilensidon-
taa tarkastellaan usein vir-
heellisesti yhden metsikön 
tai Suomen metsien osal-
ta. Pitää tarkastella koko 
maapallon puiden sito-
maa hiilten määrää. Tämä 
koska ilmakehämme on 
yhteinen koko maapallol-
la. Myös metsäteollisuu-
den tuotteiden kysyntä on 
maailmanlaajuista ja kas-
vaa 200 miljardilla vuo-
teen 2030 mennessä.

Tästä huomiosta seuraa 
suoraan se, että jos Suomi 
vähentää hakkuita, mene-
vät metsäteollisuuden in-
vestoinnit ja työpaikat 
muihin maihin. Pahim-
massa tapauksessa siellä 
hakataan aukoksi sellaisia 
metsiä, jotka ovat moni-
muotoisempia kuin suo-
malaiset metsät.

Metsien hakkuumäärää 
tulee kasvattaa tasaisesti 
niin, että metsäteollisuu-
den uudet investoinnit ja 
uudet työpaikat turvataan. 
Samalla metsien hiiliva-
rasto kasvaa pitkällä aika-
välillä. Metsät kasvavatkin 
Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa kovalla vauh-
dilla hyvän metsänhoidon 
sekä metsien nuoren ikä-

rakenteen ansiosta. Tämä 
mahdollistaa alueellemme 
suunniteltujen uusien in-
vestointien vaatimat lisä-
hakkuut.

Perussuomalaisia lu-
kuun ottamatta kaikki 
muut eduskuntapuolueet 
sitoutuivat ilmastotyöryh-
män linjauksiin, joiden 
tavoite on kasvihuone-
päästöjen osalta hiilineut-
raalius 2030-luvulla ja 
hiilinegatiivisuus 2040-lu-
vulla. Käytännössä tämä 
tarkoittaa metsien hiili-
varaston kasvattamista. 
Tämä puolestaan uhkaa 
metsäteollisuuden inves-
tointien toteutumista ja 
metsänomistajan puun-
myyntituloa.

Parasta metsäpoli-
tiikkaa on hoitaa met-
siä hyvin, tällöin puuston 
määrä kasvaa entisestään 
ja se mahdollistaa Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun tehdasinvestointien 
toteutumisen. Metsän-
omistajia tulee kannustaa 
ja opastaa sekä taimikon-
hoitotöiden että ensihar-
vennusten oikea-aikaiseen 
suorittamiseen. Metsi-
en kasvua voidaan lisä-
tä lisäksi merkittävästi 
käyttämällä jalostettua 
siemenmateriaalia sekä 
suorittamalla metsien kas-
vatus- ja tuhkalannoi-
tuksia. Metsä tulee myös 
päätehakata oikeaan ai-
kaan. Kiertoaikoja ei tule 
pidentää, sillä pitkällä ai-
kavälillä tarkasteltuna se 
vähentää hiilensidontaa.

Metsissämme voidaan 
vaalia myös monimuotoi-
suutta, sillä metsäekosys-
teemin toiminnan kannalta 
tärkeitä ovat yleiset lajit. 
Esimerkiksi vähempiar-
voisia lehtipuita voidaan 
kasvattaa talousmetsiem-
me arvopuiden joukossa.

Metsä- ja  
ilmastopolitiikasta

Metsänviljelykauden 
avaus Muhoksella
Kevään istutukset 
Muhoksella aloitti 
Tapani Pöyry, jolla 
oli urakkana 6000 
kuusentaimen istu-
tus Muhoksen Kiik-
kukankaalla. Alueen 
hakattiin talvella 
2017-2018, äestettiin 
syksyllä 2018 ja nyt 
tänä keväänä oli sit-
ten taimien vuoro.

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma

Vaikka edellisestä istutus-
kokemuksesta oli kulunut jo 
20 vuotta niin työ sujui hy-
vin metsänhoitoyhdistys 
Oulu seudun metsäasian-
tuntijan Tapio Kylmäsen an-
tamien ohjeiden ja neuvojen 
jälkeen. Tärkeimpinä ohjei-
na oli istutuspaikan valinta, 
istutustiheyden seuranta ja 
huolehtiminen siitä että tai-
mipaakut pysyy kosteina.

Metsänomistajan leikki-
mieliseksi luonnehtimaan 
urakkaan meni aikaa koko-
naisuudessaan seitsemän 
päivää. Arvokkaana apu-
na istutuksessa Tapanilla oli 
Sirpa vaimo. 

- Itse urakasta jäi posi-
tiivinen maku, kuutta tun-
tia pitempää päivää ei tehty. 

Rinta rinnan vierekkäisiä 
vakoja vaimon kanssa kul-
jettiin, kahden vakallisen 
jälkeen istuttiin kannon no-
kassa, juotiin kahvit ja jutel-
tiin niitä näitä.

Ajan kohta oli varhainen 
kevät ja sää suosi istuttajia. 
Ilma oli vielä sopivan vii-
leä eikä syöpäläiset ollut vie-
lä haittona, sateitakin saatiin 
juuri sopivasti. 

- Käki kävi kukkumas-
sa useana päivänä ihan lähi-
puissa ja lintujen liverrystä 
kuului koko ajan, mikäs sii-
nä oli töitä tehdä.

Metsänomistajana eläk-
keellä oleva rakennusneu-
vos Tapani on ollut yli 25 
vuotta. 

- Olen kokenut vähän 
huonoa omaatuntoa koska 
palsta on jäänyt niin pitkän 
aikaa hoitamatta. 

Viime vuodet on kuiten-
kin tuoneet muutoksen tä-
hän asiaan. Tärkeimmät 
harvennukset on saatu nyt 
tehtyä ja jo kasvunsa lopet-
taneet alueet uudistushak-
kuiden myötä saatu taas 
kasvulinjalle. Kaiken kruu-
nuksi Tapani laittoi viime 
kesänä kuntoon 4,9 ha vart-
tunutta taimikoa. Tämän 
urakan Tapani koki kohtuul-
lisen haasteelliseksi, kaikilla 
vielä muistissa olevan heltei-
sen kesän johdosta. 

- Vichy vettä meni ja pal-
jon, taimikko oli sankaa ja 
sakeaa mutta sinnilä tein. 
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Metsärahastojen metsänomistus on nopeassa kasvussa
Vuosina 2013–2016 metsämaan omistus 
muuttui niin, että metsärahastojen omista-
ma metsäala lisääntyi nopeasti, yhteismet-
sien lukumäärä ja metsäala kasvoivat sekä 
kuolinpesät vähenivät. Luonnolliset hen-
kilöt yksin, yhdessä puolison kanssa sekä 
kuolinpesän ja verotusyhtymän kautta ovat 
Suomen suurin metsänomistajaryhmä. Niis-
sä vähintään kahden hehtaarin tilakokonai-
suuksilla oli vuoden 2016 lopussa omistajina 
yhteensä 620 000 henkilöä.

Yksityiset henkilöt omisti-
vat vuonna 2016 verohal-
linnon tietojen perusteella 
yhteensä kolme viidesosaa 
Suomen metsämaan pinta-
alasta. Erilaisessa yksin- tai 
perheomistuksessa olevia 
vähintään kahden hehtaa-
rin metsätilakokonaisuuksia 
oli yhteensä runsaat 344 000. 
Näillä keskikooltaan 30,5 
hehtaarin tiloilla oli yksityi-
siä metsänomistajia yhteen-
sä 620 000.

Yksityisten metsämaas-
ta omistettiin yksin tai puo-
lison kanssa 74 prosenttia, 
eli 252 000 metsätilakokonai-
suutta, ja verotusyhtymissä 
17 prosenttia, eli 54 000. Jos 

JÄSENETUHINTAAN
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tilastoidun alan vähäinen li-
sääntyminen otetaan huomi-
oon, niin yksin tai puolison 
kanssa omistus on säilynyt 
ennallaan ja verotusyhtymi-
en ala on kasvanut hieman.

Kuolinpesien lukumää-
rä ja metsämaan ala ovat vä-
hentyneet edelleen. Vuoden 
2016 lopussa vähintään kak-
si hehtaaria omistavien kuo-
linpesien lukumäärä oli 39 
000 ja niiden osuus yksityis-
ten metsämaasta yhdeksän 
prosenttia.

– Metsänomistajat ovat 
keskimäärin melko iäkkäi-
tä ja noin neljällä prosen-
tilla yksin tai puolisoiden 
yhdessä omistamista metsä-

tilakokonaisuuksista toinen 
metsää omistavista puoli-
soista on kuollut. Verotus-
yhtymistä noin viidesosassa 
on vähintään yksi edesmen-
nyt osakas. Tällaisten tapa-
usten pinta-alat ja määrät 
ovat kuitenkin laskeneet 
selvästi vuosina 2013–2016, 
toteaa yliaktuaari Jukka Tor-
velainen Luonnonvarakes-
kuksesta (Luke).

Metsärahastot laajenta-
neet nopeasti metsän-
omistustaan
Muut kuin yksityiset hen-
kilöt omistivat vuonna 2016 
yhteensä kaksi viidesosaa 
metsämaasta. Tässä ryh-
mässä selvästi suurin met-
sänomistaja oli valtio, ja 
seuraavina suuruusjärjes-
tyksessä osakeyhtiöt, yhteis-
metsät, kunnat ja kirkko.

Viime vuosina metsära-
hastojen laajentuminen on 
muuttanut eniten metsän-
omistusta. Suuri osa niiden 
vuosina 2013–2016 hankki-
mista metsistä on ollut pe-
räisin osakeyhtiöiltä, joiden 
metsä on vähentynyt. Tänä 
aikana metsärahastojen vä-
hintään puoliksi omistamien 
metsätilakokonaisuuksien 

metsämaan ala kymmenker-
taistui 26 000 hehtaarista yli 
260 000 hehtaariin.

– Verohallinnon aineis-
tossa ja varsinaisessa tilas-
tossa metsärahastot eivät ole 
erillinen omistajaryhmä, sillä 
niiden metsänomistus toteu-
tuu neljän eri oikeusmuodon 
kautta: osakeyhtiöt, kom-
mandiittiyhtiöt, erikoissijoi-
tusrahastot ja yhteismetsät. 
Selvitimme kuitenkin erik-
seen metsärahastojen luku-
määrän ja niiden omistaman 
metsäalan. Metsärahastot 
ovat hyvin erilaisia ja ne voi-
vat omistaa varsinaisia met-
sää omistavia yhteisöjä joko 
kokonaan tai vain osittain, 
selventää tutkija Jussi Lep-
pänen Luonnonvarakeskuk-
sesta (Luke).

Toinen jo pitkään kasva-
nut metsänomistajaryhmä 
on yhteismetsät. Vuosina 
2013–2016 niiden lukumää-
rä on kasvanut 94 yhteismet-
sällä ja metsämaan ala lähes 

dollisuuksia verohallinnon 
yksikköaineistojen saami-
seen ja laskentaan sekä esi-
merkiksi metsärahastojen 
erillistarkasteluun, toteaa 
aineiston käsittelystä vas-
tannut tutkija Vilja Koski 
Luonnonvarakeskuksesta 
(Luke).

Tilaston taustaa
Tilastossa tarkastellaan jo-
kaisen omistajan, omistaja-
ryhmän tai oikeushenkilön 
metsänomistusta joko met-
sätilakokonaisuuksina tai 
metsälöinä. Metsätilako-
konaisuuksissa tarkastelu 
perustuu omistajan kotipaik-
kaan, ja kunkin omistajan 
koko Suomen omistukset ti-
lastoidaan niiden sijainti-
paikasta riippumatta hänen 
kotimaakuntaansa. Käyte-
tyt omistajaluokitukset ja 
muut perusteet on selitetty 
yksityiskohtaisesti tilaston 
kotisivulta löytyvässä laa-
tuselosteessa. 

Lisätietoja: 
Tutkija Jussi Leppänen, 
Luke, puh. 029 532 5444, 
jussi.leppanen@luke.fi

54 000 hehtaarilla. Osa kas-
vusta on aiheutunut yhteis-
metsämuodossa toimivista 
metsärahastoista. Suurin osa 
uusista yhteismetsistä on 
kuitenkin suhteellisen pie-
niä, joten ala on kasvanut 
selvästi lukumäärää vähem-
män.

Kokonaan uusi tapa 
tilaston laadinnassa
Metsämaan omistus -tilas-
to on aikaisempaa huomat-
tavasti tarkempi ja se on nyt 
rakennettu maakuntajaol-
le, metsätalouden organisaa-
tioista ja niiden aluejaoista 
riippumattomaksi.  

– Kun metsäkeskusalu-
eita ei enää ole ja metsän-
hoitomaksun periminen 
metsänhoitoyhdistyksil-
le päättyi, jouduimme miet-
timään uudelleen koko 
tilaston tekotavan. Luken 
muuttuminen tilastoviran-
omaiseksi toi uusia mah-

Metsärahastojen metsätilakokonaisuuksien lu-
kumäärä ja metsämaan ala 2013–2016

Metsärahastojen 2013 2014 2015 2016
- Metsätilakoko- 
  naisuudet, kpl 6 9 15 19
- Metsämaa, ha 26 035 41 164 194 591 260 390
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Maisema, mitä se on?
Mitä ajattelemme 
kuullessamme sa-
nan maisema? Mitä 
odotamme maise-
malta? Aloin kerran 
miettimään tätä, kun 
kävimme tuttavie-
ni kanssa retkellä. 
Paikka oli upea, rak-
kakivikkoinen rotko-
laakso, jossa oli aivan 
erityinen paikan hen-
ki. Kaunis kaukomai-
sema siintyi vain kor-
keimmalta kohdalta.

Anna Taskila
MetsäSanoma

Itse olin haltioitunut paikan 
tunnelmasta, hehkuvasta rus-
kasta ja kirpeästä syyssäästä 
ja tummana hohtavista kivis-
tä. Kaksi tuttavaani olivat pet-
tyneitä. Tuumasivat, että eipä 
oikein näytä miltään. Olin ih-
meissäni. Eikö luonto itses-
sään jo näytä joltain? 

Ihmiset yleensä ajattele-
vat, että maisema ja luonto 
tulee kokea jossain paikas-
sa, jonka joku toinen on mää-
ritellyt kauniiksi paikaksi, 
esimerkiksi lapin tunturialu-
eet ja Kolin maisema. Pidän 
toki itsekin näistä maisemis-

ta, mutta olen oppinut naut-
timaan luonnosta siellä missä 
sitä on helposti tarjolla; lä-
himetsissä, lenkkipoluilla ja 
puistoissa. Olen huomannut, 
että useimmat ihmiset pitävät 
lähimetsiä itsestään selvyyte-
nä ja eivät ajattele, että niistä 
voisi löytää huikaisevia luon-
toelämyksiä.

Suomessa vuodenajat an-
tavat mahtavan mahdollisuu-
den seurata lähimaiseman 
muuttumista tyystin toiseksi. 
Kesäisen metsän tunnelma: 
helteinen väräjävä ilma, au-
ringon tanssi lehdillä, vienon 
tuulenhenkäyksen myötä ka-
hisevat lehdet. Aamuisen 
metsän huumaavat tuoksut 
ja äänimaisema linnunlau-

luineen. Kasvit, havuneulas-
ten pehmeä matto jalkojen 
alla, muurahaispesän kuhina, 
paarmojen pörinä ja sääski-
en ininä ovat tuttuja metsissä 
kulkeville. Tai syksyisen met-
sän kosteus, märän mullan 
tuoksu ja uskomaton värikyl-
läisyys, joka tuo maisemaan 
uutta ulottuvuutta ja hui-
kaisevaa kauneutta. Ja talvi-
sen metsän kuulas kirkkaus. 
Poskipäitä kipristävä pakka-
nen, vartalon höyryävä läm-
pö hiihdon jäljiltä. Kuuma 
kaakao ja ruisleipä. Uskoma-
ton värimaisema, sitä ei moni 
tajua kuinka paljon kaamos-
aikana maailmassa on vä-
riä. Lumen peittämät metsät 
ja maat tarjoavat mahtavia 
maisemia. Talvi antaa mah-
dollisuuden toisenlaiseen 
perspektiiviin. Lähdenkin sil-
loin pois metsistä ja menen 
hiihtelemään soille ja ihaste-
len niiltä aukeavaa erilaista 
maisemaa. Ja kevät. Tuo uut-
ta toivoa antava ja hartaas-
ti odotettu vuodenaika. Mikä 
onkaan mahtavampaa, kun 
talvisten hiljaisten hiihtelyi-
den jälkeen havahdut siihen, 
että linnut ovat taas alkaneet 
laulaa. Siitä tietää kevään al-
kaneen.

Pidän työssäni siitä, että 
saan huomioida maisemaa 
jatkuvasti. Olen aina pitä-
nyt tärkeänä, että hakkuut 
tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan sopeuttaa maastoon ja 
maisemaan. Yleensä maan-
omistajakin pitävät tästä aja-
tuksesta. Erilaiset kunnan ja 
kaupungin tilaamat maise-
mahakkuusuunnitelmat ja 

puistometsien hoitosuunni-
telmat ovat mielenkiintoisia 
tehdä. Lähimetsät vaikut-
tavat merkittävästi ihmis-
ten asumisviihtyvyyteen ja 
niiden hakkuut tulee suun-
nitella tarkoin. Itsekin olen 
aina valinnut asuinpaikkani 
sen perusteella, miten lähellä 
metsää se sijaitsee.

Rakastan metsää kaikki-
na vuodenaikoina. Metsä on 
ainut paikka, jossa tunnen 
kuinka huolet ja vaivat läh-
tevät valumaan päälaeltani 
niskasta selkärankaa pitkin 
kantapäihin ja imeytyvät sit-
ten maahan. Kuinka poskieni 
iho pörhistyy ja keuhkoni laa-
jenevat. Korvani kuulevat tar-
kemmin ja hajuaistini kerää 
pienimmätkin metsäntuok-
sut. Minun on aina kaikilla 
reissuillanikin päästävä met-
sään. Jos en pääse metsään, 
kiipeän korkealle paikalle 
katselemaan kaukaisuudes-
sa siintäviä puita. Oma käsi-
tykseni maisemasta perustuu 
varhaisiin muistoihini, kun 
taiteilijaäitini matkassa kul-
jin sopivia maalauskohtei-
ta etsimässä. Lukemattomat 
tunnit kuuntelin äidin po-
rinoita kaukomaisemasta 
ja lähimaisemasta ja värien 
muuttumisesta mitä kauem-
paa maisema näkyy. Olen 
pyrkinyt siirtämään luon-
tosuhdettani myös lapsil-
leni. Olemmekin yhdessä 
kokeneet huikaisevia elä-
myksiä ihan tavallisessa 
talousmetsässä tai mielettö-
mien maisemien mykistämä-
nä Kebnekaisen huipulla.
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Ei väkisellä 
siemenpuuasentoja

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Valitettavasti turvemaiden 
tuulenkaatojen korjuu ei on-
nistu, kun vettäkin on tul-
lut turhan paljon.  Varsinkin 
Kuivaniemellä ja muualla-
kin on pistänyt silmään il-
miö, jossa soistuneille maille 
hakataan siemenpuuasento-
ja. Se on virhe. Niin ei pidä 
tehdä. Syitä on monia. Ha-
vupuille ei ole muodostu-
nut paalu- eli napajuurta, 
mikä on tärkeää pystyssä 
pysymisen takia. Ne kaatu-
vat jossain myrskyssä hyvin 
todennäköisesti. On parem-
pi hakata nekin puut kerral-
la avohakkuussa ja kylvää 
alue metsä-äkeellä, jolloin 
koko viljelyn kustannus jää 
alle 500 euron ja metsänuu-
distuminen nopeutuu mo-
nilla vuosilla.  Siemenpuilla 
uudistuminen on muuten-
kin epävarmaa. Siemenpui-
den (15 m3/ha) hinta on 
noin 600 euroa, joista yleen-
sä vain osa saadaan korjuus-
sa talteen. Harvakseltaan 
kaatuneiden puiden koh-
dalla puut saattavat jää-
dä kokonaan metsään. Jos 
joku metsänostaja mainos-
taa luontaista uudistamista 
halvaksi tulee hänen käy-
dä puhuttelussa mhy:n toi-
mistolla. Mhy ei ainakaan 
Kuivaniemen tapauksis-
sa ole syyllistynyt em. huo-
noihin menetelmiin. On eri 
asia uudistaa karuja maita. 
Sinne sopii siemenpuuasen-
to paremmin kuin viljely, 
koska on kuivia vuosia, jol-

Perjantaina 31. toukokuuta oli alueellamme kohtalainen myrsky, joka 
kaatoi puita jopa kymmenentuhatta kuutiota tai enemmänkin. Vas-
taharvennetut metsiköt ainakin Iissä olivat vaaravyöhykkeessä. Tuu-
lenkaatosavotat työllistävät motoja, koska käsin niiden hakkaaminen 
helteellä ja metsänviljelyaikana ei onnistu kuin vain ajatuksissa. Läm-
pimänä aikana tukit pilaantuvat äkkiä, joten korjuulla on kiire.

Harvennusleimikoilla kysyntää

Metsätuhojen uhka on todellinen
Luonnonvarakeskus Luken tuoreen suhdannepäivityksen mu-
kaan maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden 
lisääntyminen vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. 
Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan Luke ennakoi laskevan 
neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta. Sellun hinta 
säilyy laskusta huolimatta kuitenkin edelleen korkeana.

Toteutuneiden kapasi-
teettilisäysten myötä met-
säteollisuustuotteiden 
tuotantomäärät ja puun 
käyttö Suomessa ovat tois-
taiseksi vakaantuneet. 
Puuvarastojen purkamis-
ten ja raakapuun kasva-
van tuonnin myötä Luke 
arvioi teollisuuspuun hak-
kuiden vähenevän tänä 
vuonna viisi prosenttia 65 
miljoonaan kuutiometriin. 
Sahatavaran heikkenevät 
vientihinnat heijastuvat ha-
vutukkien kantohintoihin, 
joiden Luke ennustaa ale-
nevan 6–7 prosenttia vuo-
desta 2018.

Kotimaan puumark-
kinakehitys on kesäkuun 
alkupuolella jatkunut 
muuttumattomana. Met-
sänhoitoyhdistysten arvi-
on mukaan tällä hetkellä 
parhaiten kysyntää on ke-
säkorjuuseen soveltuvil-
le harvennusleimikoille. 
Heikko sahatavaran mark-
kinatilanne on heijastunut 
tukin kysyntään. Puu-

kauppamäärät supistuvat 
edelleen, ja kesäkuun al-
kuun mennessä yksityis-
metsistä oli ostettu puuta 
16 prosenttia viime vuo-
den vastaavaa ajankohtaa 
vähemmän. Havutukkien 
viime syksynä alkanut hin-
nanlasku jatkuu edelleen. 
Puuta on alkuvuonna yk-
sityismetsistä kokonaisuu-
tena korjattu viime vuoden 
tahtiin. Puun tuonti on 
edelleen kasvanut, sa-
moin kuin raakapuun 
vienti, jolla on onnistuttu 
paikkaamaan kotimaan su-
pistunutta kysyntää. 

Puumarkkinatilanteessa 
on vaihtelua maan eri osi-
en ja ostajien välillä. Met-
sänomistajien on järkevää 
tarkistaa puukauppatilan-
ne oman alueen metsän-
hoitoyhdistyksestä. Sieltä 
löytyy kaikissa puumark-
kinatilanteissa tarkin hin-
ta- ja määrätieto. Erilaiset 
puukauppaan liittyvät lisät 
sekä kirjavat puutavarala-
jien hinnoittelukäytännöt 

ovat hyvin yleisiä, mikä 
heikentää julkisten hintati-
lastojen hyödynnettävyyt-
tä. 

Puukaupan onnistumi-
sen takaavat kilpailutus ja 
katkonnan valvonta. Nämä 
molemmat hoituvat luonte-
vasti antamalla puukaupan 
teosta valtakirja metsänhoi-
toyhdistykselle. Taitavalla 
katkonnalla myös harven-
nuksista saadaan runsaasti 
tukkia. Puukaupan mitta-
usasiakirjoilla on voitava 
todentaa, että puukaup-
pasopimuksessa sovitut 
ehdot toteutuvat. Epäsel-
vissä katkontatapauksissa 
kannattaa hyödyntää met-
sänhoitoyhdistyksen asian-
tuntemusta ja tarvittaessa 
pyytää virallisen mittaajan 
lausunto. Lisäksi hyvään 
kauppatapaan kuuluu, että 
hakkuista asianmukaisesti 
ilmoitetaan etukäteen val-
takirjan haltijalle tai met-
sänomistajalle.

Viime viikot ovat olleet 
poikkeuksellisen lämpimiä 
koko maassa. Helteiden 
kääntöpuolena erilaisten 
metsätuhojen uhka, niin 
hyönteis- kuin myrskytu-
hojen riski on merkittäväs-
ti kasvanut. Varttuneita 
kuusikoita kannattaakin 
tarkkailla erityisellä huo-
lella. Lisäksi mäntypis-
tiäistuhoista on jo tullut 
havaintoja. Kuorellinen ha-
vupuutavara on kuljetetta-
va pois hakkuupaikoilta ja 
tienvarsien välivarastoista 
metsätuholain määräaikoi-
hin mennessä.

Hyönteistuhojen osalta 

paras varautumiskeino on 
oikea-aikainen metsänhoi-
to. Hakkuut tulee suorittaa 
ajallaan, sillä yli-ikäisten 
tai riukuuntuneiden met-
sien vastustuskyky tuhoja 
vastaan on aina heikom-
pi. Myrskytuhoja vastaan 
paras varautumiskeino on 
kattavan metsävakuutuk-
sen hankkiminen. 

Kevät ja alkukesä on 
otollinen aika taimikoi-
den varhaishoidon ja nuo-
ren metsän hoitotöiden 
tekemiseen. Puun myyn-
tisuunnitelmien laadin-
nan ohessa kannattaakin 
tarkistaa myös taimikoi-

den hoitotarve. Lisäpork-
kanana taimikonhoitoon 
ja nuoren metsänhoitoon 
on runsaasti Kemera-ra-
haa käytettävissä. Met-
säteihin kannattaa myös 
investoida pitkäjänteisesti. 
Metsänhoitoyhdistyksistä 
löytyy apua edellä mainit-
tujen töiden suunnitteluun 
ja toteutukseen ja myös Ke-
mera-tuen hakemiseen.

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

Oikea-aikainen  
metsänhoito vähentää riskiä

Puolukkatyypin kangas tien lähellä on hyvä siemenpuukohde, joka voidaan muo-
kata vaikka kantokoukulla, jolloin juuristo ei vahingoitu.

Jäkäläkankaan ainoa oikea uudistamistapa on luon-
tainen joko siemenpuilla tai kaistalehakkuulla ja eh-
dottomasti ilman muokkausta.

Myrskyn kaatamia sie-
menpuita Kuivaniemellä. 

loin siemenet eivät idä ja sie-
menpuut tuottavat siementä 
joka vuosi sen verran, että 
alue taimettuu pikkuhiljaa. 
Toki myös tien lähellä oleva 
puolukkatyypin kangas, jos-
ta löytyy hyvät siemenpuut, 
voi taimettua jo ensimmäise-
nä kesänä. Se on vähän tuu-
rista kiinni. 

Männyn juuristossa on 
vaaka- ja pystysuora osa. 
Vaakasuora osa seuraa 
maanpinnanmuotoja. Pys-
tysuora osa muodostuu 
yhdestä paalujuuresta 
tai useammasta vahvem-
masta pystysuorasta juu-
resta. Paalujuuri esiintyy 
hiekkamailla. Harvemmin 
moreenimailla. Soistuneil-
la  ja turvemailla se puut-
tuu kokonaan. Karummilla 
mailla juuristo ulottuu laa-
jemmalle. Oikea-aikainen 
harvennushakkuu antaa ha-
vupuille mahdollisuuden 

vahvistaa juuristoaan tuul-
ta vastaan. Liian myöhäinen 
harvennus on alkuvaiheessa 
arka tuulituhoille. 
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     Kuin kissa tuo 
saalistamansa hiiret palkinnoksi 

kotitalon oven eteen, 
Niko on tuonut 

palkintomitalit kotiin…

”

Urheiluagentti

LÖIKÖ MÖRKÖ SISÄÄN?
Maanantai alkuyö, 27. toukokuuta klo 1:05 
puhelin soi. Vastaan puheluun, luurin toisel-
la puolen on nuori herra Bratislavasta, joka 
kysyy ensin. – Katoitko pelin? Mitäpä siihen 
muuta sanoa kuin katsoin ja onnittelut tääl-
tä kotisohvalta. – Aivan huikeet tunnelmat 
täällä. Joo, nyt pittää lopettaa… Kaverit kut-
suu…

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Siinä oli pojan ensimmäi-
nen soitto kisojen aikana. 
Pelaaja nro. 70 Niko Mik-
kola. Perinteinen pelinume-
ro 7 oli vaihtunut Oliwer 
Kaskelle, joka oli leiriryh-
mässä jo alkutaipaleella. 
Kultamitali, raskas sellai-
nen roikkuu kaulassa, lei-
jonapaita vielä päällä.

 Keskittymistä ja pelaa-
mista 2,5 viikkoa, ja ei pu-
heluita. Vain pari lyhyttä 
viestiä. Siinä kaikki. Jouk-
kue keskittyi tekemiinsä, ja 
jätti kommentit ja lehdistön 
ennakkoarvailut joukkueen 
tasosta lukematta. Olihan 
kyseessä kautta historian 
huonoin MM kisajoukkue 
suomalaisen median kir-
joittamana. Ns. asiantunti-
jaryhmät eli toimittajat eri 
lehdistöissä lynkkasi jouk-
kueen jo ensi metrille. Sii-
hen samaan journalistien 
ansaa meni moni ”takarivin 
taavi” ja kadun tallaaja, jää-
kiekkoasiantuntijat. Mut-
ta joukkue uskoi itseensä ja 
teki mahdottomasta mah-
dollisen. Ja sitten alkoi jäl-
kipyykki sanoin; minähän 
sanoin, minähän meinasin 
jo sanoa jne.

Muuta niin kävi. Maa-
ilman mestaruus tuli kol-
matta kertaa kahdeksan 
vuoden tauon jälkeen.

Palataan aikaan Niko 
Mikkolan nuoruuteen. Pi-
kaisesti kerrottuna mistä tä-
hän on tultu. 

Mikä oli parasta kisojen aikana?
- Varmaan olla joukkueen mukana, yhdessä, 
porukalla, pelit erityisesti ja loppu tulemana 
maailmanmestaruus.

Oliko tämä paras joukkue,  
missä pelannut?
- No varmaan, paras joukkue, missä pelannut 
ja erityisesti pelihenki oli hyvä. Me pelattiin 
joukkueena hyvä turnaus.

Uskoitko itse ennen kisoja,  
että tällä ryhmällä otetaan  
mestaruus?
- No en varmaan rehellisesti sanottuna us-
konut, kun lähdin jenkeistä St Louisista koh-
ti Suomea. Mutta kun pelattiin ennen kisoja 
EHT turnaus Tsekeissä, ja voitettiin Venäjä, 
Tsekki ja tiukka peli Ruotsia vastaa, niin sil-
loin alkoi tulla tunne, että voimme voittaa ke-
net tahansa. Ei voitto voi olla nimistä kiinni.

Minkä neuvon antaisit tuleville  
kiekkoharrastuksen junioreille?
- No uskoo omaan juttuun, uskoo vaikka vä-
lillä ei helpolta tunnu. Tekee omaa työtä kiek-
koilun eteen, niin kaikki on mahdollista.

Niinpä niin…
Jollain tavalla sitä on onnellinen lasten onnis-
tumisen puolesta. Jääkiekossa ja toki myös 
muissakin lajeissa sitä on kuskattu, kustan-
nettu ja kannustettu. Ja matka jatkuu…

Haastattelussa Niko Mikkola

Kaksivuotiaana  
ensimmäiset visparit 
jalkaan
Purontien maisemissa Niko 
syntyi vuonna 1996 huh-
tikuussa. Perinteisten Kii-
minkijoen tulvien aikaan. 
Isokokoinen pojan vonka-
le kasvoi ja varttui Kieloran-
nan maisemissa Juuanjoen 
rannalla. Kaksivuotiaana 
hän otti ensimmäiset luiste-
lupotkut kotipihan pienel-
lä jääkiekkoareenalla, jota 
määräsi lähinnä isosisko 
Nina. Ikää kertyi, ja peliaree-
na jäädytettiin joen rantaan, 
johon rakennettiin rantasau-
na. Pikkuhiljaa areena kävi 
pieneksi ja iltaisin lähdin po-
jan kanssa lukion kaukalolle 
ja pesiskentän jäälle luiste-
lemaan ja kiekko mukaan. 
Neljävuotiaana Niko halusi 
käydä Kiimingin kiekkopoi-
kien luistelukoulussa ko-
keilemassa. Siellä käytiin ja 
sinne tielle jäätiin, tavallaan 
molemmat ja koko perhe. 
Jäälin pelimaisemissa kertyi 
kuusi vuotta, mutta siteen 
tuli vastaan se tilanne, että 
on siirryttävä suurempiin 
ympyröihin. 

Matka jatkui F-juniorina 
Oulun Kärppiin. Harjoituk-
set ja pelimäärät kasvoivat. 
Välillä kehitys meni eteen-
päin, välillä ei. C- junio-
ri iässä Kärpillä oli nimekäs 
joukkue, mutta metallia ei ri-
pustettu kaulaa. Oli muutos-
ten aika. Viisi vuotta vierähti 
Kärpissä. Jostain pitää saada 
uuta virtaa ja hoitaa koulu 

samalla. Katseet suunnattiin 
Kuopioon, jossa oli jääkiek-
koa pelaavia junnuja urhei-
lulukiossa ja jääkiekkoseura 
Kalpa. Matka pois kotoa Kii-
mingistä alkoi 15-kesäisen 
savolaiseen Kuopin kaupun-
kiin ja Klassikan urheilulu-
kioon.

Ensimmäinen  
juniorimitali  
B- junnuissa
Niko pelasi vuotta vanhem-
missa Kalpan B- junioreis-
sa jossa otti Kasper Kapasen 
jatkoaikamaalilla ensimmäi-
sen virallisen junnumita-
lin jääkiekossa. Seuraavana 
vuonna tuli jatkoa A- junio-
reissa samaa metallia, jatkoa 
seurasi  mestiksen prons-
si Kajaanin Hokissa ja 2016 
nuorten maailmanmesta-
ruus  Suomessa Jukka Jalo-
sen komennuksessa.

Ensimmäinen liigamita-
li, hopea sellainen tuli Kal-
pan edustuksen mukana 
2017, Niko pelatessa kolmat-
ta vuottaan Kalpan edus-
tuksen pelaajasopimuksella. 
Tämän sopimuksen päätyt-
tyä matka jatkui Tampereel-
le ja Tapparaan.

Tapparassa hopeaa, 
Kärpät vei kullan
Tappara kausi lähti hieman 
myöhemmin kauteen, koska 
NHL seura St Louis Blues, 
joka varasi Niko vuonna 
2015, piti pelaajaa NHL  har-
joitusleirillä leirin loppuun 
asti. Kausi meni perusrutii-
nein, varsinaista pommia ei 
tullut ja Tappara jäi hopeal-
le. Mutta keväällä Niko sol-
mi kaksivuotisen ja kahden 
suunnan sopimuksen  NHL  
seuran kanssa. Odotetta-
vissa oli, että ensimmäinen 
kausi pelataan AHL:n puo-
lella. Ja näin kävikin. Huh-
tikuussa, kun San Antonin 
pelit oli pelattu, kutsu tuli 
taas St Louisiin harjoitusryh-
mää. Stanley Cup pelit olivat 

menossa.
Jere Lehtisen soitto ja so-

pimukset seuran kanssa, an-
toivat mahdollisuuden tulla 
pelaamaan Eurooppaan MM 
kisoja. 

– Mä vissiin tuun Suo-
meen ja meen majun 
mukaan Tsekkien EHT tur-
naukseen. 

Niin tuli Niko Ouluun 
ja seuraavana päivänä läh-
ti maajoukkueen matkaa. 
Turnaus ohi ja pyörähdys 
Oulussa ja matka kohti Slo-
vakiaa alkoi. Ja kaikki muu 
on historiaa…

P.S. Vastasin Iltasano-
mien nettikysymyksen 
kisojen aikana Rodok-
sen lämmössä, jos-
sa kysyttiin, voittaako 
Suomi maailmanmes-
taruuden; KYLLÄ. Kyllä 
vastauksien osuus oli 
viidesosa. Olin vähem-
mistössä. Ei onneksi 
tarvitse olla jälkiviisas, 
tosin mitaliin uskoin, 
prossiin sellaiseen, 
voitto oli jo jonkinlai-
nen haave...
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Huippu-urheilussa on vähissä lajit
Joissa Suomelta voi vaatia säännöllistä joka-
vuotista menestystä usealla tasolla

Päävalmentajakin piti mes-
taruutta mahdollisena vain, 
jos MM-joukkueen runko 
päästään kokoamaan Suo-
men parhaista NHL-pe-
laajista, kirjoittaa Pekka 
Holopainen. 

Slovakiassa näh-
tiin keväisinä viikkoina 
sykähdyttäviä, tietyt läh-
tökohdat huomioiden jopa 
ällistyttäviä suomalaisen 
joukkueurheilemisen ja val-
mentamisen taidonnäyttei-
tä.

Kuudesta eri sarjas-
ta ja viidestä maasta koot-
tu joukkue voi hyvinkin 
yltää jääkiekon MM-finaa-
liin, mutta epätodennäköi-
syyskerroin nousee, jos yksi 
näistä sarjoista ei ole NHL.

Lauantain toisessa väli-
erässä kaikki tilastot olivat 
jo Suomea vastaan. Leijonat 
ei koskaan ollut voittanut 
aikuisten tai alle 20-vuoti-
aiden arvoturnausfinaalissa 
Kanadaa tai Tshekkiä.

Muut suuret eli Venäjä, 
Ruotsi ja USA oli kaadet-
tu. Tämä tilasto rymisi ku-
moon sunnuntai-iltana.

Mestarioperaatio 
Päävalmentaja Jukka Jalo-
sen operointi kisoissa oli 
kaikilla tavoilla mestaril-
lista, myös silmänkääntö-
temppujen osastolla.

Jukka Jalonen on Leijonien päävalmentaja. (KUVA: 
RONI REKOMAA) 

Joukkueensa mentaali-
set renkaat pinkeiksi useilla 
taitavilla peliliikkeillä pum-
pannut Jalonen sai kisojen 
loppuvaiheessa Leijonien 
miljoonayleisöt lähestul-
koon ajattelemaan nyt näh-
dyn tapahtuneen tietystä 
syystä. Siitä, että NHL:stä 
ei saatu mukaan kuin kaksi 
siinä liigassa vielä rajatapa-
ukseksi laskettavaa pelaa-
jaa.

Yle Urheilun verkkosi-
vuilla julkaistiin tammi-
kuun puolivälissä Jalosen 
pitkä haastattelu, jossa pää-
valmentaja piti mestaruutta 
mahdollisena vain, jos MM-
joukkueen runko päästään 
kokoamaan Suomen par-
haista NHL-pelaajista. Eu-
roopassa pelaavilla miehillä 
Jalonen katsoi mestaruuden 
voittamisen vaikeaksi.

Tässä vaiheessa ei vie-
lä tiedetty, millainen suma 
sekä Pohjois-Amerikan että 
Euroopankin kiekkovaliois-
ta ei eri syistä tullut kisa-
joukkueeseen mukaan.

Kun Jalonen sekä sensaa-
tiomaisen Ruotsi- että vielä 
kovemman Venäjä-voiton 
jälkeen jo piti tapahtunutta 
lähinnä prosessinsa johdon-
mukaisena lopputulemana, 
puheita pitää kuitenkin pei-
lata myös tuohon tammi-
kuun haastatteluun. Kyllä 
tämä MM-kulta yllätti myös 

itsensä päävalmentajan.

Hämmentävä ote 
Kisojen ennakkosuosikis-
ta Venäjästä Suomen ote on 
hämmentävä. Olympiaväli-
erä 2006, MM-välierät 2007, 
2011 ja 2019 ja olympiapuo-
livälierä 2014 ovat Leijonille 
puhdas voittosarja maalein 
13–2.

Vaikka päävalmenta-
ja viimeistään nyt todisti, 
että kuumassa opinsaunas-
sa viikkoja kylpenyt SM-lii-
gapelaaja voi lyödä laudalta 
joukkueeseen viime tingas-
sa saapuvan NHL-miehen, 
tämän kevään tilanne ei voi 
muodostua Leijonissa vaki-
oksi.

Jalonenhan peräänkuu-
lutti tammikuussa parhaita 
NHL-pelaajia tarpeeseensa, 
mutta tilannekuvan kevään 
mittaan kirkastuttua hän 
teki välttämättömyydes-

tä hyveen ja osti näin jouk-
kueeltaan sekä pelillisen 
että henkisen sitoutumi-
sen todennäköisesti pitkään 
kestävät Suomen ennätys-
lukemat.

Tämä kevät ei tarkoita, 
että Jääkiekkoliiton ei joka 
kausi pitäisi tehdä kaikkea 
mahdollista kovimpien saa-
tavissa olevien NHL-pe-
laajien saamiseksi kisoihin. 
Itkemään näiden perään 
ei pidä alkaa, ja jos jostain 
asiasta Jalosta ei koskaan 
päästä syyttämään, niin 
NHL-tähtikultin mieliste-
lystä.

Jalonen ja joukkue teki-
vät sivutöinään Slovakias-
sa myös erittäin tärkeää 
suomalaisen pääsarjajää-
kiekon markkinointityötä. 
SM-liiga ei ole pystynyt pi-
tämään kaikkia asemiaan 
kansainvälisessä vertailus-
sa ja kilpailussa, mutta pa-

Manninen,  
Kakko ja Mikkola 

Leijonien parhaat  
pelaajat MM-turnauksessa: 

Puolustaja Niko Mikkola sekä hyökkääjät Kaapo 
Kakko ja Sakari Manninen valittiin MM-kisojen 
parhaiksi suomalaispelaajiksi. MM-kisoissa kunkin 
MM-kisajoukkueen valmentajat valitsevat joukku-
eistaan kolme paras pelaajaa. HHOF-IIHF Images

 "Kiva tulla takaisin Suomeen" 
Mestarijoukkueen kärkipuolustaja Mikkola:

Niko Mikkola on nyt saavuttannut sekä nuorten että 
aikuisten maailmanmestaruuden. Kuva: Juuso Pella-
va - juuso.pellava.jatkoaika.com

Yksi Suomen joukku-
een tärkeimmistä pelaajis-
ta maailmanmestaruuteen 
päättyneissä kisoissa oli 
puolustaja Niko Mikkola.

Isokokoisen puolustajan 
Niko Mikkolan mielessä 
oli pian mestaruuden voit-
tamisen jälkeen juhlat Suo-
messa. Odotukset olivat 
korkealla mestaruusjuhliin.

− Kyllä vähän kuultiin 
sellaista pelin jälkeen, että 
Suomessa on hyvä mökä. 
Ihan kiva tulla takaisin.

− Hauska lento oli, jou-
duttiin vain odottamaan 
Bratislavassa vähän aikaa.

Aikaisemmin Mikko-
la oli voittamassa nuor-
ten maailmanmestaruutta 
2016. Vaikka tuolloin kisat 
olivat kotimaassa, ja tun-
nelma paikan päällä seu-
raavan yleisön joukossa 

nousi korkealle, ei hän näh-
nyt kuitenkaan eroa mesta-
ruushetkissä.

− Bratislavassakin halli 
oli kuitenkin täynnä, ja pe-
laamme kuin kotiyleisön 
edessä, tuo se kliimaksin.

MM-kisoissa jokaisel-
ta joukkueelta palkitaan 
perinteisesti kolme paras-
ta pelaajaa. Mikkola kuului 
Slovakiassa tähän kolmik-
koon Kaapo Kakon ja Sa-
kari Mannisen kanssa.

− Onhan se tietysti hie-
no kunnianosoitus. Jouk-
kue on hieno ja saat itse 
siihen hieman ekstraa pääl-
le. Kaikki jää kuitenkin pää-
palkinnon varjoon.

Suurten juhlien jälkeen 
edessä on pienempiä juh-
lia, kun eri pelaajat juhlivat 
kotiseudullaan. Kiimingis-
tä lähtöisin oleva Mikko-

la pelasi pitkään Kuopiossa 
ja sen jälkeen vuoden Tam-
pereella, mutta uskoo suun-
taavansa kotiseudulle.

− Kyllä se varmaan Ou-

lun suunnalla on. En tiedä 
sen tarkemmin juhlasuun-
nitelmista.

Eero Hurmerinta

himmatkin kriitikot tietävät 
nyt, että sarjassa jalostuu 
edelleen erittäin kilpailuky-
kyisiä pelaajia – ja valmen-
tajia.

Leijonien lentojätkien 
MM-saagaa on ihasteltu 
laajasti pitkin pientä laji-
maailmaa.

Huippu-urheilussa ovat 
käyneet vähiin ne lajit, jois-
sa Suomelta voi – ja pi-
tää – vaatia säännöllistä, 
jopa jokavuotista huippu-
menestystä usealla tasol-
la. Tasavallassa suvereenia 
mediailmaherruutta pitävä 

jääkiekko kuuluu näihin la-
jeihin.

Se on onnistunut lob-
baamaan itselleen niin 
jättimäisen osuuden kun-
nallisveronmaksajien ja lot-
tokansan kustantamasta 
urheiluinfrastruktuurista ja 
urheilusponsoroinnin ka-
kusta, ettei minkäänlaiseen 
keskinkertaisuuteen pidä-
kään tyytyä.

Ei edes silloin, kun jouk-
kue on sieltä täältä vara-
miespalvelusta koottu. 
Tällä kertaa ei toden totta 
tarvinnutkaan tyytyä.

” Kyllä tämä 
MM-kulta yllätti 

myös itsensä päävalmentajan.
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Metsähoitoyhdistys Oulun seudun kummiurheilija

Suunnistaja  
Aleksi 
Karppinen
Maajoukkueryhmään kuuluva 24-vuotias, 
Muhokselta kotoisin oleva suunnistaja tä-
hyää huipulle. Joensuussa fysioterapian 
opintoja suorittava suunnistaja viihtyy myös 
hyvien treeniolosuhteiden takia.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

’’Joensuuhun muuton syy-
nä oli opiskelupaikan lisäk-
si se, että siellä on todella 
hyvät ja monipuoliset olo-
suhteet harjoitella juurikin 
suunnistusta’’ Lisäksi Alek-
sin valmentajana toimi-
va, myöskin maajoukkueen 
edustustehtävistä tunnet-
tu suunnistaja Olli-Markus 
Taivainen asuu Joensuussa, 
missä kaksikko pyrkii tree-
naamaan yhdessä aina kuin 
mahdollista. Seuratasolla 
Karppinen edustaa Ikaalis-
ten Nousevaa Voimaa. 

Aikaisemmin hiihtosuun-
nistuksen juniorisarjoissa 
menestystä niittänyt (nuor-
ten maailmanmestaruus pit-
kämatka) Karppinen satsaa 
tällä hetkellä tosissaan suun-
nistukseen ja pyrkii kehitty-
mään vuosi vuodelta kohti 
huippua. Tällä hetkellä par-
haimpina saavutuksina 
Karppinen pitää viime ke-
sänä voitettua Opiskelijoi-
den Maailmanmestaruutta. 
Lisäksi viime syksynä Nor-
jan Maailmancupissa ensi-
kertalaisena juokseminen 
oli Karppiselle positiivinen 
kokemus. Kesän SM-kisois-
ta haaviin tarttui myös yksi 
henkilökohtainen SM-mitali. 

Lähivuosien tavoitteena 
Karppisella on päästä juok-
semaan Maailmancupia ja 
koittaa murtautua MM-jouk-
kueeseen. Tänä vuonna MM-
kisat järjestetään Norjassa 
elokuun alussa.  ’’Lisäksi 
SM-kisoissa menestyminen 
on tietysti aina tavoitteena’’.  

Tulevien vuosien toiveena 
olisi joku päivä juosta MM-
kisoissa kymppisakkiin.

Karppinen kertoo har-
joitelleensa vuodessa noin 
800-850 tuntia. Pääasiassa 
harjoittelu tapahtuu juosten, 
suunnistaen ja talvella hiih-
täen. Kesällä ohjelmassa on 
myös rullahiihtoa ja jonkun 
verran pyöräilyä. Parhaim-
millaan harjoitustunteja on 
vuositasolla kertynyt liki tu-
hat tuntia muutama vuosi 
sitten, kun Karppinen suo-
ritti varusmiespalvelusta 
Kainuun prikaatin urheilu-
joukkueessa. ’’Se oli jo vä-
hän liikaa, mutta pohjakunto 
pitäisi olla ainakin hyvällä 
mallilla’’. ’’Saahan siinä 800 
tuntia vuodessa treenaamal-
lakin ihan lenkillä käydä, 
kun miettii esimerkiksi, että 
se on noin 2 tuntia päivää 
kohden ja väkisellähän nii-
tä sairaspäiviä ja muita tree-
naamattomiakin päiviä tulee 
vuodessa’’ -Karppinen nau-
rahtaa.

Talven aikana Karppinen 
pyrkii käymään ulkomailla 
harjoittelemassa suunnista-
mista muutaman leirin ver-
ran. Yleensä sopiva leirin 
kesto on karkeasti parisen 
viikkoa. Suunnistajan kilpai-
lukausi alkaa yleensä huhti-
kuun paikkeilla ja kisoja on 
melko tasaisesti läpi kesän 
aina lokakuun puolelle asti. 
’’Harvassa ovat ne viikon-
loput kesällä, kun ei ole ki-
soja’’.  Kesät Karppinen on 
pyrkinyt tähän asti viettä-
mään kotitilallaan Muhok-
sella.

Saahan siinä 
800 tuntia vuodessa 
treenaamallakin ihan 

lenkillä käydä, kun miettii 
esimerkiksi, että se on 

noin 2 tuntia päivää kohden...

”
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Marcialonga 2019 70 kilometriä

Forza!  Forza!
Kaikui huuto pitkin Italialaiskylää, kun ohi-
timme noin kahden kilometrin hiihdon jäl-
keen ensimmäisen kylän. Tuo huutaja oli 
noin 90 – vuotias mummo, joka samalla hei-
lutteli isoa lehmänkelloa. Tämä sai jo hiihdon 
alkuvaiheessa tunnelman kattoon, Italia on-
kin hiihtomaa.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma 

Italian Trentinon maa-
kunnassa hiihdettävä pe-
rinteinen Marcialonga on 
Keski- Euroopan kuuluisin 
pitkän matkan hiihtotapah-
tuma. Moni pohjoismainen 
hiihtäjä kokee tapahtuman 
pyhiinvaellusmatkana. Kai-
ken kaikkiaan kisaan otetaan 
vuosittain 7.500 hiihtäjää, tä-
näkin vuonna pelkästään 
Norjasta oli mukana 3.000 
osanottajaa. 

Niinpä helmiluussa 2018 

Vieraskirjoittaja

Ilmastosankaruus ei kui-
tenkaan ole ainoa met-
sänomistajien sankaruus. 
Esimerkiksi metsien vir-
kistyskäyttötutkimuksen 
mukaan 40 % kansalai-
sista käytti yksityismai-
ta jokamiehenoikeuden 
perusteella virkistykseen 
arkena ja arkiviikonlop-
puina vähintään kerran 
viikossa. Lomakaudel-
la vastaava lukema on yli 
puolet. 

Oletettavaa on, että val-
taosa marjoista ja sienistä 
poimitaan yksityismetsis-
tä. Samoin metsästys ta-
pahtuu vain ja ainoastaan 
talousmetsissä, mikä tar-
koittaa eteläisessä Suo-
messa perhemetsiä. 

Olemme  
virkistyssankareita!
Globaalit haasteet vievät 
meitä vääjäämättömäs-
ti kohti biotalousyhteis-
kuntaa. Metsien käyttö ja 
kestävä metsätalous ovat 
siinä avainasemassa. Met-
säsektori on edelleen ja 
todennäköisesti myös tu-
levaisuudessa taloutemme 
kivijalka. Metsäsektorin 
liikevaihto on noin 50 mrd 
euroa ja osuus vientitu-
loista yli neljänneksen. 

Ja kaikki tämä talou-
dellinen aktiviteetti käyn-
nistyy perhemetsien 
puunmyynneistä ja hak-
kuista. Metsäteollisuuden 
tarvitsemasta puusta 80 % 
tulee yksityisiltä metsän-
omistajilta. 

Metsänomistajat ovat 
Suomen kansantalou-
den sankareita!
Metsät ovat sekä pin-
ta-alaltaan että lajimää-
rältään Suomen luonnon 
merkittävin elinympäris-
tötyyppi. Maamme eliöla-
jeista noin puolet elää 
metsissä. Perhemet-
sätaloudessa metsien 
monimuotoisuuden tur-
vaaminen yhdistetään 
osaksi normaalia talous-
metsien hoitoa eli osana 
metsätaloutta edistetään 
myös metsäluonnon mo-

nimuotoisuutta.
Paras tae tälle on yli 

600 000 metsänomistajaa 
omine tavoitteineen. Isol-
le osalle metsäomistajista 
luonnonsuojelu ja virkis-
tyskäyttö ovat tärkeimpiä 
syitä metsänomistukseen. 
Eli metsänomistajat ovat 
myös monimuotoisuus-
sankareita. 

Kun Suomi elää met-
sästä ja suomalainen onni 
ja hyvinvointi löytyvät 
metsistä, on varsin koh-
tuullinen toive, että meillä 
harjoitetaan sellaista poli-
tiikkaa, että se onni todella 
löytyy! Sellaista politiik-
kaa, että metsäomistaji-
en on mahdollista tuottaa 
kaikki ne hyvinvointipal-
velut, joita yhteiskunta 
odottaa.

Meillä on tulossa edus-
kuntavaalit ja niiden pe-
rään uusi hallitusohjelma. 
Toivottavasti kaikilta puo-
lueilta löytyy riittävästi 
näkemystä ja kaukokatsei-
suutta, jotta metsänomis-
tajien sankaritöitä ei 
mitätöidä. Tulee nimittäin 
kalliiksi koko yhteiskun-
nalle!  

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja, MTK

Me ollaan sankareita 
kaikki

Metsänomistajien harteille asetellaan il-
mastosankaruusviittaa, eikä suotta. Hii-
linieluistamme 70 % on perhemetsän-
omistajien vastuulla. Se tarkoittaa, että 
perhemetsät imaisevat kolmanneksen 
kaikesta Suomessa tuprutellusta hiilestä 
ja ovat ratkaisevassa roolissa hiilineutraa-
lia yhteiskuntaa tavoitellessa. 

päätimme osallistua tapah-
tumaan. Tähän upeaan ta-
pahtumaan lähtivät mukaan 
Mikko Harju, Johanna Piek-
kola ja Juhani Heikkinen. 
Tämä neljän päivän matka 
alkoi aikaisin perjantai aa-
muna ja olimme kisapai-
kalla illalla viiden aikaan, 
tuolloin saimme kisamate-
riaalin ja ohjeet tapahtuman 
läpiviemiseen. Lauantaina 
tutustuimme omatoimises-
ti Predazzon kylään, jossa 
lumetus seuraavan päivän 
tapahtumaan oli täydessä 
tohinassa. 

Sunnuntaina oli sitten itse 
tapahtuma, heti aamu kah-
deksasta lähtien päästet-
tiin hiihtäjiä matkaan noin 
500 hengen ryhmissä. Kos-
ka emme aikaisemmin olleet 
mukaan tapahtumassa läh-
tömme oli viimeisessä erässä. 
Tämä oli meille tapahtuman 
ainoa negatiivinen asia, sillä 
hirveät ruuhkat aina 20 kilo-
metriin asti ja jauhautuneet 
ladut hieman masensivat 
tunnelmaa. Mutta muuten 
oli todella ihanaa sujutella 
pitkin joenvartta, ympärillä 
oli molemmin puolin korke-
at vuoden huiput. Latu kul-
ki joen vartta pitkin ja meni 
kaiken kaikkiaan 13 eri ky-
län läpi. Kylien kapeat tiet 
oli lumetettu ja teiden varsil-
la paikalliset viettivät päivää 
ja kannustivat herkeämät-
tä meitä hiihtäjiä. Jotkut pai-
kalliset olivat tehneet jopa 
omia juottoasemia, josta me 
janoiset saatiin hörpätä me-
hua. Tapahtuma oli todella 

hyvin järjestetty, kaikki la-
dut oli tehty tykkilumesta 
paikallisten kuntien toimes-
ta. Muualla kuin ladulla ei 
ollut lunta laisinkaan.  

Maanantaina matkasim-
me takaisin kotimaahan. 
Lento Munchenistä oli kak-
si tuntia myöhässä mutta 
Finnairin Oulun kone odotti 
meidät väsyneet matkamie-
het kyytiinsä, niinpä pää-
simme kotiin loppuyöksi ja 
kahden tunnin yöunien jäl-
keen tiistaiaamuna ”virkeä-
nä töihin”. Tapahtuma sai 
meidät sen verran herkis-
tymään, että ensi talvena 
lähdemme Norjaan Tron-
heimiin hiihtämään Birke-
beinerrennet hiihdon, tuo 
hiihto on Norjan kuuluisin 
pitkänmatkan hiihtotapah-
tuma.      
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Jauhopeukalot

Viihdytään yhdessä

VAdELMA-KERMAKAKKU

Pohja:
4  munaa
1½ dl sokeria
100 gr hasselpähkinöitä
1 rkl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja

Kostuke:
2½ dl vanilliinisokerilla maustettua  
  maitoa tai ananasmehua

Täyte:
Kermavaahtoa (4 dl kuohukermaa)
2 tl  vanilliinisokeria
½ l   vadelmia koristeeksi

Voitele ja korppujauhota vuoka. Jauha pähkinät ja yhdistä 
jauhoihin. Vaahdota munat ja sokeri. Lisää jauhoseos varo-
vasti käännellen munavaahtoon ja kaada vuokaan. Kypsen-
nä 175° C:ssa 30 - 40 min. Kokeile kypsyyttä hammastikulla. 
Kumoa hiukan jäähtynyt kakku tasaiselle alustalle. Leikkaa 
jäähtynyt kakku kolmeen osaan. Kostuta levyt ja lado pääl-
lekkäin, väleihin kerros kermavaahtoa ja vadelmia. Valit-
se marjoista kauneimmat koristeeksi. Pane täytetyn kakun 
päälle hetkeksi paino esimerkiksi kevyt leikkuulauta niin, 
että kakusta tulee tasainen. Päällystä kermavaahdolla ja ko-
ristele. Pidä kakku viileässä tarjoiluhetkeen saakka.

Kutsuilla on teema; ristiäiset, kihlajaiset, valmistujaiset, vih-
kiäiset, tupaantuliaiset, läksiäiset, vappu, juhannus... Listaa 
voisi jatkaa vaikka miten pitkään. Siinä juhlan aihetta.

Onnistuneet kutsut alkavat siitä, että mietitään keitä kut-
sutaan. Ennen kutsun lähettäminen ja vastaanottaminen 
edellytti etiketin tarkkaa tuntemusta. Tavat ovat niistä ajois-
ta yksinkertaistuneet. Vieraita kutsutaan ”tulkaa meille” 
-tyyliin. Soitetaan tai lähetetään kutsukortti.

Onnistuneita kutsuja, vastaanottoja tai muita tilaisuuksia 
edeltää aina hyvä työsuunnitelma ja työnjako. Vain harvoil-
la kutsujen järjestäjillä on käytettävissään palveluskuntaa. 
Emäntä ja isäntä perheineen selvittävät nykyisin hovimesta-
rin, sisäkön ja keittäjän tehtävät. Kutsujen emäntä on aina 
täystyöllistetty, vaikka alkuvalmistelut olisi tehty miten huo-
lellisesti tahansa.

Olen koonnut muutamia ohjeita, joita voi kokeilla kaik-
kiin edellä mainittuihin juhliin. Tänä päivänä ei niinkään ar-
vosteta sitä tyyliä, että on ”seitsemää sorttia” kahvileipää 
tarjolla, vaan suolaiset voileipäkakut, pasteijat, voileivät ja 
ihan perinteiset keitot ovat saaneet suuren suosion.

Kolummi

Hevosmiehet vai  
mhy valvomassa?

Ilmastoasia ja metsät hiili-
nieluina keskustelut ovat 
osoittaneet, että kaikki 
suomalaiset ovat metsä-
alan ammattilaisia. Eihän 
meillä koulutetuilla ”met-
tämörmelöillä” ole mitään 
annettavaa, kun kaikki jo 
tiedetään muutenkin. Ri-
vipoliitikotkin antavat 
asiantuntevia lausuntoja, 
miten meille koittaa tuo-
miopäivä ellemme nouda-
ta heidän ohjeitaan.

No ei poliitikot ole ai-
noita, jotka ottavat kan-
taa metsäasioihin kolmen 
ärrän varmuudella. Pai-
kalliset hevosmiesten 
tietotoimistot tietävät kai-
ken, vaikka pari päivää 
tietyn asian tultua esille, 
juttu on jo muuttunut lä-
hes päinvastaiseksi. Sii-
nä sitten meillä onkin 
selvittäminen mitä on ta-
pahtunut ja mitä ei ole ta-
pahtunut. 

Mihin meitä yhdis-
tyksen miehiä oikein tar-
vitaan? Puun ajoittain 
voimakas kysynnän lisä-
ys on saanut ostomiehet 
liikkeeseen ja ottamaan 
kontakteja suoraan met-
sänomistajiin. Viesti osta-
jilla on, että meillä hakkuu 
suoritetaan aina kympin 
arvoisesti ja tukkitava-
ra otetaan talteen, isän-
nän etu huomioiden. Osa 
metsänomistajista jopa us-
koo, että kaikki näin to-
della aina tapahtuu, osa 

hakkuista tosiaan tapah-
tuukin oikein. Mutta kui-
tenkin koko ajan tulee 
viestiä eri puolilta, ettei 
hakkuu mennytkään ai-
van kuin elokuvissa. Sitä 
on sitten setvitty jälki-
käteen ja oltu korvauk-
sia vailla, korvauksia on 
myös maksettukin. Var-
sinkin asiat eivät ole men-
neet kohdalleen kohteissa, 
joissa ei ole ollut valvon-
taa metsänomistajan tai 
yhdistyksen puolelta. 

Mutta aina tulee yli-
lyöntejäkin hevosmiehil-
lekin, epäillään hakkuun 
onnistumista, vaikka asiat 
ovat menneet aivan nuot-
tien mukaan. Korjuissa on 
isoja eroja yhtiöiden kes-
ken, saman yhtiöiden ura-
koitsijoiden kesken ja jopa 
saman urakoitsijoiden eri 
konemiesten kesken. Elik-
kä, jos tietyn yhtiön hak-
kuu ei ole onnistunut 
jossain kohtaa, ei se tarkoi-
ta, että saman yhtiön kaik-
ki hakkuut menevät aina 
päin honkia. No tässä vai-
heessa tulee esiin ammat-
tilaisen taito. Pitää katsoa 
sopimuksia tarkasti, tut-
kia onko asiat tehty sopi-
muksen mukaan ja tehdä 
niistä sitten mahdolliset 
johtopäätökset. Onnek-
si meitä yhdistyksen am-
mattilaisia kuitenkin on, 
jotka pystyvät hoitamaan 
asiat ilman isompia en-
nakkoluuloja.  

Yhtiön suorittama hakkuu, jossa ei ollut valvon-
taa.

Juhani Heikkinen

Kesä on perhejuhlien aikaa
MAUSTEINEN KAHVIKAKKU
200 g voita
2 dl tavallista tai fariinisokeria
3  munaa
3 dl vehnäjauhoja
2 tl  leivinjauhetta
2-3 tl kardemummaa
2 tl  kanelia
½ tl neilikkaa tai inkivääriä
3-4- rkl kermaa tai maitoa

Vaahdota rasva ja sokeri, vatkaa munat yksitellen joukkoon. 
Sekoita jauhot, leivinjauhe ja mausteet. Lisää seos taikinaan. 
Sekoita lopuksi joukkoon kerma tai maito. Kaada taikina voi-
deltuun ja jauhotettuun kakkuvuokaan. Paista 175° :een 
lämmössä 50-60 min.

VOILEIPÄKAKKU
1 pieni tumma vuokaleipä
1 pieni vaalea vuokaleipä

Kostuttamiseen: 
lihalientä

Salaattitäyte:
1 rasia (n. 400 g) italiansalaattia

Kinkkutäyte:
150 g kinkkufileetä
1 herkkukurkku
1-1½ dl kermaviiliä
1 - 2 tl sinappia

Päällyste:
200 g savuporosulatejuustoa
1/4 dl maitoa
Koristeeksi:
n. 2 dl hienonnettua persiljaa
pala kurkkua

Leikkaa kinkkutahnaa varten kinkku ja herkkukurkku pie-
niksi kuutioiksi. Lisää kermaviili ja mausta sinapilla. Leikkaa 
tummasta vuokaleivästä neljä ohutta viipaletta ja vaale-
asta kuusi viipaletta. Leikkaa leipäviipaleista kuoret pois ja 
lyhennä niitä sen verran, että kaksi viipaletta vierekkäin 
muodostaa neliön. Kostuta hieman. Pane kaksi vaaleaa lei-
päviipaletta vierekkäin voipaperille. Levitä niille kinkkutäy-
tettä. Aseta kaksi tummaa viipaletta päälle edellisten kanssa 
ristikkäin. Käytä tähän väliin täytteeksi italiansalaattia. Pane 
seuraavaksi vaaleat leipäviipaleet, kinkkutäyte ja tummat 
viipaleet, italiansalaatti ja päällimmäiseksi vaaleat viipaleet. 
Kääri kakku muovikelmuun. Aseta kevyt paino päälle ja anna 
kakun vetäytyä viileässä mielellään seuraavaan päivään. Ta-
soita kakun reunat. Sulata juusto kuumaan maitoon, kiehau-
ta ja sekoita tasaiseksi. Päällystä kakku juustokastikkeella. 
Kastike saostuu uudelleen jäähtyessään. Koristele kakku.

"Katso, kevät on, pajunoksat vihreät tuulen tuoksus-
sa, kirsikkapuut kukkivat, loistavat yli tienoon." (Tsa-
rayuki).

Kesäterveisin  
Irene Harju
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Juhani Ennustaja

Leijona paitaa kevään 2019 MM kisoissa Leijonapaitaa kan-
tava kiiminkiläinen MHY kummiurheilija Niko Mikkola luutii 
edelleen viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa jälleen lehtemme 
sivuille. Etsi ja kirjaa miltä sivuilta kiekot löytyy.

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi:  _______________________________________________________________

MHY: _______________________________________________________________

Osoite: ______________________________________________________________

Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.

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

Missä kiekot?

1. Kiekot löysin sivuilta _____________________________ ______________________________
2. Millä paikkakunnalla on Haadexin saha ? __________________ _______________________
3. Kuka on Mhy kentän P-S Metsämarkkinoiden puunohjauksesta  
 vastaava henkilö  ?   ____________________________________________________________        
4. Onko sinulla halua kunnostus ojittaa metsäpalstallasi? _____________________________  
5. Tulisiko havukuidun hintatasoa nostaa tästä tasosta? _______________________________  
6. Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli:  _______________________________________
7. Nouseeko energiapuun hinta, kun uusi Toppila Oulu lähtee käyntiin?  _________________  
8. Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:  _________________________________________  
  ______________________________________________________________________________

Kysymykset:
1. Kemera-tukea on käytetty alkuvuon-

na, verrattuna viime vuoteen?
 a) enemmän
 b) yhtä paljon
 c) vähemmän

2. Taimikonhoitoa ja nuoren metsän ensi-
harvennuksia on rästissä Suomessa?

 a) 600000 ha
 b) 1,1 milj. ha
 c) 1,6 milj. ha

3. Männyn neulaset pysyvät puussa?
 a) 2 vuotta
 b) 3-4 vuotta
 c) yli 10 vuotta

4. Visakoivu on?
 a) hieskoivun erikoismuoto
 b) rauduskoivun erikoismuoto
 c) oma laji

5. Bioenergian osuus Suomen energiankulutuksesta oli v 2018?
 a) 15 %
 b) 30 %
 c) 45 %

6. Lämpö-ja voimalaitoksissa poltetaan eniten
 a) puun kuorta
 b) purua
 c) metsähaketta

7. Pellettitehtaita on Suomessa
 a) 8 kpl
 b) 15 kpl
 c) 29 kpl

MetsäSanoma  Tietovisa

Kylmä kesä
Hätäinen käen kukunta tou-
kokuun puolessa välissä il-
mentää vanhan tietämyksen 
mukaan kylmää ja sateis-
ta kesää. Etenkin heinäkuu 
näyttää olevan todella keh-
no. Romppaisen Roope 
aikoi jättää viikatteen nafta-
liiniin, niin huonolta näyttä-
vät ilmat. Kuntosalin miesten 
puhina ennakoi huonojen 
kelien alkavan juhannusvii-
kolla, joten pysykää juhan-

nus kotona lämpimän takan 
ääressä. Jotain positiivista on 
kuitenkin havaittavissa, sil-
lä uusi hallitus lupaa säätää 
lain syyskuussa, joka pakot-
taa yläkerran ukonkin lait-
tamaan ilmoja kohdilleen, 
vaikka tämä lupaus ei sisäl-
tynyt vaalilupauksiin. Lex 
Rinne ei kuitenkaan tep-
si pitkään, viikko lain säätä-
misen jälkeen tulee ensi lumi 
maahan. Eipä pääministe-

ri arvaa, että herra se löytyy 
herrallekin, säiden reista-
tessa hallitus uhkaa kaatua, 
mutta onneksi marraskuu 
näyttää hyvät puolensa ja 
pelastaa hallituskriisin. Mar-
raskuun lopussa alkaa hyvä 
jakso, joka ylettyy aina tam-
mikuulle asti, tuolloin ovat 
parhaat lomakelit. Mutta 
kuitenkin, hyvää kesäaikaa 
teille täältä ilmojen povvuu-
laitokselta.           

8. Kerkko on miehen nimi. Vanhan kansan-
omaisen sanonnan mukaan se on?

 a) puun vuosikasvain
 b) muurahaiskeko
 c) kuusen kuori

9. Jukolan viesti on maailman suurin suunnistus-
tapahtuma. Se on järjestetty vuodesta?

 a) 1949
 b) 1972
 c) 1985

10. Muinoin mitattiin vuotia eli nahkoja sekä  
tupakka-askeja tikkureina. Tikkuri on?

 a) 6 kpl
 b) 10 kpl
 c) 24 kpl

1. Vastaus on  A     
20 %  enemmän

2. Vastaus on  
 C     1,6 milj. ha

3.  Vastaus on  
B     3-4 vuotta

4. Vastaus on   
B     raudus-
koivun eri-
koismuoto

5. Vastaus on  
B    30 %

6. Vastaus on   
C     metsä-
haketta

7. Vastaus on  
C     29 kpl

8. Vastaus on 

A     puun vuo-
sikasvain

9. Vastaus on  
A    1949

10. Vastaus on  
B    10 kpl
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SOFFA-
PERUNAT
-SOFFPOTATIS

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

Arvioita ja Arvauksia?

Hyvät soffikset, tarvitsen metsästäni arviota sukupolven-
vaihdosta varten. Annan metsäni yhdelle lapsistani ja 
muille lapsille tulen antamaan muuta omaisuutta lähinnä 
rahaa. Maalaispankista ”kopokopo” tyttö esitti, että heil-
lä on tuote metsieni arvon määrittelyyn. Eikä kuulemme 
maksa kuin vajaa 200 euroa tilalta. Kuitenkin katsottuani 
malliarviota netistä, siellä heti sanotaan, että arvot saatta-
vat heittää huomattavasti todellisesta markkina-arvosta. 
Miten voin tasapuolisesti kohdella lapsiani, jos arvot heit-

tävät todella paljon? Mihin perustuvat pankin tiedot, kun 
ilmoittavat tietojen perustuvan metsäkeskuksen pääosin 
vanhoihin tietoihin, ilmakuviin ja keilauksiin? Ja vielä 
kuka vastaa, jos luotan tällaiseen arvioon ja kun tiedot ei-
vät pidä paikkaansa ja joudun korvausvastuuseen anne-
tuista vääristä tiedoista, vastaako pankki?

Vastaako pankki?

SoffIKSET vastaavat:
Hyvä metsäomistaja nimimerkillä  ”vastaako pankki”! 

Olet näköjään oivaltanut tärkeimmän, tiedot eivät pe-
rustu mihinkään tämän hetken faktatietoon vaan, konei-
den ja laitteiden laskentamalleihin. Olemme käytännössä 
huomanneet, että maksimissaan noin 3 vuoden jälkeen 
maastossa mitattujen tietojen kasvatusmallit saattavat al-
kaa heittää niin paljon, että tietoja ei voi käyttää arvojen 
määrittelyssä. Siellä pankissa ei kukaan alan ammattilai-
nen tarkista mitä tietoja arvioon tulee ja vaikka katsoisi-
kin ”kopokopo” (hyvä sanonta) tyttö, mitä hän ymmärtää 
asiasta. Olemme kiinteistön välitysfirmassa tutkineet asi-
aa, olemme verranneet toteutuneita kauppoja metsäkes-

kuksen antamiin tietoihin. Jos metsänomistajat olisivat 
myyneet tilat perustuen metsäkeskuksen tietoihin, olisivat 
myyjät hävinneet keskimäärin 20 – 30 %. Näillä perusteilla 
emme ota myyntiin tiloja, jotka pohjautuvat musta tuntuu 
ja ehkä  tietoihin. Omalta metsänhoitoyhdistyksen ammat-
tilaiselta saat oikeat tiedot. 

Ps. Sain pankilta sijoitusneuvoja, onneksi en uskonut 
vaan pidin osakkeeni, tuottoni ovat nyt yli kaksinkertaiset 
verrattuna sijoitusneuvojan antamaan neuvoon sijoittaa 
Op-salkkuihin. Meni tämä taas niin vaikeaksi; onko tämä 
oikeesti soffaperunaa vai metsänomistaja oikeesti kysyy?

- Mikkola, lähdetään vaan sille yksille torinrantaan. Ol-
laan me ne ansainneet. Minä tarjoan!

Tähdet kertovat

Tähdet kertovat

OINAS 21.3.-19.4.
Tapaat mielestäsi elämäsi naisen, mietit 
pappia ja hääkelloja. Älä ihmeessä ryhdy 
moiseen, seurustelu on ihanaa mutta vuo-
si häistä tilanne tuntuu toiselta. Keskitä tar-
mosi työhön, jotta saat harhakuvat pois 
mielestäsi.

HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Saat sähköpostiisi viestin, että olet saanut 
perinnön ja sinun laitettava muutama sata-
nen menemään, jotta voivat tilittää perin-
nön sinulle. Maksa sataset ja perintösi tulee 
tilillesi, kaikki netissä ei ole soopaa. 

KAKSOSET 21.5.-20.6.
Vanha suola alkaa sinua janottamaan. Käyt 
entisen heilan kanssa läpi metsäasioita, 
tuntuu hyvältä, kun heila on kiinnostunut 
metsäasioita. Varo, ei hän mieti metsääsi 
vaan miten saisi metsärahasi tililleen.

RAPU 21.6-22.7.
Sinulle tulee kutsu kesäteatteriin, mene sin-
ne ihmeessä mutta jätä puolisosi pois mat-
kasta. Jos otat puolisosi mukaan, teille tulee 
riita, naurat kuitenkin väärässä paikassa. 
Ota vaikka mukaan lapsenlapsi, kun ostat 
hänelle sopivasti jätskiä yms, olet todella 
hyvä pappa tai mummu.   

LEIJONA 23.7.-22.8.
Päätät laittaa elämän raiteilleen, aloita kun-
toilu ja ilmoittaudu heti polkujuoksu ta-
pahtumaan Ylläkselle heinäkuun alussa. 
Siellä saat herätyksen uuteen elämän vai-

Odotettu, ylipainoiset, motourakoitsijoiden suosikit, luo sinulle uuden elämän, palkittu,  
iiläisten jääkiekkoilijoiden suosikki, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, maa-
lintekijöinäkin onnistuneet, intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, pakollisella met-

sänhoitomaksulla katettu, sykähdyttävä, arvostettu, MTK:n jäsen, aidot epävale- 
ennustajat ennustuspalsta;  Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…

heeseen. Jätä pullan mössötys ja siirry kanin 
ruokiin. Joulukuussa tunnet olosi niin hy-
väksi, että toivot ripoja maahan, jolla nostaa 
koko maapallo radaltaan.

NEITSYT 23.8.-22.9.
Saat siirappisen puukauppatarjouksen yh-
tiöltä, näyttää liian hyvältä. Käännyt yhdis-
tykseen puoleen ja otat tarjouksia muiltakin, 
huomaat, että tarjous ei ollut siirappia, vaan 
siirapin näköistä katkeraa kalkkia. Onneksi 
oivallat ja tyhmyydet jää tekemättä. 

VAAKA 23.9.-23.10.
Jäät ihmettelemään, kun ei sinulle tarjo-
ta ensiharvennusrisukosta edes kymppiä 
kuitupuulta ja vaivaiset kuusi euroa ener-
giarisusta. Eihän se sinulle sovi, kun olet jo 
viisitoista vuotta viivytellyt ensiharvennuk-
sen tekemistä kohteella, jossa taimikonhoi-
to jäi aikoinaan tekemättä. Ryhdistäydy hyvä 
mies/nainen. Ja mene Oulun keskustan baa-
riin vuodattamaan pettyneitä kyyneliäsi! 

SKORPIONI 24.10.-22.11.
Mitä siitä kuidusta maksetaan, toitottaa 
edelleen syrjäkylän mies? Vastaat, että riit-
tävästi! Olet saada turpaan, mutta fiksuna 
miehenä siirryt taka-alalle. Olethan hallin-
nollinen henkilö, jonka tulee luovia paikas-
sa kuin paikassa.

JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Saat kuulla selkäsi takana, että olet örkki sar-
jamurhaaja, alien tai mikä liekään, joka ei 
kuole kuitenkaan. Et vedä hernettä nenää-

si, isoon sellaiseen, koska olet mies isolla 
ämmällä. Kateus on ansaittava, myös puu-
kaupoissa!.

KAURIS 22.12.-19.1.
Sinua kutsutaan tänään ”Söpön höpön pör-
röin, pikku koalaksi. Olet imarreltu, sillä olet-
han  nainen parhaassa ja eroottisimmassa 
iässä. Miehet kuolaavat perääsi ja tahtovat 
jakaa metsäomaisuutesi ja toki siinä samas-
sa petisi. Ja siinä välissä, jotain välistä….

VESIMIES 20.1.-19.2.
Naapurisi pottuilleen sinulle, kun viivyt-
telit jälleen puukauppojen suhteen. Nou-
sukausi hinnoissa tuli ja meni. Nyt nautit 
nimitystä, joka tunnet kohdallasi nimellä; 
Rauhoittavia ottava etana. Ole siitä ylpeä, 
koska et ole nainen. Jos olisit, prinsessa ni-
mityskin vesi sinut romahduksen partaalle. 
Et kestäisi sitä! Olet tietoinen mahdollisuu-
desta” joukkoloukkaantua”, mutta et sorru 
niin ala-arvoiseen tyyliin. Sitä tekevät vain 
ja ainoastaan autokauppiaat.

KALAT 20.2.-20.3.
On vaikea nähdä näin Oulun maankama-
ralta tähdistä mitään, kun toi Storan teh-
taan piippu puuskuttaa noita viimeisiä 
paperikoneen höyryjä tähtien eteen. Var-
maan järkevintä jäädä odottamaan seu-
raavaa Metsäsanoma lehteä, edellyttäen, 
että olet maksanut metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsenmaksun. Maksamattomiakin on 
ja löytyy joka vuosi horoskoopeista huoli-
matta…

Arvoisat soffaperunat!
Toukokuun lopulla perjan-
taituulet kaatoivat omista-
maltani tilalta kaksi isoa 
mäntyä nurin niin, että 
toinen on kokonaan van-
han lakkautetun Kiimin-
gin kunnan puolella, jonka 
itsenäisen metsänhoitoyh-
distyksen jäsen olen. Toi-
nen on taas omistamani 
metsätilan rajan pinnas-
sa ja ainakin 90% rungosta 
rötköttää vanhan lakkau-
tetun Ylikiimingin kun-
nan alueella ja sieltä myös 

lakkautetun  metsänhoi-
toyhdistyksen alueella, 
eli Ylikiimingin puolella. 
Puut ovat vastakkain ja 
maata vasten. Miten mi-
nun pitää toimia? Mistä 
pyydän apua? Voiko toi-
sen metsänhoitoyhdistyk-
sen organisaatio hoitaa 
myös sen toisen rungon 
puun korjuun? Auttakaa 
oi arvostetut keltapaitaiset 
soffikset!

Avuton

SoffIKSET vastaavat:
Vaikea tapaus. Se on sel-
vää, että toimeksianto 
lähtee ensiksi Mhy Kiimin-
gille. Metsänhoitoyhdis-
tys korjaa ammattitaidolla 
kaadetun rungon ja myy 
puun valtakirjalla eteen-
päin. Mutta sitten alkavat 
ongelmat. Olemme her-
rasmiessopimuksella so-
pineet, että kumpainenkin 
metsänhoitoyhdistys pysyy 
metsänhoidollisilla ja puu-
kaupallisilla toiminnallaan 
omilla toiminta-alueillaan. 
Näin on toimittu kautta 
rantain. Tästä ei livetä!
 Siis täten Kiimingistä tu-
lee moto urakoitsija ajo-
koneineen, joka katkoo, 
karsii ja kasaa omalle puo-
lelle kaatuneen puurunkosi 
tarkasti eri tukkimittoihin 
ja myy puut valtakirjalla 
eteenpäin. Yhdistykset voi-
vat sopia keskenään, että 
naapuriyhdistyksen mo-
toyrittäjä saa tulla samalle 
ajouralle, ja tekee vastaa-
van ammattimiehen työn. 
Toisen puun markkinoi 
siis valtakirjoin naapuri-
yhdistys. Näin ollen kah-
ta runkoa käy operoimassa 
neljä konetta, mutta met-
sänhoitoyhdistyshän palve-
lee. Yötä päivää. Eikä vain 
24 päivä heinäkuuta. Se on 
mottomme!
 Ja sitten jatkuu puun mat-
ka eteenpäin. Meillä on 
käytössämme yhtenäiset 
LogForce järjestelmät, jo-

ten sama puutavara-au-
to voi kaapata kuormaansa 
molempien runkojen tukki-
aihot ja puntaroida ne erik-
seen. Sama koskee latvasta 
otettua parrunaihetta sekä 
pientä pätkää kuitupuuta. 
Näin hienosti tämä ja nämä 
uudet järjestelmät toimivat.
Mutta ei tässä vielä kaikki. 
Tarkistimme kohteesi nimi-
merkki avuton( joka sellai-
senaan on aivan oivallinen 
ja mainio nimimerkki, jota 
voimme suositella myös 
muillekin), jossa omistama-
si kaksi tuulenkaatoa on.
Mutta mutta!Tuli pari 
muuttujaa matkaan. Met-
säkuviosi metsäsuunni-
telmassa rajautuu Natura 
jokeen, joten Ely keskus vaa-
tii lausuntoa puunkorjuun 
toteutuksesta. Samoin huo-
masimme, että samainen 
kuvio, jossa tuulenkaatosi 
ovat, rajautuu vähäpuustoi-
seen suohon, joka on elin-
tärkeä elinympäristö, eli ns. 
kymppipykälällä suojeltu. 
Tähän ottaa Metsäkeskus 
kantaa ennen puun korjuu-
ta. Ja sokerina kakun päällä 
vielä se, että lähellä on mer-
kattu muinaismuistokohde, 
jokin ruokapainanne. Tä-
hän lausunnon tulee pyytä-
mään museovirasto.
 -”Menee tämä niin vai-
keaksi, että eikö Heikkinen 
oteta fillarit alle ja suunnis-
teta Oulun torinrantaan yk-
sille?
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Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Mikko Koistinen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
044 579 6226

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Koistinen
0400 239 920

Seppo Tikkala
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

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

Timo Mikkola
0400 560 498

Seppo Tikkala
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet 

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Pekka Kanniainen
0400 580 152

Johanna Piekkola
040 579 6225

Niko Aalto
0440 170 161 

Niko Aalto
0440 170 161

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

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

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

Pekka Kanniainen 
0400 580152 

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Anna Taskila
040 579 6225

Anna Taskila
040 579 6225
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Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

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

Metsäasiantuntija

 

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA METSÄTÖIHIN!

PALMS 4.70 -METSÄKUORMAIN

• Ulottuvuus 7,0 m
• Nostomomentti 47 kNm
• Kääntömomentti 12 kNm
•  Parker-hydraulinen esiohjaus,  

2 x propo (A11+)
• Sivuille kääntyvät tukijalat (B4)
• Koura 0,23 m2 (C3)

PALMS 9S -METSÄPERÄVAUNU

• Kantavuus 10 625 kg
• Kuormatilan ala 2,25 m2

• Kuormatilan pituus 3 900 mm
• Aisan kääntösylinterit 2 kpl
• 400/60-15,5 -renkaat (WH2)

HINTA 
YHTEENSÄ

18 100,-
ALV 0 %   

+ TOIMITUSKULUT

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA
Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto

Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

o
Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Juuso Karjalainen
044 413 3604

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


