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nustaa selvittämään hankintakaupan mahdollisuutta. Halivaarassa tilanne oli sikäli hyvä, että talvikorjuukauppa oli tehty jo aiemmin ja kauppaan mukaan pystyi ottamaan lumituhopuutakin.De Gritz tietää, että olipa kyse mistä 
tahansa tuhokohteesta, niin ne eivät ole 
erityisen kivoja työkohteita metsäam-mattilaisellekaan. Silloin ammattitaitokin 
punnitaan, sillä metsällä on rahallisen ar-von lisäksi monelle myös tunnearvoa.– On pystyttävä perustelemaan met-sänomistajalle, miksi korjuukustannukset 

ovat suuremmat, miksi hän ei saa puus-ta samaa hintaa mitä normikohteella ja miksi esimerkiksi latvakatkoista puista ei 
saakaan tukkia.

– Jos puu on kaatunut juurineen, niin
yleensä sen pystyy hyödyntämään tukiksi. 
Jos puu on puolivälistä poikki, niin käy-tännössä saa valitettavasti vain kuitua. Jos 
tyviosa on säleytynyt, niin sitä emme saa 
edes toimittaa sahalle, jossa siitä saisi vain 
säpälettä, de Gritz muistuttaa.
Sukset tervaan ja tutkimaanKainuussa Ristijärvellä on lunta yli met-rin, mikä ei sinänsä ole Kainuussa outoa ja uutta. Esimerkiksi parimetrisestä kuu-sentaimikosta ei ole muuta havaintoa kuin 

matalat lumiset möykyt hakkuuaukiolla.– Minulla on ollut moottorisaha la-va-auton kontissa kaksi kuukautta. Ei 

koskaan tiedä, milloin on aamulla puu tien poikki, toteaa maa- ja metsätalou-desta Uvan kylässä leipänsä kerryttävä agrologi Ville Kemppainen.– Puolenkymmentä kertaa sitä on tar-vittukin, että on päässyt jatkamaan matkaa.Kemppaisen, 28, mukaan yllätys oli nyt se, miten tiukasti lumi takertui pui-hin ja miten paljon syntyi vahinkoja.– Ei ukkikaan muista, että olisi täm-möistä talvea ollut koskaan.Hirvijahtiakin lumen paljous haittasi. 
Ampumatta jäi tosin vain yksi vasa.

Ei eri oppia tykkylumelleAINAKAAN RIVERIA Metsätiimin, entisen Valtimon metsäkonekoulun, metsäkoneopetuksessa ei lumella ole erityispainotusta, kertoo koulutuspääl-likkö Mikko Saarimaa. Lunta sivutaan koulutuksessa muun muassa suuren puun kaadon opetuksessa.– Lumi ja tuulikuorma otetaan huo-mioon, mutta on kiistämätön tosiasia, että tukkikokoiset puut pienenee koko ajan avohakkuullakin.– Nykyaikainen harvesteri on aika tunnoton niille puille. Lumiasia on jäänyt 
luontaisesti jonkun verran vähemmälle, liittyy toki myös paikallisiin olosuhtei-siin, esiintyykö isoja lumikuormia vai ei.Juuassa pahoilla tykkykohteilla hakan-nut Henri Gröhn valmistui 2007. Gröhn on lumioppinsa saanut harvesterissa.– Ei pahitteeksi olisi ollut, jos siitäkin joku oppitunti olisi ollut. Mutta ne tilanteet tulevat työn kautta, kyllä ensimmäisillä kerroilla sai vähän aikaa aivojaan käyttää ihan kunnolla.

– Kolme tuntia meni koira pelkkäähirven jälkeä, että sai hirven kiinni. Ja sit-ten väsähti äkkiä. Ja onhan siinä sitten ris-
kinsä koiralle haukuttaa hirveä, sillä koira 
ei pääse niin helposti hirveä karkuun.Perheen pääelanto tulee maidos-ta. Vanhempien kanssa yhteisen maati-layhtymän navetassa ammuu 120 lypsä-vää 150 nuoren karjan kera. Kemppaisella 

on vanhempiensa kanssa yhteensä myös 
noin 600 hehtaaria kainuulaista metsää.Suvikeli oli juuri käväissyt lumitöissä 
Uvankin kylällä, mutta lumituhot olivat 
pääasiassa vielä vain mutuajatuksia. Met-sätietkin olivat metrisen hangen alla, eikä 
metsään ollut uskaltanut mennä aikai-semmin porkkautumaan.– Nyt kun tykyt ovat tipahdelleet puis-

ta, niin nyt on aika tervata sukset ja hiih-dellä katsomassa mitä siellä näkyy. Ja loput 
tarkastetaan sitten kesällä, kaikki palstat ei-
vät ole tien varressa, Kemppainen pohtii.Lumivahinkojen euromäärät selviävät 
loppujen lopuksi vasta vuosien päästä.– Tieltä arvioiden kyllä ne kymmenis-
sä tuhansissa euroissa ovat. Ihan arvoitus 
nousisiko sitten sataan tuhanteen asti.– Luvut ovat isoja, ei siitä pääse mihin-
kään. Ei suoranaista menetystä nyt, vaan mitä jatkossa olisi ollut mahdollista saa-da, Kemppainen muistuttaa muun muas-sa tukkiosuuksien menetyksistä ja liiankin 

aikaisista mahdollisista avohakkuista. ◊

Nina de Gritz, Matti Takala ja Juha Saarinen.

”Tieltä arvioiden vahingot ovat kymmenissä tuhansissa euroissa. Nousisiko sitten sataan tuhanteen asti.”

SÄÄN ARMOILLA
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ten: ne paikat, missä maaperä oli peh-meämpää, jätettiin odottamaan parempia 
korjuukelejä. Taloudellisesti tällainen loikkiminen on koneyrittäjälle ikävää, kun koneiden siirtokustannukset kasva-vat. Samalla on pidettävä huoli ettei met-

sään jää harventamattomia lämpäreitä, kun moto käy siellä monta kertaa, ja kus-
ki vaihtuu välillä puikoissa. Kokonaisuutena Juha Saarinen sel-visi osaavine yhteistyökumppaneineen vaikeasta alkutalvesta kuitenkin hyvin. Pisimmillään hakkuukoneet seisoivat vii-

kon verran kelien vuoksi. Kun tämä lehti 
on lukijoidensa käsissä, ovat pian edessä kelirikkokauden koettelemukset.Pohjois-Karjalassa tykkyäPohjois-Karjalassa Juuan Halivaarassa tyk-

kylumi on leikannut toistasataa vuot-ta vanhan kuusikon puiden latvat poikki 
kuin jättimäisillä parturin saksilla. Kuu-set olivat edelleen todella lumisia, vaikka 
useamman päivän suvikeli olikin jo tiput-
tanut pahimman tykkylumen pois. Met-sään uskalsi jo mennä jalkapatikassakin.– Pahimpaan tykkyaikaan organisaatio 

ihan kielsi meitä liikkumasta vaaran pai-koilla. Tänne metsään ei uskaltauduttu tulla 
metsänomistajan kanssa, kertoo Stora Enso 
Metsän metsäasiantuntija Nina de Gritz.Maassa on nopeasti satanutta lunta yli 
kuusikymmentä senttiä, puuteri- ja puu-

romaista mössöä. Harvesterin kaatopää-tä kohti lumisia kuusia sovitteleva Tenho 
Tukiainen kertoo jauhaneensa uraa laa-nista leimikolle tunnin. Lumi kantaa ja suojaa maastoa, sillä maa on sula lumen alla, mutta juuri kuitupuukuorman laa-niin tuonut Pertti Räsänen kertoo lu-men tuovan lisälaskua ajokoneellekin.– Se on jo puolen päivän aikaan käy-tävä tankkaamassa, muuten olisi päässyt koko päivän.
Yli 30 vuotta metsässä työskennel-lyt Tukiainen arvelee, ettei ole ikinä ollut 

töissä näin hankalassa leimikossa.– Oli pelkkää valkoista kun tulin, mies 
naurahtaa ja näyttää kännykästä kuvia.Tukiainen toteaa, että edelleen on vil-
kaistava ensin tukkipuun latvaan ja karis-
teltava lumia ennen kuin puun uskaltaa kaataa. Isossa tukkikuusessa saattaa olla yli kolme tuhatta kiloa tykkylunta. Sitä kaatopäätä ei vielä ole, joka vääntäisi sel-

laisen puun vastakarvaan.Leimikon soistunut korpimetsä on nähnyt monia tykkytalvia. Ja myös vuosi-

kymmenien takaiset tykkytalvet vaikutta-
vat tänäkin päivänä.– Varmaan puolella hidastaa työtä, puissa on niin paljon vikoja. Eihän nämä 

uudet viat niin haittaa, mutta puu on pientä, on poikaoksia, monihaaraisia run-
koja ja välillä tyvessä lahoa.– Enhän minä eilenkään saanut tehtyä 
kuin jotain 140-150 mottia yhdessä vuo-rossa. Puoleen jää saanto, Tukiainen sanoo.Ammattitaitoa kysytäänTykkylumituhoalueiden puunkorjuusta tehdään metsänkäyttöilmoitus normaalis-

ti. Metsätuholaki velvoittaa myös puiden 
omistajaa viemään vaurioituneet havu-puut pois metsästä ja välivarastoista mää-
räaikoihin mennessä.Metsänomistajat eivät vielä helmi-kuun alussa olleet hirveästi soitelleet Nina de Gritzille tuhoalueiden puiden korjuusta, mutta hän arvioi, että tahti kiihtyy kunhan he pääsevät metsiinsä.– Nyt kevättalvella kannattaa kartoit-taa tilanne ja ruveta suunnittelemaan sai-

siko aikaan jonkinlaisen kokonaisleimik-
kopaketin. Valitettavasti ei pystykaupoilla 
ainakaan tule talvelle mahtumaan miten-
kään. Jää kesäkorjuuseen, de Gritz ker-too Juuan ja varmasti monen muunkin alueen puukauppatilanteesta.Jos puut on saatava ehdottomasti kor-

jattua talvella, niin silloin de Gritz kan-

↑LÖYTYI. – Siellä se taimi jossain on, Ville 
Kemppainen tuumasi reilussa metrisessä 
hangessa Kainuussa.
↗VAATII TAITOA. Tykkymetsässä harvesterin kuljettaja joutuu pistämään 

osaamisensa peliin. Kaatopää ei välttämättä 
ennätä leikata puuta poikki tarpeeksi 
nopeasti, jolloin tukkiosa halkeilee pilalle.
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