
Metsäkylien väkeä

Vappumarssi Moksissa työväenyhdistyksen perustamisvuonna 1914. –Tapio Leväsen kokoelmat.

Erkki Järvenpää koivunajossa talvella 1955 Moksinjärvellä, taustalla Järvenpään talo. – Raija Tuominen kokoelma.

Martti Sulasalmi työmaallaan maaliskuussa 1975 Korpilahden Saukkolassa. 
– Kuva Oiva Lahtinen.

Eero Karila ja ketunpoika

Sus-Jussi eli Jussi Kallio tehtaallaan Saukkolan Susikorvessa vuoden 1918 vaiheilla. 
– Aila Tilsalan kokoelmat,

Lapsia Vekkulasta. Siiri Tähtinen kevätkersteillä Leuhulan takana 20-luvulla. Kyllikki Ahlgren ja Eeva Am-
puja ovat saaneet uudet nuket.

Ponkkalan perhe ja Manu Vekkulasta.

Aino Vuorinen tukinajossa.

Metsätorpanmaa ry:n näyttely 2013.

Kuvat ja tarinat kerätty pääosin Korpilahden kylistä ja Jämsän 

Vekkulasta. Toimittanut Jaakko Luoma.Taitto ja kuvankäsittely 

Pekka Turunen. Kiitos kuvankerääjille: Matti Salminen ja Pekka 

Suomäki



Metsäteollisuus nousi 
torpparin ja hevosen varassa 

Suomi oli Euroopan koillinen, suljettu tukkivarasto, joka otettiin 1870-lu-
vulla rytinällä käyttöön. Sahateollisuuden vienti kolminkertaistui nopeasti 
ja sitten alkoi nousta puuhiomoita, sellu-, paperi- ja vaneritehtaita 
joka puolelle.
Keski-Suomenkin metsäkulmat asutettiin puunajon varassa: torpparit teki-
vät taloon neljä viikkoa vuodessa työtä, jotta saivat asua mökkiään ja 
raivata siihen peltoa, mutta raha otettiin hakkuu- ja ajotöistä.
Näin mentiin 100 vuotta: 1960-luvulle saakka teollisuus sai halvalla 
pätevän kausityövoiman maaseudun pikkutiloilta. Sitten kaikki muuttui 
äkisti ja maaseudun vetovoima korvattiin erikoiskoneilla.

“Hevosajolla 
ansaitsee 

paremmin kuin 
muulla”

Axel Waren:

”Torpparioloista Suomessa” (1899):

 ”Nykyaikana on tukkiliike niin levinnyt joka 

puolelle maata, että tilaisuutta siihen on kaik-

kialla, ja hyvät päiväpalkat houkuttelevat pi-

tempienkin matkojen päästä. Tukkitöissä saa 

mies ja hevonen tavallisesti 

4-6 markkaa päivältä, ja joskus 8 ja jopa aina 

12 markkaa. Hevosajo onkin nähtävästi juuri 

sen vuoksi niin suuri, että sillä ansaitsee pa-

remmin kuin muulla”. 

Näihin aikoihin sahatyöläiselle maksettiin 

1,5-2 markan päiväpalkka. 

Heikki Rinteellä ajaa vanerikoivua Sievi -tammalla 

Moksissa 1967. Vanerikoivun keräämisellä 

aloitettiin hevosajot jo syyskuussa. Koivu oli 

kesällä kaadettu lehtineen maahan kuivumaan, 

sitten se pätkittiin ja vedettiin sulassa maassa 

hevosella kasoille talven ajoa varten. Työ vaati 

vikkeliä kinttuja, ettei pölli tullut jaloille. Reijo 

Kettunen kasasi paljon koivua Korpilahdella. Tässä 

hän näyttää, miten juontosaksien ja ”kakkuloiden” 

avulla tukki kulkee. Hevonen on Malla.

Kuva Olavi Rinteelä.

Yhtyneiden halkosavotta                 Hartolan Putkijärvellä 1938. -Kuvat UPM.

Kustaa Lepomäki Korpilahden Sarvenperältä oli alunperin valtionmaan vuokramök-
kiläinen ja kova hakkuumies. Kädessä pokasaha, jota sanottiin nälkäviuluksi. 
- Hannele Mäntyjärven kokolmat.

Jämsänkosken paperitehdas 1900 -luvun alussa. Kuva UPM.

Kakkulat, joihin kiinnitettiin juontosakset koivua haettaessa.

Otto Pynnönen mittaa tukkia talvella 1938 Korpilahden Putkilahdessa. 
- Annikki Rantalaisen kokoelmat.



Jäädytetyt ja höylätyt ruukkiurat olivat 
talvisia ”puupuroja”, jotka virtasivat ve-
denjakajalta alaspäin kohti laanipaikkoja. 
Käytettiin hyväksi korkeuseron potentiaali-
energiaa ja kitkan minimoimista roudan ja 
lumen avulla. Varhainen kevät ja lumen lop-
puminen oli ruukinajajan ainainen pelko. 
Tiemies oli tärkeä ammattilainen. Hän kor-
jasi, jäädytti ja höyläsi rekiraiteen sekä vas-
tasi mäkien pahnoituksesta, jotta kuorma 
ei olisi tullut hevosen päälle. Pisimmillä 
reiteillä oli kilometritolpat ja mökin nais-
ten pitämiä kahvilaavuja. Saattoipa pontik-
karyyppykin järjestyä pakkasen purevuutta 
lievittämään!
Keski-Suomessa on ajettu ruukkia jopa 
yli 30 km:n matkalta. ”Porilainen” eli Ro-
senlew hamstrasi Multialla tukkikankaita 
1800-luvun lopussa vedenjakajan väärältä, 
Kymijoen puolelta. Puu oli ajettava kirkon-
kylän liepeille asti, jotta päästiin uittamaan 
Kokemäenjoen vesistöön. Tällä ”Petsamon-

Savossa mennään savottaan, mutta Keski-
Suomessa ajetaan ”ruukkia”. Termi tulee 
vanhasta ruotsinkielen ruukkia ja tuotantolai-
tosta tarkoittavasta bruk- sanasta. Oltiin rah-
dinajossa sahalle tai tehtaalle.
Ruukinraide oli huollettu rekiura, joka kulki 
vuosikymmenestä toiseen samassa paikassa 
notkoja, soita, puronvarsia seuraillen. Vä-
häistäkin nousua vältettiin, olihan hevosilla 
jopa tonnien painoiset kuormat vedettävänä.

”Tässä meni Uutelanmäestä 
tuleva ruukkiura”
Karilan Eero on Moksin Mäyrämäestä tietää 
entisajan ruukintiet ja niiden tarinat:
”Luukkosen Vihtor hoiti hevosensa hyvin, 
mutta kuormittikin kanssa.  Ne sano, että jos 
märät rukkaset laitto Vihtorin rekkeen, 
niin hevonen ei ennee jaksanu! 
Ja Pihlais-Jaska eli Jaakko Nieminen oli hyvä 
tiemies. Piti tien hyvässä kunnossa niin, että siellä oli 
aamulla alamäessä jarrupahnat valamiina sille, joka 
mäkkeen ensimmäisenä työnty.” 
Eeron oppien myötä lähdimme keväällä 2013 
ajamaan tukkia Muuratjärven Hornanpohjaan Tikkalan 
koulun lasten kanssa. Tästä se tukki virtasi ennenkin!

Puu kulki ruukinraiteella             

tiellä” nähtiin jopa 400 hevosen ajoja.
50-luvulta lähtien ajomatkat alkoivat lyhentyä 
teiden ja autokuljetuksen yleistyttyä. 

Tukkisakset. Puita autettiin kuormaan myös kangella suistepuita eli kaljuja pitkin.

”Tästä kuopasta Pihlais-Jaska otti hiekkaa ruukkitien mäkeen hidasteeksi.” 
      Alakuvassa tiemies Jaakko vaimoineen mökkinsä edustalla Moksissa.

Ruukkitietä jäädytetään. Kun ajettiin pitkää matkaa tonnien painoisella kuormalla, tien piti olla huippu-
kunnossa. Kaikki kuvat ovat Yhtyneiden Hartolan Putkijärven savotasta vuodelta 1938.

Kova pakkasaamu savotassa. Kukaan ei haluaisi ajaa ensimmäisenä, sillä kitka on silloin suurin. 

Korpikansan kertomus -hanke 2012-13 opetti lapsille käytännössä, miten metsäkylissä on eletty. 
Napsukka ja Eeva-Liisa Pitkänen antavat tukkikormassa kyydin.        



“Pilkku oli kuin ihmisen aatos”

Hevonen oli kaiken keskipiste

Kyllä lähtee, kun Napsukka ponnistaa!

“Paras hevonen mulla on ollu Pilkku. Se oli 
kuin ihimisen aatos! Jos mä jäin jäläkeen, se jäi 
oottamaan. Se piti miehestäkin huolta!” kertoo 
Eero Salonen Jämsän Vekkulasta.
”Hevosen piti käskystä pysähtyä ja mäkilöis-
sä pitää, ettei se lähteny viemään alaspäin. Sen 
täytyi tulla vähän töppöset harassa. Kyllä ne 

oppi siihen, hevonenhan oppii: muuten ne olis 
särkeny ihtensä ja kuskit siellä.”
Jussi Maukonen on legendaarinen keskisuoma-
lainen hevosmies, ostanut ja myynyt satoja he-
vosia:
”Hyvä mehtähevonen oli rauhallinen ja yhteis-
työkykyinen. Niitä oli pieniä ja suuria, mutta 

Petäjäveden Kukkarossa elelevä Napsukka on 
moninkertainen halonajon ja kynnön suomen-
mestari. Kun reenpankko on täynnä isoja tuk-
keja, Napsukka kyyristyy ja näyttää, että kyllä 
lähtee!  Napsukasta löytyy myös pakki: pikku-
kehotuksesta se ottaa vaikka 10 senttiä taakse-
päin, että reki on helpompi kuormata.
”Kaikki on metästä pois tullu, mitä on lähdet-
ty hakemaan”, sanoo Napsukan omistaja Eeva-
Liisa Pitkänen, joka lähti jo pikkutyttönä isän 
kanssa metsäajoihin: ”Ajettiin kaikkea: tukkia, 
halakoa, rankaa. Mieluummin mä siellä olin 
kuin äitin kanssa keittiössä!”
Suomenhevosta pidetään maailman monipuo-

lisimpana työhevosrotuna: se on erinomainen 
ponnistaja ja vetäjä, rauhallinen ja kärsivällinen 
ja se oppii hyvin. Se myös haluaa tehdä yhteis-
työtä.
Suomenhevonen on pohjoismaiden ainut puh-
taana säilynyt kansallinen hevosrotu. Tästä 
voimme kiittää 1800-luvun lopun kansallista 
heräämistä. Mutta miten käy hevosemme, kun 
niitä on enää n. 20 000 (50-luvulla yli 400 000) 
ja nyt suositaan ravi- ja ratsuhevosia?

Napsukalla on helppo ajaa tukit taimistoa vikuuttamatta. Työpäivän päälle otetaan lumikylpy. 
Kuvat: J.Luoma ja M.Salminen.

Eero Salonen lähti 15-vuotiaana hevosajoihin, kuten muutkin Vekkulan pojat. 
Metsäajoista otettiin suuri osa vuoden tuloista. Nyt hän hakee vielä Vinkin kanssa 
Tevätvuoresta tuulenkaatoja ja polttorankaa. 
Kuvat Timo Salonen.

toki isot hevoset oli valttia, niitä haettiin. Ikä-
kään ei niin haitannut, jos se vaan toimi hyvin. 
Oli tärkeää, että se veti hyvin, että se rehellises-
ti yritti vetää”.
”Ja jalat oli tärkeät, niitä katsottiin. Että ne oli 
lujat ja hyväasentoiset. Parhaita oli sellaiset 
lujajalkaiset, karvajalkaiset hevoset. Silloin ne 
jalat ei helposti auennu kovaan hangen reunaan 
tai risukossa”.
Maukosen mukaan hyvä luonne näkyy hevosen 
silmistä: avoin ja rauhallinen katse kertoo pal-
jon hevosesta. 



Keskisuomalainen tukinajo oli arjen draamaa hurjimmillaan: ajettiin isoa puuta jyrkistä 
vuorista. Savotat houkuttivat hankintaan Pohjanmaan ajomiehiä, joilla oli totuttelemis-
ta olosuhteisiin. Pohjalaistenkin varusteisiin ilmaantui pian mäkivyö, joka auttaa he-
vosta kuorman pidättelyssä.
Mäkiin laitettiin hidasteeksi olkia,    pahnoja ja hiekkaa ja reen jalaksiin ketjuja, mutta 
silti vauhti tahtoi lopussa kiihtyä…
”Kun neljäkin mottia saattoi olla pinotavarata päällä ja hevonen juoksi alta pois, niin 
kyllä se välliin hirvitti! Mutta sitä ol niin rohkee silloin, vaikka monesti olen jäläkeen 
päin aatellu, että jos se hevonen olis kaatunu ja se kuorma olis työntyny sen päälle!” 
(Unto Tikkanen, Petäjäveden Metsäkulma)

Uuno Lackström toi 20.3.1948 Saarijärvellä tämän tukkikuorman, joka lienee 
pohjoismaiden ennätys. Siinä on 32 pölliä ja sen painoksi arvioitiin yhdeksän tonnia.
Aiempi ennätys oli Karjalan Suojärveltä. Lackström lähti sitä 
rikkomaan Sarana-orillaan, mutta ensimmäinen yritys epäonnistui, 
kun kuorma kaatui alamäessä ja reki rikkoutui. Se korjattiin yöllä 
ja seuraavana päivänä Lackström toi kuorman Tiilikan sydänmaalta 
5 km:n päähän Pöykynlahden laaniin. Valokuvaamo Toivanen kutsuttiin ikuistamaan 
ennätys. Kolme tukkia piti jättää kuormasta, koska köysi loppui kesken.Tällaiset 
kuormat autettiin aina kangella liikkeelle ja ne vaativat erittäin hyvän rekiraiteen. 
Alakuva: 
Leo Hakanen, 26, Uuraisilta toi puolestaan tämän ennätyksellisen halkokuorman 24-vuo-
tiaalla Lempi-tammalla 30.4.1938 Saarilammen maalta Majasillan laanille. Matkaa kertyi 
yli 5 km ja kuorman pituus oli 5,5 metriä, korkeus 1,85 m ja kuutioita 10. Oikella avusta-
ja Vilho Kupari. Kuvan takana on tarkat tiedot, sillä ”tämän kirjoitin siksi, että tulevat
  sukupolvet tietävät, miten ennen ajettiin puuta metsästä.”

Sivula oli tyypillinen entinen torppa ja pientila Kor-

pilahden Hirvimäestä: muutama hehtaari peltoa, pari 

lehmää ja raha otettiin talven ruukinajosta. 

Vaikka Sivulan Antti ei ollut suuri mies, oli hänellä 

yleensä eniten tukkia laanissa keväällä, sillä hänellä 

oli ”tukinajajan silmä”. Työmaat hän aloitti rauhas-

sa ja ajatuksella. Antti myös otti hoitaakseen pahim-

matkin vuorensyrjät.

”Oli koko perheen yhteinen huolenaihe, että Virkku 

oli varmasti iskussa, kun ajot lumien myötä alkoivat. 

Jo syksyllä alkoi sen varovainen ”pohjaaminen”: se 

sai lehmien edestä parhaan ruoan ja sitä käytiin tal-

lissa kahtomassa aamuin illoin.” (Raimo Järvinen, 

Antin poika)

Ennätyskuormat Saarijärveltä ja Uuraisilta

”Sitä ol niin rohkee silloin!”

Legendaarinen työpari: 
Sivulan Antti ja Virkku

Tukinajajan perhe uuden tuvan edustalla 1950.

”Mä oon aina tykänny ronskista työnteosta!” Näin sanoo Tapio Virtanen Korpilahden Hyrkkölästä ja 
näyttää Vinkale-tytön kanssa, miten tukkia tuodaan vuoresta alas ns. häntäperällä eli ilman takarekeä. 
Silloin tukit hidastavat vauhdin.
Kuvat Matti Salminen



Kaija Hienola on yläkuvassa pikkutyttönä isän ja äidin 
kanssa ajamassa kivireellä kiviä Kopon pelloilta Jämsän 
Vekkulassa. Nyt samat pellot kasvavat hänen talonsa 
ympärillä koivua.”Kun isä oli kylvänyt, me lapset lakaistiin 
luudalla kivien päälle jääneet jyvät maahan.”

Kivi koetteli, syntyi arjen aforismeja: ”Kierrä, älä kirroo.”  
”Ei kivi kasvamasta kiellä.”  ”Mitä tekee pehmeän paikan 
mies silloin, kun kovan paikan mies ajjaa kiviä?” 
Eero Karila muistelee, kun isän kanssa 50-luvulla 
räjäyteltiin kiviä: ”Iltasella et saanu kättäs pois lekan 
varresta muuta ku vetämällä, kun olit päivän hakannu 
vanhan miehen kanssa kivveen reikiä.” 

Pelto syntyi kiviseen metsään

Peltoa tehdessä
syntyi lampia

Hakalan Kalle Jämsän Vekkulasta oli ahkera pellontekijä. 

Hän ajoi 30-luvulla n. 500 kuormaa talvessa mutaa 

pelloilleen talonsa yläpuolella olevasta haudasta.

Lopulta paikalle syntyi kaunis lampi, jonka reunoja Kalle 

vielä vahvisti. Hän teki lammen rantaan saunan ja käytti 

sen vesivoimaa hyväkseen pärehöylässä ja puimakoneessa.

Pelto oli tehtävä siihen, mistä 
olit mökin (torpan) paikan 
saanut: yleensä kiviseen 
metsään. Se tiesi kantojen ja 
kivien raivaamista ja vuosien 
työtä ennen kuin humusta 
oli riittävästi. Jos ei oltu tukinajossa, ajettiin talvisin 
suohaudasta peltoon mutaa. Navetan lanta- ja virtsa 

imeytettiin tarkoin kuivikepehkuun ja sekaan 
hakattiin hakoja ja lehdeksiä. Lehmän ja 

navetan tehtävä oli tuottaa maidon lisäksi 
humus ja lannoite peltoon.

Ikuiset kivet

Aaro Lehtonen Halla-ahon mailla Korpilahden päiväkunnassa. 
- Taimi Lehtosen kokoelmat.

Huugo Saarinen hakkaa kuusen hakoja talliin ja navettaan Korpilahden Horkassa. 
Navetan kautta kiersi peltoon kaikki mahdollinen orgaaninen aine. Alapuolella oleva 
hakorauta oli tärkeä työväline. Terän kippuraisella koukulla vetäistiin hako tukille. 
-Hilja Järvisen kokoelma.

”Kyllä se on erittäin pyhää maata.” 

Moksin Ristisuolle syntyi kaunis lampi, kun kymmenkunta pikkutilaa nosti sieltä navetoihinsa vuosikymmenet 
kuiviketurpeen. Turve nostettiin haasioille kuivamaan, kannettiin latoon ja ajettiin talvella navetalle. Lapset pel-
käsivät joutumista töihin kuumalle pehkusuolle paarmojen syötäviksi. Oppaana Jorma Myllymäki.

Jalmar Ahlgren suomudan ajossa 40-luvun alkupuolella Jämsän Vekkulassa.

Aaro Ikonen muokkaa paloarralla kaskiaukkoa Moksissa.

Jalo Pitkänen, Hirvimäki

Oskari Laitinen raivaa peltoa Vekkulassa sotien jälkeen. –Laitisen kokoelmat.

Pellontekijät urakkansa alussa Haukkalammen tilalla Korpilahden Ylä-Muuratjärvellä 30-luvulla. Polttamisen jälkeen metsämaassa otettiin pari ruissatoa, jonka jälkeen kannot irtosivat helpommin
Vasemmalta: Veikko Kolunkulma, Alarik Heinämäki, tuntematon,Vilho Heinämäki, Kalle Pihlajamäki, Toivo Kiivanen ja Viljo Kolunkulma. Kuva: PaunoTommila.



Isännällä hevonen ja emännällä lehmä – ja 
ikuinen huoli maitoluokan säilymisestä. 
Monella pikkutilalla maito tosin separoitiin ja 
tehtiin kotona tinkivoiksi 60-luvulle saakka, 
jolloin maidon meijeriin laittaminen lopullisesti 
yleistyi.
Metsäkylien karjanhoito oli pitkään 
luontaistaloutta: suomenkarja kulki kesät 
metsissä, etsi suuhunpantavaa ja palasi illaksi 
kotiin. Talven rehuvarastoja täydennettiin 
niittämällä luonnonniittyjä ja rantojen 
kortteikkoja. Lehmät olivat pitkään ummessa 
kevättalvella.
Kun metsätyöt vähenivät, satsattiin maidon 
tuotantoon ja tehtiin uudet navetat – 
seurauksena voivuori!
Pikkutilan emäntä oli se maaseudun varsinainen 
maamoottori, joka käynnistyi aamuviideltä 
ja pysähtyi iltakymmeneltä, kun lehmät oli 
lypsetty, lapset hoidettu, leivät leivottu ja pyykit 
pyykätty.

Kaiken takana emäntä

Rauni Rantanen Korpilahden Päiväkunnasta. -Heljä Liias -kokoelma.

Marjatta Laitinen tekee leipää Järvenpään talossa Vekkulassa.

Veikko ja Raili Lehtinen Vekkulassa 1960-luvulla.

Aino Jokinen lapsineen lypsyllä Hirvimäessä. -Paavo Lahtisen perikunnan kokoelma.

Toini ja Helmi Mäkinen vievät maitoa kaivoon jäähtymään 1955.
 -Usko Mäkisen kokoelma.

Aino Vuorinen.

Marjatta Laitinen Kotijärven rannassa pyykkipadalla seuranaan Seppo ja Marja-Liisa.

Pienviljelijäyhdistyksen voileipäkurssit Vekkulassa 1961. 

Aino Vuorinen oli räväkkä nainen Korpilahden Hirvimäen Vuorimäen talosta: ajoi 
tukit, emännöi läheisellä metsähallituksen kämpällä, hoiti perheen ja karjan ja opetteli 
ajamaan traktoria, kun sellainen taloon hankittiin. Ensimmäiseen piikomispaikkaan 
hän lähti kotoaan 11-vuotiana 1943: perillä odotti 9 lehmän lypsäminen! ”Meidät ope-
tettiin tekemään työtä.”



simpaan maatalousvaltioon kehittynyttä yh-
distelmäelinkeinoa eli maa - ja metsätaloutta. 
Seurasi massamuutto metsäseuduilta Ruotsiin 
työn perässä. 
”Kun hevoset hävis, tuli maataloustraktorit 
vähäksi aikaa muotiin ja niillähän ajettiin pal-
jon, mutta sitten virmat toi nämä metsäkoneet. 
Kyllä sitä päiviteltiin, että miten voi mennä 
näin huonoksi, että työhommat loppuu ja maa-
seutu autioituu. Mutta se vaan luisu itestään: 
kaikki vaan päivitteli eikä ottanu kantaa!” 
(Unto Tikkanen, ajuri Petäjäveden Metsäkul-
malta)

“Irti luonnon jalkapuusta” 

”Eniten harmittoo se työn jälki!”
”Eniten harmittoo se työn jäläki, kun nuoret 
metät rynnötään isoilla koneilla. Siellähän on 
ikuinen riesa niistä syvistä ajourista, maat ja 
veet saastuu!” sanoo Voitto Nieminen Vekku-
lasta. Hän lähti 14-vuotiaana hevosella
puunajoon isän kanssa, kuten muutkin pojat. 
Tänä päivänä hän korjaa nätisti kasvavasta 
metsästä puun maataloustraktorillaan, jossa 
on metsäkärry ja hydraulinen kourakuormain.
Maataloustraktori olisi täysin riittävä ajokone 
Suomen helpoissa maastoissa. Se maksaa vain 

murto-osan kalliisiin erikoiskoneisiin verrattu-
na. ”Kun me kun on metässä synnytty ja opittu 
tekemään se työ, niin ei se meistä vastenmielis-
tä ole. Me nautitaan hyvästä työn jälestä.”
Tärkeintä olisi se, että maaseudulla olisi paikal-
linen, maastot tunteva korjuuväki, joka 
voisi tehdä työt rauhallisemmalla tahdilla. 
Siihen luotettaisiin ja sitä käytettäisiin.
”Johan tämmöinen pienempi mökki eläisi 
niillä rahoilla, mitä menee isojen koneiden 
siirtelyyn!” 

1960-luvulla metsäteollisuus ja teknokratiaan 
uskovat metsäntutkijat halusivat kerralla ”irti 
luonnon jalkapuusta” ja pikkutilallisista: metsä 
syntyköön taimitarhassa ja korjattakoon isoilla 
erikoiskoneilla suurissa avohakkuissa.

”Tarvitaan teknillisesti pitemmälle kehittynei-
tä ratkaisuja, joista esimerkkejä on löydettä-
vissä Amerikasta ja Neuvostoliitosta.”  (Met-
sätaloudellinen Aikakauslehti 2/63)

Tehometsätalous oli ongelmaista: tarhataimet 
kasvoivat huonoa metsää ja koneet olivat niin 
kalliita, että yrittäjät ajautuivat konkursseihin. 
Keski-Suomessa 4/5 metsänomistajasta arvos-
teli tehotaloutta 80-luvulla. 
(Metlan tiedonantoja 172/1985)

Vähemmälle huomiolle jäi tärkein: tehometsä-
talous heikensi ratkaisevasti maailman pohjoi-

Istutustaimet olivat pettymys: kasvuhäiriöitä, sienitauteja ja kieroutta. 
Kokonaisia metsiköitä kuoli versosurmaan.

Käytännön Maamies -lehti uskoi 1960 -luvun alussa, että 
pientilallisten puunajot jatkuvat hevosen jälkeen maatalo-
ustraktorilla.

Metsäkone on hakenut harvennuspuuta. Urat katkovat puiden 
juuria ja lähipuita on vikuutettu.

Voitto Nieminen metsänajossa 1950 ja 2000-luvulla. Isä-Heikin ja Lahja 
-tamman kanssa metsään menossa Vekkulassa.



”Muutos on ollut hurja”

”Miksi maaperälle saa 
Suomessa tehdä mitä vaan?” 

kysyy vesien tilasta huolestunut 
entinen koneurakoitsija Varma 

Hämäläinen Kivijärveltä.

Paavo Vehkala Korpilahden Sarvenperältä 
on elänyt pientilallisen elämän: nuorukaise-
na metsäajoon hevosen kanssa, välillä met-
sähallituksen hakkuumiehenä, navetassa on 
pidetty Tuula-vaimon kanssa maito- ja liha-
karjaa, kotimäelle kasvatettu mansikkaa ym. 
ja vapaa-aikana kuljettu metsästämässä. Talon 
ympäristö on kaunis ja hoidettu ja sen histo-
ria valtionmaan torpan ajoilta lähtien tarkoin 
selvillä. 2001 he luopuivat karjasta viimeisenä 
kylässään ja 2007 Paavo teki pystykaupat ja 
päästi firman metsäänsä, jota hän oli itse vuo-

”Pehmeämpiä 
 arvoja 
 pitäs 
 kehittää 
 puunkorjuuseen”

sikymmenet hoitanut ja vähitellen hakannut 
hankintahakkuilla. 
” Tuntui vaikealta luopua niistä puista, kun oli 
koko ikänsä niitä kasvatellut. Tapaninpäivänä 
tuli ensimmäinen kone. Kyllähän se unettomia 
öitä teetti ja jälki oli hurjaa. Kun oli märkää, 
niin koneet ui syvällä. Kyllä pitäis pehmeäm-
piä arvoja kehittää puunkorjuuseen!”
”Maaseudun muutos on ollut hurja!”

Lähes kaikki puu ostetaan Suomessa nykyisin 
pystykaupoilla, jossa firman koneisto korjaa puun 
nopeasti ja jos mahdollista, avohakkuulla. Ennen 
kuin firmat työntyivät metsiin, valtamenetelmänä 
oli isäntien hankintahakkuu, jossa he tekivät itse tai 
teettivät naapurilla työn. Ruotsissa hankintahakkuut 
jatkuvat, koska teollisuutta ei ole päästetty yksityis-
metsiin määräämään.
Kun kolme metsäfirmaa hallitsee täysin suomalai-
sia puuvirtoja, on niiden helppo pitää isännät pois 
metsistä: hankintapuuta hyljeksitään ja avohakkuun 
puusta maksetaan eniten: 2010 maksettiin Kes-
ki-Suomessa mänty- ja kuusitukista yli 5,5 euroa 
enemmän kuutiolta pystyyn kuin valmiista tienvar-
teen toimitetusta puusta! Hinnoittelun tarkoitus on 
pitää työt teollisuuden urakoitsijoilla.
Suuret ja kalliit koneet vievät avohakkuuseen, joka 
tuo toki puunmyyjälle ison tukun rahaa, mutta 
nollaa sitten metsätulot vuosikymmeniksi ja tietää 
hyvin kallista metsän uudistamista.

Hankintapuita luovutetaan. Firman miehet mittaavat Paavo Vehkalan hakkaamia puita. 
Metsätyön tulot olivat oleellinen osa pientilan taloutta.

Metsähallituksen hakkuulla Kellovuoressa 1970 -luvun alussa. Viereisessä kuvassa en-
simmäinen moottorisaha 1950 -luvun lopulla.



Vastavalkeiden kylät

Moksi kulotti:
”Moksin metsäprofeetta” Aaro Ikonen  (1918-2007) 
ei uskonut kierona kasvavaan tehomäntyyn, vaan 
kaivoi yli 200 sellaista ylös 26 aukolta osoittaak-
seen, että yhdelläkään männyllä ei ollut paalujuurta. 
Juuret olivat katkenneet tarhalla koulittaessa. 
Aaro kulki juurakkokasa kainalossaan kokouksissa 
metsäherroja pelottelemassa.  
Moksin palattiin vanhaan hyvään konstiin kulotuk-
seen ja itse kerätyn siemenen käyttöön. Kylässä
 kulotettiin 50 aukkoa vuosina 1983-93, yhteensä 
noin 100 hehtaaria. Hyvälaatuisen metsän 
lisäksi saatiin säästöä, sillä uudistaminen maksoi 
vain kymmenesosan ns. tehoketjuun verrattuna.
Vähitellen myös metsäyhtiöt ryhtyivät tutkimaan 
istutusmänniköitä ja huomasivat juuriongelman ja 
luopuivat avojuuritaimien käytöstä. ”Elä istuta: 
polta ja kylvä oma siemen. Tulee koivu ja sen alle 
havupuu, saat kaksi mehtää samalla kerralla. 
Tulevat sukupolvet tuo kukkia haudalles”, tapasi 
Aaro neuvoa.

Huopana hakkasi 
ja kuljetti itse:

”Olihan se selkeä vastaveto yhtiöitä vastaan: haluttiin siihen sanelupolitiikkaan pikkuisen 
muutosta. Että kaikki ei oo kaupan eikä mee niin kuin tuolta kauempaa sanellaan. Että haluttais 
jostain asioista päättää itekin”, sanoo maanviljelijä Väinö Rekonen.
Kun muualla metsäfirmat työnsivät 60-luvulla isännät pois metsistä, Viitasaaren Huopana 
puolustautui yhteismyynnillä: kylä keräsi joka vuosi myytäväksi yhteisen ison puuerän, joka 
kylän porukalla hakattiin ja ajettiin tienvarteen tai suoraan paikalliselle sahalle. 
Yhteismyyntien ansiosta metsätyötulot jäivät kylään ja se pysyi asutumpana kuin muut kylät. 
Väinö Rekosen mukaan karjatalouden ja talvisen metsätyön yhdistelmä olisi edelleen järkevä 
elinkeino, jossa investoinnit pysyvät kohtuullisina. Valitettavasti viljelijöiden oma etujärjestö ei 
sitä halua nähdä:
”Kyllä mä olen sydän syrjällään MTK:n suuntaan, että hyö päästää tään käsistään pois. Onko 
tälle annettu hiljainen hyväksyntä, että näin teollisuus haluaa ottaa puun metästä ja näin 
toimitaan. Ja kuitenkin meillä on nykyään taloissa useitakin traktoreita, joten kyllä niistä yksi 
voisi olla valjastettuna mehtätyöhön.”

”Jos olisin hakannu aukkoja kuten muutkin, 
tästä mökistä olisi tullut jo lähtö!”
Maanviljelijä Arvo Kettunen Petäjävedeltä ei tee enää metsäänsä aukkoa kuin poikkeus-
tapauksessa, sillä hän laskee saaneensa kaksinkertaiset tulot metsistään hakkaamalla niitä 
luonnonmukaisesti yläharvennuksella. Aukko nollaisi tulot vuosikymmeniksi.
Uusi metsä kasvatetaan luontaisesta alikasvoksesta, joka on saattanut pitkäänkin odottaa 
omaa kasvuvuoroaan. Tehometsässä alikasvospuut tuhotaan harvennuksessa. Virallisen 
opin mukaan ne eivät enää kunnolla toivu kasvamaan, mutta kettusten kokemukset kertovat 
aivan muuta: jopa 100-vuotias ”kitupuu” roihahtaa vahvaan kasvuun, kun se saa oman vuo-
ronsa eli valoa ja tilaa.
Kaikki alkoi siitä kun 1946 Karjalan evakkoperhe sai Petäjävedeltä asutustilan, jonka met-
sät oli tyhjätty aavistushakkuilla. Metsäviranomaisten mukaan loppu metsä oli kelvotonta 
raiskiota, joka olisi pitänyt raivata pois ja lähteä nollasta liikkeelle taimia istuttamalla. 
Karjalan tulijat panivat kampoihin –  varsinkin kun he huomasivat, miten hyvin ns. 
jätemetsä elpyi.
Nykyisin Arvo Kettunen kasvattaa lähes pelkästään tukkia, josta saa 2,5 -kertaisen hinnan 
kuituun verrattuna. Hänellä on tarkat seurannat puiden kasvusta ja puunmyynneistä. 
Katso tarkemmin Arvometsä-blogi.

Akseli Minkkinen oli viimeisiä hevosmiehiä Huopanassa 1970-luvulla. 
Kuvat Kari Pirttinen.

Tästäkin tulee vuorollaan tukkipuu. Tehometsässä alaharvennus veisi tämän terveen puun mennessään.

Kettuset tulivat Petäjävedelle 1946, jolloin tämä puu oli jo lähes 100-vuotias, mutta ohut varjossa kasva-
nut riuku. Se säästettiin vastoin määräyksiä, sai valoa ja tilaa ja kasvu on ollut sen jälkeen hurjaa. 

Markku Karila ja kulotuskoivikko. Alta tulossa jo kuusikko. 

Moksin tehomännyillä ei ollut paalujuurta, joten ne eivät pysyneet pystyssä. Oikealla 
luonnontaimi, jolla on terve juuri.

Koivunsiementä kerättiin ja kuivattiin  monella tavalla. 
Tikkailla Aaro Ikonen.


