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Metsänhoidon ja puukaupan aika 

Puukaupassa on tapahtunut selvä 
käänne parempaan. Koko talven 
ja kevään hiljaisena käynyt puu-
kauppa on vilkastunut selvästi. 
Tarjonta on lisääntynyt ja hinta 
kehittynyt myönteisesti. Kaik-
ki metsäyhtiöt ovat innokkaas-
ti puunostossa mukana. Havu-
tukin kysyntä on edelleen vah-
vaa ja alkuvuoden aikana myös 
kuitupuun kysyntä on lisäänty-
nyt. Halutuimpia leimikoita ovat 
havutukkivaltaiset päätehakkuu-
leimikot, mutta myös kesäkor-
juukelpoiset harvennusleimikot 
ovat kysyttyjä. Kaikille puuta-
varalajeille on kysyntää.

Puun kova kysyntä näkyy 
tarjousten määrissä ja hinnois-
sa: yksikköhinnat ovat nous-
seet 15-20% vuodenvaihtees-
ta. Ostajat ovat liikkeellä hy-
vin erilaisilla yksikköhinnoil-
la, joten leimikon kilpailutta-
misella metsänomistaja saa lei-
mikostaan sen arvoa vastaavan 
hinnan. Metsänomistaja rat-
kaisee puunmyyntinsä kuiten-
kin tapauskohtaisesti tarjotun 
kauppahinnan ja muiden ehto-
jen perusteella. Tarjousten ver-
tailussa kannattaa käyttää oman 
metsänhoitoyhdistyksen am-
mattiapua. 

Puunmyyntisuunnitelma 
Onnistunut puukauppa läh-
tee liikkeelle etukäteen tehdys-
tä puunmyyntisuunnitelmasta 
eli leimikosta. Etukäteen tehty 
leimikko on tuote jota on help-
po kilpailuttaa eri ostajien vä-
lillä. Leimikon teko on maksu-
ton palvelu Metsänhoitoyhdis-
tys Pohjois-Pirkan jäsenille, etu 
joka kannattaa hyödyntää! Met-
sänomistajan halutessa metsän-
hoitoyhdistys voi hoitaa myös 
muun puukaupan: ostajien kil-
pailuttamisen, tarjouksien ver-
tailun, puukaupan teon, korjuun 
valvonnan jne, joko yhdessä met-
sänomistajan kanssa tai ”avaimet 
käteen” palvelupakettina. 

Veroetu 
Tänä vuonna tehdyille puu-
kaupoille saa 25 prosentin ve-
roedun. Tämä seikka kannattaa 
huomioida omaa puukauppaan-
sa suunnittelevien. Tämän edun 
laskennallinen vaikutus on pää-
tehakkuuleimikoiden kantohin-
taan 3-4 €. Oletettavaa on, et-
tä viime vuoden tapaan puun-
tarjonta on loppuvuonna erittäin 
runsasta veroedun päättymisen 
johdosta. Tämä tullee vaikutta-
maan puunhintaan. 

Metsänhoitoa ei kannata 
unohtaa
Metsänhoito tuottaa tuloksia 
vasta vuosien kuluttua. Teko-
vaiheessa hoitotyöt aiheutta-
vat yleensä vain kuluja. Kaik-
kein kalliimmaksi tulee kuiten-
kin hoitotöiden laiminlyönti. 
Silloin puuston arvokasvu myö-
hästyy hoidon viivästyessä ja ta-
loudellinen tuotos vähenee. Var-
sinkin varhaisperkaukseen kan-
nattaa kiinnittää erityishuomio-
ta. Tämä metsän kehityksen kan-
nalta erittäin tärkeä työvaihe on 
viime vuosina vähän unohtunut. 
Metsänhoito on metsänomista-
jan omana työnä kannattavaa, 
mutta myös aikaa vievää. Met-
sänhoitoyhdistys auttaa hoito-
töiden tekemisissä niitä metsän-
omistajia, joilla ei ole aikaa tai 
muuta mahdollisuutta tehdä hoi-
totöitä itse.

Oman metsän ajankohtaiset 
metsänhoitotarpeet ja puukaup-
pamahdollisuudet kannattaa tar-
kastaa alueneuvojan kanssa sa-
malla kertaa.

Hyvää kesää kaikille 
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Metsäalan markkinoilta 
hyviä viestejä

Metsäalan markkinoilla suut 
ovat hiljalleen kääntyneet hy-
myyn. Talouden taantuma hel-
littää ja Kreikan talouskriisiin 
löydetään lääkkeitä. Olosuhteet 
metsäteollisuustuotteiden ky-
synnän elpymiselle ovat suotui-
sat. Hinnat niin sellu- kuin sa-
hatavaramarkkinoilla ovat olleet 
nousussa ja kotimaisen puun tar-
ve on lisääntynyt. Valuuttakurs-
simuutokset avittavat myös osal-
taan metsäteollisuutemme me-
nestymistä kansainvälisessä kil-

Lähteekö metsäteollisuus mukaan 
puumarkkinoiden kehittämiseen?

pailussa. Pitkästä aikaa kaikel-
le metsänomistajan tarjoamal-
le puulle löytyy samanaikaises-
ti kysyntää. Puukauppamäärät 
ovat kysynnän vetämänä viikko 
viikolta kasvaneet ja tästä vuo-
desta tulee kokonaisuutena kaik-
kien kannalta hyvä puumarkki-
navuosi.

Metsäteollisuuden tuotanto-
määrät ovat kasvaneet vuoden 
takaisesta runsaasti. Vaikka ka-
pasiteettia taantuman aikana sul-
jettiin runsaasti, voi kotimaisen 
puun käyttö silti kasvaa lähi-
vuosina. Kaikkien tuoteryhmien 
tuotannon kasvu alkuvuoden ai-
kana on hyvä merkki tulevaisuu-
desta. Kaikki kolme suurta met-
säyritystä pääsivät alkuvuon-
na tuloksissaan plussan puolel-
le, pääoma tuotto lähestyi par-
haimmillaan jo kymmentä pro-
senttia. Tulevaisuuden uskon pa-
lautuminen näkyy kaikessa toi-
minnassa: kapasiteetin käyttöas-
teet ovat kasvussa, tutkimukseen 
ja kehitykseen panostetaan, jopa 
investoinneista puhutaan. Met-
sänomistajan kannalta erityisen 
hienoa on se, että puun ostajat 
ovat liikkeellä ja halukkaita os-
tamaan puuta – hyvällä maksu-
kyvyllä.

Sellumarkkinoilla hinnat ovat 

nousseet voimakkaasti jo pit-
kään. Sahatavaramarkkinoil-
la tarjonnan supistuminen nos-
ti hintatasoja jo viime vuon-
na, nyt myös rakentaminen esi-
merkiksi kotimaassa on vilkas-
tumassa. Paperimarkkinoillakin 
on viitteitä hintojen noususta. 
Metsätalouden kannattavuuden 
kohentumiselle on tänä vuon-
na hyvät edellytykset. Kannat-
tavuus paranee kuitenkin vain 
puuta myymällä. Metsänomis-
tajan kannattaa kääntyä oman 
metsänhoitoyhdistyksensä puo-
leen saadakseen parhaan tulok-
sen puukaupastaan.

Puumarkkinoiden 
toimivuutta kehitetään
Vaikka tällä hetkellä puumarkki-
noilta löytyy ilonaiheita, on puu-
markkinoiden lähivuosien toimin-
taan panostettava. Puun kysyntä 
niin perinteisiin tuotteisiin kuin 
uusiin tuotteisiinkin tulee kasva-
maan. Tämä vaatii puumarkki-
noilta aivan uudenlaisia toimin-
tatapoja, avoimia kysymyksiä on 
paljon. Millä tavoin metsänomis-
taja voi löytää parhaan ostajan 
omalle puulleen, miten metsän-
omistaja saadaan tietoiseksi met-
siensä mahdollisuuksista, kuin-
ka puumarkkinoiden tasapainoa 

pystytään ylläpitämään niin ylä- 
kuin alamäessä. 

Ratkaisuja kysymyksiin miet-
tivät sekä poliittiset päättäjät et-
tä metsäalan toimijat. Esille on 
noussut runsaasti erilaisia toi-
menpide-esityksiä. Osa kannus-
timia, mutta valitettavasti myös 
kepin käyttöä on väläytelty. 
Metsänomistajien etujen ajajat 
– MTK, metsänhoitoyhdistyk-
set sekä metsänomistajien lii-
tot – ovat aktiivisesti esittäneet 
omia näkemyksiään markkinoi-
den toimivuuden kehittämisek-
si. Esille on noussut runsaas-
ti kannatettavia toimenpiteitä. 
Metsänomistajajärjestöstä on-
kin muodostumassa eräänlainen 
puumarkkinoiden kehittämisen 
moottori. Tästä hyvänä osoituk-
sena on MTK:n toukokuussa te-
kemä ilmoitus puukaupan siir-
tämisestä verkkoon. MTK pe-
rustaa sähköisen puumarkkina-
paikan. Tulevaisuudessa suuri 
osa puukaupoista tehdään inter-
netin kautta. Nettiin siirtyy toi-
vottavasti niin metsänhoitoyh-
distysten valtakirjakaupalla vä-
littämä puu kuin metsänomista-
jien omatoimisesti myymä puu-
kin. Puumarkkinoiden toimivuu-
den kannalta on olennaista, et-
tä myös metsäteollisuus on val-

mis avoimuuden lisäämiseen ja 
on valmis sähköisen puukaupan 
käyttöön ottoon. Metsäteollisuus 
voisi monilla muillakin toimen-
piteillä parantaa markkinoiden 
avoimuutta: tieto ostetun puun 
varastotasoista, sahahakkeen 
hinnoista, yhtiöiden välisis-
tä puuvirroista puuttuu markki-
noilta. Avoimempi markkinatie-
to parantaisi varmasi markkinoi-
den toimivuutta. 

Käytettävissä olisi runsaasti 
markkinoiden toimivuutta edis-
täviä kannustimia. Osa näistä on 
markkinaosapuolten hoidettavis-
sa, osa vaatii poliittisia päätök-
siä. Tässä tilanteessa poliitikoil-
ta vaaditaan tarkkaa tilannetajua. 
Julkisuuteen nousi kesäkuussa 
pakkokeinoja puun myyntien li-
säämiseksi. Eräässä työryhmäs-
sä oli valmisteltu metsänomis-
tusmaksua, eräänlaista kiinteis-
töveroa. Miten ihmeessä mark-
kinatalouteen sopisi toista mark-
kinaosapuolta kurittava maksu? 
Luultavasti lopputulos olisi päin-
vastainen kuin toivottu. Onneksi 
Kokoomuksen ja Keskustan joh-
tama hallitus on ymmärtänyt, et-
tei metsätalouden kannattavuut-
ta pidä kiinteistöveron kaltaisil-
la pakotteilla heikentää. Kään-
nän katseeni myös metsäteolli-

suuden suuntaan. Tulevaisuu-
den verolinjausten kannalta oli-
si hyvä, että metsäteollisuus ker-
toisi, että heidän mielestään met-
sänomistajia ei pidä moisella 
maksulla rankaista. Markkinoi-
den toimivuutta ei millään lail-
la edistä, jos toiselle osapuolel-
le ajetaan pakkokeinoja. En voi 
kuvitella tilannetta, missä esi-
merkiksi metsänomistajajärjestö 
toteaisi, että metsäteollisuuden 
energiaverotusta on kiristettävä, 
ellei teollisuus osta metsänomis-
tajan näkökulmasta tarpeeksi hy-
vään hintaan energiapuuta?!

Metsänomistajajärjestö on 
tarjonnut metsäteollisuudelle 
yhteistyön kättä puumarkkinoi-
den toimivuuden edistämiseksi. 
Nyt teollisuus voi lähteä yhteis-
tä tietä metsänomistajien kans-
sa rakentamaan entistä parem-
min toimivia puumarkkinoita. 
Toinen tie – metsänomistajien 
aseman heikentäminen, kinas-
telu ja pakkokeinojen kannatta-
minen – veisi väistämättä um-
pikujaan.

Marko Mäki-Hakola
Johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Johan Grönros, gsm 0500-569 566
Jarko Leskinen, gsm 050-530 6321

www.nordicforestplants.fi 

TÄRKEÄ 
TIEDOTE SINULLE 

METSÄNOMISTAJA
Päätökselläsi 

metsänuudistuksen 
yhteydessä vaikutat siihen, 

kuinka paljon metsäsi 
tulee tuottamaan ja 

milloin.
 

Sitä niittää mitä 
kylvää pätee myös 
metsätaloudessa.

Meikäläinen on metsien ammat-
tilainen. Tiedän mistä kiertää jyr-
känteet ja taimikot ja miten pie-
nikin kivi löytyy sankankin kuu-
sikon keskeltä. Katson kartasta 
hienoimmat avokalliot kinttujen 
alle, koska niillä on yleensä niin 
mukava viilettää. Parhaina het-
kinä olo on kuin metsäkauriilla, 
mutta joskus tuntuu myös sil-
tä, että etanahan se tässä mate-
lee ja tekisi mieli vetää pää pii-
loon ja jättää rastirallit nopeam-
mille otuksille. 

Samalla, kun metsä on minul-
le kilpailuareena ja työpaikka, 
on mielestäni tärkeää ymmär-
tää muunkin päälle kuin kartta-
merkkien. Varsinkin silloin, kun 
ei ole juostava aikaa vastaan, voi 
hyvin pysähtyä bongaamaan pa-
ri lintua tai ihastelemaan kedon 
kukkasia tai vaikka sitten mit-
taamaan puuvanhuksien ympä-
rysmittaa halaustekniikalla. 

Metsässä liikkuessa näkee kai-
kenlaista. Kerran astuin melkein 
hirven vasan päälle kesken kil-
pailun ja joskus on tullut tollo-

Metsässä on magiaa

tettua silmästä silmään ihan sel-
laisen täysikasvuisenkin kanssa. 
Ukkometso taas on tullut muuta-
maan kerran sen verran ärhäkäs-
ti puolustamaan reviiriään, että 
olen mieluummin ottanut kier-
tävän reitinvalinnan seuraaval-
le rastille. Suotreeniä tehdessä 
on taas kyyt sihisseet jokaisel-
la mättäällä sen verran kammot-
tavasti, että tämä tyttö lähti aika 

nopeasti kuivemmalle maalle. 
Toisaalta, suunnistaessa löy-

tää myös parhaat marja- ja sie-
niapajat. Syksyllä onkin välillä 
vaikeaa keskittyä rastien etsimi-
seen, kun kantarellit suorastaan 
käskevät keräämään. Karttapus-
si saakin joskus parempaa käyt-
töä, kun keräilyvietti ottaa tree-
nin aikana yliotteen. Syksyisin 
ei myöskään tarvitse pitkille len-

keille ottaa tankkausjuomia, kun 
kauhoo vain mustikoita, vadel-
mia tai puolukoita naamariinsa, 
niin hyvin jaksaa luomuenergi-
alla koko lenkin loppuun asti.

Metsässä on magiaa, mahan 
täydeltä! Hurmaavia luonto- ja 
hauskoja metsäretkiä toivotta-
en, 

Minna Kauppi
suunnistaja
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Aivan Pohjois-Pirkan metsän-
hoitoyhdistyksen Kuoreveden 
toimiston kupeessa Suinulas-
sa sijaitsee Savon tila.  Tila on 
peräisin 1500-luvun puolivälis-
tä ja on historiallisin rakennuk-
sineen museokohde.  Tämän het-
kiset isäntäpari tilalla ovat Min-
na ja Kari Savo. 

Tila on perinteisesti ollut met-
sään ja maatalouteen pohjautuva 
tila.  Savon pariskunta halusi ti-
lalleen myös jotain lisäyrittämis-
tä, joka löytyikin kesäisestä jää-
telöstä.  Tutustuttuaan Maatalon 
jäätelö -ketjuun päättivät he ryh-
tyä jäätelön tuottajiksi perintei-
sen maidontuotannon rinnalla.  
Tällä hetkellä Savon tilan jääte-
löä myydään Mäntän ja Jämsän 
seudun lisäksi mm. Jyväskyläs-
sä.  Maatalon jäätelö -ketju toi-
mii useissa maissa Euroopas-
sa ja pää paikkana sillä on Hol-

lanti.  Hollannista tulevat koneet 
ja reseptit jäätelön ja sorbettien 
valmistamiseen.

Jäätelöihin käytettävä mai-
to tulee omien lehmien päivit-
täisestä tuotannosta ja jokaisen 
jäätelön pohja tehdään erikseen 
käsityönä.  Maatalon jäätelön ra-
kenne on tiiviimpää, koska sii-
nä on vähemmän ilmaa ja vet-
tä.  Näin ollen se on myös hy-
vin täyttävää.  Sorbeteista löy-
tyy kevyempiä vaihtoehtoja, 
koska niissä marjojen ja hedel-
mien osuus on jopa puolet.

Tilan isäntä on omatoiminen 
metsänhoitaja ja pitää tärkeänä 
niin taimikonhoito- kuin nuo-
renmetsänhoito kohteiden ajalli-
set hoitamiset. Nuorissa metsis-
sä tehdään tulevaisuuden metsät, 
toteaa tilan isäntä.  Tänäkin kesä-
nä raivauskohde odottaa metsäs-
sä raivaajaansa ja isäntäkin sinne 

Jäätelöä ja metsän-
hoitoa Kuorevedellä

taasen marssii sahan kanssa, kun 
tilan muilta kiireiltä ehtii.

Omavaraista on myös tilan ra-
kennusten lämmitys Savon tilal-
la.  Rakennuksia on lämmitetty jo 
30 vuotta omista metsistä saadul-
la hakkeella.  Savot ovat olleet 
tyytyväisiä hakelämmitykseensä 
ja onhan se ennen kaikkea koti-
maista ja uusiutuvaa energiaa.

Savon reseptikirjasta löytyy 
tällä haavaa jopa 500 eri makua 
ja myymälässäkin niitä on 30 
kpl.  Uusia ehdotuksiakin väli-
tetään Hollantiin ”jäätelökokil-
le”, kenties jossain vaiheessa 
kuusenkerkkä jäätelökin löytyy 
reseptikirjasta.  Savon maatalon 
jäätelöä kannattaa käydä maista-
massa vaikka samalla, kun poik-
keaa metsäasioissa metsänhoi-
toyhdistykselle.

Niina Laivanen

Uudistustyöt voidaan yleensä toteuttaa 
ajallaan, vaikka latvusmassan keräys 
joskus harmillisesti viivästyttää töi-
den aloitusta.  Uudistamistavasta riip-
pumatta joudutaan raivaussahan var-
teen tarttumaan jo muutaman vuoden 
päästä. Vain harvoin säästytään kasva-
tettavan puuston kehitystä haittaavalta 
lehtipuuvesakolta. Hyvin usein se hie-
nojakoisilla kivennäismailla on hies-
koivua. 

Taimikon kehityksen alkupäässä ai-
kajänne on yllättävän lyhyt. Noin 5 - 6 
vuoden kuluttua uudistuksesta, uudis-
tustavasta riippumatta joudutaan tai-
mikko perkaamaan kaikkein karuim-
pia maita ja mystisiä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. 

Joskus joudutaan rehevillä paikoilla 
heinäntorjuntaankin, mutta se on aina 
pyrittävä ehkäisemään ennalta suorit-
tamalla uudistustyöt mahdollisimman 
nopeasti päätehakkuun jälkeen ja teke-
mällä oikeaoppinen maanmuokkaus. 

Aika on rahaa
Perkauksen viivästyminen yhdellä 
vuodella optimaalisesta suoritusajasta 
lisää kustannuksia noin 10 prosentilla/
vuosi. Hyvillä kasvupaikoilla kustan-
nuksen lisäys tuntuu olevan suurem-
pikin. Lisäksi kasvatettavan taimikon 
kehitys taantuu. Jossain vaiheessa ajan 
myötä taimikko ei olekaan enää kasva-
tuskelpoista lehtipuun vallatessa tilan. 
Lehtipuut kasvavat nuorina huomatta-
vasti nopeammin kuin havupuut. Moni 
erittäin tiheä pieni taimikko, jolla olisi 

erinomaiset edellytykset laadukkaaksi 
männiköksi, on kohdannut tiensä pään 
vesakon kukistamana. 

Ei ole ihan kerta eikä kaksikaan, kun 
maanomistajan kanssa on kuljettu vart-
tuneemmassa taimikossa ja ihmetelty, 
miksei alun perin havupuulle viljellys-
sä taimikossa näy juuri lainkaan havu-
puita - vain muutama siellä täällä leh-
tipuun seassa. Voi olla kysymys jostain 
varhaisen vaiheen taimituhosta, mutta 
valitettavan usein syynä on tekemättä 
jäänyt perkaus.

Perkaustavalla on väliä
Perkausmenetelmä voi kohteesta riip-
puen vaihdella ja työn suoritusohjeita 
voi olla joskus vaikea tulkita. Mones-
sa kohteessa ns. reikäperkaus on osoit-
tautunut varsinaisessa taimikonhoito-
vaiheessa hankalaksi. Reikäperkauk-
sessa kasvatettavan taimen ympäriltä 
perataan lehtipuut noin metrin säteel-
tä. Ulkopuolelle jätetään lehtipuut kas-
vamaan. Tavoitteena on ehkäistä uu-
delleen vesoittumista ja suojata taimia 
hallalta.

Ongelmaksi tulee usein, että jätetyt 
lehtipuun taimet kasvavat perkauksen 
ja taimikonhoidon välisenä aikana niin 
paksuiksi, että niitä on työlästä kaataa 
raivaussahalla varsinkin, jos taimikon-
hoito viivästyy. Lisäksi hallasuoja on 
aika teoreettinen. 

Nykyään suosittelemme käytännös-
sä aina täydellistä perkausta ensisijai-
sena vaihtoehtona. Säästöpuuryhmien 
alustat ja sellaiset kohdat, joissa ha-

vupuun taimia ei ole jätetään perkaa-
matta.

Perkaus on välttämätön
Taimikon perkaus tai ainakin tarpeelli-
suuden arviointi pitää tehdä jokaisessa 
metsänuudistuksessa. Samoin kuin tai-
mikon seuraaminen vuosittain uudis-
tamisen jälkeen. Tämä koskee kaikkia 
metsänuudistustapoja. Hakkuualueen 
raivaus on myös tärkeää, vaikka rai-
vattavaa ei paljon olisikaan. Hakkuus-
ta toipuvat alikasvospuut haittaavat 
usein uuden puusukupolven kasvua. 
Säästöpuiden alustat ja tärkeät elin-
ympäristöt jätetään raivaamatta. 

Ihmettely ei auta 
– tee tai teetä
Taimikon perkaus sopii hyvin metsän-
omistajan omaksi työksi. Metsänhoi-
toyhdistyksestä saa ohjeita työn teke-
miseen tai metsurin tekemään sen.

On myös mahdollista saada met-
sätyön opastaja maastoon ohjaamaan 
kädestä pitäen työntekoa ja raivaus-
sahan käyttöä. Ajallaan tehtyä taimi-
kon perkausta voi jossain määrin suo-
rittaa myös ilman moottorivoimaa rai-
vausveitsellä. Metsäkoneisiin kytket-
tyjä perkauslaitteita on myös kehitel-
ty, mutta melko pienet metsikkökuvi-
ot hidastavat konekehitystä. 

Metsät kasvavat joka vuosi, toivot-
tavasti hoitorästit eivät!

Jari Neero

Haaste numero yksi 
– taimikon perkaus ajallaan

Tästäkin sai vielä kehityskelpoisen taimikon 

Tällä harvinaisella kohteella perkausta ei tarvita, seuraava 
hoitotyö on taimikonhoito.
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Orivedeltä löytyy verstas-
huone ja verstashuoneesta 
mies, jonka intohimoksi on 
muodostunut moottorisaho-
jen keräily. 

Kyösti Yli-Pohja on Mhy Poh-
jois-Pirkan metsuri, joka on har-
rastuksenaan reilun 15 vuoden 
aikana saanut kasaan kokoelman 
moottorisahoja, joka saa äkki-
näisen haukkomaan henkeään. 
Varaston hyllyillä on nähtävis-
sä moottorisahan kehittyminen 
kahden miehen järeistä kaatosa-
hoista, nykyaikaiseen ergonomi-
sesti virtaviivaiseen sahaan, jos-
sa päällepäin näkyvät osat ovat 
jotain muovin sukuista ainet-
ta. Vanhoissa sahoissa ei muo-
via ole käytetty, vaan insinöörit 
ovat luottaneet rautaan. 

Ja rautaa on käytetty runsaas-
ti kun sahoja on tehty. Varsinkin 
pohjois - amerikkalaisten saho-
jen muotoilu on aikanaan ol-
lut sellainen että painoa on ker-
tynyt vähintäänkin tarpeeksi. 
Metsurin hihassa on tarvittu pa-
pua ja ranteessa ruista, kun näil-
lä sahoilla ryhdytty puun kaa-
toon. Sinällään vanhoja saho-
ja voi sanoa jopa tyylikkäik-
si tai olisiko persoonallinen oi-
kea sana. 50- luvulla ei vielä ole 
ollut tietoakaan nykyisestä käy-
tännöstä, jolloin sahojen koneis-
tot tehdään yhdessä paikassa ja 
eri merkit erottaa toisistaan vain 
suojakopan väristä ja komeasta 
logosta sahan kyljessä.

Sahoja katsellessa voi huoma-
ta, että varsin varhaisessa vai-
heessa on nykyäänkin käytös-
sä oleva kouruhampainen terä-
ketju tullut mukaan kuvioihin. 
Sen suhteen kehitys näyttää tul-
leen tiensä päähän jo vuosikym-
meniä sitten. 

Takapotkusuojakin on säily-
nyt lähes samanlaisena siitä läh-
tien kun niitä sahoissa on käytet-
ty. Ensimmäisiä versioita taka-
potkusuojasta silloiset jätkät vie-
rastivat. Monesta sahasta sellai-
nen saikin lähteä pois haittaa-
masta työskentelyä. 

Kyöstin esitellessä sahojaan 
esiin putkahtelee kaukaisesti tu-
tuilta kuulostavia nimiä. Aspin, 
Jobu, Hyry, McCulloch,Termit, 
Companion jne. 

Käynnistinlaitteitakin hän eh-
tii samalla esitellä useita erilai-
sia. Jopa sähköstarttikin löytyy 
eräästä mallista. 

Kun Kyösti saa käsiinsä hih-
navetoisen Homeliten ja istahtaa 
verstaansa jakkaralle saan tilai-
suuden haastatella miestä tar-
kemmin.

Kyösti kertoo, että vanhin sa-
ha, mitä häneltä löytyy, on vm.-
39 Dolmar. Alkunsa keräily sai 
puolestaan vuoden -67 Partne-
rista. Partnerin sahoista Kyösti 

Satojen sahojen mies

puhuu erityisen mielellään, sillä 
niillä hän on tullut itsekin paljon 
sahailleeksi metsuriuransa alku-
aikoina. 

Sahoja on kertynyt vuosien 
mittaan ja nyt määrä on parinsa-
dan luokkaa. Joistakin malleis-
ta on useita eri versioita ja toi-
sista vain joku perusmalli. Jois-
takin malleista Kyöstin hyllyis-
tä löytyy koko sarja.

Mistä näitä oikein löytää? 
- Rompetorit on olleet hyviä 
paikkoja, Kyösti kertoo. Ja Suo-
messa on nelisenkymmentä ak-
tiivista sahojen keräilijää, joiden 
kanssa yhteyksiä pitämällä saa 
aina silloin tällöin vihjeitä mie-
lenkiintoisista sahoista.

- Keräilijöiden kesken vaih-
dellaan myös sahojen osia. Osi-
en hankkiminen perustuu pitkäl-
ti vaihtokauppoihin. Ostaminen 
kävisi turhan kalliiksi. Osien 
myynnissä on hankalaa se, että 
jos jotain myy, niin ensi viikolla 
sitä osaa varmaan itsekin tarvit-
sisi. Ja jos jotain osaa säästelee 
tulevaa tarvetta varten, niin sille 
ei käyttöä löydy koskaan.

Siitä puheen ollen, mah-
taa olla kallis harrastus?
- No, se suhteelista. Kaikki mak-
saa. Sahojen hinnat vaihtelevat 
muutamasta kympistä useisiin 
tuhansiin euroihin, jonka voi 
joutua pulittamaan jostain har-
vinaisesta kahden kannettavas-

ta mallista. 
- Ei näitä vielä ole tarvin-

nut velaksi ostaa. Joskus kiih-
keimpään aikaan meinasi yö-
unet mennä, kun tiedossa oli 
kiinnostava saha ja jännitti, et-
tei vaan kukaan toinen ehtisi si-
tä viemään nenän alta. Nyt tässä 
on hieman jo rauhoittunut ja eh-
tii enemmän harkitsemaan kaup-
pojaan.

Joko kokoelma on 
täydellinen?
- Ei kai siitä täydellistä voi iki-
nä tullakaan, Kyösti sanoo. Oli-
sihan niitä joitain malleja mitä 
vielä voisi hankkia. Esimerkiksi 

Raketin diesel-malli. Semmoi-
nen oli jo kerran tyrkyllä mut-
ta silloin ei tärpännyt. 

- Nyt työn alla on vuoden -59 
mallia oleva Canadien, jonka 
hankin osina pahvilaatikossa. 
Siitä on kaikki pultit lähteneet 
omille teilleen. Amerikkalaisten 
sahojen osat on osin vaihtokel-
poisia keskenään mutta kyllä sil-
ti teettää töitä ennen kuin kaik-
ki osat paikoillaan ja saan sahan 
soimaan.

Saha soimaan? 
Siis toimivatko nämä?
- Juu. Kyllä suurin osa on käyn-
tikuntoisia. Pääosa harrastuk-

Kyösti verstashuoneensa pyhimmässä osassa, sylissään hihnavetoinen Homelite.

Varastossa tila on käytetty tehokkaasti. Saha Danarm Tornado-54,Pyörä IFA-53 ja mieskin on 50-lu-
vun alkupuolen mallia.

sesta onkin koneiden kunnosta-
mista ja osien hankkimista. Van-
hoissa sahoissa on miehekkäät 
äänet nykyisiin verrattuna. Naa-
puritkin saa silloin tällöin niis-
tä nauttia kun tuossa ulkona näi-
tä pärräyttelen. Joskus olen ollut 
mukana vanhoja koneita esitte-
levissä tapahtumissa ja antanut 
sahoilla ääninäytteitä.

Sahojen keräilyn sivus-
sa Kyöstille on kertynyt katta-
va kokoelma Koneviesti-lehteä 
vuodelta -55 lähtien.

- Niissä vanhoissa lehdis-
sä on paljon mainoksia ja mui-
takin juttuja sahoista. 50-luvun 
lehtiä jokunen puuttuu, niin että 

jos jollakin vintillä sattuu sellai-
sia olemaan niin olen kiinnostu-
nut. Kyösti naurahtaa.

Jos sahojen keräilyinto onkin 
hieman laantunut, taitaa uusi in-
nostuksen kohde olla jo tiedos-
sa. Vanhoja moottoripyöriä on 
alkanut ilmestyä sahojen kave-
riksi.

- Tämän IFA:n vuodelta -53 
sain eilen starttaamaan. Taidan-
pa ottaa sen mukaan kun vien 
autoa katsastukseen seuraavan 
kerran. Jos sen saisi vaikka mu-
seorekisteröityä.

Otto Halttunen
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Helsingin Yliopiston Maatalo-
us-metsätieteellisen tiedekun-
nan Hyytiälän metsäasema Juu-
pajoella viettää tänä kesänä 100 
vuotisjuhliaan.

Aseman tarkoituksena on 
alusta alkaen ollut mahdollistaa 
metsäylioppilaiden kenttäkurssi-
toiminta ja tieteellinen tutkimus 
kenttäolosuhteissa.

Vuonna 1910  Suomen senaat-
ti luovutti alueen metsäylioppi-
laiden käyttöön ja toukokuussa 
ensimmäiset opiskelijat jo saa-
puivatkin alueelle.

Aluksi ylioppilaat majoittui-
vat Kallenaution kestikievarin 
ja muiden lähitalojen tiloissa. 
Parin vuoden kuluessa alueel-
le valmistui ensimmäiset raken-
nukset, jotka vielä nykyäänkin 
ovat käytössä.

Sähköt  asemalle vedettiin 
vuonna 1948. Toimisto- ja labo-
ratoriorakennus valmistui vuon-
na 1959.

Ensimmäiset vuosikymme-
net asema oli vain kesäkäytössä 
mutta 1977 valmistuneet lisära-
kennukset mahdollistivat ympä-
rivuotisen käytön.

Viimeisimpiä rakennuksia on  
SMEAR II tutkimusasema, jos-
sa tehdään kansainvälistä huip-
pututkimusta ilmakehän muu-
toksista.

Toiminta muuttuu ja 
kehittyy
Alkuvuosina metsäylioppilaat-
kin joutuivat tarttumaan lapion-
varteen metsäojien kaivun muo-
dossa. Käytännön työt olivat 
muutenkin pääosassa toimin-
taa. Vuosien mittaan painopiste 

Hyytiälän metsäasema 100 vuotta

• Hyytiälän metsäasema on perustettu 1910
• Toiminnan pääpaino metsäylioppilaiden käytännön 

kursseissa ja tutkimustyössä.
• Tällä hetkellä tutkimus keskittyy ilmastonmuutoksiin.
• Metsäaseman johtajana toimii Antti Uotila, MMT
• Vakituista henkilökuntaa asemalla työskentelee n. 20 

henkilöä.
• Vuoden 2010 alusta asema on osa Metsätieteiden 
 laitosta

Ju
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SMEAR-aseman mittauskyvetti. 

Muistokuusikon verhopui-
den poistoa vuonna 1947.

Muistokuusikon istuttaminen vuonna 1935.

on vaihtunut puiden ekologian 
ja suometsätutkimuksen kautta 
kansainväliseen ilmastonmuu-
tostutkimukseen.

Aikaisempien vuosien tutki-
mustyö nivoutuu nykyisiin tut-
kimuksiin ja antaa pohjaa tulki-
ta ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sia metsäluontoon.

Kansainvälisyys on merkittä-
västi lisääntynyt. Opiskelijat ja 
tutkijat Euroopasta ja muual-
ta maailmasta käyttävät Hyytiä-
län luomia puitteita hyväkseen 
omissa töissään. 

Opetuksen rooli tärkeä
Tutkimustyöstä huolimatta ope-
tuksen rooli on säilynyt tärkeänä 
metsäaseman toiminnassa. Met-
säylioppilaiden kesään kuuluu jo 
perinteiseksi muodostunut Hyy-
tiälän kurssijakso, jonka aika-
na ylioppilaat opiskelevat met-
säaineiden perustiedot maasto-
olosuhteissa. Opiskeltujen tie-
tojen soveltaminen käytäntöön 
on nähty erittäin tärkeänä osana 
metsäopintoja. Ja tähän Hyytiälä 
antaa erinomaiset puitteet.

Oheistoimintoja
Opiskelun lisäksi Hyytiälä tarjo-
aa tilojaan käyttöön eri ryhmil-
le kurssi-, kokous- ja juhlatapah-
tumille.

Metsäasemalta löytyy nyky-
aikaiset tilat ja laitteet eri tilai-
suuksien järjestämiseen. 

Myös majoitustilaa on tarjolla. 
Hiihtolomien aikaan Hyytiäläs-
sä vierailee runsaasti Etelä-Suo-
mesta saapuneita lomalaisia jot-
ka osaavat arvostaa alueen hyvin 
hoidettuja ulkoilureittejä.

Matka-aika: 6.–10.10.2010 
Lähde kanssamme metsämatkalle Puolaan, jossa saamme matkamme aikana hyvän käsityksen 
Puolan metsäsektorista; metsänhoidosta, puunkorjuusta, kansallispuistoista, luonnonsuojelusta, puunja-
lostuksesta ja metsien moninaiskäytöstä. Matkaohjelma on tehty yhteistyössä Puolan metsäammattilas-
ten kanssa, joten pääsemme näkemään paljon sellaista maan luontoon, kulttuuriin ja historiaan liittyvää, 
jota normaali seuramatkalainen ei saa kokea. 
Keskitämme matkamme maan keski-osien vuoristo- ja maaseudulle. Pääsemme tutustumaan myös 
Puolan pääkaupunkiin Varsovaan ja sen tunnelmalliseen vanhaan kaupunkiin. 

Mhy Pohjois-Pirkan 
metsänomistajamatka Puolaan 

ViElä EHDiT MUKAAn!

Matkan hinta 
Majoitus jaetussa 2 hh: 1040,00 eur/hlö 
1hh lisä: 105,00 eur/hlö  

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Trio Travels

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen 
30.6.2010 mennessä 
puh. (03) 486 4551 tai
sähköpostilla: 
toimisto@pohjois-pirkanmhy.fi

Matkaohjelma nähtävillä 
nettisivuillamme: 
www.pohjois-pirkanmhy.fi

Tervetuloa matkalle mukaan! 

Heinäkuussa juhlitaan
Varsinainen 100-vuotisjuhla. 3.7. 
metsäasemalla on avoimet ovet, 
jolloin yleisöllä on mahdollisuus 
tutustua metsäaseman toimintaan 
ja osallistua vaikkapa metsätaito-
kilpailuun.

Otto Halttunen
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Julkaisija:
Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Pirkka 
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Vaihde (03) 486 4550
Toimitus:
Harri Katajamäki
Sanna Syväkuru
Taitto ja ilmoitusvalmistus:
M-Print Oy, Ruovesi
Paino:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy, 
2010
Painosmäärä:
6800 kpl
Lähetetään osoitteellisena  
alueella metsää omistaville.
iSSn 1459-2398

www.pohjois-pirkanmhy.fi
POHJAN TAIMI OY • Kannuksen taimitarha, 69100 Kannus • P. 020 7939 812, f. 020 7939 813

Parhaat taimet
suomalaiseen metsään.
Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai

(03) 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 8.00–12.00

Vuoden 2009 aikana Mhy Pohjois-Pirkalta puunmyyntisuunnitelman tilanneiden metsän-
omistajien kesken arvottiin raivaussaha. Vanhemman konstaapeli Kalle Ahosen valvonnas-
sa suoritetussa arvonnassa arpa suosi Virroilla metsää omistavaa Metsäyhtymä Vuorenmaa 
& Purraa. Kuvassa toiminnanjohtaja Harri Katajamäki (vas.) luovuttaa metsäyhtymän edus-
tajalle Antti Purralle palkintosahaa. 

Maanomistajat haluavat saada 
puunsa korjattua ilman juuristo-
vaurioita ja syviä painumia ajou-
rilla. Tuoreen puun tarve teolli-
suudelle läpi vuoden on Suomen 
vaihtelevissa olosuhteissa haas-
teellista. Koneyrittäjien työllis-
tyminen myös ilman kelirikko-
taukoja on toistaiseksi ollut lä-
hes mahdotonta. ProSilvan ke-
hittämät telaketjuilla varustetut 
metsäkoneet ovat yksi vaihto-
ehto vastata edellä mainittuihin 
haasteisiin.

Viime huhtikuun lopulla Ruo-
vedellä esiteltiin ProSilvan teh-
taan ympäristössä uusi tela-alus-
tainen ajokone. Työnäytökses-
sä oli mukana myös teloilla kul-
keva harvesteri harventamas-
sa männikköä rämeellä. Korjuu-
ajankohta oli lähes pahinta keli-

Suomaiden puunkorjuuta ympäri 
vuoden?

Kaivureista tutuksi tulleet umpitelat ovat kokeneet lievän muodonmuutoksen metsätrak-
torin alle laitettaessa.

Uudet innovaatiot ja uskallus 
toteuttaa niitä ovat puunkorjuus-
sa kehittelyssä tarpeen, nähtä-
väksi jää hyväksyvätkö yrittäjät 
tela-alustaiset koneet todellisina 
työkaluina ja riittääkö kalustolle 
töitä ympäri vuoden. Telakonei-
ta on ollut ennenkin pienemmäs-
sä koossa puunkorjuussa, mutta 
niiden kannattavuus urakoinnis-
sa ei ole ollut riittävän hyvä. 

Kalasoppa ja keväinen kau-
nis sää kokosi paikalle ammat-
titaitoisesti arvostelevan ylei-
sön. Heikosti kantavien maiden 
ympärivuotista puunkorjuunäy-
töstä kävi paikanpäällä seuraa-
massa noin 500 henkilöä. Ta-
pahtuma oli Mhy Pohjois-Pir-
kan metsähoitoyhdistysviikon 
tapahtuma.

Tero Puolitaival

rikkoaikaa metsätöiden kannal-
ta ja kyseisen työmaan kohdal-
la edes ojien ylitys ei aiheuttanut 

kohtuutonta painaumaa täydellä-
kään puukuormalla. Leveimmil-
lään 80 cm teloilla varustetun ko-

neen pintapaine on saatu pienek-
si, reunapyöristetyt umpitelama-
tot pysyivät hyvin suon pinnalla.

Metsäiltamat 
Vehkakosken 

Rantalavalla la 7.8.2010
Perinteiset metsällisten toimijoiden ja Virtain Urheilijoiden 
järjestämät Metsäiltamat pidetään Vehkakosken rantalavalla 
la 7.8.2010. klo 17.30–1.30

Metsänlannoituksen työnäytös lavan läheisyydessä 
klo 17.30, jonka jälkeen metsällinen osuus jatkuu 
klo 22 asti rantalavan alueella. 

Ohjelmassa mm.
• Eri toimijoiden esittelyteltat paikalla klo 18.00–22.00.
• 4H-yhdistysten järjestämä luontopolkukilpailu, 
 sarjat: 6–9-v., 10–12-v. ja aikuiset, alkaa klo 18.15.
• Moottorisahaveistäjistä paikalla on mm.  moottorisaha- 
 veiston suomenmestari 2010 Jarmo Koivisto ja pronssi- 
 mitalisti Juha Käkelä.  Muitakin kädentaitajia on paikalla  
 lukuisa määrä.
• Puomillajuoksua

• Sähköä ydinvoimalla vai  uusiutuvalla 
 energialla -paneeli klo 19.15–20.15, 
 juontaa johtaja Marko Mäki-Hakola Metsänomistajienliitto.  
 Mukana toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortum Oyj ja 
 elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 

•	 Tanssit klo 21.00 alkaen 
 Arja Korisevan ja Fortuna-
 orkesterin tahdissa
•	 Klo	23.00-01.30	Karaoke 
 Suomi-iskelmä, Dj Make

Liput 15 e,  lapset alle 15 v 
vanhempiensa kanssa ilmaiseksi

Kiitokset työkavereille,
metsänomistajille ja 

yhteistyökumppaneille
menneiden vuosien aikana.

Kanssanne oli ilo
työskennellä.

Menestystä metsäväelle
tulevaisuudessakin!

t. Riitta
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Tapahtumia metsänomistajille 

3.7. Metsänomistaji-
en metsätaitokilpailut 
Hyytiälässä

29.7–1.8.  Valtakun-
nallinen Farmari 
Suomen Maatalous-
näyttely 2010 Mikke-
lissä

Hoida metsääsi suunnitelmallisesti ja suunnista metsänhoitoyhdistykseen!

7.8. Vehkakosken 
metsäiltamat 

28.8. Metsänomistaji-
en SM-metsätaitokisat 
Lempäälässä

2.–4.9. FinnMetko2010 
Jämsässä

6.–10.10. 
Mhy Pohjois-Pirkan 
metsänomistajamatka 
Puolaan

www.mhy.fi

Maailma on täynnä mahdollisuuksia, kun sitä katsoo uusin silmin. 
Tarjoamme asiantuntevaa ja joustavaa pankki- ja vahinkovakuutuspalvelua. 
Olemme luotettava kumppani, ota meidät tueksesi.

Katso kanssamme
maailmaa uusin silmin.

Suomen johtavana toimijana tarjoamme monipuolisia pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritys-
ten ja julkisyhteisöjen tarpeisiin. Yksityishenkilöille tarjoamme laadukasta vahinkovakuutus- ja varainhoito-
palvelua. Kun haluat luoda turvalliset ja vakaat puitteet taloudelliselle kehitykselle, ota yhteyttä Pohjolaan. 
Maailma on täynnä mahdollisuuksia, kun sitä katsoo uusin silmin.

Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola-ryhmään kuuluva pörssiyhtiö.

Kurjenkylä, omakotitalo 
n. 106 m2 Kurjenkyläntien 
varrella. Tontti + määräala 
n. 0,5 ha. Lisärakennuksina 
katos ja varastorakennus. 
Alin hyväksyttävä tarjous 
30 000 e.

Lisätiedot: 
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151
Tutustu kohteisiimme 
netissä! www.metsatilat.fi

Kiikanojantie 23
38300 Sastamala

Turvallinen metsän ammattilainen välittää

www.metsatilat.fi

Turvallinen metsän ammattilainen välittää

www.metsatilat.fi

Killinkoski, metsätila 
35,5 ha/2535 m3. 
Hp. 89 000 e

Kurjenkylä, mökkitontti-
määräala n. 2,3 ha, jolla upea 
100-vuotias mäntypuusto ja 
maisema sekä pieni sauna-
mökki. Rantaviivaa n. 120 m.
Hp. 79 000 e

Palkkio 4,5% (sis. alv)/
sopimuksen mukaan 
minimi 1800 e.

MYYTÄVÄT KOHTEET VIRROILLA

Ohtola, pieni metsäpalsta 
ja mummonmökki
Hyvin hoidettu puusto ja 
osittain remontoitu mökki 
hyvän liikenneyhteyden 
varrella.
Hp. 59 000 e

Kurjenkylä, määräala n. 2,3 
ha, jolla upea 100-vuotias 
mäntypuusto ja maisema 
järvelle. Rantaviivaa n. 120 m. 
Perinteikäs vanhoista hirsistä 
rakennettu vapaa-ajan koko-
naisuus.
Hp. 139 000 e

lauantaina 3.7.2010 klo 8.00, kilpailu alkaa klo 9.00. 
Kilpailupaikkana on Hyytiälän metsäasema, 

Hyytiäläntie 124, 35500 Korkeakoski. 
Sarjat: naiset, miehet ja nuoret (alle 16-vuotiaat). 
Kilpailu on samalla Mhy Pohjois-Pirkan mestaruuskilpailu ja SM-karsinta. 
Kahvitarjoilu klo 8.00 alkaen Vanhassa Ruokalassa. 
Hyytiälän metsäasema täyttää 100 vuotta. 
Tutustu juhlavuoden ohjelmaan osoitteessa: www.mm.helsinki.fi/hyytiala. 
Ilmoittautumiset Mhy Pohjois-Pirkkaan 
puh. 486 4551 30.6. mennessä.

TERVETUlOA!

Metsänomistajien metsätaitokilpailut


