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Yli satavuotinen sahata-
varan tuotanto Kajaanin Ti-
hisenniemellä jatkuu edel-
leen kun UPM ja Pölkky Oy 
viime kesäkuun lopulla alle-
kirjoittivat kauppasopimuk-
sen Kajaanin Sahan liiketoi-
minnan siirtymisestä uudel-
le yritykselle. Kajaaniwood 
Oy:n ohjauksessa sahaus-
toiminta käynnistyikin syys-
kuun 3. päivänä. Ensimmäi-
sen sahauskuukauden tuo-
tantomäärä nousi jo yli 11 
000 m3:iin. Kajaaniwoodin 
omistajina on Pölkky Oy:n 
nuorempi sukupolvi. Tuo-
tantoyhtiön toimitusjohtaja-
na on Petteri Virranniemi. 

Perheyhtiö	laajenee	
Kajaaniin

Pölkky Oy:n perustami-
sesta tulee tänä syksynä 
kuluneeksi 44 vuotta. Kol-
men veljeksen - Erkki, Mat-
ti ja Teppo Virranniemen - 
vuonna 1968 perustamas-
ta Pölkky Osakeyhtiöstä 
on neljän vuosikymmenen 
aikana kasvanut Pohjois-
Suomen suurin yksityisessä 
omistuksessa oleva puunja-
lostusyhtiö. Yhtiön johdossa 
on nyt jo toinen sukupolvi 
ja tuotantoyhtiöiden omis-
tajina vastuunkantajiksi ovat 
kasvamassa jo kolmannen 
sukupolven edustajat. 

Pölkky Oy:n sahaperhee-
seen kuuluvat Kuusamon 
sahan lisäksi Ulean saha 
Taivalkoskella, Kitkawood 
Pohjois-Kuusamossa ja nyt 
Kajaaniwood Kajaanissa. 
Sahojen tuotannot on so-
vitettu saatavissa olevaan 
raaka-aineeseen. Kitka ja 
Ulea sahaavat pääasiassa 
pientukkia, Kuusamon ja 
Kajaanin sahat järeämpää 
tukkia. Kajaaniwood Oy täy-
dentää hyvin Pölkky Oy:n, 
Pohjois-Suomen hyvälaatui-
seen raaka-aineeseen pe-
rustuvaa tuotantokonseptia 
ja näin yhtiö pystyy parem-
min palvelemaan asiakkai-
taan vientimarkkinoilla ja 
kotimaassa. 

Satsausten	taustalla		
pitkäjänteinen	toiminta

Pölkky Oy on investoinut 
vuodesta 1990 lähtien yli 70 
miljoonaa euroa mekaani-

seen puunjalostukseen. Ka-
jaanin sahan osto oli jatkoa 
tälle kehitykselle, jolla yritys 
pyrkii parantamaan asemi-
aan kiristyvillä markkinoil-
la. Pölkky Oy:n myynnistä 
noin 70 prosenttia menee 
vientiin yli 20 eri maahan. 
Yhtiön liikevaihto oli viime 
vuonna yli 100 M€ ja en-
si vuodelle tavoite nousee 
130 M Euroon. 

Kaikkien neljän laitoksen 
yhteinen tuotantokapasi-
teetti on 650 000 m3 sa-
hatavaraa. Jatkojalostus 
on keskitetty Kuusamoon 
ja sen osuus tuotannosta 
on yli 30 %. Sahapuuta nä-
mä neljä tuotantolaitosta 
käyttävät n. 1,3 Mm3 vuo-
dessa. Eri tuotantolaitokset 
työllistävät yhteensä joko 
suoraan tai erilaisten ali-
hankintasopimusten kaut-
ta yli 300. Lopputuotteiden 
markkinointi hoidetaan kes-
kitetysti Pölkky Oy:n myyn-
nin kautta.

Pölkky Oy:n sahojen raa-
ka-ainehankinnasta vastaa 
v. 2001 Pölkky Oy:n Metsä-
osastosta yhtiöitetty Pölk-
ky Metsä Oy. Sen palveluk-
sessa on 14 toimihenkilöä. 
Hankintatoimistot sijaitsevat 
Kuusamossa, Kajaanissa, 
Taivalkoskella, Pudasjär-
vellä, Kuivaniemellä, Rova-
niemellä, Kemijärvellä, Sal-
lassa ja Suomussalmella. 

Puunkorjuun ja -kuljetusten 
työllistämisvaikutus on yli 
300 henkilötyövuotta. 

Markkinatilanteen		
haasteisiin	on	vastattava	
turvaamalla	puun	saanti

Euroopan epävarmasta 
taloustilanteesta johtuen ti-
lanne lopputuotemarkki-
noilla on erittäin haastava, 
mutta tehokkaan tuotan-
non, oikean kustannusra-
kenteen ja laadukkaan toi-
minnan kautta kilpailukyky 
on mahdollista säilyttää tu-
levaisuudessa. Laaja mark-
kina-alue, palvelukonseptin 
edelleen kehittäminen sekä 
laadukas ja kilpailukykyinen 
Pölkky- tuoteperhe ovat täs-
tä eteenpäinkin avain me-
nestykseen. 

Suomen sahateollisuu-
den tuotanto romahti vuon-
na 2008 yli 12 milj. saha-
tavarakuutiosta alle yhdek-
sän miljoonan tason. Näyt-
tää siltä, että nykyinen alle 
10 miljoonan kuutiometrin 
tuotantotaso on tullut jää-
däkseen. Raaka-ainettahan 
Suomen metsissä riittää, 
mutta jostakin syystä sitä ei 
vain saada liikkeelle. Puu-
markkinoiden heikon toi-
mivuuden osoitus on mm. 
vuoden 2007 noususuh-
danne, johon suomalainen 
sahateollisuus ei ehtinyt 
mukaan. Kilpailijamaat ku-

ten Saksa, Ruotsi ja Itäval-
ta pystyivät huomattavas-
ti suomalaisia nopeammin 
nostamaan tuotantojaan ky-
synnän kasvun mukaises-
ti. Suomessa nousivat vain 
kantohinnat. Valtio on yrittä-
nyt piristää puumarkkinoi-
den toimintaa verotukseen 
liittyvillä määräaikaisilla rat-
kaisuilla, mutta tulokset ei-
vät ole olleet rohkaisevia.

Tuotannon	siirto	halpa-
kustannusmaihin	ei	ole	
sahateollisuuden	ratkaisu

Suomalaisen sahateolli-
suuden kustannuskilpailu-
kyky on siis viimeksi kulu-
neina vuosina heikentynyt 
huomattavasti verrattuna 
kilpailijamaihin. Ongelma-
na on suomalaisen metsä-
teollisuuden korkea kus-
tannusrakenne läpi koko 
tuotantoketjun. Liikenne-
polttoaineiden veronkoro-
tukset ja, erikoisesti täällä 
pohjoisessa, kuljetustuen 
leikkaukset ovat olleet va-
kava suonenisku jo pitkään 
heikosti kannattavalle toimi-
alalle. EU:n hyväksymä rik-
kidirektiivi tulee ennestään 
nostamaan metsäteollisuu-
den kuljetuskustannuksia. 

Suomalainen metsäteol-
lisuus on pääasiassa vien-
titeollisuutta - kilpailu on 
kovaa. Kansainvälisessä 
omistuksessa olevalla pa-

peri- ja selluteollisuudella 
on mahdollisuus sijoittaa 
tuotantojaan sinne, missä 
tuotteiden valmistaminen 
on kustannustehokkainta. 
Seurauksena ovat olleet 
tehtaiden sulkemiset eri 
puolilla Suomea. Itsenäi-
sellä sahateollisuudella ei 
sellaista vaihtoehtoa ole. 

Puulla	ja	puutuotteilla	
kysyntää	myös		
tulevaisuudessa

Suomessa virinnyt kes-
kustelu etsii uusia käyttö-
kohteita metsissämme 
kasvavalle raaka-aineelle. 
Käyttökohteitahan on: Suo-
men sahateollisuuden ole-
massa oleva kapasiteetti 
riittää tarvittaessa 15 mil-
joonan sahatavarakuution 
tuottamiseen. Nyt siitä on 
käytössä vain noin puolet. 

Suomalaista sahateolli-
suutta on moitittu innova-
tiivisuuden puutteesta ja 
heikosta jalostusasteesta. 
Koska kannattavuus on ny-
kyisellä tasolla, mahdolli-
suudet investointeihin ovat 
aika heikot. Puulla ja puu-
tuotteilla riittää kuitenkin 
kysyntää myös jatkossa. 
Vaikka lähivuosien talous-
odotukset ovatkin hieman 
pessimistiset, rakentaminen 
jatkuu edelleen. Sahatava-
raa tarvitaan, kysymys on 
lähinnä siitä missä sitä tuo-
tetaan. Puu on monikäyttöi-
nen, uusiutuva materiaali ja 
Suomesta sitä löytyy.

Puhetta on ollut myös 
suomalaisen metsätalou-
den kannattavuudesta ¬- 
ja etenkin kannattavuuden 
heikkoudesta. Tosiasia on, 
että talousmetsän hakat-
tavan puuston arvo on ai-
na riippuvainen siitä, kuin-
ka paljon puuta käyttävällä 
teollisuudella on mahdol-
lista siitä maksaa. Se taas 
riippuu markkinoilta saa-
tavasta hinnasta joka elää 
suhdanteiden mukaan.  Toi-
miva metsäteollisuus tarvit-
see puuta tasaisesti. Tasai-
nen raaka-aineen saanti luo 
puitteet toiminnan kehittä-
miselle ja jatkojalostusin-
vestoinneille. 

Hannu	Virranniemi
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Suomen metsäpolitiikas-
sa tapahtuu paljon. Koko 
lainsäädäntöä ollaan ajan-
mukaistamassa ja metsä-
hallintoa kehitetään. Kysy-
mys kuuluu miksi kaikki tä-
mä on työn alla juuri nyt?

Metsäalan kehitys on ollut 
viime vuosien aikana epä-
tyydyttävää. Metsävaro-
jemme kasvu mahdollistai-
si puunkäytön merkittävän 
lisäämisen, mutta itse asi-
assa puunkäyttö on käänty-
nyt laskuun. Itä- ja Pohjois-
Suomi ovat siitä esimerkke-
jä. Kemijärven sellutehtaan 
ja Kajaanin paperitehtai-
den sulkeminen vähensivät 
puunkäyttöä merkittävästi 
itäisessä Pohjois-Suomes-
sa. Määrätietoisen työn tu-
loksena Kainuunkin metsät 
puskevat puuta ennätys-
määriä. Onneksi alueella 
on menestyviä keskisuu-
ria sahayrityksiä, jotka ovat 
laajentaneet toimintaansa, 
kasvattaneet jalostusastet-
ta ja ottaneet vastuulleen 
myös sulkemisuhan alla 
olevia laitoksia.

Valtion tehtävänä on luo-
da edellytyksiä yritystoimin-
nan kasvulle, hyvälle työl-
lisyydelle ja aluetalouden 
kasvulle. Metsälainsää-
dännön kokonaisuudistus 
ja panostus alan kehittämi-
seen tähtäävät uuden kas-
vun aikaansaamiseen. 

Metsälakia uudistetaan, 
jotta se motivoisi hoitamaan 
metsäomaisuutta entis-
tä paremmin. Tavoitteena 
on antaa metsänomistajil-
le aikaisempaa monipuo-
lisemmat mahdollisuudet 
hoitaa metsäomaisuuttaan 
tavoitteidensa mukaisesti ja 
myös entistä kannattavam-
min. Metsänhoidon yksityis-
kohtaista ohjausta laki- ja 
asetustasolla vähennetään, 
mutta huolehditaan metsien 
hoidon minimitason entis-
tä selkeämmästä säätämi-
sestä. Metsien uudistamis-
velvoite uudistushakkuun 
jälkeen säilyy ja kasvatus-
hakkuiden puuston mini-
mimäärä, sekä hyvä laatu 
ja kasvu varmistetaan lain-
säädännöllä. Uudistamisen 

ajankohta jää metsänomis-
tajan päätettäväksi. Hyvän 
metsänhoidon suosituksilla 
tuetaan metsänomistajien 
päätöksentekoa.

Metsänhoitoyhdistyslain 
muutoksella tavoitetellaan 
entistä tasapuolisempaa 
kilpailuasetelmaa ja uusia 
innovaatioita metsäpalve-
lumarkkinoilla. Toivottavas-
ti lakimuutos aikanaan tuo 
myös uusia toimintamalle-
ja puukauppatapoihin ja 
puunhankintaan, sekä luo 
uusia mahdollisuuksia alan 
yrittäjille. Metsänhoitoyh-
distyksille lakimuutos avaa 
uusia toimintamahdollisuuk-
sia. Lisäksi jatkossa met-
sänhoitoyhdistysten toimin-
nasta ja palveluista päättä-
vät suoraan sen jäsenet eli  
metsänomistajat.

Uudistettu Suomen met-
säkeskus käynnisti toimin-
tansa vuoden alusta. Lisäk-
si Metsähallituslakia uudis-

tetaan kilpailulainsäädän-
nön tavoitteiden mukaisesti, 
mutta nykyinen käytännön 
toiminta säilyy entisenlai-
sena. Tavoitteena on myös 
edistää puun energiakäyt-
töä pienpuun energiatuella, 
kunhan EU komissio hyväk-
syy ehdottamamme tukijär-
jestelmän. Lisäksi uudiste-
taan puutavaranmittausla-
kia ja metsätuholakia ajan 
vaatimusten mukaan.

Viime viikkoina on kes-
kusteltu paljon puumark-
kinoiden toimivuudesta. 
Puukauppa on käynyt tä-
nä vuonna hyvin ja varsin 
hyvässä tasapainossa noin 
15% korkeammalla mää-
rätasolla kuin edellisenä 
vuotena. On selvää, että 
lopputuotemarkkinoiden 
muutokset heijastuvat puu-
markkinaan, ja niin on käy-
nyt nyt syksyn aikanakin. 
Alenevat lopputuotteiden 
hinnat vaikuttavat puusta-

maksukykyyn ja sitä kautta 
puun tarjontaan. Tämä kuu-
luu markkinatalouteen. Jos 
puun hintakehitystä vertaa 
muihin teollisiin raaka-ai-
neisiin, niin voi todeta että 
puun hinta on ollut hyvinkin 
vakaa. Puun reaalihinta on 
tukin osalta laskenut hie-
man viimeisen 10 vuoden 
aikana, kuitupuun osalta 
hyvinkin selvästi. 

Metsäntutkimuslaitos te-
ki laajan kyselytutkimuksen 
puukaupan toimivuudesta 
tämän vuoden aikana. Sen 
tulokset ovat varsin selkei-
tä. Puukauppa käynnistyy 
useimmiten metsänomis-
tajan aloitteesta ja taustal-
la ovat useimmiten hyvä 
puunhintakehitys, metsän-
hoidolliset tarpeet ja luon-
nollisesti rahantarve. Tu-
losten mukaan puukaupan 
toimivuus on metsänomis-
tajien näkökulmasta varsin 
hyvä ja vain alle 20% vas-
taajista arvioi sen toimivan 
huonosti. Puunostajien nä-
kemykset olivat kriittisem-
piä.

Tärkeimpinä kehityskoh-
teina puukauppaan nähtiin 
sukupolvenvaihdosten ja 
metsätilakauppojen edis-
täminen verohuojennuksin, 
puumarkkinainformaation 
parantaminen, sähköisten 
puukauppapaikkojen käyt-
töönotto ja uudet hinnoit-
telutavat. Maa- ja metsäta-
lousministeriö onkin panos-
tanut näiden kaikkien ke-
hittämiseen voimakkaasti. 
Esimerkiksi puun hinnat löy-
tyvät Metlan internet-sivuilta 
ajantasaisina.

Metsäala on siis voimak-
kaassa muutoksessa. Val-
tiovalta on käynnistänyt laa-
jan muutosprosessin alan 
kilpailukyvyn ja toiminta-
edellytysten parantamisek-
si. Koko metsälainsäädäntö 
on muuttumassa, samalla 
metsähallintoa virtaviivais-
tetaan ja samalla kehitetään 
entistä parempia palveluja 
metsänomistajille.

Ylijohtaja Juha Ojala
Maa- ja metsätalous- 

ministeriö, metsäosasto

Metsäpolitiikan 
ajankohtaista

Metsäalalla puhaltaa uudet tuulet. Laser-
keilausaineisto on pian käytettävissä. Laki- ja 
metsäorganisaatiouudistukset ovat jo käyn-
nissä. Mitä se merkitsee metsänomistajille ja 
alan toimijoille? 

Uusi metsäkeskuslaki ja valmisteilla oleva 
metsänhoitoyhdistyslaki asettaa metsäpalve-
luiden kilpailun samalle viivalle. Toiminnan pi-
täisi tulevaisuudessa olla reilua kaikille metsä-
palveluja tarjoaville toimijoille.  Uudistuksesta 
hyötyvät ennen kaikkea metsänomistajat. 

Tuoreessa Metsään - lehdessä uutisoidaan 
optimistisesti pian avautuvasta Metsään.fi 
-palvelusta. Palvelu on internetiin avautuva 
metsävaratietojärjestelmä, jonka tieto perus-
tuu laserkeilausaineistoon. Keilausaineisto 
antaa luotettavimman tiedon hoidetuista nuo-
rista kasvatusmetsistä ja sitä vanhemmista 
puustoista. Metsänomistaja voi selata interne-
tissä oman metsätilansa tietoja, sekä pyytää 
yrityksiltä tarjouksia hakkuu- ja hoitotöihin. Tä-
mä niin sanottu ”metsänomistajan päiväuni” 
avautuu metsäalan toimijoille ja yrityksille ensi 
vuoden aikana. 

Metsävaratietopalvelu soveltuu parhaiten 
internetiä käyttäville metsänomistajille, jotka 
eivät ole vielä hankkineet tilakohtaista metsä-
suunnitelmaa. On kuitenkin huomioitava, että 
Metsään.fi-palvelu ei ole metsäsuunnitelma. 
Uudet palvelut eivät muuta sitä tosiasiaa, et-
tä metsäneuvonta on tavoittanut vain osan 
metsänomistajista huomattavista rahallisista 
neuvonnan satsauksista huolimatta. Voimas-
sa olevat metsäsuunnitelmat kattavat nyt noin 
puolet yksityismetsien pinta-alasta. 

Metsänomistajan omat mielipiteet ja tavoit-
teet toteutuvat parhaiten tilakohtaisessa met-
säsuunnitelmassa. Tuleva metsälakiuudistus 
antaa siihen entistä paremmat mahdollisuu-
det. Metsäsuunnitelman hakkuu- ja hoitoesi-
tykset voivat olla entistä yksilöllisempiä. Met-
säsuunnitelmia tekeviä toimijoita on useita, 
joten metsänomistajalle riittää vaihtoehtoja 
suunnitelman hankkimiseen. Perinteisten toi-
mijoiden lisäksi metsäsuunnitelmia tarjoavat 
yksityiset metsätoimistot ja metsäfirmat. Vain 
aktiivisella palvelujen tarjonnalla voidaan met-
säsuunnittelun määrää lisätä ja parantaa met-
sien hyödyntämistä. 

 
Nyt on hyvä aika tarkistaa metsäsuunnitel-

man voimassaolo ja suunnitella jo ensi vuotta.  

Kainuun Metsätoimistot

Hannele Karhu
Jalo Karhu

Petri Manninen
Heikki Väisänen

Vesa Väisänen

Uudistuksilla 
valinnanvapautta 

metsänomistajalle
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Ylijohtaja Juha Ojala to-
teaa tämän lehden kirjoi-
tuksessaan, että ”metsä-
ala on voimakkaassa muu-
toksessa”. Kainuussa tuo 
muutos on nähty konkreet-
tisesti, kun paperitehtaan 
lopettamisen myötä metsä- 
ja puuklusterin liikevaihto 
romahti vuoden 2007 720 
miljoonasta eurosta vuoden 
2010:n 260 miljoonaan eu-
roon. Samalla koko klusterin 
työllisten määrä pieneni 40 
prosentilla. Metsäklusterin 
kehittämisen uusi lähtötaso 
löytyi tuolloin.

Menneestä kehityksestä 
huolimatta eväät huomat-
tavasti parempaan on Kai-
nuussa olemassa. Puu kas-
vaa paremmin kuin koskaan 
aiemmin, osaajia on ja alalla 
tehdään voimakasta kehit-
tämistyötä puuraaka-aineen 
huomattavasti laajemman 
hyödyntämisen eteen. Vah-
vat yksityiset sahurit luovat 
tulevaisuudenuskoa myös 
muihin alan toimijoihin. Ti-
laa ja raaka-ainetta riittää 
nykyisten yritysten kasvulle 

ja myös uusille tulijoille.
Kainuun talousmetsi-

en puun kasvu vuodes-
sa on yhteensä noin7 milj. 

m3.kestävän hakkuusuun-
nitteen ollessa noin 4 milj. 
m3 vuodessa. Hakkuut ovat 
viime vuodet olleet tasolla 
3 milj. m3 vuodessa. Haka-
tusta puusta on Kainuussa 
jatkojalostettu vain 1 milj. 
m3 ja 2 milj. m3 on viety 
pyöreänä puuna muualle 
Suomeen jatkojalostetta-
vaksi. Hakkuusäästöä syn-
tyy joka vuosi 1 milj. m3, jo-
ten puuvarantomme kasvaa 
kovaa vauhtia.

Tämän vuoden aikana on 
mm. valmisteltu EU:n tule-
vaa rakennerahastokautta 
ja siihen liittyen on pidet-
ty myös metsäklusterin tu-
levaisuustyöpajoja. Niiden 
tuloksena esiin on nousut 
kaikkien metsäalan toimijoi-
den yksimielisenä, yhteise-
nä ja keskeisempänä vies-
tinä ja tavoitteena esiin se, 
että Kainuuseen on saata-
va huomattavasti lisää pai-
kallista puunjalostusta. Ta-
voitteena tulee olla se, että 
kaikki mahdollisuudet suu-
ren mittaluokan monipuo-
lisesta biojalostamosta ar-

tesaanipuusepän verstaisiin 
saakka selvitetään.

Kainuun alueellisessa 
metsäohjelmassa todetaan, 
että nykymeno jatkuu aivan 
lähiajat, mutta kun tulevai-
suutta katsotaan 30 vuotta 
eteenpäin, on uskallettava 
hahmottaa uudet trendit ja 
muutos. Se mitä tulevaisuu-
dessa tapahtuu - ja voi ta-
pahtua - on pätevin metsä-
alan tulevaisuusstrategian 
ja uuden tuotannon ja tuot-
teiden pohja.

Suomen metsäkeskuksen 
julkisten palvelujen strate-
gia ”Lisää hyvinvointia met-
sästä” onkin mitä ajankoh-
taisin tänä päivänä. Sen 
eteen teemme tällä hetkellä 
työtä esimerkiksi valmiste-
lemalla Kainuun Etu Oy.n ja 
Cemis Oulun kanssa han-
ketta, jossa selvitellään tule-
vien parin vuoden ajan sitä, 
mikä on Kainuun rooli Suo-
men metsiin perustuvas-
sa biotaloudessa: millaista 
puunjalostusta ja millaisia 
tuotteita kuuluu Kainuun tu-
levaisuuden puutuotteiden 

myyntivalikoimaan?
Kainuun maakuntaohjel-

man tavoite, että kaikki uusi 
julkinen rakentaminen oli-
si puurakentamista, kaipaa 
vielä käytännön tasolla huo-
mattavasti vahvempaa si-
toutumista toimijoilta. Milloin 
Kainuun kunnat rakentavat 
puusta kaikki uudet julkiset 
tilansa tai kaavoittavat pel-
kästään energiatehokkaalle 
puurakentamiselle? Paikalli-
set puurakentajat haluavat 
rakentaa esimerkkejä osaa-
misestaan, jotta ne voivat 
markkinoida tuotteitaan ja 
osaamistaan muualle Suo-
meen?

Metsäala muuttuu – vauh-
dilla! Meidän kaikkien on 
otettava tiukka ote muutok-
sesta ja käännettävä se me-
nestykseksi!

Jyrki Haataja, aluejohtaja, 
Suomen metsäkeskus,  

julkiset palvelut, Kainuu

Metsäalan toimintaympäristö muuttuu 
– muuttuuko metsäala?

Metsäkeskus on koko 
vuoden kannustanut teke-
mään taimikon varhaishoi-
toa Päivä taimikollesi -kam-
panjalla. Ilmoita tehdyt hoi-
tokohteet Metsäkeskuk-
seen ja osallistu palkintojen 
arvontaan. 

Varhaishoito valmistaa 
taimikon talveen 

Nyt viimeistään kannat-
taa pistää raivaussahat soi-
maan ja lehtipuuvesat ku-
moon havupuuvaltaisista 
taimikoista. Kasvatettavat 
ja viljellyt havupuun taimet 
havaitsee nyt syksyllä hel-

posti kuoleentuvan heinän 
ja lehdet karistaneiden leh-
tipuuvesojen seasta. Tämä 
tekee työstä joutuisaa. Työn 
tuloksena seuraavaan kas-
vukauteen ponnistaa levän-
nyt ja arvokas taimi. Mikäli 
varhaishoito jää tekemättä, 
viljelytaimikon alkukehitys 
hidastuu ja metsänkasva-
tuksen kannattavuus heik-
kenee. Kun vesasyntyiset 
lehtipuut raivataan arvotai-
mien ympäriltä, on tulevien 
vuosien kasvu turvattu tai-
mikon tulevaan kehitykseen 
ja taimikon harvennukseen 
asti.

Vielä ehdit osallistua
Päivä taimikollesi 

-kampanjaan

Osallistu varhaishoidon kilpailuun ja voita uudet työvä-
lineet. Ilmoita marraskuun loppuun mennessä tehdyt hoi-
totyöt Metsäkeskukseen, niin osallistut raivaussahojen, 
vesureiden, raivausveitsien ja digikameroiden arvontaan. 
Kilpailuun voit osallistua täyttämällä kilpailukupongin net-
tisivulla:    www.metsakeskus.fi

Puukauppa Uudistaminen Hoitotyöt

KAIKKIMETSÄNOMISTAJANPALVELUT
KAINUUNMETSÄTOIMISTOT

PUOLANKA            KAJAANI           SOTKAMO            KUHMO
Kainuuntie 86
88900 KUHMO
044-524 8716

Kainuuntie 3
88600 Sotkamo
044-524 8717

Savikontie 9
87500 KAJAANI

0400 179 112

Kajaanintie 5
89200 PUOLANKA

040-523 8999

KAINUUNMETSATOIMISTOT.net

Rumpuputket ja sillat
www.rumtec. 

Rumtec Oy
Tikkasentie 8
90420 OULU
Puh 020 7609 209
Fax 020 7609 210

• Pyöreät- ja matala-
 rakenteiset putkisillat
• Teräs- ja muovirummut
• Suodatinkankaat
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Puun viikoittaiset osto-
määrät Kainuussa ovat 
Metsäteollisuus ry:n tilas-
tojen mukaan vaihdelleet 
viime viikkoina 25.000 m3:n 
molemmin puolin. Kumula-
tiivisissä ostomäärissä ol-
laan melko tarkalleen vuo-
den 2011 vastaavan ajan-
kohdan määrissä. Koko 
valtakunnan tilastossa taas 
ollaan viime vuoden vas-
taavan ajankohdan määrää 
jonkin verran edellä.  Kai-
nuussa puuntarjonta näyt-
täisi viime viikkoina taas pi-
ristyneen, tosin kuntakohtai-
set erot tarjonnan määrässä 
ja rakenteessa ovat melko 
huomattavia.

Sää on asettanut puun-
korjuuseen omat haasteen-
sa tänä syksynä. Jatkuvat, 
runsaat sateet ovat pistä-
neet korjuujärjestyksen uu-
siksi, kun on yritetty etsiä 

kohteita, joissa tiestö ja 
maaperä kantavat korjuu- 
ja kuljetuskaluston. Kaikilla 
alueilla korjuuseisokeilta ei 
sopivien kohteiden puut-
teessa valitettavasti ole voi-
tu välttyä. Kokonaisuudes-
saan puuhuolto sahalle on 
kuitenkin onnistunut, siitä 
kiitos yhteistyökumppaneil-
lemme ja omalle organisaa-
tiolle.

Kuhmo Oy: n sahalla 
tuotanto on pyörinyt täy-
sillä vaikeasta markkinati-
lanteesta huolimatta. On-
nistuneet investoinnit ovat 
mahdollistaneet budjetoitu-
jen tuotantomäärien ylittä-
misen ja puuntarpeemme 
jatkuu tasaisena läpi tule-
van talven. Sahojen kan-
nattavuutta rasittavat en-
nen kaikkea kohonneet lo-
gistiikkakustannukset sekä 
euroalueen yleinen epävar-

muus. Euroopan ulkopuoli-
sista uhkakuvista suurin on 
Suomelle sahatavaran vien-
nin kannalta tärkeiden ara-
bimaiden lähinnä Egyptin 
mahdollisesti jatkuvat levot-
tomuudet. Tukin hinnat ovat 
pysyneet vaikeasta saha-
tavaramarkkinatilanteesta 
huolimatta verrattain tasai-
sena läpi kesän.

Kuhmo Oy:llä on tarjota 
puukauppakumppaneilleen 
puunkorjuun kannalta hyvät 
käytössä olevat tukkimitat 
sekä tarkka sahapuun tal-
teenotto. Voimme hyödyn-
tää perinteisen tukin ohella 
myös suuren osan leimikon 
havukuituosuudesta Kuh-
mon sahan pienpuulinjal-
la sahattavaksi parruksi. 
Kaikki nämä edellä maini-
tut seikat vaikuttavat puun-
hinnan lisäksi puukaupan 
lopputulokseen ja ne kan-

nattaa ehdottomasti ottaa 
tarjousvertailussa tarkoin 
huomioon. Meillä on myös 
pystykaupoissa mahdol-
lisuus runkohinnoitteluun, 
jolloin metsänomistajan 
ei tarvitse olla huolissaan 
katkonnan onnistumises-
ta, riskin kantaa puunos-
taja. Tällä hetkellä katseet 
alkavat kääntyä kohti tal-
ven hakkuita mutta osassa 
hankinta-aluettamme myös 
heti korjuuseen soveltuvat 
kohteet voivat mahtua kor-
juuohjelmaan. Leimikoista 
halutuimpia ovat mäntyval-
taiset päätehakkuuleimikot 
sekä myös tukkia ja parru-
aihiota sisältävät järeämmät 
harvennuskohteet.

Kunnon talvikelejä odo-
tellen.

Juhani Pääkkönen
Kuhmo Oy

Puukauppakatsaus

UPM Metsä hankkii edel-
leen puuta tehtaiden ja sa-
hojen tarpeeseen myös 
Kainuusta. UPM:n lähin 
oma tehdasintegraatti si-
jaitsee Pietarsaaressa, jon-
ne valtaosa Kainuusta han-
kittavasta tukista ja kuitu-
puusta toimitetaan. Lisäksi 
puuta hankitaan lukuisille 
muille tehtaille ja sahoille. 
Kainuussa sijaitsee myös 
paljon yhtiön omia metsiä, 
joita hoidetaan ja käytetään 
kestävän metsätalouden 
periaatteiden mukaises-
ti. Omat metsät ovat myös 
puunhankinnan tukena ja 

joustona varsinkin kelirikko-
aikaan, jota keliä tänä syk-
synä on riittänyt. 

Kainuussa ostamme kai-
kentyyppisiä leimikoita. Sa-
teisesta kesästä ja syksystä 
johtuen olemme erityisesti 
kiinnostuneita kesä- ja ke-
lirikkoaikaan korjattavissa 
olevista tukkileimikoista. 
Toivomme loppuvuodesta 
ja tulevasta talvesta vilkasta 
puukauppa-aikaa. 

UPM tarjoaa kattavan 
valikoiman puukauppaan, 
metsänhoitoon ja metsän-
omistamiseen liittyviä pal-
veluja. Haluamme kehit-

tää edelleen palveluvali-
koimaamme vastaamaan 
metsänomistajan tarpeita 
ja varmistaa alan parhaan 
osaamisen. Panostamme 
alueelliseen asiakaspalve-
luun ja parannamme uu-
sia sähköisiä palveluja vas-
taamaan entistä paremmin 
metsänomistajan tarpeita. 
Olemme muuttaneet orga-
nisaatiotamme vastatak-
semme paremmin haas-
teeseen. Muutoksen myö-
tä puunostajien nimikkeet 
ovat vaihtuneet metsäasi-
akasvastaaviksi ja toiminta-
alueet ovat paikoin muut-

tuneet. Kaikki UPM Metsä-
palvelut ovat helpoimmin 
saavutettavissa ottamalla 
yhteyttä paikalliseen met-
säasiakasvastaavaan. Yh-
teystiedot löytyvät helposti 
www.metsämaailma.fi –in-
ternetsivustolta. Samalla 
kannattaa tutustua myös 
www.bonvesta.fi sivustoon, 
jossa ovat myynnissä ole-
vat Bonvesta metsätilat ja 
–tontit.

Hannu Klemetti
Puumarkkina-asiantuntija

UPM Metsä

UPM tarvitsee
Kainuun puuta

Kainuun yksityismetsien 
puukauppa  

edellisvuoden tahtiin

Koko Suomessa ja Kai-
nuussakin on uudet kun-
tapäättäjät valittu jo jokin 
aika sitten. Tehtyjen valinto-
jen seurauksena tapahtu-
vat muutokset ovat toden-
näköisesti hitaasti nähtä-
vissä, mutta uudet päättä-
jät ohjaavat Kainuun laivaa 
parhaaksi katsomallaan ta-
valla. 

Tulevaisuudessakin met-
sätalous on edelleen kes-
keinen tulojen ja työn lähde 
Kainuussa. Me Stora En-
so Metsässä tulemme tar-
joamaan jatkossakin luo-
tettavaa ja vaivatonta puu-
kauppaa.  Meillä on jokai-
sessa Kainuun kunnassa 
ammattitaitoinen henkilö 
metsänomistajien käytettä-
vissä. Metsäammattilaisem-
me avulla on puukaupan ja 
metsänhoitotöiden lisäksi 
saatavissa apua metsätilan 

sukupolvenvaihdos- ja ve-
roasioissa.  

Sahojen sekä sellu- ja pa-
peritehtaiden puutilaukset 
ovat normaalitasolla, huo-
limatta epävarmasta maa-
ilman taloudellisesta tilan-
teesta. Normaalitasoinen 
puunkäyttö ylläpitää aktii-
vista toimintaa metsissä, 
ja tätä kautta tarjoaa hy-
viä mahdollisuuksia puu-
kaupan tekoon sekä työtä 
paikallisille ihmisille. Stora 
Enso Metsän ostolistan kär-
jessä ovat pehmeillä kor-
juukeleillä heti korjattavissa 
olevat leimikot – niin har-
vennukset kuin päätehak-
kuutkin.  Kysyntää on siis 
kaikilla puukauppamuodoil-
la ja kaikilla puutavaralajeil-
la, mutta erityisesti koivu- 
sekä kuusikuidulla.   

Talven lähestyessä on hy-
vä pohtia oman metsän tu-

levaisuutta pirtin lämpimäs-
sä. On siis aika kartoittaa 
oman tilan metsänhoidolli-
set tarpeet. On sopiva aika 
kysyä itseltään, onko jokin 
alue päässyt liian tiheäksi, 
olisiko aika harventaa met-
sää? Onko tarvetta uudis-
taa jokin alue ja tarvitaanko 
apua seuraavana kesänä 
taimikonhoidossa, metsän-
viljelyssä tai taimienhan-
kinnassa.  Kannattaa pitää 
mielessä, että metsänhoi-
dollisesti perusteltujen hak-
kuiden avulla varmistetaan 
metsän hyvä tuotto myös 
tulevaisuudessa. 

Stora Enso Metsällä on 
puukaupparahoille hyvä 
tuottoinen Tähtitili, jolle jä-
tetyille puukaupparahoille 
saa edelleen 5 %:n koron. 
Tähtiasiakasohjelma sopii 
kaikille metsänomistajille ja 
aktiiviset puunmyyjät hyö-

tyvät palveluistamme eni-
ten. Metsäpalvelujen myynti 
on osa palvelupakettiamme 
jokaisessa puukauppaneu-
vottelussa.

Kainuun metsäomistajien 
kannalta tilanne on valoisa, 
koska tukeille ja kuitupuille 
on edelleen hyvä kysyntä. 
Kannattaa yhdessä paikal-
lisen metsäammattilaisem-
me kanssa miettiä oikeita 
valintoja oman metsän ja 
talouden parhaaksi. Stora 
Enso Metsä on hyvä ja mo-
nipuolinen vaihtoehto kai-
kissa metsäasioissa. Yh-
teenvetona voin todeta, et-
tä Suomi ja Kainuu edelleen 
elävät metsästä. 

Olli-Pekka Ahonen 
Aluejohtaja

Stora Enso Metsä

Metsässä on nyt 
valintojen aika

Kun vuotta 2012 on jäljellä pari kuukautta, voidaan luo-
tettavasti ennustaa , että kuluvan vuoden puukauppa tulee 
olemaan määrältään samaa suuruusluokkaa kuin viime 
vuonna.  Puukauppaa on käyty  edellisvuotta etupainottei-
semmin ja tähän mennessä toteutunut puukauppamäärä 
Kainuun yksityismetsissä on 800 000 kuutiometriä, mikä 
on hiukan edellisvuotta korkeampi määrä.  Puukaupan 
kokonaismäärässä jäädään hieman keskimääräisen  kym-
menvuotiskauden alapuolelle. Huomioiden talouselämän 
alavireisyyden, puukauppa on toiminut kohtuullisen hyvin. 
Ongelmia on aiheutunut sateisen kesän aiheuttamasta 
haitasta puunkorjuuseen ja kuljetukseen.  Kokonaismyynti-
määrä Kainuun yksityismailta tulee asettumaan miljoonaan 
kuutiometriin, josta hakattaessa irtoaa noin 1,25 miljoonaa 
kuutiometriä metsäteollisuuden ainespuuta. Kainuun yksi-
tyismetsien kasvu on 2,6 miljoonaa kuutiota. Siten vuonna 
2012 yksityismetsien puuvaranto kasvaa 1,45 miljoonaa 
kuutiometriä,  hieman enemmän kuin toteutunut hakkuu-
määrä.

Tukkia kaivataan ja sitä tarjotaan

Sateisen kesäkauden seurauksena kesäkorjuuleimikoil-
la on erinomainen kysyntä. Sahat elävät epävarmuudessa 
tuotemarkkinoiden suhteen, mutta käyttävät  tukkipuu-
ta normaalisti.  Tukkipuun hinta on säilynyt kohtuullisella 
tasolla, mikä kannustaa  puukauppaan. Myös kesäkor-
juun kestävät kasvatushakkuut ovat haluttuja ostajille. 
Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen keskihinnat 
syys - lokakuulta 2012 osoittavat, että ollaan suurin piir-
tein samoissa hinnoissa kuin vuosi sitten. Metsänhoitoyh-
distysten valtakirjakauppojen keskimääräiset kantohinnat 
leimikkotyypeittäin syys – lokakuussa ovat seuraavanlaiset 
(mukana 43 000 m3 metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöi-
den solmimia valtakirjakauppoja), €/m3:

 mät kut mäk kuk kok
päätehakkuu 51,94-57,04 53,19-57,85 17,84-21,58 16,69-23,37 17,33-20,57
väljennys 45,94-49,88 46,36-50,14 13,50-17,12 13,88-17,02 12,61-16,03
ensiharvennus 42,21-47,58 45,14-46,15 13,94-16,64 14,38-16,12 12,18-16,58

Yksikköhintojakin tärkeämpi asia päätehakkuuleimi-
koiden kaupassa on tukkipuun määrä toteutuneessa 
hakkuussa. Puukauppatarjouksia vertailtaessa ostajien 
puutavaralajien laatuvaatimuksiin kannattaa kiinnittää huo-
miota. Metsänhoitoyhdistykset ovat markkinoineet puu-
kauppapalvelujaan tänä vuonna voimakkaasti ja tehneet  
maksuttomia puunmyyntisuunnitelmia selvästi edellis-
vuotta enemmän. Parhaan tuloksen metsänomistaja saa 
kilpailuttamalla myyntieränsä ostajien kesken. Puunmyynti 
kannattaa tehdä yhdessä  Metsänhoitoyhdistyksen metsä-
ammattilaisen kanssa.

Yksityismetsät sopeutujan roolissa

Metsähallituksen ja metsäfirmojen hakkuumäärät omista 
metsistä ovat kasvaneet yksityismetsien hakkuita nope-
ammin.  Kainuussa yksityismetsiä on 42 prosenttia met-
säalasta. Vielä 90-luvulla  yksityismetsien hakkuut olivat 
yli  50% kokonaishakkuumäärästä.  Vuoden 2000 jälkeen 
yksityismetsien hakkuumäärät ovat jääneet vähemmistöön. 

Yksityismetsät ovat Kainuussa,  kuten koko Suomessa-
kin joutuneet sopeutujan rooliin. Metsäteollisuuden aikeet 
lisätä puun tuontia Venäjältä voi osaltaan  vähentää  yksi-
tyismetsien hakkuita .

Metsää kannattaa omistaa
Huolimatta heikkenevästä kysynnästä varsinkin pape-

rin osalta tällä hetkellä, ekologiseen puuraaka-aineeseen 
perustuvalla teollisuudella on hyvä tulevaisuus. Puun 
käyttö rakentamisessa kasvaa, mikä on metsänomistaji-
en kannalta erinomainen asia; tuleehan metsänomistajan 
tuloista valtaosa tukipuun myynnistä. Myös innovaatiot 
uusien tuotteiden muodossa tulevat lisäämään kuitupuun 
käyttöä. Puun poltto tulee lisääntymään ja polttonesteiden 
valmistus puuraaka-aineesta mahdollistaa Kainuussakin 
täysimääräiset harvennushakkuut.  Puun ekologisuus, 
metsien ja puupohjaisten tuotteiden ilmastoystävällisyys 
lisäävät puun käyttöä jatkossa.  Metsien hyödyntämistä 
tulevat lisäämään myös metsien virkistyskäyttö, matkailun 
kehittyminen sekä erilaiset hoivapalvelut.  

Jarmo Huttunen
toiminnanjohtaja

MHY Sotkamo
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Metsänhoitotöitä ja puu-
kauppaa suunniteltaessa 
on aina syytä ottaa lähtö-
kohdaksi metsänhoidolliset 
tarpeet. Kun taimikko vaatii 
perkausta, on aika tarttua 
raivaussahaan. Kun puus-
to on kasvanut liian tihe-
äksi, on syytä ryhtyä har-
ventamaan. Ja kun metsä 
on elinkaarensa päässä, on 
oikea aika metsän uudista-
miselle.

Heilahtelut maailmantalo-
udessa heijastuvat luonnol-
lisesti metsäteollisuustuot-
teiden kysyntään ja hintaan. 
Tämä vaikuttaa osaltaan 

myös puusta maksettavaan 
hintaan. Puukauppaa, en-
nen kaikkea metsänhoidol-
lisia harvennushakkuita, ei 
kuitenkaan kannata siirtää 
tuonnemmaksi pientä hin-
nankorotusta odotellessa. 
Kun harvennushakkuussa 
annetaan kasvutilaa, valoa 
ja ravinteita kasvamaan jä-
tettävälle puustolle, paran-
namme oleellisesti metsän 
tuottokykyä. Hoidettu metsä 
tuottaa aina parhaiten.

Pääosa metsästä saa-
tavista tuloista tulee pää-
tehakkuilta. Jos metsä on 
saavuttanut uudistamiskyp-

syyden, kannattaa se uu-
distaa ja nauttia metsän-
sä suomista tuotoista. Puu-
kauppa kannattaa siis aina.

Kysyntää mäntytukille  
ja koivukuidulle

Harvestia Oy vastaa Va-
pon sahojen ja Savon Sel-
lun puunhankinnasta. Va-
pon sahat Nurmeksessa 
ja Lieksan Kevätniemessä 
ovat isoja tukkipuun käyt-
täjiä. Etelä-Kainuun ja Poh-
jois-Karjalan hyvälaatuiset 
tukkipuut ovat parasta raa-
ka-ainetta näille sahoille. 
Kuopiossa sijaitseva Savon 

Sellu käyttää vuodessa 600 
000 m3 koivukuitua aallo-
tuskartongin valmistukseen.

Harvestian ostossa erit-
täin haluttuja ovat mänty-
tukki ja koivukuitu. Jos on 
puukauppaa suunnitellut, 
ei ole mitään syytä siirtää 
sitä tuonnemmaksi. Kaikilla 
puutavaralajeilla on, etenkin 
heti korjattavilla kohteilla, 
kysyntää. Puusta makset-
tavat hinnatkin ovat varsin 
hyvällä tasolla.

Liisa Viikari
markkinointipäällikkö

Harvestia Oy

Hoidettu metsä tuottaa 
parhaiten

Vuoden alussa Kainuun 
puukauppamäärät olivat 
edellisvuotta korkeammat, 
ja tämä antoi aiheen odot-
taa hyvää puukauppavuot-
ta. Alkusyksystä viikko-
vauhti kuitenkin hyytyi, ja 
nyt kokonaisostomääräver-
tailussa ollaan edellisvuo-
den tasolla. Aiempia vuosia 
tasaisempi rytmi on ollut jo-
ka tapauksessa hyvä asia. 

Metsä Group arvioi teol-
lisuuden puunkäytön ole-
van jatkossakin normaali. 
Tämä tarkoittaa hyvää ky-
syntää ainespuutavarala-

jeilla. Metsäenergian käyttö 
on voimakkaassa nousussa 
valtakunnallisesti tarkastel-
len. Metsä Group ostaa ke-
säkorjuukelpoisia leimikoi-
ta: sekä päätehakkuut että 
harvennukset ovat ostos-
listalla. Talvileimikoiden os-
tomäärä on aina rajallinen 
– ostamme yhden talven 
puut kerrallaan. Toivotaan, 
että talven korjuuolosuhteet 
suosivat!

Metsänomistajien oma-
toimisesti korjatun han-
kintapuun määrät näyttä-
vät laskeneen Kainuussa 

alas. Hankintakuitupuulla 
on kuitenkin kysyntää, nyt 
erityisesti koivukuitupuulla. 
Pienten erikoiskohteiden ja 
ensiharvennusten kunnos-
tukseen hankintakauppa 
voi olla erinomainen vaih-
toehto. 

Metsä Group tarjoaa 
puukaupan lisäksi kattavat 
metsänhoito- ja jäsenpal-
velut. Nyt on hyvä aika va-
rata taimet ensi kevään istu-
tuksiin sekä sopia tulevista 
raivaussahatöistä. Uudistu-
neen Metsäverkon työkalut 
helpottavat metsäomaisuu-

den hallintaa netissä. Pal-
velussa voi mm. päivittää 
metsäsuunnitelmaa, sekä 
ylläpitää metsäverokirjan-
pitoa. Uuden sijoitusvaihto-
ehdon, Pääomabonuksen, 
ansiosta omistajajäsen voi 
sijoittaa A-lisäosuuksiin 15 
prosenttia edullisemmin. 
Pääomabonuksen osuuk-
sille saattaa parhaimmillaan 
kertyä jopa 7 prosentin tuot-
to! Osuuskorko on osuus-
kunnan voitonjakoa omis-
tajajäsenille.

Ville Keskinen

Kainuun puulle on 
kysyntää

www.pohjolanmatka.fi

              Mukana
          matkassa

Venäjän vuosiviisumit ja 
kertaviisumit tarjous-

hinnoin. Alennus 
voimassa 30.11.12 asti. Kysy 

lisää toimistostamme.

Tilaa pikkujoulukyytisi ajoissa!

Matkatoimisto: p. 020 303 380
Tilausajot: p. 0201 303 390 

Puhelujen hinnat kiinteästä verkosta 
8,28 snt/puh + 7 snt/min, matkapuhelimesta 
8,28 snt/puh + 17 snt/min

Koska Metsäsi on sen 
arvoinen

www.pohjantaimi.fi

Pohjan Taimi Oy
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MYY ENERGIAPUUTA!
 • Nuoren metsän hoidot 
  energiapuuharvennuksena
 • Hakkuutähteen keruu aukolta
 • Energiapuun tienvarsikauppa

  Arto Soininen 050 4350 782www.ok-yhtiot.fi
Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan on 
selvittävä puukaupoissa 
omin neuvoin.

Eihän se nyt niin mene!

Puumarkkinoiden paras paikallistuntemus löytyy 
metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme 
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan, 
korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat parhaan 
hinnan puukaupasta.

Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta www.mhy.fi ja www.metsänomistajat.fi.

Kainuu
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Mitä tulee mieleen sa-
noista laajavastuinen täh-
tiyrittäjyys? Stora Enso 
muutti puunkorjuun toimin-
tamallia kaksi vuotta sitten. 
Tähtiyrittäjä on tullut tutuk-
si ainakin talossa työsken-
televille, mutta tuntevatko 
metsänomistajat tähtiyrittä-
jänsä?

Stora Ensolla on Pohjois- 
Suomessa urakoimassa 11 
tähtiyritystä, joista Kainuun 
alueella työskentelevät Ylä-
Kainuun Metsätyö Oy ja 
Moto Team Tauriainen Oy. 
Käytännössä Stora Enson 
tähtiyritykset koostuvat use-
asta paikallisesta metsäko-
neyrityksestä, jotka ovat 
urakoineet Stora Ensolle jo 
pitkään.

Tähtiyrittäjät vastaavat 
itsenäisesti oman alueen 
hakkuiden suunnittelusta ja 
töiden toteutuksesta. Tämä 
on tärkein osa laajavastuis-
ta yrittäjyyttä. Stora Enson 
operaatioesimies antaa 
kauden tehdastoimitusmää-
rät, joiden perusteella yrit-
täjä suunnittelee ostetuista 
puukaupoista korjuujärjes-
tyksen. Yrittäjä vastaa siitä, 
että puut tulevat tien var-
teen aikataulun mukaan ja 
hommat tehdään metsässä 
sovitun mukaisesti.

Kaikki työvaiheet hoituvat 
alueen tähtiyrittäjän kautta. 
Näin varmistetaan järkevä 
ajankäyttö ja suunnitelmal-
lisuus; kalusto valitaan koh-
teen mukaan, vältytään tur-
hilta koneiden tai kuskien 
siirroilta ja tieto kulkee vii-
veettä ilman välikäsiä. Eri-
tyisesti korostuu yrittäjän 
paikallistuntemus, joka on 
korjuun suunnittelussa ja to-
teutuksessa kullanarvoista. 
Talvisaikaan teiden kunnos-
sapito on helpompaa, kun 
tiestö on tuttua ja tarvittavat 
auraukset tiedetään etukä-
teen.

Kelirikon nujertajat

Puunhankinnan rattaat 
pyörivät tasaisesti läpi vuo-

den. Erityisen haasteellista 
tämä on syksyisin ja ke-
väisin, kun keliolosuhteet 
vaihtelevat. Kuluva vuosi 
on ollut sateinen mikä on 
vaikeuttanut puunkorjuuta 
myös Kainuussa. Puut on 
kuitenkin saatu liikkeelle ja 
työntäyteiseen talveen voi-
daan valmistautua hyvillä 
mielin.

Ylä-Kainuun Metsätyön 
Tommi Kinnuselle muutos 
tähtiyrittäjäksi kiteytyy sa-
noihin itsenäisyys, vastuul-
lisuus ja suunnitelmallisuus. 
”Laajavastuisen  urakoinnin 

edut korostuvat juuri kelirik-
koaikana. Tällöin pystytään 
suunnittelemaan leimikko-
jen korjuujärjestys olosuh-
teiden mukaan ja varmista-
maan että kohteilla työsken-
telee sinne parhaiten so-
veltuva kalusto, ” Kinnunen 
toteaa ja kiittelee, että töitä 
on riittänyt tasaisesti ympäri 
vuoden.  

Yläkainuun Metsätyö 
Oy:n työaluetta ovat Puo-
langan, Vaalan, Suomus-
salmen sekä Hyrynsalmen 
kunnat. Yhtiöön kuuluvat 
Metsätyö Kinnunen Oy, Ko-

neyhtymä Hei-Kar Oy sekä 
Metsätyö Jokikokko. Työn-
tekijöitä on yhteensä 15 
henkilöä ja korjuuta pyöri-
tetään kuudella koneketjul-
la. Talvisin käytetään kau-
sikoneita tarpeen mukaan.

Tommi Kinnunen hoitaa 
yhtiön toimihenkilötehtävät, 
joista suurimman osan ai-
kaa vie hakkuiden ajankoh-
dan suunnittelu yhdessä 
Stora Enson Paavo Sutisen 
kanssa. Työnkuvan muutok-
sen hän näkee haasteelli-
sena mutta mielekkäänä. 
”Langat ovat pysyneet hy-

vin käsissä,” Kinnunen tuu-
maa. 

Entä mitäpä mieltä ovat 
ostomiehet uudesta toimin-
tamallista. Suomussalmen 
hankintatoimistolla työsken-
televät Kaisa Kemppainen 
ja Simo Kinnunen myhäile-
vät tyytyväisenä. ”Itse olen 
kokenut tähtiyrittäjyyden 
positiivisena asiana. Kor-
juuta hoitavat ihmiset, joil-
la on vankka paikallistun-
temus ja ammattitaito. Se 
helpottaa puunostajan työ-
tä, kun voi luottaa korjuun 
ammattilaisiin sataprosent-

tisesti. Tähtiyrittäjiin pide-
tään säännöllisesti yhteyttä 
ja yhteistyö onkin sujunut 
mallikelpoisesti.” Kemppai-
nen toteaa ja muistuttaa et-
tä laajavastuisessa yrittäjyy-
dessä pärjäävät kaikki. Yrit-
täjä voi välttää turhia kuluja, 
metsänomistajalle luvatut 
aikataulut sekä työnlaatu 
pitävät ja metsäyhtiö saa 
oikeaan aikaan tilaamaansa 
puuta tehtaille.

Merja Laajanen
Stora Enso Metsä

Tähtiyrittäjänä Kainuussa

 Yläkainuun Metsätyön Tommi Kinnunen (oikealla) sekä oston hankintaesimiehet Kaisa Kemppainen ja Simo Kinnunen  Hyrynsalmen kunnan lei-
mikolla.

Kuvassa 
tyytyväinen 
metsänomistaja.

Ammattilaisten hoitama metsä pysyy terveenä
ja tuottavana. Kysy lisää metsänomistaja-
palveluistamme puunostajiltamme.

Stora Enso Metsä
p. 02046 1478
www.storaensometsa.fi
www.facebook.com/StoraEnsoMetsa
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Sijoitusmarkkinoilla vii-
meinen vuosi on ollut hyvää 
aikaa vaikeasta taloustilan-
teesta huolimatta. Uutisis-
ta olemme saaneet kuulla 
mm. euroalueen ongelmista 
melkein joka ilta, mutta si-
joitusmarkkinoiden hyvään 
vireeseen ne eivät ole vai-
kuttaneet. Eteenpäin men-
täessä sijoitusmarkkinoilla 
on nyt keskuspankkien vah-
va selkänoja, joka suojaa 
suurimmilta laskupeloilta. 
Huomio on kuitenkin kään-
tymässä enenevissä mää-
rin talouskasvuun ja sen tu-
levaan kehitykseen.

Kokonaisuudessaan 
maailman talouden kasvu 
näyttää kohtuulliselta, jos-
kin tämän ja ensi vuoden 
ennusteita on hieman las-
kettu viime kuukausina. 
Suurin osa talouskasvusta 
tulee edelleenkin kehittyvil-
tä markkinoilta, Euroalueen 
ollessa tällä hetkellä taan-
tumassa tai ainakin lähel-
lä sitä.  Euroalueen velka-
kriisin hoitoon liittyvät myös 
suurimmat talousnäkymien 
riskit ensi vuonna. Ennus-
teen perusvaihtoehto on, 
että velkakriisiä hoidetaan 
pienin askelin ja kriisin kär-
jistymiseltä vältytään.

Huolet talouskasvun 
kestävyydestä ja häiriöis-
tä markkinoiden toiminnas-
sa ovat saaneet Euroopan 

Keskuspankki EKP:n ja 
USA:n keskuspankki Fedin 
lupaamaan tukea epäta-
vanomaisen rahapolitiikan 
muodossa. Rahan määrää 
taloudessa on lisätty voi-
makkaasti, korot on lasket-
tu lähelle nollaa ja Fed on 
luvannut pitää ohjaus-kor-
konsa nollilla vuoden 2015 
puoleen väliin saakka. 

Korkosijoittajan näkö-
kulmasta keskuspankkien 
toimet aiheuttavat suurta 
päänvaivaa, mistä saada 
tuottoa, joka ylittäisi edes 
inflaation. OP-Privaten täy-
den valtakirjan salkuissa 
olemme korkosijoituksissa 
hakeneet positiivista reaa-
lituottoa kehittyvien korko-
markkinoiden rahastoista 
sekä erilaisista yrityslainasi-
joituksista. Tässä olemme-
kin onnistuneet hyvin: kor-
kosijoitusten vuoden tuoton 
ollessa noin 8 %. 

Kansainvälisen hajautta-
misen merkitys on koros-
tunut viime vuosina haet-
taessa hyviä tuottoja osa-
kemarkkinoilta. Esimerkiksi 
Amerikan pörssi on nous-
sut viimeisen vuoden aika-
na noin 15 %, Helsingin 
pörssin indeksin tuoton ol-
lessa samaan aikaan noin 
2,5 %. OP-Privatessa olem-
me viime kuukausina pikku 
hiljaa siirtäneet varoja pois 
Amerikan osakemarkkinoil-

ta, koska näemme osak-
keiden arvostustasot tällä 
hetkellä huomattavasti hou-
kuttelevampina Euroalueen 
ja kehittyvien markkinoiden 
pörsseissä.  

Jatkossa uskomme vai-
keasta taloustilanteesta 
huolimatta, että olematto-
mat tai jopa negatiiviset 
tuotot riskittömissä kohteis-
sa, keskuspankkien aktiivi-
nen toiminta, markkinoilla 
oleva likviditeetti sekä sel-
västi yrityslainoja korkeam-
malla olevat osinkotuotot 
ajavat sijoittajia osakemark-
kinoille.  Heilunta ja epävar-
muus tulee kuitenkin jatku-
maan siihen saakka kunnes 
taloudessa saadaan selviä 
merkkejä Euroalueen kriisin 
helpottumisesta.

Olli Kokkonen
sijoitusjohtaja

Kainuun Osuuspankki

Sijoitusmarkkinoilla 
takana positiivinen 

vuosi
Hajauttaminen pienentää 

sijoittamisen riskiä, koska 
eri sijoituskohteet kehittyvät 
eri lailla erilaisissa markki-
natilanteissa. Sijoittamisen 
hajauttamista kannattaa 
pohtia niin maantieteellises-
ti, toimialakohtaisesti kuin 
omaisuuslajienkin suhteen. 
Helpoiten se onnistuu sijoi-
tusrahastojen avulla, kos-
ka sijoittaja saa yhdellä si-
joituksella hyvin hajautetun 
sijoitussalkun. On hyvä ha-
jauttaa myös ajallisesti, eli 
säästää säännöllisesti, jol-
loin ostohinnat tasoittuvat 
ja riski väärään hintaan os-
tamisesta pienenee. 

Ahti Tuunainen,  Norde-
an Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun alueen varajohta-
ja muistuttaa, että riittävällä 
hajautuksella sijoittaja voi 
vähentää merkittävästi sijoi-
tustensa riskiä vähentämät-
tä kuitenkaan tuottomahdol-
lisuuksiaan. Siksi sijoittami-
sessa on tärkeää toimia 
paitsi suunnitelmallisesti, 
myös huolehtia varojensa 
riittävästä hajautuksesta 
eri sijoituskohteisiin. Hyvä 
hajautus eri omaisuuslajei-
hin ja markkinoille on paras 
suoja aallokossakin

- Tärkeintä on aina toimia 
omien tavoitteidensa ja ris-
kinkantokykynsä mukaises-
ti. Toisaalta jokaisella tulisi 
olla varakassa, jolla varau-
tua yllättäviin menoihin. So-
piva varakassan määrä on 
yksilöllinen asia, mutta suo-
sittelemme, että varakas-
sa on vähintään kahden-
kolmen kuukauden netto-
palkan suuruinen. Lisäksi 
kannattaisi olla vaurastumi-
seen ja eläkesäästämisen 
omat suunnitelmansa. Si-
joitusneuvontamme lähtö-
kohtana on kaikissa mark-
kinaolosuhteissa asiakkaan 
sijoitustavoitteiden ja -ajan 
määrittämä mahdollisim-

man hyvin eri markkinoita 
hyödyntävä salkkukokonai-
suus.

Tuunainen kertoo, että 
sijoitussuosituksen tekemi-
nen aloitetaan sijoittamisen 
tarpeiden ja lähtökohtien 
(mm. elämäntilanteen, sijoi-
tusajan ja riskiprofiilin osal-
ta) selvittämisestä. Tämä 
antaa asiakkaallekin hyvän 
kuvan omasta riskinsietoky-
vystään ja tuottotavoitteis-
taan ja sitä kautta sopivim-
mista sijoituskohteista.

- Tärkein tekijä omaisuus-
lajihajautusta päätettäessä 
on suunniteltu sijoitusaika, 
sillä eri pituisille sijoitusajoil-
le sopivat erilaiset omai-
suuslajit. Lyhyelle sijoitus-
ajalle sopivat korkosijoituk-
set ja sijoitukset, joissa pää-
oman menettämisen riski 
on pieni. Korkosijoituksissa 
on tärkeää varojen hajaut-
taminen pitkän ja lyhyen 
koron sijoitusten välillä. Mi-
tä pidempi sijoitusaika on, 

sitä enemmän voi sijoittaa 
osakemarkkinoille. Osak-
keissa kannattaa huomioi-
da maantieteellinen ja toimi-
alakohtainen hajautus. Mo-
nessa tapauksessa rahas-
tot tarjoavat parhaan keinon 
sijoitussalkun kansainväli-
seen hajauttamiseen, kos-
ka suorien kansainvälisten 
osakesijoitusten kulut nou-
sevat korkeammaksi kuin 
vastaavien kotimaisten si-
joitusten.

Sijoittamiseen liittyvää ris-
kiä voi tehokkaasti pienen-
tää myös tekemällä sijoituk-
set erissä ja säännöllisesti, 
eli hajauttamalla sijoitukset 
ajallisesti. Ajallinen hajaut-
taminen tasaa markkinoi-
den nousuja ja laskuja. Pit-
källä aikavälillä osakekurs-
sien jyrkillä ja lyhytaikaisil-
la vaihteluilla ei ole suurta 
merkitystä. 

Ahti Tuunainen

Sijoitusten 
hajauttaminen 
kannattaa aina

1. Päivitä oma sijoitussuunnitelmasi vastaamaan 
nykyistä sijoitusaikaasi ja haluamaasi riskitasoa. 
Mikäli sinulla ei ole vielä omaa sijoitussuunni-
telmaa, niin kannattaa ottaa pankkiin yhteyttä ja 
pyytää henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman te-
kemistä.

2. Varmista riittävä hajautus, niin osake- kuin kor-
kosijoituksissakin. Erityisesti on syytä varmistaa 
riittävä kansainvälinen hajautus. 

3. Pohdi osakkeiden osuuden lisäämistä omas-
sa sijoitussalkussasi, mikäli osakkeiden arvot ovat 
laskeneet ja niiden osuus pudonnut alle sijoitus-
suunnitelmassa määritellyn tason. Vastaavasti, jos 
osakkeiden arvot ovat nousseet ja niiden osuus 
ylittänyt sijoitussuunnitelmassasi määritellyn ta-
son, niin tarkista pitäisikö osakesijoituksia myydä. 

Kolme neuvoa 
sijoittajalle

Keskitä asiointisi
Nordeaan jo tänään.
Avainasiakkaanamme
saat henkilökohtaisen
pankkineuvojan.
Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24h/vrk
tai käy osoitteessa nordea.fi/tervetuloa.

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Teemme sen mahdolliseksi

Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja
Suomussalmi
nordea.fi

Pankki, 
josta saat
bonusta.

Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen 
vakuutukset. Kun keskität asiointisi meille,  
kertyneitä OP-bonuksiasi käytetään esimer-
kiksi Pohjolan vakuutusmaksuihin. Tutustu 
osoitteessa op.fi/bonus tai tule käymään!

Metsänomistajat, 
ostamme tukkivaltaisia leimikoita 

Pyydä tarjous alueesi ostomieheltä:
Jukka Pulkkinen; Kuhmo, Nurmes, Valtimo ja Lieksa

puh. 0500 137 012
Matti Kyllönen; Hyrynsalmi ja Suomussalmi

puh. 0500 202 325
Harri Tegelberg; 
Kajaani, Paltamo,
Ristijärvi, Puolanka ja Vaala

puh. 050 300 7756 www.kuhmo.eu
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Viime tammikuussa Iisal-
men Sahat Oy ( IPO-Wood ) 
täytti kunniakkaat 90 vuotta. 
Kokonaisen puusukupol-
ven iän olemme jalostaneet 
suomalaista puuta kotimaa-
han ja vientiin. Ensimmäis-
ten hakkuiden jäljillä kas-
vavat vankat hakkuukypsät 
metsät odottaen seuraavaa 
kierrosta metsästä jalos-tuk-
seen ja edelleen asiakkai-
den tarpeita tyydyttämään.  
Vuosiluku täyttyi työn mer-
keissä. 

Jatkamme edeltäjiemme 
kunniakasta perinnettä ole-
malla vahva ja turvallinen 
sopimuskumppani puun 
myyjille, urakoitsijoille ja 
työntekijöille. Perineet vel-
voittavat kaiken aikaa pa-
rantamaan palveluja, tuo-
tantoa ja puunhankintaa. 
Käsiemme kautta kulkee 
vuosittain reilut 700.000 
m3 puita, josta määrästä 
omaan jalostukseen ohjau-
tuu n. 400.000 m3.

Työllistämme suoraan n 
60 henkilöä ja välillisesti 
reilusti saman määrän ali-
urakoitsijoiden palkka-lis-
toilla.

Kainuun hankinta-alueella 
toimii jatkossa kaksi ipo-
laista metsäammattilaista

Marko Kärkkäinen hoitaa 
Sotkamon aluetta ja Mikko 
Pötsönen Kajaanin aluetta 
mukaan lukien Kestilä, ja 
osia Siikalatvan kunnasta.

Marko on jo vanha kon-
kari ipolaisena puunosta-
jan nuoresta iästään huo-
limatta.

Markon kotipaikka on 
Sonkajärvellä.

Mikko tulee uutena ja tuo-

reena miehenä puunhan-
kintaan tuoden mukanaan 
koko 26 vuoden suoman 
innostuksen, työtarmon ja 
tahdon onnistua parhaalla 
mahdollisella tavalla puun-
hankinnassa ja asia-kaspal-
velussa metsänomistajien 
kanssa. Mikko sukkuloi Ii-
salmesta käsin Kainuussa. 

Uusi hakkuuvuosi

Uusi hakkuuvuosi on al-
kanut samoissa merkeissä, 
mihin entinen loppui: sateet 

ovat vaivanneet puunkor-
juuta. Tehtaan puunhuolto 
on toiminut kaikesta huoli-
matta hyvin ja raaka-aine-
pula ei ole jarruttanut tuo-
tantoa. Syksyn puukaupan 
vilkkaudessa on ollut alu-
eellisia eroja. Ostamme vie-
lä tämän talven korjuuseen 
soveltuvia tukkivaltaisia lei-
mikoita, mieluimmin mänty-
valtaisia kohteita.

Tukkien mitat ja laatu-
vaatimukset ovat todella 
hyvät. Katkomme kaikkia 
tukkipituuksia ja liimapalkin 
raaka-aineeksi menevissä 
tukeissa tarvitsemme run-
saasti lyhyitä tukkipituuk-
sia.

Kun kuusitukki normaa-
lihintaisena ostetaan vie-
lä 15 cm:n latvaläpimitas-
ta lähtien, merkitsee tämä 
hyvä katkonta useamman 
euron lisähintaa tukkipuulle 
per kuutiometri verrattuna 
ns perinteiseen katkontaan.

Puukauppaterveisin
Veikko Jauhiainen

Metsäpäällikkö
Iisalmen Sahat Oy

Uutta voimaa 
puunhankintaan 

Kainuussa

Marko Kärkkäinen Mikko Pötsönen

Perinteisellä tallettajalla 
on ollut viime aikoina poh-
timista siinä, miten rahoja 
kannattaa sijoittaa. Korot 
ovat alhaalla ja maailman-
talouden suunnasta ei ole 
selkeää tietoa. Tämä asi-
akkaiden epätietoisuus on 
näkynyt myös pankissa, 
sillä yhä useampi odottaa 
pankiltaan neuvoja siitä, mi-
hin kannattaa säästää tai 
sijoittaa. 

Turvalliseksi koetut pank-
kitalletukset ovat olleet 
suosittuja alhaisesta koros-
ta huolimatta. Eurokriisistä 
johtuen, markkinakorot ovat 
syksyn aikana valuneet 
poikkeuksellisen matalal-
le. Tämä heijastuu suoraan 
myös pankkien tarjoamiin 
talletusten korkoihin. Talle-
tuskorot ovat matalalla ei-
kä lähitulevaisuudessa näy 
korkotason nousua.

Inflaatio korkealla

Tällä hetkellä inflaatio 
on Suomessa lähes kolme 
prosenttia. Korkea inflaatio 
aiheuttaa sen, että sijoitet-
taessa pelkkiin talletuksiin 
sijoitusten ostovoima jopa 
laskee. Hieman pidemmällä 
aikavälillä voi Säästöpank-
kiryhmän näkemyksen mu-
kaan inflaatio jopa edelleen 
kiihtyä, korkotason jäädes-

sä matalalle. Tästä syys-
tä yhä useampi asiakas on 
ottanut talletusten rinnalle 
myös muita säästämisen 
vaihtoehtoja. 

Tallettajalla on useita 
vaihtoehtoja 

Erilaiset indeksilainat se-
kä yrityslainarahastot ovat 
syksyn aikana olleet varsin 
suosittuja sijoituskohteita 
turvallisuushakuisille sijoit-
tajille ja tallettajille, jotka ei-
vät ole valmiita kantamaan 
osakemarkkinoiden markki-
nariskiä. Yhä useampi asi-
akas hajauttaakin rahojaan 
useaan säästämismuo-
toon. Kannattaakin varata 
aika pankista ja tulla juttele-
maan eri vaihtoehdoista si-
joitusneuvojan kanssa, sillä 
heiltä löytyy hyvät ratkaisut 
jokaiselle. 

Tervetuloa!

Matti Mentilä
 Säästöpankki Optia  

Mistä hyvä tuotto 
säästöille?

Ihminen ja metsä
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen 
säätiö. Tehtävänämme on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä 

metsäalan ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. 

Myönnämme vuosittain saamiemme hakemusten perusteella 1,4 mil-
joonaa euroa apurahoja metsäalalle tutkimukseen, metsäkulttuuriin, 

koulutukseen, viestintään ja hyvinvointiin. Varat apurahoihin saamme 
omasta sijoitustoiminnastamme.

 
Lisätietoa verkkosivuiltamme www.mmsaatio.fi 

www.mmsaatio.fi

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

Pölkky Metsä - Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 020 764 0253 - Fax  020 764 0250
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264
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Moni metsäasia on liik-
kunut ja muuttunut viime 
vuosien aikana. Herää jopa 
kysymys, olemmeko olleet 
niin passiivisia aikaisemmin, 
että nyt on sitten pakko myl-
lyttää kaikki asiat hyvin ly-
hyessä ajassa? Jos asioita 
tehdään liian nopeassa tah-
dissa, tulee helposti ylimää-
räisiä korjausliikkeitä. Kun 
tutustuu maa- ja metsäta-
lousministeriön ja maan hal-
lituksen metsäasioita koske-
viin tulevaisuuden kaavailui-
hin, huomaa heti, että muu-
tokset tulevat jatkumaan tu-
levinakin vuosina. 

Metsäsektorin muutokset 
tapahtuvat varsin haasta-
vissa olosuhteissa. Suo-
messa, Euroopassa ja jo-
pa maailmanlaajuisesti ele-
tään epävarmoja aikoja, 
joista asiantuntijat ovat yh-
tä montaa mieltä kuin en-
nustajatkin. Metsäsektori 
on kuitenkin pitkäjänteinen, 
uusiutuvien luonnonvarojen 

alueella operoiva toimiala. 
Tämän elinkeinon kestävyy-
destä tulee jatkuvasti yhä 
merkittävämpi kilpailuvalt-
ti. Maailmanlopun tunnel-
maan ei kannata alalla juut-
tua. Sektori hyötyy uusiutu-
mattomien raaka-aineiden 
niukkuudesta.

Myös metsälainsäädän-
nön uudistussuma tulee 
jatkumaan. Metsälakityö-
ryhmän raportti on luovu-
tettu ministeri Jari Koskisel-
le. Raporttiin liitettiin myös 
kolme eriävää mielipidettä. 
Ministeriön virkamiehillä riit-
tää siis jatkovalmistelutyötä 
ennen kuin lakiesitys lähtee 
ministeriöltä lausunnolle en-
si vuonna. Näillä näkymin 
hallituksen metsälakiesitys 
tulisi eduskunnan käsitte-
lyyn aikaisintaan kevätistun-
tokaudella ensi vuonna.

Metsänhoitoyhdistyslain 
uudistamisesta on toistai-
seksi syntynyt sellainen kä-
sitys, että asia etenee mi-

nisteriössä verkkaisesti ja 
harkiten. Muutos tulee ole-
maan merkittävä ja aina-
kin pitkällä tähtäimellä mo-
ni asia tulee muuttumaan 
alalla nykyisen metsänhoi-
tomaksujärjestelmän väis-
tyttyä. Ainakin yhdistysten 
toiminnan vapausaste li-
sääntyy. Koko uudistus tu-
lee kestämään vuosia siirty-
mäkausineen, joten uuden 
lain käsittely ei ole tässä 
ainoa ratkaiseva tekijä, jos 
ajatellaan metsänhoitoyh-
distysten ja metsänomista-
jien edunvalvonnan tulevai-
suutta.

EU komissio miettii vielä 
muokatun pienpuun ener-
giatuen notifiointia. Ensi 
vuodelle on ilahduttavasi 
budjetoitu 18 miljoonaa eu-
roa lain toimeenpanomo-
mentille. Toivon mukaan nä-
mä rahat siirtyvät kemeran 
käyttöön automaattisesti, 
jos komissio yllättäen toi-
senkin kerran toteaisi, et-

tä bioenergian käyttöä ei 
voida edistää tämän erillis-
lain avulla. Kestävän met-
sätalouden rahoituslaki on 
voimassa vielä ainakin ensi 
vuonna, joten takaportti on 
olemassa uusiutuvan bio-
energian käytön edistämi-
selle ilman pienpuun ener-
giatuen lakiakin. 

Näillä näkymin meillä ei 
ole enää Kemera-lakia ny-
kymuodossaan vuonna 
2014, vaan vuosille 2014 
- 2020 vaaditaan EU-ko-
missiolta uusi hyväksyntä 
siihen, miten valtion ja EU:n 
varoin voidaan kestävää 
metsätaloutta Suomessa tu-
kea. Asialla on todella kiire 
ja tämän takia olisi nyt syy-
tä keskustella EU-komission 
kanssa kestävän metsätalo-
uden rahoituslain lisäajasta 
ainakin vuodella. Asioita on 
muutenkin riittävästi vireillä.

Myös sektoritutkimuksen 
uudistus etenee. Hyvä asia 
on tietenkin, että luonnonva-

ra-alojen toimijat ovat täällä 
olleet itse aloitteellisia. Sa-
moin Metsähallituksen toi-
minnan uudelleen organi-
soituminen pääsee toivotta-
vasti nyt etenemään sen jäl-
keen, kun on päästy poliitti-
seen yhteisymmärrykseen 
erityisliikelaitosmallista.  

Eduskunta näyttää pääse-
vän mukaan aktiivisesti met-
säsektorin muutosproses-
seihin laajemminkin. Lain-
säädäntötyön lisäksi maan 
hallituksella on tarkoitus 
laatia laajempi metsäpoliit-
tinen selonteko alkaen tästä 
syksystä ja talvesta. Harjoi-
tus on merkittävä ja hyvä 
asia metsäsektorille. Siinä 
linjataan esimerkiksi valtion 
tukien kohdentaminen met-
säsektorille tulevaisuudessa 
- ja moni muukin asia. 

Toivottavasti metsäpoliit-
tinen selonteko tulee ole-
maan tuki yhteisesti sovitul-
le Kansalliselle metsäohjel-
malle. Olisi ikävää, jos se-

lonteossa seliteltäisiin, miksi 
ei budjetissa ole saavutettu 
esimerkiksi KMO:n tarve-
arviotasoja metsäsektorille 
tärkeissä momenteissa. 

Toivon, että metsäsekto-
rin toimijat otetaan aktiivi-
sesti mukaan metsäpoliitti-
sen selonteon valmisteluun. 
Silloin on hyvät mahdolli-
suudet onnistua tässä har-
joituksessa.

Håkan Nystrand
puheenjohtaja

METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry    

Metsäsektorin muutokset jatkuvat vielä vuosia

Tässä artikkelissa ei kä-
sitellä tervakulttuuria koko-
naisuudessaan, vaan esillä 
on vain asiat ja tapahtumat, 
jotka liittyvät tervan hauta-
polttoon. Vuonna 1972 
laadin diasarjan selostus-
virkosineet Hyrynsalmen 
kouluille. Kainuulaisia ter-
vanpolttajia esittävät kuvat 
sain Oulun maakuntamu-
seosta. Yhden diasarjan lä-
hetin Helsinkiin, josta pian 
kysyttiin, olisinko diasarjan 
pohjalta jäljestämään työt 
dokumenttielokuvaan, jon-
ka nimeksi tuli ”Terva”.

Lyhyen inventoinnin jäl-
keen voitiin todeta, että ter-
vaspuita oli saatavilla, ja 
kaikkiin tervanpolton vaihei-
siin löytyi ammattihenkilö. 
Filmaus suoritettiin vuosi-
na 1973-74. Hautapoltos-
ta sain mestarien johdolla 
erinomaisen lähikuvan. Jär-
jestäjänä olin mukana kai-
kissa työvaiheissa.

Kun filmausten aika-
na kävi selville, että ihmi-
siä kiinnosti tervanpoltto, 
jouduttiin monena kesänä 
järjestämään normaalinko-
koisten tervahautojen näy-
töspolttoja Kaunislehdon 
talomuseossa. Valtion met-
sistä sai kannot ja sairaat 
väännöt ilmaiseksi, mutta 
pystypuista on maksettava 
sylihinta. Pystypuut oli nuo-
ria 10-20 cm:n vahvuisia 
mäntyjä, jotka kuorittiin ”ko-
lottiin” niin ylös kuin mies 
maasta ylettyi. Pohjoispuo-
lelle jätettiin kämmenen le-
vyinen kuorijänne ”elätti” jo-
ka piti pihkoittuvaa puuta 
elossa. Koloksella puu oli 
kolme vuotta. Sen jälkeen 
kuorimista jatkettiin renkulta 
pitäen, jonka jälkeen noin 
kolmimetrinen ranka pih-
koittui vielä kaksi vuotta.

Tervaspuut ajettiin syys-
talvella polttopaikalle ja 

aloitettiin niiden pilkkomi-
nen ”särkeminen”. Suorat 
tervasrangat lohkottiin ai-
dasmaisiksi ”valeiksi” ja 
juurikat pilkottiin pieniksi 
kiekoiksi. Hakattaessa loh-
keili naulapäitä, joita tarvit-
tiin tervahaudan ladoksen 
tiivistämiseen.

Tervasten hakkaamisen 
aikana oli huomioitava tar-
vittava tervatynnyrien mää-
rä. Välit ja naulapäät ladot-
tiin pinoon, jonka korkeus 
ja leveys oli 3 kyynärää ja 
pituus 5 kyynärää. Tätä pi-
noa sanottiin tervassylek-
si. Kun pinojen väliin pan-
tiin tikut nimitettiin ladosta 
myös tikkuväliksi. Yleinen 
sääntö oli, että tikkuvälistä 
lähtee tervaa kolme tynny-
riä. Tervaa lähti keskimäätin 
40 prosenttia puumäärän 
tilavuudesta, 4 litraa kuutio-
metristä.

Ajoaikana katsottiin hau-
dan paikaksi sopiva kum-
pare, jonka juureen oli help-
po kaivaa tynnyriä ja rattia 
varten oja ”halssi”. Terva-
haudan pohjaksi kaivettiin 
ympyränmuotoinen karkar-
tiomainen syvennys, jonka 
pohja tiivistettiin suomu-
dalla tai savella ja päälle 
asetettiin kuusen kaarna-
levyt ”koskuet” tai tuohet 
pohjakartion puolivälin asti. 
Keskimäärin pohjakartion 
syvyys oli10 % kartion hal-
kaisijasta.

Ennen latomisen aloit-
tamista vietiin pilkenippu 
tervahaudan silmän pääl-
le, etteivät särökset tukki-
si tervahaudan silmää. Sit-
ten ladottiin tervaskantojen 
kiekat kauniiseen kehään 
pilkenipun ympärille. Sitten 
aloitettiin suorien särösten 
”välien” latominen muka-
na myös kolojen täytteenä 
naulapäät. Haudan poltosta 
vastaava polttaja huoleh-
ti, että haudan rinta kallis-
tuu sopivasti ja hauta py-
syy pyöreänä. Haudan laki 
ladottiin tasalleen. Tapana 
oli, että laen halkaisija on 
puolet pohjan halkaisijasta.

Kun hauta on ladottu 
katetaan se marjanvarsi-
turpeilla ja laella poljetaan 
sammalet ja lisäksi vielä la-
pioidaan multakasa vedon 
ohjailua varten. Alaosa jä-
tetään peittämättä noin 20 
sentin korkeudelta ja sy-
tykkeeksi levitetään lastuja. 
Polton aloittaminen voidaan 
suorittaa sytytyspesäkkeillä 
tai kuljettamalla tuliroihua 
tuulen alapuolelta haudan 
ympäri. Noin 100-150 kuu-
tiometrin hautaa poltetaan 
avoliekillä 45 -60 minuuttia.

Tervahauta

Kun tervahaudan juu-
reen on syntynyt hiillos, 
peitettiin juurta turpeil-
la ja lähdettiin nostamaan 

hiillosta laelle. Puisen pit-
kävartisen lastamaisen 
työvälineen”koukun” kans-
sa kiersi hautamestari ym-
päri hautaaja taputtelemal-
la haudan rintaa tunnusteli, 
miten se alkaa pehmetä. 
Jos koukku kolahti, oli siltä 
kohdalta vetoaukkoa suu-
rennettava. Jo tässä vai-
heessa kävi toteen sanon-
ta ”tervahautaa pitää pai-
mentaa kuin pahasta lasta”. 
Hautamestari, oli harvem-
min käytetty herraskainen 
nimi vastuullisesta työnjoh-
tajasta. Yleisempiä olivat 
Kainuussa nimet polttaja, 
lotnikka, longi ja hamari se-
kä Puolangan ja Pudasjär-
ven raja-alueilla siira.

Jos hiiltyminen on onnis-
tunut hyvin, ja haudan la-
kikin on pehmentynyt, voi-
daan kahden vuorokauden 
päästä suorittaa ensimmäi-
nen tervanlasku. Silloin tu-
lee haudasta puolet tervan 
määrästä, jossa mukana 
on myös puusprii. Jos en-
nen varsinaista tervalaskua 
haudan kynän tappi avattiin 
saattoi kynästä juosta juo-
makelpoista tenttua. Alko-
holin kiehumispiste on 78.4 
astetta, josta johtuu, että se 
poistuu puusta ensiksi. Va-
roittavana esimerkkinä on 
jäänyt muistiin Joeli, joka 
esivettä ryypättyään oli vuo-
rikauden” moata kutjottanu” 
tervasaunassa.

Joskus tuli ongelmia ter-
vanpolttoon. Pahin oli röyh-
täisy. Jos haudan juuri tu-
kittiin liian aikaisin, saattoi-
vat savukaasujen paineesta 
turpeet lentää hatelikkoon 
. Silloin paloi pahimmassa 
tapauksessa koko hauta. 
Jos tuuli puhalsi vuorokau-
sikaupalla samasta suun-
nasta, paloi hauta kaltok-
si. Se koljattiin panemalla 
haudan juuri tuulen puo-
lelta tukkoon ja tekemällä 
vastakkaiselle puolelle rei-
kiä laelle sekä avaamalla 
haudan juuri. Jos haudan 
rintaan tuli ura eli tulikäär-
me oli luikerrellut hautaan, 
pantiin uran kohdalta juu-
ri tukkoon ja reikä tehtiin 
käärmeen pään kohdalle. 
Puissa oleva kosteus nou-
si vetoreikään ja tukahdutti 
käärmeen.

Haudan savun väristä 
voitiin päätellä tervanpol-
ton onnistuminen. Jos sa-
vussa oli tummia kohtia, sil-
loin paloi terva. Jos savu 
oli sinertävää, kekäle pa-
loi liekillä. Hyvin palavan 
tervahaudan savun väri oli 
tasaisen harmaata. Jos li-
säksi kuului haudan sisältä 
rapsetta saattoi lotnikka to-
deta: ”Rahalle se rapsaa”. 
Tervahaudan lämpötila oli 
haudan silmässä 60-90 as-
tetta ja hiilloksessa 430-450 
astetta, jossa lämpötilassa 
pihka eroaa tervaspuista ja 

kypsyy hienoksi tervaksi. 
Sama lämpötila on mitattu 
tervanpoltossa Hallan ter-
va- ja tärpättitehtaalla.

Polton puolivälin jälkeen 
alettiin hautaa pitää hiilirin-
nalla. Silloin poltto nopeutui 
eikä jäänyt kekäleitä. Kun 
hiilirinnalla paloi usein si-
nertävän vihreä liekki, sa-
nottiin, että hies palaa. To-
dellisuudessa tenttu siinä 
paloi. 150 m3 tervahauta 
paloi kuudessa vuorokau-
dessa. Hiiltä tervasten mää-
rästä tuli 10 %.

Ennen tynnyrien täyttä-
mistä tervalla valan tehnyt 
kruunun virkamies kruu-
naaja ”ruunali” kävi leimaa-
massa tynnyrit. Kun tynny-
rit olivat muutaman viikon 
”levähtäneet” alkoi tervojen 
puhdistus. Ensin kaadettiin 
tapin reiän kautta enin osa 
kellertävästä vedestä ja sen 
jälkeen tynnyrit porkattiin. 
Tervavedestä vajautuneet 
tynnyrit täytettiin puhtaalla 
tervalla, ja sen jälkeen tyn-
nyriin työnnettiin puusauva 
”porkka” joka sen verran 
pienempi kuin tapin reikä, 
että vesi pääsi tirisemään 
porkan ja tapin reiän vä-
listä. Tämä uusittiin niin 
monta kertaa viimeinenkin 
vesihera oli poistunut. Lo-
puksi tynnyrit ”kuseteltiin” 
eli nestemäinen puuhappo 
”tervankusi” laskettiin maa-
han uurteeseen poratusta 
reiästä. Pudistuksesta vä-
littämättä tervan tarkastajat 
”räkälit” vähensivät Oulussa 
jokaisesta tynnyristä 3 kan-
nua = 7,2 litraa. Ennen puh-
distusta tervaten laadusta 
riippuen tervassa oli puu-
happoa 10-15 prosenttia.

Terva kuuluu jossain 
muodossa kaikkiin maail-
man kulttuureihin. 

Kalle Juntunen

Tervanpoltto
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Ehtiikö tuttu metsäfirman 
edustaja kahville kanssasi? 
Tai metsänhoitoyhdistyksen 
toimija ja metsäalan yrittäjä 
rupattelemaan toviksi? Toi-
vottavasti ehtii, sillä metsä-
ammattilaiset nauttivat työs-
sään juuri metsänomista-
jan kohtaamisesta. Sen ja 
paljon muuta kertoo tuore 
metsäammattilaisille tehty 
kyselytutkimus.

METO – Metsäalan Asi-
antuntijat ry:n teki alkusyk-
systä 2012 työhyvinvointi-
kyselyn Itä-Suomen metsä-
alan asiantuntijoille. Kyse-
lyyn vastasi yli kolmannes 
kyselyn saaneista eli noin 
600 metsäalan toimijaa. Hy-
vä vastausprosentti antaa 
painoarvoa tuloksille.

Vastanneista valtaosa on 
koulutukseltaan metsätalo-
usinsinöörejä tai omaavat 

metsäalan yliopistotutkin-
non. Vastaajat työskente-
levät mm. esimiehinä, toi-
minnanjohtajina, asiantun-
tijoina, suunnittelijoina, neu-
vojina, puun osto- ja kor-
juutehtävissä tai itsenäisinä 
yrittäjinä.

Metsäalalla  
apu on lähellä

Kysyttäessä saako met-
säalan asiantuntija tarvitta-
essa apua työkavereiltaan, 
vastaajista valtaosa kertoi 
työkaverin auttavan hyvin 
tarvittaessa (77 %).

Mutta metsäammattilaisia 
vaivaa Suomessa tuttu on-
gelma: rakentavaa palau-
tetta annetaan työpaikoilla 
liian vähän. Kehittämiskon-
sultti Jukka Sipponen Työ-
terveyslaitokselta kertoo, 
että positiivinen palaute in-

nostaa työntekoon. Esimie-
hille siis vinkki: hyvä mieli 
on ilmainen tapa lisätä työn 
tuottavuutta.

Kiireisiä  
metsäammattilaisia

Metsäalalla pitelee nykyi-
sin varsin kiirettä ja työtä on 
vastaajien mukaan valitet-
tavasti liikaa. Moni ei selviä 
työstään säännöllisen työ-
ajan puitteissa (38%) ja li-
sää väkeä toivottaisiin pal-
kattavan työpaikoille (41 %).

Yli 60 prosenttia vastan-
neista kertoo tekevänsä 
päivässä ylityötä. Heistä 
valtaosa (40%) työskente-
lee puolesta tunnista tuntiin 
päivässä ilmaiseksi työnan-
tajalle.

Moni metsäammattilainen 
viettää työssään paljon ai-
kaa auton ratissa. Puolet 

vastanneista kertoo ajavan-
sa yli 10.000 kilometriä ja 
viidennes yli 15.000 kilo-
metriä työajoa vuodessa.

Luotettavaa metsäalan 
osaamista

Metsäalan asiantuntijat 
haluavat tehdä työnsä eh-

dottomasti hyvin (99,5 %). 
Ja varmasti tekevätkin, sillä 
vastaajien koulutus vastaa 
työtehtäviä (88 %) ja osaa-
minen työtehtävissä on erit-
täin hyvää (93 %). Lisäksi 
metsäalan toimijoista val-
taosa pitää työtään mielen-
kiintoisena (92,4%).

Yksi kyselyyn vastanneis-
ta metsäammattilaisista tii-
vistää kyselyn tulokset hy-
vin: ”Olen tykännyt metsä-
ammattilaisen työtehtävistä 
tosi paljon, hyvää palautetta 
tulee asiakkailtani, joskus 
myös työnantajalta.”

Hyvä metsänomistaja, 
kannattaa ottaa yhteys luo-
tettavaan metsäammattilai-
seen.

Tiina Eklund
yhteyspäällikkö

METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry

Metsäalalla pitelee kiirettä, mutta

Metsäalan toimijat pitävät työstään

Suomen riistakeskuksen 
vetämän Riistaa reunoilta 
- METSO-yhteistoimintaver-
kostohankkeen tavoitteena 
on kehittää metsien vaihet-
tumisvyöhykkeiden hoitoa 
riistaeläinten elinoloja pa-
remmin huomioivaksi. Met-
sä- ja suoelinympäristöjen 
reuna-alueet eli vaihettu-
misvyöhykkeet ovat metsä-
kanalintujen tärkeimpiä elin-
ympäristöjä ja tärkeitä myös 
monille muille lajeille. 

Riistaa reunoilta -hank-
keella pyritään lisäämään 
erityisesti metsästäjien 
luonnonhoitointoa sekä li-
säämään metsästäjien, 
metsänomistajien ja met-
sätalouden eri organisaati-
oiden omaehtoista kiinnos-
tusta ja osaamista hoitaa 
vaihettumisvyöhykkeitä ny-
kyistä paremmin. 

Vaihettumisvyöhykkeellä 
tarkoitetaan kahden erilai-
sen ekosysteemin reuna- 
eli vaihettumisvyöhykettä, 
jossa on molempien aluei-

den piirteitä. Vaihettumis-
vyöhykkeet ovat pääsään-
töisesti monimuotoisempia 
alueita kuin niihin rajautuvat 
ekosysteemit, koska niiden 
kasvi- ja eläinlajisto raken-
tuu molempien ekosystee-
mien lajeista. Vaihettumis-
vyöhykkeitä ovat esimerkik-
si metsään rajautuvien avo-
soiden laiteet sekä metsiin 
rajautuvat peltojen ja ve-
sistöjen reunavyöhykkeet. 
Eräiden arvioiden mukaan 
alkuperäisistä vaihettumis-
vyöhykkeistä olisi jäljellä 
vain noin 10 prosenttia. 

Vaihettumisvyöhykkeet 
tärkeimpiä metsäkanalintu-
poikueille

Vaihettumisvyöhykkei-
den merkitys on noussut 
vahvasti esille viime aikoi-
na, esimerkiksi metsäkana-
lintujen hoitosuunnitelman 
laadinnassa.  Erityisesti 
kankaiden ja soiden väli-
set vaihettumisvyöhykkeet 
ovat tärkeitä kaikenikäisille 
kanalinnuille, ja erityisesti 

poikueille ne ovat suoras-
taan avainelinympäristöjä.

Toki vaihettumisvyöhyk-
keiden merkityksestä on 
ollut laajaa kokemusperäi-
sempää tietoa jo 1950-lu-
vulta lähtien, mutta vasta 
viimeaikaiset tarkemmat 
tutkimukset ovat parem-
min tukeneet tätä käsitys-
tä. Esimerkiksi norjalaisten 
tekemissä gps-seuranta-
pantatutkimuksissa seurat-
tiin metsopoikueita hyvin in-
tensiivisesti kahden ensim-
mäisen elinviikon aikana, 

ja tällöin poikueet liikkuivat 
ja ruokailivat suurelta osin 
avosoiden ja metsien vai-
hettumisvyöhykkeillä. 

– Vaihettumisvyöhykkeet 
tarjoavat kanalinnuille elin-
tärkeää suojaa ja ravintoa 
samalla alueella. Ravintoa 
runsaan hyönteislajiston 
ja varpukasvien, erityises-
ti mustikan välityksellä se-
kä suojaa runsaan kenttä-
kerroksen, latvuspeiton ja 
puuston tiheys- ja kokovaih-
telun kautta, kertoo metson 
elinympäristöasioista väitel-
lyt tutkija Janne Miettinen 
Metsäntutkimuslaitoksesta.

Miettisen mukaan vai-
hettumisvyöhykkeiden hoi-
dossa voidaan saavuttaa 
suuret hyödyt varsin pienillä 
kustannuksilla. 

– Menetelminä vaihettu-
misvyöhykkeiden hoidossa 
ovat esimerkiksi pidemmät 
kiertoajat, erirakenteinen 
metsänkasvatus, ojitustois-
tuvuuden lasku ja tiheänä 
kasvatus, Miettinen valottaa.

Metsästäjillä keskeinen 
rooli luonnonhoidossa

Metsästäjät omistavat 
huikean määrän metsästys-
maata: 9,6 miljoonaa heh-
taaria eli 28 prosenttia Suo-
men kokonaisalasta. Näin 
suuren maanomistajatahon 
tekemisillä ja tekemättä jät-
tämisellä on suuri vaikutus 
elinympäristöihin.

Metsästävissä maan-
omistajissa piilee merkittä-
vä potentiaali luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaami-
sessa, silla riistan vuoksi 
tehdystä elinympäristöjen 
hoidosta hyötyvät monet la-
jit ja omien harrastusmah-
dollisuuksien parantuminen 
motivoi toimintaan. 

Kohti käytännön- 
läheisiä ohjeita

Riistaa reunoilta -hank-
keessa pilotoidaan vaihet-
tumisvyöhykkeiden luon-
nonhoitoa, luodaan koulu-
tusmateriaalia ja edistetään 
luonnonhoidon kustannus-

tehokkuutta virkistyskäyttö-
mahdollisuuksien kytköksi-
en kautta. 

Suomen riistakeskuksen 
vetämässä Riistaa reunoil-
ta -hankkeessa on mukana 
laaja valtakunnallisella ta-
solla toimiva yhteistyöver-
kosto, johon kuuluvat Met-
sätalouden kehittämiskes-
kus Tapio, Metsähallitus, 
Suomen metsäkeskuksen 
Rannikon, Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjois-Pohjan-
maan alueyksiköt, Länsi-
Suomen metsänomistajaliit-
to, Suomen luonnonsuojelu-
liitto, MetsäGroup-konserni 
sekä joukko hankkeesta in-
nostuneita maanomistajia, 
muun muassa Kokkolan ja 
Oulun kaupungit. Hanketta 
rahoittaa ympäristöministe-
riö Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelma 
Metson kautta.

Erikoissuunnittelija  
Marko Svensberg 

Suomen riistakeskus

Vaihettumisvyöhykkeet tärkeitä metsäkanalinnuille

Hautova teeri.

Kuva: Hannu Huttu

Tutustu osoitteessa 
www.indeksilainat.fi

SÄÄSTÖPANKIN

LAINA
INDEKSI-
PÄÄomASuojATTu

Lönnrotinkatu 14, 87100 Kajaani, puh. 029 041 2710 
www.saastopankkioptia.fi/kajaani

Puh.hinta: lankapuh. 0,0821 € + 0,0147 €/min, matkapuh. 0,0821 € + 0,1642 €/min

Metsätalous -  
laatua ja liikettä

www.metsa.fi
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Syksy on päättymäisil-
lään ja parhaat palat  luon-
non antimista on saatu ja 
luonnossa olemisen nautin-
not metsästyksen merkeis-
sä ovat pian ohi. Toki on 
muutamia onnekkaita jotka 
vielä saavat jatkaa viimeis-
ten hirvenpyyntilupien jah-
taamista. Jänisjahti, nää-
dän pyynti ja muutaman 
ilveksen metsästäminen 
onkin harvempien mahdol-
lisuus.

Metsästyskausi alkaa pe-
rinteisesti vesilintujahdilla. 
Merkillepantavaa on, et-
tei se enää juuri kiinnosta 
ketään. Ei ainakaan salo-
mailla. Lyijyhaulien käyttö-
kielto vesialueilla oli ensim-
mäinen askel joka vähensi 
vesilintujen metsästystä ja 
hanhien, käytännössä met-
sästyskielto, oli toinen rat-
kaiseva asia ettei mielen-
kiintoa vesilintujen metsäs-
tykseen ole.

Metsäkanalintuja  
kohtuullisesti

Metsäkanalintujen met-
sästysajat olivat normaalit 
paitsi riekolla , jonka met-
sästysajan lyhentäminen 
oli perusteltua. Metsoja ja 
teeriä jäi varsin paljon ja tu-
levan kesän sääolosuhteet 
ratkaisevat minkälaiseksi 
kannat kehittyvät. Metsäs-
tysaikojen osalta on annet-
tava tunnustusta siitä, et-
tei niitä  lyhennetty , kun 
ne jo ovat nykyisellään ovat 
varsin lyhyet. Metsästäjien 
harkintaan pitää luottaa sii-
nä, etteivät ne innostu lii-
kaa saalistamaan kantojen 
heiketessä. En ole milloin-
kaan ymmärtänyt sitä, että 
seuroissa laitetaan kiintiöitä 
joita ei kuitenkaan voida val-
voa mitenkään. Sama on ti-
lanne valtion mailla jossa on 
suuri joukko turistimetsästä-
jiä paikallisten lisäksi. Kou-

lutus, neuvonta ja tiedotta-
minen vastuullisuuteen, tur-
vaa lintukannat parhaiten 
nyt ja tulevaisuudessa. 

Hirvikannat  
nykyiselle tasolle

Hirvien hoitosuunnitelma 
on paraikaa lausuntokierrok-
sella. Olisin odottanut, ettei 
siitä tehdä niin laajaa sepus-
tusta kuin nyt näyttää tule-

van. Seitsemisenkymmen-
tä sivua tekstiä, jossa asiaa 
pyöritellään niin monitahoi-
sesti, että harvempi jaksaa 
sitä lukea  kokonaan. Pitäi-
si pystyä tiiviimpään esityk-
seen ja selkeisiin tavoittei-
siin niin, ettei sitä myöskään 
voida tulkita kovin monel-
la tapaa. Hirvikannoissa ei 
ole paluuta takavuosien yli-
suuriin suuria tuhoja aihe-

uttaneisiin kantoihin, vaan 
nyt saavutetusta tasosta on 
pystyttävä pitämään kiinni. 
Kannan kohtuullinen taso 
toki aiheuttaa sen, ettei jo-
ka paikassa hirviä ole tasai-
sesti. Yhteislupamenettelyllä 
voidaan metsästysmahdolli-
suuksia tasata. 

Petopolitiikka liiaksi 
EU:n ohjauksessa

Runsas petokanta Kai-
nuussa hirvittää jo päättä-
jiäkin. Ensimmäiset merkit 
siitä on nähtävillä kun su-
denpyyntilupien määrää ei 
olla rajoittamassa poronhoi-
toalueella. Suden hinta kor-
vattuina porovahinkoina on 
ollut viimeisen vuoden ai-
kana 60-70 000 euroa/susi. 
Susikannoissa on suotuisan 
suojelun taso saavutettu. 
Sen tasainen jakaantumi-
nen tarkoittaisi Kainuuseen 
10-15 sutta nykyisen 50-60 
sijaan. Silti vahinkojen va-

ralle on koko Suomeen po-
ronhoitoalueen ulkopuolel-
le esitetty täysin riittämätön 
10 poikkeuslupaa. Niiden 
käyttämiseen on oltava eri-
tyiset perustelut. Esimerk-
kinä olkoon viime keväältä 
tapaus Sotkamosta. Susi 
kävi kuudentoista eri talon 
pihapiirissä eikä perusteet 
poikkeuslupaan riittäneet. 
Ja monen talon pihalla oli 
alle kouluikäisiä lapsia leik-
kimässä. Olisikohan kehä 
3:n sisällä suhtautuminen 
ollut yhtä välinpitämätön-
tä? Tehkääpä kainuulaiset 
kansanedustajat esitys 30 
suden siirtämisestä eteläi-
seen Suomeen. Mielenkiin-
nolla odotan minkälaisen 
keskustelun se aiheuttaa.

Hyvää alkavaa talvea!

Jarmo Huttunen
MTK-Kainuun maanomistaja-

edustaja alueellisessa  
riistaneuvostossa

Metsästystä ja petopolitiikkaa

Tämä perunamaan tonkija jäi kirjoittajan saaliiksi  Sotka-
mon Juurikkalahdesta syyskuun alussa.

Kesäkuussa 2012 kai-
nuulaisten matkaan läh-
ti joukko metsänomistajia 
Hauholta ja lisätäydennys-
tä otettiin vielä Katajanokan 
satamassa Helsingissä. Ka-
jaanista lento Tallinnaan oli 
houkuttelevan edullinen, 
joten lentokentältä poimit-
tiin koneella tulleet ja koko 
bussilastillinen oli koolla. 
Yhteinen matka suunnattiin 
Tallinnasta runsaat 100km 
lounaaseen. Suomalaisen 
yhtiön Tornatorin puoles-
ta  Matti Kuusisto esitteli 
viljelymetsätalouden haas-
teita Viron rehevillä maa-
pohjilla. Tornator on osta-
nut metsämaata Virosta 
puuntuotantoon ja kehittä-
nyt metsien käsittelyä niin 
että myös ympäristönäkö-
kohdat otetaan toiminnassa 
huomioon. Kuusen istutus-
aloilla joudutaan kuitenkin 
torjumaan heinää ja vesaa 
kahdesti kesällä tai käyttä-
mään kemiallista torjuntaa 
apuna. Muutoin yhdeksän 

tainta kymmenestä meneh-
tyy muun kasvuston varjos-
tukseen. Metsämaan hin-
ta vaihtelee Virossa kuten 
Suomessakin. Keskimääräi-
nen hinta asettunee 2000E/
ha tasolle. Jos on innokas 
taimikoiden hoitaja metsä 
kyllä palkitsee omistajansa 
erinomaisella kasvulla. Suu-
rehkoja metsäpalstoja on 
nykyisin rajoitetusti tarjolla 
ja maan hinta on nousussa.

Latviassa vierailimme 
metsäpuiden ja koristekas-
vien taimia tuottavalla St-
rencin taimitarhalla. Aivan 
yllättävän moderni ja hyvin 
hoidettu yksikkö. Ei siis ih-

me että taimitarhan jotaja 
Janis Zvejnieks esitteli toi-
mintaa tyytyväisenä. Taimia 
tuotetaan 20 milj. tainta 
vuodessa, joka on paljon 
pohjoismaisellakin mitta-
puulla. Tekniikkaa ja tuo-
tantotapoja oli opskeltu niin 
Suomessa kui Ruotsissakin 
ja omaksuttu parhaat pääl-
tä. Hyviä taimia tuottavat!

Pertti Saarinen oli ostanut 
metsätiloja Virosta ja esitte-
li meille miten joulukuusia 
onnistutaan viljelemään vi-
rolaismetsissä. Kuusi vaatii 
huolellisen hoidon ja oksi-
en leikkaamista miehenmit-
taisena 3-4 vuoden ajan. 

Kaunis kartiomainen joulu-
kuusi maksaakin sitten 50 
euroa Helsingin kauppato-
rilla! Työtä kuusen kasvatus 
vaatii paljon ja saimmekin 
tutustua aivan uusiin latva-
kärkkää kuivattaviin pistiäis-
toukkiin ja niiden torjuntaan 
maastossa Janne Saarisen 
työnäytöksenä. Metsätilojen 
kauppatoiminnan Pertti ker-
toi Virossa toimivan jos kau-
pat tekee notaarin toimis-
tolla, eikä kapakan pöydän 
ääressä. Metsäsuunnitelma 
on Virossa pakollinen, mut-
ta sen puitteissa saa sitten 
metsäänsä käsitellä.

Otepäässä pääsimme 
tutustumaan UPM:n vane-
ritehtaaseen. Tehtaalla oli 
käynnissä uuden sorvitu-
kin mittaus ja laadutuslinja. 
Raaka-aineen tehdas saa 
lähialueen metsistä. Linja-
autosta katsellen vanerikoi-
vua kyllä metsissä riittää. 
Vanerin kilpailutilanne Eu-
roopan markkinoilla on kui-
tenkin jatkuvasti kiristyvää 

ja uusia tuotteita ja uusia 
vanerin käyttökohteita kehi-
tetään kilvan. Säilyykö Ote-
pään yksikkö tulevinakin 
vanerin jalostajina ratkeaa 
kovassa kilpailuasemassa. 
Nyt oli tehtaan esittelijällä 
hymy herkässä ja tehtaalla 
tekemisen meininki.

Otepää on talviurheilu-
keskus jossa tavallinenkin 
matkailija kokee viihtyvän-
sä. Maisemat ovat kauniita 
kumpuilevia metsiä ja jär-
viä. Ulkoilua varten löytyvät 
niin lenkkipolut kuin hiihto-
ladutkin. Palvelu oli ystä-
vällistä ja mutkatonta eikä 
aterioissa ollut moittimista. 
Sanonta ” Teretulemast” 
istui varsin hyvin Otepään 
tunnelmaan.

Virossa tuskin voi käydä 
törmäämättä jossakin vai-
heessa maan lähihistorian 
tapahtumiin. Poikkesim-
me Neuvostoliiton jakson 
bunkkerissa, jonka tarkoitus 
oli toimia ydinsodan sattu-
essa komentobunkkerina, 

sekä tutustuimme pieneen 
metsäveljien korsuun. Sii-
nä vainoa pakoilivat viron 
puolustajat, jotka odottivat 
amerikkalaista ”Valkoista 
laivaa” pelastamaan viron 
itsenäisyys. Tutustuminen 
kumpaankin kohteeseen Vi-
ron eteläosassa kannattaa 
varmasti, jos historian dra-
maattiset tapahtumat lähi-
alueellamme kiinnostavat.

Matkalla Tallinnaan söim-
me lounasta tuulimyllyssä 
ja ostelimme savustettuja 
villisikatuotteita Ataveressä. 
Muut ostokset kukin hoiti 
sitten satamassa ja laival-
la. Toivottavasti kaikki jäi-
vät mielestään voitolle ja 
palasivat tyytyväisin mielin 
kotiin.

Lämmin kiitos taas kerran 
Tapanille, retken liikkeelle-
panijalle ja kaikille tukijou-
koille avusta ja hauskanpi-
dosta. ”Helistellään” sanoi-
vat viroraiset (tarkoittaa että 
soitellaan).

Leo Erlund

Veljeskansan metsiin tutustumassa Virossa

Tulossa marraskuussa

Metsäsi tiedot aina saatavilla

Tulossa marraskuussa
Tulossa marraskuussa

Metsäsi tiedot aina saatavilla

Tulossa marraskuussa

Metsäsi tiedot aina saatavilla

SINÄ PÄÄTÄT 
MILLAISEN METSÄN HALUAT
Nyt on puukaupan aika – etenkin tukkileimikoille on kysyntää. 

Puukaupan yhteydessä on hyvä varmistaa laadukas metsän 
uudistamisketju UPM:n ammattilaisten avulla. Huolehdi taimikkosi 
elinvoimasta ja käytä hyväksi myös lannoitusmahdollisuudet. 
Kerro meille, mitä metsältäsi toivot. Autamme Sinua huolehtimaan 
metsäsi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltasi:

www.metsämaailma.fi 
TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.

HANNU MANNERMAA, p. 0204 16 0512, Hyrynsalmi, 
Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi
AIMO KARIOJA, p. 0204 16 0554, Kajaani, Sotkamo
JARI V NYKÄNEN, p. 0204 16 0563, Sotkamo, Kuhmo

UPM METSÄ
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Perinteinen koululaisten 
metsäviikko järjestettiin tä-
nä syksynä Puolangalla. 
Tapahtumalle varattu syys-
kuun keskimmäinen viikko 
tarjosi oivat puitteet maas-
tossa olemiselle. Vuosittain 
eri paikkakunnilla järjestet-
tävät teemaviikot rakentu-
vat opettajien ja metsäalan 
toimijoiden yhteistyönä. Vii-
me vuonna Kuhmon koulu-
laiset saivat pureutua met-
säisiin asioihin. Puolangal-
la vietettiin edellisen kerran 
koulujen metsäviikkoa noin 
kymmenen vuotta sitten. 
Syksyinen viikko onnistui 
hyvin, joskin märkä metsä 
ja kumikenkäpakko saivat 
kritiikkiä. Kokonaisuutena 
tapahtumaa kuitenkin pi-
dettiin onnistuneena, olihan 
viikko-ohjelma tavanomai-
sesta poikkeava vieraineen 
ja erilaisine oppitunteineen. 
Kaikki oppilaat, esikoululai-
sista yhdeksäsluokkalaisiin, 
pääsivät osallistumaan vii-
kon antiin.

Vaikka tapahtuma vaa-
ti erityisjärjestelyjä, olivat 
ponnistelut sen arvoisia. 
Lähtökohtana oli tarjota tie-
toa, kokemuksia ja elämyk-
siä koululaisille ja koulun 
henkilökunnalle, mutta viik-
ko antoi vähintäänkin yhtä 
paljon metsäammattilaisil-
le. Koululaiset saivat oppia 
metsästä; metsäalan toimi-
jat saivat raapaisun lasten 
ja nuorten ajatuksista. Myös 
toimijoiden ja opettajien in-
nostuneisuus oli tarttuvaa 
ja yhteishenkeä nostavaa.

Panostukset olivat suh-
teessa organisaatioiden ko-
koon. Isot metsäalan toimi-
jat olivat järjestäneet huo-

mattavat puitteet ja mahdol-
lisuudet koululaisille. Viik-
ko alkoi varsin metsäisissä 
merkeissä hakkuutyömaal-
la ja päättyi yläkoululaisten 
tehdasvierailuun Oulussa. 
Puolangan metsäviikko 
avasi metsämaailmaa ansi-
oituneesti, sisältyihän viik-
koon käsillä tekemistä aina 
pönttösorvauksesta metsä-
simulaattorilla työskentelyyn 
unohtamatta metsäisiä ruo-
kia.  Vaikka ruuasta eivät 
kaikki pitäneetkään, oli ma-
kuelämykset koettu pääosin 
myönteisinä asioina. 

Metsäalaa ei pidetä kilpailu-
kykyisenä vaihtoehtona  
kestosuosikkiammateille

Tietämättömyys ja van-
hentuneet mielikuvat istu-
vat tiukasti mielissä, sekä 
nuorten että aikuisten. On 
toki totta, ettei jokainen eh-
kä jaksa sivistää itseään 
asioilla, joilla ei ole koske-
tuspintaa omaan elämään. 
Metsäala on varsin laaja 
ja monisäikeinen ala, mis-
sä on mahdollista työllis-
tyä hyvin erilaisiin tehtäviin. 
Kaikki eivät suinkaan ole 
’eräjormia’, joiksi nuoret jos-
kus metsäihmisiä kutsuvat. 
Suomen Metsäkeskuksen 
koulutusasiantuntija Kaisa 
Laitinen oli varannut maa-
nantain kertoakseen nuo-
rille metsäalan ammateis-
ta. ”Tavoitteena oli saada 
oppilaat ymmärtämään, et-
tä metsäala ja metsän tar-
joamat työmahdollisuudet 
ovat laajat. Metsäalaan liit-
tyvää työtä voi olla esim. 
skeittilautojen valmistus tai 
metsään liittyvä viestintä tai 
tiedotus”, tiivisti Laitinen. 

Metsä on kuulunut kiinteäs-
ti myös kainuulaiseen elä-
mäntapaan. Vaikka metsä-
kulttuurin tulee uudistua ja 
päivittyä, on tärkeää opet-
taa lapsille ja nuorille, kuin-
ka tähän päivään on tultu. 
Vanhojen metsätyövälinei-
den näyttely tarjosi tähän 
erityisen mahdollisuuden.

Metsien monimuotoisuus 
ihmetyttää ja kannattelee 
luonnon toimintakykyä

Metsähallituksen luonto-
palveluiden ohjelmaosuus 
kiinnitti huomiota metsien 

luonnon monimuotoisuu-
teen ja sen löytämiseen. 
Saarijärven aarnialueen 
ikivanhojen männiköiden, 
kirkkaiden lampien ja syys-
väristen soiden lomassa 
polveilevilla poluilla tutkittiin 
tiistain retkellä niin puus-
ton, sienten kuin marjojen 
monimuotoisuutta. Viides- 
ja kuudesluokkalaiset tunte-
vat marjat hyvin ja kesän vii-
me mustikat maistuivat niin, 
että joka retkeläisen suu oli 
sinisenä. 

Yläasteen torstainen Pal-
jakka-päivä avasi metsien 

tutkimisen menetelmiä ja 
vanhojen kuusikoiden eri-
tyisiä luonnonarvoja. Mo-
lempiin päiviin sisältyi myös 
metsissä tehtävän työn ko-
kemista. Tiistaina istutettiin 
puita ja perjantaina käytiin 
hakkuupaikalla katsomassa 
puun korjuuta.

Viides- ja kuudesluokka-
laiset palasivat metsien pa-
riin vielä perjantaina, jolloin 
draaman keinoin tutustuttiin 
metsien eläimiin, niiden ta-
poihin liikkua ja selviytyä.

Metsäasioita on hyvä pi-
tää esillä myös muulloin 

kuin teemaviikoilla. Koulul-
ta saadun palautteen pe-
rusteella sitä toivotaan. Me 
allekirjoittaneet uskomme, 
että toimijat suhtautuvat 
myönteisesti koulujen vie-
railukutsuihin. Kun tärkeil-
le asioille antaa kasvot, on 
myös nuorilla helpompaa 
hakeutua alalle.

Riita Nykänen
Metsähallitus/Luontopalvelut

Hannele Karhu
Kainuun Metsätoimistot / 

Metsäpalvelu Karhu Oy

Kumikenkäpakko 
kiukutti mutta 

Saarijärven 
retkeilypäivä sai 

kiitosta Puolangalla

Metsäviikolla päästiin istuttamaan metsää. Keskiviikkona oli yläkoululaisten vuoro kokeilla pottiputkea.  Kuva Tiina 
Moilanen/Puolankajärven koulu

Saarijärven aarnialueen poluilla tutkittiin puuston, sienten ja marjojen monimuotoisuut-
ta. Kuva Ahti Juntunen/Metsähallitus

Luotettavaa puukauppaa jo vuodesta 1922 

            MARKKINOIDEN  PARAS  KATKONTA 

        takaa parhaan mahdollisen puukauppatulon                               

IISALMEN SAHAT OY 
www.ipowood.fi 
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