
8 Metsä     pohjanmaa

Metsäkeskusalueen suurimmalle yhteismetsälle valmistui tänä syksynä uusi metsäsuunnitelma. Suun-

nitelma on Hirsimetsän kolmas ”virallinen” metsäsuunnitelma. Puusto, kasvu ja hakkuusuunnite ovat 

näiden kolmen metsäsuunnitelman teon aikana kaksinkertaistuneet. Aktiivinen, 50-luvulta jatkunut met-

sien hoito on tuottanut komeaa tulosta. Vuosisadan alkupuolen määrämittahakkuiden ja sota-ajan pakko-

hakkuiden seurauksena heikkoon kuntoon mennyt laaja metsäalue on nyt tuottavassa kunnossa.

Kälviän hirsimetsän yhteismetsälle

valmistui tuore metsäsuunnitelma

Teksti: Jarmo Sinko, suunnittelupäällikkö

Kälviän Hirsimetsän alue sijait-

see kunnan kaakkoisnurkan 

asumattomalla metsä- ja suo-

alueella. Alueen kokonais-

pinta-ala on yli 12 000 ha, 

josta 6 300 ha metsämaata ja 

1 900 ha kitu- tai joutomaita. 

Lisäksi alueella on yksityinen 

soidensuojelualue, yli 2 900 

ha ja noin 150 ha:n vanhojen 

metsien suojelualue. Osa 

Hirsimetsän alueesta jäi aika-

naan Venetjoen tekojärven 

alle. Hirsimetsän yhteismetsä 

on perustettu vasta vuonna 

2003, sitä ennen se on ollut 

isojaosta lähtien Kälviän tilojen 

yhteistä aluetta.

   Hirsimetsän metsäsuunnitel-

man maastotyöt tehtiin vuosina 

2005-2007 metsäkeskuksen 

metsäsuunnittelijoiden Voitto 

Hiltulan ja Timo Peltokankaan 

sekä Keskipohjan metsänhoi-

toyhdistyksen toimihenkilöiden 

voimin.

Hirsimetsän synty

Alue jäi 1700- luvun lopun iso-

jaossa Kälviän tervaruotujen 

yhteisalueeksi. Koska isojako 

Kälviällä 1770- luvulla alkoi 

metsistä, niin ne ehdittiin jakaa 

yksityisten manttaalinomis-

tajien kesken ennen Kustaa 

Kolmannen määräystä, että 

ns. ”ylijäämämaa” menee 

kruunulle. Lähipitäjien isot 

valtionmaat ovatkin perua 

myöhemmin tehdystä metsien 

isojaosta.

Hiljaiseloa 1800- 
luvulla

Hirsimetsä oli kaukana asu-

tuksesta, joten metsän hyö-

dyntäminen oli vähäistä 1800- 

luvulla. Alueelta oli lupa ottaa 

puuta vain tilojen rakennus-

puuksi, jonkin verran otettiin 

myös tervanpolttoon ja polt-

topuuksi. Puusto säilyi aika 

koskemattomana ja lisääntyi-

kin mutta myös lahosi. Isojaon 

järjestely 1800- luvun lopussa 

rauhoitti hakkuut kokonaan 20 

vuodeksi.

1920- luvulla 
ensimmäiset
määrämittahakkuut

Hirsimetsän metsäyhdistys sai 

säännöt vuonna 1900, jolloin 

puunmyynti tuli mahdolliseksi. 

Säännöt tulivat kuitenkin voi-

maan vasta 1915 isojaon 

järjestelyjen valmistuessa. 

Ensimmäinen myynti tehtiin 

keväällä 1917. Puuta oli lei-

mattu 347 961 tukkirunkoa 

ja hakkuuaika määrämitta-

hakkuulla oli 7 vuotta. Puuta 

lienee kertynyt ainakin 300 

000 m3. Hakkuut toivat työtä 

sadoille miehille ja hevosille. 

30- luvun suuret 
savotat

Melkein heti ensimmäisen 

savotan päätyttyä ryhdyttiin 

suunnittelemaan uutta kaup-

paa. Kauppa tehtiin vuonna 

1929. Ostajalla oli oikeus 

hakkauttaa ja poisviedä, nou-

dattaen kulloinkin metsälakia, 

asetuksia ja muita määräyksiä 

Kälviän Metsäyhdistyksen 

12 241 hehtaarin alueelta 

sekä havu- että lehtipuut sen 

mukaan kuin lait ja asetukset 

sallivat. Pula-ajan vuoksi osta-

jan rahapula johti kuitenkin 

kaupan raukeamiseen vuonna 

1932. Seuraava kauppa tehtiin 

englantilaisen Finnish Timber 

Supplies Ltd kanssa vuonna 

1935. Kansainvälisyyttä lisäsi 

se, että hinta määriteltiin pun-

tina. Hakkuuaikaa havupuulla 

ol i  kauppakir jan mukaan 

23.11.1940 ja lehtipuulla 

23.11.1943 saakka. Hakkuut 

tehtiin hyväksyttyjen hakkuu-

suunnitelmien mukaan, sillä 

metsät oli rauhoitettu ensim-

mäisen määrämittahakkuun 

jälkeen vuonna 1929. Taas oli 

töitä tarjolla 200 hevoselle ja 

300 miehelle. 

Metsänhoito alkaa 

Suurien määrämittahakkui-

den ja sota-ajan puun käytön 

jälkeen metsät olivat huo-

nossa kunnossa. Ensimmäi-

siä metsänkylvöjä tehtiin jo 

30- luvulla, mutta varsinaisesti 

metsänhoito sai vahviste-

tun aseman vasta sääntöjen 

uudistuksessa vuonna 1949. 

Ojituksia tehtiin 50- luvulta 

lähtien ja 60- luku oli jo suurten 

risusavotoiden ja metsäteiden 

rakentamisen aikaa. 

Kotkannevan
soidensuojelualue

Luonnonsuojelu nousi esille 

70- luvulla. Hirsimetsän alu-

eella sijaitsee useita laajoja, 

suojelun kannalta arvokkaita 

avosuoalueita. Toimenpi-

dekieltojen ja neuvottelujen 

jälkeen Hirsimetsä perusti 

Kotkannevan alueelle vapaa-

ehtoisen suojelualueen, jonka 

kokonaispinta-ala on 2 970 ha, 

myöhemmin yhteismetsään 

on perustettu myös yksityinen 

vanhojen metsien suojelualue. 

Hirsimetsä lieneekin siten 

hoitanut oman osuutensa yksi-

tyismetsien suojelussa.

Metsäsuunnitelmat
kertovat puuvarojen 
kasvusta

Ensimmäinen virallinen met-

säsuunnitelma tehtiin vuonna 

1982. Silloin saatiin ensim-

mäistä kertaa tarkkaa doku-

mentoitua tietoa yhteismet-

sän puustosta, kasvusta ja 

hakkuumahdollisuuksista. 

Suunnitelma uusittiin vuonna 

1994 ja tänä syksynä val-

mistui Hirsimetsän kolmas 

metsäsuunnitelma. 25 vuoden 

kuluessa yhteismetsän puu-

varasto, vuotuinen kasvu ja 

hakkuumahdollisuudet ovat 

kasvaneet voimakkaasti, luvut 

oheisessa taulukossa. Puus-

ton määrä kasvaa jatkossakin 

aikaisempia suuremmasta 

hakkuusuunnitteesta huoli-

matta.

Tulevaisuuden 
haasteita

Hirsimetsän tulevia hakkuita 

ja metsänhoitotöitä voidaan 

nyt suunnitella tuoreen met-

säsuunnitelman avulla. Tie-

tojen ajan tasalla pitäminen 

helpottaisi laajan metsäalueen 

hallintaa. Metsäkeskus tulee-

kin tarjoamaan yhteismetsälle 

metsäsuunnitelman ajanta-

saistuspalvelua. Tulevaisuu-

den uhkana on metsätyövoi-

man saatavuus. Hirsimetsän 

yhteismetsä pystyisikin tarjo-

amaan ympärivuotisen työpai-

kan 1-2 vakituiselle metsurille, 

jos sellaisia vain lähialueelta 

löytyy. 

Hirsimetsän puustotietoja kolmen metsäsuunnitelman ajalta 

1982-2007.

Hirsimetsän puuvarojen kasvu vetää Kälviän miesten suut 

hymyyn. Metsäsuunnitelman hakkuuehdotuksiin ja karttoihin 

tutustumassa vasemmalta hoitokunnan puheenjohtaja Sakari 

Jylhä, sihteeri Asko Puikko, metsäsuunnittelija Voitto Hiltula, 

asiantuntija Ilpo Ingalsuo, hoitokunnan jäsenet Oiva Isolankila, 

Hannu Ingalsuo ja Reino Karhulahti sekä alueneuvoja Markku 

Vaitiniemi.
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