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Kainuun 4H-yhdistykset, met-
säalan organisaatiot ja muut 
toimijat järjestävät koululaisille 

metsäpäiviä. Koululaisten metsäpäivä 
-tapahtumissa lapset ja nuoret oppi-
vat metsätaloudesta, metsäluonnon 
hoitamisesta, luonnontuotteista, met-
säalan ammateista sekä riistanhoidos-
ta. Tapahtumat suunnitellaan metsä-
alan ja sitä lähellä olevien toimijoiden 
yhteisissä Metsätiimeissä. Toiminnan 
tavoitteena on edistää lasten ja nuor-
ten metsäsuhteen muodostumista. 

Koulujen kiinnostus metsäpäivätoi-
mintaa kohtaan on lisääntynyt uusien 
opetussuunnitelmien myöstä. Hyvin 
suunniteltu ja organisoitu metsäta-
pahtuma myös edistää ilmiöoppimista 
ja opetussuunnitelmien tavoitteita 
opiskelijan oman oivalluksen synty-
miselle ja yhteiskunnassa oppimiselle. 
Metsätiimeissä on mukana koulujen 
edustus. 

Koululaisten metsäpäivissä opitaan 
asioita tekemällä metsäympäristössä. 

Mahdollisuuksien mukaan hyödynne-
tään koulujen lähimetsiköitä, mutta 
kauemmaksikin on mahdollista lähteä. 
Suomen metsäsäätiö on jo useamman 
vuoden ajan tukenut 4H-yhdistyksiä ja 
kouluja myöntämällä kuljetusapura-
haa koululaisten kuljettamiseksi met-
säpäivien kohteisiin. 

Maria Isolahti
aluejohtaja
4H Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu

Metsätiimit edistävät lasten 
ja nuorten metsäsuhteen 
muodostamista

Metsäasiat saivat nuoret mietteliääksi.

Kuva Jesse Mäkeläinen.

Kuva Mirja Mertala
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Kesää on saatu jo nauttia useam-
pi viikko ja metsänhoitokiireet 
ovat käynnissä. Moni nuorempi 

metsänomistaja on suunnitellut ura-
koivansa oman metsätilan metsänhoi-
totyöt itse kesälomansa aikana. Oman 
kokemukseni pohjalta totean sen tu-
hoon tuomituksi. Työ jää kesken ja 
suurin into hiipuu lämpimään keliin ja 
ötököihin. Jos jotakin aikoo tosissaan 
saada aikaiseksi, niin paras keli on he-
ti lumien sulettua tai syksyllä - mutta 
siihen täytyisi varata työssäkävijällä 
oma loma-ajankohtansa. Parhaiten 
työ onnistuu, kun antaa tehtävän am-
mattilaiselle ja keskittyy itse kesälo-
malla henkisten akkujen lataamiseen 
ja yhteiseen tekemiseen perheen ja 
ystävien kanssa. Siten metsänhoitotyö 

tulee tehtyä ajallaan, metsä on tuot-
tavassa kunnossa ja itsekin voi hyvin.

Tehdasinvestointikaavailuja nou-
see kuin sieniä sateella. Tämä on hy-
vä merkki ja luo lujaa uskoa alueiden 
tulevaisuuteen. Osin tässä käydään 
kilpajuoksua raaka-aineiden riittävyy-
den kanssa - kuka ehtii ensin. Tehtai-
den raaka-ainepohjaa ei voi laskea 
tyhjän päälle päällekkäisten puuvir-
tojen varaan. Toivonkin useamman 
raaka-ainevaroihin mitoitetun tehtaan 
toteutumista. Ketterät, erikoistuvat ja 
muuntautumiskykyiset sopivan ko-
koiset tuotantolaitokset porskuttavat 
kysyntävaihteluiden mukaisesti.

Biokiertotalous uutena terminä ku-

vastaa mahdollisuuksia ja miten met-
sät ovat avainasemassa maapallon 
tulevaisuudelle. Suomessa metsät on 
hoidettu esimerkillisesti ja siitä täy-
tyisi tehdä vientituote. Metsittämäl-
lä maapallolla vajaakäytössä olevia 
metsille soveltuvia maa-alueita hoi-
taisimme hiilensidontaa, hapen tuo-
tantoa, ilmastoa ja samalla nälänhätää 
ja väestön elämisen mahdollisuuksia 
asuinalueillaan.

Antoisia lukuhetkiä ja Hyvää kesää!

Tuomo Mikkonen
puheenjohtaja 
Meto - Metsäalan asiantuntijat 
Kainuu ry 

Metsät pelastavat maailman

Kainuu on metsien maakunta. 
Alueellemme ja kansallisesti 
on välttämätöntä, että metsä-

talous vahvistuu ja uudistuu. Tämä on 
myös ilmaston etu. Erilaisen metsän 
käytön, matkailun ja suojelun tarpeet 
on mahdollista ja tarpeellista sovittaa 
yhteen. Metsästä elävinä olemme sa-
massa veneessä.

Suomen metsänhoito on ilmastote-
ko: metsiämme hoidetaan vastuullises-
ti. Helsingin yliopiston ympäristönsuo-
jelun professori Jussi Kaupin mukaan 
Suomen rajoittaessa metsien käyttöä 
kysyntä vain kohdistuisi muualle, jossa 
tuotanto on tehottomampaa ja johtai-
si suurempiin hakkuisiin. Jos metsiä ei 
käytettäisi, niistä tulisi lopulta päästö-
lähde, kuten Kanadassa.

Ruotsista olemme huimasti jäljessä 
hakkuutasosta. Kainuussa vuosikasvus-
ta käytetään vielä muuta maata vä-
hemmän. Metsävaramme kasvavat 
jatkossakin käyttöä enemmän ja yh-
deltä hehtaarilta saadaan lisää puuta. 
Tämä on perusta myös uusille puuta 
käyttäville investoinneille.

Puusta saadaan vaihtoehtoja esimer-
kiksi muoville ja ympäristölle haitallisil-
le prosesseille. Sipilän hallitus edistää 
uusiutuvien materiaalien käyttöä ja 
muoviverolla muovin vähentämistä. 

Puukuidulla korvataan mm. mikromuo-
via sisältävää polyesteria. Suomen ja 
Kainuun tulee olla edelläkävijä näissä 
maailman ympäristötalkoissa. 

Metsätalouden ja suojelun ei sul-
je pois toisiaan.  Alueen asukkaiden, 
metsänhoidon ammattilaisten ja alan 
toimijoiden ennakoivaan yhteistyöhön 
on tarpeen panostaa. Erityisesti Kai-
nuuseen kohdistuvien metsäkiistojen 
välttämiseksi eri toimijoiden osallis-
tamisessa on tarpeen kehittää uusia 
tapoja. Meillä on paljon syitä kehittää 
rakentava suomalainen malli pitämään 
huolta vihreästä kullastamme.

Marisanna Jarva, kansanedustaja

Metsät  järkevässä 
käytössä

KaiCell Fibers on edennyt hyvin 
tavoiteaikataulun mukaan. Kes-
keinen askel kohti toteutusta on 

ympäristövaikutusten arvioinnin läpi-
vieminen, jonka pohjalta yritys voi jät-
tää ympäristölupahakemuksen. 

KaiCell Fibers on käynnisti ympäris-
tövaikutusten arvioinnin (YVA) viime 
syksynä. Yhtiö uskoo saavan YVA vai-
heen päätökseen syksyllä 2018, jonka 
jälkeen ympäristölupahakemus voi-
daan jättää. Samaan aikaan tehdas-
alueen kaavoitus on käynnissä, jonka 
uskotaan saatavan päätökseen vielä 
tämän vuoden aikana. Itse ympäris-
töluvan yhtiö toivoo saavana vuoden 
2019 aikana. 

Työtä tehdään yhdessä Pöyryn kans-
sa. Pöyryllä onkin laaja kokemus ei vain 
metsäteollisuuden prosesseista, luvi-
tuksista maailmanlaajuisesti, mutta he 
ovat olleet mukana myös alueen kai-
voshankkeissa. Tällä tavoin ympäristö 
on tuttu jossa operoidaan.

KaiCell Fibers on nimennyt YVA ja 
lupa-asioiden hoitoon teknisen johta-
jan DI Vesa Mikkosen. Mikkosella on 
kemistinä erittäin hyvä kuva prosessien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksista. 

YVA-vaihtoehtoja on kolme, joiden 
avulla vaikutuksia arvioidaan. Yhtiö on-
kin ottanut tarkasteluun myös Feasibi-
lity vaihetta suuremmat tuotantomah-
dollisuudet. Tällöin kemiallisen sellun 
tuotanto on 600 000 tonnia vuodessa 
ja eri vaihtoehdoista riippuen tekstiili-
materiaali Arbronin tuotanto on 100 
000  tonnista 400 000 tonniin vuo-
dessa. 

YVA-prosessin aikana keskusteluihin 
eri sidosryhmien kanssa on panostettu. 
On perustettu erillinen seurantaryh-
mä jossa on voitu käydä yksityiskoh-
taisemmin eri vaikutuksia. Samoin on 
järjestetty erillisiä tilaisuuksia mm. ka-
lastajien, yrittäjien, asukkaiden kanssa. 

Keskustelu on ollut rakentavaa. Yhtiö 
kertoo olevansakin tyytyväinen käy-
tyyn vuoropuheluun.

 
Yhtiö operoi jo nyt yksityisen rahoi-

tuksen turvin. Viime vuonna järjestetty 
rahoituskierros toteutui tavoitteiden 
mukaan. Sijoittajina lähinnä yksityisiä 
tahoja Suomesta. Nyt käynnissä oleval-
la rahoituskierroksella tavoitellaankin 
sitten jo itse perussuunnittelun aloitta-
mista. Tuohon on tavoitteena päästä 
tulevan talven aikana. 

Yhteistyö tekstiilikumppani CHTC 
kanssa jatkuu. Talven/kevään mittaan 
onkin toteutettu tekstiilimateriaalin 
testausohjlemaa. 

Samaan aikaan Suomessa on il-
moitettu jopa uusia investointiaikei-
ta suomalaisen kuitupuun käyttöön. 
Yhtiö on kuitenkin luottavaisin mielin. 
Toimitusjohtaja Jukka Kantola tote-
aakin ”yleensä ottaen puu hakeutuu 
lähimmälle tehtaalle, joten siinäkin 
suhteessa Paltamo on optimaalisella 
paikalla. Emme myöskään ole unoh-
taneet paikallisten metsänomistajien 

tukea hankkeellemme ja aiomme jat-
kosakin olla luottamuksen arvoisia.” 

Kantolan luottavaisuutta tukee myös 
se, että metsät kasvavat Suomessa 
enemmän kuin koskaan. Vuotuinen 
kasvu on 110 miljoonaa m3, josta käyt-
tö on noin 60 %. Luken mukaan kas-
vu nousee jopa tasolle 150 miljoonaa 
m3, jolloin puun käyttö voisi lisääntyä 
Suomessa jopa 30 – 60 miljoonaa m3 
nykytasosta. Ruotsissa jo nyt metsät 
lähes täyskäytössä eli n. 80 vuotuisesta 
kasvusta käytetään ja Ruotsi tunne-
taan maailmalla edelläkävijänä ja hy-
vinvointiyhteiskuntana. Kyllä Suomel-
lakin on varaa nostaa metsien käyttöä 
ja Suomessa jos missä metsien kestävä 
käyttö osataan. Kainuussa vuotuisesta 
kasvusta käytetään vain noin puolet. 

Kaiken kaikkiaan yhtiön tavoitteena 
on viedä hanke investointipäätöskel-
poisuuten vuoden 2019 aikana. 

Toimitusjohtaja Jukka Kantola 

KaiCell Fibers YVA - 
vaiheessa

Havainnekuva Paltamon tehtaan sijoittamisesta.
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Kevät saapui lumisen talven jäl-
keen vauhdilla, ja nyt on taas 
ajankohtaista käydä metsissä 

kartoittamassa talven jälkiä ja hoito-
tarpeita. Tykkytuhoja on joka talvi, 
mutta viime talvi oli tältä osin poikke-
uksellisen haastava etenkin Kainuussa. 
Hyväkasvuiset metsät ovat Suomen 
voimavara ja siitä tulee pitää kiinni 
myös jatkossa. Paras keino tähän on 
harjoittaa aktiivista metsänhoitoa 
niin nuorissa kuin varttuneissakin 
metsissä. 

Vaikka metsäalalla menee yleises-
ti hyvin ja uusia investointeja suun-
nitellaan, tilanteeseen ei ole syytä 
tuudittautua. Nyt on aika ottaa uu-
sia kehittämisaskelia, jotta alalla me-
nisi tulevaisuudessa vielä paremmin. 
Yhteistyö ja yhteisen tavoitetilan löy-
tyminen ovat välttämättömiä, kun ke-
hitystä viedään eteenpäin. 

Keväällä käynnistynyt kansallisen 
metsästrategian päivittäminen tähtää 

metsäalan yhteisen uuden hankesal-
kun laatimiseen. Juuri nyt on siis oiva 
tilaisuus priorisoida yhdessä tärkeim-
piä kehityskohteita. Digitalisaatio ja 
paikkatieto, kestävyyden turvaaminen 
ja alan tarvitsema infrastruktuuri pää-
tyvät varmasti uuteenkin salkkuun, 
mutta mitkä muut asiat ovat tärkeitä?

Puukaupan toimivuus on kriittinen 
edellytys alan kasvulle ja investoin-
neille, ja kilpailu on siinä keskeinen 
elementti. Viime kesänä avautunut 
sähköinen puukauppapaikka Kuutio 
on aloittanut lupaavasti ja parantanut 
kilpailutuksen edellytyksiä. Työkaluja 
kaivataan, jotta kilpailu tehdään eri 
osapuolille helpoksi. 

Kilpailun syntymiseksi tarvitaan 
myös useita eri myyjiä ja ostajia. Met-
sänomistajista Suomessa ei ole pulaa, 
niukkuutta on ennemmin ostajissa. 
Itse katson, että itsenäiset sahat ovat 
ensiarvoisen tärkeitä kilpailun ja puu-

markkinoiden toimivuuden kannalta. 
Meidän tulee huolehtia, että myös 
sahoja kuunnellaan metsäalan yhteis-
tä tulevaisuuspolkua suunnitellessa.

Juha S. Niemelä, ylijohtaja, 
Maa- ja metsätalousministeriö

Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriössä

BRIDGES Interreg Europe -hankkeen 
partnerit Pannon Business Net-
work, Uudenmaan liitto, Kainuun 

liitto ja Kainuun Etu Oy organisoivat vie-
railun Kainuuseen 9.4.2018 - 10.4.2018 
välisenä aikana. Vierailun kohteena olivat 
Kantolan puutuoteklusteri sekä puura-
kentamisen kehittämistoimintaa ja op-
pimisympäristön ylläpitämistä edistävä 
asiantuntijaorganisaatio Woodpolis. 

Hankkeen unkarilainen partneri Pan-
non Business Network on halukas so-
veltamaan Kantolan puutuoteklusterin 
hyviä käytäntöjä heidän huonekalute-
ollisuuskeskukseen, kehittääkseen sen 
toimintaa. Huonekaluteollisuuskeskus 
on heidän hankkeeseen liittyvän toi-
mintasuunnitelman ja soveltuvuus-
tutkimuksen painopisteenä. Vierailun 
tarkoituksena oli saada käsitys proses-
seista, tuloksista ja jatkoyhteistyömah-
dollisuuksista hankkeeseen osallistuvien 
alueiden välillä. 

BRIDGES -hanke on viisivuotinen ja 
keskittyy biotalouden kehittämiseen. 
Hankkeen budjetti on vajaat kaksi mil-
joonaa euroa, josta noin neljäsosa koh-
distuu Kainuuseen. Kainuussa hankkeen 
toimenpiteet ovat tukeneet muun mu-
assa Kuhmon Kantola-alueen, Kajaanin 
Renforsin Rannan, Paltamon Kaicellin 

alueen sekä marjateollisuusyritysten ke-
hittämistä. Strategisiin yhteistyökump-
paneihin kuuluvat Kainuun liiton lisäksi 
Metsäkeskus, Oulun Yliopisto, Pro Agria 
ja ELY-keskus. 

Kainuun Etu Oy ja Kainuun liitto ovat 
yhteistyössä valmistelleet kolme soveltu-
vuustutkimusta, joista kaksi keskittyvät 
sivuvirtojen valorisaatioon sekä alueen 
sijoituksiin. Kolmas tutkimus keskittyy 
vahvistamaan ja kansainvälistämään 
marjateollisuutta, jonka konkreettiset 
toimenpiteet ovat suunniteltu alkavan 
vuoden 2018 aikana. 

Hankkeen kansainvälisten yhteistyö-
mahdollisuuksien kautta pyritään löytä-
mään Kainuun yritysten kasvua edistä-
viä tekijöitä, luomaan uusia työpaikkoja 
Kainuuseen sekä helpottamaan Kainuun 
älykkään erikoistumisen strategian to-
teuttamista.

Kainuun Etu Oy on ollut sitoutuneena 
läheiseen yhteistyöhön Euroopan ko-
mission kanssa vuodesta 2000 lähtien. 
Yhteistyö on johtanut kasvu-, verkos-
toitumis- ja oppimismahdollisuuksiin.

Olli Isoranta
projektikoordinaattori
Kainuun Etu

Kainuun Etu

METSÄNHOITOYHDISTYS KAINUU   
TÄYDEN PALVELUN METSÄTALO!

Meiltä kaikki palvelut aina metsänhoidosta 
puukauppaan, metsäsuunnittelusta tilan 
arviointiin, suometsien hoidosta metsätien 
rakentamiseen, lisäksi kiinteistönvälitys, omai-
suudenhoitopalvelut sekä julkinen kaupanvah-
vistus.

METSÄNHOITOYHDISTYS KAINUU RY, LKV
Kajaanin toimisto, Kauppakatu 25 A, 87100 Kajaani, puh. 040 750 7301
Kuhmon toimisto, Koulukatu 14, 88900 Kuhmo
Paltamon toimisto, Harjutie 8, 88300 Paltamo
Ristijärven toimisto, Aholantie 17, 88400 Ristijärvi
Vuolijoen toimisto, Metsämiehentie 11, 88270 Vuolijoki

metsänhoitoyhdistys
KAINUU

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat 
metsän- ja luonnonhoitopalvelut sekä parhaan tavan kartuttaa 
metsään perustuvaa varallisuutta. 

Oman metsäasiantuntijasi yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.metsaforest.com tai puh. 010 7770. 

PUUKAUPPAA JA 
METSÄPALVELUITA

Meton jäsenet ovat metsä-
alan ja uusiutuvien luon-
nonvarojen asiantuntijoi-

ta, osaajia, eri tilanteiden ratkaisijoi-
ta, käytännönläheisissä maastotöissä 
tai johtamassa alan hankkeita, tiimejä 
tai yrityksiä. Ennen metsäammat-
tilaisten edunvalvontajärjestön pu-
heenjohtajan tehtävääni, joka alkoi 
syksyllä 1999, olin jo ehtinyt olla 21 
vuotta metsäalan töissä valmistu-
miseni jälkeen. 

Olen useasti kokenut, että työ-
kokemuksestani on ollut hyötyä 
puheenjohtajan tehtävissä sekä jä-
senten edessä että metsäpoliittisissa 
työryhmissä, joissa yleensä käytän-
nön kokemusta omaavia ihmisiä on 
valitettavan harvassa.  

Meton puheenjohtaja linjaa mo-
nella tavalla järjestön toimintaa ja 
painotuksia. Onnistumisen edelly-
tys on kuitenkin yhteen hiileen pu-
haltaminen. Tämä koskee muuten 
yleisemminkin koko metsäsektoria. 
Minulla on ollut etuoikeus toimia sel-
laisessa järjestössä, jossa on yhdes-
sä pystytty tekemään päätöksiä ja 
ratkaisuja positiivisessa hengessä.  
Nähdä enemmän mahdollisuuksia, 
kuin ongelmia. Edunvalvonnassa 
tämä auttaa myös jaksamisessa ja 
sitkeydessä. 

Meto on jäsentensä edunvalvon-
tajärjestö. Hoidamme asioita jäsen-
temme toimeentulon ja ammatilli-
sen menestymisen hyväksi. Toiselle 
jäsenelle palkkaedunvalvonta sopi-
musneuvotteluineen on tärkein asia, 
toiselle taas metsäpolitiikan ytimessä 
oleminen ja alan toimintaedellytyk-
sistä taisteleminen ja kolmannelle 
taas ammattikunnan yhteisöllisyys 
esimerkiksi alueyhdistystoiminnassa 
on arvokkainta. Meton vaikutusvalta 
perustuukin siihen, että emme ole 
vain yhden liikkeen järjestö.

Metsäpolitiikka on monella taval-
la ollut tämän tehtävän henkireikä. 
Metsäasiantuntijat ovat ammatilli-
sesti sitoutuneita työhönsä ja tehtä-
vät ovat vastuullisia. Minulle on ollut 
uskomattoman hienoa olla mukana 
keskiössä vaikuttamassa siihen, mihin 
suuntaan Suomen metsätaloutta ja 
koko sektoria viedään. 

Suunnasta on monta kertaa kes-
kusteltu ja kiistelty ministeriöissä, 
eduskunnassa ja eri toimijoiden ti-
laisuuksissa. Ratkaisut ovat pääpiir-
teissään olleet hyviä, koska Suomen 
metsäsektorille on näin luotu kasvun 
mahdollisuuksia. 

Näen kuitenkin, että meillä tu-
lee myös tulevaisuudessa olemaan 
suuria haasteita. Miten esimerkiksi 
pohjustaa metsien kasvua ryhdis-
täytymällä taimikonhoidossa? On-
ko uusi metsälainsäädäntö pitkäs-
sä juoksussa liian vapaamuotoinen? 
Miten huolehtia alalla riittävistä ih-
misresursseista, asiantuntijoista ja 
työntekijöistä?        

Kahdeksan vuotta kestänyt Eu-
roopan metsäammattilaisten Uni-
on of European Foresters:in (UEF) 
puheenjohtajuus oli todella antoisaa 
aikaa, vaikka Brysselin käynnit kyllä 
menettivät terävimmän hohtonsa. 
Illaksi kotiin-järjestely on hyvä, mutta 
raskas pitkässä juoksussa. 

Kansainvälisissä tehtävissäni olen 
nähnyt useasti, että osaamista ja tai-
toa on muuallakin, kuin Suomessa. 
On viety jäsenkunnan, järjestön ja 
joskus Suomenkin kantoja kansain-
välisille kentille, mutta myös otettu 
oppia ja havaittu paljon asioita. Eris-
täytymisen tie on sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti huono vaihto-
ehto, myös metsäalalla.      

Vaikka puheenjohtajuutta on jäl-
jellä vielä puolisen vuotta, haluan 

vielä todeta, että minulla on ollut 
etuoikeus toimia kaikki nämä yhdek-
säntoista vuotta Meton puheenjoh-
tajana ajamassa jäsenten, metsäasi-
antuntijoiden ja metsäalan asioita.  

Olen aika usein vuosien varrel-
la käynyt Kainuussa tutustumassa 
käytännön metsätalouden asioihin 
ja myös metsäasiantuntijoiden ar-
keen. Keskustelut, retkeilyt ja tapaa-
miset jäsenten ja päättäjien kanssa 
sekä lehtihaastattelutkin Kainuussa 
ovat monella tavalla auttaneet mi-
nua toimiessani valtakunnan tasolla. 
Siitä olen hyvin iloinen ja kiitollinen 
kainuulaisille ja sektorin toimijoille 
maakunnassa!

Metsäterveisin!
Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Ajatuksia 
puheenjohtajakaudestani
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Puukauppa on käynyt Stora Enso 
Metsän Kainuun tiimin alueella 
heti vuoden vaihteesta ennätys-

tahtiin ja kiitos siitä kuuluu Teille hyvät 
metsänomistajat! Aktiivisen asiakas-
työmme lisäksi myös tarjonta on Kai-
nuussa ollut poikkeuksellisen vilkasta. 
Tätä ovat siivittäneet tehtaiden kasva-
neet puunkäytöt, kohonnut hintataso 
mutta myös vuoden vaihteessa metsiä 
runnelleet tykkytuhot. 

Puulle on tällä hetkellä hyvä kysyntä 
kaikilla kauppamuodoilla, sillä puunkäy-
töt ovat asiakastehtaillamme korkealla 
tasolla. Kainuun merkitys tehtaidemme 
puuhuollon kannalta on kasvanut ja on 
kasvamassa edelleen. Yhä enemmän 
puuta lähtee rautateitse tehtaillemme 

eteläiseen Suomeen Enocelliin, Varkau-
teen ja Imatralle muun muassa sellun 
ja kartongin raaka-aineeksi. 

Puun lisääntynyt kysyntä, järeytynyt 
kuljetuskalusto ja entistä äärevämmät 
keliolosuhteet asettavat ison haasteen 
metsäautoteille, joissa korjausvelkaa on 
liiaksi. Jokaisen metsänomistajan tulisi 
kiinnittää entistä enemmän huomiota 
tiestön kuntoon, sillä leimikko hyvän 
metsäautotien varressa tietään enem-
män kantorahatuloa ja parantaa koko 
metsäpalstan arvoa.

  
Matti Härkönen
Ostopäällikkö
Stora Enso Metsä
Pohjois-Suomen hankinta-alue

Metsäteollisuuden investoin-
nit ovat lisänneet puun 
käyttöä kotimaassa, ja alku-

vuodesta puukauppaa on käyty Met-
säteollisuus ry:n tilastojen mukaan viisi 
prosenttia viime vuoden vastaavaa 
aikaa enemmän. Kaikille puutavara-
lajeilla, kuitupuu mukaan lukien, on 
nyt hyvä kysyntä. Kainuussa puukaup-
pa on ollut selkeästi edellistä vuotta 
vilkkaampaa, kasvua edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan on n. 60 %.  
Puun kysynnän ja tarjonnan odotetaan 
olevan aktiivista läpi vuoden.

Kuluvan vuoden näkymät

Kuhmo Oy:n tuotanto jatkui viime-
vuonna kasvu-uralla ja saavutimme 

uuden sahatavaran tuotantoennätyk-
sen 408.000 m3. Puuhuolto toteutui 
läpi vuoden suunnitellusti, mistä kii-
tos metsänomistajille sekä yhteistyö-
kumppaneillemme.

Mäntysahatavaran markkinatilanne 
on ollut jo jonkin aikaa selkeästi kuu-
sisahatavaraa haastavampi.  Valtaosa 
tuotannostamme on nimenomaan 
mäntyä. Mäntysahatavaran hintataso 
on onneksi kääntynyt nousuun, jo-
ka on kuitenkin ollut maltillista. Yhtä 
mukaa sahatavaran hinnan kanssa, ja 
osin sitä nopeamminkin, ovat nous-
seet myös logistiikka- ja raaka-aine-
kustannukset.

Tulevienkin vuosien tuotannon se-

kä kilpailukyvyn turvaamiseksi olem-
me investoineet viime aikoina lähinnä 
erilaisten tuotannon pullonkaulojen 
poistamiseen sekä automaatiojärjes-
telmien uudistuksiin.

Kuluvasta vuodesta odotamme vii-
me vuotta parempaa. Sahatavaran ky-
syntä maailmanmarkkinoilla näyttäisi 
pysyvän hyvänä. Raakapuun tarpeem-
me tulee olemaan edellisen vuoden 
tasoa. Pystykaupoissa etusijalla tällä 
hetkellä ovat kesäajan korjuuseen so-
veltuvat havutukkivaltaiset leimikot. 

Hyvää kesän odotusta toivottaen,
Juhani Pääkkönen
metsäpäällikkö
Kuhmo Oy

Puulle on hyvä kysyntäKäynnissä vilkas puukauppavuosi

Alkuvuodesta 2016 kuusisahata-
varan kysyntä lähti voimakkaa-
seen kasvuun, mäntysahatava-

ran kysyntä seurasi perässä n. vuoden 
viiveellä. Kysynnän kasvu luonnollisesti 
nosti tuotteiden hintoja ja sahateolli-
suuden tulevaisuus vaikutti myöntei-
seltä. Tukkien kantohinnat nousivat 
myös jyrkästi ja viime vuodenvaihtee-
seen mennessä nousseet kantohinnat 
olivat jo syöneet suuren osan sahojen 
tuloksesta. Samaan aikaan sellun hin-
nat nousivat ennätyslukemiin. Kuitu-
puun jalostajat tekevät historiallisen 
hyvää tulosta, mutta kuitupuun kanto-
hinnat ovat säilyneet lähes ennallaan. 
Puukauppaa käydään todellisuudessa 
vain tukin hinnalla. Kuitupuun kysyn-
nän kasvaessa tukkipuun hinta nousee. 
Näinhän siinä aina käy.

Suomalaisen sahateollisuuden kan-
sainvälinen kilpailukyky on heikentynyt,  
vaikka sahatavaralla riittää kysyntää. 

Muissa sahatavaran tuottajamaissa täl-
laista kehitystä ei ole tapahtunut. Tukki-
en hintojen nousu muualla sahatavaran 
tuottajamaissa on ollut huomattavasti 
maltillisempaa kuin Suomessa ja siellä 
sahat tekevät ennätystuloksia. Koko 
maailman metsäteollisuudessa eletään 
huippusuhdannetta, suomalaista saha-
teollisuutta lukuun ottamatta. Pienenä 
uhkana on myös öljyn hinnan nousu 
joka voi vaikuttaa rahtikustannuksiin. 
Toivotaan, että kustannukset eivät täs-
tä enää nouse.

Kuiduttavan teollisuuden tuotanto-
kapasiteetti on kasvanut huomattavasti 
viimeisten vuosien aikana. Uusia teh-
taita on suunnitteilla useita, vaikka tä-
män hetkinenkin tilanne näyttää olevan 
sellainen, että kuidusta on puutetta. 
Osa tehtaista on joutunut jopa rajoit-
tamaan tuotantoaan raaka-ainepulasta 
johtuen. Puuta Suomen metsissä kyllä 
on, mutta sen liikkeelle saanti on vai-

keaa. Vaikka sahatukin hinta on kor-
keimmalla tasolla sitten vuoden 2007, 
niin ostomäärät eivät kuitenkaan ole 
juuri lisääntyneet viime vuodesta, vuo-
desta 2016 nousua on toki ollut n. 2,5 
Mm3. Hintojen nosto ei siis näköjään 
tuo lisää puuta markkinoille. Tai sitten 
tilastoinnissa on puutteita.

Kainuussa puukauppa on käynyt 
ennätyksellisen hyvin ja tukkien kan-
tohinnat ovat käyttäytyneet suhteel-
lisen maltillisesti maaliskuun lopulle 
asti. Huhtikuun alusta lähtien tukkien 
kantohinnat ovat kuitenkin nousseet 
huomattavasti. Lapissa tukin hintojen 
käyttäytyminen on ollut maltillisem-
paa. Kuitupuun hinnat sekä Kainuussa, 
että Lapissa ovat sen sijaan pysyneet 
”perinteisellä” tasolla.

Hannu Virranniemi, 
toimitusjohtaja
Pölkky Metsä Oy

Historia toistaa itseään

Kevättalvi vaihtui kesäkeleiksi no-
peasti Kainuussa. Kiivaan talvi-
korjuukauden jatkoksi hakkuutyö 

jatkuu nyt lyhyen kelirikkotauon jälkeen 
kesäleimikoissa – Metsä Groupilla on 
vauhti  päällä puunkorjuussa ja kul-
jetuksissa. 

Kainuun metsiä koettelivat vuoden-
vaihteen tienoilla erittäin rajut lumi- 
ja räntäpyryt. Lumituhojen kokonais-
määrä on merkittävä, mutta tilanne 
vaihtelee maakunnan sisällä paljon. 
On tuhoja, jotka aiheuttavat laajoja-
kin uudistushakkuita, mutta suurin osa 
tuhoista on lievempiä. Yksittäiset ja 
ryhmittäiset tuhopuut isoilla metsik-
kökuvioilla ovat hankalia. Näissä ta-
pauksissa täytyy miettiä, onko kohde 
taloudellisesti järkevä puunkorjuukoh-
de. Monet ns. hajakaatokohteet jäävät 
omatoimisten metsänomistajien han-
kintahakkuiksi. Kartoitus ja toimenpi-
desuositukset selviävät metsäammat-
tilaisen maastokäynnillä.

Nyt puukaupan kärkenä ovat ke-
säleimikot. Haemme erityisesti kesä-
korjuukelpoisia harvennuksia. Kesän 

jälkeen on taas talvi edessä, ja ehkä 
talvileimikoihinkin kannattaa uhrata 
ajatuksia ainakin ennakkoraivauksen 
verran. Talviharvennusten ostomah-
dollisuudet ovat aina rajalliset, mutta 
toimivat kulkuyhteydet ja ennakkorai-
vaus lisäävät leimikon houkuttelevuut-
ta. Ennakkoraivaus kannattaa tehdä 
viimeistään syksyllä. Moni hyväpuus-
toinen turvemaan kohde, joka aiemmin 
on määritelty talvikorjuukohteeksi, on 
mahdollista korjata myös kesäaikaan 
erikoiskalustolla. Potentiaalisia kesä-
korjuukohteita ei kannata hukata tal-
vileimikoiden joukkoon.

Metsä Group on ilmoittanut useasti 
muutaman viime vuoden aikana, että 
lisääntyvä puunhankintamäärä koh-
distuu myös Kainuuseen. Äänekosken 
Biotuotetehdas käynnistyi viime kesän 
lopulla ja siitä johtuva puunkäytön kas-
vu näkyy juuri nyt: osto- ja korjuumää-
rämme ovat kasvaneet reippaasti. Tällä 
tiellä on tarkoitus jatkaa – toivottavasti 
puuntarjonta vastaa kysyntään! 

Ville Keskinen, 
piiripäällikkö, Metsä Group

Metsä Groupin puuhankinta 
on kasvanut Kainuussa

Vuodenvaihteessa metsässä rys-
kyi, kun miljoonia puita kaatui ja 
katkeili lumen painosta. Vaikka 

lumituhoja pahimmilta alueilta kor-
jataan vilkkaasti, jäävät hajalleen tu-
houtuneet puut valtaosin keräämät-
tä. Nämä hajakaadot tuottavat metsiin 
satoja tuhansia kuutioita lahopuuta ja 
vähentävät tulevaisuuden hakkuumah-
dollisuuksia. Onneksi metsien kasvu 
on saatu kohoamaan sellaiselle tasol-
le, että tämä koettelemus kestetään. 
Metsävakuutukset ovat olleet tarpeen.

Puuta on Kainuun yksityismailta myy-
ty alkuvuoden aikana ennätyksellisen 
paljon ja odottaa sopii, että tänä vuon-
na tehdään uusi hakkuuennätys. Tä-
mä on positiivinen asia, sillä Kainuun 
metsien hakkuumahdollisuudet ovat 
lisääntyneet voimakkaasti. 

 
Puun hinta kehittynyt myönteisesti. 

Investointeja puunkäytön lisäämiseksi 
kaivataan lisää.

Markkinatalouden lakien mukaisesti 
puun hinta on kysynnän lisääntyessä ol-
lut nousussa. Kainuussa lumituhopuut 
ovat keskihintaa rokottaneet, mutta 
myös täällä on hintakehitys ollut posi-
tiivinen. Kuitupuun jalostajat tekevät 

ennätysmäistä tulosta ja siellä on hyvin 
maksukykyä.

Kuitenkin Kainuun nuoria metsiä tu-
lisi harventaa huomattavasti nykyistä 
enemmän ja ilman pieniläpimittaisen 

puun lisääntyvää käyttöä Suomessa 
Kainuun metsien harvennusrästejä 
ei pystytä purkamaan.  Myös puun 
biojalostamot ovat hyvin tärkeitä 
tukkipuun käyttäjille. Sahatukista yli 
puolet on kuorta, sahanpurua ja sa-

hahaketta, jotka hyödynnetään bioja-
lostamoissa. 

Luonnonvarakeskuksen inventointi-
tulokset Kainuun kannalta mukavaa 
luettavaa

Metsämaalla hehtaarikasvu on kiiven-
nyt yli neljän kiintokuutiometrin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jo tulevaisuudessa-
kin hakkuumahdollisuudet kasvavat. 
Kainuun yksityismetsistä hakataan vuo-
dessa puuta noin kaksi kuutiometriä 
metsämaahehtaarilta.

Inventointiedot kertovat myös, et-
tä kaikenkokoisten puiden määrä, 
myös järeiden yli 30 senttisten pui-
den määrä lisääntyy. Pelko on ollut 
turha myös lehtipuiden määrän vä-
henemisestä, sillä myös niiden määrä 
on kasvussa.

Heikki Rahko
MTK metsälinja

Puukauppakatsaus ______________________________________________________________

Kovasta lumituhotalvesta hakkuuennätykseen

Kainuun puukauppa on ennätysvauhdissa. Lumituhot ja piristynyt puun kysyntä vauhdittavat kauppaa. Kuvassa en-
nätysvuosi 2007 ja vuoden 2018 puukauppakehitys. Lähde: Luke - metsäteollisuus ry:n vikko-ostot.
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Kainuun ja Koillismaan 
metsäkiinteistöjen välitys

p. 050 302 6892
sukupolvenvaihdosneuvonta@gmail.com 

Kauppakatu 11, 89600 Suomussalmi

• Sukupolvenvaihdokset
• Kauppakirjat
• Tilojen jakosopimukset
• Metsäyhtymien yhtymäsopimukset
• Kaupanvahvistukset
• Testamentit
• Edunvalvontavaltakirjat 
• Perunkirjoitukset

Puh. 050 302 6892
sukupolvenvaihdosneuvonta@gmail.com
www.sukupolvenvaihdosneuvonta.com

Metsätilan sukupolven- 
vaihdos- ja veroneuvonta  
Esko Heikkinen

Tilojen omistajat ovat pääosin 
iäkkäitä. Olisiko nyt aika miettiä 
sukupolvenvaihdosta? Vaihdos 

kannattaa tehdä mieluimmin varhain, 
kuin liian myöhään. Huonoin vaihtoeh-
to verotuksellisesti ja hallinnollisesti 
on tilan jääminen kuolinpesälle, kun 
mitään ei ole tehty elinaikana. 

SPV:ssa tila siirtyy hallitusti seuraa-
jille. Vaihdos voidaan tehdä täysin tai 
osittain lahjalla taikka kaupalla. Myös 
testamentti voi olla ratkaisu jossakin 
tapauksessa. Usein päädytään vaihto-
ehtojen yhdistelmään. Eri vaihtoehdot 
kannattaa miettiä tarkkaan. Tässä tulee 
esiin asiantuntija, jonka osaaminen rat-
kaisee paljon, miten hyvin eri vaihto-
ehdot saadaan esille. Kainuusta löytyy 
useita SPV-asiantuntijoita.

SPV:ssa kannattaa tehdä ratkaisu, 
jossa otetaan huomioon kaikki mah-

dolliset taloudelliset asiat. Ratkaisussa 
selvitetään myös se, jääkö tila yhden 
vai useamman perillisen omistukseen. 
Lisäksi luovuttajien ja luovutuksen ul-
kopuolelle jäävien sisarusten asema 
pitää ottaa huomioon, että vältytään 
mahdollisilta riidoilta jälkikäteen.

SPV:ssa on paljon verotuksellisia, ju-
ridisia ja tunteellisia asioita, jotka pi-
tää huomioida. Yhdenkin osa-alueen 
huomiotta jättäminen voi olla suuri 
virhe ja johtaa isoihin rahallisiin mene-
tyksiin tai muihin ongelmiin. Niitä voi 
välttää käyttämällä apuna asiantun-
tijaa. Ulkopuolinen henkilö on myös 
lievittämässä mahdollisia jännitteitä 
osapuolten välillä.

Metsätilan sukupolvenvaihdos-
 ja veroneuvonta 
Esko Heikkinen, 
kaupanvahvistaja, LKV

Nyt on erinomainen aika opiskel-
la metsäammattilaiseksi. Vielä 
muutama vuosi sitten metsä-

alaa pidettiin niin sanottuna auringon-
laskun alana, mutta nyt uusia metsä-
alan investointeja suunnitellaan ympäri 
Suomea. Voi siis ehdottomasti sanoa, 
että tulevaisuuden metsäalan osaajalle 
on luvassa työtä. 

Mistä positiivinen kehitys johtuu? 

Osaltaan tätä selittää lisääntynyt 
ympäristöajattelu. Tulevaisuudessa 
esimerkiksi muovijätettä aiheuttavat 
keinokuidut ja sademetsien kaatamista 
aiheuttavat puuvillatuotteet voidaan 
korvata kotimaisesta puusta valmistet-
tavalla liukosellulla. Mäntyöljystä puo-
lestaan kehitellään biopolttoainetta. 
Metsä on myös Suomen merkittävin 
uusiutuvan energian lähde. Eli vaikka 
perinteisen painopaperin tuotanto vä-

henee, metsien merkitys pysyy ja voi 
jopa kasvaa.

Metsätalouden opinnoissa paras-
ta on niiden monipuolisuus. Yhtenä 
päivänä saattaa olla metsässä tunnis-
tamassa puulajeja ja toisena päivänä 
harjoittelemassa tekemään karttoja tie-
tokoneella. Opiskelun aikana on myös 
erinomainen mahdollisuus kansainvä-
listyä, sillä työharjoittelun voi suorittaa 
vaikkapa Kanadassa. 

Metsätalousinsinööriksi voi opiskella 
ammattikorkeakoulussa Joensuussa, 
Tampereella, Mikkelissä, Hämeen-
linnassa, Rovaniemellä sekä ruotsiksi 
Raaseporissa. MEOL toivottaa kaikki 
tervetulleiksi opiskelemaan!

Tuomas Kuittinen
Viestintävastaava
MEOL — Metsäalan Opiskelijat ry

Metsätilan 
sukupolvenvaihdos (SPV) 

Tulevaisuuden tekijäksi 
metsäalalle

Suomen Metsäsäätiö on suomalai-
sen puun, puupohjaisten tuottei-
den ja metsätalouden puolesta-

puhuja. Metsäsäätiö rahoittaa toimin-
taa, joka vahvistaa koko metsäelinkei-
non elinvoimaisuutta.

Metsäsäätiön toiminta rahoitetaan 
puukaupan yhteydessä kerättävällä va-
paaehtoisella lahjoituksella, metsäsää-
tiömaksulla, jota kutsutaan myös me-
nekinedistämismaksuksi. Maksun mak-
samisesta päättää metsänomistaja eli 
puun myyjä. Puun myyjän maksaessa 
maksun, osallistuu puuta ostava yhtiö 
samalla summalla. Näin metsänomis-
tajan panos tuplaantuu. Kerätyillä va-
roilla halutaan kertoa puolueettomasti 
metsätaloudesta ja sen merkityksestä 
Suomessa ja suomalaisille. Metsäsää-
tiö jakaa apurahoja vuosittain 1,4 – 1,5 
miljoonaa euroa. Apurahojen kohde-
ryhmiä ovat metsäelinkeinosta kertova 

koulu- ja nuorisotyö, puun käyttö ja 
nykyaikainen puurakentaminen sekä 
metsätalouden hyväksyttävyyttä ja 
kannattavuutta tukevat tutkimukset. 

Metsien kestävään käyttöön koh-
distuu paineita eri suunnilta sekä ko-
timaassa että kansainvälisesti. Ei us-
kota, että osaamme sovittaa yhteen 
metsien kestävän käytön ja luonnon 
monimuotoisuudesta huolehtimisen. 
Tämän vuoksi Metsäsäätiö panostaa 
tulevina vuosina kestävän metsän käy-
tön tutkimushankkeisiin ja niistä vies-
tintään. Tarvitsemme tutkittua tietoa, 
jolla voimme puolustaa mallikasta met-
sätalouttamme kotimaassa ja kansain-
välisesti. Tätä tietoa helposti käytettä-
vässä muodossa tarvitsevat päättäjät 
ja vaikuttajat, järjestöaktiivit, opettajat, 
metsänomistajat, metsäammattilaiset 
ja kaikki kansalaiset. Ilman vaikuttavia 
ja tietoon pohjautuvia argumentteja 

olemme helposti vääränlaisten ym-
päristön puolustajien ja ulkomaisten 
päättäjien vietävissä.

Kainuun alueella Metsäsäätiömak-
sut kohdennettiin vuoden ajan Kuh-
mon Tuupalan puukoulun terveyso-
minaisuuksien mittaamiseen ja vies-
tintään. Keräys onnistui loistavasti!

Suuret kiitokset kaikille metsänomis-
tajille, jotka ovat vuosien aikana ja ke-
räyksen aikana maksaneet metsäsää-
tiömaksun puukauppaa tehdessään. 
Osallistumisellasi on merkitystä!

Kiitos myös kaikille metsäammat-
tilaisille, jotka teette työtä yhteisen 
metsätalouden eteen ja esittelette 
metsäsäätiön puukaupan yhteydessä.

Liisa Mäkijärvi
toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö

Metsäsäätiömaksulla 
on merkitystä

Metsien monikäyttö on al-
kanut kiinnostaa metsän-
omistajia yhä enemmän. Ei-

kä ihme, luonnontuotteista on mah-
dollista saada tuloja joka vuosi, kun 
taas puukaupassa tiliväli on todella 
pitkä. Tutkittua tietoa luonnontuot-
teiden mahdollisuuksista ja markki-
noista tulee jatkuvasti lisää. Meillä on 
maailmanmarkkinoilla erinomaisena 
kilpailuetuna mahdollisuus tuottaa 
luonnontuotteita luomukeruualueil-
ta. Luomu on keino osoittaa tuotteiden 
puhtaus ja alkuperä, ja viennissä luo-
musertifiointi on jo usein lähtökohta 
kaupankäynnille.

Tällä hetkellä metsistämme on ser-
tifioitu luomukeruualueiksi lähes 12 
miljoonaa hehtaaria. Koska Suomi on 
Euroopan metsäisin maa, tarkoittaa se, 
että koko maapinta-alastamme noin 
40 % on luomukeruualuetta. Alue on 
kuitenkin vielä mahdollista tuplata, 
sillä käytämme pinta-alaan suhteutet-
tuna erittäin vähän sellaisia kemiallisia 

lannoitteita ja torjunta-aineita, joita ei 
luomussa sallita.

Mitä luomusertifiointi merkitsee 
metsänomistajalle? Ei välttämättä 
mitään, mikäli ei itse aio kaupallisesti 
hyödyntää luonnontuotteita. Sertifi-
oinnista ei tule haittaa eikä kustannuk-
sia, mikäli se toteutetaan selvittäjän 
toimesta laajan alueen yhteissertifi-
ointina. Jos metsänomistaja haluaa 
tehdä sopimuksen vaikkapa mahlan, 
kuusenkerkkien, pakurin, pihkan tai 
koivunlehtien keruuoikeudesta, voi 
sertifiointiin tarvittavan todistuksen 
hankkia selvittäjältä.

Ajankohtaisia uutisia metsien mo-
nikäytöstä löytyy Arktiset Aromit ry:n 
facebook-sivuilta ja luomukeruusta 
kerron mielelläni lisää. Ottakaapa 
yhteyttä!

Birgitta Partanen, 
Arktiset Aromit ry

Metsien luomukeruualueet –  
lisäarvoa luonnontuotteille

Kuusenkerkälle on kysyntää luomuna.

Koivikko voi tuottaa mahlaa, koivun-
lehtiä ja pakuria.
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Metsänhoitotoimenpiteiden kan-
nattavin työlaji on kasvatuslannoitus. 
Kivennäismaiden lannoituksella saa 15 
-20 m3/ha lisää puuta ja jopa 15% vuo-
tuisen koron sijoitukselle. Suomalaisella 
metsäbiotaloudella menee nyt lujaa. 
Uusia investointeja on käynnissä ja puul-
le on kysyntää ympäri Suomen. Nyt jos 
koskaan omaan metsäänsä kannattaa 
panostaa. Metsä on sijoitusmuotona 
vakaa ja turvallinen. 

Metsänhoito

Metsien kasvatuslannoituksia ei yleises-
ti mielletä osaksi metsänhoitoa. Se on 
silti yksi hoitotyölaji muiden joukossa. 
Metsänlannoituksella saa metsätalou-
den työlajeista parhaan tuoton. Ennen 
lannoitusta on tietenkin pitänyt muut 
työlajit tehdä, jotta lannoitus tuottaa 
parhaan tuloksen.

Metsänlannoitus voidaan suorittaa 
aikaisintaan ensiharvennuksen jälkeen, 
joten se ei vaikuta puuston oksaisuu-
teen. Metsien kasvu ja käyttö on te-
hostunut mikä lisää entisestään met-
sien ravinteiden käyttöä. Riittävätkö 
maapohjien ravinteet hyvään metsän 
kasvuun myös tulevaisuudessa. Suoma-
laisella puhtaalla lannoitteella voimme 
turvata tulevaisuuden kasvun.
Metsän ravinnetalous

Metsien ravinnetila perustuu maape-
rän ravinteisiin. Suomen maaperä on 
pääasiallisesti hapanta ja melko ravin-
neköyhää. Kasvua rajoittaa useimmiten 
ravinteiden vähyys. Kivennäismaiden 
metsät tarvitsevat yleisesti lisää typpeä, 
jotta jaksavat kasvaa tehokkaammin.  
”Boorin puutos on luultua yleisempää 
metsissämme.”

Kaikille puulajeille tärkeä ravinne boo-
ri rajoittaa usean metsikön kasvua. Boo-
rinpuutetta esiintyy erityisesti vanhoil-
la pelloilla, laidunmailla ja kaskimailla. 
Näinhän se yleensä menee, mutta ny-
kyään metsien kasvu on niin tehokasta, 
että boorin puutteeseen törmätään ki-
vennäismaiden ensiharvennuskohteis-
sakin. Puiden kasvaessa tehokkaasti ne 
myös tarvitsevat ravinteita enemmän 
kuin ennen.

Tuotteet metsänlannoitukseen

Kivennäismaiden kasvatuslannoituk-
sissa typpi on tärkein ravinne. Suoma-
laiset kivennäismaat ovat luontaisesti 
melko typpiköyhiä, joten sitä lisäämäl-
lä saadaan merkittävää lisäkasvua. 

Männiköihin: YaraBela Metsäsalpie-
tari on oikea lannoite männiköihin. Se 
sisältää typpeä, mutta myös männyille 
tärkeää kaliumia ja booria. Näillä ravin-

teilla saadaan merkittävästi lisättyä ter-
vettä kasvua. Männiköissä vaikutusaika 
on 6 vuotta.

Kuusikoihin ja boorinpuutteeseen: Ya-
raMila Metsän Np on oikea tuote kuu-
sikoihin ja boorinpuutteesta kärsiviin 
metsiin. Lannoitteen sisältämällä typellä 
ja hidasliukoisella fosforilla lisätään kas-
vua huomattavasti ja samalla korjataan 
boorin puute. Metsän Np:n vaikutus 
kestää kuusikoissa 8 vuotta.

Boorinpuutteesta kärsivät taimikot: 
YaraVita Bortracilla voi korjata boorin 
puutteen kaikkien puulajien taimikois-
ta. Bortrac on hyvä tuote käytettäväksi 
ennen ensiharvennusta. Taimikoille sen 
levitys onnistuu helposti metsurityönä 

reppuruiskulla. Nestemäisellä boorilla 
voidaan korjata booritasapaino myös 
mätästyksen tai konekitkennän yhtey-
dessä kustannustehokkaasti. 

 
Metsänlannoitus on ympäristöteko

Metsänlannoituksella kasvu lisääntyy 
merkittävästi ja samalla lisääntyneeseen 
kasvuun saadaan sidottua enemmän 
hiilidioksidia. Lannoituksella voidaan 
siirtää kasvua kuviolta toiselle, jolloin 
ympäristöarvoja sisältävät ja mahdol-
lisesti huonommin kasvavat kuviot voi-
daan jättää aktiivisen metsätalouden ul-
kopuolelle. Lannoituksella niiden kasvu 
voidaan siirtää muille tehokkaammille 
ja taloudellisesti paremmin soveltuville 
metsänkasvatuskuvioille. Lannoituksella 

lisätään n. 10 000 kg/Ha hiilensidontaa. 
Suomalaisen hiilipäästöt ovat keskimää-
rin n. 10-20 000 kg/v, eli 1-2 hehtaarin 
lannoituksella voi sitoa omat päästön-
sä lisääntyneeseen puuston kasvuun.

Kuitupuusta tukkipuuta

Lisäkasvu kasvatuslannoituksessa on 
tyypillisesti 15–20 m3/ha ja se lisää 
pääsääntöisesti tukin määrää. Tämä 
tarkoittaa kaikkineen jopa 15 % vuo-
tuista tuottoa, mikä tarkoittaa rahana 
metsänomistajalle n. 1 000 euroa li-
sää tuloa. Lannoituksella vaikutetaan 
myös kiertoaikaan positiivisesti. Met-
sänkierto lyhenee yhdellä lannoitusker-
ralla noin 4 vuotta. Yhdistetty typpi- ja 
boorilannoitus antaa siis huipputuoton 
metsästäsi!

Päätehakkuuleimikon tukkiprosentti 
on tuoton tärkein mittari metsänomis-
tajan näkökulmasta. Tukkipuusta tulee 
jopa 80% metsänomistajan puukaup-
patulosta. Kaikkien metsän työlajien 
tulee tähdätä tukin kasvattamiseen. 
Tämän takia metsää kannattaa har-
ventaa ja lannoittaa useamman kerran 
kiertoajan aikana.

Samuli Kallio, 
myyntipäällikkö
Yara metsälannoitteet

Hoida metsäsi ravinnetaloutta, 
jotta tuotto on jatkuvaa

Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Vasemmalla lannoittamaton, seuraava Metsän Np, Metsäsalpietari ja vii-
meinen pelkkä typpi.
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Kevään aikana metsätilakauppa 
on vilkastunut. Kainuusta metsä-
tiloja ostavat perinteisesti paikal-

liset sijoittajat mutta yhä useammin os-
tajat tulevat maakunnan ulkopuolelta. 

Metsäammattilaisen tekemä ajanta-
sainen tila-arvio on välttämätön, kun 
määritetään kiinteistön markkina-ar-
voa. Luotettava tila-arvio vaatii aina 
maastotyön. Maapohjan, puuston ja 
taimikoiden lisäksi arvioinnissa otetaan 
huomioon kiinteistön rasitukset ja rasit-
teet. Uudistamis- ja metsänhoitorästit 
alentavat arvioinnissa määritettävää 

lopullista ”käypää hintaa”. 

Kiinteistöllä voi olla muita arvoja, 
kuten ranta- ja rakentamisoikeudet, 
jotka taas lisäävät kohteen arvoa.  Mah-
dollisuutta liittyä paikalliseen metsäs-
tysseuraan kysytään usein. Kiinteistön 
saavutettavuus toimivilla tieyhteyksillä 
kiinnostaa ostajia.

Kiinteistövälityksessä myyjät tekevät 
toimeksiantosopimuksen kiinteistövä-
littäjän kanssa, jolloin kohde asetetaan 
myyntiin. Kiinteistön ostaja voi myös 
tehdä ostotoimeksiantosopimuksen, 

jolloin välittäjä etsii ostajalle sopimuk-
sessa määriteltyä kohdetta. Ostotoi-
meksiantosopimus tarjoaa ostajalle 
kohteita, joita ei tule julkiseen myyn-
tiin, vaan välittäjä etsii kohteet omalla 
markkinoinnillaan. 

Välittäjäkaupassa tulee ottaa huomi-
oon sekä toimeksiantajan, että tämän 
vastapuolen edut. Tyytyväiset kaupan 
osapuolet ovat aina kiinteistövälittäjäl-
le kiitos onnistuneesta työstä.  

Heikki Väisänen LKV
Metsäkontio 

Metsätilakauppaa Kainuussa

Teoriassa kaikki näyttää hyvältä: 
metsäala on noussut takaisin 
merkittäväksi talouden veturiksi, 

teollisuuden investoinnit ovat lisänneet 
puun käyttöä. Metsä kasvaa. Biotuot-
teilla on kysyntää ja poliittista nostetta. 
Kunhan kestävyydestä huolehditaan, 
metsän käytölle on yleinen hyväksyn-
tä. Kalastustermein: puu liikkuu ja käy 
pyydykseen.

Mutta miten käy puun liikkeen jatkos-
sa? Mistä saadaan ne ammatti-ihmiset 
ja yrittäjät, jotka puun metsästä korjaa-
vat? Suomen puujalka katkeaa nopeas-
ti, jos osaajat loppuvat. Koneyrittäjien 
varapuheenjohtaja Marko Pyykkönen 
on huolissaan metsäkoneyrittäjien tule-
vaisuudesta ja työvoiman riittävyydestä. 

- Kyse ei ole pelkästään kuljettaja-
pulasta. Minua huolestuttaa myös se, 
ettei yrityksille juuri löydy jatkajia, Pyyk-
könen sanoo.

Kainuussakaan ei Pyykkösen mukaan 
tahdo koneenkuljettajia riittää yritys-
ten tarpeisiin. 

- Vuosittain tarvittaisiin koko maassa 
noin 250 uutta metsäkoneenkuljetta-
jaa. Koska kaikki valmistuvat eivät jää 
alalle, oppilaitoksista pitäisi valmistua 
vuosittain 300–400 kuljettajaa, jotta 
tarve saataisiin täytettyä.

Puunkorjuuyrittäjät kamppailevat 
paitsi kuskipulan myös heikon kannat-
tavuuden kanssa. Pyykkösen mukaan 

kustannusjahti on vienyt metsäkone-
alan liian kireälle ja tehnyt tuloksen-
teon niin vaikeaksi, että jatkuvuus on 
uhattuna. Kohta loppuvat niin tekijät 
kuin yrittäjätkin.

- Metsäalan ja biotalouden nousu-
kiito katkeaa, jos väki katoaa kannon-
juurelta. Itsestään ei puu metsästä liiku 
jalostukseen, vaan tekijöiden ketju on 
pitkä. Kaikki se hyvä, mitä puun liike 
saa Suomessa aikaan, ei voi kertyä vain 
ketjun loppupäähän samalla kun alku-
päätä kiristetään entistä tiukemmalle, 
Pyykkönen sanoo.

Sirpa Heiskanen
viestintäpäällikkö
Koneyrittäjien liitto

Kuka korjaa puut?

Kainuun maakunnan alueelle vuo-
sille 2015-2020 laadittua luon-
nonvarasuunnitelmaa on toteu-

tettu kolme vuotta. Suunnitelmaa seu-
rataan asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisen ja seurantamittariston avulla. 

Metsätalouden keskeisiä tavoitteita 
on hakkuumäärä (1,4 milj.m3/v), joka 
on jäänyt auki n. 10 % lähinnä huonon 
markkinatilanteen takia. Hakkuumäärä 
pyritään lähivuosina nostamaan vähin-

tään suunnitteen tasolle. Hakkuumää-
rään ei ole tulossa lisäystä huolimatta 
mahdollisista tehdasinvestoinneista. 
Metsien hoitoon on panostettu suun-
nitellusti.

Alue-ekologinen suunnitelma päi-
vitetään vuoden 2018 loppuun men-
nessä. Projekti on aikataulussa ja kesän 
aikana pääpaino on maastoinventoin-
neissa. Vuorovaikutusta toimintaympä-
ristön kanssa on lisätty perustamalla 

paikallisia yhteistyöryhmiä Suomussal-
melle ja Kuhmoon. Yhteistyötä lisätään 
vielä matkailuyrittäjien kanssa.

Metsätiestön ylläpitoon käytetään yli 
2 milj. € vuodessa, panostusta lisätään 
vielä lähivuosille puun toimitusvarmuu-
den takaamiseksi. 

Arto Tolonen
aluejohtaja
Metsähallitus Metsätalous Oy

Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelman toteutus

Metsätie nostaa kiinteistön arvoa. Puukauppa, metsänhoitotyöt ja moninaiskäyttö tehostuvat toimivalla tieyhteydellä. 
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Syksystä 2017 lähtien Kainuussa 
on järjestetty koulutuksia sähköi-
sestä metsäasioinnista. Digiloikka 

metsäasiointiin -hankkeen kursseilla on 
tähän mennessä tutustuttu Metsään.
fi-palveluun, Kuutio.fi-puukauppapalve-
luun ja sähköisiin metsäveroilmoituksiin. 

Sotkamolainen Mikko Kyllönen on 
osallistunut Metsäasiointi tietokoneel-
la II ja sähköinen puukauppa -kursseille. 
Kipinä kursseille lähtöön tuli halusta löy-
tää uusia näkökulmia jo tuttuihin met-
säasioihin.  Ammattimainen järjestäjä ja 
edullinen kurssimaksu ovat madaltaneet 
kynnystä osallistua koulutuksiin. Kursseil-
la läpikäydyt perusasiat olivat Kyllösel-
le ennestään tuttuja, joten koulutusten 
mielenkiintoisinta ja tärkeintä antia olivat 
palveluihin tutustuminen ja harjoittelu. 
Metsään.fi ja Kuutio.fi olivat Kyllöselle 
ennestään tuttuja vain nimeltä. 

Kurssien jälkeen Kyllönen aikoo hyö-
dyntää palveluita kemera-asioinnissa ja 
hankintahakkuiden tarjouspyyntöjen 
tekemisessä. Metsäasiointi tietokoneel-
la II -kurssilla harjoiteltiin esimerkiksi 
kemera-hakemuksen tekemistä Met-
sään.fi-palvelussa. Kokeneena met-
sänomistajana Mikko Kyllönen kokee 
mielenkiintoiseksi vertailla eri tekijöiden 

koostamia metsävaratietoja ja tehdä 
sitten toimenpidesuunnitelmia tietoja 
yhdistelemällä.  

Sähköisen metsäasioinnin koulutuk-

sia Kyllönen suosittelee kaikille, jotka 
haluavat hoitaa metsäasioitaan omatoi-
misesti. Koulutuksissa huomioidaan jo-
kaisen lähtötaso ja käydään läpi perus-
asioita. Lopputerveisinä Kyllönen kiittää 

kurssien opettajaa asioiden selkeästä 
kertomisesta ja yhteisöllisen oppimisil-
mapiirin luomisesta. Metsäkeskukselle 
kiitokset tulevat mielenkiintoisten ja 
edullisten kurssien järjestämisestä ja 

metsänomistajan lähelle tuomisesta.

Tea Heikkinen
projektineuvoja
Digiloikka metsäasiointiin -hanke

Sähköinen puukauppa -kurssi järjestettiin Sotkamossa 3.5.2018 Nuorisotalo Asema 13 tiloissa. Paikalla oli 10 metsänomistajaa.  

Sähköinen asiointi tutuksi 
metsänomistajille

Satelliittikuva-aineiston käyttö met-
sien tarkastelussa on ollut pitkään 
hyvin tutkimusorientoitunutta. 

Lauri Häme ja Joni Norppa osallis-
tuivat muutama vuosi sitten tutkimus-
projektiin, joka koski satelliittikuvien 
hyödyntämistä metsän arvon määrit-
tämisessä. He rupesivat pohtimaan 
miksi aineistoa ei hyödynnetä tehok-
kaammin liiketoiminnassa, vaikka eri 
tyyppistä satelliittidataa tuotetaan 
valtavia määriä.

Kiinnostusta aineistojen hyödyn-
tämiseksi oli laajasti. Suurin haaste 
oli kuitenkin aineiston käytön moni-
mutkaisuus ja kustannukset. Myös 
tiedon suuri määrä, satelliittikuvien 
saatavuus, prosessoinnin vaativuus 
sekä alhainen tietotaso avaruustek-

niikasta yleisesti hidastivat uuden 
tekniikan käyttöönottoa.

Vuoden 2016 aikana Häme ja Norp-
pa perustivat Satellio Oy:n. Ajankoh-
taiseksi tuli miettiä toimialoja, joissa 
satelliittikuvien ominaisuuksista voi-
si olla eniten konkreettisia hyötyjä. 
Kaksikko keksi yhdessä VTT:n kanssa 
ajatuksen metsien valvonnasta sa-
telliittikuviin perustuen. Hankkeel-
le myönnettiin Suomen hallituksen 
kärkirahoitus. Täten päätoimialaksi 
vakiintui metsätalous.

Satellio Oy tuottaa metsän valvon-
taan ja hoitoon liittyviä tukipalveluja 
mm. taustakartta-aineistojen muo-
dossa. Kehityksen alla on metsänval-
vonnan työkaluja. Yritys vetää tällä 
hetkellä nuorten metsien hoitoon 

liittyvää ”vesakon” tunnistamishan-
ketta Euroopan avaruusjärjestön (ESA) 
projektissa. Mukana yhteistyössä ovat 
Suomen johtavat metsäalan asian-
tuntijat. Tässä hankkeessa myös kai-
nuulaiset metsät ovat olleet mukana 
kehityksen kärjessä.

Hyödyntämällä avointa satelliitti-
dataa ja yhdistämällä sitä muuhun 
monilähdetietoon, Satellio pystyy luo-
maan uutta informaatiota metsän 
muutoksista ja analysoimaan kasvua 
sekä sen muutoksia. Tärkeänä osana 
Satellion toiminnassa on muuntaa 
satelliittiaineistot helposti käytettä-
vään muotoon.

Joni Norppa
Antti Hiltunen

Avaruudesta kainuulaiseen vesakkoon - Satelliittikuvista metsien hyödyntämisen apuväline

Havupuita vaivaavan juurikäävän 
torjunta tehtiin lakivelvoittei-
seksi juurikäävän leviämisen 

riskialueilla vuoden 2016 huhtikuus-
sa. Riskialue käsittää Kainuun maakun-
nassa muut kunnat paitsi Hyrynsalmen, 
Puolangan ja Suomussalmen kuntia. 
Juurikääpä aiheuttaa kuusella tyvilahoa 
ja männyllä tyvitervastautia.

Kantokäsittely on tehtävä sekä har-
vennus- että päätehakkuissa toukokuun 
alun ja marraskuun lopun välisenä ai-
kana kivennäismailla, jos havupuuston 
määrä ennen hakkuuta on yli 50 % puus-
ton tilavuudesta. Turvemailla myös, jos 
kuusen määrä ennen hakkuuta ylittää 
50 % puuston tilavuudesta. Turvemai-
den männiköitä velvoite ei koske, tois-

taiseksi. Kantokäsittely on tehtävä niin, 
että kaikki kantoläpimitaltaan yli 10 cm 
olevat havupuiden kannot käsitellään. 
Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vä-
hintään 85 % kannon pinnasta.

Juurikäävän torjunnassa käytettä-
viä hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita 
ovat urea ja harmaaorvakassienen liuos. 
Kantokäsittely tehdään hakkuukoneen 
kaatopäähän asennetulla laitteella, jo-
ka ruiskuttaa siniseksi värjättyä ainetta 
kantoon. Värjäys mahdollistaa aineen 
levittämisen ja kattavuuden todentami-
sen. Kantokäsittely hyväksytyllä kasvin-
suojeluaineella on metsän hakkaajan 
vastuulla.

Suomessa juurikäävän aikaan saa-

man kuusen tyvilahon ja männyn ty-
vitervastaudin on arvioitu aiheuttavan 
jopa 60 miljoonan euron vuotuiset va-
hingot metsänomistajille. Kantokäsittely 
on ennakkotorjuntamenetelmä, josta 
saadaan suurin hyöty terveissä met-
siköissä, joihin juurikääpä ei ole vielä 
päässyt pesiytymään. Koska Kainuussa 
juurikäävän tuhot ovat toistaiseksi ol-
leet alhaisia ja metsät siinä suhteessa 
terveitä, tämä ennakkotorjunta on eri-
tyisen tärkeää. Myös Kainuun pohjois-
osissa kannattaa sulanmaan hakkuiden 
yhteydessä tehdä kantokäsittely vaikkei 
se olekaan lakisääteinen.

Eljas Heikkinen
metsänhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus Männyn tyvitervastauti näkyy kaadetun puun kannossa pihkalaikkuina. 

.

Kantokäsittelyllä juurikääpää torjumaan

Lauri Häme (vas.) ja Joni Norppa tuottavat satelliittiaineistosta tietoa met-
säalan tarpeisiin.

Kuva: Tuula Piri
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Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
 metsasaatio.fi 

Metsänomistaja, osallistu metsäsäätiömaksuun 
puukaupan yhteydessä. 

Puhut metsänomistajien ja koko metsäalan 
tulevaisuuden puolesta.

Tulevina vuosina Metsäsäätiö 
panostaa koululais- ja 

puurakentamishankkeiden ohella 
kestävän metsänkäytön 

hyväksyttävyyden tutkimus-
hankkeisiin ja niistä viestintään.

 

DIGILOIKKA METSÄASIOINTIIN -HANKKEEN 
TULEVIA KOULUTUKSIA

Metsäasiointi tietokoneella II  
Metsään.fi, karttapalvelut 
4.6.  Sotkamo 
14.6. Kajaani 

Metsänomistajan  
mobiilisovellukset 
suunnistaminen, karttamerkinnät, 
tilarajat 
5.6. Kajaani 
12.6. Suomussalmi 
19.6. Kuhmo 
7.8. Suomussalmi 
9.8. Sotkamo 
14.8. Kajaani 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.metsäkeskus.fi/tapahtumat tai puh. 050 356 4956 / Heikkinen 

Sähköinen puukauppa 
puukaupan perusteet, Kuutio.fi 
21.8. Kuhmo 
28.8. Kajaani 
30.8. Suomussalmi 

Koulutukset klo 12.00 - 16.00.
Ota koulutuksiin mukaan 
oma kannettava tietokone tai 
tabletti.  

Mobiilisovelluskurssilla tarvit-
set tabletin tai älypuhelimen. 
Yhden koulutuksen hinta 20 €, 
sis. kahvitarjoilut.
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Faktatietoja
●●●●●●● Rakennuttaja: Kuhmon kaupunki 
●●●●●●● Pääurakoitsija: Rakennusliike Kuoma Oy 
●●●●●●● CLT-toimittaja: Oy CrossLam Kuhmo Ltd 
●●●●●●● Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karsikas ja  

   Alt Arkkitehdit
●●●●●●● Rakennusaika: 7/2016–11/2017
●●●●●●● Valmistumisaika: helmikuu 2018, ensimmäinen  

   koulupäivä 12.2.2018 
●●●●●●● Kerrosala: 5 342 m2, tilavuus 32 413 m3
●●●●●●● Akustinen suunnittelu: Heikki Helimäki Oy
●●●●●●● Lasiseinät ja -ovet: Vitrea Oy & Metalli Hokkanen Oy
●●●●●●● Ikkunat: Fenestra Oy
●●●●●●● Sisustussuunnittelu: Alt arkkitehdit / Tuomas Niemelä 

   (irtokalusteet)
●●●●●●● Maisemointi: Kuhmon kaupunki & Alt arkkitehdit
●●●●●●● Sähkösuunnittelu: Ins.tsto Varpiola Oy / Sami Itkonen
●●●●●●● LVIS-suunnittelu: Sitowise Oy / Mikko Mäkelä
●●●●●●● budjetti ja kokonaiskustannukset: 11,9 miljoonaa €
●●●●●●● sääsuojakustannus: 200 000 €

Tuupalan uusi CLT-rakenteinen 
alakoulu tarjoaa modernin, viih-
tyisän, terveellisen ja stressittö-

män oppimisympäristön yli 400 oppi-
laalle esiopetuksesta peruskouluun. 
Tuupalan koulu on Suomen ensimmäi-
nen massiivipuisista CLT-elementeistä 
koottu ja sääsuojassa rakennettu op-
pilaitos. Koulun rakentamisessa käy-
tettiin Terve talo –ohjeistusta. Koulun 
rakennustarpeet saatiin lähiympäris-

töstä ja Kantolan puutuoteklusterilta. 

Pääurakoitsijana toimi kuopiolainen 
rakennusliike Kuoma ja CLT-elementit 
toimitettiin kuhmolaisen Crosslamin 
tehtaalta. CLT-elementit on toimitettu 
tehtaalta asennusvalmiina täsmätoi-
mituksina suoraan asennettavaksi. 
Koulu rakennettiin paikallisesta kuusi-
puusta paikallisessa tehtaassa ja läm-
mitys hoituu paikallisen sahan kautta.

Tuupalan koulu palkittiin Rakenta-
japäivillä Pohjois-Suomen Vuoden Pa-
ras Rakennusteko 2017-palkkinnolla.

Puukoulun rakentaminen antoi 
välillisesti töitä monille muille kuh-
molaisille yrityksille ja rakennusalan 
tekijöille. Ruralia-instituutin tekemi-
en selvitysten mukaan Tuupalan kal-
taiseen puurakennukseen sijoitettu 
euro poikii aluetaloudelle n. 2,7 eu-

roa. Julkisella puurakentamisella on 
siis merkittäviä heijastusvaikutuksia 
koko alue- ja kansantalouteen. Mai-
nittakoon myös, että puutuoteklus-
terin tuotteilla ja puurakennuksilla 
pystytään vähentämään huomatta-
vasti kasvihuonepäästöjä eli edistä-
mään ekologista tuotanto- ja raken-
tamistapaa.  

Rakennuksen runko on massiivi-
puista CLT:tä (Cross laminated tim-

ber). Julkisivut ovat puuta ja alumii-
nia, vesikatto bitumikermiä. Kantavat 
seinät pääosin CLT:tä, väli- ja yläpohjat 
puupalkkirakenteisia rakennesuunni-
telmien mukaan. Väestönsuojat ovat 
paikalla valettua teräsbetonia.

Regis Rouge-Oikarinen ja 
Tapani Kiiskinen
Kuhmon kaupunki / Woodpolis

Tuupalan koulusta

Tuupalan koulun pääaula.

Kuva: Tuula Piri

Kuva: Martti Huusko / Huzza
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Nykyajan malli näyttää olevan se, 
että kaikki työnnetään kupari-
langan sisään, mutta meidän 

tarkoitus on tulla asiakkaiden luokse, 
tuumaavat yrittäjät Miikka Minkkinen 
ja Teemu Mäkeläinen Suomen Metsät-
kuntoon yrityksestä. 

Metsätkuntoon-tiimi onkin ollut 
erikoinen näky liikkuvan toimistonsa 
kanssa pitkin Kainuuta. Toimistovaunun 
kanssa on helppo liikkua eri kaupun-
geissa ja kylissä eikä kivijalkakonttoreita 
aiota perustaa kovinkaan monelle eri 
paikkakunnalle.

-Tarkoituksena kuitenkin on, että 
saamme rakennettua kattavan met-
säpalveluverkoston koko Suomeen, 
yrittäjät kertovat. Jo nyt Metsätkun-
toon-tiimin voi kutsua toimistovaunui-
neen mukaan erilaisiin kylätapahtumiin 
ja messuille. 

Suomen Metsätkuntoon kivunnut 
yhdeksi Suomen suurimmista 
metsäpalveluyrityksistä

-Tänä vuonna työllistämme ympäri vuo-
den kymmenkunta toimihenkilöä ja 
maastokaudella metsurien ja urakoitsi-
joiden myötä työntekijämäärä nousee 
lähes 100 henkeen, Minkkinen ynnäi-
lee. Yrityksen kasvu on tapahtunut aika 
luontaisesti eikä vauhti ole sen kum-
memmin päätä huimannut.  Kasvua 
haetaan koko ajan. 

-Esimerkiksi metsäsuunnittelua on 
tehty Hangosta Petsamoon, Mäkeläi-
nen kertoo ja arvioi liikevaihtoa ker-
tyvän tänä vuonna reilut 2 miljoonaa 
euroa. Tästä putiikista saa kaikki met-
säalan palvelut, pihapuiden kaadot ja 
halkohommat. 

Yritys pyrkii tavoittamaan kaikki 
Suomen etämetsänomistajat. Etä-
metsänomistajalla tarkoitetaan sitä, 
että omistaa metsää toisella paikka-
kunnalla missä itse asuu. 

-Metsänomistajat voivat käydä met-
saan.fi -palvelun kautta antamassa 
siirtolupansa metsätilojensa tiedois-
ta meille, jonka perusteella voimme 
kertoa mitä kiinteistölle kuuluisi tehdä, 

Minkkinen valaisee. Metsaan.fi -palvelu 
on Suomen Metsäkeskuksen tuotta-
ma, joka on kaikille metsänomistajille 
maksuton.

Suomen Metsätkuntoon työllistää 
paikallista työvoimaa

-Siellä missä on työmaat, pyrimme 
saamaan työntekijät samalta alueel-
ta, Mäkeläinen toteaa. 

Metsurin töistä on innostunut koko-
naisia perheitäkin. Paltamon suunnalla 
vanhempien mukana metsähommissa 
on kolme lasta ja naapurin poika, sil-
lä nuoret halutaan opettaa jo varhain 
metsäalan töihin. Metsätkuntoon-tii-
min työmaat ovat pääasiassa ympäri 
Kainuuta, osa Pohjois-Pohjanmaalla, 
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. 

Raivausta on tänä vuonna tiedossa noin 
3 300 hehtaaria ja istutuksia noin 270 
000 tainta. Urakoita tehdään Metsä-
hallitukselle, eri metsäfirmoille, kun-
nille ja kaupungeille sekä yksityisille 
metsänomistajille.

Metsäkiinteistökauppa käynnistyi 
vuodenvaihteessa ripeästi

 Myyntiin tulevat kohteet herättävät 
heti kiinnostusta ostajissa.

-Myytäviä metsäkiinteistöjä saa tar-
jota meille välitettäväksi, myös sellaisia, 
joilla sijaitsee mökkejä tai haja-asu-
tusalueen kiinteistöjä, kertoo Paula 
Kemppainen, joka toimii yrityksessä 
kiinteistövälittäjänä. Kemppaisen työt 
koostuvat myös sukupolvenvaihdos- ja 
metsäverotusasioista. 

Suomen Metsätkuntoon aloitti myös 
puukaupan viime talvena. Tällä hetkellä 
yritys hakkaa puuta kahden koneketjun 
voimin ja toimittaa puut perille tehtaille 
ja junatoimituksiin. 

-Kasvatamme puukaupan määrää 
ja konekalustoa, joten puukaupalle on 
kovasti kysyntää, yrittäjät kertovat ja 
tekevät mielellään tarjouksen kaiken-
laisesta puusta. 

Minkkisen ja Mäkeläisen päässä sur-
raa muutakin kuin puuta. Digitalisaatio 
kehittää alaa kovasti ja siihen saumaan 
on myös tältä yrittäjäkaksikolta tulos-
sa jotain uutta.  Siitä kerromme lisää 
myöhemmin tänä vuonna.  

Metsätkuntoon tiimi

MetsätKuntoon tulee asiakkaiden luokse

Yrittäjät Miikka Minkkinen ja Teemu Mäkeläinen päättivät jo nuorina poikina sen, että metsäpalveluyritys perustetaan yhdessä. 

Erityisesti Kainuun ja itäistäisen 
Suomen metsiä ja metsänomis-
tajia ovat koetelleet kuluneen tal-

ven tykyn aiheuttamat poikkeuksellisen 
laajat metsätuhot.  Tuhojen laajuus 
on talven jäljiltä vähitellen selviämäs-
sä. Koko maassa tykkyvaurioista joh-
tuvia hakkuita on toistaiseksi suunni-
teltu kaikkiaan noin 16 000 hehtaarin 
alalle. Vahingon määräksi arvioidaan 
toistaiseksi noin 7-10 miljoonaa euroa.  
On selvää, että tykkytuhoista johtuva 
hakkuupinta-ala ja vahingon määrä 
nousevat edelleen kesän edetessä, 
kun metsänomistajat kartoittavat tu-
hoja kiinteistöillään.

Pahiten metsät ovat vaurioituneet 
Kainuussa. Kainuun metsänomistajat 
ovat suunnitelleet tähän men-nessä 
tykkytuhoista johtuvia hakkuita noin 
8000 ha: n alalle. Tähän mennessä 

suunniteltujen tuhohakkui-den puuston 
myyntiarvo on yli 20 miljoonaa euroa.  
Vahinkojen suuruus on arvioitu toistai-
seksi lähes neljäksi miljoonaksi euroksi. 
Suurimmat tuhoalueet ovat Suomussal-
mella, Kuhmossa ja Puolangalla.

Tykyn tuhoamat puut korjattava

Tuhopuissa lisääntyvien hyönteisten 
aiheuttamien seurannaistuhojen vält-
tämiseksi metsätuholaki velvoittaa pui-
den omistajaa korjaamaan vahingoit-
tuneet puut pois metsiköistä ja väliva-
rastoista. Vahingoittuneita puita ovat 
esimerkiksi lumen katkomat pystyyn 
jääneet rungot, katkenneet latvaosat 
ja kokonaan kaatuneet puut. Korjuu-
velvoite ei koske lehtipuita. Vahingoit-
tuneet kuusipuut on poistettava 10 
m3/ha ylittävältä osalta elokuun 15. 
päivään ja kaarnoittuneet mäntypuut 

20 m3/ha ylittävältä osalta heinäkuun 
15. päivään mennessä.  Poistettavaa 
puustoa laskettaessa otetaan huomi-
oon tyviläpimitaltaan yli 10 cm puut. 
Alle hehtaarin kokoisissa metsiköissä 
sovelletaan edellä olevia kuutiometrira-
joja metsikön pinta-alasta riippumatta. 
Poiskuljettamisen sijasta puiden omis-
taja voi toimia myös metsätuholain 4 
§:ssä tarkoitetuilla tavoilla. Metsän-
omistaja voi jättää kaatuneet lehtipuut 
ja pienet määrät havupuita metsään 
lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Kaarnakuoriaisista pahimpia tuhon-
aiheuttajia ovat kuusella kirjanpainaja 
ja männyllä pysty- ja vaakanäver-täjät. 
Ne parveilevat touko-kesäkuulla ja is-
keytyvät tuoreisiin lumen pirstomiin 
puihin ja puutavarapinoihin. Puut ja 
puutavara tuleekin saada pois metsistä 
ja tienvarsilta edellä mainittuihin mää-

räpäiviin mennessä, jotta uusi hyönteis-
sukupolvi ei ennätä poistua metsään 
puun runkojen sisältä. 

Metsätuholain 7 §:n mukaan vain 
ylivoimainen este, erityisen poikkeuk-
selliset olosuhteet ja kohtuuton talou-
dellinen tilanne, voivat poistaa velvoit-
teet maanomistajalta ja puutavaran 
omistajalta. Mahdollista tuhopuista 
aiheutuvaa vahingonkorvausvelvolli-
suutta se ei kuitenkaan poista.

Tuhopuuston puunkorjuusta 
voi seurata metsälaissa 
tarkoitettu uudistamisvelvollisuus

Jos hakkuualalla on tuhopuuston kor-
juun jälkeen riittävästi kasvatuskelpois-
ta puustoa tasaisesti jakautu-neena, 
tuho ei edellytä alueen uudistamis-
ta. Riittävänä puustona pidetään val-

tioneuvoston asetuksella säädettyä 
puuston ”lakirajaa” kasvatushakkuun 
jälkeen. Lakirajana pidetään eri-ikäis-
rakenteisen metsän kasvatushakkuun 
jälkeistä kasvatuskelpoisen puuston 
vähimmäismäärää.

Jos kasvatuskelpoista puustoa on 
hakkuualueella vähimmäismäärän ver-
ran tai sitä enemmän, puuston kasvat-
tamista voidaan jatkaa eli luonnontuho 
ei edellytä tällöin puuston uudistamis-
ta. Mikäli lumituhoalueen puunkor-
juussa syntyy yli 0,3 ha: n avoin alue 
tai kasvatushakkuun jälkeinen lakiraja 
alittuu, seuraa hakkuusta samalla myös 
metsän uudistamisvelvoite.

Tommi Lohi
rahoitus ja tarkastuspäällikkö, 
Suomen metsäkeskus

Tykkytuhot ja metsätuholaki - tuhopuut korjattava metsistä

Suomen 
MetsätKuntoon Oy 
vuonna 2018: 

●●●●●●● kotipaikka Suomussalmi
●●●●●●● perustettu vuonna 2014
●●●●●●● liikevaihto noin 2,5 M€
●●●●●●● työllistävä vaikutus noin  

   50 miestyövuotta
●●●●●●● hoitaa taimikoita 3 300 ha
●●●●●●● istuttaa 270 000 puuntainta
●●●●●●● toimittaa 30 000 m³ puuta 
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-Metsäsuunnitelmat 
-Tila-arviot 
-Puukaupat 
-Taimikonhoidot 
-Taimenistutukset 
-Maanmuokkaukset 
-Korjuupalvelut 
-Pihapuidenkaadot 
-Kantojyrsinnät 
-Piharakentaminen 

Palvelemme kainuulaisella ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella.  
Paikallisen työvoiman käyttö on meille kunnia-asia. 

-Metsäkiinteistövälitys      
(LKV) 
-Sukupolvenvaihdokset 
-Veroneuvonnat 
-Kaupanvahvistukset 
-Halkohommat 
-Mökkitalkkaripalvelut 
 
 
 

METSATKUNTOON.FI  • •  044 974 6349  • •  INFO@METSATKUNTOON.FI 

Vasemmalla HotSpotteja kartalla. Oikealla näkyvät laserkeilauksen pistepilvi-graafit näyttävät alustavasti metsära-
kenteen 16m x 16m hilakoossa. Pistepilven tulkinta antaa tietoa mm. latvuspeiton ja alikasvoksen määrästä, jonka 
myötä voidaan päätellä metsärakenteen suotuisuus riistalle.

Suomen metsäkeskuksen Met-
sään.fi-palveluun on lisätty tietoa 
metsäkanalinnuille soveltuvista 

metsistä. Aineistosta näkee, pienriistal-
le suotuisat kohteet. Aineisto julkais-
taan aluksi pilottialueilla, joihin kuuluu 
pohjoisesta Pudasjärvi ja Sodankylä. 

Aineisto on tuotettu hilaruututasolle 
(16 mx16 m), jolloin metsänomistajat 
ja -toimijat voivat tarkastella kohteiden 
sijoittumista kuvion sisällä. 

Kartoituksen pohjana on kanalintu-

jen elinympäristötieto, jolloin varttu-
neet ja puustoltaan monimuotoiset 
ja kerrokselliset metsät korostuvat. 

- Riistametsänhoito sopii kaikkiin 
talousmetsiin, mutta erityisen hyvin 
juuri aineiston riistakohteille, kertoo 
Suomen riistakeskuksen erikoissuun-
nittelija Janne Miettinen. 

Aineisto osoittaa alueet, jotka so-
veltuvat pienriistalle, mutta ei kerro 
onko alueella lintuja. Sitä ei käytetä 
metsien suojeluun eikä se velvoita 

maanomistajaa mihinkään. Tiedon 
toivotaan lisäävän kiinnostusta riis-
tametsänhoidon menetelmiin. Niiden 
yleistymisen myötä talousmetsien laa-
tu metsäkanalintujen elinympäristöi-
nä paranisi.

Aineisto on tuotettu Suomen riista-
keskuksen ja Suomen metsäkeskuksen 
METSO-hankkeessa.

Janne Miettinen
erikoissuunnittelija
Suomen Riistakeskus

Riistakohteet Metsään.fi-palveluun

Metsän omistaminen muuttuu 
hiljalleen ja etämetsänomis-
tajia on tulevaisuudessa yhä 

enemmän. Miten metsien pysymisestä 
hyvässä kunnossa pidetään huolta muu-
toksessa myös jatkossa? Metsän omis-
tajuuteen liittyy vahvistuvia trendejä. 
Etämetsänomistajia on yhä enemmän 
samalla kun metsänomistajien keski-ikä 
nousee ja suomalaisten suhde metsään 
muuttuu. Digitalisaatio tuo lisäksi oman 
mausteensa alan kehitykseen.

Metsän käyttötarkoituksia on mo-
nia. Yhdelle se voi olla paikka rentou-
tua, toiselle tulonlähde, kolmannelle 
metsätyöt ovat mukavaa irtautumista 
arjesta, kun taas jollekulle ne tuotta-
vat vaikeuksia monen sadan kilometrin 
päästä. Metsänomistajuus on siten mo-
nimuotoista, ja metsään liittyy erilaisia 
arvoja. Taloudellinen arvo on yleisin, 
mutta metsänomistamiseen voi liittyä 
myös muita itselle tärkeitä asioita, ku-
ten luonnonsuojelua tai metsästystä. 

Metsä tuo mukanaan velvollisuuksia, 
eikä se ole sijoituskohteena verrattavis-
sa esimerkiksi osakkeiden omistami-
seen. Metsää on hoidettava, jotta se on 
tuottava. Kun metsä vaihtaa omistajaa, 
on uuden omistajan helpompi ottaa se 
vastaan, kun hän tietää, mitä metsän 
omistaminen tarkoittaa ja mitä se vaatii. 
Metsän tulevaisuudesta on hyvä käydä 
keskusteluja jo hyvissä ajoin. Tieto siirtyy 
sukupolvelta toiselle esimerkiksi mene-
mällä yhdessä metsään ja tekemällä 
metsätöitä ennen omistajuuden siirtoa.

Maa- ja metsätaloustuottajain kes-

kusliiton mukaan Suomessa on noin 
632 000 metsänomistajaa. Metsän-
omistajien keski-ikä on n. 62 vuotta, ja 
metsän tulevaisuuden pohtiminen on 
monelle ajankohtainen kysymys. Kun 
nuorempi sukupolvi perii metsää, he 
saattavatkin haluta luopua siitä. Osa voi 
luopua metsästä ja sijoittaa helpompiin 
sijoitustuotteisiin.

Kaupunkilaisten metsänomistajien 
määrä kasvaa ja metsänomistaja voi 
olla entistä kauempana metsästään. 
Jotta metsät pysyvät hyväkuntoisina, 
on niitä kuitenkin hoidettava. Etäältä 
voi olla vaikea arvioida, mikä on oikea 
taho, jonka puoleen kääntyä. Uudelle 
metsänomistajalle on haastavaa päästä 
kiinni, mistä metsänhoidon aloittaisi, 
mitä ja kuka metsää hoitaisi. Siihen liit-
tyykin kysymys, minkälaisia palveluita 
metsänomistajille tarjotaan kaupunki-
ympäristössä?

Metsänomistaja voi hyödyntää myös 
pankkien digitaalisia palveluita. OP Met-
sä-palvelu auttaa arvioimaan metsäti-
lan arvon ja siitä hyvällä hoidolla saata-
van hakkuutulon seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Myös metsäveromuis-
tio on metsänomistajan käytettävissä. 
Digitaaliset palvelut auttavat metsäti-
lan arvioinnissa ja tukevat tekemään 
suunnitelmaa siitä, onko siellä met-
sänhoidollisia tarpeita tai kaadettavia 
puita. Jatkossa metsänomistaja voisi 
ehkä istua kaupungissa kotisohvalla ja 
mennä virtuaalilasien avulla metsäänsä 
ja suunnitella itse tai yhdessä ammat-
tilaisen kanssa tarpeelliset hakkuut ja 
hoitotyöt.

Metsän omistamisen 
uudet muodot

Miia Pussinen
yritysasiakkuuspäällikkö
OP Kainuu

Lasse Kettunen
yritysasiakkuusasiantuntija
OP Kainuu
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Ihminen ja metsä
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleis-

hyödyllinen säätiö. Tehtävänämme on metsäalan kehittäminen ja 
ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Myönnämme vuosittain 1,5 
miljoonaa euroa apurahoja metsäalalle tutkimukseen, koulutuk-
seen, hyvinvointiin, viestintään ja metsäkulttuuriin. Varat apura-

hoihin saamme omasta sijoitustoiminnastamme.

Lisätietoa verkkosivuiltamme www.mmsaatio.fi

www.mmsaatio.fi

Miten  
sinä asioit  

Metsään.fi- 
palvelussa?

Kirjaudu metsänomistajana 
ja vastaa kyselyyn.

www.metsään.fi

VOIT
  

VOIT
TAA 

TONNILLA  

M
ETSÄPALVELUJA.

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Luonto pitää toisistaan huolta. Kuva Jukka Kiviluoto.

Millaiset puukaupat 
sinä haluat tehdä?
Puulla on nyt erittäin hyvä kysyntä, ostossamme 
on tilaa niin hankinta kuin pystykohteille. Kannattaa 
hyödyntää tilanne ja hoitaa metsät kasvukuntoon. 

Puukaupan lisäksi saat meiltä kaikki tarvitsemasi 
metsänhoitopalvelut vaivattomasti avaimet käteen- 
periaatteella! Otahan yhteyttä, niin selvitetään 
yhdessä metsäsi hakkuu- ja hoitotarpeet.

Stora Enso Metsä
p. 020 46 1478
www.storaensometsa.fi
www.facebook.com/storaensometsa

www.nopanauto.fi       www.toyota.fi
KAJAANI, Kettukalliontie 13, p. 08-617 830

Räätälöimme varustelun, rahoituksen, huolto-
sopimuksen ja vakuutuksen tarpeittesi mukaan.

SUOMEN LAAJIN PALVELUVERKOSTO

50 VUOTTA

SUOMEN SUOSITUIN PICK-UP

HILUX
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