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Mänty kaatuu moton kou-
rassa hallitusti jäkäläkan-
kaalle. Martti Karppisen lei-
mikossa Vaalan Neittävällä, 
lähellä Rokuaa, on pelkkää 
laatupuuta.

”Täällä kasvaa hyvää 
mäntyä. Runko on latva-
osaa lukuun ottamatta ok-
satonta”, kehaisee alue-esi-
mies Harri Tegelberg Kuh-
mo Oy:ltä.

Nelihehtaarisen leimikon 
puusta peräti 95 prosent-
tia kelpaa sahan tarpeisiin. 
Vain viisi prosenttia matkaa 
sellutehtaalle.

Kuhmo Oy on selkeyttä-
nyt leimikoiden hinnoittelua.

”Runkohinnoittelussa ei 
ole erikseen hintaa tukil-
le ja kuitupuulle, vaan yksi 
kuutiohinta puulajille. Met-
sänomistajan ei siis tarvit-
se vahtia katkontaa”, Ou-
lujärven alueen hankinta-
aluetta hoitava Tegelberg 
kuvaa.

Kuhmo Oy tarvitsee puu-
ta noin 70 rekkaa joka päi-
vä. Karppisen leimikosta 

lähtee noin 10 rekallista laa-
tutavaraa. Pääosa sahata-

varasta tulee männystä ja 
noin viidennes kuusesta.

Kotimaan kysyntä kattaa 
Kuhmo Oy:n sahatavara-

tuotannosta 60 prosenttia, 
kertoo metsäpäällikkö Ju-
hani Pääkkönen.

Kainuulaisen tukin matka 
voi viedä myös kauemmas, 
meren taakse.

”Loput viedään Euroop-
paan, Pohjois-Afrikkaan ja 
Japaniin”, Pääkkönen luet-
telee.

Olavi Malinen parkkee-
raa rekkansa tukkipinon 
viereen. Kuhmolainen Kul-
jetusliike O. Malinen Ky on 
ajanut Kuhmon sahalle use-
ammankin kuorman.

”Käytämme mielellämme 
pitkäaikaisia kumppaneita, 
joiden työnlaatuun ja aika-
tauluihin voi luottaa”, Kuh-
mo Oy:n metsäpäällikkö Ju-
hani Pääkkönen kertoo.

Olavi Malisella on yrityk-
sessään kahdeksan puuta-
vara-autoa ja kuljettajia kak-
sikymmentä.

Neittävältä matkaa Kuh-
mon Sahalle on noin 170 
kilometriä suuntaansa. Kai-
nuun lisäksi Kuhmo Oy os-
taa puuta myös Pohjois-

Karjalasta.
Leimikolla motolla ja met-

sätraktorilla ahertavat Esko 
Koistinen ja Heikki Siuruai-
nen ovat myös kuhmolai-
sen Puukuljetus R. Kilponen 
Oy:n palveluksessa. Tuttu ja 
luotettava yritys varmistaa, 
että saha saa laadukasta 
raaka-ainetta.

Vaalan Suutarinkyläl-
lä asuva Martti Karppinen 
teki ensimmäistä kertaa 
puukauppaa Kuhmo Oy:n 
kanssa.

”Saattaapa tuota vaik-
ka toisenkin kerran heidän 
kanssaan asioida”, tyyty-
väinen Karppinen tuumasi.

Metsäomaisuuden lisäk-
si Karppinen on sijoittanut 
myös lopputuotteisiin eli 
hänellä vuokrattavana ko-
meista hirsistä rakennettu, 
yli 20 henkeä majoittava 
kiinteistö kristallinkirkkaan 
lammen rannalla.

”Sitä pitää metsänomis-
tajankin tätä taloutta yrittää 
pyörittää”, Martti Karppinen 
tietää.

Laatutukki	saa	Kuhmo	Oy:lla	
laatukohtelun

Olavi Malinen on ajanut Kuhmo Oy:n sa-
halle puukuorman jos toisenkin. Malisella 
on tallissaan kahdeksan puutavara-autoa.

Moto viipyy Neittävän leimikolla pari päivää. Motoa ohjaa Esko Koistinen.

Metsänomistaja Martti Karppinen tarkas-
telee mäntyjä yhdessä alue-esimies Harri 
Tegelbergin (vasemmalla) kanssa.
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Juuri näinä viikkoina ol-
laan viimeistelemässä uusia 
metsälakeja. Talven aika-
na sekä uusi metsälaki että 
metsätuholaki olivat lausun-
tokierroksella. Uudistettava-
na oleva metsänhoitoyhdis-
tyslaki on juuri näinä viik-
koina lausuntokierroksella. 
Lisäksi eduskunta käsitte-
lee uutta puutavaranmitta-
uslakia. Metsälaki ja metsä-
tuholaki on tarkoitus viedä 
eduskunnan käsittelyyn vie-
lä kevätistuntokauden aika-
na ja metsänhoitoyhdistys-
laki syksyn aikana. Edus-
kunnalla on siis varsinainen 
metsäsavotta käynnissä.

Metsälakiuudistus

Metsälakiuudistuksen yh-
distävä tekijä on se, että 
muutoksissa pyritään vä-
hentämään säätelyä siltä 
osin kun sitä ei enää näh-
dä tarpeellisena, tai että se 
jopa haittaa alan kehitys-
tä ja kannattavuutta.. Yhä 
vahvemmin uskotaan esi-
merkiksi metsänomistajien 
omaan kykyyn harjoittaa 
vastuullista ja kannattavaa 
metsätaloutta. Luonnolli-
sesti alan ammattilaisten 
opastamina. Valtion ei ole 
tarpeen ohjata metsien kä-
sittelyä tai metsänomistaji-
en yhdistystoimintaa yksi-
tyiskohtaisesti, vaan luoda 
reunaehdot ja puitteet kan-
nattavalle ja monipuoliselle 
toiminnalle.

Metsälain lausuntokierros 
osoitti sen, että muutoksen 
päälinjauksia kannatetaan 
alalaa vahvasti. Samalla 
saimme hyviä, tarkentavia 
ehdotuksia lakitekstin pa-
rantamiseksi. Metsänomis-
tajien kasvava päätösvalta 
ja yksityiskohtaisen ohjauk-
sen vähentäminen nähdään 
laajasti tarpeellisina uudis-
tuksina. Uskomme, että uu-
distettu metsälaki parantaa 
alan kannattavuutta, antaa 
lisää vaihtoehtoja metsien 
käsittelyyn ja aktivoi met-
sänomistajia oman omai-
suutensa hyvään hoitoon.

Metsälain osalta eniten 
on keskusteluttanut ns. 
10§ kohteiden laajuus ja 
käsittely. Itseäni on häm-
mästyttänyt se, että eräät 
ns. tutkijat ovat esittäneet 
julkisuudessa kannanotto-
ja, joiden loogisuus on vä-
hintäänkin epämääräinen. 
Uudessa metsälaissa py-
ritään siihen, että laki on 
aikaisempaa selkeämpi. 

Niinpä myös 10§ kohteiden 
määrittelyä ja mahdollista 
käsittelyä on tarkennettu. 
Näiden arvokkaiden luon-
tokohteiden käsittelyä siis 
tarkennetaan aikaisempaan 
verrattuna. Samaan aikaan 
mediassa eräät tutkijat ovat 
varoittaneet siitä, että laki-
esitys ”sallii erittäin voimak-
kaat hakkuut” näissä koh-
teissa. Nämä väitteet eivät 
perustu millään tavalla la-
kiehdotukseen, vaan ovat 
olleet perusteettomia. Yllät-
tävän hyvin ne ovat saaneet 
julkisuudessa tilaa!

Metsänhoitoyhdistyslaki

Metsänhoitoyhdistyslain 
uudistaminen on edennyt 
ministeriön johdolla nope-
asti ja hyvässä yhteistyös-
sä. Jopa yllättävän hyväs-
sä, ottaen huomioon asi-
oiden vaikeusasteen. Asi-
aa valmistellut työryhmä 
luovutti helmikuussa 2013 
yksimielisen loppuraportin 
maa- ja metsätalousminis-
teriölle, jonka linjauksien 
mukaisesti lakimuutoksen 
jatkovalmistelua viedään 
eteenpäin. Olemme valmis-
telun yhteydessä kuulleet 
laajasti eri sidosryhmiä ja 
saaneet myös heiltä arvok-
kaita näkemyksiä sekä hy-
viä kehitysehdotuksia.

Metsänhoitoyhdistyslain 
muutoksen tarkoituksena 
on edistää metsätalous-
elinkeinon kilpailukykyä ja 
kannattavuutta sekä lisätä 
metsänomistajan valinnan-
vapautta omassa yhdis-
tystoiminnassaan ja edun-
valvonnassaan. On hyvä 
huomata, että metsäalan ja 
koko sektorin tilanne on ol-

lut haastava jo muutamia 
vuosia, ja uudistukset ovat 
välttämättömiä. Lisäksi on 
tärkeä muistaa, että val-
tiovallan tehtävä on luoda 
hyviä toimintaedellytyksiä 
metsätaloudelle ja alan pal-
velumarkkinoille sekä yritys-
toiminnalle. 

Metsänhoitoyhdistyslain 
uudistuksen keskeinen ta-
voite onkin lisätä kilpailu-
neutraliteettia metsäpal-
velumarkkinoilla ja luoda 
samanlaiset pelisäännöt 
kaikille toimijoille. Metsän-
hoitoyhdistyksille itselleen 
tämä tarkoittaa sekä etu-
ja että haittoja. Muutos on 
kuitenkin selvästi enemmän 
positiivisella puolella ja an-
taa hyvät mahdollisuudet 
metsänhoitoyhdistyksien 
palveluvalikoiman laajen-
tamiseen metsänomistaja-
jäsenien omien päätösten 
mukaisesti - ei  enää lain 
ohjaamana. Vaikka kysees-
sä on merkittävä muutos, 
saamamme palautteen mu-
kaan koko metsäsektori on 
muutoksen takana. 

Metsälainsäädäntöön ol-
laan siis tekemässä merkit-
täviä muutoksia metsäalan 
kehittämiseksi. Tavoitteena 
on luoda uutta kasvua met-
säalalle ja mahdollisuuksia 
puunkäytön lisääntymisel-
le. Metsämme antavat lois-
tavat mahdollisuudet bio-
talouteen perustuvalle hy-
vinvoinnin kasvulle. Nyt on 
aika hakea uutta kasvua 
metsistämme!

Juha Ojala
ylijohtaja

maa- ja metsätalous-
ministeriö,

 luonnonvaraosasto

Metsälakien 
viimeistely käynnissä

Suomalainen metsäpolitiikka on muutosten kourissa. Metsää koskevaa lainsäädäntöä ol-
laan muuttamassa enemmän kuin kymmeniin vuosiin. Eduskunta tulee käymään keskustelun 
metsäpoliittisesta selonteosta, jossa tulisi linjata selkeästi elinkeinon kehitys.

Eduskunta saa käsiteltäväkseen vielä tämän suven aikana uuden metsälain, metsätuho-
lain sekä metsäyhdistyslain.

Metsänomistajien päätösvaltaa on tarkoitus lisätä ja yksityiskohtaista ohjausta vähentää. 
Tavoitteena on alan kannattavuuden  paraneminen ja metsänomistajien aktivointi. 

Metsänhoitoyhdistyslain uudistus tuo uusia haasteita metsäpalvelumarkkinoille. Kaikille 
toimijoille on tulossa samanlaiset pelisäännöt. Se antaa metsänhoitoyhdistyksille paremmat 
toimintaedellytykset. Lain muutokset antavat hyvät mahdollisuudet metsäalan kehittämiseksi.

Lakiehdotuksessa esitetään poistettavaksi metsänhoitoyhdistyksille suoritettava metsän-
hoitomaksu. Yhdistyksen liiketoimintaa koskevat rajoitukset poistuvat ja jäsenyys tulee ole-
maan täysin vapaa- ehtoista. 

Vaikka metsäteollisuus on ollut ja on edelleen suuren rakennemuutoksen myllerrykses-
sä, niin puu ja sen jalostaminen on  edelleen Suomen kansantaloudelle todella merkittävä.

Metsien omistus

Metsän omistajakunta on vuosien saatossa monipuolistunut ja suurimmaksi omistajaryh-
mäksi ovat nousseet eläkeläiset. Omistajakunnan muutos on muuttanut myös mielipiteitä 
metsistä ja niiden merkityksestä. 

Paineita tulee myös EU:n suunnasta. Euroopassa on satoja kansalaisjärjestöjä, jotka ha-
luavat vaikuttaa metsiemme käyttöön.  

Kainuun metsät kasvavat

Kainuun metsät kasvavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Talousmetsät kasvavat yli 7 
milj. m3 vuodessa. Hakkuut ovat vaihdelleet viime vuosina  3 milj. m3 tienoilla. Kestävä hak-
kuusuunnite mahdollistaisi alueellisen metsäohjelman mukaan reilun miljoonan kuution lisäyk-
seen. Hakatuista ainespuista jalostetaan Kainuussa noin kolmasosa. Metsien kasvu mahdol-
listaisi huomattavat hakkuiden lisäykset, ja sen myötä uuden  rahan virtauksen Kainuuseen.

Viime vuonnakin jäi tulouttamatta useita kymmeniä miljoonia kantoraha- ja palkkatuloja.
Maakunnan päätösten tekijöiden ja yritysten tulisikin panostaa osaamisen ja uusiutuvan 

energian käyttöön. Osaamis- ja tutkimuskeskus voitaisiin sijoittaa tyhjenemässä olevaan yli-
opiston kampukseen.

Ulkomaan kauppa

Vientimäärät kasvavat Suomesta tänä vuonna arviolta 3 – 5  prosenttia ja kasvu tulee Eu-
roopan ulkopuolisilta markkinoilta etenkin Aasiasta.

Suomen sahatavaraviennistä yli puolet menee Euroopan ulkopuolelle. Talousnäkymät 
pysyvät vahvoina Pohjois-Afrikassa  ja Lähi-idässä, mutta alueilla on aina poliittisten häiri-
öiden riski.

Ruotsin kruunun eurokurssi on  vahvistunut alkuvuoden aikana, ja Ruotsi on menettänyt  
halvemman raaka-aineen etua.

Kuiduttava teollisuus kärsii paperin heikosta kysynnästä. Tällä vuosikymmenellä Euroo-
pan kulutuksesta on haihtunut yli kymmenen prosenttia. Näillä näkymin paperikapasiteettia 
suljetaan Euroopassa lisää sekä tänä että ensi vuonnakin.

Vuotuisella liikevaihdolla ja ansaituilla vientituloilla mitaten painopaperit ovat yhä Suomen 
metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotteita. Viime vuonna aikakausi- ja hienopapereiden yhteen-
laskettu viennin arvo ylitti neljä miljardia euroa. Markkinoiden supistuessa on alan kapasiteet-
tia leikattu ja se alkaa näkyä jo puukaupoissakin. 

Puukaupat

Suomen metsäteollisuuden hankkimasta kotimaisesta raakapuusta yli puolet on mas-
sa- ja paperiteollisuudessa käytettävää kuitupuuta. Tulovirta metsänomistajille ei ole tukki-
kauppoihin verrattuna kovin suuri, mutta kuitenkin merkittävä. Erityisen tärkeää kuitupuun 
markkinoiden toimivuus on metsien hoidon kannalta. Tulevaisuuden näkymä on sellainen, 
että ilman uusia innovaatioita teollisuuden puun käyttö tulee Suomessa supistumaan ja vä-
hennys koskee erityisesti kuitupuuta. Suomen viennistä metsäteollisuuden osuus on pari-
kymmentä prosenttia.

Kainuussa teollisuuden tuottamasta bruttoarvosta reilu neljännes tulee metsäteollisuudesta.
Alkanut vuosi on ollut Kainuussa hyvä. Jos vauhti jatkuu samanlaisena, niin on toiveita yk-

sityismetsien  korjuumäärän nousevan lähes 1, 5 milj. m3 . 
Olisi toivottavaa, että Kainuun metsänomistajat turvaisivat metsäteollisuuden raaka-aineen 

saannin huonoinakin aikoina. Koko metsäalalle on ensiarvoisen tärkeää, että oman alueen 
jalostus säilyy.

Kainuun metsissähän riittää raaka-ainetta suunnitteilla olevalle biojalostamollekin.

Metsäpolitiikka

Valtion suhtautuminen metsätalouteen on muuttunut. Aiemmin metsähallitus osti suojelualu-
eiden vastineeksi uutta maata, mutta nyt viisari on heilahtanut toiseen suuntaan. Metsähallitus 
on muuttunut metsien ostajasta myyjäksi. Metsätalouden kehityksessä on kääntynyt uusi lehti.

Metsiemme moninaiskäyttö tarjoaa paljon mahdollisuuksia.  Metsäpalveluyrittäjyyttä tulisi 
edistää  ja tuontienergiaa korvata entistä enemmän kotimaisilla polttoaineilla. Samalla pa-
rannettaisiin kauppatasettamme. 

Parhaillaan on työn alla valtakunnallinen hirvikantojen hoitosuunnitelma. Tarkkoja lukuja 
siihen ei todennäköisesti tule. Tärkeitä tavoitteita ovat hirvimäärän tarkempi arvioiminen ja 
lupakäytännön joustavuus. Näin  vältettäisiin turhaa vastakkain asettelua. 

Reipasta ja määrätietoista  toimintaa Kainuun metsiin.

Meto-Kainuu ry
Tapani Pääkkönen

puheenjohtaja   

Metsäsektorilla tapahtuu

Toimitus: Tapani Pääkkönen, Tuomo Mikkonen,
Hannele Karhu, Erkki Moilanen

Taitto: Kainuun Sanomat,  Leila Huusko
Painosmäärä:    22.000  kpl

Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani 2013
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Viimeinen vuosi on ollut 
Kainuussa metsätalouden 
näkökulmasta hyvä. Puun-
jalostuksessa on saatu mer-
kittäviä uutisia, kun Pölkky 
Oy osti Kajaanin sahan ja 
ST1 ilmoitti suunnittelevan-
sa etanolitehdasta Kajaa-
niin. Kontiomäen puutava-
raterminaalin laajentaminen 
on parhaillaan menossa (4 
milj. €). 

Talven korjuukelit olivat 
suosiolliset ja puukauppa-
kin on ollut huomattavas-
ti virkeämpää edelliseen 
vuoteen verrattuna. Yksi-
tyismetsien laserkeilattua 
tai ajantasaistettua metsä-
suunnitelmatietoa on tä-
män vuoden lopulla tarjolla 
Metsäkeskuksen Metsään.
fi -asiointipalvelun kautta 
tarjolla jo 50 prosentille kai-
nuulaisista yksityismetsistä.

Muutama vuosi sitten 
päättyneen Kehittyvä Puu-
huolto Kainuussa -hank-
keen (Kainuun Etu Oy) 
tavoitteena oli saada Kai-
nuun metsävarat entistä te-
hokkaampaan käyttöön ja 

puunkorjuun kustannukset 
hallintaan. Tavoite oli oikea 
ja innovatiivisia ratkaisuja 
löydettiin.  Tavoite on edel-
leen ajankohtainen. Kai-

nuun talousmetsät kasva-
vat 7 milj. m3 vuodessa. 
Kestävä hakkuusuunnite on 
alueellisen metsäohjelman 
mukaan 4 milj. m3 vuodes-

sa. Hakkuut ovat viime vuo-
sina vaihdelleet 3 milj. m3:n 
tienoilla. Tästä määrästä 1/3 
jalostetaan paikallisesti ja 
pääosa viedään maakun-
nan ulkopuolelle jatkojalos-
tettavaksi.  Lisäksi 1 milj. 
m3 pyöreän hakkuumah-
dollisuudesta jää vuosittain 
käyttämättä, pääosin yksi-
tyismetsissä.

”Metsäala kasvuun” on 
Suomen metsäkeskuksen 
missio uuden strategiamme 
mukaisesti. Kainuun metsä-
väen keskuudessa lienee 
helppo yhtyä tähän yhtei-
seen kehittämistehtävääm-
me. Tilanteeseen on haetta-
va muutosta erityisesti kah-
della rintamalla: paikallista 
jalostusta lisäämällä ja nos-
tamalla hakkuut hakkuu-
mahdollisuuksien tasolle.

Paikallisen jalostuksen li-
sääminen vaatii suuria ja 
pieniä investointeja. Puun 
laajamittaisen jalostuksen 
lisäämisessä puun ener-
giakäyttö on keskiössä. 
Paikallista käyttö on toistai-
seksi helppo lisätä ja jalos-

tetulle metsäenergialle eri 
muodoissaan on kysyntää. 
Laaja selvitys tähän liittyen 
on käynnistymässä kesällä. 
Mekaanisen jalostuksen ke-
hittämisessä ja puun käytön 
lisäämisessä on alan toimi-
joiden lisäksi oma roolinsa 
myös kunnilla. Kuntastrate-
gioissa on huomioitava, että 
uudet asuinalueet kaavoite-
taan puurakentamiseen ja 
niiden energia tulee tuottaa 
aluekohtaisissa, jopa oma-
varaisissa sähkö- ja lämpö-
energiaverkoissa. Kainuu 
voi halutessaan olla edel-
läkävijä! 

Maakuntaohjelman tavoit-
teen mukaisesti myös kai-
ken uuden julkisen raken-
tamisen tulee olla puura-
kentamista. Esimerkiksi Kai-
nuun uuden sairaalan tulee 
olla myös puurakentamisen 
tuotekehityslaboratorio, jos-
sa paikallinen osaaminen 
kehittyy ja syntyy näyttävä 
esimerkkikohde puuraken-
tamisesta. Green Care on 
nousussa. Lienee halvinta 
lääkettä…

Kainuun yksityismetsien 
hakkuumahdollisuuksista 
on jäänyt jo pitkään käyt-
tämättä vuosittain n. 1 milj. 
m3. Viime vuonna jäi siis 
saamatta n. 30 milj. € tar-
jolla olleita kantorahatuloja. 
Jos laskemme lisäksi, et-
tä yksi hakkuuketju hakkaa 
vuosittain 30 000 m3 puu-
ta, menetykset tätä kautta 
olivat 33 hakkuuketjun tu-
lematta jääneet tulo-, ve-
ro- ja työllisyysvaikutukset. 
Lisäksi kestävästi käytettä-
vissä oleva, mutta käyttä-
mättä jäävä metsäenergia-
potentiaali on noin 0,9 milj. 
m3 vuodessa. Paljon on siis 
meillä kaikilla tehtävää ja 
voitettavaa. 

Paljonko Sinulla on hak-
kuumahdollisuuksia käyt-
tämättä? Katso Metsään.fi 
-palvelusta.

Puuta liikkeelle ja Kai-
nuun metsäala kasvuun! 

Jyrki Haataja
aluejohtaja, 

Suomen metsäkeskus, 
julkiset palvelut, Kainuu

Miljoona mottia lisää… vai kaksi?

Metsään.fi-palvelu 

Metsänomistajille tarkoi-
tettu sähköinen Metsään.
fi-palvelu on nyt käytettä-
vissä. 

Palvelua ylläpitää Suo-
men metsäkeskuksen julki-
set palvelut. Metsätieto tuo-
tetaan valtion varoin.

Palvelussa on metsästä-
si selkeät kartat, ilmakuvat 
ja kuvioittain puustotiedot 
sekä tietoa erityisen tär-
keistä luontokohteista. Li-
säksi palvelusta saa tiedon 
seuraavan viiden vuoden 
aikana tilalla tehtävät ajan-
kohtaiset hakkuu- ja hoito-
työt sekä näkee meno- ja 
tuloarviot.

Metsätieto pidetään ajan 
tasalla lisäämällä vuosittain 
puuston kasvu ja päivittä-
mällä tietoja Metsäkeskuk-
seen tulevien toteutuneiden 
toimenpideilmoitusten pe-
rusteella.

Tällä hetkellä Metsään.
fi-palveluun on viety kai-
nuulaisista yksityismetsistä 
38 % ja vuoden vaihteessa 
sieltä löytyy jo puolelle met-
sänomistajista ajantasainen 
metsätieto. Metsäkeskus 
tiedottaa metsänomistajille 
sitä mukaa, kun heidän tie-
tonsa ovat palvelussa.

Palveluun on viety takau-
tuvasti ajantasaistetut met-
säsuunnitelmatietosi vuosil-
ta 2004-2010 sekä uudella 
kaukokartoituksella tuote-
tut alueet Sotkamon ja Ka-
jaanin pohjoisosista. Lop-
puvuonna valmistuu tietoa 

Sotkamon ja Kajaanin ete-
läosista.

Kokeile palvelua  
vaikka heti

Voit kokeilla Metsään.fi-
palvelua seitsemän vuoro-
kauden koeajalla. Kirjaudu 
palveluun verkkopankki-
tunnuksillasi milloin halu-
at. Metsään.fi-palvelussa 
metsän tiedot ovat turvas-
sa. Palvelu tunnistaa sinut 
metsänomistajaksi kirjau-
tumisen yhteydessä jos 
henkilötunnuksesi löytyy 
Metsäkeskuksen asiakas-
rekisteristä. Näin Metsään.
fi-palvelussa varmistetaan, 
että vain sinä metsänomis-
tajana pääset katsomaan 
metsätilojesi tietoja. Pal-
velussa itse metsätieto on 
metsänomistajalle ilmaista 
ja ainoastaan verkkopalve-
lumaksu on 60 euroa/12kk  
ja sen voi vähentää vero-
tuksessa.

Metsäkeskuksen tärkein 
palvelu metsänomistajalle ja 
metsäalan organisaatioille 
on Metsään.fi 

Metsätiedon tärkein ja-
kelukanava on Metsään.fi-
palvelu. Palvelun asiakkai-
na ovat tällä hetkellä met-
sänomistajat. Toimijapalve-
lu avataan kuluvan vuoden 
lopulla. Metsätietoa luovu-
tetaan metsätietolain sää-
dösten mukaisesti metsän-
omistajan luvalla alan orga-
nisaatioille. 

Metsäkeskuksen tavoit-
teena on saada koko met-

säala käyttämään Metsään.
fi-palvelua ja luoda siitä 
näin metsänomistajien ja 
metsäalan palveluja tarjoa-
vien organisaatioiden koh-

taamispaikka. Haluamme 
aktivoida metsänomistajat 
kiinnostumaan omista met-
sistään ja tekemään met-
siään koskevat päätökset 

tietoisina erilaisista vaihto-
ehdoista. Tämä koituu niin 
yksittäisen metsänomista-
jan kuin koko metsäalan 
parhaaksi.

Tuomo Mikkonen
edistämispalvelujen  

päällikkö
Suomen metsäkeskus, 

julkiset palvelut, Kainuu

Metsäsi ovat 
nyt netissä

Metsään.fi-palveluun tulee koko ajan uusia alueita ja metsätiloja. Palvelussa on selkeä kartta, kuvioluettelo, hakkuu- 
ja hoitoehdotus sekä nyt myös ilmakuva metsätilastasi
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Kaikelle puulle  
kysyntää

Viime vuonna puukaup-
pa kävi koko maassa suh-
teellisen hyvin ja sama vire 
on jatkunut myös kuluneen 
kevään aikana. Talven poik-
keuksellisen hyvien korjuu-
kelien aikana saatiin varsi-
naiset talvileimikkoreservit 
hakattua aikataulujen mu-
kaisesti eikä kesäleimikoi-
hin juurikaan tarvinnut kos-
kea. Kaikelle puulle on ollut 
kysyntää ja hyvä kysyntä 
jatkunee edelleen. 

Sahateollisuuden näky-
mät ovat kuitenkin Euroo-
pan talouden taantuman 
johdosta edelleen epävar-
mat. Tavaraa kyllä saadaan 
menemään markkinoille, 
mutta hintataso on kustan-
nuksiin nähden huolestut-
tavan alhainen. Tiukassa 
markkinatilanteessa pohjoi-
sen Suomen korkea kustan-
nustaso korostuu, kuljetus-
tuen leikkausten vaikutuksia 
ei ole pystytty kompensoi-

maan. Pohjois-Afrikan maat 
ja Japani ovat tällä hetkel-
lä tärkeimmät vientimarkki-
namme. Yhdysvaltojen ta-
louden myönteinen kehitty-
minen on lisännyt paikallista 
rakentamista ja sahatavaran 
kulutusta, mutta olemassa 
olevaa, jo suljettua tuotan-
toa, on käynnistetty uudel-
leen, joten sieltäkään ei lä-
hiaikoina helpotusta löydy.

Metsänomistajan tili  
tukkipuusta

Tukin hinta suhtees-
sa kuitupuun hintaan on 
Suomessa ennätyksellisen 
korkealla tasolla. 90-luvul-
la mänty- ja kuusitukkien 
kantohinnat olivat keski-
määrin 2,5 kertaa kuitu-
puun hinta, nykytaso on 
n. 3,5-kertainen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että suh-
teellisesti yhä suurem-
pi osa metsänomistajien 
puunmyyntituloista koos-
tuu tukin kantohinnasta. 
Toisaalta se on johtanut 

myös siihen, että tukin hin-
ta vaihtelee voimakkaasti 
markkinatilanteiden mu-
kaan, mutta kuitupuun 
hinnoissa eivät juuri mark-
kinaheilahtelut näy. Lei-
mikoista kilpaillaan yhä 
selkeämmin tukin hinnal-
la vaikka tukkiosuus olisi 
pienikin. Nyt metsäomis-
tajalla kannattaa kiinnittää 
entistä enemmän huomio-
ta sahapuun katkontaan 
sillä metsärahat makse-
taan mittaustodistuksen 
mukaan, ei kauppakirjan 
arvion mukaan.

Metsäsektorin merkitys 
aluetalouteen korvaamaton

Viime vuosien aikana on 
yhä kiihkeämmin keskus-
teltu uusista puunkäyttö-
muodoista ja esille on tuo-
tu mm. erilaisia puunkäyt-
töön perustuvia energian-
tuotantovaihtoehtoja. On 
tietysti hyvä, että keskus-
tellaan eri vaihtoehdoista, 
mutta on kuitenkin hyvä 

pitää mielessä, että Suo-
messa on edelleen reilusti 
enemmän, jo rakennettua, 
puunjalostuskapasiteettia 
kuin mitä metsistämme 
saadaan liikkeelle raaka-
ainetta. Suomalainen sa-
hateollisuus voisi nostaa 
tuotantoaan helposti 20 - 
30 % ilman uusinvestoin-
teja jos tukkeja vain olisi 
tarjolla. Ei ole realistista 
kuvitella, että mikään uu-
sista vaihtoehdoista ky-
kenisi maksamaan tukista 
sellaista hintaa kuin saha-
teollisuus. Myös nykyinen 
kuiduttava teollisuus on 
kilpailukykyisin maksaja 
kuitupuulle vaikka ener-
giapuukaupassa valtion 
tuen osuus on huomatta-
va. 

Suomalaisen metsäteol-
lisuuden säilymisen kan-
nalta on oleellista, että jo 
olemassa olevan teollisuu-
den kilpailukyky pidetään 
sellaisella tasolla, että toi-
minta olisi kannattavaa ja 

kasvavaa. Yksi merkittä-
vä, kustannuksia nosta-
va, tekijä on tiestön vuosi 
vuodelta heikentyvä kun-
to. Määrärahoja ei koh-
ta enää riitä pohjoisessa 
Suomessa edes ylläpitoon 
puhumattakaan peruskor-
jauksista. Uhkakuvana lä-
hitulevaisuudessa kan-
gastelee myös rikkidirek-
tiivin myötä kasvavat me-
rirahdit. Metsäteollisuuden 
kotimaisuusaste läpi koko 
klusterin on erittäin kor-
kea, sen merkitys alueta-
louteen on korvaamaton. 
Kantorahatulot, korjuu- ja 
kuljetusmaksut ovat pää-
asiassa viennistä tulevaa 
”uutta rahaa”. Tämä on 
hyvä pitää mielessä. Pide-
tään yhdessä, jo olemas-
sa oleva, puunjalostuste-
ollisuutemme kilpailuky-
kyisenä Suomessa. 

Kajaanissa satsataan  
tulevaisuuteen

Pölkky-yhtymään kuu-

luva Kajaaniwood Kajaa-
nissa on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Sahaus on eden-
nyt sujuvasti huolimatta 
siitä, että saatavilla ole-
van raaka-aineen kes-
kikoko on jonkin verran 
pienempi kuin mitä Ka-
jaanissa on aikaisemmin 
sahattu. Näyttää siltä, et-
tä on sopeuduttava täs-
säkin asiassa siihen mitä 
metsä antaa. Pölkky Oy ja 
Pölkky Metsä Oy on otettu 
hyvin vastaan Kainuussa 
ja siitä kiitos kainuulaisille 
ja kajaanilaisille. Olemme 
tulleet Kajaaniin jäädäk-
semme ja pyrimme par-
haamme mukaan ylläpi-
tämään ja kehittämään 
sahaustoimintaa Tihisen-
niemellä. 

Puuta tarvitaan. 

Hannu Virranniemi
toimitusjohtaja

Pölkky Metsä Oy

Puusta ja muusta

UPM Metsä hankkii edel-
leen puuta omille tehtailleen 
sekä asiakastehtaiden tar-
peeseen myös Kainuusta. 
UPM:n lähin tehdasinteg-
raatti sijaitsee Pietarsaares-
sa, jossa on yksi Euroopan 
suurimmista sellutehtaista 
ja tehokas Alholman saha. 
Valtaosa Kainuusta hankit-
tavasta kuitupuusta ja osa 
tukistakin toimitetaan Pie-
tarsaareen. 

Lisäksi puuta hankitaan 
asiakastehtaille ja sahoille. 
Kainuussa sijaitsee myös 
paljon yhtiön omia metsiä, 
joita hoidetaan ja käyte-
tään kestävän metsätalo-
uden periaatteiden mukai-
sesti.

Kuluvana vuonna puu-
kauppa on käynyt vilkkaas-
ti heti tammikuusta lähtien. 
Puulla on hyvä kysyntä eri-
tyisesti saha- ja selluteolli-
suuden korkeiden käynti-
asteiden ansiosta. Metsän-
omistajan kannattaa hyö-
dyntää hyvä kysyntätilanne, 
josta tällä hetkellä saamme 
nauttia. Kainuussa ostam-

me kaikentyyppisiä leimi-
koita. 

Olemme erityisesti kiin-
nostuneita kesä- ja kelirik-
koaikaan korjattavissa ole-
vista tukkileimikoista. Toi-
vomme kesäkuukausista 
vilkasta puukauppa-aikaa.  
Samassa yhteydessä on 
hyvä kartoittaa myös met-
sänuudistamiseen ja met-
sänhoitoon liittyvät tarpeet, 
joihin UPM:ltä löytyy laadu-
kas ratkaisu.

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 Metsäpalve-
lut ovat helpoimmin saavu-
tettavissa ottamalla yhteyt-
tä paikalliseen metsäasia-
kasvastaavaan. Yhteystie-
dot löytyvät helposti www.
metsämaailma.fi –internet-
sivustolta. Samalla kannat-
taa tutustua myös www.
bonvesta.fi sivustoon, jos-
sa näkyvät myynnissä ole-
vat Bonvesta metsätilat ja 
–tontit.

Tehdään yhdessä toivei-
desi metsä!

Janne Seilo
Aluejohtaja
UPM Metsä, 

Pohjanmaan
 integraattialue

UPM tarvitsee 
Kainuun puuta

Tämä otsikko on esiinty-
nyt useissa erilasissa met-
sätalouden  ja - teollisuuden  
kampanjoissa tai kolumnis-
tien kirjoituksissa, aina 1950 
-luvulta alkaen.  Otsikolla on 
haluttu viestiä metsien mer-
kitystä sekä yhteiskunnalle 
että ihmisille, niin työn ja toi-
meentulon kuin hyvinvoinnin-
kin perustana.  On  jälleen 
hyvä pohtia onko perussa-
noma muuttunut mihinkään? 
Esimerkiksi vuonna 2011 
Suomen ulkomaan viennistä 
metsäteollisuuden osuus oli 
19,8 % ja Kainuussakin teol-
lisuuden tuottamasta brutto-
arvosta 25 - 30 % tulee met-
säteollisuuden kautta. Teol-
lisuuden työntekijöistä Kai-
nuussa metsäteollisuuden 
osuus on n. 10 - 15 %.  

Puumarkkinoilla on  ollut 
alkuvuonna Kainuussa to-
della hyvä vire. Metsäntutki-
muslaitoksen viikkotilastojen 
mukaan alkuvuonna 2013 
ostettiin  Kainuussa puita n. 
273 000 m3 ja viimevuonna 
vastaavaan aikaan 169 000 
m3.  Kasvua puukaupassa 

oli siis huhtikuun loppuun 
mennessä 61,6 %, ja mikä-
li vauhti jatkuu samankal-
taisena, päästään Kainuun 
puukaupassa tänä vuonna 
1,4 milj. m3 tasoon.  Viime 
vuoden tasoksi muodostui 
tuo reilu 850 000 m3.   

Uusi kasvukausi on par-
haillaan käynnistymässä ja  
uudistushakkuualueiden is-
tutustyöt ovat myös samaan 
aikaan käynnissä. Kesä ja 
syksy on hyvää aikaa teh-
dä taimikonhoitoa ja ohja-
ta puiden kasvu parhaisiin 
yksilöihin. Taimikonhoidon 
oikea-aikaisuudella metsän-
omistaja varmistaa tulevai-
suuden puunmyyntitulot ja 
samalla saa pidettyä itsen-
sä kunnossa sekä fyysisesti 
että henkisesti.  Mikäli itsellä 
ei ole mahdollisuutta tehdä 
metsänhoitotöitä, niin  Sto-
ra Enso Metsällä on tarjol-
la kaikki tarvittavat palvelut 
metsänomistajan asioiden 
hoitamiseksi.   

Stora Enso Metsällä on 
ollut aina, ja on nytkin tilaa 
kesäkorjuukohteille. Erityi-

sen suosittuja ovat tällä het-
kellä päätehakkuukohteet. 
Pystymme tekemään puu-
kauppaa kaikilla kauppa-
muodoilla. Pienirunkoisten 
harvennusmetsien kohdalla 
omatoiminen puunkorjuu on 
myös metsäomistajalle hyvä 
mahdollisuus. Tällaiset han-
kintamyyntierät sopivat erin-
omaisesti myös Stora Enson 
puuntarpeisiin. Puutavara-
lajeista kannattaa mainita, 
että Kainuun humisevat koi-
vikot ovat haluttu artikke-
li meidän Veitsiluodon teh-
taillamme, tukit menevät 
pääsääntöisesti paikallisille 
sahoille ja havukuidut sekä 
Ouluun että Kemiin.   

Viestinä metsänomista-
jalle voisi sanoa, että vain 
tehty puukauppa antaa töi-
tä ja hyvinvointia Kainuulai-
sille ihmisille. Joten tehdään 
yhdessä tästä loistava puu-
kauppavuosi!       

Terveisin

Olli-Pekka Ahonen
aluejohtaja

Stora Enso Metsä

Suomi Elää 
Metsästä - Edelleen

Metsä Group on ostanut 
alkuvuoden aikana Kai-
nuusta puuta ennakko-
suunnitelmien mukaan, ja 
olemmekin tyytyväisiä puu-
kauppamääriin. Pitkälle ke-
vääseen jatkunut talvi mah-
dollisti talvivarannon pur-
kamisen, ja nyt toivotaan, 
että kesäiset säät kuivaavat 
maastot niin, että kesähar-

vennukset voidaan aloittaa 
täydellä teholla. Alkukesän 
korjuutarpeissa korostuvat 
kesäharvennukset: etenkin 
kuitupuita ja energiarankaa 
tarvitaan. Kesälomien jäl-
keen hakkuukoneet työs-
kentelevät harvennusten li-
säksi tukkimetsissä. Kaikil-
la puutavaralajeilla on hyvä 
kysyntä.

Teollisuuden puunkäyt-
tömäärät ovat normaalit, ja 
metsäenergian tarve on val-
takunnallisesti edelleen voi-
makkaassa kasvussa. Teol-
lisuuden puunkäyttö ohjaa 
ostotarpeita, ja uskonkin 
metsänomistajien hyödyntä-
vän hyvän kysyntätilanteen. 
Nyt on edellytykset erinomai-
selle puukauppavuodelle.

Kevät ja alkukesä ovat kii-
reisintä metsänviljelyaikaa. 
Metsä Groupin metsänhoi-
topalvelut ovat suosittuja 
Kainuussa. Paitsi viljelytöitä, 
meiltä tilataan myös paljon 
raivaussahatöitä, kunnos-
tusojituksia ja terveyslan-
noituksia. Tuottamillamme 
palveluilla on ollut Kainuus-
sa selkeä tilaus.

Toukokuussa otimme 
käyttöön uuden jäsenpal-
velun, Taimiturvan. Palve-
lussa myydään viljelytöiden 
sijaan vakiintunutta 1,3 met-
rin taimikkoa.

Pakettiin kuuluvat uudis-
tamisen lisäksi tarkastus-
käynti, uudistamisraportti, 
varhaishoitotarpeen arvioin-
ti sekä tarvittaessa heinäys 

ja varhaisperkaus takuuhin-
taan. Se sisältää myös laa-
jan metsävakuutuksen: jos 
tuho iskee, Metsä Group 
tekee täydennysistutukset 
asiakkaalle veloituksetta so-
pimusehtojen mukaisesti.

Ville Keskinen
piiripäällikkö
Metsä Group

Vilkas metsävuosi käynnissä
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Metsäteollisuus ry:n ti-
lastojen mukaan valtakun-
nan puun ostomäärät oli-
vat tämän vuoden  tammi-
huhtikuussa 10 prosenttia 
suuremmat kuin edellisen 
vuoden vastaavana aika-
na. Kainuussa vastaavana 
aikana puukauppamäärät 
ovat olleet ilahduttavasti yli 
puolitoistakertaiset edelli-
seen vuoteen verrattuna. 
Puuntarjonta näyttäisi jat-
kuvan kesää kohti mentäes-
sä edelleen vilkkaana. Kau-
pankäyntiä vauhdittaa se, 
että puun hintataso pysy-
nee edelleen metsänomis-

tajalle hyvällä, vakaalla ta-
solla. 

Kuhmo Oy:n sahan 
tuotanto oli viime vuon-
na n. 355.000 kuutiomet-
riä valmista sahatavaraa  
–  kaikkien aikojen ennä-
tys, vaikeasta markkinati-
lanteesta huolimatta. Vuo-
tuinen puunkäyttömme oli  
776.000 kuutiometriä män-
ty- ja kuusitukkia ja pien-
puuta. Myös tämän alku-
vuoden puuhuolto sahalle 
on onnistunut suunnitellus-
ti, josta haluan kiittää osal-
taan kainuulaisia metsän-
omistajia. 

Saha-alaa vaivaa edel-
leen rakentamisen hiipumi-
nen meille tärkeillä markki-
noilla Euroopassa ja Poh-
jois-Afrikassa. Tämä mark-
kinoiden alavireisyys estää 
sahatuotteiden hintojen 
nousun. Haastavasta suh-
dannetilanteesta huolimatta 
tämän vuoden puunkäyt-
tömme pysyy viime vuoden 
tasossa, joten puulle on jat-
kuvasti kysyntää.  Kuhmo 
Oy:n vahvuuksia leimikoista 
kilpailtaessa ovat hyvät tuk-
kimitat, sekä tarkka sahaus-
kelpoisen raaka-aineen 
hyödyntäminen, joka takaa 

metsänomistajan edun to-
teutumisen myös varsinai-
sessa hakkuussa. Runko-
hinnoittelu,  joka on otettu 
hyvin vastaan metsänomis-
tajien piirissä, on turvallinen 
ja helppo vaihtoehto, siinä 
puiden katkontariski on os-
tajalla. Ostotavoitteissam-
me tukkileimikoita mahtuu 
vielä jonkin verran alkavan 
kesän korjuuohjelmaan. 

Tervetuloa hyville puu-
kaupoille .

Juhani Pääkkönen
metsäpäällikkö

Kuhmo Oy

Tasaista puukauppaa

Puukauppavuosi alkoi hy-
vien korjuukelien vauhdit-
tamana.  Koneet pyörivät 
kelirikkoon saakka täydellä 
teholla ja talven aikana sa-
hattujen puiden pino kas-
voi itse kullakin melkoisek-
si.   Nyt polkaistaan hetkek-
si jarrua ja huolletaan ko-
neet jotta kesätauon jälkeen 
päästään metsään täydellä 
teholla. 

Tällä hetkellä ostossa 
ovat tukkivaltaiset kesäkor-
juuleimikot, joista haetaan 
sopivaa tavaraa syötettä-
väksi Peltosalmen sirkkelil-
le. Katkomme kaikkia tuk-
kipituuksia ja etenkin lyhy-
et tukkimitat ovat sopivia 

liimapalkin raaka-aineeksi. 
Ohessa olevassa kuvassa 
on esimerkki siitä kun puus-
ton koko, laatu ja oikeat tuk-
kimitat kohtaavat. Leimikko 
hakattiin Sonkajärvellä tou-
kokuussa 2013.

Puuta hankkimassa

Allekirjoittanut aloitti Ipon 
puunhankinnan parissa vii-
me vuoden loppupuolella. 
Ennen sahurin leipiin siir-
tymistä toimin kotipitäjän 
mhy;llä neuvojana, josta 
sitten siirryin Ipolle. Hoidan 
Kainuun aluetta Iisalmen 
kivijalkakonttorista käsin, 
mutta kumirattaat kuljettaa 

toisen maakunnan puolelle 
aina tarvittaessa.

Kuluneen puolen vuo-
den aikana Kainuun seu-
dut ovat tulleet hiljalleen 
tutuksi ja toivottavasti jat-
kossa päästään mahdolli-
simman monen paikallisen 
metsänomistajan tekemisiin 
puukaupallisissa merkeis-
sä.  Vaikka syntyjäni olen 
paljasjalkainen Savon alku-
asukas, niin ei anneta kieli-
muurin tulla esteeksi puu-
kauppoihin. 

Korjuun Kainuun seudul-
la hoitaa pääosin Sirnik-
ka. Heidän valtaisaa koke-
musta puunkorjuun parissa 
hyödyntäen voimme tarjota 

Kainuun metsänomistajille 
sen parhaan mahdollisen 
puukauppatuloksen, jota 
etenkin tukkimetsissä ollaan 
hakemassa. 

Pidemmittä puheitta jat-
ketaan edellistä kuivemman 
kesän odottelua ja ollaan 
yhteyksissä puukaupan 
tiimoilta. Poristaan vaikka 
kahvikupin äärellä sitten 
tarkemmin puukauppa-asi-
oista.

Pihkaisin terveisin

Mikko Pötsönen
alue-esimies

Iisalmen Sahat Oy

Tukkia pinoon ja sahalle

Runkolajit	 	 tukki%	 runkoja	 kpl	 jm	 m3	 m3/runko
	 	 (m3*)

Mänty	 tukkirungot	 88,3	 327	 1461	 6289,72	 353,079	 1,080
	 kuiturungot	 	 18	 37	 129,80	 4,598	 0,255
Kuusi	 tukkirungot	 88,1	 576	 2451	 10404,36	 557,818	 0,968
	 kuiturungot	 	 100	 155	 550,22	 9,025	 0,090

Puunhankintayhtiö Har-
vestian viides toimintavuosi 
on puolessa välissä. Ku-
luneiden vuosien aikana 
olemme löytäneet ja vakiin-
nuttaneet paikkamme puun 
ostajana Kainuussa. Kiitos 
siitä kuuluu teille metsän-
omistajat, olette ottaneet 
uuden toimijan positiivises-
ti ja ennakkoluulottomasti 
vastaan! 

Harvestia Oy vastaa Va-
pon sahojen sekä Kuopios-
sa sijaitsevan Savon Sellun 
puunhankinnasta. Mahdol-
lisimman suuri osa puusta 
pyritään hankkimaan koti-
maasta. Kainuu on tärkeä 

alue ajatellen niin Pohjois-
Karjalan sahojen kuin Poh-
jois-Savossa toimivan aal-
lotuskartonkitehtaan puu-
huoltoa. 

Savon Sellu tarvitsee tä-
nä vuonna ennätysmäärän 
koivukuitua, mikä merkitsee 
hyvää kysyntää Kainuun 
koivikoille. Olipa kysees-
sä nuoren rauduskoivikon 
harvennus tai vajaatuottoi-
sen turvemaan hieskoivikon 
uudistaminen, kaikki puut 
ovat tärkeitä aallotuskarton-
gin valmistuksessa Savon 
Sellulla. 

Myös tukkivaltaisille uu-
distus- ja harvennusleimi-

koille on nyt kysyntää. Va-
pon sahat Nurmeksessa ja 
Lieksassa tarvitsevat kas-
vavia määriä lähimaakun-
tien mänty- ja kuusitukkia. 

Puukauppaa uusin voi-
min 

Harvestian puun hankinta 
Kainuussa kokee kesäkuun 
aikana sukupolvenvaihdok-
sen, kun pitkän linjan met-
sämiehet Markku Suhonen 
ja Pentti Särkelä siirtyvät 
viettämään ansaittuja elä-
kepäiviä. Harvestian puun 
ostajana jatkaa Hannu Kle-
metti. Ihan tuntemattomiin 
saappaisiin ei Klemettikään 
hyppää, sillä hän on aika-

naan ostanut puuta Sotka-
mosta 13 vuoden ajan. 

Jos on puukauppaa 
suunnitellut, ei ole mitään 
syytä siirtää sitä tuonnem-
maksi. Kannattaa ottaa yh-
teyttä ja lähteä Harvestian 
puun ostajan kanssa met-
sään kartoittamaan oman ti-
lan hakkuumahdollisuudet. 
Puulla on kysyntää ja puus-
ta maksettavat hinnatkin 
ovat varsin hyvällä tasolla! 

Liisa Viikari 
markkinointi- ja 

viestintäpäällikkö 
Harvestia Oy

 Harvestian ostossa on

Kysyntää havutukeilla ja 
koivukuidulla!

Kirkkoahontie 115 | 87910 Linnantaus | www.kao.fi 

Opiskele metsäalan 
ammattilaiseksi Seppälässä

Metsäalan perustutkinto
Metsämestarin erikoisammattitutkinto

Lisätietoja antavat:
Jukka Mikkonen, puh. 044 294 4503
Alpo Härkönen, puh. 044 797 0485

a

Koulutukset

voit suorittaa 

verkko-

opintoina!

Teemme
uutta

metsää.

TAIMET
JÄLLEEN-
MYYJILTÄ
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www.pohjantaimi.fi

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

PUUKAUPPAA JA METSÄPALVELUJA
Puukaupan lisäksi kauttamme kattavat metsänhoitopalvelut:
 

Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi tai toimistoiltamme:
Joensuun piiritoimisto, p. 010 462 4400
Kemin piiritoimisto,  p. 010 462 8100
Oulun piiritoimisto,  p. 010 462 8400

 - Metsän uudistaminen
 - Nuoren metsän hoito
 - Metsänparannus
 - Metsätuhojen torjunta
 - Metso-arviointi
 - Metsäomaisuuden hoitosopimus
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Metsänhoitoyhdistys 
Sotkamo on aloittanut kar-
toituksen mahdollisesti 
perustettavan yhteismet-
sän perustamiseksi Sot-
kamoon. Työnimenä hank-
keella on ”Sotkamon yh-
teismetsä”. Tavoitteenam-
me on luoda turvallinen 
”kotipesä” niille metsän-
omistajille, jotka haluavat 
varmistaa metsiensä am-
mattimaisen hoitamisen, 
hakkuut ja vuotuisen talo-
udellisen tuloksen. Kump-

paneiksi haetaan mukaan 
kunta, seurakunta ja yk-
sityismetsätaloutta lähel-
lä olevia säätiöitä. Yhtenä 
osakkaana on myös oma 
Metsänhoitoyhdistyksem-
me. Tavoitteena on laajen-
tua tulevina vuosina yksi-
tyisten liityttyä osakkaaksi.

Yhteismetsän perusta-
misvaihe kestää yleensä 
1-3 vuotta. Perustamiseen 
liittyvät kustannukset mak-
setaan valtion varoista. Yh-
teismetsäosuuden määrit-

tämiseksi kaikille liitettäville 
tiloille laaditaan uusi met-
sätaloussuunnitelma. Sen 
pohjalta tilan arvo määrite-
tään ja siten osuus yhteis-
metsästä.

Yhteismetsän käyttöä 
ohjataan osakaskunnan ja 
hoitokunnan kautta. Käy-
tännön asioista huolehtii 
hoitokunta tai valittu toimit-
sijamies. Kaikista yhteis-
metsään liittyvistä asioista 
sovitaan yhteismetsäsopi-
muksella, jonka valmiste-

luun osallistuvat kaikki mu-
kaan lähtevät osakkaat.

Yhteismetsän osuuksia 
voi myydä ja ostaa, metsät 
säilyvät eheänä kokonai-
suutena.

Yhteismetsän etuna 
on tehokkaampi toimin-
ta isommassa yksikössä. 
Metsiä hoidetaan ja haka-
taan metsänhoitosuositus-
ten mukaisesti, ympäris-
töasiat huomioon ottaen. 
Koska myytävät puuerät 
ovat isompia, ne kiinnos-

tavat ostajia. Silti puumark-
kinoiden vaihtelu eri suh-
dannetilanteissa on mah-
dollista ottaa huomioon. 
Yhteismetsien verokanta 
on tällä hetkellä 28% joka 
on 2-4% luonnollisia hen-
kilöitä alempi. Mahdollinen 
ylijäämä on osakkaille ve-
rovapaata.

Yhteismetsän perustami-
sesta järjestetään vuoden 
lopulla tiedotustilaisuus, 
jossa hankkeen tilasta an-
netaan selvitys. Mukaan 

kutsutaan esitelmöitsijä 
jostakin jo toiminnassa ole-
vasta yhteismetsästä.

Lisätietoja yhteismetsä-
hankkeesta antaa  metsä-
neuvoja Mika Korhonen 
puhelin 0204135046 tai 
s-posti mika.korhonen@
mhy.fi.

Jarmo Huttunen
toiminnanjohtaja

MHY Sotkamo

Yhteismetsä Sotkamoon

Metsänhoitoyhdistyksiä 
koskeva laki on juuri lau-
suntokierroksella. Sen on  
määrä astua voimaan vuo-
den 2015 alussa. Keskei-
set osat eivät  lausuntokier-
roksella juurikaan muutu. 
Ehdotuksen mukaan met-
sänhoitoyhdistyksille suori-
tettavasta veroluonteisesta  
metsänhoitomaksusta luo-
vutaan. Yhdistyksen liike-
toimintaa koskevat  rajoituk-
set poistetaan, eikä yhdis-
tyksillä olisi viranomaisten 
vahvistamia toiminta-alu-
eita. Metsänomistajien jä-
senyys yhdistyksissä tulee 
olemaan täysin vapaaeh-
toista. He saavat hankkia 
palvelut keltä tahansa toimi-
jalta, myös naapuripitäjän 
metsänhoitoyhdistykseltä.

Yhdistysten toiminta tu-
lee yhä enenevässä määrin 
olemaan asiakaskeskeistä.  
Nykyinen laki toiminta-aluei-
neen on enemmän metsä-
tilakeskeistä. Omistan itse 
metsää usean metsänhoi-
toyhdistyksen toimialueel-
la. Uuden lain aikaan tulen 
keskittämään palveluiden 
ostamisen yhdelle toimijal-
le, oman asuinkuntani alu-

eella jo nyt toimivalle yhdis-
tykselle. Olisi kilpailuoikeu-
dellisesti kovin outoa, jos 
yhdistys kieltäytyisi palve-
lemasta asiakasta vedoten 
toisen yhdistyksen etuihin.

Yritystoiminnasta saa-
mani kokemuksen mukaan 
isommasta koosta syntyy 
rahassa mitattavia syner-
giahyötyjä. Vain osa näistä 
on kustannushyötyjä. Ole-
tan, että palvelutarjonta voi-
si olla kattavampi isommas-
sa yhdistyksessä. Huomat-
tava on, että koko luo vain 
puitteita menestymiselle. 
Loppu on kuitenkin kiinni 
johtamisesta.

Pienikin metsänhoitoyh-
distys voi tarjota laadukkaat 
metsäneuvonnan palvelut 
kohtuullisin kustannuksin. 
Isomman koon hyödyt tu-
levat nähdäkseni esiin  pu-
huttaessa sopimuskump-
panuudesta puun hankin-
nassa. Teollisuuden part-
nerin tulee olla uskottava ja 
kykenevä riittäviin toimitus-
määriin.

Kainuun alueella toimivi-
en metsänhoitoyhdistysten 
tulee tarkastella asiaa avoi-
min mielin. Metsänhoitoyh-

distys Kainuu LKV ry:ssä on 
meneillään valtuuston halli-
tukselta ja johdolta tilaama 
selvitys mahdollisista hyö-
dyistä ja haitoista. Syysko-
kouksessa katsotaan, an-
taako selvitys aihetta käyn-
nistää keskusteluja talous-
alueen muiden yhdistysten 
kanssa.

Harri Suutari
Hallituksen pj

MHY Kainuu LKV ry

Metsänomistaja on 
MHY:n asiakas

Kaikkeen sijoittamiseen 
liittyy riski sijoituskohteen 
arvon muutoksesta. Riskiä 
voi pienentää hajauttamalla 
sijoitukset ajallisesti ja sijoit-
tamalla erityyppisiin sijoitus-
kohteisiin.

– Kiinnostus sijoittami-
seen alkaa yleensä siinä 
vaiheessa, kun kurssit ovat 
nousseet jo pitkään ja pa-
ras ostohetki on ohi. Toi-
saalta myynti-into kasvaa, 
kun kurssit ovat voimak-
kaassa laskussa, kertoo 
Ahti Tuunainen Nordean 
Kainuu-Koillismaa yritys-
konttorista.

Helpoin tapa välttää oi-
keaan ajoitukseen liittyvää 
riskiä on säästää pieniä 
summia säännöllisesti eli 
hajauttaa sijoitukset ajalli-
sesti. Kun ostetaan esimer-
kiksi rahasto-osuuksia, osa 
hankinnoista osuu hetkeen, 
jolloin kurssit ovat korkealla. 

– Säännöllisyys varmis-
taa, että ostetaan myös sil-
loin, kun kurssit ovat mata-
limmillaan. Siten ajallinen 
hajauttaminen tasaa mark-
kinoiden nousuja ja laskuja, 
Tuunainen lisää.

Ajallista hajauttamista voi 
toteuttaa helposti tekemäl-
lä pankin kanssa rahasto-
säästösopimuksen valittuun 
osake- tai yhdistelmärahas-
toon. Tällöin kiinteä sum-
ma siirtyy rahastoon ennal-
ta määriteltynä päivänä jo-
ka kuukausi tai esimerkiksi 
neljännesvuosittain. Myös 
yritys voi tehdä kuukausi-
säästösopimuksen, näin 
voi varautua esim. tulevien 
investointien rahoitukseen, 
kertoo Tuunainen. 

Turvaa pääomalle  
ja tuotolle

Sijoittamiseen liittyvää 
riskiä voi hallita myös si-
joittamalla erityyppisiin si-
joituskohteisiin ja erilaisille 
markkina-alueille sekä tuot-
teisiin, joissa taataan pää-
oman säilyminen.

Sijoitusobligaatio on  esi-
merkki sijoitustuotteesta, 
jossa sijoittajan pääoma on 
turvassa. Ne sopivat erityi-
sen hyvin varovaiselle sijoit-
tajalle, joka haluaa päästä 
osalliseksi osakemarkkinoi-
den tuotoista, mutta pelkää 
osakkeisiin liittyvää kurssi-

riskiä. Sijoitusobligaatio so-
pii yritys- ja henkilöasiak-
kaille. 

– Vaikka sijoitusobligaa-
tio ei kehittyisikään odotus-
ten mukaisesti, sijoittaja saa 
sijoituksen erääntyessä ni-
mellispääomansa takaisin. 
Näin sijoittaja voi nukkua 
yönsä rauhassa silloinkin, 
kun markkinoiden kehitys 
yllättää, Tuunainen sanoo.

Ahti Tuunainen
konttorinjohtaja

Nordea, Kainuu-Koillismaa

Hajauttaminen pienentää
sijoittamisen riskiä

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Kajaani
Kauppakatu 18
0200 3000
nordea.fi

Sijoita maailman parhaisiin  
osingonmaksajiin
Uusi Nordea Maailma Osinko
Sijoittamisessa on kysymys pitkäjänteisyydestä ja suunnitelmallisuudesta. 
Sopiiko Maailma Osinko -osakerahasto sinun suunnitelmiisi? Tutustu osoittees-
sa nordea.fi/maailmaosinko tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24h/
vrk ja kysy lisää.

Rahastoa hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy. Tutustu rahastojen avaintietoesitteeseen ennen merkintää 
osoitteessa nordea.fi/rahasto.

Teemme sen mahdolliseksi
www.storaensometsa.fi

Aina on 
hyvä sää tehdä 
puukauppaa.
Stora Enson Tähtitilillä® saat puukaupparahoille 
reilun koron. 

Kysy lisää lähimmältä puunostajalta,   
p. 09 8860 2102 

                                   
                                 puh: 029 432 400 (vaihde) 
                                 

Kesällä  
metsänomistaja 
timanttinsa hioo 

 
 

Kaikki metsäpalvelut 
toimistoiltamme 

 
Hyrynsalmi,  Puolanka, Kajaani, 

 Vaala, Kuhmo, Sotkamo, 
Suomussalmi (uusi osoite Keskuskatu 3) 
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Moni suomalainen met-
säomistaja omistaa met-
sää yksin. Yleisin metsän 
omistusmuoto on kuitenkin 
puolisoiden välinen yhteis-
omistus tai jakamaton kuo-
linpesä eli perikuntaomis-
tus. Tavallisin yksityismet-
sien saantotapa on perintö; 
melkein puolet metsälöistä 
on saatu perinnöllä. Usein 
perintö- ja sukupolvenvaih-
dostilanteessa perillisiä on 
useampia ja metsä siirtyy 
yhteisomistukseen. 

Metsän yhteisomistus 
voi tuoda usein jossain 
vaiheessa päätöksenteko-
ongelmia. Uusista metsän-
omistajista yhä useampi 
asuu nykyään etäällä met-
sätilastaan. Metsänomis-
taja voi asua kaupungis-
sa ja omistusmetsä voi olla 
satojen kilometrien pääs-
sä asuinpaikasta. Vierai-
lut omilla metsämailla ovat 
harvassa tai niitä ei ole 
lainkaan. Tämä voi luoda 
haasteita tulevaisuudes-
sa metsänhoitoon. Uuden 
metsänomistajan olisi hyvä 
tiedostaa, että metsäomis-
tus edellyttää perehtymistä 
metsänhoitoon.  

Metsätilojen omistusajat 
ovat tavallisesti pitkiä. Kes-
kimäärin metsätila on yh-
dellä omistajalla 30 vuotta. 
Metsä on usein sukupol-
velta sukupolvelle siirtyvää 

omaisuutta, josta johtuen 
metsän omistusaika on pit-
kä. Sukuvarallisuuteen liit-
tyy usein näin ollen paljon 
tunnetekijöitä. Metsätilan 
myynnin tai siirron tullessa 
ajankohtaiseksi, olisi hyvä 
pohtia vaihtoehdot huolel-
lisesti. Ensisijaisesti metsä 
kannattaa siirtää yhdelle 
omistajalle; yksinomistus 
on tehokkain ja riidattomin 
omistustapa. Hyvissä ajoin 
suunniteltu metsäomistuk-
sen siirto jälkipolvelle tai 
ulkopuoliselle myynti var-
mistaa tulevaisuudessa-
kin hyvän metsänhoidon. 
OP-Pohjola –ryhmä  tarjoaa 
monipuoliset palvelut met-
sänomistajille Kainuussa. 
Saman katon alta löytyvät 
niin lainopilliset-, välitys-, 
rahoitus-, vakuutus-, kuin 
sijoituspalvelut.

Markkinatilanne

Globaalin talouskasvun 
odotetaan piristyvän lop-
puvuodesta ja kasvu pysyy 
tänä vuonna suurin piirtein 
vuoden 2012 lukemissa 
noin 3 %:ssa. Euroalueella 
kasvu on heikointa, vaik-
ka Euroopan keskuspank-
ki onkin tukenut taloutta 
toimillaan. Viimeisimpänä 
EKP laski ohjauskorkoa 
prosenttiyksikön neljännek-
sellä eli 0,75 prosentista 

0,5 prosenttiin. 
Yhdysvaltojen talouskas-

vun osalta näkymät ovat 
parantuneet alkuvuodesta. 
Asuntomarkkinat toipuvat 
asteittain, teollisuuden ja 
palvelusektorin luottamuk-
set ovat kohtalaista ja työl-
listen määrän kasvu jatkuu 
hitaasti, mutta varmasti. 

Kehittyvillä markkinoilla 
kasvu on jatkunut selvästi 
länsimaita vauhdikkaam-
pana. Maailman talouden 
kasvusta noin kaksi kol-
masosaa tulee kehittyviltä 
markkinoilta. Kiinan elvy-
tykset ovat piristäneet in-
vestointeja ja vienti on kas-
vanut kohtuullista vauhtia. 

Keskuspankit ovat jatka-
neet aktiivisia toimia, jot-
ka ovat tukeneet laajalti 
sijoitusmarkkinoita ympäri 
maailmaa.  Osakemarkki-
nat ovat nousseet rajusti 
vuoden alusta, kuten myös 
korkomarkkinoiden tuotot 
ovat olleet erittäin korkeita 
viimeisen vuoden aikana. 
Osakemarkkinoilla paino-
tamme tällä hetkellä USA:n 
ja kehittyvien osakemarkki-
noiden rahastoja. Positiivis-
ta reaalituottoa korkopuo-
lella haemme yrityslainoista 
ja kehittyvien korkomarkki-
noiden lainoista.

Yhtenä erinomaise-
na uutena vaihtoehtona 
puukaupparahoille on tul-

lut tänä keväänä OP-Ra-
hastoyhtiön lanseeraama 
kiinteistöihin sijoittava OP-
Vuokratuotto -erikoissijoi-
tusrahasto. OP-Vuokra-
tuotto tarjoaa vaivattomas-
sa ja hyvin hajautetussa 
muodossa vakaata vuok-
ratuottoa ja arvonnousupo-
tentiaalia. Rahasto sijoittaa 
Suomen kiinteistömarkki-
noille asuntoihin, toimiti-
loihin ja asuntojen raken-
nuttamiseen. Rahasto on 
helppo ja kustannusteho-
kas vaihtoehto asuntosijoit-
tamiselle. 

Päivi Karjalainen 
sijoitusasiantuntija maa- 
ja metsätalousasiakkaat

Kainuun Osuuspankki

Metsävarallisuudesta 
huolehtiminen kannattaa

Säästöpankki Optia on toi-
minut Kajaanissa jo yli 17 
vuoden ajan. Uusia asiak-
kaita on tullut vuosittain jo-
pa satoja ja viime vuosi oli-
kin ennätysmäinen, n. 550 
uutta asiakasta. Konttorin 
asiakkaat ovat pääasiassa 
Kajaanista ja Sotkamosta, 
mutta myös muualta Kai-
nuusta on erityisesti talletta-
ja-asiakkaita. Myös kuluva-
na vuonna uusia asiakkaita 
on tullut runsaasti.
Asiakkaamme arvostavat 
Säästöpankissa useita asi-
oita. Yksi tärkeimmistä on 
se, että meille voi soittaa tu-
tulle toimihenkilölle suoraan 
konttoriin. Henkilöstömme 
yhteystiedot löytyvätkin 
pankkimme mm. internet-
sivuilta ja olemme myös ja-
kaneet jokaiseen talouteen 
Kajaanissa ja Sotkamossa 
vastaavat tiedot. Toivom-
mekin, että otatte yhteyttä 
meihin ja tulette juttelemaan 
pankkiasioistanne.
Käteistä rahaa on saata-
villa jokaisena arkipäivänä 
pankkimme aukioloaikoina. 
Vaikka käteisen käyttö vä-
henee jatkuvasti, niin kätei-
sen rahan saanti pankista 

koetaan edelleen tärkeäksi 
asiaksi. Mahdollisina ruuh-
ka-aikoina vuoronumerojär-
jestelmä helpottaa asiakkai-
den odottaessa palveluvuo-
roaan. 
Säästäjä-asiakkaidemme 
palvelua olemme vahvis-
taneet kuluvan kevään ai-
kana. Uutena säästämisen 
asiantuntijana on aloittanut 
Anne Seilonen ja hän toi-
mii työparina yhdessä Tuu-
la Hoskosen kanssa. Tä-
mä on ollut tarpeen, koska 
neuvonnan tarve säästämi-
sen palveluiden osalla on 

lisääntynyt. Vaikka korko-
taso on ollut alhainen, niin 
hyvin moni on asiakas kes-
kittänyt talletuksiaan Sääs-
töpankkiin. Tallettajan on 
hyvä myös muistaa, että 
paikallinen pankki lainaa 
tallettajien säästöjä edel-
leen paikkakunnalle ja sitä 
kautta edistää koko seudun 
hyvinvointia.
Tervetuloa Säästöpankkiin!

Matti Mentilä
konttorinjohtaja

Säästöpankki Optia

Paikallista pankki-
palvelua Kajaanissa

Metsän edessä 
joutuu joskus 
nöyrtymään.
Siksi se kannattaa 
vakuuttaa.
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

SÄÄSTÖPANKIN
TALLETUSTARJOUS

ON AINA REILU

Palvelemme ma-to 10.00-16.30,  
pe 10.00-16.00 
Lönnrotinkatu 14, Kajaani  
Puh. 029 041 2710
www.saastopankkioptia.fi/kajaani

Tule käymään tai soita!

Tuula Hoskonen
Sijoituspäällikkö
029 041 2714 
044 732 2714

Anne Seilonen
Sijoitusneuvoja
029 041 2721 
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Maan hallitus ja maa- ja 
metsätalousministeriö val-
mistelee metsäpoliittista se-
lontekoa. Tämä on juhlava 
nimi asiakirjalle, josta toivon 
mukaan keskustellaan kii-
vaasti eduskunnassa ensi 
talvena! 

Näin pitää ollakin. Hal-
litusohjelmassa sovittiin jo 
kesällä 2011 tulevasta se-
lonteosta. Tämähän ei ole 
pelkästään hallituksen tai 
maa- ja metsätalousminis-
teriön asia. Koko metsä-
alalla on tässä oiva paikka 
profiloitua uusiutuvien luon-
nonvarojen vahvana vien-
nin veturina ja merkittävänä 
alueiden kehittäjänä, työllis-
täjänä koko Suomessa.

Jo nyt on syytä antaa tun-
nustus ministeriölle valmis-
teluprosessin liikkeelleläh-
döstä. Kaikki halukkaat ovat 
tavalla tai toisella päässeet 
mukaan keskustelemaan ja 
visioimaan millainen met-
säsektori meillä on vuonna 
2050! Aikajänne on pitkä ja 
sen takia onkin sekä help-

po, että haastava tehtävä 
osallistua metsäpoliittiseen 
selontekoon. Ei pitäisi sor-
tua korulauseisiin ja ylei-
siin ylistyksiin, vaan pyrkiä 
konkreettisemmin mietti-
mään asioita. Tukkimetsät 
vuonna 2050 ovat jo nyt en-
siharvennusvaiheessa.

Selonteossa pitää keskit-
tyä lähinnä arvioimaan sel-
laisia asioita ja toimenpitei-
tä, joihin voidaan metsäpo-
liittisesti todella vaikuttaa. Ei 
ole hedelmällistä keskittyä 
arvioimaan esimerkiksi met-
säteollisuuden investointe-
ja kotimaassa ja ulkomail-
la tai muita yritysmaailman 
päätöksiä. Toki pitää toimin-
taympäristöpäätöksiä kat-
soa ja arvioida, onko jotain 
jäänyt tekemättä tai tehty 
väärin, joka on johtanut tä-
män päivän tilanteeseen. 

Voidaanko toimintaympä-
ristöön tulevaisuudessa te-
hokkaammin vaikuttaa po-
liittisin päätöksin? Ei kan-
nata pelkästään perinteistä 
metsäteollisuutta ajatella, 

vaan myös pyrkiä kaikin ta-
voin vahvistamaan yleise-
dellytykset monipuoliseen 
yritys- ja jalostustoimintaan 
metsä- ja luonnonvara-aloil-

la. Mitä kaikkea syntyy siitä 
hyvästä toimintaympäris-
töstä, voitaisiin merkittäväk-
si osaksi jättää markkinavoi-
mien ja markkinalähtöisen 

tuotekehityksen varaan.  
Kehityksen aikataulut-

taminen on alalla todella 
haastavaa. Nyt on kuitenkin 
sellainen tilanne, että ratkai-
suja ja päätöksiä on tehtä-
vä ripeästi, jotta metsäalan 
elinkeinojen odotettu hyvä 
kehitys toteutuisikin. Teko-
jen aika on nyt. Toimijoita ei 
voida syyttää siitä, ettei ke-
hitysesityksiä olisi tuotu esil-
le hallitukselle ja valtiovallal-
le. Niitä tulee ja on tullut ko-
ko ajan suoraan toimijoilta, 
etujärjestöiltä, kansallisen 
metsäohjelman ja metsä-
alan strategisen ohjelman 
työskentelystä.

Moni yhteiskunnan ala 
Suomessa on vaikeuksis-
sa ihan resurssipulan takia. 
Sanotaan, että rahaa ei ole 
riittävästi eikä siten myös-
kään henkilöstöresursseja. 
Metsäalalla on vuosikym-
meniä jo jatkuvasti leikattu 
resursseja pois, sekä julki-
sella, että yksityisellä puo-
lella. Tämäkin on imagon ja 
vetovoiman rakentamista. 

Nuoret kyvyt ovat tietoisia 
arvostaan ja usein kyvyillä 
on myös valinnanvaraa. 

Metsäsektorilla on valoisa 
tulevaisuus edessä. Tule-
vaisuutta kuitenkin tehdään 
ja sen takia onkin tärkeätä 
korostaa, että metsäpoliitti-
set pitkäjänteiset päätökset, 
kuten lait, budjettirahat, ve-
roratkaisut vaikuttavat voi-
makkaasti myös sektoriin, 
jossa kvarttaali on 25 vuotta 
raaka-ainepuolella. 

Keskustelu metsäpoliitti-
sesta selonteosta eduskun-
nassa on tärkeä tapahtuma, 
jossa pitää selkeästi tuoda 
esille poliittisten päätösten 
ratkaisevaa merkitystä alal-
la. Niistä syntyy pääsuunta 
koko elinkeinon monipuoli-
selle kehitykselle. 

Håkan Nystrand
Metsäneuvos, metsäta-

lousinsinööri Håkan Ny-
strand on METO – Met-

säalan Asiantuntujat ry:n 
puheenjohtaja ja Suomen 

Metsäneuvoston jäsen

Metsäpoliittinen selonteko suuntaa 
huomion metsäsektoriin

Lakimuutokset tulevat

Metsänkäsittelyä ja met-
sänhoitomaksua koske-
vat lait ovat muuttumassa. 
Muutokset antavat metsän-
omistajalle enemmän vaih-
toehtoja metsänhoitoon, 
hakkuisiin ja metsien uudis-
tamisiin. Metsänomistajan 
omat tavoitteet metsiensä 
käsittelyssä voidaan ottaa 
entistä paremmin huomi-
oon. Metsänhoitomaksun 
kerääminen metsänomis-
tajilta loppuu ja samalla ter-
vehdyttää olemassa olevaa 
toimijoiden välistä kilpailu-
asetelmaa. Lisääntyvästä 
palveluntarjonnasta hyötyy 
metsänomistaja, mikä tu-
lisikin olla uudistuksen ta-
voitteena.

Metsäkeskustelussa on 
myös tuskailtu passiivista 
metsänomistusta. Metsä-
neuvonta ei ole tavoittanut 
tai se ei ole kiinnostanut 
isoa osaa metsänomista-
jia. Lakimuutosten tuodes-
sa metsänomistukseen ”va-
pautta ja vastuuta”, se voi 
innostaa paremmin mm. 
kaupunkilaismetsänomista-
jia selvittämään metsätilan-
sa hakkuu- ja hoitomahdol-
lisuuksia sekä luontoarvoja. 

Metsäpalvelut verkossa 
ja lähipalveluna

Nykyaikainen metsän-
omistaja hakee metsätietoa 
internetistä, vertailee met-
säpalveluja ja hänellä on 
erilaisia tavoitteita metsien-

sä käytössä. Puukaupan 
lisäksi metsänuudistus- ja 
taimikonhoitotyöt kilpailute-
taan, mikä parantaa met-
sänomistajan saamaa met-
sätalouden tulosta. Metsä-
palvelut lähipalveluna ovat 
lähellä metsänomistajaa 
omalla kotipaikkakunnalla 
sekä tavoitettavissa koh-
tuullisella aikataululla. 

Kainuun Metsätoimistot 
– Kaikki metsäpalvelut 
samasta toimistosta

Kesäkausi on Kainuun 
Metsätoimistot- yrittäjien 
kiireisintä aikaa mm. met-
säsuunnittelun, metsänhoi-
totöiden, ojasuunnittelujen 
ja metsätienrakennuksen 
osalta. Palveluihin kuuluu 
myös metsänuudistamis-
työt, tila-arviot ja puukaup-
papalvelut. 

Kainuun Metsätoimistot 
-verkostoon kuuluu itse-
näisinä yrityksinä Kajaanin 
Metsäpalvelu Oy, Metsä-
kontio Kuhmossa ja Sot-
kamossa ja Metsäpalvelu 
Karhu OyPuolangalta. Met-
säalalla on käynnissä nyt 
muutoksen aika.  Ottamal-
la yhteyttä meihin teemme 
yksilöidyn tarjouksen. Pala-
taan asiaan metsäasioissa!  

Palveluistamme saat tie-
toa enemmän kotisivuillam-
me www.kainuunmetsatoi-
mistot.net

Heikki Väisänen
Kainuun metsätoimistot       

Metsälait muuttuvat – hyötyvätkö 
metsänomistajat muutoksista? 

 Kainuun Metsätoimistoista saa kaikki palvelut taimesta tehtaalle. Kuvassa puunkorjuu uudistushakkuuleimikolla. Ku-
va Heikki Väisänen.         
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UPM kehittää metsäpal-
velutarjontaansa ja tavoit-
teena on tarjota metsän-
omistajalle juuri hänen tar-
peidensa mukaista palve-
lua. Siksi UPM:n palveluva-
likoimaan kuuluu ratkaisuja 
niin puuntuotannon, met-
sänhoidon, metsien moni-
muotoisuuden kuin virkis-
tyskäytön lisäämiseen. Pai-
notuksesta päättää metsän-
omistaja itse. 

Palvelupaketin sisältö voi 
vaihdella täydestä palve-
lusta yksittäisen työn teke-
miseen. Täyden palvelun 
paketti voi sisältää metsän-
omistajan haluamin paino-
tuksin tehdyn metsäsuunni-
telman ja sen mukaisesti to-
teutettavat yhteisesti sovitut 
metsänhoitotyöt ja hakkuut.

UPM:n metsäasiakasvas-
taava on metsänomistajan 
läheisin yhteistyökumppa-
ni. Metsänomistajaa pal-
velevan metsäasiakasvas-
taavan yhteystiedot löydät 
nopeimmin UPM Metsän 
verkkopalvelusta www.met-
sämaailma.fi, jonka kautta 
asiointi onnistuu vuorokau-
den ympäri.

Uusi kitkevä kone tuo te-
hokkuutta taimikonhoitoon -

UPM tarjoaa koneellista 
perkausta nyt myös 
yksityismetsänomistajille

UPM on kehittänyt uuden 
kitkevän koneen taimikon-
hoitoon. Kitkevä perkaaja 
on metsäkoneeseen hak-
kuupään tilalle asennetta-
va laite, joka nostaa vesat 
juurineen maasta.

”Koneellinen varhaisper-
kaus kitkee vesakon juu-
rineen. Kitkentä vähentää 
huomattavasti uudelleen 
vesomista, jolloin toinen rai-
vaussahatyökerta jää usein 
tarpeettomaksi. Useilla koh-
teilla seuraava työvaihe on-
kin vasta ensiharvennuksen 
aikaan,” UPM Metsäliiketoi-
minnan metsänhoitopäällik-
kö Jyri Schildt kertoo.  

Koneellista varhaisperka-
usta voidaan tehdä sulan 
maan aikana toukokuusta 
lokakuulle. Työkausi on si-

ten huomattavasti pidempi 
kuin manuaalisesti tehtä-
vässä varhaisperkaukses-
sa, jota tehdään yleisesti 
juhannuksen ja elokuun lo-
pun välillä, jolloin vesomi-
nen on vähäisempää. Kit-
kevä perkaaja tuo näin hel-
potusta keskikesään ruuh-
kautuvien metsänhoitotöi-
den toteutukseen. 

”UPM on kehittänyt me-
netelmää pitkäjänteisesti 
alan toimijoiden kanssa ja 
tehnyt koneellista varhais-
perkausta jo lähes kymme-

nen vuoden ajan omissa 
metsissään. Meillä on erit-
täin hyviä kokemuksia ja 
tuloksia kitkennästä. Työn 
tuloksena tarjoamme nyt 
modernia ja kustannusteho-
kasta metsänhoitomenetel-
mää myös yksityisille met-
sänomistajille,” sanoo UPM 
Metsäliiketoiminnan myyn-
tipäällikkö Jari Engström. 

Koneellisen varhaisper-
kauksen kehitystyötä ja tes-
tausta on tehty pisimpään 
Pohjois-Karjalassa, missä 
toimii laitteen valmistaja 

Pentin Paja. Ensi kesänä 
UPM:n käytössä on Poh-
jois-Savon alueella kolme 
perkaajalla varustettua ko-
netta ja koko toimialueel-
la toistakymmentä konetta. 
Perkaajien määrän arvioi-
daan lisääntyvän nopeasti 
lähivuosina.   

”Taimikon varhaisperka-
us on erittäin suositeltavaa 
sekä metsänhoidollisesta 
että taloudellisesta näkö-
kulmasta. Oikea-aikaisesti 
toteutettuna varhaisperka-
us on nopeaa ja tulokset 

palkitsevia. Muutaman vuo-
den viivästyminen aiheut-
taa kasvutappiota, hidastaa 
työtä huomattavasti ja lisää 
kustannuksia,” kertoo Jyri 
Schildt.

UPM on koneellisen met-
sänhoidon edelläkävijä. 
Viime vuonna UPM esitteli 
yhteistyössä Risutekniikka 
Ky:n kanssa kehittämänsä 
uudenlaisen istutuskoneen, 
jossa ensimmäisenä istu-
tuskoneena on taimien au-
tomaattisyöttö. Koneellisten 
metsänhoitotöiden muka-
naan tuoma tuottavuuden 
parantaminen perustuu au-
tomatisointiin, työvaiheiden 
samanaikaiseen tekemi-
seen, eri töiden yhdistämi-
seen ja puiden joukkokä-
sittelyyn. 

”Koneellisen metsänhoi-
don etuna on työn tasai-
nen laatu ja tuottavuuden 
nousu. Lisälaitteet myös 
tuovat metsäkoneille työlli-
syyttä ympäri vuoden. Met-
sänhoidon koneellistaminen 
on tätä päivää. Metsurityö-
voima vähenee ja aiempaa 
harvemmalla metsänomis-
tajalla on aikaa ja osaamis-
ta omatoimiseen metsän-
hoitoon,” toteaa Jyri Schildt.

Lisätietoja antavat:

Metsänhoitopäällikkö Jyri 
Schildt, UPM Metsäliiketoi-
minta, puh. 0400-717123

Tuoteryhmäpäällikkö, 
metsänhoitopalvelut Jari 
Engström, UPM Metsäliike-
toiminta, puh. 0400-132937

UPM kehittää metsäpalveluitaan ja 
metsähoidon tekniikkaa

Brysselin keskustassa 
kävelymatkan päässä Eu-
roopan Parlamentista si-
jaitsee AgriCordin toimis-
to. Se on noin kymmenen 
vuotta vanha kymmenen 
maatalousjärjestön yhteis-
työverkosto. Jäsenjärjestö-
jä on Ranskasta, Hollannis-
ta, Belgiasta, Kanadasta, 
Ruotsista, Italiasta, Portu-
galista, Espanjasta sekä 
Suomesta.   Suomalaisina 
jäseninä siinä ovat MTK 
(maataloustuottajien kes-
kusjärjestö) ja FDD (Finnish 
Agri-agency for Food and 
Forest Development), joka 
jatkaa MTK:n hallinnoimien 
ruoka- ja metsähankkeiden 
parissa. FDD:n takana ovat 
MTK, Pellervo-Seura, SLC 
ja ProAgria. Järjestö on voit-
toatavoittelematon.

AgriCordin missiona on 
vahvistaa kehitysmaissa 
maanviljelijöiden järjestöjä 
köyhyyden vähentämisek-
si. Vahvat viljelijäjärjestöt 
vahvistavat demokratiaa, 
taloudellista kasvua ja ta-

saisempaa tulonjakoa. Hyö-
dynsaajina ovat yksittäiset 
pienviljelijät ja muut maa-
seudun asukkaat. Hank-
keilla lisätään tieto-taitoa ja 
parannetaan kehitysmaissa 
maanviljelijän asemaa. Sa-
malla tuotetaan jäsenistölle 
työkaluja ja malleja hank-
keista sekä opitaan suh-
tautumaan kulttuurieroihin. 
Sama pätee myös metsä-, 
puutarha- ja kalatalouteen.

Suomalaisissa hankkeis-
sa on painottunut kummi-
toiminta. Annettavaan ra-
hoitukseen liittyy aina neu-
vonta. AgriCordilla on hyviä 
kokemuksia varsinkin suo-
malaisten metsänhoitoyh-
distysten kanssa toimimi-
sesta. Tätä yhteistyötä on 
tehty yksityisten perhemet-
säntuottajien kanssa kehi-
tysmaissa. Metsäalalla on 
tuettu ja autettu perusta-
maan yksityisiä organisaa-
tioita maatalousorganisaa-
tioiden mallin mukaan. Suo-
messa metsänhoito ja yk-
sityismetsätalous ovat jär-

jestäytymistasolla korkea. 
Kehitysmaissa maatalous-
alalla on jo järjestäytymistä, 
mutta metsäalalla se on vie-
lä lähes tuntematon. 

AgriCordin kehitystoimin-
ta saa varoja jäsenjärjestöil-
tään, OECD:n viljelijäjärjes-
töiltä, maiden hallituksilta, 
kuten Suomen ulkoministe-
riöltä sekä yksityisiltä toimi-
joilta. Myös raakaa työtä ja 
osaamista annetaan kum-
mitoimintaan. Tavoitteena 
on vaikuttaa pienmetsän-
omistajien elinkeinojen ke-
hittymiseen järjestäytyneinä 
ryhminä. Esimerkkinä mai-
nittakoon Ylä-Savon mhy:n 
Nepalin projektissa antama 
kummitoiminta perhemetsä-
talouden neuvonnassa pai-
kan päällä. 

Kaija Siikavirta
rahoitusasiantuntija

ELY-  Etelä-Savo

Meto Metsäalan Asiantuntijat ry:n 
vierailu Brysselissä 5. -7.3.2013

Tästä alkaa turvallinen puukauppa

Ostajasta riippumaton palvelu, jossa kaik-
ki puukaupan vaihtoehdot ovat käytössä.

Palvelu löytyy omasta
metsänhoitoyhdistyksestä!

Metsänomistajat

Metsänomistajat

o KAINUU  puh. 020 413 5010, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
o LÄNSI-KAINUU  puh. 020 413 5080, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
o SOTKAMO puh. 020 413 5040, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
o YLÄ-KAINUU puh. 020 413 5060, sp: etunimi.sukunimi@ylakainuu.mhy.fi 

Tilaa puunmyynti-

suunnitelma

30.11. mennessä ja

olet mukana

taulu-TV:n arvonnassa.

VARAA MAKSUTON
PUUNMYYNTI-
SUUNNITELMA
HETI OMALTA

METSÄNEUVOJALTA!
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Metsäalan aikuiskoulu-
tus on uudistunut –  
nyt metsäkoulutus tulee 
suoraan kotiisi!

Nykyaikainen aikuiskou-
lutus Kainuun ammatti-
opistossa on monimuoto-
koulutusta, jossa valtaosa 
teoriaopinnoista tulee ver-
kon kautta suoraan kotiin 
tietokoneelle. Voit seurata 
opetusta internetin välityk-
sellä joko suorana lähetyk-
senä tai katsoa nauhoitteet 
silloin kuin haluat. Oppi-
mista tarkennetaan etäteh-
tävillä ja ne palautetaan 
sähköiselle oppimisalus-
talle. Vain tärkeät käytän-
nön oppimiset, kuten rai-
vaussahan käyttö, puus-
tomittaukset ja istutustyön 
tekniikka, ovat koululla. 
Koulutuksessa otetaan 
huomioon aiempi osaami-

nen. Jokainen opiskelee 
vain tarvitsemansa opinnot 
tutkinnon osien suoritusta 
varten. Käytännön osaa-
mista saavutetaan työssä-
oppimispäivillä joko oman 
tilan metsissä tai vieraalla 
työnantajalla.

Mitä aihealueita  
koulutus sisältää?

Koulutuksen aihealueet 
ovat metsänhoidon perus-
asioita. Osa metsänhoito-
töistä on helppo oppia, ku-
ten taimien istutus, heinän 
polkeminen, taimikon var-
haishoito ja harvennus. Oi-
kealla osaamisella voi sääs-
tää selvää rahaa omassa 
metsässä Puunkorjuutyöt 
voivat olla raskaita, voimaa 
sekä hyvää kuntoa vaati-
via. Osaamisesta huolimat-
ta moni metsänomistaja 

teettääkin puunkorjuun ul-
kopuolisella. 

Mitä koulutuksesta  
voi hyötyä?

Sinä saat kokea oppimi-
sen iloa mukavassa kou-
lutusryhmässä, ja opit te-
kemään metsätilan tärkeitä 
hoitotöitä. Työtekniikka ke-
hittyy ja omat metsät tulevat 
hoidettua parempaan kun-
toon. Osaat hoitaa metsä-
tilaa suunnitel¬mallisesti ja 
ulkoistaa ne hoitotyöt, joita 
et itse osaa tai pysty te-
kemään. Opit huoltamaan 
metsänhoitoon liittyviä ko-
neita ja laitteita, kuten is-
tutusvälineitä ja raivaussa-
haa. Osaat nähdä metsä-
si tärkeät luontokohteet ja 
varmistaa lakien mukaisen 
luonnonhoidon toteutumi-
sen talousmetsissä. 

Metsämestariksi 
näyttötutkinnolla!

Metsämestarikoulutus 
soveltuu erinomaisesti jat-
kokoulutukseksi mm. met-
sureille Koulutuksessa voi 
laajentaa osaamistaan töi-
den suunnitteluun, metsien 
käsittelyyn, metsätietojen 
keruuseen, sekä asiakkai-
den palveluun ja ohjaami-
seen. 

Valinnan mukaan voi op-
pia tekemään pieniä hirsi-
rakenteita, käyttämään ja 
huoltamaan mönkijää, trak-
toria ja metsäkonetta tai 
mittaamaan ja keräämään 
puustotietoja tai tekemään 
metsä¬suunnit-telua. Met-
sämestarin erikoisammat-
titutkinto parantaa jatko-
opintomahdollisuuksia am-
mattikorkea-kouluun.

Muuta  
koulutustarjontaa

Vuosittain Kainuun am-
mattiopistossa Seppälässä 
järjestetään luonnonhoito-
korttikoulutuksia metsäko-
neyrittäjille, kuljettajille ja 
toimihenkilöille yhteistyös-
sä Metsäkeskuksen kans-
sa sekä moottorisahan ja 
raivaussahan käyttökoulu-
tuksia metsänomistajille. 
Luonnonvara-alalta löytyy 
toki laajemminkin koulutus-
mahdollisuuksia, maatalo-
usalan, eläintenhoidon ja 
eläinten koulutuksen, puu-
tarha-alan, luonto- ja ympä-
ristöalan, luonnontuotteiden 
sekä golfkentän hoidon ai-
healueilta.

Lisätietoja koulutuksis-
ta saat Kainuun ammatti-
opiston Luonnonvara-alalta,  
www.kao.fi  sekä   Alpo Här-
köseltä 044 797 0485 ja Juk-
ka Mikkoselta 044 294 4503.

Aikuiskoulutus luonnonvara-
alalla on hyvin suosittua!

 Koulutuksessa tutustutaan metsätyön koneellistamiseen, paikallisiin metsäalan toimi-
joihin, metsänhoitotöihin sekä metsäenergian korjuuseen ja mittaukseen. Kuvassa pe-
rehdytään koneelliseen istutukseen. 

Pohjois-Suomen Met-
sänomistajien liitto Poh-
jois-Suomen aluejohtaja 
Pekka Saikkonen jäi eläk-
keelle huhtikuussa 2012, 
mutta jatkoi sertifiointitoi-
mikunnan puheenjohtaja-
na 2012 loppuun saakka. 
Vuodenvaihteessa toimi-
kunnan vetovastuun otti 
Liiton kehittämispäällikkö 
Markku Ekdahl. 

PEFC-sertifioinnin  
tarkastukset 2012

DNV Certification Oy 
suoritti metsäsertifioinnin 
tarkastukset loka-marras-
kuussa 2012. Tarkastelun 
kohteina olivat metsänhoi-

toyhdistykset sekä muut 
metsäalan toimijat. Lisäksi 
tarkastuksissa kuultiin mui-
ta sidosryhmiä. Maastotar-
kastukseen arvottiin 112 
kohdetta, joista suurin osa 
oli hakkuutyömaita ja nii-
den jälkitöitä. Lisäksi koh-
teena oli kunnostusojitus- 
ja tienrakennuskohteita se-
kä tärkeitä elinympäristöjä.

Nykyinen standardi si-
sältää 29 kriteeriä, joiden 
toteutumista auditoinnissa 
tarkastellaan. Aikaisempi-
en vuosien tapaan pääosa 
poikkeamista löytyi sisäi-
sen tiedonkeruun kaut-
ta. Suurin osa auditoinnin 
17 lievästä poikkeamasta 

kohdistui metsäalan orga-
nisaatioiden toimintaan. 
Mm. poikkeamat kunnos-
tusojitusten vesiensuoje-
lussa, työnantajavelvoittei-
den laiminlyönti, puutteet 
työturvallisuudessa ja työ-
ohjeistuksessa, puutteet 
energiapuun korjuussa, ku-
lotusten alhainen määrä, 
kriteerin ylittävät korjuuva-
uriot ja puutteet uhanalais-
ten lajien elinympäristöjen 
säilyttämisessä. 

Metsänomistajia koske-
via poikkeamia olivat: puut-
teet lakisääteisten vaati-
musten noudattamisessa 
(metsänkäyttöilmoituksen 
laiminlyönti, uudistamis-

velvoitteen laiminlyönti), 
puutteet kunnostusojituk-
sen vesiensuojelussa, sekä 
alueellisen metsäohjelman 
tavoitetasoa pienempi tai-
mikonhoidon määrä.

Jotain hyvääkin

Lasten ja nuorten met-
säosaamisen lisääminen 
sai kiitosta jälleen kerran. 
Myönteistä oli myös taimi-
konhoitotavoitteen täyttymi-
nen Kainuussa ja Lapissa 
sekä kulotuskriteerin täyt-
tyminen Lapissa. Pohjois-
pohjalaisten perisynti uu-
disojituskaan ei tällä kertaa 
aiheuttanut poikkeamaa. 

Pohjois-Suomen
sertifiointitoimikunnan 
puheenjohtaja vaihtui

Suomen metsäkeskus 
on järjestänyt Kainuussa 
sukupolvenvaihdos-aihe-
piirin koulutusta jo 10 vuo-
den ajan. Koko Suomeen 
verrattuna Kainuussa yh-
teisomistustilojen määrän 
on korkea sillä joka kolmas 
tila on yhteisomistuksessa. 
Metsäyhtymiä on 19% ja 
kuolinpesiä 15%. 

Koulutuksiin vuosina 
2010-2012 osallistuneille 
lähetettiin 01/2013 kirjeky-
sely, jossa tiedusteltiin kou-
lutuksen jälkeen tapahtu-
neita muutoksia metsätilan 
omistusjärjestelyissä. Ky-
selyyn vastasi 32% koulu-
tuksiin osallistuneista. Vas-
taajien keski-ikä oli 62 vuot-
ta. Hieman yli puolet vas-
taajista oli eläkeläisiä. Tilan 
sijaintikunnan ulkopuolella 
asuvilla keskimääräinen 
etäisyys tilalle oli 109 km. 
Metsäpinta-alan keskiarvo 
koulutuksiin osallistuneilla 
oli 97 ha. Metsänomistus-
muodoittain tarkasteltuna 
yli puolet vastaajista omisti 
tilansa yksin tai puolison 
kanssa, noin kolmannes 
metsäyhtymänä tai maata-
lousyhtymänä ja loput reilu 
kymmenes perikuntana tai 
kuolinpesänä. Tilan omis-
tusaika oli keskimäärin 24 
vuotta. 

Sukupolvenvaihdoksia 
oli toteutunut koulutusten 
jälkeen neljäsosalla kaikis-
ta vastaajista. Sukupolven-
vaihdos oli toteutettu sitä 
useammin mitä suurem-
pi metsätila on kyseessä. 
Metsätila siirtyi useimmiten 
usealle perijälle erillisinä ti-
loina eli pirstoutumiskehitys 
näyttää jatkuvan Kainuus-
sakin. Vastaajista 42%  il-
moitti sukupolvenvaihdok-
sen olevan edelleen aikeis-
sa. 

Sukupolvenvaihdos koe-
taan hankalaksi ja paljon 
miettimistä ja kypsyttelyä 
vaativaksi asiaksi. Etenkin 
laki- ja siihen yhdistyvät ve-
rokysymykset mietityttävät 
metsänomistajia. Koulutuk-
siin ja luennoitsijoiden asi-
antuntemukseen oltiin tyy-
tyväisiä. Sen sijaan paran-
nettavaa löytyy tiedotuk-
sesta, miten koulutuksen 
jälkeen kannattaisi edetä. 
Henkilökohtaista neuvon-
taa oli saanut joka kolmas 
vastanneista. Apua metsä-
tilan sukupolvenvaihdok-
seen oli useimmiten haettu 
metsänhoitoyhdistyksestä 
ja Metsäkeskuksesta sekä 
pankista. Myös verotoimis-
ton ja muun tahon puoleen 
oli käännytty. Yhteismet-
sästä oli kiinnostunut noin 
kolmannes kyselyyn vas-
tanneista. 

Metsätilakoon ja raken-
teen kehittäminen, MMM 
työryhmämuistiossa 2012 
sanotaan metsänomistuk-
seen liittyvät keskeisiksi 
ongelmiksi mm. Metsätilo-
jen pienestä koosta (keski-
määrin 24 ha) johtuen met-

sällä ei ole monille omista-
jille useinkaan taloudellis-
ta merkitystä. Metsätilojen 
pieni koko ja puukaupan 
epäsäännöllisyys nostavat 
teollisuuden puunhankin-
nan kustannuksia. 

Sukupolvenvaihdos-
ten pitkittyminen johtaa 
metsänomistajien ikään-
tymiseen ja metsien käy-
tön – sekä hakkuiden että 
metsien hoidon – vähene-
miseen. Metsätila vaihtaa 
omistajaa lähes puolessa 
tapauksista vasta omista-
jan kuoltua, jolloin riski tilan 
jakamiseen perinnönjaos-
sa on suuri, mikä edelleen 
pienentää metsätilojen ko-
koa.

Keinoina tilakoon kas-
vattamiseksi Kansallinen 
metsäohjelma 2015 (2008) 
esitti muun muassa: 

1)Verotukselliset keinot 
sukupolvenvaihdosten, tila-
koon kasvattamisen ja met-
sätalouden edellytysten 
parantamiseksi. 2)Lainsää-
dännön kehittäminen uusi-
en omistusmuotojen kuten 
kiinteistö- ja sijoitusrahas-
tojen perustamiseksi ja pe-
rikuntamuotoisen metsän-
omistusajan lyhentämisek-
si. 3)Pirstaleisten metsäti-
lojen uusjakokäytäntöjen ja 
yhteismetsäomistuksen ke-
hittämisen. Näillä toimen-
piteillä tähdätään metsä-
talouden kannattavuuden 
ja kestävän metsätalouden 
harjoittamisen edellytysten 
sekä teollisuuden puuhuol-
lon parantamiseen.

Tutkimuksen tuloksis-
ta voidaan päätellä, että 
sukupolvenvaihdoksen 
suunnittelu ja asian mietti-
minen kestävät useimmilla 
metsänomistajilla pitkään 
ja asia ei etene. Asia koe-
taan monimutkaiseksi ja jo-
pa lannistavaksi kaikkine 
kiemuroineen. Etenkin la-
ki- ja siihen liittyvät veroky-
symykset mietityttävät met-
sänomistajia. Useimmiten 
päädytään yhä liian usein 
metsäyhtymän perustami-
seen kaikille lapsille, vaik-
ka omaisuutta voisi siirtää 
myös muussa muodossa. 
Mahdollisia uusina laki-
muutostoimenpiteinä yk-
simielisyyden sijaan tulisi 
olla mahdollisuus päättää 
metsän hoito- ja käyttötoi-
menpiteistä enemmistö-
päätöksellä. 

Internetin vaatimaton 
osuus 5% tiedonsaantika-
navana voi myös osaltaan 
johtua metsänomistaja-
kunnan rakenteesta. Luul-
tavasti internetin käyttö li-
sääntyy, kun metsänomis-
tajiksi tulee ”netin” käyttöön 
tottunut sukupolvi.

Tuomo Mikkonen
edistämispalvelujen 

päällikkö
Suomen metsäkeskus

julkiset palvelut, Kainuu

Vauhtia metsätilan 
omistus-

järjestelyihin
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Metsä on omaisuutta, jo-
ta kukin sukupolvi hoitaa 
hetken aikaa vuorollaan. 
Metsänomistajien keski-ikä 
on maassamme korkea, yli 
60 vuotta. Metsätilat siir-
tyvät usein suunniteltujen 
omistusjärjestelyjen sijaan 
seuraajille perintönä. Mo-
nessa tapauksessa seu-
raajat ovat metsänomis-
tajiksi tullessaan itsekin jo 
miltei eläkeiässä. Kainuus-
sa metsätilojen vastaan-
ottajien keski-ikä oli viime 
vuonna 54 vuotta. Metsän-
omistajien korkea ikä vai-
kuttaa valitettavan usein 
metsänhoidon aktiivisuu-
teen. Vaikka varttuneem-
malla sukupolvella saattaa 
olla parempi metsätietä-
mys kuin nuorilla, iäkkääm-
mät metsänomistajat ovat 
usein nuoria passiivisem-
pia niin metsänhoidon kuin 
puunmyynninkin suhteen. 

Syinä lienee metsänhoidol-
lisen kiinnostuksen hiipu-
minen, ja ennen kaikkea 
puunmyyntitulojen merki-
tyksen väheneminen omis-
tajan taloudelle. 

Metsätilat jaetaan use-
asti perinnönjakojen yh-
teydessä yhä pienempiin 
metsälöihin. Pienillä met-
sätiloilla on keskimääräis-
tä heikommat edellytykset 
kannattavan metsätalou-
den harjoittamiselle. Pirs-
toutunut ja huonomuotoi-
nen kiinteistörakenne ai-
heuttaa lisäkustannuksia 
maanomistajille, puunos-
tajille sekä metsänhoito- ja 
perusparannustöiden to-
teuttajille, ja heikentää näin 
kannattavuutta. Yksi met-
sätalouden suurimmista 
haasteista on juuri metsä-
löiden pieni koko. Metsän-
omistuksen pirstoutumisen 
vähentäminen on kirjattu 

kansalliseen metsäohjel-
maan yhtenä yksityismet-
sätalouden tehokkuuden 
ja kannattavuuden paran-
tamistoimenpiteenä. 

Metsätilan sukupolven-
vaihdoksessa on huomi-
oitava monia asioita. Ihan-
netilanteessa sukupolven-
vaihdos on luovutuksen 
osapuolten harkittu ratkai-
su, joka tehdään tietoisena 
eri vaihtoehdoista ja niiden 
seurauksista. Huolellisel-
la suunnittelulla saadaan 
mm. veroseuraamukset 
kohtuullisiksi, ja estetään 
metsätilan pirstoutuminen. 
”Riittävän ajoissa aloitettu 
omistusjärjestelyjen suun-
nittelu on tärkeää, koska 
toteutus voi viedä jopa 
vuosia. Tärkeää on myös 
turvata metsätilan toimi-
van rakenteen säilyminen. 
Mielestäni luopujan velvol-
lisuus olisi varmistaa met-

sätilalle sopiva jatkaja. Par-
haiten tämä toteutuu teh-
täessä suunnitelma elin-
aikana.” kommentoi suku-
polvenvaihdos asiantuntija 
Alpo Särkelä. Metsätilasta 
luopumiseen, ja toisaalta 
myös vastaanottamiseen, 
liittyy usein voimakkai-
ta tunteita. Onnistumisen 
kannalta avainasemassa 
onkin avoin keskustelu. 
Koska metsätilan sukupol-
venvaihdos on useimmille 
ainutkertainen tilanne, on 
hyvä kysyä ammattilaisten 
neuvoja päätöksenteon tu-
eksi. Suunnitelmallisten su-
kupolvenvaihdosten edis-
täminen on sekä metsän-
omistajien, että koko met-
säsektorin edun mukaista.

Ringa Tuikka, 
markkinointiesimies, 

Stora Enso Metsä

Suunnitelmallisuus avainasemassa 
metsätilan omistusjärjestelyissä

MHY Sotkamo ja Vapo Oy 
ovat solmineet sopimuksen 
karsitun polttorangan toimi-
tuksista Vuokatin lämpölai-

tokselle 1.4.2013 alkaen. 
Tehty sopimus mahdollis-
taa erityisesti kemera-kel-
poisilla kohteilla polttoran-

gan talteenottamisen talo-
udellisesti järkevällä taval-
la. Monivuotinen sopimus 
mahdollistaa kymmenien 

tuhansien kiintokuutioiden 
toimitukset lähimetsistä. 
Samalla varmistetaan taan-
tumassa olleiden nuorten-

metsien hoitaminen sadoilla 
hehtaareilla vuosittain. Sa-
malla päättyy pitkä kausi,  
jona Sotkamo on ollut kaik-
kein heikoimpia alueita lähi-
energian hyödyntämisessä. 
Metsäenergiaa on jo toimi-
tettu Vuokattiin satoja kuu-
tiometrejä ja hakkuut jatku-
vat  kesän aikana.

Metsäsuunnittelu- 
kampanjalla kohteet esille

MHY kampanjoi met-
säsuunnitelmia erityisesti 
pohjois- ja etelä Sotkamon 
alueelle. Näille alueilla on 
saatavilla kaukokartoitus-
tietoa metsäkeskuksesta. 
Tietojen hyödyntämiseksi 
on metsänomistajille lähe-
tetty suostumusvaltakirjat 
joilla kartoitustieto saadaan 
MHY:n käyttöön. Metsän-
omistajille ei aiheudu kus-
tannuksia kartoitustiedon 
hankkimisesta, metsä-
suunnittelu sen sijaan on 
maksullista. Metsäsuunni-
telmasta saadaan varmis-
tus myös niistä metsäner-
giakohteista, joihin voidaan 
käyttää valtion ns kemera-
tukea.

Metsätulo hehtaarilta 
kohenee merkittävästi

Käytäntö ennen metsä-
energiasopimusta oli se, 
että ainespuuksi soveltu-
maton puumassa kaadet-

tiin raivaussahalla maahan. 
Sen jälkeen suoritettiin har-
vennushakkuu, jossa ai-
nespuut kuitupuu ja parrut 
hakattiin myyntiä varten. 
Myyntituloja kertyi 400-500 
euroa hehtaarilta. Sitä rasit-
ti kuitenkin ennakkoraiva-
us, johon meni käytännössä 
kemeratuki kokonaan. Nyt 
niillä kohteilla joilla ei en-
nakkoraivaustarvetta ole tai 
on vähäinen, jää kemeratu-
ki kokonaan metsänomista-
jan tuloksi. 

Kohteilla joissa on vä-
häinen määrä kuitupuuta, 
kannattaa koko kertymä 
ohjata polttopuuksi. Täl-
löin pinta-alatuen lisäksi jo-
kaista myytyä kuutiometriä 
kohden on valtion tuki met-
säkuljetukseen seitsemän 
euroa kuutiometriä kohden. 
Kun puusto hakataan ran-
kana latvamittaan 2-3 cm, 
on saanto hehtaarilta vä-
hintään 20-30% pelkkää ai-
nespuuhakkuuta korkeam-
pi. Käytännössä hehtaarilta 
tuleva kantohinta on näiden 
seikkojen vuoksi lähes kak-
sinkertainen aiempaan mal-
liin verrattuna. Kun oksat ja 
neulaset jäävät metsään, ei 
ravintokatoakaan alueelta 
tapahdu.

Jarmo Huttunen
toiminnanjohtaja

Vuosien odotus 
lähimetsäenergian käytön 

lisäämisestä vauhdilla 
liikkeelle Sotkamossa

Metsäurakoitsija Asko Piirainen esitteli polttopuurangan 
korjuussa tehoja lisäävää joukkokäsittelykouraa.

Sateisesta säästä huolimatta karsitun polttorangan korjuu kiinnosti laajasti metsänomistajia. Puunkorjuuta esitetl-
tiin  Sotkamon Kuolaniemellä

 WWW.KAINUUNMETSATOIMISTOT.NET

KAIKKI PALVELUT TAIMESTA 
TEHTAALLE

 • PUUKAUPPA
 • METSÄSUUNNITTELU
 • HOITOTYÖT
 • TIENRAKENTAMINEN

Metsäpalvelu Karhu Oy
Kajaanintie 5 
89200 PUOLANKA 
040 523 8999 

Kajaanin Metsäpalvelu Oy
Savikontie 9
87500 KAJAANI
0400 179 112

Metsäkontio 
Kainuuntie 3
88600 SOTKAMO 
044 524 8717

Metsäkontio
Kainuuntie 86
88900 KUHMO
044 524 8716
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Stora Enson puunkorjuu 
siirtyy kesäkuun alusta Mo-
to Team Tauriaisen vastuul-
le koko Kainuun alueella. 
Korjuuketjuja on töissä vuo-
denajasta riippuen 10 – 20, 
joista n. puolet on omia ket-
juja ja puolet osayrittäjiä. 
Moto Team Tauriaisella on 
kaksi toimihenkilöä johta-
massa urakointia. Metsä-
koneenkuljettajia on töissä 
yhteensä n. 60. Tarkoitus 
olisi, että jokaisesta kunnas-

ta löytyisi paikallinen kone-
kuski. Moto Team Tauriai-
sen toinen iso urakanantaja 
on Metsähallitus.

Stora Enson yrittäjäesi-
mies Mikko Ylimartimo pe-
rustelee käytäntöä: ”Täh-
tiyrittäjätoimintamalli otettiin 
meillä käyttöön noin kolme 
vuotta sitten. Kokemukset 
ovat alustavasti myönteisiä 
ja hankimme nyt Kainuusta 
lisää kokemuksia siitä, kuin-
ka tämä toimii suuremmilla 

korjuumäärillä”.
Jussi Keränen aloitti Mo-

to Teamin metsätyönjohtaja-
na v. 2009, kun tähtiyrittäjä-
mallia käynnistettiin. Tämän 
vuoden huhtikuulla toisek-
si työnjohtajaksi palkattiin 
Jussin nuorempi veli Esa. ” 
Oli pakko saada lisävoimia 
suureen työmäärään. Esan 
kanssa olemme nujakoineet 
monissa askareissa pienes-
tä pitäen ja yhteistyö on ai-
na sujunut.” Kertoo Jussi.

Tähtiyrittäjä vastaa koko 
Kainuun puun korjuusta

Pomot Esa ja Jussi Keränen tuumaustauolla motokuski Pekka Määtän kanssa Tornato-
rin savotalla Kuhmossa.

Kevään kelirikko näkyy 
ja tuntuu metsäautoteillä. 
Pintaroudan sulaessa on 
viisasta rajoittaa liikennet-
tä, jotta tiet eivät rikkoutui-
si. Heikkokuntoisilla met-
säteillä tiekunnat ovatkin 
pystyttäneet kelirikko- ja 
painorajoitusmerkkejä, jo-
pa omatekoisia varoitus-
merkkejä.

 Lähtökohtaisesti tiekun-
ta on vahingon sattuessa 
korvausvelvollinen. Esimer-
kiksi särkyneestä rummus-
ta ajoneuvolle aiheutuneen 
vaurion voi tiekunta joutua 
korvaamaan. Lasku tulee, 
mikäli voidaan osoittaa tie-
kunnan laiminlyöneen tien-
pitovelvollisuutensa. Vas-
tuuta ei siis voi kokonaan 
siirtää tienkäyttäjälle. 

Tietä tulisi hoitaa vuosit-
tain lanauksilla, vesakon 
leikkauksilla ja mahdolli-
sesti pintamurskeen ajolla 
sitä vaativille tien osille.

 Tienpidossa, kuten 
muissakin asioissa, oike-
aan aikaan tehdyt toimen-
piteet ennaltaehkäisevät 
isompia remontteja.  Hoi-
totöitä suunnitellessa lähtö-
kohtana ovat tieosakkaiden 
tarpeet. 

Ahtaat kääntöpaikat ja 
kapea tie aiheuttavat  
ongelmia

Kainuussa olevien met-
sätieverkostojen varteen 
korjataan isoja puuvaras-
toja ja niiden kuljettaminen 
jalostuspaikoille vaatii yhä 
useammin talvikorjuuolo-
suhteet. Metsäteiden mitoi-
tukset eivät vastaa nyky-
aikaisen ajokaluston vaati-
muksia. Suurimmat vaike-
udet tulevat kapeista koh-
taamis- ja kääntöpaikoista 
sekä riittämättömistä ajora-
dan leveyksistä. Metsätei-
tä tarvitaan kaluston kulje-
tuksissa maanmuokkauk-
siin, kunnostusojituksiin ja 
perkaustöiden toteutuksiin. 
Myös kevyemmällä kalus-
tolla liikkuvat ammatinhar-
joittajat käyttävät teitä. Met-
surit, metsäsuunnittelijat ja 
sähkötyöntekijät ovat niin 
ikään tienkäyttäjiä. Maas-
tokauden parhaimpana ai-
kana syrjäisellä metsätiellä 
voikin olla varsin vilkasta. 

Tieasiantuntemusta 
tiekunnille

Osakkaiden asuessa yhä 
useammin kaupungeissa 

tieisännöintipalvelujen tarve 
on kasvanut. Myös kiinnos-
tus talkootyöhön on vähen-
tynyt. Tienpidon ollessa tiei-
sännöitsijällä tienhoito am-
mattimaistuu ja osakkaiden 
yksituumaisuus parantuu. 
On yleistä, että epäselvyy-
det kaihertavat ihmissuhteita 
ja aiheuttavat riitoja. Koulu-
tettu tieisäntä tuntee yksityis-
tielain, osaa soveltaa Maan-
mittauslaitoksen suosituksia 
sekä kohtelee tasapuolisesti 
kaikkia osakkaita.  Tiekun-
ta voi kutsua tieisännöitsijän 
kokoukseensa asiantuntijak-
si. Tätä palvelua hyödyntää 
yhä useampi tie- ja hoito-
kunta. Yleisimmin neuvontaa 
tarvitaan tieyksilöinnin teke-
misessä, kokousten vedos-
sa, perusparannuksen ra-
hoitusselvityksessä ja tien 
käyttöoikeuksien selvittämi-
sessä. Suomen Tieyhdistys 
kouluttaa tieammattilaisia. 
Myös allekirjoittaneet ovat 
hyväksytysti suorittaneet ky-
seiset opinnot.

Tieasiantuntijanne 
Heikki Väisänen

Metsäkontio
Hannele Karhu 

Metsäpalvelu Karhu Oy 

Metsäpalvelu Karhu Oy

 

Ajo omalla 
vastuulla

Liikennemerkillä voidaan varoittaa liikkujia, mutta tiekunta on edelleen vastuussa tiestä.
Kuva Hannele Karhu.

Koko Suomessa lähes 
ainoana yksityisen radion 
menestystarinana porskut-
tava Kajaus nojaa toimitus-
johtaja Aki Karjalaisen mu-
kaan kuuntelijoiden kunni-
oittamiseen.

- Emme soita puhki kap-
paleita tai hermostuta kuun-
telijaa samojen kappalei-
den rullaamisella useita 
kertoja päivässä, vaan sat-
saamme musiikin monipuo-
lisuuteen. 

Suomalaisen iskelmä- ja 
popmusiikin ohella Kajaus 
soittaa jonkin verran ulko-
maisia hittejä, mutta lähet-
tää myös lukuisia paikallisia 
haastatteluja päivittäin.

- Haluamme, että radi-
omme on kumppani, josta 

on paitsi seuraa niin myös 
apua kuuntelijoidemme ar-
jessa ja lomalla.

Radio Kajaus on paikallis-
radiotoiminnassa Suomes-
sa melkoinen harvinaisuus. 
Kansallisen radiotutkimuk-
sen mukaan Kajaus voittaa 
kuuntelijaosuuksissa myös 
kaikki suuret valtakunnalli-
set kaupalliset kanavat.

- Tämä on mainostajil-
le ratkaisevan tärkeä asia. 
Mainoseuroja on näillä kor-
keuksilla vara käyttää vain 
jos mainonta toimii.

Viime vuoden lopulla Kar-
jalaisen ja Antti Kelan omis-
tukseen siirtynyt radio suun-
taa katseensa eteenpäin.

- Olemme laajentaneet 
Rovaniemen seudulle, in-

vestoineet melkoisesti ra-
haa parempaan äänenlaa-
tuun ja monipuolistaneet 
musiikkia myös uusille su-
kupolville.

Radio Kajauksen kuunte-
lijamatkoista on muotoutu-
nut hittituote.

- Järjestämme ohjel-
maa ryhmille, autamme 
matkalaisia, mutta en-
nen kaikkea meidän avul-
lamme saamme suoria 
lomalentoja Kainuusta. 
Syksyn matkat täyttyivät 
ennätysvauhtia, joten mar-
raskuuksi Kajaus sai järjes-
tettyä vielä toivotun lennon 
Kanarialle.

- Suorat lennot ovat niin 
vaivattomia, että niillä riittää 
suosiota.

Kajaus voittaa myös 
valtakunnalliset
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Vaatimattomasti mut-
ta varmasti on tämä mies 
tehnyt vuosikymmeniä töi-
tä, jotta Kainuussa olisi hy-
vä elää. Suomen päättäjät 
tuntevat hänet hyvin, mutta 
hän ei ole tehnyt itsestään 
numeroa.

Brysselissä  
maalikuussa 2013

Europarlamentaarikko 
Riikka Manner kuuntelee, 
kun hänelle kerrotaan Kai-
nuun metsäpeura- ja susiti-
lanteesta. ”Metsäpeurakan-
ta häviää”, sanoo Tapani 
Pääkkönen ja esittelee Riik-
ka Mannerille kuvaa kome-
asta metsäpeurahirvaasta. 
Hän antaa europarlamen-
taarikolle kannanoton, mis-
sä lukee muun muassa, et-
tä ”Sotkamon ja Kuhmon 
riistanhoitoyhdistykset ovat 
erittäin huolestuneita val-
takunnallisen susipolitiikan 
epäonnistumisesta”.

Pääkkönen ei ole ensim-
mäistä kertaa päättäjiä ta-
paamassa. Yleensä päättäjät 
ovat matkanneet Pääkkösen 
vieraiksi Kainuuseen. ”Minis-
tereitä, kansliapäällikköjä, fir-
mojen johtoa, ammattijärjes-
töjen ihmisiä, armeijan mie-
hiä, on valtakunnan tason 
vaikuttajaa, on maakuntata-

son päättäjää”, kansanedus-
taja Timo Korhonen kuvaa 
Pääkkösen vieraita.

Kajaanissa  
huhtikuussa 2013 

Väkeä saapuu ympäri 
Suomen Kajaaniin kirjan jul-
kistamistilaisuuteen.  Tapani 
Pääkkösestä on tehty kirja 
”Metsämiehen kädenpuris-
tus”. Metsätalousinsinööri 
Pääkkösen vaatimattomuut-
ta kuvaa, että muut hänen 
toimeliaisuuttaan seuran-
neet ehdottivat kirjan tekoa. 

Kirjassa Pääkkösestä kirjoit-
tavat nämä muut: kunnan 
isä, yrityksen toimitusjoh-
taja, piispa, metsäalan jär-
jestöjen toiminnanjohtajat, 
puheenjohtajat, päälliköt ja 
monet muut.

Kirjassa kerrotaan Pääk-
kösen lukuisista luottamus-
toimista: riistanhoitopiirin 
hallituksen puheenjohtaja, 
riistanhoitoyhdistyksen pu-
heenjohtaja, Metsästäjäin 
Keskusjärjestön hallituk-
sen jäsen, METO – Metsä-
alan Asiantuntijat ry:n alue-

puheenjohtaja , pankin ja 
maakunnan hallinnossa, lu-
kuisissa neuvottelukunnissa 
ja monessa muussa. 

Ja ennen kaikkea kerro-
taan, mitä Pääkkönen on 
tehnyt: ideoinut organisaa-
tiomuutoksia ja -seminaa-
reja, käynnistänyt hankkei-
ta, perustanut yhdistyksiä, 
edistänyt Kainuun metsä-
taloutta lukuisin eri tavoin, 
tehnyt työtä lasten ja nuor-
ten metsä- ja riistaopetuk-
sen eteen ja mm. toimit-
tanut jo 90-luvulta tämän 

Metsä-Kainuu –liitteen.  Ja 
vaikuttanut valtakunnan po-
litiikkaan monin eri tavoin.

Nyt ja tulevaisuudessa

Tapani on taustavaikutta-
ja ja asioiden käynnistäjä. 
Hänellä on sosiaaliset tai-
dot, joilla hän on verkostoi-
tunut laajalle. Häntä kuva-
taan mutkattomaksi ja vä-
littömäksi ihmiseksi – ystä-
väksi. 

Hän on myös ahkera ja 
tarkka – hän selvittää asioi-

den taustat perusteellisesti 
ja tarjoaa hyvää tietoa päät-
täjille päätöksenteon tuek-
si. Hänellä on laaja-alainen 
näkemys asioista ja siitä, 
mihin suuntaan niitä tulisi 
viedä. Hän tietää keneen ol-
la yhteydessä asian eteen-
päin viemiseksi - hyvässä 
yhteistyössä.

Ei työtä pidä pelätä, vaan 
laiskuutta. Pääkkönen on 
innostava esimerkki siitä, 
että päättäväisyydellä ja 
toimeliaisuudella syntyy ja 
tapahtuu asioita – ja siihen 
suuntaan mihin me haluam-
me: mikä on rakkaalle ko-
tiseudullemme, ystävillem-
me, perheellemme ja Suo-
melle hyväksi. Pääkköselle 
tärkeää on aina asia – ei 
itsensä esille nostaminen.

Kannattaa lukea kirja 
”Metsämiehen kädenpuris-
tus” tästä 70:ttä juhlavuot-
taan viettävästä metsäalan 
asiantuntijasta, joka on nos-
tettu jalustalle.

Ja ottaa oppia, sillä meillä 
jokaisella on mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin.

Tiina Eklund 
yhteyspäällikkö 

METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry

Työtä Kainuun puolesta
Tapani Pääkkönen:

Oulun satama – metsäteollisuus-
tuotteiden portti maailmalle

Oulun satama on yk-
si maamme tärkeimmistä 
metsäteollisuuden vienti- ja 
tuontisatamista. Aikoinaan 
Oulu oli Arkangelin ohella 
yksi maailman suurimmis-
ta tervan vientisatamista; 
nyt tuotteet ovat pisimmille 
vietynä painovalmiita pape-
riarkkeja sekä osavalmiita 
hirsitaloja.

Pääosa sataman noin 3,5 

miljoonan tonnin liikentees-
tä muodostuu paperin, sel-
lun ja sahatavaran viennis-
tä, sekä paperinvalmistuk-
sessa käytettävien raaka-
aineiden; pääosin erilaisten 
pigmenttien tuonnista.

Sataman sijainti Oritkaris-
sa, aivan Stora Enson Ou-
lun tehdasalueen kupeessa 
tarjoaa erinomaiset mahdol-
lisuudet hoitaa sekä vien-

tiin, että tuontiin liittyvät sa-
tamatoiminnot ja maakulje-
tukset kustannustehokkaas-
ti. Stora Enso onkin selke-
ästi sataman suurin asiakas 
vastaten yli puolta sataman 
kokonaisliikennemäärästä.

Pitkään uinuksissa ollut 
sahatavaran vientikin saa-
tiin uudestaan käyntiin sa-
tamaoperaattori Herman 
Andersson Oy:n ja Pölkky 

Oy:n yhteistyön ansiosta. 
Sahatavaran laivausmää-
rä nousi viime vuonna jo 
300 000 kuutiometriin ja täl-
le vuodelle odotetaan edel-
leen selvää kasvua. Pölkyn 
ohella myös muut Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja 
Lapin alueella sijaitsevat 
sahat käyttävät Oulun sa-
tamaa tuotteidensa laiva-
uksiin.

Perinteisten lo-lo laivaus-
ten ohella sahatavaran kul-
jettaminen asiakkaille kon-
teissa lisääntyy jatkuvasti. 
Satamaoperaattorin käy-
tössä olevan Load Plate –
kontituslaitteen avulla sekä 
sahatavaraa että hirsitaloja 
pystytään kontittamaan se-
kä tehokkaasti, että tuotteen 
laatu säilyttäen.

Sekä Oulun satama että 

vastikään 90 vuotta täyttä-
nyt satamaoperaattori Her-
man Andersson Oy teke-
vät parhaansa mahdollis-
taakseen omalta osaltaan 
alueen toimijoille kannatta-
van toiminnan edellytykset 
myös tulevaisuudessa.

Jari Rantamaula
toimitusjohtaja

Herman Andersson Oy

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 
Jari Komulainen, puh. 040 557 1673

Tartu kiinni mahdollisuuksiin - menestys kasvaa metsästä

Kainuun 
metsä- ja 

puutalouden 
yritysten 

aktiivinen kehittäjä
palveluksessanne. 

Ota rohkeasti
yhteyttä, 
autamme 
yritystäsi 

menestymään!
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Kuhmolaisella kuljetus-
yrittäjällä Olavi Malisella 
on ikää 50 vuotta. Hän on  
ajanut puutavararekkaa 
30 vuotta ja ollut yrittäjänä 
26 vuotta. Olavi on vetänyt 
kuljetusliikettään vuodesta 
1987. Siihen asti yrityksen 
vetovastuu oli Olavin isäl-
lä Veikolla, joka perusti fir-
man vuonna 1966. Ensim-
mäiset 30 vuotta yritys kul-
jetti Enso-Gutzeitin ja Enso 
Oy:n puita ja vuosituhannen 
vaihteen tienoilla palvelua 
on laajennettu muillekin yh-
tiöille.  Nykyään yritys työl-
listää 20 kuljettajaa ja kalus-
toa on 8 puutavararekkaa. 

Johtoajatus on työn ha-
jautus moneen yhtiöön

Malisen autot kuljettavat 
puuta Stora Ensolle, Kuh-
mo Oy:lle, Metsäkontiolle 
ja QTeam -yritysverkoston 
kautta Metsähallituksen ja 
Pölkky Oy:n puuta. ” Työl-
lisyyden kannalta hajautus 
on välttämätöntä. Kun jol-
lain yhtiöllä on hiljaisempaa, 
niin toiselta voi löytyä ajoa 
useammalle autolle ja mie-
hille, lomautuksilta vältytään 
ja ruletti pyörii.”

Tämäkin ala muuttuu 
jatkuvasti

Nykyään satelliittiohjaus, 
sähköinen kuormatietojen 
siirto ja kuormainvaaka-
mittaus ovat yleisiä kaikil-

la toimijoilla. ”Ensimmäiset 
ajoneuvotietokoneet meille 
tulivat 1996 ja nosturivaaka 
1993. Vaakamitta on luo-
tettavaa ja se on hyvä työn 
tehostaja metsäyhtiöille ja 
meille.” kertoo Malinen ja 
jatkaa: ” Yritämme seurata 
uusia tuulia ja testaamme 
yleensä kaikki järkevältä 
tuntuvat muutokset käytän-
nössä. ”

Autojen kokonaispainojen 
korotus maksaa yrittäjälle 
50 000 ajoneuvo- 
yhdistelmää kohden

Malinen on huolissaan 

suunnitellusta lakiuudistuk-
sesta, jossa autoihin lisää 
pituutta ja rekkojen koko-
naispainot nousevat 60:stä 
74 tonniin.  Jos kokonais-
painot nousevat, tiestöihin 
kohdistuva kuormitus on 
pienempi, koska yhdistel-
mään tulee kaksi akselia 
lisää. Silloin akselikohtai-
nen kuormitus on pienempi 
kuin nykyisessä seitsemän 
akselisessa yhdistelmäs-
sä, mutta suurempi mas-
sa lisää polttoaine- ja ren-
gaskuluja. Monien siltojen 
kantavuus tulee uudelleen 
arvioitavaksi. Entiset kään-

töpaikat ja liittymät käyvät 
riittämättömiksi, koska yh-
distelmän pituuttakin on jat-
kettava. Hommat hankaloi-
tuvat ja osaamista vaadi-
taan kaikilta pyöreän puun 
kimpussa toimivilta entistä 
enemmän. Nykyiseen ka-
lustoon akselien lisääminen 
maksaa ainakin 50 000 eu-
roa jokaista ajoneuvoyhdis-
telmää kohden. Vanhem-
paan kalustoon ei kannata 
lisätä akseleita vaan ne on 
uusittava kokonaan. Tällöin 
kustannukset ovat vielä 
huomattavasti suuremmat. 

Kannattavan toiminnan 
edellytyksiä

Puutavaran kuljetuk-
sen kultavuodet olivat 
1970-90-luvuilla ja silloin 
auto pysyi kannattavasti lii-
kenteessä yhdelläkin työ-
vuorolla. Sen jälkeen rahaa 
on ollut niukemmin käytet-
tävissä kuljetuksiin ja nyt 
rekkojen on pyörittävä yö-
tä päivää ja ajettava mah-
dollisimman paljon kuor-
ma päällä. Ammattitaitoi-
set kuljettajat, hyvä kalus-
to ja joustava tiedonsiirto 
ovat välttämättömiä. ”Vaa-
din huolellisuutta ja osaa-
mista omalta henkilöstöltä 
ja lisäksi kaikilta yhteistyö-
kumppaneilta. Näin säily-
tämme kilpailukykymme ja 
työn ilon ja kannattavuu-
den.” toteaa Olavi.

Malinen kuljettaa puuta
monelle yhtiölle

Olavi Malinen (oik.) ja Juha Pääkkönen. Juha on ollut Ola-
vin yrityksessä kuljettajana vuodesta 2002. Stora Enson 
Kainuun tiimi palkitsi Juhan vuoden 2011 parhaana kul-
jettajana.

STTK pohjoissuomen yh-
teisseminaari oli tällä kertaa 
Kalajoella.

Kolmen alueen yhteisse-
minaari on jo muodostunut 
perinteeksi ja kun järjestely 
vuoro kiertää eri alueilla on 
aina ollut miellyttävää saada 
tietoa eri toimialojen osalta.

Tällä kertaa teemana toi-
mi energia ja sen tiimoilta 
saimme tietoa niin ydinvoi-
mala hankkeen nykytilasta 
että miten toimii kokonaisuu-
dessaan suuri saha joka toi-
mittaa lämpöä paikalliselle 
asutukselle.

Junnilan sahan esittely oli 
mielenkiintoinen  ja saim-
me kuulla sahateollisuuden 
yhden kannan siihen miten 
teollisuutta tulisi kehittää ja 
mitkä alueet tuottavat haas-
teita kyseiselle alalle.

Hintakilpailu on ollut pit-
kään jo niin kireää että alalta 
poistuu sahoja koko ajan ja 
investointeja jarrutellaan.

Esitelty saha on suuri vie-
jä esimerkiksi japanin suun-
taan joten sen suomeen tuo-
mat eurot auttavat alijäämän 
saattamisessa oikelle puolel-
le, sillä Suomena emme tule 
pärjäämään jos aina vaihto-
tase on alijäämäinen.

STTK toiminta alueella on 
erilaisten edustus paikkojen 
kautta vaikuttamista ja siksi 
on hyvä saada hieman isom-
paa kuvaa kuinka eri asiat 
vaikuttavat kokonaisuuteen.

Olemme esimerkiksi mu-
kana tekemässä suunnitel-
mia alueen kehitykseen ja 
päättämässä hankkeista 
MYR:reissä sekä osallistu-
massa edustus paikoillam-
me alueen työturvallisuuden 
kehitykseen,  ja kaikilla pai-
koilla on yksi yhteinen piir-
re, se että edustamme sillä 
paikalla ollessamme kaikkia 
niitä jotka ovat STTK:n alai-
sissa jäsenliitoissa ja viem-
me kaikkien niiden jäsenten 
asioita eteenpäin.

STTK toiminta alueella 
on vapaaehtoistoimintaa  
ja tapahtuu pääosin omal-
la ajalla, ja aiheuttaa siten 
haasteen mistä löytää hy-
viä edustajia noihin edustus-
paikkoihin.

Annan puheenjohtajan 
roolisssa erikois kiitoksen 
kaikille aluetoiminnassa mu-
kana oleville  jäsenille ja toi-
votan heille hyvää kesää ja 
jaksamista tulevissa haas-
teissa, sillä maailman ja Suo-
men muutokset eivät voi olla 
aiheuttamatta uusia haas-
teita  jotka on otettava huo-
mioon päätöksiä tehdessä.

Kiitokset myös tämän vuo-
tisen seminaarin järjestäjälle.

Tehdään yhdessä töitä pa-
remman huomisen eteen.

Juha Lehtonen 
STTK Kainuu

 Puheenjohtaja

STTK Kainuun 
puheenjohtajan terveisiä

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

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
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OK-Yhtiöt Oy on perustet-
tu vuonna 2007 kainuulais-
ten koneyrittäjien toimesta. 
Vuonna 2009 yhtiömme toi-
minta laajentui käsittämään 
myös ison osan Keski-Suo-
mesta ja osakkaita on jo 
lähes neljäkymmentä. Han-
kimme energiapuuta sekä 
pysty- että hankintakaupoin 
ja toimitamme sen hakkee-
na paikallisiin lämpölaitok-
siin. Metsäenergiaketjun 
eri työvaiheissa käytämme 
osakkaittemme ammatti-
taitoa hyödyksi. Olemme 
myös lämmön myyjä, Han-
kasalmella viime syksynä 
käyttöön otettu lämpölaitos 
on OK-Yhtiöt Oy:n omista-
ma. Kajaanissa olemme 

olleet vastuussa Salmijär-
ven lämpölaitoksen raaka-
ainehankinnasta sekä läm-
pölaitoksen hoidosta 2010 
lähtien.

Ostamme kuusikkoval-
taisilta uudistusaloilta hak-
kuutähteitä kasoille puitui-
na. Pystyleimikoissa han-
kintamme painottuu ke-
mera-kelpoisiin nuoren 
metsän hoito-kohteisiin. 
Metsänomistajien tekemä 
kokopuu- ja rankatavara 
on myös tärkeässä roolis-
sa. Ostamme energiapuuta 
ympäri vuoden kaikilta met-
sänomistus- ja sidosryhmä-
tahoilta.

Viime lämmityskaudella 
toimitimme metsähaketta 

Kainuussa kuuteen läm-
pölaitokseen sekä usealle 
pienemmälle asiakkaalle. 
Tällä hetkellä hankimme 
metsäenergiaa seuraavaa 
lämmityskautta varten ja 
varsinkin kesäkorjuukelpoi-
set pystyleimikot kiinnosta-
vat. Hakkuutähteiden ajo 
palstalta tienvarteen on al-
kamaisillaan ja kestää koko 
kesän.

Olen toiminut kohta vuo-
den Kainuussa OK-Yhtiöt 
Oy:n alue-esimiehenä. Ai-
kaisempaa puunhankinta-
kokemusta olen kartutta-
nut  kahden sahan palve-
luksessa hankintaesimie-
henä.

Toimin Kajaanista käsin 

ja hankinta-alueeni kattaa 
koko Kainuun sekä Savon 
pohjoisimmat kunnat.

Pyrimme jatkossakin vas-
taamaan asiakkaiden tar-
peisiin laadukkaasta puu-
polttoaineesta. Kainuulaisil-
la on positiiviset aikomukset 
bioenergian käytön lisäämi-
selle ja haluamme olla mu-
kana vastaamassa tähän 
haasteeseen. Ota yhteyttä 
niin pistetään kainuulainen 
metsäenergia liikkeelle ja 
samalla hoidetaan nuoret 
metsät kuntoon!

Kesäterveisin,

Arto Soininen
Alue-esimies
OK-Yhtiöt Oy

Metsäenergiaa Kainuusta

KAJAANI , Kettukalliontie 13, p. 6178 30 KUHMO, Leipurintie 13, p. 6178 20

www.nopanauto.fi         www.toyota.fi 
Palvelemme ark. 8-17, kesälauantaisin suljettu

UUSI TOYOTA RAV4.

SUUREMPI KOOLTAAN 
JA OMINAISUUKSILTAAN.

EU-yhdistetty kulutus 4,9-7,3 l/100 km, CO2-päästöt 127-176 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

RAV4 2.0 D-4D 2WD alkaen: autoveroton suositushinta 28.110 €, 
arvioitu autovero 7164,09 €,  toimituskulut 600 €,
arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut 35.874,09 €.
RAV4 2.0 Valvematic AWD alkaen: autoveroton suositushinta 28.230 €, 
arvioitu autovero 10.846,62 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut 39.676.62 €.

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

Metsänomistajat,
ostamme tukkivaltaisia 
leimikoita

Sähköistä palvelua metsänomistajalle

Metsään.fi-palvelu 
on avattu!

Olemme yhteydessä 
sinuun, kun metsätietosi 
löytyvät palvelusta.

Suomen metsäkeskus, 
julkiset palvelut,   

Kainuu

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

  Arto Soininen 050 4350 782www.ok-yhtiot.fi

Metsänhoidon ja hakkuiden oikea ajoitus 
vaikuttaa metsä omaisuutesi tuottoon 
enemmän kuin puun hinnan vaihtelut.

Tarjoamme kaikki palvelut joita tarvitset 
parantaaksesi metsäsi hyvinvointia ja 
tuottoa – aina uudistushakkuista istutuksiin 
sekä muihin metsänhoito toimenpiteisiin.

Löydät tarkempaa tietoa palveluistamme 
sekä metsä laskurin, jolla voit arvioida 
parhaan hakkuuajankohdan, verkko-
palvelustamme www.metsämaailma.fi 

AIMO KARIOJA p. 0400 169 676
Kajaani, Sotkamo
HANNU MANNERMAA p. 0400 218 101 
Hyrynsalmi, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka,
Ranua, Ristijärvi, Suomussalmi
JARI NYKÄNEN p. 0400 943 181
Sotkamo, Kuhmo

Tavoitat yhteyshenkilösi myös numerosta: 
0204 16 121

Älä päästä tuottoa hiipumaan.
TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.

AVULLAMME MÄNNYTKIN
TUOTTAVAT TUOHTA

UPM METSÄ

Välitetään 
toisistamme. 
LähiTapiola on enemmän kuin tavallinen kasvoton yritys. 
Se on meidän asiakkaiden, sinun ja minun, yhdessä 
muodostama yhteisö. 
 
Oman yhtiösi asiantuntijan neuvoihin voit luottaa. 
Jokainen tuotteemme ja palvelumme kehitetään 
vastaamaan meidän asiakkaiden eikä ulkopuolisten 
omistajien tarpeita. Asiakkaiden 100 %:sti omistamalla 
yhteisöllä on vain yksi tavoite: tyytyväiset asiakkaat. 

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy  
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Napalan vanhaisäntä, 
Petri Manninen, luotsaa Kai-
nuun vanhinta metsäpalve-
luyritystä. Kajaanin Metsä-
palvelu on samanikäinen 
juuri ilmestyneen Metsä-
Kainuun kanssa. Ikää mo-
lemmilla on 19 vuotta.  Ka-
jaanin Metsäpalvelu Oy on 
yksi Kainuun Metsätoimis-
tojen perustajajäsen. Muut 
verkostoyritykset sijaitsevat 
Kuhmossa, Puolangalla ja 
Sotkamossa.

Napalassa aistii talon 
tarinaa

Liki satavuotias hirsitalo 
seisoo Puolangalla Mar-
tinvaaran törmällä. Talo on 
saanut nimensä sijaintinsa 
mukaan, onhan se raken-
nettu kylän korkeimpaan 
kohtaan, mistä avautuvat 
näköalat kauas. Ensi kuule-
malla nimi saa hymyn huu-
lille, mutta ajan myötä Na-
pala sulautuu puheeseen 
osana tavallista nimistöä. 
’Puolangalla on paljon per-
soonallisia nimiä; on Suoli-
järvi, Vihajärvi ja Haisukor-
pi’, luettelee Manninen. Ka-
jaanilainen Manninen osti 
tilan yhdessä yrittäjäkolle-
gansa, Jalo Karhun, kans-
sa.

Petri Manninen istuu kiik-
kutuolissa, mitä kainuulai-
sittain myös soututooliksi 
kutsutaan. Uunin päällä on 
vanha separaatti, lattiasta 
huomaa, että pirtissä on 

kengitetty hevosia ja seinä-
hirsistä näkee kirveen veis-
tojäljet. Talon alkuperäinen 
olemus on säilynyt, vaikka 
rakennukseen on asennettu 
sähköt. Sähköt ovat mah-
dollistaneet mm. palaveri-
en pidon. Pari vuotta sitten 
Napalassa järjestettiin met-
sämestarin näyttötutkinto. 
Tuolloin tuvassa käsiteltiin 
opiskeluun liittyviä tehtäviä 
videotykkiä hyödyntäen. 
Sähköt eivät siis aina ole 
turhaa ylellisyyttä vapaa-
ajan paikassa.

Vainajien välivarasto on 
osa pihapiiriä

Pihapiirissä seisoo riihi, 

missä on korkea kynnys ja 
matala oviaukko. Sisältä 
löytyy vanha, öljylampulla 
varustettu polkupyörä, nau-
lapohjalapikkaat ja nahka-
reppu.  Edelliset asukkaat 
jättivät esineet Napalaan, 
mihin ne kuuluvat osana 
historiaa. Huomion kiinnit-
tää ovessa oleva metallinen 
merkki, missä on ristinkuva. 
’Riihi on ollut taannoin vai-
najien välivarastona, koska 
etäisyys kirkkomaahan on 
ollut pitkä ja kulkuyhteydet 
huonot’, kertoo Jalo Karhu. 
Nykyajan ihminen kavahtaa 
tiedon kuullessaan, mutta 
ennen vanhaan kuolemaan 
suhtauduttiin luonnollisem-
min. 

Puuhastelua, metsätöitä 
ja metsästystä

Miksi metsäpalveluyrittäjä 
haluaa vapaa-aikanakin as-
karoida metsässä? Luonto 
antaa sekä leivän että vir-
kistystä. Metsä näyttäytyy 
eritavalla työssä kuin jänis-
jahdissa ollessa. Ajatukset 
tuulettuvat, moniin asioihin 
löytyy ratkaisu ja uusia yri-
tysideoitakin syntyy luon-
nossa liikkuessa. ’Täällä voi 
harjoitella elämään ilman 
kännykkää, koska täällä ei 
ole kenttiä’, naurahtaa Man-
ninen ja lähtee hakemaan 
saunapuita.

Hannele Karhu

Napalan vanhaisäntä 
luotsaa Kainuun vanhinta 

metsäpalveluyritystä

Metsäpalveluyrittäjä Petri 
Manninen nauttii Napalan 
rauhasta vapaa-ajallaan.
Kuva Hannele Karhu.

Jalo Karhu tutkii öljylampulla varustettua polkupyörää riihen edustalla. Riihi on taannoin 
palvellut vainajien lepopaikkana ennen kuin heidät on saatettu kirkkomaahan.
Kuva Hannele Karhu.

Kainuun metsät ovat tun-
nettuja kaskenpoltosta ja 
myöhemmin 1800-luvul-
la alkaneesta tervanpol-
tosta. Vanhat kaskialueet 
tuottivat tervanpoltolle so-
pivaa raaka-ainetta. Van-
halle kaskiaholle syntynyt 
30-vuotias pihkaa räki-
vä männikkö soveltui hy-
vin tervametsäksi. Kainuun 
kankailla on yhä nähtävis-
sä hiiltyneitä kantoja ja la-
honneita lovettuja puita. 
Nämä kertovat historiam-
me tärkeistä elinkeinoista. 
Terva-alueita merkittiin ter-
vamerkkipuin, jonka kai-
verruksilla osoitettiin terva-
alueen raja. Hyrynsalmen 
Hallassa on Hyrynsalmen 
vanhin tiedossa oleva ter-
vamerkkipetäjä, jonka kyl-
keen on kaiverrettu vuosi-
luku 1820. Sama vuosiluku 
löytyy myös Kukkurin syöm-
maalta, jossa tervamerk-
kipetäjiä on vielä pystyssä 
useita. Ne sijaitsevat suo-
rakulmaisen alueen nurkis-
sa, selkeästi rajapuina. Kai-
verruksissa on havaittavis-
sa vuosiluku, nimikirjaimia 

ja tervamerkki. Kotiseutu-
neuvos Kalle Juntusen mu-
kaan puuhun on  ilmaistu 
luovuttajan (nimismiehen) 
leima ja palstan omistajan 
nimikirjaimet, jolle alueen 
tervapuut on merkitty. Kruu-
nun kuva kertoo metsän si-
jainneen kruunun maalla. 

Paula Kemppainen,  
Metsäkeskus Metsäpalvelut

Tervamerkkipetäjät 
seistä sinnittelee

yhä metsissämme

Tämä petäjänkappale on otettu talteen Moisiovaarasta 
Paatola-nimisen tilan leimikosta 1980-luvulla. Kruununlei-
man alla on vuosi 1841. Nimikirjaimet HP viitannee pals-
tan omistajaan. Merkin a ja sirpin merkitys on mysteeri..

Hyrynsalmen Kukkurissa 
seisoo yhä tämä kelovan-
hus. Vuosiluku puun kyljes-
sä on 1920. Se on kokenut 
monet tuulet ja tuiskut noin 
400 vuoden ajan. Tuskin 
enää kovin monia.

Taimikon keskellä nuorem-
pien seurassa. Metsähalli-
tus pyrkii säästämään van-
hat puut ja kelot hakkuissa. 
Tervamerkkipuut on merkit-
ty lisäksi tietojärjestelmiin. 
Uusiakin löytyy yhä.

Tervamerkkipetäjän tun-
nusmerkit: suuri koko, kor-
kea ikä ja koro kyljessä. 
Koron sisään kannattaa ai-
na kurkata.

MARJATILA
KUUSELA

Tuomo 0400 380 587
Hannes 040 742 4203

Tilaa Neste
poltto- ja

voiteluaineet
meiltä!

Kotimaiset
kyllästetyt

aitatolpat ja
aitausvarusteet
heti varastosta!

 

 

 

 

 

Luotettavaa puukauppaa jo vuodesta 1922 
 

 

              MARKKINOIDEN  PARAS  KATKONTA 

        takaa parhaan mahdollisen puukauppatulon                               

IISALMEN SAHAT OY 
p. 017 - 83021 

www.ipowood.fi 
    
 

Lisätietoja alueesi
Mammuttimyyjältä
Antti-Pekka Halonen
p. 0400 674 888
ja osoitteesta
Mammuttihirsi.fi
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