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Pääkirjoitukset

Perhemetsätalouttako?
Kautta aikain pääosa Suomen metsistä on 
ollut yksityisessä omistuksessa. Valtion ja 
yhtiöiden metsien omistukset ovat olleet yh-
teensä noin 40%, kuitenkin teollisuuden os-
tamasta puusta noin 80 % on tullut yksityis-
ten myymästä puusta. Miten kehitys etenee?

Viimeisen 3- 4 vuoden aika-
na metsäkiinteistökauppaa 
tehdessä on yleistynyt, että 
vähääkään isomman palstan 
ostaa jokin yhtiö tai rahas-
to myös yhteismetsät ovat 
olleet aktiivisia. Yksityiset 
ostajat ovat olleet hyvin kiin-
nostuneita ostamaan met-
siä. Mutta ns. ylihinnoittelu 
on aiheuttanut sen, että yksi-
tyisten tarjoustaso ei ole riit-
tänyt, kun hintapyynnössä 
käypään hintaan on lisätty 
20% ja lopullinen kauppa-
hinta on usein noussut vielä 

10 -20 % yli hintapyynnön. 
Joskus on tullut laskettua 
kaupan jälkeen, onko täl-
laisella toiminnalla mitään 
järkeä. Olen omissa laskel-
missani päätynyt, että alu-
eellamme voidaan järkevällä 
metsänhoidolla saada 3 – 3,5 
% reaalituotto pääomalle. 
Mutta nyt, kun metsämaasta 
maksetaan selvästi yli arvi-
oiden, voidaanko päästä täl-
laisiin tuottoihin. Varsinkin 
yhtälö tuntuu rahastoissa 
mahdottomalta, kun huomi-
oidaan hallinnointipalkkiot 

sekä merkintä- että lunas-
tuspalkkiot, näiden osuus 
on riippuvainen sijoitusajas-
ta mutta liikkunee 2 – 2,5 % 
seutuvilla. Eli näin lasket-
tuna vuosituotto tulisi olla 
vähintään 6 - 7 % luokkaa. 
Hakkuita on tehtävä täten 
yli kasvujen eli joskus tullee 
päävetävän käteen ja myös 
metsien hiilinielu pienenee 
tätä myötä.

Näiden yhtiöiden ja ra-
hastojen metsien omistuk-
sen merkittävä kasvu ei ole 
puumarkkinoiden toimi-
vuuden kannalta hyvä asia. 
Yhteisöillä on tarve tai mo-
tivaatio myydä puuta joka 
vuosi, vaikka puumarkki-
noiden toimivuuden kannal-
ta se ei aina ole järkevää. Jos 
omistuksen kasvu jatkuu si-
ten, että pääosa metsistä oli-
si yhteisöjen omistuksessa, 

yksityinen metsän omista-
minen ainakin taloudellisel-
ta kannalta heikkenee. Myös 
metsien virkistys- ja harras-
tuskäyttö tulee pienenemään 
sekä luontoarvot tulevat tök-
käämään kasvottomuuteen. 
Esimerkiksi metsästys tu-
lee näin muuttumaan vain 
rahakkaiden ihmisten har-
rastukseksi korkeiden met-
sästysmaavuokrien takia. 
Tämän ovat huomanneet 
useat metsiään myyvät met-
sästäjät, jotka saattavat jopa 
myydä maansa halvemmalla 
yksityiselle henkilölle kuin 
yhteisöille.

Suomi on perustellut use-
aa asiaa EU:ssa ja muissa 
yhteyksissä perhemetsäta-
loudella, yksityiset henkilöt 
hoitavat metsiä kestäväs-
ti ja järkevästi. Miten tämä 
asia vaarantuu, kun omis-

tus muuttuu kasvottomaksi 
pelkkää tuottoa arvostavak-
si toiminnaksi? Sitä emme 
tiedä miten siinä käy, ehkä 
perustelujamme kansainvä-
lisissä asioissa tulee muuttaa 
oleellisesti, todennäköises-
ti asiat eivät mene hyvään 
suuntaan.     

MTK:n metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja Mikko 
Tiirola on tuonut asian esiin 
ja toivonut, että metsien 
omistuksen kehityksestä tu-
lee käydä yhteiskunnallista 
keskustelua. Harjoitammeko 
täällä periferiassa perhemet-
sätaloutta vaan omistavat-
ko metsämme omistajat, 
jotka eivät ole välttämättä 
kotimaisia. Onko ulkomai-
selle omistajalle mitään int-
ressiä, miten meillä menee, 
heille on tärkeää lähinnä si-
joitetulle pääomalle saama 

Jälleen hiilinieluista
Tasan vuosi sitten kirjoitet-
tiin Metsäsanoma lehteen 
kuinka hyvin metsät toi-
mivat hiilinieluina. Silloin 
Luken mukaan nykyinen 
metsien hiilinielu olisi 30,8 
MtCo2 (hiilidioksiditon-
niekvivalenttia), marras-
kuussa tulleiden alustavien 

tietojen mukaan nykyinen 
taso on 23,5 MtCo2. Uu-
sien laskelmien mukaan 
vuonna 2035 luku olisi 
17,9 MtCo2, entisen laskel-
man mukaan se olisi pitä-
nyt olla 35 MtCo2. Elikkä 
pitkässä juoksussa luke-
ma on pudonnut aiemmas-

ta puoleen. Luken mukaan 
laskelmiin erilaisuuteen 
ovat vaikuttaneet tausta-ai-
neistojen muuttuminen. 

Voiko laskelmiin enää 
luottaa vai onko tämä 
kuin lottoarvontaa. Mi-
hin perustuvat pitkän ajan 
laskelmat? Mihin hakkuu-

määriin? Mihin käyttökoh-
teisiin? Metsät kasvavat 
joka vuosi enemmän kuin 
hakataan, tuntuisi järjelli-
seltä, että nielut vain kas-
vavat. 

Metsänomistajien pitkä-
aikainen työ metsien hy-
väksi, jolla on aikaan saatu 

viime vuosikymmenien ai-
kana nostettua huomatta-
vasti metsien kuutiomääriä 
ja kasvuja, on ollut edelly-
tyksenä nykyiselle metsien 
hiilensidonnalle. Me emme 
voi kuin jatkaa tätä työ-
tä saadaksemme metsäm-
me pysymään terveinä ja 

kasvukuntoisina, laskekoot 
tutkijat mitä lukuja tahansa. 
Odotamme seuraavaa hiili-
nielu laskelmaa tai oliko se 
seuraavaa lottoarvontaa.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

korkea tuotto. Meidän täy-
tyy arvostaa tulevaisuudes-
sakin Suomen arvokkainta 
omaisuutta metsää, joka py-
syy täällä ja jota ei varmasti 
viedä muualle.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset

Palkinto on noudettavissa Kiimingin toimis-
tolta. Mitä ilmeisimmin on kiekkomiehiä, kun 
lehden sivujen kaikki kiekot olivat löytyneet.

MetsäSanoma  
kilpailun palauteosion voitti 

Kalle Niskasaari 
Pudasjärveltä

Onnea voittajalle!

MetsäSanoma

Vastaava päätoimittaja  
Juhani Heikkinen

Toimituskunta 
Henri Turtinen
Mikko Mäkelä
Timo Mikkola

Toimitustyö 
Juhani Heikkinen

Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / 
Katariina Niemitalo

Painopaikka 
Suomalainen  
Kirjapaino Kajaani

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Iin Metsänhoitoyhdistyksen 
TOIMISTOLLa avOIMET OvET 

 Jäsenet ja yhteistyökumppanit 
tervetuloa porisemaan 

ajankohtaisista metsäasioista.

Perjantaina 13.12. klo 10.00-15.00. 

II

 Tarjolla 
joulukahvit ja

-glögit.

OSTAMME METSÄTILOJA

Myös uusia osakkaita/metsänomistajia 
otetaan mukaan yhteismetsään

Kiiminkien yhteismetsä
Juhani Paakkola 

Huvilatie 24, 90940 Jääli
0400 282 431 

juhani.paakkola@pp.inet.fi

Ouluun, vastaamaan jäsenmetsänomistajien metsä-
palveluista pääsääntöisesti entisen Ylikiimingin alueella. 

Edellytämme soveltuvaa metsäalan koulutusta. Tehtävän me-
nestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakaspalveluun ja 
myyntityöhön soveltuvaa, pitkäjänteistä, organisointikykyis-
tä, itsenäistä ja tuloshakuista otetta. Eduksi katsotaan aiempi 
työkokemus mhy:ssä sekä perehtyneisyys puunkorjuuseen ja 
/ tai ojitukseen. Työsuhteessa noudatetaan YT – METO työeh-
tosopimusta. Työ tulee ottaa vastaan 1.3.2020 alkaen tai sopi-
muksen mukaan.

Hakemukset liitteineen 27.12.2019 klo 15.00 mennessä 
osoitteeseen Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu / hakemus, 
Isokatu 70, 90120 OULU tai sähköpostiosoitteeseen juhani.
heikkinen@mhy.fi.

Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen 0400 
287 288 tai hallituksen puheenjohtaja Juha Sipola 040 355 
6853.

METSÄASIANTUNTIJAA
Haemme vakituiseen työsuhteeseen

Hallituksen korjuukoulutuspäivä Kiimingin Kokkokankaalla
Sopivin väliajoin järjestäm-
me metsänomistajille, niin 
hallituksen jäsenille, kuin 
valtuuston jäsenille koulu-
tustapahtumia ja retkeilyä 
ajan ajankohtaisiin tapahtu-

miin liittyen. Nyt erityisesti 
tapetilla ovat nykymuotoi-
nen toimituskauppa, puu-
kaupan sopimuskiemurat, 
puunkorjuun urakointi ja 
kustannukset, kannattavuus 

laskemat, korjuukalustot, 
tietoliikenneyhteydet hak-
kuukoneisiin, jne.

Puutavaralajien laaja kir-
jo ja eri toimituskohteet tuo-
vat todellisen haasteen myös 

Puunkorjuu-urakoitsija Ilpo Tuomelan työkohteisiin tutustuttiin myös makkarapais-
ton merkeissä. -” On ollut ongelmia saada ammattitaitoisia motokuskeja, vaikka yh-
distyksellä onkin paljon työkohteita tarjolla jatkoa ajatellen, selvittää Ilpo Tuomela.

Onko tukkia kuitukasas-
sa?

metsänhoitoyhdistyksen or-
ganisaatiolle, johon erityi-
sesti hallinnon ydinporukan 
tulee olla hyvin valveutu-
nutta jäsenkuntaa ajatellen.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

asiakkailleen. Järjestämme 
1. starttikoulutuksen vuonna 2020 

KOULUTUSOHJELMA
Helmikuu Verokoulutus
Toukokuu Metsänhoito
Elokuu Metsänhoidon maastoretki
Syyskuu Puun korjuu
Lokakuu SPV koulutus

Ilmoittautuminen 15.1.2020 mennessä 
Anne-Mari Lehtosaarelle, sähköpostiin

anne-mari.lehtosaari@mhy.fi
Lisätietoja saa Juhani Heikkiseltä 0400 287 288

KOULUTUSTA

Metsänhoitoyhdistys Ii, Kiiminki,  
Oulun Seutu ja Yli-Ii

Järjestävät

Metsämiesten säätiö antoi 
Jouko Siika-Aholle 

työyhteisön hyvä tyyppi palkinnon. 

Onnea 

metsänhoito-

yhdistyksen 

urakoitisjalle!

TErVETULOA 
JOULUKAHVEELLE!

Samalla vietämme Torvelan Seijan 
eläkkeellelähtöjuhlaa Haukiputaalla.

Haukiputaan toimistolla 12.12, 
pannu kuumana koko päivän.
Muhoksen toimistolla 16.12. 
pannu kuumana koko päivän.

OULUN SEUTU

Lämpimästi tervetuloa!
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Puumarkkinat

 ENSIHArVENNUS TOINENHArVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18cm 43 45 44 53,7   48 56
Mäntytukki  39 41 40 48,7   43,8 53
Kuusitukki iso + 18 cm 41 44 40 50,7   46 55
Kuusitukki 33,1 43 41 45,7   41 53
Mäntykuitu 8,1 16 13 19   18 25
Kuusikuitu 8,1 16 13 19   18 25
Koivukuitu 7,1 16 13 18   18 25
Mäntyparru / pikkutukki 22 25 22 25   26 30
Kuusiparru / pikkutukki 14 25 22 25   26 30
Karsittu energiaranka havu 6 14 11 14   12 15
Karsittu energiaranka koivu 6 14 11 14   12 15
Energiapuu karsimaton 2,85 8,00 4,00 8,00   5,00 8,00
   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 63,30 65,00
Mäntytukki  57,00 60,00
Kuusitukki iso +18 cm 60,00 62,00
Kuusitukki   57,00 58,00
Mäntykuitu 32,00 36,00
Kuusikuitu 32,00 36,00
Koivukuitu 32,00 36,00
Mäntyparru 40,00 42,00
Kuusiparru 40,00 42,00
Karsittu energiaranka havu 22,00 27,00
Karsittu energiaranka koivu 22,00 27,00
Energiapuu karsimaton 13,00 24,00

Kantohinnat syksy 2019

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Kiimingin Metsähoitoyhdistyksen korjuupalvelu korjasi elokuussa 
pienen, mutta erittäin puustoisen päätehakkuukuusikon. Kuivan 
kesän ansiosta kohteelle päästiin heti lomien jälkeen ja muuten 
korjuuteknisesti talvikelpoinen leimikko saatiin välittömästi ajet-
tua. Aikaisemmin kuviolta on polttopuuta kerätty, mutta kaupal-
lisia hakkuita ei ole tehty. Puuston poistuma hehtaarilta kohosi 
melkein 400 kuutioon. Puuston järeys oli myös kunnioitettava 380 
litraa. Sahapuun osuus oli 59 prosenttia havupuukertymästä.

Mäntytukki +19 cm       55,60€
Mäntytukki alle 19 cm 50,10€
Kuusitukki +19 cm 54,30€
Kuusitukki alle 19 cm 49,30€
Havuparru 10-15 cm  30,30€
Havukuitu 25,50€
Lehtikuitu 24,30€

Esimerkki leimikko
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Puumarkkinat

Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne  
heijastuu puun kysyntään
Alkuvuodesta hyvin käynyt puukauppa tasaantui syksyllä 
edellisvuosia vaisummaksi. Lokakuun loppuun mennessä 
puukauppaa käytiin Pohjois-Suomessa 6 026 000 m3 (2018–6 
689 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa on viime vuotta 
10 % jäljessä, 3 083 000 m3 (3 395 000) ja Kainuussa noin 15 % 
jäljessä 1 717 000 m3 (1 995 000). Lapissa puukauppa oli ke-
sään saakka viime vuotta edellä, mutta on nyt hiipunut 5 % 
viime vuodesta, 1 226 000 m3 (1 298 000). Metsäteollisuuden 
heikkenevä suhdanne laskee raakapuun kysyntää. Samaan 
aikaan markkinoille on tullut Keski-Euroopan myrsky- ja 
hyönteistuhojen myötä Suomen vuotuisen kestävän hak-
kuusuunnitteen verran raakapuuta – tuhojen ennustetaan 
tulevina vuosina vielä kasvavan.

Maailmantalouden hidastuminen laskee  
metsäteollisuuden vientiä
Luonnonvarakeskuksen tuoreen suhdannekatsauksen mu-
kaan metsäteollisuustuotteiden hinnat tulevat alaspäin 
viime vuoden suhdannehuipusta. Myös teollisuuspuun 
hakkuumäärät vähenevät, metsäsektorin työllisyys hieman 
heikkenee, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantoraha-
tulot kääntyvät laskuun.

Tänä vuonna sahatavaran tuotanto supistuu pari pro-
senttia. Vuonna 2020 sahatavaran keskimääräisen vienti-
hinnan laskun odotetaan jatkuvan, mutta kuluvaa vuotta 
loivempana. Sahatavaran tuotantomäärien odotetaan edel-
leen pienenevän 11 miljoonaan kuutiometriin. Myös vienti 
supistuu hieman. Vanerien markkinatilanteeseen ei odote-
ta suuria muutoksia ensi vuonna.

Sellun tuotannossa saavutettaneen tänä vuonna uusi en-
nätys, ensi vuonna tuotannon odotetaan hieman laskevan. 

Selluvarastot ovat edelleen korkeat, mikä heijastuu myös 
Suomen vientihintoihin. Vientihinnat ovat kääntyneet sel-
vään laskuun. Paperin kysyntä on jatkanut laskuaan, mutta 
kapasiteetin sulkemiset ovat tukeneet hintaa. Kokonaisuu-
tena paperi- ja massateollisuuden kannattavuus on nor-
maalitasolla, sahateollisuuden tilanne on vaikea.

Teollisuuspuun hakkuut vähenevät ja  
kantohinnat alenevat
Luonnonvarakeskuksen suhdannekatsauksen mukaan tu-
kin keskimääräiset kantohinnat alenevat tänä vuonna 3–7 %. 
Sellun ja kartonkien tuotannon pysyminen korkealla tasolla 
pitää kuitupuiden kantohinnat 0–2 % kasvussa. Yksityismet-
sien hakkuut vähenevät kuluvana vuonna viisi prosenttia. 
Koska metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus vähentävät 
myös hakkuitaan, teollisuuspuun hakkuut vähenevät yh-
teensä viisi prosenttia hieman yli 65 miljoonaan kuutiomet-
riin. Raakapuun tuonti pysyy vuoden 2018 tasolla.

Vuonna 2020 teollisuuspuun hakkuumäärien ennuste-
taan vähenevän edelleen kolme prosenttia. Sahateolli-suu-
den tuotannon alenemisen jatkuessa tukkien kantohinnat 
laskevat kuluvasta vuodesta 2─3 %. Paperin kysynnän vä-
heneminen sekä sellun tuotannon kasvun pysähtyminen 
vievät kuitupuiden kantohinnat 1─2 % laskuun. Raaka-
puun tuonnin ennakoidaan kasvavan hieman kuluvasta 
vuodesta.

Markkinatilanne huomioon puun tarjonnassa
Metsänomistajan kannattaa tarjota markkinatilanteeseen 
sopivia leimikoita. Metsänhoitoyhdistysten mukaan pa-
ras kysyntä on tällä hetkellä sulan maan aikana korjatta-
vista kuitupuuvaltaisista kohteista. Puumarkkinatilanne 
vaihtelee kuitenkin huomattavasti maan eri osissa ostajien 

varantotilanteen mukaan. Metsänomistajan kannattaa var-
mistaa ajantasainen tieto paikkakunnan markkinatilantees-
ta omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Kuitupuun kysynnän ollessa huomattavasti tukkipuuta 
parempaa, on leimikon hakkuuta valvottava tarkasti, ettei 
arvokkaampaa tukkipuun mitat täyttävää puuta katkota hal-
vemmaksi kuitupuuksi. Metsänhoitoyhdis-tyksen ammatti-
lainen hoitaa tarvittaessa puukaupan tarjousten vertailun, 
huomioiden eri ostajien erilaisen katkonnan vaikutuksen, 
sekä korjuun valvonnan metsänomistajan puolesta.

Markku Ekdahl

Puukaupan markkinatilanne

Miten tämän alueen voimalaitosinvestoinnit  
vaikuttavat energiapuun kysyntään
Kysyntä lisääntyy huomattavasti, metsänomistajan kannalta 
hyvä asia, saadaan hoitorästejä purettua.

Tulevaisuudessa turpeen käyttöä vähennetään ja puun 
käyttöä vastaavasti lisätään, myös päästöhinnoittelu vahvis-
taa puun asemaa energianlähteenä.

Onko alueellamme raaka-ainetta tarpeeksi
Alueen energiapuumäärä pitäisi laskelmien mukaan riittää.
Riippuu myös siitä miten muut puunkäyttöön tähtäävät in-

Ouluun uusi polttolaitos ensi vuonna
Kysyimme muutaman kysymyksen Vapon 
puupolttoainepäälliköltä Kalle Immoselta, 
koskien alueemme energiapuun näkymistä: 

vestoinnit lähtevät etenemään, nämä hyödyntää myös ener-
giapuun saatavuutta.

Suurimmat haasteet raaka-aineen hankinnassa
Metsänomistajien aktivointi ja neuvonta avainasemassa, 
neuvonnalla on tässä asiassa aktivoiva rooli.
Taloudellisuus hankintaketjun joka osa-alueessa. Yrittäjä-
kentän resurssit ympärivuotisessa korjuussa.

Hintakehitys 
Hintakehitystä vaikea ennustaa. Siihen vaikuttaa moni eri 
asia, kuten vertailupolttoaineen hinta, ainespuun hinta ym. 
Kaikkien toimijoiden kiinnostus energiapuuhun lisääntyy, 
joten kilpailu tulee lisääntymään.
Kemera - tuelle joku varmuus ja jatko tarvitaan, tämä tai vas-
taava tuki on välttämätön pienirunkoisten ja tiheiden ener-
giapuumetsien kannattavalle puunkorjuulle.

Mitä puutavaraa eniten halutaan  
(kokopuu, hakkuutähde, ranka ja kannot)
Kaikenlaista energiapuuta tarvitaan jatkossakin. Tarvetta on 
kaikille energiapuulajeille koska on erilaisia puujakeita käyt-
täviä laitoksia.

Onko tulossa uusia innovaatioita alalle
Ei mitään uutta erikoista, kokoajan joka osa-aluetta pikkui-
sen kehittämällä ja tehostamalla saadaan kannattavuutta 
paremmaksi. Terminaaleja, varastointia ja logistiikkaa kehi-
tetään vastaamaan tarvetta.

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma 
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Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Kiimingin metsähoitoyhdistyksen korjuupalvelu harvensi metsän-
omistajalle syyskuussa hyvin hoidetun männikön. 
Puusto oli verrattain järeää hyvän metsänhoidon ansiosta ja poiste-
tun rungon koko oli hieman yli 300 litraa. 
Puuston kertymä oli 68m3 / hehtaarille.
Sahapuun osuus nousi 78 prosenttiin kokonaiskertymästä.

Mäntytukki +19 cm       54,70€
Mäntytukki alle 19 cm 49,20€
Havuparru 10-15 cm  28,20€
Havukuitu 24,20€

Esimerkki leimikko

Mihin katosi tasapuolisuus joidenkin ostajien  
sopimusehdoista?
Hakkuusopimuksen kääntöpuolella määritellään yleisis-
sä sopimusehdoissa ns. ” puukaupan yleiset pelisäännöt”. 
Varsin pitkään nämä perustekstit olivat yhtiökohtaisesti sa-
mankaltaisia, ottaen huomioon sekä myyjän että ostajan nä-
kökulmaa.  Noista ajoista tilanne on olennaisesti muuttunut. 
Ostajien välillä on erittäin merkittäviä eroja yleisissä sopi-
musehdoissa.

Keskeiset erot muodostuvat siitä, kuka kantaa leimikkoon 
ja hakkuuseen liittyvät riskit sekä yleisestä periaatteesta, mi-
ten osapuolten allekirjoittamaa hakkuusopimusta voidaan 
muuttaa. Varaako ostaja vain itselleen oikeuden muutoksiin 
vai tuleeko muutokset tehdä ostajan ja myyjän yhdessä so-
pien. Lisäksi merkittävä näkökulma on siinä, kuka sopimus-
ehtojen mukaan kantaa vastuun korjuun onnistumisesta.  
Tuntusi aika luonnolliselta, turvalliselta ja reilultakin, että 
sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain yhdessä so-
pien ja että korjuun onnistumisen vastuu on yksiselitteisesti 
ostajalla, joka käytännössä aina päättää korjuun ajoitukses-
ta ja toteutuksesta. 

Saako ostaja jättää osan leimikosta korjaamatta?
Nyt käytössä olevissa sopimusehdoissa ostaja voi varata it-
selleen yksipuolisesti esimerkiksi seuraavia oikeuksia:  
1.  Ostaja voi tarkentaa hakkuualueen rajausta kaupanteon 

jälkeen maastotarkastuksensa perusteella 
2.  Ostaja voi päättää jätetäänkö energiapuu kokonaan tai 

osittain korjaamatta 
3.  Ostaja voi päättää jätetäänkö osa kaupan kohteen kuvi-

oista kokonaan hakkaamatta 
4.  Ostaja voi yksin päättää teettääkö ennakkoraivauksen 

myyjän kustannuksella 
5.  Ostaja voi muuttaa mitä tahansa sopimuksen sisältöä ja 

ilmoittaa myyjälle esim. sähköpostilla muutoksista - jos 

myyjä ei reagoi tähän kahden viikon kuluessa, sopimus-
ehtojen mukaan, myyjän katsotaan hyväksyneen muu-
toksen 

6.  Ostajalla on oikeus valmistaa mitta- ja laatuvaatimuksis-
ta poikkeavaa puutavaraa. 

Saako ostaja rikkoa tien ilman korjausvelvoitetta?
Lista yksipuolisten yleisten sopimusehtojen esimerkeistä 
jatkuu: 
7.  Ostaja ei ole velvollinen korjaamaan tai korvaamaan 

maastojälkiä tai tievaurioita, jos ne johtuvat maaperän 
ominaispiirteistä tai yllättävistä keliolosuhteista 

8.  Ostaja voi siirtää hakkuusopimuksen kolmannelle ilman 
myyjän suostumusta 

9.  Ostajalla on oikeus purkaa hakkuusopimus, jos kohde 
olennaisesti muuttuu esimerkiksi myrskytuhon seurauk-
sena. 

10.  Ostaja voi siirtää korjuussa katkomaansa tukkipuuta kui-
tupuun hintaiseksi esimerkiksi mutkan, teknisen vian tai 
lenkouden perusteella 

11. puutavaran myyjä maksaa teiden käyttömaksut tai 
12.  Ostaja voi purkaa sopimuksen, jos hakkuuoikeuden koh-

de tarkastusten jälkeen olennaisilta osilta eroaa sopimuk-
sen allekirjoitushetkellä käytössä olleista tiedoista esim. 
korjuu- ja kuljetuskelpoisuudesta. 

Sopimusehdot merkittävä kilpailutekijä 
Lähtökohtaisesti kaikki hakkuusopimuksen ehdot ovat neu-
voteltavissa, mutta todellisuus voi olla toinen. Sopii vain 
kysyä, miten helposti yhtiön lakimiesten laatimia vakiosopi-
musehtoja ostajan edustaja on halukas muuttamaan ja onko 
yksittäisellä ostohenkilöllä siihen edes valtuuksiakaan.  Eh-
dottomasti helpointa ja turvallisinta on vertailla yhtiöiden 
käyttämät yleiset sopimusehdot jo tarjousten vertailuvai-
heessa. Monet ostajat erottuvat niissä edukseen.  

Puukauppasopimuksien ehdot

Timo Leskinen, kenttäjohtaja  
MTK metsälinja
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Turvallisuus

Turvallisesti metsätöissä
Metsätyö oikein ja turvalli-
sesti toteutettuna on hyvää 
hyötyliikuntaa. Oma kunto 
ja taidot kasvavat ja samal-
la metsät saadaan kuntoon.  
Työtä tehdään usein syrjäi-
sessä paikassa, vaikeassa 
maastossa ja terävillä työ-
välineillä. Siksi työturvalli-
suusasiat on pidettävä aina 
mielessä.

Työympäristön olosuh-
teet, vialliset työvälineet 
ja vaaralliset työmenetel-
mät aiheuttavat yli puolet 
metsätöiden tapaturmista. 
Metsänomistajasta itsestä 
riippuu kuinka pieni tapa-
turmariski aina kulloinkin 
on, kun pitää riskitason al-
haalla tapaturmariski py-
syy myös. Eli mieti mitä teet, 
älä kiirehdi, muista levätä 
ja pidä työvälineet hyvässä 
kunnossa.

Kun metsätöitä tekee yk-
sin, kannattaa ilmoittaa töi-
hin lähdöstä, olinpaikasta 
ja suunnitellusta paluuajas-
ta lähipiirille. Mukana on 
myös syytä pitää kännykkä, 
jolla voi tarvittaessa pitää 
yhteyttä ja kutsua apua. En-
siapupakkaus kannattaa eh-
dottomasti pitää mukana ja 

niin että se on helposti saata-
villa. Ensiaputaidot kannat-
taa meistä jokaisen pitää ajan 
tasalla, niistä on hyötyä niin 
omalle kuin jonkun toisen-
kin kohdalle sattuneen on-
nettomuuden tapahduttua. 

Istutus työssä tulee enim-
mäkseen rasitusvammoja ja 
nyrjähdyksiä. Uudistusalat 
ovat yleensä vaikeakulkui-
sia ja niissä on kulkemista 
haittaavaa hakkuutähdettä. 
Oikeilla työtavoilla ja kun-
non jalkineilla näiltä voi 
välttyä. Taimet on yleen-
sä käsitelty torjunta-aineil-
la tukkimiehentäitä vastaan, 
minkä vuoksi istutustyössä 
on käytettävä suojakäsineitä. 

Raivaussahatyöskente-
lyn tärkein turvavaruste on 
silmäsuojalla ja kuulosuo-
jaimilla varustettu kypä-
rä. Silmäsuoja suojaa silmiä 
oksien pistoilta ja lentäväl-
tä purulta. Raivaussahalla 
työskennellessä ei välttämät-
tä tarvita viiltosuojilla varus-
tettuja metsurin housuja ja 
turvakenkiä, mutta suositel-
tavaa olisi kyllä. Valjaiden 
säätöön kannattaa kiinnit-
tää huomiota niin ergonomi-
an kuin työturvallisuuden 

takia. Huonosti säädetyil-
lä valjailla ja lyhytputkisella 
sahalla jalkaterään sahaami-
nen on mahdollista. Raivaus-
sahan terään kohdistuvia 
huoltotoimenpiteitä eikä te-
rän suojan väliin juuttuneita 
risuja ei saa missään nimes-
sä mennä poistamaan sahan 
käydessä.

Moottorisahan turvalli-
nen käyttö edellyttää oike-
aa työtekniikkaa ja siihen 
liittyvien vaarojen tunnista-
mista. Moottorisahatyössä 
voi sattua tapaturmia erityi-
sesti, jos sahan turvalaitteet 
(takapotkusuoja, ketjujarru, 
turvaliipasin ym.) ovat epä-
kunnossa, joten kannattaa 
huolehtia että moottorisaha 
on kaikin puolin asiallisessa 
kunnossa. Suurin osa taka-
potkuvahingoista tapahtuu 
karsinnassa. Tutustu aina 
moottorisahan valmistajan 
turvaohjeisiin.  Asianmu-
kaisten turvavarusteiden tai 
työtaitojen puute voi myös 
aiheuttaa tapaturmia. Tapa-
turmia voit välttää huolelli-
sella työn suunnittelulla ja 
esivalmistelulla. Myrskytu-
hometsissä loukkaantumis-
vaara on moninkertainen. 

Hakkuutöissä tarvitaan 
aina kaikki metsurin turva-
varusteet että työ on turval-
lista. Varusteiden tulee olla 
CE-hyväksyttyjä ja niiden 
tulee olla ehjiä ja toimivia. 
Esim. vanha haprastunut ja 
halkeillut kypärä ei enään 
suojaa iskuilta kunnolla.

Tärkeimpiä  
turvavarusteita ovat 
• kuulon- ja silmiensuojin 

varustettu kypärä 
• viiltosuojatut housut 
• viilto- ja puristumissuoja-

tut turvasaappaat
• muut apuvälineet, kuten 

kaatorauta, nostokoukut 
tai – sakset, konkeloliina

• matkapuhelin ja ensiapu-
pakkaus, kesällä myös 
kyypakkaus.

Muita tärkeitä varusteita 
ovat kunnolliset työkäsineet, 
mielellään turvakäsineet ja 
värikäs takki. Ergonomia on 
myös osa työturvallisuutta. 
Hanki mittojesi mukainen 
joustava työasu ja käytä nos-
toissa apuvälineitä.

Muut varotoimet 
•  Jos kuljet työmaalle omal-

la autolla, käännä auto 
lähtövalmiiksi paluumat-
kalle. Jos tapaturma sat-
tuu, auton kääntäminen 
voi olla loukkaantuneena 
vaikeaa. 

•  Auton ikkunaan voi jättää 
lapun, että on metsätöissä 
lähistöllä. 

• Metsätöihin kannattaa 
pukeutua värikkäästi ja 
maastosta erottuvasti, 
jotta mahdollisen tapa-
turman ja sairauskohta-
uksen sattuessa pelastajat 
löytävät apua tarvitsevan 
helpommin. Värikäs pu-
keutuminen on turvalli-
suustekijä myös yhdessä 
työskennellessä ja met-
sästysaikana. 

•  Oman kulkureitin autolta 
työmaalle voi merkitä esi-
merkiksi kuitunauhalla. 
Hätätilanteessa avun löy-
tyminen helpottuu. 

•  Gps:ää voi käyttää esi-
merkiksi oman sijainnin 
ilmoittamiseen avun saa-
miseksi.

 
Metsätyössä kuluu pal-
jon energiaa ja nestettä, 
siksi mukana pitäisi olla riit-
tävästi syötävää ja juotavaa. 
Nestettä kannattaa nauttia 
säännöllisesti erityisesti hel-
leaikaan. Fyysisesti kuor-
mittavassa työssä ei saisi 
tulla nälän- tai janontunnet-
ta, joka voi heikentää työ-
kykyä ja vireyttä joka taas 
heikentää työturvallisuutta. 

Puhelimeen kannattaa ladata 112 sovellus. Kun hätä-
puhelun soittaa sovelluksen kautta, soittajan tarkka 
sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattises-
ti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä ja apua 
osataan lähettää oikeaan paikaan lähimmästä mah-
dollisesta yksiköstä.

Raivaussahatyöskentelyn tärkein turvavaruste on hy-
vässä kunnossa oleva silmäsuojalla ja kuulosuojaimil-
la varustettu kypärä. 

Jalkineiksi kannattaa valita sellaiset että ne ovat tuke-
vat, suojaavat ja niissä on pitävä pohja.

Työtä vaikeuttaa usein heikko näkyvyys, lumi ja kaadetut rangat peittävät alleen 
maaston epätasaisuuksia ja vaikeuttavat muutenkin liikkumista. Oikealla työtek-
niikalla ja työjärjestyksellä on merkitystä.
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MetsäSanoma uutiset

Olen Niko Aalto, Jakkuky-
lästä lähtöisin oleva 24-vuoti-
as metsätalousinsinööri. Olen 
työskennellyt Yli-Iin metsänhoi-
toyhdistyksessä keväästä 2019 
lähtien, heti valmistumiseni jäl-
keen. Kiinnostuksen luontoa ja 
metsää kohtaan olen löytänyt 

metsästysharrastukseni kautta. 
Toimenkuvani painottuu met-
säsuunnitelmien ja tila-arvioi-
den tekemiseen. Lisäksi myös 
puunmyyntisuunnitelmat ja 
kunnostusojitushankkeet kuu-
luvat olennaisena osana teke-
miseeni.

Voit ottaa minuun yhteyt-
tä metsänhoidollisissa asiois-
sa. Parhaiten minut tavoittaa 
puhelimella numerosta 044 
0170161 tai sähköpostilla niko.
aalto@mhy.fi. Sovittaessa löy-
dät minut myös toimistolta.

Tervehdys Yli-Iin metsänomistajille!

Kuntta
Kuntta on varpukasvil-
lisuuden peittämää met-
sänpohjamattoa. Sitä on 
käytetty parinkymmenen 
vuoden ajan maa- ja vi-
herrakentamisessa. Kunt-
taa muodostuu parhaiten 
metsäalueilla, joilla vuosit-
tainen sademäärä ylittää 
haihdunnan. Ilmiö on sama 
kuin suoalueilla, joissa tur-
peen muodostuminen pe-
rustuu osittain sadannan 
ja haihdunnan suhteeseen. 
Kuntan hankinta on alka-
nut Kainuusta ja sitä nos-
tetaan noin vajaa 100 000 
neliömetriä vuosittain. Myös 
Pohjois-Karjalassa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla nostetaan 
kuntaa.

Kuntta on vaihtoehto 
vaikkapa omakotitalon pi-
halle nurmikon sijasta. Se 
ei vaadi hoitoa kuten nur-
mikko ja on siksi huoleton, 

kunhan vain perustaminen 
tehdään huolella. Kuntta 
juurrutetaan rikkaruohotto-
malle hiekkapohjalle. Myös 
pihan olosuhteet on huo-
mioitava, liian avoimella 
tai kuivalla paikalla kuntan 
varpukasvit saattavat kär-
siä kuivuudesta. Avoimille 
paikoille istutetaan puoluk-
katyypin kunttaa ja varjoi-
semmille mustikkatyypin 
kunttaa. Kunttaa ei voi va-
rastoida vaan se istutetaan 
heti noston jälkeen uudelle 
paikalle.

Suomessa toimii muuta-
mia yrityksiä, jotka nosta-
vat metsänpohjakunttaa ja 
toimittavat sitä asiakkail-
leen. Kunttaa hankitaan ja 
nostetaan yksityisten maan-
omistajien metsistä ja myös 
Metsähallitus myy kunt-
taa viherrakennusyrityksil-
le. Kuntan nosto vaatii aina 

maanomistajan luvan. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, 
että ostaja ja myyjä sopivat 
alueista mistä kuntaa noste-
taan ja hinnoista ja tekevät 
kirjallisen kauppasopimuk-
sen. Olisi hyvä, että myyjä 
ja ostaja kävisivät yhdessä 
metsässä katsomassa ja sopi-
massa nostettavista alueista. 
Yleisesti kuntasta makse-

taan maanomistajalle noin 
euro neliöltä. Sopimukseen 
kannattaa kirjata millä pe-
riaatteella nostetun kuntan 
määrä lasketaan ja tilitetään, 
paljonko kunttaa nostetaan 
alueelta ja jälkien siivoami-
nen, teiden korjaukset tms.

Kuntan nosto tehdään 
yleensä päätehakkuuseen 
meneviltä metsäalueilta ja 

se nostetaan ennen hakkuu-
toimenpiteitä. Hakkuualasta 
riippuen voidaan hyödyn-
tää yleensä vain viiden-
nes kuntanostoon. Lisäksi 
kuntan pohja asettaa vaati-
muksia, mikä tahansa alue 
ei käy, vaan kuntan pohjan 
on oltava tarpeeksi paksu 
ja metsäpohjan tietyntyyp-
pinen. Varvustoa on oltava 

tarpeeksi ja peittävää alus-
kasvustoa ei saa olla liikaa. 
Kuntta uusiutuu hitaasti ja 
kuntan noston yhteydessä 
metsästä poistuu ravintei-
ta, siksi paljaaksi olisi hyvä 
ottaa vain pieni alue ker-
rallaan ja se kasvaa takaisin 
jääneen kasvuston levittäy-
tyessä nostetulle alueelle. 

 

Kunttaa nostettu laikuttain.

Kuntta noutoa vaille valmis.
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Metsänhoitoyhdistykset

Metsien muinaisjäännökset - kuoppia ja kivikasoja
Metsätaloudessa ja metsi-
en hoidossa huomioon otet-
tavien suojelukohteiden 
joukkoon kuuluvat mui-
naismuistolain rauhoitta-
mat muinaisjäännökset. Ne 
ovat ennen meitä eläneiden 
ihmisten jälkeensä jättäneitä 
jälkiä, jotka maastossa ovat 
enemmän tai vähemmän 
selvästi havaittavissa. Mui-
naisjäännökset kertovat niin 
asumisesta, arkisesta aher-
ruksesta kuin kuolemas-
ta. Kun asumisen muodot ja 
elämisen keinot ovat aiko-
jen saatossa muuttuneet, on 
vuosituhansien aikana ker-
tynyt maastoon määrältään 
monilukuinen ja monimuo-
toinen joukko muinaisjään-
nöksiä. Seuraavassa on lyhyt 
katsaus yleisimpiin metsis-
sä tavattaviin muinaisjään-
nöksiin. 

Muinaisjäännöksiä esitel-
lään usein eri elämänalojen 
– asuminen, hautaaminen, 
liikenne, teollisuus, elin-
keinot jne. – kautta. Näin 
tehdään esimerkiksi Museo-
viraston ylläpitämässä Arke-
ologisen kulttuuriperinnön 
oppaassa, joka on netissä 
kaikkien luettavissa. Met-
sässä liikkuja kuitenkaan 
harvoin miettii, mikä mäen-
syrjä kertoo asumisesta tai 
millä harjanteella olisi pyyn-
tiä harjoitettu. Kulkijan huo-
mio useimmiten kiinnittyy 
johonkin selvästi ympäris-
töstä erottuvaan ja poikke-
avaan: yleensä säännöllisen 
muotoisiin kuoppiin, ladot-
tuihin kiviröykkiöihin tai 
muihin kivirakenteisiin. 

Yleisimpiä ja helpoimmin 
tunnistettavia muinaisjään-
nöksiä ovat tervahaudat. 
Niiden ympyriäisen vallin 
halkaisija yleensä on noin 
10-20 metriä. Loivareunai-
sen keskuskuopan syvyys 
on metristä puoleentois-
ta. Alarinteen puolella on 
halssi, missä terva lasket-
tiin tynnyreihin. Pohjois-
Pohjanmaan rannikolla 

tervanpoltto oli runsasta jo 
1600-luvulla. Kainuussa se 
jatkui vielä 1900-luvulla. 
Vaikka osa tervahaudoista 
on suhteellisen nuoria, ovat 
ne kuitenkin ”muinaisia” 
ja pääsääntöisesti muinais-
muistolain piiriin kuulu-
via. Tervahautojen vierellä 
voi olla sammalen peittämiä 
hiilikasoja, pieniä kaivanto-
ja, varastokatosten sijoja tai 
niin kutsuttujen tervapirt-
tien tai -saunojen jäännöksiä. 
Niinpä tervahautakohde voi 
alueena olla huomattavasti 
selvästi erottuvaa tervahau-
taa suurempi. 

Tervapirtin, samoin kuin 
erämajan, niittysaunan tai 
vastaavan merkkinä on 
useimmiten halkaisijaltaan 
parimetrinen tai pienempi 
tulen rapauttamien kivien 
kasa, jonka korkeus harvoin 
on paljoakaan puolta metriä 
suurempi. Nämä ovat jään-
nöksiä kämppien ja majojen 
tai joskus jopa varhaisten ta-
lojen nurkkakiukaista, jotka 
aikoinaan lämmittivät pie-
niä hirsirakennuksia. Silloin 
tällöin kiukaan yhteydessä 
voi hahmottaa neliömäisen 
rakennuksen multapenkan. 
Historiallisen ajan asutuk-
sen läheisyydessä voi myös 
törmätä kivikasoihin, jotka 
osoittavat vanhaa peltorai-
viota. 

Palamattomista kivistä 
koottuja röykkiöitä tai lato-
musmaisia kiveyksiä tava-
taan useimmiten harjanteilta 
ja mäkien korkeimmilta koh-
dilta. Enimmäkseen ne ovat 
pyöreähköjä ja niiden keskel-
lä on kuoppa. Kookkaimpi-
en kivirakenteiden halkaisija 
voi lähennellä kymmen-
tä metriä ja korkeus metriä, 
yleensä se tosin jää puolen 
metrin vaiheille. Etenkin 
muinaisen rannikon lähei-
syydessä olevista röykkiöis-
tä osa on pronssikautisia tai 
rautakautisia hautoja 1500–
3500 vuoden takaa. Osan 
ajatellaan olevan saaliin 

säilytystä varten koottuja 
kiveyksiä, näin lähinnä ki-
vikautisten asuinpaikkojen 
vierellä oleviin luonnonki-
vikoihin kasatut röykkiöt. 
Myös kivikoissa olevat kuo-
pat, joiden ympärillä voi jos-
kus erottaa matalan vallin, 
ovat näitä säilytyskuoppia. 
Ajatus näissä rakkakuopik-
si kutsutuissa ”kivikauden 
pakastamissa” on, että saalis 
oli kivien alla suojassa eläi-
miltä.

Kivirakenteista kook-
kaimpia ovat jätinkirkot. 
Ne ovat yleensä soikean tai 
suorakaiteisen muotoisia 
kehämäisiä kivivalleja, joi-
den ala on noin 20-30 x 30-
40 metriä. Jätinkirkoilla on 
ikää noin 4000–5000 vuotta 
eli ne ovat kivikauden lop-
puvaiheilta. Jätinkirkot ovat 
harvinainen muinaisjään-
nöstyyppi, jota esiintyy vain 
Pohjanmaan ja Pohjois-Poh-
janmaan muinaisella rannik-
kovyöhykkeellä. Kaikkiaan 
niitä tunnetaan nelisenkym-
mentä, joista yli puolet Poh-
jois-Pohjanmaalla. Kyseessä 
ovat yksi merkittävimmis-
tä muinaisjäännöksistä koko 
maata ajatellen. 

Jätinkirkkojen kanssa jok-
seenkin samaikäisiä ovat 
useimmat kivikautiset asu-
muspainanteet. Ne ovat 
aikoinaan osin maahan kai-
vettujen asumusten jäännök-
siä, jotka maastossa erottuvat 
laakeina tasapohjaisina pai-
nanteina. Muodoltaan ne 
ovat joko pyöreitä tai suo-
rakaidetta läheneviä. Nii-
den ala on yleensä noin 4-6 x 
6-10 metriä, ja syvyyttä niillä 
yleensä on puolisen metriä. 
Kookkaimmilla yksittäisillä 
asumuksenpohjilla voi olla 
pituutta jopa parikymmentä 
metriä ja syvyyttäkin voi olla 
lähemmäs metri. Lisäksi tun-
netaan rivitalomaisia usean 
toisiinsa liittyvän asumuk-
sen kokonaisuuksia, joilla 
voi olla pituutta puolensataa 
metriä. Kaikilla esihistorial-

lisilla asuinpaikoilla ei ole 
mitään maanpäälle erottuvia 
rakenteita. Asuinpaikkaan 
kuuluu myös asumusten 
välinen ja niitä ympäröivä 
alue, jolla ei ole silmin erot-
tuvia rakenteita, mutta jossa 
maaperä kätkee kivikauti-
sesta asumisesta kertovat 
löydöt. Joskus painanteet 
tai kuopat puuttuvat asuin-
paikalta kokonaan. Tällaiset 
rakenteettomat asuinpaikka-
pinnat voidaan todeta joko 
paikoista, joissa maan pinta 
on syystä tai toisesta rikkou-
tunut, tai tekemällä koe-
kuoppia, joista paljastuvien 
löytöjen perusteella asuin-
paikka voidaan todeta. 

Satunnaisen kulkijan pa-
remmin tai heikommin 
havaitsemia matalia asu-
muspainanteita selvempiä 
ovat erilaiset maahan kaivet-
tujen kuoppien jäännökset. 
Perinteisesti metsissä olevia 
kuoppia pidetään pyynti-
kuoppina. Niiden halkaisija 
vaihtelee noin 1,5-3 metrin 
välillä. Syvyyttä näillä sup-
pilomaisilla kuopilla on 
puolesta metristä metriin. 
Päällisin puolin aivan sa-
man näköisiä ovat niin kut-
sut keittokuopat. Niiden 
pohjalla kuitenkin on pak-
su kerros kovan kuumuu-
den haurastuttamia kiviä. 
Kyseessä ovat kuopat, joi-
den kuumennettua kiveystä 
käytettiin saaliin kypsentä-
miseen ja kuivaamiseen sekä 
hylkeen traanin käsittelyyn. 
Kun pyyntikuopat ajoittuvat 
kivikaudelta historialliseen 
aikaan, on keittokuoppia 
käytetty lähinnä pronssikau-
den jälkipuolella ja rautakau-
den alussa noin 2700–1500 
vuotta sitten. Maastossa ha-
vaittavien kuoppien tarkoi-
tusta voi joskus arvioida 
sen perusteella, miten ne si-
joittuvat maastoon. Pyyn-
tikuopat muodostavat 
ketjumaisia jonoja, kun keit-
tokuopat ovat usein tiiviim-
pänä ryppäänä. Useimmiten 

kuoppia tosin on vain muu-
tama, eikä niiden luonnetta 
voi päätellä maaston perus-
teella. Kuoppien muoto on 
yleensä pyöreä, mutta myös 
pitkänomaisia tai soikeita 
tunnetaan. Joissakin saaris-
sa olevat pitkänomaiset kuo-
pat ovat historiallisen ajan 
väliaikaisia hautapaikko-
ja, joihin vainajat haudattiin 
rospuuttoajaksi odottamaan 
siirtämistä kirkolliseen hau-
tausmaahan. Maakuoppia 
tiedetään käytetyn myös 
asumuksina. Lisäksi on koko 
joukko erilaisia kuoppia säi-
lytyskuopista hiilenpoltto-
kuoppiin.

Metsissä on tietenkin 
myös paljon myöhäisen 
maankäytön jälkiä, muita ra-
kenteita tai aivan luontaisia 
maastonmuotoja, jotka eivät 
kuulu suojelun piiriin. Mui-
naisjäännösrekisterin kiin-
teät muinaisjäännökset on 

tarkastettu maastossa ar-
keologien toimesta. Vaikka 
tarkastuksenkaan perusteel-
la ei aina ole mahdollista 
yksiselitteisesti määrittää 
kohteen käyttötarkoitusta, 
voidaan yleensä todeta se, 
onko kyseessä kiinteä mui-
naisjäännös. Lisäksi on 
huomattava, että kaikkia 
muinaisjäännöksiä ei tun-
neta ja aiemmin tuntemat-
tomia muinaisjäännöksiä 
löytyy säännöllisesti. Jos 
epäilee muinaisjäännöksen 
löytäneensä voi siitä ilmoit-
taa lähimpään maakunta-
museoon tai Museoviraston 
sähköisen ilmoituspalvelun 
kautta.

Mika Sarkkinen
Arkeologi,  
Pohjois-Pohjanmaan 
museo

Haukipudas Rajakangas toinen alue.

Haukipudas Rajakankaan kohde.

Kiimingin Iso-Pahkamaa.
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Veronurkka

Juhani Ennustaja

Marilyn, Marilyn
Syksy taittui talveen viime 
vuosista poiketen jo loka-
kuun lopussa. Olemmehan 
tottuneet, että vuoden vaih-
teessa putkahtaa talvi val-
loilleen. Näyttää rahtusen 
huolestuvalta, kun kesken 
kuunkierron kelit vaihtui-
vat talviseen päin. Mä tai-
valsin läpi tuulen ja tuiskun 
/ Nähdäkseni sun puute-
rihuiskun sanoitti jo Juice-
kin, nyt on niin, että talvi 
tulee olemaan laulun sano-
jen mukainen. Tiet ovat jou-
lun aikaan niin tukossa, että 
joulupukkikin joutuu tur-
vaamaan postin kuljetuk-
siin, kun Petterillä ei yllä 
jalat maahan asti hanges-
sa kahlatessa. Pitkin talvea 
aina muutaman päivän lep-

poisan välipäivän jälkeen 
alkaa ankarat lumituprakat 
ja ne kestävät useita päiviä 
niin, että keväällä saattaa 
olla lunta puolitoista met-
riä, paikoin jopa kaksi met-
riä. 

Mutta ei talvi mene il-
man pakkasiakaan, helmi-
kuussa umpihankihiihdon 
MM-kisojen aikana mitta-
ri on – 40 asteen alapuolel-
la, varovaisuus syystä kisat 
perutaan, kun ei voida tur-
vata kilpailijoiden huol-
toa. Harjun Mikkokin tulee 
pettymään, harjoittelu met-
täsuksilla on ollut turhaa 
mutta onhan treenistä hyö-
tyä kuitenkin Tervahiih-
toon.

Kevät tulee olemaan 

pitkä, sillä äitienpäivänä 
hätäisimmät hiihtävät Ait-
tokylän soilla tiirailemas-
sa lintujen kevät puuhia, 
mitähän linnut silloin tou-
huavat? Mahtaa jöpöttää, 
ainakin luulen niin. Met-
sänistutuksiin päästään 
vasta juhannusviikolla, lä-
hes kuukausi normaalia 
myöhemmin. No onhan 
myöhäisessä keväästä hy-
viäkin puolia, sääsket tule-
vat vasta elokuussa. 

Mutta kaikesta 
huolimatta Hyvää 

Joulua ja Onnellista  
Uutta Vuotta 2020!   

Mehän suomalaiset olem-
me olleet aina virkamiehiä 
kunnioittava kansa, var-
sinkin vanhempi sukupol-
vi. Kun virkamies tekee 
päätöksen, olemme pää-
sääntöisesti nöyrin mielin 
hyväksyneet sen. Mutta nyt 
viimeistään kannattaa ky-
seenalaistaa asioita. 

Vanhaan hyvään aikaan 
oli verotoimistoissa koke-
neita veroalan ammatti-
laisia ja verojohtajia, jotka 
toimivat omilla alueillaan ja 
tunsivat henkilökohtaisesti 

pääosan asiakkaistaan. Hei-
dän oli suhteellisen helppo 
tehdä päätöksiä. Kun li-
säksi heillä oli auktoriteet-
ti tavalliseen ihmiseen, oli 
kynnys korkealla virkamie-
hen päätöksen kyseenalais-
tamiseen.

Nykyisin meidän veron-
käsittelijä saattaa olla toi-
sella puolen Suomea, näin 
paikallistuntemus saattaa 
olla lähes nolla. Auttaako 
paikallistuntemus päätös-
tä tehtäessä? Kyllä se aut-
taa, vaikka toisaalta liika 

tuttavuus saattaa asettaa 
virkamiehen kiusalliseen 
asemaan. Etenkin sellaisis-
sa veropäätöksissä, joissa 
arvostetaan omaisuuksien 
arvoja, paikallistuntemus 
edesauttaa päätöksen teos-
sa. 

Ei aina verokäsittelijä ole 
se mahdollinen virheente-
kijä, vaan yhä useammin 
veropäätöksen tai korjaus-
ehdotuksen tekee automaa-
tio eli tietokone tunnistaa 
epäloogisuuden ja lähettää 
huomautuksia verotoimis-

ton asiakkaalle. 
Luovutusvoittovero-

tus on hyvä esimerkki siitä, 
että ei kannata kaikkea us-
koa, mitä ensin ehdotetaan. 
Verottaja ei tiedä millä ar-
voilla, myyty omaisuus on 
tullut. Usein verottaja eh-
dottaa luovutusvoittoa las-
kettaessa meno - olettaman 
käyttöä. Kannattaa tarkis-
taa, mitkä ovat todelliset 
hankinta- ja myyntikulut. 
Kaikki verokäsittelijät ei-
vät välttämättä huomaa tar-
kistaa esim. lähisukulaisten 

kesken tehtyjen kauppojen 
ja lahjojen verovapaus yms. 
asioita.

Mutta kaikkiaan Suo-
messa virkamiehet toimivat 
erittäin hyvin mutta olem-
me ihmisiä, joten inhimilli-
siä sekä myös automaation 
tekemiä virkeitä esiintyy. 
Aina kannattaa tarkistaa 
verottajan lomakkeet vaik-
ka mätkyjen sijasta tulisi-
kin palautusta, palautushan 
saattaisi olla korkeampi. 

Suurin syy verottajan 
virheelliseen päätökseen 

tai verotuksen täydennys-
pyyntöön on varovelvol-
lisen huolimattomuus tai 
tekemä virhe. Joten ensi 
vuoden alussa, kun täytäm-
me metsäverolomakkeita, 
ollaan huolellisia ja tarkis-
tetaan sitten asiat vimpan 
päälle.

Juhani Heikkinen
Metsäsanoma

Tarkkana verokarhun kanssa
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Metsänhoitoyhdistykset

Kiiminkien  
yhteismetsä avaa ovia
Yhteismetsien pinta-alan kasvu Suomessa 
pysyy tasaisena. Vuoden 2018 loppuun men-
nessä yhteismetsäala oli yhteensä 675 000 ha, 
joka on n. 5 % yksityismetsien alasta. Vuoden 
2018 aikana yhteismetsäala kasvoi 21 000 ha. 

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

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281         
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme.

Painopiste alan lisääntymi-
sessä alkaa siirtyä olemassa 
oleviin yhteismetsiin liitty-
miseen, vuoden 2018 aika-
na uusien yhteismetsien ala 
kasvoi 12 500 ha ja liittymi-
siä tehtiin 8500 ha.

Kiiminkien yhteismetsä 
on kiinnostunut ottamaan 
uusia osakkaita osuuk-
sia vastaan eli liittymisen 
kautta, myös tilojen osto 

kiinnostaa. Liittymisestä 
kiinnostuneita maanomista-
jia kartoitetaan tulevan tal-
ven aikana.

Kiiminkien yhteismetsä 
on perustettu v. 2014, tällä 
hetkellä siinä on 21 osakasti-
laa ja pin-ta-ala on 930 heh-
taaria. Yhteismetsällä on 
alueita Oulussa ja Pudasjär-
vellä.

Liittyminen yhteismet-

sään yhteismetsäosuutta 
vastaan tehdään sopimuk-
sella. Päätöksen liittymises-
tä tekevät sekä yhteismetsä, 
että liittyvän tilan omista-
ja. Sopimuksen pohjana on 
arvio liittyvän tilan arvos-
ta verrattuna yhteismetsän 
arvoon. Lasketun arvon pe-
rusteella liittyvälle tilalle 
voidaan laskea osuus yhteis-
metsään. Liittymissopimuk-
sen allekirjoittavat liittyvän 
tilan omistaja ja yhteismet-
sän edustaja yhdessä. Uuden 
tilan liittyminen varmiste-
taan lopullisesti maanmit-
tauslaitoksen suorittamassa 
liittymistoimituksessa. Toi-
mituksen kustantaa pääosin 
valtio. Yhteismetsä osallis-

tuu mahdollisesti tila-arvion 
kustannuksiin liittyjien osal-
ta osakaskunnan päättämäl-
lä tavalla.

Yhteismetsäasiaa edis-
tävä Tiedostava metsätilan 
omistus -hanke yhdessä Kii-
minkien yhteismetsän kans-
sa järjestää Avoimet ovet 
tilaisuuden Kiimingissä tu-
levan vuoden maa-liskuus-
sa.

Mikko Honkanen, 
Maanmittauslaitos
Ari Karjalainen,  
Metsäkeskus
Tiedostava metsätilan 
omistus -hanke

Heikki Ahola
toimitusjohtaja, MTI, EMBA

0400 188 058 
heikki.ahola@haforest.fi

haforest.fi
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Monimuotoisuus

Onko maillasi hyvä teeren tai metson soidinpaikka? Oletko 
koskaan miettinyt voisiko metsä tuottaa tuloja myös kasvu-
vaiheessa tai voisiko joutomaalla tienata?

Finnature Oy on 25-vuotta vanha Oulun seudulla toimi-
va luontomatkailuyritys. Tuomme vuosittain Suomeen lin-
tujentarkkailijoita ja luontovalokuvaajia ympäri maailman. 

Suomen luonto kiinnostaa maailmanlaajuisesti! Meillä 
on vielä jäljellä paljon niitä lajeja, jotka ovat mm. Keski-Eu-
roopasta hävinneet. Luontokuvaus harrastuksena kasvaa 
koko ajan ja ihmiset ovat valmiita maksamaan hyvistä ku-
vauspaikoista.

Finnature on jo vuosia tehnyt yksityisten maanomista-

jien kanssa yhteistyötä rakentaessaan valokuvauspaikko-
ja suomalaisille ja ulkomaalaisille asiakkailleen. Finnature 
huolehtii valokuvauskojuista ja asiakkaista maksaen jokai-
sesta kävijästä vuokraa maanomistajalle.

Utajärven kotkakojumme sijaitsevat tuottamattomal-
la kallioisella metsämaalla. Olemme ruokkineet kotkia 
paikalla kohta 15-vuotta. Nykyisin alueella käy noin 100 
valokuvaajaa ja useita eri kansallisuuksia vuosittain. Suo-
kukkokojumme löytyvät Liminganlahden tulvaniityil-
tä. Toisin sanoen kojun paikkoja voi löytyä monenlaisista 
maastoista.

Nyt Finnature etsii etenkin potentiaalisia kanalintujen 

soitimia valokuvauspaikoiksi. Toki muutkin lajit kiinnosta-
vat, etenkin pöllöt. Koska olemme asiakkaiden kanssa liik-
keellä, toiveena on kohtuullisen helppo saavutettavuus. 

Pyydämme maanomistajia ottamaan rohkeasti yhteyttä 
ja kertomaan mahdollisuuksista. Katsotaan yhdessä, sovel-
tuuko paikkanne tähän toimintaan!

Yhteydenotot Jari Peltomäki 040 591 9120 tai jari@finna-
ture.fi. 

Kaisa Peltomäki

Toisenlaisia tuloja metsästä

Riistametsänhoito

Metsästys on monelle met-
sänomistajalle tärkeä ja pe-
rinteinen omissa metsissä 
liikkumisen ja luonnosta 
nauttimisen muoto. Suomes-
sa on n 120 000 metsästävää 
metsänomistajaa, joten met-
sienhoidon valinnoilla on 
suuri merkitys harrastuksen 
jatkuvuudelle. Metsästyk-
sellä voidaan myös säädel-
lä hallitusti riistakantoja ja 

riistanhoito auttaa hyödyn-
tämään metsäluontoa tasa-
painoisesti ja kestävästi. 

Koska tärkeimmät riis-
taeläimet elävät pääosin 
talousmetsissä, metsänhoi-
to vaikuttaa suoraan laji-
en elinympäristön laatuun. 
Riistakannoissa on toki ajal-
lista ja paikallista vaihtelua, 
joihin metsänomistaja ei voi 
vaikuttaa. Metsänomistajalla 
on kuitenkin paljon mahdol-
lisuuksia vaikuttaa riistan 
elinolojen parantamiseen ja 
talousmetsästä voi pienil-
läkin teoilla saada kehitet-
tyä hyvän riistametsän, jossa 
eri riistalajit kehittyvät ja li-
sääntyvät. Suuri merkitys on 
metsänuudistamisessa ja tai-
mikonhoidossa tehtävillä 
puulajivalinnoilla, sekä oi-
kean metsänkäsittelymene-
telmän valinnalla ja hoidon 
oikea-aikaisuudella. Samal-
la riistanhoitoimenpiteet pa-
rantavat ja lisäävät myös 
muun metsäluonnon moni-
muotoisuutta ja virkistysar-
voja.

Riistanhoito voidaan ot-

Riista lymyilee vaihettumisvyöhykkeillä.

Säästöpuu.

Tähyilypuusta näkee ja näkyy kauas.

taa huomioon jo metsä-
suunnitelmaa tehdessä. Kun 
riistapainotteista metsä-
suunnitelmaa aletaan teke-
mään, olisi metsänomistajan 
omien tavoitteiden lisäksi 
hyvä saada tietoa mm. alu-
een riistahavainnoista, mah-
dollisista soidinalueista sekä 
hirvien laidunalueista. Met-
säsuunnitelmaan voidaan 
merkitä riistalle tärkeät eri-
tyisalueet ja metsikkökuviot, 
joissa metsänhoitoa toteute-
taan riistanhoidon näkökul-
masta. Riistaa huomioivassa 
metsien käsittelyssä tärkein-
tä on, että riistalle pyritään 
turvaamaan suojaa ja ruo-
kaa sekä paikat soitimelle ja 
pesintään. Myös tähyilyyn ja 
piileskelyyn soveltuvia pui-
ta tulisi olla tarpeeksi sekä 
erilaisia elinympäristöjä yh-
distäviä vaihettumisvyöhyk-
keitä.

Riistaa huomioivas-
sa metsänkäsittelyssä 
olisi tärkeää saada metsäka-
nalintujen (metso, teeri, pyy 
ja riekko) sekä metsäjänik-
sen elinoloja parannettua, 

sillä ne ovat kärsineet metsi-
en käsittelystä. Hirvi on hyö-
tynyt metsien käsittelystä, 
ja ravintoa riittää, joten hir-
vialueilla tuleekin keskittyä 
menetelmiin, joilla niiden ai-
heuttamia taimikonhoitova-
hinkoja voidaan välttää. 

Metsäkanalinnut, ja 
muutkin riistaeläimet, viih-
tyvät suojaisessa sekamet-
sässä, jossa ravintoa riittää. 
Hoitamattomat tiheät met-
sät eivät kuitenkaan edistä 
riistan elinoloja. Oikea-ai-
kaiset harvennushakkuut 
ovat eduksi myös kanalin-
nuille. Mustikka on tärkeä 
ravintokasvi. Sen varvut tar-
joavat myös suojaa erityises-
ti poikasten ensimmäisten 
viikkojen ajan. Mustikan me-
nestymistä voidaan edistää 
oikeanaikaisilla metsänhoi-
totoimenpiteillä ja suosimal-
la luontaista uudistamista 
tai jättämällä uudistusaloil-
le mustikkaisia riistatihei-
köitä tai rajata mustikkaiset 
kohdat maanmuokkauk-
sen ulkopuolelle. Riistatih-
eiköt voivat olla muutaman 

puun ryhmiä tai parin aarin 
kokoisia alueita, ja niitä jä-
tetään noin viisi kappaletta 
hehtaarille. Runsasvarpuiset 
ja pensaikkoiset, erityises-
ti katajaa ja kuusta kasvavat 
alueet ovat hyviä riistati-
heikköjä. Riista viihtyy eri-
tyisesti suon ja kankaan 
vaihettumisvyöhykkeillä, 
joissa puusto on moninaista 
ja varvusto runsasta. Näillä 
alueilla tulisi turvata koste-
usolojen säilyminen ja vält-
tää hakkuita.

Vaateliaimpia riistala-
jejamme on metso. Se on-
kin määritelty avainlajiksi 
eli erityisen tärkeäksi lajiksi, 

jonka tarpeista huolehtimi-
nen varmistaa useimmiten 
myös muiden riistalaji-
en menestymisen. Metson 
soidinalueiden hoidossa 
suositellaan puuston kasva-
tusajan pidentämistä, mutta 
sillä on vaikutusta taloudel-
liseen tulokseen. Mikäli kä-
sittelyä tarvitaan, se pitäisi 
tehdä mahdollisimman va-
rovaisesti yleiskuvaa muut-
tamatta mm. uudistamisen 
toteuttaminen pieninä auk-
koina vaiheittain, siten että 
edellinen aukko ehtii kasvaa 
jo ensiharvennusikään. Jat-
kuva kasvatus voi myös olla 
sopiva keino säilyttää hyvä 
ja suojaisa, mutta ei liian ti-
heä puustorakenne.

Metsänomistajalle puun 
myyntitulot ovat merkittä-
vin tulonlähde, mutta riistan 
elinoloja voidaan parantaa 
ilman että metsien taloudel-
linen tuotto pienenee mer-
kittävästi. Riistarikas metsä 
voi tuottaa omistajalleen li-
sähyötyä, kuten suurem-
mat saalismahdollisuudet. 
Maanomistaja voi saada 
metsistään taloudellista hyö-
tyä myös metsästysoikeuden 
vuokraamisesta tai metsäs-
tysmatkailupalveluista. Riis-
ta- ja metsästysmatkailu on 
lisääntymässä voimakkaas-
ti. Ihmisten kaipuu luonnon-
rauhaan ja elämykselliseen 
metsäkokemukseen, antaa 
mahdollisuuksia metsien 
erilaiseen hyödyntämiseen. 
Pelkkä riistan havainnointi 
tai jälkien näkeminen saattaa 
olla unohtumaton kokemus. 
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Monimuotoisuus

Mitä lahopuulle kuuluu? Onko se riski?
Kuollut, lahoava puu on erityisen merkittä-
vää metsäluonnon monimuotoisuudelle. 
Se toimii elinympäristönä ja ravintona jopa 
5000 metsälajille. Lahopuulajit ovat arvok-
kaita, koska ne turvaavat metsäluonnon toi-
mintaa osallistumalla hajotukseen ja ravin-
teiden kiertoon. Pitkälti lahopuun ansiosta 
Suomen luonnon uhanalaisarvion (v. 2019) 
mukaan metsälajeilla sujuu kaikista elinym-
päristöistä parhaiten. Lahopuuhun liittyy 
toki myös riskejä.

Paljonko lahopuuta on?
Lahopuun määrää on seu-
rattu 1990-luvulta lähtien. 
Edellisen Valtion metsien 
inventoinnin (VMI12, 2017) 
mukaan lahopuuta on 
metsämaalla keskimää-
rin 5,8 kuutiometriä heh-
taarilla, suojelualueilla jopa 
kolminkertainen määrä. 
Määrät ovat kasvaneet Ete-
lä-Suomessa jatkuvasti niin 
talousmetsissä kuin suoje-
lualueilla. Edellisestä inven-
toinnista määrä on kasvanut 
valtakunnallisesti 16 pro-
senttia.

Pohjois-Suomessa ei ole 
ollut viime vuosina laajoja 
myrskytuhoja, ja siten laho-
puujatkumo on heikentynyt. 
Vaikka lahopuun määrä on-
kin pohjoisessa vähenty-
nyt sekä talousmetsissä että 
suojelualueilla viidellä pro-
sentilla, on sitä yhä kak-
sinkertainen määrä etelään 
verrattuna.

Miten lahopuuta  
lisätään?
Metsäsertifioinnin kriteerit 
velvoittavat jättämään hak-
kuissa säästöpuita. Tämä 
selittää merkittävän osan 
lahopuun lisääntymisestä. 
Metsistämme noin 90 pro-
senttia kattavan PEFC-serti-
fioinnin kriteerien mukaan 
hakkuissa tulee jättää joka 
leimikkoon vähintään 10 
kappaletta säästö- tai run-
kolahopuita. Säästöpuiden 
pitää olla rinnankorkeudel-
ta vähintään 10 cm paksuja. 
Runkolahopuustolla tarkoi-
tetaan rinnankorkeusläpi-
mitaltaan yli 20 cm paksuja 
keloja ja muita kuolleita pys-
typuita, pökkelöitä ja maa-
puita. 

Fiksua talousmetsien 
luonnonhoitoa harjoitettaes-
sa säästöpuut kannattaa kes-
kittää ryhmiin, joissa kaikki 
puut säästetään. Näin ryh-
män erilajiset, -kokoiset ja 

-ikäiset puut muodostavat 
kuollessaan monimuotoisen 
lahopuujatkumon. Kaatu-
neitakaan säästöpuita ei siis 
saa korjata pois. Nehän ovat 
säästöpuita.

Lahopuuta lisätään myös 
säästämällä metsänhoidos-
sa olemassa olevaa lahopuu-
ta, lukuisien eri hankkeiden 
myötä hakkuissa, ja vaik-
kapa tekopökkelöinä säh-
köjohtojen vierimetsien 
käsittelyissä. Toimintata-
poja voidaan ja pitää yhä 
kehittää: varsinkaan järe-
ää lahopuuta ei tulisi kerätä 
energiapuuksi.

aiheuttaako  
lahopuu riskejä?
Lahopuuta syntyy luonnol-
lisesti myös metsätuhois-
sa. Myrskyjen, lumituhojen 

ja metsäpalojen riskit kasva-
vat ilmastonmuutoksen ede-
tessä. Kirjanpainaja on pahin 
uhka heikentyneille, ja epi-
demioiden aikaan myös ter-
veille puille.

Kirjanpainajat ja muut 
kaarnakuoriaiset elävät vain 
kuorellisella havupuulla. 
Pitkälle lahonneen havula-
hopuun tai lehtilahopuun 
lisääminen eivät siis lisää 
kaarnakuoriaisriskiä. Järeä 
lehtilahopuu on monimuo-
toisuudelle mitä parhainta. 
Metsätuholakikin ymmär-
tää ekologiaa, ja velvoittaa 
poistamaan metsästä vain 
kaadetut, kaatuneet tai va-
hingoittuneet kuorelliset 
kuuset 10 kuutiota ja männyt 
20 kuutiota hehtaarilla ylittä-
vältä osalta viimeistään hei-
näkuussa.

Tilanne voisi myös karata 
käsistä. Ruotsissa isot sahu-
rit ovat sahanneet kuluvan 
vuoden pelkkää kirjanpai-
najatuhopuuta. Siis Ruot-
sissa. Saksassa kesällä 2019 
kirjanpainaja tappoi pystyyn 
3 miljardin euron edestä eri-
tyisesti vanhoja kuusikoita. 
Ikimetsät taitavat olla mah-
dottomuus. 

Hurjimpia tilanne on 
Tsekissä. 2015 kirjanpaina-
ja tuhosi puuta 2 miljoonaa 
kuutiota. 2018 tuhojen mää-
rä oli noin 18 miljoonaa, ja 
2019 ennuste 25 miljoonaa 
kuutiota. Seurannaistuholai-
set tappavat myös lehtipuita. 
Tuhometsien uudistaminen 
alkaa näyttää mahdottomal-
ta tehtävältä.

Ilmastonmuutoksen suh-
teen riskit realisoituvat vii-

meistään, kun kuollutta 
puuta - jota myös helpos-
ti syttyväksi palokuormak-
si kutsutaan – on yli tarpeen. 
Salama ja tupakantumppi 
hoitavat puut hiilipäästönä 
ilmakehään. 

Metsien monimuotoisuut-
ta pitää turvata, mutta niiden 
terveydellä ei pidä leikkiä.

Markus Nissinen
ympäristöasiantuntija
MTK metsälinja

Arvokas lahopuu, haapa.

Jättöpuu.

Markus Nissinen.

Sieni lahoavassa puussa.
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Metsänomistajat Yli-Ii

aktiivinen metsänhoito näkyy puustosta

Istuin paikallisen metsän-
omistajan Kyösti Hökän 
kanssa, joka on myöskin Yli-
Iin metsänhoitoyhdistyksen 
valtuuston jäsen, keskuste-
lemaan metsänhoidon histo-
riasta. Lähdimme liikkeelle 
1950-luvun loppupuoliskol-
ta, jolloin Kyöstin isä Vilho 
Hökkä alkoi toteuttamaan 
Puusaareen tehdyn ojitus-
suunnitelman mukaista oji-
tusta.

Yli-Iin Puusaaressa on 
paljon suometsää, joka koh-
tuullisen kasvun saavut-
taakseen vaati ojitusta. 
Vuonna 1957 Hilonen laati 
alueelle ensimmäisen met-
säojitussuunnitelman, jota 
lähdettiin pillarin ja lapioi-
den avulla toteuttamaan. 
Pääasiassa ojat vedettiin pil-
larin perässä vedettävällä 
auralla, mutta pehmeimmil-
lä paikoilla pillarin painu-
essa pinnan alle, jouduttiin 
ojat kaivamaan käsipelin 
lapioilla. Kaikkia metsäs-
sä liikkuvia isot levetä ojat 
eivät aluksi miellyttäneet, 

sillä kulku vaikeutui huo-
mattavasti. Huonokasvui-
set männiköt rämeillä saivat 
kuitenkin uutta potkua kui-
vatuksesta, jonka myötä oji-
tusta alettiin ymmärtää. 
Ojituksen jälkeen metsää 
harvennettiin ns. kahden kä-
den vesurilla, koska tuolloin 
ei vielä muuta ollut käytet-
tävissä. Ohjeistuksena har-
vennuksessa oli kaikkien 
vesuria pitempien puiden 
kaataminen ja vesuria lyhy-
empien puiden kasvamaan 
jättäminen.

Metsäammattilaisten 
neuvoja on Hökän met-
sissä otettu vastaan aina 
hakkuiden ollessa ajan-
kohtaisia. Vilhon nuorin 
veli opiskeli itsensä aikoi-
naan metsäteknikoksi, jon-
ka vuoksi ammattilaisen 
apu oli helposti käytettävis-
sä. Kyösti oli nuoresta pitäen 
aktiivisesti mukana metsäs-
sä kuuntelemassa ammat-
tilaisten vinkkejä ja niitä on 
hoitotoimenpiteiden perus-
tana käytetty. Vuonna 1967 

Hökän tilalle tehtiin 10 vuo-
den talouskaudelle met-
säsuunnitelmakin, jonka 
mukaan metsiä pyrittiin kä-
sittelemään. 

1980-luvulla Kangasojan 
palstalla kulotettiin useam-
pia alueita, joilla tänä päivä-
nä kasvaa hyvä männikkö. 
Kyösti on aktiivisesti hoi-
tanut Kangasojankin män-
niköitä. Tämä käy selväksi 
puuston järeydestä, sillä pie-
nillä hoitamatta jätetyillä 
länteillä puusto ei ole järey-
tynyt juuri ollenkaan. Pieniä 
käsittelemättömiä alueita 
on jätetty juurikin metsän-
hoidon tärkeyttä muistut-
tamaan ja korostamaan. 
Kyösti toteaakin, että puun 
hinnalla ei hänelle ole pal-
joakaan merkitystä metsän-
hoidon ajoittamisessa, vaan 
tärkeämpi asia on hoitaa 
metsä silloin kun se sitä vaa-
tii.

80-luvulla Kyösti hakka-
si isänsä kanssa Puusaaressa 
erään rämealueen aukoksi, 
jonka jälkeen alue ojitusmä-

Kangasojan kulotusalue.

Kangasojan kulotusalueen metsää, tien oikealla puo-
lella hoitamaton ja vasemmalla harvennettu.

Puusaaren ojituskartta 1957.

Puusaaren ojitusmätästetty ja kylvetty alue.

tästettiin ja kylvettiin. Ennen 
kitukasvuisia, pyöreälatvai-
sia mäntyjä kasvanut suo-
alue on tällä hetkellä erittäin 
hyvin kasvaneen männikön 
peitossa. Laajat paksukunt-
taiset alueet ovat vaatineet 
voimakasta maankäsittelyä, 
mutta puuston nopea kehit-
tyminen osoittaa sen kannat-
tavaksi.

Kyösti on vielä nyky-
äänkin erittäin aktiivinen 
metsänomistaja. Soittaessa-
ni mahdollisesta juttutuo-
kiosta virkeä ääni vastasi 
puhelimeen ja totesi olevan-
sa juuri savotalla. Kaikkea 
mies ei enää yksinkertai-
sesti ehdi kuitenkaan hak-
kaamaan itse vaan tänä 
syksynä sovittiin talvileimik-
ko metsänhoitoyhdistyk-
sen puunkorjuupalvelulla 
hoidettavaksi. Metsistään 
tarkka omistaja luottaa pus-
karadiosta saatuun tietoon 

paikallisten yrittäjien am-
mattiosaamisesta. Lopuksi 
kuitenkin Kyösti toteaa, että 
päivittäin hän tulee edelleen 

käymään savotalla, jotta 
keho ja mieli pysyvät vir-
keänä.
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Metsänomistajat Kiiminki

Onko Karpolla vielä asiaa?

Ikinuori urakoitsija-metsänomistaja
Lienee aika tuttu näky Kiimingin raitilla, kun 
tiellä kulkee traktori, jossa peräkärry ja tie-
tysti rankakuorma kuormattuna samassa 
kyydissä, joka viipottaa yhdistelmänä kohti 
määränpäätään. Traktorihytin sisällä kuu-
losuojaimet korvilla tapittaa mies, metsän-
omistaja monialaurakoitsija; Antero Grön-
lund.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Metsänomistajaksi Ante-
ro tuli kuusikymmentä lu-
vun loppupuolella, kun hän 
osti ensimmäisen metsätilan. 
Toinen mettäpläntti kerryt-
ti hehtaareja, kun hän lunas-
ti kotitilan maita itselleen 
hieman myöhemmin. Oma-
toiminen metsänhoito alkoi 
heti; taimikoiden perkkausta, 
ojalinjojen hakkuuta, joihin 
Metsäkeskus silloinen piirin-
metsälautakunta toteutti oji-
tushakkeet. Traktorikalusto 
juontaa samoin 60 luvulta, 
jolloin omistukseen tuli tilan 
oma traktori. 

- Siitäpä se kaikki läh-
ti liikkeelle, kommentoi An-
tero. 

- Pienimuotoista urakoin-
tia tuli tehtyä, puunajoja ja 
sellaista, jatkaa Grönlund.

Nykyjään ison siivun töis-
tä muodostuu polttopuiden 
tekemisessä, myynnissä, sekä 
metsänhoitoyhdistykselle 
urakoinnissa niin talviteiden 
poletuksen kuin aurausten 
parissa.  

- Halkoja menee paljon yk-
sityisille, Oulun kaupungille 
esim. Koiteliin nuotiopaikoil-
le ja aikaisemmin Kiimingin 
kunnalle, selventää Antero.

- Samoin teen pienimuo-
toisia erityispuiden kaato-
ja metsänhoitoyhdistykselle, 
sähköyhtiöille sekä tontin-
omistajille. Samoin tonttipui-
den ajot sekä taajama alueella 
korjattujen puiden lähikulje-
tukset ovat verrattain yleis-
tä työsarkaa, jatkaa Antero. 
Vesijohto- ja viemäri työmaat 
ovat samoin kasvaneet vuosi-
en myötä.

Kiimingin latu-urien 
höylääjä ja joulukink-
kujen savustaja
Kiimingin kunnan ollessa 
itsenäinen kunta, oli paik-
kakunnalla paljon ns. perin-
teisiä latu uria yksityisten 
mailla. Ennen kaupunkiin 
liittymistä tehtiin selvityk-
siä ja sopimuksia kulku-uri-
en käytöstä. 

– Loppu tulema oli se, 
että suurimmasta osasta luo-
vuttiin ja ongelmaksi tuli 
varsinkin määräykset la-
tujen teosta Kiiminkijoella, 
kertoo Antero. Niitten teot 
on nyt historiaa, joelle ei saa 
vetää latuja. Säännökset ovat 
tiukat, päättää Antero.

Joulua ennen Antero läm-
mittää savusaunan Ylikylän 
maisemissa ja lauteilla mu-
hii  viitisenkymmentä tule-
vaa herkullista joulukinkkua 
kolmen päivän ajan kahdes-
sa jaksossa. Saunan tuok-
su kinkkujen valmistumisen 
yhteydessä saa sylkirau-
haset herkistymään; tuok-
su on taivaallinen. Kinkkuja 
on tullut savustettua harras-
tuksen nyt toistakymmentä 
vuotta. 

Palomies parhaassa 
eläkeiässä
- Jäin palomiehen esimies-
tehtävistä eläkkeelle vuonna 
2002, kun ikä teki tepposet, 
kertoo Grönlund. Nykyisin 
voi olla hieman pidempään, 
mutta on tässä työsarkaa 
kertynyt näissä muissa hom-
missa, jatkaa Antero. Onhan 
näitä muita hommia, joten 
työt eivät tekemällä lopu.

Mitä metsä sinulle merkitsee?: 
- Kun metsään menee, siellä tavallaan rauhoittuu. Siellä 
saa tehdä töitä omaan tahtiin ja omalla aikataululla. Toki 
sieltä tulee myös toimeentuloa. Sekin on tärkeää.

Mitä metsänhoitoyhdistys sinulle merkitsee? 
– Olen ollut jokaisessa valtuustossa mukana, kun yhdis-
tyslaki muuttui valtuustoperusteiseksi.  Arvostan yh-
distyksen toimintaa suuresti metsänomistajien etujen 
puolestapuhujana, opastavat metsänhoitotoimenpiteitä ja 

neuvovat puukauppa-asioissa. Olen tykännyt olla ja käy-
dä kokouksissa, koska sieltä saa aina viimeisimmän tie-
don esim. puukaupoista.

Mikäs tämä yläotsikko ”Karpojuttu” on? 
– No jaa. 80 luvun lopulla pääsin tai jouduin ohjelmaan 
mukaan yhden tieasian takia. Se on asia on ollut jo kauan 
päiväjärjestyksessä ja unohtunut muutenkin. Ei sen ohjel-
man kuuluisi ruotia asioita, jotka määrätään aivan muis-
sa elimissä.

Pikahaastattelu:

Antero Grönlund.
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Metsänomistajat Oulun seutu

Marttilan Kalle
Marttilan veljeksien kotipaikka on Ylikiimin-
gin harjulla aivan Harjutien varressa. Tilaa ei 
voi huomaamatta Harjutien varressa olevien 
aittojen takia, aitat ovat todella hyvin hoidet-
tuja. Veljeksien tilojen kokonaispinta-ala on 
yli 300 hehtaaria. Tilan ”pääisäntänä” toimii 
Kalle Marttila.

Peltotöiden valmistuttua 
syksyllä Kalle keskittyy 
aina metsäpuolen hom-
miin. Kasvulliset suot on 

useaan otteeseen jo ojitet-
tu, teitä on tehty palstoille, 
on tehty taimikonhoitotyöt 
ajallaan, osa alueista on lai-

noitettu sekä jokunen alue 
on kulotettukin. Nyt aktii-
vinen metsien hoito kantaa 
hedelmää, metsä kasvavat 
todella rajusti ja tuottavat 
lisäelantoa karjatalouden li-
säksi. 

Marttiloiden tiloilla on 
suoritettu hakkuita kaut-
ta aikain, ennen pikkuiset 
hankintahakkuut tehtiin 
käsipelin itse mutta isom-
mat hakkuut myytiin pys-
tykaupalla. Noin viisi 

vuotta sitten Kalle on hank-
kinut yhdessä naapurin 
kanssa monitoimikoneen, 
jolla talvisaikana tehdään 
tilan hakkuut. Tovin kat-
seltua Kallen hakkuutyös-
kentelyä, täytyy todeta, että 
työ käyttää oikein hyvin. 
Aloittaessa omalla motol-
la, eniten teetti töitä koneen 
tietokone mittalaitteineen. 
Vieläkin aina silloin tällöin 
pitää pyytää konsultoin-
ti apua alan ammattilaisilta 

mutta hetki hetkeltä har-
vemmin.

Tänä talvena Kallen työ-
maana on Marttilansuon 
palstalla oleva ojitusalue. 
Kyseinen alue lannoitet-
tiin reilut 15 vuotta sitten 
helikopterilla. osa suoalu-
eesta jätettiin lannoittamat-
ta, koska alueella oli liikaa 
koivua. Kallen mukaan 
heti huomaa, kun tulee sel-
laiselle alueella, jota ei ole 
lannoitettu. ”Sehän on lan-

noituksen tarkoituskin”, to-
teaa Kalle. Kallen tehdessä 
motolla puita, ajaa poika 
Marko metsäkoneella puut 
pinoon. Näyttää junioril-
lakin tapahtuvan hommat, 
poika on tullut isäänsä tai 
isä poikaansa. 

Juhani Heikkinen
Metsäsanoma

Lumi vaan pöllyää talvisessa metsässä. Luminen metsä hankaloittaa hakkuuta.

Kalle ja moto.
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Metsänhoito

Kulotus
Metsäneuvojan arkipäi-
vään kuuluu metsänhoidon 
ja hakkuiden ympäristövai-
kutusten huomioon ottami-
nen. Ympäristöohjeistuksen 
taustalla vaikuttavat mm. 
metsänomistajan tavoitteet, 
lainsäädäntö, sertifiointi ja 
erilaiset suositukset. 

Talousmetsien luonnon-
hoidon tavoitteita ovat luon-
non monimuotoisuuden, 
metsien kulttuuriperinnön 
sekä maisema- ja virkistysar-
vojen turvaaminen sekä ve-
siensuojelu. Lainsäädännöllä 
on asetettu vähimmäistavoit-
teet luonnonhoidolle. Ser-
tifioinnin tuoma ohjeistus, 
metsänhoidonsuositukset 
sekä metsänomistajan omat 
tavoitteet ylittävät yleen-
sä aina luonnonhoidon 
vähimmäistavoitteet. Luon-
nonhoitoa tehdään rinnak-
kain puuntuotannollisten 
tavoitteiden kanssa ja esi-
merkiksi yksi sertifioinnin 
tuoma tavanomainen luon-
nonhoitomenetelmä on sääs-
töpuuryhmien jättäminen 
hakkuissa.

Nykyisin vähemmän 
käytetty menetelmä on ku-
lotus. Metsänhoidollisessa 
kulotuksessa poltetaan avo-
hakkuulla toteutettu uu-
distettava ala ja puhtaasti 
luonnonhoidollinen kulotus 
on säästöpuuryhmän poltto. 
Luonnonhoidollisessa ku-
lotuksessa tarkoituksena on 
saada metsään kustannuste-
hokkaasti ja nopeasti kuol-
lutta ja hiiltynyttä puuta.

Metsäkeskus suun-
nittelee alueellisia Kes-
tävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoitus-

lain mukaisia luonnonhoi-
tohankkeita, joita tarjotaan 
toimijoille toteutettavak-
si hankehakumenettelyllä. 
Metsäkeskus on kerännyt 
alueellisesti tietoa luonnon-
hoidon edistämisen kohteis-
ta.

Kesällä 2019 toteutettu 
3,5 hehtaarin kulotus Hau-
kipudas – Onkamoselän yh-
teismetsän alueella on yksi 
esimerkki Kestävän met-
sätalouden määräaikai-
sen rahoituslain mukaisesta 
luonnonhoitohakkeesta. Ke-
mera- tuen osuus oli 100 
% hankkeen kustannuksis-
ta. Hanke on ensimmäinen 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la toteutetuista kulotushank-
keista. Vastaavia hankkeita 
on toteutettu muutamia 
maakunnassa ja niiden yh-
teispinta-ala on yhteensä 
vain vajaat 10 ha. 

Kulotuksen hyötyjä
Hakkuutähteiden ja kuntan 
polttaminen parantaa kasvu-
paikan ravinne- ja lämpöolo-
suhteita. Poltettu metsäpohja 
kerää tehokkaasti lämpöä. 
Hakkuutähteisiin ja humus-
kerrokseen sitoutuneet ra-
vinteet vapautuvat kasvien 
käyttöön ja maan happamuus 
vähenee jopa vuosikymme-
niksi. Uusi taimikko lähtee 
hyvin kasvuun, koska kilpai-
levia kasveja ei ole muuta-
maan vuoteen. Paloalueelle 
hakeutuu eliölajeja, jotka ovat 
riippuvaisia palaneesta puus-
ta ja koska elinympäristön 
kilpailutilanne muuttuu niin 
erilaiset lajit voivat asettua 
alueelle ja metsän monimuo-
toisuus lisääntyy. 

Kulotuksen valmistelu
Haukipudas – Onkamose-
län yhteismetsän hoitokun-
nan jäsenistöä oli mukana 
hankkeessa sen alusta lähti-
en. Kohdealueeksi oli valittu 
metsäautotien läheisyydes-
sä ja riittävän kaukana taa-
jamasta oleva kuivahkon 
kankaan uudistuskypsä 
metsikkö, joka rajautui lam-
peen ja ympäröivään rämee-
seen. 

Hakkuu toteutettiin avo-
hakkuuna kulotusta edel-
tävänä talvena. Työohjeet 
Mhy:n korjuupalvelun hak-
kuukoneelle annettiin tu-
leva kulotus huomioiden. 
Hakkuutähteet jätettiin ta-
saisesti koko käsiteltäväl-
le alueelle ja hakkuutähteet 
puitiin kauaksi kuvion reu-
noilta. Säästöpuuryhmät jä-
tettiin kulotettavan alueen 
keskelle. Alueella oli myös 
muinaismuistokohde, joka 
oli huomioitava hakkuissa 
sekä kulotuksen jälkeen teh-
dyssä laikutuksessa. Mui-
naismuistokohteilta puuston 
saa poistaa, mutta maata ei 
saa muokata tai ajaa koneil-
la sen yli. 

Hakkuun jälkeen kulo-
tusalalle kaivettiin paloku-
ja kaivinkoneella. Palokujan 
tarkoituksena on estää maa-
palon leviäminen kulo-
tusalalta ympäristön metsiin 
tai rämeille. Palokuja kai-
vettiin koko kulotettavan 
alueen ympäri noin 3 met-
rin leveydeltä, pintakerros 
poistettiin kivennäismaata 
myöten.  Palokujan varrelle 
kaivettiin vesikuoppia sam-
mutusveden saamista var-

ten. Vesikuopat kaivettiin 
riittävän syviksi, jotta niissä 
riittää vettä, mutta myös tar-
peeksi kalteviksi, etteivät ne 
ole ansoina eläimille.

Kulotuksen toteutus:
Kulotuksen toteutusta jou-
duttiin odottamaan pitkään. 
Keväästä alkaen pitkälle ke-
sään alue oli liian märkä ku-
lottamiseen, eikä palaminen 
olisi tapahtunut kunnolla. 
Sopiva sateeton ja tuuleton 
ajankohta osui elokuun al-
kupuolelle. Alueella oli voi-
massa metsäpalovaroitus. 
Kulotuksen ajankohdasta il-
moitettiin asianmukaises-
ti alueen paloviranomaisille. 

Ennen kulotuksen aloit-
tamista paikalle oli hankittu 
asianmukainen sammutus-
kalusto: paloletkut, jako-
liittimet, suihkuputket, 
moottoriruisku, varapump-
pu, ämpäreitä ja kastelu-
kannuja. Sammutuskaluston 
kuljettamista ja siirtelyä 
varten kulotusalueella oli 
käytössä yhteismetsänhoito-
kunnan puolesta mönkijä pe-
räkärryineen. Sytytyksessä 
käytettiin muutamaa pien-
tä nestekaasupoltinta. Pol-
ton loppuvaiheessa paloja 
laitettiin alkuun myös mm. 
oksilla. 

Ennen kuin poltto aloi-
tettiin, kaivetun palokat-
kon reunat kasteltiin hyvin 
katkon ulkopuolelta. Vesi 
pumpattiin kulotusalalle lä-
heisestä Kivilammesta. Pa-
lon aikana sammutuksesta 
vastuussa olevat seurasivat 
palon etenemistä letkujen 
kanssa kastellen kulotusalu-
een reunoja palokatkon sisä- 

Mikko Harju kastelemassa.

Muurahaispesät palavat 
todella pitkään.

Sehän palaa hyvin.

ja ulkopuolelta. 
Poltto toteutettiin hevo-

senkenkätekniikalla. Palot 
sytytettiin vastatuuleen si-
ten, että tuli kiertää kulo-
tusalueen ja palot tulevat 
yhteen paloalueen toisella 
reunalla.

Kulotuksen  
onnistuminen ja  
alueen tulevaisuus
Kulotus onnistui hyvin; 
hakkuutähteet paloivat ko-
konaan ja metsänpohjakin 
tarpeeksi. Sammuttajat teki-
vät ison työn vahtimalla tulta 
palon edetessä. Myös kipi-
nävahdin tehtävä on hyvin 
tärkeä; jokainen vuorollaan 
piti huolen siitä, että lentä-
vä kipinät eivät sytyttäneet 
etäpesäkkeitä kulotusalu-
een ulkopuolella. Muuta-
man kerran jokunen kipinä 
sai kytevän palon aikaiseksi, 
mutta nämä karanneet kipi-
nät saatiin nopeasti aisoihin 
huolellisella tarkkailulla ja 
sammuttamalla ne.  

Poltto aloitettiin noin 
klo 16 ja palaminen loppui 
vähän ennen puolta yötä. 
Jälkivartioon jäi kaksi va-
paaehtoista. Seuraavana aa-

mulla paloalue ja paloalueen 
ympäristö tarkastettiin vie-
lä kerran. Kytemään jääneet 
kohdat sammutettiin moot-
toriruiskun ja paloletkujen 
kanssa, pienimpiä kytösiä 
sammuteltiin kastelukan-
nuilla. 

Kulotettu alue on laiku-
tettu kaivinkoneella syksyllä 
2019 ja kylvetään henkilötyö-
nä männylle keväällä 2020.

Johanna Piekkola
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Puumarkkinat

Sahatavaraa ja jatkojalosteita  
käytetään maailmalla nyt ja tulevaisuudessa
Maailman- ja kotimaan kes-
kusteluissa vilahtaa päivit-
täin metsistä puhuttaessa 
sana hiilinielu. Suomalai-
set metsänomistajat ovat si-
joittaneet ja tehneet paljon 
työtä metsiemme kasvun 
hyväksi kasvattaen samal-
la metsiin sitoutuneen hii-
len määrää. Puuston kasvu 
on kaksinkertaistunut 1960- 
luvulta tultaessa 2020- lu-
vulle ja metsämme kasvavat 
vuosittain puuta huomatta-
vasti enemmän kuin metsi-
en puunkäyttö ja luontainen 

poistuma on. 
Oikein ajoitetuilla met-

sänhoidollisilla toimen-
piteillä myös tämän ja 
huomisen metsätaloudessa 
pystytään turvaamaan met-
siemme kasvu ja puuston 
järeytyminen. Puuta jalosta-
valle teollisuudelle raaka-ai-
neen riittävyys ja saatavuus 
suunniteltaessa uusia inves-
tointeja on ensiarvoisen tär-
keää. 

Puulle on kysyntää koti-
maassa ja ulkomailla. Saha-
tavaran ja jatkojalosteiden 

kysyntä kasvaa maailmal-
la tasaista vauhtia. Vuosien 
2017 – 2025 välisenä aika-
na sahatavaran vuotuisen 
kulutuksen uskotaan kas-
vavan maailmassa n. 61 
milj.m3. Suomessakin puu-
rakentaminen on kehitty-
mässä hyvään suuntaan. 
Hirsitalojen osuus on kas-
vanut vuosittain 2010- lu-
vulla noin yhden prosentin 
vuosivauhtia ollen nyt n. 22 
% valmistuvien pientalojen 
määrästä. 

Pölkyn osakkuusyritys 

Kuusamo Hirsitalot Oy in-
vestoi pystyäkseen vas-
taamaan hirsirakennusten 
jatkuvaan kysynnän kas-
vuun. Pölkky valmistau-
tuu puolestaan olemaan 
mukana sahatavaran ja jat-
kojalosteiden kysynnän 
myönteisessä kehityksessä 
oman investointiohjelman-
sa kautta. Taivalkoskelle 
on rakenteilla ensi vuoden 
syksyllä valmistuva uusi 
höyläämö, jossa voidaan ja-
lostaa sahatavaraa yli 100 
000m3 vuodessa. 

Pystyäkseen kilpai-
lemaan ja kasvattamaan 
osuuttaan tästä kasvavas-
ta kysynnästä suomalaisen 
raaka-aineen, sekä yritysten 
koko tuotanto- ja logistiikka 
ketjun tulee olla kilpailuky-
kyinen. 

Metsänomistajilla on 
mahdollisuus metsien kas-
vun hyödyntämiseen, kun 
teollisuus pystyy tuotta-
maan kotimaisesta raaka-
aineesta tuotteita maailman 
kasvaville markkinoille. 
Metsät luovat hyvinvointia 

koko suomalaiselle yhteis-
kunnalle.  

Jani Jaakkola
metsäjohtaja (ma.)
Pölkky Metsä Oy

Uudella Mhy Metsätilillä  
joustoa metsänhoidon kuluihin

Mhy Metsätili on Osuus-
pankin tarjoama tililuotto, 
jonka avulla metsänomis-
taja saa joustoa metsänhoi-
don maksuihin maksamalla 
ne kätevästi itselleen sopi-
vissa erissä.

Metsänhoitotilin avul-
la metsänomistaja pystyy 
maksamaan kaikki met-
sänhoitoyhdistykseltä os-
tamansa hoitotoimenpiteet 
kätevästi erissä. Hoitotoi-
menpiteiden teettäminen ei 
ole kiinni säästöistä, vaan 
pienellä kuukausierällä 
pystyy jakamaan maksunsa 
jopa usealle vuodelle. 

- Jos esimerkiksi puu-
kaupparahoja, Kemera-
tukia tai muita tuloja on 
tiedossa, mutta ei juuri nyt 
käytettävissä, metsänhoito-
töitä ei sen vuoksi tarvitse 
lykätä. Ne voi toteuttaa juu-
ri silloin, kun työ on kustan-
nustehokkainta toteuttaa, 
kertoo MHYP:n toimitus-
johtaja Jouni Tiainen.

Sijoituksiksi miel-
lettävien, isojakin 
pääomia vaativien metsän-
hoitoinvestointien, kuten 
metsälannoituksen, kun-
nostusojituksen tai metsä-
tien rakentamisen voi myös 
rahoittaa Mhy Metsätilin 
kautta.

Tili soveltuu käytän-

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat nyt jäsenil-
leen ja asiakkailleen rahoitusta metsänhoito-
palveluihin Mhy Metsätilillä.

nössä kaikille henkilöasi-
akkaille. Tiliä avattaessa 
tehdään luottopäätös, eli 
hakijan on oltava työelä-
mässä tai eläkkeellä ja hoi-
tanut raha-asiansa hyvin. 
Metsänhoitoyhdistyksen 
metsäasiantuntijat osaavat 
opastaa metsätilin hakemi-
sessa tai voivat tarvittaessa 
tehdä hakemuksen metsän-
omistajan puolesta. Tiliasi-
akkaan ei tarvitse olla OP:n 
asiakas. Rahoitusta voi saa-
da 2 500 – 20 000 euroa. Ti-
lin korko on OP-prime + 
5,95% ja rahoituksen korot 
ovat verovähennyskelpoi-
sia.

- Mhy Metsätili on otet-
tu käyttöön metsänhoitoyh-
distyksissä vaiheittain. Sitä 
testikäytettiin keväästä al-
kaen Keski-Pohjanmaalla, 
Pirkanmaalla ja Pohjois-Sa-
vossa, kertoo Tiainen. Aloi-
te rahoituspalvelun 
tuottamiseksi tuli Osuus-
pankin suunnalta ja yh-
distyksissä se herätti heti 
mielenkiintoa. Lokakuun 
alusta asti se on kuulunut 
kaikkien metsänhoitoyhdis-
tysten palveluvalikoimaan.

Tiliä tarjotaan kaikille 
metsänomistajille
Mhy Pohjois-Savon metsä-
asiantuntija Asko Toivola 

on ollut pilotoimassa Mhy 
Metsätiliä maaliskuus-
ta lähtien. – Olen tarjon-
nut metsänomistajalle Mhy 
Metsätiliä rahoitusvaihto-
ehdoksi aina sellaisessa ti-
lanteessa, jossa on tulossa 
kuluja, kuten taimikonhoi-
totöistä, mutta ei näköpii-
rissä tuottoja. Kerron, että 
koko summaa ei tarvitse 
maksaa kerralla, vaan ra-
hoitusta on tarjolla.

- Vastaanotto metsän-
omistajien keskuudessa on 

ollut ihan positiivinen. Tar-
vetta vaan on kuitenkin 
toistaiseksi ollut yllättävän 
vähän. Aika moni on jättä-
nyt hakkuutuloista pesä-
munaa taimikonhoitoja ja 
muita kuluja varten. Mut-
ta on näitä sopimuksia use-
ampia tässä puolen vuoden 
aikana tehty.

- Minusta tämä on tär-
keä lisä yhdistysten koko-
naispalveluvalikoimaan 
ja metsänomistajan etujen 
ajamiseen. Korkotasokin 

on hyvä, joten hyvä tuo-
te tämä on. Ja edistäähän 
tämä myös taimikonhoito-
rästien hoitamista. 

Lisätietoa mhy-met-
sätilistä saat metsän-
hoitoyhdistyksestäsi tai 
osoitteesta https://www.
mhy.fi/metsanhoito/met-
sanhoidon-tuet/metsatili 
Sivulta löytyy myös kätevä 
kuukausierälaskuri.

Anne rauhamäki
Anne Rauhamäki.

Tiheää taimikkoa.
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Seija eläkkeelle

Seijan aika: 

37-vuotta metsänhoitoyhdistyksessä
Metsänhoitoyhdistykseen 
töihin tuleminen 37 vuot-
ta sitten, taisi vaatia Seijal-
ta aika paljon sopeutumista. 
Metsänhoitoyhdistysten toi-
mistot olivat tuolloin tyy-

pillisesti ”yhden miehen 
toimistoja” vaikka niis-
sä työskenteli yleensä toi-
mistonhoitajakin. Toimistot 
olivatkin melkoisia köm-
mänöitä, joissa ei ollut tar-

Laulu Seijalle.

Nuotiolla muisteltiin menneitä.

Petruksen ja Natalian esi-
tys Seijalle.

Räppi Seijalle.

Läksiäispäivän runo
Aamulla Seijan yllätimme, ja laavulle makkaranpaistoon kulje-
timme.
Nautimme ulkoilusta raikkaassa pakkassäässä, aurinko paistoi 
ja taisi olla jokainen vähän jäässä.
Nuotio meitä kuitenkin lämmitti, makkarat paistui ja nokipan-
nukahvit maistui.
Touhua keksittiin monenlaista; kilpailua, laulua, kaikenlaista.
Oli siinä kiva yhdessä puuhastella ja menneitä vuosia muistella.
Illaksi koitti ohjelma toinen, oli Seijalle yllätys aikamoinen.
Kun Schroderuksen Petrus oopperat kajautti, istui Seija tuolis-
sa ja nautti.
Oli illassa useita tähtihetkeä, Petruksen lisäksi miesvoimisteli-
joiden esitys rempseä.
Söimme myös vatsamme pullolleen maitavaa ruokaa, ah, vie-
läkin vatsa huokaa.
Illan päälle löylyttelimme saunassa, rentouduimme paljussa 
kuumassa.
Tällä päivällä kiitokset Seijalle annamme ja hyviä eläkepäiviä 
toivotamme!

koitus viihtyä, vaan hoitaa 
mettäasioita. Asiakaskunta 
koostui lähinnä miespuoli-
sista metsänomistajista, jot-
ka hoitivat niin omansa kuin 
puolisonsakin metsiin liitty-
vät asiat. Miehisessä ympä-
ristössä asioimaan tottuneet 
Haukiputaalaiset metsän-
omistajat oppivat kuitenkin 
pian toimimaan myös ”tyt-
tösen” kanssa. 

Metsäasiat eivät olleet 
Seijalle ennestään tuttuja 
ja vaatikin paljon itseopis-
kelua, jotta pääsi asiois-
ta kärryille, sillä työhön 
tutustuttamista ei silloin 
juuri terminä tunnettu. En-
simmäisestä päivästä lähti-
en tukkien kuutioiminen ja 
puiden mittatietojen syöttä-
minen tulivat tutuksi, kun 
Seija ensin aikansa laskes-
keli edellisen laskijan saa-

mia tuloksia ja päätteli niistä 
laskutavan. Näiltä ajoilta on 
muistiin piirtynyt kuva siitä, 
kuinka laskukoneen nauhaa 
kiemurteli metrikaupalla yh-
distyksen lattialla.

Vuosikymmenien var-
rella koko metsäala, toi-
mintatavat ja asenteet ovat 
muuttuneet ja kehitys on ol-
lut nopeaa. On tullut tieto-
koneet ja erilaiset ohjelmat, 
ilmakuvat, naisistuminen, 
laserkeilaus ym. Seija on 
touhun ihmisenä tykännyt 
olla metsänhoitoyhdistyk-
sessä töissä. Työt ovat olleet 
vaihtelevia ja saanut tehdä 
monenlaista hommaa. Pit-
kän kokemuksen, sekä asi-
oista selvää ottavan luonteen 
avulla, Seijasta onkin muo-
dostunut oiva tietopankki. 
Mitä tahansa menet kysy-
mään, niin vastaus tulee, 
kun piippuhyllyltä. Erityi-
sesti veroasiat ovat sellaisia, 
joihin Seija on mielellään pe-
rehtynyt ja joiden puitteissa 
usea metsänomistaja on hä-
nen kanssaan ollut tekemi-
sissä. 

Työssä viihtymiseen vai-
kuttaa myös työkaverit ja 
ilmapiiri. Oulun ja Hauki-
putaan toimistoilla onkin 
työasioiden ohessa myös 
parannettu maailmaa. 
Monta asiaa on yhdessä kes-
kusteltu, monta ongelmaa 
ratkaistu, myös suruja ja ilo-
ja käsitelty. Nyt, kun Seija on 
jättämässä työhommat, no 
jos ei ihan kokonaan, niin ai-
nakin melkein, niin ikävä-
hän tässä tulee. Moni asia on 

nyt meillä toimihenkilöillä 
vaikeampi tehdä tai joutuu 
tekemään itse, kun Seija ei 
olekaan paikalla pistämässä 
asioita järjestykseen! Onnek-
si Seija on luvannut olla ve-
roasioissa vielä apuna, sekä 
matkoja järjestelemässä. Kii-
tos Seija kaikista näistä vuo-
sista! 

Seijan eläköitymiskahvit 
juodaan Haukiputaan toi-
mistolla 12.12. aamusta alka-
en joulukahvien merkeissä. 
Tervetuloa sankoin joukoin 
kahvittelemaan!

Huom. Joulukahvit 
myös Hailuodossa 

klo 14-18 ja 
Muhoksella 16.12. 

koko päivän.
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Monimuotoisuus

Majavat metsästettiin maas-
samme 1800-luvulla lähes 
sukupuuttoon, sillä maja-
vannahkoilla oli tuolloin 
merkittävä kaupallinen 
arvo. Samoin kävi myös naa-
purimaassamme Ruotsissa, 
mutta norjalaiset viisaimpi-
na kuitenkin ehtivät rauhoit-
taa majavan hyvissä ajoin 
ja näin vältyttiin lajin suku-
puutolta. Majavia siirret-
tiin Norjan puolelta Ruotsiin 
vuonna 1922 ja tämä siirtois-
tutus onnistui hyvin. Myös 
suomalaiset päättivät tuol-
loin vahvistaa Suomen ma-
javakantaa siirtoistuttamalla 
ja saada majavakanta palau-
tettua maahamme. Majavia 
tuotiinkin Suomeen Norjas-
ta vuonna 1935 ja vuonna 
1937 Suomi sai New Yor-
kin osavaltion lahjoituksena 
kahdeksan majavaa. Näistä 
yksilöistä Suomen majava-
kanta lähti pikku hiljaa kas-
vamaan ja eläimet alkoivat 
levittäytyä maahamme. 

Mutta tuolloin ei tiedet-
ty että nämä mukavat Ame-
rikan tuliaiset olivatkin oma 
rotunsa ja näin meillä Suo-
messa on tänä päivänä kaksi 
eri majavalajia, Euroopan-
majava ja Kanadanmajava.

Nämä lajit eivät kuiten-
kaan risteydy keskenään 
vaan lajipuhtaus säilyy. Ny-
kyisin Euroopanmajavia on 
Suomessa noin 2500 yksilöä 

Majavakanta on selvästi kasvanut viime vuo-
sien aikana myös täällä Oulun korkeudella. 
Havaintoja majavien pesinnöistä kuuluu yhä 
useammasta suunnasta. Majavathan ovat 
upeita eläimiä jotka asustelevat vesistöis-
sämme rakentaen massiivisia patorakennel-

mia ja valtavia pesäkekoja. Voisi luulla että 
tämä luonnon vesi-insinööri on täysin har-
miton uiskentelija joka välillä kuuluvasti läp-
säyttää hännällä veteen ja purra rouskuttaa 
haavan kuorta talttahampaillaan. Niinhän 
sitä minäkin luulin ennen, mutta käsitykseni 

on muuttunut ihan omien havaintojeni pe-
rusteella. Majavakannan kasvun myötä ovat 
niiden aiheuttamat vahingot metsille lisään-
tyneet ja roimasti. Kyseessä on jo ihan mitta-
va ongelma.

ja nämä esiintyvät aika sup-
pealla alueella Satakunnas-
sa. 

Kun taas Kanadan-
majavia on arviolta noin 
4000-7000 yksilöä ja tämä 
vieraslaji jatkaa hurjaa voit-
tokulkuaan. Eli ongelmana 
on juuri tämä Kanadanma-
java, joka on erittäin tehokas 
lisääntyjä. Kanadanmajava 
tekee keskimäärin 1-8 poi-
kasta vuodessa ja eipä sillä 
juuri ihmisen lisäksi luontai-
sia vihollisia ole. Ja vesistöi-
sessä maassammehan sille 
riittää elinalueita.

Metsätalouden kannalta-
han tämä majava ei niin mu-
kava otus olekaan, vaan on 
pikemminkin riesa. Ongel-
mana on veden tulvittami-
nen metsätalousmaille. Kun 
olemme täällä Pohjois-Poh-
janmaalla missä on paljon 
ojitettuja suometsiä, niin tul-
vavahingot nousevat toisi-
naan hyvinkin mittaviksi. 
Ongelma korostuu varsin-
kin kun maaston korkeus-
erot ovat pieniä, niin vettyvä 
alue laajenee usein laajaksi, 
jopa useiden hehtaarien suu-
ruiseksi. Pahimmillaan met-
sänomistajille voi aiheutua 
jopa tuhansien eurojen ar-
von menetys, sillä tulva-alu-
eelta kuolee kaikki puusto ja 
vesistöjen varsilla on usein 
hyvätkin tukkipuustot. 

Tämä majavaongelma 

on ovelasti vähän piilossa 
eikä asiaa monesti tule edes 
ajatelleeksi tältä kantilta. 
Mielestäni tällä hetkellä ma-
javatuhot ovat paikoin pal-
jon suuremmat kuin hirven 
aiheuttamat taimikkovahin-
got, mistä kyllä jaksetaan 
jauhaa.

Korvauksia majavan ai-
heuttamaan metsävahin-
koon ei valtion kassasta 
makseta vaikka metsät tu-
houtuvatkin täysin. Ainoas-
taan vakuutuksen kautta voi 
korvauksia yrittää hakea, 
mutta saako niitä korvauk-
sia? Se onkin toinen juttu.

Majavanpadon saa pur-
kaa maanomistajan lu-
valla 15.6.-30.9. välisenä 
aikana. Muulloin padon 
purkamiseen on hankittava 
Riistakeskuksen lupa. Padon 
purkaminen on aika usein 
varsin haastavaa, koska ra-
kennelmat ovat massiivisia 
eikä niitä oikein käsipelillä 
saa purettua. Yleensä padot 
sijaitsevat hankalien kul-
kuyhteyksien takana, joten 
aina sinne ei koneitakaan saa 
kuljetettua. 

Majavan aiheuttamis-
ta tulvista aiheutuu yleensä 
vahinkoa useamman maan-
omistajan maille. 

Hyvin yleistä on että syr-
jäisillä alueilla olevista maja-
vatuhoista ei edes tiedetä.

Maanomistajien pitäisi-

Majavajahtiin mars

Majavanpyynnissä ollaan metsänomistajan asialla.

Majavanrakennelmat ovat massiivia. Kuva Anna Taskila.

kin yhteistyössä hoitaa pa-
tojen purkaminen. Aina 
tällainen yhteistyö ei ole 
mahdollista. Työstä syntyy 
kuluja ja kuka työt sitten 
maksaa?

Patojen purkaminen 
olisi varmaan järkevää 
toteuttaa jonkinlaisena yh-
teishankkeena, jossa vaikka-
pa Metsänhoitoyhdistykset 
toimisivat hankkeen suun-
nittelijana ja työn toteuttaja-
na. Kustannukset jaettaisiin 
sitten hyötyalueiden suh-
teissa.

Mutta miten sitten jos 
maanomistaja jonka maal-
la pato sijaitsee, ei annakaan 
purkaa patoa? Voidaanko 
ketään siihen velvoittaa jos 
hyödyn saajana onkin use-
ampi metsänomistaja? 

Ainoa todellinen keino 
vahinkojen ehkäisemiseen 
on lisätä majavan metsästys-
tä ongelma-alueilla. Ja tällä 
hetkellä sitä tuleekin tehos-

taa, muuten ongelmat vaan 
paisuvat. 

Metsästysseuroihin kan-
nattaa viedä vaan koko ajan 
viestiä majavahavainnois-
ta, niin ongelmaan päästään 
paremmin kiinni. Kanadan-
majavan metsästyskausi 
on tällä hetkellä 20.8.-30.4. 
eli kausi on pitkä ja tarjoaa 
mahdollisuuden ongelman 
hillitsemiseen. 

Keskitalven pakkasella 
jahti ei onnistu, sillä eläimet 
asustelevat pesissä ja liik-
kuvat ainoastaan jääkannen 
alla. Kevätsulien aikaan al-
kaakin sitten paras jahtikau-
si. Mikäs sen mukavampaa 
on kuin istua kevätillas-
sa majavapassissa. Jahtipai-
koille liikkuminen tosin on 
oma haasteensa upottavas-
sa lumessa. 

Jouni Parkkinen
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Urheiluagentti

Oulun Seudun Metsähoitoyhdistyksen kummiurheili-
ja Aleksi Karppisen suunnistuskausi ei sujunut aivan on-
gelmitta, mutta silti mies sijoittui parhaimmillaan kevään 
SM-keskimatkalla hopealle ja oli mukana Suomen maail-
mancupissa kesäkuun alussa, missä sijoittui takaa-ajo kil-
pailussa sijalle 24. Lisäksi syksyn SM-viestissä Karppinen 
oli mukana Ikaalisten Nousevan Voiman joukkueessa, josta 
tuloksena oli SM-hopeaa. näiden lisäksi Karppinen oli mu-
kana Ikaalisten Nousevan Voiman ykkösjoukkueessa Juko-
lan viestissä, missä miehet sijoittuivat sijalle 14. Harjoitus ja 
kilpailukautta haittasivat erilaiset pienet ongelmat ja eten-
kin syksyllä liian kova harjoittelu johti lievään ylirastitusti-
laan, mikä hankaloitti tulosten tekoa tärkeissä kilpailuissa.

Mies itse kuvaa kulunutta kautta näin:
Melko haasteellinen kausi. Harjoituskaudella olin muuta-
maan otteeseen sairaana ja kevätleirillä säärivamma vai-
keutti harjoittelua. Siinä mielessä kevät sujui tulosten 
valossa odotettua paremmin ja olin melko hyvässä kun-
nossa. Harjoituskauden vaikeudet jatkuivat kuitenkin heti 
kisakauden alkaessa, kun loukkasin polveani Ruotsissa 
Tiomila-viestissä, joka myöhemmin todettiin pieneksi kie-
rukkavaurioksi. Polvivaiva pakotti olemaan juoksematta ja 
hankaloitti harjoittelua entisestään. Lisäksi kilpailuissa piti 
koittaa vähän väkisellä juosta kipeällä polvella ja esimer-
kiksi ennen maailmancupia polveen laitettiin kortisonia, 
jotta pystyisin edes juoksemaan, Karppinen selventää.

Polvivaiva kuitenkin helpottui itsestään ilman toimen-
piteitä ja kesällä pääsin juoksemaan vähän enempi, mut-
ta melko paljon piti tehdä korvaavaa harjoittelua. Syksyyn 
valmistuessa Karppinen sortui liian kovatehoiseen harjoit-
teluun ja vielä flunssan iskiessä päälle juuri syksyn kisaru-
peaman alussa ei henkilökohtaisista kisoista jäänyt paljoa 
kerrottavaa. Karppinen on kuitenkin tyytyväinen, että pys-

tyi suoriutumaan mallikkaasti SM-viestin kolmannesta 
osuudesta ja joukkue nappasi hopeaa. 

Pienillä muutoksilla kohti ensi kautta. 
Tällä hetkellä Karppinen on jo aloittanut harjoittelun koh-
ti seuraavaa kilpailukautta.  Ennen harjoituskauden alkua 
mies piti kahden viikon totaalilevon harjoittelusta. ’’Kaksi 
viikkoa ilman yhtään harjoitusta oli melko pitkä aika, kun 
on tottunut tavallisesti koko ajan tekemään’’ -mies kuvai-
lee. Tarkoituksena on syksyn aikana keskittyä voima- ja 
nopeusominaisuuksien kehittämiseen, jolloin harjoittelua 
tulee määrällisesti vähemmän mutta harjoitukset ovat mel-
ko tehokkaita. Tällä pyritään myös siihen, että juoksuvauh-
tia saataisiin nostettua, sillä tulevien vuosien arvokisat 
käydään melko nopeakulkuisissa maastotyypeissä. 

Tulevan talven aikana suunnistajalla on tarkoitus leireil-
lä muutamaan otteeseen ulkomailla sulalla maalla, josta en-
simmäinen seuran porukan kanssa pidettävä leiri vuoden 
vaihteessa on jo lyöty lukkoon. Lisäksi ohjelmassa on ai-
nakin maajoukkueen Team2025-ryhmän leirityksiä, mihin 
Karppien vastikään valittiin. Tämän ryhmän tarkoituksena 
on luoda urheilijoille parempia edellytyksiä valmistautua 
kohti vuoden 2025 suunnistuksen maailmanmestaruuskil-
pailuja, jotka järjestetään Suomessa.

Kotisuomessa harjoittelu tapahtuu opiskelupaikkakun-
nalla Joensuussa, jossa Karppinen on viihtynyt hyvin ja fy-
sioterapeutin opiskelut pakottavat välillä olemaan melko 
tiiviistikin paikkakunnalla.  ’’Syksyllä olen yrittänyt käydä 
koulua enempi ja välillä on ollut vähän hankaluuksia yh-
distää urheilu ja koulunkäynti, mutta ihan hyvin on men-
nyt’’, -Karppinen myöntää.

Talven aikana on tarkoituksena myös hyödyntää Joen-
suussa juoksijoiden treeneihin osallistumista, joita vetää 
muun muassa Jukka Keskisalo. Lisäksi tarkoituksena olisi 

aleksi Karppisella takana vaihderikas suunnistuskausi

Metsänomistajien ja MTK:n urheilija Perttu Hyvärinen

Miten antidopingtyö näkyy minun arjessani? 
Ovikello herättää minut sy-
västä unesta aamulla kello 
6.31. Katson kelloa ja tiedän, 
että tutut ihmiset ovat tulossa 
pistäytymään kylässä. Toivo-
tamme huomenet ja testaa-
ja kysyy, onko vessahätä vai 
otetaanko veri ensin. Laitan 
kahvinkeittimen päälle ja is-
tun heti ruokapöytään, että 
10 minuutin pakollinen istu-
minen ennen verikoetta saa-
daan hoidettua, sillä testin 
toisenkin osuuden näyte tun-
tuisi tulevan kohta housuun.

Papereita täytellään ruti-
noituneesti, mutta tarkasti. 
Henkilötiedot, viikon aika-
na käyttämäni lääkeaineet ja 
lisäravinteet, veren koostu-
mukseen vaikuttavat tekijät, 
kuten onko urheilija oleskel-
lut yli 1500 metrissä, onko kil-
paillut viikon aikana tai onko 
menettänyt verta ja varmiste-
taan ettei urheilija ole harjoi-
tellut tai saunonut kahteen 
tuntiin ennen verikokeen ot-
toa. 

Paperit on allekirjoitet-
tu, sinetöityihin putkiin ve-
rikokeet otettu, virtsanäyte 
annettu ja kaadettu A- ja B-
näytepulloihin ja vielä uu-
delleen sinetöity. Testaajat 
kiittävät ja lähtevät. Istun 

uudelleen ja ryystän ensim-
mäisen kupin aamukahvia 
rauhassa kello 7.10. Tällainen 
on tyypillinen kotitesti. Niitä 
on vuosittain kohdallani ollut 
5-12 kertaa kaudessa ja lisäksi 
leiri- ja kilpailutestejä saman 
verran. 

Testaajat tietävät mistä 
minut löytää aamulla, sillä 
minulla on testauspooliurhei-
lijana velvollisuus vuosinel-
jänneksin ilmoittaa etukäteen 
jokaisen yöpymispaikka-
ni osoite sekä jokaiselta vuo-
rokaudelta yksi tunti, jolloin 
minut varmasti löytää. Yleen-
sä laitan tämän timeslo-
tin aikahaarukkaan 6.30 
- 7.30. Aina kun suunnitel-
mat yöpymispaikan suhteen 
vaihtuvat suunnitellusta, il-
moitan muutokset tekstivies-
tillä SUEK:lle. 

Vuoden aikana kolmesta 
virhemerkinnästä tai unoh-
tuneesta ilmoituksesta tulee 
doping-rike eli mahdollis-
ta kilpailukieltoa sekä erit-
täin kiusallinen mainetahra 
koko loppu urheilu-uralle tai 
oikeastaan koko loppuelä-
mäksi. Oma lukunsa tietysti 
olisi positiivinen dopingtes-
ti. Välillä mieleen tulee, että 
entäs jos jostain ulkomaises-

ta elintarvikkeesta tai lisära-
vinteesta saisikin kiellettyä 
ainetta ja kärähtäisi testissä. 
Minkäs tuolle sitten tekisi. 
Aina vastuu on lopulta urhei-
lijalla itsellään. Kaikki lääkä-
rin määräämät lääkkeet pitää 
aina tarkistaa kiellettyjen ai-
neiden listalta, vaikka lää-
kärikin sanoisi sen olevan 
sallittu. 

Maajoukkueurheilijana 
kahdesti vuodessa kuuntelen 
leirillä SUEK:in järjestämän 
koulutuksen, jossa kerrataan 
vanhoja tärkeitä asioita ja 
kerrotaan uusista säädöksis-
tä. Meiltä vaadittiin myös pa-
kollisen verkkokoulutuksen 
hyväksytty läpipääseminen 
ennen Olympialaisia. 

Nykyään myös tahallaan 
löysäileminen kilpailussa ja 
päästämällä toinen kilpailija 
ohi esimerkiksi sprinttikilpai-
lussa oman hyödyn hakemi-
sena seuraavaan helpompaan 
erään pääsemisenä voidaan 
tutkia kilpailumanipulaa-
tiona. Tämän perusteena on 
vedonlyönnin väärinkäyt-
tö, eikä meillä ole luonnolli-
sesti lupaa tietenkään pelata 
vedonlöyntikohteena omia 
kilpailujamme. Itseasiassa 
uusimpana säädöksenä suo-

Aleksi Karppinen.

Perttu Hyvärinen, kuva Anne Rauhamäki.

ranaisesti emme saisi enää 
julkisesti kommentoida omia 
tuntemuksia omasta kunnos-
ta, sillä se voi vaikuttaa ve-
donlyötikohteen kertoimiin. 

Sääntöjä, määräyksiä, lis-
toja, vaatimuksia, pykäliä ja 
ylimääräiseltä tuntuvaa työ-
tä on paljon. Se kuitenkin 
tuntuu luonnolliselta ja oike-
astaan rutiinilta tässä amma-
tissa. Lisäksi tiedän, että tämä 

kaikki on vain hyväksi. Anti-
dopingtyö on urheilijoiden 
edunvalvontaa, sillä sitä te-
kemällä kaikki urheilijat ovat 
samalla viivalla. 

Tänä päivänä antidopingtyön 
kotimainen viranomainen on 
Suomen urheilun eettinen kes-
kus eli SUEK ry. Ennen Suek:ia 
tehtävää hoiti antidopingtoimi-
kunta eli ADT ja nykyäänkin 

kansainvälinen kattojärjestö on 
maailman antidopingtoimisto 
WADA. SUEK:in tehtävänä on 
vastata antidopingtoiminnasta, 
kilpailumanipulaation ehkäisys-
tä sekä katsomoturvallisuuden 
ja -viihtyvyyden valtiosopi-
musten toimeenpanosta. SUEK 
ry saa rahoituksensa opetus-ja 
kulttuuriministeriöltä veikkaus-
voittovaroista.

hyödyntää psyykkisen valmentajan palveluita.
Ensi kesän tärkeiksi kilpailuiksi Karppinen luettelee 

tarkkailukilpailut maailmancupiin ja EM-kilpailuihin Vi-
roon. Lisäksi mies haluaa olla iskussa kaikissa SM-kilpai-
luissa ja erityisarvoa Jukolan viestiin ja siellä pärjäämiseen 
tuo, se että viesti järjestetään taas pitkän tauon jälkeen 
Pohjois-Suomessa Rovaniemellä.

Oulun Seudun Metsähoitoyhdistys toivottaa onnistu-
neita harjoituskilometrejä tulevalle kaudelle!
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Kolumni

Savu(jako)a ilmassa  
vaiko pelkkää sopimista?
Puukauppa perustuu sopimuksiin. Vain puun mittauksesta on so-
vittu laissa. Puu, jota puukaupan yhteydessä korjataan, en tarkoita 
tällä sitä, että olisi rikkoontunut millään tavalla, on ihme artikkeli 
ihmisten mielikuvissa. Herkimmät pitää lähes tunteisiin vedottuna 
tätä lähes pyhää artikkelina, mutta se on valitettavasti vain kylmän 
viileästi todeten irtaintavaraa. Vaiko on vain pelkkää irtainta tavaraa? 
Järkimetsätoimihenkilöiden mielestä puukauppa ja siitä aiheutuva 
jatkumo on kasvien katkontaa.

Puukauppa herättää 
tunteita; puolesta ja 
vastaan
Palatkaamme vuoteen 2002 
kun metsäyhtiöt saivat har-
teilleen epäilyksiä puu-
kaupan kartellista. Oliko 
kartellia tai ei, oikeus asteet 
totesivat, että ei ollut, kos-
ka kärsinyt osapuoli ei pys-
tynyt näyttämään toteen 
sitä, että ns. yhteistyöllä 
metsäyhtiöiden kesken olisi 
myyjäosapuoli kärsinyt kar-
tellista. 

Nolointa oli se, että 
metsäyhtiö UPM tunnus-
ti kartellitoiminnan, mutta 
viisaana pörssiyhtiönä las-
keskeli, että tunnustamalla 
säästyy suurilta sopimussa-
koilta, jotka lankeavat joka 
tapauksessa, kävi tuomiois-
tuimessa miten kävi. Metsä-
liitto, nykyisin MetsäGroup 
samoin säästi hieman, kun 
auttoi reilusti tapauksen 
tutkimuksissa. Pörssiyhtiö 
Stora Enso sitä vastoin pok-
kuroi ja sai suurimmat sa-
kot.  Metsänomistajat eivät 
saaneet mitään. Ainoastaan 
laskun oikeusprosessista, 
jotka lähtivät mukaan asi-
aa ajavan yksityishenkilön 

kelkkaan.

Ei kannata leikkiä
Joskus tuntuu pahalta tai 
vähän säälittää niitä puun-
myyjiä, jotka ajattelevat, että 
kyllä ne osaa nämä puu-
kaupat itsekin hoitaa. -” Ei 
tähän mettänhoitoyhistä tar-
vita!”- ” Nehän vie välistä!”

 Tai esimerkkinä hoidat-
taa puunkorjuun jollain tu-
tulla motourakoitsijalla. 
Puunmyynnin kanssa ne on-
gelmat sitten oikeastaan al-
kavatkin. Puut on katkottu 
mitalla kuin mitalla. Eivät 
kelpaa juuri kenellekään. 
Liian pieni erä, ostajat eivät 
kiinnostu pienistä hankin-
taeristä. Hankintahintahin-
ta on huonompi kuin saatu 
pystykauppahinta. Puut 
”seisoo” tien varressa lähes 
puoli vuotta ja jatkosta ei 
mitään tietoa.

Puukauppaan on 
ilmaantunut uusia  
sopimusehtoja
Niitäpä näitä on. Luettelo on 
iso. En nyt niitä luettele. 

Näitähän ehtojahan ei sil-
loin lueta, kun puukaupan 
huumassa näitä puukauppa-

sopimuksia tehdään. Ovat lä-
hes aina erillisissä liitteissä. 
Luotetaan liikaa, että puun 
myyjä on kuningas. Ei se 
vaan nyt näin mene.

Keskeiset erot muodos-
tuvat siitä, kuka kantaa lei-
mikkoon ja hakkuuseen 
liittyvät riskit sekä yleises-
tä periaatteesta, miten sopi-
musosapuolten kirjoittamaa 
hakkuusopimusta voidaan 
muuttaa. Varaako ostaja vain 
itselleen oikeuden muutok-
siin vai tuleeko muutokset 
tehdä ostajan ja myyjän yh-
dessä sopien. Lisäksi mer-
kittävä näkökulma on siinä, 
kuka sopimusehtojen mu-
kaan kantaa vastuun korjuun 
onnistumisesta. Tuntuisi aika 
luontevalta, että sopimuksen 
muuttaminen on mahdollis-
ta vain yhdessä sopien ja että 
korjuun onnistumisen vastuu 
on ostajalla, joka päättää kor-
juun ajankohdan ja toteutuk-
sen.

Mutta voiko ostaja jät-
tää osan leimikosta korjaa-
matta? Voi ja ei. Ostajalla on 
nykyisissä sopimusehdoissa 
kohtia, joissa se varaa itsel-
leen yksipuolisesti oikeuden 
tarkentaa hakkuualueen ra-
jausta maastotarkastuksen 

verkkokauppa  
kasvattaa suosiotaan
Nyt kun elämme aikaa, jolloin verkossa asioiminen on helpottunut 
suunnattomasti. Tarkoitan tällä nykyisiä nettiyhteyksiä ja välineitä, 
enkä kalastustouhuja.

On tullut mitä ilmeisimmin 
sellainen tapa, kun kaikki 
mikä näkyy kuvaruudul-
ta, halutaan oikeastaan vii-

mekädessä katsoa, miltä se 
näyttää luonnossa. Ja tätä 
rataa… Tähän sitä men-
nään.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

jälkeen, määrittää korjataan-
ko energiapuuta lainkaan tai 
osittain, poistaa tietyt kuviot 
leimikon korjuusta, päättää 
ilman myyjän suostumusta, 
ennakkoraivataanko harven-
nuskohde myyjän lukuun, 
ilman myyjän suostumusta. 
Samoin ostajalla on oikeus 

valmistaa mitta- ja laatuvaa-
timuksista poikkeavaa puu-
tavaraa. 

Samoin myyjällä on oi-
keus olla korjaamatta maas-
tojälkiä tai tievaurioita, jos ne 
johtuvat maaperän ominais-
piirteistä tai yllättävistä keli-
olosuhteista.

Että näin.

 Tervetuloa puukaupan 
salaiseen maailmaan.

Täällä 
Timo Mikkola, 
Kiiminki Oulu
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Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Mikko Koistinen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Mikko Harju
040 719 7640

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Koistinen
0400 239 920

Seppo Tikkala
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

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

Timo Mikkola
0400 560 498

Seppo Tikkala
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet 

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Johanna Piekkola
040 579 6225

Niko aalto
0440 170 161 

Niko Aalto
0440 170 161

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

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

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

anna Taskila
040 579 6225

Anna Taskila
040 579 6225



24 MetsäSanoma 2/2019

UUDISTUNUT PALMS 3.67 KUORMAIN!
Tinkimätöntä laatua Euroopan markkinajohtajalta

PALMS 3.67-8SX SUORAN  
KAUPAN PAKETTITARJOUKSENA

10 990,-
ALV 0% + TOIMITUSKULUT

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

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Metsäasiantuntija

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

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

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

TURTI-SET OY

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

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

Metsäkoneurakointi  
Puutavarahakkuut ja  

lähikuljetus 
Tonttien jyrsinnät 

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

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

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN 
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,

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

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

www.konehuoltopaakkola.fi

Hailuoto, metsätila 32,96 hehtaaria neljässä 
eri palstassa. Metsämaata 32,1 ha, kitumaata 
0,8 ha. Puustoa 2387 m3, josta mäntytukkia 128 
m3, loput on kuitupuuta. Kasvatusmetsiä run-
saasti, tulevaisuuden metsä. Hp. 42.000 euroa. 
tarjoa viimeistään 26.12.2019.

POHJOIS-SUOMEN 
METSÄMARKKINAT LKV

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

www.mhy.fi


