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Pääkirjoitus
Ei savua ilman tulta

Taksonomia ja Suomen metsätalous
Jälleen ollaan saatu myös metsäalalle uusi ni-
mihirviö, terminä puistattava  TAKSONOMIA, 
kuin niitä ei nyt tarpeeksi jo ollutkin. Lyhyesti 
kerrottuna termi pitää sisällään luokitusjär-
jestelmää, jolla on tarkoitus määritellä ympä-
ristön kannalta kestäviä taloustoimia.

Tätä kirjoittaessani Suo-
men hallituksessa repesi rii-
ta, jonka osapuolina ovat 
tällä kertaa keskusta ja toi-
sella puolella vihreät ja va-
semmistoliitto. Hallitus 
päätti Suomen asettuvan ase-
tusta vastan EU-ministerien  
neuvostossa hallituspuolue 
keskustan toiveiden mukai-
sesti. SDP ja RKP asettuivat 
keskustan kannalle. Vihre-
ät vasemmistoliiton komp-
pauksessa olisivat halunneet 
jäädä taksonomian taakse ja 
jättivät linjaan eriävän mieli-
piteensä. 

Suomea hiertää eri-
tyisesti metsien kohte-
lu luokittelussa, mikä voi 
johtaa metsätalouden ra-
jautumiseen  taksonomi-
an ulkopuolelle,  jolloin 
alan rahoitusmahdollisuu-
det heikkenisivät. Se suoraan 
näkyisi yksityisen metsän-
omistajan kannattavuudes-
sa metsien hoitoa kohtaan. 
Samoin uudet rajoitteet suo-
jelun ja uusien määräyksien 
kautta pienentäisivät hak-
kuista saatavia tuloja.

Asetuksella pyritään oh-
jaaman rahoitusta ilmaston 
ja ympäristön kannalta kes-
täviin hankkeisiin.

Sitä, onko hyvä metsän-

hoito ilmaston kannalta sitä 
parantaa, vaiko haittaavaa 
voi jokainen itse päätellä. 
Toki myös huonoa metsän-
hoitoakin harrastetaan, ja 
sehän luonnollisesti ei ole il-
mastoystävällistä toimintaa. 

Toivottavasti ensike-
väänä läpirunnattava EU:n 
taksonomia ei vie pois ke-
merahoitusta nuoren metsän 
hoidoissa, taimikonhoidoissa 
ja suometsien hoidossa lan-
noituksineen. Aika näyttää.

Puumarkkinoiden  
hintapiikki meni
Puukaupan korkeimien hin-
tojen tukinmyyntien aika 
hurahti syksyn aikana. Nyt 
mennään loivassa laskus-
sa. Osittain hinnanlaskun 
takana on ostettu varan-
to ja pohjois suomessa eräs 
vaikuttava tekijä on myrs-
kytuhot, jotka toivat markki-
noille halpaa raaka-ainetta.

Mutta aika kuluu ja uu-
sia leimikoita tarvitaan 
taas kevään ja kesän toimi-
tuksiin. Painopiste puun-
korjuussa on ollut meiltä 
katsottuna koillismaan 
suunnalla, mutta hyvä näin 
. Kaikki alan toimijat, myös 
alueemme metsänhoitoyh-
distykset omine moto ura-

koitsijoineen ovat osaltaan 
kantaneet kortensa kekoon 
myrskypuiden korjaus-
urakassa. Korjatut tuulen-
kaatosavotat ovat meidän 
kaikkien metsänomistajien 
etu. Siirrännäisvaikutuksia-
kin, mutta hoitamalla asiat 
kuntoon, vältytään mahdol-
lisilta tuholaistuhoilta.

Merkillepantavaa täs-
sä kesällisessä myrskyssä, 
samoin kuin metsäpalois-
sa on, kuinka harvat tur-
vaavat metsäomaisuuttaan 
vakuutuksin. Ilmeisesti met-
säomaisuus ainakaan poh-
joisemmassa Suomessa ei 
koeta niin arvokkaaksi, että 

ne olisi järkevä vakuuttaa 
luonnontuhojen varalta.

Printtilehtien suosio 
edelleen vakaa
Aika-ajoin tulee keskustelun 
aiheeksi se, milloin painettu 
sanomalehti poistuu ja tie-
toa toimitetaan vain digitaa-
lisena versioina. Siihen tulee 
vielä kulumaan tovin aikaa, 
ennen kuin ”paperiaviivi-
sit” poistuvat valikoinnista. 
Mutta alueelliset ja paikalli-
set lehdet ovat edelleen lu-
kevan kansan suosiossa.

Digitaalinen journalis-
mi kuitenkin lisääntyy, sa-

moin sähköinen mainonta 
ja tämä kaikki painetun pa-
perin kustannuksella. Mutta 
silti moni lehti pyrkii edel-
leen pitämään rinnallaan ja 
kehittää lehteään monipuo-
lisemmaksi ja lukijaa hou-
kuttelevaksi. Mutta haastetta 
piisaa. Sitä on myös meidän 
alueemme  metsänhoitoyh-
distyksien asiakaslehdillä. 
Tuumaakaan ei ole tarkoitus 
antaa periksi ja ensi vuon-
nakin Metsäsanoma lehti 
kolahtaa metsänomistaja jä-
senen postilaatikosta.

Mutta tässäpä lähtölas-
kenta tähän lehteen. Kai-
kenlaista uutta ja outoa sitä 

tapahtuikin tämän vuoden 
aikana. Itse kullekin, mut-
ta jos nyt jotain saan koke-
muksistani voin korostaa, 
ei kaikesta kannata turhaan 
paapoa ja nillittää. On meillä 
kuitenkin asiat pääpiirteit-
täin hyvin. Huonomminkin 
voi olla.

Mukavaa joulun  
odotusta  

lehtemme lukijat!

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

Hyvää
Joulua!



3MetsäSanoma 2/2021

MetsäSanoma

Vastaava päätoimittaja  
Timo Mikkola

Toimituskunta 
Mikko Mäkelä
Henri Turtinen
Juhani Heikkinen
Timo Mikkola 
Markku Ekdahl

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

Sivunvalmistus ja taitto  
VKK-Media Oy / 
Katariina Niemitalo

Painopaikka 
Kaleva365 Oy, Oulu

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Metsänhoitoyhdistykset

Tutustu etuihin ja hyödynnä ne jo tänään:
www.mtkhankinnat.fi

UUSI JÄSENETU MTK HANKINNOILTA: 

TANKKAA EDULLISEMMIN!

MTK Hankinnat ja S-Business tuovat sinulle MTK-, Mhy- ja SLC-jäsen  
uuden jäsenedun, jolla säästät selvää rahaa aina kun asioit  
ABC-asemalla. 
Saat jäsenedun polttonesteistä, kun käytössäsi on S-Business-kortti. 
 
Katso tarkemmat tiedot jäsenedusta ja S-Business-kortin hakemisesta 
mtkhankinnat.fi/s-business

Saat jäsenedun asioidessasi ABC-asemilla ympäri Suomen.
Lähes 450 ABC-asemaa käytössäsi! 

Tee edullisia kauppoja  Tutustu MTK Hankintojen neuvottelemiin jäsenetuihin ja hyödynnä 
MTK- ja mhy-jäsenten huomattavat alennukset verkkokaupassa tai toimipisteissä.

Oulu, Sirppilampi 564-403-2-151
Kahdessa palstassa aivan Kivijärventien 
lähellä oleva tila.  Puustoa kaikkiaan 
3683 m3, josta tukkipuuta 1076 m3. 

    Hp. 142.000 euroa

Juhani Heikkinen, puh. 0400 287 288. 

Metsätilat.fi

Isokatu 70, 90120 OULU

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

Aika:  Torstai 27.1.2022 klo 18
Paikka: Huttukylän nuorisoseura, Kiiminki
Ilmoittautumiset: markku.ekdahl@mtk.fi 040 357 6377
Noudatamme tilaisuudessa viranomaisten korona-ohjeita, kahvitarjoilu.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN
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Puukaupan vauhti hiipui ja hinnat laskivat 
Korkeiden puunkäyttömäärien pitäisi johtaa ostoaktiivisuuden elpymiseen.

Pohjois-Suomen puukauppa 
hiipui syksyllä. Tammi-mar-
raskuussa Pohjois-Suomen 
yksityismetsistä on vilkkaan 
alkuvuoden ansiosta kuiten-
kin käyty puukauppaa edel-
lisvuotta enemmän, 8 194 000 
m3 (2020 – 6 202 000 m3). Poh-
jois-Pohjanmaalla kauppaa 
käytiin 4 565 000 m3 (3 098 
000), Kainuussa 1 956 000 m3 
(1 669 000) ja Lapissa 1 673 
000 m3 (1 435 000).

Puukaupan vauhti on hii-
punut loppuvuotta kohti. 
Ostoaktiivisuus tuntuu lai-
mealta vilkkaaseen alkuvuo-
teen verrattuna. Toisaalta 
puukauppaa käydään nor-
maalivuosien tasolla, vaik-
ka hinnat ovat hiipuneet 
pitkin syksyä. Huolestutta-
vaa hintakehitys on muiden 
hyödykkeiden hintatasoon 
verrattuna, joka yleisellä ta-
solla on ollut voimakkaas-
sa nousussa. Puunkäyttö ja 
hakkuumäärät ovat säilyneet 
korkealla tasolla, joten alku-
vuodesta kasvaneet pystyva-
rastot ovat purkautumassa. 
Tämän pitäisi tarkoittaa puu-
kaupan voimistumista. Var-
sinkin Pohjois-Pohjanmaalla 
markkinoita on sekoittanut 
Paula-myrsky, jonka jälkiä 
korjataan Koillismaalla edel-
leen täydellä teholla.

Puukaupan pystyvaran-
not purkautumassa
Puukauppa hiipui loppu-
vuotta kohden aiempien 

vuosien keskimääräiselle ta-
solle. Hakkuut sen sijaan 
ovat olleet korkealla tasol-
la, mikä on edesauttanut al-
kuvuoden korkeiden ostojen 
synnyttämien pystyvaran-
tojen purkautumista. Teol-
lisuuden käyttömäärät ovat 
olleet korkealla tasolla.

Puun hinta on ollut syk-
syllä loivassa laskussa, vaik-
ka yleisellä tasolla muiden 
hyödykkeiden hinnat ovat 
olleet nousussa. Tämä tar-
koittaa sitä, ettei puukaupas-
ta saa vastinetta rahoilleen 
niin paljon kuin aiemmin. 
Laskusta huolimatta tukki-
puun kantohinnat ovat silti 
vielä edellisen vuoden kes-
kihintaa korkeammat. Ke-
miallisen metsäteollisuuden 
tuotteista paperien ja karton-
kien hinnat ovat jatkaneet 
voimakkaassa nousussa. 
Sellun hinnatkin ovat säily-
neet Euroopassa korkealla 
tasollaan. Sahatavaramark-
kinoilla kansainväliset hin-
nat sen sijaan etsivät uutta 
normaalia kesän hintapiikin 
jälkeen ollen edelleen huo-
mattavasti korkeammalla 
kuin pidemmällä aikavälil-
lä keskimäärin. Ensi vuoden 
sahatavarakysynnän enna-
koidaan niin ikään olevan 
korkealla tasolla. Koronati-
lanteen markkinaseuraukset 
lisäsivät metsäteollisuus-
tuotteiden kysyntää yleisellä 
tasolla globaalisti, joten met-
säteollisuustuotteiden ky-

syntä näyttää ennusteiden 
mukaan jatkuvan hyvänä. 

Metsänhoito- 
yhdistyksien  
palvelujen yhtenäistä-
miselle vauhtia
Metsänhoitoyhdistykset 
ottavat käyttöönsä yhte-
näistä toiminnanohjausjär-
jestelmää, joka mahdollistaa 
entistä paremmat palve-
lut metsänomistajille. Puu-
kaupan kilpailuttaminen 
katkontavertailuineen 
on yksi tärkeä osa pal-
velukokonaisuutta. Met-
sänomistajan apuna on 
digitaalisten välineiden li-
säksi oma metsäneuvo-
ja, jonka kanssa on helppo 
sopia metsänhoitotöistä ja 
hakkuista jatkossakin. Puu-
kaupan kilpailuttaminen 
metsänhoitoyhdistyksen 
avustuksella mahdollistaa 
metsänomistajalle parhaan 
tuloksen puukaupassa. Met-
säasioissa ja ajankohtaiseen 
puukauppatilanteeseen liit-
tyvissä kysymyksissä kan-
nattaa ottaa yhteyttä omaan 
metsäneuvojaan, koska ti-
lanne vaihtelee alueittain.

Lisätietoja:

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

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18cm 39 44 48 57   50 65
Mäntytukki  35 40 45 52   50 60
Kuusitukki iso + 18 cm 39 43 48 56   50 62
Kuusitukki 35 42 40 50   38 53
Mäntykuitu 10 16 12 20   16,7 24
Kuusikuitu 10 16 12 20   16,7 24
Koivukuitu 9 16 11 18   16 23
Mäntyparru / pikkutukki 12 25 17,6 30   22,7 32
Kuusiparru / pikkutukki 12 25 17,6 30   22,7 32
Karsittu energiaranka havu 6 14 11 14   12 14
Karsittu energiaranka koivu 6 14 11 14   12 14
Energiapuu karsimaton 2,00 7,00 4,00 7,00   5,00 7,00
   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 60,00 69,00
Mäntytukki  45,00 65,00
Kuusitukki iso +18 cm 54,00 68,00
Kuusitukki   48,00 64,00
Mäntykuitu 28,50 33,00
Kuusikuitu 28,50 33,00
Koivukuitu 28,00 33,00
Mäntyparru 35,00 44,00
Kuusiparru 35,00 44,00
Karsittu energiaranka havu 22,00 30,00
Karsittu energiaranka koivu 22,00 29,00
Energiapuu karsimaton 17,00 23,00
Hakkuutähde 14,00 16,00

Kantohinnat syksy 2021
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Ei säilynyt Kiimingin metsätkään kesäkuisista myrskyiltä. Tietyille 
alueille tuulenpuuskat osuivat niin, että puunkorjuutöihin oli syy-
tä lähteä alkusyksystä mukaan. Leimikkoja myrskyalueilla pystyttiin 
korjaaman alkusyksyllä pienestä sadekaudesta huolimatta. Kuviol-
la oli aikaisemmin ollut  harvennuksia. Nyt käytiin alue uudelleen 
läpi harventaen, samalla kun poistettiin tuulenkaadot. Samalla alu-
eella oli myös muitakin korjuupalvelu toimeksiantoja myrskystä 
johtuen.  

Hakkuuala oli n.4 ha ja puuta kertyi 185 m3. Leimikon litrakoko 
oli 92 litraa. Kuitupuu kertymä koivut mukaan lukien 130 m3 ja tuk-
kikertymä parrun kanssa 54 m3. 

Leimikon koko 4,0 ha toinen harvennus/myrskytuho
   kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  53 €
Mäntytukki alle 19 cm  48 € 
Kuusitukki   51 €
mänty parru   27 €
kuusi parru   27 €
havukuitu    14 €
koivukuitu    12 €

Esimerkki leimikko Kiimingissä

Vanhoja tehtaita suljetaan 
– uusia nousee tilalle
Kulunut vuosi toi huonoja uutisia Kemiin, 

kun StoraEnso ilmoitti sulkevansa 
Veitsiluodon paperitehtaan. Puun 

vastaanotto päättyi alkusyksystä ja 
tuotanto syyskuun lopussa. Tehtaan 

sulkemisen myötä noin 550 työntekijää 
jäi työttömäksi ja tehtaan käyttämät pari 

miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta 
tulivat ohjattavaksi muille tehtaille.

Oulun tehtaalla toinen pa-
perikone muutettiin karton-
gille ja toinen pysäytettiin 
syksyllä 2020. Nyt StoraEn-
so on ilmoittanut tutkivan-
sa myös pysäytettynä olevan 
paperikoneen muuttamista 
kartongin tuotantoon.

Metsä-Fibren Kemin uu-
della tehdastyömaalla ra-
kennustyöt etenevät hyvää 
vauhtia ja uuden biotuo-
tetehtaan on tarkoitus olla 
tuotannossa vuoden 2023 jäl-
kipuoliskolla. Syksyn aikana 
tehdastyömaalle on kuljetet-
tu suuria rakenneosia eri-
koiskuljetuksin satamasta. 
Kuljetusten takia myös ties-

töä ja muuta infrastruktuu-
ria on pitänyt parantaa ja 
tullaan parantamaan myös 
jatkossa. Käynnistyttyään 
tehdas tulee käyttämään 
noin 4,5 miljoonaa kuutiota 
enemmän kuitupuuta, kuin 
Metsä-Fibren nykyinen Ke-
min tehdas.

Huippulukemiin ko-
honnut hiilidioksidin pääs-
töoikeuksien hinta ja 
veromuutokset ovat romah-
duttaneet turpeen käytön 
voimalaitoksilla, mikä on nä-
kynyt metsäenergian kysyn-
nän paranemisena. Osansa 
kysynnän kasvuun on tuo-
nut myös vuosi sitten käyn-

nistynyt Oulun Energian 
Laanilan voimalaitos, joka 
käyttää suljettua Toppila yk-
köstä enemmän metsäener-
gia ja vähemmän turvetta.

Sahatavaramarkkinoiden 
huippusuhdanne on saanut 
myös sahat investoimaan 
tulevaisuuteen. Junnikkala 
Oy suunnittelee kokonaan 
uuden sahan perustamista 
Ouluun. Suunniteltu vuosi-
tuotanto olisi noin 300 000 
kuutiota sahatavaraa, min-
kä tuottamiseen tarvitaan 
noin 650 000 kuutiomet-
riä tukkia. Uuden sahan on 
tarkoitus olla tuotannossa 
vuonna 2023. Hasa Oy lisää 
kuivaamokapasiteettia Haa-
pajärven sahalla ja uusii ko-
konaan Haapaveden sahan. 
Molemmat investoinnit val-
mistuvat 2023. 

Utajärvellä sahaava Oras-
ko Oy on myös uusinut sa-
halinjaansa soveltuvaksi 
isompien tukkien sahauk-
seen. Pölkky Oy on inves-
toinut Taivalkosken sahalla 
uuteen höyläämöön ja uusi 
Kajaanin sahalla rimoitus-
ta ja lajittelua. Kuhmossa 

Kuhmo Oy rakentaa uuden 
sahalinjan ja lisää kapasiteet-
tiaan 400 000 kuutiosta 600 
000:een kun investointi val-
mistuu parin vuoden päästä. 

NordFuel Haapavesi on 
edelleen teknisen suunnit-
telun vaiheessa ja yhtiön 
tavoitteena on tehdä inves-
tointipäätös vuoden 2022 
aikana ja aloittaa rakentami-
nen vuonna 2023. Paltamoon 
suunnitellusta KaiCell Fiber-
sin sellutehtaasta ei vielä in-
vestointipäätöstä ole. Yhtiön 
tavoiteaikataulun mukaan 
rakentamaan pitäisi päästä 
2023 ja tuotantoon 2024 tai 
2025

Kokonaisuutena tulevai-
suus näyttää metsänomis-
tajan kannalta lupaavalta. 
Jalostuskapasiteettia aina-
kin näyttäisi Pohjois-Suo-
men metsissä kasvavalle 
puulle riittävän niin kuitu-
puulle kuin tukillekin. Sen, 
millä kapasiteetilla tulevi-
na vuosina lautaa sahataan 
ja sellua keitetään, ratkaisee 
sitten kulloinenkin markki-
natilanne.
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MetsäSanoma uutiset

Oiva
-jäsenpalvelu- 

portaali
MTK ja Metsänhoitoyhdistykset ottivat 
alkuvuodesta käyttöön uuden jäsenrekis-
teri ja jäsenpalveluportaali Oivan. Uudel-
le keskitetylle jäsenrekisterille oli tarvetta 
useammasta syystä. Vanha jäsenrekisteri 
alkoi olla jo vanhentunutta ohjelmistoa.

Osaltaan uudistamistar-
peen aiheutti jäsenmak-
sun rakenteen muutos, 
kun MTK:n keskusliitolle 
menevä osuus jäsenmak-
susta, edunvalvontamak-
su, päätettiin näyttää 
suoraan osana jäsenmak-
sua. Ennen kaikkea uu-
distuksella tavoiteltiin 
parempaa jäsenpalvelua 
ja jäsenille mahdollisuutta 
höydyntää jäsenetuja te-
hokkaammin.

Oiva-jäsenpal-
veluportaaliin pää-
see kirjautumaan 
osoitteessa https://oiva.
crmieportal.com/ Käyttä-
jätunnuksena toimii säh-
köpostiosoite, joka pitää 
tietysti olla ilmoitettuna 
ja tallennettuna jäsentie-
toihin omassa metsänhoi-
toyhdistyksessä. Oiva 
jäsenpalveluportaalissa 
jäsen pääsee tarkastele-
maan omia jäsentietojaan 
sekä ilmoittamaan niis-
sä mahdollisesti tapahtu-
vat muutokset. Oivasta 
jäsen voi tallentaa sähköi-
sen jäsenkortin, löytää ta-
pahtumat ja koulutukset 
sekä voi tilata uutiskirjeet 
eri aiheista. Oivasta näkee 
myös kulloinkin voimas-
sa olevat jäsenedut ja oh-
jeet niiden käyttämiseen.

Mutkia matkassa
Kuten tietojärjestelmäpro-
jekteissa usein käy, ei Oi-
vankaan käyttöönotossa 
ihan kaikki onnistunut 
täydellisesti. Vuoden 2021 
jäsenmaksulaskut lähetet-
tiin helmikuussa uudesta 
Oiva-järjestelmästä. En-
nen laskujen lähettämistä 

henkilöstöä oli koulutet-
tu ja jäsentietojen oikeel-
lisuuden tarkistamiseen 
käytetty paljon aikaa. Ta-
voitteena oli, että use-
ammassa yhdistyksessä 
olevien jäsenyydet yh-
distetään laskutuksessa 
yhdelle laskulle. Lop-
putuloksena reilut 80 % 
jäsenistä sai jäsenmaksu-
laskun oikein jo keväällä 
ja heidän osaltaan asia tuli 
kerralla kuntoon. Osa jä-
senistä jäi kuitenkin joko 
kokonaan ilman laskua, 
tai laskujen tiedoissa, yh-
distymisessä tai summas-
sa oli virheitä.

Ongelmat johtuivat 
suurelta osin siitä, että 
eri yhdistyksissä oli hie-
man erilaisia käytäntöjä 
siinä, miten jäsenyyteen 
liittyvät asiat oli rekis-
teriin kirjattu. Myös itse 
ohjelmistosta löytyi joita-
kin virheitä. Kevään ja ke-
sän aikana yhdistyksissä 
ja MTK:n jäsenpalveluis-
sa on käytetty paljon ai-
kaa tietojen korjaamiseen. 
Syyskuussa laskutus voi-
tiin käynnistää uudelleen 
ja lähettää korjatut laskut 
virheellisten tai puuttu-
maan jääneiden tilalle.

Uuden Oiva-jäsenpal-
veluportaalin käyttöön-
otto on ollut osin kivinen 
polku. Uskomme kuiten-
kin, että lopputulos on 
toimiva ja vaivan arvoi-
nen. Nykyaikainen jä-
senportaali, joka palvelee 
niin jäseniä kuin jäsen-
ten parissa työtä tekeviä 
toimihenkilöitä tuoden 
jäsenedut helposti hyö-
dynnettäviksi.

Uusia avauksia ja aktiivisuutta keskustelussa

Metsäjohtaja

Marko Mäki-Hakola
MTK:n uusi metsäjohtaja Marko 

Mäki-Hakola haluaa edistää yhdessä 
tekemistä ja muistuttaa metsänomistajia 

olemaan ylpeitä omista metsistään.

Anne rauhamäki
MetsäSanoma

Heinäkuun alussa MTK:n 
metsäjohtajana aloittanut 
Marko Mäki-Hakola on in-
noissaan päästessään takai-
sin metsähommiin.

Mäki-Hakolalla on pitkä 
kokemus metsänomistajien 
edunvalvonnasta. – Metsän-
omistajien liitto Länsi-Suo-
men johtajana, Pellervon 
taloudellisessa tutkimus-
laitoksessa tutkijana sekä 
MTK:n tutkimuspäällik-
könä ja elinkeinojohtajana. 
Opiskeluaikoina kesäty-
öt löytyivät useana vuotena 
metsänhoitoyhdistyksestä 
Nurmossa, Mäki-Hakola ker-
too.

Mikä muuttuu MTK:n 
metsäedunvalvonnassa 
ja mihin suuntaan?
- MTK:n metsäedunval-
vonnassa on hyvä pohja. 
Panostan koko metsänomis-
tajaorganisaation (MTK, 
MHYT) yhdessä tekemiseen. 
Kun koko monituhatpäinen 
porukka vie asioita samaan 

Marko Mäki-Hakola
- 45 v. 
- Perheeseen kuuluu kaksi lasta ja vaimo. 
-  Ylöjärvellä asuva nurmolainen, metsänomistaja
- Tutkinnot biologiasta ja kansantaloustieteestä
- Harrastaa monipuolisesti kestävyysurheilua, retkeilyä, kalas-
tusta ja myös joukkueenjohtajana Tampereen Pyrinnön kori-
pallo A-pojissa

suuntaan, saadaan varmasti 
vaikuttavuutta, Mäki-Hako-
la lupaa.

- Tuodaan siis rohkeasti 
esille ratkaisuja, uusia ava-
uksia ja osallistutaan aktiivi-
sesti keskusteluun.

Mäki-Hakola myös ha-
luaa osittain palata juurille, 
perusasioiden pariin ja ko-
rostaa voimakkaasti esim. 
metsänhoidon merkitystä il-
mastokriisin ratkaisuna.

Toisaalta on tärkeää, että 
tavoitellaan metsien täys-
käyttöä. – Eli sitä, että jokai-
nen metsänomistaja tekee 
tietoisia päätöksiä metsiensä 
käytöstä. Se sisältää eri käyt-
tömuodot hakkuista suo-
jeluun. Vain näin voidaan 
yhteensovittaa metsien eri 
käyttömuodot, Mäki-Hako-
la muistuttaa.

– Kun olin monta vuot-
ta vastaamassa MTK:n 
yleisemmästä elinkeinopoli-
tiikasta, on luontevaa myös 
hakea aiempaa enemmän 
ratkaisuja metsätalouteen 
infra-, rahoitus-, yrittäjyys-, 
energia jne. asioista, Mäki-
Hakola pohtii. Eli siinä mie-
lessä luvassa on enemmän 

perinteiset sektorit ylittävää 
yhteistyötä. 

Yhdessä tekeminen 
ykkösenä
Jostain on aloitettava, joten 
Mäki-Hakola listaa tämän 
syksyn työlistalla olevat tär-
keimmät kolme pääasiaa: 1) 
Metsänomistajajärjestöön 
yhteinen tekemisen meinin-
ki 2) Kansainvälinen met-
säpolitiikka edistämään 
Suomen metsien käyttöä 
3) Kotimaan metsäasioissa 
nähdään metsien mahdolli-
suudet.

Metsänhoitoyhdistysten 
toiminnan ja koko järjestön yh-
dessä tekemisen kehittäminen 
on siis agendalla ykkösenä. 
Millaisia ajatuksia metsäjohta-
jalla on yhdistysten toiminnan 
kehittymisestä?

- Meillä on valtavan hieno 
ketju metsänhoitoyhdistyk-
siä ympäri Suomen. Lähel-
lä metsänomistajia ja kaikki 
palvelut tarjolla. Ketjumai-
sen toiminnan kehittämistä 

tarvitaan. On saatava yhdis-
tysten parhaat toimintatavat 
leviämään ja lisää panostuk-
sia digitaalisiin palveluihin, 
Mäki-Hakola luettelee.

Ulkoa tuleva paine 
metsien käyttöön liitty-
en luultavasti myös tarjoaa 
mahdollisuuden siihen, että 
entistä useampi metsän-
omistaja haluaa olla Mhy:n 
jäsen ja tämä hetki on syytä 
myös hyödyntää.

Ylpeyttä omasta työstä 
ja metsistä
Mäki-Hakola muistuttaa 
metsänomistajia olemaan yl-
peitä metsistään. - On ollut 
hienoa taas kuulla mitä mo-
ninaisempia ylpeydenaihei-
ta: hienoja luontokohteita, 
komeita tukkipuupinoja, hy-
vin hoidettuja taimikoita… 
Antakaa ylpeytenne kuulua, 
kaikkien on syytä oivaltaa 
kuinka suomalaisen metsän-
omistamisen hienous. Met-
sänomistaja on ratkaisujen 
tarjoaja, ei ongelma.
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Toimittajat metsäretkellä Iissä
Suomen Metsäyhdistys on 

Suomen metsäalan yhteinen viestijä, 
jonka tehtävänä on tuoda esiin metsien

 mahdollisuuksia yhteiskunnan 
kehittämisessä ja rakentaa metsien 

kestävän käytön ja metsäalan 
tulevaisuutta yhteistyöllä, 

vuorovaikutuksella ja viestinnällä. 
Metsäyhdistys muun muassa vastaa 

Suomen metsäpäivien 
järjestämisestä ja tuottaa tietoa 

forest.fi -sivustolle 
Suomen metsätaloudesta.

Tietoa konkurssiin ajautuneen Otso Metsäpalvelut Oy:n hankkeista
Otso Metsäpalvelut Oy:n 

maanomistajien kanssa tekemät 
sopimukset eivät purkaudu 
automaattisesti konkurssiin 

asettamisen jälkeen. 
Konkurssipesä hallinnoi Otso 

Metsäpalvelut Oy:n omaisuutta ja tekee 
siihen liittyviä päätöksiä velkojien kanssa.  

Jos metsätie- tai suo-
metsänhoidon ke-
mera-hanketta ei 
toteuteta hyväksytyn 
suunnitelman mukaises-
ti loppuun, peritään jo 
maksettu tuki takaisin. 
Tuki peritään takaisin 
maanomistajalta. Näin 
toimitaan myös sellaisis-

sa tapauksissa, joissa maan-
omistajalle myönnetty tuki 
on maksettu suoraan Otso 
Metsäpalvelut Oy:lle.

Hyväksytyn kemera-
hankkeen rahoituspää-
töksessä on annettu sen 
toteuttamiselle määräaika. 
Metsätie- ja suometsän hoi-
tohankkeet tulee toteuttaa 

loppuun rahoituspäätök-
sessä päätetyssä määräajas-
sa, jos hanke on aloitettu ja 
hankkeelle on maksettu tu-
kea. Toteuttamiselle voi 
olla mahdollista saada erik-
seen hakemalla lisäaikaa.

Ojituksen ja  
metsätien tekemisen 
yhteishankkeet
Oja- ja tiehankkeiden lop-
puun saattaminen on 
maanomistajien vastuulla. 
Maanomistajien tulee sel-
vittää töiden toteuttamis-
aste ja huolehtia hankkeen 
loppuun toteuttamisesta. 
Oja – ja tie yhteishankkeil-
la on yleensä valittu asia-
mies metsänomistajien 
edustajaksi. Hän on yleen-

sä parhaiten perillä tukea 
saavista maanomistajista ja 
hankkeen toteuttamistilan-
teesta. Voit kysyä hankkeesi 
toteuttamistilanteesta asia-
mieheltä.

Konkurssihallinto käy 
edelleen aktiivisesti neuvot-
teluita OTSO Metsäpalvelut 
Oy:n konkurssiin asettamis-
hetken hankekannan siir-
rosta uudelle toteuttajalle. 
Järjestelyssä tarkoituksena 
on mahdollistaa käynnissä 
olevien hankkeiden jatko. 
Hankekannan siirtoa kos-
kevat neuvottelut käydään 
loppuvuoden 2021 aikana 
ja asiasta viestitään erikseen 
maanomistajille, mikäli siir-
to saadaan onnistuneesti 
toteutumaan. Konkurssihal-
linto vastaa asioissa resurs-

siensa puitteissa kehottaen 
tilaajia kärsivällisyyteen.

Yhdentilan ojitus- ja 
nuoren metsän hoidon 
hankkeet
Näiden hankkeiden toteut-
tamisen jatkamisesta on so-
vittava konkurssipesän 
kanssa. Yhden tilan ojitus-
hankkeissa Metsäkeskus on 
lähettänyt mahdollisen tu-
kimaksun maksamisen yh-
teydessä ilmoituksen tuen 
maksamisesta tuensaaja-
na olevalle maanomistajal-
le, vaikka tuki olisi maksettu 
Otso Metsäpalvelut Oy:n ti-
lille. Tukimaksutilanteen voi 
tarvittaessa tarkistaa Metsä-
keskukselta sähköpostilla, 
osoite: kemerahakemukset@

metsakeskus.fi. Toteut-
tamatta jäävästä nuoren 
metsän hoitohankkees-
ta ei voi aiheutua rahoi-
tuksen takaisinperimistä, 
koska tuet maksetaan to-
teuttamisen jälkeen teh-
dyn toteutusilmoituksen 
perusteella.

Parhaiten oman hank-
keen tilanteen voit sel-
vittää ottamalla suoraan 
yhteyttä Otson konkurssi-
pesän hoitajaan.

OTSO Metsäpalvelut 
Oy konkurssipesä
c/o Eversheds 
AAtsto Oy 
Kauppakatu 7, 
33200 Tampere
otso.konkurssi@
eversheds.fi

Metsäyhdistys pyrkii vuo-
sittain järjestämään toi-
mittajille metsäaiheisen 
retkeilyn. Retkiä on tehty 
ympäri Eurooppaa – tänä 
vuonna kohteeksi valikoi-
tui Pohjois-Suomi. Hannes 
Mäntyrannan luotsaama 26 
hengen toimittajaporukka 
aloitti tämän vuotisen retkei-
lyn Kemistä, jossa tutustut-
tiin Metsä Fibren rakenteilla 
olevaan biotuotetehtaaseen. 
Kemistä retkibussi suunta-
si Iihin, jossa Iin Metsänhoi-
toyhdistyksen eläköitynyt 
(Eero Alaraasakka) ja ny-
kyinen (Henri Turtinen) toi-

minnanjohtaja sekä MTK:n 
metsälinjan kenttäpäällikkö 
Markku Ekdahl olivat ret-
keläisiä vastassa. Alarannan 
maastokohteella tutustut-
tiin käytännössä siihen, mitä 
metsässä tarkoittavat hiili-
varasto ja hiilinielu.

Pelkkää hiilivarastoa koh-
teella edusti hieman liian ka-
rulla kasvupaikalla oleva, 
harsintahakkuiden seurauk-
sena syntynyt 150-vuotias 
kuusikko. Puuston koko oli 
vaihtelevaa, mutta kasvu lä-
hes olematonta ja puustoa 
80-140 m3/ha. Pääosa tuos-
ta kunnan maalla sijaitse-

vasta kuusikosta oli hakattu 
1980-luvun lopussa, äestetty 
ja istutettu männylle vuon-
na 1991. Vuonna 2015 oli en-
siharvennuksella poistettu 
44 m3/ha, nykyisen puus-
ton ollessa noin 120 m3/ha. 
Kasvuksi Eero ja Henri arvi-
oivat 6 m3/ha/v. Kummal-
lakin kuviolla puustoon on 
tällä hetkellä sitoutunut hii-
lidioksidia suurin piirtein 
saman verran, eli molemmat 
toimivat kyllä hiilivarasto-
na, mutta uutta hiiltä sitoo 
vain kasvava, nuori ja hyvin 
hoidettu metsä.

Maastokohteella virisi vil-

kas keskustelu, jossa hyvässä 
hengessä pohdittiin erilais-
ten metsänkäsittelymene-
telmien tarvetta ja oikeaa 
soveltamista tulevaisuuden 
muuttuvissa olosuhteissa. 
Metsäretken päätteeksi käy-
tiin Iin Wanhan Haminan 
kahvilassa kahvilla, josta 
retkeläiset jatkoivat Ouluun 
yöpymään. Seuraavana päi-
vänä retkikohteina olivat 
StoraEnson kartonkitehdas 
Oulussa, Junnikkalan saha 
Kalajoella sekä Kalajoen 
metsäpaloalueet.
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Suosimulaattorin hyödyntäminen  
suometsien hoidon suunnittelussa
Jäälinjärven valuma-alu-
eella toteutettiin 2020-2021 
hanke, jossa pilotoitiin uu-
sia työkaluja metsätalo-
uden vesiensuojeluun. 
Itä-Suomen yliopisto ja 
Luonnonvarakeskus ovat 
kehittäneet Suosimulaatto-
riksi kutsutun ohjelmiston 
metsätalouden vesiensuoje-
lun edistämiseen. Suosimu-
laattorilla voidaan laskea 
metsikkökuvioittain, mis-
sä kunnostusojitus on talo-
udellisesti kannattavaa ja 
missä ei. Lisäksi ohjelmis-
ton avulla voidaan selvittää, 

mikä ojien syvyys riittää pi-
tämään pohjaveden pinnan 
sopivalla tasolla puuston 
kasvun kannalta.

Jäälinjärven valuma-
alue on kallioperältään 
mustaliusketta, minkä seu-
rauksena myös alueen tur-
vemaat sisältävät paljon 
rautaa. Nykyisen tiedon 
valossa suuret pohjave-
den pinnan vaihtelut myö-
tävaikuttavat raudan 
liukenemiseen turpees-
ta, saostumiseen ja kulkeu-
tumiseen veden mukana 
metsäojista Jäälinjärveen. 

Uusia työkaluja hyödyntä-
mällä on tavoitteena koh-
distaa kunnostusojitus vain 
niille metsikkökuvioille, 
jossa se on puuston kas-
vun kannalta välttämätöntä 
sekä sopivalla ojitussyvyy-
dellä vähentää pohjaveden 
pinnanvaihteluita ja siten 
rautasakan kulkeutumista 
vesistöön.

Hanke toteutettiin 
Itä-Suomen yliopiston, 
Luonnonvarakeskuksen, 
Kiimingin-Jäälin vesien-
hoitoyhdistyksen, MTK:n 
ja Metsänhoitoyhdistyksen 

yhteistyönä. Suosimulaat-
torilla on laskettu kaikille 
Jäälinjärven valuma-alueen 
turvemaan metsikkökuvi-
olle, missä kunnostusojitus 
on puuston kasvun kan-
nalta kannattavaa ja mikä 
on kasvun kannalta riittä-
vä ojitussyvyys. Metsik-
kökuviokohtaiset tulokset 
luovutetaan metsänomista-
jille maksutta ja ovat kaik-
kien metsäalan toimijoiden 
hyödynnettävissä kun-
nostusojitusten suunnit-
telussa metsänomistajan 
suostumuksella. Selvitys 

antaa metsänomistajalle 
suosituksen, mitä omissa 
turvemaiden metsissä kan-
nattaa tehdä, mutta se ei 
velvoita metsänomistajia. 

Hankkeen rahoittajina 
toimivat Kiimingin-Jäälin 
vesienhoitoyhdistys, MTK 
ry, Suomen Metsäsäätiö sekä 
Pohjois-Suomen Metsän-
hoitoyhdistykset ry. Hank-
keen tuloksista järjestetään 
alueen maanomistajille tie-
dotustilaisuus Kiimingissä 
Huttukylän nuorisoseural-
la (Koitelinkoskentie 720, 
Kiiminki) 27.1. klo 18. 

Kahvitarjoilun järjestämi-
seksi pyydämme ilmoittau-
tumaan markku.ekdahl@
mtk.fi tai puhelimitse 040 
357 6377.

Noudatamme tilaisuu-
dessa Pohjois-Pohjanmaan 
Aluehallintoviranomaisen 
määräämiä korona-rajoi-
tuksia ja -ohjeita.
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Oulun seudulle ollaan perustamassa  
luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausun-

toa asetusluonnoksista, jotka koskevat 
mm. Oulun seudulle perustettavia luon-
nonsuojelualueita. Kaikki perustettavat 

alueet ovat jo valtion omistuksessa.

Johanna Piekkola
MetsäSanoma

Perustettavat alueet kuulu-
vat jo ennestään valtakun-
nallisiin suojeluohjelmiin ja 
pääasiassa Natura 2000 -ver-
kostoon. Alueet on tarkoitus 
perustaa luonnonsuojelulain 
17 pykälässä tarkoitetuik-
si muiksi luonnonsuojelu-
alueiksi. Asetuksella ollaan 
perustamassa 33 luonnon-
suojelualuetta, joiden pinta-
ala on yhteensä n. 36 000 ha.

Suojelualueiden perus-
tamisen tarkoituksena on 
mm. luontotyyppien ja niille 
tyypillisen lajiston suojelu, 
säilyttää alueet luonnonti-
laisina ja ennallistaa muut-

PEFC-sertifiointi on metsänhoitoyhdistyksen jäsenetu ja palvelulupaus 
Metsäsertifioinnilla osoitetaan kuluttajille, 
että metsänhoito on kestävää ja toiminta 
metsissä vastuullista. Metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenet saavat PEFC-metsäsertifi-
oinnin maksutta yhdistyksen jäsenyyden 
kautta, elleivät vapaaehtoisesti halua jää-
dä ulkopuolelle. Sertifioinnin vaatimusten 
toteutuminen metsissä tarkastetaan vuo-
sittain. 

Koko metsätalouden 
kenttä toteuttaa 
PEFC-vaatimuksia 
PEFC-sertifioinnin to-
teutuminen edellyttää 
vapaaehtoista sitoutu-
mista sertifioinnin kritee-
ristöjen noudattamiseen 
metsätalouden koko 
toimintaketjussa met-
sänomistajasta alkaen. 
PEFC-metsäsertifiointi 
on yksi metsänhoitoyh-
distyksen jäseneduista ja 
se on metsänomistajal-
le vapaaehtoinen. Jäsene-
tuna PEFC ei ole pelkkä 
sertifikaattimerkki met-
sänomistajan papereissa, 
se on toimijoiden lupaus 
kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesta 
metsien monitavoitteelli-
sesta hoidosta ja käytöstä. 

Metsien puuston säily-

minen hiilinieluna varmis-
tetaan sillä, että poistuma 
ei ylitä puuston kasvua vii-
den vuoden tarkastelujak-
son aikana. Metsänomistajan 
on mahdollisuus vaikut-
taa sekä kasvuun että pois-
tumaan harjoittamalla 
hyvän metsänhoidon suo-
situsten mukaista metsä-
taloutta. Ajallaan tehdyillä 
taimikonhoidoilla ja kas-
vatushakkuilla turvataan 
metsän kasvun lisäksi ilmas-
tokestävyyttä sekä puuvirto-
jen ennustettavuutta.  

PEFC edellyttää myös 
lasten ja nuorten metsätietä-
myksen ja luontosuhteen ke-
hittymisen edistämistä, mikä 
auttaa meitä varmistamaan, 
että Suomessa on osaavia 
metsänomistajia ja metsäta-
louden ammattilaisia myös 
tulevaisuudessa. 

Kestävä metsätalous täh-

tää hyvään ja ylisukupolvi-
seen kokonaiskestävyyteen 
edistämällä metsien talou-
dellista, sosiaalista ja eko-
logista kestävyyttä. PEFC 
edistää näiden toteutumista.  

Kestävyyden eri ulot-
tuvuudet poikkeavat toi-
sistaan, eivätkä niiden 
tavoitteet aina ole helpos-
ti yhteensovitettavissa. 
Tasapainoilu johtaa par-
haimmillaankin vain hy-
vään kompromissiin, jossa 
kestävyyden eri ulottuvuu-
det on sovitettu yhdeksi ko-
konaisuudeksi. 

Metsäsertifioinnin 
vuosittaisessa tarkas-
tuksessa kirjattiin yksi 
vakava ja kuusi lievää 
poikkeamaa
Pohjoisen sertifiointialueen 
kuluvan vuoden maastotar-
kastukset tehtiin syyskuussa.

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

Arvioinnin tulokset saa-

tiin marraskuun puolivä-
lissä. Tarkastajat kirjoittivat 
raporttiinsa yhden vaka-
van poikkeaman sekä lievän 
poikkeaman koskien kuutta 
eri kriteeriä. Suurin osa poik-
keamista aiheutui vuodelta 
2020 kerätyistä tilastoista, tie-
doista ja viranomaislausun-
noista. Poikkeamien syinä 
olivat: hakkuut metsälain 10§ 
kohteella, metsänkäyttöil-
moitusten tekemättä jäämi-
nen, juurikäävän torjunnan 
puutteellisuus, luonnon-
hoidollisten polttojen ja ku-
lotuksien vähäisyys sekä 
vesiensuojelutoimenpi-
teet kunnostusojituksessa ja 
maanmuokkauksessa. Työ-
turvallisuuspuutteista tuli 
vakava poikkeama ja lisäksi 
lievä poikkeama metsätyöpal-
velujen hankintakäytännöis-
tä.

Jonkin verran parannet-
tavaa nähtiin myös met-
sänhoitotöiden laadun 
varmistamisessa, energia-
puun kestävässä korjuus-
sa, suojelualueiden sekä 
suoluonnon turvaamisessa, 
säästöpuiden määrässä ja ve-
sistöjen suojavyöhykkeissä. 
Nämä puutteet eivät kuiten-
kaan johtaneet poikkeamaan.

Tällä hetkellä pohjoisen 
ryhmäsertifiointialueen toi-
mikunnassa pohditaan, mi-
ten auditoinnissa havaitut 

puutteet korjataan ja laa-
ditaan ns. korjaavien toi-
menpiteiden suunnitelmaa 
DNV:lle, joka arvioinnin teki. 
PEFC koulutusmateriaali 
löytyy osoitteesta: https://
pefc.fi/palvelut/materiaalit/

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

Nykyinen PEFC FI 2014 

-standardisarja otettiin 
käyttöön vuonna 2016. 
Parhaillaan loppusuoral-
la oleva uudistamistyö 
tuottaa uudet vaatimuk-
set, jotka tulevat käyttöön 
arviolta loppuvuonna 
2022. Vanha standardi 
ja ilmoittautumiset ovat 
voimassa siihen saakka. 
Tarkka ajankohta täsmen-
tyy myöhemmin, sillä työ 
tarvitsee vielä mm. kan-
sainvälisen hyväksynnän.

 
Markku Ekdahl
Puheenjohtaja
Pohjoinen sertifioin-
titoimikunta

tojensuojeluohjelmaan. Ole-
massa olevaa Natura 2000 
-aluetta 5400 ha, suojeluoh-
jelma-alueita 1300 ha ja mui-
ta alueita 250 ha. 

Luonnonsuojelualueik-
si perustettavat alueet ovat 
lain 17 pykälässä tarkoitettu-
ja muita luonnonsuojelualu-
eita. Luonnonsuojelualueilla 
olisi voimassa lain 13–15 py-
kälän rahoitusmääräykset 
pääsääntöisesti. Kyseisten 
pykälien mukaan tulevilla 
luonnonsuojelualueilla ra-
joitettaisiin mm. teiden ra-
kentamista, ojitusta, eläinten 
pyydystämistä. Tulevil-
la luonnonsuojelualueil-
la sallittaisiin mm. retkeily, 
marjojen ja hyötysienien poi-
miminen, kalastaminen 
yleiskalastusoikeuksien mu-
kaisesti, saa ryhtyä pelastus-
palvelun tai palotorjunnan 
edellyttämiin välttämättö-
miin toimenpiteisiin. Met-
sähallitus voi harkinnallaan 
sallia mm. hirvenajon met-
sästyksen yhteydessä, 

minkin ja supikoiran met-
sästäminen. Pääosalle 
perustettavista luonnonsuo-
jelualueita ehdotetaan hir-
venmetsästyksen sallimista 
asetuksessa. Metson, teeren 
sekä metsäjäniksen ja rusa-
kon metsästystä sallittaisiin 
sellaisilla alueilla, joissa nii-
tä on aiemminkin metsäs-
tetty, jos se on mahdollista 
ilman ristiriitaa alueiden 
suojelutavoitteiden kanssa. 
Liikkumisrajoituksia ei pe-
rustamisasetuksessa esite-
tä, mutta Metsähallitus voi 
harkinnallaan antaa liik-
kumisrajoituksia koskevia 
määräyksiä myöhemmin.

MTK Pohjois-Suomi ai-
koo tehdä lausunnon koko 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun osalta. Lausunnossa 
ei keskitytä lausumaan yk-
sittäisistä alueista, mutta 
lausuntoon kerätään yleisiä 
asioita, jotka maa- ja metsä-
talouden kannalta ovat tär-
keitä. 

• Ainakin hirven-

metsästys tulisi pääsääntöi-
sesti sallia perustettavilla 
suojelualueilla. Useat suun-
nitellut suojelualueet si-
jaitsevat yksityismaiden 
keskellä, metsästyskielto 
niillä vaikeuttaisi merkittä-
västi hirvikannan säätelyä.

• Perustettavat suo-
jelualueet eivät saa aiheuttaa 
merkittävää haittaa tai rajoi-
tuksia ympäröivien alueiden 
normaalille maa- ja metsäta-
louskäytölle. Esimerkiksi 
peruskuivatuksen järjestä-
miseksi voi joissakin tapa-

uksissa olla tarpeen perata 
myös suojelualueella sijait-
sevia valtaojia ja tämän tuli-
si olla sallittua. Ympäröiville 
maa- ja metsätalousalueille 
suojelualueista mahdollises-
ti aiheutuvat haitat on kor-
vattava täysimääräisesti.

• Suojelualuei-
ta tulisi voida mahdolli-
suuksien mukaan käyttää 
vesiensuojelutoimenpiteis-
sä, esimerkiksi pintavalutus-
kenttinä ympärillä tehtävien 
kunnostusojitusten vesien-
suojelussa.

tuneita luonnonympäristöjä 
tai hoitamalla luonnonhoi-
toa vaativia kohteita. Edel-
lä mainittuja luontotyyppi 
alueita ovat mm. Perämeren 
rannikon primäärisukkesio-
metsät ja perinneympäris-
tönä merenrannikon laajat 
laidunnetut niityt Hailuo-
dossa ja Liminganlahdella.

Yksi 33 suojelualueesta 
on Hailuodon luonnonsuo-
jelualue, joka sijaitsee Hai-
luodon ja Siikajoen kunnan 
alueella. Kyseisen luonnon-
suojelualueen pinta-ala oli-
si yhteensä 5700 ha, josta 
maa-alan osuus on 1300 ha. 
Perustettavaan luonnonsuo-
jelualueeseen liittyvät alueet 
ovat ennestään kuuluneet 
lintuvesien-, soiden ja ran-
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Blogi – Metsäpolitiikka

Taksonomian tulee auttaa  
ilmaston pelastamisessa - ei hankaloittaa
Ilmasto on pelastettava nyt. 
Toimenpiteissä ei saa odot-
taa päivääkään. Keskeisintä 
on päästä eroon fossiilisten 
raaka-aineiden käytöstä no-
peasti, mutta mitä tilalle 
maailman kasvavassa raa-
ka-aineen tarpeessa? Hiiltä 
tulee imeä pois ilmakehästä, 
miten se tehdään?

Viime aikojen keskus-
telussa on unohtunut, että 
metsien käytöllä haasteita 
voidaan ratkaista. Nyt moni 
vaatii metsien käytön ja hoi-
don vähentämistä. Se oli-
si tuhoisaa. Metsien käytön 
edistämisnäkökulma tarvi-
taan myös taksonomiakes-
kusteluun.

Mitä on kestävä  
rahoitus?
Kestävällä rahoituksel-
la on hyvä tavoite, ohja-
ta finanssimarkkinoilta 
varoja kestäviin investoin-
teihin. Komission kyvyt-
tömyys nähdä metsien 
mahdollisuuksia on vaaral-
lista tulevaisuudelle. Tak-
sonomia leiman saadakseen 
toiminnan on edistettävä vä-
hintään yhtä kuudesta nä-
kökulmasta, esimerkiksi 
hillitä ilmastonmuutoksen 
hillintään. Samaan aikaan 
toimine ei saa haitata mitään 
muuta näkokulmaa, kuten 
esimerkiksi luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelua. 
Rahoituksen kilpailukykyi-
nen saaminen on teollisuu-
dellemme välttämätöntä ja 
epäonnistunut sääntely hei-
kentäisi toimintaedellytyk-
siä.

Finanssisektorille ja suu-
rille yrityksille tarkoite-
tun sääntelyn pohja luotiin 
taksonomia-asetuksissa. 
Sääntelyä täydennetään de-
legoiduilla säädöksillä. 
Ilmastosäädöksen hyväk-
syntään hallitukseemme 
otti juuri kielteisen kannan. 
Seuraavana vuorossa ole-
van ympäristösäädöksen 
työryhmäluonnoksessa on 

todella suuria rajoituksia 
metsänomistajia kohtaan. 
Esimerkiksi vaatimus jättää 
20% metsistä talouskäytön 
ulkopuolelle.

Näennäistä  
vapaaehtoisuutta
Sääntelyä mainostetaan va-
paaehtoiseksi. Maapallon 
kannalta on tärkeää, että ra-
hoitus kohdistuu kestäviin 
kohteisiin ja toivottavas-
ti markkinat sen hoitavat. 
Kestävän rahoituksen va-
paaehtoisuus metsänomis-
tajin näkökulmasta tuskin 
toteutuu. Puuta käyttävä 
teollisuus investoi ja hakeu-
tuu rahoituksen piiriin eri 
perusteilla. Tästä seuraa 
raportointi- ja toimintavel-
vollisuus aina metsänomis-
tajiin saakka.

Ymmärtääkseen vaiku-
tuksen metsänomistajiin, 
on tunnettava metsätalo-
utta. Esimerkiksi sata heh-
taaria metsää omistava 
metsänomistaja luultavasti 
myy puuta lähes vuosittain. 
Hakkuut ovat keskimäärin 
parin hehtaarin kokoisia. 
Ostaja vaihtuu kohteittain. 
Mäntyharvennuspuista eri 
metsäfirma saa parhaan ja-
lostusarvon kuin vaik-
ka uudistettavan kuusikon 
hakkuusta. Samasta hak-
kuukohteesta puuta voi pää-
tyä kuudelle eri yritykselle 
jalostettavaksi, jotta puun 
eri osista ja puulajeista saa-
daan paras hyöty irti.

Tämä tarkoittaa ra-
portointivelvoitteita eri 
suuntiin. Osalla ilmaston 
perusteella, osalle moni-
muotoisuuden perusteella, 
joillekin ehkäpä kiertotalou-
den perusteella. Toimiak-
seen metsätalousyrittäjänä, 
ei metsänomistajalla siis ole 
valinnan varaa. Tässä koh-
taa on vasta tarkasteltu sitä, 
mitä ympäristönäkökul-
maa on edistetty. Toiminnan 
mahdollista haittaa ja niille 
aiemmin asettuja kriteerei-

tä (do no significant harm, 
DNSH) tarkastellaan näi-
den edistämisnäkökulmien 
lisäksi.

Kiristyvä ruuvipenkki
Käytin A-talkissa viime tors-
taina vertausta ruuvipenkis-
tä ja siitä totisesti on kyse. 
Ilmastokriteerien täyttämi-
nen ja raportointi tilatasolla 
on haastavaa – ruuvipenkin 
ote on jo kova. Seuraavana 
vuorossa olevat ympäristö-
kriteerit kääntävät puristus-
ta tiukemmalle. Uusiutuvan 
raaka-aineen tuottaminen ja 
metsien kasvukyvyn paran-
taminen käy todella vaikeak-
si. Todellisia ilmastotekoja 
ovat 600 000 metsänomista-
jan teot esimerkiksi hänen 
lähtiessä räntäsateiseen met-
sään raivaussahan kanssa, 
edistääkseen puuston kas-
vua – hiilen sidontaa.

Komission ujutustaktiik-
ka, Suomi on nukkunut

Ymmärtääkseen met-
säsäädösten merkityksen, 
tulee tuntea myös komissi-
on toimintalogiikka. Sen li-
säksi, että komissio astuu 
jäsenmaille kuuluvan met-
säpolitiikan tontille ja hal-
veksii EU:n perusoikeuksiin 
kuuluvaa omistusoikeutta, 
toimii se häikäilemättömäs-
ti ja avoimuutta välttäen. 
Komissio vie muualla esil-
lä olleita linjauksia käyt-
töön muissa säädöksissä. 
Esillä on ollut taksonomia 
kytkentä esimerkiksi met-
säkatosäädöksiin ja Suo-
messahan metsätalous ei 
aiheuta hehtaariakaan met-
säkatoa. Aiemminhan tak-
sonomiavalmistelussa luotu 
DNSH malli ujutettiin käy-
tännössä osaksi kaikkea EU 
rahoitusta. Tästä DNSH on-
gelmasta Suomen hallitus ei 
näyttänyt käyvän keskuste-
lua. Asia olisi ollut tärkeä, 
koska DNSH periaatteen 
ujutus oli raju isku mm. tur-
vesektorille. Energiaturpeen 
vähentyessä, blogattiin pe-

KONEPALVELU 
MATTI JUNTUNEN OY
Puh. 040 0178783

Lampitie 7, 90900 KIIMINKI

25 vuotta konellista puunkorjuuta 
Oulun seudun yhdistyksessä.

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!
Metsätyö
Pa-Ko

Pa-KoSAHA
PARASTA AIKAA 
KAATAA 
PIHAPUUT!

Soita ja kysy!
040 528 9405

• Raivaukset
• Harvennukset

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

riaatteella mahdollisuus 
käyttää oikeudenmukaisen 
siirtymän (JTF) rahoitus esi-
merkiksi metsätaimien kas-
vualustojen kehittämiseen.

Tätä vääntöä emme 
saa hävitä, meillä on 
planeetta pelissä
Onkin välttämätöntä, että 
komissio ei operoi met-
säpolitiikassa ja yritä rat-
kaista ilmasto-ongelmia 
tuntematta metsäsektorin 
mahdollisuuksia. Samaan 

aikaan meidän on pystyt-
tävä parempaan monimuo-
toisuuden turvaamiseen. 
Samat keinot eivät kuiten-
kaan toimi koko Euroopas-
sa. Suomessa metsälajien 
tulevaisuus ei näytä lohdut-
tomalta. Nyt metsälajeis-
ta on uhanalaisia on 9% se 
on vähemmän kuin muissa 
elinympäristöissä. Lisäksi ti-
lanne on suhteellisen stabiili. 
Kun huomioidaan vaikkapa 
lisääntyvät lahopuu, haapa 
ja suojelualuemäärät, olem-
me oikealla tiellä ja luon-

tokatotaistelussa voimme 
pärjätä, kunhan jatkamme 
tinkimätöntä työtä

Ilmastokriisin ratkaisu-
ja tarvitaan nyt. Toivotta-
vasti äärimmilleen viety 
ympäristöideologia ei vie 
keinoja ilmaston pelastami-
seksi. Metsänomistajat tar-
vitsevat työkaluja – eivät 
toimettomiksi puristavaa 
ruuvipenkkiä.

 
Marko Mäki-Hakola
Metsäjohtaja 
MTK
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Vieraskirjoittaja

Onko taksonomia 
teatteria?
Kalevan päätoimittaja, met-
sänomistaja Sanna Keski-
nen kirjoitti marraskuun 
lopulla lehtensä kolumnis-
sa: ”Moni muukin metsän-
omistaja halunnee toimia 
vastuullisesti, mutta nykyi-
sen metsäkeskustelun taso 
ei oikein anna siihen eväi-
tä”. Johtuukohan se siitä, 
että asioiden perusteet jää-
vät monesti avaamatta? Kes-
kinenkin kokee keskustelun 
EU:n taksonomia-asetukses-
ta sisäpoliittiseksi teatterik-
si. Minusta se on totisinta 
totta metsänomistajille. 

On totta, että taksono-
mia-asetus tavoittelee hyvää 
ja on lähtökodiltaan vapaa-
ehtoinen.

Se haluaa määritellä kri-
teerit rahoitustuotteille, joil-
le myönnetään EU:n vihreän 
rahoituksen leima – eli hal-
vemmat korot ja vihreämpi 
brändi. EU-maat ja -parla-
mentti antoivat komissiolle 
liian vahvan vallan kritee-
rien muodostamiseen. Sitä 
tehdään hollantilaisen va-
rapuheenjohtaja Frans Tim-
mermansin johdolla. Hänen 
kabinettipäällikkönään toi-
mii Greenpeacen entinen 
kampanjapäällikkö. Siksi 
valmistelua on tehty ympä-
ristöjärjestöjen näkökulmia 
noudattaen. Tämä ongelma 
tuntuu Suomessa erityisesti 
metsäsääntelynä, vaikka EU 
perussopimusten mukaises-
ti metsävarojen käyttö kuu-
luu kansallisesti päätettäviin 
asioihin. 

Vaikka vihreän rahoi-
tuksen kriteerit ovat vapaa-
ehtoisia, muodostuu niistä 

käytännössä pakottava toi-
mintatapa koko suomalai-
selle metsäsektorille. Kolme 
suurinta metsäfirmaa (SE, 
UPM ja MG) toimivat kan-
sainvälisessä kuluttajamark-
kinassa. Kuluttajat haluavat 
ostaa kestäviksi luokiteltu-
ja tuotteita. Turvatakseen 
maineensa ja saadakseen 
halvempaa vihreätä lai-
naa investointeihinsa met-
säjätit tulevat vaatimaan 
taksonomiakriteerien nou-
dattamista myös raaka-ai-
netoimittajilta. Siksi ne 
tarvitsevat nykyisiäkin ser-
tifikaatteja. Tästä aiheu-
tuu ketjureaktio kaikkeen 
puukauppaan. Myös sa-
hat ja energiatoimijat joutu-
vat välillisesti hyväksymään 
kriteeristöt saadakseen kui-
tupuut ja hakkeet kaupaksi. 
Käytännön esimerkki tästä 
on jo nyt, kun nämä kolme 
firmaa vaativat FSC sertifi-
kaatin mukaisten HCV kri-
teerien toteennäyttämistä 
niiltäkin, jotka eivät halua 
olla FSC:ssä mukana. Sik-
si taksonomiakriteeristöllä 
olisi käytännössä vaikutus 
ihan kaikkiin metsänomis-
tajiin. Siis myös Sanna Kes-
kiseen.

Tämä nyt hallitustakin 
natisuttava ensimmäinen 
delegoitu säädös koskee il-
mastokestävyyttä. 993 sivua 
EU-jargonia, josta 44 sivua 
liittyy metsiin. Kukaan ei tie-
dä tarkkaan mihin kaikkeen 
se vaikuttaa. Byrokratiaa ei 
ainakaan vähennä vaatimus 
erillisestä metsäsuunnitel-
masta ja 30-vuotisesta ilmas-
tohyötyanalyysista. Tämä 

ei vielä kaada suomalais-
ta metsäsektoria. Byrokrati-
aan olemme tottuneet. Toki 
se maksaa ja vie kannatta-
vuutta. 

Isoimmat uhkat ovat vas-
ta komission valmistelussa 
olevassa taksonomia-asetuk-
sen monimuotoisuuskritee-
ristössä. Sen valmistelussa 
on esiin nousseet Suomel-
le ja metsänomistajille ka-
tastrofaaliset uhkakuvat. 
Tilakohtaisesti esitetään 20 
% suojeluvaade, 10 % sääs-
töpuuvaade, avohakkuun 
rajaaminen 1-3 hehtaa-
riin, kunnostusojituksen 
kieltäminen, 20 m³/ha 
lahopuuvaade ja mo-
net muut rajoitteet veisi-
vät vähintään metsätilojen 
tuottokyvystä Brysselin by-
rokraateille. Tämä sotii sel-
keästi perustuslakia ja EU:n 
perussopimusta vastaan. 
Siksi metsänomistajien etu-
järjestö on tässä pörhöllään. 
Ja siksi Suomi äänesti jo en-
simmäistä delegoitua takso-
nomia-asetusta vastaan.

Suomi ja Ruotsi tekevät 
EU:n kunnianhimoisinta il-
mastopolitiikkaa. Siksi ko-
missio ei saa kävellä meidän 
yli. Tätä ottelua emme saa 
hävitä. Kyse on myös isom-
masta EU-poliittisesta kysy-
myksestä: annetaanko EU 
päätöksenteon ryömiä jäsen-
maiden käsistä komissiolle, 
kuten Nils Torvalds on asi-
aa osuvasti kuvannut? 

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan 
pj
MTK r.y.

Kylvä 
      hyvää!

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhalle

Siemenkeskus / puh. 0294 32 6000 siemenkeskus@tapio.�

Voit tilata siemeniä suoraan Tapion kaupasta: www.tapio.�
Lisää tietoa siemenistä: www.tapio.�/metsapuiden-siemenet/

OSTAMME ELÄMÄNTYÖTÄ
Oletko myymässä metsää? Toisille metsänomistus on rakas harrastus 

ja toisille elämäntyö. Meille perhe, luottamuksellisuus ja pohjoiset 
juuret ovat kaikki kaikessa. Ota yhteys lähimpään Pölkyn hankinta-

esimieheen ja solmi sekä sinua että metsääsi hyödyttävä 
kumppanuussuhde, joka kestää läpi elämän.

HAUKIPUDAS, II, KIIMINKI, 
MUHOS, OULU, PUDASJÄRVI, 
YLI-II, YLIKIIMINKI
Vilho Koivisto 
vilho.koivisto@polkky.fi
040 167 8961

Pölkky Oy | puh. 020 764 0200 | sähköposti: office@polkky.fi

MYYTKÖ METSÄÄ MUUALTA
POHJOIS-SUOMESTA?

Kaikki puunostajamme näet
osoitteesta www.polkky.fi

(Puunhankinta > Myy Metsää)
Ota yhteyttä verkossa

tai puhelimitse 020 764 0200
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Pääpiirteittäin asiat PEFC 
sertifioinnin suhteen oli-
vat kunnossa. Pientä prep-
pausta edelleen tarvitaan 
urakoitsijoiden sopimusliit-

Syksyn ensimmäiseen räntää tippuvaa sa-
teiseen syyskuuhun kuului myös alueemme 
sertifiointitarkastuspäivä. Seuraavana päivä-
nä tarkastettiin Yli-Iin mhy:n toiminta.

Korjuupalvelu kohde Kiimingissä 
sertifiointitarkastuksessa

Leimikon koko n. 6,0 ha ensiharvennus, 
ennakkoraivattu
   kantohinta
mänty parru  52 m3  22 €
kuusi parru    5 m3  22 €
havukuitu  158 m3               11 €
koivukuitu    12 m3   9 €

Ennen kohteille menoa, tutustuttiin työmaan asiapa-
pereihin.

Puunkorjuu-urakoitsija MetsäTuomela sertifiointitarkastuskohteella.  Ilpo Tuomela, konekuski Kimmo Turti-
nen ja tarkastaja Cristian Hornborg.

kriteeristöä.   
Esimerkkileimikko oli 

ensiharvennusmetsää, jos-
sa taimikon perustamistyöt 
eli männyn istutus oli tehty 
1993 eli 28 vuotta sitten.

Maanomistaja raivasi en-
nakkoon ennen hakkuuta 
raivaussahalla alle ainespuu-
mittaista pienpuustoa, jo-
ten integroitua energiapuun 
korjuuta ei tehty. Puulajeina 
kertymä oli vain kuitupuu 
ja pikkuparru. Tukiavus-
tus meni metsänomistajalle, 

koska pienpuunraivauskus-
tannus oli hänen tekemää.

On se hienoa nähdä, 
kuinka nopeasti viljelytai-
mikko saadaan ensihar-
vennuskuntoon. Alkujaan 
hakattu uudistuskypsä met-
sä oli tervapolton peruja 
oleva vajaatuottoinen "korp-
pukuusikko". Ja niitähän 
vielä riitti 90 alkutaipaleel-
la, kun tulin Kiiminkiin met-
sänhoitoyhdistyksen 
työuraa jatkamaan.  

teiden osalta ja juurikäävän 
torjuntaan, sitä tarvittavilta 
kohteilta.

Mutta myös muilla-
kin hakkuutyömaillakin 
liikuttiin ja haastateltiin mo-
to-urakoitsijoita. Samoin 
tarkasteltiin maanmuokka-
uksen toteutuksien tasoa ja 

Ilpo Tuomela ja Timo Mikkola hakkuukohteella.
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mhy Yli-Iin korjuupalvelun työmaana oli alkusyksystä harvennus-
leimikko. Leimikko pystyttiin korjaaman syksyllä pienen sadekau-
den aikanakin hyvin, koska maapohja oli hyvin kantava. Kuviolla 
ei aikaisemmin ollut  harvennuksia tehty lukuun ottamatta pienäi 
kotitarvehakkuita. Puustolla oli ikää jo yli 60 v. joten puut olivat jo 
päässeet osittain riukuuntumaan.  

Hakkuuala oli 4,6 ha ja puuta kertyi 240 m3. Leimikon litrakoko 
oli 85 litraa. Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 168 m3 ja tukkikerty-
mä 72 m3. 

Leimikon koko 4,6 ha toinen harvennus
   kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  55 €
Mäntytukki alle 19 cm  46 € 
Kuusitukki   46 €
mänty pikkutukki  26 €
kuusi pikkutukki  26 €
havukuitu    16 €
koivukuitu    15 €

Esimerkki leimikko

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Oulun seudun metsänhoitoyhdistys on korjannut kesäkuisen myrs-
kyn aiheuttamia vahinkoja yli sadalla eri tilalla. Ylikiimingin Vuo-
tolla korjattiin tyypillinen leimikko, jossa puuta oli kaatunut kaksi 
vuotta aiemmin harvennetulla alueella. Myrskypuiden korjuusta 
joudutaan maksamaan urakoitsijoille normaalitaksan päälle 20 – 
30 %. Korjuu suoritettiin kuivahkolla kankaalla, ajomatka oli lyhyt, 
sillä kaikki puut sijaitsivat alle 300 metrin päässä tieltä, rungon kes-
kikoko oli 0,238 m3. Vaikka alueella oli vaurioituneita, katkenneita 
puita, saatiin sahapuuosuudeksi yli 71%.

  Kuutiomäärä  Kantohinta
Mäntytukki yli 19+ cm 18,2 m3  50,3 euroa
Mäntytukki 15 – 19 cm 38,7 m3  45,5 euroa
Mäntyparru  30,6 m3   23,5 euroa
Mäntykuitu  35,7 m3   12,2 euroa

Myrskyleimikon korjuu
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Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 
Korjaamo Peltolantie 14

tapio.hyry@hotmail.com

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

 

 

                             

                  

SUOMEN PARASTA 
PALVELUA

POHJAN TAIMI  
KASVATTAA, ISTUTTAA   

JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

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

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281         
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme.

www.mhy.fi/liity-jaseneksi
liity jäseneksi:
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17 Korjaamme ja huollamme 

moottori- ja raivaussahat, puutarhaKoneet, 
mönKijät, polKupyörät jne.

puDas-Koneen 
pienKoneKorjaamo

laatumerKit työhön ja vapaa-aiKaan

Trapper 500 T3B epS 

●	 Takuu	6	vuotta	/	8000	km
●			Traktorimönkijä
●			Rekisteröity	kahdelle
●		 	Nopeus	rajoitettu	sähköi	

sesti	60	km/h
●			Karkeat	26”	maastoren-

kaat	alumiinivanteilla
●			Levyjarrut	edessä	ja	

takana

●		Erillisjousitus	myös	takana
●		Vaihteisto:	L,	H,	R,	N,	P
●		EFI-polttoaineen	ruiskutus
●		2WD	/	4WD	sähköisesti	

valittavissa
●		Kytkettävä	etutasauspyö-

rästön	lukko
●		Ohjaustehostin
●	Vetokoukku/vinssi

7190€
+	toimituskulut

TAKUU 
6 VUOTTA!

Trapper 500 T3B 

●	 Takuu	6	vuotta	/	8000	km
●			Traktorimönkijä
●			Rekisteröity	kahdelle
●			Nopeus	rajoitettu	sähköi-

sesti	60	km/h
●			Karkeat	26”	maastoren-

kaat	vakiona
●			Levyjarrut	edessä	ja	

takana

●		Erillisjousitus	myös	takana
●			Vaihteisto:	L,	H,	R,	N,	P
●			EFI-polttoaineen	ruiskutus
●			2WD	/	4WD	sähköisesti	

valittavissa
●			Kytkettävä	etutasauspyö-

rästön	lukko
●		Vetokoukku/vinssi

6390€
+	toimituskulut

TAKUU 
6 VUOTTA!

Trapper Hummer 125 
laSTen ja nuorTen mönkijä 

●		Helppotoiminen	vaihteen-
valitsin

●		Vaihteisto:	Eteen	-	Vapaa	
-	Peruutus

●		Tavaratelineet	edessä	ja	
takana

●		LED	valot	eri	toiminnoilla
●		Langaton	kaukokäynnistys	

ja	sammutus

●		Nopeusmittari	kierrosluku-
mittarilla

●		Turvallisuutta	lisäävät	
kädensuojat	ja	astinlaudat

●		Tyylikkäät	koristekapselit
●		Voimakas	120	kuutioinen	

nelitahtimoottori
●		Sähköstartti

1490€
+	toimituskulut

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ
NYT KAHDELLA AKULLA! Lisäakun arvo 550,00

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ + LISÄAKKU
ERITTÄIN SUOSITTU jA TOIMINTAVARMA SÄHKÖPYÖRÄ YMPÄRIVUOTISEEN AjOON.

Runko: 	 alumiini
Runkokoko:	 17”	ja	19”
Etuhaarukka:	 teräs
Takavaihtaja:	 8V	Shimano	Acera	RD-M360-L
Etu-/takajarru:	 Hydrauliset	levyjarrut		
	 Shimano	160/160mm

Rengas:	 Schwalbe	Jumbo	Jim	26	x	4.0

Ohjainkannatin:	 säädettävällä	kulmalla
Moottori:	 Ba	Fang	takamoottori		
	 250W-36V

Akku:	 Panasonic	36V	11Ah
Latausaika:	 n.	6h	
Väri:	 Mattamusta
●	Takuu 2 vuotta

1990€

●		moottori	HUSQVARNA
●		301	cc	/	6,3	kW
●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V
●		työleveys	76cm
●		LED-ajovalot
●		ohjaustehostin
●		työntöaisan	korkeudensäätö

1899€

ST 230 kakSivaiHeinen 
lumilinko 

●		moottori	HUSQVARNA
●		254	cc	/	5,6	kW
●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V
●		työleveys	68cm
●		LED-ajovalot	ja	lämpökahvat
●		ohjaustehostin
●		työntöaisan	korkeudensäätö

1799€

ST 227 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

950€

ST 4262 p 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

1745€

ST 5266 

suomen ainoa e-Fat eriKoiserä
on saapunut puDas-Koneeseen!

●	 8,4	kg
●	 2,2	kW	/	3,0	hv
●	 45,6	cm3

●	 M-Tronic
●	 Advance	Xtreem-	ammattivaljaat

899€

460 C em k 

●	 4,5	kg
●	 2,3	kW	/	3,1	hv
●	 42,6	cm3

●	 metallirunko
●	 M-Tronic

599€

mS 241 C m    

●	 3,9	kg
●	 1,8	kW	/	2,4	hv
●	 35,2	cm3

●	 metallirunko
●	 M-Tronic

699€

mS 201 Cm 

ergoSTarT
-kevyTkäynniSTyS 
malli  769€

●	 3,6	kg
●		1,4	kW	/	1,9	hv
●		31,8	cm3

●		ErgoStart

379€

mS 194 C-e

●	 4,8	kg
●		2,2	kW	/	3,0	hV
●		45,6	cm3

499€

mS 251

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

399€

mS 231    

●	 4,3	kg
●		1,7	kW	/	2,3	hV
●		35,2	cm3

359€

mS 211 

●	 4,1	kg
●		1,2	kW	/	1,6	hv
●		30,1	cm3

199€

mS 170

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

699€

mSa 220 C-B 

vaHva raivauSSaHa 
Vaativaan 

makuun

Metsien 
monitoimikone

Kevyt 
voimanpesä

UUSI 
tehokkaampi 

malli

Vahva
yleissaha

Tehokas
yleissaha

Kevyt
yleissaha

Taattua laatua
edulllisesti

Huippuluokan 

akkusaha

●	 45,7	cm3

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

849€

545 FX aT  

kakSivaiHeinen 
lumilinko

●	 50,1	cm3

●		2,7	kW	/	3,7	Hv
●		metallivalurunko

699€

545 Xp mark ii

●	 50,1	cc
●		3,0	kW	/	4,0	Hv
●	 metallivalurunko

799€

550 Xp mark ii

●		moottori		STIGA	WS	250
●		252	cc	/	5,2	kW
●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V
●		työleveys	62	cm
●		LED-ajovalot	ja	lämpökahvat
●		EASY	TURN	-ohjaus
●		14”	x	5.00-6	Snow	Hog-pyörät

1475€

ST 5262 p  kakSivaiHeinen 
lumilinko 
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Metsätalous

Hirrenveisto, katoavaa kansanperinnettä?

”Semmonen kuus metriä kanttiinsa 
tuohon Simorannan puoleiseen päähän” 

tokaisi Päätalon Herkko Taivalkosken 
Jokijärvellä noin 90 vuotta sitten. 
Kyseessä oli Kallioniemen vanhan 

pirtin laajennus. Rakentamisen 
aloituksessa vähän vatuloitiin, mutta 

kun hirret oli lopulta saatu Kallioniemen 
pihapiirin niin varsinainen rakennustyö 

sujui ripeästi. Hirsinurkalle pystyviä 
miehiä löytyi moniaita omalta kylältä.

Hirsirakentamisella on Suo-
messa pitkät perinteet, 
puusta on tehty asumuk-
sia niin kauan kuin ihminen 
on Suomenniemeä asutta-
nut. Hirsirakentaminen oli 
yleisin rakennustapa aina 
1900-luvulle saakka, myös 
kaupunkimaissa. Tiivis kau-

punkirakentaminen ja tuhoi-
sat kaupunkipalot kuitenkin 
syrjäyttivät puun pääasialli-
sena rakennusmateriaalina, 
tilalle otettiin kolkko kivi. 
Maaseudulla perinteinen 
hirsirakentaminen kuitenkin 
eli kukoistustaan aina sotiin 
asti.

Hirsi on rakennusma-
teriaalina ylivertainen, 
se hengittää ja tasaa kos-
teusvaihteluita siirtämäl-
lä hirressä varastoituvaa 
kosteutta pakkasaikaan si-
säilmaan. Hirsitaloissa on 
tervellistä asua ja niissä har-
voin ilmenee muissa raken-
nustavoissa valitettavan 
yleisiä sisäilmaongelmia. 
Rakentajien mielenkiin-
to hirsirakentamista koh-
taan on noussut viimeisinä 
vuosikymmeninä sillä eko-
logisuudeltaankin hirsira-
kentaminen on erinomainen 
vaihtoehto.

Perinteinen hirsiraken-
taminen oli käsityötä. Hir-
ret veistettiin tai sahattiin 
käsityökaluilla, samoin var-
sinaisen rakentamistyön 
salvokset ja varaukset. Tä-
näpäivänä perinteisen hir-

sityön taitajien joukko on 
aika harvalukuinen. Kal-
lioniemen pirtin laajen-
nuksen toteuttamiseen 
pitäisi nyt koluta varmaan 
koko maakunta, että löytyi-
si jokaiselle nurkalle pys-
tyvä hirsirakentaja. Alan 
koulutusta on valtakunnas-
sa tarjolla todella niukasti ja 
esimerkiksi talonrakentajan 
ammattitutkintoon ei enää 
kuulu hirsirakentamisen 
kurssia.

Oulun Seudun Ammat-
tiopiston Haukiputaan yk-
sikössä on nyt panostettu 
perinteisen hirsirakentami-
sen koulutukseen. Syksyllä 
2021 alkaneisiin restauroin-
tialan artesaanin opintoi-
hin kuuluu kattava paketti 
hirsirakentamisen opintoja. 
Opettajana toimii iiläinen ra-
kennuskonservaattori Timo 

Kortetjärvi. Timo on hankki-
nut vankan ammattitaidon 
hirsirakentamiseen opinto-
jen ja ennen kaikkea käy-
tännön kautta. Opiskelijoita 
linjalla on kymmenkunta ja 
Timo opettaa heille moni-
puolisesti hirsirakentamisen 
saloja, ennenkaikkea käy-
tännössä.

Hirsirakentamista ei opi 
muuten kuin itse tekemäl-
lä. Opetusympäristössä 
täysimittaiseen hirsitalon ra-
kentamiseen ei ole käytän-
nön mahdollisuuksia, joten 
opetuksessaan Kortetjär-
vi päätyi käyttämään pieniä 
”opetushirsiä”. Iin Metsän-
hoitoyhdistys toimitti nup-
pikuorman kolmimetrisiä 
mäntyparruja paikallisen sa-
han pihaan, jossa opiskelijat 
parkkasivat puut ja sahautti-
vat ne hirsipelkoiksi.

Opiskelijat työstivät har-
joitushirsistä syksyn mittaan 
koululla pieniä rakennel-
mia, koirankoppeja ja sa-
vustuskaappeja. Hirsityöt 
tehtiin täysin käsityökaluil-
la, sahalla ja kirveellä. Pie-
nissäkin rakennuksissa tulee 
Kortetjärven mukaan hy-
vin esille hirsirakentami-
sen erityispiirteet. Ikkuna- ja 
oviaukot sekä varaukset ja 
nurkkasalvokset sekä lat-
tiaratkaisut toteutetaan har-
joitustöissä ihan samalla 
tavalla kuin isommissakin 
hirsirakennuksissa.

Henri Turtinen
MetsäSanoma

Hirsiaihiot tien varressa odottamassa kuljetusta sa-
halle.

Arteesaniopiskelija Terhikki Suominen parkkauspuuhissa.

Huolellisella veistämisellä saa tarkkaa jälkeä salvok-
siin.

Hirsityön opettaja Timo Kortetjärvi ja harjoitushirret. Savustuskaappi miltei harjakorkeudessaan.
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Nyt, 60 vuoden tauon 
jälkeen, on viimein aika 

muistella ja demonstroida tuota 
mahtavaa perinnettä ja laskea 

tukkilautalla Iijokea. 

”

Metsän historiaa

Iijoen tukkilautta 2022
Iijokea on aikanaan hyödynnetty 

monin eri tavoin. Sitä ovat käyttäneet 
liikkumiseen ja ravinnonlähteenä sekä 

paikalliset että ohikulkijat, aikeiltaan sekä 
ystävät että viholliset. Iijoki oli 

vähäjärvisenä nopea reitti sisämaasta 
merelle. Mutta joen alajuoksun koskien 

lasku vaati tietoa, taitoa ja rohkeutta.

Ensimmäinen merkittäväm-
pi tavaraliikenne Iijoella oli 
tervankuljetus. Tervanpoltto 
myyntiä varten alkoi ranni-
kon tuntumassa 1600-luvul-
la mutta yleistyi 1700-luvulla 
yhä kauempana sisämaassa.  
Pudasjärvestä kehittyi mer-
kittävä tervapitäjä 1770-lu-
vulla ja 1800-luvun alussa 
uusi elinkeino yleistyi myös 
Taivalkoskella.

Aluksi tervankuljetuk-
seen käytettiin varsin suu-
riakin veneitä (6-lautaisia) 
mutta niiden työlääseen 
valmistukseen ja ominai-
suuksiin suhteessa kuljetus-
kykyyn (7-10 tynnyriä) ei 
oltu tyytyväisiä. 1700-luvun 
lopulla yleistyneellä laut-
takuljetuksella tervalastien 
kokoa voitiin kasvattaa tyy-
pillisesti 50 tynnyriin, myö-
hemmin jopa 70 tynnyriin.

Parhaimmillaan 1850-lu-
vulla tervaa kuljetettiin lau-
toilla jopa 20000 tynnyriä/
vuosi. Koska lauttoja ei voi-
tu laskea kuin kevättulvan 
aikaan, tervan kulku joen 
latvoilta saattoi kestää yli 
vuoden, kun tervaa yleensä 
poltettiin vasta kesällä tul-
van jo mentyä.

Tervalauttojen aluspui-
ta eli tukkeja ei voitu Iis-
sä riittävästi hyödyntää ja 
sen vuoksi jopa 20000 tuk-
kia saattoi vuosittain jäädä 
lahoamaan. Em. ”tukkihuk-
ka” oli yhtenä pontimena 
vuonna 1860 käynnistetyn 
Kestilän höyrysahan raken-
tamiselle.

Rannikolla toimineiden 
sahojen tarvitsemat tukit ja 

yläjuoksulla toimineiden 
sahojen (parhaimmillaan 
puolenkymmentä) valmiit 
tuotteet kuljetettiin Iijoen 
suulle vielä 1800-luvun lo-
pulla yksinomaan lautoil-
la. Sahatuotteet tapuloitiin 
kunkin sahan alueelle kui-
vumaan ja keväisin niistä ra-
kennettiin 10 -20 standarttin  
(n. 45 – 90 m3) suuruisia laut-
toja, jotka laskettiin Iihin.

Saha- eli lankku-/palk-
kilautat olivat varsin kevei-
tä mutta kovin ”tönkköjä” 
ja sukelsivat koskien aallois-
sa pahemmin kuin tavalliset, 
rakenteeltaan joustavam-
mat tukkilautat. Sahalautan 
rakenne oli kiinteä ja tiivis, 
kuin pirtin lattia, eikä siitä 
vesi roiskunut läpi. Sen pal-
kit olivat järeää tavaraa, pak-
suus tyypillisesti 12 tuumaa. 
Iijoen viimeinen sahalautta 
laskettiin Pudasjärven Petä-
jäkankaan höyrysahalta v. 
1900.

Latvavesien kapeilta si-
vujoilta lähteneet tukkilau-
tat tehtiin kapeammaksi ja 
niiden keula ja perä ”kani-
tettiin” eli tukien päät sidot-
tiin koivuvitsoilla toisiinsa. 
Väljemmille vesille tultaes-
sa kapeita lauttoja sidottiin 
useampia rinnakkain.

Parhaimmillaan 1880-lu-
vulla tukkeja tuotiin jopa yli 
300000 kpl eli yli 1000 laut-
taa. Toisin sanoen Iihin tuli 
lauttoja 100 kpl:n päivävauh-
tia! Myös pinotavaraa kulje-
tettiin vuodesta 1890 lähtien, 
parhaimmillaan pöllejä saat-
toi lautan kyydissä olla 120 
m3. 1890-luvulla alettiin 

tukkeja uittaa irrallaan, pie-
nempää (pölli-)tavaraa vasta 
1914 uittoyhdistyksen aloit-
taessa toimintansa.

Iissä Pajarin suvannol-
la tehtiin 1962 Iijoen uit-
toyhdistyksen toimesta 
mallilautta, joka laskettiin 
Iin Haminaan. Lautan teko 
ja lasku kuvattiin myös ly-
hytelokuvaksi, joka on osa-
na Finlandia-katsausta nro 
607 vuodelta 1962, osoittees-
sa www.elonet.fi

Vuosittainen lauttaus-
sesonki toi työtä ja tulo-
ja jokivarren asukkaille 
lähes parin sadan vuoden 
ajan ja oli merkittävä osa 
sen aikaista Iijokivarren ta-
lonpoikaiskulttuuria. Met-
sätyöläisten ja hevosmiesten 
lisäksi lauttaus työllisti laut-
tojen rakentajia, sidontavit-
tasten kerääjiä ja tekijöitä, 
lautanlaskijoita, lauttojen 
taukopaikkojen kievareita, 
laskumiesten kyyditsijöitä, 
jne. Lauttaus toi siis tienes-
tiä monessa kohtaa metsäs-
tä merelle.

Suunnitelma laskea 
lautalla Iijokea
Nyt, 60 vuoden tauon jäl-
keen, on viimein aika muis-
tella ja demonstroida tuota 
mahtavaa perinnettä ja las-
kea tukkilautalla Iijokea. 
Haluamme myös osoittaa 
kunnioitusta niille sukupol-
ville, jotka rohkeudella, sit-
keydellä ja taidolla osasivat 
hyödyntää villin joen mahta-
via voimia.

Suunnitelma on  
pääpiirteissään  
seuraava:
Laskun toteutus suunni-
tellaan huolellisesti ja sille 
laaditaan turvallisuussuun-
nitelma. Itse projektin toteu-
tuminen vaatii monenlaista 
osaamista ja kalustoa, mm. 
kokorunkotukkien siirrot ja 
nostot ovat vaiheita, joissa 
tarvitaan konevoimaa ja tai-
tavaa konemiestä.

Lautan tukkien kaatami-
seen, kuljetukseen, raken-
tamiseen ja laskemiseen on 
perustettu työryhmä. Lau-
tan valmistelu alkaa jo tal-
ven 2021-2022 aikana kun 
kaadamme ja karsimme 
metsästä Kaupinojan varrel-
ta, Yli-Ii – Kiiminki maan-
tien MT 849 itäpuolelta, noin 
100 kpl kuusitukkeja jättä-
en ne kokonaisiksi rungoiksi 
pituudeltaan 15 – 20 metriä 
ja painoltaan 300 – 400 kg. 
Työssä tarvitaan reipasta 
tukkilaishenkeä asianmukai-
sella saha- ja siirtokalustolla.

Kevättalven 2022 aikana 
rungot kuljetetaan Kaiston-
suvannon rantaan Mannisen 
yläpuolelle. Tukkien pituus 
ja paino tekee niiden nostot 
ja kuljetuksen vaativaksi ja 

Iijoen tukkilautta 2022 – lautan laskun lähtö- ja päätepisteet.

Iijoen Uittoyhdistyksen tukkilautta Iissä kesällä 1962 (Kuva valokuvaaja Väinö 
Haltun kokoelmasta)

edellyttää pitkän kuljetus-
kärryn ja tehokkaan puuta-
varakuormaimen käyttöä. 
Kun Kaistonsuvanto vapau-
tuu jäistä, nostetaan rungot 
veteen ja sidotaan lujaksi 
mutta joustavaksi lautaksi. 
Lautan leveys tulee olemaan 
noin 10 metriä ja pituus noin 
25 metriä. Kokonaispainoa 
lautalle kertyy yli 30 tonnia.

Lautan keula ja perä va-
rustetaan 12-15 metriä pit-
killä, kuusesta veistetyillä 
meloilla, yksi kumpaankin 
päähän. Lisäksi lautalle teh-
dään nuotiopaikka.

Lautta lasketaan vähin-
tään 6 hengen miehistöllä ja 
lasku on tarkoitus suorittaa 
14.5.2022 eli samana päivänä 
kuin Jakkukylään rakennet-
tu Iijoen ylittävä riippusilta 
vihitään käyttöön.

Lautta rantautetaan Iissä 
Laineputaan puolella sijait-
sevalla veneenlaskupaikal-

la, jolle maantieltä MT851 
käännytään kohdalta Yli-iin-
tie 410.

Mikäli mahdollista, laut-
taa pidetään jokunen viikko 
yleisön nähtävänä. Tämän 
jälkeen lautta puretaan ja 
sen rungot katkotaan saha-
tavaran tyypillisiin mittoi-
hin. Saatavat tukit myydään 
sahayrityksille tai sahataan 
kenttäsahalla yksityisille os-
tajille. Tukkien myyntihin-
nan saa luonnollisesti ne 
lautan rakentamiseen luo-
vuttanut metsänomistaja.

Lautanlasku kiinnostaa 
todennäköisesti myös me-
diaa ja myös siksi sen on-
nistuminen on tärkeää. 
Lautanlaskusta tulee sekä 
osallistujille että yleisölle 
taatusti jännittävä ja loppu-
iäksi mieleen painuva koke-
mus.

Jarmo Alasiurua
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Korjuujäljen tarkastuksella ylläpidetään laatua
Metsäkeskus on viranomainen, joka oh-
jeistaa ja valvoo metsää koskevien laki-
en noudattamista, joita yritykset ja yksi-
tyishenkilöt pyrkivät parhaansa mukaan 
toiminnassaan noudattamaan. Korjuu-
jäljen tarkastukseen valikoituu vuosit-
tain kohteita satunnaisotannan ja har-

kinnan perusteella.

Korjuujäljen tarkastuk-
sessa metsäkeskus mittaa 
ja havannoi, että hakkuut 
on toteutettu lakien ja 
korjuujäljen virallisten 
suositusten mukaisesti. 
Tämä kohde Iin ojakyläs-
tä valikoitui tänä vuonna 
metsäkeskuksen tarkastet-
tavaksi. Kohteelle on tehty 
ensiharvennus viime vuo-
den loppupuolella. Kohde 
on kuvattu kesällä drone-
lennokilla, joka on lennon 
perusteella muodostanut 
tulkinnan jäävästä puus-
tosta. Korjuujäljen tarkas-
tusta ovat suorittamassa 
metsäkeskuksen metsä-
neuvojat Juha Niemi ja 
Pentti Jokikokko.

Tarkastuksessa käyte-
tään metsän mittaamisen 
tyypillisimpiä välineitä. 
Niemen ja Jokikokon mu-
kana maastoon tällä kertaa 

Tuulivoimaloiden vuokrasopimuksissa laaja kirjo
Lehtemme jakelualueella jo useammat 
sadat maanomistajat ovat saaneet eri 

tuulivoimayhtiöitä kirjeitä ja muita yhtey-
denottoja tuulivoimaloiden rakentami-

sesta mailleen.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Iso osa maanomistajis-
ta ovat saaneet jo ensim-
mäisen kirjeellä otetun 
yhteydenoton mukana alle-
kirjoitettavakseen valmiin 
vuokrasopimuksen. Tuuli-
voimalan vuokrasopimusta 
kannattaa kuitenkin harki-
ta tarkoin. Maanomistajien 
kannalta on tärkeää pystyä 
vaikuttaman tuulivoima-
hankkeisiin jo aikaises-
sa vaiheessa. Ensimmäinen 
sopimusehdotus on usein 
miten kuitenkin yhtiöl-
tä eräänlainen kokeilu siitä, 
kuinka halvan sopimuksen 
maanomistaja on valmis te-
kemään. Joka tapauksessa 
huonoimmatkin sopimuk-
sen antavat maapohjalle 
parempaa tuottoa kuin pe-

rinteinen metsätalouden 
harjoittaminen. Kuiten-
kin pahimmissa tapauksis-
sa eri yhtiöiden tarjoamat 
vuokratasot ovat olleet jopa 
kaksinkertaisia eri tuulivoi-
mayhtiöiden välillä.

Tuulivoimaloiden sijoi-
tuspäätöksissä taloudelliset 
seikat ratkaisevat ja vaiku-
tukset naapureille, asuk-
kaille, ympäristölle ja muille 
virkistysarvoille jäävät hel-
posti sivurooliin. Koko tuu-
livoima-alan sosiaalinen 
hyväksyttävyys hakee nyt 
muotoaan. Toisaalta puh-
dasta ja ympäristöystävälli-
siä energiamuotoa kannattaa 
hakea, mutta näissäkin asi-
oissa on aina lantilla se kään-
töpuolensakin. Tuulipuistot 
eivät todellakaan ole mitään 
puistoja vaan ympäristöön-
sä monin eri tavoin vaikutta-

via teollisuusalueita, joiden 
vaikutukset tulevat olemaan 
läsnä lähiasukkaiden elä-
mässä pysyvästi.

Siirtolinjojen alle jäävien 
maiden omistajat kärsivät 
toisaalla tehdystä bisnekses-
tä eivätkä saa tuottoa tuuli-
voimaloiden tuotoista. Tämä 
on vanhasta lainsäädännös-
tä johtuva suuri vääryys 
tällä hetkellä, johon koite-
taan saada nopeaa ratkai-
sua uudella lainsäädännöllä. 
Joka tapauksessa se vie ai-
kaa tällä hetkellä ja vielä ny-
kykäytännöllä jatkossakin 
voimaloiden tuottama sähkö 
siirretään vähintään 110 kW 
siirtolinjoilla sähköasemil-
le ja edelleen valtakunnan 
verkkoon. Pahimmillaan 
nämä siirtolinjat ovat usei-
den kymmenien kilometrien 
mittaisia. Esimerkiksi 50 km 
siirto linja tarkoittaa 200 ha 
avohakkuuta ja siten pysy-
vään puusto ja luontokatoa. 
Ja tämä suoraan ampuva lin-
ja osuu aina jonkin ainakin 
ympäristöjärjestöjen mieles-
tä tärkeän kohteen päälle, 
mutta ei kun nurin vaan.

Tuulipuistojen maan-

vuokraus on joka tapaukses-
sa sinällään kannatettavaa 
ja se tukee hyvin metsäta-
louden harjoittamista ja tuo 
metsänomistajille lisätuloa. 
JA nämä lisätulot ovat kyl-
lä se ainoa houkutin, jonka 
vuoksi kukaan sopimuksia 
edes harkitsisi. Kuitenkin 
tässä ”rahankiilto silmäs-
sä” tilanteessa maanomista-
jien kannattaa pitää maltti ja 
lähteä yhdessä neuvottele-
maan. suinpäin ei pitäisi en-
simmästä sopimusehdotusta 
hyväksyä ja eritoten jos sopi-
muksen teossa vedotaan kii-
reeseen pitää hälytyskellojen 
soida. Suunnittelu ja raken-
taminen vie useita vuosia, 
eikä muutaman viikon tuu-
maus viivästytä hanketta. 
Maanomistajien kannattaa 
kokoontua yhteen ja käyttää 
sopimusten läpikäymisessä 
apuna asiantuntijaa. Kenen-
kään maalle ei tuulivoimaa 
rakenneta ilman maanomis-
tajan tahtoa mutta yhdessä 
asioista kannattaa keskus-
tella avoimesti hankkees-
ta ja harkita jonkinlaisen 
”nyrkin” perustamista, jos-
sa aktiiviset maanomistajat 

kulkeutuu maastotallennin, 
mittasakset, relaskooppi, 
metsurinmitta ja 5,64 metrin 
pitunen keppi, jolla mitataan 
jäävän ja poistuneen puus-
ton runkolukua. Heti alkuun 
huomataankin, että mittauk-
sien läpikäyminen kahden 
miehen voimin on paljon vai-
vattomampaa kuin yksin teh-
dessä, niin kuin yleensä on 
tapana.

Käsitellylle hakkuuku-
violle muodostetaan kes-
kilinja kuvion pisimmälle 
halkaisijalle. Mitattavat koe-
alat otetaan keskilinjal-
ta tietyin koealavälein, joka 
määräytyy kuvion pinta-alan 
mukaan. Niemi ja Jokikokko 
ovat tehneet ennakkotyönsä 
huolella. He ovat määrittä-
neet keskilinjan ja mitattavat 
koealat ennakkoon. Maas-
totallentimen GPS:n avul-
la koealapisteille on helppo 

suunnistaa. Tarkastuksessa 
mitattavia koealoja tulee ot-
taa vähintään 10 kappalet-
ta. Mittaustulos määräytyy 
koealojen tulosten keskiarvo-
na. Systemaattisessa mittauk-
sessa koealoja sijoittuu myös 
epäedustaviin kuvion koh-
tiin, kuten ajourille tai auk-
koisempiin metsän kohtiin. 
Niemen ja Jokikokon mu-
kaan mittauksessa onkin sal-
littua käyttää maalaisjärkeä 
sen suhteen, että mitattavat 
koealat sijoittuisivat suurim-
maksi osaksi edustaviin ku-
vion kohtiin.

Jokaiselta koealalta lue-
taan jäävän puuston run-
koluku, keskiläpimitta, 
keskipituus, puuston runko- 
ja juurivauriot, poistuneen 
puuston runkoluku, koea-
lan lähimmän ajouran leveys, 
maastovauriot ja ajouravä-
li. Jäävän puuston pohjapin-
tapinta-alaa tarkastellaan 
vielä relaskoopilla, joka ker-
too hyvin kasvatettavak-
si jääneen puuston tiheyden. 
Korjuujäljen tarkastuksen tu-
lokset määräytyvät kaikki-
en koealojen mittaustulosten 
keskiarvona. Mittaustulos-
ten perusteella arvosanak-
si määräytyy jokin kolmesta: 
Suositusten mukainen, lain-
mukainen tai virheellinen 
mittaustulos.

Niemen ja Jokikokon mu-
kaan silmämääräinen tarkas-
telu ja yleisilme kertovat jo 
paljon korjuujäljen laadusta. 
Tarkastusraporttiin on tärke-
ää myös kirjata ylös seikko-
ja, jotka saattavat vaikuttaa 
mittaustuloksiin. Esimerkik-
si tällä kyseisellä ensiharven-
nuskuviolla Iin ojakylässä 
on tehty maanmuokkaustoi-
menpiteenä auraus reilu 
30-vuotta sitten. Aurausva-
ot- ja palteet sekä maaston 
epätasaisuus hankaloittavat 

koneenkuljettajan työskente-
lyä, joten sen huomioiminen 
mittauksissa on erityisen tär-
keää. Kuvio myös rajoittuu 
turvemaahan, joten on hyvä 
kertoa siitä myös tarkastus-
raportissa.

Metsäkeskus ilmoittaa 
tarkastuksista aina metsän-
omistajalle, hakkuuoikeuden 
haltijalle sekä hakkuutyön 
suorittajalle. Niemi ja Joki-
kokko tuumaavatkin, että 
olisi hyvä, jos tarkastuk-
siin pääsisi mukaan entistä 

enemmän maanomistajia 
sekä hakkuutyön suoritta-
jia. Palautteen antaminen 
kasvotusten ja työmaan 
yhdessä läpikäyminen 
mittauksia seuraamalla 
avartaisivat varmasti jo-
kaisen tahon näkökulmaa. 
Laadukas, metsänhoidon 
suositusten mukainen kor-
juujälki on hyväksi metsän 
kasvulle ja sen terveydelle.

Petri Kuokkanen
MetsäSanoma

vievät asiaa eteenpäin kaik-
kien puolesta. Myös maan-
omistajien tasavertaisuuden 
ja naapurisovun nimissä on 
järkevää, että kaikille tuu-
lipuiston alueella maata 
omistajille maksetaan kor-
vauksia, vaikka mailleen 
ei myllyä tulisikaan. Myl-
lypaikan vuokranneelle 
maanomistajalle kuitenkin 
suuremmat vuokrat. 

Muita tärkeitä huomioon 
otettavia asioita sopimuksis-
sa ovat mm. purkuvakuu-
det. Muutamien kymmenien 
tuhansien vakuudet ovat 
täysin riittämättömiä. Vuok-
rien hinnat ovat useasti 

sidoksissa myllyjen sähkön-
tuotantoon ja luonnollises-
ti on hyvä sopimus, jos ja 
kun myllyt sähköä tuottaa. 
Suoraan tämäkään ei silti 
johdu tuulista koska silloin 
kun sähköä eniten tarvitaan 
ei välttämättä kovasti tuu-
le. Toiset yhtiöt taas puoles-
taan tarjoaa kiinteähintaista 
sopimusta. Näiden asioiden 
vertailua ei taas ole ihan yk-
sinkertaista. Tarvittaisiin sitä 
”kristallipalloa” josta voisi 
katsoa, mutta keneltäpä täl-
laista löytyy. Ja jos löytyy, se 
ois pisneksenä parempi kuin 
tuulivoimayhtiöiden vuok-
rasopimukset.

Metsäkeskuksen metsäneuvojat Juha Niemi  ja Pentti Jokikokko tarkistelemas-
sa korjuujäljen laatua Iin Ojakylässä. Puusto kalibroidaan alhaalta ylös mahdol-
listen puustovaurioiden havaitsemiseksi.
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Metsät tärkeässä roolissa
Suomen 

hiilineutraalius
 – metsät 

avainasemassa. 
Tälläkin 

hetkellä Suomen 
metsät sitovat yli 
puolet maamme 
sektoreidemme 
hiilipäästöistä, 

siltikin tuntuu, että 
metsänomistajat 
ovat syntipukkeja 

Suomen 
ilmastopäästöihin.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Kun otetaan huomioon 
luonnonmonimuotoisuus ja 
taloudelliset tavoitteet, ovat 
metsänomistajat todellisen 
haasteen edessä päätöksiä 
tehdessään. Kun tietoa kaik-
kien toimenpiteiden vaiku-
tuksesta ei ole saatavissa 
edes tutkijoilta, voi vain ih-
metellä miten me osaamme 
täällä kentällä toimia oikein.  

Alkujaan EU:n hiilita-
seiden laskentamallissa oli 
vertailujaksoksi kaavail-
tu vuodet 2000 – 2009, jol-
loin Suomen hakkuut olivat 
normaalia matalammat. Osa 
Suomenkin EU parlamen-
taarikoista olivat hyväk-
symässä tuon virheellisen 
pohjaolettaman, ovatko he 
maanpettureita? Onnek-
si EU:ssa lähdettiin oikealle 
uralle eli lasketaan metsien 
hiilen sitomiskyky todellis-
ten tietojen pohjalta. Aktii-
vinen metsien hoitaminen 
lannoituksineen lisää met-
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liity 
jäseneksi:

sien hiilen sidontaa ja näin 
nielut kasvavat. Ongelmal-
lisinta toiminta on suoalu-
eilla, joilla pienikin muutos 
esim. pohjavesitasossa saat-
taa muuttaa suomaan nielus-
ta – päästöksi ja päinvastoin. 
Tutkimustieto on suomai-
den osalta osin vajavaista. 

Katseltaessa eri yhtiöi-
den hiilineutraaliuslaskel-
mia, tulee ihmeteltyä, miten 
näihin tuloksiin on oikein 
päästy. Ilmastoasiat ovat 
trendiasioita myös yhtiöi-
den markkinoinnissa. Osa 
yrityksistä eivät voi pääs-
tä neutraaliuteen, tällöin on 
saatettu ostaa kompensaa-
tioita metsäpuolelta. Lisä-
kasvua ja uutta nielua tulee 
esim. lannoituksista, lisä-
kasvu voidaan kompensaa-
tioina myydä yrityksille. 
Näistä kompensaatioiden 
ostoista saavat metsänomis-
tajat osan tuotoista mutta 
vievätkö näistäkin tuloista 

suurimman osan muut kuin 
metsänomistajat. Ajan myö-
tä toivottavasti tämäkin sel-
keytyy, MTK:lta on tulossa 
lähiaikoina organisoitu jär-
jestelmä, jolloin saadaan 
pääosin kompensaatioasiat 
pysymään metsänomistajien 
hyppysissä.

Kompensaatiokaupal-
la ei saa parannettua ilmas-
toasiaa yhtään paremmaksi 
vaan parannus tapahtuu toi-
minnan kautta. Aktiivinen 
metsien hoito taimikoiden-
hoitoineen, harvennuksi-
neen, lannoituksineen ja 
avomaiden metsityksineen 
sekä kiertoiän jatkamisi-
neen ovat avainasemassa. 
Metsiensuojelu ja jatkuva-
peitteinenkasvatus ovat il-
mastoasioiden kannalta 
huomioon otettavia seikko-
ja. Mutta oikein toteutettu-
na asiat saadaan sovitettua 
siten, että ilmasto tykkää, 
monimuotoisuus metsissä 

säilyy ja toiminta on talou-
dellisesti kannattavaa.     

EU:n käsittelyssä ole-
va taksonomia asettaa taas 
uusia haasteita edunval-
vontaan. Suomihan aikoo 
äänestää taksonomian il-
mastokriteerejä vastaan, 
metsien osalta ne todetaan 
epäselviksi ja vaikeasti ym-
märrettäviksi. Kriteerien 
kakkosvaiheen ympäristö-
kriteereistä on tihkunut met-
sien kannalta negatiivisia 
asioita, nyt työryhmä on ot-
tanut aikalisän, joten ym-
päristökriteerit eivät tule 
alkuperäisessä aikataulussa 
voimaan. Saapahan nähdä 
miten asiat muuttuvat al-
kuperäiseen suunnitelmaan 
nähden. Eli voidaan tode-
ta, että toistaiseksi jatketaan 
Suomessa maailman parasta 
metsien hoitoa. 
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       Leenan terveiset uusille 
metsänomistajille, mutta myös jo 
metsää omistaville on tutustua 

omiin metsiin yksin, yhdessä tai 
asiantuntijan kanssa. 

”

Metsänomistajat

Leena Takaluoma
Haastattelutilanne on Leena Takaluomalle hyvinkin tuttu 
työuran varrelta. Erikoisen tilanteesta tekee se, että tällä 

kertaa Leena on itse haastateltavana eikä suinkaan 
haastattelijana. Hän  myöntää, että näin päin tilanne on paljon 

haastavampi kuin kysymysten esittäjänä.

Petri Kuokkanen
MetsäSanoma

Leena työskenteli yli 30-vuo-
den ajan toimittajana 
alueen paikallislehti Ranta-
pohjassa. Toimittajan työt 
eivät ole kuitenkaan täysin 
jääneet eläköitymisen joh-
dosta unholaan, vaan Leena 
tekee edelleen kirjoituksia 
niin sanottuna freelancerina 
eli vapaana toimittajana.

Leena asustelee Iissä Ol-
havan kylässä vanhan Ny-
byn lasitehtaan entisessä 
päärakennuksessa. Lasiteh-
das toimi vuosina 1782-1885 

pitkäaikaisimpia jäseniä. 
Hallitustaivaltaan Leena ku-
vailee mielenkiintoiseksi ja 
antoisaksi kokemukseksi. 
Alussa hallitukseen pääse-
minen tuntui tärkeältä, sillä 
naisia ei metsänhoitoyhdis-
tyksissä eikä varsinkaan 
luottamustehtävissä juuri-
kaan ollut. Sittemmin pääl-
limmäisiksi asioiksi ovat 
nousseet yhdistyskenttä, 
oman yhdistyksen organi-
saatio ja sen palvelujen ke-
hittäminen.

Leena näkee metsänhoi-
toyhdistysten tulevaisuu-
den entistä tärkeämpänä 
muuttuvassa maailmassa, 
jossa metsä muuttuu ja sen 
tuotanto muuttuvat. Lisäk-
si hän haluaisi, että metsän-
hoitoyhdistykset tarjoaisivat 
metsänomistajille entistä 
enemmän asiantuntijatietoa 
ja yhteistyötä tuulivoima-
asioissa. Tulevaisuuden nä-
kökulmista puhuttaessa 

ja oli aikansa merkittävä 
teollisuuslaitos koko Ruotsi-
Suomessa. Tehtailijan käy-
tössä ollut talo ja kivinavetta 
valmistuivat 1840-luvulla. 
Vapaa-ajan harrastuksista 
kysyttäessä Leena mainit-
seekin liki 200-vuotiaan 
talon kunnostus- ja ylläpi-
totyöt. Toki aikaa jää myös 
muille harrastuksille, kuten 
valokuvaamiselle, lukemi-
selle ja mattojen kutomiselle.

Leenalle metsä merkitsee 
paljon, sillä jo pienestä tytös-
tä lähtien hän on ollut mu-
kana polttopuuhommissa 
isänsä kanssa sekä nauttinut 
luonnon antimista marjasta-

en ja sienestäen äitinsä kans-
sa. Marjastus ja sienestys on 
säilynyt myöhempään ikään 
saakka rentouttavana har-
rastuksena ja metsässä liik-
kumisena.

Metsänhoitoyhdistys-
tä Leena kuvailee sanoilla 
puolueeton ja riippumaton, 
metsänomistajien etua aja-
va asiantuntijataho. Vaik-
ka jäsenyys on nykyään 
vapaaehtoista, ei Leena luo-
puisi jäsenyydestä koskaan, 
sillä hänen mukaansa mi-
kään muu taho ei pysty sitä 
korvaamaan.

Leena on Iin Metsänhoi-
toyhdistyksen hallituksen 

esiin nousee myös palve-
luiden kehittäminen en-
tistä monipuolisemmaksi. 
Metsänomistajarakenteet 
muuttuvat ja yksi ajankoh-
taisimmista haasteista on 
tarjota monipuolisia palve-
luita sekä etämetsänomista-
jille, että metsänomistajille, 
jotka arvostavat metsätalo-
uden lisäksi myös aineetto-
mia arvoja.

Leenan terveiset uusil-
le metsänomistajille, mutta 
myös jo metsää omistavil-
le on tutustua omiin metsiin 
yksin, yhdessä tai asiantun-

tijan kanssa. Hyödyllise-
nä työkaluna saada tietoa 
metsästä sekä metsänhoi-
dosta Leena luettelee met-
sänomistajan ABC-kurssin, 
jonka hän on kokenut erit-
täin hyödylliseksi tietoläh-
teeksi. Leenan toiveissa olisi, 
että metsänhoitoyhdistyk-
set järjestäisivät olosuh-
teiden salliessa jäsenilleen 
raivaussahakursseja sekä 
“polttopuukursseja”, jossa 
käytäisiin läpi moottorisa-
han käyttöä ja puunkaadon 
oikeaoppista tekniikkaa.

Iin Metsänhoitoyhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen Leena Takaluoma nauttii valokuuvamisesta. Kuvassa Leena itse ja taustalla pilkottava 1840-luvulla val-
mistunut kivinavetta.
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Metsästä kuntoa olympialaisiin
Veli-Matti Niskanen omistaa metsää, toi-

mii osa-aikaisena metsurina sekä Maasto-
hiihtoliiton huoltomiehenä. Päätoimisesti 

hän kuljettaa merellä luotsikutteria.

Inkeri Harju
MetsäSanoma

Veli-Matti Niskanen on juu-
ri saapunut metsästä puu-
hommista. Omien palstojen 
lisäksi Niskanen pitää sivu-
toimisesti huolta myös mui-
den metsätilkuista. 

Niskasella itsellään on 
metsää sekä kotikunnassaan 
Haukiputaalla että mökil-
lään Posiolla. 

”Puu on hyvä sijoituskoh-
de, maata kun ei koskaan 
tule lisää”, Niskanen sanoo. 

Metsurin hommassa pa-
rasta on ulkona olo ja siinä 
samalla saatu liikunta. 

”Metsässä olo on hyöty-
liikuntaa. Pidän sellaisesta 
liikunnasta, jossa tulee sa-
malla tehtyä jotain näkyvästi 
hyödyllistä”, Niskanen sa-
noo. 

Niskanen kan-
nustaakin kaikkia 
vähänkään metsänomista-
misesta kiinnostuneita roh-

määrä lähteä huolehtimaan 
Suomen joukkueen suksista 
Kiinaan Pekingin talviolym-
pialaisiin. Olympialaisten 
kisareissu on tavallista pi-
dempi, kun komennus kes-
tää lähes kuukauden. 

Olympialaisissa Niska-
nen on ollut mukana kerran 
aiemminkin, PyeongChan-
gin talviolympialaisissa 
vuonna 2018 Koreassa. 

Vaikka olympialaiset 
ovat tietyllä tavalla suurem-
man statuksen kilpailut, on 
työ itsessään Niskasen mu-
kaan samanlaista kuin muu-
allakin. 

Työpäivät kisareissuilla 
venyvät usein yli 12 tuntiin, 
mutta Niskanen kokee työn-
sä hyvin mielekkääksi. 

”Olen nuorempana hiih-
tänyt itsekin kilpaa, joten on 
todella hienoa, että nyt har-
rastuksesta saa elinkeinoa.”

Hiihtojoukkueen huol-
tomiehen hommiin kuuluu 
muun muassa suksien voi-
telu ja testaus. Niskanen 
kertoo hiihtävänsä itsekin 
kisapäivinä 20–30 kilomet-
riä. 

”Huoltomiehenkin pitää 
jaksaa hiihtää.”

Urheilijoiden puolesta 

jännittää Niskasen mukaan 
kisoissa pakostakin. 

”Aina kun halutaan par-
haaseen tulokseen, niin pik-
kujännite on oltava.”

Onneksi päätökset oi-
keista suksista ja voiteista 
tehdään Niskasen mukaan 
koko huoltotiimin kesken, 
eikä kukaan ole yksin vas-
tuussa onnistumisesta. 

Olympialaisten ja Tour 
de Skin lisäksi Veli-Mat-
ti Niskanen huoltaa myös 
erään toisen tärkeän hiihto-
kilpailun suksia. Nimittäin 
Umpihankihiihdon. 

Kerran aiemmin Kyl-
mästä Kankeat -joukkuees-
sa kilpailuun osallistunut 
Niskanen joutuu jättämään 
tulevat hiihdot välistä, sil-
lä olympialaiset sattuvat 
harmillisesti tämän suuren 
urheilujuhlan kanssa pääl-
lekkäin. 

”Hyvin ne pärjäävät il-
man minuakin.”

Niskanen lupaa jättää oi-
keasta voitelutekniikasta 
joukkueelle kirjalliset ohjeet. 

Paloautosta  
luotsikutteriin
Huoltomiehenä toiminen ja 

keasti yrittämään. Alussa ei 
metsänomistamisesta tarvit-
se tietää vielä mitään. 

”Auttajia löytyy aina 
ja hommaan perehtyy sitä 
mukaa, kun tekee. Itsekin 
olen saanut aina esimerkik-
si metsänhoitoyhdistyksestä 
neuvoja, kun olen niitä kai-
vannut.”

Huoltomies hiihtää 
myös itse
Metsähommien lisäksi Nis-
kanen liikkuu ulkona myös 
hiihtäen. Lajista onkin tul-
lut vuosien kokemuksen 
myötä myös tulonlähde, sil-
lä Niskanen toimii Suomen 
Maastohiihtoliiton huol-
tomiehenä. Aiemmin Nis-
kanen on voidellut suksia 
myös Ampumahiihtoliiton 
riveissä. 

Huoltomiehenä Niska-
nen on mukana niin MM-
kilpailuissa kuin Tour de 
Skilläkin. Tulevan vuoden 
helmikuussa Niskasen on 

metsähommat ovat Niska-
selle sivutoimia. 23-vuotta 
palomiehenä toiminut Nis-
kanen on nykyään päätoimi-
nen luotsikutterin kuljettaja. 

Käytännössä Niskanen 
siis ajaa merellä kutteria, 
joka kuljettaa luotsina toi-
mivat henkilöt Kemin sa-
tamaan saapuvien alusten 
kyytiin ja niistä pois. Luotsi 
taas ohjeistaa alukset oikea-
oppisesti satamaan. 

Erikoiseen ammattiin 
Niskanen päätyi osin sattu-
malta kolme vuotta sitten.

”Kuulin, että tällainen 

paikka on vapaana. Kokeilin 
ja huomasin, että se on mu-
kavaa hommaa.”

Vaikka Niskanen on aina 
asunut meren äärellä, ei hä-
nellä etukäteen ollut ko-
vin paljon merikokemusta. 
Tarvittavat luvat ja koulu-
tukset hän oli suorittanut 
palomiesuransa aikana. 

Luotsikutterin kuljettajan 
työtä tehdään vuoden ym-
päri viikon putkissa. Työvii-
kon jälkeen on viikon vapaa, 
jolloin Niskanen ehtii tehdä 
muita töitään, huoltaa suk-
sia, hiihtää ja hoitaa metsää. 
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Omatoiminen metsänhoito on tekevälle 
henkilölle mieluisaa ja palkitsevaa

Esko Kakko on metsänomistaja, 
joka mielellään käyttää aikaa ja vaivaa 

tilansa metsänhoitotöihin. Töitä metsässä 
tehdään joka vuosi, aina risukon 

raivaamisesta hankintahakkuisiin ja 
lannoituksesta ojitukseen.

Niko Aalto
MetsäSanoma

Metsätilansa Esko on osta-
nut vanhempiensa perikun-
nalta itselleen. Kauppojen 
toteuduttua vuonna 2009 al-
koi heti suunnitelma tilan 
suhteen kirkastua. Jo kesällä 
2010 tilalle laadittiin metsän-
hoitoyhdistyksen toimes-
ta ojitussuunnitelma, jonka 
mukaan ojalinjat merkittiin 
maastoon. Seuraavana ke-
sänä Esko hakkasi omatoi-
misesti noin 8 kilometriä 
ojalinjaa, joista puiden ajo jäi 
seuraavalle talvelle työkii-
reiden vuoksi. Vielä vapun 
tienoilla muutaman lisälin-
jan hakkuu siirsi puiden kul-
jetusta edelleen seuraavalle 
talvelle, koska ennestään 
ojittamattomalla alueella 
sohjolunta ja vettä oli pol-
viin saakka. Ojalinjoja tämän 
hankkeen jälkeen on tilalle 
tehty vielä toista kilometriä 
täydennysojituksena, vii-
meisimmät vielä tänä syksy-
nä. Nyt Esko myöntää, että 
ojamäärä on täynnä, enem-
pää niitä ei mahdu.

1950-luvulla alue oli vie-
lä suoniittyä, josta korjattiin 
heinää talteen. Maisema al-
koi muuttua 60-luvulla oji-
tusten myötä, kun metsää 
alkoi nousta kuivatuksen 
myötä. Nykyään kun aluet-
ta katsoo, ei tahdo uskoa 
näitäkään tarinoita todeksi. 
Esko on vuosikymmen ta-
kaperin muokannut kanto-
koukulla kyntäen muutamat 
jäljellä olleet peltohehtaa-
rit istutettavaksi koivulla ja 
osan kuusella. Ongelmitta se 
ei sujunut, kun taimia tuhosi 
niin myyrät kuin porot ja hir-
vetkin. Vanhan peltomaan 
boorin puutos sai kuusen lat-
vukset haaroittumaan, mut-
ta sinnikäs metsänomistaja 
hoiti taimet kasvukuntoon 
omatoimisella lannoituksel-
la. Eikä homma tähän jää-
nyt. Esko on käsin kylvänyt 
koko tilansa alueen. Lan-
taa on viety traktorilla ly-
hyitä matkoja tietä pitkin 
lähemmäksi ja siitä eteen-
päin kannettu ämpäreillä 

Ojituksen ja lannoituksen vaikutukset näkyvät selvästi viime vuosina kasvussa (vuosirenkaat)

ääripäät tuli koettua kun 
1966 maalismaan voimalai-
toksen työmaalla lämpötila 
painui -40 asteen lukemiin, 
kun taas Libyassa elohopea 

kohosi 52 asteeseen varjos-
sakin! Koko työuransa ul-
kotöissä viettänyt Esko ei 
kaihda nykyäänkään ul-
kotöitä, vaan nimenomaan 

metsässä hän viihtyy hyvin, 
kun saa raikasta ulkoilmaa 
ja hyötyliikuntaa. Aina ei te-
kemistäkään tarvitse metsä-
palstalla olla, kunhan pääsee 

luonnon helmaan rauhoittu-
maan.

ympäri tilaa ja laskelmien-
sa mukaan maahan kylvetyn 
lannan kokonaismäärä nou-
see kunnioitettavasti noin 11 
tuhanteen kiloon! Metsän-
hoitotöitä tehdään pitkäl-
lä tähtäimellä jälkipolviakin 
ajatellen, eihän metsän koko 
kiertoaikaa ehdi itse koke-
maan tuumii Eskokin.

Tila oli ennen omistajan-
vaihdosta ollut aikalailla 
koskemattomana pari vuo-
sikymmentä, mutta nyt alue 
on käyty jo pariin kertaan 
raivaussahalla läpi ja pieniä 
hankintahakkuita on tehty 
useampia. Parhaana vuote-
na Esko arvioi sahanneensa 
hieman alle sata kuutiota 
myyntipuuta. Polttopuita on 
sahattu omaan käyttöön 
vuosien saatossa ehkäpä 
jopa enemmän kuin tarve 
vaatisi, mutta niitähän ei voi 
olla liikaa. Joskus kuulee pu-
huttavan esimerkiksi oma-
kotitalo alueilla puun polton 
saastuttavan ja heikentävän 
ilmanlaatua, mutta Esko to-
teaa, että niin kauan, kun 
pääkaupungissa poltetaan 
kivihiiltä niin puulämmittä-
minen ei hävetä tippaakaan.

Tuulivoimasta on puhet-
ta riittänyt Yli-Iinkin alueel-
la lähiaikoina. Myös Eskon 
maiden läpi hakattiin tu-
levan linjan aukkoa. Tällä 
hetkellä yksittäisen metsän-
omistajan vastustus näitä 
hakkuita vastaan ei paina 
mitään. Puusta kyllä makse-
taan käypä hinta, mutta met-
sämaaksi linjan alle jäävää 
aluetta ei enää saada. Eskol-
lakin jäi satoja metrejä vajaa 
10 vuotta sitten kaivettuja 
ojia linjan alle, nythän niil-
lä ei käytännössä tee mitään.

Nykyään eläkkeellä oleva 
Esko ehti olla melko tarkal-
leen tasan 50 vuotta työelä-
mässä kiinni. Työrupeama 
alkoi 1965 joulukuussa maa-
lismaan voimalaitokselta 
ja päättyi 2015 joulukuussa 
Ruotsin Husumissa Metsä 
Boardin tehtaan työmaalla. 
Työmaina olivat useimmiten 
vesivoimalaitokset sekä sa-
tamat, joiden takia Suomea 
on kierretty ahkerasti. Työ-
uran aikana sääolosuhteiden 
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Urheiluagentti

Raivaussahan puikoista vauhtia 
Pekingin olympialaisiin

Kiva olla vuoristossa, iloitsee 
Hyvärinen vastatessaan puhelimeen 

maajoukkueen harjoitusleiriltä Pohjois-
Italiasta. - Kesällä oltiin pari viikkoa 

Livignossa ja nyt kolme viikkoa täällä 
Dolomiittien maisemissa. Ihan kiva nähdä 
pitkästä aikaa myös muita maajoukkueita 

ja missä siellä mennään.

Italian vuoristoleirillä Suo-
men maajoukkue leireilee 
yhdessä Venäjän maajouk-
kueen kanssa ja ohjelmassa 
on mm. yhteisiä rullahiihto-
vetoharjoituksia.

- ”Kevät meni superhyvin 
ja olin varmasti paremmassa 
kunnossa kuin ikinä. Sitten 
heinäkuussa taas tuntui, että 
ei mene mihinkään, Hyväri-
nen kertoo. Nytkin hänestä 
tuntuu, että ihan parhaassa 
terässä ei olla. 

- ”Mutta sellaistahan 
tämä on, kun tulee ran-
kempia harjoituksia ja har-
joituskuormaa, niin meno 
huononee ja se vaikuttaa 
myös mielialaan. Joka päivä 
ei olla huippukunnossa.

Hyvärisen heinäkuu 
meni aika pitkälti kotona ja 
muutenkin on rauhoitettu ti-
lannetta. -” Vuokatissakaan 
en tänä kesänä ollut treenaa-
massa ollenkaan. Nyt syk-
syllä lokakuussa seuraavan 
kerran lähdetään korkean 
paikan leirille.

Korkean paikan leireilyä 
onkin nyt tavallista enem-
män ohjelmassa. -” Talven 
päätavoite on tietenkin Pe-
kingin olympialaisissa hel-
mikuussa ja siellä kun ollaan 
korkealla, hapenotto on 
oleellisempaa kuin suori-
tuskyky. Sitä silmällä pitäen 
harjoittelussakin on menty, 
Hyvärinen kertoo.

Metsänhoitohommia 
peruskunnoksi
- ”Metsätöistä en ammattiur-
heilijana uskalla tehdä kuin 

raivausta, istutusta ja tieto-
konehommia, Hyvärinen 
kertoo. Tietokonepuolella 
hän on tutustunut metsän-
hoitoyhdistysten OmaMet-
sä.fi -palveluun ja on ollut 
siihen oikein tyytyväinen. 
Mutta ei siitä oikein treenik-
si ole.

Nuoren metsän hoidosta 
sen sijaan on. -” Tänä kevää-
nä ns. ylimenokaudella, eli 
kisakauden jälkeen tuli rai-
vattua aika paljon. Tai ei sitä 
pinta-alaa ollut kovin paljon, 
mutta kyllä siinä aikaa kului 
ja ihan kävi treenistä, Hyvä-
rinen kertoo.

- ”Kaksi viikkoa siel-
lä pyörin huhti-toukokuun 
vaihteessa. Yhteensä viitisen 
hehtaaria työmaata oli, mut-
ta niin hidasta hommaa, että 
kymmentuntisia päiviä sai 
sen pari viikkoa tehdä.  

- ”Sen verran se kävi tree-
nistä, että paino tippui neljä 
kiloa, Hyvärinen naureske-
lee. Ja kehuu samalla työru-
peamaa keväisessä metsässä 
aivan upeaksi, terapeutti-
seksi luontokokemukseksi. 
–” Kun aikaisin aamulla me-
nee metsään, sahaa ensim-
mäisen tankillisen ja sitten 
juo rauhassa aamukahvit, 
kuuntelee linnunlaulua ja 
katselee kevääseen herää-
vää metsää… On se kyllä sa-
noinkuvaamattoman hienoa 
ja nautinnollista!

Ja tosiaan hyvää treeniä. 
Sykemittaridatan mukaan 
keskimääräinen päivän ka-
lorikulutus oli 5900 kcal ja 
keskisyke 105. Kilometrejä 
kertyi mittarin mukaan noin 

pari päivässä, mutta eihän 
se nyt ihan tarkkaan joka 
askelta mittaa. – Siitä gps-
jäljestä pystyi myös hyvin 
katsomaan, oliko se raivat-
tu reitti optimaalinen ja että 
loppuiko tankillinen sopi-
vasti bensakanisterin luona 
vai ei, Hyvärinen vinkkaa.

- ”Todella optimaalista 
peruskuntoharjoitteluahan 

tuo siis oli, siellä sykerajo-
jen ala-alueella. Hyvärinen 
muistelee, että silloin kun 
edellisen kerran keväällä oli 
viettänyt paljon aikaa rai-
vaussahan kanssa, oli seu-
raavana syksynä hiihtänyt 
parhaat hiihtonsa.

- ”Sen huomasi, että vaik-
ka kisakausi oli ohi niin to-
della hyvin tuo harjoittelu 

”puri”. Eli iltaisin ei 10 tun-
nin raivauspäivän päätteeksi 
tarvinnut juuri muuta kuin 
syödä, naureskelee hiihtäjä.

- ”Juotavaa tarvi tosi pal-
jon ja eväitä kului, vaikka 
työrytmi oli kuitenkin ren-
to. Hyvärinen pohti myös, 
että raivatessa sen metsän 
todella oppii tuntemaan, 
harvoin sitä metsää muuten 

niin tarkkaan tulee skannat-
tua, mutta nyt on joka kohta 
kävelty läpi.

- Ja tuli muuten kyllä tosi 
nätti mettä siitä!

Anne Rauhamäki
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Kestävyysjuoksija

Kaisa 
Honkaharju

Yleisurheilukausi 2021 alkaa olla 
paketissa, joten on sopiva aika kysellä 

MTK:n yhteistyökumppanilta, 
kestävyysjuoksija Kaisa Honkaharjulta, 

miten kulunut kausi on sujunut.

Talven treenit kulkivat lois-
tavasti ja odotukset olivat 
tosi korkealla. Kuitenkin 
toukokuussa tapahtui se 
mikä joka vuosi, tein liikaa 
töitä, kertoo Kaisa. Tämä 
johti väsymiseen ja palautu-
mista ei tapahtunut. Samal-
la myös koko kroppa meni 
jumiin. Tämä toi valtavat 
haasteet kisoihin valmistau-
tumiseen, kun vauhtia olisi 
pitänyt saada irti, mutta se ei 
ylirasitustilassa onnistunut. 

Onneksi kesäkuussa 
saimme tilan töihin apu-
laisen kesän ajaksi ja oma 
työkuormani pienentyi huo-
mattavasti. Kesän kunto 
oli selvästi nousujohteinen. 
Alun tarpomisen jälkeen al-
koi kunto pikkuhiljaa palau-
tua ja juoksu alkoi ”irrota”. 
Paras kisakunto saatiinkin 
ihmeen kaupalla ajoitettua 
Kalevan Kisoihin, joissa 800 
m juoksin parhaan SM-kisa-
sijoitukseni ja uuden ennä-
tyksen. (4. sija & 2.08.71)

Kaisan mukaan päällim-
mäinen tunne menneestä 
kesästä on siis ihan ok po-
sitiivinen, mutta paljon jäi 
hampaankoloon.

Mitä kuuluu  
kestävyysjuoksijan 
syksyyn?
Tällä hetkellä minulla on 
alkanut pk2 (peruskunto 
kausi 2). Takana on kaksi 
kuukautta treeniä, jossa on 
haettu paljon kilometrejä ja 
tuntimääriä. Keskimääräiset 
treenimääräni viikossa ovat 
olleet 100 km ja 15 h. Tämän 
korkeampia määriä en pysty 
työni kuormittavuuden ta-
kia tekemään. 

Nyt alkanut pk2 tuo tul-
lessaan kovempivauhtista 
juoksua ja ryhmätreenien al-
kua. Samalla edessä siintää 
tammikuussa ensimmäinen 
ulkomaanleiri. Tarkoitus on 

tehdä kolme kahden viikon 
ulkomaanleiriä ja muuta-
ma lyhyempi kotimaanlei-
ri. Leirit ovat minulle todella 
tärkeitä, koska se on ainut 
keino irtautua kokonaan na-
vetasta ja keskittyä vain tree-
naamiseen. 

Millaisin tavoittein 
katsot kautta 2022?
Tärkeimmät tavoitteet ovat 
joka vuosi samat: pysyä ter-
veen ja ehjänä. Kun nämä 
ovat kunnossa niin kaikki on 
mahdollista. 

Hallikausi alkaa tammi-
kuun lopulla ja halli SM- ki-
sat ovat Kuopiossa 19-20.2 
ja siellä lähden mitalijahtiin 
näillä näkymin molemmilla 
matkoilla 800m ja 1500m. 

Tämän kesän kilpailut al-
kavat jo todella aikaisin, heti 
kesäkuun alussa 14.6 Paavo 
Nurmi Games- kisoilla johon 
osallistun. Muu aikataulu on 
hieman vielä auki. Kauden 
päätavoite on Kalevan kisat 
4-7.8 Joensuussa. 

Treenit ovat kulkeneet 
todella kivasti, joten juok-
sijalle, kun juoksu kulkee, 
kuuluu hyvää, Kaisa toteaa.

Mitä kuuluu  
kestävyysjuoksijan 
”siviilielämään”?
Onhan tämä melkoista ta-
sapainottelua oman jaksa-
misen kanssa treenien ja 
maatalousyrittäjänä olemi-
sen välillä. Lisäksi kohonnei-
den tuotantokustannusten 
aiheuttavat kannattavuus-
ongelmat tuovat oman lisä-
mausteen tähän soppaan. 

Mutta niin kuin urheilus-
sa, pitää muussakin elämäs-
sä vaikuttaa siihen mihin 
pystyy, eikä murehtia asioi-
ta, joille ei itse voi mitään. 
Mennään päivä kerrallaan ja 
otetaan vastaan mitä se tuo 
tullessaan.

Tähän onkin hyvä päät-
tää haastattelu, tuo viisa-
us toisi meidän itse kunkin 

elämään hallinnan tun-
netta. Leipätyönään Kaisa 
Honkaharju toimii siis Kan-

nuksessa maatalousyrittäjä-
nä lypsykarjatilalla yhdessä 
puolisonsa kanssa. Parsina-

vetassa ammuu 30 lypsyleh-
mää sekä nuorkarjaa.
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Urheiluagentti

NHL ammattilaispelaaja St Louis Bluesin pelipaitaa kantava kiiminkiläinen 
metsänhoitoyhdistyksen kummiurheilija Niko Mikkola palaa jälleen mai-
loineen luutimaan viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa lehtemme sivuille. 
Etsi ja kirjaa miltä sivulta kiekot löytyy.

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi:  _______________________________________________________________

MHY: _______________________________________________________________

Osoite: ______________________________________________________________

Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.

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

Missä kiekot?

1.  Kiekot löysin sivuilta ___________________________________________________________
2.  Mikä on Taksonomia  ___________________________________________________________
3.  Onko MetsäSanoma toimihenkilökartta mielestäsi rasistinen?  _______________________
  ______________________________________________________________________________
4.  Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli:  _______________________________________  
  ______________________________________________________________________________
5.  Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:  _________________________________________  
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________

Hiihtäjälupaus

Oskari 
Hökkä
Olen 22-vuotias maastohiih-
täjä. Kotoisin olen Yli-Iistä 
ja tällä hetkellä asun Vuoka-
tissa seitsemättä vuotta. Nyt 
olen toista kautta täyspäi-
väisenä urheilijana ja kuu-
lun U23 maajoukkueeseen. 
Toissa vuonna suoritin va-
rusmiespalveluksen Puolus-
tusvoimien urheilukoulussa 
Kajaanissa. Sitä ennen opis-
kelin neljä vuotta Sotkamon 
urheilulukiossa, valmistuin 
ylioppilaaksi keväällä 2019. 
Sitä ennen kävin peruskou-
lua Yli-Iissä. 

Kehitys on ollut hy-
vää Vuokatissa vietetty-
jen vuosien aikana. Olen 
noussut oman ikäluokkani 
hänniltä parhaimpien jouk-
koon ja saavuttanut pikku-
hiljaa myös miesten sarjan 
kärkeä. Harjoittelussani olen 
edennyt maltilla ja vielä on 
vara kiristää ruuvia. Tällä 
hetkellä harjoittelen noin 950 
tuntia vuodessa ja perusvii-

kon harjoitusmäärät ovat 
15–30 tuntia. Harjoitteluun 
kuuluu monipuolisesti kes-
tävyysharjoittelua, voimaa ja 
nopeutta monella eri tavalla 
toteutettuna. Valmentajana 
on toiminut koko ikäni oma 
isäni Tuomo Hökkä. 

Tulevana talvena tavoit-
teeni siintävät helmikuussa 
käytävissä U23 MM-kilpai-
luissa. Sinne pääseminen ja 
siellä menestyminen pide-
tään mielessä jokaisessa har-
joituksessa. Muita kauden 
tavoitteita on saada miesten 
sarjan kärkeä kiinni ja saada 
kokemusta Maailmancupin 
kisoista. 

Kauteni on tähän mennes-
sä mennyt hyvin ja kehitys-
tä on testien ja tuntemusten 
mukaan tullut. Kilpailukau-
den avaus Vuokatin Suo-
mencupissa kertoikin hyviä 
signaaleja kunnosta. Edel-
leen kuitenkin harjoittelua 
on aika paljon, vaikka kil-

Nimi: Oskari Hökkä  
Syntymäaika: 30.6.1999
Laji: Maastohiihto
Kasvattajaseura: Yli-Iin Naseva
Nykyinen seura: Taivalkosken Metsä-Veikot 85
Asuinpaikka: Vuokatti
Valmentaja: Tuomo Hökkä
Instagram: @oskarihokka 
Parhaat sijoitukset: Nuorten SM-hopea ja kaksi pronssia 
 Aikuisten SM 5.sija
 Suomencup 4.sija

pailukausi onkin käynnissä. 
Koska päätähtäin on vasta 
joulun toisella puolella, ei al-
kukauden kisoissa ole niin 
suurta panostusta ja harjoi-
tusrasite näkyykin niissä. 

Kiitos Yli-Iin 
Metsänhoitoyhdis-

tykselle, sekä muille 
paikallisille tukijoille!



26 MetsäSanoma 2/2021

Kolummi

Haluan 
ostaa metsäsi

Metsämaista ovat olleet 
kiinnostuneita yksityisi-
en ostajien lisäksi rahas-
tot ja sijoitusyhtiöt. Myös 
merkittävänä vaihtoehto-
na on ollut myynti suo-
jelutarkoitukseen, tämän 
edellytyksenä on, että 
metsässä on jotain arvo-
kasta suojeltavaa. 

Tällainen kuumen-
tunut kauppatilanne on 
saanut metsänomistajan 
kannalta myös negatiivi-
sia piirteitä. Bisnesmiehet 
ovat haistaneet ylikuu-
mentuneen tilanteen. Osa 
ostajista mainostaa te-
kevänsä ilmaisen arvi-
on, jonka pohjalta voivat 
tehdä hyvät kaupat. Uu-
sin piirre metsätila-
markkinoilla ovat suorat 
ostotarjoukset metsän-
omistajille, vaikka omis-
taja ei ole tehnyt aloitetta 
omaisuutensa myynnistä. 
Yhteydenottoja tekevät 
metsärahastojen, sijoi-
tusyhtiöiden tai muiden 
yhtiöiden ammattimai-
set ostajat. Taustalta löy-
tyy usein ulkomaalainen 
omistaja.

Ostotarjouksen koh-
teena ovat olleet yleensä 
iäkkäämmät metsänomis-
tajat tai kuolinpesät. Am-
mattilainen ostaja osaa 
esiintyä vakuuttavasti. 
Luvataan ilmainen met-
säarvio ja nopea huo-
maamaton kauppa. 
Hälytyskellojen pitää kui-
tenkin soida, jos ostaja 
tarjoutuu itse arvioimaan 
puuston ja määrittämään 
kohteen arvon. 

Puolueettoman met-
sätilamarkkinat tunte-
van henkilön tekemä 

puusto- ja kiinteistöar-
vio on ensimmäinen tar-
peellinen toimenpide, jos 
metsätila aiotaan myy-
dä perheen ulkopuolelle. 
Tonnin säästö arviointi-
kustannuksessa voi joh-
taa kymmenien tuhansien 
tappioon tilakaupassa. 
Tuore maastossa kerät-
tyihin puusto- ja maapoh-
jatietoihin pohjautuva 
puolueeton arvio on hyvä 
perusta metsätilan myyn-
nille. Kovan kysynnän 
ja kilpailutilanteen ansi-
osta metsätilan lopulli-
nen kauppahinta nousee 
usein huomattavastikin 
yli arvioidun hinnan, jos 
kohde asetetaan myyntiin 
vapaille markkinoille. 

Aina kannattaa myös 
selvittää, löytyykö ostaja 
sittenkin perheen sisältä 
tai sukulaisista. Lapselle, 
lapsenlapselle ja sisaruk-
selle metsätilan voi tietyin 
edellytyksin myydä vero-
vapaasti ilman myyjän 
veroseuraamuksia. Tämä 
etu on todella merkittävä. 
Metsätila on hyvä sijoitus, 
vaikka omistaja asuisikin 
kauempana eikä omista-
jalla olisi mahdollisuutta 
tarttua raivaussahan kah-
voihin.

Ammattimaisen osta-
jan yllättävään tarjouk-
seen ei kannata langeta 
– ainakaan ennen kuin on 
ottanut selvää omaisuu-
tensa arvosta. Myyjän 
on syytä tiedostaa met-
sätilojen kova kysyntä, 
vapailla markkinoilla kil-
pailutettuna metsätilalle 
on yleensä useita haluk-
kaita ostajia. 

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma     

Metsätilan myynti on yksi hyvä 
ratkaisu sukupolvenvaihdoksessa, 
kun metsän omistamiseen ei ole 

perillisillä kiinnostuksesta. Kauppa on 
käynytkin tosi hyvin ja metsämaista on 

maksettu todella hyviä hintoja.

Jauhopeukalot
Teijän keittiössä

Lihaisa pata hirven 
lihasta ja pekonista

Täyteläinen burgundinpata on talvipäivään sopiva ruoka. 
Pääraaka-aineena padassa on yleensä naudanliha, mutta suosittelempa 
koettamaan tässä hirvenpaistia niin syömistä ei tahdo malttaa lopettaa.

Niko Aalto
MetsäSanoma

Homma lähtee liikkeel-
le paistin kalvojen poista-
misella, jonka jälkeen liha 
kuutioidaan ja pekonit sui-
kaloidaan. Ensiksi pekonit 
ruskistetaan pannulla, jon-
ka jälkeen lihakuutiot rus-
kistetaan pienissä erissä 
pekonista valuneessa ras-
vassa. Samalla kun lihat rus-
kistuvat pannulla voi sipulit 
lohkoa, koska myös ne rus-
kistetaan lihojen rasvassa. 
Ruskistetut lihat, sipulit ja 
herkkusienet kaadetaan pa-
taan. Pannulta saadaan ma-
kua mukaan huuhtelemalla 
se vesitilkalla ja kaatamalla 
myös neste pataan.

Lopuksi pataan lisätään 

vielä lihalientä, hienonnet-
tuja valkosipulin kynsiä, 
tomaattisosetta ja loput tar-
vittavat mausteet. Pataan 
voi laittaa myös purkin kuo-
hukermaa, jos on kermakas-
tikkeen ystävä. Anna padan 
hautua miedolla lämmöllä 
(150°C) noin 3 tuntia, jolloin 
sitkaammankin lihan pitäisi 
olla jo mureaa. Muista tark-
kailla padan nesteen määrää 
ja tarvittaessa lisätä!

Burgundinpadan voi tar-
jota pottumuusin tai kei-
tettyjen pottujen kera. Tai 
vaikkapa riisin kanssa ihan 
oman maun mukaan! Täs-
tä lihaisasta padasta riittää 
syötävää varmasti isommal-
lekin porukalle, kunhan 
huolehtii riittävästi lihaa pa-
taan.

Ainekset n. 6-8 annosta 
n.1kg  naudan/hirven paistia
2pkt  pekonia
2 - 4 sipulia
200g herkkusieniä
4 - 5dl lihalientä
2 - 3 valkosipulinkynttä
1/2dl tomaattisosetta
1/2tl mustapippuria
2 laakerinlehteä
1 - 2tl suolaa (oman maun mukaan)
(2dl kuohukermaa) 

Reilusti hirvenlihaa niin hyvää tulee (liha)
Padasta riittää syötäväksi asti (pata)
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Vorellirannantie 1, 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Petri Kuokkanen
0400 239 920

Henri Turtinen
040 553 2335

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

Mikko Harju
040 719 7640

Timo Mikkola
0400 560 498

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Petri Kuokkanen
0400 239 920

Seppo Tikkala
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

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

Timo Mikkola
0400 560 498 vapaalla

Seppo Tikkala
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet 

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Johanna Piekkola
040 579 6225

Niko Aalto
0440 170 161 

Niko Aalto
0440 170 161

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

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

Anne-Mari
Lehtosaari

050 326 2977

Johanna Piekkola
040 579 6225

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

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Hannu Kajula 
040 715 1626

Hannu Kajula 
040 715 1626

Juha Vähätiitto
0400 391 206

Harri Anttila
040 5801 342

Harri Anttila
040 5801 342

Juha Vähätiitto
0400 391 206
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www.mhy.fi
MYYNTI:
ESA PULSKA P. 010 76 84821
MIKKO YLITALO P. 010 76 84917

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA  
METSÄTÖIHIN

TOIMITUSAJAT  
TOTUTTUA  
PIDEMMÄT.  

TILAA HETI!

Palvelun tarjoavat LähiTapiola Yhteismetsä ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito.

LähiTapiola Yhteismetsä. 
Se vaivattomampi tapa 

omistaa metsää.
Omistatko metsää, mutta et tiedä, miten sitä pitäisi 

hoitaa tuottavasti? Jätä metsänomistajan huolet taaksesi 
ja  anna Suomen suurimman metsävakuuttajan pitää 
huolta metsästäsi, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. 
Osakkaana sinä saat tuottoa osuutesi perusteella.

Sopisiko LähiTapiola Yhteismetsä sinulle? 
lahitapiola.fi/yhteismetsa

Lisätietoja:

 Jouni Liuska, p. 0400 747126, 
jouni.liuska@lahitapiola.fi 

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

HAILUOTO, II, HAUKIPUDAS, YLI-II, 
KIIMINKI, KUIVANIEMI, OULU, KEMPELE, 
OULUNSALO, MUHOS, UTAJÄRVI, VAALA


