
Metsähallitus on käynnistänyt pro-
jektin, jossa vuoden 2018 loppuun 
mennessä päivitetään alue-ekologi-
nen verkosto Kainuun maakunnan 
alueella. Työ on alkanut vuonna 2015 
Itä-Lapista ja sieltä saatujen koke-
musten perusteella se on laajentu-
nut muualle Lappiin ja on nyt käyn-
nistymässä Kainuussa.

Alue-ekologisen suunnittelun en-
simmäinen kierros käytiin vuosina 
1996–2000. Suunnitelmien voimas-
saoloaikana metsätaloustoiminnas-
sa ja sen toimintaympäristössä on 
tapahtunut useita muutoksia. On 
tehty Metso-toimintaohjelman, 
luontojärjestöjen kanssa käydyn dia-
logiprosessin ja soidensuojelun-
täydennysohjelman mukaiset 
maankäyttö- ja luontokohderatkai-
sut. 

Lisäksi on tehty kulttuuriperintö-
kohdeinventoinnit ja alue-ekologi-
nen verkosto on muuttunut toimin-
nansuunnittelun yhteydessä, kun li-
sätietoa alueista on tullut maasto-

töissä.

Toiminnan ulkopuolisten maan-
käyttö- ja luontokohteiden määrä on 
lisääntynyt edellä mainittujen pää-
tösten myötä merkittävästi. Tämän 
myötä osa nykyisen verkoston koh-
teista on voinut käydä tarpeettomak-
si.

Alue-ekologisen verkoston laatua 
parannetaan kartoittamalla uusia 
metsälakikohteita ja muita arvokkai-
ta luontokohteita. Alue-ekologinen 
tarkastelu ajantasaistetaan vastaa-
maan nykyistä toimintaympäristöä.

Kansalaisilla on mahdollisuus 
vaikuttaa. Metsähallitus keskustelee 
sidosryhmien kanssa, järjestää ylei-
sötilaisuuden ja osallistamisessa 
hyödynnetään nettipohjaista osallis-
tamismenettelyä. Verkosto tallenne-
taan tietojärjestelmiin ja se on sovel-
tuvin osin nähtävissä Retkikartta.fi-
palvelussa.

Heikki Juntunen
projektipäällikkö

Alue-ekologinen 
suunnitelma ajan tasalle 
Kainuussa 

LUVA ry on uusi luonnonvara-alan 
asiantuntijoiden kattojärjestö, johon 
kuuluvat metsäalan ammattiyhdis-
tys Meto ry ja maaseudun Agrologi-
liitto.

Myös paikallistason toiminnassa 
tämä yhdistyminen on alkanut nä-
kyä, sillä Meto Kainuu ja Kainuun 
agrologit ovat vuoden ajan järjestä-
neet yhteistä toimintaa jäsenilleen.

Keväällä molempien järjestöjen 
vuosikokouksien yhteydessä jäsenet 
saivat tutustua emolehmätilaan 
Vaalassa. Lisäksi pelattiin porukalla 

lentopalloa Puolangalla.
Syyskuussa yhteiset jäsentapaa-

miset saivat jatkoa Kajaanin raveis-
sa, jossa tutustuttiin hevosurheilun 
maailmaan. 

Syyskuussa järjestettiin jäsen-
matka Hossaan, jossa oli myös mo-
lempien järjestöjen jäseniä.

Yhteistyö on antanut paljon uutta 
näköalaa ja kasvattanut luonnolli-
sesti tapahtumien osallistujamääriä. 
Yhteistyötä jatketaan toivoen, että 
muutkin jäsenet liittyvän joukkoon 
hauskaan!

Luonnonvara-
ammattilaiset yhdessä

Ylä-Kainuun metsien ja maaseudun ammattilaiset virkistäytyvät yhdessä. 
Kuva Hossasta syyskuulta 2017. 

Sirkku Rautio
sirkku.rautio@slpmedia.fi

Jokainen metsätöitä tehnyt tietää, 
että metsässä työskennellessä tulee 
nälkä. Mukaan on siis aina muistet-
tava ottaa riittävä määrä eväitä.

Ruokaa tarvitsevat myös kone-
hommia metsässä tekevät, vaikka 
työ ei niin fyysistä olekaan. Satojen 
tuhansien eurojen arvoisen moton 
ohjaimissa pitää olla koko ajan valp-
paana. Se ei onnistu, jos nälkä kurnii 
ja silmissä sumenee, koska verenso-
keri laskee.

Konekuskien perinneruokaa ovat 
kautta vuosikymmenien olleet voi-
leipä ja kahvi. Leivillä pärjää, mutta 
ne eivät vedä vertoja kunnolliselle 
lämpimälle aterialle.

Enää metsässäkään ei ole pakko 
tyytyä kylmään ruokaan, vaikka 
nuotiota ei ole mahdollista polttaa.

Esimerkiksi Moto Team Tauriai-
nen on panostanut työntekijöidensä 
hyvinvointiin ja asentanut yrityksen 
metsäkoneisiin pienet sähköuunit. 
Uuni muistuttaa ulkomitoiltaan au-
toradiota.

Uuniin mahtuu sitä varten suun-
niteltu metalliastia, jonka voi täyttää 
mieleisellään ruoalla. Ruoka lämpe-
nee puolessa tunnissa.

– Olen syönyt uunin tulosta lähti-
en joka päivä lämpimän aterian työ-

maalla. Sen ansiosta jaksaa parem-
min. Lämmin ruoka on vaikuttanut 
hyvinvointiini paljon, monitoimiko-
neen kuljettaja Jani Heikkinen sa-
noo.

Hyrynsalmelaislähtöinen Heikki-
nen on ollut metsäalalla vuodesta 
2000 lähtien. Aluksi vuoden puuta-
vara-auton kuljettajana, neljä vuotta 
ajokoneen ohjaimissa ja sen jälkeen 
moton puikoissa.

Koneet ja työergonomia ovat ke-
hittyneet huimasti 2000-luvulla. 
Melutasot ovat laskeneet ja ohjaa-

mot ovat entistä ergonomisempia.
– Tässä on esimerkiksi ilmastoitu 

penkki hyvillä säätömahdollisuuk-
silla, Jani Heikkinen esittelee pari 
vuotta vanhaa Ponsse Beaveria.

Moton kuljettaminen on istuma-
työtä ja työstä aiheutuvat terveyson-
gelmat ovat hyvin samanlaisia kuin 
toimistotyöläisellä. Käsi väsyy ja jal-
kojen lihakset jumiutuvat istumises-
ta.

Ohjaamossa ei ole paljon tilaa 
ojennella jalkoja. Työterveydenhuol-
lon suositusten mukaan monitoimi-
koneen kuljettajan pitäisi nousta ja-
loittelemaan kerran tunnissa.

Tauot ovat tarpeen myös virhei-
den välttämiseksi. Motolla tehdään 
parhaimmillaan 150 runkoa tunnis-
sa, mikä tarkoittaa 700–1 000 run-
koa per päivä. Puut alkavat vilistä sil-
missä ja hommaa puuduttaa, jos ei 
välillä huilaa.

Moton kouraa ja nosturia ohja-
taan kahdella kahvalla. 

– Kahvojen ergonomia on paran-
tunut paljon viime vuosina. Sitä 
myötä niska- ja hartiaoireet ovat vä-
hentyneet, Heikkinen sanoo.

Työskentelyolosuhteet ovat ke-
hittyneet myös valojen osalta. Met-
säkoneissa käytetään nykyaikaisia 
tehokkaita led-työskentelyvaloja, 
jonka ansiosta pimeys ei enää hait-
taa työtä.

Monitoimikoneenkuljettaja Jani Heikkinen esittelee metallirasiaa, joka mahtuu moton sähköuuniin. Rasiassa ruoka 
lämpenee puolessa tunnissa.

Pieni uuni ei vie paljon tilaa moton 
ohjaamossa.

Motokuski arvostaa hyvää 
työergonomiaa ja sähköuunia

METSÄ
METO Kainuu ry:n tiedotuslehti 24.10.2017

Sirkku rautio

Sirkku rautio
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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

Metsätilojen sukupolvenvaihdos on 
ollut esillä viime aikoina laajasti ja 
suurien ikäluokkien ikääntymisen 
vuoksi se onkin hyvin ajankohtainen 
asia. Perikuntien metsät ovat yleen-
sä vaikeita hoidettavia tai jäävät vuo-
sien kuluessa kokonaan toiminnan 
ulkopuolella.

Ikävän tilanteen voi metsänomis-
taja-perhe kuitenkin välttää teke-
mällä jatkotoimet ajoissa. Myös uu-
den tulokkaan perehdyttäminen 
metsänhoitoon ehditään tekemään 
rauhassa ja saadaan samalla siirret-
tyä arvokasta perimätietoa jälkikas-
vulle.

Ylä-Kainuussa metsätilakauppa 
on myös ollut viime vuosina varsin 
kiivasta, kun muun muassa metsä-
yhtiöt ovat myyneet maaomaisuut-
taan. Olipa kyseessä metsätilan luo-
vutus uudelle sukupolvelle tai koko-
naan ulkopuolelle, yleensä luovutus-
tapa ja -kohde löytyy hyvin.

Paikallisten nuorten kiinnostus 
metsiä kohtaan on voimissaan ja 
nuoret ottavat tilan hoidon tosis-
saan! Hyvänä esimerkkinä voimme 
esitellä kaksi nuorta metsänomista-
jaa, jotka ostivat itselleen läheistä 
metsää. He ovat hankkineet metsäs-
tä harrastuksen, lisäansiota ja alalle 
jopa ammattikoulutuksen.

Tero Vesterlund
34-vuotias rajavartija. Metsänomis-
taja vuodesta 2016 lähtien. Tila on 
hankittu UPM:ltä ja se sijaitsee Suo-
mussalmella. Tilalta löytyy lähes 
kaikki kasvuluokat ja metsätyypit. 
Suorittanut metsäalan perustutkin-
non (metsuri- ja metsäpalvelujen 
tuottaja) Kainuun Ammattiopiston 
aikuiskoulutuksena vuosina 2015-
2016.

”Ostamamme metsätila oli aiem-
min vuokrattuna metsästysseural-
lemme ja se tuli tutuksi harrastuksi-
en kautta. Lisäksi sen hyvä sijainti ja 
kulkuyhteydet vaikuttivat tilan han-
kintaan. Olemme jo tehneet tilalla 

metsänhoitotöitä - varhaisperkauk-
sesta harvennushakkuuseen. Met-
surikoulutus antoi minulle todella 
hyvät perustiedot ja -taidot metsien-
hoitoon ja metsätilan hallintaan. Li-
säksi syventäviä kursseja pystyi va-
litsemaan omien mieltymysten mu-
kaan, esim. hirsikurssi oli mielen-
kiintoinen. Koulutuksen jälkeen 
olen pystynyt itsenäisesti tekemään 
töitä metsässä eikä ole tarvinnut lä-
heskään jokaiseen työvaiheeseen 
kysyä ammattilaisten apua. Omaa 
metsää minulla tarkoitus hoitaa par-
haimmaksi katsomallani tavalla, jol-
la voin taata puustolle hyvän kasvun 
ja tuoton. Voimassa olevan metsän-
hoitosuunnitelman mukaan uskon 
päätyväni oikeisiin ratkaisuihin. 
Omistajuus antaa tilalle tehtäviin 
hoitotöihin tarkoituksensa ja oman 
näkökulman mietittäessä eri vaihto-
ehtoja.”

Ari Kemppainen
35-vuotias rajavartija. Tullut metsän-
omistajaksi sukupolvenvaihdoksella 
vuonna 2010. Luovuttajina olivat isä 
ja isän sisarukset. Metsät sijaitsevat 
Hyrynsalmen Moisiovaarassa ja ovat 

pääasiassa kasvatusmetsää sekä tai-
mikoita. Käynyt KAO:n metsurikou-
lutuksen vuosina 2013-2014.

”Lapsuudessa kotitilallani oli ak-
tiivista metsätalouden toimintaa. 
Pikkupojasta asti kuljin isäni muka-
na metsässä ja opin siinä sivussa 
metsänhoitotöitä. Tein perushom-
mia eli taimien istutuksia ja poltto-
puun hankintaa. Kun tulin itse met-
sänomistajaksi, arvostus metsää 
kohtaan kasvoi ja innostus sen hoi-
tamiseen lisääntyi. Näin tuli lähdet-
tyä myös metsurikouluun, joka antoi 
valmiuden toimia oma-aloitteisesti 
eri metsänhoitoon liittyvissä toi-
menpiteissä eli antoi ammatillisen 
näkökulman. Myös erilaiset toimin-
tamallit tulivat tutuksi, kuten met-
sänhoitotöihin KEMERA-tuen hake-
minen. Koulutus oli itselle erittäin 
kiinnostava. Sain paljon uutta oppia, 
jota olen voinut jo käyttää hyödyksi 
omassa metsässäni. Tulevaisuudes-
sa minulla on tavoitteena hoitaa 
metsää vähintään yhtä hyvin kuin 
edellinen sukupolvi on sitä hoitanut, 
ja sitä kautta antaa hyvät edellytyk-
set taas seuraavalle sukupolvelle 
metsänomistukseen. Oma metsä 
tarjoaa mukavaa hyötyliikuntaa, ja 
isälle yhä myös, kun yleensä yhdes-
sä metsiä hoidetaan. Lisäksi se on 
harrastuspaikka marjastukseen ja 
metsästykseen. Metsänomistajana 
eniten huolettaa puumarkkinoiden 
tilanne, että voinko odottaa metsän-
hoidon olevan kannattavaa muuten-
kin kuin harrasteena. ”

Tero Vesterlund.

Ari Kemppainen

Innolla uudeksi 
metsänomistajaksi

Kainuussa metsien puuvaranto ja kasvu lisääntyy edelleen. Nuoret 
metsät tuottavat nopeasti uutta biomassaa, mutta metsien hoitamat-

tomuus vaarantaa jalostuskelpoisen kuitu- ja tukkipuun kehityksen. 
Metsäkeskuksen laatiman Kainuun alueellisen metsäohjelman seuran-

ta osoittaa, että metsänhoitotöiden rästit ovat kasvaneet huolestuttavasti 
viime vuosina. Erityisesti hoitotarvetta on kertynyt nuoriin metsiin.

Kainuun metsien kasvu on 6,9 miljoonaa kuutiota. Kainuun hakkuissa 
kertyvän ainespuun määrä on pysynyt useamman vuoden ajan 3,4 miljoo-
nan kuutiometrin tasolla. Kuitupuuta sisältävät ensiharvennushakkuut 
ovat jääneet viime vuosina Kainuussa jopa 40 prosenttiin metsäohjelman 
36 200 hehtaarin vuositavoitteesta. Vireillä olevien tehdasinvestointien 
myötä lisääntyvällä yksityismetsien puun kysynnän kasvulla haetaan rat-
kaisua tähän haasteeseen. 

Viime vuosina taimikoita on hoidettu koko maassa keskimäärin 160 
000 hehtaaria vuosittain. Alueellisten metsäohjelmien mukaan hoitotarve 
olisi noin 270 000 hehtaaria, jotta taimikot saataisiin tuottavaan kuntoon. 
Kainuussakin taimikoita on hoidettu yksityismetsissä alle puolet tavoit-
teesta. 

Ylitiheys hidastaa puuston järeytymistä, harvennusten kustannukset 
nousevat ja metsien tuhonkestävyys heikkenee. Mikäli metsistä pidetään 
nyt huolta, leimikot ovat jatkossa kiinnostavia korjuukohteita, kun ylitihe-
ys ei ole nostamassa korjuukustannuksia. Hyvä metsänhoito turvaa metsi-
en kasvua ja terveyttä. 

Taimikonhoitorästit vähentävät mahdollisuuksia metsien käytölle ja 
hiilen sidonnalle pitkällä aikavälillä. Koko maassa metsänomistajat me-
nettävät hoitamattomuuden vuoksi tulevaisuuden hakkuutuloja vähin-
tään 80 miljoonaa euroa vuodessa. Hehtaaria kohti se tekee noin 300–400 
euroa.

Metsätalous perustuu kattavaan metsätieverkostoon, jonka avulla puu-
tavaraa saadaan kuljetettua ympäri vuoden teollisuuslaitoksiin ja sahoille. 
Viime vuosina metsäteitä on rakennettu ja kunnostettu niin vähän, että se 
uhkaa jatkossa toimivaa puuhuoltoa. Vuonna 2016 metsäteitä rakennettiin 
tai korjattiin valtion tuella Kainuun yksityismailla vain viidesosa metsäoh-
jelman 110 kilometrin kokonaistavoitteesta. 

Metsänhoitoon kannattaa panostaa, jotta voimme hyötyä metsäbiota-
loudesta myös tulevaisuudessa.

Tuomo Mikkonen
elinkeinopäällikkö, Kainuu Suomen metsäkeskus

Metsistä on
pidettävä huolta

A
Nuorten 
kiinnos-
tus  

metsiä kohtaan on 
voimissaan.

Metsävarallisuuden asiantuntija
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Metsävarallisuuden asiantuntija

Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso lisätietoja osoitteesta 
op.fi/metsa
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Ylä-Kainuussa sinua palvelevat:

Tiet ja sillat

Pentti Heikkinen 044 710 4356

Suometsänhoito

Ari Keränen 044 710 4386

Puukauppa, metsänhoito, metsäsuunnitelmat ja tila-arviot

Paavo Sutinen 044 710 4352

Sähköposti:etunimi.sukunimi@otso.fi

www.otso.fi

Olisiko nyt 
puukaupan aika?

Elämässä mukana – Stora Enso

Simo Kinnunen
p. 0400 287 301
Suomussalmi, Hyrynsalmi

Kaisa Kemppainen 
p. 040 552 9089
Puolanka

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi puukauppa- ja
metsänhoitopalvelut avaimet käteen -periaatteella. 

Ota yhteyttä ja sovi ilmainen tilakäynti!

etunimi.sukunimi@storaenso.com

Jukka Kemppainen
Metsäasiantuntija, 
puukauppa- ja metsäpalvelut
Puh. 0500 295 125
www.metsaforest.com

Palvelen sinua Suomussalmella puukauppa- 
ja metsänhoitoasioissa. 

Metsähallitus Metsätalous Oy Suo-
mussalmelle on nimitetty kaksi uut-
ta vakituista suunnittelijaa, MHY 
Ylä-Kainuuseen uusi metsäneuvoja 
ja Metsä Groupiin kaksi metsäasian-
tuntijaa.

Eero Juntunen
Suunnittelija, Metsähallitus Mets-

talous Oy. 24 vuotta. Kotoisin Mu-
hokselta. Valmistuin Muhoksen lu-
kiosta ylioppilaaksi vuonna 2012, 
jonka jälkeen lähdin Rovaniemen 
ammattikorkeakouluun (nykyinen 
Lapin ammattikorkeakoulu) opiske-
lemaan metsätalousinsinööriksi. 
Metsätalousinsinööriksi valmistuin 
vuonna 2017. Työskentelin Metsä-
hallituksella kesät 2013, 2014 ja 2015. 
Pääosin tein metsurin työtehtäviä, 
mutta myös suunnittelutyötä. Kesäl-
lä 2016 olin harjoittelijana Metsä 
Groupilla, jolloin työskentelin logis-
tiikka-asiantuntijan tehtävissä. Va-
paa-aika kuluu kalastellen ja metsäs-
täen suomenpystykorvan kanssa. 

Janne Toivanen
Suunnittelija, Metsähallitus Mets-

talous Oy. 29 vuotta. Kotoisin Rauta-
vaaralta. Valmistuin metsätalousin-
sinööriksi viime vuoden lopulla. Ai-
emmalta koulutukseltani mm. yliop-
pilas ja metsuri. Monen koulun 
penkkiä tuli kulutettua ennenkuin 
nyt mieluinen ammatti löytyi. Työ-
kokemusta mm. maatilalta, kaupan 
alalta ja tietenkin myös metsästä. 
Harrastuksiin kuuluu metsästys, lii-
kunta, koirat ja luonnossa liikkumi-
nen muutenkin. 

Nimityksiä

Silta on taitorakenne, jonka raken-
teet on mitoitettava lujuuslaskelmiin 
perustuen. Tämä määräys johtuu sii-
tä, että sillan rakenteellinen vaurioi-
tuminen voi aiheuttaa vaaraa ihmi-
sille ja liikennejärjestelmälle. Silta on 
rakenteeltaan monimuotoinen ko-
konaisuus ja sen perustehtävä on vä-
littää sillan kannen hyötykuormat 
kantavaan maapohjaan. 

Sillan kuntokartoitus on paras ta-
pa selvittää sillan kantavuus ja kun-
to. Kuntokartoituksen perusteella 
silta-asiantuntija tekee siltalausun-
non, joka sisältää vaurioraportin, 
kantavuustarkastelun, painorajoi-
tuksen tarpeen määrityksen, toi-
menpide-ehdotuksen sillan korjaa-
miseksi tai uusimiseksi sekä kustan-
nusarvion.

Siltojen kantavuutta vaarantavat 
vauriot johtuvat liian suuresta liiken-
nekuormasta, joka ylittää sillan kan-
tavuuspotentiaalin. Siltojen liiken-
neturvallisuutta vaarantavat kaitei-
den vauriot ja puutteet sekä hyvin 
usein myös puukannen kulumisen 
aiheuttamat vauriot.

Tiekunta on vastuussa sillan kun-
nosta ja erityisesti sen liikennetur-
vallisuudesta. Sillan kuntokartoituk-
sessa voidaan havaita ajoissa sillan 
liikenneturvallisuuteen ja kantavuu-
teen vaikuttavat vauriot.

Siltalausunnon tietojen perusteel-
la tiekunta voi toteuttaa sillan korja-
uksen tai uusimisen taloudellisesti 
ja oikea-aikaisesti. Kuten tiehank-
keisiin, myös siltahankkeisiin on 
mahdollista saada KEMERA-rahoi-
tusta sekä tietyillä ehdoilla ELY-ra-
hoitusta.

Yksityis- ja metsätiesillat ovat tär-
keässä roolissa toimivassa puunhan-
kinnan ketjussa. Kun sillan kanta-
vuus ja liikenneturvallisuus ovat 
määräysten mukaisessa kunnossa, 

voidaan sillan yli kuljettaa puuta tur-
vallisesti täysillä kuormilla. Näin voi-
daan varmistaa nopea ja kustannus-
tehokas puuhuolto sekä muu metsi-
en käyttö ja hoito.

Veikko Heikkinen
silta-asiantuntija

OTSO Metsäpalvelut Oy

Silta on tärkeä osa toimivassa 
puunhankintaketjussa

Silta ennen korjausta.Luhtajoen silta Puolangan Suolijärvellä, ennen ja uusi-
misen jälkeen.

Silta remontin jälkeen.

Hannu Polojärvi
Metsäneuvoja, MHY Ylä-Kainuu. 

Suomussalmelta aloitti metsäneu-
vojana Hyrynsalmen toimistolla 
1.8.2017. Hannu on 46-vuotias met-
sätalousinsinööri, joka on valmistu-
nut Rovaniemen metsäoppilaitok-
sesta vuonna 1998. Mhy Ylä-Kai-
nuun palvelukseen hän siirtyi Kai-
nuun metsäkeskuksessa ja Otso 
metsäpalveluissa vietetyn 15 vuoden 
työrupeaman jälkeen. Metsäneuvo-
jan tehtävien lisäksi Hannu vastaa 
metsäautoteiden perusparannus-
töistä koko yhdistyksen alueella.

Jukka Kemppainen
Jukka Kemppainen aloitti Metsä 

Groupin Suomussalmen metsäasi-
antuntijana 31.7.2017. Jukan tehtä-
vänä on puunosto ja metsänhoito-
palvelut. 38-vuotias Kemppainen 
harrastaa metsästystä pystykorvan 
kanssa, perhokalastusta sekä met-
sänhoitotöitä. 

Jarkko Kettunen
Jarkko Kettunen aloittaa 1.11.2017 

Metsä Groupin metsäasiantuntijana. 
Hänen toimialueena on Puolanka ja 
Suomussalmen länsiosat. Tehtävä-
nä ovat puunosto ja metsänhoitopal-
velut. Jarkko siirtyy tehtävään Otso 
Metsäpalveluista Kajaanista. Met-
sästys on Jarkollekin mieluisin har-
rastus.
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Lisätään logoon Metsänomistajien alle Ylä-Kainuu. 

MHY:SSÄ 
HOMMA LUISTAA!

Metsänomistajat
Ylä-Kainuu

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.  
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen 
hyvät taustajoukot.

Metsänomistajan puolta tässä maassa 
pitää vain ja ainoastaan metsänhoito- 
yhdistys. Sieltä saat kattavat palvelut ja 
hyvät jäsenedut.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi

MHY:N SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI 

LÖYTYY PIVOSTA!

KERTTU NISKANEN

MHY:SSÄ 
HOMMA LUISTAA!

Metsänomistajat
Ylä-Kainuu

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.  
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen 
hyvät taustajoukot.

Metsänomistajan puolta tässä maassa 
pitää vain ja ainoastaan metsänhoito- 
yhdistys. Sieltä saat kattavat palvelut ja 
hyvät jäsenedut.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi

MHY:N SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI 

LÖYTYY PIVOSTA!

KERTTU NISKANEN

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat. 
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Metsänhoidollisia toimia on hyvä 
lähteä suunnittelemaan aina metsän 
etu mielessä – hakkuut ja hoitotyöt 
kannattaa tehdä ajallaan. Tasainen 
ja ennakoitavissa oleva palveluky-
syntä helpottaa niin puunmyyjän 
päätöksentekoa kuin palvelun tarjo-
ajan toimia. Pitkäjänteisesti ja aktii-
visesti metsiään hoitava Metsäliitto 
Osuuskunnan jäsen saa metsäomai-
suudelleen parhaan tuoton.

Puun hintaa vertaillessa metsän-
omistajan kannattaa ottaa huomi-
oon kaupan mahdolliset lisäedut. 
Hinnan päälle voi tulla erilaisia bo-
nuksia ja hintatakuuseen liittyviä 
korjauksia. Vuonna 2016 jokaista os-
tettua kuutiota kohti maksettiin 4,8 
euroa erilaisina jäsenetuina.

Jos 40 hehtaaria metsää omistava 
omistajajäsen myy puuta vuodessa 
noin 160 kuutiometriä ja hänellä on 
7 300 euroa Metsäliitto Osuuskun-
nan osuuspääomia, hän saa erilaisia 
jäsenetuja yhteensä 2,6 euroa jokais-
ta myymäänsä puukuutiometriä 
kohti.

Avohakkuuta suunnitellessa iso 
etu voi olla sekin, että saa sovittua 
metsän uudistamistyöt samalla. 
Näin koko korjuu- ja metsänhoito-
ketju rullaa tehokkaasti sekä met-
sänomistajan kannalta helposti ja 
vaivattomasti eteenpäin. Tällöin 
myös metsänhoitotöiden kustan-

nuksiin voi saada tuntuvia etuja ja 
ennen kaikkea metsä saadaan kor-
juun jälkeen tuottavaan kuntoon no-
peasti.

Metsäliitto Osuuskunnan maksa-
ma korko sijoitetuille puukauppatu-
loille on ollut viime vuosina 5 - 6 pro-
senttia. Mikäli puukauppatuloja on 
mahdollista sijoittaa pitkäjänteises-
ti, voi tuloille saada tätäkin parem-
man tuoton.

Jos esimerkiksi tänä vuonna si-
joittaa A-lisäosuuksiin, voi kahden 
seuraavan kalenterivuoden aikana 
merkitä puukauppatuloilla uusia A-
lisäosuuksia edullisemmin. Jäsen 
maksaa niistä vain 85 prosenttia ja 
Metsäliitto Osuuskunta maksaa lo-
put 15 prosenttia. Alle 5 000 euron 
suuruisista osuuskoroista 25 pro-
senttia on veronalaista pääomatuloa 
ja 75 prosenttia verotonta tuloa.

Metsäliitto Osuuskunta maksaa 
omistajajäsenilleen bonuksia sekä 
puukaupasta että metsänhoitotöis-
tä. Bonusoikeus määräytyy neljän 
viime vuoden aikana vastaanotettu-
jen puumäärien perusteella. Metsän-
hoitopalveluiden bonus lasketaan 
prosentteina laskun loppusummas-
ta. 

Jukka Kemppainen
metsäasiantuntija
Metsä Group

Suunnitelmallisella 
metsänhoidolla säästää 
aikaa ja rahaa

Syyskuun alusta puukauppa virkis-
tyi selvästi myös Kainuussa ja viime 
viikot ovatkin olleet hyviä puukaup-
paviikkoja. Tehtaidemme puunkäy-
töt ovat hyvällä tasolla, joten puulla 
on myös kysyntää.

Kysytyimpiä kohteita Kainuussa 
ovat tällä hetkellä sekä sulanmaan 
aikaan korjattavat päätehakkuut et-
tä myöhemmät harvennukset, joista 
saamme havutukkeja ja havukuituja 
vielä kuluvan syksyn toimituksiin. 
Myös hankintapuulla, erityisesti ha-
vukuidulla on kysyntää, mutta kan-
nattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä 
metsäasiantuntijaamme ennen kor-
juuta ja näin varmistaa että puille on 
tilaa toimituksiin.

Syyskuun alkupuolen runsaat vesi-
sateet ovat vaikuttaneet puunkor-
juuseen ja kuljetuksiin jonkin ver-
ran. Metsäautotiet ovat paikoin 
päässeet rapistumaan huonoon 
kuntoon eivätkä kestä puutavaran 
kaukokuljetusta vähäistenkään ve-
sisateiden jälkeen.

Kun metsäautotiet pidetään kun-
nossa, ovat niiden vaikutusalueella 
sijaitsevat leimikotkin puunhankki-
jan näkökulmasta huomattavasti 
houkuttelevampia. Puiden toimitus-

kelpoisuus kuitenkin vaikuttaa aina 
suoraan maksettavaan kanto- tai 
hankintahintaan eli tiestön kunnos-
tuksen hyöty on näin suoraan ulos-
mitattavissa. 

Rohkaisen myös kaikkia metsän-
omistajia hoitamaan tai hoidatta-
maan taimikkonsa kuntoon ajallaan, 
jolloin ensimmäiset hakkuut tulevat 
ajankohtaiseksi selvästi aikaisem-
min ja puusto on järeämpää kuin 
hoitamattomilla kohteilla.

Stora Enso Metsän kautta saa 
puukaupan lisäksi myös kaikki met-
sänhoitopalvelut aina raivaussaha-
töistä tuhkalannoitukseen. Erittäin 
kysytyksi ja suosituksi palveluksi 
onkin muodostumassa meidän 
kauttamme saatava tuhkalannoitus. 
Käyttämämme rakeistettu puutuh-
ka on peräisin Stora Enso Oulun teh-
taan voimalaitokselta ja on hyvin 
kustannustehokas ratkaisu kun ha-
lutaan lisätä puunkasvua turvemail-
la. Paikalliset metsäasiantuntijam-
me kertovat tuhkalannoituksesta 
mielellään lisää. Oikein hyvää syksyä 
ja talven odotusta kaikille!

Matti Härkönen
ostopäällikkö

Stora Enso Metsä 

Puukauppauutisia 
Stora Ensolta

Vieraile Luonnonvarakeskuksen si-
vuilla www.luke.fi  opi paljon uutta 
metsästä. Esimerkiksi metsätuho-
oppia saat tunnistuspalvelusta 
www.metla.fi/metinfo/metsienter-
veys/tuhontunnistus 

Sieltä löytyi helposti vastaus tuo-
hon pitkään vaivanneeseen kysy-
mykseen. Lepän finnit ovat äkämä-
punkkeja!

Miksi lepällä on 
finnejä? 

Paula KemPPainen

METSÄT KUntoon 

Metsäpalvelut: 
 Metsäsuunnittel 
 Tila-arvio 
 Taimenistutukset 
 Taimikonhoidot 
 Harvennukset 
 Puukauppa  
 Tonttihakkuut 

Pihapalvelut: 
 Pihapuiden poistot vaativistakin 

paikoista, myös kiipeilykaatona 
 Kantojen poistot jälkiä pihaan 

jättämättä 
 Risujen poisajo tarvittaessa 
 Halkohommat  
 Mökkitalkkari 

044 974 6339 - info@metsatkuntoon.fi - metsatkuntoon.fi 

Kaikki metsätyöt ammattitaidolla Kainuun alueella. 

Kysyä apua, jos jokin askarruttaa se ei maksa mitään. 

Iloisin terveisin SUMETKU:n väki 

Pihatöistä kotitalousvähennys! 
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