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Pääkirjoitus

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Aarre kertoo kaiken  
metsäsi tuotosta ja 

hyvinvoinnista.

Tilaa ilmainen näytenumero 
ja tutustu Aarteen runsaaseen 
metsäsisältöön osoitteessa 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETU

Jäsenetu on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Yksi etu / talous. 
Tutustumisetu koskee talouksia, joihin ei ole viimeisen 3kk aikana ollut 
Aarteen tilausta. Näytelehdellä ei voi jatkaa olemassa olevaa Aarteen tilausta.

Tutustumis- etu jäsenille!Aarre-näytenumero

0€ 
1 nro

Voisikohan myyjän puolesta 
myymättömyyteen taustal-
la vaikuttaa erityisesti kuitu-
puun kuin vastaavasti tukin 
hinta? Eikö kuitupuun hinta 
ole noussut riittävästi?

Kuitupuun nimellishin-
ta on tällä hetkellä edelleen 
lähes 90-luvun alkuvuosien 
tasolla, siis erittäin heikkoa, 
tuotteesta saatavaan tulok-
seen verrattuna. Hieman 
tosin nimellishinta on kor-
jautunut kesän jälkeen ylös-
päin. Eli puhutaan edelleen 
pakastehinnasta. Eri juttu on 
varsinainen reaalihinta; vie-
lä huonompi hinta.

Tukin hintakehitys on ol-
lut viime keväästä hieman 
nouseva ja nousu jatkui syk-
syä kohden, mutta nousu 
keskeytyi kysynnän ja tar-
jonnan epätasapainoon. Sa-
hatavaran hinta kääntyi 
laskuun ja varastoissa on lii-
kaa myymätöntä.

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

Puukaupassa häiriötekijöitä
Edelliseen vuoteen verrattuna 

puukauppa on hieman vähentynyt. 
Puukauppaa on hyydyttänyt koronan 

lisäksi Venäjän ja Ukrainan sodan tuomat 
lieveilmiöt. Häiriötila luo myös 

keskustelua tehtaiden, erityisesti sahojen 
tuotantokapasiteettien rajoituksista. 
Lankun myynti takkuaa ja tavaraa on 

liikaa sahojen kentillä.

riittämätön korotus hintaan 
vaikuttaa samoin. Eli myyn-
tihalukkuus on mielikuviin 
perustuvaa analysointia.

Edellisvuosien hintatason 
aikana hinnannousu nosti 
tarjontaa ja tukin hinnan koh-
tuullisen korkea taso ylläpiti 
puuntarjontaa. Nyt uutena 
markkinailmiönä voidaan 
pitää hyvää kuitupuun ky-
syntää. Viimetalvena kuitu-
puu ei mennyt kovinkaan 
hyvin kaupaksi alhaisem-
malla hinnalla, mutta nyt 
varastoissa on tilaa, joten 
markkinatalouden kuvioi-
den perusteella kuitupuun 
hintaan lisääntyy hieman 
painetta korotuksista. Myös 
kasvavan energiapuun tarve 
toivottavasti tuo hintakilpai-
lua markkinoille. Näin tulki-
ten harvennushakkuille on 
talvella nyt kysyntää. 

Paine ostaa kuitupuuta 
varastoon ja korottaa hintaa 
on ainakin kova tai edes ole-
massa. 

Talvi on täysi arvoitus, 
kuinka paljon talvikelpoisia 
pystytään puunkorjuussa 
toteuttamaan. Edellistalvet 
olivat korjuuolosuhteissa 
haasteelliset vähäisten pak-
kasten takia ja reserviin ker-

Metsänhoitoyhdistykset 
uudistavat jälleen kerran 
omaa asiakaspalvelupi-
toista toimintaansa ATK 
ohjelmistoissaan. Muutos 
koskee myös käytännön 
metsäohjelmia. Edellisen 
muutostyön loppuun saat-
tamiseksi vierähti useam-
pikin vuosi. Toiminnot 
ovat pelittäneet ja tulleet 
tutuiksi. Mutta taas men-
nään uusiin ohjelmiin, 
mutta mihin tie vie?

Kuinka hintavat ovat-
kaan uuden ohjelmakan-
nan sisäänajot ja niiden 
kustannukset? Kuinka 
suuri hyöty niistä on ta-
valliselle metsänomista-
jalle, kuka viimekädessä 
muutostyön maksaa? Pal-
jonko kuluu aikaa saattaa 
toiminnot uudelleen kes-
tävälle tasolle? Haastet-
ta meillä toimihenkilöillä 
riittää, mutta näillä uusil-
la suunnitelmilla mennään 
ensi vuonna eteenpäin yh-
teisesti päätettynä.

Vieroksun sitä, että
Ennallistamistoimenpiteil-
lä parannetaan maailmaa 
ja Suomen metsäluontoa.

Jos tulevaisuudes-
sa nähdään, että Suomen 
metsä- ja peltomaat, järvet, 
lammet ja merien rannat 
ennallistetaan olympia-
vuoden 1952 tilaan, kuten 
ennallistamista vaaditaan, 
vieroksun edelleen ja mer-
kittävästi. Että nyt oji-
tusalueet avohakataan ja 
sen jälkeen ojat tukitaan. 
Edellisten sukupolvi-

en ansiokas työ tapetaan. 
Pohjois- pohjanmaa on ol-
lut ydinaluetta ojitustoi-
minnassa. Metsähallitus 
on jo nyt toiminnassaan 
ennallistamistoimenpitei-
den kärkiyritys. Myös Ou-
lun alueella.

Jos EU linja voittaa, sil-
loin voidaan ennallistaa 
myös Väinö Linnan lau-
seet; Aluksi olivat suo 
kuokka ja Jussi…

Lauha ja sateinen 
syksy on rajoittanut 
puunkorjuutyötä
Jos ongelmia on ollut niin 
maailmalla, EU:ssa kuin 
kotimaassa syystä tai toi-
sesta, niin tänä syksynä 
ongelmana metsäsekto-
rilla on ollut jälleen ver-
rattain lauha ja sateinen 
syksy. Talvet lyhenevät 
ja se näkyy talvikelpois-
ten leimikoiden kiinnos-
tavuudessa ja siinä, että 
hankkeita siirtyy jatkuvas-
ti seuraaville talville. Met-
sänomistajien pitää olla 
kärsivällisiä. Jos tieverkko 
on heikko, rajoittaa se lei-
mikoiden toteutuksia. Sik-
sipä tiet ja penkkatiet ovat 
kultaakin arvokkaimpia.

Kauniita talvipäiviä 
ja sopivia pakkasia 

odotellen,

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma

tyy jatkuvasti lisää vanhoja 
hakkaamattomia leimikoita. 
Mutta hyvä asia on se, että 
tavara menee kaupaksi.

Paperikoneet  
kartonkikoneiksi
Paperin käyttö vähenee ja 
suomalaisen paperin vienti 
on laskenut noin neljännek-
sen tänä vuonna neljännek-
sen viime vuodesta. Muutos 
on pysyvä. Oulussa hieno-
paperin valmistus loppui jo 
muutama vuosi sitten. Tilal-
le tuli kartongin valmistus. 
Nyt lisätään valmistamis-
ta toisella koneella. Myös 

Ruotsissa on linjaus sama. 
Korona toi myös paino- ja 
kirjoituspaperin kulutuksen 
romahduksen, josta toipu-
minen on epävarmaa.

Paperin tuotannon sul-
kemiset vaikuttavat sellun 
ja mekaanisesti valmistetun 
massan käyttöön kotimaas-
sa. Koska ne valmistetaan 
pääosin kuitupuusta, tuo-
tannon muutokset vai-
kuttavat myös kuitupuun 
käyttöön Suomessa, arvi-
oi PPT katsauksessaan. Sel-
lun tuotannosta noin puolet 
päätyi vientiin, kotimaassa 
kartongin käyttö lisääntyi 
selvästi ja lisääntyy edelleen.

Taas muutoksia  
ATK järjestelmiin

Usein uskotellaan, että tietoteknisillä 
toiminnanohjausjärjestelmien 

muutoksilla parannetaan yrityksien, 
kuten myös metsänhoitoyhdistyksien 

kykyä palvella jäsenistöään.

    Talvi on täysi arvoitus, 
kuinka paljon talvikelpoisia 
pystytään puunkorjuussa 

toteuttamaan. Edellistalvet 
olivat korjuuolosuhteissa 

haasteelliset vähäisten pakkasten 
takia ja reserviin kertyy jatkuvasti 

lisää vanhoja hakkaamattomia 
leimikoita. 

”
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MetsäSanoma

Metsänhoitoyhdistykset

Vastaava päätoimittaja  
Timo Mikkola

Toimituskunta 
Mikko Mäkelä
Henri Turtinen
Timo Mikkola 
Markku Ekdahl
Tapio Kylmänen

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

Puukaupassa häiriötekijöitä

Oulu, Ylikiiminki, LASI määräala 
määräala n. 12,2 ha. Puustoa noin 1650 
m3

    Hp. 70.000 euroa

Oulu, Haukipudas, SEPÄNPUISTO  
3,1 ha. Kahdessa palstassa Vareputaan-
tien varressa. Puustoa 480 m3. 

    Hp. 20.000 euroa

Muhos, PERÄMAA ja  
VAIHTO-METSÄLÄ  
yht. n. 12 ha.  Puustoa n. 600 m3. Mukana 
Perämaassa Perttulan yhteismetsän 
osuuksia. Yhteensä Hp. tiloilla ja yhteis-
metsän osuuksilla. 

    Hp. 47.000 euroa

Lisätietoa Eeva Mustanoja
metsätalousinsinööri, LKV, kaupanvahvistaja

Puh. 040 120 7865
eeva.mustanoja@metsatilat.fi

Kaikki kohteemme netissä, osoitteessa:

Metsätilat.fi

Lähiaikoina on tulossa lisää kohteita myyntiin 
ympäri Oulun seutua, seuraa nettisivuja. 

MYYDÄÄN METSÄTILAT

Iin metsähoitoyhdistykseen lisätyövoimaa
-Olen Mika Vähäsarja ja 
aloitin työt Iin Metsänhoi-
toyhdistyksessä syyskuus-
sa. Valmistuin kesäkuussa 
Lapin ammattikorkeakou-
lusta metsätalousinsinöörik-
si. Paikkana Iin yhdistys on 
tuttu, sillä olen tehnyt kaksi 
työharjoittelua täällä. Ennen 
metsäalan opintoja työs-
kentelin liikenneopettajana 
kymmenisen vuotta.

Kotoisin olen Haukipu-
taalta ja tällä hetkellä asun 

Oulussa avopuolison ja kah-
den lapsen kanssa.

Vapaa-aika menee pitkäl-
ti lasten kanssa touhutessa. 
Harrastuksiini kuuluu ret-
keily, metsästys ja laskettelu.

Työt ovat lähteneet hyvin 
käyntiin, jatketaan positiivi-
sin mielin ja hyvällä moti-
vaatiolla tästä eteenpäin.

Minut tavoittaa Iin toi-
mistolta tai numerosta 040 
689 1601.

Teetä veroilmoitusTeetä veroilmoitus
omassa  omassa  

metsänhoito- metsänhoito- 
yhdistyksessäyhdistyksessä

Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
onnellistaonnellista

uutta Vuotta!uutta Vuotta!

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

Metsätalontie 16, 93100 Ylikiiminki (08) 817 7045
Ratatie 41, 91500 Muhos (08) 533 1119

Terveystie 2, 90900 Kiiminki, puh. 0400 560 498

Vorellirannantie 1,91200 Yli-Ii

Haminantie 8, 91100 Ii (08) 817 4222

Varaa aika tammi-helmikuulle.

www.mhy.fi/liity-jaseneksi
liity jäseneksi:
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Puukauppa

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki iso + 18cm   45 58  58 72
Mäntytukki  40 50 45 50   58 72
Kuusitukki iso + 18 cm 40 50 47 58   58 73
Kuusitukki 35 50 45 49   51 73
Mäntykuitu 10 16 14 22   18 30
Kuusikuitu 10 16 14 22   18 30
Koivukuitu 12 18 14 23   18 30
Mäntyparru / pikkutukki 20 30 20 31   30 39
Kuusiparru / pikkutukki 20 30 20 31   30 39
Karsittu energiaranka havu 8 19 16 20   22 27
Karsittu energiaranka koivu 8 19 16 20   22 27
Energiapuu karsimaton 2,00 10,00 8,00 10,00   8,00 10,00

   
HANKINTAHINNAT Alin Korkein       
Mäntytukki iso +18 cm 65,00 82,00
Mäntytukki  65,00 75,00
Kuusitukki iso +18 cm 65,00 75,00
Kuusitukki   65,00 75,00
Mäntykuitu 35,00 42,00
Kuusikuitu 35,00 42,00
Koivukuitu 35,00 43,00
Mäntyparru 40,00 50,00
Kuusiparru 40,00 50,00
Karsittu energiaranka havu 30,00 39,00
Karsittu energiaranka koivu 30,00 39,00
Energiapuu karsimaton 18,00 31,00

Kantohinnat syksy 2022

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU

Kuitupuun hinnat jatkaneet nousua
Vuosikymmenten  
jälkeen metsänomista-
jan puumarkkina-asema 
vahvistumassa
Puun ostot piristyivät syk-
syn mittaan, mutta ovat 
viimeisimpinä viikkoina 
jääneet varsin maltillisik-
si. Erityisesti kuitupuu on 
alitarjonnan puolella, mikä 
osaltaan vahvistaa viikko 
viikolta hintatasoa. Toisaalta 
kuitupuun hinta on kansain-
välisesti katsoen noussut 
muualla voimakkaammin ja 
näkyykin tuontihinnan jyrk-
känä nousuna. 

Onko kuitupuun vuosi-
kymmenien ylitarjonta hel-
pottumassa? Tätä pitäisi 
tarkastella metsävarojen ja 
kysynnän suhteesta. Suu-
rimpana poikkeuksena ai-
kaisempaan on kotimaisen 
kuitupuun käytön voima-
kas kasvu toisaalta Venäjän 
tuonnin loppumisen ja toi-
saalta energiakäytön vah-
vistuminen johdosta. Myös 
kuitupuun perinteinen 
käyttö tulee lisääntymään 
voimakkaasti uusien inves-
tointien johdosta. Onkohan 
ensimmäinen kerta histori-
assa, kun metsänomistajat 
ovat saamassa oikeudenmu-
kaisempaa asemaa myös 
kuitupuumarkkinoilla?

Kemiallisen metsäte-
ollisuuden vientiarvo on 

syyskuun vientitilasto-
jen ennakkotiedon mukaan 
kartongilla ja paperilla yli 
neljäsosan ja sellulla kolmas-
osan korkeampi kuin vuo-
si sitten. Metsäteollisuus 
on ilmoittanut positiivisis-
ta tulosvaroituksistaan tälle 
vuodelle ja julkistanut osin 
kaikkien aikojen korkeim-
pia osavuosituloksiaan. Kol-
me suurinta metsäyhtiötä 
on tehnyt vuoden alusta yli 
4 miljardin euron tuloksen. 
Vertailun vuoksi puunhan-
kinnan kustannus tehtaille 
on vastaavana aikana ollut 
kutakuinkin 2,5 miljardia 
euroa. 

Kansainväliset metsä-
yhtiöt kykenevät käyttä-
mään markkina-asemaansa 
toisaalta lopputuotemark-
kinoilla ja toisaalta puun-
hankinnassaan tehokkaasti. 
Kuitupuun hinta on laske-
nut reaalisesti vuosikymme-
niä. Markkinat eivät ole 
toimineet metsänomistajien 
näkökulmasta oikeudenmu-
kaisesti. Onko kuitupuun 
hinnan trendi vihdoin kään-
tymässä oikeudenmukai-
sempaan suuntaan?

Metsänomistajien  
kannalta  
markkinatilanne jatkuu 
poikkeuksellisen hyvänä
Metsänomistajat voivat va-

rautua poikkeuksellisen 
hyvään puun kysyntään 
valmistelemalla etukäteen 
myyntikohteita. Ennen lu-
men tuloa on hyvä käydä 
kiertelemässä omassa met-
sässä ja pohtia metsänhoi-
to- ja puunmyyntikohteita. 
Kärkipäässä ovat tietysti 
metsänhoidollista apua tar-
vitsevat kohteet, kuten ti-
heät harvennuskohteet. Sen 
sijaan myöhemmät harven-
nukset ja päätehakkuut ovat 
kohteita, joilla ei ole akuuttia 
kiirettä. 

Metsäkierroksella kan-
nattaa kiinnittää huomiota 
myös mahdollisiin metsätu-
hoihin, sillä ne ovat paikoin 
lisääntyneet huomattavasti. 
Tuhoille altistuneet kohteet 
kannattaa laittaa myyntilis-
tan kärkeen. Puunmyyntien 
näkymät jatkossakin ovat 
suotuisat, sillä puumark-
kinoiden poikkeuksellisen 
vahva näkymä tulee jatku-
maan ennustelaitoksien mu-
kaan ensi vuonna. 

Mikäli puunmyynti on 
ajankohtainen, tärkeintä on 
puukaupan kilpailuttami-
nen. Kilpailuttamalla saa 
selville aidosti sen hetkisen 
puun hintatason. Omaa val-
veutuneisuutta kannattaa 
aina pyrkiä lisäämään, sil-
lä lopullisen puunmyynti-
päätöksen tekeminen vaatii 
tietämystä ja on aina metsän-

omistajan oma valinta.

Metsänhoitoyhdistykset 
auttavat niin suurta 
kuin pientä puun  
myyjää
Metsänhoitoyhdistykset 
ovat niin suur- kuin pienti-
lallisten metsänomistajien 
apuna. Niiden puukaupalli-
set palvelut sopivat kaikille 

metsänomistajille. Metsän-
hoitoyhdistykset seuraavat 
metsäyhtiöiden puunkat-
konta- ja hintatietoja, joiden 
avulla puukaupan kilpailut-
taminen onnistuu vaivatta. 

Metsänhoitoyhdistyk-
sen kautta kilpailuttamal-
la, metsänomistaja voi 
varmistua siitä, että puu-
kaupassa ollaan metsän-
omistajan puolella alusta 

loppuun. Metsänhoitoyhdis-
tyksen puukaupallisten pal-
veluiden suosio onkin ollut 
kasvussa.

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

         Onkohan ensimmäinen kerta historiassa, 
kun metsänomistajat ovat saamassa 
oikeudenmukaisempaa asemaa myös 

kuitupuumarkkinoilla?
”
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Puunkorjuu/puukauppa

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Timo Mikkola 
MetsäSanoma

Harvennuksen poistumajäreys oli n. 55 litraa, joten pois-
tuma oli pääsääntöisesti kuitupuuta sekä parrua. Ener-
giapuuta ei kohteelta löydy kerättäväksi asti. Ajomatkaa 
kertyi tilan pitkästä ja kapeudesta johtuen  yli 500 met-
riä. 

Puun myyjä on metsänhoitoyhdistyksen jäsen, joten 
korjuukustannuksen hinta oli jäsenmetsänomistajaa 
edullisempi ja sertifikaatti puulla siis on. Kemera tukea 
tulee lisäksi hieman puun myyjälle.

Mäntytukki pieni     3,8 m3  42,00
Mäntyparru    149,2 m3  24,00
Havukuitu  364 m3  13,00
Koivukuitu  82 m3  14,00

Metsänhoitoyhdistyksen toimeksiannoksi tuli hoitaa syyskeleillä harvennuskel-
poinen leimikko. Iältään puusto oli n. 35 vuotista havupuuvaltaista sekametsää 
taajama kaava-alueen lähistöllä. Taimikonhoitoa oli tehty omatoimisesti kym-
menisen vuotta sitten ja kuviolta oli kerätty pääosin pelkästään pienimuotoi-

sesti kotitarvepuuta.

Energiapuu on puutavaralaji
Nykyään energia-

puutakin on ruvet-
tu pitämään puuta-
varalajina tukkien, 

pikkutukkien ja kui-
tujen tapaan. Ener-
giapuun korjuu on 
osa puuntuotantoa 
ja metsätalouden 

tulonlähteitä.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Suomaliselle energiahuol-
lolle pienpuusta on tullut 
merkittävä öljyn ja turpeen 
paikkaaja. Kolikon kään-
töpuoli energiapuun kor-
juussa on ravinteiden 
poistuminen kasvupaikoilta. 
Sen vuoksi energiapuun ke-
ruu ei olekaan suositeltavaa 
karummilta ja heikkoravin-
teisemmilta kohteilta. Myös 
keruun tehokkuudella voi-
daan säädellä ravinteiden 
jäämistä metsään eli oksien 
ja osittain latvustenkin jää-
minen metsään pitää ravin-
netaloutta parempana ja on 
hyvä myös monimuotoisuu-
den kannalta.

Energiapuun käytöllä on 
myös ilmastonmuutosta eh-
käisevä vaikutus koska se on 
polttoaineen a nopeasti uu-

siutuvaa energiaa ja korvaa 
fossiilisia polttoaineita. Hii-
litaloudellisesti kannot eivät 
ole hyvä vaihtoehto ener-
giaksi. Pieniläpimittainen 
energiapuu on lyhyellä ai-
kavälillä hiilitaloudellisesti 
kantoja kilpailukykyisempi 
vaihtoehto.

Energiapuu voidaan ja-
otella vielä erikseen kol-
meen alalajiin. Tavallisin 
energiapuun muoto on vie-
lä kokopuu, joka on etu-
päässä harvennuksilta 
kertymää karsimatonta 
puuta. Logistillisten haas-

teiden ja paremman kui-
vumisen vuoksi karsittu 
ranka on yhä enemmän tu-
lossa mukaan energiapuu 
lajina. Myös kuitupuut alka-
vat osittain olemaan yhtä ja 
samaa kuin karsittu ranka ja 
turpeen vähenemisen myö-
tä hinnatkin alkaa olemaan 
liki samoilla tasoilla. Kolmas 
energiapuun muoto on hak-
kuutähde jota ovat oksa ja 
latvusmassa.

Kisa kotimaisesta kuitu ja 
energiapuusta on kiristynyt 
nopeasti Venäjän tuonnin 
loputtua. Puuta välittävil-

Karsitusta puusta tehty hake on tasalaatuista ja koko-
puu haketta toimintavarmempaa pienemmissä lämpö-
laitoksissa. 

Taimikonhoitokohteissa energiapuu saa 
jäädä metsään lahomaan ravinteiksi. 
Ajourien aukaisuilla menetettäisiin mer-
kittävä osa tulevan ensiharvennuksen 
puu kertymästä.

Sopivimpia energiapuu kohteita ovat 
nuorenmetsäkohteet joissa taimikonhoi-
to on jo viivästynyt. Tämän tilanteen ta-
voittelu ei kuitenkaan ole suotavaa vaan 
oikea aikainen taimikonhoito on koko 
kiertoajan tärkeimpiä työvaiheita ja syy-
tä tehdä ajallaan.

le metsänhoitoyhdistyksille 
on avautunut uusia mah-
dollisuuksia ja nimenomaan 
integroitu korjuu saa kilpai-
luetua. Energiapuu on hyvä 
kirittäjä ja toimii perälauta-
na kuitupuun hinnalle.

Energiapuun keruu he-
rättää ajoittain myös tun-
teenpurkauksia. Aina 
metsään jää hakkuun jäljil-
tä energiaksikin sopivaa ta-
varaa mutta aina kaiken 
talteenotto ei ole taloudelli-

sesti järkevää. Isojen alojen 
sähkölinja hakkuissa ener-
giapuun keruu kyllä pitäisi 
olla aina ohjelmassa tällai-
sina aikoina, kun jopa jon-
kinlaisesta energia kriisistä 
puhutaan.
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Puukauppa

Elämme  
murrosaikaa

Valtakunnallinen hakkuumäärä supistui vuoden yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden aikana 4% pitkälti johtuen kevään 

ennennäkemättömästä lakosta.  Nyt syksyn kuluessa 
ostomäärät ovat lähteneet kasvuun ja taustasyynä on Venäjän 
tuonnin loppuminen Ukrainan hyökkäyssodan seurauksena.

Sodasta johtuen energian 
hinnat ovat pilvissä Keski-
Euroopassa ja siellä ei tul-
la tuottamaan puupohjaisia 
tuotteita tulevina kuukausi-
na samassa mitassa kuin ai-
kaisemmin, koska tehtaiden 
energiantuotanto on pohjau-
tunut maakaasuun.  

Suomessa energiasek-
torin murros oli jo käyn-
nissä kun turvetta oltiin 
korvaamassa puupohjaisil-
la polttoaineilla lämpö- ja 
voimalaitoksilla.  Venäjän 
kaasun ja sähkön tuonnin 
loppuminen keväällä kiris-
ti tilannetta huomattavasti 
kun sähkön hinta oli val-
miiksi huipussaan sekä li-
säksi Venäjältä loppui 
Suomen energiasektorille 
puupohjaisen polttoaineen 
tuonti.  Venäjän tuonnin lop-
pumisen myötä painopis-
te teollisuuspuun hakkuissa 

siirtyy Pohjois-Suomeen, sil-
lä täällä on hakkuureservit.  

Miltä näyttää puumark-
kina lyhyellä tähtäimellä?  
Sahatavaran kysyntä on su-
pistunut merkittävästi ja tal-
vikausi mennään alhaisella 
käyntiasteella.  Taustalla on 
mm. korkojen nousu, joka 
on aiheuttanut epävarmuut-
ta rakentamisen aktiviteet-
tiin. Toisaalta hyvä asia on 
sahatavaran tuottajien rea-
gointi markkinatilanteeseen 
ja Suomen lisäksi mm. Kana-
dassa ja Ruotsissa sahayhtiöt 
ovat jo ilmoittaneet tuotan-
non sopeutuksista, jolloin 
odotettavissa ei ole pysyvää 
hintaromahdusta.  Euroo-
pan markkinaan vaikuttaa 
sahatavaran osalta eniten 
se, että Venäjän sahatavaran 
viennille Eurooppaan asetet-
tu siirtymäkausi tuli päätök-
seen 10.7.2022 ja siitä alkaen 

noin 1 mil. m3 sahatavaraa 
kuukaudessa on sahattava 
muissa maissa.  

Sellun ja kartongin osal-
ta kysyntä oletettavas-
ti säilyy hyvällä tasolla eikä 
toistaiseksi huippuhinnois-
ta olla tultu alas.  Jopa pai-
nopapereissa hintakehitys 
mahdollistaa tehtaiden erin-
omaisen kannattavuuden.  
Keski- ja Etelä-Euroopas-
sa kemiallisen metsäteol-
lisuuden tuotanto tulee 
supistumaan merkittävästi 
johtuen maakaasun voimak-
kaasta hintakehityksestä ja 
sen mahdollisesta säännös-
telystä.  Kemiallisen met-
säteollisuuden tuotteiden 
tuotannon painopiste tulee 
siirtymään markkinavakai-
siin Pohjoismaihin.  Ener-
giasektori tarvitsee 
toimitusvarmaa kotimaista 
puuta erityisesti nyt kun sa-

hausmäärät ovat laskeneet.  
Talven hakkuissa tullaan 
painottamaan kuituvaltaista 
leimikkosumaa kuidun suu-
ren kysynnän johdosta.

Mika Säynäjäkangas
toimitusjohtaja 
Pohjois-Suomen  
Metsämarkkinat Oy

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Mhy Oulun seutu sai alkusyksystä metsänomistajalta puhelin-
soiton, jossa pyydettiin käymään palstalla katselemassa mitä 
siellä olisi tarvetta tehdä, lähinnä metsänhoitomielessä. Päi-
vä lyötiin lukkoon ja metsänomistajan kanssa lähdettiin pals-
taa kiertämään. Palstalle johti aika kapeahko tieura, mutta 
koska ura kulki kovalla kangasmaalla niin mahdolliset tulevat 
puutavarat saataisiin rekalla ajettua pois sulankin maan aika-
na. Ensimmäiseksi metsänomistajan kanssa kierrettiin tieuran 
läheisyydessä olevat taimikot. Totesimme yhdessä, että tai-
mikonhoito on syytä suorittaa vielä samana syksynä. Seuraa-
vaksi palstalla ihailimme joitakin vuosia sitten harvennettuja 
varttuneempia metsiä, männiköitä. Tuomio oli selvä, antaa 
puiden kasvaa kun kasvu oli vielä hyvää. Palstan perälle pääs-
tyämme alkoi käydä selväksi, että nyt olisi tarvetta liikkuval-
le teräketjulle. Alueelta löytyi noin puolikymmentä hehtaaria 
kuivahkon kankaan noin 40-vuotiasta männikköä, joka tarvit-

sisi harvennusta. Jälleen oltiin metsänomistajan kanssa yksi-
mielisiä, tarvittaisiin kone töihin.

Sopimukset allekirjoitettiin ja kohteelle kone saapuikin 
muutaman viikon kuluttua. Hakkuu suoritettiin kuitupuuhak-
kuuna, parrua ja tukkia tehtiin sen mitä puut antoivat myöten. 
Puutavaraa kertyi noin 270 kuutiometriä rungon litratilavuu-
den ollessa 69 litraa. Ajomatkaa kertyi harvennusalueelta 
tienvarteen keskimäärin 600 metriä.  Metsänomistajan kans-
sa oli lisäksi sovittu, että kaikki koivut tehdään hänelle tien-
varteen polttopuuksi. Harvennetulla alueella oli runsaasti 
katajaa, jota pyrittiin hakkuussa varomaan, jotta alueelle jäi-
si myös suojapaikkaa linnuille ja eläimille. Harvennus onnistui 
mukavasti ja metsänhoitoyhdistyksen metsurikin kävi miltei 
samaan aikaan hoitamassa taimikot kuntoon. Tämän metsän-
omistajan palstalla ei ole enää hoitorästejä. 

Kertymät ja kantohinnat:
  m³ €/m³
Mäntytukki iso  6 m³ 48,50
Mäntytukki pieni  17 m³ 43,50
Mäntyparru  39 m³ 21,50
Kuusitukki iso  2 m³ 48,50
Kuusitukki pieni  1 m³ 43,50 
Havukuitu  158 m³ 14,90

Lisäksi tehtiin metsänomistajalle vajaa rekkakuorma koivua 
polttopuuksi.

Valtion kemeratuki nuoren metsän hoitoon ohjattiin suo-
raan metsänomistajan tilille. Nyt palstan peräosan männiköllä on taas tilaa pui-

den kasvaa.

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV (PSMM) on 
metsänhoitoyhdistysten ja yhteismetsien omistama yh-
tiö, joka toimii metsäkiinteistövälityksen lisäksi yksi-
tyismetsien puukaupassa koko Pohjois-Suomessa.  

Kiinteistökaupassa olemme osa koko Suomen kattavaa 
Metsätilat.fi – ketjua. Kotipaikkamme on Rovaniemi. 
Puh 050 387 6076.  
www.metsamarkkinat.fi. 
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Metsähoitoyhdistys Oulu Kiiminki korjuupalvelu teki harvennus-
hakkuun, josta osa oli ensiharvennusta marraskuussa 2022 kuivaan 
mäntykankaaseen. Puusto oli verrattain hyvälaatuista ja kohtuulli-
sen hyvällä sijainnilla kaukokuljetusta ajatellen lähes kesäkelpoisen 
tien varrella.   Sahapuun osuus parrut mukaan lukien havupuun 
kertymästä verrattain hyvä jopa lähes 70 prosenttia.

Mäntytukki yli 18 cm    109,4 m3  55,00€
Mäntytukki alle 18 cm  119,6 m3  50,20€
havuparru 10-15 cm  128,5 m3  29,50€
Kuusitukki +19 cm  0,8 m3  55,30€
koivukuitu   12,7 m3  24,00€ 
Havukuitu   246 m3  18,00€

Esimerkkileimikko 1.

Puukauppa

Mielipide

Närästyslääkettä 
puumarkkinoille

Metsänomistajia närästää, kun kuitupuun jalostamisella  
tehdään ennätyksellisiä voittoja, mutta kotimaisesta  

kuitupuusta ei edelleenkään haluttaisi maksaa asianmukaista 
hintaa. Närästystä lisää tiedot, että Baltian huutokaupoissa on 

kuitumotista uutisoitu maksettavan jopa toista sataa euroa.

Syyskuun loppuun men-
nessä kolmen suurimman 
metsäjätin yhteenlasketut tu-
lokset ovat jo 4 miljardin eu-
ron tasolla. Jo viime vuonna 
kotimaasta ostettua kuitu-
puumottia kohden ne tekivät 
toista sataa euroa tulosta. 
Tänä vuonna vieläkin enem-
män. Kyseessä on sama il-
miö kuin ruokamarkkinoilla. 
Harvan ostajan markkinavoi-
ma jyllää. se tuntuu toimivan 
pahemmin kuin monopo-
li, jota kaikki osaavat epäil-
lä. Kilpailulakien toimivuutta 
ja määräävän markkina-ase-
man väärinkäyttöä on kriti-
soitu naapurissa Ruotsissa. 
Kritiikille olisi aihetta myös 
Suomessa. Ruotsin yleis-
radioyhtiön haastattelema 
metsätalouden liiketieteen 
professori Peter Lohman-
der kritisoi selluyhtiöiden 
markkinavoimaa kovin sa-
noin. Vapaasti suomennet-
tuna Lohmander viittaa 
kartellin ja siihen että kilpai-
luviranomaiset katsovat sitä 
sormien läpi. Määräävän 
markkina-aseman väärin-
käyttö on ilmeistä Suomessa-
kin. Metsäteollisuus toteuttaa 
saagaansa globaalisti täy-
sin vapaasti viranomaisten 
siihen puuttumatta millään 
lailla. Tämä ei ole oikeuden-
mukaista puumarkkinapeliä. 

Tähän halutaan muutosta.
Ensi vuonna koko metsän-

omistajajärjestön puumark-
kinaedunvalvontaan aiotaan 
panostaa entistä tarmok-
kaammin. Tilanne on otolli-
nen, kun energiapuusta on 
ainakin hetkellisesti muo-
dostunut kuitupuun hinnan 
perälauta tai paremminkin 
vetojuhta. Vaikka markki-
natilanne jatkuu suotuisana, 
”markkinat hoitaa” asenne 
on täysin riittämätön. Uu-
teen asenteeseen tarvitaan 
koko metsänomistajat ketjul-
ta päättäväisyyttä, kilpailu-
henkeä ja asiakaslähtöisyyttä. 
Metsänomistajaa ja hänen tar-
peitaan tulee ymmärtää entis-
tä paremmin ja asiakkaalle, 
uudelle ja vanhalle, pitää 
pystyä perustelemaan hä-
nelle metsänhoitoyhdistyk-
sen palvelujen ja jäsenyyden 
edut. Työsarkaa riittää, 
kun firmojen takuuhintaan 
turvautuvat sopimusasi-
akkaat ovat lisääntyneet täs-
sä puumarkkinassa. Kun 
kilpailutettava puumäärä 
suhteessa pienenee, käy niin, 
että hintaa ei tarvitse nos-
taa. Metsänhoitoyhdistysten 
puumarkkinavoimaa täy-
tyy saada vahvistettua, jotta 
metsänomistajien markkina-
asema kokonaisuudessaan 
vahvistuisi. Se vaatii koko 

metsänomistajat ketjulta ryt-
min muutosta. Nyt on tilaus-
ta uusille kauppamuodoille, 
jossa puun myyjä pääsisi kus-
kin paikalle. Tarkoittaako se 
jatkossa yksittäisen myyjän 
asettamaa pohjahintaa kilpai-
lutukselle kuten kiinteistö-
välityskaupassa vai vaatiiko 
vanhojen yhteismyyntien uu-
delleen jalostamista tai balt-
tityyppisiä huutokauppoja 
ja vientikanavia? Joka tapa-
uksessa se tarkoittaa mark-
kinoiden entistä tarkempaa 
seuraamista, analysointia ja 
viestimistä ja myös vientika-
navia. 

Myös uutta on mietitty. 
Hiilimarkkinoilla ja luonto-
arvomarkkinoilla aiomme 
olla emmekä hyväksy sitä, 
että metsäteollisuus kiillot-
taa kilpeään meidän teke-
mällä ja yksin kustantamalla 
monimuotoisuustyöllä mak-
samatta siitä. Lisäksi muus-
takin maankäytöstä, kuten 
tuulivoimahankkeista, on 
saatu konkretisoitua tiukan 
edunvalvontatyön voimalla 
metsänomistajille lisäeuroja. 
Eurot ovat euroja tuli ne sit-
ten puusta tai jatkossa jostain 
ihan muusta. Ainakin ne hel-
pottavat närästystä.

Mikko Tiirola
MTK
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Puukauppa

Junnikkalan kuulumiset 

Kiimingissä korjuunäytös
Marraskuun utuisena arkipäivänä pidet-

tiin Kiimingin Jäälissä puunkorjuu näytös-
tapahtuma, jossa paikallisia metsänomis-

tajia oli jututtamassa Junnikkalan sekä 
metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt. 

Juttua ja tarinaa riitti päivän aikana. Mak-
kara ja kahvi myös tottakai maistui kole-

assa syyspäivässä. Koronan aikana tapah-
tumat ovat olleet viimeaikoina kortilla. 

Haastattelussa uusi metsäpäällikkö Jussi 
Joensuu.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Mitä kuuluu Junnikalan 
sahayhtiölle?
Vuodesta 2022 on tulossa 
Junnikkalalle ja sahateolli-
suudelle ylipäätään toinen 
hyvä vuosi putkeen, vaikka 
kannattavuus on sakkaa pa-
hasti viimeisellä kvartaalilla. 
Liian moni tuote ja markkina 
on yskähdellyt pahemman 
kerran minkä myötä varastot 
meillä ja muilla ovat nous-
seet ennätyslukemiin. Mar-
ras-joulukuussa olemmekin 
pakotettuja jarruttamaan 
tuotantoa tilanteen tasapai-
nottamiseksi. Vuoden 2023 
näkymä on poikkeuksellisen 
sumuinen: venäläisen saha-
tavaran puuttuminen tuo 
varmasti piristystä, mutta 
kuinka hyvin se kompensoi 
yleisen taloustilanteen heik-
kouden?

Puukauppa on käynyt 
vaisun alkuvuoden jälkeen 
pirteästi ja olemme saaneet 
ostettua puuta tarpeiden 
mukaisesti. Toki tällä het-
kellä sahatavaran hintaro-
mahduksen myötä tukin ja 
sahatavaran hintasuhde on 
pahasti pielessä, mutta kau-
pan molemmille osapuolille 
loivemmat liikkeet sopine-
vat paremmin kuin hintojen 
voimakas sahaus ylös ja alas. 
Lähdemme talveen ja ensi 
vuoteen hyvällä pystyvaran-
nolla ja varaudumme noin 
vuoden päästä starttaavaan 

Oulun sahaan.

Oulun sahahanke  
etenee aikataulussaan
Sahan rakentaminen on 
edennyt aikataulussa ja ta-
voitteena on aloittaa tukin 
sahaus 2024 tammikuussa. 
Tulemme sahaan yli 700.000 
kuutiota mäntyä ja kuusta 
sekä pikkutukkia ja isoa tuk-
kia, joten puunhankinnan 
kannalta sahan tuotantokon-
septi on erinomainen. Puh-
taalta pöydältä suunniteltu 
saha tulee olemaan erittäin 
tehokas ja synergiat ympä-
röivän teollisuuden ja läm-
möntuotannon kanssa ovat 
erinomaiset. 

Olemme sopineet uusien 
sekä vanhojen metsäurakoit-
sijoiden kanssa kasvupolun 
useiksi vuosiksi eteenpäin ja 

Havainnekuva tulevasta sahalaitoksesta.

Tavaraa pinoon ja maailmalle. Eläkkeelle siirtyvä Heikki Pietikäinen ja monialaosaaja Tuomas Kyngäs juttutuokiolla.

Jussi Joensuu ja Kalajoelle sahaukseen menevää tuk-
kitavaraa.

    Sahan rakentaminen 
on edennyt aikataulussa ja 

tavoitteena on aloittaa tukin 
sahaus 2024 tammikuussa. 
”

puunhankinnan toimihen-
kilöiden rekrytoinnit ovat 
käynnissä.

Lyhyt esittely uudesta 
metsäjohtajasta
Aloitin Junnikkalassa Met-
säjohtajana syyskuussa 
2022, mutta Oulun hank-
keessa olen ollut mukana 
parisen vuotta eli alusta al-
kaen. Kokemusta puunhan-

kinnasta on reilu 15 vuotta. 
On hienoa olla mukana hy-
vässä porukassa suunnit-
telemassa ja toteuttamassa 
kasvuhanketta yhdessä met-
sänomistajien ja sidosryhmi-
en kanssa!

Jussi Joensuu
Metsäjohtaja
Junnikkala Oy
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MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Mhy Yli-Iin korjuupalvelun työmaaksi hankittiin lo-
kakuun hankalien kelirikkokelien korjuuseen har-
vennusleimikko. Leimikko pystyttiin korjaaman 
sadekaudenkin aikanakin hyvin, koska maapohja oli 
hyvin kantava. Kuviolla oli tehty ensiharvennus 10 
vuotta sitten ja jälleen osottautui todeksi se ettei se 
metsä kasva jos sitä ei välillä hakata. Puustolla oli ikää 
55 v. mutta puusto oli aiempien ja oikea aikaisten har-
vennusten takia jo hyvin järeytynyt.

Hakkuuala oli 19 ha ja puuta kertyi 890 m3. Lei-
mikon litrakoko oli 123 litraa. Kuitupuu kertymä 

hakkuussa oli 466 m3 ja tukkikertymä 424 m3. Tukki-
kertymästä reilu puolet oli pikkutukkia eli pikkutukin 
tarkan talteen oton vuoksi kuitukertymä oli jopa 35 % 
pienempi.

Leimikon koko 19 ha toinen harvennus
   kantohinta
Mäntytukki yli 19 cm  65 €
Mäntytukki alle 19 cm  55 € 
Kuusitukki   55 €
mänty pikkutukki  31 €
kuusi pikkutukki  31 €
havukuitu    21 €
koivukuitu    21 €

Harvennusleimikko Yli-Iissä

PEFC Pohjoisen alueen auditointi
Riippumaton auditointiyritys DNV suoritti PEFC Pohjoisella ryh-

mäsertifiointialueella auditoinnin syyskuun loppupuolella. 
Vuotuisessa auditoinnissa varmistetaan sisäisen tiedonkeruun 

tietojen perusteella sekä toimijoiden luona tehtävin 
maastotarkastuksin, että sertifikaattiin sitoutuneet 

metsänomistajat ja toimijat ovat omassa toiminnassaan 
noudattaneet PEFC standardin vaatimuksia.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Turvemaan metsillä on Poh-
jois-Suomessa suuri merki-
tys. Kun paljon tehdään, niin 
joskus myös jotain sattuu.

Erityisen ilahtunut Poh-
joisen toimikunnan puheen-
johtajana toimiva MTK:n 
Metsänomistajat -linjan 
kenttäpäällikkö Markku Ek-
dahl on siitä, että tällä kertaa 
toimijat ja metsänomistajat 
olivat onnistuneet tekemään 
mm. kunnostusojitusten 
ja maanmuokkauksen ve-
siensuojelutoimet auditoin-
nin vaatimusten mukaisesti. 
Suoluontoa ei myöskään ol-
lut vaarannettu uudisojit-
tamalla luonnontilaisia tai 
kunnostusojittamalla met-
sänkasvatukseen kelpaamat-
tomia soita.

Metsänkäyttöilmoitusten 
laiminlyöntejä paljastui jäl-
leen muutamia. Määrä on 
pieni huomioiden puukaup-
pojen vuosittainen suuri 
määrä, mutta jokaisesta kau-
pallisesta hakkuusta tulee 
tehdä metsänkäyttöilmoitus. 
Taimikonhoidon toteutu-
ma ei vielä tätä kirjoittaessa 
ole tiedossa, mutta Ekdahl 
arvelee tavoitteen toteutu-
misen olevan tiukilla. Met-
sänomistajien onkin syytä 
voimakkaasti panostaa tai-
mikoiden hoitoon, jotta met-
sämme pysyvät kunnossa ja 
kasvavina, tuottamaan puu-
ta niin uusien investointien 
puun tarpeeseen kuin hiili-
nieluihinkin. Myös kulotuk-
sissa jäätiin tavoitteesta (26 
kpl / vuosi). Nyt on oikea 
aika suunnitella kevään ku-
lotukset ja säästöpuuryhmi-
en polttokohteet. Erityisesti 
säästöpuuryhmien poltolla 
voidaan edullisesti ja turval-Ilpo Tuomela ja Timo Mikkola hakkuukohteella.

lisesti parantaa monimuo-
toisuutta metsissä.

Toimijoille jäi jon-
kin verran parannettavaa 
metsänhoitotöiden laadun-
seurannassa ja erityisen tär-
keiden elinympäristöjen 
huomioimisessa sekä erityi-
sesti työsuhde-, työturvallisuus- 

ja tilaajavastuukriteereissä. 
Sertifiointitoimikunta koos-
taa seuraavaksi poikkeamiin 
korjaavat toimenpiteet ja toi-
mittaa ne auditoijalle hy-
väksyttäväksi – sertifiointiin 
sitoutuneiden toimijoiden 
tehtäväksi jää korjaavien toi-
mien toteuttaminen.

    Metsänkäyttö- 
ilmoitusten laiminlyöntejä 
paljastui jälleen muutamia”
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MTK:n vaikuttamistyö kiihtyy

EU hulluudet valkenevat suomalaisiille
Suomalaisten silmissä EU parlamentin 

uskottavuus sai syyskuussa ison 
kolauksen. Keskustelu siitä, onko 

metsäenergia uusiutuvaa, kuulosti 
lähinnä huonolta vitsiltä. Päättäjät 
betoniviidakossa äänestivät, onko 
metsissämme kasvava puu myös 

tulevaisuudessa uusiutuvien joukkoon 
laskettavaa. Saunan pesään puuta 
laittavaa metsänomistajaa saattaa 

suuttumuksen lisäksi myös huvittaa, 
ehkä parlamentti pian äänestää siitä, 

onko maapallo pyöreä.

Edelleen täytyy muistaa, 
että komission sinänsä hy-
vät tavoitteet ovat yhteneviä 
metsänomistajien tavoittei-
den kanssa. Pyrkimykse-
nä on parantaa ilmaston ja 
luonnon tilaa. Taustatiedot 
tai halu ymmärtää kokonai-
suuksia ovat valitettavas-
ti heikkoja. Metsien käytön, 
hoidon ja suojelun ollessa 
valtavan laaja kokonaisuus, 
ei pikavoittoja päätöksen-
teossa kannata yrittää. Ne 
voivat johtaa päinvastai-
seen lopputulokseen. Ilmas-
to kärsii ja luonnon hyväksi 
tehtävät toimet kohdentu-
vat vääriin paikkoihin. Mo-
nimuotoisuushyödyt jäävät 
pieniksi, mutta talousvaiku-
tukset ovat massiivisia.

EU:ssa on työstössä lu-
kuisia metsiin vaikuttavia 
kokonaisuuksia. Koordinoi-
tu vaikuttaminen kotimaas-
ta sekä kansainvälisesti 
olisi välttämätöntä. Valitet-
tavasti Suomen hallitus on 
epäonnistunut pahasti EU 
vaikuttamisessaan. Kan-

sallista kantaa ei saada 
muodostettua ja siinä vai-
heessa, jos se muodostuu, 
ollaan joko pahasti myö-
hässä tai kanta on epäsel-
vä. Kaikessa karmeudessaan 
hallituksen toimintakyky 
konkretisoitui ennallista-
miskannan julkaisun jälkeen 
22.9. Ympäristöministeriö 
kertoi tiedotteessaan Suo-
men tukevan esitystä, Maa- 
ja metsätalousministeriön 
ollessa kriittisempi. Käytän-
nössä Suomelta puuttuu yh-
teinen kanta ja kansallinen 
vaikuttaminen jää torsoksi. 
Ihmettelen kovasti, ellei op-
positio hyödynnä tilaisuutta 
ja haasta hallitusta eduskun-
nassa.

EU vaikuttamisen  
lähiaikojen  
painopisteitä
Tulevan syksyn aikana kes-
keistä MTK:n vaikuttami-
sessa on osoittaa aktiivisen 
metsätalouden laajat hyö-
dyt, sekä metsänomistajien 

kyvyn tuottaa yhteiskunnan 
kysymät tuotteet ja palvelut 
ilman pakkokeinoja.  Moni-
mutkaisiin asioihin viestim-
me tulee olla yksinkertainen. 
Esille tuodaan myös sitä, 
että metsissä on maiden 
välillä suunnattomia ero-
ja. EU:n ei kannata yrittää 
viedä läpi yhtä mallia joka 
maahan, vaan luottaa kan-
salliseen päätöksentekoon. 

MTK:n asiantuntijat ovat 
mukana kaikissa prosesseis-
sa. Viimeisen vuoden aikana 
edunvalvonnalla on saatu 
aikaan vaikutuksia. Vaikka 
haasteet tällä hetkellä vai-
kuttavat lähes ylivoimaisil-
ta, ei mikään EU prosessi ole 
mennyt peruuttamattomas-
ti pieleen. Realistiselta näyt-
tää, että tämän komission 
aikaan ei metsäsektorille an-
neta suuria mahdollisuuksia 
nousta esimerkiksi ilmas-
tonmuutoksen keskeisek-
si hillitsijäksi. Edessä lienee 
lähinnä tämän komission 
aiheuttamien vahinkojen 
minimointia, katseet kään-
tyvät jo nyt seuraavaan kau-
teen.

Taksonomiavalmistelu 
loppusuoralla 
Syksyn aikana valmistu-
nee esitys kestävän ra-
hoituksen taksonomian 
ympäristökriteereiksi. Poh-
jalla on edelleen viime vuon-
na julkistettu ensimmäinen 
versio. Ne sisälsivät mahdot-
tomia kirjauksia, kuten 20% 
suojeluvelvoite ja laajoja vaa-
timuksia metsänhoitome-
netelmien muuttamisesta. 
MTK:n edunvalvonta oli kes-
keisessä asemassa siinä, että 
metsäkriteerien valmistelu 

jäi tauolle. Työn nyt jatkut-
tua MTK:n esitykset siitä, 
millaiset kriteerit parantai-
sivat luonnon tilaa, mutta 
olisivat myös toteuttamis-
kelpoiset, saavat jatkuvasti 
laajempaa kannatusta. Tak-
sonomian ympäristökritee-
reistä voidaan saada hyvä 
lopputulos. Ymmärrys Brys-
selissä on lisääntynyt. Mie-
lenkiintoista olisi kuulla 
julkisuudessa, mitä mieltä 
taksonomiatyöhön mukaan 
kutsut metsätieteilijät oli-
vat viime vuonna esitetyistä 
luonnoksista. Veikkaan, että 
valmistelun tieteellisyys ei 
saa heiltä suurta suitsutusta.

Uusiutuvan energian 
direktiivi on kuin syöttö 
Venäjän lapaan
Uusiutuvan energian direk-
tiivissä (RED) parlamen-
tin syyskuinen näkemys 
on käytännössä toimeen-
panokelvoton ja ilmastol-
le haitallinen. Myöskään 
maalaisjärkeen ei sovi met-
säenergian uusiutuvuuden 
kyseenalaistaminen. Ilmas-
tomuutoksen torjumiseksi 
pitäisi päästä eroon fossii-
lienergiasta ja silti silmäti-
kuksi otettiin metsäenergia. 
Luonnontieteiden ei tule 
olla äänestysasia, vaan fak-
ta. Parlamentin, neuvoston 
ja komission välisiin neu-
votteluihin jää paljon pai-
neita. Suoraan esimerkiksi 
harvennushakkuista tulevaa 
metsäenergiaa tulisi ilmasto-
syistäkin edistää kaikin kei-
non. Parlamentti avaa ovea 
fossiilisille ja on takaisku 
yrityksestä irtautua Venäjän 
energiasta. Sinänsä parla-
mentin kannat noudattavat 
tämän kauden epäselvien 
kirjausten linjaa esimerkik-
si avohakkuiden ja vanhojen 
metsien energiaa koskien.

Asetuksella raju  
byrokratia, vaikka 
metsätaloutemme ei 
aiheuta metsäkatoa
Samalla viikolla 14.9 EU 
parlamentti äänesti kannas-
taan metsäkatosäädökseen. 
Hyvää tavoitetta globaalin 
metsäkadon hillitsemisek-
si ei ratkaista rakentamalla 
esimerkiksi Suomeen tark-
kaa seurantajärjestelmää 
siitä, miltä kuviolta puun 
on lähtöisin. Sääntely olisi 
metsäkadon kannalta lähes 
mahdoton toteuttaa ja myös 
tarpeetonta, koska metsä-
talous ei Suomessa aiheu-
ta metsäkatoa. Myös tämä 
prosessi sisältää epäselviä 
määritelmiä, kuten metsien 
tilan heikkeneminen. Sinän-

sä metsäkadon näkökulmas-
ta tarpeetonta tämäkin.

Hallituksen ennallista-
miskanta alleviivaa 
valtioneuvoston  
kyvyttömyyttä EU  
vaikuttamiseen
Keväällä julkisuuteen vuo-
dettiin versio tulevasta EU:n 
ennallistamislainsäädännös-
tä. Esitys tuli julki kesäkuus-
sa ja olisi olettanut Suomen 
hallituksenkin olevan val-
mis ottamaan pakettiin kan-
taa, koska sisällöstä oli vihiä 
jo maalikuulta saakka. MTK 
on alkuvuodesta lähtien 
vaatinut hallitukselta aktii-
visuutta ja Suomen etujen 
vahvaa puolustamista asi-
assa. Hallituksen kanta tuli 
julki vasta 22.9. Valitettavas-
ti kanta on monitulkintainen 
ja esimerkiksi ympäristömi-
nisteri lähinnä kiittelee esi-
tystä.  Erikoisen kuvan antaa 
se, että samaan aikaan kaksi 
eri ministeriä kommentoivat 
samaa asiaa lähes päinvas-
taisilla tiedotteilla.

Esityksessä on valta-
via kysymysmerkkejä 
vaikutusarvioiden epä-
selvyyksistä maiden vä-
liseen ja maanomistajien 
väliseen tasa-arvoon. Koh-
dennetun monimuotoisuus-

työn asemasta komissio 
räiskii eri puolille ja ku-
ten Ruotsi omassa kannas-
saan toteaa, on komission 
ehdotus rikkomassa pää-
töksenteon subsidiariteet-
ti- eli läheisyysperiaatetta. 
Valtioneuvoston kanta me-
nee eduskuntakäsittelyyn ja 
nähtäväksi jää ovatko esi-
merkiksi kaikki hallituspuo-
lueiden edustajat kannan 
takana. 

Kestääkö Suomi  
hallitustamme  
kevääseen saakka?
Hallituksellamme on ollut 
haastavat vuodet, maailma 
on mennyt kriisistä toiseen. 
Alkuvaiheen kriisit varmas-
ti yhtenäistivät hallitusta. 
Nyt valitettavasti näyttää 
siltä, että Suomella tärkeistä 
asioista ei kyetä löytämään 
yhteistä säveltä. Unipe-
rin tappiot ovat pisara me-
ressä verrattuna syntyvään 
vahinkoon, jos hallitus pääs-
tää metsäsektorin toiminta-
edellytykset romuttumaan. 
Eduskuntavaalit ovat vasta 
huhtikuussa, liian paljon on 
vielä pelissä ennen sitä.

Marko Mäki-Hakola, 
metsäjohtaja
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MetsäSanoma uutiset

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat
PEFC-sertifioinnin metsien hoitoa ja 

käyttöä koskevat vaatimukset uudistuvat. 
Suomen PEFC-standardiluonnos on 

parhaillaan kansainvälisessä 
hyväksynnässä. Uudistetut vaatimukset 
otetaan käyttöön tämän hetken arvion 

mukaan syksyn 2022 aikana.

Markku Ekdahl

MetsäSanoma

Vaatimukset liittyvät mm. 
metsien monimuotoisuuden 
turvaamiseen, virkistyskäyt-
töön, metsien terveyden ja 
kasvun ylläpitoon sekä puu-
tuotteiden ja raaka-aineiden 
seurantaan toimitusketjuis-

sa. 
Metsänomistajalle metsä-

sertifiointi on keino osoittaa 
oman toimintansa vastuul-
lisuus. Metsänomistaja on 
metsänhoitoyhdistyksen jä-
senenä mukana PEFC-met-
säsertifioinnissa, mutta 
siitä voi myös irtisanoutua 
ilmoittamalla omaan met-
sänhoitoyhdistykseen. 

- Metsänhoitoyhdistyk-
set noudattavat omassa toi-
minnassaan, palveluiden 
tuottamisessa ja töiden suun-
nittelussa PEFC:n vaatimuk-
sia. On hyvä muistaa, että 
metsänomistaja vastaa itse 
vaatimusten toteutumisesta 
niissä töissä, joita hän toteut-
taa omatoimisesti, muis-
tuttaa PEFC:n pohjoisen 
sertifiointitoimikunnan pu-
heenjohtaja Markku Ekdahl.

PEFC-sertifioinnilla on 
laaja vaikutus suomalaises-
sa metsätaloudessa, sillä se 
kattaa yli 90 prosenttia ta-
lousmetsien pinta-alasta. 
Uudistukset PEFC-vaati-
muksissa edistävät luonnon 
monimuotoisuudelle tärkei-
tä metsien piirteitä monin 

Uusien PEFC-vaatimusten käyttöönottoon valmistaudutaan parhaillaan kouluttamalla myös metsänhoitoyhdistysten ammattilaisia ja urakoitsijoita. Kuva Markku Ekdahl

VUODEN KYMPPI
Mhy Oulun seutu on toiminut 

esimerkillisesti metsänomistajien 
edunvalvojana ja puukaupallisena 

tukena. Mhy Oulun Seudulla on vahva 
rooli puukauppa- ja 

metsänhoitopalvelussa, 
joka on valtakunnallista kärkitasoa.

Työyhteisön hyvä henki vä-
littyy ja näkyy. Metsänomis-
tajien saama positiivinen 
edunvalvonta- ja palvelu-
kokemus heijastuu myös 
metsänomistajien korke-
ana jäsenöitymisasteena. 
Yhdistyksestä sekä sen toi-
mihenkilöistä ja jäsenistä on 

pidetty hyvää huolta, perus-
teluissa kehutaan.

- Alkutahdit toiminnal-
le viitoitti muutaman vuo-
den takainen onnistunut 
fuusio. Käytössä on toimin-
tamalli, johon kaikki ovat 
sitoutuneet ja yhteishenki 
yhdistyksen sisällä erittäin 

hyvä, kertoo Mhy Oulun 
Seudun toiminnanjohtaja 
Tapio Kylmänen.

 - Meillä on onnistut-
tu saamaan oikeille pai-
koille oikeat työntekijät, 
jotka ovat työlleen omistau-
tuneita ja ahkeria. Edellisen 
toiminnanjohtajan esimerk-
kiä näyttävä ja kannusta-
va toiminta sekä aktiivinen 
hallitus ovat antaneet toi-
mihenkilöille hyvät edel-
lytykset toimia jäsenten 
parhaaksi.

Kylmänen kiittelee myös 
metsänomistajajäseniä, joi-
den luottamus on avain-
asemassa yhdistyksen 
toiminnassa. – Tavoittee-

namme on kuitenkin paran-
taa ja kehittää toimintaa, että 
pystyisimme tuottamaan 
palveluitamme kaikille en-
tistä paremmin ja kustan-
nustehokkaammin, sanoo 
Kylmänen.

Vuoden Kymppi valittiin 
tänä vuonna seitsemättä ker-
taa. Vuoden Kymppi on tun-
nustus, jonka MTK myöntää 
vuosittain joko metsänhoi-
toyhdistykselle tai yhdistyk-
sen toimihenkilölle. Vuoden 
Kymppi julkistettiin MTK:n 
metsävaltuuskunnan ko-
kouksessa Espoossa 3.11. ja 
palkittiin taiteilija Timo Lai-
talan Nostalgia Aamu -öljy-
värimaalauksella.

keinoin. Monimuotoisuu-
den ja terveyden edistämi-
nen turvaa samalla metsien 
hiilensidontaa ja -varastoin-
tia.

Keskeiset muutokset 
uudistetussa  
PEFC-standardissa 
• Avosoiden reunoille ja 

vesistöjen varsille jätet-
tävät suojakaistat levene-
vät ja niillä sallitaan vain 
poimintahakkuut. Tämä 
siirtää 3,5 % metsäpinta-
alasta jatkuvapeitteisen 
metsänkäsittelyn piiriin. 

• Säästöpuiden määrä ja jä-
reys kasvavat nykyisin 
toteutuvasta tasosta. 

• Puunkorjuussa sääste-

tään kuollutta puustoa ja 
sen muodostumista edis-
tetään tekemällä teko-
pökkelöitä. 

• Tiheikköjä säilytetään ja 
sekapuustoisuutta lisä-
tään kaikissa metsänkä-
sittelyn vaiheissa, mikä 
monipuolistaa metsä-

luontoa. 
• Pohjavesialueita koske-

vat metsätaloutta koske-
vat rajoitukset laajenevat. 

• Täsmennyksiä ja uutuuk-
sia dokumentointia ja 
organisaation ohjeita kos-
keviin vaatimuksiin. 



12 MetsäSanoma 2/2022

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.

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

Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta

Puunkorjuupalvelu

Energiapuun korjuu ja myynti

Omatoimisten hankintapuiden myynti ja  
valtakirjakauppa

Taimikonhoito

Ojitussuunnitelmat

Suometsien hoito ja lannoitus

Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu

Luonnonhoitopalvelut,  
lunastushinta-arviot

Taajamametsien hoito

Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt

Tila-arviot

Metsäsuunnitelmat

Metsäpäivät

Metsätyö- ja korjuunäytökset

Metsäveroillat

Metsänomistajien neuvonta ja  
edunvalvonta

Taimi- ja kylvösiementen myynti

Polttopuukauppa

Asiantuntijapalvelut ja lausunnot

Metsätilakauppaneuvonta ja  
kiinteistönvälitys

Metsänomistajien koulutus

Nuorten metsäosaaminen

Jäsenlehdet

Metsien sertifiointi

Mete lakikohteet ja neuvonta

Viranomaisilmoitukset

Veroilmoituksien laadinta

Metsäretket

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

Lampitie 7, 90900 KIIMINKILampitie 7, 90900 KIIMINKI

25 vuotta koneellista puunkorjuuta 25 vuotta koneellista puunkorjuuta 
Oulun seudun yhdistyksessä.Oulun seudun yhdistyksessä.

 

 

                             

                  

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

PUUNKORJUUPALVELUTPUUNKORJUUPALVELUT

Metsätyö Siika-aho Oy 

Peeaa Oy Pasi Perätalo

• Metsäkoneurakointi
• Purkutyöt,  iskuvasarointi, 

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

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Koneurakointi Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen KyMustonen Ky

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

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Metsäkoneenkuljettajalle töitä tarjolla! 
Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy:n 

työmäärät kasvavat.
Haemme joukkoomme 

HAKKUU- JA AJOKONEEN-HAKKUU- JA AJOKONEEN-
KULJETTAJAAKULJETTAJAA 

toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen. 

Työt alkavat sopimuksen mukaan.
Edellytämme kahden vuoden työkokemusta työstä. 

Hakuaika 15.12.2022 saakka.

KIINNOSTUITKO?
Soita Esalle 040 560 9302 tai laita sähköpostia: 

metsakoneurakointialatalo@gmail.com
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TURTI-SET OY

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

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

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

Mhy:n jäsenyys kannattaa

1. Henkilökohtainen metsäasiantuntija.

2. Metsäkäynti oman metsäasiantuntijan kanssa.

3.  PEFC-metsäsertifointi.

4. Mhy:n jäsenlehti

5. OmaMetsä verkkopalvelu.

6. Metsänomistajatilaisuudet ja –koulutukset.

7. Laadukkaat metsäpalvelut jäsenhintaan.

8. Kilpailutettujen puukauppojen hintatiedot.

9. Rahanarvoiset jäsenedut

10. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon.  
 Me olemme aidosti metsänomistajan puolella.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu
Metsänhoitoyhdistyksen vuotuisesta jäsenmaksusta päättää kunkin yhdistyksen valtuusto. 
Valtuusto koostuu vaaleilla valituista metsänomistaja-jäsenistä. Jäsenmaksun saa vähentää 
metsäverotuksessa.

Liity muiden suomalaisten metsänomistajien joukkoon ja  
lähetä Metsänhoitoyhdistyksen jäsenhakemus.

www.mhy.fi/liity-jaseneksi
Metsien käyttöön liittyy paljon paineita. Me olemme yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK:n ja SLC:n kanssa huolehtimassa siitä, että metsänomistajien ääni kuuluu po-
liittisessa päätöksenteossa niin Suomessa kuin EU-tasollakin. Liity jäseneksi, sillä isommalla jou-
kolla on suurempi vaikuttamismahdollisuus.

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

ALKUTALVEN
TARJOUKSIA!

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-449

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-

TUIRA
Valtatie 49
ma–pe 9–18
la 9–14

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

jussinpyora.fi

KEVÄÄN TARJOUKSIA

MS 170
moottorisaha

199,-
MS 194 C–E
moottorisaha

359,-
MS 211
moottorisaha

379,-

MS 231
moottorisaha

399,-
FS 260 C-M
raivaussaha

690,-790
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17 KORJAAMME JA HUOLLAMME 

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

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

LAATUMERKIT TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

1990€

INSERA BRONCO 26” 9V. SÄHKÖFATBIKE INSERA BRONCO 26” 9V. SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
● Moottori Bafang 250W / 80Nm● Moottori Bafang 250W / 80Nm

●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  ●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  
HG 200 (11 - 36T) HG 200 (11 - 36T) 

●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
● Värit pronssi ja harmaa ● Värit pronssi ja harmaa 
● ● Takuu 2 vuottaTakuu 2 vuotta

PYÖRÄT 
LUOVUTETAAN 
SÄÄDETTYINÄ 

JA TÄYSIN 
AJOVALMIINA.  

TRAPPER 500 T3B  TRAPPER 500 T3B  
TRAKTORIMÖNKIJÄ TRAKTORIMÖNKIJÄ 
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

6490€

TRAPPER 500 T3B EPS  TRAPPER 500 T3B EPS  
TRAKTORIMÖNKIJÄ  TRAKTORIMÖNKIJÄ  
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön ●  Kytkettävä etutasauspyörästön 
     lukko     lukko
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

7290€

TRAPPER CHASER TRAPPER CHASER 
550 EFI EPS T3B  550 EFI EPS T3B  
●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km
●  traktorimönkijä●  traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  Tukevat tavaratelineet edessä ja takana●  Tukevat tavaratelineet edessä ja takana
●  2WD / 4WD ●  2WD / 4WD 
    sähköisesti valittavissa    sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasaus-●  Kytkettävä etutasaus-
    pyörästön lukko    pyörästön lukko
●  Vinssi/Vetokoukku●  Vinssi/Vetokoukku

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

7790€

NYT MÖNKIJÄN OSTAJALLE 
LUMILEVY KAUPAN PÄÄLLE!

Tuotteita rajoitettu erä.

TRAPPER HUMMER 125 TRAPPER HUMMER 125 
LASTEN JA NUORTEN LASTEN JA NUORTEN 
MÖNKIJÄ MÖNKIJÄ 
●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin
●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus
●  Tavaratelineet edessä ja takana●  Tavaratelineet edessä ja takana
●  LED valot eri toiminnoilla●  LED valot eri toiminnoilla
●  Langaton kaukokäynnistys ja sammutus●  Langaton kaukokäynnistys ja sammutus
●  Nopeusmittari kierroslukumittarilla●  Nopeusmittari kierroslukumittarilla
●  Turvallisuutta lisäävät kädensuojat ●  Turvallisuutta lisäävät kädensuojat 
     ja astinlaudat     ja astinlaudat

+ toimituskulut+ toimituskulut

1690€

ST 227 KAKSIVAIHEINEN ST 227 KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●  moottori HUSQVARNA●  moottori HUSQVARNA
●  254 cc / 5,6 kW●  254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 68cm●  työleveys 68cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  ohjaustehostin●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö●  työntöaisan korkeudensäätö

1999€

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

2099€

ST 4262 P KAKSIVAIHEINEN ST 4262 P KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●  moottori STIGA WS 210●  moottori STIGA WS 210
●  212 cc / 4,4 kW●  212 cc / 4,4 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm●  työleveys 62cm
●  yhdenkäden ohjaus●  yhdenkäden ohjaus
●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1190€

ST 5262 P WS 250 KAKSI-ST 5262 P WS 250 KAKSI-
VAIHEINEN LUMILINKOVAIHEINEN LUMILINKO
●  moottori STIGA WS 250●  moottori STIGA WS 250
●  252 cc / 5,2 kW●  252 cc / 5,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm●  työleveys 62cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN ohjaus●  EASY TURN ohjaus
●  14” x 5-6 Snow Hog pyörät●  14” x 5-6 Snow Hog pyörät

1840€

ST 5266 P WS 300 KAKSI-ST 5266 P WS 300 KAKSI-
VAIHEINEN LUMILINKOVAIHEINEN LUMILINKO
●  moottori STIGA WS 300●  moottori STIGA WS 300
●  302 cc / 6,2 kW●  302 cc / 6,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 66cm●  työleveys 66cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN ohjaus●  EASY TURN ohjaus
●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

2190€

ST 700E KITST 700E KIT
●  48V akkulumilinko●  48V akkulumilinko
●  mukana akku 4Ah sekä akkulaturi●  mukana akku 4Ah sekä akkulaturi
●  työleveys 50cm●  työleveys 50cm
●  lumen heittopituus 1 – 6 M●  lumen heittopituus 1 – 6 M

669€

ST 300E KITST 300E KIT
●  48V akkulumilapio●  48V akkulumilapio
●  mukana akku 2Ah sekä akkulaturi●  mukana akku 2Ah sekä akkulaturi
●  työleveys 30cm●  työleveys 30cm
●  lumen heittopituus 1 – 5 M●  lumen heittopituus 1 – 5 M

439€

●  Etuhaarukka: teräs●  Etuhaarukka: teräs
●  Toimintasäde: jopa 125 km●  Toimintasäde: jopa 125 km
●  Latausaika: n. 6.5h●  Latausaika: n. 6.5h
●  Moottori: Shimano Steps E5000 ●  Moottori: Shimano Steps E5000 

250W 40Nm250W 40Nm
●  Akku: Li-Ion 418 Wh●  Akku: Li-Ion 418 Wh
●  Etu-/takajarru: Shimano MT200 ●  Etu-/takajarru: Shimano MT200 

hydraulinen levyjarru 160mm/hydraulinen levyjarru 160mm/
jalkajarrujalkajarru

●  Made in Hanko!●  Made in Hanko!

2099€

E7I E7I 

2899€

E-AINO  7VE-AINO  7VE3 3V.                   E7 7V.E3 3V.                   E7 7V.

2449€
●  Runko: Teräsrunko●  Runko: Teräsrunko
●  Toimintasäde:  jopa ●  Toimintasäde:  jopa 

125 km125 km
●  Latausaika: noin 6,5 km●  Latausaika: noin 6,5 km
●  Moottori: Shimano Steps ●  Moottori: Shimano Steps 

DU-E5000 DU-E5000 
    250W  40Nm     250W  40Nm 
●  Akku: Li-Ion 418 Wh●  Akku: Li-Ion 418 Wh
●  Etu- / takajarru: HR-jarru/●  Etu- / takajarru: HR-jarru/

jalkajarrujalkajarru
●  Made in Hanko!●  Made in Hanko!

2449€

●  Runko: Aluminirunko●  Runko: Aluminirunko
●  Etuhaarukka: Joustohaarukka ●  Etuhaarukka: Joustohaarukka 

Suntour NEX-E25 50mmSuntour NEX-E25 50mm
●  Toimintasäde: jopa 180 km●  Toimintasäde: jopa 180 km
●  Latausaika: n. 7.5h●  Latausaika: n. 7.5h
●  Moottori: Shimano Steps DU-●  Moottori: Shimano Steps DU-

E6110  E6110  
    250W  60Nm     250W  60Nm 
●  Akku: Li-Ion 504 Wh ●  Akku: Li-Ion 504 Wh 
●  Etu- / takajarru: Shimano MT200 ●  Etu- / takajarru: Shimano MT200 

hydraulinen  hydraulinen  
    levyjarru 160mm /jalkajarru    levyjarru 160mm /jalkajarru
●  Made in Hanko!●  Made in Hanko!

GT TIMBER GT TIMBER 
2-LAATULUOKKA2-LAATULUOKKA
●  turvakärki●  turvakärki
●  naulaan astumissuoja●  naulaan astumissuoja
●  viiltosuoja luokka 2!●  viiltosuoja luokka 2!
●  viiltosuoja myös jalkineen sivuilla!●  viiltosuoja myös jalkineen sivuilla!
●  Gore-Tex●  Gore-Tex
●  tehokkaasti iskuja vaimentava FlexStep joustopohja●  tehokkaasti iskuja vaimentava FlexStep joustopohja
●  rullakoukkujen ansiosta helppo nauhojen kiristys ●  rullakoukkujen ansiosta helppo nauhojen kiristys 
●  Made in Finland!●  Made in Finland!

199€

545 FXT AT AMMATTITASON  545 FXT AT AMMATTITASON  
METSÄRAIVURIMETSÄRAIVURI
●  8,4 kg●  8,4 kg
●  2,2 kW / 3,0 hv●  2,2 kW / 3,0 hv
●  45,7 cm●  45,7 cm33

●  AutoTune●  AutoTune
●  Lämpökahvat●  Lämpökahvat

949€

545 FX AUTOTUNE 545 FX AUTOTUNE 
AMMATTITASON  AMMATTITASON  
METSÄRAIVURI METSÄRAIVURI 
●  8,2 kg●  8,2 kg
●  2,2 kW / 3,0 hv●  2,2 kW / 3,0 hv
●  45,7 cm●  45,7 cm33

●  AutoTune●  AutoTune

849€

545 FR MONITOIMI-545 FR MONITOIMI-
RAIVAUSSAHARAIVAUSSAHA
●  8,7kg●  8,7kg
●  45,7 cm●  45,7 cm33

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

799€
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MetsäSanoma uutiset

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 €

Metsäalan investoinnit etenevät Pohjois-Suomessa
Stora Enso teki lokakuussa päätöksen 

Oulun alas ajetun paperikoneen 
muuntamista kartongille. 

Parhaillaan on käynnissä hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi. 

Investoinnin kustannusarvio on noin 
miljardi euroa ja se lisää Oulun tehtaan 

puun käyttöä noin miljoonalla kuutiolla.

Markku Ekdahl
Metsäsanoma

Stora Enson arvion mukaan 
uusi kartonkikone käynnis-
tyy vuoden 2025 alkupuolel-
la. Investointi tuo tehtaalle 
noin 300 ja tukitoimintoihin 
noin 1500 uutta työpaikkaa. 
Puun käyttö lisääntyy noin 
miljoonalla kuutiometrillä. 
Kartonkikoneinvestoinnin 

myötä myös alueen logis-
tiikkaa parannetaan. Nuot-
tasaaren kolmioraidetta jo 
rakennetaan, Poikkimaan-
tie peruskorjataan ja myös 
Nuottasaaren satamaan on 
tulossa lisää kapasiteettia ja 
väyliä ruopataan.

Metsä-Fibren Kemin uu-
den tehtaan työmaalla ra-
kennustyöt pyörivät täydellä 
tohinalla ja uuden biotuo-

tetehtaan on tarkoitus olla 
tuotannossa loppuvuodesta 
2023. Vaasan hallinto-oikeus 
vahvisti tehtaan ympäristö-
luvan marraskuun alussa. 
Käynnistyttyään tehdas tu-
lee käyttämään noin 4,5 mil-
joonaa kuutiota enemmän 
kuitupuuta, kuin Metsä-Fib-
ren vanha Kemin tehdas.

Venäjän helmikuussa 
käynnistämä hyökkäysso-
ta Ukrainassa on kärjistänyt 
energiamarkkinoita voimak-
kaasti. Polttoaineiden hin-
tojen nousu on heijastunut 
myös puunhankinnan lo-
gistiikkakustannuksiin. 
Energiapuun markkinati-
lanne on sodan myötä pai-
koin jopa ylikuumentunut, 
kun kivihiilen, maakaasun 

ja energiapuun tuontia Ve-
näjältä on pakotteiden myö-
tä vähennetty voimakkaasti. 
Energiapuusta on ollut kova 
kysyntä ja hinnat ovat olleet 
nousussa.

Myös sahoilla uskotaan 
tulevaisuuteen. Junnikkala 
Oy on aloittanut kokonaan 
uuden sahan rakentami-
sen Oulun Laanilaan. Suun-
niteltu vuosituotanto on 
noin 300 000 kuutiota sa-
hatavaraa, minkä tuottami-
seen tarvitaan noin 650 000 
kuutiometriä tukkia. Sivu-
tuotteet hyödynnetään naa-
puritontilla Oulun Energian 
biovoimalaitoksessa. Hasa 
Oy lisää kuivaamokapasi-
teettia Haapajärven sahalla 
ja uusii kokonaan Haapa-

veden sahan. Molempien 
investointien valmistuvat 
2023. 

Kuhmossa Kuhmo Oy ra-
kentaa uuden sahalinjan ja 
lisää kapasiteettiaan 400 000 
kuutiosta 600 000:een kun 
investointi valmistuu kesäl-
lä 2023. Investoinnin myö-
tä Kuhmo Oy:n puunkäyttö 
nousee 1,3 miljoonaan kuu-
tioon vuodessa. 

NordFuel Oy:n bioja-
lostamotyömaalla Haapa-
vedellä jatkuvat vanhan 
voimalaitoksen purkutyöt 
uuden energiaterminaalin 
tieltä. Investointipäätöstä 
odotellaan lähiaikoina. Pal-
tamoon sellutehdasta suun-
nitteleva KaiCell Fibers sai 
syyskuussa ympäristölu-

van, tavoitteena on tehdä 
investointipäätös vielä tä-
män vuoden aikana. Tehdas 
käyttäisi noin 3,5 miljoonaa 
kuutiometriä mänty- ja koi-
vukuitupuuta, tuottaen 500 
tonnia mäntysellua ja 100 
tonnia koivusellua vuosit-
tain.

Tulevaisuus näyttää 
metsänomistajan kannal-
ta lupaavalta. Jalostuskapa-
siteettia ainakin näyttäisi 
Pohjois-Suomen metsissä 
kasvavalle puulle riittävän 
niin kuitupuulle kuin tukil-
lekin. Sen, millä kapasiteetil-
la tulevina vuosina lankkua 
sahataan ja kartonkia val-
mistetaan, ratkaisee sitten 
kulloinenkin markkinatilan-
ne.

Yhdistyksen jäsenedut

Maksuton PEFC-sertifiointi

Maksuttomat koulutustilaisuudet

Maksuton neuvonta ja  
puunmyyntisuunnitelma

Jäsenlehti 2 kertaa vuodessa

Maaseudun Tulevaisuuden metsän-
omistaja-numero 4 kertaa vuodessa

Metsäselain, metsäsuunnitelma  
älypuhelimeen ja tietokoneeseen

MTK Hankintojen jäsenedut

Maksutonta lakineuvontaa jäsenille
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Metsänomistajat Ii

Metsänomistaja 
Jari Nivala

Kerro itsestäsi omin sanoin?
-Olen lähtöisin Muoniosta ja 
suhteeni metsään syntyi jo lap-
suudessa. Yksi varhaisimpia lap-
suusmuistoja on, kun olin mukana 
metsänistutuksessa.

Tuolloin en vielä itse osallis-
tunut varsinaiseen työhön, mutta 
paikalla ollut helmipöllön pesä jäi 
lähtemättömästi mieleeni. Pöllö-
poikueen varttumista aikuisiksi oli 
hienoa seurata.

Sittemmin olen ollut harventa-
massa kyseistä taimikkoa ja nyt se 
alkaa olla jo oikeaa metsää. Niillä 
korkeuksilla metsän kasvatus on 
todella, todella pitkäjänteistä työtä.

Ammatti ja  
harrastukset?
-Työura IT-alalla erilaisissa tehtä-
vissä. Harrastuksina voisi sanoa, 
että viime vuodet kaikenlainen pi-
han rakentaminen ja pienimuotoi-
set metsänhoitotyöt. Jonkin verran 
myös metsästys.

Miten ja milloin  
kiinnostuit metsästä sekä 
metsänhoidosta?
-Isäni oli Metsähallituksella työn-
johtajana ja sain kulkea kaiken-
laisilla metsätyömailla mukana jo 
pienenä poikana. Näin, mitä met-
surin työ oli 60- ja 70- lukujen tait-
teessa ja monet kerrat sai tulilla 
makkaraa paistella. Ensimmäiset 
metsurien taukotuvat tulivat käyt-
töön ja hevoset oli juuri korvattu 
ajokoneilla. Niitä oli hienoa seurata 
ja mieleeni on jäänyt Ford County, 
Valmetin Jehu ja Lokkeri. Puutava-
ra-autojen kuljettajat usein pysäh-
tyivät meillä viedessään kuormaa 
tehtaalle tai Äkäsjoen rautatiease-
malle Kolariin. Olikin oma juttunsa 
käydä mukana laputtamassa puu-
tavaravaunuja. Kertoipa isäni lä-
hettäneensä aikanaan tukit myös 
Kihlangista Mustijärven hakkuulta 
Kemiyhtiölle Kekkoselle rakennet-
tua Porojärven kämppää varten. 
Siellähän Kekkonen myöhemmin 
kävi kuuluisilla hiihtoreissuillaan.

Myöhemmin olen ollut istut-
tamassa ja raivaamassa perheem-
me metsiä sekä olinpa paikallisen 
metsähoitoyhdistyksenkin töis-
sä yhtenä kesänä kylvämässä ja 
istuttamassa. Näin metsän koko 
kasvatus- ja hakkuuketjun ja sii-
nä varmaan syntyi kiinnostus met-
sään sekä ymmärrys sen kestävästä 
käytöstä. Metsä hakattiin, mutta 
myös uusi metsä istutettiin tilalle 
ja ne lapsuuden avohakkuuauke-
at ovat nyt pääsääntöisesti kome-
aa metsää.

Mitä metsä sinulle  
merkitsee?
-Ihmisellä on valta ja vastuu met-
sästä. Omasta metsästä otettiin ra-
kennus- ja polttopuuta. Joskus 
myös hankittiin lisäansiota esi-
merkiksi talon rakentamiseen. 
Mielestäni me suomalaiset olem-
me maailman mittakaavassa ai-
van kärjessä vastuullisessa metsän 
käytössä ja hoidossa. Tuntuu kovin 
vieraalta, että joku muu tulisi meil-
le sanomaan, miten meidän pitäisi 
metsiämme hoitaa. Varsinkin, kun 
ohjeet tuntuvat tulevan sieltä, mis-
sä oma suhde metsään on kovin 
kaukainen ja ehkä varsin ideologi-

nenkin.
Minulle metsä on merkittä-

vää henkistä ja myös taloudellis-
ta pääomaa. Pääosa metsistäni on 
perittyä ja hoidamme niitä siskoni 
kanssa yhtymänä. Olen hankkinut 
myös vähän omaa metsää ja mikä-
li metsien hintataso olisi hieman 
kohtuullisempi, voisin kuvitella 
hankkivani niitä lisääkin. Nyt teh-
täväni on käyttää metsää vastuulli-
sesti ja siirtää se hyvässä kunnossa 
aikanaan seuraavalle sukupolvelle. 

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi 
yritän aina ottaa huomioon myös 
luonnon ja esimerkiksi riistatiheik-
köjä pyrin tekemään aina kun sel-
laiselle näen tarvetta.

Millaisena näet  
metsänomistajien  
tulevaisuuden?
-Metsämme voi hyvin ja metsä-
teollisuus on osannut hyödyntää 
vihreän siirtymän hienosti. Myös 

metsäteollisuuden jatkuva inno-
vointi ja tuotekehitys sataa met-
sänkasvattajan pussiin. Siinä 
arvoketjussa metsiemme merkitys 
sen kun kasvaa, niin taloudellises-
ti, kuin osana yhteiskuntaamme ja 
sen hyvinvointia.

Metsänkasvattaja, kuten kaikki 
alkutuotanto kuitenkin saa mieles-
täni riittämättömän osuuden koko 
arvoketjusta. Siihen meidän tulee 
kiinnittää huomiotamme ja käyt-
tää kaikki tilaisuudet yhteisen neu-

votteluvoimamme kehittämiseksi 
metsänomistajina. Metsänomis-
tajat ovat kaikkineen hyvin haja-
nainen ja järjestäytymätön joukko. 
Joskus mietin, että pitäisikö meillä 
olla pörssin kaltainen väline puun 
ja metsiemme välittämiseen sekä 
oikean arvon määrittämiseksi.

Ilmastonmuutos koskee myös 
metsiä ja siksi kaikki järkevät 
toimet muutoksen hidastami-
seksi tulee toteuttaa. Erilaisista 
sertifioinneista pitäisi päästä yksi-
mielisyyteen ja meitä voisi palvel-
la parhaiten malli, jossa olisi vain 
yksi sertifiointijärjestelmä. Tarvit-
taessa siinä voisi olla erilaisia ta-
soja. Nykyinen kiistelty erilaisten 
toimijoiden erilaisiin näkemyksiin 
perustuva malli ei palvele kovin 
hyvin ketään osallisia.

Tieteeltä ja metsäntutkimukselta 
odotan lisätietoa. Jotenkin tuntuu 
vaikealta ymmärtää, että hiilinie-
lu on yhtäkkiä muuttunut päästön 
lähteeksi. Laskennan vertailuajan-
kohdat pitäisi avata avoimesti ja 
esittää erilaisten vertailuajankoh-
tien vaikutus lopputulokseen. 
Onko niin, että riippuen vertailui-
ajankohdasta tulos voi olla hiili-
nielu tai päästön lähde. Laskennan 
perusteet pitäisi selvittää niin, että 
mahdollinen laskenta-ajankohdan 
vääristävä vaikutus eliminoidaan 
pois. Sen jälkeen tulos olisi parem-
min hyväksyttävissä. Nyt se aihe-
uttaa eripuraa ja ainakin minulle 
on epäselvää, miten laskentatulos 
on niin radikaalisti vaihtunut. Vä-
hintäänkin tilastoharha pitäisi eli-
minoida pois.

Kaikenlainen mielenkiiinto met-
siämme kohtaan on kasvanut ko-
histen viime vuosina. Hienoa siinä 
on huolehtiminen yhteisestä tu-
levaisuudestamme, mutta joiden-
kin sidosryhmien valta yksityiseen 
omaisuuteen voi johtaa todella 
huonoon kehitykseen. Tästä esi-
merkkeinä joidenkin yhteismetsien 
mahdottomaksi käynyt normaali 
toiminta. Laajentuessaan kyseinen 
kehitys voi johtaa täysin toivottua 
päinvastaiseen kehitykseen ja en-
nakoiviin, joskus vähemmänkin 
vastuullisiin hakkuisiin.  

Vapaa sana esimerkiksi  
metsätaloudesta, Pohjois- 
Suomen investoinneista,  
metsänhoitoyhdistyksistä?
-On hienoa, että Pohjois-Suomeen 
on saatu investoitua uusia met-
säteollisuuden yksiköitä. Met-
sämarkkinat tietenkin seuraavat 
maailmanmarkkinoita, mutta meil-
le lähellä olevat tuotantolaitokset 
suovat mahdollisuuden saada va-
kaata tuottoa metsistämme.

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
tärkeitä toimijoita alallaan ja var-
sinkin uudelle tai kokematto-
malle metsänomistajalle ne ovat 
arvokas yhteistyökumppani sekä 
mahdollisuus saada tietoa ja neu-
voja. Itse käytän metsänhoitoyh-
distyksen korjuupalvelua, mutta 
teen myös suoraan kauppoja ja vä-
hän hankintahakkuitakin sopivis-
sa harvennuskohteissa. Kaikilla on 
paikkansa ja valinta riippuu koh-
teesta sekä omasta osaamisesta.

Petri Kuokkanen
MetsäSanoma
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Metsänomistajat Yli-Ii

Raimo Alaraasakka
Raimo Alaraasakka on jo eläkepäiviään 
viettävä metsänomistaja, joka nauttii 

metsässä liikkumisesta ylipäänsä, 
mutta ei hän kaihda hikisiä 

metsätöitäkään. Haastattelupaikaksi 
sovimme minkäs muunkaan kuin Raimon 

palstalla komeilevan laavun, jonka hän 
on itse pyöröhirsien sahauksesta lähtien 
tehnyt. Pienestä pakkasesta huolimatta 
on lämmittävän nuotion edessä muka-

va alkaa keskustelemaan niin menneistä 
kuin nykymaailman menosta.

Niko Aalto
MetsäSanoma

Raimolla on ollut monipuo-
linen työura ennen eläk-
keelle jääntiä. Pääasiassa 
työtkin ovat tavalla tai toi-
sella liittyneet metsään, tar-
kemmin puunjalostukseen. 
Työuran alkupuolella Rai-
mo työskenteli Kemiyhtiöl-
le putkimiehenä. Homma ei 
kuitenkaan tuntunut omal-
ta, joten töitä lähdettiin teke-
mään metsään kirvesmiehen 
työnimellä. Kirvesmiehen 
työstä seuraava askel oli al-
kaa yrittäjäksi, joka tarkoitti 
kenttäsahan ja höylän pyö-
rittämistä muutaman ka-
verin kanssa. Pääasiassa 
sahattava puutavara han-
kittiin valmiina tukkitavara-

na, mutta osa käytiin myös 
itse metsästä kaatamas-
sa. 80-luvun loppupuolel-
la aloitettu sahatoiminta tuli 
kannattamattomana pää-
tökseensä 90-luvun alus-
sa alkaneen laman vuoksi. 
Toimintaa yrityksellä ehti 
olla vain noin viiden vuo-
den ajan.

Puutavaran pyörittely jat-
kui vielä seuraavat 20 vuotta 
Pölkky Oy:n palkkalistoil-
la. Siellä Raimon työtehtä-
vänä oli toimia kyllästämön 
hoitajana. Kyllästämöllä työ-
vuodet tulivat täyteen ja an-
saittu eläke koitti vuonna 
2013. Nyt olisi aikaa keskit-
tyä omiin askareihin.

Metsänomistaja Raimos-
ta tuli jo 80-luvulla, kun 
hän peri isänsä osuuden su-

kunsa metsätilasta. Hieman 
myöhemmin hän osti tilas-
ta muidenkin osuudet itsel-
leen, jolloin metsän hoidosta 
tuli mutkattomampaa aino-
ana päätöksentekijänä. Met-
säomaisuutta on karttunut 
vielä 2000- luvulla kun Rai-
mo on ostanut perintötilansa 
naapuritiloja itselleen.

Metsänhoitotöitä Raimo 
tekee mielellään omatoimi-
sesti. Varsinkin raivaussa-
halla tehtävät perkaukset 
ja taimikonhoito ovat töi-
tä, jotka omistaja hoitaa 
omin käsin. Eläkkeelle siir-
ryttyään Raimo hommasi 
myös mönkijän peräkärryi-
neen juuri metsätöitä var-
ten. Näiden avulla puun 
ajaminenkin onnistuu oma-
toimisesti ja onpa tällekin 

syksyä parin hehtaarin nuo-
ren metsän hoitokohde teh-
ty energiapuurangaksi tien 
varteen. Varsinaiset aines-
puuharvennukset teetetään 
metsäkoneilla Metsänhoi-
toyhdistyksen korjuupalve-
luna tai jonkin muun puun 
ostajan kautta. Puukaupan 
ajankohdan määrää ensisi-
jaisesti metsänhoidon tarve.

Metsänomistajana Rai-
mo pitää tärkeänä metsän 
tuomaa taloudellista turvaa, 
mutta myös muut metsän 
arvot, kuten virkistyskäyt-
tö ovat tärkeässä roolissa. 
Nykyisin kuumana käyvä 
metsäkeskustelu saa myös 
Raimon huolestumaan tule-
vaisuuden metsien käytöstä. 
Onko EU;n metsäpolitiik-
ka rajoittamassa Suomessa 

yksityismetsienkin käyttöä 
liiaksi. Päätäntävalta metsä-
asioihin liittyen tulisi ehdot-
tomasti pitää kansallisena, 
onhan Suomi tähänkin men-
nessä hoitanut metsiensä 
käytön esimerkillisesti mui-
hin verraten.

Vapaa-aikaansa Raimo 
viettää talvella pilkkihaala-
reissa kaloja narraten. Kesä 
taas puolestaan käytännössä 
asutaan mökillä, jossa erinäi-

siä töitä riittää. Syksyn pou-
tasää on parasta aikaa tehdä 
metsänhoitotöitä. Niin kau-
an kuin kroppa antaa myö-
ten, on tarkoitus metsässä 
vuosittain touhuta. Mielessä 
on jo tulevaisuudessa hää-
möttävä metsäomaisuuden 
siirto jälkipolville, mutta en-
nen sitä on metsätöitä mie-
lessä vielä pitkä lista.
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Metsänomistajat Oulu-Kiiminki

Metsurista 
suntioksi

Metsäsanoma lehdessä on 
tarkoitus juurruttaa jutuissaan 

asiaa myös paikallisiin 
metsänomistajiin. Tätä varten on 

olemassa oma metsänomistaja osio, 
jossa haastatellaan paikallista 

metsänomistajaa ja pyritään näin 
haastattelun kautta saamaan jotain 

mieleen pantavaa metsäisistä
tapahtumista ja muistoista.

Timo Mikkola
MetsäSanoma 

Marraskuun lopulla mie-
tin Sepon kanssa, ketä 
tänä syksynä haastatel-
laan loppuvuoden lehteen. 
Hieman aikaisemmin sa-
maisena sumuisena aamu-
päivänä oli kiiminkiläinen 
Eero Pesonen piipahtanut 

mhy:n toimistolla ja kysel-
lyt tulevan talven hakkuu-
suunnitelmista.

- Haloo Seppo! Ei merta 
edemmäs kalaan! Soitappa 
Eero takaisin toimistolle 
ja haastellaan häntä tule-
vaan aviisiin. Ja niin teh-
tiin. Eero kipaisi takaisin 
toimistolle ja Seppo Tikka-
la kyseli kuulumisia.

Metsänomistaja, metsuri, maanviljelijä ja seurakunnan suntio

Pesonen Eero 
Seppo Tikkala
MetsäSanoma

Pieni tiivistelmä metsänomistaja Eero Pesosesta
Syntynyt Puolangalla 1953.
- Harrastuksena minulla on kalastus ja marjanpoiminta. Met-
sästys on jo jäänyt pois. 
Mökkeily Puolangalla on myös lähellä sydäntä, kertoo Eero

Milloin olet tullut metsänomistajaksi?
- Vaimoni kotipaikalla, Alakylässä tehtiin sukupolvenvaih-
dos vuonna 1987. Aluksi oli varhaisperunan viljelyä ja han-
kintapuiden hakkuuta. Kun minulla oli metsuri tausta, niin 
oli helppo tehdä metsätöitä. Metsähallituksen metsurina ehti 
vierähtää 10 vuotta Puolangalla.

Mitä metsäsi sinulle merkitsee?
- Metsä on luonnon antama lahja ihmiselle. Oli se oma tai toi-
sen siitä voi nauttia monin eri tavoin.

Minkälaisena näet metsätalouden tulevaisuuden?
– Metsätaloudella on hyvät näkymät edessä, uusia tehtaita ja 
sahoja tulee suomeen. 

Mitä metsänhoitoyhdistys sinulle merkitsee?
- Metsänhoitoyhdistys on paikallinen ja luotettava asiantun-
tija, jonka merkitys tulevaisuudessa korostuu. Metsänhoi-
toyhdistykselle omana itsenäisenä organisaationa on oma, 
pitkäkestoinen ja luotettava kumppani metsänomistajalle, 
päättää Pesonen. 

Metsänomistajan asialla – joka päivä!
Metsänhoitoyhdistys on olemassa 

metsänomistajaa varten. Laadukkaat 
metsäpalvelut, vahva edunvalvonta, 

osaavat toimihenkilöt, metsurit ja 
urakoitsijat takaavat sen, että 

metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajan paras kumppani 

metsäasioissa – nyt ja tulevaisuudessa.

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

Metsänhoitoyhdistys laa-
tii metsänomistajan ja met-
sän tarpeet huomioivan 
puun myyntisuunnitelman, 
jossa selvitetään hakkuu-
kohteet hakkuutavoittain, 
puutavaran määrä ja arvio 
puuerän hinnasta. Yhdistys 
huolehtii myös uudistamis-
suunnitelman laadinnasta, 

mahdollisen valtion rahoi-
tustuen hakemisesta, met-
sänkäyttöilmoituksesta sekä 
muista asiakirjoista.

Valtakirjalla metsän-
omistaja voi valtuuttaa 
metsänhoitoyhdistyksen 
huolehtimaan myytävän 
puuerän markkinoinnista, 
tarjousten laskennasta ja ver-
tailusta sekä puun korjuun, 
runkojen katkonnan ja puu-
tavaran mittauksen valvon-
nasta. Myös puunkorjuun 
toimeksiantona kertyvät 
puuerät  markkinoidaan 
valtakirjoin eri käyttöpis-
teisiin markkinahinnat ja 
ehdot huomioonottaen. Met-
sänhoitoyhdistys varmis-
taa näillä toimenpiteillä, että 
metsänomistajan oikeustur-

va ja edut tulevat kaikilta 
osin turvattua.

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

Metsänhoidon  
ammattilainen
Hyvin hoidettu metsä tuot-
taa arvokkaan sadon. 
Metsän uudistamiseen liit-
tyvillä töillä varmistuu 
metsäomaisuuden arvon 
säilyminen. Metsänhoitoyh-
distys toimittaa metsän-
omistajille metsänviljelyssä 
tarvittavat taimet, siemenet 
ja työvälineet sekä opastaa 
ja avustaa itse viljelytyössä. 
Viljelyä edeltävään maan-
muokkaukseen ja itse met-
sänviljelyyn yhdistyksen 

palveluksessa on osaava ja 
ammattitaitoinen urakoitsi-
ja- ja metsurikunta, jonka jäl-
keen voi luottaa. 

Taimikoiden ja nuorten 
metsien oikea-aikainen hoi-
to varmistaa metsän kehi-
tyksen ja tulevan metsätilin. 
Metsänhoitoyhdistys hakee 
metsänomistajan puolesta 
saatavissa olevat rahoitus-
tuet, opastaa omatoimisen 
työn tekemisessä ja järjestää 
tarvittaessa yrittäjämetsurei-
ta tai sopivia koneita hoito-
työn toteuttamiseen. 

Energiapuun korjuu ja 
käyttö on nopeasti lisäänty-
mässä. Metsänhoitoyhdis-
tys auttaa metsänomistajaa 
kaikissa energiapuuhun liit-
tyvissä asioissa. Metsänhoi-
dossa ja hakkuissa kertyvä 
energiapuu voidaan kerätä 
talteen joko metsänomistajan 
omana työnä tai tarvittaessa 
markkinatilanteen mukaan 
metsänhoitoyhdistyksen toi-
mesta. Energiapuun kaup-
patilanteesta eri ostajien 
kesken tiedotamme niin hin-
ta kuin ostohalukkuudesta 
energiapuukauppaan. 

Metsänlannoitus on yli-
voimaisesti tuottoisin met-

sänhoidon työmuoto, jonka 
avulla saadaan  kohteesta 
riippuen 15-20 prosentin 
tuotto lannoitukseen si-
joitetulle rahalle. Parhaita 
lannoituskohteita ovat havu-
puuvaltaiset kangasmetsät. 
Suometsien ravinnetalou-
den hoitoon metsänhoitoyh-
distyksellä on erinomainen 
asiantuntemus, joka perus-
tuu tiiviiseen yhteistyöhön 
Metsäntutkimuslaitoksen 
kanssa. 

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

Erityisosaamista  
verotuksesta  
kiinteistökauppaan
Metsänhoitoyhdistys avus-
taa alueensa metsänomistajia 

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

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

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

Turvallinen kumppani  
ei jätä yksin  

vaikeissakaan  
tilanteissa.
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MetsäSanoma uutiset

Heikkinen siirrettiin eläkkeelle
Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun toiminnanjohtaja 
Juhani Heikkinen on siirtynyt viettämään eläkepäiviä. 

Juhanin läksiäisiä vietettiin Ylikiimingissä marraskuun 10. päivä. 
Päivällä Metsätalolla kävi runsain joukoin kakkukahvilla 

Juhanin pitkäaikaisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. 
Iltatilaisuus pidettiin Horsman majalla, jonne Mhy:n hallitus ja 

me työkaverit kokoonnuimme illan viettoon. 
Vietimme mukavan illan ruokailun merkeissä, vanhoja 

muistellen ja uusia tuulia ihmetellen. Tilaisuudessa Juhanille 
luovutettiin myös MTK:n kultainen ansiomerkki.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Varmaan valtaosa lehtem-
me lukijoista tuntevat Juha-
nin eli Heikkis-Jussin, kuten 
täällä Ylikiimingissä on ta-
pana häntä kutsua. Työuraa 
on Juhanille kertynyt yli 40 
vuotta, joten moni metsän-
omistaja on ehtinyt hänen 
kanssaan asioida.

Työuransa Juhani aloit-
ti metsätyönjohtajana 
Ylikiimingin Metsänhoi-
toyhdistyksessä vuonna 
1980. Pitkäaikaisen toimin-
nanjohtaja Jaakko Kurttilan 
siirryttyä eläkkeelle vuonna 
1991 Juhani hyppäsi toimin-
nanjohtajan saappaisiin.

Raimo Jokikokko aisa-
parinaan miehet ryhtyi-
vät jatkamaan Ylikiimingin 
metsänhoitoyhdistyksen 
toimintaa, monipuolistaen 
samalla metsänomistajien 
palveluvalikoimaa. Noihin 

aikoihin Metsänhoitoyhdis-
tyksissä ryhdyttiin virittele-
mään mm. korjuupalvelua, 
mikä mullisti toiminnan ai-
van uusiin mittasuhteisiin. 
Myöhemmin metsänhoi-
toyhdistyksien palvelui-
hin tulivat mukaan myös 
kiinteistövälitys ja muut 
LKV- palvelut, joihin Juha-
ni rohkeasti erikoistui ja oli 
edelläkävijä tälläkin saralla. 

Ylikiimingin, Muhoksen 
ja Oulun Seudun yhdistäes-
sä voimansa vuonna 2018, 
jatkoi Heikkinen toiminnan-
johtajana aina eläköitymi-
seen saakka. 

Kuten monesti olemme 
miettineet, on Juhanin 42 
vuotta kestäneellä työural-
la ehtinyt kyllä olla monen-
laista aikakautta. Harppaus 
1980-luvun metsäaurauksis-
ta 2000-luvun automatisoi-
tumiseen on olut valtavan 
pitkä. Mutta perusasiat met-
sissä ja metsänhoitoyhdis-

tyksissä ovat kunnossa ja 
toiminta jatkuu. Töitä met-
sänomistajien parissa tul-
laan tekemään jatkossakin ja 
metsänomistajien edunval-
vonnan tarve ei tule vähene-
mään.

Uskon että aktiivise-
na miehenä tunnetun Heik-
kisen aika ei varmaan tule 
käymään pitkäksi eläkkeel-
läkään. Nythän on aikaa 
vaikka metsästellä, kalastel-
la ja hiihdellä tuntureissa. Ja 
ainahan sitä löytyy vaikka 
metsäsuunnittelua ja risus-
avottaa jos tekeminen mei-
naa loppua.

MetsäSanoma  
toivottaa Juhanille 

oikein leppoisia  
eläkepäiviä!

Antti Härkönen toivotti Juhanille leppoisia eläkepäiviä.

Horsmassa muisteltiin ja ihmeteltiin uusia tuulia.
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Metsätien perusparannus
Metsäautotiet ovat ympärivuotisen puuhuollon toimivuuden 

ehto. Metsäkuljetusmatka ja korjuukelpoisuus ovat tärkeimpiä 
leimikon puun hinnoittelutekijöitä.

Hannu Kajula

MetsäSanoma

Kesäleimikko on puun os-
tajalle huomattavasti enem-
män kiinnostusta herättävä 
kuin talvileimikko. Metsän-
hoitotöiden tekeminen hel-
pottuu, kun kohteelle pääsee 
kesäkelpoista hyväkuntoista 
metsätietä pitkin. Metsätiet 
tukevat myös muuta elinkei-
notoimintaa ja metsien vir-
kistyskäyttöä. Hyvän tien 
varrella olevan metsäpals-
tan ja lomakiinteistön arvo-
kin on korkeampi.

Merkkeinä perusparan-
nuksen tarpeesta ovat muun 
muassa tiehen syntyneet 
urat, tien ”rännimäisyys”, 
esiin nousseet maakivet, 
sivu- ja laskuojien toimi-
mattomuus, tukossa olevat 
tierummut sekä vaikea keli-
rikko keväisin ja syksyisin. 
Usein päällysrakenteet ovat 
kadonneet eikä kunnossapi-
tolanausta pysty tekemään. 

Hanke alkaa tiekun-
nan kokouksella, jossa pää-
tetään perusparannuksen 
aloittamisesta ja valitaan 
hankkeen suunnittelija, val-
voja ja toteuttaja. Myös ra-
hoituksen hakeminen tulee 

Perusparannuksen kustannukset esimerkki:
Tien pituus 5200 metriä
Puuston poisto puupalkalla 0 €
Vesakon murskaus 1550 €
Runkotyöt 13000 €
Rummut asennettuna 12 kpl 2925 €
Suodatinkankaat 600 m 1770 €
Murskeet 42000 €
Suunnittelu ja valvonta   7500 €
Kustannukset yhteensä   68745 €
Tuki 50 %   -34372,50 €
Tieosakkaat 34372,50 €

päättää kokouksessa. Vaih-
toehtoina rahoitukselle ovat 
Metsäkeskukselta haetta-
va KEMERA- rahoitus ja 
ELY- keskukselta haettava 
tuki yksityisteiden kunnos-
tuksiin. Molemmissa rahoi-
tusmuodoissa tuki on 50 % 
todellisiin toteutuneisiin 
kustannuksiin. Päätökset pe-
rusparannuksesta tehdään 
tiekunnan kokouksessa tie-
osuuksien mukaisena mää-
räenemmistöpäätöksenä. 
Täyttä yksimielisyyttä ei siis 
vaadita.

Tien perusparantamisen 
toteutus alkaa reunapuuston 
ja vesakon poistolla tiealu-
eelta. Tiealueeseen kuuluvat 
olemassa olevat liitännäis-
alueet; liittymät, kohtaamis-
paikat ja kääntöpaikat. Myös 
kunnostettavien laskuojien 
varret tulee saada puustova-
paiksi. 

Seuraavaksi tien run-
ko muotoillaan sivuille päin 
kaltevaksi ja raviojat luiska-
taan tai tarvittaessa kaive-
taan uudelleen auki. Samalla 
vaihdetaan rikkoontuneet 
rummut ja muotoillaan lii-
tännäisalueet. 

Lopuksi tielle levite-
tään 10-30 sentin paksuinen 
murskekerros päällysraken-

nesuunnitelman mukaan. 
Joskus 20-30 senttiä pak-
sun murskekerroksen alle 
tarvitaan suodatinkan-
gas estämään pohjamaan ja 
murskekerrosten sekoittu-
misen. Harvemmin tarvitaan 
geoverkkoa tai suodatinkan-
kaan ja geoverkon yhdistel-
mää. Kantavuusmittaus ja 
käyttäjien kokemukset suun-
nittelun tukena ovat parhaat 
keinot päällysrakenteiden 
kohdistamiseen oikeisiin 
paikkoihin.

Laadukkaasti peruspa-
rannettu metsätie on helppo 
kunnossapitää ja se palvelee 
käyttäjiään kymmeniä vuo-
sia ennen seuraavaa perus-
parannusta!

Hankkeen toteuttaja huo-
lehtii tukien hakemisesta, 
joten se ei jää tiekunnan tai 
metsänomistajan huoleksi. 
Jokaiselle metsänomistajal-
le lähetetään työn edetessä 
hänen osuuttaan vastaavat 
laskut, jotka voi vähentää 
metsäverotuksessa hank-
keen päättämisen jälkeen 
15 % vuosipoistoin niin pit-
kään, että poisto on koko-
naan tehty. Arvonlisäverot 
sitten tietenkin arvonlisäve-
rotuksen mukaisesti!

Runkotyöt tehtynä.

Perusparannus valmiina.

Perusparannusta vaille.
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Metsäteille jatkossa  
vaellusesteettömät tierummut

Tierumpujen esteellisyys on 
ympäristöongelma silloin, jos se estää 

mm. kalojen vaelluksen lisääntymis- tai 
syönnösalueille tai pohjaeläinten kulun.  
Noin kolmannes tierummuista on osit-
tainen tai täydellinen este vaellukselle 

eri puolilla Suomea tehtyjen   selvitysten 
perusteella.  Suomen metsäkeskuksessa 

Pohjois-Pohjanmaalla on menossa 
Rumpuesteet pois -hanke, jossa 

välitetään tietoa esteellisen rummun 
inventoinnista ja korjaamisesta. 

Esteettömiä rumpuja vaa-
tii metsätalouden rahoi-
tuslakikemeran korvaava 
metka-laki, joka tullee voi-
maan vuoden 2024 alus-
sa.  Myös ensi vuoden alusta 
uusiutuva PEFC-metsäser-
tifiointi edellyttää, että pe-
rusparannettavien ja uusien 
metsäteiden rummut tulee 
tehdä siten, että vesieliöiden 
kulku on mahdollista. ELY-
keskusten yksityistieavus-
tuksen saaminen edellyttää 
myös esteettömiä rumpuja. 

Metsä- ja peltoteiden ra-
kentajille ja kunnostajille  
tarvitaan tietoa esteellisistä 
rummuista ja niiden korjaa-
mistavoista sekä uusien ve-
sistörumpujen asentamisesta. 
Tien perusparannuksen yh-

teydessä vesistörummun es-
teellisyys on helpoin korjata.

Rumpuesteet pois -hank-
keessa on välitetty tietoa 
monin keinoin vaellusestei-
den inventoinnista ja korjaa-
misesta.  Syyskuussa 2022 
valmistui mm. video vael-
lusesteinventoinnin tekemi-
sestä. 

Syitä rumpujen  
esteellisyyteen
Suurin osa vaellusesteis-
tä on tierumpuja, jotka on 
asennettu liian korkealle tai 
rummun alapuolinen pu-
rouoma on syöpynyt. Täl-
löin rummun alapäähän voi 
muodostua putous, joka es-
tää vesieliöiden nousun. Yli 

Suometsien kunnostusojitus
Kunnostusojitusten määrä on ollut 

tasaisessa laskussa viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Vuosittainen 
kunnostusojitusala on viime vuosina 
ollut noin 40 000 hehtaaria, mutta ala 

tulee väistämättä supistumaan entises-
tään nykyisen suometsän hoidon 
kemera- tuen muutoksien myötä.

Niko aalto
MetsäSanoma

Suomessa suometsien oji-
tusta on toteutettu koneel-
lisesti jo vuosikymmenten 
ajan, aina 50-luvulta saak-
ka. Uudisojitukseen oli 
tarjolla valtion tukea 
90-luvulle saakka, mutta 
tuen loputtua ei varsinai-
sia soiden uudisojituksia 
ole tehty. Vielä tänäkin 

10 cm:n pudotus rummusta 
vesipintaan estää useimpien 
kalalajien nousun. Rummun 
alapuolinen putous uoman 
pohjaan ei saa olla suuri.  Jo 
muutaman cm:n  pudotus 
estää mm. simpukoiden liik-
kumisen.

Muita esteellisyyden syi-
tä ovat voimakas virtausno-
peus (yli 40 cm/s) rummun 
sisällä. Kun virtausnopeus 
on yli 20 cm/s, se voi estää 
pohjaeläinten liikkumisen 
rummussa. Rumpuraken-
teen pohjan  sileys, veden 
mataluus (alle 20 cm) rum-
mussa, lähestymisalueen 

tukkoisuus sekä rakenteen 
suulla olevat kivi- ja karike-
padot lisäävät esteellisyyttä.

Rummun aiheuttama 
nousuesteen poisto vaatii 
usein useamman kivikyn-
nyksen tekemisen, jotta ve-
sieliöille saadaan esteetön 
nousuväylä lähestymisalu-
een sekä rummun läpi. Vaih-
toehtona on myös rummun 
uusiminen ja sen asettami-
nen oikeaan korkeuteen.  

Rumpuesteet pois  
-hanke välittää tietoa 
Metsäkeskuksen Rumpues-

Pudotus rummusta vesipintaan ja uoman pohjaan, 
kova virtausnopeus ja veden vähyys rummussa sekä 
rumpurakenteen pohjan paljaus aiheuttavat yhdessä 
täydellisen vaellusesteen ylävirtaan.  Kuva Pentti Olli. 

Kuvapiirros: Seppo Leinonen.

teet pois -hanke järjestää we-
binaareja, infotilaisuuksia ja 
maastopäiviä vaellusestein-
ventoinnista ja rumpujen 
korjauksesta sekä tiedotus-
ta rumpujen esteellisyyden 
inventointiin ja korjaukseen 
metsä- ja peltoteiden raken-
tajille sekä tiehoitokuntien 
jäsenille. 

Hankkeen verkkosivul-
ta   löytyy mm. vaelluses-
teinventointilomake ja sen 
täyttöohje, video vaelluses-

teinventoinnista, Esteellisten 
rumpujen asennusoppai-
ta sekä  webinaari aiheesta.  
https://www.metsakeskus.
fi/fi/hankkeet/rumpues-
teet-pois

Lisätiedot:
Irmeli Ruokanen
Projektipäällikkö, Rum-
puesteet pois -hanke
Suomen metsäkeskus
0400 286 030

päivänä kunnostusojituk-
seen eli vanhojen ojien per-
kaamiseen, täydennysojien 
kaivuuseen, piennartien te-
koon ja ojastoihin liittyvien 
vesistönsuojelurakenteiden 
tekemiseen on tarjolla val-
tion myöntämää kemera- 
tukea, joka on 60 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Tukea suometsän 
hoitoon nykymuodossaan 
voi hakea vielä 1.10.2023 

saakka. Toteutusaikaa näillä 
töillä on enintään 31.3.2026 
saakka. 

Taloudelliselta kannal-
ta soiden ojitus on ollut jät-
tipotti. Soilla kasvaa arvion 
mukaan noin 11 miljardin 
euron arvosta puuta, joka 
vastaa neljännestä koko Suo-
men puuvaroista. Suomet-
sien ojituksia on kuitenkin 
moitittu niiden aiheuttamas-
ta vesistökuormituksesta. 
Kuormitusta pyritään eh-
käisemään erilaisilla vesien-
suojelu ratkaisuilla kuten: 
laskeutus-altailla, pintava-
lutuskentillä, kaivukatkoil-
la, virtaamansäätöpadoilla 
yms. 

Kunnostusojituksilla py-
ritään ylläpitämään uudiso-
jituksen tuoma puuston 
lisäkasvu. Ojasto vaatii kun-
nostamisen yleensä 20 – 30 

vuoden välein toimiakseen 
tarkoituksenmukaisesti. 
Metsä, jossa on kasvatuskel-
poinen puusto, mutta ojat 
ovat alkaneet tukkeutua ja 
puuston kasvu hiipumaan, 
olisi syytä miettiä kunnos-
tusojitusta. Ojituksen tuo-
ma lisäkasvu voi olla useita 
kuutiometrejä hehtaaril-
la vuodessa seuraavan pa-
rinkymmenen vuoden ajan. 
Metsänhoitoyhdistykset hoi-
tavat ojitushankkeen alusta 
loppuun, suunnittelusta ai-
na toteutukseen saakka. Mi-
käli kunnostusojituskohteita 
löytyy omasta metsästä, al-
kaa olla viimeiset hetket lait-
taa ojat kuntoon valtion 
avustamana.

Suometsän hoi-
don tuki tullaan 
korvaamaan suometsän hoi-
tosuunnitelman tuella sekä 

suometsän vesiensuojelutoi-
menpiteiden ja piennartei-
den tekemisen tuella. Tukea 
ei jatkossa myönnetä oji-
en kaivuuseen. Suometsien 
kasvun ylläpitämiseksi oji-
tuksen vaihtoehtona voi toi-
mia ainakin osalla kohteista 
tuhkalannoitus. Metsätalou-
dellisesti merkityksettömiä, 

jo aiemmin ojitettuja soi-
ta on pyritty jonkin verran 
ennallistamaan. Nyt uudet 
tavoitteet ennallistamisen 
suhteen uhkaavat jo met-
sätalouden piirissä olevien 
suometsien käyttöä. Näh-
täväksi jää suometsien tu-
levaisuus.
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SPV 

Sisarusten välinen kauppa ja 
luovutusvoittoverotus

Eeva Mustanoja

MetsäSanoma

Tähän SPV-juttuun vali-
koitui esimerkiksi hyvin 
tyypillinen tilanne: met-
sänomistajana on kuolinpe-
sä ja siinä useampi sisarus 
osakkaana. Metsätaloutta 
on harjoitettu ja kiinteistö 
ollut omistuksessa (oma-
na tai perinnönjättäjällä) yli 
10-vuotta. Yksi vaihtoehto 
jatkaa eteenpäin olisi seu-
raavanlainen: suoritetaan 
perinnönjako (tai ositus ja 
perinnönjako riippuen ti-
lanteesta), jonka jälkeen jo-
kainen osakas omistaa yhtä 
suuren osuuden metsätilas-
ta. Tämän jälkeen voidaan 
alkaa hieromaan osakkai-
den välillä kauppoja. Täs-
sä auttaa, jos tilasta on 
tehty ajantasainen tila-ar-

vio. Omistajaksi voi jäädä 
esimerkiksi yksi metsän-
omistamisesta kiinnostunut 
tai useampi osakas. Luo-
pujien kanssa neuvotellaan 
kauppasumma ja esimer-
kiksi yksi voi ostaa kaikkien 
muiden osuudet itselleen 
ja jatkaa omistaen sen jäl-
keen yksin koko kiinteistön 
tai hän voi ostaa vain osan 
muiden osuuksista, jonka 
jälkeen hän jää omistajaksi 
isommalla osuudella muo-
dostuneeseen metsäyhty-
mään.

Ja nyt se koko jutun tär-
kein vinkki: luopujan tai 
luopujien kannattaa huo-
mioida se, että koska ky-
seessä on sisarusten välinen 
kauppa, on se myyjälle luo-
vutusvoittoverovapaa. On 
siis kannattavampaa myy-
dä omalle sisarukselle tila 
100.000 eurolla, kuin ul-

kopuoliselle vähän kal-
liimmalla. Alla on hyvin 
pelkistetty esimerkkilaskel-
ma, jossa on käytetty 40 %:n 
hankintameno-olettamaa, 
jolloin luovutusvoittoveroa 
maksetaan 60 %:sta kaup-
pahinnasta. Myyjä maksaa 
luovutusvoittoveroa noin 

19.000 euroa (summaan 
vaikuttaa muutkin myy-
jän pääomatulot). Mutta jos 
myyt sisarukselle, vero on 
0 euroa. Luovutusvoittove-
roilmoitus on silti jätettä-
vä. Eli sisarukselle myynti 
kohtuulliseen hintaan kan-
nattaa.

Luopujan tai luopujien 
kannattaa huomioida se, 

että koska kyseessä on sisarusten 
välinen kauppa, on se myyjälle 

luovutusvoittoverovapaa. 

”
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Luopujan tai luopujien 
kannattaa huomioida se, 

että koska kyseessä on sisarusten 
välinen kauppa, on se myyjälle 

luovutusvoittoverovapaa. 

Vieraskirjoittaja

Kolummi

Metsät kasvaa vai kasvaako?
Tapio Kylmänen
MetsäSanoma     

Tilastokeskuksen mukaan 
koko maankäyttösekto-
rista tuli viime vuonna 
ensimmäisen kerran pääs-
tölähde. Metsät ovat tilas-
tossa edelleen hiilinielu, 
mutta niiden hiilensidon-
ta laski runsaasti. Aiem-
min metsien hiilensidonta 
on kompensoinut muiden 
maankäyttösektorin luok-
kien päästöjä niin, että sek-
torin kokonaispäästöt ovat 
olleet miinusmerkkiset. 
Maankäyttösektori tar-
koittaa yhteenlaskettuna 
maa- ja metsätalousalueita 
Suomessa. Mikäli maan-
käyttösektorin päästöjä ei 
saada vähennettyä ja met-

Luonnonvarakeskus raportoi syksyllä 2021 puuston vuotuisen 
kasvun arvion pienentyneen aiemmasta 107,8 miljoonasta  

kuutiometristä 103,4 miljoonaan kuutiometriin ja tänä keväänä 
edelleen 103,2 miljoonaan kuutiometriin. Kasvun alentumista 

on ollut männyllä ja lehtipuilla, kuusen kasvu oli sen sijaan  
lisääntynyt.  Kasvu on kuitenkin vielä suurempaa kuin  
poistuma, joten metsät toimivat edelleen hiilinieluina.

Omaisuudensuojaa koetellaan
Omaisuudensuoja on a j o  

ylisukupolviselle metsänomistamiselle ja 
metsien hyvälle hoidolle.  

Sen puolustaminen on metsänomistajien 
etujärjestön keskeisin tehtävä.  

Tätä perustuslain turvaamaa oikeutta  
koetellaan nyt sekä EU:ssa että  

kotimaisissa lainsäädäntöhankkeissa.

EU:ssa on menossa lähes 
kymmenkunta lainsäädän-
töhanketta, joilla voi toteu-
tuessaan olla vaikutusta 
metsänomistajan omai-
suudensuojaan. Nykyisen 
komission ohjelma on met-
sänomistajille myrkyllinen. 
Sen kärki on vihreässä siir-
tymässä ja ilmastomuutok-
sen hillinnässä. Tärkeissä 
asioissa sinänsä, mutta tu-
lokulma asiaan on pahas-
ti pielessä. Sylttytehdas on 
siinä, että komission hollan-
tilainen demaripuheenjohta-
ja sai painavimman salkun, 
jossa juuri ilmastonmuu-
tos ja vihreä siirtymä ovat 
keskiössä. Hänen kabinet-
tipäällikkönään toimii enti-
nen hollannin Greenpeacen 
kampanjapäällikkö. EU jä-
senmaat ja muut komisaarit 
ovat antaneet Timmerman-
sille kohtuuttoman paljon 
valtaa. Meille ongelmallista 
on myös se, että suomalais-
komissaari Jutta Urpilaiselle 

sai komission työnjaossa ul-
koasiain Afrikka salkun. Li-
säksi Suomen hallituksen 
vaikuttamista on heiken-
tänyt ympäristöministerin 
muuta hallitusta ymmärtä-
väisempi kanta komission 
esityksille. Peliä ei onnek-
si ole vielä menetetty yhdes-
säkään EU:n lakihankkeessa. 
Näyttää siltä, että työmme 
asetusesityksen vaarojen 
avaamisessa on herättänyt 
suomalaiset ja lähes koko 
eduskunnan. Suomen kan-
nat lakiesityksiin päätetään 
eduskunnassa. Eduskun-
ta on saatu nyt hereille. Sii-
tä kiitokset sekä hallituksen 
vastuullisille voimille että 
oppositiolle. EU:ssa lopulli-
nen päätöksenteko tehdään 
jäsenmaiden, parlamentin 
ja komission yhteispäätös-
menettelynä. Vaikuttamis-
työtä pitää tehdä entistäkin 
tarmokkaammin ja työsar-
kaa riittää erityisesti suomet-
siin ja turvepeltoihin liittyen. 

Kyse on toimivallan sijasta 
ennen kaikkea omaisuuden-
suojasta. 

Kotimaassa omaisuu-
densuojaa kolisuttelee pa-
himmin hallituksen esitys 
luonnonsuojelulaiksi. Sitä ei 
saa päästää esitetyssä muo-
dossa eduskunnasta läpi. 
Nyt on samanlaisen ryhti-
liikkeen paikka kuin EU:n 
ennallistamisasetuksen kä-
sittelyssä näyttäisi olevan. 
Lakiesitys olisi tuomassa 
luontotyyppi- ja lajisuoje-
lua koskevat uudet pykälät 
luonnonsuojelulakiin. Näillä 
uusilla pykälillä eduskunta 
antaisi tuleville hallituksil-
le oikeuden lisätä asetuksilla 
luontotyyppejä ja suojeltavia 
lajeja, jotka pitäisi huomioida 
metsien käytössä. Nämä ase-
tuksella säädettävät kohteet 
olivat ns. oikeusvaikutukset-
tomia, mikä tarkoittaisi, että 
niistä ei tehtäisi rajauspää-
töksiä eikä niistä maksettai-
si korvauksia. Pelkäämme, 
että metsänomistajalle niistä 
koituisi kohtuuttomia tilan-
teita sekä viranomaistoimin-
tojen, kuten kaavoituksen 
kautta, mutta ennen kaikkea 
markkinoiden kautta, jos-
sa ympäristöjärjestöjen pai-
nostus voisi johtaa laajoihin 
korvauksettomiin alueisiin, 
josta ei ostettaisi puuta. Täs-
tähän on jo valitettavaa näyt-
töä FSC kontrolloidun puun 
osalta. 

Kolmas epäkohta on lu-
nastuskorvauksissa, jotka 
jäävät tältäkin eduskunnalta 
uudistamatta. Epäoikeuden-
mukaisuus joka sähkön-
siirtolinjoista ja niiden 
kelvottomista lunastuskor-
vauksista aiheutuu uhkaa 
sinänsä tarpeellisen vihreän 
siirtymän hyväksyttävyyttä 
ja katkeroittaa ihmistä. Hal-
litus on kiirehtimässä lupa-
prosessien nopeuttamista 
vihreän energiasiirtymän 
vauhdittamiseksi. Haluan 
antaa vahvan viestin vaaleja 
odotteleville eduskuntaryh-
mille. Ottakaa nyt tosissan-
ne se, että lunastustilanteissa 
maapohjalle määritettäisiin 
jatkossa vähimmäiskorva-
ustasoksi edes se mitä ve-
rottaja laskee tuottokyvyksi. 
Kantaverkkoa ollaan vahvis-
tamassa seuraavan 10 vuo-
den aikana 5200 kilometrillä. 
Vihreän siirtymä pitää tehdä 
mutta sitä ei lainsäätäjän saa 
sallia barbaarisilla korvauk-
silla. Tuulipuistojen siirto-
linjojen osalta nostamamme 
paine ja MTK:n tuulivoi-
maopas ovat vieneet asioi-
ta parempaan suuntaan. Osa 
tuulivoimatoimijoista on al-
kanut vapaaehtoisesti mak-
samaan siirtolinja-alueille 
vastaavan tasoista korva-
usta kuin itse puiston alu-
eella maksetaan ja jokunen 
kuntakin on edellyttänyt 
siirtolinjojen sisällyttämis-

tä hankkeen kaavoitukseen 
ja edellyttänyt siirtolinjoil-
le kaava-alueilla käytettä-
vää neliöpohjaista korvausta 
maapohjasta. Metsänomista-
jan ei kannata allekirjoittaa 
yhtään sopimusta ottamat-
ta ensi yhteyttä omaan met-
sänhoitoyhdistykseen. Sieltä 

löytyy apu polulle, joka aut-
taa asiallisiin sopimusehtoi-
hin.

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan 
pj
MTK r.y.

sien kasvu laskee entisestään 
voi asialla olla suuretkin vai-
kutukset Suomelle. 

Syitä Luke ei vielä täl-
le kasvunalenemiselle 
osaa tarkalleen sanoa, syi-
tä voi olla monenlaisia. Yh-
tenä vaihtoehtona esitetty 
metsien käsittelyistä joh-
tunutta kehitysluokkaja-
kauman muutosta, koska 
tietyssä ikävaiheessa oleva 
puusto kasvaa kaikista par-
haiten ja ilmeisesti metsiä 
siirtynyt sellaiseen ikähaa-
rukkaan missä kasvu ei ole 
enää parasta. Syynä voivat 
olla osaltaan myös lumi- ja 
tuulituhot, joita on jouduttu 
joko uudistamis- tai harven-
nushakkuilla korjaamaan. 
Voihan kyse olla jonkinastei-
sesta tilastoharhastakin.

Onko käynyt niin, että 

harvennukset tehdään voi-
makkaammin ja tavalla 
missä poistetaan myös par-
haimpia puita. Onkohan 
uudistamisajankohta aikais-
tunut, eli hakataanko met-
sät entistä nuorempina. 
Onko aihetta huoleen, onko 
tapahtunut muutos siihen 
suuntaan, että hakkuuta-
vat ovat muuttumassa sel-
laisiksi missä kasvu kärsii.  
Esimerkiksi se, että siirryt-
täisiin yleisesti jatkuvapeit-
teiseen metsänkasvatukseen 
avohakkuun ja metsänvil-
jelyn sijasta, ei ehkä kuiten-
kaan olisikaan hiilinielun 
kasvattamisen näkökohdas-
ta paras mahdollinen rat-
kaisu. Siinä harvempien 
kasvatusmallien mukaan 
kasvatettavan puuston mää-
rä on pienempi ja sitä tehden 

kokonaiskasvu heikompi. 
Taimettuminen niissä on 
yleensä epätasaisempaa ja 
kuusi valtautuu turhan ka-
ruille kasvupaikoille, jalos-
tetun viljelyaineiston hyöty 
jää myöskin samatta. Totta 
kai jatkuvapeitteinen met-
sänkasvatus voi olla myös 
käyttökelpoinen ja varsin 
kustannustehokas metsän-
käsittelytapa, kunhan kohde 
on siihen oikeasti soveltuva 
ja järkevä.

Uudet puunkäyt-
töön kohdistuvat inves-
toinnit Pohjois-Suomessa 
lisäävät puunkäyttöä huo-
mattavasti. Investoinneilla 
on suuri alueellinen työlli-
syysvaikutus ja toivottavas-
ti, kilpailun lisääntyessä, 
vaikutus näkyy viimeinkin 
myös metsänomistajien ti-

lipussissa. On entistä tär-
keämpää pitää huolta, että 
metsissä kasvu säilyy. Tä-
hän pääsemme parhaiten 
hoitamalla metsiämme, hak-
kaamalla ja uudistamalla 
niitä oikea-aikaisesti ja par-
haalla mahdollisella tavalla. 
Metsänomistajat päättävät, 
onneksi vielä, itse metsien 
käsittelystä omien tavoittei-
densa mukaisesti. 

Kansallisella ja EU-ta-
solla käytävä ilmasto-
keskustelu on osaltaan 
horjuttamassa metsän-
omistajien uskoa metsä-
talouden merkitykseen ja 
tulevaisuuteen. Sitä ei nyt 
tarvittaisi, vaan lujaa us-
koa metsätalouden kan-
nattavuuteen ja siihen että 
kyllä metsä kasvaa ja sitä 
kannattaa kasvattaa. 
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NHL St Louis Bluesin paitaa kantava kiiminkiläinen kummiurheilija Niko Mikkola luutii 
edelleen viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa jälleen lehtemme sivuille. Etsi ja kirjaa miltä 
sivuilta kiekot löytyy.

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi:  _______________________________________________________________

MHY: _______________________________________________________________

Osoite: ______________________________________________________________

Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.

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

Kiekot löysin sivuilta__________________________

1. Kuka kuvassa oleva  MHY henkilö oikeasti on?
a) Antti Härkönen Metsä Group Oy:stä Puolangalta
b) Juha Raappana Koillismaan Mhy:stä.
c) Juhani Heikkinen Mhy Oulun Seudusta
d) jokin muu, vastaan kävellyt kylän mies Kiimingistä
e)      Joku muu; kuka? ______________________________________________

2. MHY valtakunnallinen kummiurheilija oli pitkään eräs suunnistaja naishenkilö. Kuka hän on? 
a) Kerttu Niskanen
b) Liisa Veijalainen
c) Minna Kauppi
d) Sisko Santapukki

3. Tämän kauden 2021-2022 Stanley Cupin voitti
a) St Louis Blues
b) Washington Capitals
c) Tamba Bay Lightning
d) Colorado Avalanche

Karppisen kuulumiset
Kulunut kausi oli osaltani onnistunut siinä mielessä, 

että saavutin kaudelle asettamani tavoitteen kilpailla Viron 
EM-Kilpailuissa Rakveressä. Katsastuskilpailuissa onnistuin 

lunastamaan paikan EM-Kilpailujen pitkälle matkalle, 
mikä kilpailtiin elokuun 4. Päivä.

Harjoituskaudelle mah-
tui erilaisia haasteita, mutta 
kuitenkin onnistuin selvit-
tämään ne ja kokonaisuu-
dessaan mennyt kausi oli 
itselleni osoitus siitä, että 
muutaman edellisen kauden 
aikana vaivanneet vaikeudet 
ja jalkavammat ovat nyt se-
lätetty.

Itse EM-Kilpailuihin val-
mistautuminen meni hyvin 
ja leireilin ahkerasti maa-
joukkueen avoimilla leireil-
lä kesän mittaan, jotka olivat 
suunniteltu juurikin val-
mistautumiseen kohti Vi-
ron EM-Kilpailuja. Suomen 
maajoukkueen valmen-
nuksesta vastaava monin-
kertainen suunnistuksen 
maailmanmestari Thierry 
Gueorgiou piti kyllä huo-
len siitä, että kesän leiritys ja 
viimeistelyleiri Virossa vas-
taavat niin fyysisiltä kuin 

taidollisilta ominaisuuksil-
taan sitä, mitä itse kisoissa 
oli luvassa.

Itse EM-Kilpailujen pit-
kältä matkalta nappasin 
kunnioitettavan sijan 18. Ta-
saisen varmalla suorituk-
sella. Suomalaisittain kisat 
menivät kokonaisuudessaan 
varsin hyvin, sillä pitkäs-
tä aikaa suomeen tuli mies-
ten puolelta arvokisamitali, 
kun Elias Kuukka otti prons-
sia juurikin tuolta matkalta.

EM-Kilpailujen jälkeen 
oli syksyllä vuorossa usei-
ta SM-Kilpailuja, missä 
menestyminen omalta koh-
daltani jäi hieman odotet-
tua heikommaksi. Kunto ei 
enään syksyn kisoissa ollut 
kohdillaan ja lievästä yliras-
titustilastakin kärsin syksyn 
aikana, joten harjoittelu ei 
sujunut aivan suunnitelmi-
en mukaan. SM-Kilpailuista 

parhaimmat sijoitukset tuli-
vat SM-Pitkältä matkalta sija 
12, sekä SM-yösuunnistuk-
sesta sija 5. 

Seuratasolla edustin en-
simmäistä vuotta Mikke-
liläistä suunnistusseuraa 
Navia. Jukolan viestissä si-
joituimme sijalle 14 ja Tio-
mila viestissä sijalle 23. 
SM-viestissä olisimme sijoit-
tuneet sijalle 6, mutta kisa 
mitätöitiin järjestäjien teke-
män hajontavirheiden vuok-
si.

Juuri parhaillaan olen 
aloitellut uutta harjoitus-
kautta. Suunnitelmissa olisi 
leireillä harjoituskauden ai-
kana joulukuussa Ylläksel-
lä, tammikuussa Espanjassa, 
helmikuussa Portugalissa ja 
keväämmällä todennäköi-
sesti Norjassa, missä pide-
tään maailmancup jo hyvin 
aikaisin keväällä huhtikuun 

lopussa. Maailmancupit ja 
SM-Kilpailut ovat ensi kesä-
nä tavoitelistallani. MM-Kil-
pailut pidetään Sveitsissä, 
mutta sinne lähtee hyvin 
pieni joukkue, joten pääsy 
noihin kisoihin ei ole ykkös-
tavoitteeni vaan enemmän-
kin keskittyä harjoittelemaan 
sellaisissa maastoissa ja kil-
pailuissa mitkä palvelevat 
paremmin tulevien vuosien 

arvokilpailuja ja esimerkik-
si juuri Suomessa vuotena 
2025 pidettäviä MM-Kilpai-
luja. Tietysti osallistun myös 
Sveitsin MM-Kilpailujen 
katsastuksiin ja pyrin suo-
riutumaan niistä mahdolli-
simman hyvin.

Valmennukseen ja har-
joitteluun on tulossa myös 
pieniä muutoksia, sillä val-
mennuksesta vastaa jatkossa 

entinen kovan tason suun-
nistaja Seppo Väli-Klemelä. 

Toiveissa olisi saada mah-
dollisimman ehkä harjoitus-
kausi ja sitä kautta päästä 
saavuttaman asetettuja ta-
voitteita tuleville kausille. 
Toivotaan terveitä harjoitus-
päiviä onnistuneita harjoi-
tuksia tulevalle kaudelle.

T: Aleksi Karppinen

Metsäosio
1. Millä härvelillä käsin mitataan puuston pohjapinta-alaa?  __________________________
2. Paljonko painaa kuitupuu kiintokuutio keskimäärin? ______________________________     
3. Maksetaanko nyt tukista liikaa? _______________________________________________
4. Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli:  _____________________________________
5. Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:  _______________________________________
  _________________________________________________________________________
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Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.

Jääkiekon riemuja 

Tulevaisuuden tähdet jäällä
Kun astun eräänä 
tiistai-iltana sisään 
Jäälihalliin, ilman 
täyttää luistinten 
kirskahdukset ja  

lasten  
riemunkiljahdukset 

onnistuneiden 
suoritusten  

päätteeksi. Jäällä 
luistelee vikkelästi 
iso joukko valko- ja  

mustapaitaisia  
nuoria taitureita,  
tulevia jääkiekko- 

tähtiä. Menossa on 
Haukiputaan Ahmo-

jen U9-joukkueen 
ja Kiimingin Kiekko-
Poikien yhteisharjoi-
tukset. Lasten kas-
voilta  paistaa ilo ja 
riemu, heti huomaa 

että täällä on loistava 
ja rento meininki.

Henri Turtinen
MetsäSanoma

Tunne hyvästä meiningistä 
vain kasvaa kun haastatte-
len Ahmojen U9-joukkueen 
valmentajana toimivaa Joni 
Karjalaista. Hän valmentaa 
joukkuetta nyt toista vuot-
ta ja vaikuttaa siltä, että val-
mentamisen taito on Jonilla 
hyppysissä. Kuulen joukku-
een taustajoukoista, että Joni 
on palkittu viime vuonna 
Ahmojen parhaana valmen-
tajana, ensimmäistä kertaa 

ikinä palkinto on mennyt 
nyt näin nuoria koutsaavalle 
valmentajalle. Ahmojen U9 
on sekajoukkue, tällä hetkel-
lä joukkueessa kiekkoilee 16 
lasta.

Jonin mukaan parasta 
joukkueen luotsaamisessa 
on nimenomaan hyvä po-
rukka. Energisten ja liikku-
vien lasten riemua on kiva 
päästä seuraamaan lähietäi-
syydeltä ja pitkän kauden 
aikana pääsee näkemään 
lasten kehittymistä jäällä. 
Hommaa tehdään rennolla 

asenteella, mutta kuitenkin 
tosissaan sillä säännöllisiä 
treenejä on kaksi kertaa vii-
kossa. Treenien päälle tule-
vat sitten vielä pelit. Pelejä 
on pitkin kautta pääosin tur-
nausmuotoisena. Suurin osa 
peleistä on onneksi Oulun 
lähialueilla, joten matkusta-
minen ei muodostu ylitse-
pääsemättömäksi esteeksi. 
Keväällä kausi huipentuu 
lopputurnaukseen, joka vii-
mevuonna järjestettiin Poh-
jois-Ruotsissa. Hyvästä 
tekemisen meiningistä ker-

too valmentajan lausahdus 
lopputurnaukseen lähdös-
tä: ”Juhlat alkaa kun bussiin 
noustaan.”

U9-joukkueessa kiekkoi-
levat lapset ovat iältään 7-10 
vuotiaita. 9-vuotias Oliver 
on aloittanut jääkiekon har-
rastamisen edellisellä kau-
della. Jääkiekko on heti 
alusta asti tuntunut Oliverin 
omalta jutulta ja haastatteli-
jan ehdotukset muista palloi-
lulajeista kuten pesäpallosta 
tai jalkapallosta kaikuvat 
tyhjille korville. Oliverin 

mieleen on erityisesti tältä 
kaudelta jäänyt Patelan ul-
kojäillä alkukaudesta pide-
tyt treenit. Tulevaisuuden 
jääkiekkohaaveissa siintää 
pelaaminen Liigassa.

7-vuotias Minka on yksi 
joukkueen nuorimmis-
ta pelaajista. Lisäksi hän on 
ikäluokkansa ainoa tyttöpe-
laaja. Nuoresta iästään huo-
limatta Minka on jäällä jo 
kokenut kaveri, luistelukou-
lussa ensimmäiset potkut on 
tehty jo 4-vuotiaana. Innos-
tus jääkiekkoon on Minkan 

mukaan lähtenyt perheen 
vanhempien lasten esimer-
kistä. Tulevaisuudessa Min-
ka haluaisi pelata Naisten 
Liigassa.

Molemmilla haastatelta-
villa pelaajilla on koko haas-
tattelun ajan leveä hymy 
kasvoillaan ja erittäin rei-
pas asenne. Kaikesta näkee, 
että nämä lapset ovat todella 
innostuneita ja ylpeitä har-
rastuksestaan. Haastattelun 
jälkeen molemmat siirtyvät 
vikkelästi jäälle, jääajasta pi-
tää ottaa aina kaikki irti.

  Energisten ja liikkuvien 
lasten riemua on kiva päästä 

seuraamaan lähietäisyydeltä ja 
pitkän kauden aikana pääsee 

näkemään lasten 
kehittymistä jäällä.

”

Alkuvuosi alkoi hyvin halli 
SM kisoissa missä olin mo-
lemmilla matkoilla 4. sijalla. 
Pääsin myös edustamaan 
suomea 1500m pohjois-
maiden hallimaaotteluun 
Upsalaan mikä oli huikea 
kokemus!  Viime kesä meni 
minun osalta plörinäksi. 
Maaliskuun ulkomaanleiril-
lä jalkapohjat menivät niin 
huonoon kuntoon, että niitä 

joutui parantelemaan koko 
kesän.

Syksyn harjoituskausi 
on alkanu osiltaan hyvin, 
mutta olen juuri toipumas-
sa koronasta. Nyt toivotaan 
nopeaa toipumista, jotta 
pääsisin lähtemään suunni-
tellulle Espanjan harjoitus-
leirille. Tarkoitus on lähteä 
joulun jälkeen ja olla vajaa 
kolme viikkoa. 

Leirin jälkeen alkaakin 
kotimaan hallikausi josta 
odotan hyviä tuloksia, kun-
han vaan pääsen taas kun-
nolla treenaamaan. 

Muuten elo on navetas-
sa käymistä, treenaamista, 
ruoan tekemistä ja syömistä 
sekä nukkumista. Ja tieten-
kin kotimaisen tuotannon 
puolesta puhumista eri so-
siaalisen median kanavissa.

Ja kyllä yhteistyö MTK 
kanssa jatkuu myös ensi 
kaudelle!

Ystävällisin  
terveisin!

Kaisa Honkaharju

Moikka!
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Joko saa sanoa

Yläharvennus - jatkuva kasvatus

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

Tämä ajatuskanta ylä-
harventamisesta osoittautui 
vääräksi. Juuri tästä virheel-

lisestä käsityksestä ja toimin-
nasta luotiin maahamme ns. 
yksityismetsälaki, joka tar-
koittaa sitä, että määritel-
lään uudistuskypsät metsät 
ja kuinka niitä tulisi käsitel-
lä hakkuutavoittain. Samalla 
astui velvoite uudistamistoi-
menpiteistä eli hakatun met-
sän tilalle tuli luoda uusi 
puusukupolvi. Haluttiin 
näin säilyttää Suomessa kes-
tävälle pohjalla oleva met-
sätalous tulevia sukupolvia 
ajatellen.

Loppujen lopuksi  
taustalla on vain  
halu säästää  
metsänviljelytöissä
Totta kai jos jonkinlaisella 
harsinnalla tai harventamal-
la sieltä täältä säästää omana 

elinaikana uudistamiskus-
tannukset, mutta usein jää 
ajattelematta se, että metsiä 
ei viedä hautaan vaan uu-
distamistyöt ovat edessä en-
nemmin tai myöhemmin 
seuraavalla metsänomistaja-
sukupolvella. 

Yksityiset henkilöt tai va-
paamieleiset järjestäytyneet 
yhdistykset - jatkuvan kas-
vatuksen puolestapuhujat 
- kuuluvat pääsääntöises-
ti tähän joukkoon. Ei tarvit-
se kaukaa hakea, kun löysi 
valtion rahoittamalta tutki-
muslaitokselta henkilö, joka 
puhuu aatteensa puolesta. 
Nimeä en viitsi edes mainita; 
nimi viittaa johonkin metsä-
lakikohteeseen,  muistaakse-
ni. Tosin kyseisen henkilön 
toimintatapa metsän käsit-
telyssä on jäänyt vähäiseksi, 
onneksi.

Jos hakkuutoimenpi-
teellä on saattanut metsän-
sä vajaatuottoiseen tilaan 
harvennus tai harsinta hak-
kuulla, tulee rangaista met-
sälaissa säädetyn lain ja 

  Metsän kasvattaminen 
kiertoajan loppuun asti ja uuden 
puusukupolven synnyttäminen 

ovat kunniakysymyksiä, 
joita tulee arvostaa 

metsänhoidon luvatussa maassa.

”

Raaka-aineen 
hinta kallista?

Metsällisissä asioissa liik-
kuu paljon väärää tietoa, 
muunneltuja totuuksia ja 
puutteellista tietoa. Täs-
tä olisi hyvä esimerkki 
väittämä kalliista raaka-
aineesta. Otetaan esimerk-
kitapaus ensiharvennus, 
jossa ostaja maksaa pysty-
hintana 10 €/kiintokuutio. 
Työ on toki kalleinta hak-
kuutavoittain vertailussa. 
Se vaikuttaa tietysti puus-
ta maksettavaan hintaan. 

Tulo on pääomatuloa, 
josta veroihin menee 30 
%, eli käteen jäävä osuus 
on 7 €. 

Poistettavan havurun-
gon keskijäreys on keski-
määrin 55 litraa/runko. 
Jotta kiintokuutio saa-
daan aikaiseksi, pitää har-
vennuksessa poistaa noin 
20 kpl ainespuurunkoja. 

Siispä näin ollen runkoa 
kohden myyjä saa puu-
kaupassa verojen jälkeen 
35 senttiä/runko. Onko 
hinta hyvä? Vertailun 
vuoksi joudun toteamaan, 
että männyn taimi asiak-
kaalle toimitettuna mak-
saa n. 20 senttiä taimi.

 Eli puunkasvattami-
nen kuitupuuksi 35-40 
vuoden ajanjaksolla tuot-
taisi näillä hintatasoilla 
15 senttiä/runko, jos puu 
myydään kuitupuuna ! 
Metsäteollisuuden pörs-
siyhtiöjohtajien mielestä 
raaka aine on Suomessa 
kallista.

Kannattako siis  
kuitupuun  
kasvattaminen? 
Mietin vaan, Hhmmmm…

Jauhopeukalot
Teijän keittiössä

Marja-, lappa- eli vispipuuro. 
Siinä vasta suunmyötäinen 
syötävä aamuun, iltaan tai 
keskelle päivää, itsenäisenä 
välipalaksi tai ruuan perään 
jälkipalaksi. Välipalapuu-
ron voi höystää terveellises-
ti maidolla, jälkipalapuurolle 
ylellisyyden tuntua tuo rei-
luhko liraus kuohukermaa. 
Perinteinen puolukkainen 
vispipuuro on hyvä ja mo-
nipuolinen, sopii välipalaksi 
ja jälkipalaksi. Jos valmistaa 
puuroa ainoastaan jälkipa-
laksi, voi koittaa myös pelk-
kää mustikkaa puolukan 
asemasta. Tulee entistä lem-
peämpi maku. Muutkin mar-

jat saattavat olla hyviä.
Gluteenittomana tallaa-

jana joudun vispaamaan 
oman puuron karkeilla riisi-
jauhoilla, mutta arvelisin, et-
tei mannasuurimoillakaan 
vispattu puuro pahaa ole. 
Jos mannasuurimopuuro on 
ajan hengen mukaan koke-
nut inflaatioita, kannattaa 
koittaa tämmöistä riisijau-
hoversioita. Voi yllättää iloi-
sesti. 

Asiaan. Ensimmäisek-
si liedellä olevaan kattilaan 
lisätään vettä ja puolukoi-
ta. Kun vesi kiehuu, voi vis-
pilöidä harjoitusvetoja siten, 
että marjat hajoaisivat veden 

sekaan. Kun on kymmenen 
minuuttia kiehunut, aletaan 
joukkoon lisätä karkeita rii-
sijauhoja. 

Kuten puuron nimikin jo 
kertoo, tulee puuroa vispata 
kuin mieltä vailla lisättäessä 
suurustetta puolukkavesivel-
liin. Näin vältytään ikäviltä 
sattumilta syömävaiheessa. 
Vispausta on hyvä jatkaa vä-
hintään epäsäännöllises-
ti koko loppuajan, ettei vain 
suurustejauhot jämähdä kat-
tilan pohjaan tai vielä pa-
hempaa; pala pohjaan koko 
keitos. Suurustuksen aika-
na ja sen jälkeen kannattaa 
liesi tarkkuuttaa lämpöti-

laan, missä puuro rauhassa 
kuplii, muttei roiski kokin 
silmään. Kun on aikansa vis-
pannut, noin uudet kym-
menen minuuttia, lisätään 
joukkoon makumieltymys-
ten mukainen määrä soke-
ria, sekoitetaan vielä hyväksi 
ja nostetaan kattila ulos jääh-
tymään. 

Puuron jäähdyttyä suurin 
piirtein huoneenlämpöiseksi, 
nostetaan kattila sisälle ja ote-
taan vispauskaveriksi säh-
kövatkain, millä vispataan 
ainakin 5 minuuttia. Enem-
mänkin saa vispata, ei mene 
vispaamalla pilalle. Jos maltti 
riittää, valmista vispipuuroa 

Puuron ollessa notkeaa voi kermalirausta venyttää ke-
nenkään huomaamatta.

Resepti
n. 300g  puolukoita (voi laittaa muitakin  
 marjoja, jos tohtii) 
1,5 litraa  vettä
2,5dl  karkeita riisijauhoja
0,5-2dl  sokeria (maun mukaan)
Kyytipojaksi maitoa tai kermaa

asetuksen mukaisesti. Lakia 
valvoo metsäkeskuksen vi-
ranomaistoiminta. Laki on 
laki, sama kaikille, paikka-
kunnasta riippumatta. Myös 
niille, jotka uskovat met-
sän kasvavan vajaatuottoi-
sena kuin sille, joka uskoo 
metsän tuottavan järkevästi 
uutta puuta jatkuvalla kas-
vatusmetodilla. Vahvoilla 
jäillä ovat ne, jotka luottavat 
metsäammattilaisten ohjeis-
tuksiin. 

Vanhoja metsiä turha 
harventaa
Metsän kasvattaminen kier-
toajan loppuun asti ja uuden 
puusukupolven synnyttämi-
nen ovat kunniakysymyksiä, 
joita tulee arvostaa metsän-
hoidon luvatussa maassa. 
Uudistuskypsien metsien 
harventamiseen syyllisty-
tään vieläkin.

Metsänomistaja, (vielä) 
omasta metsästään 

päättävä!

Vaivaisen vispipuuro

voi vielä jäähdyttää ulkona 
tai jääkaapissa kylmäksi en-
nen nauttimista, on kylmä-
nä edustavimmillaan. Ei ole 
kuitenkaan suuri vahinko, 
jos ensimmäinen annos tulee 
syödyksi jo huoneenlämpöi-

senä. Vahinko sen sijaan on, 
jos unohtuu höystää maidol-
la tai mieluiten kermalla. 

Henri Koivukangas
MetsäSanoma
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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

Timo Mikkola
0400 560 498

Seppo Tikkala
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Metsä
tähdet  

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset

Eeva Mustanoja 
040 120 7865

Johanna Piekkola
040 579 6225

Niko Aalto
0440 170 161 

Niko Aalto
0440 170 161

Isokatu 70, 90120 Oulu (08) 547 2035. Avoinna ma-pe 8–16
Haukiputaan toimisto 

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas

Mikko Harju
040 719 7640

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Anne-Mari
Lehtosaari

050 326 2977

Johanna Piekkola
040 579 6225

Ylikiimingin toimisto
 Metsätalontie 16,  91300 Ylikiiminki

Muhoksen toimisto 
Ratatie 41, 91500 Muhos

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Hannu Kajula 
040 715 1626

Hannu Kajula 
040 715 1626

Juha Vähätiitto
0400 391 206

Harri Anttila
040 5801 342

Harri Anttila
040 5801 342

Juha Vähätiitto
0400 391 206

Henri Koivukangas
0400 170 167

Anne-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Eeva Mustanoja 
040 120 7865

Henri Koivukangas 
0400 170 167

  Metsän kasvattaminen 
kiertoajan loppuun asti ja uuden 
puusukupolven synnyttäminen 

ovat kunniakysymyksiä, 
joita tulee arvostaa 

metsänhoidon luvatussa maassa.

Tapio Kylmänen
044 734 2702
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Pidä huolta 
metsästäsi
Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa pitää 
hyvää huolta. Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsän 
hyvässä kunnossa, mutta joskus metsää koettelevat erilai-
set vahingot, joihin kannattaa varautua vakuutuksella.

Ota yhteyttä paikallisiin metsävakuuttamisen 
asiantuntijoihimme:

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

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

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

Urpo Heikkinen 
puh. 040 068 8585

Jari Leskinen puh. 
040 561 9433

Suvi Halmetoja puh. 
050 402 9038

Anna-Kaisa Mattola 
puh. 041 731 4767

Nina Tarakkamäki 
puh. 041 730 3166

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

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

MUHOS, UTAJÄRVI, VAALA: 

PERTTI MOILANEN
044 256 8472

pertti.moilanen@junnikkala.com

OTA YHTEYS HANKKIJAN  
KONEMYYJÄÄN. KYSY MYÖS EDULLISISTA 
RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA! hankkija.fi

 YHTEISTYÖMME LAAJENEE  
– NYT MYÖS KRONOS-METSÄKUORMAIMET  

JA -PERÄVAUNUT HANKKIJALTA!

www.mhy.fi


