
Tiekunnan ko-
kous kannat-
taa kutsua 
ajoissa koolle.
 
Suomussalmi

Jälleen on kevät ja keli-
rikko. Auton kone käy 
kuumana, kun se mönkii 
mudassa yksityistietä pit-
kin. Puhelinkin kävisi yhtä 
kuumana, mutta kun ei oi-
kein tiedä mihin sitä soit-
taisi. 

   Tämä tilanne on Ylä-
Kainuussa yleistymässä, 
sillä laaja tieverkko vaatii 
rahaa pysyäkseen kun-
nossa, mutta maksuhaluk-
kuutta on vähän ja avus-
tusrahat ovat niukat. Myös 
tieosakkaat asuvat laajem-
milla alueilla, joten yhteis-
työ vaikeutuu.

Kun kyseessä on järjes-
täytynyt yksityistie, tien 
hallinnoitsijana on tie-
kunta - olipa kyseessä va-
kituisesti asuttu tie, mökki-
tie tai pelkkä metsätie. On 
olemassa myös järjestäyty-
mättömiä yksityisteitä, 
jotka ovat kyseisten maan-
omistajien hallinnoimia. 
Esimerkiksi pelkästään 
valtionmailla kulkevia teitä 
hallinnoi Metsähallitus. 

Ennen kuin kulkuneuvo 

alkaa uida tiessä hermos-
tuttavan syvällä, kannattaa 
kutsua tiekunnan kokous 
pikaisesti koolle!

Ylä-Kainuussa vakitui-
sesti asutuilla valtionapu-
kelpoisilla yksityisteillä (3 
talon sääntö) kunnan rooli 
näkyy vielä vuosittaisina 
kunnossapitoavustuksina, 
mutta nämä tukirahat ovat 
vuosien saatossa vähenty-
neet. 

Kun lanaus ja sorastus 
eivät enää riitä, tien korja-
ukseen on onneksi saavilla 
vielä peruskorjaustukea. 
Metsätielle, jonka varrella 
saa sijaita jopa muutama 
mökki tai yksi talo, voi ha-
kea Metsäkeskuksen 

myöntämää Kemera-avus-
tusta. 

Vakituisesti asutulle val-
tionapukelpoiselle tielle on 
puolestaan saatavilla ELY-
keskuksen valtionavus-
tusta. 

Kun kyseessä on tie, joka 
ei yllä avustuksien piiriin, 
mitä sitten voi tehdä? 

Silloin pitää toimia kuin 
Horsmaniemen tiekunnan 
osakkaat Suomussalmella. 
Heidän tiellä ei ollut tar-
vittavaa kolmea asuttua 
taloa eikä tarpeeksi metsä-
pinta-alaa, joten tie jäi il-
man peruskorjausavustuk-
sia. 

Niinpä tieosakkaat ko-

koontuivat miettimään mi-
ten he jatkossakin pääsisi-
vät maitokauppaan ja 
pystyisivät nauttimaan 
loma-asunnoistaan myös 
kelirikkoaikana. 

Tiekunta päätti korjata 
tien omarahoituksena. 
Osakkaat tiedostivat, että 
tie kuuluu kiinteistön ku-
luihin ja tien kunto vaikut-
taa myös kiinteistönar-
voon. 

Tiekunnan toimitsija-
mies alkoi vetää hanketta, 
laati korjausbudjetin ja sai 
tien korjauksen valmistu-
maan jo samalla kesälle. 
Ensimmäisestä tiekunnan 
kokouksesta lähtien oli 
selvää, että naapurin 

kanssa pysytään sovussa ja 
kustannusjako sovitaan 
niin, etteivät kenenkään 
tieosakkaan kustannukset 
nousisi liian korkeiksi. 

– Loimme yksityisten 
kiinteistönomistajien kes-
ken korjauskustannusten 
tasajakomallin, koska 
meille kaikille tie on tärkeä 
ja välttämätön kulkuväylä. 
Metsäfirmakin oli hank-
keessa mukana, ja heidän 
toimintaperiaatteisiin kuu-
luu osallistua kustannuk-
siin tieyksikköjaon mukai-
sesti. Nyt tie on kuin uusi 
ja kestää säännöllisesti 
kunnossapidettynä kym-
meniä vuosia. Tieosakkaat 
ovat lopputulokseen tyyty-

väisiä ja korjausbudjettikin 
pysyi tarkalleen suunnitel-
lussa, kommentoi tiekun-
nan toimitsijamies Veijo 
Holappa. 

Itse toimin Ylä-Kainuussa 
yksityistieneuvojana vajaat 
3 vuotta, jonka aikana 
osallistuin lukuisiin tie-
kunnan kokouksiin. 

Yleinen käsitys on, että 
jos jostain naapurustossa 
riidellään, niin ne ovat tie-
asiat. Onneksi huomasin, 
ettei tämä pääosin pidä 
paikkaansa. 

Toki monelle on suuri 
kynnys lähteä rahallisesti 
mukaan tienhoitoon, 
mutta suurimpana erimie-
lisyyksien aiheuttajana pi-
dän kuitenkin tietämättö-
myyttä. 

Jos tien päässä sijaitse-
vaa kiinteistöä tai muuta 
kohdetta osataan arvostaa, 
arvostetaan myös sinne 
olevaa kulkuyhteyttä. Tal-
koohenkeä ja tällaisia 
Horsmaniemen kaltaisia 
esimerkillisiä tiekuntia 
kun löytyy, yksityistiet 
saadaan hoidettua hie-
nosti. Mutta toki yhteis-
kunnan tukea tarvitaan 
jatkossakin!

Paula Kemppainen
metsäpalveluesimies

Suomen metsäkeskus

Yksityisteiden hoito lähtee tiekunnista

Horsmaniemen tiekunnan osakkaat ovat tyytyväisiä kunnostuksen tuloksiin. Tiekunta korjasi tien omarahoituksella.
Vasemmalla tie ennen kunnostusta, oikealla kunnostuksen jälkeen.

Metsähallituksen Suomus-
salmen Metsätiimissä 
avautui työpaikka kahdelle 
nuorelle metsätalousinsi-
nöörille pian valmistumi-
sen jälkeen. 

Mari Pyykkönen toimii 
aluesuunnittelijana Äm-
mänsaaren lähialueilla, 
Sami Raappana Hossan 
alueella.

Mari aloitti työt harjoit-
telujaksojen aikana tutuksi 
tulleessa talossa pari vuotta 
sitten, Sami on talossa va-
kinaisesti ensimmäistä 
vuottaan.

Molemmat kertovat viih-
tyneensä työmaalla.

– Meidät on otettu hyvin 
sisälle taloon, he sanovat. 
– Työtehtävien kanssa ei 
jää yksin, sillä tiimiltä voi 
aina hakea tukea.

Suomussalmen metsätii-
missä töitä tekee 8 suun-
nittelijaa, ja yhteistyö on 
tiivistä myös tiimiesimie-
hen ja suunnittelevien met-

sureiden kanssa.
Aluesuunnittelijoiden 

työpäivistä suuri osa kuluu 
maastossa. 

– Varsinkin kesällä maas-
topäiviä tulee paljon, ehkä 
3 - 4 päivää viikossa, Mari 
Pyykkönen sanoo.

Työn mielekkyyttä lisää 
se, että toimisto- ja maasto-
päivien rytmityksen jokai-
nen aluesuunnittelija laatii 
itse.

Aluesuunnittelijoiden 
toimenkuvaan kuuluu 
kaikkien metsänhoidon 
töiden suunnittelu.

Mari Pyykkönen arvioi, 
että hänen suunnittelemi-
aan leimikoita ei ole vielä 
juuri hakattu, sillä suun-
nitelmat etenevät organi-
saatiossa vaihe vaiheelta 
eteenpäin, suunnittelijan 
koneelta korjuuesimie-
hille.

Metsänhoitotöiden ja 
hakkuiden suunnittelu 
perustuu Metsähallituk-

sen paikkatietojärjestel-
mään ja luonnonvara-
suunnitelmien 
hakkuutavoitteisiin. 

Metsistä saatavat ilma-
kuvat ja paikkatietojärjes-
telmät tarjoavat suunnit-
telulle hyvän pohjan, 

mutta aluesuunnittelijat 
tutustuvat maastossa 
kaikkiin kohteisiin ennen 
kuin suunnitelmat lyö-
dään lukkoon.

Aluesuunnittelijoiden 
työtä ohjaavat Metsähalli-
tuksen metsänhoito-oh-

jeet ja ympäristöopas. 
Esimerkiksi matkailu- ja 
retkeilymetsien käsitte-
lylle on oma ohjeistuk-
sensa.

– Maisemilla on erityistä 
merkitystä myös taajama-
alueella, Mari Pyykkönen 

sanoo. 
Osallistaminen on osa 

aluesuunnittelijoiden 
työtä.

– Ilmoitamme alueen 
asukkaille, jos hakkuut 
ovat tulossa lähelle. 

Aluesuunnittelijoihin 
kannattaa ottaa yhteyttä 
silloin, jos Metsähallituk-
sen hakkuutyömaan polt-
topuut kiinnostavat.

Metsäalan tiivis side 
luontoon oli tekijä, joka 
houkutteli molemmat 
metsätalousinsinöörit 
alalle. Mari kertoo liikku-
neensa metsissä paljon 
pienestä pitäen, ja harras-
tuksiin kuuluu metsästys 
ja marjastus. Luonnossa 
viihtyvä Sami kertoo etsi-
neensä vaihtoehtoja, jotka 
voisivat houkutella.

Metsätalousinsinöörien 
työtilanteen Pyykkönen ja 
Raappana arvioivat ole-
van nyt paremman kuin 
vuosiin.

Metsähallitus tarjosi töitä nuorille ammattilaisille

Sami Raappana ja Mari Pyykkönen viihtyvät työssä, joka vie usein maastoon.

Metsä
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HERKKUKIRSIKKA
Kirsi Moilanen, puh. 045 355 1070
Kauppakatu 2-6, SUOMUSSALMI

Kaikki mitä tarvitset!

Metsä

Metsänhoitoyhdistyksissä 
ylintä päätösvaltaa käyttää 

metsänomistajien posti-
vaaleilla valitsema metsä-
valtuusto. Valtuuston vaali 
pidetään syyskuussa 2012 
ja siinä valitaan uusi met-
sävaltuusto jokaiseen Suo-
men metsänhoitoyhdistyk-
seen kaudelle 2013 -2016. 

Valtuuston jäsenen kes-
keisimpänä tehtävänä on 
olla tiedon viejänä alueensa 
metsänomistajille ja toi-
saalta viestin tuojana met-
sänhoitoyhdistyksen halli-
tukselle ja toimihen-
kilöille. 

Valtuusto päättää vuosit-
tain syyskokouksessa mm. 
toiminnan suuntaamisesta, 
metsänhoitomaksun mää-
rästä, toimitusmaksujen 
perusteista sekä valitsee 
yhdistyksen hallituksen 
joka toinen vuosi. 

Kevätkokous vahvistaa 
tilinpäätöksen, hyväksyy 
toimintakertomuksen ja 
päättää tilivelvollisten vas-
tuuvapaudesta.

Metsänhoitoyhdistys 
Ylä-Kainuun valtuustoon 
valitaan 25 varsinaista ja 
10 varaedustajaa. 

Vaalissa äänioikeutettuja 
ja vaalikelpoisia ovat 
kaikki 1.1.2012 yhdistyk-
sen alueella metsää omista-
vat jäsenmetsänomistajat, 
jotka ovat em. ajankohtaan 
mennessä täyttäneet 18 
vuotta. Lähes kaikki met-
sänomistajat eli yli 98 pro-
senttia metsänomistajista 
ovat yhdistyksemme jäse-
niä.

Metsävaalien ehdokas-
asettelu on meneillään. 
Vähimmillään kaksi yhdis-
tyksen alueen äänioikeu-
tettua metsänomistajaa voi 
esittää ehdokkaita valtuus-
ton vaaliin. 
  Esitettäviä henkilöitä voi 
olla enintään yhtä monta 
kuin esittäjiäkin. Ehdok-
kailta pitää tietenkin saada 
kirjallinen suostumus vaa-

liin. 
Ehdokkaita tarvitaan 

kaikista ikäryhmistä, am-
mattiryhmistä ja eri puolilta 
yhdistyksen toiminta-
aluetta. Erityisesti naisten 
saaminen toimintaan mu-
kaan on tärkeää. Ehdok-
kaiden asettamisaika päät-
tyy 10. päivänä elokuuta, 
johon mennessä esitykset 
ehdokkaista on tehtävä 
kirjallisesti valmiilla lo-
makkeella. Täytetyt lomak-
keet voi palauttaa mhy:n 
toimistoon josta lomak-
keita on myös saatavilla. 

Tervetuloa mukaan met-
sälliseen päätöksentekoon 
itse tai ehdota tuttua met-
säasioista ja metsänhoi-
toyhdistystoiminnan kehit-
tämisestä kiinnostunutta 
metsänomistajaa ehdok-
kaaksi.

Kari Paavilainen
Mhy Ylä-Kainuun 
toiminnanjohtaja

Metsänhoitoyhdistysten valtuusto-
vaalit lähestyvät- tule ehdokkaaksi! 

POLTTOÖLJYN VÄLITYSKAUPPA

SUOMUSSALMEN KTK OY

P. (08) 710 100, 0400 387 371
www.suomussalmenktk.fi

Toimitamme hiekkaa, soraa, mursketta, seos- ja ruokamultaa.
Lisäksi kattava valikoima seulalajikkeita.

Maansiirtokuljetukset,
myös kokonaisurakat
Maanrakennuskoneet
Muuttokuljetukset

Nosturiautot
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Vaihtolava-
kuljetukset
Puutavara-
kuljetukset
Maa-ainesten
seulonnat

�

�

�

Uusia ajatuksia metsästä.
Stora Enso Metsä
Kaisa Kemppainen, p. 040 552 9089, 
Hyrynsalmi, Suomussalmi
Simo Kinnunen, p. 040 028 7301, 
Suomussalmi
Vesa Isola, p. 040 019 0273,  
Puolanka
www.storaensometsa.fi

Metsätalouden suunnittelua 
ja toteutusta sinun 
tavoitteesi mukaan 
• Laadimme metsäsuunnitelmat ja tila-arviot
• Avustamme suometsänhoidossa niin 

puukaupassa kuin metsänhoidossa 
• Suunnittelemme ja toteutamme metsätie- ja 

ojitushankkeet
• Tiekunnille tarjoamme hallintopalveluja tieyksi-

köinneistä kokous- ja kirjanpitopalveluihin

Lisätietoja Kainuun alueen tiimiesimiehiltä

Veikko Heikkinen Puolanka, Suomussalmi, 
Hyrynsalmi, puh. 040 192 0511
Kari Fonselius Sotkamo ja Kuhmo, 
puh. 044 710 4361
Paavo Haataja Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, 
Vaala, puh. 044 710 4204
sähköposti: etunimi.sukunimi@metsakeskus. 

Valtion maiden metsätie-
verkosto on rakennettu 
metsätalouskäyttöön. Ylä-
Kainuun alueella Metsä-
hallituksella on noin 1 200 
omaa tietä joiden yhteispi-
tuus on yli 3 300 kilomet-
riä. Teiden korjaamiseen ja 
hoitamiseen on viimeisen 
viiden vuoden aikana pa-
nostettu paljon. Investoin-
neilla parannetaan tiestön 
tasoa ja turvataan metsäte-
ollisuuden luotettava, ta-
sainen ja ympärivuotinen 
puun saanti. 

Metsähallituksen laaja 
tieverkosto palvelee myös 
valtion maiden muuta 
käyttöä. Metsästäjät, kalas-
tajat, marjastajat, sienestä-
jät ja muut luonnossa liik-
kujat ovat monilla 
metsäteillä paljon ylei-
sempi vastaantulija kuin 
tukkirekka. Kaikki ovat 

yhtä tervetulleita tien käyt-
täjiä, sillä yksi Metsähalli-
tuksen lakisääteisistä teh-
tävistä on edistää valtion 
metsien virkistyskäyttöä.

Tiet on rakennettu kesä-
aikaiseen käyttöön sovel-
tuviksi. Normaalien kesä-
kelien aikaan tiet kestävät 
raskaan liikenteen hyvin. 
Vain harvoin, yleensä pit-
kien sadekausien aikaan, 
joudutaan raskasta liiken-
nettä rajoittamaan. Metsä-
hallitus on sitoutunut sii-
hen, että asiakkaat saavat 
puutavaran hyvälaatuisena 
ja sovittuun aikaa. Poikke-
ustilanteissa puun kulje-
tuksia joudutaan joskus 
jatkamaan, vaikka tielle 
aiheutuu pahojakin vauri-
oita.

Kevät on metsäteille 
kaikkein kriittisintä aikaa. 
Metsätiet eivät kestä lii-

kennöintiä silloin kun tie-
runko on märkä. Heikoim-
millaan tiet ovat juuri 
lumen sulamisen jälkeen. 
Tiehen, joka kestää hyvin 
kesällä ajaa rekalla 60 ton-
nia painavalla puukuor-
malla, voi alle tonnin pai-
noinen henkilöauto upota 
akseleitaan myöten. Pa-
hasti raiteille ajetun tien 
korjaaminen voi maksaa 
tuhansia euroja kilomet-
riltä.

Metsähallitus kieltää 
liikkumisen metsäautoteil-
lään pahimman kelirikon 
ajaksi. Kiellosta tiedote-
taan paikallislehdissä. 
Osalle teistä asetetaan 
myös kelirikkopuomeja, 
mutta ihan kaikkialla se ei 
ole mahdollista.

Kun kulkija huomaa tien 
olevan suljetun tai liikku-
misesta aiheutuvan pai-

naumia, on parasta kääntyä 
takaisin. Tien käyttäjä on 
vastuussa aiheuttamastaan 
vahingosta. Tahallaan tai 
huolimattomuuttaan pa-
hoin rikotusta tiestä voi 
tulla rikkojalle tuhansien 
eurojen lasku.

Liikennerajoitus päättyy 
kelirikon loputtua. Metsä-
hallituksen työntekijät 
poistavat kelirikkopuo-
meja työtehtävissä alueella 
liikkuessaan. Pahin kevät-
kelirikko menee yleensä 
ohi muutamassa viikossa. 
Vahvan lumipeitteen ja 
leudon talven ansiosta rou-
taa on vähän ja teiden odo-
tetaan kuivuvan varsin no-
peasti.

Ilmari Tauriainen
Tienrakennusesimies

Metsähallitus
Metsätalous Kainuu

Kelirikko hiljentää metsäautotiet

Kelirikkoaikaan pahasti raiteille ajetun tien runko joudutaan muotoilemaan uudestaan ja ajamaan lisää mursketta tien 
pintaan.
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Kun haluat kasvattaa rahaa muuallakin kuin metsässä, 
kysy neuvoa sijoitusasiantuntijoiltamme.

Ei kaikkea kannata sijoittaa päin mäntyä.

Suomussalmi: Keskuskatu 16, puh. 0200 2580
Puolanka: Virastokatu 8, puh. 0200 2580
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Yhdessä hyvä tulee.

Metsä on luontoa, ja luonto on arvaamaton. 
Onneksi metsävakuutuksemme ovat helposti 
räätälöitäviä ja vankan asiantuntemuksemme 
ansiosta alansa parhaita. Lisätietoja saat 
konttoristamme tai osoitteesta op.fi /metsa

Metsän edessä joutuu 
joskus nöyrtymään.
Siksi se kannattaa vakuuttaa.

Metsä

Loppuvuoden ja alkutal-
ven aikana nihkeänä käy-
nyt puukauppa on nyt sel-
keästi piristynyt. Kysyntä 
on vahvaa kaikilla puuta-
varalajeilla ja hintakin on 
noussut kysynnän myötä. 
Metsänhoitoyhdistykset 
ovat tehneet puunmyynti-
suunnitelmia metsänomis-
tajille reilusti viime vuotta 
enemmän ja henki metsän-
omistajilla on puukaupalle 
myönteinen.

Kainuun yksityismetsistä 
tehtiin tammi-huhtikuussa 
puukauppaa noin 150 000 
kuutiometrin verran. 
Määrä on viidenneksen 
edellisvuotta suurempi. 
Koko Pohjois-Suomessa 
määrä on melkein kolman-
neksen edellisten vuosien 
keskiarvoa suurempi. 

Myrskypuiden kauppa 
on vauhdittanut Etelä-Suo-
men puukauppaa ja koko 
maan kauppamäärä lähes 
kaksinkertaistui neljän 
edellisen vuoden keskiar-
voon nähden. 

Kesäkorjuun kestävillä 
leimikoilla erinomainen 

kysyntä
Metsänhoitoyhdistysten 

valtakirjakauppojen hinnat 
ovat Kainuussa kauttaal-
taan hieman nousseet vii-
meviikkoina. Kesäkorjuu-
seen tulevissa leimikoissa 
hintataso on useita euroja 
talvella korjattuja leimi-
koita parempi. 

Hyvä kysyntä ja kohon-
nut hintataso antavat hyvät 
eväät kevään ja kesän puu-
kaupalle. Uudistushak-
kuissa havutukkipuun 
keskimääräinen kuutio-
hinta on asettunut hieman 
yli 55 euron kuutiolle ja 
kuitupuusta maksetaan 
uudistushakkuissa kuuti-
olta kahdenkympin kahta-
puolen.

Metsänhoitoyhdistykset 
vauhdittava Kainuussa 
puukauppaa maksutto-
malla leimauksella ja tie-
dotuskampanjalla sekä ar-
povat tavarapalkintoja 
niiden metsänomistajien 
kesken, jotka teettävät yh-
distyksillä puunmyynti-
suunnitelman ennen kesä-
kuun loppua.  

Turvallinen ja tuottava 
puukauppa lähtee liik-
keelle yhdessä metsänhoi-
toyhdistyksen kanssa teh-
tävästä puunmyynti- 
suunnitelmasta. Tämä pal-
velu on metsänomistajille 
maksuton ja pitää kaikki 
puukaupan vaihtoehdot ja 
kilpailun avoimena. Vain 
tällä tavalla toteutuu talou-
dellisesti onnistunut puu-
kauppa.

Puukaupan valmisteluun 
kannattaa ryhtyä hyvissä 
ajoin, että valmis leimikko 
voidaan myydä ilman vii-
vytyksiä haluttuna aikana. 
Puukaupan kysyntä vaih-
telu on lisääntynyt ja on 
hyvä olla myyntikohde val-
miiksi mietittynä.

Hyvä markkinatilanne 
kannattaa hyödyntää koko 
vuoden ajan - myös ke-
väällä ja kesällä. Pitkällä 
tähtäimellä parhaan tulok-
sen metsänomistaja saa 
puunmyynneilleen kilpai-
luttamalla, ei hintahuip-
puja kyttäämällä.

Metsäteollisuuden vien-

timaiden talouksien epä-
varmuudesta huolimatta 
tutkimuslaitosten ennus-
teet tämänvuotisesta puu-
kaupan määrästä on viime-
vuotta suurempi. 

Kainuun puunjalostuksen 
kannattavuusongelmista 
selkeänä viestinä julkistet-
tiinkin UPM:n Kajaanin sa-
han myyntipäätös.   

Ensi vuonna sahatavaran 
toimitukset lisääntyvät ja 
kannattavuutta nostaa 
myös vientihinnan nousu.

PTT:n ennusteen mu-
kaan puukaupat piristyvät 
tänä vuonna viime vuoden 
erittäin jähmeään tilantee-
seen verrattuna.  Ostomää-
rien arvioidaan nousevan 
kuluvana vuonna jopa 20 
prosenttia edelliseen vuo-
teen verrattuna. Näillä nä-
kymillä metsänomistajat 
voivat suhtautua luottavai-
sesti puun kysynnän säily-
miseen.

Heikki Rahko
aluejohtaja

Metsänomistajien Liitto 
Pohjois-Suomi

Puukauppa käy  
aikaisempia vuosia vilkkaammin

L&T Biowatti hoitaa met-
siä ja ostaa energiapuuta 
pysty- ja hankintakau-
poilla. 

Tähän työhön olemme 
varanneet kohteisiin sovel-
tuvan kaluston - Ylä-Kai-
nuun alueella Koneura-
kointi Mikko Kovalainen 
ja Heikki Juntunen kuljet-
tajineen hoitavat nuorten 
metsien kunnostukset. 
Alan johtavana toimijana 
takaamme selkeän hinnoit-
telun ja mittaukset, luotet-
tavat aikataulut sekä am-

mattitaitoisen korjuun ja 
siistin lopputuloksen. 

Suomussalmen ja Puo-
langan lämpölaitokset ovat 
merkittäviä asiakkai-
tamme. Kesän tienvarressa 
tai terminaalissa kuivunut 
puu haketetaan ja polte-
taan lämmönlähteeksi 
omissa kuntakeskuksis-
samme. 

Metsänomistaja, ota yh-
teyttä, laitamme metsäsi 
kasvukuntoon. 

Jari Juntunen
L & T Biowatti Oy

Onkohan metsäpalstasi 
hoidon tarpeessa ?

Stora Enson ostot Kai-
nuussa ovat alkuvuoden 
osalta toteutuneet hyvin. 
Ostomäärät ovat tavoittei-
den mukaisia ja jonkin 
verran viimevuotista kor-
keampia. 
  Hyvä niin, sillä tehtai-
demme puunkäytöt Ou-
lussa, Kemissä ja Uimahar-
jussa ovat olleet aiemmin 
ennakoitua suurempia. 

Ostamme jatkossakin 
Kainuusta aktiivisesti kaik-
kea puuta kaikilla kauppa-
muodoilla. Tällä hetkellä 
halutuimmat kohteet ovat 
kesäkorjuukelpoiset pääte-
hakkuu- ja harvennuskoh-
teet. Lyhyeksi jääneen tal-
ven vuoksi talvileimikoita 

siirtyi kesän yli normaalia 
enemmän.   

Stora Enson Tähtiasia-
kasohjelma sopii kaikille 
puunmyyjille ja aktiiviset 
puunmyyjät hyötyvät pal-
veluistamme eniten. Met-
säpalvelujen myynti on osa 
palvelupakettiamme jokai-
sessa puukauppaneuvotte-
lussa. 

Puukaupparahat voi jät-
tää kasvamaan korkoa 
Tähtitilille, jonka korko on 
kesäkuun 2012 loppuun 
mennessä tehdyissä uusissa 
sopimuksissa 5 prosenttia. 

Simo Kinnunen
Hankintaesimies, osto

Stora Enso Metsä

Stora Enson ostot Kainuussa 
ovat toteutuneet hyvin

Talvikorjuun huippupäivät 
alkavat olla takanapäin. 
Kesäleimikot ovat ohjel-
massa talven hiipuessa. 
Perinteisesti ympärivuoden 
korjattavat leimikot ovat 
kysyttyjä, niin nytkin. 
  Tukilla, ja eritoten kuitu-
puulla on kysyntää. Sama-
ten hankintapuuta 
kannattaa tarjota "kovien" 
teiden varsilta. 

Metsäenergialla on myös 
nostetta. Uudet korjuume-
netelmämme joukkokäsit-
tely ja yhdistelmäkorjuu 

mahdollistavat energia - ja 
ainespuun korjuun rinnan, 
samoissa kohteissa. Kan-
nattaa pyytää tarjous myös 
puhtaista energiaranka-
kohteista.

Metsä Group tarjoaa kat-
tavasti metsänhoitopalve-
luita ja - materiaaleja koko 
maassa. Kilpailu on met-
sänomistajan etu. 

Puukaupoista kertyviä 
jäsenbonuksia voi käyttää 
metsänhoitotöiden jaa tai-
mien maksuun. Hoidamme 
myös kemera-byrokratian 

metsänomistajan puolesta.
Metsä Groupin emoyhtiö 

Metsäliitto Osuuskunta 
tarjoaa jäsenilleen uuden-
laisen sijoitustuotteen, 
jossa sitoutuva jäsen saa 
lisätuottoa jopa 15 pro-
senttia. Kannattaa pyytää 
lisätietoja pääomabonuk-
sesta paikalliselta metsä- 
asiantuntijaltamme.

Markku Juuso
Metsäasiantuntija

jäsenpalvelut
Metsä Group

Euroalueen taloustilanne 
ei, massiivisista tukipake-
teista huolimatta, osoita 
juuri piristymisen merkkejä. 
Päinvastoin, heikko kehitys 
levittää epävarmuutta myös 
koko maailmantalouteen. 
Epävarmuus vaikuttaa suo-
raan investointeihin ja ra-
kentamiseen. 

Suomessa rakentamisen 
arvioidaan laskevan viime 
vuodesta, joka ei sekään 
ollut kovin hyvä. Raken-
nuslupia myönnettiin viime 
vuoden loka-marraskuussa 
lähes 20 prosenttia vähem-
män kuin vuotta aiemmin. 
Kovin pudotus näyttää ole-
van kerrostalojen osalla. 
Korjausrakentaminen sen 
sijaan jatkuu edelleen suh-
teellisen vilkkaana. 

Sahateollisuuden kan-
nattavuus heikkeni suh-
teellisen hyvän alkuvuoden 
jälkeen voimakkaasti viime 

vuoden loppuun mennessä 
Suomessa ja Ruotsissa. 
Heikentyvä markkinati-
lanne ja laskevat sahatava-
ran hinnat painoivat saha-
teollisuuden tulokset 
nollan pintaan ja allekin. 

Sahateollisuuden tuo-
tanto nousi viime vuonna 
yli 10,1 milj. kuutiometriin, 
mikä ylittää vuoden 2010 
tuotannon 7 prosentilla. 
Tuotannon lisäys toteutui 
lähinnä kuusen kautta. Ku-
luvan vuoden tammikuun 
tuotannot jäivät, tuotanto-
jen rajoituksista johtuen, 
n. 5 prosenttia alle viime 
vuoden tammikuun.

Tuotantojen rajoitusten 
myötä ostajien varastotaso 
on laskenut ja siitä on seu-
rannut hienoista nousua 
sahatavaran hintoihin. 
Nähtäväksi jää miten hin-
nat kehittyvät loppuvuotta 
kohden, koska varsinai-

sessa kysynnässä ei ole 
juurikaan odotettavissa 
kasvua. Suomalaisen saha-
teollisuuden korkea kus-
tannusrakenne syö kilpai-
lukykyä muihin 
tuottajamaihin verrattuna. 
Polttoaineiden hinnannou-
sut pitkien kuljetusmatko-
jen maassa jäävät myyjän 
kustannukseksi, niitä ei ole 
mahdollista lisätä myynti-
hintoihin. Erikoisesti Poh-
jois-Suomessa kuljetustuen 
leikkausten vaikutukset 
ovat kriittiset. Ruotsissa 
vastaava tuki on lähes 
kymmenkertainen Suo-
meen verrattuna.

Pölkky Oy:n tuotanto 
viime vuonna oli noin 430 
000 m3 sahatavaraa ja eri-
asteisia jalosteita, saha-
puun käyttö oli yli 920 000 
m3, viennin osuus on 70 
prosenttia. Raaka-aineen 
rakenne on muuttunut voi-

makkaasti viimeisen kym-
menen vuoden aikana. 
Viime vuonna jo yli puolet 
sahatuista sahapuukappa-
leista oli pikkutukkeja. 
Konsernin investoinnit 
viime vuosina ovat suun-
tautuneet erityisesti jatko-
jalostuksen kehittämiseen 
ja tuotannon tehostami-
seen. Viimeisin, nyt käyn-
nistymässä oleva liima-
palkkitehdas, on yhtiön 
suurin yksittäinen inves-
tointi kautta aikojen. Sen 
arvo on lähes 9 miljoonaa 
euroa. Alkaneelle vuodelle 
laadittu tuotantobudjetti 
on vähintäänkin viime 
vuoden tasoa sillä edelly-
tyksellä, että raaka-ainetta 
löytyy.

Puukauppaterveisin

Hannu Virranniemi
Pölkky Metsä Oy

Epävarmuus jatkuu

Ympäri vuoden korjattavat  
leimikot ovat kysyttyjä

Puukauppa on sydäntalven jälkeen vilkastunut. Kysyntää 
on nyt kaikille puutavaralajeille.
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Kun haluat tehdä hyvän puukaupan

Suomussalmi, Puolanka
Jari Juntunen p. 040 515 9779

www.polkky.fi
Kun huolehdit metsästäsi ja myyt puuta metsäsuunni-
telman mukaisesti, turvaat puustosi kasvun sekä tasaisen
tulovirran itsellesi tulevaisuudessakin.
Metsäliitto Suomen johtavana puunostajana tarjoaa
tueksesi puukaupan tekoon tarvitsemasi palvelut.
Olemme kiinnostuneita ostamaan kaikkia puutavaralajeja. 
Puukaupoissa Sinua palvelevat:

METSÄLIITTO-KONSERNI ON NYT METSÄ GROUP.
TUTUSTU MEIHIN OSOITTEESSA WWW.METSAGROUP.FI

Puolanka, Esa Kanniainen  p. 0500 188 245
Hyrynsalmi, Pekka Heikura p. 0500 295 124
Suomussalmi, et Juha Kyllönen p. 0500 295 125
Suomussalmi, po Jouni Juntunen p. 050 308 8563

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  

Metsänomistajat, 
ostamme tukkivaltaisia leimikoita 

www.kuhmo.eu

Metsänuudistamisen mää-
räajat lyhenevät viidestä 
vuodesta kolmeen vuoteen. 
Vuonna 2011 ja sen jälkeen 
hakatut uudistusalat tulee 
uudistaa kolmen vuoden 
kuluessa. 
  Tämä on kohtalaisen jän-
tevä jakso, jos kerää polt-
topuita yhtenä vuotena, 
muokkaa seuraavana ja is-
tuttaa kolmantena eli vii-
meisenä lainmukaisen 
vuotena. Asiaa ei passaa 
päästää unohduksiin mis-
sään vaiheessa.

Tänä vuonna metsäkes-
kus on selvittänyt uudista-
mistöiden tilaa sellaisilta 
alueilta, joissa metsänkäyt-
töilmoitus on tehty 
vuonna 2007, koska nyt 
tarkastellaan hankkeita, 
joilla on vielä viiden vuo-
den toteutusaika. 

Suomussalmella lähetet-
tiin metsänomistajille 50 
kirjettä kuvioista, joista ei 
ollut tullut metsäkeskuk-
selle taimikon perustamis-
ilmoitusta. Selvittelyvai-
heessa kävi ilmi, että monet 
suuretkin organisaatiot oli-
vat unohtaneet perustamis-

ilmoituksen tekemisen, 
vaikka se on lakisääteinen 
tehtävä uudistamistöiden 
jälkeen.

Metsälakia ollaan parai-
kaa uudistamassa ja en-
nakkotietojen mukaan sii-
hen on tulossa suuria 
radikaalejakin muutoksia. 
Uudistamisvelvoitteen säi-
lyttämisestä työryhmä tun-
tuu kuitenkin olevan yksi-
mielinen, vaikka monissa 
muissa asioissa näkemyk-
set poikkeavat paljonkin. 
Hakatun metsän tilalle on 
hankittava uusi metsä.

Pentti Kanniainen
Suomen metsäkeskus

Metsänuudistamisen
toteutusaika lyhenee

Alikasvoskuuset ovat saaneet hakkuun jälkeen viisi vuotta 
aikaa parantaa kasvuaan, mutta turhaan. "Mitäpä se hyve-
jää", näyttävät tuumivan. Myöskään uusia pieniä taimia ei 
ole tullut. Tarpeelliset uudistamistyöt ovat jätepuuston rai-
vaus, maanpinnan rikkominen ja metsänviljely.

Oikeat toimen-
piteet oikeaan 
aikaan tuotta-
vat tulosta.
Ylä-Kainuu

Metsäyhtymä Kuvajan 
metsätilalla on menossa 
harvennushakkuut ja oja-
linjojen aukaisu. Metsä-
keskuksen metsäpalvelu-
esimies Ari Keräsen 
suunnittelema hanke alkoi 
2009, jolloin tehtiin kun-
nostusojitussuunnitelma, 
joka sisälsi myös piennar-
tien rakentamisen talviai-
kaisten kulkuyhteyksien 
järjestämiseksi. 

Kesällä 2010 valmistu-
nut piennartie on nyt käy-
tössä toista talvea hakkuu-
töitä tehdessä ja 
puutavaran kaukokulje-
tuksessa. Kesällä 2011 
kaivettiin puolet kunnos-
tettavaksi suunnitelluista 
ojista ja loput kaivetaan 
kesällä 2012.

Metsänomistaja Esa Ku-
vaja kertoi, että metsän-
hoito on pitkäjänteistä 
puuhaa: 

– Metsäomaisuuden 
hoito on tärkeää, koska 
näin metsiä voidaan sään-
nöllisesti hyödyntää tuot-
tavasti. 

Kuvaja kertoi, että hä-
nen isänsä on menneinä 
vuosikymmeninä tehnyt 
oikeita toimenpiteitä oike-
aan aikaan. Taimikonhoi-
dot, harvennushakkuut, 
kunnostusojitukset on 
tehty ajallaan, joten nyt 
Esa Kuvaja voi nauttia 
näiden toimenpiteiden tu-
loksista ja jatkaa samaa 
ketjua seuraavalle suku-
polvelle. 

Kuvaja korostaa, että 
piennartien suunnittelu ja 
toteutus on tärkeää tehdä 
hankeen alussa, jolloin 
muiden hoitotoimenpitei-
den tekeminen on mah-

dollista ympäri vuoden. 
Kuvaja on aktiivinen 
maanomistaja, joka on itse 
tehnyt ennakkoraivaukset 
hankealueella ja hoitanut 
puunmyynnin metsäyhti-
ölle. 

Monella metsänomista-
jalla ei ole mahdollisuutta 
itse huolehtia metsäomai-
suudestaan. Silloin on 
hyvä syy ottaa yhteyttä 

Metsäkeskukseen ja sopia 
kokonaispalvelusta, jossa 
tilan metsäomaisuutta 
hoidetaan oikeaan aikaan, 
ammattitaidolla. 

Metsäpalvelulla on Ylä-
Kainuun alueella moni-
puolista asiantuntemusta 
metsäsuunnitteluun, tila-
arvioihin, tienrakentami-
seen, tiekuntapalveluihin, 
suometsienhoitoon, puu-

kaupan avustamiseen ja 
luonnonhoitoon.

Tule käymään toimis-
tolla tai ota yhteyttä soitta-
malla ja sähköpostilla.

Veikko Heikkinen
Tiimiesimies

Ylä-Kainuun tiimi
Suomen metsäkeskus 

Metsäpalvelut

Kokonaispalvelua 
metsäomaisuuden hoitoon

Metsäpalvelujen Ylä-Kainuun tiimin porukkaa maastossa metsänomistaja Esa Kuvajan ja 
urakoitsija Veikko Seppäsen kanssa.

Metsäpalvelut -yksikkö

Päätuotteet metsäomaisuuden hoitoon:

    metsäsuunnittelu ja metsän arvon määrittäminen
    suometsien hoito
    yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen
    tiekuntapalvelut
    luonnonhoidon palvelut

Kuusi toimialuetta, joiden sisällä toimii lähialuetiimejä,
n. 270 työntekijää.
Toimii asiakasrahoitteisesti eikä saa Julkisten
palvelujen tapaan rahoitusta valtion budjetista.

Julkiset palvelut -yksikkö

Yksikössä on viisi palvelua:

    metsävarapalvelu
    metsäalan edistämispalvelu
    rahoitus- ja tarkastuspalvelu
    asiakkuuspalvelu
    hallintopalvelu

13 alueyksikköä, n. 850 työntekijää

Palvelut rahoitetaan valtion budjetista.

www.metsakeskus.fimetsäpalvelut

Ennakkotietojen 
mukaan metsälakiin 
on tulossa suuria 
radikaalejakin 
muutoksia.
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