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Pääkirjoitus

Markkinat ohjaavat puukauppaa
Edellisiin vuosiin verrattuna puukauppa on 
vähentynyt edelleen. Puukauppa on hyyty-
nyt osittain koronan ja siitä seuranneiden 
lieveilmiöiden takia. Häiriötila luo myös kes-
kustelua tehtaiden sulkemisista ja siirroista 
muihin valtioihin. Voisikohan myymättömyy-
teen taustalla vaikuttaa kuitupuun ja tukin 
hinta?

Kuitupuun nimellishinta on 
tällä hetkellä 90-luvun al-
kuvuosien alhaisella tasol-
la, siis erittäin heikkoa. Eri 
juttu on reaalihinta; vie-
lä huonompi hinta. Tukin 
hintakehitys on ollut viime 
syksystä hieman nouseva 
ja nousu jatkunee ilmeises-
ti korjuukeleistä riippuen. 
Jos sadetta piisaa, kuten on 
jo käynyt, kelirikkoleimikot 
hakataan jo syyskeleillä.

Puun hinta ja erityisesti 
myyjän hintaodotukset vai-
kuttavat merkittävästi kau-
pankäyntiin. Jos tukin hinta 
laskee, pitkällä aikavälil-
lä mitattuna, täytyy sen 
vaikuttaa myyntikäyttäyty-
miseen alentavasti. Samoin 
kuitupuun lievä hinnan-

lasku vaikuttaa samoin. Eli 
myyntihalukkuus on hiipu-
maan päin.

Edellisvuosien hyvän 
hintatason aikana hinnan-
nousu nosti tarjontaa ja tu-
kin hinnan laskiessa tarjonta 
romahti. Nyt uutena markki-
nailmiönä voidaan pitää hy-
vää kysyntää. Viimetalvena 
kuitupuu ei mennyt kovin-
kaan hyvin kaupaksi alhai-
semmalla hinnalla, mutta 
nyt varastoissa on tilaa, jo-
ten markkinatalouden kuvi-
oiden perusteella kuitupuun 
hintaan lisääntyy hieman 
painetta korotuksista. Myös 
kasvavan energiapuun tarve 
toivottavasti tuo hintakilpai-
lua markkinoille. Alueelli-
sesti tehtaiden sulkemiset ja 

uudet investoinnit vaikutta-
vat puun tarpeeseen ja sitä 
kautta kysyntään. 

Paine ostaa varastoon ja 
korottaa hintaa on ainakin 

kova tai edes olemassa. 
Samoin pula tukkipuusta 

ja kesäkelpoisista leimikois-
ta nostaa tukin kysyntää ja 
sitä kautta myös hintaa. Tal-

vi on täysi arvoitus, kuinka 
paljon talvikelpoisia pysty-
tään puunkorjuussa toteut-
tamaan. Edellistalvet olivat 
korjuuolosuhteissa erittäin 

huonoja vähäisten pakkas-
ten takia ja reserviin kertyy 
jatkuvasti lisää vanhoja hak-
kaamattomia leimikoita.

Vieroksun sitä, että
Jos metsänhoitoyhdistys aloittaa populis-
tisen jatkuvan kasvatuksen markkinoinnin 
omassa toiminnassaan.

Samaa järjestelmää, jota ai-
koinaan eräät jatkuvan 
kasvatuksen pienfirmat 
yrittivät saada jalansijaa ja 
markkinoille pääsyä slo-
ganilla ”aukotonta osaa-
mista” saattaa näkyä myös 
metsänhoitoyhdistyksi-
en mainoslauseissa. Eivät-
kö kyseisten yhdistyksien 
toimihenkilöt ole käyneet 
metsäopistoja ja ammatti-

korkeakoulua, kun huuta-
vat järkeä vastaan vanhan 
koulukunnan opetuksista. 
Nostan Siikalatvan eläkkeel-
lä olevalle toiminnanjohtaja 
Veli Kalaojalle hattua, kun 
jaksaa muistuttaa meitä leh-
tien lukijoita niin Kalevassa 
kuin MetsäSanomissa har-
sintahakkuiden vaaroista. 
Toki pienialaisia temppuja 
voi toki tehdä, mutta Kala-

ojan sanoin, sitä tehdään to-
dellisuudessa vain lehtien 
palstoilla.  Metsänomista-
jan tulee täysin itse määrä-
tä se taho, jolta metsälliset 
neuvot kysyy ja kenellä teet-
tää toimenpiteet metsis-
sään. Siksi ei yhdistyksien 
tule ohjata metsänkäsittelys-
sä harhaan ja esittää vajaa-
tuottoisten metsien tuomista 
alueellemme, metsänviljely-
kustannusten säästämisen 
takia. Vapaaehtoisuus valin-
nassa, jos kaikki vaihtoeh-
dot on perusteltu laadun ja 
hinnan lisäksi antaa luotet-

tavamman kuvan jokaises-
sa metsään kohdistuvassa 
toiminnassa. Neuvojia tässä 
maassa kyllä riittää ja jokai-
nen neuvoja katsoo neuvon-
nat omista perspektiiveistä; 
paperintuottajat halvan kui-
tupuun toivossa, metsän-
hoitoyhdistykset kestävän 
metsätalouden ja tukkipuun 
kasvattamisen aatteissa, ei 
harsintahakkuiden lisääjänä. 
Kantokoukkuyhdistysten 
aika on ohi. Avohakkuutkin 
tulee olla perusteltua ja hy-
väksyttävää.

Paperikoneita suljetaan, miten kuitupuun käy?
Paperin käyttö vähenee ja 
suomalaisen paperin vien-
ti on laskenut noin nel-
jänneksen tänä vuonna 
neljänneksen viime vuo-

desta. Muutos on pysyvä. 
Oulussa hienopaperin val-
mistus loppui ja Kaipolan 
tehdas suljetaan tänä vuon-
na. Myös Ruotsissa on lin-

jaus sama. Korona on myös 
tuonut paino- ja kirjoitus-
paperin kulutuksen romah-
duksen, josta toipuminen 
on epävarmaa.

Paperin tuotannon sul-
kemiset vaikuttavat sellun 
ja mekaanisesti valmistetun 
massan käyttöön kotimaas-
sa. Koska ne valmistetaan 

pääosin kuitupuusta, tuo-
tannon muutokset vai-
kuttavat myös kuitupuun 
käyttöön Suomessa, arvi-
oi PPT katsauksessaan. Sel-

lun tuotannosta noin puolet 
päätyi vientiin, kotimaas-
sa kartongin käyttö lisään-
tyi selvästi.

Lauha ja sateinen syksy 
rajoittanut puunkorjuutyötä
Jos ongelmia on ollut niin 
maailmalla kuin kotimaas-
sa syystä tai toisesta, mut-
ta tänä syksynä ongelmana 
metsäsektorilla on ollut lau-
ha ja sateinen syksy. Talvet 

lyhenevät ja se näkyy tal-
vikelpoisten leimikoiden 
kiinnostavuudessa ja siinä, 
että hankkeita siirtyy jat-
kuvasti seuraaville talville. 
Metsänomistajien pitää olla 

kärsivällisiä. Jos tieverkko 
on heikko, rajoittaa se lei-
mikoiden toteutuksia. Sik-
sipä tiet ja penkkatiet ovat 
kultaakin arvokkaimpia.

Kauniita talvipäiviä ja
 pakkasia odotellen,
Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma
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Arvonnan suoritti metsänhoitoyhdistyk-
semme kummiurheilija jääkiekkoa am-
matikseen pelaava Niko Mikkola.

Sakari Koskinen, Ii, Iin Mhy
Maija Holappa, Arkala, Oulunseudun Mhy
Eero Tykkiluoto, Ii, Iin MHY
Juha Väänänen, Kiiminki, OULU-KIIMINKI Mhy
Juntunen Veli-Matti, Olhava, Iin Mhy
Reino Hiltunen, Ylikiiminki, Oulun seudun MHY
Jämsä Juhani, Haukipudas, Oulunseudun Mhy 

MetsäSanoma  
kilpailun palauteosion 

voittivat seuraavat henkilöt

Onnea voittajille ja
 kiitokset kisaan osallistumisesta!
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Toimikunta kiittää luki-
joitaan aktiivisuudesta. 
Kiiminkiläisen Blues puo-
lustajan Niko Mikkolan 
kiekot löytyivät sivuilta 
9,12,18,25,32. 

Tiedustelimme paikka-
kuntaa Haadeksin sa-
halle ja Utajärvellähän 
se on. Jatkuva kasvatus ei 
saanut tuulta siipien alle. 
Eikä samoin kaava- alu-
eiden metsätilojen luo-
vuttaminen suojeluun. 
Samoin siemenpuuhak-
kuiden myönteisyys oli 
vähäistä. Kiiminkiläis-
taustaiset urheilijat tun-
nistettiin hyvin.  Mie-
lenkiintoisia artikkeleita 
jakautui tasaisesti koko 
lehden alueelta.

Samoin arvottiin syys-
kuun metsäpäivän tava-

rapalkinto osallistujien 
kesken. Onni oli myötäi-
nen Juhani Tuohinolle Kii-
mingistä!

Järjestön jäsenmaksujen uudistus
MTK:n järjestöuudistuksen 
myötä myös metsänhoitoyh-
distysten jäsenmaksujen ra-
kenne ja laskutus uudistuvat. 
Tähän vuoteen saakka met-
sänhoitoyhdistykset ovat 
perineet jäseniltä jäsenmak-
sun kunkin yhdistyksen val-
tuuston päätöksen mukaan 
ja hoitaneet laskutuksen 
itse. Kukin metsänhoitoyh-
distys on maksanut jäsenil-
tä keräämistään maksuista 
osan jäsenmaksuna MTK:lle 
metsänomistajien maakun-
nallisen, valtakunnallisen 
ja kansainvälisen edunval-
vonnan hoitamiseen. Osa 
metsänhoitoyhdistyksen ke-
räämästä jäsenmaksusta on 
jäänyt yhdistyksen omaan 
käyttöön.

Jäsenten jäsenmaksujen 

perusteet sekä keskusjärjes-
tön jäsenmaksun perusteet 
ovat historiallisista syistä 
olleet hyvin erilaiset, mis-
tä johtuen rakennetta on nyt 
päätetty uudistaa niin, että 
jäsenet ja yhdistykset mak-
savat jäsenmaksua yhden-
mukaisilla perusteilla.

 Vuodesta 2021 alkaen jä-
senmaksujen laskutus ta-
pahtuu keskitetysti yhteisen 
Oiva-jäsenpalvelurekiste-
rin avulla. Kukin jäsen saa 
vain yhden laskun, joka si-
sältää kaikkien keskusjärjes-
töön kuuluvien yhdistysten 
jäsenmaksut eriteltynä, sekä 
keskusjärjestölle yleiseen 
edunvalvontaan käytettä-
vän osan. Jäsen saa siis yh-
den laskun, joka sisältää 
kaikkien niiden yhdistysten 

jäsenmaksut, joissa hän on 
jäsenenä, sekä keskusjärjes-
tön edunvalvontamaksun. 
Kunkin metsänhoitoyhdis-
tyksen valtuusto päättää 
yhdistyksen oman jäsen-
maksun. Yhdistyksen oman 
jäsenmaksun lisäksi jäsen-
maksulasku sisältää jatkossa 
yleisen edunvalvontamak-
sun, joka metsänomista-
jalta on Pohjois-Suomessa 
15 euroa vuodessa. Edun-
valvontamaksu korvaa 
metsänhoitoyhdistysten ai-
kaisemmin keskusjärjestölle 
maksaman jäsenmaksun.

Samassa yhteydessä jä-
senmaksujen pinta-ala-
luokat yhtenäistetään, eli 
kaikissa yhdistyksissä on 
jatkossa käytössä sama luo-
kitus. Jäsenmaksu on edel-

leen mahdollista määritellä 
pinta-alaluokittain tai tasa-
maksuna kaikille. Luokituk-
sen pinta-alarajat muuttuvat 
useassa yhdistyksessä jonkin 
verran. Pinta-alaluokkien 
muutos sekä keskusjärjestön 
jäsenmaksusta edunvalvon-
tamaksuun siirtyminen ai-
heuttanee muutaman euron 
korotustarpeen jäsenmak-
suun. Pinta-alaluokista riip-
puen jäsenmaksu voi toki 
joillakin jäsenillä hieman 
laskeakin. Kokonaisuutena 
muutokset ovat pieniä.

Markku Ekdahl, 
kenttäpäällikkö, MTK 
Metsälinja, Oulu

Pohjois-Suomen  
Metsämarkkinat Oy:n auditointi
Metsien sertifiointi 
tukee metsänhoidon 
kestävyyttä. Sertifi-
oinnilla osoitetaan 
puuraaka-ainetta hyö- 
dyntävälle loppu-
käyttäjälle, että ky-
seinen puuraaka-aine 
on kestävästi ja vas-
tuullisesti hankittu.

Suomessa on käytössä 
PEFC-sertifiointi ja FSC-ser-
tifiointi. Osana sertifiointia 
ovat auditoinnit: ulkoinen 
auditoija tarkistaa, että ser-
tifioinnin kriteerejä nouda-
tetaan. Ulkoisia auditointeja 
tehdään vuosittain - osa toi-
mistotyönä, osa maastossa.

Kiimingistä aloitettiin
Pohjois-Suomen Metsämark-
kinat Oy auditoitiin sekä 
PEFC- että FSC-sertifioinnin 
osalta 21.-22.10.2020 Kiimin-
gin mhy:n tiloissa. Audi-
toijana toimi Klaus Yrjönen 
Kiwa Inspectasta. Ensim-
mäisenä päivänä auditoi-
tiin yhtiön puun alkuperän 
hallinta (puun laillisuus ja 
sertifiointistatus). Toisena 
päivänä ulkoinen auditoija 
seurasi yhtiön sisäisiä toimit-
taja-auditointeja. Toimitta-
ja-auditoinnissa yhtiö tekee 
vähintään kerran vuodes-
sa auditoinnin neliöjuurelle 
toimittajistaan. Esimerkik-
si 16 toimittajan tapauksessa 
auditointi tehdään 4 toimit-
tajalle, kiertävällä järjestyk-
sellä. Toimittajakohtaisesti 

Kymmenen satunnaisesti arvottua työmaakohdet-
ta tarkasteltiin ilmakuvin, metsänkäyttöilmoituksi-
en jättämiset metsäkeskukselle, mahdollinen HCV 
alueen läheisyys, metsän rakenne, aikaisemmat toi-
menpiteet ym. kriteerit. Seppo Tikkala siirtyi näyttö-
päätteeltään aina seuraavalle leimikkokohteelle ja 
taustajoukot Säynäjäkangas ja Yrjönen kirjasivat ra-
portit. Monenlaisia hakkuita oli otannassa ja jokaisen 
toimihenkilön tekosia. Ei huomautettavaa.

Ensimmäinen päivä keskittyi toimihenkilöesittelyihin ja puunhankintayhtiön toi-
mintaan. Mukana Samuli Kokkoniemi, Mika Säynäjäkangas sekä Klaus Yrjönen.

tarkistetaan 10 satunnaista 
hakkuukohdetta. Tällä ker-
taa auditointi suoritettiin 
kokonaan toimistotyönä, 
toimittajina metsänhoitoyh-
distykset Kiiminki, Ii ja 
Siikalakeus. Metsänhoitoyh-
distys Koillismaa auditoitiin 
jo aiemmin, lokakuun alus-
sa. 

Auditoinnin tuloksena ei 
todettu poikkeamia ja au-
ditoija suosittaa molempien 
sertifiointien jatkamista Poh-
jois-Suomen Metsämarkki-
nat Oy:lle. 

Pohjois-Suomen Metsä-
markkinat Oy ostaa ja kor-
jaa puuta yksityismetsistä 
sekä välittää metsänhoi-
toyhdistysten korjaamaa 
yksityismetsien puuta Poh-
jois-Pohjanmaan, Kainuun ja 
Lapin maakuntien alueelta.

Samuli Kokkoniemi
P-S Metsämarkkinat Oy
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Metsäpalvelu Otson liiketoimet ongelmissa
Metsäpalveluita tuottava Otso ajautui syyskuussa jättämään yritys-
saneeraushakemuksen käräjäoikeudelle. Ilman saneerausohjelmaa 
yhtiötä odottaa konkurssi, mistä seuraisi isoja muutoksia metsäpal-
velumarkkinoilla ja tuhansien työpaikkojen menetys.

Käräjäoikeus antoi sanee-
rausmenettelyn aloituspää-
töksen perjantaina 2.10.2020 
vastauksena OTSO:n 
11.9.2020 jättämään hake-
mukseen. Saneerausproses-
sin alusta saneerausohjelman 
vahvistamiseen kuluu tyy-
pillisesti 6–9 kuukautta.

Saneerausmenettely alkaa 
käytännössä sillä, että kärä-
jäoikeus asettaa selvittäjän, 
jonka kanssa yhtiön johto 
valmistelee saneerausohjel-
maa. Selvittäjä käy ohjelmaa 
ja ratkaisuja läpi myös vel-
kojien kanssa, joilla on mm. 
mahdollisuus lausua ohjel-
masta. Selvittäjä pitää yh-
dessä yhtiön johdon kanssa 
velkojia ajan tasalla yhtiön 
tilanteesta ja saneerauksen 
etenemisestä.

Otsolla on metsäpalve-
luiden valtakunnallisena 
toimijana merkittävä roo-
li eritoten metsäteiden ja 
ojituksien toimijana. Otson 
toiminta kaipaa nyt isoja lii-
ketoimintamuutoksia ja yh-

Se, mitä metsänomistaja saa 
omalla omaisuudellaan teh-
dä, vaatii yhä tarkempaa 
ja asiantuntevampaa työtä 
niin kuntien kuin maakun-
tien kaavoituksessa tai edus-
kunnan lainsäädäntötyöhön 
vaikuttamisessa. Viime vuo-
sina Brysselissä tehtävään 
edunvalvonnan tarve on 
kasvanut paljon. Yhteistä 
vaikuttamista metsänomis-
taja tarvitsee metsäpolitii-
kan lisäksi myös esimerkiksi 
riista-, vero-, liikenne-, ener-
gia- ja ympäristöpolitii-
kassa. Onnistumisiakin on 
tullut esimerkiksi yrittäjä-
vähennyksen kautta. Ilman 
MTK:n painavaa vaikutus-
ta, se ei olisi laajentunut 
myös metsänomistajia kos-
kevaksi. Jos olet myynyt 
puuta, näet tämän konkreet-

tisen edunvalvontasaavu-
tuksen suoraan verolipusta. 
Useimmille metsänomistajil-
le pelkästään tämä yrittäjä-
vähennys tuo jäsenmaksun 
takaisin varsinkin, kun jä-
senmaksu on metsäverotuk-
sessa vähennyskelpoinen.

Ensi vuonna järjestöä uu-
distetaan, jotta yhdistys-
ten jäsenyys olisi entistäkin 
houkuttelevampi. Uudis-
tus tehdään paremman vies-
tinnän ja jäsenpalvelujen 
toteuttamiseksi ja siksi, että 
haluttaan järjestön kaikil-
le jäsenille yhtenäiset valta-
kunnalliset perusteet oman 
yhdistyksen ulkopuolisen 
edunvalvonnan rahoittami-
seen läpinäkyvillä perusteil-
la. Jäsenmaksujen laskutus 
siis muuttuu.  Yhdistykset 
eivät uusien sääntöjen pe-

Keskeinen osa Mhy-jäsenyyttä on metsän-
omistajien yhteinen edunvalvonta. Sitä ei 
muilta metsäpalvelujen tarjoajilta ei saa. 
Mhy-jäsenenä ollaan osa Metsänomistajat-
ketjua, jossa metsänomistajien oikeuksia 
puolustetaan niin paikallisesti, maakunnalli-
sesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti-
kin. 

Metsänomistajien järjestö uudistuu 
rusteella maksa ensi vuo-
desta lähtien jäsenmaksuja 
MTK:n keskusliitolle, vaan 
ne kerätään suoraan jäsenil-
tä yhtenäisillä valtakunnalli-
silla perusteilla yhdistyksen 
jäsenmaksun keräämisen 
yhteydessä. Jos on useam-
man metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsen tai, jos on myös 
tuottajayhdistyksen jäsen, 
saa uudella systeemillä vain 
yhden laskun, jossa on eri-
teltynä yhdistysten omat jä-
senmaksut perusteineen ja 
yhteisen edunvalvonnan 
maksut ja perusteet.

Jäsenpalveluihin on tu-
lossa digiloikka. Metsänhoi-
toyhdistysten jäsenet saavat 
ensi vuoden alussa täysin 
uudet sähköiset palvelut 
metsäomaisuuden hallin-
taan. Syntyy metsänomis-
tajien OmaMetsä. Vuoden 
vaihteessa mhy-jäsenten 
käyttöön tulee myös koko 
MTK järjestön uusi yhtei-
nen jäsenpalvelualusta Oiva, 
jonne tulee täysin uusia jä-
senpalveluita. Oivasta tulee 
samalla koko MTK järjestön 
yhteisen jäsenviestinnän ja 
-laskutuksen alusta. 

Tänä vuonna myös mhy-
jäsenyyteen kuluvat MTK:n 

jäsenedut uudistuvat pe-
rusteellisesti. Perinteisten 
juristi- ja asiantuntijapal-
veluiden rinnalle on perus-
tettu yhdessä ruotsalaisen 
sisarjärjestön kanssa MTK 
Hankinnat Oy. Se neuvot-
telee maatalousyrittäjille ja 
metsänomistajille edullisem-
pia jäsenhintoja ja tiliasiak-

kuuksia. Nämä jäsenedut 
ovat kokonaan yhteistyö-
kumppanien rahoittamia. 
Näitä uusia jäsenetuja on 
mm. autoliikkeisiin, lvi-alan 
tukkuliikkeisiin, konevuok-
raamoihin ja uusimpina 
Motonettiin ja Starkille. Kan-
nattaa käydä www.mtkhan-
kinnat.fi sivustolla, siellä 

mhy-jäsen yllättyy positiivi-
sesti.

Mikko 
Tiirola

tiön taloudellisen tilanteen 
tervehdyttämistä saneera-
usmenettelyllä. Ilman sa-
neerausohjelmaa Otso ei 
todennäköisesti kykenisi 
hoitamaan velvoitteitaan ja 
edessä olisi konkurssi. 

Järjestelyn tavoitteena 

on yhtiön elinkelpoisuuden 
turvaaminen, kassan riit-
tävyyden varmistaminen, 
taloudellisen tilanteen ter-
vehdyttäminen ja rahoituk-
sen turvaaminen.

Yhtiön mukaan kyseiset 
toimet eivät ole mahdolli-

sia yhtiön nykyisellä liike-
toimintamallilla. Ongelmia 
aiheuttaa, että yhtiön voima-
varat ovat hajautuneet liikaa 
eri liiketoimintojen kesken. 
Se vaikeuttaa keskittymis-
tä hyvin tuottaviin liiketoi-
miin.

Ojitus työlajina oli ennen mm. Otsolle liiketaloudellisesti kannattavampaa koska 
suunnitteluun oli saatavilla 100 % tuki.

Otson historia yhtiönä on vielä lyhyt, mutta toimin-
taa on ollut jo pitkään koska Otso jatkoi metsäkes-
kuksen liiketoimintaa, joka metsäkeskuksen aikaan 
oli yksinomaan metsänparannustoimintaa.



5MetsäSanoma 2/2020

MetsäSanoma uutiset

Metsän luontainen 
uudistaminen onnistuu yhä heikosti 
Metsäkeskuksen tarkastusten perusteella vain hieman yli puolelle 
luontaisen uudistamisen alasta oli syntymässä metsänhoitosuositus-
ten mukainen taimikko. Parhaiten metsän luontainen uudistaminen 
onnistuu männyllä ja koivulla. 

Suomen metsäkeskus tar-
kastaa vuosittain metsän uu-
distamista ja sen laatua yli 
tuhannella kohteella ja noin 
2 500 hehtaarin alalla. Tänä 
vuonna tarkastuksia tehtiin 
luontaisesti uudistettavilla 
hakkuualoilla, kun aiemmin 
on tarkastettu myös metsän-
viljelykohteita. 

Metsälain mukaan tai-
mikon perustamistoimenpi-
teet on saatettava loppuun 
kolmen vuoden kuluttua 
hakkuiden ja puunkorjuun 
päättymisestä. Luontaises-
ti uudistaen taimikon tulisi 
syntyä hakkuualalle jätetty-
jen siemenpuiden tai ympä-

röivän puuston siemenistä.  
Luontainen uudis-

taminen oli onnistunut 
hieman yli puolella tarkaste-
tusta pinta-alasta ja kohteil-
la oli näkyvissä edellytykset 
taimettumiselle. Uudistamis-
aloista viidesosalla havait-
tiin virheellistä työnjälkeä, 
kuten puutteellista maan-
muokkausta, eivätkä kohteet 
täyttäneet metsälain uudista-
misvelvoitetta. Huomautet-
tavaa löytyi lisäksi joka 
neljänneltä uudistamisalalta, 
eli luontaista uudistamista ei 
ollut tehty metsänhoitosuosi-
tusten mukaisesti, vaikka lain 
vaatimukset täyttyivätkin.  

Yksityisteiden pito ei ole ongelmatonta
Suomen tieverkosta yksityisiä teitä on liki 400 000 km. Tuo kilomet-
rimäärä, jota nykyautoilla ei edes saavuteta, jakaantuu n. 140 000 
eri tien pätkälle. Näillä teillä taas on jopa 2 miljoona käyttäjää, jotka 
omistavat teiden varsilla liki 200 000 loma-asuntoa ja vielä reilusti 
enemmän vakituisessa asuinkäytössä olevaa omakotitaloa.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Ja sitten tämän porukan pi-
täisi pystyä päättämään ja 

koamaan lakiin loogisiksi 
kokonaisuuksiksi ja muun 
lain säädännön kanssa pääl-
lekkäinen sääntely.

Koronasta johtuen ko-
timainen matkailu virkosi 
huomattavasti ja tämä tieten-
kin rasittaa myös yksityistei-
den käyttöä. Nuotiopaikkoja 
ja laavuja, jotka voivat olla 
yleisessäkin käytössä, sijait-
see paljon sellaisilla paikolla, 
joille kulkeminen tapahtuu 
yksityisten teiden kautta. 
Tiekunnissa näitä kulkijoi-
ta aletaan helposti pitämään 
siipiveikkoina, mutta miten-
pä tällaisen satunnaisen käy-
tön laskutat.

Myös puomit yksityistiel-
lä nostattavat tunteita ihan 
tien käyttöön oikeutettujen-
kin mielestä. Puomin käyt-
tö tiellä kelirikkoaikoina on 
ihan ymmärrettävää, koska 
nimenomaan kelirikkojen ai-
kaan teihin tulee helpoiten 
vaurioita jo kevyelläkin lii-
kenteellä.

Puuauto yksityistiellä. Metsäliikenne on jo huomioitu 
yksiköinnissä, joten erillisiä maksuja puiden ajoon ei 
yleensä sovelleta. Mutta tunteita voi herättää joskus 
vaan pelkästään se että auton lastaus estää hetkelli-
sesti muun liikenteen.

Tieyksiköinnissä liikenne loma-asunnoille on huomi-
oitu ja mökin omistaminen yksityistien varressa lisää 
yksiköitä. Rajanveto loma-asunnon ja muun vapaa-
ajanvietto paikan tai taukotuvan välillä voi joskus ai-
heuttaa erimielisyyttä.

Männyn ja koivun  
luontainen  
uudistaminen onnistuu 
kuusta paremmin 
Metsäkeskuksen tarkastusten 
perusteella männyn luontai-
nen uudistaminen onnistuu 
paremmin kuin kuusen luon-
tainen uudistaminen. Män-
nyn luontaisen uudistamisen 
pinta-alasta 60 prosenttia oli 
onnistunut hyvin ja kuusen 
vain 30 prosenttia. Koivikoita 
uudistetaan luontaisesti vain 
vähän, vaikka se onnistuu 
keskimäärin yhtä hyvin kuin 
mäntymetsien luontainen uu-
distaminen.   

Maanmuokkaus jää liian 
usein tekemättä 
Suurimmat puutteet luon-
taisesti uudistettavilla hak-
kuualoilla ovat huono 
maanmuokkaus tai se, että 
maata ei muokata ollen-
kaan. Kolmasosalla luontai-
sen uudistamisen pinta-alasta 

maanmuokkaus oli jäänyt te-
kemättä, vaikka se olisi ollut 
taimettumisen kannalta tar-
peellista.  

Luontaista uudistamis-
ta oli yritetty jonkin verran 
myös sellaisilla paikoilla, joil-
la sen onnistumiselle ei ollut 
lainkaan edellytyksiä. Usein 
myös siemenpuita oli liian 
vähän.  

Metsänhoitosuositusten 
mukaan männyn luontai-
sessa uudistamisessa ei tar-
vita maanmuokkausta, kun 

hakkuualan maalaji on la-
jittunutta hiekkakangasta. 
Rauduskoivun luontaisessa 
uudistamisessa maanmuok-
kausta tarvitaan aina. Kuu-
sen luontainen uudistaminen 
onnistuu todennäköisimmin, 
jos maaperä on taimettumis-
herkkää ja uusia taimia on 
syntynyt metsään jo ennen 
hakkuuta.  

Metsäkeskuksen tarkas-
tusten perusteella katso-
taan, täyttyykö metsälain 
uudistamisvelvoite ja tar-

vitaanko korjaavia toi-
menpiteitä. Korjaavista 
toimenpiteistä neuvotellaan 
aluksi maanomistajan kans-
sa. Jos sopimukseen ei pääs-
tä, on mahdollista velvoittaa 
maanomistaja uudistamis-
töihin. Velvoittavia päätök-
siä on viime vuosina tarvittu 
vain muutama. 

  
Ari Nikkola  
rahoitus- ja  
tarkastuspäällikkö  
Suomen metsäkeskus 

sopimaan tienpidosta tasa-
puolisesti ja oikeuden mu-
kaisesti. Ja kun kyseessä 
raha ja ihmiset kun olem-
me laiskoja, ahneita ja asian-
tuntijoita kaikki, seuraa tästä 

aina jonkinlaista riitelyä.
Riitoja ja erimielisyyttä 

aiheuttaa tavallisimmin tien 
erilainen käyttö. Selväähän 
on että tie kuluu sitä enem-
män mitä raskaammilla kul-
kuneuvoilla ja kuormilla 
siinä kuljetaan. Raskastakin 
liikennettä kestää huonom-
matkin tiet taas jäisen maan 
aikana.

Hiljattain myös yksi-
tyislaki uudistettiin. Vanha 
laki kun oli jo aikansa elä-
nyt. Niinpä uudesta lais-
ta pyrittiinkin tekemään 
rakenteeltaan ja sisällöltään 
yhtenäinen kokonaisuus. 
Pykälät on otsikoitu ja ne 
on järjestetty niin, että kan-
salainen löytäisi etsimän-
sä tiedon mahdollisimman 
vaivattomasti. Eri asiako-
konaisuudet on pyritty ko-

Luontainen uudistaminen on perusteltua karuilla hiekkakankailla tai matkailu-
alueen läheisyydessä.
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Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen 
järjestämä Metsänomistajapäivä keräsi yleisöä 
syksyisestä säästä huolimatta

Syyskuussa Huttukylän nuorisoseuran talo 
täyttyi metsänomistajista, jotka tulivat ta-
paamaan muita metsänomistajia ja metsä-
alan ammattilaisia.

Tero Linnainmaa
MetsäSanoma

Paikalla oli Kiimingin 
MHY:n toimihenkilöi-
den lisäksi yhdistyksen 
yhteistyökumppaneita ja 
urakoitsijoita. Iin Metsätyö 
esitteli hakkuukonettaan 
ja järjesti työmaanäytök-
sen. Sateisesta kelistä joh-
tuen osa paikallaolijoista 
seurasi korjuunäytöstä sisä-
tiloista, mutta suurista ikku-
noista näkymä oli yhtä hyvä 
kuin olisi ulkona ollut. Ura-
koitsijoiden työt kiinnosti-
vat kuulijoita ja moni kyseli 
tarkemmin hakkuiden toteu-
tuksesta ja koneiden ominai-
suuksista.

Päivän aikana vieraat 
pääsivät testaamaan tieto-
jaan metsäisessä visassa, 
jonka kysymykset vaihteli-
vat kilohinnan arvioinnista 
tuotantolaitosten sijaintiin. 
Arvonnassa oli palkinto-
na yhteistyökumppaneiden 
palkintoja ja parhaiten tien-
neet palkitaan jälkikäteen, 
kunhan tulokset ovat selvil-
lä. Heille ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti. 

Suomen Metsäkeskuk-
sen edustajat kertoivat yh-
teismetsistä, niiden hyvistä 
ja huonoista puolista sekä 
niiden toiminnasta ja perus-
tamisesta. Tämän jälkeen 
Kiimingin Yhteismetsän pu-
heenjohtaja Juhani Paakkola 
kertoi omakohtaisia koke-
muksiaan yhteismetsästä ja 
sen asioiden hoitamisesta. 
Moni metsänomistaja kä-
vikin kysymässä lisää sekä 
Metsäkeskuksen edustajilta 
että Kiimingin Yhteismetsän 
puheenjohtajalta. Esittelyl-
le oli selkeästi kysyntää Kii-
mingin alueella. 

Tiiviiseen päivään mah-
tui luentojen ja esittelyi-
den lisäksi myös vieraileva 
tähti Kiimingistä, kun pai-
kalle ajoi polkumopollaan 
mhy ikoni Taavetti Räme-
korpi. Taavetti hauskuut-
ti yleisöä ja kertoi tekevänsä 
tukkia pokasahallaan nope-
ammin kuin pihalla olevat 
hakkuukoneet. Oliko Taa-
vetti tosissaan sahausnopeu-
tensa kanssa, vai oliko sekin 

Taavetti Rämekorpi avaa 
metsällisiä henkisiä pai-
neita huumorin avulla.

vitsi jää nähtäväksi. Mikäli 
tieto pitää paikkansa on Kii-
mingin Metsänhoitoyhdis-
tys halukas neuvottelemaan 
Taavetin kanssa uudesta 
työsopimuksesta. 

Jotta kuulijakunta pysyi 
kylläisenä, oli tarjolla mak-
karaa sekä kahvia ja pul-
laa. Makkaranuotiolla oli 
luonnollista keskustella va-
paammin ammattilaisten 
kanssa kuin kysellä salis-
sa esityksen päätteeksi. Kai-
ken kaikkiaan tapahtumassa 
kävi metsänomistajia kaiken 
kaikkiaan hieman alle sata. 
Sateisesta säästä huolimatta 
osallistujia oli runsaasti, jo-
ten kysyntää vastaaville ta-
pahtumille on. Tapahtuma 
oli alun perin tarkoitus jär-
jestää kesällä, mutta koro-
natilanteen takia tapahtuma 
siirtyi syksyyn.

Kiimingin Metsän- 
hoitoyhdistyksen väki 

kiittää kaikkia  
paikallaolleita  

metsänomistajia,  
vieraita, yhteistyö-
kumppaneita sekä  

urakoitsijoita ja  
toivotamme kaikki  

tervetulleeksi  
myös seuraaviin  

tapahtumiin!

Metsänomistaja Juhani Laurila tutustui hakkuukoneen toimintaan ja arvuutustehtävien tekemisiin.

Nuotiopaikalla makkara ja keskustelu maistui.

Salissa oli alustuksia monista aiheista
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Yli-Iin lämpö Oy:n kaukolämpöverkko laajeni
Yli-Iin lämpö Oy:n lämpölaitos Yli-Iin kou-
lun yhteydessä on ollut toiminnassa jo kuu-
sitoista vuotta. Laitoksesta on toimitettu 
lämpöenergia koulukeskuksen kiinteistöi-
hin.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Viime kesänä rakennettiin 
uutta kaukolämpöverkkoa 
lisää n. 700 metriä ja kau-
kolämmön piiriin tuli neljä 
uutta kiinteistöä, kirjasto-
talo, päiväkoti sekä Myl-
lymetsän ja Myllykartanon 
rivitalot. Aikaisemmin 
lämmitys on tehty kevyellä 
polttoöljyllä, mutta nyt en-
tiset kattilat on jo poistet-
tu ja lämpö kiinteistöihin 
tulee hakkeella toimivasta 
lämpölaitoksesta.

Itse lämpölaitospääs-
sä uusi investointi oli en-
tisen lämpölaitoksen 
rinnalle hankittu hake-
lämpö kontti, jonka teho 
400 kW. Vanhemman ha-
kelämpölaitoksen teho 
on 500 kW ja varavoima-
na on 700 kW öljykontti. Uuden lämpökontin pohjan valutyöt tehtiin elokuussa.

Uusi Ala-talkkarin toimitta-
ma lämpökontti otettiin tuo-
tantokäyttöön 19.11. 

Yli-Iin metsänhoitoyh-
distys on yksi yhtiön osak-
kaista. Hakkeen hankinta 
laitokselle onkin ulkoistet-
tu metsänhoitoyhdistyksel-
le. Haketettavat erät tulevat 
pääosin nuorenmetsänhoito 
kohteilta Yli-Iin alueelta. 

Metsäpäivän kilpailussa arvuuteltiin tukin katkonta prosenttia.
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Kemera-lain jatko ja laki metsitystuesta 
ovat tulossa voimaan ensi vuoden alusta alkaen
Nykyinen Kemera-laki on voimassa 
31.12.2020 saakka. Hallitus esittää lain voi-
massaolon jatkamista kolmella vuodella 
vuoden 2023 loppuun saakka. Hallitus on 
myös antanut lakiesityksen metsityksen tu-
kemisesta. Metsitystuki on uusi tukijärjestel-
mä, jonka tavoitteena on lisätä hiilinieluja ja 
–varastoja ja vähentää maankäyttösektorin 
päästöjä. 

Kemera-lain jatko on tar-
koitus saada voimaan heti 
vuoden 2021 alusta. Tällöin 
Kemera-hankkeiden käsitte-
ly jatkuisi vuodenvaihteen 
jälkeen normaalisti. Ennen 
kuin nykyisen Kemera-lain 
jatkuminen varmistuu, on 
Kemera-tuen hakijoiden kui-
tenkin varauduttava seuraa-
viin asioihin: 
• Metsäkeskus voi teh-

dä Kemera-rahoitus-
päätöksiä nyt voimassa 
olevien säännösten pe-
rusteella 31.12.2020 saak-

ka. Takarajana oleva 
vuoden loppu koskee 
myös ympäristötukia ja 
luonnonhoitohankkei-
ta. Rahoituspäätösten te-
kemistä voidaan tämän 
jälkeen jatkaa, kun lain 
voimassaoloa koskevat 
uudet säännökset tulevat 
voimaan. Tarkoitukse-
na on, että tämä tapahtuu 
vuodenvaihteessa ja että 
päätösten tekemiseen ei 
synny katkosta. 

• Kemera-työt tulee toteut-
taa rahoituspäätöksessä 

ilmoitetussa määräajassa. 
Tänä vuonna myönnet-
tyjä tukia on mahdollista 
maksaa 31.12.2023 saak-
ka. Hankkeiden to-
teuttamisiin liittyvät 
maksatukset siis jatkuvat 
normaalisti vuodenvaih-
teen yli. 

• Kemera-rahoitushake-
mukset tulee toimittaa 
Metsäkeskukseen hyvissä 
ajoin, jotta ne ennätetään 
käsitellä ennen vuoden-
vaihdetta. Varsinkin vaa-
tivien suometsänhoito- ja 
metsätiehankkeiden kä-
sittelyyn on syytä varata 
riittävästi aikaa.

• Suometsien ja metsätei-
den yhteishankkeiden 
erillisiä suunnitteluhank-
keita ei voida enää hy-
väksyä nykyisen lain 
mukaan.  

Kemera-lain muutosesitys 
etenee eduskunnan käsitte-
lyyn loppuvuodesta. Metsä-
keskus tiedottaa asiasta lisää, 
kun lain jatko varmistuu. 

Sertifioinnissa ryhtiliikkeen paikka
PEFC metsäsertifioinnin vuotuinen audi-
tointi pohjoisella alueella tehtiin elo-syys-
kuun vaihteessa. Auditoinnissa ja tiedonke-
ruussa havaittiin tällä kertaa 11 poikkeamaa 
sertifikaatin kriteereistä. Sertifikaattiin 
sitoutuneilla metsäalan toimijoilla ja met-
sänomistajilla onkin nyt selvä ryhtiliikkeen 
paikka.

Tukea joutoalueiden 
metsitykseen
Hallitus on antanut laki-
esityksen metsityksen tu-
kemisesta. Kyseessä olisi 
uusi tukijärjestelmä. Met-
sitystukea myönnettäisiin 
niin sanottujen joutoaluei-
den, kuten maatalouskäy-
tön ulkopuolelle jääneiden 
peltolohkojen ja käytöstä 
poistuneiden turvetuotanto-
alueiden metsittämiseen.  

Metsitystukea koskevan 
lain on tarkoitus tulla voi-
maan vuoden 2021 alusta ja 
sen on tarkoitus olla voimas-
sa vuoden 2023 loppuun.  

Metsitystukea haettaisiin 
Metsäkeskuksesta ja tukien 
haku avautuisi maaliskuun 
2021 alussa. Metsitystukeen 
liittyviä toimenpiteitä ei sai-
si aloittaa ennen tukipäätök-
sen saamista. 

Metsäkeskuksen ja Luon-
nonvarakeskuksen yhtei-
sen Peltoheitot ja suonpohjat 
metsittämällä hiilinieluik-

si -hankkeen selvityksessä 
arvioitiin, että mahdollisia 
metsitykseen sopivia jou-
toalueita olisi Suomes-
sa noin 99 000 hehtaaria. 
Näistä alueista suuri osa on 
todennäköisesti myös met-
sitystukeen oikeuttavia alu-
eita.  

Monessa eteläisen Suo-
men maakunnassa joutoalu-
eita on noin 5 000 hehtaaria, 

kun taas Pohjois-Pohjan-
maalla niitä on lähes 19 000 
hehtaaria ja Lapissa noin 
13 000 hehtaaria. 

Yrjö Niskanen  
hankehallinnon  
asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p.  0400 653 863  

Ei näin, vesistön suojavyöhyke 5-10 metriä puuttuu.

Uudet PEFC kriteerit ovat 
juuri viimeistelyvaihees-
sa, paineet varsinkin luon-
to- ja ympäristöpuolen 

kriteerien kiristämisen ovat 
kovat. Meidän on pystyttä-
vä osoittamaan, että toimin-
tamme täyttää kriteerien 

jätetään toteuttamatta, pe-
rii Ruokavirasto jo makse-
tun tuen metsänomistajalta 
takaisin. Tuen nostaminen 
työhön, jota ei tehdä, aiheut-
taa myös poikkeaman sertifi-
oinnissa.

Taimikonhoidossa to-
teutusmäärät jäivät vii-
me vuonna edellisvuotta 
pienemmiksi. Taimikon-
hoitorästien hoitamiseen 
onkin syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Hoitamal-
la metsät hyvään, kasvavaan 
kuntoon metsänomista-
ja varmistaa omaisuutensa 
tuoton, vähentää metsätuho-
jen riskiä ja kasvattaa metsi-
en hiilinielua. Säästöpuiden 
määrä, min. 10 kpl/ha, to-
teutui keskimäärin hyvin, 
mutta seurannassa löytyi lii-
kaa sellaisia työmaita joista 
säästöpuut puuttuivat koko-
naan.

Eniten parannettavaa 
jäi vesiensuojeluun. Sekä 
maanmuokkauksen että 
kunnostusojituksen puolelta 
löytyi liian monta kohdetta, 
joissa vesiensuojelutoimet 
oli toteutettu huonosti tai 
puuttuivat kokonaan. Poh-
jois-Suomessa turvemaiden 
metsillä on erittäin suuri 
merkitys metsänomistajil-
le, lähes puolet puuston kas-
vusta tapahtuu turvemailla. 

Turvemaiden metsätalous 
on kansainvälisessä politii-
kassa muutenkin vaakalau-
dalla. Vesiensuojelu tai sen 
puute on näkyvin osa tur-
vemaiden metsätaloutta. 
Meidän on osoitettava, että 
pystymme harjoittamaan 
metsätaloutta kestävästi 
myös turvemailla, ellemme 
halua sitä rajoitettavan lain-
säädännöllä. Siksi vesien-
suojeluun on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota maan-
muokkauksessa ja kunnos-
tusojituksessa.

Hyvääkin auditoinnis-
sa löytyi. Korjuujäljen laatu 

vaatimukset myös ympäris-
tön ja sosiaalisen kestävyy-
den kannalta.

Jokaisen metsänomis-
tajan ja toimihenkilön on 
muistettava, että kaik-
ki muut paitsi kotitarve-
hakkuut edellyttävät aina 
metsänkäyttöilmoituksen 
tekemistä metsäkeskuksel-
le ennen hakkuun aloitta-
mista. Kemera-hankkeiden 
toteuttamiseen on myös syy-
tä kiinnittää huomiota. Jos 
suunnitteluun on nostet-
tu kemera-tukea, mutta työ 

pysyi edelleen erinomai-
sella tasolla. Uhanalaisten 
lajien ja muinaismuistojen 
säilyminen oli varmistet-
tu hyvin, eikä suojelualu-
eiden säilymisessäkään 
juuri puutteita havaittu. 
Kulotuksiakin toteutet-
tiin yhdessä muutaman 
metsäpalon kanssa serti-
fioinnin tavoitteena oleva 
määrä, 26 kpl/vuosi.

Markku Ekdahl 
MetsäSanoma 
PEFC pohjoisen  
sertifiointitoimikun-
nan puheenjohtaja
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Suomen metsäteollisuudessa tapahtuu suuri muutos 
-kartonki korvaa paperin tärkeimpänä vientituotteena
Suomen metsäteol-
lisuuden rakenne on 
kokemassa merkit-
tävän muutoksen, 
arvioi Pellervon ta-
loustutkimus PTT:n 
metsäalan ennuste. 
Paperin kysyntä ja 
vienti laskevat edel-
leen, mutta kartonki 
ja sellu kannattelevat 
kemiallista metsäte-
ollisuutta.

Kartonki onkin nousemas-
sa metsäteollisuuden tär-
keimmäksi vientituotteeksi. 
Markkinoilla oleva runsas 
tuhopuu vaikeuttaa yhä sa-
hojen asemaa. Koronatilan-
teen vuoksi ennusteeseen 
liittyy poikkeuksellisen pal-
jon epävarmuutta.

”Paino- ja kirjoituspaperi-
en kapasiteettia on suljettu ja 
lisää tullaan sulkemaan. Täl-
lä tavoin suomalainen teol-
lisuus sopeutuu globaalin 
kulutuksen muutokseen, jos-
sa kartonkien ja esimerkiksi 
pehmopapereiden merkitys 
korostuu”, tiivistää metsä-
ekonomisti Marjo Maidell.

Eri teollisuudenaloilla ja 
tuotteissa näkymät ovat lä-
hiaikoina hyvin vaihtelevia. 
Kaikkiaan tänä vuonna Suo-
men metsäteollisuustuottei-
den viennin arvo laskee 16 
prosenttia edellisvuodesta 
PTT:n ennusteessa seurattu-
jen tuotteiden osalta.

”Koronakuoppaa graa-
fisten papereiden viennis-
sä ei voi nopeasti täyttää 
muilla tuotteilla. Tuotannon 
muutokset eivät tapahdu 
hetkessä, ja pehmopaperit 
kannattaa jatkossakin val-
mistaa lähellä kuluttajaa. 
Pidemmällä aikavälillä vien-
nin arvoon vaikuttaa se, 
missä määrin tuotekehitys 
johtaa puupohjaisten tuot-
teiden teolliseen tuotantoon 
Suomessa”, sanoo Maidell.

Suomen kilpailuasemaa 
heikentää korkeana säily-
nyt tuhopuun määrä erityi-
sesti Keski-Euroopassa ja 
Ruotsissa, ja euron vahvis-
tuminen dollariin nähden 
vasten rasittaa jonkin verran 
selluteollisuutta. Toisaalta 
Ruotsin kruunun vahvistu-
minen tasoittaa mekaanisen 
metsäteollisuuden kilpailu-
tilannetta.

Paperin vientimäärä 
romahtaa
Euroopan graafisten pape-

reiden kysyntä on kokenut 
selvän tiputuksen, kun ko-
ronarajoitukset lisäsivät etä-
työtä sekä verkkouutisten 
lukemista ja koulut suljet-
tiin. Epidemian kiihtyminen 
syksyllä heikentää kulutuk-
sen palautumista. Paperin 
vientimäärä laskeekin perä-
ti 25 prosenttia tänä vuonna.

Ensi vuonna sekä vienti-
määrän että -hinnan lasku 
hidastuu, kun sekä Suomes-
sa että muualla Euroopas-
sa suljetaan paperikoneita 
ja ylikapasiteettia poistuu. 
Paperin näkymiin vaikuttaa 
ennen muuta EU-maiden ta-
louksien elpymisen vauhti.

Kiina kannattelee  
sellua, kartongin  
menekki vaihtelee
Kartonkiin korona on vai-
kuttanut vaihtelevasti. 
Elintarvikepakkausten ky-
syntä on kasvanut ja ns. 
ylellisyystuotteiden pak-
kausten kysyntä laskenut. 
Suomen tuotantoa ylläpi-
tää hygieniavaatimuksiltaan 
tiukoissa elintarvike- ja lää-
kepakkauksissa tarvittavan 
kartongin kysyntä, ja kar-
tonginviennissä tilanne on-
kin ollut hyvä.

Sellua vietiin Suomes-
ta vuonna 2019 ennätyksel-
liset 4,5 miljoonaa tonnia. 
Sellun kysyntää on nyt kas-
vattanut pehmopaperien ja 
kartongin kysynnän kasvu, 
toisaalta vähentänyt graafis-
ten paperien lasku. Vienti-
määrä jääkin viime vuodesta 
vain vähän, mutta hinta pu-

toaa selvästi alemmaksi.
Suomessa ensikuidusta 

valmistettavan sellun kysyn-
tää vahvistaa jatkossa eten-
kin Kiina. Sen talouskasvu 
on palautumassa, ja maa on 
kieltämässä kierrätyskuitua 
sisältävän jätteen tuonnin tä-
män vuoden lopussa. Tämä 
vaikuttaa suomalaisen sel-
lun ensi vuoden vientinäky-
miin positiivisesti.

Korona-ajan  
nikkarointi lisäsi  
sahatavaran kulutusta 
kotimaassa
Sahatavaran ja vanerin ky-
syntä ja vienti ovat toi-
pumassa, mutta koronan 
vuoksi sahatavaran vienti-
määrä laskee tänä vuonna 
selvästi. Tauti on hiljentänyt 
rakentamista kaikissa tär-
keissä vientimaissa. Vienti 
palautuu osittain ensi vuo-
den aikana, mutta sitä hi-
dastaa edelleen tuhopuun 
korkea määrä markkinoilla 
ja öljyn alhainen hinta.

”Eräs koronan vai-
kutus on ollut, että 
sahatavaran kulutus koti-
maassa on kasvanut. Tämä 
johtuu vilkastuneesta tee-
se-itse-rakentamisesta ja 
remontoinnista”, sanoo met-
säekonomisti Matti Valo-
nen.

Lisätietoja:
Marjo Maidell,  
040 164 8139
Matti Valonen,  
040 164 8151

Vienti palautuu osittain 
ensi vuoden aikana, 
mutta sitä hidastaa 

edelleen tuhopuun korkea 
määrä markkinoilla ja 
öljyn alhainen hinta.

”
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelun työmaana oli heti kesäseisokin jälkeen 
harvennusleimikko. Leimikon puiden varastopaikka sijaitsi pikitien 
varressa joten puut saatiin kyllä kaukokuljetukseen hyvin, mutta 
lanssipaikka jäi märkyyden vuoksi hieman ruman näköiseksi. Ku-
vio oli harvennettu ojalinjahakkuiden yhteydessä jo yhden kerran. 
Puuston ikä oli n. 60 v.  

Hakkuuala oli 4 ha ja puuta kertyi 340 m3. Leimikon litrakoko 
oli  160 litraa. Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 110 m3 ja tukkiker-
tymä 230 m3. 

Leimikon koko 4 ha toinen harvennus
   kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  48 €
Mäntytukki alle 19 cm  43 € 
Kuusitukki   47 €
mänty pikkutukki  27 €
kuusi pikkutukki  27 €
havukuitu    18 €
koivukuitu    17 €

Esimerkki leimikko

Puumarkkinat

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelun hakkuutyömaana oli lokakuussa avo-
hakkuu leimikko. Puut tulivat sulanmaan aikaan ajettavalle tielle, 
mutta metsässä ja märkyys haittasi työtä. Pääuria havutettiin. Kuvi-
olla oli tehty viimeinen harvennus 23 vuotta sitten ja loppulihotus 
on onnistunut hyvin. 

Hakkuuala oli 0,7 ha ja puuta kertyi 125 m3. Leimikon litrakoko 
oli 355 litraa. Tukkipuun osuus hakkuukertymästä oli 75 %.

Leimikon koko 0,7 ha avohakkuu
   kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  55 €
Mäntytukki alle 19 cm  52 € 
Kuusitukki   53 €
mänty pikkutukki  30 €
kuusi pikkutukki  30 €
havukuitu    21 €
koivukuitu    21 €

Esimerkki leimikko
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Puumarkkinat

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki +18 cm   43,00 49,50 49,00 53,00
Mäntytukki pieni 32,30 37,20 38,90 44,00   45,00 50,00
Kuusitukki +19 cm   39,00 47,00   48,00 52,00
Kuusitukki pieni 34,00 37,00 36,90 42,00   43,00 48,00
Mäntykuitu 6,15 13,00 12,80 16,00   18,00 23,00
Koivukuitu 6,00 12,00 11,80 15,00   18,00 23,00
Mäntyparru / pikkutukki 12,35 16,90 19,10 24,20   24,00 27,50
Kuusiparru / pikkutukki 12,35 16,90 19,10 24,20   24,00 27,50
Karsittu energiaranka   6,00 11,00 11,00 14,00   12,00 18,00
Energiapuu karsimaton 4,00 6,00 4,00 6,00   5,00 12,00
Hakkuutähde        2,00 2,50
   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki +18 cm 61,80 63,00
Mäntytukki pieni 54,00 58,00
Kuusitukki iso +18 cm 56,00 59,30
Kuusitukki pieni 54,30 56,00
Mäntykuitu 30,00 32,00
Koivukuitu 29,00 32,00
Mäntyparru/pikkutukki 36,50 42,00
Kuusiparru/pikkutukki 36,50 42,00
Karsittu energiaranka    22,00 29,00
Energiapuu karsimaton 19,00 22,00
Hakkuutähde 14,00 16,00

Kantohinnat syksy 2020

II
YLI-II

KIIMINKI

Uudistushakkuilla 
kysyntää 
Kysyntää on päätehakkui-
den tukkipuuvaltaisille 
kelirikkokohteille. Puu-
kauppavuosi onkin pääty-
mässä hyvään loppukiriin. 
Puukauppaa on käyty vii-
mevuotta kovempaa tahtia 
jo muutama kuukausi. Toi-
saalta koko vuoden puu-
kauppamäärä on jäämässä 
viime vuotta pienemmäksi. 

Pohjois-Suomen puukauppa on syksyn 
edetessä virinnyt ja takamatka viime vuo-
teen verrattuna pienentynyt viidennekseen. 
Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin 
tammi-lokakuussa 4 988 000 m3 (2019–6 187 
000). Pohjois-Pohjanmaalla puuta myytiin 2 
483 000 m3 (3 176 000).

Metsänomistajien toiveet ja 
tavoitteet ratkaisevat myös puumarkkinoilla

PTT arvioi metsäalan suh-
danteiden kääntyvän ensi 
vuonna paremmiksi, mikä 
vaikuttaa myös puukaupan 
ja hakkuumäärien kasvuo-
dotuksiin. 

Kysyntää on ollut erityi-
sesti kelirikkokohteilla, sen 
sijaan talvikorjuukohteiden 
kauppa ei ole vielä merkittä-
västi noussut. Havutukkien 
kysyntään vaikuttaa sahata-
varan kysynnän kasvu sekä 
pystyvarastojen niukkuus. 

Tukkipuukohteet menevät-
kin puukaupasta lähes suo-
raan korjuuseen. 

Uudistushakkuiden mer-
kitys on taloudellisesti suuri. 
Niitä toteutetaan keskimää-
rin 65% hakkuiden koko-
naismäärästä. Puun arvossa 
laskettuna merkitys edel-
leen korostuu. Uudistus-
hakkuiden toteuttamiseen 
koh-distuu kuitenkin täl-
lä hetkellä voimakasta kri-
tiikkiä. Uudistushakkuut 
ovat osa metsän jaksollis-
ta kasvatusta, jossa metsä 
uudistetaan ja perustetaan 
taimikko. Metsänhoitosuosi-
tuksissa on vaihtoehtoisena 
tapana erirakenteinen, jos-
sa tehdään poimintahakkui-
ta tai pieniä aukkohakkuita, 
joiden toivotaan uudistuvan 
luontaisesti. Vaihtoehtoi-
sia metsänhoitomenetelmiä 
on lukuisia. Metsänkasva-
tuksen menetelmät tulisikin 
nähdä toisiaan täydentävinä, 
eikä poissulkevina. Mark-
kinat, hakkuuolosuhteet, 
korjuuteknologiat sekä mo-
nimuotoisuuden ja metsien 
hiilitaseen lisäämistoiveet 
vaikuttavat siihen, millaisia 
menetelmiä tulevaisuudessa 
sovelletaan käytäntöön. Tär-
keintä ovat metsänomistaji-
en omat toiveet ja tavoitteet, 
jotka on otettava huomioon 
omaisuuden pitkäjänteises-
sä kestävässä hoidossa.

Puukaupassa  
metsänomistaja päättää
Puukaupan suunnittelu al-
kaa luontevasti ottamalla 
yhteyttä oman metsänhoi-
toyhdistyksen toimihen-
kilöön. Metsäasiantuntija 
käy läpi metsänomistajan 
toiveiden ja tavoitteiden 
sekä metsien ikäraken-
teen pohjalta kunkin tilan 
hakkuumahdollisuuksia. 
Toimihenkilön tehtävä asi-
antuntijana on kertoa, ovat-
ko metsänomistajien toiveet 

mahdollista toteuttaa ja mitä 
ne merkitsevät puukaupan 
toteutumisen ja metsän edel-
leen kasvattamisen kannal-
ta.  

Puumarkkinatilanne 
vaihtelee voimakkaasti alu-
eittain, joten eri puutava-
ralajeilla ja hakkuutavoilla 
saattaa olla erilainen kysyn-
tä alueesta ja ajankohdasta 
riippuen. Oman yhdistyksen 
toimihenkilö tuntee alueen 
erityispiirteet. Puukaupan 
toteuttamisessa paras lop-
putulos saadaan, kun met-

sänomistaja tuntee omat 
tavoitteensa ja kykenee ne 
metsäasiantuntijalleen ker-
tomaan. Asiantuntija osaa 
kertoa myös kannattavim-
man tavan puukaupalle, 
vaikka metsänomistaja olisi-
kin epätietoinen tavoitteis-
taan. Metsänomistaja tekee 
kuitenkin aina lopullisen 
päätöksen puukaupan to-
teuttamisesta.

Markku Ekdahl MTK 
Kenttäpäällikkö/ 
Pohjois-Pohjanmaa
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Puurakentaminen

MOTTI 
-MetsäSanoma tutkii

Kiimingin Metsähoitoyhdistyksen korjuupalvelu teki ensiharvennuksen lo-
kakuussa 2020 kuivaan mäntykankaaseen. Puusto oli verrattain hyvälaatuis-
ta ja kohtuullisen hyvällä sijainnilla kaukokuljetusta ajatellen kesäkelpoisen 
tien varrella. Mutta ajomatka lähikuljetuksen osalta oli erittäin pitkä, lähes 
kilometri, kapea 50 metriä leveä tilussarka perikunnan jaon seurauksena. 
Kohdetta piti hieman pahimmilta aloilta ennakkoon raivata raivaussahal-
la metsurityönä, jotta mototyö onnistuisi. Sahapuun osuus havupuun ker-
tymästä oli 13 %. Kohdetta ei oltu aikaisemmin millään tavalla operoitu ja 
taimikonhoitoa ei oltu tehty. 

Mäntytukki alle 19 cm 4,2 m3  32,20€
Havuparru 10-15 cm 17,5 m3  12,50€
Kuusitukki +19 cm 2,1 m3  30,30€
Koivukuitu 13,7 m3  6,50€ 
Havukuitu 144,2 m3 7,00€

Esimerkkileimikko 1.

Puurakentamisen kasvu  
muuttumassa puheista teoiksi?
Suomessa puurakentaminen on ollut vahvaa 
jo pitkää omakoti- ja vapaa-ajan rakentami-
sessa. Hirsitalojen osuus rakentamisessa on 
ollut myös vahvassa kasvussa. Teollisen hir-
ren liikevaihto kasvoi vuodessa +17 %. 

Puurakentaminen perinteet 
ovat olleet vähäiset julkises-
sa - ja kerrostalojen (46 % 
suomalaisista asuu kerrosta-
loissa) rakentamisessa. 

Valtiovallan toimesta 
laaditussa puurakentami-
sen ohjelmassa painotetaan 
vuosina 2020 – 2022 julkisen 
puurakentamisen kasvatta-
mista, alueellisen osaamisen 
lisäämistä ja viennin tuke-
mista. Ympäristöministeriö 
asetti nyt ensimmäistä kertaa 
konkreettiset kunnianhimoi-
set tavoitteet julkiselle puu-
rakentamiselle. Vuonna 2019 
puurakentamisen osuus jul-
kisessa uudisrakentamisessa 
oli 15 % kun tavoite vuonna 
2022 on 31 % ja vuona 2025 
jo 45 %. 

Tahtoa ja halua asian to-
teuttamiseksi on nyt ole-
massa. Osa kunnista on jo 
näyttänyt hyvää esimerkkiä 
puurakentamisessa. Monis-

sa kunnista laaditaan stra-
tegiaa puurakentamiselle. 
Puurakentamisen kasvatta-
minen vaatii lisäpanostuksia 
vielä myös valtion suun-
nalta. Onko tarpeeksi ra-
hoitusta puurakentamisen 
ohjelmien tekemiseen, oh-
jelmien käynnistämiseen ja 
onko osaamisen taso riittävä 
yhä suurempien puuraken-
nusten tekemiseen. Puusta 
voidaan tehdä myös suuria 
rakennuksia. Siitä hyvänä 
esimerkkinä on viime ke-
väänä Norjassa valmistunut 
18- kerroksinen 85 metriä 
korkea puukerrostalo. 

Puurakentaminen on pai-
nottumassa nyt alueille, jois-
sa on paljon käyttämättömiä 
mahdollisuuksia Suomessa, 
että muuallakin maailmassa. 
Pidetään huoli, että kysei-
sissä rakennuksissa käyte-
tään mahdollisimman paljon 
Suomalaista puuta.   

Puukauppa
Sahapuun käyttö on ollut 
Suomessa hyvällä tasolla ke-
vään jälkeen. Alkuvuoden 
jälkeen sahausvauhti on ol-
lut samaa tasoa kuin viime 
vuonakin. Sahapuuta siis 
käytetään ja sille on kysyn-
tää. Ensi vuoden markkina-

tilanteeseen suhtaudutaan 
varovaisen positiivises-
ti. Osalla markkinoista me-
nee jo paremmin, tosin toiset 
markkinat keräävät vielä 
voimia. 

Puukaupan tilastot ovat 
kehittyneet nousujohteises-
ti alkuvuoden jälkeen. Puu-
kauppaa on tehty kiihtyvään 

tahtiin loppuvuotta koh-
den. Sahapuuta ostetaan ja 
sitä tarvitaan tasaisesti ym-
päri vuoden. Aina on puu-
kaupan aika!  

Jani Jaakkola 
metsäjohtaja 
Pölkky Metsä Oy  
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Puunkorjuu

MOTTI 
-MetsäSanoma tutkii

Kiimingin metsähoitoyhdistyksen korjuupalvelu avohakkasi yli satavuoti-
aan kuivahkon kankaan mäntyvaltaisen kohteen Kiimingissä. Kohteen koko 
eli pinta-ala oli muutama hehtaari kolmessa eri kohtaa. Ainespuun koko-
naispoistuma oli n. 585 m3 ja poistettavan rungon keskijäreys 286 litraan 
poistettavien ainespuurunkojen keskiarvona laskettuna. Keskiajomatka oli 
260metriä.

Kohteelle ei ollut kelvollista kaukokuljetukseen kelpaavaa tietä, joten piti 
käyttää kaivuria kantojen poistoon ja kankaalle tehtävä kulku-ura sekä kään-
töpaikka.   Kohde oli verrattain vaativa puuttuvien tieyhteyksien vuoksi. Lä-
himmälle tielle oli 0,9 km matka.  Puu ajetaan kun tie hieman jäätyy pinnalta.  
Sahatukin osuus oli 66 % havupuun määrästä. Mänty- ja kuusiparrun osuus 
oli n. 17 %. Kuitupuun osuudeksi jäi 17 %.

Mäntytukki +19 cm    195,3 m3  53,80€ 
Mäntytukki alle 19 cm 171,2 m3 49,30€
havuparru 10-15 cm 88,0 m3  27,00€
Kuusitukki +19 cm 10,6 m3  50,40€
Kuusitukki +19 cm 11,1 m3  45,90€
Havukuitu 99,1 m3  19,50€

Alueelta kerättiin myös kuusivoittoista oksamassaa n. 66 m3 maanmuok-
kausta ajatellen parantaen sen loppu tulemaa. Osamassasta myyjälle mak-
settiin kantorahaa 2,50 € kiintokuutiolta. Myyjäosapuoli oli tyytyväinen 
saamaan energiapuun hintaan ja sen keruuseen ennen kaikkea siksi, koska 
muokkausjälki on parempi.

Esimerkkileimikko 2.

Metsähoitoyhdistyksen  
korjuupalvelu suorittaa
Metsähoitoyhdistys 
Kiimingin korjuu-
palvelu tekee myös 
korkealuokkaisia 
infra-hankkeita. Siis 
tekee eri organisaati-
oille esimerkiksi kau-
pungille tai maan-
rakennusyhtiöille. 
Tällä kertaa teimme 
puuston poistoja alu-
eemme merkittäville 
maanrakennusalan 
organisaatiolle.

Seppo Tikkala
MetsäSanoma

Kesäkuussa 2020 saim-
me soiton eräältä maanra-
kennusalan organisaatiolta. 
Kyseessä oli vanhan louhos-
alueen maisemointiin liitty-
vä puuston poisto. Hanke 
toteutettiin marraskuus-
sa 2020 ja saimme pidettyä 
koneet töissä. Vaikka sää-
olosuhteet, ovat olleet to-
della kosteat. Aluksi piti 
avata vain muutama heh-
taari tarpeellisia paikkoja, 

Erikoiset toimeksiannot
Kun seuraan eri metsäyhtiöiden hienoa 
sanasälinää tulevaisuudesta ja sitä millä 
konseptilla kukin toimii, niin kirjoitanpa 
nyt metsänhoitoyhdistyksen omasta toi-
mintamallista näin.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Kuluvan toimintavuoden 
liiketoimintastrategiaa 
hiova metsänhoitoyh-
distys OULU-KIIMINKI 
ry. listaa kärkihankkeik-
si ydinliiketoimintoihinsa 
räätälöityjä puunkorjuu- 
ja perusparannuskohtei-
ta. Yhteiskunnallisesti ja 
yrityskohtaisesti tärkei-
den infraprojektien kon-
sultointi ja urakointi 
yhdessä pitkäaikaisten 
aliurakoitsijakumppanei-

den kanssa toteutamme 
vaativammatkin haasteet. 
Selvitämme maanomista-
jayhteydet, omistajuudet, 
asiakkaan ja sidosryh-
mäläisen verotiedot, in-
tegroidun puunkorjuun, 
myynnin, varastoinnin ja 
mahdollisen logistiikan 
ainespuulle. Myös trans-
formaatiotekijät huomioi-
daan toteutuksessa.

Näin hienosti tämän 
toimeksiannon voisi kir-
joittaa, ja menee toisesta 
korvasta sisään ja toises-
ta ulos.

Iin Metsätyön hakkuukone infraprojektin äärellä.

mutta loppuen lopuksi koko 
alue piti käydä läpi. Saimme 
korjattua runsaasti energia-
puuta kohteelta. Yleensä käy 
niin kun tekee yhden pai-
kan niin samalla organisaa-
tiolle saa tehdä toistenkin. 
Näin kävi myös nyt. Edelli-
nen valmistuttua käsky kävi 
seuraavaan jne. Nyt on me-
nossa jo 3. hanke. Sateiden 
edelleen jatkuessa kovat pai-
kat on todella kiven alla tai 

kiven päällä kirjaimellisesti.
Vanhat louhosalueet ja 

hiekanottopaikat ovat mie-
lenkiintoisia työkohtei-
ta, mutta omat vaikeutensa 
niissäkin on. Yleensä siel-
lä on vanhoja jyrkkäreunai-
sia maakasoja tai jyrkänteitä. 
Joissa koneenkuljettaja jou-
tuu punnitsemaan miten, 
puut saa poistettua korjuu-
teknillisesti tai työturval-
lisuutta noudattaen. Joka 

lämpäreeltä puun poisto ei 
aina onnistu. Olisi ollut mie-
lenkiintoista nähdä jos se 
surullisen kuuluisa hämä-
häkki- moto tekisi tämmöi-
siä alueita. Mutta sen moton 
voi nähdä vain enää metsä-
museo Lustossa.

Meidän täytyy valitet-
tavasti tyytyä omaan ka-
lustoomme ja tehdä vain 
ensiluokkaista työnjälkeä 
Mhy:n korjuupalvelulla.

Kyseessähän on tietysti soramontun 
maisemointiin suuntaava laajennushakkuu  

metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelua  
käyttäen. Ja näitähän riittää. 
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Puunkorjuu

Ammattitaidon kehittämistä ja 
ylläpitoa koulutuksella
Metsänomistajat tuottavat puuta Suomen metsätalouden tarpeisiin 
aina omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan. Valtaosalle yksityisis-
tä metsäomistajista kuitenkin metsästä saatavat taloudelliset tulot 
ovat tärkeitä ja niitä pyritään luonnollisesti maksimoimaan panos-
tamalla hyvään metsänhoitoon ja lisäämään näin metsien hakkuu-
mahdollisuuksia.

Henri Turtinen
MetsäSanoma

Metsänomistajan tilipus-
si tehdään kuitenkin aina 
hakkuun yhteydessä. Tilin 
suuruuteen vaikuttavat tie-
tenkin puusta maksettavat 
puutavaralajien yksikköhin-
nat, mutta ennenkaikkea se, 
kuinka tarkasti arvokkaam-
pi sahapuuksi kelpaava 
puutavara metsästä saadaan 
talteen. Metsässä toimivat 
korjuuammattilaiset, moto- 
ja ajokonekuskit, ovat met-
sänomistajan omaisuuden 
vartijoina joka päivä ja hei-
dän tekemiensä tuhansi-
en päätöksien perusteella 
hakkuukertymä jakautuu 
eri puutavaralajeihin: tuk-
keihin, pikkutukkeihin, 
parruihin, kuitupuuhun, 
energiajakeisiin tai johonkin 
erikoispuutavaralajiin.

Pohjois-Suomessa toi-
miville metsänhoitoyhdis-
tyksien toimihenkilöille ja 
korjuupalveluyrittäjille Poh-

jois-Suomen Metsämark-
kinat OY järjesti kuluneen 
syksyn aikana koulutustilai-
suuksia korjuun laatutekijöi-
den ja puuston apteerauksen 
eli katkonnan tiimoilta. Iis-
sä koulutus järjestettiin lo-
kakuussa ja sinne osallistui 
toimihenkilöitä ja yrittäjiä 
Iin ja Yli-Iin metsänhoitoyh-
distyksistä.

Koulutuspäivä alkoi run-
saalla ja maittavalla aamiai-
sella Haukiputaalla hotelli 
Samanttassa, jossa aamupäi-
vä kului kouluttajana toi-
mineen rovaniemeläisen 
metsänhoitajan Sami Oi-
naan johdolla. Hän esitteli 
yleisiä korjuun laatuun vai-
kuttavia asioita: puus-
to- ja maastovaurioita, 
poistettavien puiden valin-
taa, harvennusvoimakkuutta, 
varastopaikkojen vaatimuk-
sia ja katkontaan liittyviä 
asioita. Aamupäivän parasta 
antia olivat selkeät esimerk-
kilaskelmat toteutuneen tuk-
kiprosentin vaikutuksesta 

kantorahatulon suuruuteen.
Aamupäivän luennon 

jälkeen käytiin tutustu-
massa Vuokila Wood Oy:n 
Kellossa sijaitsevaan saha-
laitokseen. Koronarajoitus-
ten takia varsinaista sahan 
esittelykierrosta ei nyt näh-
ty, mutta tukin vastaanot-
tokentällä toimitusjohtaja 
Mikko Salmela kertoi tu-
kin laaduttamisesta sahan 
näkökulmasta. Tukin kat-
konnassa pitää ottaa luon-
nollisesti huomioon myös 
loppukäyttäjän tarpeet.

Iltapäiväksi päästiin met-
sämiesten luontaiseen elin-
ympäristöön eli maastoon 
käynnissä olevalle työmaal-
le. Kouluttaja Sami Oinas 
ahtautui metsäkoneeseen 
kuljettajan kanssa ja siellä 
käytiin kädestä pitäen läpi 
tukin katkontaa. Hakkuu-
koneen mittalaitteiden tuot-
tamaa informaatiotulvaa 
käsiteltiin ja rungon katkais-
ukohdat päätettiin koneen 
tuottaman datan ja konekus-

kin näkemien laatuvikojen 
mukaisesti. Puutavarala-
jit puitiin kentälle selkeästi 
pölkyittäin erilleen, joita sit-
ten pyöriteltiin ja tarkastel-
tiin koko joukon voimin ja 
arvioitiin katkonnan onnis-
tumista.

Erityisesti keskuste-
lua herätti tyvilumppien ja 
välilumppien tekeminen 
puussa olevien laatuviko-
jen kuten korojen ja mutki-
en takia. Järeästä puusta on 

metsänomistajan kannalta 
edullisempi katkaista tyvi-
mutkaisesta rungosta tyvi-
lumppi metsään kuin tehdä 
tyveltä minimimittainen 
kuitupuupölkky. Myös vä-
lilumppien teko on järkevää, 
tukkiosa saadaan välilum-
pin avulla paremmin hyö-
dynnettyä.

Valtaosa koulutuspäivä-
nä läpikäydyistä asioista oli 
toki kaikille konekuskeille 
ennestään tuttua asiaa. Kaik-

ki pitivät kuitenkin koulu-
tusta hyvänä ja totesivat, 
ettei katkontaan liittyviä asi-
oita voi pitää itsestäänsel-
vyytenä vaan ajoittain on 
hyvä palautella mieliin ja 
muistiin tukinteon kiemu-
roita. Myös toimihenkilöille 
koulutus oli antoisa, aptee-
rauksen valvonta on tärkeä 
osa toimihenkilöiden työtä 
valtakirjakaupoissa ja kor-
juupalvelun työnjohdossa.

Kouluttaja Sami Oinas havainnollistaa kuulijoille tyvi-
lumpin merkitystä.Iin ja Yli-Iin korjuuyrittäjiä koulutuspäivän työkohteella perehtymässä tukin katkontaan.

Erilleen puidut tukkipölkyt kävivät läpi osallistujajoukon tarkan syynin.
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Metsänomistajat Ii

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Alkusyksystä Iin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelulla toteu-
tettiin ensiharvennus 26-vuotiaaseen tuoreen kankaan viljelymän-
nikköön Pohjois-Iissä. Hakkuukohteen pinta-ala oli 4,1 hehtaaria ja 
taimikonhoito kohteella oli tehty ajallaan kymmenkunta vuotta sit-
ten. Kohteella keskimääräinen lähikuljetusmatka venyi 450 metriin 
haastavahkon sijainnin takia.

Poistuman keskijäreys oli 57 litraa ja kertymä 58m3 hehtaaria koh-
den. Hakkuussa kertyi kuitupuuta ja parrua.

Kertymät ja hinnat:
Ptl  m3 €/m3

Mäntyparru 31,2 18,5
Mäntykuitu 194,2 12,5
Koivukuitu 12,6 12,5

Motti Ii

Petri Kuokkanen
MetsäSanoma

Hannu toimii omien sa-
nojensa mukaan lasten-
sa Sanna ja Ilkka Paason 
”edustajana” heidän metsä-
asioissaan, johon kyseinen 
vanhan pellon harvennus 
kuuluu.

Veijolantörmältä Iis-
tä alkujaan lähtöisin olevan 
Hannun kiinnostus met-
sään kumpuaa lapsuudesta, 
kun on saanut viettää nuo-
ruuden maaseudulla. Koko 
ikänsä, lukuun ottamatta 

Kohteelta on kaivettu esiin se mikä pitääkin, 
erittäin onnistunut ensiharvennus”, toteaa 
harvennusjäljestä tyytyväinen Hannu Kurvi-
nen. Hannu antaa myös vuolaat kehut moto- 
ja ajokonekuskille ammattimaisesta toimin-
nasta.

Hieskoivikko kuntoon ensiharvennuksella

Hannu Kurvinen ihastelee vasta harvennettua koivik-
koa.

Ensiharvennusten erikoismies motokuski Joona Turtinen. Kuvassa jo seuraavalla leimikolla työn touhussa.

Koivikon hakkuukertymä lämmittää iiläisiä kaukoläm-
mön asiakkaita kuivuttuaan ensin pinossa kesän yli.

Harvennettu metsä on ilo silmälle ja kasvatettavat 
puut nauttivat vapautuneesta kasvutilasta.

Oulussa vietettyjä opiske-
luvuosia Iissä asunut Han-
nu sanoo pitävänsä luonnon 
lähellä asumisesta, koska 
luonnonhelmaan pääsemi-
nen onnistuu vaivattomasti 
takapihan kautta. Metsää ja 
metsänhoitoa hän pitääkin 
tärkeänä oman kunnon yl-
läpitämiseksi. Lastensa met-
sien lisäksi Hannu touhuaa 
aika ajoin myös omassa met-
sässään, jota hän omistaa jo-
kusen hehtaarin.

Hannu kertoo hänen 
aktiivisiin harrastuksiin 
kuuluvan metsästyksen, 

mökkeilyn, luonnossa liik-
kumisen ja musiikin kuunte-
lun. Intohimoisena musiikin 
kuuntelijana Hannun korva-
lappustereoista ulkoillessa 
kajahtelee yleensä rockvi-
vahteista musiikkia, kuten J. 
Karjalainen tai Sir Elwoodin 
hiljaiset värit. Alkusyksys-
tä eläkkeelle leipätyöstään 
siirtynyt Hannu kertoo elä-
kepäivien täyttyvän pienistä 
puuhasteluista aina korjaus-
rakentamisesta suunnitteil-
la oleviin metsänhoitotöihin. 
Allekirjoittanut on sattumal-
ta yllättänyt Hannun kerran 
moottorisahan varresta sekä 
kerran lastensa metsiä kat-
selmoidessa, joten aktiviteet-
teihin on uskominen.

80-luvulla Paason Uuno, 
Sannan ja Ilkan isoisä viljeli 
tällä kyseisellä pellolla vielä 
kauraa. Sittemmin tälle koh-
teelle on luontojaan syntynyt 
hieskoivikko, joka on tuo-
reeltaan metsäkoneellisen 
ensiharvennuksen myötä 
saanut uudet kasvot. Hies-
koivikkoa ei ole aiemmin 
juurikaan hoidettu, lukuun-

ottamatta pientä aluetta ai-
van tien vieressä, jossa 
puusto on selvästi järeäm-
pää. ”Koko alue oli tarkoitus 
raivata, mutta joku sen kes-
keytti. Enkä yhtään muista 
mikä. Sittemmin hieskoivik-
koon ei ole koskettu”, hy-
väntuulinen Hannu toteaa 
naureskellen noin 12 vuot-
ta sitten tapahtunutta asi-
aa. Ennen ensiharvennusta 
kohde oli todella tiheän riu-
kumaisen hieskoivun sekä 
osaksi pajukon peittämä.

Sattumaa vai ei, niin heti 
korjuun päätyttyä kohteelle 
ryntäsi sankoin joukoin po-
rukkaa, joko mönkijällä tai 
traktorilla. Liekkö sana le-
vinnyt Raasakan seudulla 
kulovalkean tavoin. Ihasteli-
joiden joukkoon oli eksynyt 
myös seudun metsät läpiko-
toisin tunteva herrasmies, 
jolta lopullinen hyväksyntä 
korjuun päättymiselle saa-
tiin. Hannu lupaa lopuksi 
pitävänsä pajukkoa aisoissa 
raivaussahalla, jotta maise-
ma ja metsänhoidollinen tila 
pysyvät jatkossa kunnossa.

Ensiharvennus on toteu-
tettu Iin Metsänhoitoyh-
distyksen korjuupalvelun 
voimin, urakoitsijana Turti-

Set Oy Jakkukylästä. Koh-
teelta kerättiin karsitun 
rangan lisäksi myös hak-
kuutähteet.
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Metsänhoito

Metsänomistuksen voi purkaa eri tavalla

Kuinka purkaa kuolinpesä?
Noin 40 000 suomalaista kuolinpesää omis-
taa vähintään 2 hehtaaria metsämaata. Kuo-
linpesiä ei ole pakko purkaa. Niiden suurin 
ongelma on päätöksenteko. Kaikki keskeiset 
toimenpiteet myös metsässä vaativat osak-
kailta täyden yksimielisyyden. Purkamiseen 
on eri tapoja tilanteesta riippuen.

Kuolinpesän metsäomistuksen purkaminen 
1. myynti vapailla markkinoilla 
2. liittäminen yhteismetsään 
3. muuttaminen verotusyhtymäksi 
4. jako osakkaiden kesken 

Kuolinpesät omistavat yksityismetsien pinta-alasta noin 9 
prosenttia eli 1,2 miljoonaa hehtaaria. Omistusosuus vaihte-
lee maakunnittain 6 -11 %. Viime vuosina se on vähentynyt 
tehostuneen neuvonnan ja sukupolvenvaihdoskoulutuksen 
ansiosta.

Vanhimmat Suomen kuolinpesät ovat syntyneet 1800-lu-
vulla ja niissä saattaa olla jopa satoja osakkaita ympäri maa-
ilman. Tällaiset ja paljon tuoreemmatkin kuolinpesät ovat 
täysin halvaantuneita. 

Metsää omistavat kuolinpesät kannattaa lähes aina pur-
kaa kohtuuajassa eli viimeistään silloin, kun kuolinpesän en-
simmäisen polven osakkaat ovat vielä täysissä ruumiin ja 
sielun voimissa. 

Verotus kohtelee kaltoin
Kuolinpesämuotoisessa metsänomistuksessa on monia tu-
loverotukseen tai metsätilan omistajanvaihdoksiin liittyviä 
verotuksellisia haittoja yksinomistukseen tai yhtymämuo-
toiseen omistukseen verrattuna. 

Kuolinpesien vuotuiset metsätalouden tappiot eivät vä-
lity osakkaille verotuksessa. Jos kuolinpesän metsätalous 
on tappiollista yli 10 vuotta, saattavat tappiot mennä täysin 
hukkaan.

Itsenäisenä verovelvollisena kuolinpesässä pääomatu-
lojen korkeamman 34 %:n verokannan raja, 30 000 euroa, 
ylittyy helpommin kuin yhtymämuotoisessa omistuksessa, 
jossa jokaisella osakkaalla on oma henkilökohtainen 30 000 
euron rajansa.

Purkamiseen eri tapoja 
Kuolinpesän purkamisessa on monta eri tapaa. Niitä on vai-
kea panna paremmuusjärjestykseen. Jokaisen kuolinpesän 
kannattaa ratkaista purkutapa omista tavoitteistaan lähtien.

1. Myynti vapailla markkinoilla
Ellei kukaan kuolinpesän osakkaista ole kiinnostunut met-
sänomistuksesta, osakkaiden kannattaa myydä metsäomai-
suus vapailla markkinoilla. Rahaa on paljon helpompi jakaa 
kuin metsää. Metsätiloilla on pitkään ollut kova kysyntä ja 
kauppahinnat ovat olleet korkeita.

Vapailla markkinoilla myytyjen tilojen luovutusvoitois-
ta joutuu maksamaan 30-34 prosentin luovutusvoittoveron. 
Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä metsätilan myynti-
hinnasta perukirjan mukainen metsän perintöveroarvo sekä 
metsätilan myynnin kulut. 

Yli 10 vuotta vanhat kuolinpesät voivat vaihtoehtoisesti 
vähentää metsätilan myyntihinnasta 40 prosentin hankinta-
meno-olettaman, mutta eivät metsätilan myynnin kuluja.

Jos kuolinpesä on melko uusi eli syntynyt v. 2015-2020, 
ja metsät myydään vuoden 2020 loppuun mennessä, voivat 
kuolinpesän osakkaat oikaista perintöverotusta verottajalle 
ja välttyä kokonaan luovutusvoittoverosta. Varsinkin lähisu-
kulaisten muodostamissa kuolinpesissä oikaisu kannattaa, 
koska maksettava luovutusvoittovero (30-34%) on huomat-
tavasti korkeampi kuin lähisukulaisen perintövero (0-19 %).

2. Liittäminen yhteismetsään 
Jos kuolinpesän metsien hoitaminen koetaan hankalaksi 
osakkaiden iän, aikapulan, pitkien etäisyyksien tai muiden 
syiden takia, voidaan metsä liittää johonkin alueelliseen yh-
teismetsään. Yhteismetsämuotoinen metsänomistus on help-
poa, koska hoitokunta huolehtii asioista ja yhteismetsä jakaa 
osakkailleen verovapaata ylijäämää. Yhteismetsään liittymi-
nen tapahtuu Maanmittauslaitoksen tekemällä maksutto-
malla maanmittaustoimituksella eikä liittymisestä aiheudu 
veroseuraamuksia.

Jos kuolinpesä omistaa metsää satoja hehtaareita, voidaan 
muodostaa perheen tai suvun oma yhteismetsä. Tällöin yh-
teismetsälle pitää löytää aktiivinen toimitsija, joka huolehtii 
yhteismetsän kaikista metsäasioista.

3. Kuolinpesästä verotusyhtymäksi
Kuolinpesä voidaan muuttaa samojen osakkaiden verotus-

yhtymäksi allekirjoittamalla perinnönjakosopimus eli pa-
peri, jolla kuolinpesä jaetaan määräosiin. Näin kuolinpesän 
osakkaat jatkavat omistusta verotusyhtymänä.

Heti perinnönjakosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
osakkaat voivat tehdä kauppoja osuuksista keskenään. Näis-
tä kaupoista syntyy jäljelle jääville omistajille täysi metsä-
vähennysoikeus, ja myyvät osakkaat saavat myyntihinnan 
puhtaana käteen ilman luovutusvoittoveroa, jos kauppa teh-
dään lähisukulaisten kesken ja edellisestä kaupasta on kulu-
nut yli 10 vuotta. Lähisukulaisia ovat lapset, lapsenlapset ja 
sisarukset puolisoineen.

4. Kuolinpesän jako osakkaille
Kuolinpesän metsät voidaan jakaa osakkaille siten, että ku-
kin osakas saa oman metsän. Tämä ei ole kovin järkevää, kos-
ka metsät pirstoutuvat, eikä metsätalouden harjoittaminen 
pienillä palstoilla ole taloudellista. Näissä jaoissa kannattaa 
pyrkiä ns. sopujakoon, jossa joku ulkopuolinen, vaikka met-
säammattilainen, tekee jakoesityksen, ja palstat arvotaan tai 
sovitaan osakkaiden kesken.

Jos kuolinpesässä on useita eri omaisuuslajeja, kuten met-
sää, peltoa, asuntoja, rahaa, pörssiosakkeita jne., voidaan 
jako tehdä siten, että kukin osakas saa haluamaansa omai-
suuslajia ja mahdollinen tasoitustarve voidaan hoitaa joko 
pesän tai osakkaiden omilla rahoilla.

Jos riitaisassa kuolinpesässä ei päästä sopujakoon ja joku 
osakas hakee pesänselvitystä käräjäoikeudesta, kuluu paljon 
aikaa ja rahaa - isommilla pinta-aloilla kymmeniä tuhansia 
euroja. Tämäkin on parempi vaihtoehto kuin satojen tuhan-
sien arvoinen täysin halvaantunut kuolinpesä, josta yksi-
kään osakas ei saa mitään hyötyä.

Antti Pajula 
metsätilarakenteen johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus  
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Motonet ja Stark mukaan MTK- ja  
mhy-jäsenetuihin
MTK Hankinnat neuvottelee valtakunnallisia 
etuja MTK- ja mhy-jäsenille. 1.9.2020 alkaen jä-
senet saavat etuja myös Motonetilta ja Starkilta. 
Neuvoteltuja jäsenetuja on nyt yhteensä 21 yh-
teistyökumppanilta. Nykyisten etujen lisäksi yh-
teistyökumppaneilta on syksyn aikana tulossa 
myös kampanjatarjouksia tilinavauksen tehneille 
jäsenille. Kannattaa siis tehdä tilinavaukset pikai-
sesti. Tutustu tarkemmin: mtkhankinnat.fi.

Motonet PRO
Motonet PRO-asiakkaana voit asioida tavaratalos-
sa tai tehdä tilauksesi etukäteen noudettavaksi 
joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kerrytät myös 
hankinnoistasi vuosihyvitystä tuplana, jo ensim-
mäisestä eurosta alkaen. Avaa yritystili nettisivuilla 
mtkhankinnat.fi/motonet

Stark Suomi Oy
Alennus hyllynreunahinnoista 10 % varasto-os-
toista, ei koske kampanjatuotteita. Avaa Starkin 
yitys- tai käteismaksutili Starkin myymälässä. En-
simmäisestä yli 100 euron verkkokauppaostokses-
ta saat 20 euron alennuksen.

Ahlsell 
Huomattava jopa 70 %:n alennus Ahlsellin koko 
valikoimasta. Valikoimaan kuuluu LVI-, sähkö-, ra-
kennus-, työkalu-, kone- ja kylmätoimialan tuottei-
ta ja palveluita sekä suojavarusteita ja työvaatteita. 
Alennus vaihtelee tuotteittain.

AJ Tuotteet  
18 %:n alennus tuhansien tuotteiden valikoimas-
ta, johon kuuluu työvälineet ja kalusteita kaikkiin 
työtiloihisi kuten varastoon, toimistoon, pukuhuo-
neeseen ja työpajaan. Jäsenetu vain yrittäjäjäsenil-
le.

Clas Ohlson   
10 %:n alennus laajasta valikoimasta tuoteryhmis-
sä pienrauta, sähkö, elektroniikka, koti ja vapaa-ai-
ka, sekä varaosat ja tarvikkeet. Jäsenetu edellyttää 
Club Clas -jäsenyyttä.

Cramo
Alennusta koneiden vuokrauksesta. Esitä jäsen-
korttisi vuokrauksen yhteydessä. Alennetut jäsen-
hinnat perustuvat jäsenten vuokrausten määrään. 
Mitä enemmän jäsenet vuokraavat sitä paremmat 
hinnat ovat.

Euromaster    
Alennusta autojen sekä maatalous- ja metsäkonei-
den sekä muiden ajoneuvojen renkaista ja vanteis-
ta. Lisäksi saat alennusta renkaiden varastoinnista, 
asennuksesta, pesusta ja tasapainotuksesta. Jäsen-
alennukset lasketaan kulloinkin voimassa olevasta 
tavarantoimittajan hinnastosta ja huoltotyöhin-
nastosta. Tutustu myös syksyn kampanjoihin!

Isku 
Saat 20 % alennuksen listahinnoista. Jo alennetuis-
ta tai kampanjahinnoista saat 5 % alennuksen. Esi-
tä jäsenkorttisi oston yhteydessä kassalla.

Onninen    
Jopa 60 %:n alennus koko laajasta tarjonnasta yri-

tysasiakkaille. Valikoimasta löytyy kaikki tarpeel-
liset LVI-, sähkö-, kylmä-, energia-, teollisuus- ja 
infra-alan tuotteet. Lisäksi valikoima kattaa asen-
nustöissä tarpeelliset työkalut, työvaatteet ja muut 
suojaimet. Yritystilin avaaminen edellyttää aina y-
tunnusta. Avaa tili pikaisesti, syksyllä tulossa syk-
syllä kampanja tilin avanneille!

Ramirent 
Alennusta koneiden vuokrauksesta. Alennus vaih-
telee tuotteittain. Esitä jäsenkorttisi vuokrauksen 
yhteydessä.

Vianor   
10 % alennus kaikista renkaista maatalous-, met-
sä- ja maansiirtokoneisiin sekä henkilöautoihin, 
rengashotellista, renkaiden korjauksesta ja tasa-
painotuksesta.

Henkilö- ja pakettiautoedut 
Autoeduissa jäsen voi saada alennuksen, bonuk-
sen tai molemmat seuraavilta automerkeiltä: Nis-
san, Isuzu, Dacia, Kia, Suzuki, Renault, Toyota, 
Mitsubishi, Fiat ja Jeep. Edut vaihtelevat automer-
keittäin.

Näytä MTK- tai mhy-jäsenkorttisi auton jälleen-
myyjälle ja pyydä tarjousta MTK Hankintojen sopi-
mushinnalla. Alennus lasketaan aina uuden auton 
ostohinnasta. Bonusta haetaan kolmen kuukau-
den kuluessa uuden auton ostopäivästä osoittees-
ta: mtkhankinnat.fi/autobonus. Bonuksen maksaa 
auton maahantuoja. Toyotalta saa ns. hankinta-
edun, jonka voit käyttää Toyota-jälleenmyyjän 
tuotteisiin ja/tai palveluihin. 

Vakuutus-, neuvonta- ja lakipalvelut
MTK:n vakuutus-, neuvonta- ja lakipalvelut löyty-
vät MTK:n nettisivuilta mtk.fi/jasenpalvelut.  
Käytössäsi ovat Suomen parhaimmat lakiasian-
tuntijat maa- ja metsätalouden aloilla. Lakimiehet 
antavat monipuolista jäsenten yritystoimintaan 
liittyvää opastusta ja neuvontaa. 

LähiTapiola myöntää MTK-yhdistysten ja mhy:n 
jäsenille tuntuvia etuja omaisuusvakuutuksista. 
Lisäksi LähiTapiola tarjoaa mielenkiintoisia sijoi-
tusvaihtoehtoja, jotta esim. metsä voi jatkaa kas-
vuaan myös päätehakkuun jälkeen.

Näin saat jäsenedut käyttöösi
•	 Huolehdi,	 että	 jäsentietosi	 ovat	 ajan	 tasalla.	

Maksamalla jäsenmaksusi ovat jäsenedutkin 
ulottuvillasi. 

•	 Tilinavauksessa	 tarkistamme	 aina	 jäsentiedot	
ennen kuin pääset eteenpäin.

•	 Esitä	 voimassa	 oleva	 jäsenkorttisi	 vieraillessasi	
jäsenetukumppanin liikkeessä.

Lisätietoja: MTK Hankinnat, info@mtkhankinnat.
fi / Merja Elomaa, puh. 040 661 8699 tai Henrietta 
Dahlman, puh. 040 920 9877.

MHY:n Jäsenedut

Posiolainen metsänomis-
taja oli perustanut yhden 
miehen yhteismetsän. Vä-
hän samaa kuin perustaisi 
yhden miehen kolhoosin 
tai avioliiton yms.. Miten-
kähän se on kun minus-
ta yhteis-sana tarkoittaa 
sitä mitä se on eli mon-
ta. Ymmärrän, että met-
sä on yhteistä ja sieltä 
saa kuka tahansa nou-
taa puuta. Sitähän voisi 
kokeilla. Kerran toimis-
tolla kävi helsinkiläi-
nen metsänomistaja ja 
hän kyseli voisimmeko 
me avustaa häntä perus-
tamaan 30 hehtaarin yh-
teismetsän omistamilleen 
maille. Onneksi metsäkes-
kuksen toimisto oli silloin 
samassa talossa ja saatoin 
johdattaa hänet sinne. 
Metsänhoitoyhdistyksen 
palveluihin ei pidä ot-
taa tuollaisia hupijuttuja. 
Oikeasti nimi pitäisi olla 
veronkiertoyhteismet-
sä, jossa metsänomistaja 
on lukenut jostain yhteis-
metsäprojektin esitteestä 

sen, kuinka hyvä homma 
tämä on. Mutta ei se ole 
hyvä homma. Byrokratia 
lisääntyy. Perikunta pur-
kaa myöhemmin yhteis-
metsän huomatessaan, 
että sen hallinto on han-
kalaa. Valtiovalta puuttuu 
asiaan kun huomaa, että 
verohuojennusta käyte-
tään väärin. Normaali yh-
teismetsä sinänsä on hyvä 
asia. Niitä pitää perustaa 
lisää.

Olisiko mahdollista pe-
rustaa nollan miehen yh-
teismetsä. Olen mukana 
55 osakkaan yhteismet-
sässä, jossa on osakkaita 
joiden osuus liittyy haa-
mutiloihin. Hakkuissa on 
olemassa myös haamu-
uria. Voisko näitä haa-
mujuttuja jotenkin liittää 
haamuyhteismetsään. 
Maanmittauslaitos ei var-
maan löydä laista kohtaa, 
mikä sen kieltäisi. 

Eero Alaraasakka

Yhden miehen 
yhteismetsä

Mielipide

JÄSEN-
ALENNUS

-20%

Kiimingin 
mhy:n jäsen
Keskeisellä paikalla suositulla Iso-Syötteen 
vapaa-ajan keskuksessa MHY SYÖTEKIEPPI 

jäsenistöään varten. Huoneiston välittömässä 
läheisyydessä ladut, rinteet, kelkkareitit, 

ravintolat ja retkeilykohteet.

VALINNANVARAA LÖYTYY.
SOITA JA VARAA AJOISSA!

LISÄTIETOJA: 
Mhy Oulu-Kiiminki.  

Syötteen Keskusvaraamo 
p. 08 823 400
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Tietoa tuulivoimasopimuksista
Vuonna 2013 tuulivoima-
historia alkoi Iissä. Olha-
van alueelle rakennettiin 
Tuuliwatin tuulipuisto, jo-
hon tuli kahdeksan 3 MW:n 
Vestaksen tuulivoimalaa. 
Koska tuulivoima oli uutta 
asiaa metsänomistajille oli 
sopimuksen tekijöillä help-
po työ hoitaa homma kotiin 
ilman suuria vuokrakustan-
nuksia. Koska alueelle oli 
nauhamainen palstaraken-
ne esitti yhtiön sopimusasia-
mies metsänomistajalle, että 
jos allekirjoitat sopimuksen 
niin saat 2000 euroa vuodes-
sa korvausta tuulivoimasta. 
Ellet allekirjoita niin esitäm-
me asian viereisen palstan 
omistajalle. Tokihan silloin 
teki mieli allekirjoittaa eikä 
antaa naapurille tuota rahaa. 
Tuollainen korvaushan on 
mitätön ja noin kehnon so-
pimuksen esittäminen vas-
taa suunnilleen Kuusamon 
koskisodan aikaisia kons-
teja. MTK:lla oli tuolloin jo 
sopimusmallit ja siinä kor-
vaukset olivat moninkertai-
sia ja ne jakaantuivat myös 
välialueiden metsänomis-
tajille. Soitto metsänhoi-
toyhdistykseen olisi tuonut 
joitain satoja tuhansia euro-
ja lisätienestiä. Yhtiö sai so-
pimukset ja tuulipuiston 
rakentaminen alkoi vuonna 
ja 2012 ja myllyt olivat käy-
tössä vuonna 2013. Valtion 
tuki tuulivoimalla tuotetul-
le sähkölle eli syöttötariffi-
tuki oli alussa 105,3 euroa/
MW ja on tänään 83,50 eu-
roa/MW ja sitä maksetaan 
vuoteen 2028 saakka. Ilman 
tukea ei olisi tuulivoimaa 
rakennettu ja tuki vauhditti 
voimaloiden kehitystä suu-
resti. Tuen avulla ensim-
mäiset voimalat ovat erittäin 

Nosturit ovat pohjoismaiden järeimpiä. Niillä joudu-
taan nostamaan 200 metrin korkeuteen 120 tonnin 
taakkoja.

Tässä Enerconin 4,7 megawatin tuulivoimalan naselli eli konehuone, jonka yhte-
ydessä on nykyaikainen suoravetotekniikalla toimiva generaattori. Vaihteistoa ei 
tarvita, mikä parantaa toimintavarmuutta.

Jos uusia alueita kysellään tuulivoiman 
rakentamiseen kannattaa maanomistaji-

en ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen, 
jolloin voidaan yhdessä neuvotella 

sopimusteksti ja ei synny salaisia yksityisiä 
sopimuksia. Tuulivoimalalupien 
läpimeno on epätodennäköistä,

 jos osa metsänomistajista on rajattu pois.

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Tee ilmastoteko, 
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365) 
  kasvatetut kuusen taimet nyt kevään erikoishintaan, pyydä tarjous!”  
“Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha, 
  www.finforelia.fi, 050 349 6058
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kannattavia. Voitte laskea 
helposti tuen määrän vuo-
den ajalta kun tiedetään, että 
voimaloiden hyötysuhde on 
noin 30 %. Helpotan asiaa 
ja lasken summaksi 660 000 
euroa.  Myöhemmin Tuuli-
watti on vapaaehtoisesti ko-
rottanut korvauksia. 

Olhavan tuulipuiston jäl-
keen on rakennettu Nybyn 
tuulipuistoon kahdeksan 
tuulimyllyä. Siellä sopimus-
asiat olivat jo paremmin 
hallinnassa. Sen jälkeen on 
metsähallituksen maille ra-
kennettu huomattava määrä 
tuulimyllyjä.  Iso osa näistä 
rakennelmista näkyvät ne-
lostielle rautatien takaa. 

Sopimuksissa on erilai-
sia käytäntöjä, miten vuok-
ranmaksu jakaantuu. Alussa 
vuokra maksettiin vain voi-
malan paikan omistajal-
le, myöhemmin voimalan 
paikan omistajalle ja 500-
700 metrin säteellä voima-
lasta hehtaarien mukaan 
ja nykyisten uusien sopi-

musten mukaan koko tuu-
lipuiston alueelle pinta-alan 
mukaan. Em. sopimuksis-
sa on kahdenlaista käy-
täntöä. Jos joku ei vuokraa 
palstaansa maksetaan hä-
nen osuutensa vuokranneil-
le eli jos vain puolet vuokraa 
niin heille vuokra kaksin-
kertaistuu. Toisessa mallis-
sa vuoranneille maksetaan 
vain se alkuperäinen korva-
us ja yhtiö säästää vuokraa-
mattomien vuokranmaksun. 
Tuulivoimalan purkurahas-
to on mukana uusimmis-
sa sopimuksissa. Se antaa 
metsänomistajalle turvaa 
voimayhtiön konkurssitilan-
teessa. Myös mahdollisuus 
myydä voimalatontti voi-
mayhtiölle on joissain sopi-
muksissa. 

Täytyy todeta, että suu-
ri osa suunnitelluista tuu-
lipuistoista ei toteudu. 
Yleensä jo alkuvaiheessa 
löytyy jokin este. Jo luvan 
saaneet hankkeet ovat tä-
nään usein lepotilassa joh-

tuen koronan aiheuttamasta 
epävarmuudesta. Kuiten-
kin Suomessa on käynnissä 
myös rakennustöitä useil-
la paikkakunnilla. Alun kol-
men megawatin voimaloista 
on siirrytty jo neljän, viiden 
ja seitsemän megawatin ko-
koluokkiin. Soinin ja Ähtä-
rin rajalla on luvitettavana jo 
kymmenen megawatin lai-
toksia. Tornien korkeudet 
kuitenkin rajoittuvat kol-
meensataan metriin. 

Voidaan kysyä, että 
onko selostus sopimuksis-
ta enää ajankohtainen kun 
sopimukset kattavat jo niin 
suuren osan Iistä. Iin tuu-
livoimastrategiassa on vie-
lä löydetty sopivia paikkoja 
Etelä-Iistä, Jakkukylästä ja 
Kuivaniemen koillisosista. 
Myös Yli-Iissä on mietittä-
vä suhtautuminen tuulivoi-
maan. Suhtautumisessa on 
kaksi lopputulosta: Ei mi-
tään järkeä tai sitten se on 
hyvä tulonlähde. Kiimin-
gin kohdalla voi olla asu-

tus sen verran tiheää, että 
luvan saanti takkuaa. Kiin-
teistöverojen tuloutus Oulun 
kaupungin pohjattomaan 
kassaan ei lisää innostus-
ta. Kiinteistöveron määrä 
on monimutkainen laskutoi-
mitus, mutta karkeasti las-

kettuna se on 40 000 euroa/
vuosi/voimala alkuvaihees-
sa. Se laskee 40:n prosenttiin 
2,5 vuosivauhdilla.

Eero Alaraasakka
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Ostamme puuta  
pysty- ja hankintakaupalla.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

MUUTA PUU 
RAHAKSI

www.vapo.fi

Mikko Koistinen 
Haukipudas, Ii, Yli-Ii, 
Kiiminki, Ylikiiminki  
puh. 040 617 4974  

mikko.koistinen@vapo.fi

Mikko Korhonen 
Hailuoto, Kempele, Muhos, 
Oulu, Oulunsalo, Utajärvi   
puh. 0400 700 857 
mikko.korhonen@vapo.fi

#

Hirsityöt ammattitaidolla

Yli-Ii

Ilpo Tuomela 
040 582 8134

Metsäkoneurakointi  
Puutavarahakkuut ja  

lähikuljetus 
Tonttien jyrsinnät 

Metsä-Tuomela Oy
Kiiminki

Puh. 040 582 8134

Metsätyö
Pa-Ko

Pa-KoSAHA
PARASTA AIKAA 
KAATAA 
PIHAPUUT!

Soita ja kysy!
040 528 9405

• Aitojen leikkuut
• Raivaukset
• Harvennukset

• Sahat • Raivurit
• Trimmerit • Varusteet
• Varaosat
• Huollot

Metsätyö Niemelä Oy
Pahkalantie 84 

91200 YLI-II
puh. 050 447 1765

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

0400 896 621
jouko_s@jippii.fi

PuunkorjuuPalvelut

Metsätyö Siika-aho oy 

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 
Korjaamo Peltolantie 14

tapio.hyry@hotmail.com

KONEPALVELU 
MATTI JUNTUNEN OY
Puh. 040 0178783

Lampitie 7, 90900 KIIMINKI

24 vuotta konellista puunkorjuuta 
Oulun seudun yhdistyksessä.

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

TURTI-SET OY

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

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

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

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

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

SUOMEN PARASTA 
PALVELUA

POHJAN TAIMI  
KASVATTAA, ISTUTTAA   

JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

www.mhy.fi
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Metsään ja PihaMaalle

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Mönkijän ostajalle talviPaketti 
erikoishintaan! lumilevy, tuulisuoja 

ja kahvanlämmittimet asennettuna 
390€ (normaalisti 768€)

tarvittaessa Mönkijät ja 
luMilingot Myös kotiin 

toiMitettuna!
Meiltä Myös Pienkoneiden 

huolto ja korjausPalvelut!
esim. moottori- ja raivaussahat, mönkijät, 

lumilingot, puutarhakoneet, polkupyörät jne.

865€

ST 4262 P WS 210 
KaKSivaiheinen 
lumilinKo
●  moottori STIGA WS 210
● 212 cc / 4,4 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 62cm
● yhdenkäden ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

ST 4262 P WS 210 
KaKSivaiheinen 
lumilinKo
●  moottori STIGA WS 250
● 252 cc / 5,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 62cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1295€

ST 5266 P WS 300  
KaKSivaiheinen  
lumilinKo
●  moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 66cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

1495€

ST 227 
KaKSivaiheinen 
lumilinKo
●  moottori HUSQVARNA
● 254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 68cm
● LED-ajovalot
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1649€

ST 230 
KaKSivaiheinen 
lumilinKo 
●  moottori HUSQVARNA
● 291 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 76cm
● LED-ajovalot
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1799€

hyvitys 
toiMivasta sahasta 

joPa 200€!

mS 194 C-e uuSi 
TehoKKaamPi malli
●  3,6 kg
● 1,4 kW / 1,9 hv
● 31,8 cm3

● ErgoStart

mS 241 C m meTSien 
moniToimiKone
●  4,5 kg
● 2,3 kW / 3,1 hv
● 42,6 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

399€ 599€

mSa 220 C-B huiPPu-
luoKan aKKuSaha 
●  5,4 kg akun kanssa
● 36V / Ah
● työskentelyaika 48 min (AP 

300S akulla)
● mukana AP 300S akku ja AL 300 

pikalaturi
● ketjun pikakiristys

699€

mS 201 Cm  
KevyT voimanPeSä
●  3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hv
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

699€

mS 261 C m  
KuuSiKon Kauhu
●  4,9 kg
● 3,0 kW / 4,1 hv
● 50,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

699€ ErgoStart-kevytkäynnistys 
malli  769€

550 XP marK ii
● Tehokas ammattikone
● 50,1 cc
● 3,0 kW
● paino 5,3 kg

879€

GT TimBer ii- laaTu
●  viiltosuojattu
● kovakärki
● naulaanastumissuoja
● Gore-Tex

199€
erä!

arTiS Tr 
TalviSaaPPaaT 
●  kevyet
● lämpimät
● uusi todella 

pitävä 
pohja

159€
uutuus!

lämPöSaaPaS
● alkuperäinen ruotsalainen
● erittäin lämmin
● vedenpitävä

8450€

Poro Työ-/ 
lämPöhaalari
●  kestävä polyester 

kuorikangas
● erittäin lämmin vuori
● Tuplaeristys kylmyyttä 

ja kosteutta vastaan 
polvissa ja istu-
ma-alueella 

● Pitkät lantioon asti 
ulottuvat kaksisuun-
taiset vetoketjut hel-
pottavat pukemista

● lumilukot

149€

Kayo FuSion 110 
laSTenmönKijä
●  1-sylinteri,  4 tahti
● 107cc
● ilmajäähdytys
● sähkökäynnistys
● puoliautomaattivaihteis-

to pakilla
● hydrauliset levyjarrut 

edessä ja takana
● renkaat 16 x 8-7

1190€
+ toimituskulut 60€

TraPPer 500 T3B 
●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Edulliset vakuutukset
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona
●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
● Vinssi
● Vetokoukku

5590€
+ toimituskulut 300€

Ohjaustehostimella varustettu 
malli 6390€ + toimituskulut 300€

liikkeeMMe avoinna: 
ma-pe 9-17

joulun aukioloajat: 
La 19.12. klo 9.00-13.00 

Su 20.12. klo 11.00-13.00 
Jouluaattona suljettu.
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Metsänhoitoyhdistys 
on olemassa met-
sänomistajaa varten. 
Laadukkaat met-
säpalvelut, vahva 
edunvalvonta, osaa-
vat toimihenkilöt, 
metsurit ja urakoitsi-
jat takaavat sen, että 
metsänhoitoyhdistys 
on metsänomista-
jan paras kumppani 
metsäasioissa – nyt 
ja tulevaisuudessa.

Puukaupan edunvalvoja
Puumarkkinoiden tuntemus 
on onnistuneen puukaupan 
avain. Metsänhoitoyhdistys 
tuntee puukaupan ja on met-
sänomistajan ehdoilla toi-
miva luotettava kumppani 
puukaupan kaikissa vaiheis-
sa. Yhdistyksen rautainen 
asiantuntemus varmistaa, 
että myyjä saa puukaupas-
taan tuottoisimman sadon.

Metsänhoitoyhdistys laa-
tii metsänomistajan ja met-
sän tarpeet huomioivan 
puun myyntisuunnitelman, 
jossa selvitetään hakkuu-
kohteet hakkuutavoittain, 
puutavaran määrä ja arvio 
puuerän hinnasta. Yhdistys 
huolehtii myös uudistamis-
suunnitelman laadinnasta, 
mahdollisen valtion rahoi-
tustuen hakemisesta, met-
sänkäyttöilmoituksesta sekä 
muista asiakirjoista.

Valtakirjalla metsän-
omistaja voi valtuuttaa 
metsänhoitoyhdistyksen 

tajan ehdoilla toimien hyvän 
tuloksen.

Metsänhoidon  
ammattilainen
Hyvin hoidettu metsä tuot-
taa arvokkaan sadon. Met-
sän uudistamiseen liittyvillä 
töillä varmistuu metsäomai-
suuden arvon säilyminen. 
Metsänhoitoyhdistys toimit-
taa metsänomistajille metsän-
viljelyssä tarvittavat taimet, 
siemenet ja työvälineet sekä 
opastaa ja avustaa itse vilje-
lytyössä. Viljelyä edeltävään 
maanmuokkaukseen ja itse 
metsänviljelyyn yhdistyksen 
palveluksessa on osaava ja 
ammattitaitoinen urakoitsi-
ja- ja metsurikunta, jonka jäl-
keen voi luottaa. 

Taimikoiden ja nuorten 
metsien oikea-aikainen hoi-
to varmistaa metsän kehi-
tyksen ja tulevan metsätilin. 
Metsänhoitoyhdistys hakee 
metsänomistajan puolesta 
saatavissa olevat rahoitus-

Markkinointia hoitava metsäasijantuntija Tero Linnainmaa opastaa Iin Metsätyön konekuskia Robert Taavoa.

Metsänomistajan asialla 
– joka päivä!

  Turvallinen 
kumppani ei jätä yksin 

vaikeissakaan tilanteissa.”

Metsänhoitoyhdistyksien valtuustovaalitulokset

huolehtimaan myytävän 
puuerän markkinoinnista, 
tarjousten laskennasta ja ver-
tailusta sekä puun korjuun, 
runkojen katkonnan ja puu-
tavaran mittauksen valvon-
nasta. Myös puunkorjuun 
toimeksiantona kertyvät 
puuerät  markkinoidaan 
valtakirjoin eri käyttöpis-
teisiin markkinahinnat ja 
ehdot huomioonottaen. Met-
sänhoitoyhdistys varmis-
taa näillä toimenpiteillä, että 
metsänomistajan oikeustur-
va ja edut tulevat kaikilta 
osin turvattua.

Kaikki puukaupan vaih-
toehdot ovat metsän-
hoitoyhdistyksen kautta 
metsänomistajan käden ulot-
tuvilla. Pystykaupan vaihto-
ehtona saattaa olla järkevää 
turvautua yhdistyksen jär-
jestämään laadukkaaseen 
korjuupalveluun. Laaduk-
kaaseen jälkeen sitoutuneet, 
ympäristöystävälliset hak-
kuukoneketjut ja osaavat 
tekijät takaavat metsänomis-

tuet, opastaa omatoimisen 
työn tekemisessä ja järjestää 
tarvittaessa yrittäjämetsurei-
ta tai sopivia koneita hoito-
työn toteuttamiseen. 

Energiapuun korjuu ja 
käyttö on nopeasti lisäänty-
mässä. Metsänhoitoyhdis-
tys auttaa metsänomistajaa 
kaikissa energiapuuhun liit-
tyvissä asioissa. Metsänhoi-
dossa ja hakkuissa kertyvä 
energiapuu voidaan kerätä 
talteen joko metsänomista-
jan omana työnä tai tarvit-
taessa markkinatilanteen 
mukaan metsänhoitoyhdis-
tyksen toimesta. Energia-
puun kauppatilanteesta eri 
ostajien kesken tiedotamme 
niin hinta kuin ostohaluk-
kuudesta energiapuukaup-
paan. 

Metsänlannoitus on yli-
voimaisesti tuottoisin met-
sänhoidon työmuoto, jonka 
avulla saadaan  kohteesta 
riippuen 15-20 prosentin 
tuotto lannoitukseen si-
joitetulle rahalle. Parhaita 

lannoituskohteita ovat havu-
puuvaltaiset kangasmetsät. 
Suometsien ravinnetalou-
den hoitoon metsänhoitoyh-
distyksellä on erinomainen 
asiantuntemus, joka perus-
tuu tiiviiseen yhteistyöhön 
Metsäntutkimuslaitoksen 
kanssa. 

Suometsien hoitoon 
kuuluu kunnostusojitusta, 
harvennushakkuita, penger-
teiden tekoa, terveyslannoi-
tusta ja monia hoitotöitä, jotka 
joudutaan toteuttamaan tii-
viissä ketjussa yhdellä ker-
taa. Tämä varmistaa töiden 
oikean ajoituksen ja kus-
tannustehokkuuden. Met-
sänhoitoyhdistys auttaa 
metsänomistajaa sekä töiden 
suunnittelussa että toteutuk-
sessa. 

Erityisosaamista  
verotuksesta  
kiinteistökauppaan
Metsänhoitoyhdistys avus-
taa alueensa metsänomistajia 

kaikissa metsäomaisuuden 
hoitoon liittyvissä asioissa. 
Metsäkiinteistön arvon mää-
rittäminen, metsätuhojen ar-
viointi ja metsäverotukseen 
liittyvä opastus ja palvelu 
kuuluvat olennaisena osa-
na metsänhoitoyhdistyksen 
palveluvalikoimaan.

Metsäkiinteistöjen omis-
tukseen liittyvissä asioissa 
metsänomistaja saa omas-
ta yhdistyksestään ammatti-
apua kiinteistöjen kaupassa, 
tila-arvioinneissa, sukupol-
venvaihdoksissa sekä vero-
tukseen liittyvissä asioissa.

Metsänhoitoyhdistys jär-
jestää alueensa metsänomis-
tajille koulutustilaisuuksia, 
retkiä ja  metsätapahtumia  
metsäomaisuuden hoidon 
kannalta tärkeistä aiheista 
sekä antaa jatkuvasti hen-
kilökohtaista neuvontaa ja 
opastusta kaikissa metsälli-
sissä asioissa.

Kiimingin Metsänhoitoyhdistys  
äänestysprosentti 44 %
Valituksi tulleet 
valtuutetut:
Grönlund Antero
Iisakka Reijo
Isola Jouni
Karjalainen Leo
Mikkonen Lauri
Laurila Juho
Liikanen Seppo
Putkonen Arto
Väänänen Timo
Berg Antti

Tuohimaa Matti
Korpua Jaakko
Runtti Pentti
Taivalkoski Heikki
Leiviskä Juha

Varavaltuutetut:
Leiviskä Jaakko
Manninen Sinikka
Haho Ilmari
Mikkonen Pekka

Yli-Iin Metsänhoitoyhdistys  
äänestysprosentti 54,5 %
Valituksi tulleet valtuutetut:
Heikkinen Ilpo
Haapaniemi Arto
Päkkilä Tapani
Mäkipaaso Eeli
Turtinen Esko
Ylisiurua Heikki
Annala Esko
Lahdenperä Hannu
Manninen Janne
Siurua Sami
Niemelä Jussi

Tuutijärvi Tarmo
Mäkelä Aarne
Moilanen Vesa
Perälä Sirkka

Varavaltuutetut:
Mikkola Markus
Alatalo Hannu
Karvonen Kari
Räinä Sulo
Karvonen Jorma
Ukonmaanaho Pekka

Iin Metsänhoitoyhdistyksen  
äänestysprosentti 54,5 %
Valituksi tulleet 
valtuutetut:
Alaraasakka Eero
Härmä Antti
Hätälä Eero
Häyrynen  Mikko
Kaisto Matti
Korpela Tauno
Kurttila Antero
Mähönen Jouni
Paakkola Jorma
Takaluoma Leena
Tiiro Timo
Tuomela Heino

Veijola Antero
Vitikka Markku
Ylitalo Martti

Varavaltuutetut:
Paakkola Simo
Pakonen Anna-Maija
Piri Ismo
Suomela  Teuvo
Veijola Jouko
Veijola Jussi
Veijovaara Markku
Yliraasakka Jonne
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Metsäpalveluita metsänhoitoyhdistyksestäsi
Tarjontavalikoima on kattavaa

Energiapuun 
korjuu ja myynti

Metsäveroillat

Vierimetsien 
hoito ja 

puunkaatoapu

Metsäpäivät

Viranomais-
ilmoitukset

Ojitus-
suunnitelmat

Tila-arviot

Poltto-
puukauppa

Metsien 
sertifiointi

Metsäretket

Omatoimisten han-
kintapuiden myynti 
ja valtakirjakauppa

Maan-
muokkaukset

Nuorten 
metsäosaaminen

Metsänomistajien 
neuvonta ja 

edunvalvonta

Puunkorjuu-
palvelu

Luonnon-
hoitopalvelut, 

lunastushinta-arviot

Metsätyö- ja 
korjuunäytökset

Metsänomistajien 
koulutus

Puunmyynti-

suunnitelma ja 

leimikon hinta-arvio

Suometsien hoito ja 

lannoitus

Mete 
lakikohteet ja 

neuvonta

Metsä-
suunnitelmat

Taimikonhoito

Taimi- ja 
kylvösiementen 

myynti

Veroilmoituksien 
laadinta

Metsän-
viljelytyöt

Asiantuntija-
palvelut ja 
lausunnot

Metsätilakauppa-
neuvonta ja 

kiinteistönvälitys

Taajametsien 
hoito

K

K

Timo Mikkola
0400 560 498

Timo Mikkola
0400 560 498

J

J

Seppo Tikkala
0400 560 389

Seppo Tikkala
0400 560 389

K

K

Henri Turtinen
040 553 2335

Henri Turtinen
040 553 2335

K

K

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Mäkelä
0400 285 943

J

J

Petri Kuokkanen
0400 239 920

Petri Kuokkanen
0400 239 920

J

J

Tero Linnainmaa
044  717 9629

Tero Linnainmaa
044  717 9629

J

J

Niko Aalto
0440 170 161

Niko Aalto
0440 170 161

Jäsenlehdet

Valtakirjakauppa 
ja puunkorjuun 

valvonta

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

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.



23MetsäSanoma 2/2020

Metsänomistajat Kiiminki

Kuukkelin kaveri

Et sit tämmöine työpäivä
Eletään marraskuun toista päivää. Edellispäi-
vän ja yön myrsky on taittunut. USA:n pressa-
vaalin käynnistyvät tänään. Voittaako Trump 
vai Biden? Aamu valkenee pilvettömänä ja 
voimakas pilvirintama siirtyy edesmenneen 
Ylikiimingin kautta kohti itää. Maastopäivä!

Timo Mikkola
Metsäsanoma

Aamukahvilla pommisuojas-
sa, neukkariksikin kehuttu, 
kepeää jutustelua Tero Lin-
nainmaan ja Seppo Tikka-
lan kanssa. Päivän polttavien 
kysymysten jälkeen päivän 
ohjelma on selvä; maastoon. 
Harvinaista on se, että mar-
raskuun alkuun voimme 
tehdä leimikkorajauksia, eri-
tyiskohteiden merkkausta 
jne. Lunta kun ei ole ja mit-
tari näyttää 8 astetta plussaa.

Suuntaan auton keulan 
kohti Hannusta, siitä Jolok-
sen kautta Juuan maisemiin, 
toimialueemme koilliskul-
maan. Tarkoitus tehdä kor-
juuvalmiiksi suunnittelemani 
leimikko, jossa on metsäter-
mein sanottuna vaikka mitä. 
Ensinnäkin tilan rajat tulee 
löytää tai määrittää hakkuu-
kuvioiden osalta. Punaista 
kuitunauhaa on sivutaskus-
sa ja liikkeelle. Seuraavaksi 
poikkean liputuksesta ja tar-
kistan onko kohteella vanha 
tervahauta. Ja sehän vanhana 
suunnistajana löysinkin, to-
sin hieman eri paikasta, mis-
sä karttapiirros aikoinaan oli 
merkattu. Joku varmaan va-
littaisi, jos olisi kilpailussa 
suunnistusrastipisteenä. Ai-
nakin Hemppa. Varmaan 
joku kasvitieteilijä oli pai-
kan merkannut kartalle, tie-
dä häntä?

Tervahaudan ympäril-
le merkkaan kuusi tukkirun-
koa nauhoin, jotka hakkuulla 
poistetaan siten, että rungot 
katkaistaan poikki 5 metrin 
korkeudesta. Näin ajokone-
kuski ei aja päältä eikä äes-
tysurakoitsija muokkaa sitä. 
Ja luontotekona kuuset ajan 
saatossa kelottuu ja tulee so-
pivia kolopuita linnuille. Ja 
museovirasto kiittää, vaik-
ka metsätaloudellisesti ter-
vahaudat ovat alueemme 
metsänhoidollisia kirosanoja.

Kuka se sieltä lentäen 
tulee?
Ja eiköhän eteeni tupsah-
da suomen pienin varislin-
tu, kuukkeli. Istahtaa kuusen 
oksalle ja miettii, kuka olen, ja 
kysyisi, jos osaisi. Miettii var-
maan mitä teen? Vähän har-
mittaa, mutta teenhän vain 
työtäni, ajattelen. Samassa 
viereen tulee kolme muuta-
kin kuukkelia. Terhakkaita 
lintuja ja ovat paksussa kun-
nossa talvea ajatellen. Harmi, 
että mukana ei ole muka-
na edes koneurakoitsija Pasi 
Perätalon tuomia kuuluisia 
kreemimunkkeja, joita oli-
sin mielelläni syöttänyt niille 
kädestä pitäen. Hengailu lin-
tujen kanssa kesti viitisen mi-
nuuttia ja metriä lähemmäs ei 
linnut tullut. Kattelivat puus-
ta käsin. Eivät istahtaneet 
kämmenelleni. Ei ollut Pa-
sin munkkeja tarjolla tänään! 
Pakko jatkaa työtä.

 Alkaa vastarajan etsin-
tä. Gepsi ei pelaa kännykäs-
sä. Huutaa päivitystä. Ok. 
Suunnistustaito esiin. Vanho-
ja rajakeppejä löytyy ja lipu-
tus alkaa. Sitten linja häipyy 
ja järkevintä lähteä etsimään 
linjaa vanhan hakkuun aikai-
sen taimikon kautta. Sieltä 
löytyi ja takaisin kuitunau-
halla merkaten. Sitten läh-
den repimään väärät nauhat 
ja homma valmis. 

Samalla vilkaisin naapu-
rin palstan. Sama ilmiö. Van-
ha pois, uusi tilalle. Kapeana 
suikaleena tuuli kaataa met-
sikön nopeasti. Pienialainen 
uudistamishakkuusuunnitel-
man teko jatkossa myös siis 
siihenkin. Ja matka jatkuu.

Missä lähde?
Metsävaratiedoissa on mer-
kattuna lähde. Se pitää löy-
tää. On ns. 10 pykälä kohde 
eli erityisen metsälakikohde. 
Ei passaa mokata. Etsii.. etsii, 
ja löytää. Erittäin pieni avo-
lähde lähellä suon reunaa. 90 

Kuukkeli
(Perisoreus infaustus) on varisten heimoon kuuluva lintulaji. 
Se on pienin Suomessa elävä varislintu.

Koko ja ulkonäkö
Kuukkelin pituus on noin 27–30 cm, siipien kärkiväli on 
runsaat 40 cm ja sen paino on 74–98 grammaa. Koiras on 
naarasta kookkaampi. Suomessa esiintyvistä varislinnuista 
kuukkeli on pienin. Nokka ja koivet ovat mustat. Selkäpuo-
li on ruskeanharmaa, pyrstö kirkkaan oranssi ja rintapuoli 
hieman vaaleampaa oranssia. Pää on ruskea. Nuoret linnut 
eivät poikkea emoistaan kokonsa tai värityksensä suhteen. 
Rengastusta varten kiinni otetuista linnuista erottelu nuo-
riin ja vanhoihin onnistuu ulomman pyrstösulan muodon 
perusteella. 

Levinneisyys
Kuukkelia esiintyy Euroopan ja Aasian pohjoisella havu-
metsävyöhykkeellä Skandinaviasta Venäjälle, Mongoliaan 
ja Kiinaan saakka. Suomessa kuukkelia tavataan erityisesti 
Metsä-Lapissa ja Peräpohjolassa, mutta sitä esiintyy itärajal-
la eteläistä Suomea myöten. Torniosta Kajaanin eteläpuolit-
se Lieksaan kulkevan linjan eteläpuolella esiintyminen on 
osittain eristynyttä, pohjoispuolella vielä yhtenäistä. Suo-
men pesimäkanta oli 1990-luvun lopulla 30 000–50 000 pa-
ria. Ruotsin kanta on 50 000–200 000 paria. Lajin kannat 
ovat edelleen taantuneet 2000-luvulla, parimäärän arvio 
vuonna 2017 on 30 000 paria. 

Elinympäristö
Kuukkeli viihtyy soisessa ja hidaskasvuisessa korpikuusi-
kossa, jossa puiden oksat ovat naavojen ja luppojen peitos-
sa. Pesimäajan ulkopuolella kuukkeli liikkuu kaikenlaisissa 
metsissä, myös nuorissa männiköissä. Isoja aukeita laji vält-
telee. Useimmat asuinpaikat ovat kaukana ihmisasutukses-
ta. Kuukkeli on paikkalintu. Kuukkeliperheen reviiri on 1–2 
neliökilometrin kokoinen. Nuori yksilö päätyy synnyinpe-
sästään yleisimmin 2–3 kilometrin päähän. Yli 10 kilomet-
rin siirtymä on jo hyvin harvinaista. Pariuduttuaan se pysyy 
yleensä samalla reviirillä loppuun asti. Lapissa kevättalvisin 
vanhatkin linnut saattavat kerääntyä hyville ruokintapai-
koille useiden kilometrien päästä. 

Lisääntyminen
Kuukkelit ovat soitimella maaliskuussa. Naaras rakentaa sa-
maan aikaan parissa viikossa pesän yleensä kuuseen noin 
viiden metrin korkeudella maasta olevalle oksalle aivan 
rungon viereen. Pesä on halkaisijaltaan noin 25 cm ja koos-
tuu kuusenoksista, jotka on punottu yhteen naavajäkälällä. 
Sisällä on pehmusteena naavaa, heinää, riekon ja metson 
höyheniä sekä poronkarvoja. Höyheniä kuukkeli keräilee 
pitkin vuotta ja kätkee niitä samoihin puunlatvoihin kuin 
ruokaansakin, jotta pesään on keväällä tarpeeksi rakennus-
ainetta. 

Kuukkeli munii 3–4 munaa yhden kerrallaan noin vuo-
rokauden välein huhtikuun puolessavälissä tai viimeistään 
toukokuun alussa. Naaraan hautoessa koiras tuo sille ker-
ran vuorokaudessa ruokaa. Haudonta kestää kolme viik-
koa ja poikaset syntyvät kaljuina ilman höyhenpeitettä. 
Alussa ruokinnasta vastaa yksin koiras, mutta noin vii-
kon päästä myös naaras poistuu pesästä ravinnonhakuun 
tyhjentämään ruokakätköjään. Poikaset jättävät pesän 
pariviikkoisina, mutta pysyvät vanhempiensa seurassa ke-
sä-heinäkuulle saakka. Sen jälkeen vain yksi tai kaksi poikas-
ta saa luvan seurata ryhmää, loput häädetään pois. Mukaan 
hyväksytyt poikaset voivat kulkea ryhmässä jopa lähes kak-
si vuotta, 1- tai 2-vuotiaana tapahtuvaan pariutumiseensa 
asti. Joskus kuukkelit adoptoivat "ylijäämäpoikasia". Van-
han linnun kuollessa jäljelle jäänyt emolintu pariutuu usein 
adoptiopoikasen kanssa. Tämä auttaa torjumaan sisäsiittoi-
suutta. 

Kuukkeli voi elää yli 15-vuotiaaksi. Vanhin suomalainen 
rengastettu yksilö on ollut 15 vuotta ja neljä kuukautta van-
ha. Tämän iän saavutti Kristiinankaupungin Tiukassa elänyt 
koiraslintu vuonna 1988. Se on samalla vanhin eurooppa-
lainen kuukkeli. 

Ravinto
Kuukkelin ravinnoksi kelpaavat kaikenlaiset marjat, sieme-
net, sienet, hyönteiset ja niiden toukat, riistaeläinten haas-
kat, muiden lintulajien poikaset ja retkeilijöiden tarjoamat 
makupalat. Kuukkeli kerää koko lumettoman ajan talviva-
rastoja ja kätkee ruokapaloja kaarnankoloihin ja oksien naa-
vatuppoihin. 

Kuukeli tutustuu metsähiippailijaan.

Pienialainen lähde. Pieniä kalliosaarekkeita leimikon laitamilla.

upeita pienkallioalueita jät-
töpuuryhmiksi. Ja vihdoin 
naapurimetsänomistajan tai-
mikko tuli vastaa. Olen siis 
vielä kartalle ja edelleen ta-
lousmetsässä. Ajourat löytyy, 
harvennettu, ei lahopuuta. Ei 
täyty HCV kriteerit, eikä löy-
dy muitakaan erityispiirteitä. 
Mutta leimikon viereen mah-
tuu vielä arvokas pienialai-
nen heinikkosuo. Täällä voisi 
olla arvokkaita kasveja. Mut-
ta ei löytynyt. Leimikon ete-
lälaidassa Natura alueella on 
merkattu Tikankonttiesiinty-
mä, mutta se ei minua kiin-
nosta, koska ei ole kohteella 
ja niitä alkaa olla Kiimingin 
pohjoispuolella jo yllin kyl-
lin. Leimikon naapuritilan 
suolla on myös harvinainen 
Lapinleinikki, joka saa olla 
siellä jos on.

Matka metsässä on teh-
ty ja arvokkaita paikkoja tuli 
käytyä ja kuvattuakin. Maas-
tovaatteet ovat läpimärät, 
ja ei kun toimistolle vaattei-
den vaihtoon ja etäpisteelle 
kirjaamaan kokemuksia työ-
päivän saaliista. 

Koko kolmehenkinen 
ämhooyy OULU-KIIMIN-
KI kööri rajasi siis samaisena 
marraskuun päivänä leimi-
koita korjuuseen yli 5000 
kiintokuution verran teol-
lisuuspuuta ja sitä harvem-
min tapahtuu marraskuun 
alussa. Matkaa kertyi jokai-
selle tarpeeksi. Siinäpä on 
urakoitsijoille ja puuta kuljet-
taville autoilijoille työtä sekä 
toimeentuloa. Ja tietysti tulee 
metsänomistajille kantoraha-
tuloa, valtiolle verotuloa ja 
teollisuudelle raaka-ainetta.

 Lumi on jo usein tähän ai-
kaan maassa, rajat tukkoiset, 
tiet tukossa ja leimikot tulee 
olla sulan aikana korjuuval-
miita talvea varten. Ilmaston-
muutosta kai tämäkin….

luvun hakkuissa Veitsiluo-
don Alasaarela oli hakkuut-
tanut kohdetta tietämättään 
ja ajoura kulki suoraan avo-
lähteen lasku-uoman poikki. 
Silloin se ei ollut silloin ran-
gaistava teko. Eikä ollut niin 
kattavia metsävaratietoja. 
Nyt on, tietoa ja rangaistus-
vaatimuksia. Eikun lippu-
nauhaa puihin ja parin aarin 
rajaus lähteen yläpuolelle. 
Antaa harmaan kirkkaan ve-
den virrata viereiselle suolle, 
vaikka eihän siitä kukaan oi-
keastaan mitään hyödy. Koh-
de on nyt rajattu. Vastuu jää 
nyt urakoitsijalle, jos ei osaa 
lukea karttaa ja korjuuohjeis-
tusta.

Matka jatkuu
Liputan rajaa ja seuraava ase-
ma on Natura verkoston suo-
alue. Tästä poikki. Ely keskus 
ei ole merkannut ( taaskaan) 
aluetta, joten luotan kartta-
taitooni. Kaartaa, kaartaa ja 
on lääseikköä, märkää ku-
ten Kilpeläisen Eeva sanoi-
si, jonka alueen rajaan pois 
hakkuusta. Kaivettu laskuo-
ja tulee vastaa. Hyppään yli 
ja seuraavalle erityiskohteel-
le. Metekohde taas. Kallio 
alue. Tähän tehdään siemen-
puuhakkuu, jotta feidataan 
puustoa kalliokkoa koh-
ti. Ympäristöteko tämäkin. 
Ja kas kummaan löytyi Met-
säkeskuksen yksi metalli-
panta puun ympäriltä. Oli 
kahden metrin sisällä rajaa-
mastani alueesta. Jätetään 
kallio ja jyrkänteet rauhaan, 
niin metot ja isot teeret, vai 
oliko ne koppeloita saa soi-
tia rauhassa. Ja viidenkym-
menen vuoden päästä sen 
ajan ”Lohja Rudus” hakkaa 
sieltä kalliomursketta Oulun 
kaupungin keskustan met-
rohankkeelle ja Pyssyvaaran 
Metso-suojelu on histori-
aa. Rajaan hakkuualueeseen 
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Metsänomistajat Yli-Ii

Niko Aalto 
MetsäSanoma

Jouni kulki jo pienestä pitäen 
isänsä mukana metsätöissä 
tehden hankintahakkuita. 
Työt tehtiin silloin perintei-
seen tyyliin moottorisahalla 
ja metsäkuljetus traktoril-
la. Lumen aikaan puita ajet-
tiin pienemmiltä hakkuilta 
moottorikelkalla reki pe-
rässä. Myös Riitta on ollut 
aikanaan mukana metsänis-
tutustöissä kotikylällään 
Yli-Tannilassa. Nykyisin 
työmatka Ouluun asti sekä 
poronhoito vievät niin ison 
osan päivästä, että metsäty-
öt ovat lähinnä polttopuun 
tekoa kaatuneista ja sairais-
ta puista. 

Metsissään Jouni ja Riit-
ta arvostavat muutakin, 
kuin pelkkää taloudellis-
ta tuottoa. Marjastaminen, 
poronhoito ja luonnos-
sa liikkuminen ylipäänsä 
ovat tärkeässä roolissa met-
sämaisemassa. Esteetön 
liikkuminen metsässä on 
tärkeää niin poronhoidon 
kannalta kuin myös miel-
tä rauhoittavaa hiihtolenk-
kiä ajatellen. Näiden syiden 
takia maanmuokkaus ei ole 
Jounin ja Riitan mieleen, 
vaan metsää yritetään uu-
distaa muokkaamattomaan 
maaperään, mikäli se suin-
kin on mahdollista. 

Metsäomaisuutta pa-

Jouni esitteli porokilpailuista voitettuja palkintoja.   

Metsänomistajapariskunta Tannilasta

Ollaan oltu tyytyväisiä 
metänhoitoyhistykseen, 

se on heleppoa”

Haastateltavaksi valikoitui tällä kertaa aviopari, joka on kiinnostunut 
metsien hoidosta sekä ovat aktiivisia poronhoidossa eritoten kil-
paporojen kasvattajina. Jouni ja Riitta Kyrönniemi ovat molemmat 
syntyperäisiä yli-iiläisiä. Tie vei hetkeksi muihin maisemiin, mutta ra-
kas kotikylä sekä poroharrastus vetivät takaisin kotipaikkakunnalle. 
Nykyisin Jouni ja Riitta asuvat Jounin vanhemmilta noin kymmenen 
vuotta sitten ostetulla tilalla, johon kuuluu hieno joenranta tont-
ti sekä metsää hoidettavaksi asti. Tila on ollut suvussa jo tovin, sillä 
Jouni on tilan omistajana nyt neljännessä sukupolvessa.

Kuka sammuttaa lähtiessään valot Yli-Iistä?
Tätä ei onneksi tarvitse 
miettiä, koska nyt puhal-
tavat uudet tuulet. 

Yli-Iin Kuntalaisyhdis-
tys on ottanut aktiivisen 
roolin alueen kehittämi-
sessä monella eri rintamal-
la. 

Yhdistystouhu on 
perinteisesti miellet-
ty työlääksi, mutta nyt 
se muuttuu. Aloitimme 
muutama viikko sitten uu-
sien jäsenien hankinnan ja 
ensimmäisen viikon aika-
na uusia jäseniä oli jo yli 

sata ja määrä kasvaa muka-
vaa vauhtia. 

Yhdessä tekemisessä on 
ihan erilainen voima kuin 
yksin tekemisessä. Tämän 
taustalla on Kuntalaisyhdis-
tyksen ajatus - Yhteisöllisyys 
luo Yliwoimaa. 

Kaikki voivat antaa sellai-
sen panoksen kuin voivat ja 
haluavat. Tarvitaan silmäpa-
reja, käsipareja, hoksottimia, 
ideoita, verkostoja, ääntä ja 
osallistumista. Kukin taval-
laan.

Haluamme viljellä roh-

keutta ja konkreettisin kei-
noin elävöittää Yli-iitä, niin 
matkailijoiden, mökkiläis-
ten kuin asukkaiden tarpei-
ta palvellen

Voit liittyä jäseneksi 
www.yliwoima.fi tai maksa-
malla 10 euron jäsenmaksun 
Kuntalaisyhdistyksen tilil-
le: FI6357413620547536. Jä-
senyys on voimassa vuoden 
2021 loppuun saakka. Liitä 
maksun viestikenttään oma 
nimesi. 

Liittymällä yhdistyksen 
jäseneksi annat viestin tälle 

Kuva: Sonja Kyrönniemi - Yli-Iin Kuntalaisyhdistyk-
sen kalenterikuva

kyläyhteisölle, että täältä ei 
todellakaan viimeisen lähti-
jän tarvitse sammuttaa va-
loja.

Yli-Iin Kuntalaisyhdis-
tyksen puheenjohtaja 
Mikko Sarkkinen 
044-5630920
yliwoima@gmail.com
www.yliwoima.fi 

voitettu, kun poro nimeltä 
Ote vei Inarissa porokunin-
kuuden vuonna 2015. Hei-
dän mukaansa harrastus 
tulee varmasti jatkumaan 
jopa eläkepäiville saakka. 
Porokilpailuviikonloput 
ovatkin olleet heidän per-
heenkeskistä aikaa, jolloin 

kiireisestä arjesta päästään 
hetkeksi irti.

Tulevaisuudessakin 
Jouni ja Riitta aikovat no-
jata paikalliseen met-
sänhoitoyhdistykseen 
puukauppojen ollessa ajan-
kohtainen asia. Vähäinen 
kokemus puukaupoista an-

tavat syyn turvautua am-
mattilaisen apuun ja kaiken 
lisäksi puukauppojen teko 
metsänhoitoyhdistyksen 
kautta on tehty metsän-
omistajalle erittäin helpok-
si. – Ollaan oltu tyytyväisiä 
metänhoitoyhistykseen, se 
on heleppoa.

riskunta on kasvattanut 
vastikään, kun Riitan van-
hempien kotitilan osto alkoi 
houkutella. Mahdollinen 
metsän osto oli jo aiemmin 
ollut puheena, mutta nyt 
sopivan tilaisuuden tullen 
tuttu metsätila saa jatkoa 
oman suvun käsissä. Tilal-
la oli jo pitkään koskemat-
tomana kasvanutta metsää, 
joten leimikon suunnittelu 
kasvatushakkuin oli ajan-
kohtainen hetimiten. Met-
sän omistaminen kiinnostaa 
molempia, joten myöhem-
min tulevaisuudessakin voi 
metsän osto edelleen olla 
mahdollista.

Puukauppojen ajankoh-
taa suunniteltaessa huomio 
kiinnittyy niin metsänhoi-
dolliseen tarpeeseen kuin 
myös puusta maksetta-
vaan hintaan. – Kun met-
sästä maksaa niin pitää 
siitä saada tuottoakin, li-
säksi onhan hoidettu met-
sä mukavan näköinenkin, 
tuumailee Jouni. Metsiköi-
tä ei päästetä riukuuntu-
maan, vaan perimmäisenä 
tarkoituksena on kuitenkin 
saada metsästä mahdolli-
simman paljon tukkipuuta. 
Riitan ja Jounin mielestä 
vanhan kansan ajatustavas-
ta ’’köyhät hakkaavat met-
siään’’ tulisi päästä eroon 
sillä metsä kaipaa ajoittain 
metsänhoidollisia hakkuita. 

Poronhoito on ollut Jou-

nille tuttua jo lapsuudesta 
lähtien ja juuri isänsä jalan-
jäljissä Jounistakin tuli po-
romies. – 6-vuotiaana äiti 
pani repun selkään ja sii-
tä polkupyörillä lähdettiin 
isän kanssa poroihin, sanoo 
Jouni. Tuolloin poronhoito 
oli niin sanottua normaalia 
porohommaa eli osa porois-
ta laitettiin vuosittain teu-
raaksi. Kilpaporo harrastus 
alkoi vuosituhannen vaih-
teen paikkeilla, kun Jouni 
leimasi uros vasan henkiin, 
josta tuli hänelle ensimmäi-
nen kilpaporo. Jo lapsuu-
dessa kotona oli muutamia 
ajoporoja, joilla ajeltiin kou-
lun jälkeen omaksi iloksi 
metsässä. 

Nykyisin poroja on hie-
man vähemmän, mutta 
kilpaporojen kasvatukses-
sa ollaan edelleen täysillä 
mukana. Porojen treenaa-
minen vie paljon aikaa, 
mutta menestyksen ta-
voittelu sekä kiinnostus 
lajiin motivoi edelleen. 
Kollajan paliskunta, johon 
Yli-Iin alue kuuluu, on oi-
kein kuuluisa kilpapo-
ropiireissä. Paliskuntien 
välisissä kilpailuissa kysei-
nen paliskunta on voittanut 
jo useamman kerran, kos-
ka harrastusinto on alueel-
la kova. Henkilökohtai-nen 
menestys omilla poroilla on 
myös ollut Jounilla kovaa, 
sillä kirkkain kannukin on 
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Yhteismetsä metsänomistusmuotona
Metsäomaisuuden hallintaan on haettu 
viime vuosina uusia ratkaisuja. Kaikki met-
sänomistajat eivät halua tai pysty enää hoi-
tamaan itse aktiivisesti metsiään, mutta ha-
luavat kuitenkin olla mukana omistamassa 
metsää. On huomattu, että vanha konsti, 
osakkuus yhteismetsässä, voi olla parempi 
kuin pussillinen uusia.

Metsänomistajan näkökul-
masta yhteismetsällä on 
useita etuja. Omistamisen 
vaivattomuus ja helppo-
us sekä pitkällä tähtäimellä 
parempi tuotto ovat yhteis-
metsän vahvoja puolia. Yh-
teismetsä tuo ratkaisuja 
myös sukupolven vaihdok-
sen ja yhteisomistuksen on-
gelmiin, yhteismetsäosuus 
on helppo jättää perinnöksi 
tai myydä.  Yhteismetsässä 
puustot tulevat myös hyvin 
hoidetuiksi ja metsäkokonai-
suus säilyy yhtenäisenä. 

Monet yhteismetsät hake-
vat aktiivisesti uusia osak-
kaita ja viimeisen vuoden 
aikana myös Kiiminkien yh-
teismetsä on tehnyt yhteis-
työtä Metsäkeskuksen ja 

Maanmittauslaitoksen kans-
sa asian tiimoilta. EU-rahoit-
teisen Tiedostava metsätilan 
omistus -hankkeen puitteis-
sa on tehty aktiivista tiedot-
tamista ja oltu yhteydessä 
maanomistajiin. Herättely on 
tuottanut tulosta ja useitten 
maanomistajien kanssa on 
jo käyty neuvotteluja, kertoo 
Ari Karjalainen Metsäkes-
kuksesta.

Kaikille ei yhteismetsä 
kuitenkaan sovi. –”Jos halu-
at ja pystyt itse hoitamaan 
metsiäsi ja haluat tehdä met-
sään liittyvät päätökset yk-
sin, yhteismetsä ei ole oikea 
paikka sinulle, muistuttaa 
Ari Karjalainen.

Yhteismetsät ottavat uusia 
osakkaita osuuksia vastaan 

Hyvällä kasvupaikalla hyvin hoidettu puu, ikä 30 
vuotta, näyttää Ari Karjalainen.

Kommentti

Oikeampaa tietoa yhteismetsästä
”Suurin osa metsänomistajista ei käsitä, mikä 
on yhteismetsä ja miten yhteismetsät toimi-
vat”, toteaa Juhani Heikkinen Metsäsanoman 
tämän vuoden ensimmäisessä numerossa. 
Tuskin hän sentään metsänomistajien käsi-
tyskykyä epäili, vaan yhteismetsiä koskevan 
tiedon riittävyyttä ja laatua.

Minun käsitykseni mukaan 
kaima itse kyllä on saanut 
runsaasti ja oikeaa tietoa yh-
teismetsistä, mutta epäil-
täväksi jää saadun tiedon 
käsittämisen kyky, siinä 
määrin harhaista on osa ar-
tikkelin antamasta päävireel-
tään negatiivisesta kuvasta 
yhteismetsistä ja niiden toi-
minnasta. Sen vuoksi yritän 
seuraavassa luoda toden-
mukaista tietoa hyvien yh-
teismetsien ulkopuolelle 
luokitetusta Kiiminkien yh-
teismetsästä.

Metsäkeskus ja Maan-
mittauslaitos käynnistivät 
vuonna 2009 EU-rahoittei-
sen ”Toimiva Metsä” hank-
keen, minkä seurauksena 
tekemäni aloitteen pohjal-
ta Kiimingin kunta, Kiimin-
gin Seurakunta ja Kiimingin 
Metsänhoitoyhdistys tekivät 

Maanmittauslaitokselle ha-
kemuksen tarveselvityksen 
tekemiseksi maanomistaji-
en halukkuudesta ja muista 
edellytyksistä Kiimingin 
metsätilusten uudelleen jär-
jestelyyn. Erityinen huomio 
tuli kiinnittää yhteismetsän 
perustamisen mahdollisuu-
teen.

Vuoden 2011 tam-
mikuussa esiteltiin 
yhteismetsäkyselyyn vastan-
neille metsänomistajille yh-
teenveto kyselyn tuloksista 
ja päätettiin käynnistää Kii-
minkien yhteismetsän pe-
rustamishanke. Seuraavan 
vuoden elokuussa 22:n Kii-
mingin kunnan, Oulun ja 
Pudasjärvenkaupunkien alu-
eilla sijaitsevan 930 hehtaarin 
suuruisten tilojen allekirjoitti-
vat yhteismetsän perustamis-
sopimuksen ja osakaskunnan 

eli liittymisen kautta. Yksi 
metsänhankintakeino on 
myös tilojen osto. Pinta-alan 
kasvattaminen ei ole itsetar-
koitus, vaan sillä pyritään 
saavuttamaan suuruuden 
tuomia etuja: metsänhoito-
töiden yksikkökustannukset 
laskevat ja puunmyynnissä 
päästään parempaan hintaan 
suurempien myyntierien ja 
vahvan neuvotteluaseman 
myötä.

Vaikka uusia osakkai-
ta onkin jo löydetty, ei Kii-
minkien yhteismetsä jää 
lepäämään laakereillaan.           
–”Otamme vastakin uusia 
osakkaita ja neuvottelemme 
mielellämme liittymisestä 
kiinnostuneiden maanomis-
tajien kanssa, sanoo Juhani 
Paakkola Kiiminkien yhteis-
metsästä. 

Liittyminen yhteismet-

sään osuutta vastaan tehdään 
sopimuksella. Päätöksen liit-
tymisestä tekevät yhteismet-
sä ja liittyvän tilan omistaja 
yhteisymmärryksessä. Liit-
tyminen varmistetaan lopul-
lisesti maanmittauslaitoksen 
suorittamassa liittymistoimi-
tuksessa. Toimituksen kus-
tantaa pääosin valtio. 
Tarvittavan tila-arvion kus-
tannuksen maksaa liittyvän 
tilan omistaja.

Yhteismetsien pinta-alan 
kasvu Suomessa pysyy ta-
saisena. Vuoden 2020 alus-
sa Suomen yhteismetsäala oli 
hieman yli 700 000 ha. Vuo-
sittain yhteismetsäala lisään-
tyy noin 20 000 hehtaarilla, 
josta puolet on uusia yhteis-
metsiä. Vähitellen painopis-
te on kuitenkin siirtymässä jo 
olemassa olevien yhteismet-
sien kasvattamiseen.

kokous pidettiin 23.05.2014. 
Sieltä lähdettiin liikkeelle 
nolla-asetelmista.

Kiiminkien yhteismetsä 
on siis osakkaiksi liittyneiden 
metsätilojen yhteinen alue, 
joka on tarkoitettu kestävän 
metsätalouden harjoittami-
seen osakastilojen hyväksi. 
Yhteismetsän ylin päättävä 
elin on osakastilojen omista-
jista koostuvan osakaskun-
nan kokous, joka päättää 
tärkeimmistä yhteismetsän 
asioista. Päätösten valmis-
telusta, toimeenpanosta, 
hakkuista ja muista talousasi-
oista huolehtii osakaskunnan 
metsä- ja toimintasuunnitel-
man mukaisesti hoitokunta, 
johon osakaskunnan kokous 
valitsee kolmivuotiskausit-
tain kolme jäsentä ja heistä 
joka vuosi yhden puheenjoh-
tajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi.

Yhteismetsä on tehnyt Kii-
mingin metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa sopimuksen, 
jonka mukaan taloushal-
linnon hoidon, metsien 
hoito- ja hakkuutoimet, kir-
janpidon, veroilmoitukset, 
kuukausittaiset alv-tilitykset, 
kokousjärjestelyt, kokoustilat 
ja toimistotyöt tekee sovittua 

Yhteismetsä on siis  
osakkaiksi liittyneiden metsätilojen 

yhteinen alue, joka tarkoitettu
kestävän metsätalouden 

harjoittamiseen osakastilojen 
hyväksi.

”
korvausta vastaan metsän-
hoitoyhdistys.

Yhteismetsän osakaskun-
ta ei ole osuuskunta vaan yh-
distys, jonka tilinpäätös ei ole 
julkinen asiakirja. Vuosittain 
osakaskunnan päätöksel-
lä osakaskunnan jäsenille on 
jaettu tuloa tilikauden tulok-
sen perusteella, joka vastaa 
vuosittain n. 3-5 % tuotto osa-
kastilojen yhteisestä arvosta. 

Edellä esittämäni perus-
teella totean

Jos pääasiallisin tavoit-
teesi on – kuten Juhani 
Heikkinen väittää – saada 
omaisuudellisesi mahdol-
lisimman suuri tuotto, niin 
realisoi metsäomaisuute-
si ja sijoita se johonkin met-
sää parempaa kohteeseen. 
Jos sinulla on metsän suhteen 
muitakin mietteitä, niin yksi 

hyvä mahdollisuus erityisesti 
metsätilasta kauempana asu-
valle ja varsinkin pienehkön 
tilan omistajalle liittyminen 
yhteismetsään – varsinkin 
Kiiminkien yhteismetsään.

Juhani Paakkola
Kiiminkien yhteis-
metsän hoitokunnan 
puheenjohtaja

Päätöksen liittymisestä 
tekevät yhteismetsä ja
 liittyvän tilan omistaja 
yhteisymmärryksessä.

”
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Vieraskirjoittaja

Metsänomistaja päättää
Viime aikoina kiihtynyt metsäkeskustelu 
peittää alleen sen, että Suomessa metsien 
käytöstä päättää 600 000 yksityistä metsän-
omistajaa. Metsäpolitiikan lähtökohta on, 
että metsänomistaja voi hoitaa ja käyttää 
metsiään omien tavoitteidensa mukaisesti ja 
saa siihen tukea ja neuvontaa.

Koko metsälainsäädäntöm-
me on uudistettu hiljattain. 
Metsälain alkuvuodesta val-
mistunut arviointi kertoi, 
että laki on osoittautunut 
toimivaksi ja metsänomista-
jat ovat siihen tyytyväisiä.

Vuonna 2014 hyväksyt-
ty metsälaki on edelleen 
edistyksellinen valinnan-
vapaudessa, jonka se antaa 
metsänomistajille. Sen myö-
tä aiemmin kielletty jatkuva 
kasvatus tuli metsänhoidon 
keinovalikoimaan. Olisi vir-
he palata entiseen rajoit-
tamalla metsänomistajan 
työkalupakkia.

Myös valtion omista-
japolitiikassa painottuu 
monipuolinen metsien kä-
sittely. Peitteistä käsittelyä 
suositaan Metsähallituksen 
metsissä yhä enemmän eri-
tyisesti retkeilyreiteillä ja 
turvemailla.

Uudistushakkuut taas 
puoltavat paikkaansa metsi-
en käsittelyn vakiintuneena 
ja koeteltuna toimenpiteenä. 

Metsänuudistamisen tuoma 
mahdollisuus kasvunlisäyk-
seen käyttämällä jalostettua 
taimiaineista on merkityk-
sellinen myös hiilinielujen 
vahvistamisessa.

Suomessa metsänhoito 
perustuu tutkittuun ja käy-
tännössä koeteltuun tietoon. 
Simuloinnit eivät anna kat-
tavaa tietoa esimerkiksi met-
sätuhojen vaikutuksesta. 
Siksi tarvitaan pitkittäisko-
keita ihan oikeassa metsässä. 
Esimerkiksi Metsähallituk-
sen ja Luonnonvarakeskuk-
sen perustamat peitteisen 
kasvatuksen koealat palve-
levat kaikkia metsänomista-
jia tuottamallaan tiedolla.

On tarpeetonta raken-
taa vastakkainasettelua 
metsänhoitotapojen välil-
le. Olennaista on, että vali-
taan kohteeseen soveltuva ja 
omistajan tavoitteiden mu-
kainen kasvatustapa. Musta-
valkoinen joko - tai - ajattelu 
sopii huonosti metsään.

Metsänomistajien oikeus 

päättää itse metsistään on 
osa omaisuudensuojaa. Sa-
malla 600 000 metsänomis-
tajaa takaa sen, että metsiä 
hoidetaan ja käytetään mo-
nipuolisesti.

Yksityiseen perhemetsän-
omistukseen perustuva mal-
li on Suomen metsien hyvän 
tilan julkinen salaisuus, joka 
korostuu kansainvälisessä 
vertailussa. Metsätuhot Kes-
ki-Euroopassa, Venäjällä ja 
Kanadalla ovat huolestutta-
va varoitus siitä, että metsi-
en terveys ja hyvä hoito on 
otettava vakavasti joka heh-
taarilla.

Siksi olen seurannut huo-
lestuneena erilaisten ra-
hastojen osuuden kasvua 
metsätilakaupoissa. Suoma-
laisten perheiden omistamis-
sa metsissä myös muut kuin 
taloudelliset arvot painavat 
päätöksenteossa. Jokainen 
yksittäinen metsänomistaja 
puntaroi valinnoissaan met-
sän eri merkityksiä tulon-
lähteestä virkistymiseen ja 
luontoarvoihin.

Tulokset puhuvat puo-
lestaan. Suomessa on enem-
män puuta kuin koskaan, 
noin kaksi ja puoli miljardia 
kuutiota. Puuston määrä on 
kaksinkertaistunut minun 
elinaikanani. Puuta kasvaa 
joka vuosi enemmän kuin 
sitä hakataan.

Kokonaiskestävyys on 

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Oulun Energia korvasin 
vanhan Toppila I voima-
laitoksen uudella Laanilan 
biovoimalaitoksella. Uusi 
voimalaitos käynnistyi mar-
raskuussa. Uudella voi-
malaitoksella käytetään 
vähemmän turvetta ja enem-
män energiapuuta kuin van-
halla voimalaitoksella sekä 
jätettä uutena polttoainee-
na. 200 000 – 300 000 kuutio-
metrin vuosittaisesta puun 
käytön lisäyksestä osa tu-
lee puuta jalostavan teol-

Pohjois-Suomen metsät pursuavat energia- 
ja kuitupuuta, ensiharvennusrästejä on tus-
kailtu vuosia. Kuluva vuosi on tuonut hyviä 
uutisia Pohjois-Suomen metsänomistajille. 
Nyt tilanne on viimein helpottumassa, kun 
energia- ja kuitupuuta käyttäviä uusia inves-
tointeja tulee maaliin.

Puulle lisää käyttöä Pohjois-Suomeen

Kuva: Jyrki Ojala / Yle

metsien käytön ja hoidon 
reunaehto. Se tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että voimme 
tehdä metsissämme usei-
ta asioita yhtä aikaa. Kun 
puulle on kysyntää, met-
sät hoidetaan hyvin. Ja mitä 
paremmin metsät kasva-
vat, sitä paremmin ne sito-
vat hiiltä.

Monimuotoisuu-
den turvaaminen on yhtä 
vahvemmin osa käytän-
nön metsänhoitoa. Met-
so-ohjelma tukee myös 
talousmetsissä tehtäviä 
luonnonhoitotoimia. Metsis-
tämme 95 prosenttia on lakia 
pidemmälle menevien serti-
fiointijärjestelmien piirissä.

Vakaa metsäpolitiikka on 
myös tärkeä osa suomalai-

sen teollisuuden ennustet-
tavaa toimintaympäristöä. 
Jokainen hakattu motti tuot-
taa kansantalouteemme 
keskimäärin 200 euroa. Var-
muus puun saatavuudesta 
luo edellytyksiä investoin-
neille sahoihin ja tehtaisiin. 
Investointeja tarvitaan 
myös, jotta voimme korva-
ta yhtä enemmän fossiilisia 
raaka-aineita puulla teolli-
suudessa ja rakentamisessa. 
Hallituksen käynnistämässä 
kansallisen biotalousstrate-
gian päivityksessä erityinen 
huomio onkin jalostusarvon 
nostossa.

Jotta metsänomistaja voi 
päättää jatkossakin, mei-
dän on oltava alati valppaita 
metsiä koskevassa päätök-

senteossa Euroopan Unio-
nin tasolla.

Euroopan parlament-
ti otti hiljattain viisaan kan-
nan EU:n metsästrategiaan. 
Myös jäsenmaita edusta-
va neuvosto on laatimassa 
omia päätelmiään, joissa ko-
rostuu metsien kestävä hoi-
to ja käyttö.

Erityisesti metsäisten 
maiden on jatkuvasti paalu-
tettava, että metsäpolitiikan 
päätösvalta kuuluu unionin 
perussopimusten mukaises-
ti jäsenmaille.

Jari Leppä 
maa- ja metsätalous-
ministeri  
eduskunta

sänomistajan kannalta in-
vestointi oli kuitenkin hyvä 
uutinen – investoinnin myö-
tä StoraEnson havukuitu-
puun käyttö kasvaa noin 500 
000 m3 vuodessa.

Tekninen suunnitte-
lu on hyvässä vauhdissa 
myös Nordfuelin Haapave-
den bioetanolijalostamolla. 
Tehtaalla on jo ympäristö-
lupapäätös ja lupa aloittaa 
rakennustyöt päätökseen 
tulleesta yhdestä valituk-
sesta huolimatta. Investoin-
tipäätös pyritään tekemään 
tulevan vuoden aikana.

Metsä-Groupin Kemin 
tehdashanke etenee myös 
suunnitelmien mukaan. 
Metsä-Group on jättänyt 
ympäristölupahakemuk-
seen Aluehallintoviraston 
edellyttämät tarkennukset. 
Tarkempi suunnittelu on 
käynnistynyt ja investointi-
päätöstä odotellaan tulevan 
vuoden aikana. Toteutues-
saan investointi enemmän 
kuin tuplaisi puun käytön 

noin 7,6 miljoonaan kuuti-
oon.

Paltamoon suunniteltu 
Kaicell Fibers Oy sai kesällä 
sellutehdashankkeelle ym-
päristöluvan, josta tosin on 
jätetty kymmenkunta vali-
tusta. Investointipäätöstä 
odotellaan Hallinto-oikeu-
den käsiteltyä valitukset.

Kemijärvelle suunni-
tellun Boreal Bioref Oy:n 
sellutehtaalle on myös ym-
päristölupa sekä rakennus-
töiden aloituslupa olemassa. 
Ympäristöluvan valitusten 
käsittely hallinto-oikeudessa 
on vielä kesken, samoin neu-
vottelut rahoittajien kanssa, 
joten lopullista investoin-
tipäätöstä ei sielläkään ole 
vielä tehty.

Metsänomistajien kan-
nalta erittäin merkittäviä 
ovat myös Pohjois-Suomes-
sa toimivat, tukkimme 
puutuotteiksi jalostavat it-
senäiset sahat. Sahayritykset 
ovat viime vuosina inves-
toineet merkittävästi tuo-

tannon tehostamiseen ja 
jalostusarvon nostamiseen 
parantaakseen kilpailuky-
kyään kansainvälisillä mark-
kinoilla. Tästä hyötyy myös 
pohjoissuomalainen metsän-
omistaja. Puukaupan tulosta 
kun ei ratkaista yksikköhin-
noilla vaan katkonnalla. Jo-
kainen pölli joka hyvällä 
apteerauksella ja katkonnal-
la pelastuu sellukattilasta 
sahattavaksi, tuottaa met-
sänomistajalle kolminkertai-
sen kantohinnan.

lisuuden sivutuotteista, 
mutta myös suora energia-
puun hankinta maakunnasta 
lisääntyy merkittävästi. Met-
sänhoitoyhdistysten mu-
kaan energiapuun kysyntä 
on ollut puumarkkinoilla 
kasvussa.

StoraEnson Oulun tehtai-
den paperikoneet korvan-
nut kartonkikone käynnisty 
myös joulukuussa. Tehtaan 
työntekijöiden kannalta in-
vestointi jätti osan työnteki-
jöistä ilman työtä – kartongin 
valmistus ei ole niin työvoi-
mavaltaista kuin paperin 
valmistus ja pakkaus. Met-

Kuva: Kati Leinonen
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Kolumni

Nyt avohakataan!
Otsikko, joka herättää tunteita.  Otsikko, 
jonka tuskin esittää vihreitten varapuheen-
johtaja tai Sitran ”Käteinen”johtaja. Otsikko, 
josta muotoilisi ”keltainen” nykymedia; ei 
kait enää missään avohakata, jatkuvaa kasva-
tusta vain? Otsikko, jonka esittää itsenäinen, 
omalla järjellä varustettu metsänomistaja, 
joko saa, ihan oikeasti avohakata metsiään?

Timo Mikkola
Metsäsanoma

Yhdeksänkymmen luvul-
la, jopa vuosituhannen 
vaihteen jälkeen otsikko oli 
arkipäivää. Kaikkia metsiä 
ei saanut uudistaa, eli kar-
keasti sanottuna” avohaka-
ta”. Oli säädetty 50-luvulla 
metsälait, jotka määritteli-
vät päätehakkuun uudista-
misrajat. Kriteereinä olivat 
kasvupaikan iän määritte-
lyt sekä puuston järeyden 
määritelmät. Simppeli hom-
ma. Eivät paikallislehdet, 
eivätkä keltainen lehdistö 
rummuttaneet metsänomis-
tajaa kohdistuvia vääryyksiä 
omaisuuden rajoittamisesta. 
Kukaan ei marissut. Puuta 
hakattiin ja myytiin. Ihmiset 
saivat työtä ja toimeentuloa. 
Jotkut saivat puunmyyntitu-
loa.

Sota avohakkuita  
vastaan
Nyt on alkanut sota avohak-
kuita vastaan. 80- luvulla 
metsuri Maukka Perusjätkä 
lauloi vastaavasti moottori-
saha kädessään, tosin ilman 
ketjua; ”Sotaa, sotaa, apati-
aa vastaan! Siinä vissiin on 
pieni ero, mutta taka-aja-
tus sama. Ympäristöjärjes-
töt aloittivat sodan apatiaa,” 
eikun” avohakkuita vastaan 
eduskunnalle tehtävän alle-

Avohakkuu ei ole häpeä, jos vain huolehtii uudistamistöistä (äestyskone).

Ympäristöaktiivit 
tekevät kansalaisaloitteen 
avohakkuiden kieltämisen 

turvemailla
”

kirjoituskampanjallaan Met-
sähallituksen avohakkuiden 
kieltämiseksi. Tarvittavat al-
lekirjoitukset ovat jo kerätty, 
joten asia kansalaisaloitteena 
meni aikanaan eduskunnan 
käsittelyyn. Aika näyttää, 
mikä lopputulos on. Asiaa 
käsitellään. Veikkaan, että ei 
mene läpi, vielä. 

Kävi sitten miten kävi. 
Tämä ei jää tähän. Seuraa-
vaksi hesalainen Perusjätkä, 
”eikun” ympäristöaktiivit 
tekevät kansalaisaloitteen 
avohakkuiden kieltämisen 
turvemailla, eli soilla. Ojitta-
mattomilla soilla ei ole, mitä 
hakata, mutta ojitetuilla soil-
la sitä matskua kyllä riittää. 
Yli puolet Suomen soista on 
ojitettu, ja varsinkin poh-
jois-pohjanmaan metsä-
pinta-alasta sen osuus on 
merkittävä.

Ei tämä lopu tähän. 
Maukka laulaa, tai siis, ”ei-
kun” nämä aktivistit, että 
asutusta lähempänä kym-
menen kilometrin säteellä ei 
saa ”avohakata”! Painetta is-
ketään kunnan kaavoituk-
seen ja osa herkkähipiäisistä 
kuntapolitiikoista menee tä-
hän ansaan. Virkamiehet ei-
vät uskalla vastustaa, ”ettei 
tule virkavirheitä!”

Kaiken taustalla on; kiel-
letään kaikki avohakkuu 
metsänomistajien keskuu-
dessa. Media myllyttää ja 
hioo ja höylää, kuten Rau-

li aikoinaan melkein lauloi, 
mielipiteitä illuusiokuvi-
neen, metsänomistajat usko-
vat… uskovat ken uskovat…

Avohakkuu on  
ilmastoteko, tietyin 
edellytyksin
Suomalaiselle metsänomis-
tajalle voi reilusti nostaa 
hattua. Metsänomistajat 
Suomessa voivat olla ylpei-
tä osaamisestaan: talousmet-
sätalous on äärimmäisen 
hyvä ilmastoteko, kun jopa 
samalla huolehditaan moni-
muotoisuudesta. Hakkuu-
ta vaan vanha yli sata vuotia 
kuusikko tai männikkö, joka 
on vain ja ainoastaan hii-
len päästöongelma, ei sito-
ja.  Mutta se ei riitä. Muista 

hakkuun jälkeinen uudista-
mistyö. Maanmuokkaus ja 
metsänviljely. Se ei ole kal-
lis investointi, mutta se tuo 
nopealla aikataululla hii-
len sidonnan ympäristö-
asioita ajatellen. Taimikko 
syntyy muutamassa vuo-
dessa. Hakkuutuloa ker-
tyy uudistamishakkuusta 
(avohakkuu) moninkertai-
sesti, kuin vastaavasti sitä 
edelleen harvennetaan va-
jaatuottoisemmaksi jonkun 
epäymmärrettävän jatku-
van kasvatuksen metodeil-
la, jota eivät edes media tai 
politiikan parissa toimivat 
populistit lainkaan ymmär-
rä. Investointi hiilinieluun 
puukaupan tulosta on paras-
ta ilmastonhoitoa ja kestävää 
kehitystä.

En arvosta lainkaan met-
sänomistajia, joka ”avohak-
kaa” kohteensa, ja jättää 
uudistamistyöt tekemät-
tä Nykyinen metsälaki on 
torso, TORSO, isolla Iiillä, 
”eikun” Teellä! Näitä esi-
merkkejä löytyy joka pitäjäs-
tä ja maakunnista. Taustalla 
on usein vain pelkkä mak-
simaalinen puukauppa tulo, 
ilman tarkoitustakaan hoi-
taa uudistamisvelvoitteita. 
Toki löytyy tapauksia, kun 
”tuttu” urakoitsija hakka-
si metsän, ja jälkitöistä ei ole 
sovittu kenenkään kanssa. 
Myös löytyy tapauksia, että 
toisen metsänhoitoyhdis-
tyksen toimihenkilö ”ylitti 
” rajansa ja möi valtakirjal-
la puut ja jälkityöt eivät sen 

suuremmin kiinnostaneet. 
Esimerkkejä löytyy.

Media muokkaa ja ohjaa
Tutkimuksia ja mielipiteitä 
puolesta ja vastaan avohak-
kuita ajatellen on tehty iät 
ja ajat. Eri asia on se, kuka 
ja mikä taho kyselyjä tekee. 
Viimeisin versio, jonka lu-
kaisin, että enemmistä kan-
nattaa avohakkuita, mutta 
vastustuksen osuus on luok-
kaa 25 %. Lisäksi ne iän-
ikuiset  EN OSAA SANOA, 
ja välimaaston ”peuharit” 
vääristävät uutisointi sen 
mukaan, kumman kanna 
puolelle ne kirjataan. ” Suh-
taudun varauksella” on hyvä 
vastaus, jos ei tiedä avokak-
kuun kaikkia näkökulmia. 
Kantorahatulo, ilmastoteko, 
uuden puusukupolven kas-
vuun laiton jne.

Lopuksi
Metsäasioissa on monen-
laista neuvojaa ja kadun 
taaplaajaa. Joillakin on ko-
kemusta, joillakin vain ker-
ta kaikkiaan ei ole mitään. 
Joillakin on tietoa enemmän 
ja vähemmän. Mutta jos vie-
lä palaamme aiheeseen” Nyt 
avohakataan”, niin hakkaa 

ihmeessä! Laki ei kiellä, vie-
lä. Ennen kielsi.

Kun virheitä tulee, ja vir-
heisiin pitää tottua työelä-
mässä, lienee muistaa se, 
että virheitä sattuu jokaisel-
le. Arkkitehdin tekemät vir-
heet peitetään köynnöksillä, 
kokin tekemät kastikkeella 
ja lääkärin mullalla. Luonto 
korjaa metsän pienet käsitte-
lyvirheet nopeasti, ei suuria. 
”Avohakkuiden koot ovat 
nykyjään verrattain pieniä. 
”Osaran aukeiden” ajat ovat 
jo kutakuinkin ohi. Avohak-
kaa vaan metsänomistaja su-
rutta!

P.S. Vielä kun saisi tuo 
”eikun ” suomenkielen sana-
kirjaan kirjakieleen vahviste-
tuksi. 



28 MetsäSanoma 2/2020

Metsän historiaa

Murhansilmän mysteeri, osa 2
Oulun läänin Iin pitäjän Kihlakunnanoikeuden istunto Kiimingissä  22.8.1793. 
Pääkohdat ja tuomio jutusta, joka koskee 
naimatonta naista Juliana Danielintytär 
Vesaa, jota on jo aikaisemmin kolme kertaa 
rangaistu salavuoteudesta johon hän on nyt 
uudelleen syyllistynyt serkkunsa naimatto-
man rengin Lars Larsinpoika Kynsilehdon 
kanssa tullen tästä sekaantumisesta raskaak-
si, minkä seurauksena  Juliaana on yksinäi-
syydessä synnyttänyt ja hengiltä ottanut 
sikiönsä, mistä häntä on Komissaari ja Kruu-
nun Nimismies Hans Magnus Boijin toimes-
ta syytetty ja Iin Kihlakunnan Käräjä Oikeus 
antanut tuomionsa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

  
Käräjäoikeus on katsonut 
Juliaana Danielintyttären 
syyllisyyden täysin toteen-
näytetyksi ja sen johdosta 
Pahanteon Kaaren  XVI lu-
vun 1 pykälän sekä Kunin-
kaalliseen Asetukseen 20 
tammikuuta 1779 tehtyjen 
muutosten nojalla tuomin-
nut hänet mestattavaksi ja 
roviolla poltettavaksi.  Tut-
kinnan alussa makaajak-
seen ilmoittama renki Eric 
Rekilehto on tästä syyttees-
tä vapaaksi todettu.   Lars 
Larsinpoika, joka on Juliaa-
na Danielintyttären kanssa 
harjoittanut lihallista yhteyt-
tä sekä tiennyt ja salannut 
hänen raskaudentilansa, on 
lisäksi auttanut Juliaanaa si-
kiön kätkemisessä.

Tästä Lars Larsinpoika tu-
lisi LVIII luvun  (lihallisesta 
yhteydestä lähisukulaisten 
kanssa) 1 §:n ja LXI luvun 
2 §:n mukaan sovittamaan 
nämä rikkomuksensa kol-

mellakymmenellä parilla 
raippoja, läpikäymään yksi-
tyisen Ripin ja synninpääs-
tön  sekä maksamaan rahana 
Ylikiimingin Kappelin kir-
kolle 32 killinkiä.  Lisäksi 
Kihlakunnan Oikeus on kat-
sonut Lars Larsinpojan van-
hempien uudisasukas Lars 
Kynsilehdon ja hänen vai-
monsa Anna Michelintyttä-
ren laiminlyöneen Juliaanan 
tarpeellisen silmälläpidon, 
minkä vuoksi  Oikeus on 
edellä mainittua LXI kaar-
ta noudattaen sakottanut 
heitä kumpaakin kahdella-
kymmenellä Hopearahalla 
eli kuudella Riikintaalarilla, 
32 killingillä, mitkä sakot he 
kuitenkin saisivat köyhinä ja 
ikääntyneinä sovittaa kah-
deksan päivän vankeudella 
vedellä ja leivällä.  Vielä tu-
lisi Anna Michelintyttären 
sisaren,  ruotilainen  Mar-
garethan ja Julianan Äidin 
Torpparin vaimon Elisabet-
ha Michelintyttären,  edel-
lä mainittujen rikkomusten 
yhteydessä osoittamansa vä-
linpitämättömyyden takia 

saada Kihlakunnan Oikeu-
delta sovelias puhuttelu. 

Käräjäoikeus käsitte-
li Provinsiaali (piiri) lääkä-
ri Tohtori Christian Herman 
Cargerin palkkiolaskua ja 
katsoi, että laskusta on pois-
tettava roomurahan nimik-
keellä oleva 12 killingin 
summa minkä lisäksi Toh-
tori Cargerin pitää lääkärin 
laskustaan vähentää sekä 
Kunink. Maj.tille ja Kruu-
nulle palauttaa 16 killinkiä, 
joka on aiheutunut syytetty-
jen kyyditsemisestä.

PÄÄTÖS
Kungl. maj.tin Vaasan Ho-
vioikeuden päätös edellä 
selostetussa ja Hovioikeu-
delle alistetussa jutussa n:o 
82. Käsitelty 6 marraskuu-
ta 1793.

Kuninkaallinen hovioike-
us on ottanut tämän jutun 
harkintaansa ja antaa siitä 
seuraavan päätöksen:

Hovioikeus toteaa, ettei 
ole voitu toteen näyttää, että 
Juliaana Vesa olisi syyllisty-
nyt väkivallan käyttöön hä-

nen viime heinäkuun 16 p:nä 
synnyttämänsä poikalapsen 
surmaamisessa.

Näyttö oli vaikeaa jo sen-
kin vuoksi, että piirilää-
käri Tohtori Carger sai jo 
mätänemistilassa olevan si-
kiön tutkittavakseen vasta 
saman vuoden elokuun 10 
päivänä.

Kuitenkin oman tun-
nustuksensa ja valallisesti 
kuultujen todistajien kerto-
musten perusteella Juliaa-
nan on todettu luvattoman 
sekaantumisen seuraukse-
na olleen raskaana, eikä täs-
tä tilastaan ilmoittanut, vaan 
yksinäisyydessä synnytti yl-
lämainitun todistuksen mu-
kaisen kehittyneen sikiön 
jonka kätki, minkä törke-
än rikkomuksen Juliaana on 
hänelle siitä esitetyistä to-
disteista huolimatta ensin 
yrittänyt salata. Myöhem-
missä kuulusteluissa hän on 

vähitellen murtunut ja tun-
nustanut teon syytteen mu-
kaiseksi.

Kuninkaallinen Hovi-
oikeus harkitsee oikeaksi 
muuttaa Käräjä Oikeuden 
tuomiota siten, että Juliaa-
na Danielin tytär Vesaa on 
rangaistava kolmellakym-
menellä paria vitsoja kolme 
lyöntiä parilla ja sen jälkeen 
kun hän on yhtenä Sunnun-
taina läpikäynyt julkisen 
kirkkorangaistuksen, hä-
net passitetaan kuritushuo-
neeseen Tukholmaan siellä 
kahden vuoden ajan työssä 
pidettäväksi. 

Tähän rangaistukseen tu-
lee sisällyttää se tuomio, jon-
ka Julia Danielin tytär on 
saanut neljättä kertaa serk-
kunsa kanssa harjoitetusta 
salavuoteudesta.

Jatkettu Vaasan  
Hovioikeuden päätös..
Lars Laurinpoika Kynsileh-
don osalta on selvitetty, että 
hän on syyllistynyt Salavuo-
teuteen  Juliaanan  kanssa 
sekä tunnustuksensa mu-
kaan  kotiin tulonsa jälkeen 
20 heinäkuuta hän on saanut 
tiedon Juliaanan rikokses-
ta, jolloin Lars oli Juliaanan 
kehotuksesta ottanut sikiön 
pellon ojasta, mihin tämä oli 
sen piilottanut ja vienyt siki-
ön kauemmas metsään.  Tätä 
tunnustusta tukevat monet 
tutkinnan aikana esiin tul-
leet seikat, joista raskautta-
vin oli se, että Julianan sikiö 
oli löytynyt Lars Laurinpo-
jan näyttämästä paikasta.

Kuninkaallinen Hovioi-
keus harkitsee oikeaksi, että 
Lars Laurinpoika Kynsileh-
don  LXI Luvun 2 §, LVIII 
Luvun 1 § ja LV luvun 5 § 
nojalla sovittaa tämän kiel-

letyssä Polvessa tehdyn  ri-
kollisen  salavuoteuden 
harjoittamisen  Kahdella-
kymmenellä parilla raip-
poja, kolme lyöntiä parilta 
ja sen jälkeen hänen on lä-
pikäytävä yksityinen rippi 
ja synninpäästö sekä mak-
saa Ylikiimingin Kappeli-
kirkolle yksi Riikintaalari 
kuusitoista killinkiä, jon-
ka summan voi myös työl-
lä korvata.

Renki Eric Rekilehto va-
pautetaan luvattoman seu-
rustelun syytteestä. Lars 
Laurinpojan äidin Anna 
Michelintyttären rangaistus  
Juliaanan valvomisen lai-
minlyömisestä – kahdeksan 
päivää vedellä ja leivällä – 
jää voimaan.   Uudisasukas 
Lars Kynsilehto, ruotilainen  
Margaretha Michelin ty-
tär ja torpparin vaimo Elisa-
beth Michelin tytär eivät  ole 
Hovi Oikeuden harkinnan 
mukaan syyllistyneet mihin-
kään laiminlyöntiin.

Tohtori Cargerin lasku 
Juliaanan kuolleen sikiön 
tarkastamisesta jää vähentä-
mättömänä voimaan.

Tämän laskun summa 
Neljä Riikintaalaria 36 kil-
linkiä 10 runstykkiä  kuu-
luu Juliaana Vesan korvata, 
mutta hänen varattomuu-
tensa takia lasku jää mak-
settavaksi Kun.Maj.tin  ja 
Kruunun tällaisiin tarpeisiin 
myönnetyistä varoista.

Käännös ruotsinkieles-
tä: Paavo Lohvansuu
Puhtaaksikirjoitus:          
Kalevi Jokikokko

 
Murhansilmän 
mysteeri osa yksi 
löytyy Metsäviesti  
lehdestä 1/2020

Kuva: Monica Granö

Kalevi Jokikokko.
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Veronurkka

Metsävähennys – mitä se on, miten sitä hyödynnetään?

Metsävähennys laajeni takautuvasti
Metsän pääomatuloverotuksessa on met-
sänomistajalla oikeus tehdä metsävähennys 
ennen muita metsätalouden pääomatulosta 
tehtäviä vähennyksiä. Oikeus metsävähen-
nykseen on luonnollisella henkilöllä, kuolin-
pesällä ja verotusyhtymällä. Metsävähennys 
uudistui ja laajeni takautuvasti.

Metsänomistajalla on omis-
tusaikanaan oikeus vähentää 
metsävähennyksenä enin-
tään 60 prosenttia 1.1.1993 
tai sen jälkeen ostetun met-
sän hankintamenosta.

Hankintamenon muo-
dostavat kiinteistön osto-
hinta ja kauppaan liittyvät 
kulut. Kauppaan liittyviä 
kuluja ovat  varainsiirtove-
ro, lohkomiskustannukset, 
kauppakirjan laatimisen 
kustannukset, kaupanvah-
vistajan palkkio ym. 

Metsävähennyspoh-
ja voi muodostua myös 
maanmittaustoimituksen 
seurauksena. Tällöin metsä-
vähennyspohjan muodostaa 
60 prosenttia maanmittaus-

Esimerkki:
Matti osti vuonna 2002 pinta-alaltaan 20 hehtaarin metsätilan, jonka hankintameno oli 30 
000 euroa. Hän myi vuonna 2005 ko tilalta puuta 500 m3 ja sai kantorahatuloa myynnistä yh-
teensä 10.000 euroa. 
Metsävähennysoikeus vanhan lain mukaan 50% hankintamenosta  =            15.000 euroa
Metsävähennys  40% 10 000 eurosta      =              4.000 euroa
Metsävähennysoikeutta jäi tuleville vuosille             11.000 euroa

Uuden lain mukaan uutta metsävähennyspohjaa 
tuli lisää 10% x 30.000 euroa =  3.000 euroa
Laajennettu metsävähennyspohja tuleville vuosille      14.000 euroa

JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

www.edutjasenelle.fi/mhy
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

 Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen 
metsän puolestapuhujana jo 85 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta, ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta 
metsän omistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia. www.metsalehti.fi

Polku omaan metsään. 

(norm. 152,00)
Etusi 67,00

Kun tila mahdollises-
ti myydään, luovutusvoit-
toa laskettaessa laskentatapa 
muuttuu siten, että metsävä-
hennys tuloutetaan erillisenä 
oikaisueränä pääomatuloksi. 
Vähennetty metsävähennys 
tuloutetaan pääomatulok-
si enintään määrään, joka 
vastaa 60 prosenttia luovu-
tettavan metsäkiinteistön 
hankintamenosta. Koska 
tehty metsävähennys tu-
loutetaan nyt myyntihinnas-
sa, tehty metsävähennys ei 
enää pienennä metsän han-
kintamenoa luovutusvoittoa 
laskettaessa.

Uusi laki nostaa metsävä-
hennyspohjaa takautuvasti 
kaikissa 1.1.1993 hankituissa 
metsäkiinteistöissä, vaikka 
vanhojen sääntöjen mukai-
nen metsävähennys olisikin 
jo ehditty käyttää loppuun. 
Metsänomistajalla, joka oli 
pinta-alaverossa vuoden 
2005 loppuun, on myös met-
sävähennysoikeus 1.1.1993 
jälkeen ostetuilta kiinteis-
töiltä. Metsävähennyspoh-
ja on ollut uinuvassa tilassa 

vuoden 2005 loppuun. 

Pientä myyntiä ei 
kannata jakaa kahdelle 
vuodelle
Yhtenä vuonna tehtä-
vä metsävähennys voi olla 
enintään 60 prosenttia met-
sävähennykseen oikeute-
tulta kiinteistöltä tulleesta 
pääomatulosta. Toisaalta ve-
rovuonna tehtävän vähen-
nyksen on oltava vähintään 
1 500 euroa. Tämän takia vä-
hennyksen perusteena oleva 
myyntimäärä tulee siten olla 
kantoraha-arvoltaan vähin-
tään 2500 euroa.

Harvennushakkuualueen 
kuitupuuta alarajan saavut-
tamiseen tarvitaan arviol-
ta noin 150 - 200 m3, mutta 
päätehakkuualueen tukki-
voittoista puuta riittää alle 
puolet tuosta määrästä. Pie-
nehköissä puukaupoissa 
kannattaa varmistaa se, että 
kaikki rahat tulevat samal-
le vuodelle. Rahojen jakau-
tuessa kahdelle vuodelle, 
saattaa metsänomistaja me-
nettää metsävähennysoikeu-
den molemmilta vuosilta.

Metsänomistajalla on oi-
keus tehdä metsävähennys 
kiinteistön hankintavuon-
na ja sitä seuraavina vuosi-

maksusta ja mahdollisesta 
puustotilikorvauksesta tai 
maksetusta tasingosta.

Tilakohtaisesta  
metsänomistaja- 
kohtaiseksi
Metsävähennyksen saa teh-
dä uuden lakiesityksen 
mukaan metsänomistaja-
kohtaisesti kaikilta kyseisen 
omistajan Suomessa omis-
tamilta metsävähennykseen 
oikeuttavilta tiloilta saadusta 
puunmyyntitulosta. Metsä-
vähennyksen käyttöä ei siis 
seurata enää kiinteistökoh-
taisesti vaan omistajakohtai-
sesti veromuistiinpanoissa ja 
2C-lomakkeella.

na koko omistusaikanaan, 
eli mitään määräaikaa vä-
hennyksen tekemiseen ei 
ole asetettu. Mikäli metsä-
vähennyspohjan omaava 
metsäkiinteistö siirtyy uu-
delle omistajalla lahjan tai 
perinnön kautta, siirtyy met-
sävähennyspohja uudelle 
omistajalle.
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Metsän kasvattaminen 
kiertoajan loppuun asti ja

uuden puusukupolven 
synnyttäminen ovat 

kunniakysymyksiä, joita tulee 
arvostaa metsänhoidon 

luvatussa maassa 

”

Joko saa sanoa

Yläharvennus - jatkuva kasvatus

Lopputuloksena harsintahakkuu
Kun siirrymme ajassa taak-
sepäin Suomen metsähisto-
riassa, voidaan sieltä poimia 
sen ajan vallassa olevat ns. 
poimintahakkuut, jolloin 
isoimmat puuyksilöt poistet-
tiin pokasahoilla. Oletettiin, 
että alta nousee uusia kehi-
tyskelpoisia puusukupolven 
yksilöitä. Erityisesti tervan-
polton hakkuualueet olivat 
esimerkkejä räikeimmästä 
päästä määrämittaharsintoi-
neen. Luultiin tai uskoteltiin 
virheellisesti, että alta nou-
sisi kehityskelpoinen metsä 
pienimpien puusukupolvien 
yksilöistä. Tämä puuryhmä 
tunnetaan nimellä alikasvos. 
Hyviä huonoja esimerkkejä 
löytyy joka pitäjästä.

Tämä ajatuskanta ylä-
harventamisesta osoittautui 
vääräksi. Juuri tästä virheel-
lisestä käsityksestä ja toimin-
nasta luotiin maahamme ns. 
yksityismetsälaki, joka tar-
koittaa sitä, että määritel-
lään uudistuskypsät metsät 
ja kuinka niitä tulisi käsitel-

lä hakkuutavoittain. Samalla 
astui velvoite uudistamistoi-
menpiteistä eli hakatun met-
sän tilalle tuli luoda uusi 
puusukupolvi. Haluttiin 
näin säilyttää Suomessa kes-
tävälle pohjalla oleva met-
sätalous tulevia sukupolvia 
ajatellen.

Loppujen lopuksi  
taustalla on vain  
halu säästää  
metsänviljelytöissä
Totta kai jos jonkinlaisella 
harsinnalla tai harventamal-
la sieltä täältä säästää omana 
elinaikana uudistamiskus-
tannukset, mutta usein jää 
ajattelematta se, että metsiä 
ei viedä hautaan vaan uu-
distamistyöt ovat edessä en-
nemmin tai myöhemmin 
seuraavalla metsänomistaja-
sukupolvella. 

Yksityiset henkilöt tai va-
paamieleiset järjestäytyneet 
yhdistykset - jatkuvan kas-
vatuksen puolestapuhujat 

- kuuluvat pääsääntöises-
ti tähän joukkoon. Ei tarvit-
se kaukaa hakea, kun löysi 
valtion rahoittamalta tutki-
muslaitokselta henkilö, joka 
puhuu aatteensa puolesta. 
Nimeä en viitsi edes mai-
nita; nimi viittaa johonkin 
metsälakikohteeseen, …. 
muistaakseni. Tosin kysei-
sen henkilön toimintatapa 
metsän käsittelyssä on jää-
nyt vähäiseksi, onneksi.

Jos hakkuutoimenpi-
teellä on saattanut metsän-
sä vajaatuottoiseen tilaan 
harvennus tai harsinta hak-
kuulla, tulee rangaista met-
sälaissa säädetyn lain ja 
asetuksen mukaisesti. Lakia 
valvoo metsäkeskuksen vi-
ranomaistoiminta. Laki on 
laki, sama kaikille, paikka-
kunnasta riippumatta. Myös 
niille, jotka uskovat met-
sän kasvavan vajaatuottoi-

sena kuin sille, joka uskoo 
metsän tuottavan järkevästi 
uutta puuta jatkuvalla kas-
vatusmetodilla. Vahvoilla 
jäillä ovat ne, jotka luottavat 
metsäammattilaisten ohjeis-
tuksiin. 

Vanhoja metsiä turha 
harventaa
Metsän kasvattaminen kier-
toajan loppuun asti ja uuden 

puusukupolven synnyttämi-
nen ovat kunniakysymyksiä, 
joita tulee arvostaa metsän-
hoidon luvatussa maassa. 
Uudistuskypsien metsien 
harventamiseen syyllisty-
tään vieläkin.

Metsänomistaja,  
(vielä) omasta  
metsästään päättävä!

Joko saa sanoa

Raaka-aineen hinta kallista?
Metsällisissä asioissa liik-
kuu paljon väärää tietoa, 
muunneltuja totuuksia ja 
puutteellista tietoa. Tästä 
olisi hyvä esimerkki väittä-
mä kalliista raaka-aineesta. 
Otetaan esimerkkitapaus 
ensiharvennus, jossa osta-
ja maksaa pystyhintana 8€/
kiintokuutio. Työ on toki 
kalleinta hakkuutavoittain 
vertailussa. Se vaikuttaa tie-
tysti puusta maksettavaan 
hintaan. 

Tulo on pääomatuloa, jos-
ta veroihin menee 30 %, eli 
käteen jäävä osuus on 5,60 €. 

Poistettavan havurungon 

keskijäreys on keskimäärin 
54 litraa/runko. Jotta kiin-
tokuutio saadaan aikaisek-
si, pitää harvennuksessa 
poistaa noin 20 kpl aines-
puurunkoja. Siispä näin ol-
len runkoa kohden myyjä 
saa puukaupassa verojen jäl-
keen 28 senttiä/runko. Onko 
hinta hyvä? Vertailun vuok-
si joudun toteamaan, että 
männyn taimi asiakkaalle 
toimitettuna maksaa n. 18 
senttiä taimi.

 Eli puunkasvattaminen 
kuitupuuksi 40-45 vuoden 
ajanjaksolla tuottaisi näil-
lä hintatasoilla 10 senttiä/

runko, jos puu myydään 
kuitupuuna ! Metsäteolli-
suuden pörssiyhtiöjohtaji-
en mielestä raaka aine on 
Suomessa kallista.

Kannattako  
siis kuitupuun  

kasvattaminen? 

Mietin vaan
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Jauhopeukalot
Teijän keittiössä

Uunissa haudutettu korona-ajan lihapata
Epidemia aikakaudella on hyvä verestellä 
kokkaustaitoja niin kotona – kuin kesäasun-
nolla. Valmistamalla kohtuullisen kokoisen li-
hapadan, ruokit sillä vaikka vieraita ja kutsua 
kotiin viettämään yhteiseloa vaihtoehtoises-
ti muualle kuin ravintolaan.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Lihavalikoimaksi voi valita 
naudan paahtopaistin tai si-
säpaistin. Alle kilon palanen 
riittää. Jos oikein tuntuu val-
mistaa jotain erikoista, suo-
sittelen karitsan sisäpaistia. 
Juhlapyhiä ennen niistä löy-
tyy usein verrattain edullisia 
tarjouksia eri ruokakaupois-
sa.

Leikkaa paistista sopi-
van kokoisia siivuja, ellet 

halua erikseen tehdä pel-
kästään esim. kuutta paks-
uhkoa pihviä. Suolaa lihat 
kevyesti karkealla suolal-
la, ja anna vaikuttaa n. 20 
minuuttia. Varo, ettei koi-
ra pääse nappaamaan pöy-
dältä maukasta liha-ateriaa 
kesken valmistuksen. Raa-
kaliha kelpaa usein myös 
koiralle.

Käristä keskilämmöl-
lä voissa tai juoksevaa mar-
gariinia käyttäen pannussa 
keskitason lämmöllä n. 12-15 
minuuttia. Ei siis liian koval-

la lämmöllä. Laita paistami-
sen yhteydessä viipaloitua 
pekonia puoli pakettia li-
säämään makua ja rasvaa 
paistinpannulle. Kun pin-
nat ovat hieman ruskeat, li-
sää hieman mustapippuria, 
virta pois ja kaada keveästi 
paistoseos voideltuun uuni-
vuokaan. Kaada paistinpan-
nulle 1 desiä kylmää vettä 
ja huuhdo pannun rasva li-
hojen sekaan uunivuokaan. 
Lisää paistoksen päälle vii-
paloidut tai muruksi tehty 
sinihomejuusto. Kaada pa-
taan 1.5 dl ruokakermaa ja 
päälle 150 gr emmental juus-

Ainesosat: 
Noin 1 kg naudan tai karitsan sisäpaistilihaa
200 gr pekonisuikaletta tai pekoni viipaleita
Mustapippuria
Karkeaa suolaa
Valkosipulin kynsi hienonnettuna
1 dl vettä
1,5 desiä ruokakermaa
150 gr emmental juustoraastetta
Perunaa 8 kpl

Alkupalaksi Muumipeikon uunileivät
Kun valmistelee ruokaa, on hyvä varmistaa ja 
päivittää myös jääkaapin sisältö. Sinne kertyy 
aina jotain kinkkua, poroa, meetvurstia, sini-
homppaa ja juustoraastetta. Samoin paah-
toleivät eivät kulu leipäkaapissa tarpeeksi 
nopeasti. Paistin ollessa Fiskarsin valurautai-
sessa pannussa uunissa, on hyvää aikaa val-
mistella uunileipiä nälkäisille vieraille.

Urheilijat ovat usein nälkäi-
siä, kun kuuntelee urheilu-
selostajia kisalähetyksissä 
ja urheiluruuduissa, mut-
ta vieraat ovat vielä nälkäi-
sempiä. Kevyt suolapala ja 
tervetuliaismaljan rinnal-
la on paikallaan ja pieni al-
kupala valmistuu kuitenkin 
siinä sivussa, kun pääruoka 
valmistuu.

Levitä pellille 6-8  paah-
toleipäpalaa. Laita hieman 
Valion Oivariinia leipien 
päälle, lisäksi keveästi Fe-

lixin tomaattiketsuppia tai 
väkevämpiä tomaattipohjai-
sia Santa Marian dippikas-
tikkeita. Päälle Snellmannin 
tai Poutun kinkkusiivuja, 
Kotivaran tai HK:n meet-
vurstia, Kylmäsen poroa, 
Valion emmentaljuustoa, si-
nihomejuustoa, sitä mitä 
jääkaapista löytyy, mutta ei 
tehdä kolmatta samanlais-
ta leipää. Valikoimaa tulee 
olla. Vatkaa kaksi kananmu-
naa, teelusikallinen suolaa 
ja hieman mustapippuria. 

Levitä keveästi kananmuna 
seos keveästi leipien pääl-
le, vaikkakin osa nesteestä 
valuukin leivinpaperilla va-
rustetulle pellille, ei se hait-
taa. Päälle laitetaan hieman 
Meiramin oreganoa ja aavis-
tus pieni ripaus puristettua 
valkosipulinkynttä. 

Laita pelti leipineen uu-
niin, ennen vieraiden tuloa 
uunin yläosaan uunipadan 
kanssa. Anna olla n. 10 mi-
nuuttia, jotta pinta hieman 
ruskistuvat, mutta eivät kui-
vahda ja nosta sitten pelti 
jäähtymään. Päälle haudut-
tava Fiskarsin Arabian, vai 
oliko se Finlaysonin muu-
mipyyhe ja foliopaperia, 
jotta leivät pysyvät lämpi-
mänä. Tarjoa vieraille pie-
ni lämmin alkupala Elysen 
kuohuviinin tai minkä ta-
hansa miedon juoman esim. 
Fizzin kuivan omenasidee-
rin kanssa ja keskustelkaa 
kiireisimmät kuulumiset ja 

iltasuunnitelmat, kun varsi-
naiseen ruokailuun on vielä 
lähes tunti aikaa…

Ja muistutan lukijoille, 
että hyväksyt lukiessasi 

sen, että käytämme 
evästeitä… 

toraastetta ja vielä kerta kiel-
lon päälle ripaus ruohittua 
mustapippuria. Uunin läm-
pötila n. 125 asteiseksi ja ei-
kun paistos uuniin.

Nyt on hieman aikaa hen-
gähtää ja korkata vaikka-
pa Kiuruveteläistä Sandels 
olutta, vai oliko se Kuopio-
laista, en muista? Viinin ys-
tävät ja naiskokit voivat 
ansioituneesti ottaa lasilli-
sen 16 cl puna- tai valkovii-
niä.

Lihapata tulee olla uu-
nissa n. 2 tuntia ja sillä ai-
kaa on hyvin aikaa kuoria 
ja pilkkoa pieneksi perunat, 

leikata salaattiainekset; vih-
reäsalaatti, kurkku, tomaatti 
ja muut kaunistelevat pik-
kuhörppeet. Kattaa pöytä 
sievästi ja miettiä juomatar-
joilut ja mitkä juomalasit. 
Perunat keitetään hieman 
myöhemmin 45 minuuttia 
ennen ruokailuajankohta 
huomioiden.
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Urheiluagentti

Kesä on kääntynyt syksyksi, eikä  
MM-kilpailuihin ole enää kuin 116 päivää

Korona vaikutti lopputalven kilpailukauteen 
sekä kevään harjoituskauteen, kun kilpailuita 
ei ollut. Touko-kesäkuu on mennyt aikaisem-
min suunnistuskilpailuita kiertäen ja 10mi-
laan sekä Jukolan viestiin keskittyen. 

Tänä vuonna molemmat kil-
pailut peruttiin jo hyvissä 
ajoin, joten harjoituskauden 
pystyi rakentamaan pelkäs-
tään hiihtosuunnistusta aja-
tellen.  

Toukokuu- kesäkuul-
la keskityin harjoituksissa 
pelkästään voimaharjoituk-
siin. Koska kuntosalit pitivät 
ovensa kiinni, piti harjoituk-
sia hieman soveltaa. Voima-
jakso päättyi juhannukseen, 
jonka jälkeen keskityttiin taas 
perusharjoitteluun ja hapen-
ottokyvyn kehittämiseen. 
Heinäkuun viimeisellä vii-
kolla alkoi leirikausi Ylläksel-
lä, samoissa maisemissa kuin 
viitenä edellisenäkin vuote-
na. Elokuulla leiri piti olla 
Viron Otepäässä, mutta kiih-
tyneen korona tilanteen takia 
päädyimme pitämään leirin 
Ylläksellä.  

Viime viikon olin jäl-
leen maajoukkueleirillä, 
tällä kertaa Sotkamon Vuo-

Metsänhoitoyhdistyksemme 
ykköstykki tai kuten edus-
tajamme Lauri Linnainmaa 
sanoisi ns. ykköstykki Tero 
Linnainmaa, ei päässyt täl-
lä kertaa osallistumaan ke-
väältä syksyyn siirrettyihin 
kisoihin, johtuen parhaillaan 
menossa olevasta maajouk-
kueleiristä johtuen. Mutta 
avuksi saatiin Kiimingissä 
kesätöissäkin metsänistutus-
töissä kunnostautunut Lauri 
Linnainmaa, joka ilmoitet-

tiin 10 kilometrin kilpasar-
jaan.

Ja mitaleille päästiin, to-
sin pronssille, mutta pronssi 
on voitettu mitali. Pokaalia 
voi käydä ihailemassa MHY 
OULU-KIIMINKI Ry:n toi-
mitiloissa Kiimingissä.

Perinteisesti yhdistyksemme on asettanut 
toimihenkilöitä, kesätyöntekijöitä, kummiur-
heilijoita tai urakoitsijan edustajia edusta-
maan yhdistystämme alueemme kisoihin 
liikunnalliset arvot huomioiden sekä mainos-
tarkoituksessa.

Metsänhoitoyhdistys OULU-Kiiminki ry:n  
väriä syksyn Tervamaratonissa

Lauri Linnainmaa 
ylpeänä pokaalin voit-
tajana Tervamaratonin 
pikakisassa.

Myös muitakin yhdistyk-
semme entisiä kesätyön-

tekijöitä vilahti Kalevan 
sivuilla ja tulosluettelos-

sa esim. Nina Mikkola 
nyk. Linnainmaa. 

Kuva: Kaleva. 

katissa. Yleensä Vuokatin 
urheiluopistolla on paljon kä-
vijöitä syksyllä, mutta nyt ur-
heiluopisto oli lähes autio. 
Paikalla hiihtosuunnistus-
maajoukkueen lisäksi ampu-
mahiihtomaajoukkue sekä 
maastohiihtäjien naismaa-
joukkue. Kaikki maajouk-
kueet olivat ruokailutiloissa 
omissa oloissaan, jotta mini-
moitiin koronan lisäksi myös 
muiden tautien tartuntaris-
ki. Korona ei ole vaikutta-
nut juurikaan urheilijoiden 
harjoitteluun, sillä urheilijat 
ovat yleisestikin tarkkoja kä-
sihygieniasta varsinkin ur-
heiluopistoilla sekä muissa 
julkisissa tiloissa.  

Maajoukkueleirien lisäk-
si kävin myös valjakkourhei-
lun SM-kilpailuissa Oulussa 
pari viikkoa sitten. Osallis-
tuin koirajuoksun SM-kil-
pailuun sekä SM-viestiin. 
Henkilökohtaisessa kilpai-
lussa juostiin 4,2 kilomet-

rin matka ja viestissä matka 
oli sama, mutta ensimmäi-
sen osuuden juoksun jälkeen 
toiselle osuudelle lähdettiin 
kickbikellä ja kolmannella 
pyörällä. Henkilökohtaisella 
matkalla voitin Suomen mes-
taruuden yli minuutin erolla 
toiseksi tulleeseen ja viestis-
sä voitimme niin ikää kultaa. 
Itselläni ei ole koiraa, mutta 
sain koiran lainaan ystäväl-

täni. Harjoittelimme koiran 
kanssa kerran viikkoon koko 
kesän ja elokuusta alkaen lä-
hes päivittäin. Vetoharjoituk-
sia tein koiran kanssa kerran 
viikkoon ja uskon siitä ole-
van apua myös talveen, sillä 
koiran kanssa pystyi juokse-
maan ylivauhtia, joka paran-
taa maksimaalista vauhtia 
myös suksilla.  

Syyskuun kääntyessä lo-

kakuuksi muuttuu har-
joittelu entistä enemmän 
lajinomaiseksi. Vuokatin lei-
rillä pääsin jo lumelle hiihtä-
mään, tosin hiihtotunnelissa, 
mutta lokakuun lopulla pitäi-
si päästä jo ulkona säilölumi-
laduille. Marraskuulla tulee 
leirivuorokausia enemmän 
kuin vuorokausia kotona, 
kun luonnonlunta haetaan 
Lapista. 

Toivottavasti korona ei 
pahene vaan talvella pääs-
täisiin kilpailemaan suunni-
tellusti.

Hyvä syksyn jatkoa!

Tero Linnainmaa
Hiihtosuunnistaja
Metsänhoitoyhdistys 
OULU KIIMINKI ry.

Harjoittelimme koiran 
kanssa kerran viikkoon 
koko kesän ja elokuusta 
alkaen lähes päivittäin.

”
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
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Metsämies suksilla 
– vai päinvastoin?
Maajoukkuehiihtäjä Perttu Hyvärinen pitää 
Metsänomistajien lippua korkealla hiihtokil-
pailuissa. Metsänomistaja hän on ollut neli-
sen vuotta. Lisäksi hän opiskelee metsätietei-
tä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Hiihtokausi 2020-21 voi olla 
koronan vuoksi hyvinkin ta-
vallisesta poikkeava, mut-
ta hiihtäjien kesäharjoittelu 
on sujunut saman kaavan 
mukaan kuin aiemminkin. 
Hyvärinen on leireillyt pää-
osin Vuokatissa koko kesän 
ja sama kuvio on jatkunut 
alkusyksystä. Nyt on kui-
tenkin tarkoitus puhua met-
säasioista eikä niinkään 
hiihtämisestä.

Hyvärisen metsätietei-
den opiskelu on tällä hetkel-
lä hiihtouran vuoksi tauolla. 
– Viime vuonna vielä suori-
tin opintoja keväällä, mutta 
nyt ei ole enää tällä tasol-
la realistista viedä eteenpäin 
kahta työtä. Jatkan opintoja 
sitten urheilu-uran jälkeen. 
Se tietty pihkan tuoksu kui-
tenkin odottaa ja on hyvä tie-
tää, että opintojen jälkeen on 
joku tuki ja turva, Hyvärinen 
kertoo. 

Metsäasiat kuiten-
kin kiinnostavat ja Hy-
värinen tunnustaa, että 
metsäalaa ja politiikkaa tu-
lee seurattua koko ajan. Ja 
toki metsänomistajana ihan 
käytännönkin metsänhoito-
asiat kiinnostavat. 

– Moottorisahahommat 
olen kuitenkin nyt ihan tapa-
turmariskinkin vuoksi tois-
taiseksi jättänyt.

Hyvärisen omissa metsis-
sä on sopivasti kaikkia ke-
hitysvaiheita, joten monia 
luennoilla kuultuja asioita 
on voinut suoraan soveltaa 
omiin metsiin ja vaikka sa-
man tien katsoa Metsäselai-
mella, että tuohon kuviolle 
voisi tuommoista kokeilla.

Metsissä tapahtuu
Hyvärinen kertoo hank-
kineensa metsää, hyvässä 
kasvussa olevia taimikoita, 
viime keväänä lisää vajaat 
10 hehtaaria entisten lisäk-
si. – Boorilannoituksia on 
tehty kesällä. Metsänhoi-
toyhdistyksen kautta yhteis-
hankintana otettiin ja oikein 
helikopterilevityksenä. Boo-
rinpuutos on yleinen näillä 
entisillä laidunmailla, mitä 
minunkin metsissäni on jon-
kin verran. On se vaan no-
peaa toimintaa verrattuna 
siihen, kun isän kanssa jos-

kus taimivakalla kävellen le-
vitettiin booria pitkin mettiä, 
huhhuh, Perttu muistelee. 

Myös mäntyä on kylvetty 
ja palstan läpi on parhaillaan 
tekeillä metsäautotie naapu-
ripalstalle. Myöskin mhy:n 
kautta yhteishankkeena. – 
Myös kaikenlaista uutta tu-
lee kokeiltua, kun on sopivia 
kuvioita. Taimitassuja tulee 
myös nyt testattua, kun tuo-
ta heinänpolkemista on tuol-
la kuusentaimikoissa aika 
paljon.

Myöskään raivaussaha ei 
ole ollut ihan toimetonna. 
– Ja niinhän se menee, että 
mitä enemmän tekee hom-
mia, sitä paremmin pistää 
silmään ne tekemättömät 
hommat, Perttu tuskailee.

Metsänhoitoyhdistys 
apuna ja tukena
- Metsänhoitoyhdistyksen 
oman neuvojan kanssa on 
käyty kiertämässä metät. 
Sieltä saa hyvin tukea omil-
le ajatuksilleen. Kotona on 
sitten myös apuna ihan puh-
das käytännön metsäihmi-
nen, sanoo Perttu viitaten 
isäänsä, joka on asunut Riis-
tavedellä kolmevuotiaasta ja 
hoitanut metsiä maatalou-
den ohella.

Yhdistyksessä Hyvärisen 
mielestä on erityisen tärke-
ää, että siellä on tutut henki-
löt, jotka tuntevat metsät.

Metsänhoitoyhdistysten 
toiminnassa hän pitää tär-
keänä varautua siihen, että 
metsänomistajasukupolvi 
vaihtuu tämmösiin ns. ”mei-
dän ikäisiin” ja heillä toimi-
minen metsän kanssa ei ole 
enää niin luontaista.  – Met-
sä ei ole puhdasta taloutta, 
mutta se myös on talout-
ta. Hoitamatonta metsää on 
aika paljon. Toisaalta kaik-
kea ei pidäkään hoitaa, luon-
nollekin pitää antaa tilaa, 
Perttu filosofoi.

Metsänhoitoyhdistysvaa-
leihinkin häntä on kyselty 
ehdokkaaksi, mutta aika ai-
kaa kutakin. – Ehdokkaak-
si ei tässä elämäntilanteessa 
ollut mahdollista lupautua. 
Kyllä minä itteäni aika kelta-
nokkana vielä pidän, mutta 
ehkä tulevaisuudessa yhdis-
tystoimintakin voisi kiinnos-

taa, Perttu muotoilee.

Metsä tarjoaa virkistystä 
ja nautintoa
Metsä on Hyväriselle myös 
virkistyspaikka .- Metsän 
kautta tulee paljon ihan puh-
dasta nautintoa.  – Vaikka 
aikaa on vähän, aika mo-
net nokipannnukahvit siel-
lä tulee juotua. Ja kyllä siellä 
kiinnittää myös huomiota 
visuaalisiin asioihin. On se 
kivempi kahvilla istua met-
sässä kuin aukolla. 

Perttu myös metsästää ja 
silloin kaverina kulkee puo-
litoistavuotias suomenpys-
tykorva Vikke. 

– Koiran toimimista on 
kiva seurata. Kun se on 
tuommoinen ”luomuro-
tu”, se metsästysvietti tulee 
ihan itsestään ja koira toi-
mii paremmin kuin isäntä. 
Ensimmäinen teeri Vikelle 
ammuttiin viime syksynä.

Ajatuksia  
metsätaloudesta ja 
tulevaisuudesta
- Koivua olisi kiva istuttaa, ja 
pihtoja voisi kasvattaa joulu-
kuusiksi. Koivu kasvaa sen 
verran nopeasti, että ehtisi 
nähdä koko sen elinkaaren 
ja sanoa sitten vanhana, että 
nuo on itse istutettu, Hyväri-
nen tuumailee.

Hänestä on tärkeää, että 
näkee oman ja edellisten su-
kupolvien käden jäljet met-
sissään. - Että on yksi lenkki 
vaan tässä pitkässä ketjussa. 
Siinä jotenkin se itsekkyyskin 
häviää. Useinhan niitä ratkai-
suja ei pysty taloudellises-
sa mielessä perustelemaan, 
vaan siinä on paljon tunnet-
ta mukana.

- Kaikki metsät on hoidet-
tava niin, että ne jatkaa kas-
vuaan. Molempien ukkien 
työn jäljistä pääsee itse naut-

Perttu Hyvärinen s. 1991
Kotoisin maatilalta Kuopion Riistavedeltä
Opiskelee metsätieteitä Itä-Suomen yliopistossa 
Joensuussa
Seura: Puijon Hiihtoseura
Saavutukset: Pyeongchangin olympialaisissa 2018 ja 
Seefeldin MM-hiihdoissa 2019 viestin 4. sija. Paras maa-
ilmancupin osakilpailusijoitus Nove Mestossa 15 km:n 
vapaan tyylin kilpailussa 6. tammikuussa 2020. Suomen 
mestaruus 15 km:n perinteisen tyylin kilpailussa 2020.
Tavoitteena on olla parhaassa iskussa Oberstdorfin MM-
hiihdoissa 2021. Poikien kesken yhteinen tavoite on 
viestin arvokisamitali. Kaikissa kolmissa seuraavissa ar-
vokisoissa hiihdetään mitalista.

timaan. Löytyipä sieltä yksi 
kuviokin, missä oli oikein 
joskus leimakirveellä leimat-
tuja puita. ei ollut jostain 
syystä silloin kaadettu. No, 
tyvilahohan niissä nyt sitten 
oli kaikissa, Hyvärinen har-
mittelee.

Hänellä on maillaan myös 

Metso-sopimuksessa ollei-
ta suojelukohteita, puronot-
koa ja majavapatokosteikko, 
ja ajatuksena on käväissyt 
myös mahdollisuus suojelu-
pinta-alan lisäämisestä.

”Siitä pittää nauttia siitä 
metsästä. Mukavaahan siellä 
on joskus olla vaikka yötä.”



34 MetsäSanoma 2/2020

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke
NHL St Louis Bluesin paitaa kantava kiiminkiläinen kummiurheilija  Niko Mikkola luutii edelleen 
viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa jälleen lehtemme sivuille. Etsi ja kirjaa miltä sivuilta kiekot löytyy.

Kiekot löysin sivuilta _____________________________ ___________________________________

Nimi:  _______________________________________________

MHY: _______________________________________________

Osoite: ______________________________________________

Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen tai  
tuo se oman mhy:n toimistolle:
MHY/MetsäSanoma, Terveystie 2, 90900 KIIMINKI

Missä kiekot?

1. Kuka kuvassa oleva suuri MHY tähti  
oikeasti on?
a) Jouko Härmä Metsä Group Oy:stä
b) Juha Raappana Pölkky Oy:stä
c) Juhani Heikkinen Mhy Yli-Iistä
d) jokin muu, vastaan kävellyt kylän  
 mies Kiimingistä
e) Joku muu: kuka? ____________________________
 
2. MHY Kiimingin toimesta on yli kymmenen vuotta 
sitten alulle pantu joukkue, joka pelaa edelleen Jää-
lissä. Joukkueen nimestä on aikoinaan äänestetty. 
Mikä nimivaihtoehdoista valittiin? 
a)  Kiiminki Ducks
b)  Terveystie Spitals
c)  Kiiminki Capitals

Arvomme tuotepalkintoja vastaajien kesken.

Tähdet kertovat

Tähdet kertovat

OINAS 21.3.-19.4.
Tämä on horoskooppisi ja sitä pitää pi-
tääkin totena, mitä horoskooppi lu-
paa tai ei lupaa. Maailmassa on vain 
kaksitoista kertaisia surullisia ja iloi-
sia kohtaloita. Saman verran kuin on 
horoskooppimerkkejäkin. Olet yksi 
niistä!Olet ihastuttava innostuja jälleen, 
mutta muista pitää välillä suu supussa. 
Rakkaus: Naapurin leskirouva sekoit-
taa rakkauselämäsi. Huomaat asian hy-
vissä ajoin ja yhteistyö naapurin kansa 
jatkuu. Suhteesi omaan puolisoosi vain 
paranee. Raha: Rahaa piisaa vaikka lo-
kit söisi. Sijoita taimikonhoitoon ja lan-
noitushankkeeseen. Niistä mani tulee 
aikanaan….

HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Olet jumissa. Yritä harkita edes taimi-
konhoidon tekoa, jos et kerta puukaup-
poihin ryhdy. Toisaalta, jos tarkemmin 
ajattelee, niinhän se on ollut ennenkin. 
Keskity harrastuselämän puolella kult-
tuuriin.; käy teatterissa ja Club Teatri-
an konserteissa. Siellä on coronaturva 
taattu. Raha: Mietit mistä näitä sent-
tejä oikein tulee; varmaankin pankin, 
vakuutuslaitoksen ja sähköyhtiön vaih-
doksista.

KAKSOSET 21.5.-20.6.
Joskus itsensä nolaaminen on tosi ter-
vettä, ja itselle nauraminen parasta 
terapiaa. Jos toisten horoskooppien lu-
keminen etoo tai aiheuttaa tuskaa, älä 
lue niitä! Lue vain omasi!!! Kaikilta se ei 
onnistu, sinä osaat sen jalon taidon.. 
Kuun varjon takaa pilkistävä Venus pla-
neetta katsoo sinuna joulukuuniltana 
taivaalta. Mars häipyy pikku hiljaa. Älä 
hätäänny; asiat ovat sinun kohdaltasi 
kunnossa. Raha: Lottaa!!! Mutta tee oi-
kea lottorivi!!!

RAPU 21.6.-22.7.
Sääli on sairautta. Pitäisihän sinun se jo 
tietää. Ainostaan mukavat pikku tripit 
piristävät muuten niin virkamiesmäis-
tä/naista elämääsi. Kenties välime-
ren aallot coronan jälkeen saavat sinut 
jälleen kukkaan ja elämänilon takai-
sin. Mutta, mutta ; ne surullisen kuu-
luisat laivaristeilysekoilusi - olivatko ne 
syrjähyppyineen sen arvoista? Raha: 
Muutokset asumiskustannuksissa pis-
tää välillä muutaman lantin sukanvar-
teen, ei enää vuokranmaksuja, mutta 
kyllä verottaja sinut löytää – kotoaan-
kin. Kumppanisi uudet siirrot työelä-
mässä tuovat uudet murheet. Kestät 

Odotettu, palkittu, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, tuppeensahattu  kerran, intuitii-
vinen, sykähdyttävä, ylipainoiset, kasvomaskien käyttäjät, maalintekijöinäkin onnistuneet, 

aidot epävale ennustajat, jopa oulunseudun ympäristökuntien lukioiden suosikki, arvostettu 
ennustajapalsta;   Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…

nekin, loppujen lopuksi. Työ: Työ raastaa 
sinua, pomo vaatii sinulta paljon ja imee 
sinut kuiviin. Kaivat raivaussahan autotal-
lista ja teet rentoutuaksesi taimikonhoitoa 
ja ennakkoraivausta; metsässä ei pomo si-
nua pomota.

LEIJONA 23.7.-22.8.
Jakson alussa sinulla ei ollut rakkauselä-
mää juuri laisinkaan. Alkuvuodesta jälleen 
heräät, sen jälkeen rakkauselämäsi on 
kuin uuden vuoden yöllä; ensin viheltää ja 
sitten poksauttaa oikein kunnolla. Hormo-
nisi menevät ihan sekaisin! Älä hätäänny, 
asiat selkiytyvät normaaliin uomiin muu-
taman viikon sisällä. Raha: Rahaa on; siis-
pä osta joululahjaksi kallis kaulakoru tai 
parranajokone, leipäkone ja sen lisäk-
si matka etelän lämpöön allasosastolle ja 
rantabaareihin.. Kuten Haukiputaan Jatu-
lin uimahallissa puntarin edessä lukee; älä 
hypi leijona, niin usko jo!!! Vai oliko se Vaa-
ka? En muista?

NEITSYT 23.8.-22.9.
Huomaat työpaineiden keskellä, että jo-
tain muutakin on oltava elämässä. Otat 
vuorotteluvapaata ja panostat kaikkeen 
siihen, mitä olet vuosien mittaan haaveil-
lut. Ilmoittaudut Tervamaratonille, jossa 
Mhy OULU KIIMINKI vaan nappaa mita-
lisijoja edelleen. Näin näytät työkavereil-
le kuka kukin on. Tiedät, että olet tarkka 
ja analyyttinen luonne.  Raha: Vapaalla 
tulot pienenevät, mutta nuoren metsän 
kunnostuksesta saatu kunnostustuki hel-
pottaa merkittävästi. Jos tulee tiukkaa, tee 
puukauppa yhdistyksen neuvojan avus-
tuksella.

VAAKA 23.9.-23.10.
Rakkauselämäsi on viime vuosien aikana 
hieman taantunut. Muistelet nuoruutesi 
kujeitasi; revi letistä pulpetin takaa! Istah-
da , seuraa puolisosi askareita ja mieti , mi-
ten hän on jaksanut. Päädyt ajatukseen, 
rakkaudesta on satu voimaa. Tilaat piden-
netyn viikonloppuloman Ylikiiminkiin, sen 

jälkeen taantumasta ei ole tietoakan…
Raha: Palkkasi alenee, lisät vähenevät, pe-
rintöäkään ei tule. Älä huolehdi, metsässä 
puu kasvaa läpi vuoden ilmaston lämpe-
nemisen takia. Puulla alkaa hinta nousta ja 
teet ensi vuonna hyvän puukaupan.

SKORPIONI 24.10.-22.11.
 ”Niinhän sinä luulet” kaikuu ajatuksissasi. 
Kävit ennustajalla (hifk-paitaisilla). Ennus-
taja aloitti; sinulla on kaksi lasta. Toppuutit 
välittömästi ja sanoit; ” Niinhän sinä luulet ! 
Minulla on kolme lasta ! ”, vastasit. – ” Niin-
hän sinä luulet” , vastasi ennustaja ukot …
Minkäs teet? Sinä mystinen skorpioni olet 
piikikäs sekä tarkkanäköinen. Raha: Sinul-
la ei ole rahahuolia. Sijoita viisaasti, älä in-
nostu huijareiden mukaan. Olemuksesi on 
sievä kuin Korvensuoran keskikaistan koi-
vut. Ja ensi vuonna vieläkin sievempi.

JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Jos tunnet olevasi kaunis nainen, muista 
miehistä edes se, mitä ne sinusta ajattele-

vat; - Kaunis nainen on paratiisi silmälle, 
helvetti sielulle ja kiirastuli kukkarol-
le. Siispä kipaise pikaisesti optikolle ja 
sen jälkeen metsänhoitoyhdistykseen 
puunmyyntisuunnitelman laadintaan. 
Kirjastoista löytyy kaikenlaista hyö-
dyllistä metsänhoitoon. Muista juhlia 
synttäreitäsi lasillisella Oluthuone Les-
kisessä. Tee se! Tukkikaupassa on imua 
ja 5% verohuojennus pitää saada pi-
voon. Raha: uudet metsäpalstat ovat 
ostolistoillasi. Vaatii työtä ja rahaa. Mut-
ta niitä molempia sinulla kyllä on. Koira-
tehtailu ei rikastuta. Tuottaa vain pahaa 
hajua! Muistathan synttäri skoolauksen 
jälkeen käydä laulamassa karaokea sar-
kassa.

KAURIS 22.12.-19.1.
Nyt riittää puolisosi ainaiset pitkäkestoi-
set vatuloinnit. Ja ikääkin sinulla kart-
tuu. Koska puolisosi toimesta saalista 
harvemmin näkyy, ja hänen illat sen 
kun venyy ja venyy viikonloppuineen, 
päätät ottaa ohjat omiin käsiin. Pyssyt 
narikkaan, lukot piiloon ja raivaussaha 
tilalle! Mars metsään,  vaikka naapuriyh-
distyksen alueelle, takuulla parempaa 
tekemistä. Uuden laiturin voisi aina ra-
kentaa tai rakennuttaa, mutta huomioi, 
ettet sinä sen joudut tekemään. Siispä 
hipi hipi shake ja töihin. 

VESIMIES 20.1.-19.2.
Päätät olla päättämättä. Jahkailet ja 
tunnustelet ilmapiiriä, taas jälleen ker-
ran. Se ei auta vieläkään. Tee päätös ja 
seiso päätöksesi takana. Mitä vielä em-
mit. Jos et omista metsistäsi myy, miten 
olisi kumppanisi metsät; josko niistä 
tukkikauppaa syntyisi? Raha: pankin-
vaihto vakuutusyhtiöineen tuo mu-
kavan rahapotin. Sillä siis lämpimiin 
maihin sekä saksanmaan menope-
li alle.

KALAT 20.2.-20.3.
Huomaat vihdoinkin, että sinulla on 
edelleen kyky olla hellä ja herkkä.. Jaa 
ylistävää tietoa ja ihailua niille, jotka 
onnistuvat pääsemään valtakunnan 
kärkipaikoille eli päättäjiin. Älä sulkeu-
du kuoreesi. Raha; rahaa tuppaa kulu-
maan jos jonkinmoisiin matkoihin tai 
jopa rakennusprojekteihin. Mutta älä 
ole huolissasi. Lisää uudistusalaa avo-
hakkuin. Ja onhan sinulla vielä tallel-
la se rakas punainen pottiputki, jonka 
kanssa vietät raikkaita kevätpäiviä met-
sänistutuksen lumossa. Uuden kasvus-
sa on tulevaisuus…

3. Tämän kauden 2019-2020 Stanley 
Cupin voitti
a)  St Louis Blues
b)  Washington Capitals
c)  Tamba Bay Lightning
d)  Dallas Stars

Metsäosio
1. Millä härvelillä mitataan puuston 
 pohjapinta-alaa? 
  _________________________________
  _________________________________

2. Paljonko painaa kuitupuu  
 kiintokuutio keskimäärin?   
  _________________________________
 

3. Mikä on kuitupuun kilohinta,  
 jos myyjälle maksetaan siitä  
 18 €/kiinto? 
  _________________________________

4. Tulisiko tehtäviä vaikeuttaa?  
  _________________________________

5. Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme  
 oli: ______________________________  
  _________________________________  
  
6. Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:
  _________________________________
  _________________________________
  _________________________________

d)  Kiiminki de Gröna
e)  Ilves Kiiminki
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Kiitokset kuluneesta vuodesta!
Hyvää joulua ja onnellista 
Uutta Vuotta 2021!

Toivottaa:
Metsänhoitoyhdistys Ii

Metsänhoitoyhdistys Kiiminki
Metsänhoitoyhditys Yli-Ii

Kirjoitan tulevaisuuden maisemaan
talon pienellä 
sillä se on pieni
huoneen kirjoitan ehyeksi
ja räystäälle kuivuneen
sateen hiljaisen hahmon

havun ja elämän välistä
männynlatvus ottaa suuntaa
kuin yökiikarin linssi

poissaolon lähelle nousee
sakeampaa avaruutta

                                                   28.12.2008
                                              Kyngäs Tuomas

Kuva: Monica Granö

Kuva: Monica Granö

”Teetimme metsänhoitoyhdistyksellä taimikonhoidon. Ilo kat-
sella hoidettua taimikkoa. Oulun päättäjät! Huomiokaan myös 
ilmaston ja ympäristön hyväntekijät!”

Jape

”Hieno homma, että metsänhoitoon  saa Suomessa  valtion tu-
kea. Herättelee toimimaan!”

Tavis

”Kilpailuttaminen kannattaa, kilpailutin mhy:n kautta. Tarjo-
uksissa oli isoja eroja, tarjoukset epäselviä, eikä yhtenäisiä. Sain 
hyviä neuvoja metsänhoitoyhdistyksestä.”

Jaana 74

”Mene metsään, ilo istuu siellä puiden siimeksessä ja tarjoaa 
kättään jokaiselle.”

Pusa

”Kylve ruskan loistossa. Lataa akkusi väreillä, pimeän ajan 
eväiksi.”

Make Huosseuksesta

”Meikäläisen pikkuleimikko kelpasi metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelukohteeksi!”

Seppo M

Tekstarit 

K-18

Viihde
Vääpeli tenttasi alokasta. 
– Nimi?
 – Matti.
 – Sukunimi
 – Ei kun etunimi.
 – Olettepa te uppiniskai-
nen!
- Ei kun Matti Niskanen. 
– Naimisissa?
– Olen. 
– Kenen kanssa? 
-  Naisen kanssa?
 – No kuka nyt naimisissa 
miehen kanssa olisi? vää-
peli tuskastui. 
– Minun äitini. 
– ULOS !!!Arrrrggghh!!

Äiti – ja poikahauki uisken-
telivat Kiiminkijoen ma-
talikossa kun uistin viiletti 
ohi. Poikahauki kysyi:  –Äiti, 
mikä toi oli? Äitihauki: - Se 
oli Rapalan hutsu, jonka 
mukaan isä lähti viime ke-
sänä.

Kyltti antiikkiliikkeen 
ikkunassa: - Ostamme, 
myymme ja vaihdamme. 
Ota vaimosi mukaan ja 
tee elämäsi kaupat!

Frederik änkesi ravinto-laan Tony Halmeen ja Mat-ti Nykäsen kanssa ja tilasi pihvin. –Entä vihannekset? kysyi tarjoilija. Ne ottaa sa-man, ilmoitti Frederik.

Lääkäri tutki blondia ja kysyi: 
- Missä kohdin tunsitte kipua 
ensi kerran?
 – Uudenkadun ja Hallituska-
dun risteyksessä, blondi vas-
tasi.

Blondi  lukee lääkärikir-
jaa. – Taivaan vallat, olen 
sairastunut malariaan. - 
Älä höpötä. Eihän sinul-
la ole mitään oireitakaan. 
– Tässä sanotaan, ettei 
aluksi huomaa mitään.

Miksi kutsutaan naista, joka tie-

tää missä hänen miehensä on?

- Leskeksi.
Koomikko joutui sairaalaan. Hä-

nellä oli läppävika.
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Ostamme aina koko puun ja järkevästi katkomalla maksimoimme siitä saatavan tuk-
kipuun määrän – ja samalla myyjän puustaan saaman tuoton.

Sahamme ovat jo kuuden vuosikymmenen ajan luoneet hyvinvointia maakuntaamme 
ja sitä ne tekevät tälläkin hetkellä. Pidetään siis yhdessä pyörät pyörimässä – ja teh-
dään samalla ympäristöteko; myymällä paikalliselle sahalle ohjautuu puusi pitkään 
hiiltä sitoviin tuotteisiin. 

Otahan siis heti yhteyttä metsäasiantuntijoihimme.  www.junnikkala.com

Nyt on aika tehdä 
puukauppaa 
– ja samalla ympäristöteko

PERTTI MOILANEN
Metsäasiantuntija
044 2568 472
pertti.moilanen@junnikkala.com

Hailuoto, Ii, Haukipudas, Yli-Ii, Kiiminki,
Kuivaniemi, Oulu, Kempele, Oulunsalo, 
Muhos, Utajärvi, Vaala

 

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Juuso Karjalainen
044 413 3604

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Samuli Inget
044 413 3144

Kuusamo

Rovaniemi

Salla

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA
Taivalkoski

Oulu

Pohjoisen alueella Teitä palvelee 
hankintaesimiehemme:

PuolankaPölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 044 413 3143
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Hankintatoimisto
Saha

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

Oulu
Jarkko Hokkanen

050 599 8465

Oulujokivarsi 
Matti Lappalainen

050 323 5416

Yli-ii
Heikki Niskasaari

050 412 7924

Ostamme energia- ja ainespuuta. 
Hoidamme samalla myös metsäsi.
Tiheikkö ei tuota – hyvin hoidettu metsä on investointi tulevaisuuteen.
Löydä paikallinen metsäpalveluasiantuntijasi www.biowatti.fi 

Puunkorjuuyrittäjille töitä ympäri vuoden. 
Myös lyhytkestoiset sopimukset mahdollisia.

YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA.YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA.

TEE
PUUKAUPAT
TEE
PUUKAUPAT

Kiiminki

 

 

                             

                  

www.mhy.fi

www.mhy.fi


