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Pääkirjoitukset

Talvi takana. Mitä uutta tapahtuu metsäsektorilla?

Eniten palstatilaa ja yleis-
keskustelua ovat saaneet 
tulevat muutokset metsän-
hoitoyhdistyslaista, metsän-
hoitomaksun poisto, MTK:n 
hinku saada metsänhoi-
toyhdistyksen metsäjäsenet 
Mtk:n omiksi jäseniksi, met-
sänomistajaliitojen mah-
dolliset lakkautukset, uusi 
metsälaki metsien käsit-
telyyn, sahateollisuuden 
heikko tilanne sekä paperite-
ollisuuden heikko tulostaso. 
Siinä näin aluksi muutamia 
aiheita, joista kirjoitan kus-
takin jokin sanan. Otsikot 
eivät sellaisenaan lupaa hy-
vää talouden taantumassa 
olevassa tilassa. Silti ainakin 
ruohonjuurelta ponnistava 
metsänhoitoyhdistyskenttä 
pyrkii nostamaan päätään ja 
luomaan uskoa tulevaisuu-
teen, muutoksista huolimat-
ta. Muistaa aina täytyy, että 
vain muutos on pysyvää.

Metsänhoitomaksu 
poistuu, tilalle metsän-
hoitoyhdistyksien omat 
päätettävät jäsenmaksut
Veroluonteisesti kannetta-
va metsänhoitomaksu pois-

Sahat pelaavat Mustaa-Pekkaa

Viimeisimmästä metsäsanoman julkaisusta 
on jo vierähtänyt tovi, ja mitähän sinä aika-
na on tapahtunut? Toimittajan ominaisuu-
dessani olen vaihteeksi seurailut hieman si-
vusta metsäaiheisia tapahtumia, jos niitä nyt 
yleensä onkaan ollut.

tuu näillä näkymin vuoden 
2013 aikana. Tällöin yh-
distystoimintapohjaisesti 
toimiva metsänhoitoyhdis-
tyskentän tulee järjestellä 
jäsenmaksunsa uusiin uo-
miin. Uuden jäsenmaksun 
tulee olla niin pieni ja koh-
tuullinen, että se kiinnostaa 
metsänomistajaa säilyttä-
mään siteensä yhdistyksiin. 
Jäsenmaksun suunnataan 
edelleen neuvonta- ja hallin-
totoimintaan. Palvelumyyn-
ti, joka tunteen taloustermin 
liiketoiminta, on jo viitisen-
toista vuotta sitten eriytetty 
omaksi tuloslajikseen, ja on 
näin kirjanpidollisesti kirjat-
tu pois jäsenmaksuperustei-
sesta metsänhoitomaksusta.

Myös jäsenyys met-
sänhoitoyhdistyksiin tu-
lee jatkossa olemaan täysin 
vapaaehtoista, metsi-
en käsittelystä, hyvästä tai 
huonosta huolimatta. Pal-
veluhinnastot laaditaan jä-
senperusteiseksi sekä ei 
jäsenperusteiseksi. Jäsenyy-
den tulee olla houkutteleva 
niin palveluiden hinnoit-
teluissa kuin palveluiden 
laaduissa ja palveluiden 

vaihtoehdoissa. Varmas-
ti eniten jatkossa korostu-
vat puukaupalliset palvelut 
ja niiden kattavuudet; valta-
kirjakaupat, korjuupalvelu, 
yhteismyynnit sekä toimi-
tuskaupat eri toimituspis-
teisiin. Nämä ovat asioita ja 
toimenpiteitä, jotka pitävät 
sisällään valtavan määrän 
tietoa, ammattitaitoa, tilas-
toa ja faktaa.

Metsänhoitopalvelut, tai-
mimyynnit, maanmuokka-
ukset, taimikonhoitotyöt, 
tila-arviot, metsäsuunnitte-
lu, ojitushankkeet ym. säi-
lyttävät saman asemansa 
palvelumyyntivalikoimis-
sa, kuin tilanne on ollut en-
nen lakimuutosta. Monet 
metsänhoitoyhdistyksistä 
ovat jo reagoineet lisäämäl-
lä jalansijaa toiminnallisil-
la tasoilla, osa yhdistyksistä 
ei. Ongelmia saattaa syn-
tyä jäsenmääriltään suurim-
missa yhdistyksissä, joissa 
metsänhoitomaksun osuus 
netto tuloksesta on suurim-
malla tasolla. Tilastotietoa ja 
faktaa löytyy vertailemalla 
pinta-alaltaan erikokoisten 
metsänhoitoyhdistyksien 
tuotoksia ja tuloksia edelli-
seltä toimintavuodelta 2012.

Mutta herää kysymys, 
millä tavalla nämä suur-
ten metsähoitoyhdistyk-
sen edustajat pystyvät 
parantamaan palveluitaan 
ja vastaamaan kilpailuun 
metsänhoitotöistä? Tuskin 

ainakaan tavalla aloittaa YT-
neuvottelut henkilöstönsä 
vähentämiseksi. Tätäkin toi-
mintaa on jo eteläisellä ko-
timaan kamaralla nähty. 
Linjaus pitäisi olla toisin-
päin. Pienet yhdistykset ovat 
jo tottuneet tehon ja tehok-
kuuden yhtälöihin. Ei kai 
ne muutoin olisi säilyneet 
jatkuvassa kilpailussa. Tu-
loksissaan heikoimmin me-
nestyneet yhdistykset ovat 
joutuneet toiminnan sopeut-
tamiseen fuusioiden kaut-
ta taustaselityksenä mm. 
palvelutason ja edunval-
vonnan parantaminen. Mer-
killepantavaa, osittain jopa 
huvittavaa on seurata ns. 
fuusioyhdistyksien jatkuva 
ylikorostaminen edunval-
vonnan ylläpidolla. Sitähän 
tekevät kaikki metsänhoi-
toyhdistykset koosta riippu-
matta.

MTK hanakasti mhy:n 
jäsenmaksukukkarolla
MTK:n rooli metsänhoitoyh-
distyslain käsittelyssä on 
ollut käsin kosketeltavaa. 
Aktiivinen rooli korostuu 
edelleen, kun aloitetaan 
keskustelu jäsenmaksuis-
ta ja miten sen käy. Hanak-
kuuden ymmärtää silloin 
kun poliittisella leimal-
la elävää liittotoimintahis-
toriaa tarkastellaan hieman 
pitemmällä aikajaksolla. 
Maanviljelijäperusteinen liit-
totoiminta menettää ja on 

menettänyt elinkeinomuu-
toksista johtuen jäsenistö-
ään ja jäsenmaksutulojaan. 
”Ahaa elämyksenä” syntyi-
si näin satojatuhansia uusia 
jäseniä metsänomistajajäse-
nistä. Metsänomistajajäsen-
kampanjat MTK:n jäseniksi 
ovat epäonnistuneet kuta-
kuinkin perusteellisesti; met-
säjäsenmäärä on edelleen 
marginaalinen.

Tietty osa metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenmak-
susta menisi kaavailussa 
uudessa mallissa suoraan 
mtk:lle. Paljonko? Tätä 
ajatusta karsastavat eri-
tyisesti ns. kaupunkilais-
metsänomistajat, joiden side 
ja suhde MTK:hon on edel-
leen hatara. Onpa väläytetty 
eräissä kahvipöytäkeskuste-
luissa sekin väite, että met-
sänhoitomaksun poiston 
taustalla on ollut myös itse 
MTK. Kuppikuntaa puoles-
ta ja vastaan jäsenyydestä 
mtk:hon löytyy, tämä tulee 
myös MTK:n tiedostaa.

Metsänomistajaliitotko 
lakkautetaan?
Kaavailussa on ollut ns. 
kaksiportainen malli, jossa 
metsänomistajaliitot lakkau-

tetaan ja ne siirtyvät MTK:n 
alaisuuteen. Metsänhoi-
toyhdistykset voisivat omil-
la päätöksillään liittyä täten 
suoraan MTK:n jäseniksi ja 
tätä kautta jäsenyys koskisi 
myös metsänhoitoyhdistyk-
sen yksittäistä jäsentä. MTK:n 
mielestä jäsenyys metsän-
hoitoyhdistyksiin olisi näin 
houkuttelevampaa MTK:n 
jäseneduista johtuen.

Muistaa silti täytyy, 
että edunvalvojana MTK 
on onnistunut viljelijä-
ammattikunnassa, ja taas 
vastapainoisesti metsäsekto-
rilla on tullut välillä takkiin 
ja rajusti. (vrt. hintasuosi-
tussopimukset, puunmyyn-
tiboikotit, jne.) Materiaalia 
puunmyyntiboikotista löy-
tyy jokaisen metsänhoi-
toyhdistyksien arkistoista. 
Pitäisikö arkistoja jo hieman 
avata? Selvää on se, että 
MTK-jäsenyys sekä kiinnos-
taa, että arveluttaa.

Metsäsektori on kuiten-
kin oma taiteenlajinsa, sitä ei 
ohjata liittokohtaisesti Hel-
singin herrojen kampaviine-
rikeskusteluissa. Ei missään 
muodossa, jos todelliset työt 
hoidetaan ruohonjuuritasol-
la itse yhdistyksissä.

Sahat tekevät edelleen tappiota ja heikkoa 
tulosta. Tukin hintaa on kevään ja talven ai-
kana nostatellut metsäteollisuus omissa hin-
nastoissaan, vaikka sahatavaran vientihinta 
maailmanmarkkinoilla ei ole niinkään vielä 
parantunut. Myös energia-asiassa sahoille 
on jäänyt Musta-Pekka kortti käteen. Nykyi-
set ehdot eivät suosi energiajakeiden, märän 
purun ja kuoren lämpöjalostamista. 

Sahauskapasiteettia sei-
soo ja vientitulot jäävät jäl-
keen edellisvuosien tasoista. 
Taantuma vie asiakkuuksia, 
jos kilpailukykyä ei löydy 
markkinoilta.

Kartonkiteollisuus  
porskuttaa  
myötätuulessa 
Hienoa huomata, että Met-
sä Board entinen M-real on 

kasvattanut tulostaan ja on 
hyvässä vireessä pörssirin-
tamalla. Yhtiön taustallahan 
on nimihirviö Metsä Group, 
joka omii historiassa tavalli-
selle poluntallaajalle nimen 
Metsäliitto. Kohtuulista tu-
losta tekee myös Suomeen 
isänmaalisesti tuloksestaan 
tuloveroa maksava UPM, 
joka on myös vahvista-
nut ydinosaamistaan. Ei 
huonosti mene myöskään 
paperinvalmistaja Stora En-
sollakaan, jonka verotulo-
maksut valtiolle ovat olleet 
vain pienemmät, kuin esim. 
UPM:n tuloksesta makset-
tava vero, kansainvälisen 
yhtiön oivallisesta verosuun-
nittelusta johtuen. Paperin-
valmistukseen tarvittava 
kuitupuu on taitavasti pi-
detty niin alhaalla, jotta jopa 
henkilöstökustannuksistaan 
kalliilla Suomella on varaa 
valmistaa kilpailukelpoa 
paperilaatuja maailmalle. 
Tämä on totta, suomalaista 
ainutlaatuista kesäteatteria.

Koivu kiinnostaa  
pienostajia
Parhaimmillaan saimme 
myytyä koivua klapin val-

mistukseen yksityisille 
ostajille lähes kymppiä kal-
liimmalla kuin ostohinnan 
sanelemalle paperinvalmis-
tajille. Kaikki meni, mitä oli 
tarjolla pois yhteismyyn-
tieristä. Ne metsänhoitoyh-
distykset, jotka tamppaavat 
kuitupuun hinnalla kalikat 
eteenpäin ovat hakoteillä. 
Tässä on markkinarako, joka 
on kytköksissä sähkön hin-
taan. Miettikääpä tätä!

Suurin osa polttopuusta 
hankitaan omista metsistä. 
Jos koko polttopuun määrä 
suhteutetaan klapikaupas-
ta tunnettuihin hintoihin, 
kyseessä on miljardibisnes. 
Puulämmityksen lisäänty-
minen parina kylmänä talve-
na ovat synnyttäneet uusia 
klapikauppiaita alalle. Am-
mattimaista klapikauppaa 
käydään lehtien sivuilla sekä 
internetissä. Puuta voi polt-
taa hyvällä omatunnolla ja-
lostusasiasta huolimatta.

Uudistamisvelvoite 
uudishakkuissa säilyy
Metsälain suurin muu-
tos lienee uudistuskypsän 
metsän iän määrittelyn pois-
tossa. Silti velvoite tulee säi-

lymään, eli tiettyyn aikaan 
mennessä tulee alueelle il-
maantua ja luoda kehitys-
kelpoinen nuori taimikko, ei 
lehtipuuvesakko. Ilman tätä 
vaadetta ainakin taimitarhat 
olisivat saaneet pakata lauk-
kujaan. Metsänviljely tun-
tuu olevan entistä enemmän 
vastenmielistä sijoitusta tu-
levaisuuteen kuin lupaus tu-
levaisuudesta. Tästä syystä 
uudistushakkuiden määrä 
on jatkuvasti pienentynyt ja 
harvennuksien osuus lisään-
tynyt.

Kas tästäpä lähdettiin 
näppärästi liikkeelle eteen-
päin kohti kesää, erittäin 
kauniita ja lämpimiä kesä-
päiviä toivotellen. 

Miksei myös puunhin-
nan nousua toivoen, metsän-
omistajaa ajatellen.

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma



3MetsäSanoma 1/2013

MetsäSanoma uutiset

Vastaava päätoimittaja Timo Mikkola
Toimituskunta Juhani Heikkinen, Eero Alaraasakka, 
Mikko Mäkelä, Mikko Harju, Tuomo Törrö, Pertti Moilanen
Toimitustyö Timo Mikkola
Sivunvalmistus ja taitto VKK-Media Oy  
Painopaikka Suomalainen Kirjapaino Kajaani

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Metsäkäynnin yhteydessä voidaan…
- selvittää tilan hoito- ja hakkutarpeita
- suunnitella metsänhoitotöitä
- tehdä puunmyyntisuunnitelmia
- pohtia puumarkkinatilannetta, 
 metsäverotusta jne.

Metsänomistaja!
Tiedäthän, että metsänomistajajäsenenä voi koska 

tahansa tilata omalta metsänhoitoyhdistykseltä

MAKSUTTOMAN METSÄKÄYNNIN

Ottakaapa yhteyttä, 
niin käydään metsässä!

Tarvitsemme energiapuuta 
alueemme lämpölaitosten tarpeisiin. 

Mikäli teillä on varastossa energiapuuta 
tai teette sitä tai haluatte meidän 
keräävän  puolestanne, ottakaapa 

yhteys omaan neuvojaan.

METSÄNOMISTAJA

metsänhoitoyhdistys

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Sieltä kaikki metsäpalvelut

Käänny metsänhoitoyhdistyksen puoleen, kun suun-
nittelet puukauppaa. Me kilpailutamme leimikon puo-
lestasi, valvomme tukin katkonnan, korjuutyön ja mit-
tauksen.

Muistathan, että metsänhoitoyhdistys auttaa ja neu-
voo kaikissa metsänhoitoon ja -käyttöön liittyvissä
asioissa, myös metsäverotuksessa, sukupolvenvaih-
doksissa ja muussa metsänomaisuuden hallinnassa.

Metsänhoitoyhdistysten yhteystiedot löytyvät 
hakemalla kunnan nimellä osoitteesta www.mhy.fi

Katso myös www.metsanomistajat.fi

Kuva: Jukka Westerlund

Aarrelehti_11012012_111x290.indd   1 1/12/2012   8:24:27 AM

Mukana ovat kaikki MetsäSanoma  
alueemme metsänhoito-

yhdistykset, joten kaikki ovat  
tervetulleita tilaisuuteemme.

Coming soon TULOSSA!
Koko perheen metsäpäivät + 

Metsäiltamat Kiimingin Koitelissa
Metsäaiheinen teemapäivä pidetään Kiimingin Koitelin alueella la 31. elokuuta 2013.

Tapahtumassa mm. kone-esittelyjä,  
tuote-esittelyä, tehtäväratoja, 

kilpailuja, metsällisiä teemapuheita, 
Metsäsanoma tähtiä, musiikkia sekä Sahasaaren 
lavatanssit. Seuraa ilmoituksia kotisivuiltamme ja 

kesän jälkeen lehdistä.

Kunta:
Kylä:
Tila:

KARTTALIITE
29.02.2012

KIIMINGIN METSÄNHOITOYHDISTYS RY
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Tilaisuuteen 

on vapaa pääsy

 

Suunnista lähimpään
metsänhoitoyhdistykseen.

Minna Kauppi

 

Suunnista lähimpään
metsänhoitoyhdistykseen.

Minna Kauppi

MetsäSanoma

Myytävänä valmista koivua, leppää sekä haapaa 
Polttopuuksi ja klapin valmistukseen
Markkinatilanteen mukaan, pieniä eriä,  
tienvarressa luovutettuna tai tarvittaessa jopa 
kotiin toimitettuna traktorikuormittain /  
nuppikuormittain.

Kysy lisää 
yhdistyksien toimihenkilöiltä

Metsänhoitoyhdistys
Kiiminki, Ii, Ylikiiminki, 
Muhos, Oulun seutu

MetsäSanoma kilpailun palauteosion  
voittivat seuraavat henkilöt

Palkinnot on noudettavissa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Tiina Joensuu, Ii, Iin Mhy
Päivi Kaisto, Ii, Iin Mhy
Aune Kallio, Oulu, Oulun Seudun Mhy
Jaakko Alakiuttu, Oulunsalo, Oulun Seudun Mhy
 
Toimikunta kiittää lukijoitaan aktiivisuudesta.  

Haastava kuva jääkiekkoilevasta metsäalan ammattilaisesta koivun vieressä  
kuitunauhaa sitomassa. Oikea henkilö oli Jouko Härmä UPM:n metsäorganisaatiosta.
Mielenkiintoisimmasta artikkelista vastaajien mielestä sai tasaisesti eri sivustoilta.

Onnea voittajille ja kiitokset kisaan osallistumisesta!
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Puumarkkinat/Puukaupan seuraava siirto

Määrien kasvuun ovat vai-
kuttaneet puun kohtuullisen 
hyvä kysyntä ja metsänhoi-
toyhdistysten markkinoimat  
maksuttomat  puun myynti-
suunnitelmat.  Viime vuon-
na niiden osuus hyppäsi 
73 %:sta 80 %:iin myydystä 
määrästä. Metsänhoitoyh-
distysten valtakirjoilla teke-
mien kauppojen osuus nousi 
45 %:iin, korkeimmaksi yli 7 
vuoteen. 

Sähköinen  
puumarkkinapaikka 
www.puumarkkinat.fi
Metsänhoitoyhdistykset 
ovat käynnistäneet uutena 
palveluna sähköisen puu-
markkinapaikan. Tunnuk-
set hankkineet puun ostajat 
saavat tiedot oman alueen-
sa myyntiin tulevista leimi-
koista netin kautta. Portaali 
ei ole julkinen.  Metsänomis-
tajat voivat tarkastella omia 
tietojaan. Leimikkotiedot 
sisältävät kartat, varasto-
paikat, arviot hakkuussa 
kertyvistä puumääristä puu-
tavaralajeittain sekä korjuu-
kustannusten määrittämistä 
varten välttämättömät, hak-
kuuseen tulevan puuston 
keskijäreydet.  Ostaja voi 
tehdä tarjouksensa suoraan 
näiden tietojen perusteel-
la. Sähköisessä puumarkki-

Pohjois-Suomen puukauppa

Sujuu ajankohtaan nähden vilkkaana
Metlan keräämien tilastojen mukaan Pohjois-
Suomessa tehtiin vuoden alusta toukokuun 
loppuun mennessä  puukauppaa 1, 4 milj. 
m3, 33 % viimevuotista enemmän.  Myynti-
määrät ovat lisääntyneet eniten Kainuussa. 
Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa on lisään-
tynyt vas-taavana aikana 18 %.

napaikassa on jo nyt tarjolla 
300 000 m3. Kaikki Pohjois-
Suomen suurimmat puun 
ostajat ovat jo hankkineet li-
senssit. Suomen Sahojen toi-
mitusjohtaja Kai Merivuoren 
mukaan myös sahat ovat läh-
dössä mukaan Puumarkki-
nat.fi portaaliin. Vaikka osa 
puukaupan valmistelusta 
siirtyy nettiin, mutta käytän-
nön kaupan teko tapahtuu 
edelleen henkilökohtaisella 
tasolla.   

Ei tyhjin käsin  
kaupantekoon
Sähköisen asioinnin lisään-
tymisestä huolimatta yleis-
taloustilanne näkyy edelleen 
puukaupassa. Metsäteolli-
suus ja myös yksityismet-
sätalous kamppailevat 
heikkenevän kannattavuu-
den ongelmissa.  Ostajien 
tarjoamat puukaupan oheis-
palvelut ovat  nousseet 
markkinoinnin kärjeksi, 
mutta puun hinnoittelussa 
ei harjoiteta ”hyväntekeväi-
syyttä”.  Jokainen leimikko 
hinnoitellaan yksilöllisesti.  
Jos myyjällä ei ole vertailevia 
tarjouksia, samasta erästä on 
ostaja aina vahvoilla. Halu-
tuissa kesäkorjuukohteissa 
yritysten väliset erot leimi-
koiden hinnoittelussa reväh-
tävät tässä vaiheessa kesää 

suurimmilleen.  
Tukkileimikoiden tarjo-

usvertailua varten pääosa 
metsänhoitoyhdistyksistä 
kerää ostajittain hakkuus-
sa toteutunutta tukkiosuus-
tietoa. Valtakirjakauppojen 
tarjousvertailuun voidaan 
ottaa mukaan puustoltaan 
vastaavien kohteiden toteu-
tuneet tukkiosuudet osta-
jittain. Tukkiosuuden erot 
eivät synny latvaläpimitois-
ta vaan käytetyistä tukki-
pituuksista. Ei siis kannata 
lähteä tyhjin käsin kaupan 

tekoon. 

Metsäteollisuus- 
tuotteiden kysyntä  
hitaasti elpymässä
Metla on päivittänyt vuot-
ta 2013 koskevat markkina-
ennusteensa. Sen mukaan 
Eu-roalueen ulkopuolisen 
kysynnän myönteinen vire 
kasvattaa Suomen metsäte-
olli-suustuotteiden tuotan-
toa ja vientiä vuonna 2013 
paino- ja kirjoituspapereita 
lukuun ottamatta. Puumark-

kinoilla teollisuuden puun 
kysyntä sahatavaran, sel-
lun ja kartongin tuotantoon 
lisää markkinahakkuita ja 
nostaa hieman kantohintoja. 
Markkinahakkuut nousevat 
53 miljoonaan kuutiomet-
riin, kotimaista metsähaket-
ta käytetään tänä vuonna 
arviolta 8,7 miljoona kuutio-
metriä. 

Suomen sahatavaran tuo-
tanto ja vienti kasvavat tänä 
vuonna Aasian kasvavan ky-
synnän ansiosta. Myös vien-
ti joihinkin Keski-Euroopan 

maihin on kasvanut. Sen si-
jaan kotimaassa sahatavaran 
kysyntä laskee, koska raken-
taminen vähenee vielä viime 
vuodestakin. Sahatavaran 
viennin yksikköhintojen en-
nakoidaan nousevan hieman 
viime vuoteen verrattuna. 
Maailmalla sahatavaran hin-
nan nousua tukevat Yhdys-
valtain rakentamisen kasvu 
ja Aasian hyvä kysyntä. Sel-
lun tuotanto ja vienti kasva-
vat pari prosenttia, mutta 
hinta saattaa maailmanlaa-
juisen tarjonnan lisään-ty-
misen vuoksi laskea. Sellua 
viedään aiempaa enemmän 
kattamaan Kiinan kasvavaa 
kysyntää. 

Paperin tuotannon ja 
viennin ennustetaan alene-
van viime vuodesta. Pää-
syynä tä-hän on euroalueen 
heikko kysyntä ja sähköisen 
viestinnän paperia korvaa-
va vaikutus. Pakkausma-
teriaalien kysynnän kasvu 
jatkuu vakaana, kartongin 
tuotannon ja viennin enna-
koidaan kasvavan viisi pro-
senttia. Paperin ja kartongin 
viennin keskihintojen arvioi-
daan nousevan hieman vii-
me vuodesta. 

Jukka Aula
MetsäSanoma
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Puumarkkinat/Puukaupan seuraava siirto

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki 39 45 41 48  43 58,5
Kuusitukki 37 45 41 48  43 58,5
Mäntykuitu 10 17 12 19  13 22
Kuusikuitu 10 17 12 19  13 22
Koivukuitu 10 17 12 19  13 22
Mäntyparru / pikkutukki 18 23,1 20 26  19 29
Kuusiparru / pikkutukki 81 13,1 20 26  19 29
Karsittu energiaranka havu 6 15 3 17    
Karsittu energiaranka koivu 6 15 3 17    
Energiapuu karsimaton 6 10 3 17    
            
HANKINTAHINNAT          
 Alin Korkein        
Mäntytukki 48 64
Kuusitukki 48 62
Mäntykuitu 27 33,5
Kuusikuitu 27 33,5
Koivukuitu 29 33,5
Mäntyparru 30 42
Kuusiparru 30 42
Karsittu energiaranka havu 22 30
Karsittu energiaranka koivu 22 30
Energiapuu karsimaton 10 22

KANTOHINNAT  KEVÄT KESÄ 2013

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU YLIKIIMINKI

UTAJÄRVIMUHOS

Metsäpalvelupäällikkö Timo 
Marttila Biowatti oy:stä ker-
too, että juuri nyt suurin 
mielenkiinto kohdistuu ke-
säkorjuukelpoisiin ener-
giapuukohteisiin. Marttila 
toivoo kuivaa kesää, jotta he 
voisivat hyödyntää leveäte-
laista korjuukalustoa myös 
turvemaiden energiapuu-
kohteilla. Metsäpalvelupääl-
likkö Marttila ei usko, että 
valtiovalta saa sorvattua 
uutta pienpuuntukipakettia 
lähitulevaisuudessa. Mart-
tila kehottaakin puunmyy-
jiä hyödyntämään nykyistä 
varsin hyvää kemera-tukea 
nyt, kun se on vielä voi-
massa. Hän uskoo uuden 
metsälain tuovan lisää ener-
giapuuta markkinoille. 
Yhtenä uutena energiapuu-
kohteena Marttila näkee 
heikkokasvuiset turvemaat. 
Uudistusvelvoitteen poistu-
minen kitumaasoilta, tekee 
näistä kohteista kiinnostavia 
energiapuukohteita, Timo 
Marttila kertoo.

Vapo oy:n hankintaesi-
mies Mikko Korhonen ker-
too, että heidän suurin 
mielenkiinto kohdistuu täl-
lä hetkellä karsittuun ener-
giapuurankaan. Kokopuun 
ja latvusmassan hinnan Ko-
honen ennustaa pysyvän 
nykyisellä tasolla, mutta 
karsitunrangan hintaa tu-
lemme tarkastamaan, ker-

Pikainen soittokierros energiapuun ostajille 
paljastaa, että energiapuulle on tällä hetkellä 
hyvä kysyntä.

Oulun Seudun metsän-
hoitoyhdistys on yhdessä 
Ylikiimingin metsänhoitoyh-
distyksen kanssa solminut 
polttoaineen toimitussopi-
muksen Adven oy:n San-
ginsuun laitokseen. Laitos 
toimittaa lämpöä ja höyryä 

too Korhonen.
Turveruukki Oy on aloit-

tamassa karsitun ener-
giarangan hankintaa 
terminaaleihinsa vuoden 
2013 aikana. Tavoitteena 
on hankkia karsittua ener-
giarankaa metsäalan toi-
mijoilta tienvarsikauppana 
kaukokuljetukseen soveltu-
van tiestön varrelta.

Tienvarsikaupan teon 
jälkeen Turveruukki Oy 
kuljettaa energiaerän tuo-
reena terminaaliin, ja erän 
mittaus tapahtuu punnitus-
mittauksena kaukokuljetuk-
sen yhteydessä. Yksittäisen 
tienvarsierän vähimmäis-
koko tulee olla yli 100 kiin-
tokuutiota, jotta kuljetus 
on järkevää. Myös hankin-
taetäisyys on rajattu mak-
simissaan 40 km:n päähän 
terminaaleista. 

Alussa terminaalialueet 
sijaitsevat Pudasjärvellä, 
Yli-Iissä, Kestilässä ja Oulun 
Vihreäsaaressa. Uusia puu-
terminaaleiksi soveltuvia 
alueita tarvitaan käyttöön 
sitä mukaa, kun hankinta-
alueet laajenevat.

Turveruukki Oy:n hank-
kima energiapuu ohjautuu 
Oulun Energia -konsernin 
Toppilan voimalaitoksien 
polttoaineeksi.

Lisätietoja Turveruukki 
Oy:n energiapuun hankin-
nasta saa Timo Vanhalalta.

Metsänhoitoyhdistyksille Sanginsuun  
lämpölaitoksen polttoaineen toimitussopimus

Energiapuulla on hyvä kysyntä.

viereisen lääketehtaan tar-
peisiin. Laitos tarvitsee vuo-
sittain puuta noin 5000m3, 
puun lisäksi laitos käyttää 
myös jonkin verran turvet-
ta. Lääketehdasta tarvitsee 
höyryä ympäri vuoden, jo-
ten hakkeentoimitus ei kat-

kea edes lämpiminä kesä 
kuukausina. ”Hakkeentoi-
mitus alkaa syyskyyn alus-
ta, parhaillaan hakataan 
puuta ensi talven tarpei-
siin.” Kertoo Ylikiimingin 
metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Juhani 

Heikkinen. ”Pyrimme osta-
maan laitoksen tarvitseman 
puun mahdollisimman lä-
heltä toimituspistettä, os-
tamme energiapuuta sekä 
pystyyn, että hankintana”, 
jatkaa Heikkinen. 
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Sahateollisuuden näkymät 
ovat kuitenkin Euroopan ta-
louden taantuman johdosta 
edelleen epävarmat. Tavaraa 
kyllä saadaan menemään 
markkinoille, mutta hintata-
so on kustannuksiin nähden 
huolestuttavan alhainen. 
Tiukassa markkinatilantees-
sa pohjoisen Suomen kor-
kea kustannustaso korostuu, 
kuljetustuen leikkausten 
vaikutuksia ei ole pystyt-
ty kompensoimaan. Poh-
jois-Afrikan maat ja Japani 
ovat tällä hetkellä tärkeim-
mät vientimarkkinamme. 
Yhdysvaltojen talouden 
myönteinen kehittyminen 
on lisännyt paikallista ra-
kentamista ja sahatavaran 
kulutusta, mutta olemassa 
olevaa, jo suljettua tuotan-
toa, on käynnistetty uudel-
leen, joten orastava hintojen 
nousu on kääntynyt laskuun 
ja se on heijastunut jo Aasi-
an markkinoillekin. Egyptin 
valuuttakriisi ja edelleen jat-
kuva poliittinen epävakaus 
luo paineita ylituotantojensa 
kanssa painiskelevalle Eu-
roopan sahateollisuudelle.

Tukin hinta suhteessa 
kuitupuun hintaan on Suo-
messa ennätyksellisen kor-

Puusta ja muusta
Viime vuonna puukauppa kävi koko maassa 
suhteellisen hyvin ja sama vire on jatkunut 
myös kuluneen kevään aikana. Talven poik-
keuksellisen hyvien korjuukelien aikana saa-
tiin varsinaiset talvileimikkoreservit hakattua 
aikataulujen mukaisesti, eikä kesäleimikoihin 
juurikaan tarvinnut koskea. Kaikelle puulle 
on ollut kysyntää ja hyvä kysyntä jatkunee 
edelleen.

kealla tasolla. 90-luvulla 
mänty- ja kuusitukkien kan-
tohinnat olivat keskimäärin 
2,5 kertaa kuitupuun hinta, 
nykytaso on n. 3,5-kertainen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
suhteellisesti yhä suurempi 
osa metsänomistajien puun-
myyntituloista koostuu tu-
kin kantohinnasta. Toisaalta 
se on johtanut myös siihen, 
että tukin hinta vaihtelee 
voimakkaasti markkinati-
lanteiden mukaan, mutta 
kuitupuun hinnoissa eivät 
juuri markkinaheilahtelut 
näy. Leimikoista kilpaillaan 
yhä selkeämmin tukin hin-
nalla vaikka tukkiosuus olisi 
pienikin. Nyt metsäomista-
jalla kannattaa kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota 
sahapuun katkontaan sillä 
metsärahat maksetaan mit-
taustodistuksen mukaan, 
ei kauppakirjan arvion mu-
kaan.

Viime vuosien aikana on 
yhä kiihkeämmin keskus-
teltu uusista puunkäyttö-
muodoista ja esille on tuotu 
mm. erilaisia puunkäyttöön 
perustuvia energiantuotan-
tovaihtoehtoja. On tietys-
ti hyvä, että keskustellaan 
eri vaihtoehdoista, mut-

ta on kuitenkin hyvä pitää 
mielessä, että Suomessa on 
edelleen reilusti enemmän, 
jo rakennettua, puunjalos-
tuskapasiteettia kuin mitä 
metsistämme saadaan liik-
keelle raaka-ainetta. Suoma-
lainen sahateollisuus voisi 
nostaa tuotantoaan helpos-
ti 20 - 30 % ilman uusinves-
tointeja jos tukkeja vain olisi 

Metsärahat maksetaan  
mittaustodistuksen mukaan,  

ei kauppakirjan arvion mukaan”
tarjolla. Ei ole realistista ku-
vitella, että mikään uusis-
ta vaihtoehdoista kykenisi 
maksamaan tukista sellaista 
hintaa kuin sahateollisuus. 
Myös nykyinen kuidutta-
va teollisuus on kilpailuky-
kyisin maksaja kuitupuulle 
vaikka energiapuukaupassa 
valtion tuen osuus on huo-
mattava. Suomalaisen met-

säteollisuuden säilymisen 
kannalta on oleellista, että 
jo olemassa olevan teolli-
suuden kilpailukyky pide-
tään sellaisella tasolla, että 
toiminta olisi kannattavaa ja 
kasvavaa. Yksi merkittävä, 
kustannuksia nostava, teki-
jä on tiestön vuosi vuodelta 
heikentyvä kunto. Määrä-
rahoja ei kohta enää riitä 
pohjoisessa Suomessa edes 
ylläpitoon puhumatta-
kaan peruskorjauksista. 
Uhkakuvana lähitulevaisuu-
dessa kangastelee myös rik-
kidirektiivin myötä kasvavat 
merirahdit. Metsäteollisuu-

den kotimaisuusaste läpi 
koko klusterin on erittäin 
korkea, sen merkitys alue-
talouteen on korvaamaton. 
Kantorahatulot, korjuu- ja 
kuljetusmaksut ovat pääasi-
assa viennistä tulevaa ”uutta 
rahaa”. Tämä on hyvä pitää 
mielessä. Pidetään yhdessä, 
jo olemassa oleva, puunja-
lostusteollisuutemme kilpai-
lukykyisenä Suomessa. 

Puuta tarvitaan. 

Puukauppaterveisin
Hannu Virranniemi, 
toimitusjohtaja
Pölkky Metsä Oy

Junnikkala OYssä saha-
taan täydellä teholla. ke-
säseisokkia pidetään kaksi 
viikkoa.

Sahatavaramarkkinassa 
haasteellisuus on edelleen 
olemassa, Egyptin epäva-
kaus suurin uhka, Egypti 
on männyn tärkein vienti-

maa.
Sahapuulle on edelleen 

kysyntää sekä pysty että 
hankintakaupoin, hintata-
so tukilla hyvällä tasolla.

Heikki Pietikäinen
Metsäpäällikkö

Tukille on kysyntää Junnikala Oy:ssä
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”

Puumarkkinat.fi:n kehi-
tys aloitettiin vuonna 2010. 
Vuoden 2013 alun pilotti-
hankkeiden kautta palvelu 
otetaan käyttöön asteittain 
koko Suomessa. Puukaupan 
toiminta säilyy kuitenkin 
hyvin pitkälti samanlaise-
na kuin ennen. Puunmyyn-
tisuunnitelman eli leimikon 
teko lähtee metsänomista-
jasta liikkeelle. Yhdistyksen 
toimihenkilö suunnittelee lei-
mikon ja siirtää sen metsän-
omistajan suostumuksella 
Puumarkkinat.fi-palveluun. 
Metsänomistaja ei pysty siir-
tämään itse pyynmyyntikoh-
detta palveluun, vaan siirto 
pitää tehdä metsänhoitoyh-
distyksen kautta. 

Metsänomistaja  
näkee vain oman  
myyntikohteensa
Puunmyyntikohde voi olla 
metsänhoitoyhdistyksen 
avustama tai metsänomis-
tajan itsensä markkinoi-
ma. Myyjän yhteystiedot 
muuttuvat markkinointita-
van mukaan. Puumarkkinat.
fi-palvelussa metsänomis-
tajan tietoina näkyvät met-
sänomistajan omat tiedot, jos 
hän markkinoi kohdetta itse. 
Jos kohde myydään valtakir-
jalla, silloin metsänomistajan 
tietojen lisäksi näkyvät myös 
metsänhoitoyhdistyksen toi-
mihenkilön yhteystiedot.

Puumarkkinat.fi

Puukauppakohteita siirtyy verkkoon
Puukaupan toiminnassa on tapahtumassa 
suuri muutos, kun puukauppakohteita siirtyy 
jatkossa myös verkkoon. Puumarkkinat.fi-pal-
velu tehostaa puukaupan toimivuutta sekä 
lisää sen avoimuutta.   

Metsänomistaja näkee 
puunmyyntikohteensa tiedot 
sähköpostiinsa saamastaan 
linkistä. Linkki avaa puun-
myyntikohteen sellaisenaan 
kuin se näkyy ostajallekin 
palvelussa. Leimikkotiedois-
ta metsänomistaja voi vie-
lä tarkistaa kohteen tiedot 
ja suunnitteluvaiheessa so-
vittujen asioiden, kuten va-
rastopaikkojen sijainnin tai 
muiden kohteen erityispiir-
teiden löytymisen leimikolta.

Puumarkkinat.fi:ssä oleva 
linkki on aina henkilökohtai-
nen. Muiden metsänomis-
tajien leimikoita ei toinen 
metsänomistaja pääse katso-
maan, joten henkilö- ja met-
sävaratiedot ovat turvassa. 
Kaikki puunmyyntikohteet 
ovat kuitenkin palveluun 
rekisteröityneiden ostajien 
ja metsänhoitoyhdistysten 
nähtävissä.   

Ostajille uusia työkaluja 
kohteiden löytämiseksi
Rekisteröityneet ostajat voi-
vat käydä tarkastelemassa 
leimikon tietoja ja kohteen 
ollessa heitä kiinnostava lä-
hettää ostotarjouksen sähkö-
postilla. Palvelun kautta ei 
siis automaattisesti tehdä os-
totarjousta vaan se lähetetään 
edelleen sähköpostin välityk-
sellä myyjälle tai hänen val-
tuuttamalleen henkilölle. 

Ostajilla on mahdollisuus 
rajata ostoalueensa kunta-

kohtaisesti, jolloin alueen 
ulkopuolelle jäävät puun-
myyntikohteet rajautuvat 
pois. Palvelussa on haku-
kone, jolla ostaja voi etsiä 
esimerkiksi vain kelirikko-
kelpoisia kuvioita tai eri-
tyistä runkolajia, kuten 
sorvitukkia, sisältäviä leimi-
koita. Koko Suomen leimi-
kot ovat ostajille näkyvillä ja 
he pystyvät entistä tarkem-
min tutustumaan eri aluei-
den puuntarjontaan. Tämä 
voi tuoda metsänhoitoyhdis-
tyksen alueille uusia ostajia. 

Puumarkkinat.fi  
käyttöönotto etenee
Puumarkkinat.fi-palvelun 
tarjoavat MTK ja Metsän-
hoitoyhdistykset. Palvelun 

Metsänomistaja saa linkin sähköpostiinsa, kun puunmyyntikohde on julkaistu Puumarkkinat.fi-palvelusssa. Lin-
kistä avautuu kuvassa oleva näkymä, josta metsänomistaja pystyy tarkistamaan leimikon sisältämät tiedot. 

Puunostajille Puumarkkinat.fi antaa uusia mahdolli-
suuksia puukauppaan. Oikeassa alakulmassa sijait-
sevilla hakutoiminnoilla ostaja voi etsiä pelkästään 
esimerkiksi kelirikkokohteita sisältäviä leimikoita.

ylläpitäjänä toimii Oy Silva-
data Ab. Palvelun etusivul-
ta (www.puumarkkinat.fi) 
metsänomistaja löytää Met-
säntutkimuslaitoksen julkai-
semat keskikantohinnat sekä 
linkit palveluun rekisteröi-
tyneiden metsänhoitoyh-
distysten ja ostoyritysten 
nettisivuille. Lisäksi etusivul-
ta löytyvät koko Suomessa 
myytävänä olevien leimikoi-
den lukumäärän alueittain. 
Näin kaikilla osapuolilla on 
selkeä kuva sen hetkisestä 
puun tarjontatilanteesta.  

Toukokuussa Puumark-
kinat.fi-palvelu oli käytössä 
49 metsänhoitoyhdistyksellä, 

kun tavoitteena on vuoden 
lopussa 75 palvelua käyt-
tävää yhdistystä. Palvelun 
käyttöönoton helpottami-
seksi Silvadatan ja metsän-
omistajien liittojen toimesta 
on järjestetty tai järjestetään 
koulutusta puunostajille ja 
metsänhoitoyhdistysten toi-
mihenkilöille koko Suomessa. 
Näin varmistetaan puunosta-
jien ja metsänhoitoyhdistyk-
sien toimihenkilöiden hyvät 
lähtökohdat palvelun käyt-
töön sekä puukaupan toimi-
vuus ns. siirtymäkautena, 
kun myyntikohteiden lähet-
tämisestä ostajille sähköpos-
titse luovutaan. 

Puumarkkinat.fi-palvelun 
tarjoavat MTK ja 

Metsänhoitoyhdistykset
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Mhy Muhos teki toukokuussa 2013 ensiharven-
nuskohteen integroituna korjuuna kaivurimo-
tolla. Kohde oli ojitetulla tuoreella kankaalla, 
jossa vallitsevan puuston ikä alle 30 vuotta. 

Leimikon pinta-ala oli yhteensä 5,1 ha ja 
puustoa korjattiin yhteensä 280,6 m3. Korjatus-

ta puustosta havukuitua oli 93,80 m3, koivukui-
tua 13,5 m3 ja energiapuuta kokopuuna 173,30 
m3. Hehtaarikohtainen kertymä oli kaikkiaan 
55 m3 /ha.

Kohde oli kemera tukikelpoinen nuoren-
metsän hoitokohde.

Kelirikkokohde
Huhtikuun alussa suoritim-
me Jukka Pesolan leimikos-
sa ensiharvennuksen Mhy 
Muhoksen korjuupalvelun 
toimesta. Leimikko sijait-
si sopivasti nopeasti kuivu-
valla hiekkakankaalla, jossa 
korjuu onnistui heti lumien 
sulettua.  Erottelimme lei-
mikosta tukki-, pikkutuk-
kiaiheet, kuitupuun sekä 

Ensiharvennusta integroidusti

Päätehakkuuleimikko Ylikiimingissä

Ensiharvennuksen yhteydessä on suuri mer-
kitys, miten puutavaran korjaa ja minkä-
laisella kalustolla. Integroidussa korjuussa 
puutavara korjataan useammaksi eri puuta-
varalajiksi ja samalla saadaan järeydeltään 
pienikokoiseen leimikkoon merkittävää lisä-
arvoa.  Kertymän määrä kasvaa ja taitava ko-
nekuski loihtii tiheiköstä kasvatuskelpoisen 
nuoren metsän kehittymään arvokkaammik-
si puulajeiksi.

energiapuun kokopuuna. 
Puustossa oli jo vähän näh-
tävissä riukuuntumisen 
merkkejä ja ensiharvennuk-
sen aika oli kiireellisesti kä-
sillä. 

Harvennettava alue oli  
5,8 ha ja puutavaraa kertyi 
321 m3. Puutavarasta aines-
puuta oli 140 m3 ja energia-
puuta 181 m3. Ainespuusta 
tukkia kertyi n. 13 %. Koh-
de täytti kokonaisuudessaan 

Maanomistaja tarkistamassa korjuujälkeä satoa.

Kemeratukiehdot nuoren 
metsänhoitokohteena.

Toukokuun alkupäivi-
nä kävimme maanomistajan 
kanssa tarkistamassa lei-
mikon korjuujälkeä ja met-
sän kuntoa. Maanomistajan 
mielestä tiheikkö oli muut-
tunut metsän näköiseksi ja 

väljemmän näköinen metsä 
miellytti silmää. Olipa ennen 
harvennusta maanomista-
jaa vähän askarruttanut, että 
miten sitä raskii puita pois-
taa. Lopputulos kuitenkin 
sai nämä huolet poistumaan 
ja nyt metsä näytti oikein 
hoidetulta.

Esimerkkileimikko

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

Nuoren metsänhoitokohde ennen ja jälkeen hoitohakkuun.

Puukertymät:  Määrä Kantohinta
Mäntytukkia               345 m3 49 euroa 
Mäntypikkutukkia  92 m3 21 euroa
Mäntykuitua  155 m3  18 euroa
Kuusitukkia  88 m3  47 euroa
Kuusipikkutukkia 51 m3   21 euroa
Kuusikuitua  130 m3 18 euroa
Koivukuitua  25 m3 18,5 euroa
Sahapuukertymä männyllä oli 74 % ja kuusella 52 %. 

Kevättalvella korjattiin Ylikiimingissä pääte-
hakkuuleimikko. Puusto oli iältään noin 90 
vuotiasta. Puustoa ei oltu koskaan harven-
nettu, joten puusto oli hyvin hoikkaa mutta 

tosi pitkää. Järeys oli ikään nähden alhainen, 
männyn keskijäreys oli 195 litraa ja kuusel-
la vain 120 litrasta. Ajomatka oli keskimäärin 
350 metriä. 

Maanviljelijän kiireiseen 
arkeen leimikon hoitami-
nen Mhy:n korjuupalvelun 
kautta sopi mainiosti. Li-
säksi leimikon hoitaminen 
samanaikaisesti ja samal-
la kalustolla energiapuus-
ta järeämpään ainespuuhun 
miellytti maanomistajaa. 

Korjuu onnistui haastavasta 
kelirikkoajasta huolimatta il-
man ongelmia ja lopputulos 
miellytti kaikkia osapuolia.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma
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Mitä on apteeraus eli kat-
konta? Katkonta on rungon 
puutavaralajien erottelua. 
Hakkuu-konemiestä auttaa 
tietokone ohjelmineen. Mit-
ta- ja laatuvaatimuksista on 
paperitulosteet, mutta kaik-
kein tärkein apuväline on 
metsäkonemiehen harjaan-
tunut silmä. Silmät erotta-
vat vialliset kohdat, korot 
ja mutkat. Metsäkoneen tie-
tokone laskee jokaisen run-
gon osalle optimaalisen 
katkaisun ja pyrkii näin hyö-
dyntämään rungon mahdol-
lisimman tarkkaan. Tämä 
perustuu ennustamiseen. 
Kun puu on katkaistu ja 
kone alkaa syöttää puuta, 
niin koneen tietokone laskee 
koko ajan mallin miten run-
ko kapenee ja mitä siitä voi-
taisiin valmistaa, eli millaisia 
tukkeja lähtee eri sahoille.

Miksi katkonta on sitten 
niin tärkeää? Katkonnalla on 
taloudellista vaikutusta ai-
nakin myyjän kannalta. Eri 

Havupuuston katkonta herättää aina mielenkiintoa, niin met-
sänomistajissa, kuin meidän ammattilaisten keskuudessa.  
Me ammattilaiset puhumme apteerauksesta ja isännät katkonnasta.

puutavaralajit ovat kaikki 
erihintaisia. Tukki on arvok-
kain; noin 52€, pikkutukki 
24€ ja kuitu 16€. Energias-
ta maksetaan noin 4 € kuu-
tiolle. Puutavaran hintaan 
vaikuttaa kysyntä. Yleinen 
taloustilanne nostaa ja las-
kee puutavaran hintaa. Kun 
sahatavaralla on kysyntää, 
ovat mittavaatimuksetkin 
hieman väljempiä kuin huo-
nossa taloustilanteessa.

Kuka ja mitkä asiat vai-
kuttavat katkontaan? Myyjä 
on hyväksynyt kauppakirjan 
liitteenä olevat mitta- ja laa-
tuvaatimukset allekirjoitus-
hetkellä. Valtakirjakaupoissa 
valtakirjan saaja hyväksyy 
mitat. Kuitenkin loppupe-
leissä katkonnan päättää lei-
mikon ostaja. Ostaja tietää jo 
ennen kaupan tekoa millais-
ta ja minkä laatuista puuta 
se tarvitsee. Mittojen pituuk-
sia ja laatuvaatimuksia kan-
nattaa seurata. Sillä pelkän 
tukin hinnan tuijottamisel-

Oheinen laskentaesimerkki valaisee kuinka 
suuri merkitys tukin otannalla on metsän-
omistajan lopulliseen kantorahatuloon.  Esi-
merkki leimikko on 535 m3, josta mäntyä 300 
m3 kuusta 200 m3 ja koivua 35 m3. Ostaja A 
katkoo havupuusta tukkia 50 % ja ostaja B: 
n otantaprosentti on 65 %.  Ostaja A maksaa 
tukista 3 €/m3 enemmän kuin ostaja B ja pik-
kutukista 2 €/m3 enemmän. Tästä huolimatta 
ostaja B:n lopullinen kantorahatulo on 1745 

euroa isompi kuin ostaja A:lla. Ero kertyy 3,26 
€/m3. Eli ostaja A:n pitäisi maksaa jokaisesta 
puutavaralajista 3,26 €/ m3 enemmän, jotta 
lopputulos olisi ostaja B:n kanssa sama. Ero 
kasvaa 5,2 €/ m3 mikäli molemmat ostajat 
maksaisivat puusta saman hinnan. On help-
po todeta, että tukin otanta ratkaisee viime-
kädessä metsänomistajan metsätalouden 
kannattavuuden.

 OSTAJA A tukki % 50   OSTAJA B tukki 65%  
        
 m3 € / m3 €   m3 € / m3 €
Mäntytukki 150 56 8400 Mäntytukki 195 53 10335
Mäntypikkutukki 30 27 810 Mäntypikkutukki 30 25 750
Mäntykuitu 120 18 2160 Mäntykuitu 75 18 1350
Kuusitukki 100 55 5500 Kuusitukki 130 52 6760
Kuusipikkutukki 20 27 540 Kuusipikkutukki 20 25 500
Kuusikuitu 80 18 1440 Kuusikuitu 50 18 900
Koivukuitu 35 16 560 Koivukuitu 35 16 560
        
 535 yht 19410   535 yht 21155

la kaupan kokonaishinta ei 
selviä. Eikä myöskään se va-
hinko, jos myy leimikon vää-
ränlaiselle ostajalle.

Ostaja A tekee leimikosta 
vain normimäärän tukkeja, 
koska sopimus käskee näin 
tehdä. lopulta kuitenkin tar-
vetta on vain kuitupuulle.

Ostaja B olisi tehnyt tu-
kin, pikkutukin, vähän kui-
tua ja vielä kerännyt oksat 
pois avohak-kuulta. Näistä 
kaikista puutavaralajeista, 
syntyy se puukaupan koko-
naissumma. Joka olisi ollut 
korkeampi, kuin ensimmäi-
sellä ostaja ehdokkaalla.

Tukkipitoiset leimikot 
kannattaa aina myydä sille, 
joka tarkimmin ottaa tukin ja 
pikkutukin talteen ja joka to-
della tarvitsee sen tukin.

Seppo Tikkala
MetsäSanoma

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Haluatko vinkkejä puukaupan tekoon?
●  Teetä aina puunmyyntisuunnitelma Metsänhoitoyhdistyksellä.
●  Myy sille, joka tunnetusti ottaa tukin talteen tarkimmin.
●  Käytä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta hyväksesi.
●  Kuusivaltaisesta avohakkuualueesta kannattaa 
 keräyttää oksamassa talteen, siitäkin saa euroja.
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Puunkorjuu

Päätökseen hakata met-
sää vaikuttaa monesti myös 
metsänhoidolliset näkökoh-
dat. Eihän metsää kanna-
ta pitää ylitiheänä, huonosti 
tuottavassa kunnossa. Joka-
tapauksessa puunkorjuun 
yhteydessä metsästä korja-
taan laadukasta suomalaista 
puutavaraa, erilaisten jalos-
teiden raaka-aineeksi. 

Jotta puutavaran hintata-
so selviäisi, kanattaa ehdot-
tomasti vertailla eri ostajien 
tarjoamia hintoja keskenään. 

Puutavaralajeittain yk-
sikköhinnoissa on usein jon-
kin verran eroja, mikä voi 
ratkaista puukaupan jon-
kin ostajan eduksi ja met-
sänomistajalla alkaa syntyä 
myyntipäätös. 

Vertailu eri ostajien aset-

Sahatukin katkonnan merkitys puunkorjuussa 
Kun metsänomistaja 
päättää hakata met-
sää, syntyy puukaup-
pa. Metsänomistajan 
kannalta tärkeintä on 
saada puutavaras-
ta mahdollisimman 
hyvä kantorahatulo. 
Puutavaraleimikon 
kantorahatulo muo-
dostuu erilaisten 
puutavaralajien 
muodostamasta ko-
konaismäärästä hak-
kuun aikana. Mutta 
miten ja mihin myy-
dä puutavara, jotta 
saataisiin paras ta-
loudellinen lopputu-
los?

tamien puutavaralajien yk-
sikköhintojen välillä onkin 
äkkiä ajateltuna varsin help-
poa. Tukin eli arvokkaim-
man puutavaran hintahan se 
usein ratkaisee. Mutta onko 
vertailu sittenkään niin help-
poa kuin sitä luulisi? Eipä 
välttämättä aina ole.

Oheisessa fiktiivises-

sä esimerkissä on vertailtu 
kahden eri puutavaran osta-
jan vaihtoehtoa korjata puu-
tavaraleimikko. Tilanne on 
kuviteltu ja siihen on haettu 
kaksi todella ääriesimerkkiä 
korjata puutavaraa.  Esimer-
kin tarkoituksena on havain-
nollistaa lukijalle kuinka 
suuria erot todellisuudessa 

OSTAJA 1          OSTAJA 2  
      
   m3  €/m3 Yht.€    m3 €/m3 Yht.€  
MÄT 15  50 750  MÄT 30 40 1200  
        0  Mäpt 10 23 230  
KUT 15  50 750  KUT 30 40 1200  
        0 Kupt 10 23 230  
Hak 70  15 1050  Hak 20 15 300  
                     
yht.m3 100 Yht.€ 2550 € yht.m3 100 Yht.€ 3160 €
                     
sahatavaran osuus! 30 %      sahatavaran osuus! 80 %      
                     
keskikantohinta €/m3 25,50  €    keskikantohinta €/m3 31,60  €    
                      
OSTAJA 1 2550  €              
OSTAJA 2 3160  €              
EROTUS 610    €  

Yhteenveto vertailulaskelmasta
HARVENNUS LEIMIKKO puutavaraa 100 m3  

Khl 03 varttunut kasvatusmetsä

voivat olla.
Esimerkkikohteena on 

varttuneen kasvatusmet-
sän harvennushakkuu, josta 
puutavaraa kertyy yhteen-
sä 100 m3 ja puulajeina ovat 
mänty ja kuusi.

(Kts. yhteenveto vertailu-
laskelmasta).

Kuten vertailusta huo-

maatte, ostajien välillä on 
eroja yksikköhinnoissa. Var-
sinkin tukin kohdalla.

Kuitupuun hinnoissahan 
ei ole eroja. 

Ennenkaikkea tukin yk-
sikköhinta erottuu OSTAJA 
1:n eduksi. Mutta sahatava-
ran osuus on vain 30 pro-
senttia. Tämä johtuu siitä 
että korjuussa on käytössä 
todella huonot tukkien mi-
tat, eikä todellista tarvetta 
korjata tukkitavaraa maksi-
maalisesti, minkä johdosta 
kuitupuun osuus kasvaa to-
della suureksi. 

Mutta entäpäs kun OS-
TAJA 2 korjaakin leimikosta 
pikkutukkia ja käyttää tukin 
katkonnassa laajaa mittava-
likoimaa? Kuitupuumäärä 
jää todella pieneksi ja sahata-
varan osuus nousee 80 pro-
senttiin!

Kantorahatulon erotus 
esimerkissä on 610 € OSTA-
JA 2:n eduksi ja leimikko 
kannattaa myydä OSTAJA 
2:lle.

Esimerkistä ilmenee 
kuinka suuri sahatavaran 
katkonnan merkitys puuta-

varan korjuussa todella on. 
Kun miettii että 100 m3 ei ole 
tänä päivänä vielä suurikaan 
leimikko, niin onhan sel-
vää että kantorahatulon ero 
suurissa puutavaramäärissä 
vain kasvaa. 

Mutta miten kun pitäisi 
myydä halvempaa tukin yk-
sikköhintaa tarjoavalle osta-
jalle? Siinäpä se sitten onkin 
miettiminen.

Metsänhoitoyhdistys seu-
raa puunkorjuun katkontaa, 
keräämällä aineistoa toteu-
tuneista leimikoista.

Aineistossa verrataan 
puutavaralajien jakaumaa 
leimikoittain ja ostajittain. 
Hyvin katkottuna esimerkin 
kaltaisella kohteella voidaan 
päästä sahatavaran osuu-
dessa juuri tuonne 80 pro-
senttiin, mikä on varmasti jo 
huipputulos. Huonolla kat-
konnolla tulos voi olla juu-
ri esimerkin kaltainen. Ilman 
kerättyä katkontatietoa, ver-
tailua on vaikea suorittaa.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

” Eihän metsää kannata  
pitää ylitiheänä, huonosti  

tuottavassa kunnossa
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Jäätien pohjaa ei tarvitse tasoittaa

Puunkorjuu

Tällaiset jäälanssit meren saar-
ten rannoilla eivät ole useina talvi-
na mahdollisia. Kuluneena talvena 
oli, koska marraskuun lopussa al-
kaneet pakkaset jäädyttivät ran-
tavedet pohjia myöten. Myös 
turvemailla talvitien pohjat jäätyi-

vät, koska maapohja  oli edellisen 
kesän jäljiltä läpimärkä.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Erinomaiset hakkuukelit viime talvena

Suomen luonnonsuojeluliit-
to esittää metsänhakkuista 
luopumista lintujen pesi-
mäaikaan keväällä ja kesäl-
lä. Suomen lainsäädäntö ei 
käytännössä aseta minkään-
laisia rajoitteita lintujen her-
kimpänä lisääntymisaikana 
tehtäville metsänhakkuille. 
Vaikka luonnonsuojelulaki 
kieltää rauhoitettujen eläin-
ten tappamisen, lintujen 
munien keruun ja erikseen 
lisääntymisaikaisen häirin-

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää kesähakkuista luopumista   
nän, niin saman lain poikke-
uspykälä sallii kesähakkuut.

”Kiihkeimpään lisäänty-
misaikaan tehtävät hakkuut 
eivät ole ekologisesti eivätkä 
etenkään eettisesti kestävää 
metsätaloutta. Vaikka mi-
tään tarkkaa määrää ei voida 
sanoa, niin on arvioitu, että 
metsäkoneiden kourissa tu-
houtuu vuosittain Suomessa 
kymmeniä tuhansia lintujen 
pesiä, munia ja poikasia”, 
kertoo suojeluasiantunti-

ja Risto Mustonen Suomen 
luonnonsuojeluliitosta.

Luonnonsuojeluliiton 
mukaan pesimäaikaisil-
le hakkuille ja metsämaan 
muokkauksille tulee asettaa 
selkeät rajat, jotka takaavat 
pesimärauhan luonnonva-
raisille linnuille. Hakkuita 
tulisi nykyistä tiukemmin 
rajoittaa huhtikuun ja hei-
näkuun välisenä aikana. Pe-
sinnän kannalta erityisen 
herkkiä elinympäristöjä ovat 

lehtipuuvaltaiset metsät ja 
rantametsät, koska niissä lin-
nunpesien määrä hehtaarilla 
on suurin.

Nykyinen talousmetsi-
en hoitoa säätelevä metsäla-
ki ei huomioi pesintärauhaa 
lainkaan. Myös nykyiset 
metsänhoidonsuositukset 
ainoastaan kehottavat vält-
tämään hakkuita mahdolli-
suuksien mukaan tietyissä 
metsätyypeissä. Metsäser-
tifikaateista ainoastaan FSC 

asettaa pesimäaikaisille 
hakkuille joitain selviä ra-
joituksia, yleisempi PEFC 
-sertifikaatti ei säätele kesä-
hakkuita millään tavalla.

Luonnonsuojeluliiton 
mielestä valtion maita hal-
linnoiva Metsähallitus voisi 
toimia asiassa vastuullisena 
tiennäyttäjänä ja luopua ke-
sähakkuista.

Kesähakkuista luopumi-
sella on taloudellisia hyötyjä 
metsänomistajalle, koska sa-

malla vähennetään maape-
rälle ja puustolle aiheutuvia 
korjuuvaurioita ja ehkäis-
tään talousmetsissä haitalli-
sen juurikäävän leviämistä.

Matti Nieminen
viestintäpäällikkö, 
Suomen  
luonnonsuojeluliitto
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Metsätalous ja jalostus

Toiminta alkoi v 1996 jol-
loin veljekset ostivat laitteet 
oulunsalolaiselta Veikko 
Helaselta. Leppälastutoimi-
tukset alkoivat v 1997. 

Tyrnävä-lato rakentaa paikallisesta puusta
Tyrnävä-lato Oy on hirsirakennusten valmis-
taja jonka tuotanto perustuu perinteiseen 
ja yksilölliseen rakentamistapaan. Tuotteita 
ovat kuoritusta pyöröhirrestä valmistetut 
puuliiterit, ladot, autokatokset, varastot, jä-
tekatokset, venevajat, ulkovessat, kämpät, 
saunat jne. Tyrnävä-lato toteuttaa myös asi-
akkaan itse suunnittelemia ja ideoimia ra-
kennuksia mikäli ne vain ovat käytännössä 
mahdollisia toteuttaa. 

Parilato valmistumassa.

Lepästä jalostetta

Raaka-ainetta leppäpuu-
ta ostetaan nykyisin paljon 
mantereen puolelta, aina 
Kiuruvettä ja Sotkamoa 
myöten.

Lepät kuoritaan tuoree-
na ja kuivataan kuorittuna 
pinossa. Kuoritut pinot pei-
tetään kankaalla. Seuraava-
na on vuorossa haketus ja 
säkitys.

Kahdesta hienoimmas-
ta jakeesta leppäpurua  val-
mistetaan uudella laitteella 
leppäbrikettejä. Suomelat 
ovat ainoa kotimainen lep-

Lauri ja Ossi Suomela Hailuodosta jalostavat 
leppäpuuta savun raaka-aineeksi lihan ja ka-
lan kylmä- ja lämminsavustusta varten. 

www.leppabriketti.fi

päbrikettien valmistaja.
Veljekset jalostavat vuo-

sittain n 400 m3 leppää. 
Leppäpuuta ostetaan pys-
tyyn sekä tienvarteen toi-
mitettuna. Hinta seuraa 
kuitupuun hintaa, riippuen 
erän koosta ja laadusta.

Juho Kuukasjärvi
MetsäSanoma

Tyrnävä-lato aloitti toi-
mintansa v. 2009, aluksi 
tuotevalikoimaan kuului 
lähinnä perinneladot ja 
pariladot. Silloin raken-
nuksia valmistettiin n. 100 
kappaletta vuodessa kah-
den vakituisen työntekijän 

voimin. Pyöreän puun käyt-
tö oli silloin noin 300 m3/v. 
Viime vuonna erikokoisia ja 
mallisia rakennuksia tehtiin 
jo 252 kappaletta seitsemän 
työntekijän voimin ja puu-
tavaraa käytettiin noin 1200 
m3. Tänä vuonna puunkäy-

tön odotetaan nousevan yli 
1500 m3:n ja rakennusten 
kappalemäärä tullee mene-
mään reilusti yli 300 kappa-
leen. Tulevaisuus näyttää 
hyvältä ja kasvua syntyy 
koko ajan, kertoo toimitus-
johtaja Petri Tölli.

Tuotteet valmistetaan 
kuoritusta pienikokoisesta 
pyöröhirrestä, puuta ei sa-
hata eikä sorvata. Puutava-
ran Tyrnävä-ladolle hankkii 
ja toimittaa lähialueen met-
sänhoitoyhdistykset, jotka 
hankkivat puun korjuupal-
velutyömailta paikallisilta 
metsänomistajilta. 

Latojen teossa käytettävä 
puutavaraa on kohtuullisen 
suoraa, latvaläpimitaltaan 
8 -13 cm ja pituudeltaan 3,6 

– 5,2 metrin mittaista män-
tyä. Erikoistilauksissa käyte-
tään jonkin verran pitempää 
tai paksumpaa puuta, nämä 
tehdään varta vasten erilli-
sen tilauksen mukaan. Yh-
teen 3x3,5m kokoiseen 
perinnelatoon menee kuo-
rittua pyöröhirttä noin 300 
m, joka on noin 3 kiintokuu-
tiota. Vastaavasti isoon pa-
rilatoon tai autokatokseen 
puuta menee yli 1000 m eli 
10 -12 m3. 

Mitta- ja laatuvaati-
mukset huomioon ottaen 
harvennuksen mäntykuitu-
puukertymästä parhaimmil-
laan jopa puolet on ladon 
tekoon soveltuvaa puuta. 
Hinta sillä on hieman kui-
tupuun hintaa parempi. Tie-

tynlaisilla kohteilla tämä 
lisää metsänhoitoyhdistyk-
sen korjuupalvelun kilpai-
lukykyä ja mahdollistaa 
metsänomistajalle parem-
man hinnan leimikosta. Mer-
kittävää on myös se että raha 
jää pyörimään seutukuntiin 
ja samalla metsänhoitoyh-
distykset ovat tukemassa 
paikallista pienyritystoimin-
taa. 

Kysynnän ja tuotevali-
koiman kasvaessa Suomessa 
sekä Norjaan ja Saksaan ava-
tut markkinat ovat johtaneet 
tarpeeseen kehittää ja laajen-
taa tuotantoa. Toukokuun 
2013 lopulla valmistus siirtyi 
Utajärvelle yrityspuistoon 
vanhalle saha alueelle. Muu-
ton myötä tilat paranivat ja 

se mahdollistaa nykyistä 
laajemman ja tehokkaam-
man tuotannon. Alueel-
la on myös mahdollisuus 
käyttää puutavaran kui-
vaamiseen soveltuvaa kui-
vaamoa, kuivaus helpottaa 
puun käsittelyä ja parantaa 
laatua. 

Suurimpana haastee-
na tämän mittakaavan toi-
minnassa on myynti ja 
markkinointi, se ei ole niin 
yksinkertaista kuin äkki-
seltään voisi luulla, toteaa 
Petri Tölli, monet messut ja 
muut markkinointitapah-
tumat on tullut kierrettyä 
tänäkin kesänä.

Mallisto, toimitussisäl-
tö ja hinnat löytyvät koti-
sivuilta www.hirsilato.fi
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Lapin Metsämarkkinat, 
Metsänhoitoyhdistykset 
ja Metsänomistajien liitto 
Pohjois-Suomi olivat muka-
na yhteisellä osastolla Poh-
jois-Suomen Erämessuilla 
Oulussa 23.-26.5. 

Messuilla vieraili yli 
46 000 erähenkistä vieras-
ta. Osastollamme oli arvi-
ointitehtävänä metsätilan 
pinta-alan arviointi perus-
kartalta. Tilan oikea pinta-
ala oli 18,52 hehtaaria. 

Pääpalkinto, Garmin 
Nüvi 2595 LMT –navigaat-
tori arvottiin lähimmäk-
si oikein vastanneiden 

Nykyisen 60 tonnin sijaan 
rekka saisi uudistuksen jäl-
keen painaa jopa 76 ton-
nia.   Muutoksella pyritään 
kuljetushintojen  säästöön 
ja ympäristöpäästöjen vä-
hentämiseen.      Moni met-
säautotie on kunnostuksen 
tarpeessa, ja  useampaan 
tiehen sisältyy myös siltoja 
jos jonkin moista.  Riittääkö 
metsänomistajalla motivaa-
tiota tiestön rakentamiseen 
ja kunnostamiseen, kun moi-
nen muutos aiheuttaa sel-
västi  järeämpää tiestön 
vahvistamista ja lisäeuroja. 
Paineita tulisi myös vaatia 
valtiolta korkeampaa keme-
ra-avustusta  metsäteihin.    
Vaikka hallitus on kehysrii-
hessään varautunut tiestön 
ja siltojen kunnon parannuk-
siin.   Parannukset  ja eurot 
todennäköisesti ensisijassa 
kohdistetaan valtateihin ja 
viimeisimpänä yksityistei-
hin.

Asian toteutuminen edel-
lyttää asetusmuutoksen ja 
eu:n komission hyväksyn-
tää.  Liikenneministeriön  
pyrkimyksenä on saada asia 
ensi vuoden alkupuolella 
voimaan.  

Asiaan  on jo tiekunnissa 
kiinnitetty huomiota!   Tuo-
maalan yksityistiekunta on 

Jättirekat tulevat

Liikenne – ja 
viestintäministeriö esittää, että 

rekat kuljettaisivat entistä 
enemmän kuormaa 

yhdellä kertaa

jo päättänyt  rajoittaa ko-
konaiskuorman painon 60 
tonniin, jos muutos tulee 
voimaan.  Hoitokunnasta 
Reino Toivonen kertoi: ” että 
tierungosta suuri osuus on 
turvepohjaisilla mailla ja sa-
vipitoisilla kankailla”.  ”Tur-
vemailla rungon kantavuus 
on lujilla.  Savimailla mitä 
useampi rengas tiepinnan  
”leipoo”, sen pehmeämmäk-
si  tie muuttuu”.      Tie ja sil-
ta on juuri kunnostettu ja 
aivan hevillä ei tien rasitusta  
lisätä.  Tiekunnissa kannat-
taakin miettiä, toteuttaako 
tien kunnostuksen  vähem-
mällä rahalla  vaiko hakee-
ko mahdolliset avustukset 
valtiolta ja kunnalta  ja tekee 
järeämmän perusparannuk-
sen.   Talvisin tiestö varmaan 
roudan vuoksi kestää, mutta 
kesä ja kelirikkoajat raskail-
la kuormilla kysyy tien kan-
tavuutta.  Yksi mahdollisuus 
olisi, että olisi  talvirekkoja ja 
kesärekkoja,  onhan niitä yk-
sityistaloudessa niin miksei 
rekkaliikenteessäkin.  Aika 
näyttää päästäänkö tässäkin 
asiassa matkimaan amerikan 
malliin.

Raimo Jokikokko
MetsäSanoma

Metsätalous ja jalostus

Mukana Pohjois-Suomen Erämessuilla Oulussa

kesken. Navigaattorin voit-
ti pinta-alaksi 18,5 ha arvi-
oinut Ari Juntunen Oulusta. 
Kilpailuvastausten vaihte-
luväli oli 0,43 – 1200 ha, yh-
teensä vastauksia oli 833 
kappaletta.

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

Raimo Jokikokko 
0400 580152 

raimo.jokikokko@mhy.fi

Juhani Heikkinen
0400 287 288

juhani.heikkinen@mhy.fi

YLIKIIMINKI

Miten on mahdollista, että lumi voi 
katkaista isonkin tukkipuun? Äk-
kiä ajatellen se ei ole mahdollista. 
Mutta tutkimustulokset osoitta-
vat, että se ei ole mahdottomuus. 
Metlan tekemissä mittauksissa Ro-
vaniemen Kivalossa 1994 saatiin 
melkoisia painoja tykkylumelle. 
Suurimmat mitatut puun kantamat 
painot olivat yli 3000 kiloa.  Keski-
määrin noissa mittauksissa saatiin 
tulos, että puun tykkypaino oli 100 
– 150 kiloa puun pituusmetriä koh-
ti. Jopa 2 – 3 metrin taimien tykky-
taakka saattoi olla yli 200 kiloa.  

Tykkyä ei Ylikiimingin olois-
sa normaalivuosina kehity pui-
den oksille. Edellinen tykkytalvi 
alueellamme oli 1990- luvun alus-
sa eli tuhoa esiintyy arviolta noin 
20 vuoden välein. Mikä aiheut-
ti viime talven tykyn muodostu-
misen? Koko talven aikana ei ollut 
kunnon suvea, joka olisi puhdista-
nut metsät lumesta ja lisäksi kes-
kitalvella satanut alijäähtynyt vesi 
keräsi painoa merkittävästi lisää 
puiden oksille. Tämä sai puut, lä-
hinnä männyt, katkeilemaan sekä 
etenkin koivut taipumaan luokol-
le siten, että latvat ylettyivät aivan 
maahan asti. 

Tykky teki vahinkoja
Erikoinen talvi sai aikaan Ylikiimingin pohjoisosissa 
merkittäviä tykkyvahinkoja. Uskomattomalta on tun-
tunut katsoa tukkipuita, jotka ovat 5-6 metrin kor-
keudelta poikki. Kaikkiaan Ylikiimingin alueelta tykky 
on katkonut puita useita tuhansia kuutioita ja lisäksi 
taimikoissa on tapahtunut myös puiden taipumisia ja 
katkeamisia. 

Pääosa vahingoista tuli Ylikii-
mingin pohjoisosassa Joloksella 
ja Arkalassa. Pohjoisosa on Yli-
kiimingin korkeinta osaa meren-
pinnasta mitattuna, tämä osaltaan 
edesauttaa tykyn muodostusta. 
Usein myrskytuhot eivät alueel-
lamme katko puita vaan kaatavat 
niitä, tämä ei useinkaan aiheu-
ta metsänomistajille niin merkit-
tävää tuhoa. Talven tykky katkoi 
etenkin mäntyjä, näin tukit meni-
vät kerta laakista pilalle ja osa kui-
tupuustakin meni haaskioon. Kun 
vielä tuhot olivat laajoilla alueilla, 
eivät tuholeimikot ole olleet kor-
juukelpoisia, joten vahingot olivat 
siten totaalisia. Koivut taipuivat 
pääosin luokolle, mutta osa niis-
täkin meni poikki. Pääosa tuhoista 
oli vastaharvennetuilla ja ns. raip-
paantuneissa metsissä. Taimikois-
sa onneksi puiden katkeamia oli 
vain harvakseltaan, elikkä tässä 
suhteessa luonto suoritti taimikon-
hoitotyötä ja näin suoranaista va-
hinkoa ei muodostunut.

Tuhojen määrä oli onneksi pää-
osin vain muutamia kymmeniä 
kiintokuutioita metsänomistajaa 
kohden. Mutta osalla tuhot olivat 
jopa satoja kiintokuutioita ja lisäk-

Ylikiimingin mhy järjestää 10.8.2013 
raivaussahakurssin naismetsän-
omistajille ja nuorille. Käymme läpi 
raivaussahan käyttöä ja opettelem-
me tekemään taimikonhoitoa.   

Ilmoittautuminen viimeistään 
7.8.2013 Raimolle tai Juhanille.  

Tervetuloa! 

Juhani Heikkinen

si niissä oli merkittäviä määriä tuk-
kipuita. Tuhot olivat pahimmillaan 
5.000 – 6.000 euron suuruisia. Met-
sänomistajilla, joilla oli vakuutus, 
vakuutus on korvannut aiheutuneet 
tuhot. Sellaisia totaalisesti vaurioi-
tuneita alueita, joissa olisi suoritet-
tava tuhoviljely, ei esiintynyt.          

Miten voidaan välttyä tule-
vaisuudessa tällaisilta vahingoil-
ta? Tietenkään ilmastolle emme 
voi mitään. Mutta metsänomista-
jat voivat omilla toimilla ehkäistä 
vahinkoja. Taimikonhoitojen teke-
minen ja myöhemmässä vaihees-
sa harvennushakkuiden tekeminen 

ajallaan edesauttavat ehkäisemään 
tuhoja. Tällöin puut järeytyvät ja 
kestävät paremmin tykkylumen 
painon.   

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Tykkylumi katkoi puita mutta myös repiä runkoja myös halki.

Koulutusta lauantaina 10.8.2013

”Tuhojen määrä oli onneksi pääosin  
vain muutamia kymmeniä kiintokuutioita 

metsänomistajaa kohden

Tuhkalannoitusta keväällä 2013 Marttilansuolla.

Lannoitus oli Ylikiimingissä erit-
täin suosittua 1970- luvulla. Tuol-
loin oli erittäin hyvät valtion tuet 
ja terveyslannoituksia tehtiin run-
saasti. Siihen aikaan käytettiin pel-
kästään perinteisiä lannoitteita. 
Noiden töiden hedelmiä kannam-
me tänä päivinä, kun suoritamme 
ojitusalueiden hakkuita.

Kuitenkin on kautta aikain tie-
detty, että puutuhka on paras ja 
pitkävaikutteisin lannoite metsiin. 
Kevättalvella suoritettiin ensi ker-
ran tuhkalannoitusta Ylikiimin-
kiläisiin metsiin. Levitys tapahtui 
helikopterilla ja se todella tapah-
tui, sillä yhden tuhatkiloisen säkin 
levitys maastoon kesti vain reilun 

Tuhkaa Ylikiiminkiläiseen metsään

Veikko Sivonen tarkistamassa vahinkoaluetta. Alue muistutti sotatannerta.

minuutin. Elikkä hehtaarin levi-
tys kesti 5 minuuttia. Tutkittaessa 
maastojälkiä voitiin todeta tuhkan 
levinneen oikealle alueelle ja erit-
täin tasaisesti. Kustannukseltaan 
terveyslannoitus ei ole kallista sil-
lä, keskimäärin hehtaarikustan-
nukseksi tuli vajaa 180 euroa, kun 
otetaan laskelmaan mukaan val-
tion hyvät avustukset.  Huomioi-
den lisääntynyt kasvu ja arvokasvu 
voidaan todeta lannoituksen ole-
van erittäin tuottava sijoitus.

Lannoitukset jatkuvat alueel-
lamme ensi syksyllä ja keväällä 
2014, joten halukkaat olkaa yhtey-
dessä, niin pannaan metsät entis-
täin parempaan kasvuun.   
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UTAJÄRVI

Vanhatie 33, 91600 Utajärvi 
(08) 542 1280

Tuomo Törrö
0400 184 017

tuomo.torro@mhy.fi

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

teuvo.murtovaara@mhy.fi

Yhdistysfuusiossa syntyy Met-
sänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka 
ry. Nykyiset toimipisteet Puo-
langan, Vaalan ja Utajärven kun-
takeskuksissa säilyvät ja tutut 
toimihenkilöt palvelevat jatkossa-
kin metsänomistajia entisillä alu-
eillaan.

Yhdistymisestä keskusteltiin 
vilkkaasti molemmissa yhdis-
tyksissä. Yhdistysten hallituksen 
puheenjohtajat Pekka Välinen 
Vaalasta ja Tapio Jurva Utajär-
veltä uskovat, että yhdistyminen 
takaa metsänomistajille parhaat 
palvelut ja tehostaa metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenten edunval-
vontaa.

-Olemme samalla asialla, to-
teavat Tapio Jurva ja Pekka Vä-
linen.    -Molempien yhdistysten 
puuvirralla on sama suunta. Kor-
juupalvelu lisääntyy ja pystymme 
toimittamaan isompia puumää-
riä metsäteollisuudelle. Kasvavat 
työmäärät pystytään hyödyntä-
mään myös metsien hoidossa ja 
hakkuun urakoinnissa, puheen-
johtajat linjaavat.

Jäsenten edunvalvontaa 
keskeisimpiä tehtäviä
Parin vuoden sisällä uudistuvassa 

Utajärvi ja Länsi-Kainuu yhdistyvät

Metsänhoitoyhdistys  
Rokua-Paljakka aloittaa 2014
Metsänhoitoyhdistykset Länsi-Kainuu ja Utajärvi yhdistävät voimansa 1.1.2014 al-
kaen. Metsänhoitoyhdistysten valtuustot  hyväksyivät aiesopimuksen yhdistysten 
fuusiosta 9.4.2013 pitämissään kevätkokouksissa Rokualla.

metsänhoitoyhdistyslaissa nykyi-
nen metsänhoitomaksu muuttuu 
normaaliksi jäsenmaksuksi. 

Pekka Välinen ennakoi, että 
yhdistyksille kertyvä jäsenmak-
su todennäköisesti pienenee lain 
muuttuessa. Tapio Jurvan mu-
kaan jäsenistä kiinnipitäminen 
onkin yhdistyksen keskeisin haas-
te. Metsänhoitoyhdistys Rokua-
Paljakka ry:n jäsenmäärä nousee 
2.900 jäseneen ja hakkuusuunnite 
on 500.000 kuutiometriin.

Molemmissa yhdistyksis-
sä metsänhoitoyhdistyksen val-
takirjalla teollisuudelle myydyn 
puutavaran määrä on yli puo-
let yksityismetsien puukaupasta 
ja uusi aloittava metsänhoitoyh-
distys panostaa puukaupalliseen 
edunvalvontaa ja metsäomistajil-
le tehtävään korjuupalveluun jat-

Utajärven kunnan pohjoisosas-
sa sijaitseva Timosen yhteismetsä 
on saanut osansa tuhoista. Pudas-
järven ja Utajärven rajalla, n. 150-
160m merenpinnasta olevassa 
Viinivaarassa on arviolta 300-500 
hehtaaria nuoria ja varttuneempia-
kin mäntymetsiä osin kuin tykistö-
keskityksen jäljiltä. Osalla aluetta 
on tuho pienempää.

Yhteismetsällä on metsän 
täysarvovakuutus, joka korvaa va-
hinkoa omavastuun jälkeen. Nyt 
on käynnissä vahinkojen arviointi 
ja sen jälkeen pyritään korjaamaan 
vahingoittunut puusto mahdolli-
suuksien mukaan pois. Hajallaan 

kossa entistä tehokkaammin.
Pekka Välinen sanoo, että yh-

distymisellä tavoitellaan toimin-
tojen tehostamista.    -Laajemmalla 
pohjalla pystytään myös erikois-
tumaan, Välinen huomauttaa.   

-Tälläkin hetkellä pyritään ole-
maan täyden palvelun talo. Se 
kuitenkin vaatii erikoisosaamis-
ta esimerkiksi ojitusten ja met-
säteiden suunnittelussa. Lisäksi 
meillä on tämä LKV eli kiinteis-
tövälityspalvelu, jota meidän on 
pystyttävä viemään tehokkaasti 
eteenpäin.

Lisää resursseja
Tapio Jurva arvioi yhdistyksen 
hyötyvän yhdistymisestä juuri 
erikoisosaamisen puitteissa.    

-Utajärven yhdistyksessä on 
toiminnanjohtaja ja yksi toimi-
henkilö. He eivät millään pysty 
tekemään kaikkea, ja kaikki pal-
velut pitäisi kuitenkin pystyä tar-
joamaan.

Välinen ja Jurva korostavat, 
että edunvalvonta on metsän-
hoitoyhdistyksen keskeisimpiä 
tehtäviä maankäyttö- ja puukaup-
pa-asioissa. 

-Mitä toimintakykyisempi ja 
monipuolisempi metsänhoitoyh-
distys on, sitä tehokkaammin 
metsänomistajien edunvalvonta 
voidaan tulevaisuudessa hoitaa, 
puheenjohtajat sanovat. 

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka ry

-Käsittää nykyisen Mhy Länsi-Kainuun ja Utajärven alueet
-Aloittaa toiminnan 1.1.2014
-Metsäalaa 250.000 ha
-Metsänomistajia 2.900
-Hakkuusuunnite 500.000 m3 vuodessa
-Toimihenkilöitä 9
-Metsureita 10
-Koneurakoitsijoita 8-10
-Yhteinen liikevaihto n. 2,2 milj. euroa
-Uuden valtuuston koko 24 jäsentä
-Hallitus 6-9 jäsentä

Mitä toimintakykyisempi ja  
monipuolisempi metsänhoitoyhdistys on, 

sitä tehokkaammin  
metsänomistajien edunvalvonta  
voidaan tulevaisuudessa hoitaa

”

Lumikuorman aiheuttamia 
tuhoja myös Utajärvellä
Viime talven runsas lumikuorma on aiheuttanut  Poh-
jois-Pohjanmaan pohjoisosassa huomattavan paljon  
vahinkoa etenkin nuorissa mäntymetsissä, myöskin 
varttuneissa puustoissa on tullut tuhoja.

olevia, muutaman puun katkeami-
sia ei varmaan saada kaikkia tal-
teen.

Yhteismetsä hoitokunnan pu-
heenjohtaja Matti Peltokorpi ker-
too tuhojen tulleen muutaman 
päivän aikana, kun märkää lunta 
satoi jo valmiiksi tykkyä kantavi-
en puiden latvuksiin ja puita alkoi 
katkeilla, jopa kaatua lumen pai-
nosta. Osalta alueen teistäkin jou-
duttiin puita poistamaan.

Teuvo Murtovaara
MetsäSanoma

Metsikön varhaishoitotöillä on 
merkittävästi vaikutusta jopa kym-
menen vuoden päästä metssätä 
saataviin tuloihin, vaikka päähyöty 
saadaankin vasta vuosikymmenien 
kuluttua laadukkaana tukkipuuna 
kun ohjataan kuusesta ja männys-
tä kasvaa myytäväksi hinnakasta ja 
laadukkasta tukkipuuta.

Avainasemassa metsän tuotto-
jen maksimoinnissa on taimikon 
hoito, jolloin valitaan tulevaisuu-
den puulajisuhteet. Myöhemmällä 
nuorenmetsänhoidolla tai harven-
nuksella voidaan huolta kantaa 
sopivasta puuston kasvatus tihey-
destä  sekä ohjata tuotto ja kasvu 
parhaiden puuyksilöiden osalle.

Mikäli taimikossa on riittäväs-
ti haluttua havupuulajia voidaan 
huoletta poistaa kaikki lehtipuut 
aukkopaikkoja lukuun ottamatta. 

Lisää metsätulojasi  
metsikön varhaishoidolla

Jos nuori metsänomistaja hoitaa 
taimikkonsa hyvään tuottokun-
toon, hän pääsee itse tekemään 
kannattavan ensiharvennuksen, 
jossa mäntykuitupuuta poistetaan 
hehtaarilta  jopa 40 kuutiometriä. 
Ilman taimikonhoitoa pystyttäi-
siin kenties myymään vain ener-
giapuuta.

Kaikki taimikonhoito ja nuo-
renmetsänhoitotyö menot ovat 
vähennyskelpoisia. Lisäksi jos 
metsätaloudessa ei ole riittä-
västi tuloja, alijäämähyvityksen 
kautta verotuksessa saadaan vä-
hennetyksi muista tuloista kaikki 
hoitomenot. Selvitä helposti kun-
toon varhaishoitotyörästisi met-
sänhoitoyhdistyksen avulla.

tuomo.torro@mhy.fi
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MUHOS

Pertti Moilanen
0400 283 301

pertti.moilanen@mhy.fi

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

tapio.kylmanen@mhy.fi

Nyt taimikot nuoret met-
sät kuntoon, voit voittaa 
moottorisahan. Kilpailuun 
voi osallistua kaikki Mu-
hoksen metsänhoitoyh-
distyksen alueella v. 2013 
kemera-avustuskelpois-
ta nuorenmetsänhoitoa 

Tämän vuoden alusta Muhok-
sen metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelu tehostui toisella 
korjuuketjulla. Kaivurialustainen 
hakkuukone hääri ensiharvennus 
kohteilla tehokkaasti tehden ener-
giapuuta ja kuitua integroituna 
korjuuna.

Samanaikaisesti toinen hakkuu-

Suunnittelemme retkeä syyske-
sällä Lustoon Punkaharjulle.

Tiedotamme retkestä tar-
kemmin kesän aikana paikal-
lislehdessä ja kotisivuilla www.
mhy.fi/muhos. seuraa ilmoitte-
lua ja ilmoittaudu mukaan.

Tulossa
metsäretki Metsänhoitoyhdistys  

Muhoksen jäsenille 

Nuorenmetsänhoidon  
kilpailu 2013 käynnissä

toteuttanet metsänomis-
tajat. Kampanjassa muka-
na Agrimarket, Jonsered ja 
Storaenso.

Lisätietoja 
Muhoksen Mhy:n pojilta.

Kaikki suometsän hoitoon liittyvät 
palvelut saat nyt meiltä yhden luu-
kun periaatteella. Töiden ajoitus 
ja tiedonkulku on tehokasta, kun 
sama organisaatio toteuttaa koko 
työketjun vaiheet. Metsänomista-
ja saa halutessaan valmiin paketin, 
johon kuuluu.

- suometsäalueen kunnostuksen 
tarveselvitys kustannus- ja tuotto-

Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksen  
ensimmäiset kunnostusojitushankkeet 

on saatu toteutukseen syksyllä 2012
Mustosen Hannun kaivamaa ojaa syksyltä 2012.

arvioineen
- kunnostusojituksen ja penkka-

teiden suunnittelu ja toteutus
- ojalinjojen aukaisu, tarvittavat 

harvennushakkuut ja nuorenmet-
sänkunnostukset

- ravinnetilanteen selvitys ja 
tarvittavien terveyslannoitusten 
suunnittelu ja toteutus

Mikäli tilallanne on suometsien 

hoitotarvetta ota meihin yhteyttä 
niin teemme tilallenne maksutto-
man metsäkäynnin ja selvitämme 
hoitotarpeet.

Pertti Moilanen
0400 283 301  

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Nuoret metsät kuntoon
koneista sai keskittyä järeimpien 
leimikoiden korjuuseen. Tämän 
ansiosta edellisiltä vuosilta jäänyt-
tä talvihakkuu reserviä saatiin pu-
rettua.

Molemmat korjuuketjut on Mu-
hoslaisen yrittäjän Jouko Siika-
ahon kalustoa. Joukolla on halua 
kehittää korjuukalustoa tarpeen 

Kaivurimoto nuorenmetsänkunnostus kohteella.

mukaan joka mahdollistaa että 
voimme hoitaa leimikot ensihar-
vennuksista päätehakkuisiin laa-
dukkaasti.

Ottakaa yhteyttä niin laitetaan 
metsäsi paikallisten toimijoiden 
avulla kuntoon.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuu-
palvelu suorittaa hakkuita ym-
päri vuoden. Toimimme kahden 
korjuuketjun voimin niin aines-
puuleimikoissa kuin energiapuu-

Mhy Korjuupalvelua
kohteilla. Ota yhteyttä ja tule 
käymään niin suunnitellaan leimi-
kot yhdessä ja hoidetaan hakkuut 
kuntoon.

Mhy korjuupalvelua ensiharvennuskohteella.
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mirja.polojarvi@
pohjois-suomen-mhy.f

timo.mikkola@
pohjois-suomen-mhy.fi

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

Timo Mikkola
0400 560 498

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Jouni Parkkinen
0400 560 389

timo.mikkola@mhy.fi

jouni.parkkinen@mhy.fi

Kiimingin metsänhoitoyhdistys 
kerää parhaillaan valtakirjoja puun 
yhteismyynteihin/toimituskaup-
poihin tulevan syksyn ja ensi talven 
kohteisiin. Sinulla on mahdolli-
suus teettää metsänhoitomaksulla 
katettava maksuton puunmyyn-

Turve-jussit Oy on verrattain uusi 
puunkorjuuyrittäjä Kiimingin met-
sänhoitoyhdistyksessä. Urakoitsi-
ja tuo lisäarvoa jo voimassaoleviin 
urakoitsijakaarteihin tulevana syk-
synä, eli ketään ei poistettu, vaan 

Toukokuun kauniita ulkoilupäi-
viä saivat nauttia myös Kiimingin 
Alakylän 3-4 luokkalaiset Kiimin-
gin mhy:n sekä 4H-yhdistyksen 
järjestämässä metsällisessä teema-
päivässä, joka pidettiin Koitelin-
koskien kohisevissa maisemissa. 
Metsänhoitoyhdistyksemme onkin 
tehnyt jo pitkän tovin yhteistyötä 
metsätietämyksen sekä luontoon 
tutustumisen merkeissä paikka-
kuntansa oppilaille.

Pienet houkuttelevat metsäl-
liset tietoiskut, puulajitunnistus-
tehtävät, nuotiolla paistettavat 
vaahtokarkit ja makkarat sekä va-
paa keskustelu metsällisistä asiois-
ta piristivät kummasti normaalista 
poikkeavaa koulupäivää.

Kansainvälisyyttä tapahtumaan 
toi myös Italiasta tulleet terveys- ja 
sosiaalialan oppilaat, jotka olivat 
samanaikaisesti vierailulla oleval-
la Kempeleen eläkeläisten ryhmän 
mukana tutustumisretkellä. 

Oletko tietoinen, miten metsääsi pi-
tää hoitaa? Pienet, alle kymmenen 
hehtaarin metsätilat ja niiden met-
säkuviot tarvitsevat aivan yhtälailla 
metsänhoitoa, kuin suuret metsä-
tilat.

Teetä metsälösuunnitelma met-
sänhoitoyhdistyksellä ja suun-
nitellaan metsänhoitotyön sen 

Keväällisessä Alakylän taajametsien hoitokohteessa konekuski 
Vesa Ojala

Turvejussit jatkaa

Kiiminki tehostaa edelleen

lisätarpeelle oli selvä ajankohtai-
nen kysyntä. Turve-jussien takana 
on mies nimeltä Jussi Ylitalo joka 
on Pudasjärveltä lähtöisin oleva 
urakoitsija. Pääurakoinnin taustal-
la on turveurakointi mm. Pudas-

Runsaasta korjuupalvelukysynnästä johtuen Kiimin-
gin metsänhoitoyhdistys kiinnitti uutena sopimusura-
koitsijana moto-yrittäjä Turvejussit Oy:n. Viime syksyn 
kiinnostus tähän uuteen vaihtoehtourakoitsijaan vah-
vistui töiden toteutuksen tasossa, tuloksissa ja työn 
laadussa.

järven turvesoilla. Kalustossa on 
kaivinkoneita sekä uudistettu 
Ponsse hakkuukoneketju ajokonei-
neen. Yhtälö oli valmis. Kokemusta 
oli energiapuun korjuusta ja tava-
ralajimenetelmistä, sitä yhdistyk-
semme oli hakemassa.

Urakoitsija Jussi Ylitalon teko-
miehet yllättyivät saadessaan eri 
ostajien ns. aptit hakkuukoneisiin. 
Kuinka monia tavaralajeja metsän-
hoitoyhdistyksen korjuupalvelus-
sa toteutetaankin. Nuoret hieman 
yli parikymppiset kiiminkiläiset 
suorittavan portaan toteuttajat ot-
tavat haasteet mielellään vastaan 
ja pystyvät vastaamaan metsän-
hoitoyhdistyksen haasteisiin niin 
puun katkonnassa kuin korjuujäl-
jessä jatkossakin. Harvennusjälki 
on ehdottoman tärkeää lisäarvoa 
tuottamisessa korjuupalvelukoh-
teissa.

Puunkorjuu kohteissa integ-
roitu energiapuun korjuu ensi-
harvennuskohteissa on taitolaji. 
Tämän lisäksi metsänhoitoyhdis-
tyksen toimituskaupat viidelle eri 
sahalaitoksille tuo työstä entis-
tä mielekkäämpää myös urakoit-
sijan näkökulmasta ajateltuna. 
Nuoret miehet oppivat ja omak-
suvat helposti uudet asiat asial-
lisella opetuksella. Viimeisintä 
tiedonsiirto-ohjelmia noudatetaan 
myös Turvejussien konekalustos-
sa. Energiapuun korjuu on tullut 
osana puunkorjuutyötä lähes jo-
kaiseen korjuukohteeseen.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Koululaisten metsäaiheinen  
teemapäivä Koitelissa

Jouni Parkkinen siirtyy kesän jäl-
keen palvelemaan lähemmän 
kotikontuja, kun aloittaa alueneu-
vojana Oulun seudun mhy:n pal-
veluksessa. Hän ottaa elokuussa 
vastaan Oulun kaupungille siir-
tyvän Juho Kuukasjärven pestin, 
mutta alueellisesti toimii yhdis-
tyksen ulkolohkon metsällisten 
toimintojen parissa. Myös ojitus-
hankkeet lienevät hänen erityistoi-
mialanaan jatkossakin.

Parkkinen siirtyy Oulun seudun 
metsänhoitoyhdistykseen

perusteella.
Metsäsuunnitelma maksaa 50 

euroa ja toimii lähtölaukauksena 
metsähoitoon sekä puukauppaan.

Kysy lisää toimihenkilöiltämme 
Timo Mikkola 0400 560 498.

Hallitus

Pienen metsätilan 
omistaja!

Kiimingissä metsää omistava:

Oletko aikeissa myydä puuta
tisuunnitelma, jossa kartoitamme 
mahdolliset hakkuumahdollisuu-
det ja hakkuutavat.

Tilastot ja tulokset osoittavat 
valtakirjakauppojen merkittävät 
edut puukauppojen toteutuksissa. 
Kysyntää eri puutavaralajeilla on. 

Kevättalvella oli sopiva hetki päi-
vittää yhdistyksen hallinnon 
metsällistä tietämystä metsänhoi-
toyhdistystoiminnasta. Alustuksia 
oli niin virkamies esityksenä toi-
mihenkilöiden toimesta ja tehtävis-
tä, ja mitä metsänhoitoyhdistyksen 
toimintaan kaiken kaikkiaan kuu-
luu. Myös hallinnon ja sen teh-
täviin ja toimintatapaan valotti 
nykyinen puheenjohtaja Pent-
ti Jokikokko. Alustuksien jälkeen 

Kiimingin mhy:n hallitus ja 
valtuusto koulutuspäivillä

asioihin perehdyttiin hieman oma-
toimisemmin ryhmätöiden tekemi-
sellä.
Ryhmätyöt ja ryhmät oli suunni-
tellut ja toteuttanut edellinen hal-
lituksen puheenjohtaja Juhani 
Paakkola.
Lisäksi teemaan liittyvää tietoa 
päivän tapahtumalle toivat metsän 
omistajaliiton kehittämispäällikkö 
Markku Ekdahl sekä Hannu Vir-
ranniemi Pölkky Oy:stä.

Hinnat määräytyvät markkinoilla, 
joilla pienetkin erät saavat hinta-
hyödyn leimikkokeskittymällä.

Ota yhteyttä metsänhoitoyh-
distykseemme. Puukauppa-asioita 
hoitaa toiminnanjohtaja Timo Mik-
kola p. 0400-560 498.

Kiimingin MHY
Hallitus
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Isokatu 70, 90120 Oulu 
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas 
(08) 547 2035

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

juho.kuukasjarvi@mhy.fi

Mikko Harju
040 719 7640

mikko.harju@mhy.fi

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

seija.torvela@mhy.fi

OULUN
SEUTU

Anna Taskila
040 579 6225

anna.taskila@mhy.fi

Seppo Tikkala
0400 864 132

seppo.tikkala@mhy.fi

TIEDOTUS
  

Pidämme  Juhon läksiäiskahvitilai-
suuden Hailuodon luotsihotellil-
la elokuun 27 päivänä alkaen klo 
10.00. Paikalla myös Anna Taskila 
jolle Hailuoto tulee uudeksi työalu-

Tervehdys kaikille asiakkaillem-
me.  Vaihdan työnantajaa 5.8.2013 
alkaen. Siirryn Oulun kaupungin 
palvelukseen. Kiitoksia teille met-
sänomistajat.  Työ parissanne on 
ollut antoisaa ja jäähyväiset tuntu-
vat siksi varmaankin haikeilta. 

 Alueenani on ollut Hailuo-
to koko 26 vuoden ajan. Sitä tulee 
hoitamaan jo ennestään tuttu Anna 
Taskila. 

Lämpimänä ja helteisenä
Toukokuun lauantaina lähdimme Kempeleen 
Ylikylän 8-luokkalaisten kanssa istuttamaan 
metsää. Tavoitteena oli kerätä luokkaretkira-
hastoon kohtalainen summa rahaa. Päivä oli 

mukava ja taimet saatiin maahan hyvällä yhteistyöllä! 
Kyllä tällä porukalla voisi teettää työtä useamminkin!

Mhy Oulun Seutu ostaa 
energiapuuta ja toimittaa sitä 

puupolttoaineeksi Sanginsuun
lämpölaitokseen. Energiapuuta 

tarvitaan mahdollisimman paljon, 
joten jos sinulla on 

energiapuuntekoon kelpaavia 
alueita, ota yhteyttä  

metsänhoitoyhdistykseen.

Väki vaihtuu  Oulun seudussa

eeksi. Tervetuloa kahvittelemaan 
ja juttelemaan ajankohtaisista 
metsäasioista Annan, Mikon  ja 
Juhon kanssa.

Uutena toimihenkilönä yhdis-
tykseemme on valittu Ylikiimingis-
tä lähtöisin oleva Jouni Parkkinen. 
Jounin alueeksi tulee Oulujoen 
pohjoispuoli ja Ylikiimingin ja Uta-
järven ulkolohkot. 

Kiitoksia Teille kaikille ja  
hyvää alkavaa kesää. 
Terveisin
Juho Kuukasjärvi

Kuvassa Matti Juntusen kone energiapuuhakkuulla.

Hyvää kesää ja 
mukavaa

 lomaa kaikille!
Toivoo Mhy:n porukka
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Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266
91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

+ tk. 400€

Ohjaustehostin!
PROPACK SISÄLTÄÄ:

+ SÄHKÖVINSSIN
  + TUKKIKÄRRYN
     + HEAVY DUTY
        PUSKULEVYN + tk. 400€

Jääsalontie 18
90400 Oulu P. 08 5350200 www.motorman.fi

NÄMÄ HETI LÄHTÖÖN MYYMÄLÄSTÄ!
Sportsman
400 HO,      

Outlaw 90
37   

Ranger
400 HO
112   

Kuljetusliike
Backman Ky

Pojankuja 3, 91100 Ii
puh. 0400 387 682 www.turve-jussit.fi

Turve- ja koneurakointi
Metsien hakkuutyöt

Turve-Jussit Oy
Iisakantie 20, 90900 Kiiminki

p. 0400 907 547

040 767 3371
Puunkorjuu Orava Ay

www.mhy.fi

Pekka Kokko 040 756 8423

OSUUSKUNTA 
YMPÄRISTÖTARMO

Metsänhoitotyöt
Pihapuiden kaadot

Peeaa Oy

• Metsäkoneurakointi
• Hankintahakkuut 

• Maarakennusurakointi
• Nyt myös vesakkomurskaus 

Kestinraitti 185 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502
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Nuoren metsän hoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. 
Hoidamme nuoria metsiä ja korjaamme samalla puuta 
puhtaaseen energiakäyttöön. 
 
Olemme erikoistuneet energia- ja ensiharvennuksiin.  
Alan johtavana toimijana takaamme ammattimaisen 
korjuun sekä kilpailukykyisen hinnoittelun korjattavalle 
puulle.

Ostetaan energiapuuta

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

www.biowatti.fi

Jarkko Hokkanen
Metsäpalveluasiantuntija
Puh 050 599 8465

Puusta puhdasta energiaa
L&T Biowatti
p.010 4608

Nuoren metsän hoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. 
Hoidamme nuoria metsiä ja korjaamme samalla puuta 
puhtaaseen energiakäyttöön. 
 
Olemme erikoistuneet energia- ja ensiharvennuksiin.  
Alan johtavana toimijana takaamme ammattimaisen 
korjuun sekä kilpailukykyisen hinnoittelun korjattavalle 
puulle.

Ostetaan energiapuuta

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

www.biowatti.fi

Eero Närhi / Utajärvi, Muhos
Metsäpalveluasiantuntija
Puh 050 385 3705

Metsäalan
kokonais-

urakointia

Kannolta
tehtaalle

P. 0400 391 855

Iin Metsätyö Oy

JK-Infra Oy

puh. 040 838 1648

www.jkinfra.fi

- maanajot 
- maa- ja kiviainetoimitukset
- pihan rakennustyöt
- puun ajot

- metsäteiden auraukset 
  kuorma-autolla ja traktorilla
- maanrakennustyöt
- kaivinkonetyöt

info@jkinfra.fi

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu
www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Metsänomistaja! 
Kiinnostaako yksityinen  
luonnonsuojelualue?

Jos omistatte luonnontilaista tai luonnontilaisen 
kaltaista metsää, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
kiinnostunut rauhoittamaan suojelualueeksi tällaisia 
metsiä korvausta vastaan. Rauhoituksessa alueen 
omistus jää ennalleen. Alueita voidaan myös ostaa 
kiinteistökaupalla valtiolle. 

Rauhoitukset ja hankinnat ovat osa METSO-metsien 
suojeluohjelmaa. Luonnonsuojelualueiden rau-
hoituksissa ja kaupoissa korvaukset ja kauppahinnat 
ovat verotonta tuloa maanomistajille. 
 
Mikäli kiinnostuitte, ottakaa rohkeasti yhteyttä 
ELY-keskuksen ostoneuvottelijoihin (yhteystiedot 
lisätietoja kohdassa) tai jättäkää yhteydenottopyyntö 
www.metsonpolku.fi –sivuston lomakkeella. Voitte 
ottaa yhteyttä  myös alueesi metsähoitoyhdistykseen 
tai metsäkeskukseen METSO-ohjelman tiimoilta. 

Alueiden tarjoaminen ei sido maanomistajaa vielä 
mihinkään ja selvitykset ovat maanomistajalle mak-
suttomia. 

Lisätietoja: 
Esa Piirainen, ELY-keskus, p. 0295 038 402,  
esa.piirainen@ely-keskus.fi
Teppo Syrjälä, ELY-keskus, p. 0295 038 422, 
teppo.syrjala@ely-keskus.fi

www.metsonpolku.fi

Juhani Heikkinen, metsätalousinsinööri, 
julkinen kaupanvahvistaja, LKV 
Puh.08-817 7045, 0400-287 288, 
Fax 08-817 7449
juhani.heikkinen@metsatilat.fi

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT
Myytävänä Oulun seudulla:
OULU, Kiiminki, Tila p-ala 5,1 ha. Puuta 874 m3, 
josta tukkia 3684 m3. Hyvällä sijainnilla. Tarjoukset 
5.7.2013, Hp. 33.000 euroa. 

OULU, Haukipudas, tila 67,4 ha. Puuta 4673 m3, jos-
ta tukkia 984 m3. Omatoimiselle hoitajalle hyvä kohde. 
Tarjoukset 20.6.2013, Hp. 140.000 euroa.

UTAJÄRVI, Ahmas, määräala n. 30,8 ha, josta met-
sämaata 6,9 ha. Puuta 550 m3, josta tukkia n. 100 m3.  
Hp. 18.000 euroa.

UTAJÄRVI, Ahmas, määräalan p-ala n. 2,5 ha. 
Määräalalla mummon mökki ja vanhaa peltomaata. 
Hp.38.000 euroa.

MUHOS, Muhos, määräala n. 84,2 ha. Puuta kaikki-
aan 4716 m3, josta tukkia 278 m3. Metsämaata 61,6  
ha. Hp. 70.000 euroa.  

MUHOS, Laitasaari, tila 158,9 ha. Metsämaata 40 
ha. Puuta kaikkiaan 4632 m3, josta tukkia 750 m3. 
HP.120.000 euroa

II, Olhava, määräala 73,7 ha. Metsämaata 60,9 ha. 
Puuta kaikkiaan 4143 m3, josta tukkia 843 m3. Hp. 
115.000 euroa

II, Olhava, tila 9,2 ha. Metsämaata 5 ha. Rajoittuu 
Olhavanjokeen. Hp. 25.000 euroa

OULU, Kiiminki, tontti 0,313 ha, Ylikylällä Hp. 60.000 
euroa

OULU, Oulunsalo, tila 1 ha, tilalle tehty pieni lampi, 
vapaa-ajan käyttöön. Hp. 20.000 euroa

Energipuulla on hyvä kysyntä
Nyt kannattaa hyödyntää 

KEMERA tarjoama energiapuutuki. 
Ota yhteyttä niin 

kartoitamme hakkuutarpeet.

KONEET JA LAITTEET 0500 382 560
RASKAAT RENKAAT 050 369 4940

Maalle, metsään ja maantielle
KOTIMAISEN RENGASLIIKKEEN 

kautta!
Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

RAAHEN 
RENGAS
JA LAITE OY

www.raahenrengasjalaite.fi
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• Matonkuteet
• Poppanakuteet
• LP-langat
• Loiminlangat (myös luotuna)
• Muut langat ym

TURTI-SET OY

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

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

Metsänhoitopalvelut
Kokonaisvaltaisesti

Met-Rem Oy
p. 040 583 9062 

ilkka.kesala@met-rem.fi

- Taimikoiden ja nuorten metsien hoito
- Pihapuiden kaadot

- STIHL-sahojen myynti ja huolto

Metsätyö Pa-Ko
Oulu ja ympäristö
040 528 9405

BIOMEGA OY

0400 388 500 • 08 562 3000
toimisto@martinniemitimber.fi

Ostamme tienvarteen toimitettuja
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

Otamme myös vastaan Martinniemen 
terminaaliin tonteilta tulevat kannot, 
risut ja purkupuut.

0400 388 500 • 08 562 3000
pertti.haverinen@biomega.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme. Myös valokuvauspalvelut
Esitteet • Tabloid -lehdet • Omakustannekirjat  •  Valokuvauspalvelut (yrityskuvaukset, häät, hautajaiset, rippikuvaukset, syntymäpäivät, kastejuhlat...)

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi • www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

PALVELEMME: 
arkisin 7–19, lauantaisin 9–16

Revontie 47, 90830 Haukipudas
(08) 563 2600, fax (08) 563 2610,

www.rautia.fi/haukipudas
etunimi.sukunimi@rautia.fi

HAUKIPUDAS
Rautia 

tililuotto

Rakentaja-
tili Kuljetus-

palvelu

Ennakko-
keräily

Toimitus-
myynti

Täyden palvelun
RAUTIA

Haukipudas
Asennuspalvelun
ammattilainen

• Tekee kotikäyntejä ja maksuttomia hinta-arvioita
  pienistä remonteista aina isompiin projekteihin.
• Kaikki asennuspalvelut, kiukaat ym.
• Käytössä lämpökamera, tarkistuta kotisi lämpövuodot!
• Putki- ja sähkötöiden suunnittelu ja toteutus.
• Aina ilmainen hinta-arvio.

Tule tapaamaan Aria tai
soita 040 3592 559

Kaarlo Laurikkala oli tyytyväinen Bioenergia-
pörssin kautta tapahtuneesta puukaupasta.

Bioenergiapörssi 
on internetin 

huutokauppasivusto, 
jossa energiapuun 

myyjät ja ostajat 
kohtaavat. 

Puu vaihtaa omistajaa 
monissa muodoissa: 
klapeina, hakkeena, 

tien varteen 
kuljetettuina 
rankoina ja 

pystymetsänä.

Jo sata harvennuskohdetta
 Palvelu on tarkoitettu kaikille Ou-
lun lähialueiden metsänomista-
jille ja metsäalan yrityksille. Vuosi 
sitten käyttöön otettu www.bio-
energiaporssi.fi-sivusto on mak-
suton sekä ostajille että myyjille.

- Erityisesti polttopuiden myy-
jät ovat lähteneet aktiivisesti liik-
keelle, joten palvelussa on hyvä 
valikoima klapeja eri puolilta 
aluetta, projektipäällikkö Juha 
Koski toteaa.

Harvennettavia palstoja on 
ollut myynnissä jo lähes sata. 
Niistä suurin osa on ollut Oulun-
kaaren alueella sijaitsevia nuo-
ren metsän hoitokohteita. Koski 
kannustaa metsänomistajia ole-
maan rohkeasti yhteydessä met-
säneuvoja Tero Hänniseen,  
puh. 040 712 1985.

Oulunkaaren kuntayhtymän 
vetämää Bioenergiapörssi-han-
ketta tukevat Iin, Pudasjärven, 
Utajärven ja Vaalan kunnat, Suo-
men Metsäkeskus Pohjois-Poh-
janmaa, paikalliset metsäalan 
yritykset sekä Euroopan alueke-
hitysrahasto.
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METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Koneurakointi
Mika Veikkolainen

 
Juurussuontie 65 A

90310 Oulu 

040 566 9794

Metsään.fi on helppo tapa hoitaa omaa metsää verkossa
Noin puolella kaikista Suomen yksityismet-
sänomistajista ei ole omista metsistään tark-
kaa ja ajantasaista metsävaratietoa. Tilantee-
seen on tulossa muutos, kun Metsäkeskuksen 
julkisten palvelujen avaama Metsään.fi-pal-
velu tuo metsänomistajille metsävaratiedon 
suoraan verkkoon. 
Netissä toimivassa palvelussa 
metsänomistaja voi tarkastella 
omien metsätilojensa tietoja ja 
tulevaisuudessa myös suun-
nitella puukauppoja ja pyytää 
tarjouksia taimikonhoitotöis-
tä. Myös viranomaisilmoituk-
set voi tulevaisuudessa tehdä 
Metsäkeskukseen Metsään.fi-
palvelun kautta.

Metsätiedonkeruussa ja 
tiedonjakelussa huipputek-
niikan hyödyntäminen on ny-
kyaikaa. Metsäkeskuksessa on 
otettu käyttöön uusi metsä-
varatiedon keruujärjestelmä, 
joka perustuu laserkeilauk-
seen, ilmakuvaukseen, koea-

niiden tilojen osalta, joista on 
tuore suunnitelma olemassa. 
Suunnitelman tiedot on palve-
luun viennin yhteydessä ajan-
tasaistettu ja puustotietoihin 
on lisätty vuosikasvut.

Palvelusta peritään met-
sänomistajilta 60 euron 
maksu vuoden mittaiselta 
käyttöajalta. Maksu on vähen-
nyskelpoinen metsäverotuk-
sessa. Palvelun kehittämistä 
ja metsävaratietojen keruuta 
rahoittaa maa- ja metsätalous-
ministeriö. 

Metsäalan yritykset  
mukaan palveluun  
vuoden lopulla
Metsään.fi-palveluun tulee 
mukaan uusi metsäalan am-
mattilaisten osio vuoden 2013 
lopulla. Tällöin metsänomis-
tajalla on mahdollisuus ot-
taa yhteyttä suoraan palvelun 
kautta puunostajiin, metsän-
hoitoyhdistyksiin ja muihin 

metsäpalvelujen tarjoajiin. 
Metsänomistaja voi myös itse 
luovuttaa palvelussa olevia 
tietojaan metsätoimijoiden 
käyttöön. Metsäalan yrityk-
set voivat hyödyntää tietoja 
esimerkiksi hakkuiden ja hoi-
totöiden suunnittelussa, pal-
velujen markkinoinnissa tai 
metsäsuunnitelman laatimi-
sessa. Metsänomistaja voi 
halutessaan myös peruut-
taa tietojen luovutuksen mil-
loin tahansa. Myös metsäalan 
yritykset maksavat palvelun 
käytöstä vuosimaksua.

Palvelun käyttäjän ABC
Palvelun kautta saat näky-
ville omat tilatietosi ja tilojen 
kartat. Taustaksi voit myös 
valita kartan sijasta metsäti-
lasi ilmakuvan. Palvelussa on 
nähtävillä muun muassa ti-
lojen kokonaispuustomäärät, 
hoitotoimenpiteet tulevalle 
viisivuotiskaudelle ja kiireelli-

Valmistunut laserinventointi

Vanhan menetelmän aineistot

Aineistojen julkaisutilanne Metsään.fi-palvelussa

set hoitotyöt ja hakkuut. Pal-
veluun tulevat pian myös 
suuntaa antavat menoarviot 
hoitotöille.

Hakkuista näet viisivuo-
tiskauden harvennushakkuu-
ehdotukset ja mahdolliset 
uudistushakkuukohteet. Koh-
teilta kertyvät puutavaralajit 
näet palvelussa puulajeittain. 
Jatkossa palveluun tulevat 
mukaan myös suuntaa anta-
vat tuloarviot jokaisesta hak-
kuukuviosta.  Luontokohteista 
ovat mukana metsälain mu-
kaiset ja muut arvokkaat elin-
ympäristöt sekä kuvaus niistä.

Voit kirjautua palveluun 
verkkopankkitunnuksilla-
si. Aloitussivulla näet omis-
tamiesi tilojen tiedot. Jatkossa 
asiointiluvan voi halutessaan 
antaa myös toiselle henkilöl-
le, vaikkapa lapselle tai puo-
lisolle, jonka voi valtuuttaa 
hoitamaan omaa metsätilaa 
palvelun kautta.

lamittauksiin, mallinnukseen 
ja simulointiin. Tietoa täyden-
netään muilla paikkatietoai-
neistoilla sekä kohdennetulla 
maastoinventoinnilla nuorten 
ja alueelle epätyypillisten met-
sien osalta.

Metsäkeskus päivittää 
palvelun metsävaratietoja
Metsäkeskuksen keräämiä 
puustotietoja päivitetään met-
sässä tehtävien toimenpitei-
den perusteella ja kasvatetaan 
laskennallisesti. Metsään.fi-
palveluun on lisätty myös 
metsäsuunnitelmien tietoja 

Palvelu laajenee syksyl-
lä 2013, jolloin toimijapalve-
lu avautuu. Tällöin voit antaa 
valitsemillesi metsäalan yri-
tyksille tietojesi selailuluvan. 
Metsäalan ammattilainen voi 
näin katsella samoja tietoja 
kanssasi, mikä helpottaa pää-
töksentekoa. Voit myös antaa 
yritykselle tietojesi siirtolu-
van, jolloin omia metsätieto-
jasi voidaan siirtää yrityksen 
järjestelmään. Toimijapalve-
lun kautta voit myös pyytää 
jatkossa tarjouksia puunosta-
jilta tai kilpailuttaa vaikkapa 
taimikonhoitokohteet. 

Metsäkeskus pitää puusto-
tiedot palvelussa ajan tasalla. 
Hakkuut päivitetään tekemä-
si metsänkäyttöilmoituksen 
mukaan ja taimikoiden hoito-
tarpeet rahoitushakemuksen 
mukaan. Voit myös ilmoittaa 
tekemiäsi omia töitä, jolloin ne 
näkyvät palvelussa. Palveluun 
lisätään joka vuosi myös puun 
laskennallinen kasvu. 

Aineistojen 
julkaisutilanne 

Metsään.fi
-pavelussa.

 

 

Minna KauppiMetsäSanoma

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Tiesitkö, että metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä voit tilata koska tahansa 
omalta metsänhoitoyhdistykseltä 
MAKSUTTOMAN METSÄKÄYNNIN

Metsäkäynnin yhteydessä voidaan…
- Selvittää tilan hoito- ja hakkuutarpeita
- Suunnitella metsänhoitotöitä
- tehdä puunmyyntisuunnitelmia
- pohtia puumarkkinatilannetta, 
 metsäverotusta jne.

www.mhy.fi

Kiertotie 11
91600 Utajärvi
Markku puh:
0400 585 754
Ari puh:
040 575 6033
Faksi:
5421 888

Koneellinen
puunkorjuu ja
lähikuljetus
Metsäkorjuu

A. ja M. Mustonen Ay

posti@metsakorjuumustonen.fi
www.metsakorjuumustonen.fi

TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA

PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Tuppitie 11 90820 KELLO
p. 5615 200, 0400-584 924
fax. 5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi

OSTETAANOSTETAAN

5.-6.7.2013 
TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ 

Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy 

Iin Tukkilaiskisat 

 

Iin Energia Oy 

Pe 5.7.2013 Raasakkakoski 

Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset 
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita. 
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Koskenlaskun harjoitukset. Lisätietoa Eero p. 0400 
281 524. 

La 6.7.2013 Raasakkakoski 

Tukkilaiskisat juontaa Ari Kettukangas 
klo 14.00 Kisojen avaus maaherra Eino Siuruainen 
klo 14.10 Kirkkovenesoutu  
Pipelife vastaan Urheilijat/kunnan yhteisjoukkue 
klo 14.20 Reissumies Mikko Alatalo  
laulaa ja laulattaa yleisöä 
klo 15.00 Ohijuoksutukset  
Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s 
klo 15.00 Sauvonnan kilpailu 
klo 14-14.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua  
(nuora, vanne, jongleeraus) 

 

 

klo 15-15.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua  
klo 16-16.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua  
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu 
klo 17.30 Rullaus 
klo 18.00 Palkintojen jako  
 
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, 
PipeLife, Ylirannan Ratsutilan rodeo, Kasvomaa-
lausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktorei-
ta. Tikanheittokisat.  

Pääsylippu 12€ ja alle 18v ilmaiseksi. 

 

La 6.7.2013 Rantakestilä 

Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Halonhakkuukisat.  
Halonhakkuu Juha Miedon johdolla. Tikanhei-
toa. Esiintyy Renne & Aliset. Iin Urheilijoilla 
Puffetti ja Ravintola. Lisätietoa Oili p. 040 506 

8480. Tanssilippu 10€. 

IIN METSÄTYÖ OY 
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PEFC-sertifioinnin  
tarkastukset 2012
DNV Certification Oy suorit-
ti metsäsertifioinnin tarkas-
tukset loka-marraskuussa 
2012. Tarkastelun kohteina 
olivat metsänhoitoyhdistyk-
set sekä muut metsäalan toi-
mijat. Lisäksi tarkastuksissa 
kuultiin muita sidosryhmiä. 

Pohjois-Suomen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja vaihtui

Maastotarkastukseen arvot-
tiin 112 kohdetta, joista suu-
rin osa oli hakkuutyö-maita 
ja niiden jälkitöitä. Lisäksi 
kohteena oli kunnostusoji-
tus- ja tienraken-nuskohteita 
sekä tärkeitä elinympäristö-
jä.

Nykyinen standardi si-
sältää 29 kriteeriä, joiden 
toteutumista auditoinnis-

sa tarkastellaan. Aikaisem-
pien vuosien tapaan pääosa 
poikkeamista löytyi sisäisen 
tiedonkeruun kautta. Suu-
rin osa auditoinnin 17 lieväs-
tä poikkeamasta kohdistui 
metsäalan organisaatioi-
den toimintaan. Mm. poik-
keamat kunnostusojitusten 
vesiensuojelussa, työnanta-
javelvoitteiden laiminlyönti, 
puutteet työturvallisuudes-
sa ja työohjeistuksessa, puut-
teet energiapuun korjuussa, 
kulotusten alhainen määrä, 
kriteerin ylittävät korjuuva-
uriot ja puutteet uhan-alais-
ten lajien elinympäristöjen 
säilyttämisessä. 

Metsänomistajia kos-
kevia poikkeamia olivat: 
puutteet lakisääteisten vaa-

ti-musten noudattamisessa 
(metsänkäyttöilmoituksen 
laiminlyönti, uudistamis-
velvoitteen laiminlyönti), 
puutteet kunnostusojituk-
sen vesiensuojelussa, sekä 
alueellisen metsäohjelman 
tavoitetasoa pienempi taimi-
konhoidon määrä.

Jotain hyvääkin
Lasten ja nuorten metsäosaa-
misen lisääminen sai kiitosta 
jälleen kerran. Myönteistä oli 
myös taimikonhoitotavoit-
teen täyttyminen Kainuussa 
ja Lapissa sekä kulotuskri-
teerin täyttyminen Lapissa. 
Pohjoispohjalaisten perisyn-
ti uu-disojituskaan ei tällä 
kertaa aiheuttanut poikkea-
maa. 

Uutisessa mainostettiin 
UPM:n metsänomistajil-
le tarjoamaa FSC-ryhmä-
sertifiointia. Valitettavasti 
uutiseen sisältyi monia vir-
heellisiä ja harhaanjohtavia 
väittämiä. Toimittaja mm. 
totesi, ”että Suomessa kyl-
lä puuta riittää, mutta sitä 
ei haluta tai ymmärretä ser-
tifioida”. Mitenkään ei tuo-
tu esille sitä tosiasiaa, että 
yli 90 % Suomen metsistä 
on sertifioitu PEFC-järjestel-
män mukaisesti ja että myös 
PEFC-järjestelmässä turva-
taan metsien monimuotoi-
suutta mm. säästöpuilla ja 
vesistöjen suojakaistoilla.

Uutisessa myös annettiin 
se käsitys, että FSC-sertifi-
ointi olisikin jonkinmoinen 
edellytys puun kaupaksi 
saamiselle. Näinhän ei ole, 
vaan myös PEFC-sertifioitu 
puu on käynyt kaupaksi ai-
van yhtä hyvin. Markkinoil-
la ei myöskään toistaiseksi 
ole maksettu lisähintaa FSC-
sertifioidulle puulle.

Uutisessa ei tuotu mi-
tenkään esille syitä siihen, 
miksi FSC-sertifiointi ei ole 
saanut laajempaa suosio-
ta Suomessa tai muualla-
kaan perhemetsänomistajien 
keskuudessa. Pienmetsän-
omistajavaltaiseen perhe-

metsätalouteen FSC-ei tarjoa 
toimivaa vaihtoehtoa: pien-
ten yksityismetsien sertifi-
oiminen FSC:n mukaan on 
toistaiseksi ollut monimut-
kaista ja kallista. Metsän-
omistajalle kustannuksia 
tulee muun muassa tilakar-
toituksesta sekä siitä, että 
FSC edellyttää leveämpiä 
suojavyöhykkeitä vesistö-
jen varteen ja enemmän jät-
töpuita, mikä vähentää 
puunmyyntituloja. PEFC:stä 
poiketen FSC edellyttää 
myös, että talousmetsäalas-
ta pitää jättää viisi prosenttia 
kokonaan talouskäytön ul-
kopuolelle.

YLEn metsäsertifiointiin liittynyt uutisointi on hämmentänyt monia
FSC:n antamien tietojen 

mukaan Suomessa on tällä 
hetkellä voimassa viisi FSC-
metsäsertifikaattia:
* Metsäliitto/Metsäbotnia 
34682 ha
* UPM Corporation 392571 
ha
* UPM ryhmäsertifikaatti 
2842 ha
* Innofor ryhmäsertifikaat-
ti 324 ha
* yksittäinen metsänomistaja 
(Koski Gård) 1394 ha.

Metsäteollisuusyrityk-
set tulevat markkinoimaan 
omia ryhmäsertifikaatte-
jaan omille palvelusopi-
musasiakkailleen. Kyseessä 

on yritysten markkinoin-
ti- ja puunhankintastrate-
giaan liittyvä päätös: tietyn 
yrityksen ryhmäsertifioin-
tiin sitoutuminen lisää myös 
metsänomistajan sitoutu-
mista yhteen puunostajaan.

 MTK on ollut ja on edel-
leen mukana kehittämäs-
sä PEFC-sertifiointia, jonka 
se katsoo olevan tällä het-
kellä parhaiten perhemet-
sätalouteemme soveltuva 
sertifiointijärjestelmä. Met-
säomistajille mahdollisuus 
osallistua PEFC-sertifiontiin 
on pystytty järjestämään te-
hokkaasti metsänhoitoyhdis-
tysten ja metsänomistajien 

liittojen kautta. Metsänomis-
tajalle metsäsertifiointiin 
osallistuminen on vapaaeh-
toista. Metsänomistaja siis 
päättää, haluaako hän osal-
listua metsäsertifiointiin ja 
jos haluaa, mihin järjestel-
mään/järjestelmiin. Tätä 
metsänomistajan päätösval-
taa kunnioitamme.

 
Parhain terveisin,
Lea Jylhä
Metsäasiantuntija 
Maa- ja  
metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry

Metsänomistajuus on tänä 
päivänä hyvin laaja käsi-
te ja pitää sisällään myös 
monenlaisia metsänomis-
tajamuotoja, joita metsän-
omistajien ikääntyminen 
on edelleen lisännyt.  Met-
sänomistajuuden tyyty-
väisyyden mittaaminen 
perustuu kokonaisuuksiin, 
joista tärkeimpänä nousee 
esille puukauppaan liittyvä 
toiminta, koska puukauppa 
määrittää metsänomistajan 
metsäomaisuuden pääasi-
allisen tuoton ja toiminnan 
kannattavuuden sekä suun-
taa metsänomistuksen mui-
ta toimintoja. Onnistuminen 
puukaupassa johtaa saman 
toimintatavan hyväksymi-
seen ja jatkumiseen myös tu-
levaisuudessa. 

 Metsänomistajien puun-
myyntitapahtuminen ja 
puunmyyntiverkostojen 
tunnistaminen auttaa suun-
taamaan neuvontaa  ja mm. 
Metlan tekemä tutkimus 
tunnisti metsänomistajien 
joukosta neljä puunmyyjä-
tyyppiä: metsänhoitoyhdis-
tysten (MHY) kumppanit, 
itsenäiset puunmyyjät, ver-
kostojen rakentajat sekä 
sitoutumattomat metsänhoi-

Ns. Tyytyväinen metsäomistaja
Sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen ja vertaisoppiminen

toyhdistysten (MHY) asiak-
kaat. 

Metsänomistajat teke-
vät puukauppansa joko suo-
raan puunostajan kanssa tai 
valtakirjakaupalla metsän-
hoitoyhdistyksen kautta. Tä-
män lisäksi omistajilla on 
usein yhteyksiä moniin mui-
hin tahoihin tai henkilöihin, 
kun päätöstä puukaupasta 
tehdään. Metlassa selvitet-
tiin metsänomistajien tyypil-
lisiä puukauppaverkostoja 
eli kaikkia niitä toimijoita, 
joihin metsänomistaja on 
yhteydessä puukaupan eri 
vaiheissa tai jotka ovat yhte-
ydessä häneen. 

MHY-KuMPPanit 
ovat puukauppaa tehdes-
sään hyvin riippuvaisia 
metsänhoitoyhdistyksestä. 
Heidän lähes ainoa yhtey-
tensä on yhdistyksen toimi-
henkilöön. Yhteys on usein 
vastavuoroinen; kumpikin 
osapuoli on aktiivinen yh-
teydenpitäjä. Käytännössä 
yhdistys hoitaa puukaupan 
omistajan valtuuttama-
na. MHY-kumppanit ovat 
yleensä muita puunmyyjiä 
vanhempia ja usein eläköi-
tyneitä. He eivät asu met-
sänsä lähellä yhtä usein kuin 

muut, ja he tekevät puu-
kauppoja muita harvemmin. 

itsEnäisillä Puun-
MYYJilläKään ei ole 
ollut viimeisimmän puu-
kauppansa päätöksenteon 
tukena kovin laajaa verkos-
toa. He ovat yhteydessä suo-
raan puunostajaan. Muut 
mahdolliset kontaktit ta-
pahtuvat lähinnä perheen 
ja hakkuuyrittäjän kanssa. 
Tähän ryhmään kuuluvat 
omistajat tekevät puukaup-
poja useammin kuin muut, 
mutta kuutioissa mitattu-
na heidän puukauppansa 
ovat keskitasoa pienempiä. 
Nämä puunmyyjät ottavat 
usein itse aktiivisesti yhteyt-
tä puunostajaan.

VErKostoJEn ra-
KEntaJilla on huomat-
tavasti enemmän yhteyksiä 
kuin muilla ryhmillä. Muita 
enemmän kontakteja on esi-
merkiksi kilpaileviin puu-
nostajiin eli tahoihin, joilta 
tarjouksia pyydettiin, mutta 
joiden kanssa kauppoja ei lo-
pulta syntynyt. Verkostojen 
rakentajat ovat koulutettu-
ja ja keskimääräistä nuorem-
pia. Tämän ryhmän jäsenet 
omistavat suurimmat met-
sätilat ja he myyvät eniten 

puuta per kauppa. Puunos-
tajien kannalta ryhmä lienee-
kin muita kiinnostavampi 
kauppakumppani – puunos-
tajien yhteydet suuntautui-
vat muita ryhmiä enemmän 
verkostojen rakentajiin. 

Neljäntenä ryhmä-
nä tutkimuksessa erot-
tui MHY-kumppaneiden ja 
verkostojen rakentajien vä-
limaastoon sijoittuva sitou-
tumattomat MHY-asiakkaat. 
Heillä on puukaupassaan 
yleensä aina yhteys metsän-
hoitoyhdistykseen, mutta 
usein myös suoraan puun 
ostajaan. Sitoutumattomat 
MHY-asiakkaat omistavat 
keskimääräistä vähemmän 
metsää, mutta he ovat teh-
neet enemmän puukauppoja 
kuin MHY-kumppanit. 

MHY:n rooli  
puukaupassa
Metsänhoitoyhdistysten 
rooli puukaupassa näyttää 
olevan vahva. Vaikka omis-
taja ei möisikään puuta met-
sänhoitoyhdistyksen kautta, 
apua ja neuvoja sieltä silti 
usein kysytään. Varsinaisia 
valtakirjakauppoja aineis-
tossa oli vain 38 prosent-

tia, mutta jopa 69 prosenttia 
omistajista ilmoitti olleensa 
yhteydessä metsänhoitoyh-
distykseen viimeisimmän 
puukauppansa aikana. Eli 
selvää hyötyä yhdistysten 
neuvonnasta koetaan saata-
van. 

Yhteenvetona Metlan tut-
kimuksessa todetaan puu-
kauppaansa tyytyväisen 
metsänomistajan myyvän 
todennäköisesti innokkaasti 
uudelleenkin metsäänsä. 

Tulevaisuuden  
tyytyväisimmät  
metsänomistajat tulevat 
vertaisverkostoista
Metsänomistajat voivat vaih-
taa kokemuksia myös kes-
kenään ja oppia toisiltaan. 
Erityisesti  perhemetsän-
omistajien vertaisoppiminen 
ja heidän vuorovaikutusver-
kostonsa on painopisteessä 
sekä niiden vertaisverkos-
totoiminta vahvistaa että 
helpottaa myös met-
sänomistajia neuvovien 

organisaatioiden työtä. Met-
sänomistajat pitivät toisten 
omistajien kanssa keskus-
telemista tärkeänä täyden-
nyksenä ammattilaisten 
antamiin neuvoihin. Tosin 
metsänomistajien toisilleen 
levittämään tietoon liittyy 
myös riskejä. Eräs näistä on 
virheellisen tiedon ja erilais-
ten väärinkäsitysten leviä-
minen. 

Metsänhoitoyhdistys-
ten  omistajajäseninä ovat 
metsänomistajat ja metsän-
omistajien edunvalvonnas-
sa keskeisellä sijalla ovat 
tyytyväiset metsänomista-
jat .Uusilla vuodenvaihtees-
sa toimintansa aloittavilla 
metsänhoitoyhdistysten val-
tuustoilla on hyvät mahdol-
lisuudet vaikuttaa omien 
asioidensa eteenpäin viemi-
sessä ja metsänomistajien 
tyytyväisyyden varmistami-
sessa.  

Tuomo Törrö
MetsäSanoma

Metsänomistajat tekevät  
puukauppansa joko suoraan  

puunostajan kanssa tai  
valtakirjakaupalla  

metsänhoitoyhdistyksen kautta

”

Pohjois-Suomen Metsänomistajien liitto 
Pohjois-Suomen aluejohtaja Pekka Saikko-
nen jäi eläkkeelle huhtikuussa 2012, mutta 
jatkoi sertifiointitoimikunnan puheenjohta-
jana 2012 loppuun saakka. Vuodenvaihtees-
sa toimikunnan vetovastuun otti Liiton kehit-
tämispäällikkö Markku Ekdahl. 



24 MetsäSanoma 1/2013

Haminantie 8 91100 Ii 
puh. (08) 817 4222

II

Anita Keskikallio
040-7252610

anita.keskikallio@mhy.fi

Eero Alaraasakka  
0400-281 524

eero.alaraasakka@mhy.fi

Henri Turtinen
040-704 5617

Einari Suomela pitämässä taukoa 
työrupeaman jälkeen. Iistä löytyy 
vielä hyväkuntoisia metsänomis-
tajia, jotka hakkaavat hankinta-
puunsa itse. Einari itse ajaa puut 
tienvarteen ja hänen poikansa hak-
kaa enimmäkseen puut. Kova työ 

Jo edellisessä lehdessä oli maininta 
tuulivoimasta. Nyt on pystyssä jo 
kahdeksan voimalaa ja suunnitel-
mia on kymmenistä uusista. Iihin 
tulee todellinen tuulivoimakeskit-
tymä.

 Iin mhy on avustanut metsän-
omistajia tuulivoimasopimusten 
teossa. MTK:n kautta on saatu suo-
situkset, joita sovelletaan paikalli-
sesti. Tärkeimpiä asioita on sopia 
periaatteet, miten jaetaan vuok-
ran määrä pystytyskohdan ja väli-
alueiden suhteen. Myös voimalan 
purku vuokra-ajan päätyttyä on 
mietityttänyt. 

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Iissä Kivimaalla toteutettiin ko-
nepäivät kiirastorstaina maa-
liskuun 28 päivänä. Iin mhy ja 
Bioenergiapörssi olivat hankkineet 
paikalle korjuukalustoa ja hake-
tuskalustoa. Sen lisäksi paikalla oli 
moottorisaha- , kattila- ja energia-
puukone-esittelyä sekä luentoja ja 
metsätaitokilpailu. Taitokilpailus-
sa palkinnon vei Iihin Jaakko Kaik-

Metsurin taukopaikka

Einari Suomela tauolla.

vaatii hyvät puitteet. Taukopaikka 
on hyvin suunniteltu. Istuimet löy-
tyy. Lämmin ruoka tehdään keitti-
mellä. Juomapulloja on runsaasti. 
Juoma on vichyä, jossa on mukana 
myös sopivasti suoloja ja muita  li-
säaineita. 

Vilkkaat konepäivät Iissä
Moottorisahat kiinnostivat ammattilaisia.

konen, seuraavina olivat Hannu 
Alatalo, Leo Kyröläinen ja Antero 
Ylisiurua. Bioenergiapörssi esitteli 
nettisivujaan. Mhy esitteli mahdol-
lista Kemiin tulevaa biojalostamoa. 
Paikalla kävi yli 300 metsänomis-
tajaa Iistä ja lähikunnista. Samalla 
toivottiin tulevinakin vuosina sa-
mantyyppistä tapahtumaa.

MYYTÄVÄNÄ IIN MHY:N TOIMISTO
Iin Metsänhoitoyhdistys suunnit-
telee toimiston hankkimista uu-
desta paikasta. Etsimme vanhoille 
tiloille uutta käyttäjää, vaikka uu-
den toimiston hankinta on pit-
kässä kuusessa.  Tilamme on alun 
perin suunniteltu kaksioksi ja on 
kooltaan 68 m2. Pienellä remon-

tilla (sauna ja suihkukaappi) tila-
mme soveltuu asunnoksi ja on Iin 
keskustassa. Tarjoamme tiloja met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenille joko 
kaupalla tai vaihtamalla metsäti-
laan. Toimistolta saa lisätietoja.  

Metsä kasvaa yli kasvukäyrien  
praavantien varressa
Iin mhy:n korjuupalvelukohtei-
na on usein jo 80-luvulla avohaka-
tut ja viljellyt kohteet. Praavantien 
varressa on vuonna 1985 istutettu 
kohde harvennusvaiheessa. Kohde 
on erityisen kovakasvuinen. Par-
haimmillaan pohjapinta-ala on täs-
sä 28-vuotiaassa metsässä 40 m2 
ja pituus 14 metriä. Kuutiomää-
rä hehtaarilla on 280 m3. Harven-
nushakkuussa poistuu noin 100 m3 
hehtaarilta. Luvut ylittävät Metlan 
kasvukäyrät, mutta puusto ei sitä 
tiedä. Kasvu on ikään kuin karan-
nut. Vuotuinen kasvu viime vuo-
sina on ollut reilusti yli 10 m3/ha. 
Avohakkuussa puusto on ollut alle 
100 m3/ha. 

Tuulivoimalat pysyvästi Iin maisemaan

Pohjois-Euroopan suurin nosturi nosti 160 tonnin möykyn 140 
metrin korkeuteen.

Illinsaaren merenpuolipäästä on 
löydetty hautapaikka n. 1100-lu-
vulta. Pohjois-Pohjanmaalta ei 
näin vanhoja paikkoja ole löy-
tynyt aiemmin. Löytymistä 
edesauttoi metallinpaljastimel-

la löytynyt koru, joka oli toden-
näköisesti haudattu vainajan 
mukana. Tuhat vuotta vanhas-
ta vainajasta on jäljellä yleensä 
vain tummunut läsi maaperässä, 
mutta tästä oli kaksi hyvin säily-

nyttä hammasta, jonka perus-
teella oli päätelty, että kyseessä 
oli nuori tyttö. Paikan korke-
us merenpinnasta on seitsemän 
metriä, joten se sijaitsi meren 
rannalla. 

ALKUIILÄINEN
Hautapaikka 1100-luvulta.

Iin Metsänhoitoyhdistyksen hallitus 2013-2014
Kurttila Antero puheenjohtaja, maanviljelijä
Veijola Antero varapuh. joht. maanviljelijä
Kalliorinne Markku maanviljelijä
Korpela Tauno metsäkoneyrittäjä
Paakkola Jorma metsäteknikko
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YLI-II
Vorellirannantie 1 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

veli-hannu.pesamaa@mhy.fi

Mhy Yli-Iin välittämänä saatte mm. rumpuputkia ja metsurin varusteita 
edullisesti.

Lisätietoa nettisivuillamme www.mhy.fi/yliii

Mhy Yli-Iin vuoden 2012 tehtyjen nuoren metsähoitohank-
keiden kesken arvotun raivaussahan voitti Risto Tihinen. 
Vuonna 2007 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 310 ha. Palkintona 
olleen raivaussahan lahjoitti Pölkky metsä. Sahan arvonta 
suoritettiin 15.1 pidetyssä valtuuston järjestäytymiskokouk-
sessa.

Pohjois-Suomen metsänomistaji-
en liiton sekä MTK Pohjois-Pohjan-
maan ja Lapin toimihenkilöt olivat 
virkistäytymispäivillä Yli-Iissä 16. 

Mhy Yli-Iin kesäretki 
Elokuussa 2013
Mhy Yli-Ii retkeilee tänä ke-
säna 14. – 17.8 Naantalissa, 
Raaseporissa ja Helsingissä. 
Käymme mm. Ydinvoima-
lassa, Kultarannasssa, Mus-
tion linnassa, Fiskarsin 
ruukissa, Heurekassa ja Suo-
menlinnassa ym. paikallisis-
sa nähtävyyksissä.

Yöt olemme Turussa, 
Mustiossa ja Helsingissä ho-
tellimajoituksessa. Matkan 

hinta on 300 € (sis matkan, 
yöpymiset, ruokailut ja kah-
vit sekä sisäänpääsyt retki-
kohteisiin opastuksineen)

Mukaan mahtuu ilmoit-
tautumisjärjestyksessä 46 
hlö.

Ilmoittautumiset 5.7. men-
nessä p. 0400 285 943 (Mikko) 
tai 044 017 0161 (Veli-Han-
nu).

Liiton väki pistäytyi Yli-Iissä
– 17.5. Kierikkikeskuksen kivikau-
teen liittyvien ohjelmanumeroiden 
ym. ohjelman jälkeen porukka pii-
pahti vierailulla yhdistyksen toi-

mistolla. Toiminnanjohtaja Mikko 
Mäkelä esitteli vieraille Mhy:n toi-
mintamallia ja toimintaa.

HUOMIO YLI-IILÄINEN 
METSÄNOMISTAJA

Yli-Iin metsänhoitoyhdistys järjes-
tää jälleen vuoden 2013 aikana 
tehtyjen nuorenmetsänhoitohank-
keiden välisen kilpailun, jossa pal-
kintona arvotaan raivaussaha. 

Kilpailun palkintona arvotaan 

SAHASTA 
KILPAILLAAN TAAS

kaikkien vuoden aikana tehtyjen 
hankkeiden kesken raivaussaha

Lisätietoa nettisivuillamme 
www.mhy.fi/yliii
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 Tilaisuuden aluksi Metlan 
erikoistutkija Jari Hynynen 
esitteli keinoja, jolla Suo-
men metsien puuntuotanto-
mahdollisuuksia voisi lisätä 
kymmeniä miljoonia kuutio-
metrejä vuodessa.  Seuraa-
vaksi Metsäteollisuus ry:n 
johtaja Tomi Salo pohdiske-
li metsäteollisuuden toimin-
taedellytyksiä Suomessa. 

Herman Andersson Oyn 
toimitusjohtaja Jari Ran-
tamaula toi omassa pu-
heenvuorossaan esille 
merikuljetusten merkityksen 
Suomen metsäteollisuudelle 
ja metsätaloudelle. Suomi on 
tärkeimpien markkina-alu-
eidensa näkökulmasta saa-
ri. MMM:n ylijohtaja Juha 
Ojala esitti katsauksen me-
neillään oleviin metsälaki-

Oulun kaupunki järjesti 
yleiskaavan laatimisesta yh-
teisen sidosryhmäpalaverin 
maa- ja metsätalouden järjes-
töille. Palaveriin oli kutsuttu 
mukaan myös ympäristö-
järjestöjen edustajia esittä-

Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi oli 
omalla osastolla mukana 15.4. Oulussa Saa-
lastinsalissa Metsäala Kasvuun –seminaa-
rin yhdessä muiden metsäalan toimijoiden 
kanssa.  Tilaisuuden avasi Suomen Metsäkes-
kus Pohjois-Pohjanmaan aluejohtaja Niilo 
Piisilä.

MetsäSanoma uutiset

Metsänomistajat mukana Metsäala kasvuun –seminaarissa

Oulun kaupunki on laatimassa uutta yleis-
kaavaa uuden Oulun alueelle. Yleiskaava 
on luonteeltaan maakuntakaavaa tarkem-
pi, yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta 
sekä maankäyttöä asemakaava-alueiden ul-
kopuolella.

en uudistamisiin, työn alla 
ovat mm. metsälaki, metsän-
hoitoyhdistyslaki, puunmit-
tauslaki ja metsätuholaki. 
Uudistusten tarkoituksena 
on parantaa metsätalouden 
kannattavuutta ja metsän-
omistajan valinnanvapaut-
ta oman metsänsä hoidossa 
ja palveluntarjoajien valin-
nassa. Ennen kahvitaukoa 
liikenneministeri Merja Kyl-
lönen kertasi hallituksen 
kehysriihen tuloksia metsä-
talouden ja Pohjois-Suomen 
kannalta, positiivisimpa-
na asiana kuljetustuen säi-
lyminen. Kyllönen näki 
metsänhoitoyhdistyksen 
merkityksen yksityismet-
sätaloudelle erittäin mer-
kittävänä ja korosti uuden 
Mhy-lain parantavan met-

sänhoitoyhdistysten toimin-
tamahdollisuuksia.

Tauon jälkeen Suo-
men Sahat ry:n toimitus-
johtaja Kai Merivuori kävi 
läpi sahatavaramarkkinoi-
den lähiajan näkymiä. Met-
sähallituksen johtaja Jussi 
Kumpula kertoi metsähal-
lituksen kuulumiset ennen 
Kontiotuote Oy:n toimitus-
johtaja Jalo Poijulaa. Poijula 
esitteli puun käyttöä hirsi-
rakentamisessa Pudasjärven 
julkisten hirsirakennushank-
keiden kautta. Nordean pää-
ekonomisti Roger Wessman 
esitteli lähitulevaisuuden ta-
lousnäkymiä. Jonkinlainen 
hidas, asteittainen käänne 
parempaan suuntaan näyt-
täisi olevan tulossa loppu-
vuodesta, vuosi 2013 jää 
kuitenkin kokonaisuute-
na lievästi miinukselle. Eu-
roalueen kasvu on hidasta, 
USA:n vetoapu vahvistuu, 
Aasian kasvu vahvaa. Teol-
lisuuden tilauskannassa ei 
näy vielä merkkejä kääntees-
tä parempaan.

Lopuksi käydyssä vilk-
kaassa paneelikeskustelussa 
. Metsänomistajien Liitto P-S 

johtaja Jukka Aula ihmeteli, 
mitä muuta teollisuus voi-
si vielä yksityismetsänomis-
tajilta toivoa, puukauppa on 
käynyt hyvin ja kuitupuun 
hinta on alempana kuin kos-
kaan 90-luvun alun laman 
jälkeen.  Alalle kaivattaisiin 

lisää ketteriä, uusia yrityk-
siä jotka uskaltavat inves-
toida uuteen teknologiaan ja 
uusiin tuotteisiin. Srora-En-
so Metsän aluejohtaja kiitteli 
hyvin käynyttä puukauppaa 
ja muistutti Pohjois-Suomen 
kannattavasta teollisuudes-

ta ja näki myös tarpeelliseksi 
löytää uusia tuotteita, jotka 
mahdollistavat uudet inves-
toinnit.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

mään omat näkemyksensä 
yleiskaavan maa- ja metsä-
taloutta koskeviin asioihin. 
Tilaisuudessa näkemyksen-
sä kaavoitukseen kertoivat 
ProAgria, MTK Pohjois-Suo-
mi ry, MTK Oulun seutu ry, 

MTK Ylikiiminki, Mhy Yli-
kiiminki, Metsänomista-
jien Liitto Pohjois-Suomi, 
Pohjois-Pohjanmaan luon-
nonsuojelupiiri ja Pohjois-
Pohjanmaan lintutieteellinen 
yhdistys.

Maa- ja metsätalouden 
kannalta keskeisiä tavoittei-
ta kaavoituksessa on, että 
nykyisin maa- ja metsätalou-
den käytössä oleva ala myös 
pyritään tässä käytössä säi-
lyttämään, eikä tarpeettomin 
kaavamääräyksin rajoiteta 
maa- ja metsätalouskäyttöä. 

Uuden Oulun yleiskaava
Metsänomistajat korostivat 
omana lausuntonaan, että 
jos on tarvetta suojella alu-
eita kaavamääräyksin joi-
takin alueita, tulee suojella 
alue vain niiltä osin, kuin 
suojeltavan arvon tai lajin 
kohtuullinen suojelun taso 
edellyttää. Maisematyölu-
paa tulisi kaavamääräyksin 
edellyttää vain valtakun-
nallisesti merkittäviltä mai-
sematyypeiltä. Maa- ja 
metsätalouden oma etu on 
huolehtia ympäristöasiois-
ta mahdollisimman hyvin 

omassa toiminnassaan. Vain 
elävä maaseutu tuottaa ve-
rotuloja kaupungille, maa-
seutuelinkeinot ja niiden 
tuotteita jalostava teollisuus 
ovat merkittävä työllistäjä 
Uudessa Oulussa. Menesty-
vän teollisuuden perusta on 
toimiva raaka-ainehuolto. 

Merkittäviä erimielisyyk-
siä tilaisuuden osanottaji-
en kesken ei tässä vaiheessa 
noussut esiin, mutta kaavoi-
tuksen tarkentuessa on toki 
mahdollista, että suojelu- 
ja maankäyttöasioissa tulee 

yksittäisten kohteiden osalta 
ristiriitoja maanomistajien, 
kaupunkilaisten ja luonnon-
suojelujärjestöjen välillä. 
Metsänhoitoyhdistykset, 
Metsänomistajien Liitto, 
Maataloustuottajayhdistyk-
set sekä MTK Pohjois-Suo-
mi tarjoavat asiantuntevaa 
apua maanomistajille kaikis-
sa kaavoitukseen ja maan-
käyttöön liittyvissä asioissa.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma
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Veronurkka

Pystykauppojen maksu-
suorituksessa on enna-
konpidätyksen määrä 20 
% arvonlisäverottomasta 
kauppahinnasta. Hankin-
ta- ja käteiskaupoissa en-
nakonpidätyksen määrä on 
14 % arvonlisäverottomasta 
kauppahinnasta.

Mikäli tiedossa on pal-
jon metsätalouden menoja 
samalle vuodelle puukaup-
pojen kanssa, eikä niistä ole 
tehty menovarausta, voi 
metsänomistaja hakea puun 
myyntituloa varten vero-
kortin, jossa pidätysprosent-
ti on pienempi kuin 20 tai 
14. Tämä kortti on esitettä-
vä puun ostajalle, tai, jos ky-

Ennakonpidätys
seessä on valtakirjakauppa, 
puun välittäjälle.

Verotuksen  
tarkastaminen
Verotuspäätös kannattaa 
aina tarkastaa huolellises-
ti. Metsätalouden 2C-loma-
ke palautetaan helmikuun 
loppuun mennessä. Verotus-
päätös tulee verohallinnolta 
huhtikuussa. Tässä päätök-
sessä näkyy jo 2C-lomak-
keelta siirretyt tiedot. 

Tarkasta onko tieto, siis 
metsätalouden puhdas pää-
omatulo tai tappiollinen 
pääomatulo sama, jonka olet 
itse ilmoittanut 2C-lomak-
keella. Mikäli tiedot eivät 

täsmää, selvitä heti mistä ero 
johtuu.

Metsätalouden tulot ja 
menot
Yhä vieläkin tulee esille asia, 
josta on kyllä yritetty neuvoa 
metsänomistajia.

Siis kaikki metsätalouden 
tulot ja menot vuoden aikana 
kannattaa  kirjata muistiin, ja 
säilyttää kuitit. Vaikka tulo-
ja ei olisikaan, menot ilmoi-
tetaan 2C-lomakkeella.

Verotustietojen  
korjaaminen
Mikäli huomataan, että jo-
kin metsätalouden tulo- tai 

Metsänomistajat ovat pe-
rustaneet metsänhoi-
toyhdistykset viime 
vuosisadan alkupuolella. 
Samoihin aikoihin maan-
viljelijät järjestäytyivät maa-
taloustuottajayhdistyksiin. 

Yhdistysten vuoden tavoitteena on  
nostaa paikallisyhdistysten imagoa ja lisätä yhteistyötä

Pitkän historiansa aika-
na molemmat yhdistykset 
ovat olleet maanomistajan 
kannalta hyvin tarpeellisia 
edunvalvojia ja jäsentensä 
aktivoijia. Usein ajatellaan, 
että nämä molemmat maan-

omistajan yhdistykset toimi-
vat ja kehittyvät itsestään. 
Tosiasia kuitenkin on, että 
vain jäsenten aktiivinen osal-
listuminen ja luottamus- ja 
toimihenkilöiden sitoutunut 
työskentely turvaavat yhdis-

menotosite on jäänyt ilmoit-
tamatta, tehdään tästä uusi 
ilmoitus vain puuttuvan 
tiedon osalta. Ei siis lähde-
tä korjaamaan entistä ilmoi-
tusta.

Sama pätee myös kausi-
veroilmoitukseen (arvon-
lisäverotus).

Metsänhoitoyhdistyksis-
sä autamme mielellämme 
veroilmoituksen täytössä ja 
neuvonnassa.

Kesäterveisin  
Seija 
…  ja kulkekaa metsässä, se 
kuhisee elämää

Metsänhoitoyhdistys  
neuvoo metsäomaisuuden 

hallintaan liittyvissä  
asioissa kuten  

metsäverotuksessa,  
sukupolven vaihdoksessa 

jne.

”

tysten kehityksen ja hyvät jä-
senpalvelut. 

Vuosi 2013 on nimetty 
yhdistysten vuodeksi
Teemavuoden tavoittee-
na on tuoda esille mahdol-
lisimman hyvin molempien 
maanomistaja-yhdistysten 
toimintaa ja tavoitteita. Yh-
distysten vuosi on tunnus-
tus sekä metsänhoito- että 
tuottajayhdistysten toimin-
nalle ja tärkeydelle. Myös 
se seikka, että kaikki edun-
valvonnan toimenpiteet, 
joita tehdään jäsenten hy-
väksi paikallistasolla, kana-
voituvat tuottajayhdistysten 
ja metsänhoitoyhdistysten 
tehtäväksi. Ilman paikalli-
sia yhdistyksiä etupolitiikan 
tekeminen maanomistajille 
tärkeistä kysymyksistä jäi-
si monesti pelkäksi sanahe-
linäksi.

Tehokasta paikallista 
vaikuttamista
Kuntatasolla parhaita vaikut-
tajia ovat kunnan asukkaat. 
Maanomistajalle tärkeät asi-

at, kuten maan käyttöön ja 
kuntatason päätöksiin vai-
kuttaminen, kanavoituvat 
yhdistysten tehtäväksi. Yh-
distysten vaikuttaminen riip-
puu maanomistajajäsenten 
ja tuottajayhdistysten ja met-
sänhoitoyhdistysten toimin-
tatarmosta ja aktiivisuudesta. 
Usein maanomistajan yhdis-
tykset tekevät paikallistasol-
la erinomaista yhteistyötä, 
mutta yhteistyön lisääminen 
paikallistasolla on yhdistys-
ten vuoden yksi tärkeä ta-
voite.

Suunnitelmalliseen 
yhteistoimintaan
Maanomistajan yhdistykset 
hanskaavat hyvin spontaa-
nit toimintatarpeet, koska 
toiminalle on selkeä ja usein 
kiireellinen kohde. Jääkö sit-
ten paljon edunvalvonta- ja 
markkinointitoimenpiteitä 
tekemättä? Tuottajayhdis-
tysten ja metsänhoitoyhdis-
tysten toimijoita on kutsuttu 
teemavuoden tiimoilta yh-
teisiin koulutustapahtumiin 
hiomaan paikallistason yh-
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Heikkinen. 
Esitteleppäs sinä tälle arvovaltai-
selle hallitukselle ja johtoryhmäl-
le Capitals säätiön viime vuoden 

toiminnalliset ja taloudelliset 
tulokset.

… joten 
kolmannella ja neljän-
nellä vuosineljännek-
sellä tavoitteet saavu-

tettiin…

Hienoa Heikkinen! 
Kuulostat tosi ammattimaiselta ja 
varmaotteiselta kaverilta talous-
asioiden hoidon suhteen. Mutta 

jatkappa vaan eteenpäin 
alustuksena tuloslukujasi.

Sitten käsitellään 
viides ja kuudes 

neljännes.

Heikkinen!!! 
Haloo!!!

Täh?

teistyötä. Esille on noussut 
tarve parantaa tiedon kul-
kua sekä tehdä yhteiset toi-
menpiteet aikaisempaa 
suunnitelmallisemmin. 

Yhdessä aikaansaamme 
enemmän
Maanomistajan oikeudet,  
maa- ja metsätalouden kan-
nattavuuskysymykset ja jä-
senten jaksaminen ovat niin 
tärkeitä asioita, että kaikki 
tehostamismahdollisuudet 
on hyödynnettävä.

Heikki Rahko

Teema-
vuoden 

tavoitteena on 
tuoda esille 

mahdollisimman 
hyvin molempien 
maanomistaja-

yhdistysten 
toimintaa ja 
tavoitteita 
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Metsänhoito

Muutamia eteen tulleita syi-
tä ovat olleet tietenkin raha, 
mutta monesti ajatellaan, et-
tei se niin vuoden päälle ole 
ja sitten lipsahtaakin se 10 
vuotta, jolloin ollaan mones-
ti jo myöhässä. Liian pitkäl-
le lykättynä taimikonhoidon 
kustannus työn vaikeutumi-
sen myötä kasvaa. 

Kun työ tehdään oikeaan 
aikaan eli n. 3-4 m pituus-
vaiheessa ja n. 12-15 v iässä 
päästään ensiharvennuksia 
useimmiten tekemään jo 30 
vuoden iässä, jolloin taimi-
kon hoitoon uhratut eurot 
tulevat korkojen kanssa ta-
kaisin parempana puutilinä.

Nykyään tehdään pal-
jon energianpuun korjuuta 
metsissä joissa taimikonhoi-
to on jäänyt tekemättä. Täl-
lainen hoito on tietenkin 
viisaampaa kuin, että ei teh-
dä mitään. Kuitenkin ko-
konaisuutena parempaan 
lopputulokseen päästään, 
kun taimikonhoito tehdään 
ajallaan. 

Hyötyliikuntaa  
parhaimmillaan
Taimikonhoidon voi teet-
tää metsänhoitoyhdistyksen 
kautta, jolloin homma hoi-
tuu kätevästi. Ammattilais-
ten toimesta ja valvonnassa 
tapahtuva työ on laadukasta 
ja mm. Kemera rahoitus töi-

Taimikonhoito on sijoitus tulevaisuuteen
Metsän kehityksen ja koko kiertoajan tärkein 
työvaihe eli taimikonhoito on liian suuressa 
määrin joko unohtunut tai sitten jätetty teke-
mättä. Syitä tämän tärkeän työvaiheen teke-
mättä jättämiseen on varmasti useita.

hin järjestyy jouhevasti.
Raivaussahalla tehtävä 

työ hoituu omatoimisella 
metsänomistajalla mainios-
ti myös omana työnä, jos ai-
kaa vain järjestyy. Kemera 
rahoitus haetaan työn suo-
rittamisen jälkeen mhy:n 
ammattilaisten toimesta.

Kerralla kuntoon ja 
oikeaan tiheyteen
Taimikon hoidossa tehdään 
kasvutilaa parhaiten kas-
vaville puille. Usein luon-
to on jo valinnut parhaat 
puut ja harvennettavien pui-
den valinta on helppoa. Ta-
voitteena on kannattava, 
hyvälaatuinen ja terve met-
sä.

Mänty- ja koivuvaltaiset 
taimikot harvennetaan 4-7 
metrin valtapituudessa. Suo-
siteltava ja myös kemera kri-
teerit täyttävä tiheys työn 
jälkeen on männyllä 1800 
– 2000 runkoa/ha, kuusel-
la 1600 – 1800 runkoa /ha ja 
rauduskoivulla n. 1700 r/ha.

Taimikonhoito on myös 
mitä parhainta hirvituho-
jen estoa, koska hirvet eivät 
viihdy harvennetussa taimi-
kossa, jossa ei ole suojaavaa 
ja maukasta vesakkoa seassa.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Taimikonhoito on tehty oikeaan aikaan ja tälle kohteelle tehdään tämän kesän aikana ensiharvennus, josta tuloa 
maanomistajalle kertyy jo tuplasti, mitä taimikonhoito vajaa 10 vuotta sitten on kustantanut.

25 vuotias taimikko, jossa taimikonhoito laimin-
lyöty.  Puut eivät ole päässeet järeytymään. Vaih-
toehtona nyt energiapuun hakkuu joka korvaa 
varsinaisen ensiharvennuksen. Mhy:n työpalveluna taimikot tulee hoidettua vai-

vattomasti ja ammattitaitoisesti. Omana työnäkin 
tehtyyn taimikonhoitoon on saatavissa KEMERA 
tukea.

Tällaisella kohteella taimikonhoito on jo hyvinkin ajankohtainen, kun taimikon pituus on n. 3-4 m ja ikään n. 
15 vuotta.
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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-

Metsänomistajan asialla – joka päivä!
Metsänhoitoyhdistys on olemassa metsän-
omistajaa varten. Laadukkaat metsäpalvelut, 
vahva edunvalvonta, osaavat toimihenkilöt, 
metsurit ja urakoitsijat takaavat sen, että 
metsänhoitoyhdistys on metsänomistajan 
paras kumppani metsäasioissa – nyt ja tule-
vaisuudessa.

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 hoito var-
mistaa metsän kehityksen 
ja tulevan metsätilin. Met-
sänhoitoyhdistys 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 nope-
asti lisääntymässä. Met-
sänhoitoyhdistys auttaa 
metsänomistajaa kaikis-
sa energiapuuhun liittyvis-
sä asioissa. Metsänhoidossa 
ja hakkuissa kertyvä ener-
giapuu voidaan kerätä tal-
teen 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 ylivoimaisesti tuottoisin 
metsänhoidon työmuoto, 
jonka avulla saadaan  koh-
teesta riippuen 15-20 pro-
sentin tuotto lannoitukseen 
sijoitetulle 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 kunnostusoji-
tusta, harvennushakkui-
ta, pengerteiden tekoa 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 töi-
den suunnittelussa että to-
teutuksessa yhteistyössä 
metsäkeskuksen kanssa. 
Kunnostusojitukset toteu-
tetaan pääosin yhteistyössä 
metsäkeskuksen kanssa. 

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.

Uutena palveluna met-
sänhoitoyhdistys avustaa 
metsänomistajia luonnon-
hoitoasioissa. Mikäli tilal-
la on arvokkaita metsäisiä 
elinympäristöjä, jotka met-
sänomistaja haluaa suojella 
vaikkapa vain määräaikai-
sesti, metsänhoitoyhdistys 
voi avustaa kohteen valin-
nassa ja rahoituksen hake-

misessa. 
  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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Puuveneen rakentaminen 
aloitetaan emäpuusta. Emä-
puu on veneen runkopuu, 
joka käsittää varsinaisen kö-
lipuun lisäksi keularangan 
ja perärangan. Nykyisin ve-
neen emäpuu valmistetaan 
usein lankuista liimaamalla 
tai ohuiksi höylätyistä lau-
doista laminoimalla ja tai-
vuttamalla. Ennenwanhaan 
veneen emäpuuksi valikoi-
tiin metsästä sopivat kuusen 
juurakot keula- ja peräran-
goiksi. Runko-osaa juurakoi-
hin otettiin mukaan veneen 
mitan verran, joten liittämäl-
lä juurakot runko-osasta toi-
siinsa saatiin koko veneen 
emäpuu koostettua kahdes-
ta osasta.

Korpeen tai  
ojan varteen
Potentiaalinen emäpuuaihio 
on rinnankorkeusläpimital-
taan noin parikymmensent-
tinen terve suorarunkoinen 
kuusi. Hyviä emäpuukuusia 
löytyy helpoiten korpimail-
ta, sillä monesti korvessa 
kuuset kasvavat mättäillä ja 
juurten tarkastelu on help-
poa. Ojien varret ja rinne-
maat ovat myös erityisen 
hyviä kohteita emäpuukuu-
sen hakuun, sillä kuusi kas-
vattaa usein ojanvarressa 
ylärinteen puolelle vahvan 
ja suoran juuren. 

Sopivan puun löydyttyä 
täytyykin juurten muotoa ja 
kokoa tutkia kaivamalla nii-
tä varovasti esille. Pieneh-
kön soutuveneen perä- tai 
keularangaksi soveltuvan 
juuren on oltava vähintään 
60 senttimetriä pitkä ja mah-
dollisimman suora. Juuren 
on myös sijaittava runkoon 
nähden miltei keskellä. Vi-
not, kierot tai monihaarai-
set juuret omaavat kuuset 
on hylättävä ja suunnistetta-
va nöyrästi seuraavalle run-
golle.

Huolellisuus valttia 
kaatamisessa
Säästettävä juuri on en-
nen kaatamista kaivettava 
kokonaan esille, sillä vain 
näin voidaan varmistaa, et-

Metsästä laineille 
veneen emäpuuta hakemassa

Metsän historiaa

Vuosisatojen ajan metsä on tarjonnut suo-
malaisille kotitarvepuuta moniin eri käyttö-
tarkoituksiin. Aikojen saatossa metsästä on 
haettu torppien rakennuspuut, polttopuut, 
aita- ja heinäseipäät, reen jalakset ja muut 
kotitalouden tarvispuut. Myös kaikki perin-
teisen puuveneen rakentamisessa tarvit-
tavan puutavaran ovat esi-isämme nouta-
neet suoraan metsästä.

tei juuresta lähde sivuhaa-
roja, jotka pahimmassa 
tapauksessa aiheuttaisivat 
juuren repeämisen kaatovai-
heessa. Emäpuuhun tuleva 
juuri katkaistaan mahdolli-
simman kaukaa rungosta, 
jotta siihen jää varmasti riit-
tävästi työstön varaa. Mah-
dolliset muut juuret pyritään 
katkaisemaan läheltä run-
koa, jotta puu kaatuisi suju-
vasti.

Kaatokolo sahataan sääs-
tettävän juuren suuntai-
sesti viistämällä rungon 
tyvilaajentumaa noin parin-
kymmenen sentin pituises-
ti. Varsinainen kaatosahaus 
tehdään sahaamalla säästet-
tävän juuren vastakkaiselta 
puolen runkoa noin kol-
menkymmenen asteen kul-
massa molemmin puolin. 
Kaatovänkäri on miltei vält-
tämätön apuväline kaatosa-
hauksen loppuvaiheessa.

Työstäminen vasta 
rantteella
Kaadettuun peräjuurakkoon 
otetaan runkoa mukaan va-
jaa pari metriä. Keulajuurak-
koon vastaavasti runkoa on 
otettava mukaan reilut nel-
jä metriä, sillä emäpuun lii-
tos tehdään lähelle veneen 
perää. Keulajuurakon run-
ko-osan joutuukin yleensä 
halkaisemaan jo metsässä, 
sillä muutoin puun kanta-
minen tienvarteen on usein 
liian raskasta. Muutoin met-
sässä juurakoita ei kannata 
juuri työstää.

Rantteella juurakot veis-
tellään karkeasti moottori-
sahalla. Juuriosan poskia voi 
hieman kaventaa ja perä- ja 
keularankojen muotoja ha-
kea hieman esiin. Lopuksi 
runko-osa parkataan ja puut 
nostetaan kesäksi kuivu-
maan sateensuojaan. Vasta 
emäpuun kuivattua kunnol-
la se veistetään lopulliseen 
muotoonsa moottorisahan ja 
erilaisten höylien sekä puu-
kon avulla.

Henri Turtinen,  
Esa Saarela

Kaatosahaus kannattaa suorittaa huolellisesti repey-
tymien välttämiseksi.

Perärangaksi suunniteltu juurakko kaatokolo sahat-
tuna.

Valmiiksi veistetty emäpuu on saanut jo ensimmäiset 
lautansa paikoilleen.

Emäpuujuurakot on saatu metsästä kärryyn. Veneen 
perään jyrkempi juurakko ja keulaan aaltoja halko-
maan loivempi.

Metsästä tuodusta juurakosta vain murto-osa pää-
tyy valmiiseen veneeseen.

Juurakot kuivumassa ladon seinustalla.
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Tapahtunut:
12.6. 1995 Kulotus Iin mhy:n 
toimesta. Mukana 15 miestä 
Iin palokunnasta ja 15 mies-
tä Etelä-Iin Erästä. Kulotet-
tu pinta-ala 17 hehtaaria. 
Homma onnistui hienosti. 
Palokujat ja muut asiat oli 
hoidettu ohjeiden mukaan. 
Jälkivartiointi hoidettiin asi-
allisesti. Palokunta pois-
ti vesisäiliön tarpeettomana 
muutaman päivän jälkeen.

26.6. kello 11.15 Oulun 
aluehälytyskeskus sai hä-
lytyksen metsäpalosta Rii-
takorvessa. Kulotusalue oli 
syttynyt jostain syystä uu-
delleen palamaan, jolloin pa-
loi kulotusalueen lisäksi 38 
hehtaaria lisää sekä kauem-
pana ollut neljän ha:n alue. 
Tuulen voimakkuus oli tuol-
loin 21 m/s, jonka takia sam-
mutus tuntui toivottomalta.  
Palon siirryttyä metsäalu-
eille pysähtyi tulen nopea 
eteneminen. Palokunta tuli 
paikalle mutkien jälkeen ja 
sai palon hallintaan noin kel-
lo 17  aikaan. Jälkisammutus 
ja vartiointi veivät aikaa vie-
lä paljon. Paloa oli sammut-
tamassa 110 miestä ja lisäksi 
100 varusmiestä ja Iin, Yli-iin 
ja Haukiputaan palokunnat 
sekä helikopteri Rovanie-

Iin Riitakorven metsäpaloalue kovassa kasvussa

meltä. Palon syytä tutkittiin 
ja todettiin, että jokin turve-
multainen paikka on toden-
näköisesti jäänyt kytemään 
ja syttynyt kovan tuulen an-
siosta. Vahingot korvattiin 
Iin mhy:n kulotusvakuutuk-
sesta.

Syyskuu 1995: Alueen 
uudistettavat kohdat  äestet-
tiin.

Touko-Kesäkuu 1996:  
Alue kylvettiin Iin Urheili-
joiden pesäpallojaoston  toi-

mesta
Toukokuu 2013: Taimi-

konhoitotyöt aloitettiin kyl-
vetyllä alueella. Puuston 
keskipituus on jo 5 m ja run-
koluku n. 15 000 tainta/ha. 
Kylvötyö on tehty viirukyl-
vönä, jossa n. 15 siementä 
laitetaan tikulla vedettyyn 
viiruun ja peitetään jalalla 
painamalla parin millin sy-
vyyteen. Syntyvä taimipus-
ka on helpompi sahata niin, 
että paras taimi jää kasva-

maan. Tämän metsän en-
siharvennus ajoittuu noin 
vuodelle 2027.

Iin mhy:n toimesta ku-
lotettiin vuonna 1982-1995 
useita alueita. Sen jälkeen 
ei uusia alueita ole poltettu, 
koska homma pyrkii onnis-
tumaan ’yli odotusten’. Tällä 
seudulla löytyy kulotusalu-
eita lähinnä valtion mailta 
jo 1910- ja 20-luvuilta, joihin 
syntyneet tukkimetsät  on jo 
uudistettu uudelleen.

Alue kylvettiin Iin Urheilijoiden pesäpallojaoston toimesta 1996.

Ms:401  
150:172  PERNULANDIA

139 461 034 0,0 ha

Kp: 430914, 7238854   Karttalehti: R4424L 1:10000

Kunta:
METSÄSUUNNITELMAKARTTA
10.06.2013

IIN METSÄNHOITOYHDISTYS RYPERNU JUHA
koskisentie 1 139  Ii

© Maanmittauslaitos, lupa nro 417/MML/12

14770 ETELÄINEN Kylä:
Tila:0400-560409

Lisämetsäpaloalue 
4 ha

Metsäpaloalue 
38 ha

Kulotettu alue 
17 ha

Helikopterista otettu kuva kulotuksesta ja alueesta parin päivän päästä.

Kulotus menossa. Itse metsäpalo oli raju kovan tuu-
len takia. Paloalue oli valtaosin hakkuualuetta.

Oikeanpuoleinen taimi jää ja muut 
kaadetaan maahan lannoitteeksi.

Taimikonhoidossa jätetään 2200 runkoa hehtaarille. 
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SOFFA-
PERUNAT
-SOFFPOTATIS

Kysy mitä tahansa, 
soffaperunat vastaavat.
Kysymyksiä voi lähettää toimituksen osoitteeseen
Metsäsanoma/Soffaperunat 
Terveystie 2, 90900 KIIMINKI

tarkoituksena olisi kaataa/ 
kaadattaa pihaLTANI puita, Miten?
Olen sosiaalidemokraatti, 
ja tarkoituksena olisi kaa-
taa/kaadattaa piha-alueel-
tani varjostavia puita pois 
auringon paiston tieltä. 
Asun kaava-alueella, ja ky-

syisin tarvitseeko kaatoon 
kysy Oulun kaupungilta 
maisematyölupaa?

Keijo

SoffIKSET vastaavat:
Kysymyksestäsi saa mitä 
ilmeisin selvän, että edus-
tat SDP:tä. SDP eli Suomen 
Sosiaalidemokraattinen 
puolue on perustettu vuon-
na 1899 nimellä Suomen 
Työväenpuolue. Puolu-
een tarkoituksena on koo-
ta kansalaiset yhteiseen 
toimintaan sosiaalisen de-
mokratian aatteellisten 
tavoitteiden toteuttami-
seksi. Ihanteena päämää-
rien, vapauden tasa-arvon 
ja solidaarisuuden yhteis-
kunta, yhteistyön ja rau-
han maailma jne. blaab 
blaab. Kansankielellä tun-
netaan jäsenistä sana sos-

su. Sossu merkitsee myös 
muutakin, lähinnä sosiaa-
lihuollon parissa toimiville 
henkilölle ja niillä luului-
lla asioiville. Sosiaalide-
mokraattisia presidenttejä 
ovat mm. Mauno Koivisto, 
Martti ”Mara” Ahtisaari 
sekä Tarja Halonen. Ny-
kyinen valtiovarainminis-
teri Jutta  Kataisen kaveri 
Urpilainen on tullut tutuk-
si mm. Kreikan ja Espanjan 
vakuusasioissa.

P.S. On muuten nämä vie-
hättävät poliittiset kyseli-
jät niin pirun miellyttäviä 
tapauksia…

Ensiksi tulee mieleen 
pistää tarjouspyyntö 
puumarkkinat.fi sivus-
tolle ja pyytää sinne re-
kisteröidyiltä ostajilta 
tarjoukset hankintana tai 
pystyleikkauksena ns. pys-
tykauppana. Toinen netti-
pohjainen markkinalinkki 
kannattaa suunnata met-
sään.fi, jonka taustalla toi-
miin metsäkeskus. Pyytää 
tarjouksia voi toki Rova-
niemeläiseltä Lapin Met-
sämarkkinoilta, joka ei 
ole kirjautuneena kum-

paakaan edellä mainit-
tuun nettikaupusteluun. 
Ja laajalla sektorilla toimi-
vilta mhy:ltä kannattaa ky-
säistä, mitä ne maksavat 
valmiista kuusiaidan leik-
kuutavarasta ja onko niillä 
resursseja tarjota millais-
ta pystyhintaa leikkuus-
ta kertyvästä tavarasta. 
Sahoille tuskin kannattaa 
tänä syksynä tarjouksia 
kyseiseltä kohteelta suun-
nata, koska ovat enemmän 
männyn perään. 

kuka maksaa parhaan hinnan?
Tarkoituksena olisi leika-
ta pihallani hieman ru-
jottavaa ja rönsyilevää 
kuusiaitaa. Minkälaisia 
markkinamahdollisuuksia 
siitä leikkuusta kertyvälle 
tavaralle olisi näköpiiris-

sä ja kuka maksaa parhaan 
hinnan? Voiko yhtiöt os-
taa ns. pystyyn kuusiaidan 
leikkuun ja maksaa suo-
raan kantohintaa suoraan 
minulle myyjälle?

SoffIKSET vastaavat:

Terve arvostetut Soffape-
runat. Olen lukutaidoton, 
mutta osaan kirjoittaa. Mi-
nulla on ongelmana se, että 
minusta tuntuu, että kaik-
ki minua vastustaa. Johtu-

neeko koskenkohinasta vai 
mistä, mutta saha kuiten-
kin puoltaa.

Koskenkorvan 
kohinoista

Hyvät arvostetut soffaperunat

SoffIKSET vastaavat:
Terve vaan meidänkin 
puolesta. Koskenkorvahan 
on Ilmajoella. Ilmajoki on 
taas vastaavasti eteläpoh-
janmaalla, lähikaupunki-
naan Seinäjoki. Kaikkihan 
tuntevat Seinäjoen tango-
markkinoista sekä pesä-
pallosta. Sotkamo lienee 
tällä haavaa ennakkosuo-
sikki jälleen kerran, mut-
ta ei ole huonosti pelannut 
Joensuukaan, sillä onhan 
joukkueella kiiminkiläis-
tä alkuperää oleva lukka-
ri lautasen äärellä. Se taisi 
olla vuosi 1996, kun Sei-

näjoen tangomarkkinoilla 
mestaruuden naissarjas-
sa voitti brunette-kaunotar 
Saija Varjus. Nyt se kunin-
kaallinen on taas eronnut 
ja lempii edellisten häiden 
pestmännin kanssa. Leikö 
jo MTK:n metsäjäsen? Siis 
se uusi sulhanen…

Toivottavasti näistä tie-
doista on apua. Ja jos vi-
luttaa, ja tuntuu, että piä 
jiätyy, muuta Kuopi-
jjoon…

Sinä koskenkorvasta 
kärsivä bra! Vi hoppas, at 
vi kan hjälpa!

Näinhän se on japsiautoili-
ja. Kauniit ja Rohkeat sarja 
on kesätauolla. Ridge jät-
ti sarjan varmaankin, kun 
MetsäSanoma/Soffaperu-
nat paljasti viime numeros-
sa Ritgen naisseikkailut. 
Kuka edes huomaa, jos 
Kauniit ja Rohkeat lakkau-
tetaan…???

Mutta kertauksena 
edellisestä. Kertaus on 
opintojen äiskä.

Vuonna 1992 Ridge nai 
Taylor Hamiltonin mor-
siamen pitkällisten sala-
juonien tuloksena. Brooke 

Logan (sarjassamme ku-
vassa tyytyväinen metsän-
omistaja) oli aikeissa estää 
häät, mutta myöhästyi se-
remoniasta. Liitto päättyi 
Taylorin kuolemaan. (tyy-
tyväinen metsänomistaja 
hänkin).

Vuonna 1994 Ridge ja 
Brooke ( tyytyväinen met-
sänomistaja) viettivät häi-
tään Malibussa, mutta 
avioliitto ei ollut laillinen, 
sillä Ridgen entinen vaimo 
ei ollutkaan kuollut.

jne…

Hei. Mikä helskuttitti sii-
nä on, että nuo kuitupuun 
ostajat kitisevät jatkuvasti 
hinnanalennusten perään 
ja maksavat aivan nauret-
tavaa alhaista hintaa val-
miista kuitupuusta, vaikka 
sen tarve on mitä suurim-
massa määrin kasvavaa? 
Miksi paperipuuta ei ar-
vosteta sen korjuun kalleu-
den ja metsänomistajalle 
maksettavan kantorahan 
mukaan. Hommais pöl-
linvalmistajat itte omat 
motonsa, mettänsä  ja ala-
kakkoot ostattelemaan 

muka halpoja leimikoi-
ta kuitupuun saamiseki. 
Suippii ja tympii niin, että 
pitää hörpätä Hartvallin 
Jaffaa, ettei iske hiilihyd-
raattivaje. Välillä tuntuu 
siltä, että parempi oli-
si kääntää tv-kanava taas 
kolmoselle ja seurata Kau-
niita ja Rohkeita, miettiä 
sitä monenko naisen kans-
sa se Ridgekin oikeestaan 
on kerenny olla, ennen 
kuin jätti suositun TV-sar-
jan.

Tojotamies

Minua niin tympii tuo kuitupuun 
hinnoittelu!

SoffIKSET vastaavat:

Näihin siinä yleen-
sä käy. Kantapään 
kautta me opimme, oppi-
mistapa ei kylläkään ole 
kannattavin tapa. Hyvä 
nimimerkki pettynyt, 
työnantajan määrätessä 
ja uhatessa tollaista nuor-
ta ostomiestä, unohtuvat 
kaveruussuhteet. Puuta 
on ostettava, jos meinaa 
saada vastaisuudessakin 
kuukausipalkkaa. Olet oi-
valtanut ratkaisun on-
gelmiisi, anna leimikon 
markkinointi omalle neu-

vojallesi. Muuten onhan 
tapauksessa positiivinen-
kin puoli, kaverisi saa olla 
töissä, se ei tuo hyötyä kyl-
läkään sinulle. Mutta hyvä 
nimimerkki pettynyt, on-
han niitä hyviäkin asioi-
ta, kevät ja alkukesä ovat 
olleet todella hyviä puun-
kasvun kannalta. Nautti-
kaamme siitä, kasvuhan 
tuo euroja tilillesi ja kor-
vaa kaupassa menetettyjä 
euroja. Joten ei kun uusia 
taistoja kohti.    

Hyvät soffikset
Miten ystävät voivat an-
taa virheellistä tietoa, jopa 
valehdella. Erään integ-
raatin ostomies kuuluu 
samaan aatteelliseen yh-
teisöön kuin minä. Hän 
soitti ja kertoi haluavan-
sa ostaa minulta leimikon 
käypään hintaan. No lu-
pasin myydä, koska luo-
tin poikaan kuin tuuman 
sinkkiin. Kaupat tehtyäni 
havahduin, ettei hinta ol-
lut aivan priimusta ja kun 
korjuu tehtiin, huomasin 

sahapuun talteenoton ole-
van suorastaan sekundaa. 
Kun olin yhteydessä yh-
distykseen, sieltä ilmoi-
tettiin aivan oikein, että 
nimen ollessa papereissa, 
on myöhäistä rykiä, kun 
kakka on jo housussa. Ensi 
kerralla annan kyllä valta-
kirjan ensitöikseni yhdis-
tyksen miehelle.  

Nimimerkki 
Pettynyt

SoffIKSET vastaavat:
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Joko saa sanoa

Kiinnitin huomiota erääs-
sä valtakunnallisessa päi-
vän lehdessä kommentteihin 
”Katkonta-aineistoa ei saa 
mistään muualta kuin met-
sänhoitoyhdistyksestä”. 
Kunpa tätä aineistoa saisi 
edes metsänhoitoyhdistyk-
sistä!

Eräs N.N. Sahan kilpailu-
eduista puunhankinnassa on 
jo pitkään ollut hyvä tukin 
talteenotto. Viimeisen pa-
rin - kolmen vuoden aikana 
olemme kuitenkin havain-
neet, että hyvän katkon-
nan merkitys puukaupassa 
on selvästi vähentynyt. Lä-
heskään kaikki hankin-
ta-alueemme yhdistykset 
eivät tietojemme mukaan 
kerää katkonta-aineistoa 
ja yhä harvempi metsän-
hoidonneuvoja uskaltaa 
suositella asiakkaalleen 
yksikköhinnaltaan alhai-

Hinta vai katkonta?
semman tarjouksen hyväk-
symistä, vaikka lopputulos 
todennäköisesti olisi met-
sänomistajan kannalta pa-
rempi. Tilannetta kuvastaa 
hyvin äskettäinen kuitupuu-
neuvottelu erään integraatin 
kanssa; herrat naureskelivat 
avoimesti meidän tukkipro-
senteillemme, koska ”jos me 
maksamme tukista kymme-
nen senttiä enemmän, niin 
leimikothan tulee meille...”

Ohjeistavatko yhdistyk-
set toimihenkilöitään ha-
kemaan vain ja ainoastaan 
korkeinta yksikköhintaa, vai 
mikä tässä on taustalla? Suh-
tautuminen katkontaan on 
siis vuosien mittaan muut-
tunut yhdistyksissä selväs-
ti välinpitämättömämmäksi. 
Suorissa kaupoissa pärjääm-
me asian kanssa paremmin, 
koska silloin meillä on mah-
dollisuus selittää asiakkaal-

le mistä on kysymys. Tukin 
latvaläpimitan kasvattami-
nen olisi toisaalta sahurin-
kin kannalta edullista, koska 
tuotantokustannus alenee 
tukkisuman järeyden kas-
vaessa. Kuitua silloin tietys-
ti tulee markkinoille lisää, 
mikä ei ymmärtääkseni ole 
metsänmyyjän edun mu-
kaista. 

Katkonnan merkitys pi-
täisi nostaa esille aivan uu-
della innolla ja edellyttää 
myös käytännössä tukki-
saannon parempaa huomi-
oimista valtakirjakaupoissa. 
Muutamat yhdistykset ja toi-
mihenkilöt hoitavat asiaa ai-
van mallikelpoisesti, mutta 
suurinta osaa katkonta vai-
kuttaa kiinnostavan lähinnä 
juhlapuhetasolla.

Ystävällisin terveisin,
N.N.

Tämän johdosta yhdistyk-
sen hallituksella ja valtuus-
tolla ei ole ollut edellytyksiä 
käsitellä tätä yhdistyksen 
toiminnan jatkuvuuden kan-
nalta elintärkeää kysymys-
tä. Oma henkilökohtainen 
ennakkoluuloni on, että yh-
distyksen kanta lakiuudis-
tukseen on valtaosiltaan 
kielteinen ja se pitää koko 
uudistusta täysin tarpeet-
tomana jäsentensä  metsä-
omistajien näkökulmasta. 
Kuitenkin ministeri Koski-
nen 11.4.2013 pitämässään 
puheessa väitti totuuden 
vastaisesti, että koko metsä-
sektori on muutoksen peri-
aatteiden takana.

Keskeisin perus-
te lakimuutokselle on 
ministeriön mukaan metsän-
hoitoyhdistysten toimintaan 
liittyvät kilpailuoikeudelli-
set ongelmat ja metsänomis-
tajien valinnanvapauden 
puute yhdistyksen jäsenyy-
den osalta. Kumpainenkin 
peruste on metsänhoitoyh-
distyksien osalta kovin 
horjuva. Se, että metsänhoi-
toyhdistys tarjoaa jäsenil-
leen maksullisia palveluita 
edullisemmin kuin alan yk-
sityiset yrittäjät perustuu 
yksinkertaisesti siihen, että 

Mielipide

MHY-LAIN MUUTOKSET EIVÄT PARANNA METSÄNOMISTAJAN ASEMAA
Maa- ja metsätalousministeriö on ennen nä-
kemättömän kiireisellä aikataululla valmis-
tellut ja lukkoon lyönyt esityksensä MHY-lain 
uudistamiseksi ja lähettänyt sen toukokuus-
sa muodolliselle lausuntokierrokselle. Ku-
vaavaa asian valmistelulle on, että ainakaan 
tätä kirjoittaessani metsähoitoyhdistyksiltä 
ei lausuntoa ole pyydetty. 

metsänhoitoyhdistys ei ole 
eikä saa olla omistajilleen 
voittoa tuottava liikeyri-
tys. Kun hallintokulut ja osa 
kiinteistä kuluista voidaan 
kattaa jäsenmaksulla, syntyy 
jo tästä 15-20 % kilpailuetu 
yksityiseen yrittäjään näh-
den. Tämä etu koituu suo-
raan metsäomistajalle ja se 
halutaan nyt poistaa. Onko 
tämä metsänomistajan edun 
mukaista?

 Nykyinen laki rajaa var-
sin tarkoin metsänhoitoyh-
distyksen toiminnan puitteet 
ja metsäkeskusten tehtävänä 
on valvoa lain noudattamis-
ta. Osa metsäteollisuudesta 
on jo vuosia vihjaillen syyttä-
nyt metsänhoitoyhdistyksiä 
lain rikkomisesta esittämät-
tä kuitenkaan yhtään konk-
reettista tapausta. Syytökset 
ovat vakavia ja kohdistu-
vat luonnollisesti myös lain-
valvojiin – metsäkeskuksiin. 
Olen ymmärtänyt asian niin, 
että suurteollisuuden puun-
hankinnan näkökulmas-
ta metsänhoitoyhdistysten 
toiminta metsänomista-
jan tukena ja neuvonan-
tajana puukaupoissa on 
kiusallista. Kokemukseni 
perusteella voin todeta, että 
jo metsäteollisuuden eri os-

tajien tarjoukset on kehitelty 
siinä määrin toisistaan poik-
keaviksi, että niiden vertai-
lu ilman asiantuntija-apua 
on toivotonta. Tähän liittyen 
myös puutavaran hinnoit-
telu saattaa olla suorastaan 
harhaanjohtavaa. Kuitupuu-
valtaisessa leimikossa tukis-
ta tarjotaan tavanomaista 
selvästi korkeampaa hin-
taa, mikä kuitenkin sitten 
hakkuuvaiheessa vesitetään 
katkomalla rungon tukkikel-
poistakin osaa kuitukasaan 
jopa 10-15 % koko tukkipo-
tentiaalista. Metsänhoitoyh-
distyksen asiantuntija-apu 
edesauttaa välttämään tuol-
laiset ansat ja ilmeisesti tämä 
on perussyy metsäteollisuu-
den haluun ajaa metsän-
hoitoyhdistysten toiminta 
mahdollisimman vähäiseksi.

Teollisuuden lobbauk-
sen tuloksena asia otettiin 
nykyisen hallituksen ohjel-
maan, kun neuvotteluissa ei 
ollut mukana metsänomis-
tajan eduista huolta pitäviä 
intressiryhmiä. Tiedossani 
ei ole näyttikö MTK jo tuos-
sa vaiheessa hankkeelle vih-
reää valoa – todennäköisesti, 
tuskin sitä muuten olisi hal-
litusohjelmaan otettu. MTK 
on joutunut lähtemään tälle 
tielle järjestöpoliittisista syis-
tä. Maataloustuottajien mää-
rän huolestuttavan nopea 
väheneminen uhkaa MTK:n 
asemaa valtakunnallisena 
edunvalvojana. Samanaikai-
sesti MTK:hon kuulumat-
tomien metsänomistajien 
määrä on moninkertaistu-
nut. Tämän vuoksi MTK:n 
toimesta käynnistettiin jo 
vuosia sitten metsänhoitoyh-

distysten yhdistämisbuumi, 
minkä tuloksena maahan on 
syntynyt useita monen tu-
hannen jäsenen yhdistyksiä. 
Tällaisissa jättiyhdistyksissä 
ei yksityisen metsäomistajan 
mielipiteellä enää ole mitään 
vaikutusta ja suurin osa to-
dellisesta päätösvallasta on 
jo siirtynyt asioita valmiste-
leville virkamiehille ja toi-
mihenkilöille ministeriöitten 
mallin mukaisesti. 

Kymmenkunta vuot-
ta sitten MTK käynnisti 
yhteistyössä metsänhoitoyh-
distysten kanssa metsäjäsen-
ten hankinnan. Kiimingin 
yhdistyksessä metsäjäsen-
ten hankinta annettiin mi-
nun tehtäväkseni. Tulokset 
olivat masentavia. En saanut 
kuin yhden metsäjäsenen. 

Suurin syy kieltäytymiseen 
oli silloisen MTK:n imago. 
Se koettiin kepu-johtoiseksi 
jyväjemmareiden puljuksi, 
johon ei tee mieli liittyä. Mi-
nun puhetaitoni ei riittänyt 
yksipuolisten ja virheellisten 
mielikuvien korjaamiseen. 
Ongelma on ehkä hieman 
lieventynyt, mutta se on yhä 
olemassa. Mikäli metsän-
hoitoyhdistysten jäsenyys 
tulevaisuudessa merkitsee 
automaattista MTK:n jäse-
nyyttä, tulee minun arvioni 
mukaan puolet nykyisestä 
jäsenkunnasta jäämään met-
sähoitoyhdistyksen ulko-
puolelle. Tämä on ilmeisesti 
tiedostettu myös MTK:ssa, 
koska se näyttää nyt siirty-
neen yhdistysjäsenyyden 
kannalle. Tässäkin on kui-

tenkin yksi perusongelma: 
miten MTK:lle lankeava jä-
senmaksuosuus kerätään ja 
kuinka suuri se on. 

Joka tapauksessa met-
sänomistajat tarvitsevat voi-
makkaan valtakunnallisen 
etujärjestön.

Tällä hetkellä ja tähän 
asti – MHY-lakisekoilua lu-
kuun ottamatta - MTK on 
metsävaltuuskuntansa kaut-
ta hoitanut tehtävänsä var-
sin hyvin, joten eikö olisi 
viisainta jättää tämä laki-
hanke vielä muhimaan ja jat-
kaa ainakin muutama vuosi 
vanhalla mallilla kiinnittäen 
erityistä huomiota  voimas-
sa olevien lakien valvontaan. 

Juhani Paakkola
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Tänä vuonna olen ollut kar-
kumatkalla joulukuusta 
lähtien. Ensin vierailin Ame-
rikassa enemmän ja vähem-
män loman merkeissä. Toki 
treenattuakin tuli. Joulukin-
kun ehdin kiskoa kotimaas-
sa, mutta sitten suuntasin 
kompassini Uuteen-Seelan-
tiin. Uudessa-Seelannissa oli 
tarkoitus vedellä myös maa-
ilman cupin osakilpailuja, 
mutta pitkä flunssa vei ne 
mahdollisuudet yhtä kisaa 
lukuun ottamatta. Onneksi 
ehdin kuukauden mittaisella 
reissulla nautiskella hyvis-
tä treeneistä, hienoista mai-
semista, kuumista lähteistä, 
tulivuorista ja tulihan sitä 
hypättyä bungyhyppykin.

Parin viikon kotimaan-
vierailun jälkeen istun taas 
auringossa. Maajoukku-
eellamme on ensi kesän 
kotikisoja ajatellen kovat pii-
pussa ja meillä urheilijoilla 
on mahdollisuus viettää lei-
rikeskuselämää Barbatessa, 
Etelä-Espanjassa, jopa kah-
den kuukauden ajan. Täällä 
on hieroja, valmentajat, lää-
käri, treenit ja seuraa. Met-
sässä voi suunnistaa ja juosta 
ja kelit ovat kohdallaan. Ur-
heilijan paratiisi, jossa ei kui-
tenkaan tuoda aamupalaa 
sänkyyn, mikä on vain hyvä 
asia. On nimittäin melko yk-
sitoikkoista ja rankkaakin 
elämää treenata tällaises-
sa paikassa, jossa virikkei-
nä ovat lähinnä treenit. Ei 
itse treenaaminen miten-
kään tylsää ole, mutta pakol-
listen lepopäivien pitäminen 
on pienoinen haaste tällai-
sessa paikassa, jossa joku 
on koko ajan menossa len-

KarkuteilläKarkuteillä
On ihanaa, kun Suomessa on neljä 
vuodenaikaa. Mutta koska oma laji-
ni on kesälaji eikä lumen keskellä ole 
mitenkään mahdollista harjoitella niin 
hyvin kuin sulalla maalla, on hanget 
korkeat nietokset jätettävä kotimaa-
han ja siirrettävä itsensä lämpöisem-
mille laduille.

kille. On siis vain kiva, että 
voi itse kokkailla niinä päivi-
nä, kun pitäisi muuten pitää 
koivet kohti kattoa. Levon 
tarve onkin yksi syy, miksi 
itse viihdyn täällä vain rei-
lun kuukauden. Siinäkin vä-
lissä otan vielä pienen oman 
fyysisen ja henkisen loman 
vaihtamalla maisemaa vii-
koksi. Yritän siis kovasti olla 
ahnehtimatta kuuta taivaal-
ta.

Vaikka asuntoni on täyn-
nä kivoja naisia, niin on kui-
tenkin aika haastavaa elää 
pitkiä aikoja isossa kommuu-
nissa. Kaikilla kun on omat 
tavat nukkumisesta ruoka-
tottumuksiin. Leirielämän 
jälkeen usein huomaakin 
arvostavansa ihan hirveäs-
ti sitä, että saa tehdä treenit 
juuri silloin kuin itse haluaa 
ja syödä ihan miten päin ja 
milloin vain. Siinä myös yksi 
syy karkumatkailla takaisin 
kotimaahan vähän aikaisem-
min. Olen oppinut vuosien 
varrella sen, että treenit kan-
nattaa vetää sen mukaan, 
mikä sopii itselle parhaiten, 
eikä sen mukaan, mikä muil-
le sopii.

Koko talvi on siis mennyt 
siellä sun täällä, mutta ajat-
telin vielä ehtiä nautiskella 
Suomen parhaista lumiki-
noksista. Hiihtokilometrejä 

kertyy Espanjassa luonnol-
lisesti surkean vähän, mut-
ta lupasin ystävälleni 
ottaa osaa Hetta-Kautokeino 
-hiihtoon, joka on 90 km mit-
tainen koettelemus ja nau-
tinto pääsiäisen jälkeen. Sitä 
reissua en ehkä vedä suu 
ammollaan ja kuola valuen, 
vaan ennemminkin hiih-
dän tunnelmaa haistellen ja 
maisemia ihaillen sen min-
kä suunnistajan käsivoimil-
la jaksan.

Kaikenlaisia pieniä ja 
isoja karkumatkoja on siis 
huippusuunnistajan elos-
sa edessä ja takana. Itse reis-
saaminen ei tosin koskaan 
ole se pääasia, vaan sopivi-
en ja vaihtelevien harjoitus-
olosuhteiden löytäminen. 
Kyllähän lumihangessakin 
suunnistaa, mutta se on pal-
jon riskialttiimpaa lihaksille. 
Ja jos selviää ilman vammo-
ja kokonaisen vuoden, niin 
se on sellainen ase starttivii-
valla, että harvalla on laittaa 
samanlaisia paukkuja pis-
tooliinsa. Toivottavasti ko-
tikisoihin Vuokattiin matka 
jatkuu hyviä panoksia ka-
saillen ja kuivaa ruutia säi-
löen.

Talvitreeniterkuin,
Minna Kauppi
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Heikkinen, moneltako 
sinulla on kello herättämässä 

Capitals aamupeliin Liminkaan 
Peräkammaripoikia vastaan?

Laitoin kellon 
edistämään 15 minuuttia. 
Kun se soi kuudelta, kello 
on oikeasti 5:45. Näin voin 

nukkua vielä 
varttitunnin.

En halua niin 
aikaisin herätä.

Leirielämän jälkeen usein 
huomaakin arvostavansa ihan 

hirveästi sitä, että saa tehdä treenit 
juuri silloin kuin itse haluaa ja syödä 

ihan miten päin ja milloin vain

”
Typerää touhua! 

Mikset pane soimaan sitä 
oikeaan aikaan klo 5:45?

Z Z

Z Z Z

Z
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Ammattijääkiekkoilija, Capitals pelipaitaakin sovitellut Janne Niinimaa lämäsi jälleen 
MetsäSanoma nimikkokiekot jälleen kerran viitenä kappaleena jonnekin lehtemme sivustoille. 
Etsi Jannen laukomat kiekot ja osallistu arvontaan.

1. Kiekot löysin sivuilta  _____________________________________________________

2. Mikä on kuvassa oleva puulaji?
 
 _______________________________________________________________________

3. Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli sivulla ______________________________ 

4. Onko energiapuun hinta mielestäsi tällä hetkellä kohdallaan? ____________________

5. Tiedätkö? Mistä nettisivuilta löydät vasta avatun koko valtakunnan laajuisen  
 puukauppasivuston, jolta löytyy valtakunnan yksityismetsien leimikoita?
 
 a) www.puumarkkinat.fi
 b) www.nettitukki.fi
 c) www.hintapuu.fi

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi: _____________________________________________

MHY: _____________________________________________

Osoite: ____________________________________________

Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma
Terveystie 2
90900 KIIMINKI

Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.

Mikä puulaji kyseessä?

Missä kiekot?

Lehtemme ilmestyy 
yleensä huhtikuun alus-
sa ja mietin jo silloin, että 
sää on tänä kesänä pa-
rempi kuin viime kesänä. 

Viime kesä oli niin sur-
kea, että surkeampi on 
ollut vain ehkä vuosina 
1866 ja 1867, suurina näl-
kävuosina. Vuonna 1867 
jäät lähtivät kesäkuussa. 
Vuonna 1974 oli alkukesä 
lämmin kuten tänä vuon-
na ja sateeton. Juhannus-

Sääennustus lopukesälle 2013

Eero Ennustaja

päivän iltana tulivat pilvet 
taivaalle ja alkoi sataa ja 
satoi joka päivä koko lop-
pukesän ja syksyn. Vuon-
na 1987 oli kylmä ja satoi. 
Kylmä rintama jämähti 
Pohjois-Suomen kohdalle. 
Ennusta siinä sitten. 

Vuonna 2006 oli vuosisa-
dan kuivimpia kesiä. Siksi 
jo alkuvuonna aloin suun-
nitella talon rakentamista 
sinä kesänä, koska kannat-
taahan sellaiset kelit hyö-

dyntää. Muuten se kesä oli 
ainoa kesä, jolloin männyn-
taimia kuoli kuivuuteen. 

Tulevan loppukesän sää 
riippuu siitä,  miten suih-
kuvirtaukset hoitavat suur-
säätilan. Monesti olemme 
sillä rajalla, missä muut-
tuu matalapaineen suur-
alue korkeapainealueeseen, 
jolloin vaihtelut ovat suu-
ria. Tavalliselle pulliaisel-
le ennuste on mahdotonta 
saada osumaan. Toki mei-

käläisellä on jo kokemusta, 
josta syystä ne napsahtaa 
kohdalleen. Talven sääen-
nustus on helpompi saada 
kohdalleen niin kuin viime 
talvenakin. Muuten se osui 
nappiin, mutta hankikelit 
jäi tulematta.   

Heinäkuu on lämmin 
ja vähäsateinen. Varsinkin 
taas tukkilaiskisojen aikaan 
on huippukelit. Ukkosia 
esiintyy ja trombeja. Hei-
näkuun lopulla on viileitä 

Eskimoiden mursunluiset aurinkolasit.

sateisia päiviä, mutta taas 
elokuun alussa lämpenee 
ja tulee helteitäkin. Ja ko-
via ukkosia. Metsää kaatuu. 
Elokuun loppu on kylmä ja 
sateinen. Syyskuu normaali 
ja lämmin. Lokakuussa sa-
taa jo kovasti ja talvi painaa 
päälle, joten sen pitemmäl-
le ei voi tässä ennustukses-
sa mennä. 

Tulevan 
loppukesän 
sää riippuu 
siitä, miten 

suihku-
virtaukset 
hoitavat 

suursäätilan

”
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teijän keittiössäJauhopeukalot
n. 1 kg lohifilee 
150 g kylmäsavu-
lohta
2 rasiaa kylmä-
savulohituorejuustoa

Lohifilee leikataan n. 1cm 
siivuiksi, irti nahasta, ladotaan 
uunivuokaan, ripotellaan pintaan 
vähän suolaa. Kylmäsavulohi pilkotaan pieniksi paloiksi ja sekoitetaan tuorejuustoon, tahna levitetään 
lohisiivujen päälle. Paistetaan 200 asteessa n. 35-40 min.

Aura-tomaattivuoka (lisäkeruoka)
6 tomaattia
3 sipulia
¼ tl basilikaa
vähän suolaa
50 g aurajuustomurua
1 purkki smetanaa
mustapippuria
2 valkosipulin kynttä

Tomaatit ja sipulit viipaloidaan, ladotaan voideltuun uunivuokaan. Ripotellaan basilikaa ja ripaus suolaa 
tomaattiviipaleiden päälle. Auramuru sekoitetaan smetanaan, lisätään mustapippuri ja puristetut valko-
sipulinkynnet, kaadetaan seos vuokaan. Kypsennetään 200 asteessa n. 30 min.

Uunilohi
Kääretorttupohja
4 munaa
2 dl sokeria
2 dl perunajauhoja
2 tl leivinjauhetta

Vatkataan munat ja sokeri vaahdoksi, 
lisätään varovasti sekoittaen perunajauhot, 
joihin on lisätty leivinjauhe. 
Levitetään uunipellille leivinpaperin päälle. 
Paistetaan 175 asteessa n. 8-9 min.
Kumotaan levy jäähtymään.

3,5 dl kuohukermaa
2 dl vaniljarahkaa
tuoreita tai pakastettuja marjoja tai marjahilloa

Kakusta tulee kaunis, kun se tehdään läpinäkyvään lasimaljaan.
Vatkataan kerma vaahdoksi, lisätään rahka ja tarpeen mukaan sokeria.
Leikataan kääretorttulevy pieniksi paloiksi, ladotaan kerros lasimaljan pohjalle, kostutetaan maidol-
la. Levitetään kerma-rahkavaahtoa kerros torttupalojen päälle, lisätään marjoja tai hilloa, tai molempia. 
Tämä toistetaan 2-3 kerrosta. Päällimmäiseksi kerma-rahkaseos ja koristeeksi marjoja.

Maljakakku

Kaikki nämä ohjeet 
ovat myös gluteenittomia ja 
laktoosittomia niistä saa kun 

valitsee maitotuotteet laktoosittomina.

Kokkaajana tällä kertaa 

Seija Torvela

Tässä vaikkapa illallinen
juhlistamaan kesäloman alkua”
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Mirja Polojärvi
041 502 6640

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Q

Q

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

K

K

Mikko Harju040 719 7640

Mikko Harju 040 719 7640

K

K

Juhani Heikkinen0400 287 288

Juhani Heikkinen 0400 287 288

K

K

Timo Mikkola
0400 560 498

Timo Mikkola
0400 560 498

K

K

Eero Alaraasakka  

0400-281 524

Eero Alaraasakka  

0400-281 524 Q

Q

Anita Keskikallio
040-7252610

Anita Keskikallio
040-7252610

Q

Q

Anna Taskila
040 579 6225

Anna Taskila
040 579 6225

J

J

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

J

J

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Tapio Kylmänen
044 734 2702

J

J

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

J

J

Seppo Tikkala
0400 864 132

Seppo Tikkala
0400 864 132

J

J

Harri Turtinen
040 704 5617

Harri Turtinen
040 704 5617

J

J

Raimo Jokikokko
0400 580152

Raimo Jokikokko
0400 580152

J

J

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Jouni Parkkinen
0400 124 564

K

K

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Mäkelä
0400 285 943

K

K

Pertti Moilanen
0400 283 301

Pertti Moilanen
0400 283 301

K

K

Tuomo Törrö
0400 184 017

Tuomo Törrö
0400 184 017

Ainakin meidän porukalle tämä 
ruoka on maistunut”
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  Metsänhoitoyhdistyksiemme toimihenkilöt

Tähdet kertovat

Tähdet kertovat

OINAS 21.3.-19.4.
Mies: Olet tietoinen, että oman yhdis-
tyksesi toimihenkilö hamuaa työkohteita 
naapuriyhdistyksen alueelta. Tulet vihas-
tumaan, koska oma toimeksiantosi siirtyy 
ja siirtyy. –”Kuka nämä kokkeilut maksaa, 
kuka nämä maksaa?, räksytätät yhdistyk-
sesi virkamiehelle ja aiheesta. 
Nainen: Olet sitä mieltä, että metsiä ei 
pidä myydä pois, vaan niitä pitää hoitaa. 
Tyrmäät siis täysin metsänomistaja brän-
din, ja korostat entisestään metsänhoi-
toa ja metsänhoitoyhdistystä. Et edes 
tässä huumassa huomaa, jos esim. met-
sänomistajaliitto lakkautetaan. Näistä 
asetelmista on loistavat mahdollisuudet 
lähteä suunnittelemaan puukauppaa jo 
hieman viivästyneeseen harvennuskel-
poiseen metsään.  Jäät varmasti kiinni 
pimeästi maksetusta taimikonhoitokoh-
teesta, mutta tulet selviämään mitä ilmei-
sin pelkillä sakoilla. Uranuksen kolmas 
kuu on niin hämärä, ettei saa selvää jäät-
kö kiinni muustakin harmaasta taloudes-
ta.  Päättäväisyytesi suoltaa kateutta, ettet 
vain olisi sukua vanhemmillesi? 

HÄRKÄ 20.4.-20.5.
”Mahoit tehä virheen”, kaikuu korvissasi. 
Olit nimittäin hah hah hah spede pasa-
sen sanoin laittanut yhtiön pystykauppa-
kirjaan allekirjoituksen. Naapurisi tosin 
suositteli laittamaan metsänhoitoyhdis-
tyksen valtakirjaan nimen puukaupan 
hoitamiseksi. Nyt naapurisi ajaa uudella 
mustalla mersulla, sinä kenties harmaalla 
Honda maasturilla. 
Raha: Turha sinulle on rahasta paasa-
ta. Olet pihi, nuuka, saita, etkä ole val-
mis maksamaan mistään palvelusta, joka 
mahdollisesti toisi sinulle lisäarvoa ja vau-
rautta. Muuta siis itä-Ouluun.

KAKSOSET 21.5.-20.6.
Mies: Ei kannata leikkiä. Kuuntele met-
säneuvojaa enemmän, kuin ABC:n 
huoltamoiden ja lähiökuppiloiden kahvi-
pöytäkeskusteluita. Kaikki keskustelijat ei-
vät osaa välttämättä edes lukea. Huomioi 
se, ennen kuin kommentoit asioista.
Nainen: Olet kaunis! Olet tietoinen siitä, 
että mikäli silmämykiöiden alta pilkistää 
valkoista, on nainen kavala. Mikäli mus-
tuaisen alta ei pilkistä valkuaista, et ole ka-
vala nainen. Näin se vain menee. Sama 
koskee KEMERA- lakia. Jos et tee taimik-
koasi tarpeeksi harvaksi, et saa Kemera-
avustusta. Jos teet taimikkosi neuvojan 
ohjeistuksen mukaisesti, saat kemera- 
avustusta. Meni vertailu mahdollisimman 
ymmärrettävästi mieleesi?

RAPU 21.6-22.7.
Mies: olet alkanut liikkumaan, kun olet 
siirtynyt herrojen hommiin. Muista tyky 
- liikunta kaikissa muodoissa. Se on työ-

Odotettu, ylipainoiset, motourakoitsijoiden ohjaamat, luo sinulle uuden elämän, palkittu, 
iiläisten jääkiekkoilijoiden suosikki, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, 

maalintekijöinäkin onnistuneet, intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, pakollisella 
metsänhoitomaksulla katettu, sykähdyttävä, arvostettu, ei MTK:n jäsen, aidot epävale-ennus-

tajat ennustuspalsta;  Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…

historiassa A ja O. Niiden väliin suhteuta so-
pivasti L ja K. 
Nainen: Olet liian kaunis, jopa liiankin kop-
pava tunne-elämäsi tietäen. Miehet kart-
tavat sinua. saat myötätuntoa vain ABC 
kahvipöydistä, joiden ruokia kehuu jopa 
NHL kiekkoilijat. Nyt on aika hellittää ja 
hymyillä ihmisille. Kiirehdi kotiisi ja tee 
puukauppaa metsäkeskuksen metsään 
palstalla tai vielä surullisen kuuluisalla äm-
teekoon puupörssipalstalla puukauppa.vi 
tai kom. Taimikonhoitokaan ei olisi pahit-
teeksi. Kysy tarjous taimikonhoidosta ja pi-
hapuiden kaadoista.

LEIJONA 23.7.-22.8.
Ajele sporalla, mikäli käy hesassa. Oma 
auto meni lunastukseen epävarmasta ajo-
taidostasi johtuen. Tililläsi on rahaa kuin 
sääskiä  kesäiltana. Mutta mammona ei tuo 
onnen tunnetta, sinun pitäisi saada edel-
leen vain lisää. Hyppää hitossa pois tuosta 
oravanpyörästä ja ala nauttia ja naati oikein 
kunnolla. Huomaat henkisen lukkosi au-
keavan ja elämä alkaa suorastaan häikäistä.

NEITSYT 23.8.-22.9.
Keskity työhösi valtavalla tarmolla, vaikka 
asenteesi onkin jälki kauas kantoista. Pou-
tapilvet kirmaavat kohti taivaanrantaa, har-
maat sadepilvet lähestyvät yllesi, rakkautesi 
vuoristorata noudattaa taivaanrannat kehi-
tystä. Älä alistu matalaan vaan kaiva esiin 
muistoistasi kirkkaimmat aarteet.  
Nainen: Olet oikeassa kannanotossasi ja 
menit heittämällä  metsänhoitoyhdistykse-
si valtuustoon. Rakkaasi aikojen takaa saa 
mielesi kuhisemaan, apea kevät jäi taakse 
ja nyt alkaa sutiseva kesä ja alkusyksy.

VAAKA 23.9.-23.10.
Rakkauselämäsi kukoistaa vieraalla maal-
la. Kohtalokas liettuatar on viedä ajatukse-
si pois uomiltaan, mutta onneksi muistat 
yhdistyksen neuvojan viisaan ohjeen; pa-
rempi vaimo kainalossa kuin vironnainen 
Tallinnassa. Vaimosi huumaantuu palates-
sasi Viron metsäretkireissulta. Asiat synkkaa 
hyvin, mutta muista iän tuomat rajoitukset. 
Elämäsi on yhtä formulasirkusta. Välillä on 
lti pohjassa ja välillä jarrutetaan niin, että 
vinkuu. Hiljennä tahtia, elä elämääsi kuin 
vanha nokivasara, kiihdytä verkkaisesti ja 
päästele tasaisesti eteenpäin.

SKORPIONI 24.10.-22.11.
Kaikki näyttää menevän peräti, työ ei mais-
tu, vaimo naputtaa, rahat loppuvat, auto 
ei pelaa ja kaikenkukkuraksi anoppi puut-
tuu asioihisi. Kaikki selviää, kun vaihdat työ-
paikan, auton ja vaimon! Muutos tuntuu 
kovalta, mutta tehtävä se on. Jos et tahdo 
vaihtaa vaimoa parempaan, pidä entinen. 
Silloin sinun tulee pelkästään sietää vain 
naputusta ja anopin huomautteluja. Per-
hana, nyt tuli pilvet päälle, ei millään näe , 

mitä muuta on tapahtumassa. Valitetta-
vasti näinkin voi joskus käydä. Sori.

JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Päätit perua pitkäaikaisen palvelusopi-
muksen ja liittyä takaisin mhy:n jäseneksi. 
Hesajätkät (Hifk) onnittelee!!! Olet nyt ns. 
hyvän metsähoidon piirissä! Uutuutena 
olet oppinut sen, että  puukaupassa hyvä 
katkonta ja sahoille suuntautuvaan tuk-
ki ja pikkutukki. Olet tyytyväinen päätök-
seesi. Vaimosi kehuu edelleen sinua jopa 
komeaksikin, osin jatkaa vieraissa käymi-
siään. 

KAURIS 22.12.-19.1.
Annoitkohan äänesi  mhy:n valtuusto-
vaaleissa puolisollesi, ja hän menikin heit-
tämällä jatkoon. Olet ylpeä miehestäsi, 
ja tahdot palvella häntä esimerkillisesti. 
Muista olla myös edes joskus kuskina il-
taviihdepäivinä. Mene mukaan kehitys-
työhön, jossa puusta saadaan tehtyä mm. 
vaatteita ja kalusteen päällyksiä, miljoonat 
eurot odottavat sinua. Vaaleita puolisoeh-
dokkaita pyörii ympärilläsi menestyksen 
myötä kuin paskakärpäsiä jäteastialla. 

VESIMIES 20.1.-19.2.
Nainen: Jos horoskoopit tuntuvat todel-
lakin liian ahdistavilta, älä valita, äläkä lue 
muiden ennustuksia, keskity omiin tai lue 
pelkkiä rakkausromaaneja. Se ei ole mei-
dän syy, että olet vesimies ! 
Mies: Elämäsi kulkee tasapaksua rataa pit-
kin. Tee jotain repäisevää, pistä reppu sel-
kään ja vaella läpi Suomen. Työnantajasi ei 
tykkää tempauksestasi, mutta saahan nii-
tä uusia työpaikkoja.

KALAT 20.2.-20.3.
Kotiseutupäivät ja metsäiltamat Koitelis-
sa kutsuvat. Olet jälleen kuski. Tulet saa-
maan rakennusluvan rakennuksellesi, 
jonka rakensit jo kaksikymmentä vuot-
ta sitten. No hyvä! Tiedät, että aina ei 
vasara osu naulaan enää yhtä hyvin. Puo-
lisosi on toista mieltä. Aina ei osu yhtä 
hyvin.  Hellitä hetkeksi, palaa omalle soh-
vallesi ja vaadi todellista asiallista palve-
lua kumppaniltasi; kylmäsilta jääkaapin 
ja soffan välille. Se on vähintä, mitä avio-
liitossa elävä nainen voi edelleen vaatia.  
Raha: Tunnet tarvetta puukaupan te-
koon, mutta naapuriyhdistyksen neuvojat  
saavat pääsi sekaisin puunhinnan lasku-
pelotteluilla. – Älä usko valheisiin,” laulaa 
myös Tumppi Varonen Problems yhtyees-
tä. Usko enemmän häntä.  
Harrastus: Saalivarmat hirvimetsästykset 
lintuiltoineen pitää mielesi reippaana, alu-
eesi räksyttävistä naapureista huolimatta.

Kolumni

Tietokoneelta on mukava kat-
sella omien metsien tieto-
ja. Ohjelmien avulla voidaan 
puustoja kasvattaa tulevai-
suuteen ja vertailla eri töi-
den vaikutusta. Tietenkin 
ohjelmat on laadittu käyttä-
en keskimääräisiä kasvu ym. 
kertoimia. Mitä enemmän ai-
kaa kuluu pohjatietojen han-
kinnasta, sitä epätarkempia 
ovat tiedot. Tietoja voidaan 
osin päivittää hankkimalla 
määrävälin uutta tietoa esim. 
laserkeilauksen kautta. Onko 
huomioiden puun kiertoaika, 
järkevää vuosittain laittaa ra-
haa kymmeniä tai jopa sato-
ja euroja ohjelmiin, jotka eivät 
auta suoraan metsien hoitoa 
ja hakkuuta. Jääkö ohjelmista 
huolimatta metsät hoitamat-
ta? Vuosittaisilla ylläpitomak-
suilla metsänomistaja saa 
teetettyä vähintään hehtaarin 
taimikonhoitoa, jos otetaan 
huomioon Kemera avustus.     

Metsät eivät tule hoidet-
tua atk-nappuloita näppäile-
mällä. Vaaditaan hikeä, verta, 
rakkoja ja raakaa työtä, että 
työt tulevat tehtyä. Vielä reilu 
10 vuotta sitten metsänomis-
tajat tekivät 3 kertaa enem-
män esim. taimikonhoitotöitä 
kuin mitä tekevät nyt. Van-
hemmilla metsänomistajil-
la on kunto loppunut ja osat 
ovat siirtäneet omistusta nuo-
remmille. Mitä tekevät nuo-
remmat? Ei kai ne odota uutta 
tietokoneohjelmaa, jolla voi-
taisiin virtuaalisesti kaataa 
metsää? Toivottavasti ei näin, 
vaan töitä tehtäisiin reaalito-
dellisuudessa.    

Kuka hyötyy näistä met-
sien sähköisistä tiedoista? 
Tietenkin osin tiedoista hyö-
tyvät maanomistajat, jot-
ka voivat tarkistaa helposti 
tietokoneelta, minne koh-
dennetaan seuraavaksi voi-
mavaroja. Pääosin tiedoista 
hyötyy yhteiskunta, eri orga-
nisaatiot ja etenkin puuyhtiöt. 
Tietokoneelta on hyvä kat-
soa kohteita, josta saataisiin 
raaka-ainetta tarpeisiin. Näin 
suoralla kontaktilla vältetään 
kilpailu raaka-aineesta ja saa-

daan painettua raaka-aineen 
hinnat alas. Eli voidaanko to-
deta, että metsänomistajien 
rahoittamat ohjelmat toimivat 
heitä itseään vastaan. Ehkä 
osin näin. Kuitenkin järkevä 
metsänomistaja pääosin hyö-
tyy uudesta teknologiasta. 
Tietojen pohjalta metsänomis-
tajan on hyvä kilpailuttaa yh-
dessä paikallisen yhdistyksen 
kanssa hakkuut metsässään.  
Yhdistyksen tiedostoissa on 
eri yhtiöiden katkontatiedot 
ja näin saadaan yhdessä puus-
totietojen kanssa maksimaali-
nen hyöty tietojärjestelmistä.     

Olennainen osa ohjelmis-
sa on, mitä korkokantaa ta-
voitellaan omistuksessa? Jos 
tavoitellaan kovaa laskennal-
lista tuottoa, saattavat ohjel-
mat ehdottaa hakkuita turhan 
tuottaviin metsiin. Mikä on 
metsäammattilaisten vastuu 
tällaisissa tapauksissa? Tuli-
siko metsänomistajalle ehdot-
taa hakkuun kohdistamista 
eri kuviolle kuin mitä tieto-
kone ehdottaa? Kyllä ainakin 
metsänhoitoyhdistyksen or-
ganisaatiossa olevan metsä-
ammattilaisen tulisi tuoda 
asia metsänomistajan tietoon.  
Tietenkin yhtiön palveluk-
sessa olevan ammattilaisen 
intressi on pelkästään yhti-
ön tavoitteiden mukainen. 
Tulisiko palata entisvanhaan 
aikaan, jolloin kaikilla met-
sänomistajilla oli kuutiojal-
kataulukot, joista nähtiin 
järkevin katkontakohta.    

Kaikesta huolimatta hoide-
taan metsiä ja hakataan niitä 
järkevästi. 

Nettimetsät tulee
Lähes kaikki metsäorganisaatiot kauppaavat 
ohjelmia, joilla metsänomistajat voivat katselle 
omia metsätietojaan.  Edistääkö ohjelmat metsi-
en hoitoa ja tehokasta hyödyntämistä? Menee-
kö ihmisten aika ohjelmien kanssa leikkimiseen 
vai tuleeko välillä käärittyä hihat ja tehtyä töitä 
metsässä?

Tietenkin 
yhtiön 

palveluksessa 
olevan 

ammattilaisen 
intressi on 

pelkästään yhtiön 
tavoitteiden 
mukainen

”

Juhani Heikkilä
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Timo Mikkola
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Metsänomistajuus ei ole il-
maista. Jotta saisit joskus 
hamassa tulevaisuudes-
sa vastinetta sijoitukselle-
si puukaupan tiimoilta, oli 
se sitten ostettu tai perin-
nöksi saatu, tulee metsään 
tehdä myös menopuolen 
satsauksia. Olet ajatellut, 
että palstasi toimii jatkos-
sa myös polttopuuvarasto-
na ja lämmönlähteenä talosi 
lämmittämiseen ja energia-
huoltoon. Saat vapaasti 
puuhastella polttopuiden 
parissa silloin harvoin, kun 
sinulla on vapaa-aikaa. Työ 
on hyötyliikuntaa, ei liike-
toimintaa.

Kyllästyt tekemiseen, 
koska sinulla ei ole kulje-
tusvälineitä. Niitä pitäisi 
ostaa, mutta petyt kun kuu-
let, etteivät ne ole verotuk-
sessa vähennyskelpoisia. 

Myytti ilmaisesta polttopuusta
Ostat metsäpalstan. Maksat kaupanteossa 
veroja, palkkioita, maksuja lohkomisesta, 
lainhuudonhausta ym. asiaan kuuluvasta. 
Kestää hetken, kun pääset tositoimiin saa-
vuttaaksesi palstaltasi tuloa. Taustalla han-
kintaan oli mahdollisuus hankkia polttopuun 
yksityistalouteen.

Syystä että polttopuun teko 
ja kuljetus omaan käyttöön 
eivät kuulu vähennettäviin 
eriin. Into laantui muuta-
man vuoden jälkeen. Olet 
ostanut kymmenen hehtaa-
rin puuhastelupalstan 30 
000 eurolla, ja into omatoi-
miseen metsänhoitoon hii-
pui jo kolmessa vuodessa. 

Edelleen saat pelk-
kiä kustannuksia metsä-
palstaltasi. Metsäautotien 
hoitokunta lähettää vuo-
sittain 40 euron vuosimak-
sun ja tulossa on ilmeisesti 
seuraavana vuonna suu-
rempi kertaerälasku tien 
kertaluonteisesta peruspa-
rannuksesta johtuen. Sinut 
on merkattu uutena met-
sänomistajana metsänhoi-
toyhdistyksen jäseneksi. 
Saat vuosittain metsänhoi-
tomaksulapun verottajal-
ta, jonka kokonaishinta 35 
euroa. Osallistut metsäret-
kelle, saat kohtuuhintaisen 

laskun kolmipäiväisestä 
mukavasta ja tietorikkaas-
ta koulutusmatkasta. Teetit 
metsäsuunnitelman, mak-
sua kertyi 50 euroa. Mut-
ta haaveilemasi polttopuun 
teko hiipui ja hiipui.

Suomalaiset ovat perintei-
sesti huonoja maksamaan 
polttopuusta. Suomalai-
nen on huono laskemaan 
arvoa puusavottaan käyt-
tämän työlle arvoa. Entä 
metsänomistajalle makset-
tava kantoraha eli sijoitetun 
pääoman tuotto? Kuka sen 

Ilmaisen polttopuun legenda siis elää edelleen
hoitaa?

Yleisesti ajatellaan, että 
kun sukulaisella, naapuril-
la tai jopa itsellä on metsää, 
niin tarjolla olisi ilmais-
ta puuta. Puulla, poltto-
puullakin on hintansa, jopa 
korkeampi kuin paperipöl-
lin hinta. Pienirunkoisen 

- Voinko mennä met-
sääsi harventamaan ja 
tekemään polttopuuta 
puupalkalla?

-Täh? Siis menisit kal-
liilla hankkimaani met-

puunteko maksaa eniten, 
puun lähikuljetuskustan-
nukset nousevat vuosit-
tain, myyjälle maksettavat 
kantorahat ovat kohonneet, 
puusta maksettava pää-
omavero on noussut, sa-
moin arvonlisävero. Kaikki 
ovat nousseet. Polttopuu ei 

ole ilmaista. Uskokaa tai äl-
kää, polttopuu ei todella-
kaan ole ilmaista.

Ei ole harvinaista, että 
metsänhoitoyhdistyksiltä 
tiedustellaan ilmaista polt-
topuuta polttopuupalstojen 
nimityksillä tai latvojen ke-
ruulla. Valmiista metsästä 

korjatusta puusta tienvar-
teen toimitetusta puusta ei 
olla valmiita maksamaan. 
Puhelut ovat onneksi ly-
hyitä. Sähköpostikyselyt 
on nopeasti hoidettu. Vas-
tausta valmiista tavarasta 
ei tule.

 Ne, jotka tarvitsevat to-

säpalstalleni ja hankkisit 
ilmaiseksi puuta, ilman että 
maksaisi siitä minulle mi-
tään. Ei juukelispuukelis 
onnistu, laulaa Eino Grön 
laulussaan ”ei juukelispuu-
kelis onnistu”.

 - Että kehtaatkin edes 
sellaista kysyä. Keskustelu 
asiasta ventovieraan suku-
laisen kaiman kanssa päät-
tyi tähän. Ja tuskin jatkuu 
pitkään aikaan.

sissaan puuta, ostavat ja 
maksavat. Ne jotka elää 
vanhaa suomalaista perin-
nettä ilmaisen polttopuun 
maailmaan, kärsiköön kyl-
myyttä. 

Ainespuu
Puutavara, jolla on taloudellista 
käyttöarvoa.
Alaharvennus
Metsän harvennustapa, jossa 
poistetaan vallitsevan puuston 
alle jäänyttä pienempää puus-
toa. Suurimmat ja parhaiten kas-
vaneet puut jätetään kasvamaan.
Apteeraus
Puun rungon katkaisukohtien 
määrittäminen. Mitta- ja laatu-
vaatimusten mukaan puu jae-
taan eri puutavaralajeiksi, esim. 
tukki, kuitu, parru.
Avohakkuu
Metsänuudistamisessa käytet-
tävä hakkuumenetelmä, jossa 
puusto poistetaan kokonaisuu-
dessaan säästöpuita lukuun ot-
tamatta. Avohakkuun jälkeen 
alueelle perustetaan uusi metsä 
joko istuttamalla tai kylvämällä.
Biodiversiteetti
Luonnon monimuotoisuus. Kä-
sitteeseen kuuluu lajien välinen 
ja lajien sisäinen monimuo-
toisuus ja erilaisten elinympä-
ristöjen määrän ja rakenteen 
vaihtelu.

Energiapuu
Lämmön ja sähkön tuotantoon 
tarkoitettu puu. Esimerkiksi oksat, 
latvat, kannot sekä nuoresta met-
sästä korjattava harvennuspuu
Ensiharvennus
Metsikössä tehtävä ensimmäi-
nen hakkuu, joka tuottaa myös 
myyntikelpoista puutavaraa.
Erityisen tärkeä elinympäristö
Erityisen tärkeät elinympäristöt 
ovat kohteita, joilla on erityistä 
merkitystä metsien monimuo-
toisuudelle. Ne ovat pienialai-
sia, ympäristöstään erottuvia ja 
niiden ominaispiirteet ovat säi-
lyneet luonnontilaisina tai sen 
kaltaisina. Kohteet määritellään 
metsälaissa.
Hakkuu
Puutavaran teko, johon sisältyvät 
puun kaato, karsinta ja katkonta 
puutavaralajeiksi sekä katkotun 
puutavaran kasaus. Hakkuun voi 
tehdä metsuri tai hakkuukone.
Hakkuukertymä
Metsästä hakatun puun määrä.
Hakkuusopimus
Puun myyjä luovuttaa sopi-
muksella ostajalle oikeuden 

hakkauttaa puita metsästään 
(pystykauppa).
Hakkuutähde
Hakkuun yhteydessä kaadetuista 
puista karsitut oksat sekä latvat.
Hankintahinta
Puun ostajan metsänomistajalle 
maksama hinta. Hankintahintaan 
sisältyvät puutavara sekä hakkuu 
ja lähikuljetus.
Hankintakauppa (-sopimus)
Puun myyjä sitoutuu toimitta-
maan ostajalle sovitun määrän 
puutavaraa. Puun myyjä toimit-
taa puutavaran sovittuun varas-
topaikkaan.
Harvennushakkuu
Hakkuutapa, jossa tiheänä kas-
vavista metsistä hakataan osa 
puustosta. Metsään jätetään 
kasvamaan mahdollisimman 
terveitä ja hyvälaatuisia puita. 
Harvennuksessa niille avataan 
kasvutilaa.
Istutus
Uudistamishakkuun jälkeen alu-
eelle saadaan uusi puusukupolvi 
istuttamalla puuntaimia istutta-
malla. Taimet voidaan istuttaa kä-
sin kuokalla tai pottiputkella sekä 

tietyissä tapauksissa koneellisesti.
Jokamiehenoikeus
Jokaisen kansalaisen oikeus liik-
kua luonnossa jalan tai hiihtäen 
sekä poimia marjoja tai sieniä 
maan omistus- ja hallintaoikeuk-
sista riippumatta. Moottoriajo-
neuvoilla liikkuminen, tulen teko 
tai luonnon vahingoittaminen ei-
vät kuulu jokamiehen oikeuksiin. 
Jokamiehenoikeuksia on rajoi-
tettu mm. luonnonpuistossa.
Kaistalehakkuu
Metsän uudistamismenelmä, 
jossa metsää uudistetaan kais-
taleittain ja pystyyn jäävän reu-
nametsän puut siementävät 
hakatun alueen.
Kantohinta
Puun ostajan metsänomistajal-
le pystykaupassa maksama puun 
hinta, johon sisältyy puun arvo. 
Vrt. hankintahinta.
Kasvatushakkuu
Ks. harvennushakkuu. Kasva-
tushakkuulla voidaan tarkoitaa 
myös siemenpuuston poistoa 
taimikosta.
Kasvatuslannoitus
Lannoittamalla lisätään metsään 

ravinteita, mikä parantaa met-
sän kasvua.
Kasvupaikkatyyppi
Kasvupaikkojen jako metsämaan 
viljavuuden ja puuntuotantoky-
vyn mukaan. Kasvupaikkatyyp-
pejä ovat esimerkiksi tuore 
kangas ja kuivahko kangas.
Katkonta
Puun rungon katkaisukohtien 
määrittäminen. Mitta- ja laatu-
vaatimusten mukaan puu jae-
taan eri puutavaralajeiksi, esim. 
tukki, kuitu ja pylväs.
Kehitysluokka
Metsien luokittelu kehitysvai-
heen mukaan. Kehitysluokkia 
ovat mm. taimikko, nuori kas-
vatusmetsikkö, varttunut kas-
vatusmetsikkö, uudistuskypsä 
metsä, ylispuustoinen taimikko 
ja aukea.
Kestävän  
metsätalouden rahoituslaki
Laki, jossa säädetään yhteiskun-
nan myöntämästä rahoituksesta 
laissa määritettyihin metsänhoi-
totöihin. Tuen suuruus vaihtelee 
työlajeittain ja rahoitusvyöhyk-
keittäin.

Kiintokuutiometri
Kuorellinen kiintokuutiomet-
ri (m3) on puutavaralajien 
mittayksikkö, joka kertoo puu-
tavaran määrän. Pinokuutio-
metrissä myös pölkkyjen välissä 
olevat raot otetaan huomioon.
Korjuu
Puutavaran hakkuu ja kuljetus 
metsästä varastolle.
Kuitupuu
Pieniläpimittainen tai huonolaa-
tuinen puutavara, josta valmiste-
taan sellua ja hioketta.
Kunnostushakkuu
Yleensä s oilla ojituksen yhtey-
dessä tai hyönteisten vaurioitta-
missa metsissä tehtävä hakkuu, 
jossa kertyy vähäinen mää-
rä myyntikelpoista puuta, mutta 
hakkuu on hyödyllinen metsän 
kasvatuksen kannalta.
Kunnostusojitus
Ojitetuilla alueella tehtävä täy-
dennysojitus tai vanhojen ojien 
perkaus.
Kylvö
Uudistushakkuun jälkeen alu-
eelle saadaan uusi puusukupolvi 
puunsiemeniä kylvämällä.

METSÄSANASTOA



39MetsäSanoma 1/2013

Käteiskauppa
Kauppa tehdään myyjän jo 
valmiiksi hakkaamasta puu-
tavaraerästä ilman etukäteisso-
pimuksia.
Laatuhinnoittelu
Puutavaran laadun huomioimi-
nen puun hinnoittelussa. Laa-
tutekijät voidaan määritellä 
pystypuista tai jo hakatusta, va-
rastoidusta puusta.
Laikkumätästys
Metsänuudistamisessa käytetty 
maanmuokkausmenetelmä, jossa 
kaivurilla rikotaan maan pinnal-
la oleva humuskerros ja paljas-
tetaan kivennäismaata laikuittain. 
Laikusta saatava maa-aines kään-
netään ja tiivistetään laikun vie-
reen mättääksi, johon puuntaimi 
istutetaan.
Laikutus
Metsänuudistamisessa käytetty 
maanmuokkausmenetelmä, jossa 
kaivurilla rikotaan maan pinnal-

la oleva humuskerros ja paljas-
tetaan kivennäismaata laikuittain. 
Laikkuun istutetaan puuntaimi 
tai siihen kylvetään siemeniä.
Leimaus
Harvennushakkuussa kaadetta-
vien puiden merkintä. Nykyään 
merkitään lähinnä erikoispui-
ta, kuten pylväitä ja erikoistyviä. 
Metsäalan puhekielessä leimauk-
sella tarkoitetaan yleensä puun-
myyntisuunnitelman laadintaa.
Leimikko
Metsään rajattu hakkuualue, jos-
ta myydään puuta. Myyntitavan 
perusteella puhutaan joko han-
kinta- tai pystyleimikosta.
Luontainen uudistaminen
Uuden puusukupolven aikaan 
saaminen hyödyntämällä luon-
non omaa siemennnystä. Koi-
vulla ja männyllä luontaisessa 
uudistamisessa käytetään yleen-
sä siemenpuita ja kuusella suo-
juspuita.

Luovutusmittaus
Puutavaran myyjä ja ostaja mää-
rittävät hakatun puutavaran mää-
rän ja laadun. Näiden perusteella 
todetaan lopullinen kauppahinta. 
Maanmuokkaus
Kivennäismaan pinnalla olevan 
humuskerroksen rikkominen 
ja kivennäismaan paljastaminen. 
Maanmuokkauksella edistetään 
ja helpotetaan metsän luontaista 
uudistamista tai metsänviljelyä. 
Yleisimmin käytettyjämuokkaus-
tapoja ovat mätästys, laikutus ja 
äestys.
Metsien sertifiointi
Metsäsertifioinnin avulla osoite-
taan, että metsiä hoidetaan sovit-
tujen vaatimusten mukaan. Puun 
alkuperäketjun hallinnan sertifi-
ointi tarkoittaa järjestelmää, jolla 
puuraaka-aineen kulkua pysty-
tään seuraamaan sertifioidusta 
metsästä tuotantolaitokseen ja 
edelleen vähittäiskauppaan.

Metsänhoitomaksu
Jokainen yli 4 hehtaaria metsää 
omistava maksaa lakisääteistä 
metsänhoitomaksua. Oulun lää-
nissä raja on 7 ha ja Lapin lää-
nissä 12 ha. Maksu koostuu 
perusmaksusta ja hehtaarikoh-
taisesta maksusta. Perusmaksu 
on koko maassa 70 % puukuu-
tiometrin keskikantohinnasta. 
Hehtaarikohtaisen maksun suu-
ruuden päättää kukin metsän-
hoitoyhdistys alueellaan laissa 
määriteltyjen rajojen puitteissa.
Metsänhoitomaksulla varmiste-
taan se, että kaikki metsänomis-
tajat saavat metsien hoitoon ja 
käyttöön liittyviä palveluja, neu-
vontaa ja tiedotusta metsänhoi-
toyhdistyksestä.
Metsänhoitosuositukset
Toimenpidesuositukset metsien 
hoitoa ja käsittelyä varten. Suo-
situkset perustuvat metsäntut-
kimuksen tuloksiin ja metsien 

hoidon käytännön kokemuksiin.
Metsänkäyttöilmoitus
Metsäkeskukselle ennakkoon 
tehtävä ilmoitus metsän hak-
kuusta. Kun kyseessä on uudis-
tamishakkuu, ilmoitetaan myös 
hakkuuta seuraavat toimenpiteet 
metsän uudistamiseksi. Metsän-
omistaja vastaa metsänkäyttöil-
moituksen tekemisestä.
Metsänviljely
Uuden metsän perustaminen is-
tuttamalla taimia tai kylvämällä 
siemeniä.
Metsäsuunnitelma
Tietylle ajanjaksolle (esim. 10 
vuotta) laadittu metsälön hoi-
to- ja käyttösuunnitelma, joka 
laaditaan yhteistyössä metsän-
omistajan kanssa.
Metsätyyppi
Metsämaiden luokittelu maan 
viljavuuden ja kasvillisuusvyöhyk-
keen mukaan. Maastossa metsä-
tyyppien määrittelyssä käytetään 

pintakasvillisuutta.
Mittaustodistus
Myyjän ja ostajan yhteisesti hy-
väksymä puukaupan loppuselvi-
tys, jossa todetaan puutavaran 
määrä ja laatu sekä hakkuujäl-
ki. Ennen mittaustodistuksen al-
lekirjoittamista on esitettävä 
kaikki mahdolliset korvausvaati-
musten perusteet.
Mätästys
Metsänuudistamisessa veden vai-
vaamilla mailla käytetty maan-
muokkaustapa. Mätästyksessä 
tehdään kaivurilla maa-aineksis-
ta mättäitä, johon puuntaimet is-
tutetaan.
Nuoren metsän hoito
Kestävän metsätalouden rahoi-
tuslain mukainen työlaji, joka 
käsittää taimikonhoitoa, taimik-
kovaiheen ohittaneen metsän 
harvennusta ja siihen liittyvää 
energiapuun korjuuta sekä pys-
typuiden karsintaa.

On kevät, ja metsurikin vih-
doin töitä saa. Talvi on ta-
kana ja lumet sulaa: on aika 
taimia istuttaa. Istutukset 
on jo lopuillaan ja juhannus 
kohta koittaa. Mutta vie-
lä olisi yksi kohde jäljellä, 
se kesän viimeinen. Meren 
rannassa, koivuja ylispuina 
ja maa muokkaamatta. No, 
työtä työtä tehdään jotta jot-
ta leipää syödään!

Työkaverina minulla 

Metsurin Mombasa ja Kuningasjätkä
Kaksi metsuria saa tehtävän; istuttaa avo-
juurisia kuusentaimia muokkaamattomaan 
maahan. En silloin tiennyt että siitä tulisi 
ehkä elämäni piinaavin koettelemus. Tämä 
tarina on tosi. Se on tarina äärimmäisistä 
olosuhteista, joissa metsuri joutuu joskus 
työskentelemään. 

oli mies Olhavasta, Järvelän 
Eero. Taimet oli valeistutettu 
veteen ojan pohjaan. Eero oli 
hyväntuulinen niin kuin aina, 
oli aika työt aloittaa. Aseena 
meillä oli isot suokuokat. Tai-
missa oli pitkät juuret, ei nii-
tä pienellä kuokalla piiloon 
saa. Mutta ilmat lämpenivät 
ja mäkäräiset heräsivät eloon. 
Kun kumarruit ja istutit tain-
ta ne kuppasivat armotta. Voi 
sitä piinaa; lämpöä oli mel-

kein 30° celsiusta. Hiki valui 
silmiin, kiviä, puun juuria es-
teenä kuokalle.

Ilmat ei viilene eikä mä-
kärätkään mihinkään hä-
viä. Taimia oli jäljellä vaikka 
kuinka paljon. Aikamme sii-
nä kärvisteltiin ja viimein 
päätimme hakea apua aina-
kin yhteen vaivaan, nimittäin 
mäkäräisiin. Ei muuta kuin 
kauppaan sääskihuppuja os-
tamaan. Olimme melkoinen 
näky varmaan, naama tur-
voksissa mäkärän puremis-
ta. Hikisissä haalareissamme 
olimme kuin eri maailmas-
ta, verrattuna t-paidoissa ja 
shortseissa kulkeviin muihin 
asiakkaisiin. No, huppuja ei 
ollut kaupan, mutta onneksi 
vanhempien kotoa pari löytyi 
kuitenkin. 

Ja sitten taas töihin kiin-
ni, mutta homma ei toimi-
nutkaan. Mäkäräiset menivät 
läpi verkon ja oli vain entistä-
kin kuumempi. Eero oli kuin 
pieksetyn näköinen. Ja kun 
tuskailin tauolla mäkäräisten 
määrää, hän totesi vain: ”No 
onhan niitä muutamia”, ja 
nauroi päälle. Ilmat ei muut-
tuneet miksikään, mutta 
urakka vain jatkui. Työ edis-
tyi aika hitaasti, niinpä pomo 
päätti lähettää meille apu-
voimia. Nuoria pojanjulleja 
meidän mielestä. Vähän mei-
tä huoletti malttavatkohan 
he istuttaa taimet kunnolla. 
Meille tästä urakasta oli tul-
lut kunniakysymys; yhtään 
ei fuskata ja periksi ei anneta! 
Eräänä päivänä sitten ukkos-
ti ja satoi rakeita: luonto kuin 

ilkkui meille.
Oli juhannusaatto ja tai-

met vihdoin vähissä. Vielä 
oli edessä viimeinen rypis-
tys ja pääsisi viimein piinas-
ta. Urakka oli kussut jo alusta 
asti: taksakirja loppui autta-
matta kesken. Kyse oli vain 
periaatteesta, homma hoide-
taan loppuun asti kunnolla. Ja 
kun vihdoin saimme viimei-
sen taimen maahan, voi sitä 
helpotuksen tunnetta. Huu-
simme ja kiljuimme yhteen 
ääneen. Olimme kestäneet 
piinan ja vaivan ja saaneet 
urakkamme kunnialla pää-
tökseen. Nyt mekin pääsi-
simme viimein juhlimaan 
juhannusta. Jokainen viettää 
sitä omalla tavallaan, Eero ei 
polta eikä juo tai juo vain jos 
joku tarjoaa.

Ei metsurin tarvitse mat-
kustaa Mombasaan, kun 
hän kotisuomessakin läm-
pöä ja aurinkoa saa. Ja 
vaikka niin kuumaan ja kos-
teaan ei saisi jättää koiraa-
kaan, kaksi miestä taimia 
silti istuttaa. Kun vuosien 
jälkeen menimme paikal-
le katsomaan, kaikki taimet 
olivat lähteneet kasvamaan. 
Kun mies laskee koskea tu-
killaan, häntä kuningas-
jätkäksi kutsutaan. Mietin 
kumpi on urheampaa, hel-
teessä taimia istuttaa vai 
koskea laskea. Kumpikin on 
rankkaa tavallaan. Päättä-
köön kukin omalta kohdal-
taan ketä kuningasjätkäksi 
kuuluu kutsua. 

Esa Pakanen
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www.pohjantaimi.fi

www.metsakeskus. /metsapalvelut

metsäpalvelut

Metsäkeskuksen 
Metsäpalvelut on 
sitoutumaton, asiantun-
teva ja luotettava yhteis-
työkumppani kaikissa 
metsäasioissasi.

Meiltä saa kaikki 
metsä- ja yksityis-

tiepalvelut.
Ii, Yli-Ii                                  
Kaisto Päivi 0400 266 063
Kangas Ari  040 761 8768 
Onkalo Pekka 040 527 2670

Oulun seutu, Kiiminki             
Kanniainen Matti 040 828 6007 
Mustanoja Eeva 050 593 0581
Törrönen Petri 040 732 2083

Muhos, Utajärvi, Yli-Kiiminki   
Pajala Jari 040 822 0545

sähköposti: etunimi.sukunimi@metsakeskus. 

 

Myynti: p.010 76 84910
Katso lisää: www.agrimarket.fi

Puunkäsittelyyn  
Agrimarketista! 

PALAX POWER 70 JA 70 S
• Erittäin nopea ja tehokas klapikone
•  Power 70 S -malli on tehokas ratkaisu 

klapiurakointiin 
•  Varustettu 700 mm:n kovametalliterällä
• Kääntyvä 4,3 m kuljetin, taitolla

Hinta alk. Power 70   6 758,- alv 0%

PALAX POWER  
70 JA 70S OVAT  
MARKKINOIDEN   

NOPEIMMAT  
YLÄPUOLISELLA  

KOVAMETALLITERÄLLÄ 
VARUSTETUT  

KLAPIKONEET!

Markku Mustonen  puh. 0400 585 754
Jukka Koistinen  puh. 050 583 1465
Juha Moilanen  puh. 0400 180 480

• lämmöntuotanto
• Energiapuun osto

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

ostaMME EnErGiaPuuta
ouluJoKiVarrEn aluEElta

Kysy lisää:

Koneurakointi 

MuHos

• metsätyöt • kaivutyöt • traktorityöt

Puh/fax 533 4778, p. 0400 283 441

Mustonen Ky

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


