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Metsätyömiehiä eli metsurei-
ta on vielä Metsähallitukses-
sa, vaikka määrä on romahta-
nut muutamien vuosikym-
menien takaisesta.

Metsänhoitoesimies 
Martti Rajakangas kertoo, 
että ennen kun metsätyöt 
tehtiin käsipelissä, oli palk-
kalistoilla useita satoja met-
sureita, mutta koneellinen 
metsätyö on pudottanut 
määrän pieneksi.

Uusia miehiä ei enää oteta. 
Rajakangas kertoo, että vii-
meisin metsuri otettiin töihin 
kymmenisen vuotta sitten.

– Miehet työllistetään ym-

päri vuoden, Rajakangas to-
teaa.

Tällä hetkellä on menossa 
metsänistutustyöt. 

Ne kestävät juhannukseen 
saakka. Sitten seuraavat tai-
mikonhoitotyöt, joiden paris-
sa ollaan sulan maan aika. 

Moottorisahalla tehtäviä 
töitä kuten ojalinjojen raiva-
uksia on tiedossa maaliskuun 
alkuun, jolloin miehet aloit-
tavat loman.

Rajakankaan mukaan 
metsurit tekevät Metsähalli-
tuksen hakkuista enää 0,3 
prosenttia. Se on niin pieni 
määrä, ettei sillä ole juuri 
merkitystä.

Suomussalmella työsken-
televien Metsähallituksen 

metsurien keski-ikä on 55 
vuotta. 

Rajakangas sanoo, että 
heillä on pitkä kokemus, jota 
pitää kunnioittaa.

Metsurit ovat edelleen 
motivoituneita, vaikkakin 
urautumista alkaa pitkän työ-
putken jälkeen olla havaitta-
vissa.

Työ on muuttunut ajan 
saatossa. Työnjohtajat eivät 
ole jatkuvasti metsässä pai-
kan päällä, niin kuin aikoi-
naan. 

Silloinhan työnjohto oli 
jatkuvasti työmaalla ja asui 
kämpillä niin kuin metsurit-
kin. Metsurien työkokemus 
ei edellytä jatkuvaa työn val-
vontaa.

Metsurit ovat nykyisin ai-
kapalkalla. Istutuksissakaan 
ei ole enää käytössä urakka-
palkkaa.

Metsureiden ”kilpailijoik-
si” taimikonhoidossa ja istu-
tuksessa ovat tulleet yksityi-
set urakoitsijat, ja ne tuovat 
omat työntekijänsä muka-
naan. 

Suomussalmellakin osa 
töistä menee urakoitsijoille. 

Metsähallitukselle yrityk-
senä on sinänsä sama, kumpi 
hoitaa työt, mutta viimeisille 
metsureille halutaan tarjota 
mielekästä työtä edelleen.

Metsureiden työnjohdossa 
on Martti Rajakankaan lisäk-
si myös virkaveli Pauli Räi-
sänen.

Metsurit: Viimeiset 39 metsuria työllistetään Metsähallituksessa

Töitä löytyy vuoden ympäri
Keijo Kinnunen (keskellä) sekä metsänhoitoesimiehet Martti Rajakangas ja Pauli Räisänen tuumaustauolla harvennustyömaalla Purasjokivarressa. Kuva: Juhani Mustonen.

Metsuri Erkki Matero on yksi 39 viimeisestä Metsähallituksen 
metsätyömiehestä Suomussalmella. Kuva: Juhani Mustonen.

Hanna Kauppinen
hanna.kauppinen@almamedia.fi

Suomussalmella Metsähalli-
tuksen riveihin on tullut ke-
vään aikana neljä uutta työn-
tekijää. He kaikki toimivat 
suunnittelijoina tiimissä, jo-
ka tiimiesimies Heikki Jun-
tusen johtamana tekee lei-
mikoita ja metsänhoitotöitä.

Nyt kesäkaudella yhdek-
sänhenkinen tiimi tekee met-
sänhoitosuunnitelmia. Uu-
det toimihenkilöt tavoitettiin 
Puolangan maastoista koulu-
tuspäiviltä.

Puolangalla he tutustuvat 
kahden päivän ajan maasto-
kohteisiin ja keskustelevat 
porukalla siitä, miten niiden 
kanssa kannattaa toimia.

– Työura on hyvä aloittaa 
suunnitteluhommissa, joihin 
kuuluu paljon kenttätyötä, 
toteaa Juho Hiltunen, yksi 
uusista suunnittelijoista.

Tämä on 29-vuotiaan Hiltu-
sen ensimmäinen vakituinen 
työpaikka. Hän sai siitä tie-
don jo ennen tammikuista 
valmistumistaan Itä-Suomen 
yliopistosta.

Metsähallituksessa 
uusia toimihenkilöitä

Alan kesätöitä hän on teh-
nyt Stora Ensolla ja UPM 
Kymmenellä.

Suunnittelija Tero Toiva-
nen on hyrynsalmelaissyn-
tyinen 25-vuotias metsätalo-
usinsinööri.

Hän on valmistunut Poh-
jois-Karjalan ammattikorkea-
koulusta ja ollut harjoittelija-
na Metsähallituksessa use-
ampaan otteeseen.

– Viime kesänä olin Metsä-
hallituksessa määräaikaisena 
ja sain vakituisen työn helmi-
kuussa, kertoo Toivanen.

Suunnittelija Mikko Oja-
maa valmistui tammikuussa 
2012 Rovaniemen ammatti-
korkeakoulusta metsätalou-
den linjalta. Sen jälkeen 
28-vuotias Ojamaa teki pät-
kätöitä Metsähallituksessa, 

kunnes sai vakituisen paikan 
maaliskuussa.

– Motivaatio on korkealla. 
Uutta pitää oppia ja itseä ke-
hittää eteenpäin, toteaa 
Ojanmaa.

Suunnittelija Ulla Lehto-
nen siirtyi nykyiseen työhön-
sä tuntiopettajan hommista, 
joita hän teki Ämmänruukin 
ja Kirkonkylän yläasteilla. 
Hän opetti maa- ja metsäta-
loutta sekä yrittäjyyskasva-
tusta.

Pätkätöihin kyllästyttyään 
Lehtonen lähti Mikkelin am-
mattikorkeakoulun Nikkari-
lan laitokselle ja opiskeli met-
säalan lakiasiantuntijan eri-
koistutkinnon.

– Vaikka tässä kesälomat 
meni, niin tämä oli tietoinen 
valinta, Lehtonen toteaa.

Mikko Ojamaa, Juho Hiltunen, Ulla Lehtonen ja Tero Toivanen 
ovat Metsähallituksen uudet suunnittelijat. Kuva: Mirja Huma-
lamäki.
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Energiapuunharvennukset 
ovat yleistyneet viime vuosi-
na ilahduttavasti myös Ylä-
Kainuun alueella. L&T Bio-
watti toimittaa metsäenergi-
aa mm. Puolangan ja Suo-
mussalmen kuntien kauko-
lämpölaitoksille. Lähienergi-
an käytöllä on lukuisia posi-
tiivisia vaikutuksia alueen 
metsiin ja ihmisiin: metsien 
tila paranee, metsäomaisuu-
den arvo nousee, metsäener-
gian hankinta ja toimitusket-
ju työllistää jne. 

Juuri nyt on oikea aika hoi-
dattaa kesäkorjuukelpoiset 
nuoret metsät kasvukun-
toon. Varsinkin tykkytuho-
alueet tulisi korjata mahdolli-
simman pian jotta vältyttäi-

siin hyönteistuhoilta. L&T 
Biowatin tämän kesän kor-
juuohjelmaan mahtuu vielä 
kohteita. L&T Biowatin met-
säpalveluasiantuntija Jari 
Juntunen on ostaa kokopuun 
ja uudistushakkuulta kerty-
vän latvusmassan lisäksi 
myös karsittua rankaa. Karsi-
tun rangan hakkuukohteilla 
oksat ja neulaset jäävät met-
sään puunkorjuu- ja ajoko-
neen uralle (=havutus). Näin 
ajourapainaumat pienenevät. 
Havutus mahdollistaa jois-
sain kohteissa ohutturpeis-
ten maiden kesäkorjuun.
Metsänomistaja, ota yh-
teyttä, laitamme metsäsi kas-
vukuntoon.

Jari Juntunen
L & T Biowatti Oy

Metsä Groupin ajankohtaiskatsaus
Metsä Groupin keskittymi-
nen selluun, kartonkiin ja 
pehmopapereihin kantaa hy-
vää hedelmää. Raskaan kuu-
rin läpikäynyt Metsä Group 
on nyt entistä kilpailukykyi-
sempi. Tämä näkyy para-
nevana taseena ja kasvavana 
sijoitetun pääoman tuottona. 
Vuoden 2013 ensimmäisen 
neljänneksen tulos on Suo-
men metsäyhtiöiden kärkeä. 
 
Metsäliitto Osuuskunnan 
jäsenet eli lähes 130 000 suo-
malaista metsänomistajaa 
pääsevät nauttimaan yhtiön 
tuloksesta mm. hyvien osuus-
korkojen muodossa. Myös ta-
saisena jatkuva puun kysyntä 
on osa jäsenpalvelua. 
   
Tällä hetkellä ostoslistan 
kärjessä ovat kesällä korjatta-
vat päätehakkuu- ja harven-
nusleimikot, mutta myös 
hankintapuulla on kysyntää. 
Energiapuulle on samaten 
kasvava imu, sekä pystyyn et-

tä hankintana. Eräs valttim-
me puukaupassa on yhdistel-
mäkorjuu, jossa harvennus-
leimikolta metsänomistaja 
voi saada lisätilin energia-
puuksi kerättävistä latvoista. 
Leimikostaan kannattaa pyy-
tää tarjous, ja samalla keskus-
tella myös jälkitöistä: metsän-
viljelytyöstä ja – materiaaleis-
ta. Näin pystymme laatimaan 
asiakasta parhaiten palvele-
van paketin kokonaisuus 
huomioiden, kertoo Metsä 
Groupin Suomussalmen met-
säasiantuntija Juha Kyllönen. 
   
Metsä Group on kehittänyt 
metsänomistajan tarpeisiin 
kattavan palvelupaketin. Pai-
kallisen metsäasiantuntijam-
me kautta saat puukauppa-
palvelun lisäksi myös met-
sänhoitotyöt ja materiaalit. 
Eikä tässä vielä kaikki: asian-
tuntijaverkkomme kautta tu-
emme metsänomistajaa met-
sätilan sukupolvenvaihdok-
sessa, metsävaratiedon hal-

linnassa, luontokohteiden 
kartoittamisessa ja luontoar-
vokaupassa. Kauttamme voit 
tilata vaikkapa metsätalous-
suunnitelman, jonka voit 
maksaa puukaupoista kerty-
neillä bonuksilla, kertoo Met-
sä Groupin laajasta palvelupa-
ketista piiripäällikkö Jarkko 
Parpala. Mutta ylivoimaisesti 
merkittävin jäsenpalvelum-
me on vuosittain maksettavat 
osuuskorot, jotka ovat perin-
teisesti olleet erittäin kilpailu-
kykyinen sijoitusmuoto. Vai 
miltä kuulostaa lähes 7 %:n 
veroton tuotto, jonka voit saa-
vuttaa jäsenpalvelumme Pää-
omabonuksen kautta, täy-
dentää Parpala. 
Metsä Group on kehittänyt 
selainpohjaisen Metsäver-
kon, jossa jäsen voi selata ja 
ylläpitää omaa metsäsuunni-
telmaansa. Ohjelma laskee 
vuosittain kasvun automaat-
tisesti pitäen näin puusto-
pääoman ajan tasalla. Jäsen 
voi itse päivittää suunnitel-

man ehdottamia hoitotöitä ja 
hakkuita. Erikseen sovittaes-
sa voi Metsä Groupin metsä-
asiantuntija ottaa vastuul-
leen jäsenen suunnitelman 
ajan tasalla pitämisen. Met-
säverkosta jäsen löytää myös 
omat jäsen – ja puukauppa-
tietonsa ja mm. korkotodis-
tukset. Erittäin kiitetty omi-
naisuus on myös Verotyöka-
lu, jossa jäsen voi ylläpitää 
omaa metsätalouden kirjan-
pitoaan ja tulostaa pääoma – 
ja kausiveroilmoitukset. 

Suomussalmen toimistom-
me muutti toukokuun alussa 
uusiin tiloihin osoitteeseen 
Kauppakatu 20 E. Kannattaa 
tulla tutustumaan ja keskus-
telemaan merkittävistä jä-
seneduistamme, vinkkaa 
Suomussalmen metsäasian-
tuntija Juha Kyllönen. 

Markku Juuso
Metsä Group 

Jäsenpalvelut

Nuoria metsiä 
kasvamaan tukkipuuta

UPM Metsä hankkii edelleen 
puuta omille tehtailleen sekä 
asiakastehtaiden tarpeeseen 
myös Kainuusta. UPM:n lä-
hin tehdasintegraatti sijaitsee 
Pietarsaaressa, jossa on yksi 
Euroopan suurimmista sellu-
tehtaista ja tehokas Alhol-
man saha. Valtaosa Kainuus-
ta hankittavasta kuitupuusta 
ja osa tukistakin toimitetaan 
Pietarsaareen. Lisäksi puuta 
hankitaan asiakastehtaille ja 
sahoille. Kainuussa sijaitsee 
myös paljon yhtiön omia 
metsiä, joita hoidetaan ja 
käytetään kestävän metsäta-
louden periaatteiden mukai-
sesti.

Kuluvana vuonna puukaup-
pa on käynyt vilkkaasti heti 
tammikuusta lähtien. Puulla 
on hyvä kysyntä erityisesti sa-
ha- ja selluteollisuuden kor-
keiden käyntiasteiden ansios-
ta. Metsänomistajan kannat-
taa hyödyntää hyvä kysyntä-
tilanne, josta tällä hetkellä 
saamme nauttia. Kainuussa 
ostamme kaikentyyppisiä lei-
mikoita. Olemme erityisesti 
kiinnostuneita kesä- ja keli-
rikkoaikaan korjattavissa ole-
vista tukkileimikoista. Toi-
vomme kesäkuukausista vil-
kasta puukauppa-aikaa.  Sa-
massa yhteydessä on hyvä 
kartoittaa myös metsänuu-

distamiseen ja metsänhoi-
toon liittyvät tarpeet, joihin 
UPM:ltä löytyy laadukas rat-
kaisu.

UPM tarjoaa kattavan vali-
koiman puukauppaan, met-
sänhoitoon ja metsänomista-
miseen liittyviä palveluja. 
Haluamme kehittää edelleen 
palveluvalikoimaamme vas-
taamaan metsänomistajan 
tarpeita ja varmistaa alan 
parhaan osaamisen. Panos-
tamme asiakaspalveluun ja 
parannamme uusia sähköisiä 
palveluja vastaamaan entistä 
paremmin metsänomistajan 
tarpeita.  Kaikki UPM Metsä-

palvelut ovat helpoimmin 
saavutettavissa ottamalla yh-
teyttä paikalliseen metsäasi-
akasvastaavaan. Yhteystie-
dot löytyvät helposti www.
metsämaailma.fi –internetsi-
vustolta. Samalla kannattaa 
tutustua myös www.bonves-
ta.fi sivustoon, jossa näkyvät 
myynnissä olevat Bonvesta 
metsätilat ja –tontit.
  
Tehdään yhdessä toiveidesi 
metsä!

Pekka Björkbacka
metsäasiakaspäällikkö

UPM Metsä, Pietarsaaren 
metsäasiakasyksikkö

upM ostaa Kainuun puuta Kotimaisen puun kysyntä 
jatkuu edelleen korkealla ta-
solla. Stora Enso ostaa Ylä-
Kainuusta kaikkia puutava-
ralajeja sekä pysty että han-
kintakaupoilla. Sopivilta 
kohteilta ostamme myös 
energiapuuta. Puun hinta on 
pidemmän aikavälin tarkas-
telussa hyvä, joten metsän-
omistajien kannattaa hoitaa 
metsiään ja myydä puuta. 
Tällä hetkellä suosituimpia 
kohteita ovat kesäkorjuukel-
poiset päätehakkuu- ja har-
vennusleimikot. 

Nyt kannattaakin tuoda ke-
säleimikoita tarjolle, sillä 
puukaupparahat saa niistä 
nopeasti käyttöön tai esimer-
kiksi  Stora Enson Tähtitilille 

kasvamaan 5 prosentin kor-
koa. Korko tuo jo vuodessa 
eurosta kahteen euroon ”lisä-
hintaa” puulle riippuen puu-
tavaralajista.

Stora Enson kautta voitte ti-
lata myös edullisesti metsän-
hoitopalveluja metsänuudis-
tamisesta taimikonhoitoon 
– ”avaimet käteen” periaat-
teella. Puukaupan yhteydes-
sä kannattaa sopia metsän-
uudistamisesta sillä Stora 
Enso myy koko paketin 
muokkauksesta taimiin ja is-
tutustyöhön kiinteällä päivän 
hinnalla, toteutusajankoh-
dasta riippumatta.

Simo Kinnunen
hankintaesimies

puumarkkinakatsaus 
Stora Enso

puukauppa virkeämpää kuin vuosiin
Kainuun yksityismetsistä 
on myyty puuta neljän en-
simmäisen kuukauden aika-
na tänä vuonna huomatta-
vasti edellisvuosia enem-
män. Talven hyvät korjuuke-
lit vauhdittivat talvileimikoi-
den hakkuita ja mahdollisti-
vat myydylle talvileimikoille 
aikaisempaa nopeamman 
korjuun.  Puun hinta oli talvi-
kuukausien aikana lähellä 
edellisvuoden tasoa. Nyt 
puukaupassa paras kysyntä 
on kesäkorjuukohteilla. Puu-
kaupan siirtyminen kesäkoh-
teisiin on nostanut tukki-
puun hintaa parilla eurolla 
kuutiolta. Keskimäärin pää-
tehakkuuleimikolta irtoaa 
nyt kantohintaa 55 euroa 
kuutiometriltä Kainuussa. 
Kuitupuun hinta on ollut 
päätehakkuuleimikoilla koko 
vuoden keskimäärin 18 euroa 
kuutiometriltä. Pikkutukin 
ottaminen omaksi puutava-
ralajikseen ja jalostaminen 
sahatavaraksi parantaa kui-
tupuun arvoa merkittävästi. 
Pikkutukin kantohinta on 6-7 
euroa kuitupuun kantohin-
taa korkeampi.

Onneksi puusta kilpaillaan
Huolimatta kansainvälisen 

talouden yskähtelystä, puu-
kauppa on säilynyt isommil-
ta ongelmilta. Kaikki talvi-
korjuukohteet eivät löydä os-
tajaa ja kantohinnat varsin-
kin kuitupuulla ovat kehitty-
neet heikosti, mutta metsän-
omistajat ovat pystyneet hyö-
dyntämään metsäomaisuut-
taan koko ajan sekä pysty- et-
tä hankintakaupoin. Metsän-
omistaja saa parhaan tulok-
sen leimikostaan kilpailutta-
malla sen eri ostajien kesken. 
Leimikkokeskitykset, eri-
koispuut ja tehtaiden puu-
huoltotilanteen mukaan 

puunostajien kiinnostus 
vaihtelee vuoden mittaan 
merkittävästi. Puukaupan 
kilpailuttaminen onnistuu 
hyvin kun puukaupan teko 
on suunnitelmallista. Tähän 
tarpeeseen Kainuun metsän-
hoitoyhdistykset vastaavat 
tarjoamalla metsänomistaja-
jäsenilleen maksuttoman 
puunmyyntisuunnitelman.  
Kaikkiaan Kainuussa on 
kymmenkunta puunostajaa 
tukille, kuitupuulle ja ener-
giapuulle.   Metsänhoitoyh-
distyksestä löytyy tietämys 
tukin saannoista hakkuissa 

eri mitta- ja laatuvaatimuk-
silla. Kesäkuun alusta alkaen 
metsänhoitoyhdistysten val-
takirjakauppojen kilpailutus 
siirtyy nettiin puumarkkinat.
fi –sivustolle.

Tukkileimikoiden lisäämi-
nen parantaa metsänomis-
tuksen kannattavuutta. Kai-
nuun yksityismetsissä on li-
säämisvaraa.

Viime vuonna hakattiin Kai-
nuun yksityismetsiä 23 000 
hehtaarin alalla. Pinta-alalli-
sesti kestävä hakkuusuunni-
te toteutui 84 prosenttisesti 
eli tulos oli taantumavuodek-
si  hakkuupinta-aloja tarkas-
tellen kohtuullisen hyvä. Tar-
kasteltaessa hakkuutavoit-
tain toteutuneita hakkuita 
yllätymme, sillä kasvatus-
hakkuut toteutuvat lähelle 
suunnitetta mutta uudistus-
hakkuista toteutuu kestä-
vään hakkuusuunnitteeseen 
nähden vain 60 prosenttia. 
Useimmat metsänomistajat 
haluavat metsästään parhaan 
mahdollisen taloudellisen 
tuoton. Tukkipuu on kolme 
kertaa arvokkaampaa myytä-
vää metsänomistajalle kuin 
kuitupuu. Pystymme nosta-

maan metsänomistuksen 
kannattavuutta merkittäväs-
ti, mikäli suuntaamme hak-
kuita nykyistä enemmän tuk-
kivaltaisiin leimikoihin. Har-
vennushakkuiden pitäminen 
korkealla tasolla on tärkeää, 

sillä ne turvaavat tulevaisuu-
den arvokkaat tukkileimikot.

Heikki Rahko, 
aluejohtaja, 

Metsänomistajien liitto 
Pohjois-Suomi

Alkuvuoden reippaiden puunmyyntien perusteella Kainuun 
yksityismetsien puukaupasta näyttää tulevan aikaisempia 
vuosia parempi. Puukaupan siirtyminen kesäleimikoihin on 
nostanut tukkipuun hintaa parilla eurolla kuutiometriä kohti.

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
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Metsänomistajat 
arvostavat paikallista 
toimijaa
Loppuvuodesta 2012 MHY 
Ylä-Kainuun jäsenille teh-
tiin asiakaskysely. Metsän-
omistajilta tiedusteltiin hei-
dän tyytyväisyyttään yhdis-
tyksen toimihenkilöiden 
toimintaan, sekä yhdistyk-
sen tarjoamiin palveluihin. 
Kysely postitettiin yhteensä 
349 metsänomistajalle ja 
vastauskuoria tuli takaisin 
34 % postitetuista. Aktiivi-
sempia vastaajia olivat etä-
m e t s ä n o m i s t a j a t ,  j o t k a 
omistavat tilan joko yksin 
tai yhdessä puolisonsa kans-
sa. 

Arvosanaksi toiminnastan-
sa yhdistys työntekijöineen 
sai hyvän kahdeksikon.  Kor-
keimmat arvosanat tulivat 
luotettavuudesta ja toimi-
henkilöiden ammattitaidos-
ta. Neuvojat ovat hyvin tavoi-
tettavissa, ja osaavat kertoa 
metsäasioista ymmärrettä-
vällä tavalla. Metsänomistaji-
en edun olisi oltava vielä sel-
keämmin yhdistyksen toi-
mintojen päämäärä ja mah-
dolliset virheet tulisi hoitaa 
entistä avoimemmin ja te-
hokkaammin. Yhdistyksen 
tiedotustoiminnasta löytyi 
tämän kyselyn perusteella 
eniten parannettavaa. Mie-
luisimpia tiedotuskanavia 
olisivat vastanneiden mieles-
tä oman neuvojan henkilö-
kohtainen yhteydenotto tai 
jäsenkirje. 

Yhdistyksen palveluista sel-
keästi tärkeimmäksi koettiin 
metsänomistajien neuvonta-
työ.

Valtaosa vastaajista aikoi 
jatkaa yhdistyksen palvelu-
jen käyttöä, kuten ennenkin, 
huolimatta lähivuosien laki-
muutosten sisällöstä. Pakol-
lisen metsänhoitomaksun 
poistuessa usea metsän-
omistaja harkitsi jopa ny-
kyistä aktiivisempaa toimin-

taa yhdistyksessä: Yhdistys 
koetaan selkeästi metsän-
omistajien omaksi asiaksi ja 
tärkeäksi toimijaksi. Kun 
metsänomistaja valitsee ke-
nen kanssa asioida, hyvä pal-
velu ja tuttu toimihenkilö 
painavat vaakakupissa pal-
jon.

Metsänomistajat toivovat 
yhdistykseltä aktiivisuutta ja 
reipasta otetta uusien tilan-
teiden edessä. Metsänhoi-
toyhdistyksen vahvuuksiin ja 
brändiin on hyvä nojata, 
mutta on myös hyvä muistaa, 
että vain vierivä kivi ei sam-
maloidu. Side omaan met-
sänhoitoyhdistykseen ei ole 
uusilla metsänomistajasuku-
polvilla niin vahva kuin edel-
täjillä, joten uudet avaukset 
ovat tarpeen. Vaikka metsän-
omistajat haluavat valtakun-
nallisen tahon etujansa aja-
maan, yksilöllinen ja laadu-
kas palvelu paikallistasolla 
osoittautui arvostetuksi asi-
aksi. Yhdistyksen kotisivuille 
toivottiin mm. neuvojien ku-
via sekä uuden metsänomis-
tajan info-pakettia sekä su-
kupolvenvaihdokseen liitty-
vää tietoa.

Kyselyssä tuli selkeästi esil-
le se, että metsänomistajat 
haluavat pitää metsänsä hoi-
dettuina iästä, sukupuolesta 
ja asuinpaikasta huolimatta. 
Metsänomistajien omille 
ratkaisuvaihtoehdoille on 
kuitenkin jätettävä tilaa ja 
tähän suuntaan lakimuutok-
setkin ovat metsäasioita vie-
mässä. Metsänhoitoyhdistys 
Ylä-Kainuulla tulee riittä-
mään jatkossakin töitä täällä 
metsäisessä maakunnas-
samme!

Ulla Lehtosen lopputyöstä 
lyhennelmän tehnyt

Kari Paavilainen

Jokamiehenoikeus
Jokamiehenoikeudet perus-
tuvat vakiintuneeseen maan 
tapaan. Olemassa ei siis ole 
varsinaista jokamiehenoike-
us-lakia. Eri laissa, kuten ri-
kos- ja luonnonsuojelulaissa, 
tosin viitataan näihin asioi-
hin. Erityistä on myös se, että 
vastaavaa oikeutta ei löydy 
muualta maailmasta. Voim-
me siis syystä olla ylpeitä täs-
tä etuoikeudesta. 

Jokamiehenoikeutta ei voi 
estää ilman perusteltua syy-
tä. Metsänomistaja ei voi es-
tää tai rajoittaa liikkumista il-
man perusteltua syytä. Pe-
rusteluksi ei riitä, että ’minä 
omistan metsän ja määrään 
täällä’. Myöskään ulkomaalai-
sia ei voi estää nauttimasta 
jokamiehenoikeuksista. Liik-
kumista voidaan rajoittaa vi-
ranomaisen päätöksellä. Täl-
laisia viranomaisia ovat 
muun muassa puolustusvoi-
mat ja ympäristökeskus.

Kukkien poimiminen sallit-
tu. Kieltolistalla tuohi, sam-
mal ja jäkälä. Liikkuessa tulee 
olla varovainen, eikä kasvilli-
suutta saa vahingoittaa oksia 
katkoen, tuohta riipien tai 
taimia tallaten. Sienestys ja 
marjastus ovat kaikkien 
muistamat oikeudet. Myös 
rauhoittamattomia luonnon-
kukkasia saa poimia.  Sam-
malta ja jäkälää ei kuitenkaan 
saa kerätä, vaikka niitä omis-
sa kukka-asetelmissaan tar-
vitsisi. Maahan pudonneita 
käpyjä kuitenkin saa ottaa. 
Erityisesti eläinten pesimäai-
kaan tulee metsissä samoilla 
varovasti. Pienet untuvikot 
voivat jäädä haaveilevan ret-
keilijän jalkoihin, ellei tark-
kaan seuraa astumistaan. 

Jokamiehenoikeus ei koske 
koiria. Lähtökohtaisesti sallit-
tua on kaikki se liikkuminen, 
minkä polttoaineena on kau-
rapuuro. Metsissä siis saa kir-
mailla, patikoida, hiihtää ja 
pyöräilläkin. Mönkijällä tai 
peltoautolla vastaavasti ei ole 
luvallista liikkua, ellei ole saa-
nut siihen lupaa maanomis-
tajalta. Helposti unohtuu, että 
jokamiehenoikeus ei koske 

lemmikkejä. Maanomistajan 
luvalla tosin sekin on sallittua 
tietyin rajoituksin. Esimer-
kiksi 1.3. - 19.8. koira tulee olla 
välittömästi kytkettävissä, 
kun liikutaan oman pihapii-
rin ulkopuolella. 

Fiksu ei roskaa eikä remua
Jokamiehenoikeuden nojalla 
saa toisen maalla ottaa aurin-
koa, syödä eväitään ja telttail-
la muutaman yön ajan. Tuol-
loin tulee muistaa, että asu-
tuksiin on riittävä etäisyys, 
eikä omalla käyttäytymisel-
lään häiritse toisia. Nuotiota 
ei saa sytyttää ilman maan-
omistajan lupaa, mutta retki-
keitintä voi käyttää. Luon-
toon ei myöskään saa jättää 
mitään roskia, mikä liian 
usein näyttää unohtuvan. 
Maastosta löytyy valitettavan 
usein tölkkejä, lasia, jopa pie-
noiskaatopaikkoja. Yhtenä 
sivistyneen ihmisen merkki-
nä voidaankin pitää roskaa-
mattomuutta.
Lähteinä käytetty Metsäkustan-
nus Oy ja Tapio 2008.

Hannele Karhu
Kainuun Metsätoimistot

Jokamiehenoikeuksista nauttiva saa vapaasti retkeillä metsässä ilman maanomistajan 
lupaa, mutta liian utelias ei pidä olla. Kuva: Hannele Karhu.

Metsään menossa?
Meiltä saat kaikki mitä mukaasi 
tarvitset. Kysy vaikka Laurilta 
050 301 2596.

Avoinna:
ma-to
pe
la

7.00 - 17.00
7.00 - 18.00
8.30 - 13.00

Risteentie 1, 
89600 SUOMUSSALMI 
p. 010 440 9100

 

Nuoren metsän hoito on sijoitus tulevaisuuteen! 

 Puukauppa- ja metsäpalvelut kauttamme kattavasti:  

    Juha Kyllönen  (Suomussalmi)                               0500 295 125                                

    Pekka Heikura (Puolanka, Hyrynsalmi)                0500 295 124                                                                      

             

Metsäsi tulevaisuus tehdään tänään!  

Nuoren metsän hoito on sijoitus tulevaisuuteen! 

 Puukauppa- ja metsäpalvelut kauttamme kattavasti:  

    Juha Kyllönen  (Suomussalmi)                               0500 295 125                                

    Pekka Heikura (Puolanka, Hyrynsalmi)                0500 295 124                                                                      

             

Metsäsi tulevaisuus tehdään tänään! 

Minna Kauppi

Suunnista lähimpään 
metsänhoitoyhdistykseen,

Metsänomistajat
KAINUU

kun suunnittelet puukauppaa. Me kilpailutamme 
puukaupan puolestasi ja valvomme korjuun sekä 
mittauksen. Metsänhoitoyhdistys palvelee kaikissa 
metsän käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvissä 
kysymyksissä.

Arvomme taulutelevision puunmyyntisuunnitelman 
marraskuun loppuun mennessä tilanneiden kesken.

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu, Keskuskatu 3 A 13, 89600 Suomussalmi,
Metsämiehentie 5, 89400 Hyrynsalmi, 020 413 5060, www.mhy.fi/ylakainuu

Metsänomistajat
YLÄ-KAINUU

MYY METSÄENERGIAA!
Nuoren metsän hoidot 
energiapuuharvennuksena
Hakkuutähteen keruu aukolta
Energiapuun tienvarsikauppa

Arto Soininen 050 4350 782

METOKAINUULAISTEN 

KUULUMISET
www. metokainuu.fi



Metsänkäsittelyn 
vaikutus marja- ja 
sienisatoihin
Kirjoitin samasta aiheesta täs-
sä metsäliitteessä vuonna 
1986 marjoihin rajoittuen. 
Metsät ja metsänkäsittely ovat 
kuitenkin muuttuneet paljon 
reilussa neljännesvuosisadas-
sa, joten aiheeseen on syytä 
palata uudelleen.
   Silloin metsät olivat pääosin 
vanhoja uudistuskypsiä met-
siä ja eri-ikäisiä taimikoita. 
Nykyisin suurimman osan 
pinta-alasta peittävät nuoret 
hyvätuottoiset kasvatusmet-
sät. Metsien rakenteesta joh-
tuen hakkuiden painopiste 
on siirtynyt voimakkaasti uu-
distushakkuista kasvatus-
hakkuisiin. Maanmuokkaus-
tavoista voimakkain eli met-
säauraus on loppunut lähes 
kokonaan ja soiden uudisoji-
tukset on lopetettu noin kak-
si vuosikymmentä sitten.

Marjat
Satoisimmat marjamme 
mustikka ja puolukka hyöty-
vät selvästi metsänkäsittelys-
tä. Parhaat puolukkapaikat 
löytyvät edelleen uudistusha-
katuilta ja muokatuilta alueil-
ta noin viisi vuotta hakkuun 
jälkeen. Nurin käännetty 
kuntta antaa maatuessaan ra-
vinteita ja parantaa marjo-
mista. Harvennetuista järeis-
tä männiköistä kannattaa et-
siä puolukoita huonompina 
marjavuosina. Mustikkaa oli 
parhaimmin takavuosina re-
hevillä maapohjilla noin 
kymmenen vuotta uudistus-
hakkuun jälkeen vesakon jo 
varjostaessa. Nykyisin var-
mimpia mustikkapaikkoja 
ovat samat paikat, joissa on 
tehty nuoren männikön kas-
vatushakkuu. Lisääntynyt va-
lo ja hakkuutähteiden tuomat 
ravinteet saavat mustikan ku-
koistamaan uudelleen.
   Metsävatukoiden määrä on 
vähentynyt voimakkaasti 
2000-luvulla. Vatukko vaatii 

täällä Ylä-Kainuussa uudis-
tushakkuun lisäksi voimak-
kaan maanmuokkauksen 
kasvattaakseen tiheitä pen-
saita. Suurin syy vatukoiden 
ehtymiseen on ollut metsä-
aurauksen lopettaminen. In-
nokas marjastaja löytää vat-
tuja edelleen mätästysalueil-
ta, mutta siellä kasvustot ovat 
matalia ja hajallaan joten san-
gollinen marjoja teetättää 
useamman tunnin töitä.
   Lakka ja karpalo ovat kärsi-
neet soiden ojituksista, mut-
ta uudisojitusten loppumi-
sen myötä tilanne on vakiin-
tunut. Karpalolle ojitukset 
ovat olleet yksioikoisen kiel-
teisiä, mutta lakka voi kasvaa 
edelleen monilla ojitetuilla 
soilla varsinkin märkinä kesi-
nä kuten viime kesänä. Kun-
nostusojituksen ulkopuolelle 
jäävät suot vettyvät vähitel-
len riittävän märiksi lakan 
kasvulle.

Sienet
Tuntemani ruokasienet hyö-
tyvät metsänkäsittelystä. 
Tässä asiassa omakohtaiset 
havainnot ovat suppeat, 
mutta olen jututtanut monia 
metsäammattilaisia, jotka jo 
työnsä puolesta liikkuvat kai-
kenlaisissa metsissä. 
   Korvasieniä löytyy parhai-
ten uudistushakatuilta ja äs-

kettäin äestetyiltä alueilta. 
Aktiivisimmat kerääjät myy-
vät satoja kiloja vuosittain. 
Jos ei halua kuljeksia hak-
kuuaukolla, korvasieniä voi 
löytyä myös harvennushak-
kuualueiden ajourilta, missä 
metsäkone on vikuuttanut 
kunttakerrosta. 
   Tatteihin olen tutustunut 
aivan viime vuosina metsän-
hoitotöiden yhteydessä. Näi-
tä sieniä löytyy parhaimmin 
nuorista metsistä, joissa on 
tehty maanmuokkaus uudis-
tamisen yhteydessä. Muok-
kausjälki voi olla jo näkymät-
tömissä, mutta siinä on kui-
tenkin ohuempi kunttaker-
ros  ja sienet pääsevät hel-
pommin läpi.  Herkkutatti 
kasvaa parhaiten karuilla 
harjumaisemilla, missä on 
luontojaan ohut kunttaker-
ros. Suppilovahveroita ja kel-
tavahveroita eli kantarelleja 
kasvaa parhaiten harvennus-
hakatuissa metsissä ja ni-
menomaan ajourilla, missä 
kuntta on litistynyt ja vähän 
rikkoutunut. Useimmat kai-
nuulaiset keräävät kuitenkin 
suppilovahveronsa ilmeisesti 
vaarojen vanhoista kuusi-
koista. Rouskuja olen kuullut 
kerättävän eniten paikoista, 
joissa koko metsän kuntta-
kerros on hävitetty kymme-
niä vuosia sitten, kuten Emä-
joen varresta ja rautatien 
vanhoilta lastauspaikoilta.
   Marja- ja sienireissuilla on 
saaliin ohella merkitystä ul-
koilulla ja virkistäytymisellä. 
Puolukkapaikan vaatimuk-
siin kuuluu omalla kohdalla 
yleensä vaaranpäällys- tai 
järvinäkymä. Toisaalta saa-
liskin on tärkeä; korvasieniä 
ja vattuja en ole etsinyt van-
hojen metsien suojelualueil-
ta.

Pentti Kanniainen 
Suomen metsäkeskus

Korvasieni ja männyn sirk-
kataimi menestyvät äsken 
rikotulla maanpinnalla.

”Sillan kuntoa ei voi arvioida 
yliajamalla”, muistuttaa Tie-
yhdistyksen johtaja Ari Käh-
könen. Kuntoa arvioitaessa 
tulee aina katsoa rakenteita 
altapäin. Tiekuntaa kehote-
taan tarkastamaan sillan 
kunto parin vuoden välein. 
Sopivin aika tarkastukselle 
on kesällä, jolloin vedenpinta 
on alhaisimmillaan. Puura-
kenteisissa silloissa tulee 
huomioida lahoviat, kannes-
sa olevat reiät sekä ylösnous-
seet naulat. Teräspalkkisil-
loissa tyypillisesti ruoste vau-
rioittaa rakenteita. Turvalli-
suutta lisäksi heikentävät 
puutteellisesti kiinnitetyt 
kaiteet. Perusteellisempi, sil-
ta-asiantuntijan tekemä, tar-
kastus suositellaan tehtäväk-
si 5-10 vuoden välein. Lisätie-
toa saa mm. tieisännöitsijöil-
tä ja ELY-keskuksesta. Lii-
kenneviraston sivuilla on tar-
kastusohjeet omatoimista 
sillantarkastusta varten. 

Hannele Karhu

Vuori- 
saareen 
luonto- 
polku
Metsähallituksen virkistys-
metsään Hyrynjärven Vuori-
saareen on suunnitteilla 
luontopolku. Saaren luonto-
polku on tarkoitus toteuttaa 
Hyrynsalmen kirkonkylän 
kyläyhdistyksen, Metsähalli-
tuksen ja kyläläisten yhteis-
työnä. Metsähallitus uusii 
parhaillaan saaren laavua. 
Metsähallitus käsitteli talvel-
la saaren kasvatusmetsiä 
harvennuksin ja pienaukoin. 
Saaren metsät ovat moni-
puoliset sekä sieltä löytyy nä-
köalapaikkoja ja kulttuurihis-
toriallisia kohteita.

Paula Kemppainen 

Tiekunta
vastaa 
yksityistien
sillan 
kunnosta

Metsä

Kesällä
metsänomistaja
timanttinsa hioo

Kaikki metsäpalvelut
toimistoiltamme!

Suomussalmi, uusi osoite Keskuskatu 3
Hyrynsalmi, Kiviöntie 12
Puolanka, Virastokatu 8

Puh. 029 432 400 (vaihde)

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

Ostetaan energiapuuta

Puusta puhdasta energiaa
L&T Biowatti  
p.010 4608 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jarkko Hokkanen 
Metsäpalveluasiantuntija 
Puh 050 599 8465

Suomussalmi, Hyrynsalmi
Jari Juntunen metsäpalveluasiantuntija
p. 040 515 9779 
Puolanka
Eero Närhi metsäpalveluasiantuntija 
p. 050 385 3705

 
  

www.metsa.fi

Aina on 
hyvä sää tehdä
puukauppaa.
Simo Kinnunen, p. 040 028 7301,
osto ja metsäpalvelut: Suomussalmi

Heikki Alasalmi, p. 040 016 2749,
osto ja metsäpalvelut: Hyrynsalmi

www.storaensometsa.fi
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Säästäjän rahastot sopivat sinulle, jos koet, että markkinoiden 
ja sijoitusten seuraaminen vie liikaa aikaa tai vaivaa. Säästäjän 
rahastojen joukossa on hyviä sijoitusvaihtoehtoja niin aloitte-
levalle kuin kokeneemmallekin sijoittajalle.

Varaa aikasi Nordeaan jo tänään 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma-su 24 h/vrk.

Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi 
Oy. Lisätietoa rahastoista saat osoitteesta www.nordea.fi /
rahasto.

Tervetuloa!

Nordea
0200 3000
nordea.fi 

Ovatko kaikki 
säästösi kiinni 
metsässä?
Nordeasta 
saat muitakin 
ratkaisuja
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