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Mainitse tilaustunnus TAM2038tai käytä oheista QR-koodia

LEHTI METSÄSTÄ

Johan nyt on puumarkkinat
Tavallisimpia kysymyksiä 
mitä metsänomistajat ovat 
kysäisseet tavatessaan on 
ollut: ”No mikä se on puu-
markkinatilanne nyt”. Olipa 
tämä paikka sitten kaupan 
kassajono tai metsäautotiellä 
vastaan ajo, jolloin sivutes-
saan ollaan auton ikkunaa 
ravotettu ja jotain ajatuksia 
vaihdettu, niin siihen ei no-
peasti ole pystynyt vastaa-
maan kuin että se joko huono 
tai se on hyvä. Ja yleensä asi-
aa ollaan lähestytty positii-
visella näkemyksellä, että 
se on hyvä. Mutta kysymys-
hän on valtavan laaja, johon 
liittyy monenlaisia mark-
kinatalouden mekanismeja 
ja globaaleja markkinoiden 
kehittymisiä. Puumarkki-
nathan eivät hintojen osal-
ta tietenkään ole kehittyneet 
metsänomistajan kannalta 
myönteisesti vaan aina pi-
täisi sanoa suoraan, että ti-
lanne on huono, suorastaan 
hälyttävän huono ja puu-
ta ei kannata myydä. Mutta 
mitä siitä sitten seuraa? No 
ainakin hoitorästit kasvavat 
entisestään, metsätalouden 

kannattavuus menee nollil-
le, sitten suljetaan sahat ja 
tehtaat ja kaiken lisäksi suo-
jelun tavoittelijat saavat il-
maiseksi metsänomistajien 
metsät suojeluun.

Suomessa markkinoi-
ta valvoo kirjainyhdistel-
mä KKV ja se on Kilpailu 
ja kuluttajavirasto. Metsän-
omistajan kannalta kyse on 
kuitenkin niin hyvästä kuin 
pahasta. Hyvää on tietenkin 
kaikki ne syyt, miksi tällai-
set laitokset on perustettu, 
mutta kolikon kääntöpuoli 
on taas se, että myyjäpuolel-
lakaan emme saa vaikuttaa 
hintojen kehittymiseen min-
käänlaisilla suosituksilla. 

Metsäjätit ja nimen-
omaan kuiduttava teolli-
suus on reilua voitto tehnyt 
aina ja viimevuonna myös 
sahat pääsivät kohonneiden 
lopputuotemarkkinoiden 
hintojen siivittämänä huip-
putuloksiin. Ja puulle on ol-
lut ennätysmäistä kysyntää 
ja puusta on ollut ennätys-
mäinen maksukyky. Puun-
myyjien tilipusseissa se on 
tietenkin jonkin verran nä-

kynyt, mutta ei likimainkaan 
sillä tapaa kuin olisi pitänyt. 
Jokaisesta kuitupuu motis-
ta olisi kestänyt maksaa kak-
si jopa kolmikertaista hintaa 
niin siitä huolimatta metsä-
teollisuus yrityksien tulok-
set olisivat pysyneet plussan 
puolella.

Puunkysynnän näkökul-
masta metsänomistajilla ei 
ole nyt ongelmia. Venäjän 
tuonti törmäsi kerralla sei-
nään, mutta ei sitäkään ha-
lua mainostaa niin kuin 
sodasta mitään hyötyä oli-
si ollut. Puuntuonti olisi pi-
tänyt lopettaa muutenkin ja 
ne eurot olisivat kotimaassa.  
Uutta puunjalostus kapa-
siteettia rakennetaan lähi-
vuosien aikana lehtemme 
alueelle merkittävissä mää-
rin lisää. Kaikelle puulle, 
energiapuusta tukkiin riittää 
nyt kysyntää. 

Teollisuuden ja ener-
giatuotannon käyttöönsä 
tarvitsema puu kyllä löy-
tyy metsistä normaalin os-
ton kautta eli puuta kyllä 
myydään, jos sitä oikeasti 
halutaan ostaa. Kulu ja kus-

tannuspuolella viimeistään 
tämän vuoden aikana tapah-
tunut polttoaineen räjähdys-
mäinen hinnan nousu on jo 
osittain pysäyttänyt korjuu- 
ja kuljetusyrityksiä kannat-
tamattomana toimintana. 
Puun arvoketjussa kaikki-
en osapuolten olisi siivunsa 
saatava, muuten hommat ei-
vät etene.

Töiden jatkuminen met-
sissä ja puupinot teiden var-
silla pitäisi kaikkien myös 
metsää omistamattomien 
nähdä muuna kuin ongel-
mana. Kyseessähän on osal-
taan tärkeä lenkki ilmaston 
muutoksen torjunnassa. 
Hoidetut ja kasvavat met-
sät ovat parhaita hiilinieluja. 
Aktiivinen metsänhoito jos 
mikä on ilmastoteko. Loppu-
tuotteet ovat ilmastokestäviä 
tuotteita ja puun polttami-
sella energiakäyttöön korva-
taan fossiilisia polttoaineita. 
Metsät ovat luonnonvaroja, 
joita pitää hoitaa. Ja ensim-
mäiset lanseeraukset hiili-
kaupasta on jo tehty. Hyvin 
hoidettujen metsien mark-
kina-arvot tulevat jatkossa 

edelleen korostumaan, kun 
hiilensidonnan kompensaa-
tiokauppa alkaa antamaan 
metsänomistajille tuloja 
muutenkin kuin perinteisen 
puunmyynnin kautta.

Jokohan nyt on  
puumarkkinat?

Mikko Mäkelä 
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset

Vastaava päätoimittaja  
Juhani Heikkinen

Toimituskunta 
Mikko Mäkelä
Henri Turtinen
Juhani Heikkinen
Timo Mikkola 
Markku Ekdahl

Ilmoitusmyynti
Pauli Tiiro
Heimo Turunen
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / 
Katariina Niemitalo

Painopaikka 
Kaleva365 Oy, Oulu

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

II, Olhava, 139-402-147-224 
pieni metsätila. P-ala 3,872 ha. Puuta 
kaikkiaan 449 m3, josta tukkia 59 m3 ja 
loput kuitupuuta

    Hp. 17.000 euroa

Juhani Heikkinen, puh. 0400 287 288. 

Metsätilat.fi

Isokatu 70, 90120 OULU

p o l k u  o m a a n  m e t s ä ä n

 

Metsänomistaminen on vuosikymmenten mittainen projekti, josta 

saa parhaimmillaan taloudellista hyötyä ja mielen täyteen iloa. 

TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  

09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

taitavan 
oppaan kanssa
on turvallista 
kulkea.

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500

(norm. 159 €)
Etusi 74 €

Kutsumme Jäälinjärven Saarisenojan ja Korteojan alueiden  
metsänomistajat tiedotustilaisuuteen Suosimulaattorin  
soveltamisesta kunnostusojitusten suunnitteluun.

Aika:  Torstai 2.6.2022 klo 18
Paikka: Huttukylän nuorisoseura, Koitelinkoskentie 720, Kiiminki
Ilmoittautumiset: markku.ekdahl@mtk.fi, 040 357 6377
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN
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 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18cm 44 54 52 54   58 67
Mäntytukki  36 44 42 44   48 62
Kuusitukki iso + 18 cm 43 45 43 52   49 57
Kuusitukki 42 44 42 52   48 55
Mäntykuitu 10 18 14 22   17 25
Kuusikuitu 10 18 14 22   17 25
Koivukuitu 9 18 14 18   17 25
Mäntyparru / pikkutukki 20 27 23 27   25 31
Kuusiparru / pikkutukki 20 27 23 27   25 31
Karsittu energiaranka havu 11 14 11 14   12 14
Karsittu energiaranka koivu 11 14 11 14   12 14
Energiapuu karsimaton 4,00 8,00 4,00 8,00   5,00 8,00

   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 68,00 72,00
Mäntytukki  60,00 62,00
Kuusitukki iso +18 cm 62,00 64,00
Kuusitukki   60,00 62,00
Mäntykuitu 31,00 34,00
Kuusikuitu 31,00 34,00
Koivukuitu 29,50 34,00
Mäntyparru 42,00 44,00
Kuusiparru 42,00 44,00
Karsittu energiaranka havu 25,00 28,00
Karsittu energiaranka koivu 26,00 32,00
Energiapuu karsimaton 21,00 26,00

Kantohinnat kevät 2022

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

Puukaupassa nyt myyjän markkinat
Kotimaiselle puun käytölle odotetaan kasvua
Puumarkkinoilla on nyt 
myyjän markkinat. Yksityis-
metsänomistajilla on ratkai-
seva osuus puun tarjonnasta 
Suomessa. Puumarkkinoi-
den tilanne on metsänomis-
tajien kannalta hyvä. 

Venäjältä tuodun puun 
korvaaminen onnistuu li-
säämällä kotimaista puun 
hankintaa. Ostoaktiivisuus 

on alkanut heräilemään tal-
vihorroksesta. Tällä het-
kellä kauppaa käydään jo 
kelirikko- ja kesäleimikois-
ta. Toisaalta tilanne on hy-
vin erikoinen markkinoiden 
toimivuuden näkökulmasta, 
sillä kotimaisen puun käy-
tön tarve ei näy vielä puun 
kantohinnoissa. Erikoisek-
si tilanteen tekee se, että 

lopputuotteiden hinnat ja 
yleinen kustannustaso ovat 
kovassa nousussa.

Metsänhoitoyhdistyk-
set ovat merkittävin met-
sänomistajia palveleva 
organisaatio, jonka puu-
kaupallisena tavoitteena on 
varmistaa kilpailuun perus-
tuva puumarkkinoiden toi-
mivuus Suomessa. Puun 
tarjontaa kannattaa alkaa 
valmistelemaan pyytämäl-
lä metsänhoitoyhdistyksel-
tä puunmyyntisuunnitelma. 
Se ei tarkoita vielä myyn-
tiä. Myynnin osalta kan-
nattaa seurata hintatason 
kehittymistä nyt tarkkaan. 
Puukauppa syntyy vas-
ta, kun myyjä ja ostaja ovat 
yhtä mieltä hinnasta ja muis-
ta kaupan ehdoista. Myy-
jän tukena koko puukaupan 
prosessissa on oman met-
sänhoitoyhdistyksen toimi-
henkilö. 

Puun tuonnin  
korvaamistarve  
jaksottunee kahdelle 
vuodelle
Pellervon taloustutkimus 
PTT ennustaa kotimaisen 
puunkäytön lisääntymisen 
nostavan puunkorjuuta tänä 
ja ensi vuonna 3 %. Tämä 
tarkoittaisi noin 2 miljoonan 

kuutiometrin lisäystä kum-
panakin vuonna. Toisaalta 
lisäys kuulostaa varsin mal-
tilliselta. Metsäteollisuu-
den lopputuotteiden hinnat 
ovat jatkaneet nousuaan al-
kuvuodesta, ja tuotantomää-
rien voisi olettaa olevan sen 
johdosta korkealla tasolla. 

Tuotantoa kuitenkin 
heikentää UPM:n kemial-
lisen metsäteollisuuden lak-
ko, joka kesti koko kevään 
ja sen vaikutukset Suomen 
puunhankinnassa ovat kuu-
kausittain lähes samaa suu-
ruusluokkaa kuin mitä 
Venäjän puun tuonti koko-
naisuudessaan on. Venäjän 
puun tuonti oli viime vuon-
na yhteensä yli 9 miljoonaa 
kuutiometriä, josta yksin 
koivukuitua oli 4 miljoonaa 
kuutiometriä ja toiset 4 mil-
joonaa kuutiometriä haket-
ta. UPMn lakosta johtuen 
Venäjän tuonnin loppumi-
sen vaikutus on tänä uonna 
pienempi kuin alkushokki 
antoi ymmärtää. PTT enna-
koi metsäteollisuuden puun 
käytön vähenevän tänä 
vuonna 5% ja nousevan vas-
ta ensi vuonna 7%. Toisaal-
ta kotimaisen puun käytön 
ennakoidaan kasvavan voi-
makkaasti jo tänä vuonna.

Energiakäyttöön tuo-
dun hakkeen määrä Venä-

jältä on ollut kohtuullisen 
suuri, arviolta 2 miljoonaa 
kuutiometriä ja parikym-
mentä prosenttia jos sitä 
verrataan metsähakkeen ko-
timaiseen käyttöön. Met-
säenergian kysyntä ja 
ostoaktiivisuus ovatkin en-
simmäisenä puutavaralaji-
na alkaneet vahvistumaan. 
Muiden puutavaralajien 
osalta kysyntä on ollut vai-
sumpaa.

Puunmyynti- 
suunnitelmia  
tekemään 
Puukaupan valmistelu al-
kaa ottamalla yhteyttä oman 
metsänhoitoyhdistyksen 
toimihenkilöön. Metsän-
hoitoyhdistyksen puukaup-
papalvelun voi käynnistää 
pyytämällä puunmyynti-
suunnitelmaa. Siinä kootaan 
tieto metsänomistajan puun-
myyntimahdollisuuksista. 
Sen merkitys on oleellinen 
tällaisessa markkinatilan-
teessa. Puunmyyntisuun-
nitelmasta voidaan jatkaa 
valtakirjakauppaan, johon 
kuuluu leimikon suunnit-
telu, kilpailutus, tarjousten 
vertailu sekä korjuun val-
vonta. Puukaupan tarjo-
usten vertailu toteutetaan 
puun katkontatietokannan, 

hintojen sekä muiden sopi-
musehtojen perusteella. 

Puumarkkinatilanne 
vaihtelee voimakkaasti, jo-
ten eri puutavaralajeilla ja 
hakkuutavoilla on erilai-
nen kysyntä alueesta ja ajan-
kohdasta riippuen. Omassa 
yhdistyksessä tunnetaan 
alueen erityispiirteet, mikä 
helpottaa puukaupan suun-
nittelua ja toteuttamista. 

   
Kalle Karttunen, 
tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto 
MTK ry 

Päivitettyjä tilastoja puumark-
kinoilta ja metsäteollisuudesta, 
metsänhoitoyhdistysten val-
takirjakauppojen hintatilastot 
sekä Luonnonvarakeskuksen 
puukaupan viikkotilastot löy-
dät osoitteesta https://www.
mtk.fi/puumarkkinat
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Myyjän markkinassa 
pitää olla malttia kilpailuttaa
Kuitupuun reaalinen kan-
tohinta on laskenut koko 
2000-luvun. Se on ollut mah-
dollista ennen kaikkea siksi, 
että kuitupuun jalostajia on 
meillä vain kolme. Niiden 
yhteenlaskettu markkina-
voima suhteessa kymmeniin 
tukkia jalostaviin sahoihin 
ja satoihin tuhansiin puun-
myyjiin verrattuna on 
suuri. Tukin hankinnan yh-
teydessä kertyvät kuitupuut 
ja hakkeet päätyvät kui-
dun jalostuksen raaka-ai-
neeksi. Lisäksi tulitilastojen 
mukaan kotimaista kalliim-
pi tuontipuu on laskenut 
kotimaisen puun tarvetta, 
jonka hinta ei noussut lop-
pumarkkinoiden vetämä-
nä. Puunostajat ovat lisäksi 
tarjonneet metsänomistajille 
sopimusasiakkuuksia, joihin 
on rakennettu hinnantar-
kastusmenetelmä alkuvuon-
na puita myyville. Näillä 
takuuhintasopimuksilla on 
onnistuttu saamaan puuta 
halvalla hinnalla niin paljon, 
että hinnantarkastukselle ei 
ole ollut tarvetta. 

Kuiduttavan teollisuu-
den maksukyvystä ei ole 
puutetta. UPM, Stora Enso 
ja Metsä Group tekivät vii-
me vuonna voittoa yhteen-
sä noin 3,8 miljardia euroa. 
Jokaista Suomesta korjattua 
kuitupuukuutiota kohden 
ne tekivät voittoa keski-
määrin yli sata euroa. Hur-
jasta tuloksentekokyvystä 

huolimatta Luonnonva-
rakeskuksen hintatilaston 
mukaan kuitupuun keski-
hinta kohosi viime vuonna 
vain kahdesta kolmeen pro-
senttia. Kuusikuitupuus-
ta maksettiin viime vuonna 
keskimäärin 20,7 euroa, 
mäntykuitupuusta 18,4 eu-
roa ja koivukuitupuusta 17,7 
euroa kuutiometriltä. 

Metsänomistajia on pyy-
detty kuitupuutalkoisiin, 
kun Ukrainan sodan pa-
kotteet sulkivat venäläisen 
puun tuontihanat. Etujärjes-
tönä olemme viestineet met-
säteollisuudelle, että puuta 
saa ostamalla ja metsän-
omistajille malttia kilpailutta 
puut ja hakea markkinoilta 
maksukyvyn mukaista puun 
hintaa. Etujärjestönä emme 
voi asettaa tavoitehintaa, 
mutta kannustamme met-
sänomistajaa tarkkailemaan 
vertailun vuoksi esimerkik-
si julkisesti saatavilla olevia 
markkinahintoja vaikkapa 
Baltian maista, jossa kuitu-
puun tienvarsihinnat ovat 
jyrkässä nousussa.  

Tukkipuumarkkinassa 
markkinatalous on perin-
teisesti toiminut kuitupuu-
markkinaa paremmin. 
Vanha viisaus hintasuositus-
sopimusten ajoilta oli, että 
tukkipuun maksukyky on 
noin kolmannes sahatava-
ran vientihinnasta. Historia-
tilastoista näkyy, että tämä 
vanha viisaus piti kutinsa 

hyvin viime kevääseen saak-
ka. Viime vuonna sahata-
varan vientihinnat kävivät 
lähes 400 eurossa/m3. Tuk-
kipuumarkkinoille kehitys 
ei valitettavasti heijastunut. 
Huonoon hintakehitykseen 
syynä on pidetty sopimus-
asiakkaiden vilkkaiden ta-
kuuhintakauppojen lisäksi 
aavistushakkuiden tarjontaa 
lisäävää vaikutusta repivän 
metsäkeskustelun säestämä-
nä. 

Sahatavaran markkina-
kysyntä on edelleen vahvaa. 
Tällä hetkellä havusahata-
varan vientihinta on lähellä 
300 euroa/m3. Keski-Euroo-
passa sahatavaran kysyntää 
vahvistaa se, että kirjanpai-
najatuhojen puut on sahattu 
ja Saksassa edessä on yli 30 
miljardin euron tulvatuho-
jen jälleen rakennusurakka. 
Ukrainan sodan konflikti-
maista on tullut EU alueel-
le saman verran sahatavaraa 
kuin koko Suomen sahata-
varan vuosittainen vienti-
volyymi on. Pakotteiden ja 
sertifikaattien hyllyttämi-
sen vuoksi konfliktipuuta ei 
markkinaan enää tule. Kes-
ki-Euroopassa tukkipuun 
hintatasot ovat nousseet-
kin vahvasti, mutta meillä 
kantohinnat eivät vielä ole 
reagoineet lopputuotteen 
rajusti nouseviin hintoihin. 
Huhtikuun alussa kotimai-
set puutavaraliikkeet ovat 
ilmoittaneet nostavansa 20-

30 prosenteilla puutavaran 
myyntihintoja. Jotkut otta-
vat välistä ja reilusti.

Aavistushakkuille ei met-
sänomistajien kannata sän-
nätä. Etujärjestö tekee töitä 
omaisuudensuojan puoles-
ta. Venäläisestä fossiiliener-
giasta irti pääseminen vaatii 
jo huoltovarmuussyistä EU 
komission metsien käytön 
rajoittamiselle suitsia. Etu-
järjestö antaa kyllä signaalin, 
jos omaisuudensuojaa ollaan 
loukkaamassa. 

Kaikkein keskeisin-
tä on maltaa seurata teol-
lisuuden ostohaluja, 
markkinoiden kehittymistä 
ja suunnitella valmiiksi kor-
jattavia leimikoita sekä rea-
goida markkinakysyntään 
kilpailuttamalla jokainen 
leimikko oman metsänhoi-
toyhdistyksen kautta.

Mikko Tiirola, MTK:n 
metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja

Kirjoittamaton sään-
tö näkyy metsäpuolella 
olevan, että pääsiäisenä 
loppuu kelit eli talvitiet 
tulee olla tuolloin tyhjät. 
Pääsiäinenhän vaihtelee 
melko paljon, joskus se 
on maaliskuun lopulla ja 
joskus huhtikuun puolen 
välin jälkeen. Silti lähes 
poikkeuksetta tuolloin 
päättyy talvileimikoiden 
korjuukelit, niin kävi tä-
näkin vuonna. Tähän ei 
näytä ilmaston muutos 
vaikuttavan millään lail-
la.

Vuonna 2021 pääsi-
äinen oli heti huhtikuun 
ekapäivinä, viimeiset 
puukuormat vietiin talvi-
teiltä Oulun alueelta teh-
taalle maalis-huhtikuun 
vaihteessa. Pääsiäisen jäl-

keen kelit olivat menneet. 
Tänä vuonna Yli-Iissä 
Mäkelän Mikko korjaut-
ti viimeisen leimikon si-
ten, että hakkuu päättyi 
pitkänäperjantaina ja lan-
kalauantaina 16.4. puut 
olivat tehtaalla. Meillä 
muilla oli hakkuu jo lop-
punut talviteille maalis-
kuun puolessa välissä, 
koska kaukokuljetus ei 
meillä muilla ole niin no-
peaa ja joustavaa kuten 
Mikolla.

Metsäsanoma
Juhani Heikkinen

Pääsiäisenä  
loppuu kelit

Parrut juonnettu talvitieltä.

Lankalauantaina autot menossa talvitielle.
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Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelulla tuli harvennushakkuiden kylkiäisenä 
pienehkö avohakkuu kuvio. Avohakkuu ala oli 0,8 ha ja suurten 
kuusien vuoksi keskijäreys nousi 240 litraan. Leimikko oli iältään 95 
vuotiasta sekametsää. Ajomatkaa kuviolta tielle tuli n. 500m.
Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 70 m3 ja tukkikertymä 85 m3. Tuk-
keja lähti neljälle eri sahalle. Kuusitukki kuusisahurille, järeä mänty-
tukki hirrentekijälle, pikkutukki pikkutukki-specialistille ja välitukki 
”vientisahalle”

Leimikon koko 0,8 ha päätehakkuu kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm 62 €
Mäntytukki alle 19 cm 58 € 
Kuusitukki 58 €
mänty pikkutukki 34 €
kuusi pikkutukki 34 €
havukuitu  21 €
koivukuitu  21 €

Esimerkki leimikko

Yhteenveto myrskypuiden korjuusta
Kesäkuussa juhannuksen alla kaatoi myrsky 
puuta Pohjois-Pohjanmaalla erittäin paljon, 
puhuttiin jopa kahden miljoonan kuutiomet-
rin määrästä. Pääpaino vahingosta kohdistui 
Koillismaalle. Mutta myös meidänkin lehden 
levikkialueella myrsky sai merkittäviä vahin-
koja aikaan.

Pääosa alueemme myrsky-
tuhoista painottui itäosiin, 
Muhoksen Kylmälänkylän 
ja Ylikiimingin Vuoton alu-
eille sekä ulkometsiin Juor-
kunaan ja Viinivaaraan. 
Merenranta-alueet pääosin 
säästyivät vahingoilta. 

Oulun seudun yhdistyk-
sen alueella kaatui arviolta 

45.000 kiintokuutiota puuta, 
pääosin tukkipuuta. Koska 
tukkipuu menee hyvin äk-
kiä pilalle, päätettiin alkaa 
heti välittömästi heinäkuun 
puolivälissä laittaa korjuut 
käyntiin. Kaksi motoketjua 
alkoi tuolloin puimaan kah-
dessa tuurissa myrskypuu-
ta, jotta saadaan ehkäistyä 

isommat vahingot metsän-
omistajille. Myöhemmin tuli 
vielä lisää kaksi ketjua, jot-
ta saatiin kaikki kesäkoh-
teet korjattua ennen lumien 
tuloa. Vain talvikohteet oli 
tarkoitus jättää myöhem-
pään korjuuseen. Korjuus-
sa onnistuttiin todella hyvin, 
vaikka korjuun vastuu oli lä-
hes kokonaan yhdistyksellä, 
isoilla yhtiöillä ei ollut pää-
sääntöisesti mielenkiintoa 
tulla pelastamaan metsän-
omistajia suuremmilta va-
hingoilta.

Urakoitsijat  
merkittävässä roolissa
Vahingot kohdistui-
vat aina tietyille alueilla, 

Tero Perttunen koneineen ansiokkaasti myrskypuiden kimpussa. Suoalueilla tuli myös vahinkoja.

Myrkyvahingon jälkeen osa alueista meni aukoksi.Myrkyvahingon jälkeen osa alueista meni aukoksi.

metsänomistajakohtaiset 
vahingot vaihtelivat muuta-
masta kymmenestä muuta-
maan sataan kiintokuutioon. 
Toimihenkilöt tekivät suun-
nitelmia kyläkohtaisesti ja 
sitten motoketjut puivat jär-
jestyksessä isäntä kerral-
laan. Korjuun onnistuminen 
oli lähes pelkästään riippu-
vainen urakoitsijoiden am-
mattitaidosta, yhdistyksen 
urakoitsijat osoittivat, että 
ammattitaitoa on, niin hie-
nosti korjuut sujuivat. Useat 
kymmenet metsänomistajat 
saivat puunsa talteen, eten-
kin ne metsänomistajat, joil-
la ei ollut vakuutusta, olivat 
todella tyytyväisiä palvelun 
ripeyteen.   

Talvikohteet korjattiin 
heti talven tultua, niinpä ne-
kin puut ovat olleet hyvän 
tovin tehtaalla, taitavat olla 
jo lankkuna maailmalla. On-
neksi talvikohteita ei ollut 
kovin merkittävästi. 

Korjuukustannukset 
normaaliin leimikkoon
Myrskypuiden korjuu on 
paljon hitaampaa kuin pys-
typuiden korjuu ja myös 
terien sekä laippojen ku-
luminen on normaalia sel-
västi suurempaa. Näin on 
jouduttu korottamaan teko-
taksaa, jonka vaikutus on 
ollut kantohintaan keski-
määrin 3- 4 euroa kuutiolta. 
Nousseen korjuukustannuk-

sen on maksanut vakuutus, 
jos metsänomistalla on ol-
lut voimassa oleva vakuu-
tus. Ketjuttamisen ansiosta 
saatiin puuta teiden varsiin 
riittävästi, näin myös kauko-
kuljetus tuli autoilijalle mie-
lekkääksi.  

Kaiken kaikkiaan alueem-
me metsänomistajat pää-
sivät lähes säikähdyksellä, 
mutta asian laita on Koillis-
maalla vähän toisenlainen, 
nyt siellä jatkuu myrskypui-
den hakkuut talven jälkeen 
ja taitavat tukit mennä kui-
tupuuksi. 

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma



7MetsäSanoma 1/2022

MetsäSanoma uutiset

Metsitystuki
Metsitystukea on voinut hakea viime vuodesta alkaen, tu-
kea pystyy hakemaan luonnolliset henkilöt, heidän muodos-
tamat yhteisöt ja liittymät sekä yhteismetsät. Metsitystukea 
voidaan myöntää alueille, jotka eivät ole metsä tai maatalo-
usmaata.

Mihin tukea sitten  
voidaan hakea?
Metsitystuen tarkoituksena on tukea puuttomien alueiden 
metsittämistä, tällaisesta parhaina esimerkkeinä on vanhat 
turvesuot ja vanhat peltoalueet, mihin ei ole haettu EU-tukia 
2019 vuoden jälkeen eli ns. joutomaat.

Tuki on haettava kirjallisesti ennen metsitystoimenpi-
teen aloittamista. Toimenpiteet saa aloittaa vasta saatuaan 
tukipäätöksen Metsäkeskukselta. Myönteisessä hankkeessa 
tulee toteutusilmoitus toimittaa Metsäkeskukseen 2024 vuo-
den loppuun mennessä.

Tarkemmat kriteerit Metsitystuelle:
• Kuvio on vähintään 0,5ha ja keskimäärin vähintään 20 

metriä leveä
• Kuviolla ei ole tehty metsitykseen liittyviä toimenpiteitä, 

ennen myönteistä metsityspäätöstä
• Kuvio on kasvupohjaltaan ja vesitaloudeltaan metsänkas-

vatukseen sopiva
• Saman kuvion metsittämiseksi ei ole myönnetty aiemmin 

rahoitusta, eikä alueen metsittämiseen haeta samanaikai-
sesti muuta julkista tai yksityistä rahoitusta

• ELY-keskuksen myönteinen lausunto, ennen lopullista 
tukipäätöstä

• Maatalousmaalle ei ole haettu tukia 2019 vuoden jälkeen

Metsitystukea on mahdollista hakea myös 
2019-vuoden jälkeen maatalouskäytössä ja tukia 
saaneelle alueelle, mikäli seuraavat kaikki 5 kohtaa 
täyttyvät:
• Kuvio on poistettu viljelykäytöstä ennen metsitystuen ha-

kemista
• Kuvion viljelykunto on heikko (viljelykuntoa voivat hei-

kentää esim. maan happamuus, ravinnepuutteet ja huo-
nosti toimivan ojituksen aiheuttama märkyys)

• Kuvion koko on enintään 1 hehtaari
• Kuvio rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsä-

maahan
• Kuviolla on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuut-

ta tai muuta vastaavaa kasvillisuutta

Metsitystuki koostuu kahdesta osasta
• 1. Kustannuskorvauksesta, jolla korvataan taimikon pe-

rustamisesta koituneita kustannuksia (heinäntorjunta, 
maanmuokkaus, metsityslannoitus, lievästi vesoittuneil-
la alueilla vesojen raivaaminen ja istutus/kylvö). Kustan-
nuskorvaus maksetaan keskimääräisenä laskennallisena 
kertakorvauksena, kun perustamistoimenpiteet on saa-
tettu loppuun ja kun toteutusilmoitus on tehty, toimitettu 
Metsäkeskukseen ja hyväksytty. 

• Turvepohjaisilla mailla 2 000 €/ha (istutus) 
• Kivennäismailla 1 500 €/ha (istutus ja kylvö). Kivennäis-

mailla tuki voidaan maksaa korotettuna 300 €/ha, jos 
istutetaan vähintään 25 prosenttia pääpuulajin vähim-
mäiskasvatustiheydestä jaloja lehtipuita tai tervaleppää

• Entisillä turvetuotantoalueilla 1 000 €/ha (kylvö) tai 1 500 
€/ha (istutus)

• 2. Hoitopalkkiosta, jolla korvataan taimikon jatkokehityk-
sen varmistamiseksi tehtyjen töiden kustannuksia (täy-
dennysistutus, lannoitus, heinäys, taimikon perkaus). 
Hoitopalkkio maksetaan kahdessa saman suuruisessa 450 
euron erässä kahden ja kahdeksan vuoden päästä metsi-
tyksen perustamistöiden toteutusilmoituksesta, kun tai-
mikko on asianmukaisesti hoidettu.   

• Hoitopalkkio on kaikilla maapohjilla yhteensä 900 €/ha

Esimerkki kohde:
Vanha turvesuo, jonka pinta-ala on 15 hehtaaria, kohde pää-
tetään istuttaa männyn taimelle.

Tukea saa kohteelle seuraavasti: 1500e x 15ha = 22500 eu-
roa + 900e x 15ha= 13500 euroa

Yhteensä kohteelle saatava tuki= 22500e + 13500e = 36000 
euroa

Kuvassa vanha turvesuo, joka on esimerkillinen metsityskohde.

Istutusta vanhalle turvesuolle.
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Metsänhoitoyhdistykset kannustavat ilmastotyöhön

Hiilinielujen kasvatuksesta lisätuloja metsänomistajille
Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoimaan 
tänä keväänä tullut Hiilipalvelu kannustaa 
lisäämään metsien kasvua lannoituksella. 
Kasvun myötä lisääntyy myös metsien hiilen-
sidonta, ja palvelun kautta metsänomistaja 
saa siitä rahallisen korvauksen.

Metsänhoitoyhdistykset läh-
tevät mukaan kaupalliseen 
hiilikompensaatiotoimin-
taan, kun metsänomistajille 
tarjotaan mahdollisuutta saa-
da ns. lisäisestä hiilensidon-
nasta korvausta yhdistysten 
Hiilipalvelun kautta.

Hiilipalvelun kaut-
ta metsänomistaja voi teh-
dä sopimuksen metsälön 
lannoituksesta ja sen avul-
la saatavan hiilensidonnan 
markkinoinnista kotimaisil-
le, hiilijalanjälkeään kompen-
soiville yrityksille. Sopimus 
tehdään metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa, mutta lan-
noituksella aikaansaadun 
lisäisen hiilensidonnan mark-
kinoinnista huolehtii Green 
Carbon Finland.

Metsänhoitoyhdistys-
ten Hiilipalvelu sisältää 
HiiliPlus+ -sopimuksen ja 
Hiiliplus-lannoituksen. Hii-
lipalvelu perustuu todennet-
tuun lisäkasvuun ja sen takia 
ennen sopimuksen tekoa on 
tehtävä maastokäynti, jos-
sa kartoitetaan sopiva kohde 
sekä puuston ja kasvupaikan 
tiedot.

Metsänhoitoyhdistys 
suunnittelee kohteelle sovel-

tuvan lannoituksen ja Green 
Carbon Finland tekee las-
kelman lannoituksen vaiku-
tuksesta puuston kasvuun. 
Laskelma perustuu Luon-
nonvarakeskuksen Mot-
ti-ohjelmaan ja laskelman 
tuloksena saatu lisäkasvu 
muunnetaan hiiliyksiköik-
si, joiden perusteella met-
sänomistajalle maksetaan 
vuosittain korvaus.

Hiilensidontasopimus 
kiinnostaa
Uuden palvelun sopimuk-
sia tehtiin pilotointimieles-
sä jo viime vuonna, ja yksi 
ensimmäisistä hiilensidon-
tapalveluun liittyneistä oli 
helsinkiläinen Teemu No-
jonen. Hän on osakkaana 
kahdessa suvun metsäyh-
tymässä Kangasniemellä ja 
molempiin tehtiin Hiilipalve-
lu-sopimus.

”Suunnittelimme jo aiem-
min alustavasti lannoitus-
ta metsänhoitoyhdistyksen 
metsäasiantuntija Teuvo Pul-
liaisen kanssa, ja hän ehdot-
ti Hiilisopimuksen tekemistä 
kohteisiin”, Nojonen sanoo.

”Teuvo pystyi valitse-

maan sopivat kohteen ja luo-
tan metsäasioissa kyllä hänen 
ammattitaitoonsa.”

Teuvo Pulliainen sanoo, 
että viime vuonna Kangas-
niemen kunnan alueella teh-
tiin Hiilipalvelu-sopimuksia 
jo reilulle 100 hehtaarille. 
Kaikissa kohteissa lannoituk-
sen toteutuksen edellytyk-
senä oli juuri Green Carbon 
Finlandin hyväksymä hiilen-
sidontasopimus.

”Monille metsänomistajil-
le hiilensidonnan lisääminen 
alkaa olla jo tärkeää.

Hiilensidontakorvaus 
merkittävä osa lannoi-
tuskustannusta
Teemu Nojosen yhtymi-
en lannoitushankkeet oli-
vat kivennäismaakohteita ja 
yhteensä kooltaan noin 45 
hehtaaria. Toinen kohteista 
oli mäntyvaltainen ja toinen 

Kasvata hyvää 

Metsänomistajana voit osallistua ilmaston-
muutoksen torjuntaan entistä helpommin 
lisäämällä oman metsäsi kasvua ja sitä kautta 
vahvistaa hiilinieluja. Kun kasvatat hyvää, 
kasvatat samalla myös lompakkoasi. Tilaa 
Hiilipalvelu Metsänhoitoyhdistykseltä. 
Lue lisää osoitteessa hiilipalvelut.fi

NÄIN HIILIPALVELU TOIMII

Hiilipalvelu on palvelu, jolla vah-
vistat oman metsäsi hiilinieluja.

Metsänkasvua lisätään lannoituksella 
perustuen hyvään metsänhoitoon.

Metsänomistajana sitoudut metsän  
kasvatukseen sopimuksen mukaan  
5 tai 10 vuodeksi.

Saat vuosittaisen korvauksen  
lisääntyneestä hiilensidonnasta. 

Tuotettu hiilensidonta välitetään  
yrityksille hiilikompensaatioksi.

Ota yhteyttä omaan Metsänhoitoyhdis-
tykseen, joka laittaa hankkeen tulille.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

CO2

– Hiilipalvelu

Green Carbon Finland 
Oy:n HiiliPlus+ -sopi-
mus, joka on osa MHY 
Hiilensidonta-palve-
lua, noudattaa kansain-
välisen ISO-standardin 
vaatimuksia ja sen on 
auditoinut Det Nors-
ke Veritas (DNV GL), 
sanoo Green Carbon 
Finlandin hiilimetsäasi-
antuntija Juha Sankola.

”Olemme ensimmäi-
senä Suomessa saaneet 
ISO 14064 -standardin 
metsien kasvun lisää-
miseen perustuviin hii-
linieluhankkeisiimme. 
Näin pystymme toden-
tamaan hyvän kompen-
saation kriteerit, mikä 
on luotettavan toimin-
nan edellytys.”

Green Carbon on toi-
minut hiilikompensoin-
nin parissa jo vuodesta 
2019 ja metsänomistaji-
en kanssa yhteistyötä on 
tehty parin vuoden ajan. 
Nyt käynnistyvä yhteis-
työ Metsänhoitoyhdis-
tysten lanseeraamassa 
Hiilipalvelussa nostaa 
metsien hiilikompensaa-
tion uudelle tasolle, us-
koo Sankola.

”Hiilensidontaso-
pimuksia voidaan nyt 
markkinoida koko Suo-
messa, joten kaikil-
la metsänomistajilla on 
mahdollisuus hyötyä 
hiilensidonnasta.”

Yhteistyö valtakun-
nallisen toimijan kanssa 
hyödyttää kaikkia osa-
puolia, sillä metsänhoi-
toyhdistyskentällä on 
paljon tietoa sopivista 
kohteista.

”Yhdistyksen metsä-
asiantuntijat pystyvät 
hoitamaan niin maas-
tokäynnit kuin lan-
noitushankkeetkin. 
Metsänomistaja saa siis 
yhdestä paikasta koko 
palvelun”, Sankola sa-
noo.

Standar- 
doinnilla  

luotettavuutta 
hiilensidontaan

Helikopteri lannoitustyössä.

Metsäasiantuntija 
Teuvo Pulliainen.

nottavansa metsänhoi-
dossa moninaiskäyttöä ja 
monimuotoisuutta, mut-
ta myös talouskäyttö on 
tärkeää. Siitä syystä metsi-
en lannoituskin kiinnostaa 
varsinkin, kun sen avulla 
voidaan todetusti lisätä hii-
lensidontaa metsässä.

Hän sanoo hiilensidonnan 
ja ilmastoasioiden olevan tut-
tuja jo oman työnsä kautta. 
Nojonen on arkkitehti ja ny-
kyaikaiseen rakennussuun-
nitteluun kuuluu oleellisesti 
myös ilmastoasioiden huo-
mioiminen.

”Hiilisopimuksen tekoon 
vaikutti nimenomaan se, että 
pystymme sen avulla lisää-
mään hiilensidontaa metsis-
sämme”, hän sanoo.

Nojonen kehuu myös Hii-
lipalvelun helppoutta. Sa-
malla sopimuksella hoituu 
niin lannoitus kuin hiiliyksi-
köiden myyntikin.

    Lue lisää 
Hiilipalvelusta: 
hiilipalvelut.fi”

puhdas männikkö. Lannoi-
tus tehtiin helikopterilevityk-
senä.

”Näissä kolmoskehitys-
luokan kohteissa oli tehty 
harvennus pari vuotta ennen 
lannoitusta eli ne olivat juu-
ri sopivia Hiilipalvelu-hank-
keeseen”, Pulliainen sanoo.

Hän laskeskelee, että Hii-
lipalvelun kautta saataval-
la korvauksella pystytään 
kattamaan noin kolmannes 
koko lannoituskustannukses-
ta. Kivennäismaalla sopimus 
tehdään 5 vuodeksi ja turve-
maalla 10 vuodeksi.

”Kivennäismaalla käy-
tetään moniravinteisia lan-
noitteita tai salpietaria ja 
turvemaan lannoituksessa 
tuhkapohjaisia lannoitteita.”

Sopimuksen teko on 
vaivatonta
Teemu Nojonen sanoo pai-
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Metsänhoitoyhdistys Oulu-Kiiminki toteutti erään talvileimik-
kokeskittymän yhteydessä olevan päätehakkuukuvion, josta 
hakkuusta on ollut myyjän kanssa puhetta alkujaan jo viitisen 
vuotta sitten. Kohde oli erittäin vaikean, haasteellisen ja pit-
kän talvitien takaosissa, jonne alueelle on onnistuttu saaman 
ajokelpoinen puunkuljetuksia kestävä tie keskimäärin kerran 
kymmenessä vuodessa.

Yrityksistä huolimatta alueelle ei ole saatu aikaiseksi alu-
een metsänomistajien kesken metsäautotietä tai edes talvi-
kuljetuksiin sopivaa penkkatietä. Hakkuurästit ovat siirtyneet 
aina vuodella ja työtilauksien määrä alueella oli kasvanut. Nyt 
talvitiealueelle oli kertynyt jo kahdeksan eri toimeksiantoa, 
mutta selvää oli, että korjuukapasiteetti ja ostajan kaukokul-
jetusmahdollisuudet ovat rajalliset kaikkien kohteiden toteut-
tamiseksi. Erityisesti tukin vastaanotto rajasi tukkikelpoisten 

kuvioiden karsimisen ja keskittyen kuitu- ja energiapuukoh-
teiden toteutuksiin, koska puita ei kuljeteta tänä talvena. Tie 
pitää tehdä uudestaan, ja loput kohteet menevät ensi talven 
toteutuksiin. Toivottavasti. Mutta tämä alkuperäinen kohde, 
mikä toi myös muita työmaita alueelle toteutettiin.

Kyseessä on talvikelpoinen pieni päätehakkuuleimikko. 
Leimikon koko 1,5 hehtaaria. Ikää kuviolla on n. 120 vuotta. 
Siis suomeksi sanottuna uudistuskypsää vanhaa metsää. Ajo-
matkaa kertyi hieman yli 200 metriä ja poistumajäreyttä vain 
235 litraa, eli kuviolla ei ole tehty koskaan harvennustoimen-
piteitä. Poistuma oli n. 165 m3/hehtaarilla. Joutaa siis uudis-
taa. Järkevä ympäristöteko hiilipäästöä ajatellen. Sahapuun, 
sisältäen myös parrunaiheet oli 71 %. Alue muokattiin  kylvöä 
varten kaivuritöin, samalla kun talvitietä vahvistettiin puun-
kuljetuksia varten.

Kantoraha-arvot
Mäntytukki iso       64, 8 m3 56,00 €
Mäntytukki pieni    53,4 m3   52,00 €
Kuusitukki iso         11,8 m3 54,00 €
Kuusitukki pieni      9,8 m3 50,00 €
Mäntyparru           27,1 m3  28,00 €
Kuusiparru             12,2 m3 28,00 €
Havukuitu              72,2 m3 20,00 €
Koivukuitu              2,5 m3 18,00 €

PEFC-sertifiointi on  
metsänhoitoyhdistyksen jäsenetu ja palvelulupaus
Metsäsertifioinnilla osoitetaan kuluttajille, 
että metsänhoito on kestävää ja toiminta 
metsissä vastuullista. Metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsenet saavat PEFC-metsäsertifioinnin 
maksutta yhdistyksen jäsenyyden kautta, ell-
eivät vapaaehtoisesti halua jäädä ulkopuo-
lelle. Sertifioinnin vaatimusten toteutumi-
nen metsissä tarkastetaan vuosittain. 

Koko metsätalouden 
kenttä toteuttaa PEFC-
vaatimuksia  
PEFC-sertifioinnin toteu-
tuminen edellyttää va-
paaehtoista sitoutumista 
sertifioinnin kriteeristöjen 
noudattamiseen metsätalo-
uden koko toimintaketjus-
sa metsänomistajasta alkaen. 
PEFC-metsäsertifiointi on 
yksi metsänhoitoyhdistyksen 
jäseneduista ja se on metsän-
omistajalle vapaaehtoinen. 
Jäsenetuna PEFC ei ole pelk-
kä sertifikaattimerkki met-
sänomistajan papereissa, se 
on toimijoiden lupaus kes-
tävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesta metsien 
monitavoitteellisesta hoidos-
ta ja käytöstä. 

Metsien puuston säily-
minen hiilinieluna varmis-
tetaan sillä, että poistuma ei 
ylitä puuston kasvua viiden 
vuoden tarkastelujakson ai-

kana. Metsänomistajan on 
mahdollisuus vaikuttaa sekä 
kasvuun että poistumaan 
harjoittamalla hyvän metsän-
hoidon suositusten mukaista 
metsätaloutta. Ajallaan teh-
dyillä taimikonhoidoilla ja 
kasvatushakkuilla turvataan 
metsän kasvun lisäksi ilmas-
tokestävyyttä sekä puuvirto-
jen ennustettavuutta. 

PEFC edellyttää myös 
lasten ja nuorten metsätie-
tämyksen ja luontosuhteen 
kehittymisen edistämistä, 
mikä auttaa meitä varmis-
tamaan, että Suomessa on 
osaavia metsänomistajia ja 
metsätalouden ammattilaisia 
myös tulevaisuudessa. 

Kestävä metsätalous täh-
tää hyvään ja ylisukupolvi-
seen kokonaiskestävyyteen 
edistämällä metsien taloudel-
lista, sosiaalista ja ekologis-
ta kestävyyttä. PEFC edistää 
näiden toteutumista.  

Kestävyyden eri ulottu-

vuudet poikkeavat toisis-
taan, eivätkä niiden tavoitteet 
aina ole helposti yhteensovi-
tettavissa. Tasapainoilu joh-
taa parhaimmillaankin vain 
hyvään kompromissiin, jossa 
kestävyyden eri ulottuvuu-
det on sovitettu yhdeksi ko-
konaisuudeksi. 

Metsäsertifioinnin  
vuosittaisessa  
tarkastuksessa kirjattiin 
yksi vakava ja kuusi 
lievää poikkeamaa
Pohjoisen sertifiointialueen 
kuluvan vuoden maastotar-
kastukset tehtiin syyskuus-
sa.

Tarkastuksen kohteina 
olivat metsänhoitoyhdistyk-
set Lappi, Pyhä-Kala, Rokua-
Paljakka, Kiiminki, Ii ja Yli-Ii. 
Suurista metsäteollisuusyh-
tiöistä tarkastusvuorossa oli 
Metsä-Group. Tänä vuon-
na tarkastuksissa painotet-
tiin myös yhteismetsiä, joita 
tarkastettiin neljä, sen lisäksi 
kaksi kaupunkia ja neljä met-
sänpalvelu- tai koneyritystä.  

Arvioinnin tulokset saa-
tiin marraskuun puolivälis-
sä. Tarkastajat kirjoittivat 
raporttiinsa yhden vaka-
van poikkeaman sekä lievän 
poikkeaman koskien kuutta 
eri kriteeriä. Suurin osa poik-
keamista aiheutui vuodel-

ta 2020 kerätyistä tilastoista, 
tiedoista ja viranomaislau-
sunnoista. Poikkeamien syi-
nä olivat: hakkuu metsälain 
10§ kohteella, metsänkäyt-
töilmoitusten laiminlyönti, 
juurikäävän torjunnan puut-
teellisuus, luonnonhoidollis-
ten polttojen ja kulotuksien 
vähäisyys sekä riittämättö-
mät vesiensuojelutoimenpi-
teet kunnostusojituksessa ja 
maanmuokkauksessa. Työ-
turvallisuuspuutteista tuli 
vakava poikkeama ja li-
säksi lievä poikkeama 
metsätyöpalvelujen hankin-
takäytännöistä.

Jonkin verran parannet-
tavaa nähtiin myös met-
sänhoitotöiden laadun 
varmistamisessa, energia-
puun kestävässä korjuus-
sa, suojelualueiden sekä 
suoluonnon turvaamises-
sa, säästöpuiden määrässä 
ja vesistöjen suojavyöhyk-
keissä. Nämä puutteet eivät 
kuitenkaan johtaneet poik-
keamaan.

Korjaavien korjaavien 
toimenpiteiden suunnitel-
maa on toimitettu DNV:lle, 
joka arvioinnin teki. Tällä 
hetkellä toimijat toteuttavat 
suunniteltuja toimia omissa 
toiminnoissaan. PEFC kou-
lutusmateriaali löytyy os-
oitteesta: https://pefc.fi/
palvelut/materiaalit/ 

Uusi PEFC -standardi 
käyttöön loppuvuodesta
Kansainväliset PEFC-vaati-
mukset määrittelevät, mitä 
sertifioitujen metsien hoi-
dossa ja käytössä on otettava 
huomioon. Käytännön tasol-
le vaatimukset viedään kan-
sallisessa standardissa, joka 
asettaa metsäsertifioinnin 
kriteerit.

Nykyinen PEFC FI 2014 
-standardisarja otettiin käyt-
töön vuonna 2016. Uusi, päi-
vitetty standardi valmistui 
talvella ja se otetaan käyt-
töön loppuvuonna 2022. 
Vanha standardi ja ilmoit-
tautumiset ovat voimassa 
siihen saakka. Tällä hetkellä 
käynnissä ovat uuden stan-
dardin koulutukset.

 
Markku Ekdahl
Puheenjohtaja
Pohjoinen  
sertifiointitoimikunta

Metsänhoitoyhdistykset kannustavat ilmastotyöhön

Hiilinielujen kasvatuksesta lisätuloja metsänomistajille
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Hyvä harvennusjälki, turhaa raivausta vältetty. Hyvin peitetty kasa parantaa energiapuun laatua.

MetsäSanoma uutiset

Energiapuu 
– korvaa fossiilisia polttoaineita ja tuontia
Päätökset turpeen poltosta 
luopumisesta on ollut lisää-
mässä kotimaisen energia-
puun tarvetta viime vuosien 
aikana, valitettavasti tämä ei 

vielä oikein näkynyt puun 
hinnassa. Nyt meneillään 
oleva konflikti ja sen seu-
rauksena Venäjältä tuovan 
hakkeen tuonnin lopetta-

minen on lisännyt energia-
puun tarvetta entisestään. 
Noin neljännes poltettavas-
ta hakkeesta on tuotu sieltä.  
Kilpailu kotimaisesta puusta 

kiristyy ja toivottavasti tämä 
tekee nyt sen, että energia-
puusta aletaan maksamaan 
kunnon hintaa. 

Nyt hoidon tarpeessa 

olevat nuoret metsät nou-
sevat avainasemaan ener-
giapuun hankinnassa.  Yli 
puolet metsäenergiasta tulee 
nuoren metsän harvennuk-

Männyn kelpaa kasvaa.

silta korjattavasta pienpuus-
ta. Kotimaisen energiapuun 
käyttö tukee samalla alueen 
taloutta ja työllisyyttä.

Energiapuuta korjataan 
kokopuuna, karsittuna ran-
kana sekä hakkuutähtee-
nä. Myös kuitupuuta menee 
tällä hetkellä energiakäyt-
töön. Metsäteollisuuden 
huoli siitä päätyykö kui-
tupuuksi kelpaavaa puuta 
energiakäyttöön ei ole täs-
sä tilanteessa ihan turha. Sii-
tä ohjautuuko kuitupuuta 
energiakäyttöön, riippuu sii-
tä maksettavasta hinnasta. 
Jos kuitupuun hinta saatai-
siin sille kuuluvalle tasolle 
huoli poistuisi. Maanomis-
taja ottaa kuitenkin parhaan 
hinnan välittämättä siitä mi-
hin tarkoitukseen puu me-
nee.

Kohde ratkaisee minkä-
laista energiapuuta milläkin 
kohteella kannattaa korja-
ta ja millä menetelmällä. 
Yleisin tapa on tehdä integ-
roitua korjuuta missä koh-
teelta korjataan kuitupuu ja 
kokopuu. Varsinkin karum-
mat kohteet, missä puusto 
on pääasiassa mäntyä, so-
veltuu hyvin korjattavaksi 
karsittuna rankana. Läpimi-
taltaan pienet metsät, missä 
ei juurikaan kuitupuuta ole, 
on usein järkevä korjata ko-
konaan kokopuuksi.

Maanomistajan kannat-
taa kiinnittää hinnan li-
säksi myös huomiota työn 
jälkeen; kasvatettavaksi jä-
tettävän puuston valinta ja 
korjuuvaurioiden välttämi-
nen vaatii taitoa.

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma
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Urheiluagentti 

Treeniä kohti vuoden 2023 MM-kisoja
Urheiluagenteissa on esitelty jopa kymmeniä Suomen ja jopa maa-
ilman parhaita huippu-urheilijoita. Mutta osalla metsänhoitoyhdis-
tyksien toimihenkilöilläkin on ”leikkisästi” sanottuna tähtäimet kor-
kealla. Vuosittain Kylmästä kankeat niminen joukkue, on osallistunut 
umpihankihiihdon MM-kisoihin Pudasjärven Syötteen maastoissa.

Umpihankihiihtoja on jär-
jestetty vuodesta 1998 läh-
tien. Kisailijoita on koko 
Suomesta ja aina vuosit-
tain on muutama ulko-
mainenkin osanottaja. 
Yhdistyksiemme porukas-
ta herra Harju on osallistu-
nut yli 10 kertaa ja Yli-Iin 
Mikkokin lähestyy tuota 10 
kerran osallistumiskertaa, 
jolloin järjestäjät palkitsevat 
ja aateloivat osallistujan. Pa-
haksi onneksi kahtena viime 
talvena tapahtuma on perut-
tu koronan takia. 

Umpihanki vaatii 
kuntoa, erä- ja suunnis-
tustaitoa
Millainen tapahtuma on 
umpihankikisa. Siinä en-
simmäisenä hiihdetään met-
sässä umpea ja kelkkauria 
pitkin noin 50 kilometriä, 
aikaa hiihtoon kuluu 8-10 
tuntia. Tehtävärasteille teh-
dään järjestäjän vaatimia 
tehtäviä, jotka pisteytetään. 
Kierretyiltä lisärasteilta saa 
lisäpisteitä. Näin lauantaina 
hankittujen pisteiden pohjal-
ta startataan sunnuntain pi-
kamatkalle. Tuolloin kaikki 
hiihtävät umpea järjestäjien 
antamien reittien pohjalta eli 
hiihtäessä tulee osata myös 
suunnistaa. Ensimmäise-
nä maaliviivan ylittänyt saa 
tuulettaa voittajana.Kun ilma on kohdillaan, ovat hiihtäjätkin yhtä hymyä.

Iltanuotio, kerrankin on aikaa tarinoida ilman kiirettä.

Vuonna 2020, jolloin edel-
lisen kerran, kun kisat vie-
tiin läpi, Kylmästä kankeat 
joukkue sijoittui kahdeksan-
neksi. Voidaan jopa tode-
ta, että sunnuntain kisaan 
joukkue lähti koko porukan 
keulassa eli he johtivat MM-
kisaa. Joukkueessa hiihtivät 
Mikko Harju, Mikko Mäke-
lä, Veli-Matti Niskanen, Iik-
ka Mikon poika Mäkelä ja 
Juhani Heikkinen. 

Harjoittelu  
kisoja varten
”Hei pojat lähdetään hiih-
tämään varjoumpihanki Li-
tokairaan ennen pääsiäistä 
ettei totuus pääse unohtu-
maan”, tokaisi Harjun Mikko 
maaliskuun alussa. Niinpä 
asia sovittiin, että pääsiäis-
viikolla startataan. Lähdet-
tiin reissuun, vaikka kaikki 
eivät päässeet mukaan. Kol-
me urhoollista musketöö-
riä toteutti reissun Mikot ja 
Juhani. Tapahtuma ei ollut 
mitään perinteistä umpihan-
kea, pakkasessa ja tuiskussa 
taivaltamista, vaan kauniis-
sa auringonpaisteessa nau-
tiskelua, tuntui kuin olisi 
saapunut paratiisiin. Ensim-
mäisenä päivä hiihdettiin 
7 tuntia ja toisena 6 tuntia. 
Vaikka vauhti metsäsuksella 
ei ole päätähuimaavaa, mut-
ta riittävästi kauan hiihtäen, 

alkaa väsy tulemaan. 
Umpihankikisailu on 

leikkimielistä, silti kukin jä-
sen harjoittelee omikseen 5- 
7 kertaa viikossa oikeastaan 
läpi vuoden. Kesällä ohjel-
maan kuuluu juoksua, käve-
lyä, pyöräilyä ja rullahiihtoa. 
Alku talvesta hiihtolenkit 
tehdään suurelta osin met-
säsuksella ja silloin tällöin 
lenkillä on mukana reppu, 
koska kisassakin on oltava 
mukana toistakymmentä ki-
loa painava reppu.

Onko järkeä?
Mitä mieltä on pakkasessa 
ja tuiskussa hiihtää pari päi-
vää, kylmässä laavussa nuk-
kua yö paskasena ja osaksi 
nälissään? No ei mitään jär-
keä, on mielekkäämpää olla 
kotona lakanoiden välissä, 
tokaisi Antti Härkönen Pu-
dasjärveltä. Täytyy sanoa 
Antilla, ei pidä paikkaansa. 
Kisan jälkeen saunomisen ja 
kunnolla syömisen jälkeen 
tulee sellainen olo, että ois-
pa rivat maassa, josta nostaa. 
Loppu toteamuksena voi to-
deta, että hullulla on hullun 
huvit. 

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma 
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Omametsäpalvelu

OmaMetsä täytti vuoden ja 
täydentyy uusilla ominaisuuksilla
Metsänhoitoyhdistysten 
OmaMetsä-palvelu täytti 
vuoden maaliskuussa 2022. 
Vuoden aikana palvelun on 
löytänyt 19 600 käyttäjää ja 
käyttäjämäärä kasvaa tasai-
sesti. Ensimmäisen vuoden 
aikana palveluun on tul-
lut uusina ominaisuuksia ja 
toiminnallisuuksia. Palve-
lu ei ole vielä lopullisessa 
muodossaan, vaan kehitys-
tä jatketaan myös vuonna 
2022, tuoden palveluun uu-
sia toiminnallisuuksia ja 
kehittäen olemassa olevia 
metsänomistajien tarpeiden 
mukaan. ”Käyttäjien palau-
te on ollut erittäin tärkeää 
ja olemme saaneet sen pe-
rusteella kehitettyä palvelua 
entistä käyttäjäystävällisem-
pään suuntaan”, kertoo pro-
jektipäällikkö Juha Laitinen 
Metsänhoitoyhdistysten 
Palvelu MHYP Oy:stä.

Karttamerkintöjen 
tekeminen ja tulosteet 
OmaMetsään
OmaMetsä toimii nyt myös 
metsän muistikirjana, sillä 
palvelussa on mahdollista 
tehdä omia karttamerkin-
töjä. Muistiin voi merkitä 
metsässä tekemiään havain-
toja ja ottaa mobiililaitteel-
la paikkatietoon sidotun 
valokuvan vaikkapa mah-
dollisesta hoitotarpeesta tai 
metsätuhosta. 

Saadun palautteen perus-
teella OmaMetsään on lisätty 
myös mahdollisuus tulostaa 
erilaisia dokumentteja met-
säkiinteistöstä. Tulosteista 
saatu palaute on ollut posi-
tiivista, kertoo OmaMetsän 
projektipäällikkö Juha Laiti-
nen. Tulosteiden ulkoasu on 
selkeä ja varsinkin mahdolli-
suus rajata toimenpiteet tie-
tyllä ajanjaksolla on saanut 

kiitosta. Monille vanhem-
mille metsänomistajille pa-
peritulosteiden tulkinta on 
helpompaa, kun taas nuo-
rempi digisukupolvi on tot-
tunut tarkastelemaan tietoja 
verkossa. 

Sopimusten  
allekirjoittaminen käy 
OmaMetsän kautta
Merkittävin päivitys Oma-
Metsä palvelussa on uusi 
asiointi palvelu. OmaMet-
sän kautta on nyt mahdol-
lista vastaanottaa tarjouksia 
ja allekirjoittaa sopimuksia. 
Metsänhoito- ja puukaup-
papalveluiden tilaaminen 
onnistuu siis kokonaan en-
simmäisestä yhteyden-
otosta aina sopimuksen 
allekirjoittamiseen asti pal-
velun kautta. Sopimusten 
allekirjoittaminen onnistuu 
luotettavasti Visma Sign oh-

jelman kautta. Sopimusten 
tekeminen palvelun kautta 
onnistuu myös niissä tapa-
uksissa, joissa tilalla on use-
ampia omistajia.

Hiiliasiat ja taksonomia 
puhuttaa 
EU komission päätös hy-
väksyä kestävän rahoi-
tuksen asetuksen eli 
taksonomian ilmastokritee-
rit aiheuttaa velvollisuuk-
sia metsänomistajille. Jos 
puuta ostava teollisuus me-
nee kestävän rahoituksen 
piiriin, on yli 13 hehtaaria 
metsää omistavalla oltava 
metsäsuunnitelma.  Oma-
Metsä tarjoaa tähän tule-
vaisuudessa ratkaisun ja 
palveluun kehitetään il-
mastohyötynäkökohdat 
huomioon ottava metsä-
suunnitelma metsänomista-
jien saataville. 

Hiilensidontaan liitty-
viä elementtejä, kuten tieto 
kiinteistöllä olevan puuston 
sitomasta hiilestä, saadaan 
palveluun tämän vuoden ai-
kana. Myös metsänomista-
jan mahdollisuuksia myydä 
erilaisia hiilikompensaatio-
tuotteita OmaMetsä-palve-
lun kautta tutkitaan.

Metsävaratieto 
OmaMetsässä
OmaMetsä -palvelussa voi-
daan näyttää Metsänhoi-
toyhdistyksen laatima 
metsäsuunnitelma. Aina 
tämä ei ole mahdollista, esi-
merkiksi jos suunnitelmaa 
ei ole tehty kiinteistölle tai 
se on vanhentunut. Mikä-
li Metsänhoitoyhdistyksen 
metsäsuunnitelma ei ole 
käytettävissä, voi palvelus-
sa tarkastella tilasta kerättyä 
julkista metsävaratietoa. Jul-

kinen metsävaratieto ei yllä 
tietojen ja hoitotoimenpi-
de-ehdotusten tarkkuudes-
sa asiantuntijan maastossa 
tekemien mittausten perus-
teella laatiman metsäsuunni-
telman tasolle, mutta alkuun 
sen kanssa pääsee.  Julkinen 
metsävaratieto tulee palve-
lussa näkyviin automaatti-
sesti, jos metsäsuunnitelma 
ei palvelun käytettävissä.

Yhteisomistuksessa ole-
vien tilojen kaikkien osak-
kaiden on mahdollista 
rekisteröityä palveluun ja 
nähdä tilan tiedot. Kuolin-
pesien osalta osakkaiden tu-
lee olla yhteydessä omaan 
Metsänhoitoyhdistykseen 
tai OmaMetsän käyttötu-
keen omametsa@mhy.fi, 
jotta osakkaat voidaan to-
dentaa ja tietoja näyttää.
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Iin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu harvensi alkutalvesta Pohjois-
Iissä 3,5 hehtaarin harvennusleimikon. Luontaisesti syntyneessä mänty-
valtaisessa sekametsässä oli tehty vuosituhannen vaihteessa varovaista 
harvennushakkuuta, mutta hieman ylitiheänä kasvatettu puusto ei ollut 
päässyt järeytymään. Ikää puustolla oli noin 80 vuotta ja harvennuksessa 
keskijäreys jäi silti alle hieman sadan litran. Kohde sijaitsi syrjässä penkka-
tieltä, joten lähikuljetusmatkaa kertyi yli 500 metriä.

Kertymät ja hinnat:
Ptl m3 €/m3

Mäntytukki 47 45
Kuusitukki 8 45
Mäntyparru 52 23
Kuusiparru 9 23
Havukuitu 155 14
Koivukuitu 82 13

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Oulun seutu harvennutti korpimaata, jossa oli varttunutta kas-
vatusmetsää reilun 2,5 hehtaarin alueella. Kuviolla oli muutamia 
ylispuuluontaisia tukkipuita, muuten metsä oli pääosin koivikkoa. 
Hakkuun tarkoituksena oli avartaa ja saada kasvutilaa metsään, jos-
sa oli hyvä kasvupohja. Jääväksi puustoksi jäi pääosaltaan koivua, 
jonka alle toivotaan tulevan nuorta kuusikkoa, sitä kuuluisaa jatku-
vapeitteistä kasvatusta. 

Järeydeksi muodostui reilut 100 litraa ja puuta lähti yllättävän 
paljon reilut 110 kiintokuutiota hehtaarilta. Lähikuljetusmatka oli 
lyhyt talvitien takia. Tukit menivät eri sahoille ja parrut Karvosen 
sahalle Yli-Iihin. Havukuitu ajettiin Ruotsiin mutta koivu meni kla-
piyrittäjälle.

 m0 kantohinta
Havukuitu 36,7  16,20 euroa
Kuusitukki 34,6 49 euroa
Mäntytukki yli 19 cm 50,6 52 euroa
Mäntytukki 15-19 cm 23,5 48 euroa
Koivukuitu 128,7 16 euroa

Harvennusta Oulun seudun mhy:ssä

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

Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta

Puunkorjuupalvelu

Energiapuun korjuu ja myynti

Omatoimisten hankintapuiden myynti ja  
valtakirjakauppa

Taimikonhoito

Ojitussuunnitelmat

Suometsien hoito ja lannoitus

Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu

Luonnonhoitopalvelut,  
lunastushinta-arviot

Taajamametsien hoito

Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt

Tila-arviot

Metsäsuunnitelmat

Metsäpäivät

Metsätyö- ja korjuunäytökset

Metsäveroillat

Metsänomistajien neuvonta ja  
edunvalvonta

Taimi- ja kylvösiementen myynti

Polttopuukauppa

Asiantuntijapalvelut ja lausunnot

Metsätilakauppaneuvonta ja  
kiinteistönvälitys

Metsänomistajien koulutus

Nuorten metsäosaaminen

Jäsenlehdet

Metsien sertifiointi

Mete lakikohteet ja neuvonta

Viranomaisilmoitukset

Veroilmoituksien laadinta

Metsäretket
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METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Hirsityöt ammattitaidolla

Yli-Ii
Ilpo Tuomela 

040 582 8134

KONEPALVELUKONEPALVELU 
MATTI JUNTUNEN OYMATTI JUNTUNEN OY
Puh. 040 0178783Puh. 040 0178783

Lampitie 7, 90900 KIIMINKILampitie 7, 90900 KIIMINKI

25 vuotta konellista puunkorjuuta 25 vuotta konellista puunkorjuuta 
Oulun seudun yhdistyksessä.Oulun seudun yhdistyksessä.

Metsätyö Niemelä OyMetsätyö Niemelä Oy

Pahkalantie 84 Pahkalantie 84 
91200 YLI-II91200 YLI-II

puh. 050 447 1765puh. 050 447 1765

Hydrauliletkujen teko tilauksestaHydrauliletkujen teko tilauksesta
Kaivinkonetyöt      TraktorityötKaivinkonetyöt      Traktorityöt

0400 896 6210400 896 621
jouko.siikaaho@gmail.comjouko.siikaaho@gmail.com

PUUNKORJUUPALVELUTPUUNKORJUUPALVELUT

Metsätyö Siika-aho Oy 

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Metsätyö
Pa-Ko

Pa-KoSAHA
PARASTA AIKAA 
KAATAA 
PIHAPUUT!

Soita ja kysy!
040 528 9405

• Raivaukset
• Harvennukset

• Sahat • Raivurit
• Trimmerit 
• Turvavarusteet
• Varaosat
• Sahojen huollot

rahakasvaa- 
puussa.fi

RAHA 
KASVAA
PUUSSA
Ainakin, jos olet metsänomistaja ja  
toimit nopeasti. Vapo ostaa alueellasi 
puuta pysty- ja hankintakaupalla.

Olitpa metsänomistajana kokenut konkari tai 
suoraan pystymetsästä, me haluamme tehdä 
kanssasi kaupat suoraviivaisesti ja helposti – siis 
puu meille, rahat sinulle.

Puun hankintavastaavamme auttaa sinua kaikissa 
puukauppa-asioissa kaupanteosta korjuuseen asti.

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton metsäkäynti:
Mikko Koistinen 
Haukipudas, Ii, Yli-Ii, 
Kiiminki, Ylikiiminki
puh. 040 617 4974
etunimi.sukunimi@neova-group.com

Mikko Korhonen 
Hailuoto, Kempele, Muhos, 
Oulu, Oulunsalo, Utajärvi 
puh. 0400 700 857���#.�B�MQM.�MB��B����M�MM����.���	���BM��B�MQM.�
�QM�B
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Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058
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Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058
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”Aina parhaimmasta saatavilla olevasta jalostetusta 
siemenmateriaalista kasvatetut taimet, meiltä myös 
ArGrow-kasvustimulantit, pyydä tarjous”  
Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, tilaus.rovaniemi@finforelia.fi

Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058

Finforelia 2x100.indd   1 24.3.2020   8.23.19

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

www.mhy.fi
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17 KORJAAMME JA HUOLLAMME 

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

METSÄNOMISTAJAN OIVAT APURIT

●	 8,4	kg●	 8,4	kg
●	 2,2	kW	/	3,0	hv●	 2,2	kW	/	3,0	hv
●	 45,6	cm●	 45,6	cm33

●	 M-Tronic●	 M-Tronic
●	 Advance	Xtreem-	ammattivaljaat●	 Advance	Xtreem-	ammattivaljaat

929€

VAHVA RAIVAUSSAHA VAHVA RAIVAUSSAHA 
VAATIVAAN MAKUUN VAATIVAAN MAKUUN 

FS 460 C EM K FS 460 C EM K 

●	 4,5	kg●	 4,5	kg
●	 2,3	kW	/	3,1	hv●	 2,3	kW	/	3,1	hv
●	 42,6	cm●	 42,6	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic

599€

MS 241 C M    
Metsien Metsien 

monitoimikone
monitoimikone

●	 5,1	kg●	 5,1	kg
●	 3,0	kW	/	4,1	hv●	 3,0	kW	/	4,1	hv
●	 50,2	cm●	 50,2	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic
●	 sähkölämmitteiset	kahvat	ja	kaasutin●	 sähkölämmitteiset	kahvat	ja	kaasutin

799€

MS 261 C M VW  
Kuusikon kauhu
Kuusikon kauhu

●	 3,9	kg●	 3,9	kg
●	 1,8	kW	/	2,4	hv●	 1,8	kW	/	2,4	hv
●	 35,2	cm●	 35,2	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic

699€

MS 201 CM 
Kevyt Kevyt 

voimanpesävoimanpesä

●	 4,8	kg●	 4,8	kg
●		2,0	kW	/	2,7	hV●		2,0	kW	/	2,7	hV
●		42,6	cm●		42,6	cm33

429€

MS 231    
Hyvä Hyvä 

yleissaha yleissaha 

●	 3,6	kg●	 3,6	kg
●		1,4	kW	/	1,9	hv●		1,4	kW	/	1,9	hv
●		31,8	cm●		31,8	cm33

●		ErgoStart●		ErgoStart

379€

MS 194 C-E
UUSI UUSI 

tehokkaampi 
tehokkaampi 

mallimalli

●	 4,1	kg●	 4,1	kg
●		1,2	kW	/	1,6	hv●		1,2	kW	/	1,6	hv
●		30,1	cm●		30,1	cm33

199€

MS 170
Taattua laatua
Taattua laatua

edulllisestiedulllisesti

●	 5,4	kg	akun	kanssa●	 5,4	kg	akun	kanssa
●	 	36V	/	Ah●	 	36V	/	Ah
●		työskentelyaika	48	min	(AP	300S	akulla)●		työskentelyaika	48	min	(AP	300S	akulla)
●		mukana	AP	300S	akku	ja	AL	300	pikalaturi●		mukana	AP	300S	akku	ja	AL	300	pikalaturi
●		ketjun	pikakiristys●		ketjun	pikakiristys

699€

MSA 220 C-B 

Huippuluokan 
Huippuluokan 

akkusahaakkusaha

●	 45,7	cm●	 45,7	cm33

●		2,2	kW	/	3,0	Hv●		2,2	kW	/	3,0	Hv
●		Autotune●		Autotune
●		Balance	XT-valjas●		Balance	XT-valjas

849€

545 FX AT  
AUTOTUNE AMMATTITASON  
METSÄRAIVURI

●	 45,7	cm●	 45,7	cm33

●		2,1	kW	/	2,9	Hv●		2,1	kW	/	2,9	Hv
●		mukana	siimapää	ja	kolmioterä●		mukana	siimapää	ja	kolmioterä

799€

545 FR   
MONITOIMIRAIVAUSSAHA

●	 Tehokas	ammattikone●	 Tehokas	ammattikone
●		50,1	cc●		50,1	cc
●		metallivalurunko●		metallivalurunko
●		3,0	kW●		3,0	kW
●		paino	5,3	kg●		paino	5,3	kg

799€

550 XP MARK II

●	 43,1	cm●	 43,1	cm33

●		2,2	kW	/	3,0	Hv●		2,2	kW	/	3,0	Hv
●		metallivalurunko●		metallivalurunko

599€

543 XP 

●	 paino	1,4kg	akunkanssa●	 paino	1,4kg	akunkanssa
●		11	V	/	2,6	Ah●		11	V	/	2,6	Ah
●		ketjun	pituus	10cm●		ketjun	pituus	10cm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi
●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja

GTA 26 AKKUSAHA 

169€



16 MetsäSanoma 1/2022

Metsänhoito

Maksuton 
kuntokatselmus 

metsäteille
Näyttääkö ja tuntuu-
ko metsätiesi siltä, että 
jotain tarvis tehdä? 
Älä turhaan jätä asiaa 
tuonnemmaksi, kun 
ei se tie itsestään pa-
rane! Kilauta kaveril-
le ja käydään yhdessä 
tekemässä kuntokat-
selmus.  

Kuntokatselmuk-
sessa arvioidaan tien 
tämän hetken kunto, 
kunnostustarpeet ja 
niiden kustannukset. 
Isomman remontin 
tarpeeseen arvioidaan 
eri toteutustapojen 
ja rahoituslähteiden 
mahdollisuudet. 

Ota yhteyttä  
tienrakennuksen 
asiantuntijaamme:
Hannu Kajula
p. 040 7151 626
hannu.kajula@mhy.fi

Tasapainoilua
Lähes kaikissa ammateissa pitää tehdä komp-
romissiratkaisuja. Aina ei tule metsäasian-
tuntijoillakaan ajateltua, että suunniteltaessa 
erilaisia hankkeita, teemme automaattisesti 
päätöksiä, joissa on elementtejä ympäris-
töstä asiantuntijoille tulevista tavoitteista. 
Otamme kaikessa suunnittelussa huomioon 
taloudellisten seikkojen lisäksi maisemahoi-
don, monimuotoisuuden sekä ilmasto- että 
vesistöasiat.

Metsänomistaja päättää mitä 
hänen metsässään tehdään, 
ainoina rajoitteina ovat lait 
ja asetukset. Usealla met-
sänomistajalla on esittää jo-
kin tietty päätavoite, onko 
se sitten taloudellisuus, mo-
nimuotoisuus tai erilaiset 
suojelulliset asiat. Pääosa 
metsänomistajista ottaa jo ta-
voite asettelussa huomioon 
päätavoitteen lisäksi muut-
kin lähinnä ympäristön aset-
tamat tavoitteet, tällaisien 
metsänomistajien kanssa on 
usein erittäin helppo tehdä 
toimenpideratkaisuja.    

Ongelmatapauksik-
si usein tulevat äärilaidan 

fanaattisuudet. Tiukassa 
elämän tilanteessa metsän-
omistajalla kiiluvat vain dol-
larit silmissä ehdotuksena 
on, että kaikki pois ja kauraa, 
kuten edesmennyt metsä-
ammattilainen sanoin kou-
lumme rehtorille. Kasvavaa 
metsää halutaan uudistaa, 
jälkitöitä ei tehdä eikä oteta 
huomioon luonto- ja maise-
ma-arvoja. Siinäpä on sitten 
asiantuntijan yritettävä se-
littää, että ilmasto, vesistöt, 
uhanalaiset lajit ja maisema-
arvot tulisi ottaa huomioon. 
Onneksi pääsääntöisesti 
näistä ohjeista metsänomis-
taja ottaa vaarin ja asioita so-

vitetaan ”järkeviksi”.
Jos metsänomistaja ha-

luaa jättää jälkeensä perin-
tömetsän, jossa halutaan 
säilyttää kaikki luontoarvot, 
asiantuntijoilla on pakissaan 
useita eri työkaluja, metsän-
omistalla on mahdollisuus 
saada jopa täysikorvaus 
luontoarvojen säilyttämises-
tä. Yhteistyö yhdistyksien, 
ELY- keskuksen ja metsäkes-
kuksen kanssa on ollut jopa 
yllättävän hyvin toimivaa. 
Ongelmalliseksi joskus tule-
vat ulkopuoliset tahot, jotka 
saatavat painostaa yllättä-
vänkin rajusti metsänomis-
tajaa, jopa melko vähäisten 
luontoarvojen takia. 

Viime vuosien aika-
na ilmastoasiat ja moni-
muotoisuus ovat nousseet 
julkisuudessa tärkeiksi asi-
oiksi. Kun toiminnan tulisi 
olla taloudellisesti kannat-
tavaa, saatetaan ajautua 
hankalaan tilanteeseen. Jos 
ajatellaan pelkkää yhtä osa-
aluetta, muut osa-alueet 
heikentyvät. Ihmisten on 
useasti vaikea ymmärtää, 
että hoidettaessa metsiä il-
mastoystävällisesti, suojelun 

sijaan metsiä tulisi käsitellä 
ja hoitaa siten, että puiden 
elinvoima säilyy korkeal-
la tasolla. Elikkä joudumme 
tasapainoilemaan taloudel-
lisuuden, ilmastoasioiden 
ja monimuotoisuuden kes-

ken. Onneksi suomalaisten 
metsäammattilaisten koulu-
tustaso on korkealla tasol-
la ja olemme pitkäjänteisellä 
työllä saaneet metsäomai-
suuden kasvamaan ja se 
kasvaa edelleenkin, kun toi-

mitaan käyttäen suomalaista 
”maalaisjärkeä”.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

   Metsänomistaja päättää 
mitä hänen metsässään tehdään, 

ainoina rajoitteina ovat lait ja 
asetukset. 

”

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

OULUNLAHTI 
Jukolankuja 1–3
ma–pe 9–18
la 9–14

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-
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Metsänhoito

Kosteikolta vedet ohjataan suodatinkankaalla ja kivillä vahvistettujen pohjapatojen ja pintavalunnan kautta järveen.
  

Juopulinjärven vesiensuojelun 
luonnonhoitohanke

Hankkeen tavoitteet ja 
rahoitus
Hankkeen tavoitteena on 
Juopulinjärven ekologisen 
tilan parantaminen ja met-
sätalouden aiheuttamien 
vesistöhaittojen korjaami-
nen sekä ehkäiseminen. Sa-
malla parannetaan järven 
happipitoisuutta. Juopulin-
järvi kuuluu myös Kiimin-
kijoen Natura-alueeseen. 
Järven valuma-alue on noin 
1630 hehtaaria, joka on pää-

osin ojitettua metsäaluetta. 
Lisäksi tavoitteena on esi-
tellä toteutettuja vesiensuo-
jelukohteita ja -menetelmiä 
maanomistajille ja toimi-
joille sekä innostaa heitä 
omatoimiseen vesiensuoje-
lutoimintaan. Hankkeen 
rahoitus tulee kokonai-
suudessaan kestävän met-
sätalouden rahoituslain 
eli tutummin kemeran 
varoista. Metsäkeskus 
järjestää vuosittain hanke-
hakuja kilpailutuksineen 

ympäri maata erilaisten 
luonnonhoitohankkeiden 
toteuttajien valitsemisek-
si. Metsänhoitoyhdistys 
voitti tämän hankkeen kil-
pailutuksen lopullisesta 
suunnittelusta ja toteutuk-
sesta. Joten tässä sitä nyt sit-
ten kirjoitellaan!

Toimenpiteet ja  
toteutus
Tämän hankkeen kaksi toi-
menpidekohdetta sijait-

sevat järven suurimpien 
laskuojien suulla ja niiden 
valuma-alue on yhteensä 
hieman alle 500 hehtaaria. 
Tälle keväälle toteutimme 
Mustanojan suulla olevan 
kosteikon rakennuksen. 
Puunkorjuun jälkeen pää-
simme aloittamaan kai-
vuutyöt kahdella koneella. 
Maata alkoikin siirtymään 
melkoista vauhtia kostei-
kon reunoille ja tuleviksi 
saariksi.

Hankkeen toteutus jat-

Alkujumppaa 7.3.2022 ja maisemaa viikkoa myöhemmin.

Pohjapato viimeistelyä vaille ja toiminnassa. 

kuu ensi talvena toisen toimenpidekohteen rakentamisella. 
Siitä tarkemmin sitten ensi kevään aikana. Tähän mennes-
sä suuret kiitokset yhteistyöstä Juopulinjärvi kuntoon yh-
distykselle ja sen aktiiveille sekä koneurakoitsijoille!

Luonnonhoitohankkeista voit hakea tarkempaa 
tietoa Metsäkeskuksen nettisivuilta: 
www.metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet.

Hankkeessa mukana: 
Juopulinjärvi kuntoon ry
Konepalvelu Matti Juntunen Oy 
Maansiirto Jylänki Oy.

Juopulinjärvi kuntoon ry kiittää Oulun seudun mhy:tä ja Hannu Kajulaa hankkeesta: ”Pitkittynyt hanke olisi varmaan jäänyt 
kokonaan toteuttamatta ilman Hannun aktiivista toimintaa”- kommentoi hallituksen puheenjohtaja ja kova konemies Joni Hiltunen.
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Metsänhoito

Yksi konkreettinen kesän 
alkamisen merkki on en-
simmäisen taimikuorman 
saapuminen taimitarhal-
ta. Lehtemme levikkialueen 
metsänhoitoyhdistykset vä-
littävät vuosittain maan-
omistajille alun toista 
miljoonaa metsäpuun tain-
ta. Kiivain viljelykausi kes-
tää vain muutaman viikon, 
joten vilskettä ja vilinää riit-
tää taimilogistiikan ja istu-
tustyömaiden organisoinnin 
tiimoilta.

Taimien istuttamisessa on 
muutama olennaisen tärkeä 
seikka jotka tulee huomi-
oida hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Taimet tu-
lee pitää kosteina ja varas-
toida mielellään varjoisassa 
paikassa. Alkukesän helteet 
ja erityisesti tuuliset päivät 
kuivattavat helposti taimien 
juuripaakkua, joten koste-
us on hyvä tarkistaa kuivina 
jaksoina päivittäin. Juuri en-
nen istutusta taimet on hyvä 
vielä kastella, hyvä nyrk-
kisääntö on että istuttaes-
sa juuripaakusta irtoaa vettä 
kevyesti puristamalla.

Istutustyössä ei tarvit-
se pyrkiä tasaiseen taimi-
väliin, olennaisempaa on 
saada taimet istutettua hy-
vään istutuskohtaan: mätäs-
tysalueella keskelle mätästä 

Kasvun ihmeen aika

ja äestysalueilla keskelle äes-
vakoa. Harvoin metsässä 
muokkausjälki on kuiten-
kaan aivan tasalaatuinen, ki-
vet, kannot ja hakkuutähteet 
aiheuttavat oman vaikeuten-
sa maanmuokkaukseen ja is-
tutuksessa pitääkin usein 
soveltaa. Hyviä istutuskoh-
tia ovat esimerkiksi ojitus-
mätästysalueilla naveroiden 
reunat. Omatoimisessa is-
tutushankkeessa kannattaa 
kysäistä oman metsänhoi-
toyhdistyksen neuvojalta 
ohjeita ja tarvittaessa vaik-
ka opastusta paikan pääl-
lä. Kannattaa varautua 
kuulemaan myös kaikkien 
neuvojien lempineuvo istu-
tustyöhön: ”Taimet istute-
taan se vihreä osa ylöspäin.”

Tärkeää on malttaa istut-
taa taimet riittävän syvään. 
Maata juuripotin päälle pi-
täisi tulla vähintään viisi 
senttiä. Istutuskohta tiiviste-
tään kevyesti polkaisemalla 
molemmin puolin istutettua 
tainta, tällöin maa juuripotin 
päällä tiivistyy ja auttaa säi-
lyttämään kosteusolot potin 
ympärillä otollisena kasvul-
le. Molemmin puolin tiivis-
tettäessa taimi tulee myös 
ikäänkuin automaattisesti is-
tutettua suoraan.

Istutusurakan jälkeen 
on hyvä ottaa hieman ren-

Metsäammattilaisen näkökulmasta kevät ja 
alkukesä on erittäin antoisaa aikaa. Enem-
män kuin horisontissa siintävä kesäloma ka-
lareissuineen mieltä ylentää ajatukset kasvu-
kauden alkamisesta ja luonnon heräämisestä 
eloon pitkän horrostalven jälkeen.

Viljelyalueen kieltotaulu Kiiminkiläisittäin. Taimilogistiikan arkea, männyt ja istutuskalusto odottamassa noutoa.

Taimikko 10 kasvukauden jälkeen viljelystä.

nommin muutama kuukau-
si. Syksyllä on kuitenkin 
paikallaan käydä tarkista-
massa miten taimet ovat 
ensimmäisestä kasvukau-
destaan selvinneet. Jokai-
selta istutusalueelta kuolee 
jonkin verran taimia ensim-
mäisenä kesänä. Yleisin syy 
taimen menehtymiseen on 
kuivuus. Syksyllä on hyvä 
arvioida mahdollinen täy-
dennysistutuksen tarve seu-
raavalle kesälle ja tarkastaa 
miten voimakasta heinän-
kasvu on kesällä ollut. Rehe-
vimmillä kasvupaikoilla jo 
ensimmäisenä syksynä voi 

olla tarpeen suorittaa hei-
näämistä taimien ympärillä. 
Tulevina kesinä tätä savot-
taa on sitten luvassa enem-
mänkin.

Metsän uudistaminen is-
tuttaen on työlästä, vaa-
tii aikaa ja paneutumista 

ja aiheuttaa kustannuksia. 
Samalla se on kuitenkin erit-
täin palkitsevaa ja ylivoi-
maisesti nopein ja varmin 
konsti saada kehityskelpoi-
nen hyvä taimikko synty-
mään uudistushakkuualalle. 
Oman taimikon kehitystä on 

kiva seurata vaikka vuosit-
tain. Metsänistutusalueilla 
kasvun ihmettä pääsee seu-
raamaan aitiopaikalta.

Henri Turtinen
MetsäSanoma

    Taimet istutetaan 
se vihreä osa ylöspäin.”
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Jauhopeukalot
Teijän keittiössä

Oikeeta hernekeittoa

Meillä nykyajan immeisillä 
tahtoo olla aina kiire, kiire 
ei minnekään. Useasti ruu-
anlaitto on kiireellistä, puo-
lituntia ja ruuan pitää olla 
jo pötsissä. Mutta ajatuskin 
siitä, että kaupan hernetölk-
kiannoksen sijaan saa ”äi-
din makuista” hernekeittoa, 
saa kuolan valumaan suu-
pielistä. Niinpä päätin pää-
siäisenä tehdä sitä oikeaa 
itseään, päätin tehdä vähän 
enemmän, koska sen pakas-
taminen on helppoa ja her-
nekeiton maku ei oikeastaan 
paljoa huonone vaikka pa-
kastaakin.

Laitoin heti aamusta her-
neet väljään veteen liot-
tumaan. Illalla rupesin 

keittämään keittoa kahdes-
sa erässä, koska herneitä 
tuli ostettua 3 pakettia. Lisä-
sin heti herneiden joukkoon 
keittojuureksia, vasta savu-
saunassa palvattua kink-
kua ja mausteet. Mausteina 
käytin sinappia, suolaa, li-
halientä, meiramia, maus-
tepippuria ja sipulia. Koska 
keittoaika venyi yli kahteen 
ja puoleen tuntiin, piti välillä 
aina lisätä vettä, vaikka aluk-
si olin laittavani sitä riittä-
västi. Keittäminen tapahtui 
miedolla lämpötilalla, koska 
muuten keitto olisi palanut 
pohjaan. Illalla yhdeksän ai-
kaan ensimmäinen keitos oli 
valmista ja ei kun toinen erä 
levylle. Siinä tuli pari lauta-

Ainekset 
Kuivattuja herneitä 1,5 kiloa
Palvikinkkua 2 kiloa
Sipulia 2 kpl
Sinappia (makea) noin 5 ruokalusikallista
Meiramia 2 ruokalusikallista
Kokonaisia maustepippureita 30 kpl
Lihalientä 3 kuutiota
Suolaa maun mukaan
Keittojuureksia 2 pussia

Asia tuli esille, kun perun-
kirjoitusta varten tarvittiin 
arvio. Metsänomistajalle 
oli pankista esitetty, että 
heillä on tuote, johon tar-
vitaan vain tilatunnus ja 
metsänomistaja saa riit-
tävän tarkan arvion pe-
runkirjoitusta varten, kun 
perikunnan tarkoituksena 
oli pitää itsellään perintö-
nä saatu metsätila. Tuntuu 
ihmeeltä tällainen esitys 
arviosta, kun pankin omi-
en ohjeiden mukaan arvio 
ei sovellu kaikkiin tapauk-
siin, koska arvio perustuu 
keilaustietoihin ja ei ole 
ammattilaisen tarkistama 
tai laatima. Tästä tietenkin 
perittiin pankissa kohta-
lainen toimitusmaksu.

Perunkirjoituksen jäl-
keen asia tuli esille yhdis-
tyksen toimihenkilölle, 
joka katsomatta pankin 
arviota teki oman arvion 
maastotyönä, mitaten ku-
voilta koealat, jotta pääs-
tään mahdollisemman 
tarkkaan arvioon. Arvion 
tekemisen jälkeen toimi-
henkilö otti erään yhtiön 
järjestelmästä toisen kei-
laustietoon perustuvan 
arvion. Elikkä samasta ti-
lasta oli tämän jälkeen kol-
me eri arviota.  

Pankin arviossa käy-
päarvo oli 72.800 euroa, 
yhtiön järjestelmästä ote-
tun arvion käypäarvo oli 
97.000 euroa ja yhdistyk-
sen maastoarviona teke-
män arvion käypäarvo oli 
58.400 euroa. Huimat erot, 
mihin metsänomistaja voi 
luottaa?  

Perukirjan pohjalta ve-
rottaja suorittaa perintö-

verotuksen. Jos verrataan 
yhdistyksen tekemään 
arvioon pankin ja yhti-
ön keilaustietoihin poh-
jautuvia arvioita, voidaan 
todeta, että perintövero-
ja maksetaan turhaan tu-
hansia euroja. Jos perijät 
ovat rintaperillisiä, pan-
kin arvion perusteella pe-
rintöveroa tulee lisää noin 
1.500 euroa ja yhtiön arvi-
on perusteella lisää veroa 
tulee noin 4.000 euroa. Jos 
perintövero määräytyy II 
luokan mukaan veroerot 
kaksinkertaistuvat. Voiko 
metsänomistaja saada kor-
vausta, koska turhaa veroa 
on maksettu? Ei saa, mak-
saa vain veron pois. Onko 
vastuu perukirjan laati-
jalla? Uskottujen mies-
ten tehtävänä on arvioida 
omaisuuden arvo perukir-
jaan, jos tilasta on laadittu 
arvio, arvion käypäsum-
ma laitetaan pääsääntöi-
sesti perukirjaan. Vastuu 
perukirjan arvoon on lä-
hinnä pesänilmoittajalla, 
jonka kannattaa kääntyä 
ammattilaisten puoleen ti-
latessaan arvioita.

 Arvioitahan tehdään 
useampiin eri tarpeisiin, 
kuten perinnönjakoihin, 
kauppoihin, lahjoihin, lu-
nastuksiin jne. Kaikissa 
näissä toistuu sama asia, 
että arvio kannattaa teh-
dä perustuen todellisiin 
arvoihin. Parempi katsoa 
kuin katua, joten yhteyk-
siä omaan yhdistyksen 
asiantuntijaan.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Metsäsanoman toimitus innostuu aina 
välillä tekemään tutkimusta metsään liit-
tyvistä asioista. Jo useamman vuoden on 
mietityttänyt eri osapuolia, miten eri or-
ganisaatioiden tekemät arviot soveltuvat 
käyttötarkoitukseensa.

Arvioita ja 
arvioita

Hyvässä arvioinnissa puusto todetaan maasto-
työnä.

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

Asematie 266, 91100 Ii 
timo.ojala@pp9.inet.fi

SUOMEN PARASTA 
PALVELUA

POHJAN TAIMI  
KASVATTAA, ISTUTTAA   

JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

sellista syötyä ennen nuk-
kumaan panoa, arvaattekin, 
millainen kaasutus makuu-
huoneessa oli aamulla herä-
tessä. Mutta muuten todella 

hyvää, saan useana viikkona 
syödä pakkasesta tätä herk-
kua, ei kuitenkaan aivan äi-
din veroista.
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Metsänomistajat Ii

Mauno Tolonen

72-vuotias Mauno asustelee 
yhdessä vaimonsa kanssa 
Olhavan keskustassa. Paik-
kakunta on ilmeisesti ol-
lut mieleinen, sillä Mauno 
on myös kotoisin Olhavasta 
ja mikäpä seudulla asustel-
lessa, kun luonto on lähet-
tyvillä. Mauno teki pitkän 
työuran putkitöissä teolli-
suuden parissa ja tätä ny-
kyä ansaituilla eläkepäivillä 
onkin aikaa harrastella mm. 
metsätöitä, metsästystä ja 
kaikenlaisia kotipuuhia.

Metsän merkitys Mau-
nolle on suuri. “Tykkään 
paljon liikkua metsässä, kun 
siellä on tilaa kuljeskella 
ympäriinsä sekä saa ajatuk-
sia muualle. Luonnontapah-
tumia sekä metsän kasvua 
on mielenkiintoista seura-
ta, sillä jokainen metsä on 
omalaatuisensa”. Mauno on 
viime vuonna saanut tai-
mikonhoitourakkansa pää-
tökseen sekä menneenä 
talvena suoritetut ensihar-
vennukset metsänhoitoyh-
distyksen korjuupalvelun 
voimin tuovat jälleen uutta 
mielenkiintoa seurata tuo-
reeltaan hoidettujen metsi-
en kasvua. Tulevan kevään 
ohjelmassa on myös pieni, 
vajaa hehtaarin suuruisen 
alueen istutustyöt. Met-
sänhoitoyhdistystä Mauno 

luonnehtii sanoilla “erin-
omainen yhteistyökumppa-
ni”, “asiantunteva palvelu”, 
“auttavainen” sekä “met-
sänomistajille tarpeellinen 
toimija”. Vuosien varrel-
la tunnollisesti ja aktiivises-
ti metsiään hoitanut Mauno 
onkin tyytyväinen saamaan-
sa palveluun metsänhoi-
toyhdistyksessä.

Maailmanpolitiikka ja 
korviin kantautuneet uuti-
soinnit EU:n uudesta met-
sästrategiasta ovat myös 
saaneet Maunon mietteli-
ääksi metsänomistajan näkö-
kulmasta. “Kyllä uutisoinnit 
ovat pistäneet ajattelemaan, 
että metsänomistajille hae-
taan kaikennäköisiä rajoituk-
sia harjoittaa metsätaloutta 
omistamissaan metsissä. Vai-
kuttaa siltä, että metsän-
omistajat eivät pysty täysin 
päättämään omista asiois-
taan, jos EU-rajoitukset tule-
vat voimaan”. Mauno myös 
toteaa, että EU:ssa päättäjät 
eivät ole täysin perillä Suo-
men metsien hoidosta ja ke-
hityksestä. Sotatilanne ei 
ole suuremmin vaikuttanut 
Maunoon metsänomistaja-
na. Huolta aiheuttaa enem-
män humanitaarinen kriisi.

Metsäteollisuuden suu-
ret investoinnit lähialueelle 
ovat Maunon mielestä tärkeä 

asia monesta näkökulmasta. 
“Investoinnit tarjoavat töi-
tä alueelle rakennusvaihees-
sa, mutta luo myös tarvetta 
uusille metsäkoneenkuljet-
tajille ja puutavara-auton 
kuljettajille. Mielenkiinnolla 
seuraan, kuinka raaka-ainet-
ta saadaan metsistä ja kuin-
ka paljon se vaikuttaa puun 
hintoihin. On myös outoa 
kuvitella, että raakapuun ju-
naliikenne voimistuu poh-
joiseen päin, kun ennen se 
on ollut päinvastaista”.

Muille metsänomistajil-
le Mauno haluaa kertoa ter-
veisiksi taimikonhoitojen 
ja ensiharvennusten tärke-
ydestä. “Taimikon varhais-
hoidot, nuoren metsän 
harvennukset ja ensiharven-
nukset kannattaa hoidattaa 
ajallaan kuntoon. Hyvin hoi-
dettujen metsien kasvua on 
hieno seurata vaikkapa vuo-
sittain, mutta ennen kaikkea 
hoidetut metsät ovat sievän 
näköisiä. Ensiharvennus-
kelpoisista metsistä saa par-
haimman lopputuloksen, 
kun metsät hoidattaa kun-
toon asiaan soveltuvalla ka-
lustolla”.

Ennen kuin auton oven on ehtinyt edes kunnolla sulkemaan, niin 
oven raosta pilkistää jo kohtelias herrasmies tervetulleeksi toivotta-
en. Kyseessähän on tietysti olhavalainen Mauno Tolonen.

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Iin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu savotoi lopputalvesta Etelä-Iissä 
2 hehtaarin ensiharvennusleimikon. Tuoreen kankaan viljelymänniköllä oli 
ikää 35 vuotta. Kohteella oli tehty taimikonhoito noin 15 vuotta sitten. Koh-
de sijaitsi kaukana metsäautotiestä ja talvitieyhteydetkin olivat aika heikot. 
Korjuussa puutavara ajettiin jatkettuna lähikuljetuksena kesäkelpoisen tien 
varteen ja lähikuljetusmatkaksi muodostui muhkea 1300 metriä. Poistetun 
puun keskijäreys oli 55 litraa.

Kertymät ja hinnat:
Ptl m3 €/m3

Mäntytukki 5  46
Mäntyparru 21  16
Havukuitu 80  11

riveria.fi/metsaopetus

Metsätalousyrittäjä (AT) 
Metsäalan ammattitutkinto, 150 osp

Koulutus soveltuu nykyisille ja tuleville metsän- 
omistajille sekä muille metsällistä tietoa työssään 
tarvitseville!
Koulutukseen hakijalta ei edellytä aikaisempaa metsä- 
alan koulutusta. Haku käynnissä: koulutuskalenteri.fi

Seuraava aloitus 11.1.2023 – koulutuksen kesto noin  
1,5 vuotta. Haku päättyy 2.12.2022. Lisätietoja:  
Marja-Leena Annala, p. 050 522 0471

Koulutuksen toteutus
>  teoriaopetus etäyhteydellä iltaisin:  

> 2–3 iltaa/kuukausi, á 2,5 h 
> verkkomateriaalit ja -tehtävät

> maasto-opetus päiväopetuksena viikonloppuna,  
yhteensä 4 x 2 päivää 
> itsenäisiä maastotehtäviä omassa tai muussa  
   sovitussa metsässä

> maasto-opetus järjestetään Oulun seudulla

Opiskele oman metsäsi  
asiantuntijaksi!

Oulussa

Tykkään paljon liikkua metsässä, 
kun siellä on tilaakuljeskella ympäriinsä sekä 

saa ajatuksia muualle. Luonnontapahtumia sekä 
metsän kasvua on mielenkiintoista seurata, 

sillä jokainen metsä on omalaatuisensa”

”
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EU-komissio julkaisi tam-
mikuussa luonnoksen uu-
sista maa- ja metsätalouden 

valtiontuen suuntaviivoista. 
Sen mukaan ne tulisivat voi-
maan 1.1.2023 ja kansallisten 

Kemeran osalta vedellään viimeisiä. Sen voi-
massaolo päättyy ensi vuonna. Tämä siksi, 
että tukijärjestelmä on uudistettava EU-oh-
jelmakausittain. Tukien pitää täyttää kulloi-
setkin EU:n valtiontukien suuntaviivat ja ne 
on hyväksyttävä EU-komissiossa.

Kemera vetelee viimeisiään

Metsänomistajat

tukijärjestelmät tulisi saat-
taa ko. suuntaviivojen mu-
kaisiksi 30.6.2023 mennessä. 
Nähtäväksi jää, pitääkö ai-
kataulu. Joka tapauksessa 
nykyinen tukijärjestelmä on 
voimassa korkeintaan kulu-
van ja ensi vuoden.

Sen jälkeen kemeran kor-
vaa uusi metsätalouden kan-
nustinjärjestelmä Metka. 
Uudistusta on valmisteltu 
pitkään maa- ja metsätalous-
ministeriön työryhmissä. 
Tavoitteena on pidetty by-
rokratian keventämistä. 
Yritämme pitää sen toteutu-
misesta huolta, kun hallitus 
tuo syksyllä lakiesityksen 
eduskuntaan.  Ennakko-
suunnitteluvaatimus ollaan 
poistamassa nuoren metsän 
hoidosta. Jatkossa siis riit-
täisi, että tukea haettaisiin 
vasta työn tekemisen tai teet-
tämisen jälkeen. Yksi pape-
rinpyöritys siis vähemmän. 

Tavoitteemme kuvioiden 
minimikoon poistumisesta 
on myös toteutumassa. Jat-
kossa minimikoko olisi heh-
taari, mutta se voisi koostua 
useista osista.  Nuoren met-
sän hoidosta on tulossa 
jatkossa yksi työlaji. Varhais-
perkaus, taimikonhoito ja 
nuorenmetsänkunnostus 
saisivat saman hehtaarikoh-
taisen tuen, mutta erillis-
tä pienpuun keräystukea ei 
enää maksettaisi. 

Byrokratian pitäisi ke-
ventyä myös valvonnassa, 
jos uudistus poistaisi myös 
kantojen läpimitan ja pois-
tettujen runkojen laskennan. 
Metsäkeskuksen tehtäväksi 

Uudessa Metka rahoituslaissa kulotus palaa rahoituk-
sen piiriin, ostakaa jo tulitikkuja valmiiksi.

Talläiset kohteet kannattaa laittaa heti kuntoon, tukitaso on vielä hyvä.

tuen hakematta. Onko käy-
dyllä repivällä metsäkeskus-
telulla tai koronan tuomalla 
etäajalla jotakin vaikutusta, 
sitä voi vain arvailla. 

Nyt olisi kuitenkin ryhti-
liikkeen paikka. Rahaa oli-
si tarjolla ja rästissä olevia 
töitäkin lähes kaikilla met-
sänomistajilla. Ryhtiliiket-
tä tarvittaisi siksikin, että jos 
rahat eivät kulu, on uhka-
na niiden pysyvä leikkaus. 
Nyt kannattaa ottaa yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseen ja 
käydä oman metsäasiantun-
tijan kanssa läpi erityises-
ti niiden työlajien tarpeita, 

jotka ovat jäämässä uuden 
metkan ulkopuolelle. Näitä 
työlajeja ovat kunnostusoji-
tuksessa ojien kaivamisen 
tukeminen ja nuoren met-
sänhoidossa pienpuun keräi-
lytuki. Energiapuun kysyntä 
on lisäksi kasvamassa tur-
peen alasajon vuoksi, joten 
myös markkinakysyntää on 
olemassa. 

Kemera vetelee siis vii-
meisiään, mutta uusi Metka 
on jo tuloillaan. Nyt kannat-
taa pistää rästejä kuntoon!

Mikko Tiirola

jäisi valvoa lähinnä kauko-
kartoitustyökalujen avulla 
vain sitä onko työ tehty vai 
ei ja täyttääkö kohde mini-
mi ja maksimi pituusvaati-
mukset. Tavoitteena olisi, 
että kohteen tukikelpoisuus 
voitaisiin todentaa taimikon 
perustamisesta kuluneesta 
ajasta ja kaukokartoituksel-
la kerättävästä runkoluku- 
tai vesakoitumistiedosta. 
Ehdottoman hyvää olisi se-
kin, että seitsemän tai kym-
menen vuoden määräajoista 
päästäisiin eroon, kun sa-
malle kohteelle tukea voitai-
siin myöntää uudestaankin, 
mikäli vesakoituminen niin 
vaatisi. 

Nyt mennään kuitenkin 
vielä kemeralla. Valtio oli 
varannut vuoden 2021 bud-
jetissa rahaa yksityismaiden 
puuntuotannon edistämi-
seen 58,8 miljoonaa euroa. 
Siitä käytettiin viime vuonna 
kuitenkin vain 42,3 miljoo-
naa euroa eli 72 prosenttia! 
Edellisenä vuonna keme-
ra-varoja kului vielä yli 50 
miljoonaa euroa. Syitä va-
rojen niukkaan kulumiseen 
on monia. Hyvä puukaup-
pavuosi on suunnannut 
metsäasiantuntijoiden työ-
panosta puukauppoihin. 
Lisäksi kevään tulo oli myö-
hässä ja lumi tuli aikaisin, jo-
ten raivaussahatöiden kausi 
oli lyhempi. Moni metsä-
ammattilainen ja aktiivinen 
metsänomistaja on myös 
kritisoinut liian tiukoik-
si nostettuja nuoren metsän 
hoidon poistumavaatimuk-
sia ja jättänyt sen vuoksi 
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Metsänomistajat Oulu-Kiiminki

Kotoisin olen Kiimin-
gistä. Olen 40-vuotias 
metsänomistaja ja Metsän-
hoitoyhdistys Oulu-Kiimin-
gin valtuutettu.

Perheeseen kuuluu kis-
sa ja koira ja 4 lasta ja vaimo 
tietenkin. Harrastukset met-
sästys, nikkarointi, ulkoilu. 

Mitä metsä sinulle  
merkitsee?
”Metsä on suomalaisen pyhä 
paikka siellä voi rauhoittua 
ja mietiskellä. Se on myös 
tärkeä tulonlähde meille kai-
kille yksilöllisesti ja yhteis-
kunnallisesti.”  

”Olipa mukana vaimo, 
hirvikoira tai moottorisa-
ha niin metsään pitää pääs-
tä vapaa-ajalla.”

Valtuutettuna olen ollut 
noin 5 vuotta eli toinen kau-

Kuka nää oot?

Laurila Juho

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Harvennuksen poistumajäreys oli hieman yli 80 litraa, joten poistuma oli 
pääsääntöisesti kuitupuuta ja energiapuuta. Tiedoksi lukijalle, että harven-
nusjäreys on tärkein kriteeri korjuutaksan laskennassa. Sitten seuraavaksi 
tulee puutavaran lähikuljetus, sitten talvitien toteutus- ja valmistumiskus-
tannukset. Pienimpänä kulurakenteessa ovat edelleen metsänhoitoyhdis-
tyksen työnjohtokorvaukset, jotka ovat suhteessa työmaakustannuksiin 
erittäin pienet. Työaikaan nähden kannattavuusrajoilla.

 Koska samalta talvitiekeskittymältä korjattiin parrua ja tukkipuuta, hak-
kuun yhteydessä kerättiin myös nämä lajikkeet, vaikkakin määrältään jäivät 
pieneksi. Tosin nämä puut eivät olleet alkuperäisesti metsänhoitoyhdistyk-
sen toimituskaupalla, mutta otettiin kuitenkin mukaan käytännöllisistä syis-
tä.

 Muutoin ei ole järkevää erikseen korjata pieniä alle 10 kiintokuutiomet-
rin tukki- tai parrueriä talteen, niiden jatkokuljetuksia ajatellen, jos kysees-
sä yksittäinen leimikko. 

Valtion tukiedellytykset eivät täyttyneet pinta-alan ja hakkuun jälkeisen 
järeyden takia, kun pienpuusto harvennettiin ja jäävä puusto oli kasvatetta-
van kolmannen kehitysluokan metsä. Runkolukupoistuma yli 1500 runko/
hehtaari tosin olisi riittänyt.

Puun myyjä ei ollut metsänhoitoyhdistyksen jäsen, joten korjuukustan-
nuksen hinta oli hieman jäsenmetsänomistajaa kalliimpi ja sertifikaattia 
puulla ei siis ollut. 

Mutta näin mentiin. Asiakas tilaa, me toteutetaan. Hakkuun jälkeen 
alueelle jäi sievä kasvatusmetsä. 
Mäntytukki pieni    8,8 m3 40,10
Mäntyparru             22,5 m3 18,00
Kuusitukki pieni      1,2 m3 38,00
Kuusiparru              1,8 m3 18,00
Havukuitu              138 m3 9,00
Koivukuitu            12,5 m3 8,00
energiapuu             82 m3 3,00

Metsänhoitoyhdistyksen toimeksiannoksi tuli hoi-
taa talvitiekeskittymältä ensiharvennuskelpoinen 
leimikko. Iältään puusto oli yli 60 vuotista havupuu 
sekametsää. Ensiharvennus oli myöhässä yli kymme-
nisen vuotta ja kuviolta oli kerätty pelkästään pieni-
muotoisesti polttopuuta.

Olipa mukana vaimo, 
hirvikoira tai 

moottorisaha niin metsään 
pitää päästä vapaa-ajalla.
”

si alkoi juuri. Valtuutettuna 
olo merkitsee minulle itsen-
sä kehittämistä ja saa edus-
taa muita metsänomistajia. 
Valtuutettuna saa enemmän 
tietoa ajankohtaisista met-
säalan virtauksista tai kään-
teistä. Valtuutetun tehtävä 
on sitten tietoa jalkauttaa 
toisille metsänomistajille. 
Yhdistyksen toiminnan seu-
raaminen ja osallistuminen 
on valtuutetuille tärkeää.   

Metsänhoitoyhdistys 

merkitsee minulle paljon. 
Tärkeää on, että saa paikal-
liset ajantasaiset palvelut. 
Jokaiselle metsänomistajal-
le löytyy oma omanlaiset 
räätälöidyt palvelut tarpeen 
mukaan. 

Kiitokset  
Juholle haastattelusta!

Seppo Tikkala
MetsäSanoma
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Metsänomistajat Oulun seutu

Saha soimaan sanoo Kanniaisen Unto
Metsänomistaja Unto Kanniainen asuu Ylikiimingin Niemikylässä 
kauniin Kiiminkijoen varrella. Mäkituvan tila on ollut Unton hallin-
nassa vuodesta 1987 lähtien, jossa metsiä on n. 90 hehtaaria. Myös 
tilan pellot on pidetty viljelyssä. Lisäksi Unto omistaa 76 hehtaaria 
metsää yhdessä veljensä Eeron kanssa, joten puuhamaata riittää. 
Isoista pinta-aloista huolimatta on Unto hoitanut metsänsä todel-
la mallikkaaseen kuntoon. Eläkkeelle jäätyään Untolla on nyt aikaa 
puuhailla entistä enemmän metsätöiden parissa. Kesäisin soudetaan 
lohta ja poimitaan hilloja. Syksyisin metsästellään.

Jouni Parkkinen  
MetsäSanoma

Unto työskenteli mittavan 
työuransa Ylikiimingissä 
Osuuskaupan rautaosaston 
myyjänä. Tarkemmin sanot-
tuna uraa kesti saman työn-
antajan palveluksessa 31,5 
vuotta. Kun Arina sitten 
lakkautti Ylikiimingin rau-
taosaston, vaihtoi Unto sel-
keästi työnkuvaansa ja alkoi 
työskennellä päätoimisena 
yrittäjämetsurina. Tärkeim-
pänä työnantajana toimi 
Metsänhoitoyhdistys Ou-
lun Seutu, jonka kautta tai-
mikonhoitokohteita järjestyi 
uutteralle miehelle. Myös 
hyvä työn jälki toimi mark-
kinoijana, joten töitä oli vä-
lillä ruuhkaksikin asti. Tätä 
ammattimaista metsurikaut-
ta kesti vuodesta 2014 vuo-
den 2021 loppuun, jonka 
jälkeen Unto siirtyi ansaituil-
le eläkepäiville.

Kanniaisen omista met-
sistä ei taimikonhoitorästejä 
löydy ja hoitohakkuita Unto 
tekee itse moottorisahatyö-
nä. Hankintapuut on myyty 
pääasiassa Metsänhoitoyh-
distyksen kautta. Pystykau-
pat on hoidettu niin ikään 
Metsänhoitoyhdistyksen 
kautta valtakirjakaupalla lei-
mikot kilpailuttaen. Unto 
ihmettelee puutavarayhti-
öiden haluttomuutta ostaa 
hankintapuuta. Varsinkin 
pienemmille puutavara-
erille ei tahdo löytyä osta-
jia ja ainakaan niille ei saada 
kunnollista hintaa. Ja ylei-
sestikin hankintahintojen ja 
pystyhintojen ero on nauret-
tavan pieni. Unton mieles-
tä tämä on huono asia eikä 

TURTI-SET OY

• Harvennushakkuut ja  • Harvennushakkuut ja  
  ajotyöt kokonaisurakointina   ajotyöt kokonaisurakointina 
• Linkoukset ym. lumityöt • Linkoukset ym. lumityöt 
• Kaivinkonetyöt • Kaivinkonetyöt 
• Ym. alaan kuuluvat työt• Ym. alaan kuuluvat työt  

• Maton- ja poppanan kuteet
• LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun  
  ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit

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

Mhy Oulun seudun val-
tuuston kokouksessa nousi 
esille kysymys, että miten 
pystytään tukemaan Uk-
rainalaisia, heidän hä-

dän hetkellä, kun Venäjän 
asevoimat moukaroivat 
varsinkin Itä-Ukrainaa. 
Kokouksessa päätettiin yk-
simielisesti lahjoittaa ko-

kouspalkkiot tunnetulle 
avustusjärjestölle, joka toi-
mittaa avun perille Ukrai-
naan. 

Kokouspalkkiot 
Ukrainan hyväksi

Unto jokivarressa.

hankintahinnat houkuttele 
metsänomistajia omatoimi-
sesti tekemään hoitohakkui-
ta, mitkä olisivat tärkeitä 
metsien hoidon kannalta.

Metsänhoitotöistä Unto 
korostaa ennen kaikkea tai-
mikonhoidon tärkeyttä met-
sissä. Hoitamalla taimikot 
ajoissa kasvukuntoon, tur-
vataan metsien kehitys jo 
kierron alkuvaiheessa. Hoi-
tokohteiden kartoitukset ja 
Kemera-hakemukset Unto 
teettää Metsänhoitoyhdis-
tyksellä.

Unton mielestä Metsän-
hoitoyhdistyksen rooli on 
nykyaikana vaan korostu-
nut. Edunvalvonnan tar-
ve vaan kasvaa koko ajan. 
Tärkeänä hän pitää juuri 
paikallisuutta eli aluetoimis-
tot kirkonkylillä ovat tär-
keitä. Myös monipuolinen 
palveluvalikoima on avain-
asemassa, saahan metsän-
omistaja kaiken palvelun 
samalta luukulta.

Metsää Unto pitää vakaa-
na sijoituksena, josta met-
sänomistaja saa tasaisen 
tuoton. Kunhan pitää vaan 
omaisuudestaan huolen eli 
hoitaa metsiä aktiivisesti. 

Aktiivisena ja sosiaalise-
na miehenä tunnettu Unto 
on toiminut pitkään myös 
useissa luottamustehtävis-
sä. Tällä hetkellä hän toi-
mii Metsänhoitoyhdistys 
Oulun Seudun hallitukses-
sa varapuheenjohtajana. 
Myös harrastusten kaut-
ta hän on tullut valituksi 
eri luottamustoimiin, joista 
mainittakoon Kiimingin-Yli-
kiimingin Riistanhoitoyhdis-
tyksen hallitus, Ylikiimingin 
metsästysseura, Ylikiimin-

gin kalastuskunta ja Niemi-
kylän kyläyhdistys. 

Unton mieluisimpiin har-
rastuksiin kuuluvat metsäs-
tys, kalastus ja marjastus. 
Talvisin Unto hiihtelee um-
pihankihiihtoa kuntoilu-
mielessä. Lohen soudun ja 
talvisen latvalinnustuksen 
Unto nostaa ns. kuningasla-
jeiksi. Myös hilloja Untolla 
on tapana poimia muutamia 
kymmeniä kiloja vuosittain.

Unto toteaa hänen kun-
tosalinsa olevan halkorant-
teella. Talo lämmitetään 
kokonaisuudessaan puulla, 
joten polttopuuta on varatta-
va vuosittain useita kymme-
niä kuutiometrejä.

Kun tiedustelen kuin-
ka koneellista hänen polt-
topuun valmistaminen on, 
toteaa Unto että kirveellä 
hän halkoo kaikki suurim-
mat puut. Pienemmät ran-
gat hän tekee sitten koneella. 
Epäilin tätä kyllä vähän, 
mutta käynti halkokatok-
sella vahvisti tiedon oikeak-
si. Halkokatoksen nurkasta 
löytyi nimittäin miehen kä-
teen hyvin sopiva kirves. 
Kirveestä näki päällepäin 
heti että se on ollut kyllä ko-
vassa käytössä.

Rautainen ukko! Sanon 
minä.

Kiitän Untoa 
haastattelusta ja 
toivotan muka-
via eläkepäiviä

 metsänhoitotöiden ja 
harrastusten parissa.
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Metsänhoito

Ensiharvennusta ja 
muistoja
Elettiinpä vuotta 1992 kevättä. Suomi oli alkanet hiljalleen vajota ta-
loudelliseen lamaan. Siinä samassa myös metsäteollisuus. Suomen 
puukaupat olivat jumittuneet osaksi MTK:n puunmyyntiboikotin 
seurauksena syksyllä 1990. Tämä näkyi ja tuntui metsänhoitoyhdis-
tyksien toiminnassa ja sitä kautta niiden taloudessa. Samoin se tun-
tui myös metsäteollisuuden puunhankinnassa. Kaikki jarrutti kaik-
kea ja kaikki kärsi tilanteesta.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Itse olin valmistunut vuo-
den vaihteessa tuoreek-
si insinööriksi metsäalalle 
ja työintoa täynnä. Huhti-
kuun kelirikkokelien aikana 
aloitin toimihenkilönä pai-
kallisessa Kiimingin metsän-
hoitoyhdistyksessä siis 30 
vuotta sitten. Ensimmäinen 
työmaa metsänviljelyn osal-
ta oli kohde, joka oli sanan-
mukaisesti oikeaoppisesti 
aurattu, tai sanotaanko ”jaa-
rattu” n. 40 hehtaaria kan-
gasmaata epäonnistuneen 
kylvön johdosta paksukunt-
taisella kivennäismaalla. Ko-
pioin kartat kopiokoneella 
kohteesta, silloin ei siis ol-
lut mitään nettiselaimia. Ei 
tosiaankaan. Pöyskön Timo, 
siis ”kaima” suurin piirtein 
kertoi, mitä kautta kannat-
taa kävellä työmaalle, jon-
ne matkaa oli patikoiden yli 
viisi kilometriä. Ei kun mat-
kaan vaan…

Alueella ei tosiaan mi-
tään metsäautotietä, vaan 
kartanluvulla Kiimingin 
koillisnurkkaan kankaita 
kierrellen, välillä avosoita 
rimpeä kierrellen ja kaarrel-
len, mistä pääsee suon yli. 
Ei ne maha nykynuoriso 
tällaisille työreissuille her-
kästi lähteä. Ja kaikki eivät 
osaa lukea maastossa kart-
taa. Katsotaan vain ilmaku-
valta ja todetaan, että siellä 
on tosiaankin jotain tekemä-
töntä. Monien hetesoiden ja 
luonnonvirtauksien ylityksi-
en jälkeen pääsin kohteelle.

Kuun kamaralla
Näky oli järkyttävä. Kuin 
kuun kamaralla seisoisin. 
Syväaurattu kangasmaa, ki-
vet ja kannot loistivat keväi-
sessä auringossa. So what. 
Tämä työmaa hoidetaan ja 
niin, että uusi puusukupolvi 
kasvuun. Epäonnistuneesta 
uudistamisesta johtuen han-
ke oli suurimmalta osin val-
tin rahoittama hanke, eli ns. 
ämpeeällä (MPL) hanke; tai-
met ilmaiset, työkustannus-
avustus 60 %. Siinäpä oli 

nuorelle miehelle mietinnän 
paikka, kuinka taimet saa-
daan tänne ja kuka istuttaa? 
-”No hyvä!”, kuten timberit 
sanoisi ja paluumatka takai-
sin autolle alkaa. Pieni vil-
kaisu kankaalta avosuolle 
herätti kysymyksen, olisiko 
tuo talvitien pohja kävely-
kelpoinen. Voittaisin ainakin 
kilometrin paluumatkassa, 
jos sitä pitkin pääsisin kulke-
maan. Yrittää pitää, päätin.

Viitisen sataa metriä tie 
oli hyvä ja rapsakka kulkea, 
mutta sitten alkoi tapahtua. 
Talvitien pinta alkoi laajas-
ti painua ja jalka porskahti 
suonpinnan läpi. Tupsahdin 
vyötäröä myöten suosta läpi 
ja alla oli vain vettä. Eikun 
taistellen itseni kuin heikoil-
ta jäältä ylös ja läpimärkänä 
takaisin työmaalle kankaal-
le. Uudet suuntimet samai-
sille tuloreitille ja paluu 
läpimärkänä kohti autoa ja 
kotia. Siellä on pirullinen 
suo, ja paikka on tiedossa, 
kun suon alla virtaa puroja 
luonnonsuojelualueella. Jo-
kuhan vois olla jälkiviisas, et 
sitten kuitenkaan hukkunut? 
Ei olisi ainakaan löydetty, 
jos sinne olisin humpsah-
tanut ja kadonnut. No pa-
luumatka oli märkä, mutta 
onneksi kevätaurinko jo hie-
man lämmitti. Kotiin Jääliin 
suihkuun ja lämmintä pääl-
le.

Vallinkorvan  
metsäkoululaisille 
kesätöitä
Silloisen metsäkeskuk-
sen metsänhoitaja Ville ”ei 
ne isännät ala” Hallikai-
sen kanssa sovin työmaasta 
niin, että voin käyttää met-
säkoulun oppilaita työn to-
teutuksessa. Oppilaita oli 
viitisentoista ja paikallinen 
metsänomistaja ja urakoit-
sija Eero Huttula hoiti trak-
torikuljetuksin taimiviennit 
kohteelle. Matkaa työmaan 
laitaan oli yli kolme kilomet-
riä ja kulku-ura oli haastava. 
kaatumisiltakin ei voitu vält-
tyä. Mutta niin vaan saatiin 
lähes 80 000 tuhatta män-
nyn tainta raahattua istu-

tustyömaalle. Ja työmaa tuli 
hoidettua kaikkine tilityksi-
neen, työvaiheineen ja lasku-
tuksineen. Tämmöisiä näin 
suuria työmaita pinta-alal-
taan ei meillä ole enää ollut. 
Päätehakkuiden kokoluokat 
ovat pienentyneen huomat-
tavasta.

Paluu rikospaikalle
Kolmekymmentä vuot-
ta on kulunut ja metsä kas-
vaa. Taimikonhoidot jäivät 
valitettavasti kohteella te-
kemättä, kun omistaja kuo-
li, ja seuraavan sukupolven 
edustajakin poistui keskuu-
destamme hieman myö-
hemmin. Työmaa, johon oli 
tehty paljon työtunteja ja 
materiaalia oli oman onnen-
sa varassa. Risumeri, tietyllä 
kriteereillä sanottuna.

Sain perusteltua seuraa-
valle omistajalle kohteen 
jatkotoimenpiteen, joka on 
ensiharvennus ja valtion ra-
hoittama nuoren metsän 
hoitokohde. Sopimus työn 
toteuttamista syntyi, vaikka 
tuloa työn toteutuksesta kal-
lista korjuukustannuksesta 
tuskin syntyy. Tärkeintä on, 
että metsä saadaan harven-
nettua ja kuvio kasvukun-
toon. 

Hakkuun tuloksena alu-
eelta harvennettiin ensihar-
vennuksena risuenergiaa 
lähes 1300 m5 risuenergiana. 
Havukuitua 1300 m3 ja koi-
vukuitupuuta 850 m3. Pik-
kutukkeja ja parruja n.150 
m3. Nyt metsä on kasvuky-
kyinen ja puustoa n. 130 m3 
hehtaarilla ja parhaimmat 
puuyksilöt kasvamassa. 

Metsänomistaja asuu ete-
läisessä Suomessa, eikä ole 
koskaan kohteella käynyt, 
mutta on tyytyväinen met-
sän hoidattamiseen. Tai-
mesta harvennuspuuksi 
onnistuu sittenkin toimi-
henkilön työuralla. Taimes-
ta tukkipuuksi kestää 
vastaavasti sata vuotta. Sii-
hen tarvitaan kolme toimi-
henkilösukupolvea työuraa. 
Metsä on pitkäjänteistä toi-
mintaa ja tehtävää.

Aavat olivat suot työmaan laitamilla.

Ensiharvennuksen puukertymää.
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Metsänhoitoyhdistykset

Muutoksia Mhy Oulun seudun toimihenkilöissä

Henri Koivukangas Mikon tuuraaja Haukiputaalla
Olen Henri Koivukangas, oululainen metsätalousinsinöö-
ri. Toimin Harjun Mikon vuorotteluvapaan sijaisena syys-
kuun loppuun saakka Haukiputaalla. Vapaa-ajalla tykkään 
mehtäläiselle vähemmän yllättäen harrastaa luonnossa kai-
kenlaista. Kalastusta, pyöräilyä, hiihtoa ja retkeilyä, kaikkea 
mitä vain mieleen saattaa juolahtaa. Tällä hetkellä vapaa-
ajasta leijonan osan vie parin kuukauden ikäinen pikkuneiti, 
kenen kehitystä ja kasvua ihmetellessä aika kuluu vauhdil-
la. Toimipisteeni on Haukiputaalla, joten jos teillä on alu-
eella metsäasioihin liittyviä kysymyksiä niin olkaa minuun 
yhteydessä. Minut tavoittaa parhaiten puhelimitse tai säh-
köpostilla. Ohi mennen voi toki konttorin ovellakin käydä 
kurkkaamassa olenko paikalla!  

0400 170 164 
henri.koivukangas@mhy.fi  

Eeva Mustanoja Mhy Oulun seudun  
uusi metsäasiantuntija
Olen Eeva Mustanoja, kolmekymppinen metsätalousinsi-
nööri - agrologi. Asumme mieheni ja kolmen alle kouluikäi-
sen poikamme kanssa Limingassa.

Olen ollut metsäalalla noin kymmenkunta vuotta ja ko-
kemusta on kertynyt mm. metsänparannuspuolelta, metsä-
suunnittelusta ja erilaisista metsänarviohankkeista. 

Metsänhoitoyhdistys Oulun seudulla alan hoitamaan 
kiinteistönvälitystä, metsäarvioita, SPV- ym tehtäviä. Ol-
laanpa yhteydessä!

040 120 7865
eeva.mustanoja@mhy.fi 

Henri Koivukangas.

Eeva Mustanoja.

Tapio Kylmänen Mhy Oulun seudun  
uusi toiminnanjohtaja
Heinäkuun 1. päivänä Tapio Kylmäsen toimenkuva 
muuttuu olennaisesti, hänestä tulee uusi Oulun seu-
dun metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja. Nykyi-
nen toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen jatkaa vuoden 
vaihteeseen vanhempana neuvontajana, oikein hienosti 
sanottuna senior advisor. Vuoden vaihteen jälkeen Heik-
kisen palkanmaksajana on eläkelaitos.

Tapio Kylmänen on ollut noin 20 metsänhoitoyhdistys 
sektorilla töissä. Ensin hän toimi Raahen alueella ja sitten 
hän siirtyi Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen palveluk-
seen, toimien jo silloin kolme vuotta toiminnanjohtajana. 
Eli Tapiolla on paljon kokemusta metsänhoitoyhdistyk-
sen vaativalla sektorilla. Tapio joutuu tulevaisuudessa 
pienentämään aluevastaavan aluetta, Tapion kaveriksi 
Muhokselle enenevässä määrin tulee Harri Anttila ja/tai 
Johanna Piekkola. 

Onnea Tapiolle uudessa tehtävässä.
044 734 2702
tapio.kylmanen@mhy.fi 

Tapio Kylmänen.

Osaa se Tapio tehdä oikeitakin töitä, tässä Tapio 
kulotushommissa.

liity 
jäseneksi:

www.mhy.fi/
liity-jaseneksi www.veljeksetkorkala.fi

    tarjous@veljeksetkorkala.fi 
     p. 044 548 9741 • Ronkoteuksentie 9, Tyrnävä 

• Maaurakointi
• Metsäurakointi
• Kuljetuspalvelut

Teemme sen minkä lupaamme, laadulla ja asiantuntemuksella 

• Myös kiinteistöjen pohjatyöt, 
 salaojitukset ja pihakaivuut
• Kysy tarjousta!

• Metsäurakointi

• Hankintakaupat

•  Energiapuun korjuu

Teemme sen minkä lupaamme, laadulla ja asiantuntemuksella

www.veljeksetkorkala.fi
    tarjous@veljeksetkorkala.fi 

     p. 044 548 9741 • Ronkoteuksentie 9, Tyrnävä 

• Maaurakointi
• Metsäurakointi
• Kuljetuspalvelut

Teemme sen minkä lupaamme, laadulla ja asiantuntemuksella 

• Myös kiinteistöjen pohjatyöt, 
 salaojitukset ja pihakaivuut
• Kysy tarjousta!

•  Erikoispuun hakkuut

• Kysy tarjousta!

www.mhy.fi
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Kolummi

Talvikorjuu leimikoiden ongelmavyyhti
Jokavuotinen ongelma on se, että talvikel-
poisten leimikkojen määrä on aivan liikaa. 
Kohteet eivät juurikaan puunostajia kiinnos-
ta, koska työmaat ovat haastavia ja kustan-
nuksiltaan kalliita.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Syitä korkeisiin kustannuk-
siin on useita. Leimikoille tu-
lee suunnitella ja toteuttaa 
talvitiet puiden kaukokul-
jetuksia varten sekä työ-
maan aikana pitää tiet olla 
auki, jotta työntekijät pää-
sevät päivittäin työmaalle. 
Aina ei teiden teko yksin-
kertaisesti vain toteudu. Soi-
ta esipoletetaan keveämmillä 
työvehkeillä esim. moottori-
kelkoin, jotta saadaan sen 
verran kantavuutta, että po-
letus onnistuu traktoreilla. 
Kaikki riippuu pakkasista, 
onko sitä tarpeeksi ja siitä, 
sataako loppusyksystä lunta 
maanpinnalle, joka taas eris-
tää kulkureittien jäätymistä.

Lisäksi kohteilla on usein 
ojien ylityksiä, puroja tai 
kohtia, jotka eivät jäädy he-
teistä tms. johtuvista syistä. 
Vaatii lisätunteja jäädyttää 
ne erikseen. Taitavia tiente-
kijäurakoitsijoita on harvas-
sa.

Maanomistussuhteet tuo-
vat myös harmia joissain 
kohteissa, jos naapurimaan-

omistaja ei anna lupaa tal-
vitiellä liikkumiseen tai ei 
lähde yhteisrintamassa to-
teutuksiin mukaan, kieltää 
puun varastoinnin maalleen, 
vaikka varastopaikka pelk-
kää suoaluetta ja myöhem-
min sitten samainen henkilö 
saattaa yksin yrittää esittää 
omaa pientä harvennuslei-
mikkoa samalta alueelta to-
teutuksiin. Nämä työmaat 
jäävät usein toteuttamat-
ta tai toteutus siirtyy vuosia 
eteenpäin.

Harmillisesti usein puut-
tuu yhteinen näkemys 
metisen hoidon osalta naa-
pureiden kesken. Varsin-
kin talvikorjuuleimikoissa 
yhteishenkeä kaivattaisiin 
suuresti. Toki paljon päin-
vastaisia onnistuneita tapa-
uksia on, jolloin työt saadaan 
järkevästi toteutettua leimik-
kokeskittymin, jolloin puu-
määrän nousu vähentää 
puumottia kohti olevaa yk-
sikkökustannusta. Talvet ei-
vät ole veljeksiä keskenään, 
jolloin yksinkertaisesti joil-
lekin kohteille ei päästä ope-
roimaan. Samoin lumen 
määrä sanelee paljon, kuin-

ka kallista työn toteutus on.
Tähän kustannusyhtä-

löön kun lisätään se, että 
iso osa alueemme talvikel-
poisista kohteista on har-
vennuskohteita, varsinkin 
ensiharvennuksia ja nuoren 
metsän hoitokohteita, joissa 
suurimman kustannuksen 
imee hakkuutyö lähikulje-
tuksineen. Syystä eivät esim. 
sahat ole kiinnostuneet kui-
tu- ja energiapuupitoisista 
kohteista pystykauppamuo-
tona pienestä tukkisaan-
nosta johtuen. Usein jää 
ainoaksi vaihtoehdoksi käyt-
tää metsänhoitoyhdistyksen 
hankinta- ja korjuupalve-
lua, joka toimittaa kertyvät 
puuerät; tukit, pikkutukit, 
kuidut ja energiapuut kes-
kitetysti eri toimipisteisiin. 
Metsän hoidon tulee pai-
naa vaakakupissa enemmän 
kuin kantoraha-arvo. Muu-
toin toimeksiannot jäävät to-
teuttamatta.

Metsäautotieverkosto 
on alueellamme heikko
Teollisuus tarvitsee puuta 
tasaisesti tehtaalle. Jos tie-
tyllä alueella ei ole kauko-
kuljetuksia ajatellen kuin 
talviajoon soveltuvia koh-
teita, ei tämä yhtälö toimi. 
Osa puunostajissa kiintiöit-
tää varhaisessa vaiheessa 
ostomääränsä talvikelpois-
ten kohteiden osalta pie-
neksi, ja se tuo harmia puun 

myyjälle. Leimikko ei mene 
kaupaksi. Ensi talvena ehkä 
uudestaan. Ja taas yhteys 
metsänhoitoyhdistykseen, 
joka yrittää epätoivoisesti 
mahuttaa kohteen jo muu-
toin täyteen tumpattuun 
talvikorjuukelpoisten ohjel-
maan. Lähes jokatalvinen ta-
pahtuma on se, että tarjotaan 
helmi-maaliskuun aikana 
kohdetta korjuupalvelukoh-
teeksi, mutta yksinkertai-
sesti työmäärä on täynnä, 
samoin sovitut kauppamää-
rät ovat samoin tapissa. Sit-
ten tämä yksittäinen kohde 
jää auttamattomasti pois sen 
talven toteutuksista. Ajoissa 
kannattaa olla liikkeellä, kos-
ka metsänhoitoyhdistykset 
kartoittavat jatkuvasti uusia 
leimikkokeskittymiä ja työ-
tilaukset täyttyvä seuraavan 
talven osalta jo edelliskevää-
nä tai jopa edellisvuonna. 
Konekapasiteetti ja puun os-
tomäärät ovat rajalliset.

Lopputalven kaukokul-
jetukset ovat haasteelliset, 
kun kuljetuksien kapasiteet-
tiaste on käytännössä sama 
kuin kesäkelillä toimiessa. 
Kauanko talvitiet kantavat ja 
milloin tehtaat ottavat puuta 
vastaan? Jääkö puita soitten 
taakse ajamatta? Verenpai-
ne nousee metsätoimihen-
kilöillä ja automiehillä joka 
lopputalvi, ennen kelirikon 
alkamista. Oma lukunsa on 
puun juontaminen, eli pui-

den välivarastointia kesäajo-
kelpoisen tien varteen, joka 
lisää taas kustannuksia.

 Eikä pidä unohtaa keli-
rikon aikana teiden kuntoa. 
Kestäkö tien kunto, onko 
tiellä routaa kantaakseen 
puunajot ja kuinka tienpin-
nat ovat pehmeitä ja kuralla. 
Ikuinen tiensärkemiskeskus-
telu velloo joka kesä. Aihe 
on ajankohtainen. 

Talvikorjuu on valitetta-
vasti välttämätöntä, mutta 
tietynlainen kirous niissä-
kin on toteutuksien suhteen. 
Puun myyjät eivät vält-
tämättä hahmota, kuinka 
haasteellista niitä on toteut-
taa. Näistä syistä metsäauto-
tiet ovat arvokkaita, ja tulisi 
näkyä puun ostohinnassa
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Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Petri Kuokkanen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Mikko Harju
040 719 7640

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Petri Kuokkanen
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 vapaalla

Seppo Tikkala
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet  

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Eeva Mustanoja 
040 120 7865

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

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
vuorotteluvapaalla 

30.9.2022 asti

Anne-Mari
Lehtosaari

050 326 2977

Johanna Piekkola
040 579 6225

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

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Hannu Kajula 
040 715 1626

Hannu Kajula 
040 715 1626

Juha Vähätiitto
0400 391 206

Harri Anttila
040 5801 342

Harri Anttila
040 5801 342

Juha Vähätiitto
0400 391 206

Henri Koivukangas
0400 170 167

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Eeva Mustanoja 
040 120 7865

Henri Koivukangas 
0400 170 167
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Luottoa & tuottoa
Luotettavan metsäasiantuntijamme kanssa on turvallista, helppoa ja 
mukavaa tehdä puukauppaa. 
Tukkipuun tarkka talteenottomme puolestaan maksimoi tukin määrän 
– ja samalla myös metsäsi tuoton. 
Ota siis heti yhteyttä oman paikkakuntasi metsäasiantuntijaamme!

 HAILUOTO, II, HAUKIPUDAS, 
YLI-II, KIIMINKI, KUIVANIEMI, 
OULU, KEMPELE, OULUNSALO, 

MUHOS, UTAJÄRVI, VAALA: 

PERTTI MOILANEN
044 256 8472

pertti.moilanen@junnikkala.com

MYYNTI:
ESA PULSKA P. 010 76 84821
MIKKO YLITALO P. 010 76 84917

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA  
METSÄTÖIHIN

TOIMITUSAJAT  
TOTUTTUA  
PIDEMMÄT.  

TILAA HETI!

RAUNO HEIKKALA P. 010 768 4705

Koneurakointi Koneurakointi 

MUHOS

• Metsätyöt-hankintahakkuut 
• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441Mustonen KyMustonen Ky
www.koneurakointimustonen.com

koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

Pidä huolta 
metsästäsi
Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa pitää 
hyvää huolta. Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsän 
hyvässä kunnossa, mutta joskus metsää koettelevat erilai-
set vahingot, joihin kannattaa varautua vakuutuksella.

Ota yhteyttä paikallisiin metsävakuuttamisen 
asiantuntijoihimme:

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja keskipohjalaisten oma paikallinen 
elämänturvayhtiö. 
Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500 | lahitapiola.fi | pohjoinen@lahitapiola.fi

Palveluntarjoajat: Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. 
Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy.

Urpo Heikkinen 
puh. 040 068 8585

Jari Leskinen puh. 
040 561 9433

Suvi Halmetoja puh. 
050 402 9038

Anna-Kaisa Mattola 
puh. 041 731 4767

Nina Tarakkamäki 
puh. 041 730 3166


