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puu, johon Janne asentaa väkipyörän. 
Sen kautta köysi tuodaan kauemmaksi 
takamaastoon sijoitettuun taljaan. 

”Voima on tämän avulla suunnat-
tavissa ja hallittavissa, ja näin olemme 
myös itse kaukana kaatuvasta puusta.”

Janne tekee kaatosahauksen ty-
veen, ja Daniel alkaa vinssata taljaa. 
Latvuksesta konkeloon jääneen haa-
van oksat rasahtelevat rajusti, ja lopul-
ta runko antautuu ja romahtaa sutjak-
kaasti maahan pystyssä olevien pui-
den väliin.

Hallittu kaato

Myrskypuiden kaatoa hoidetaan ti-
loilla usein traktoreilla vetämällä ja 
työntämällä. Olipa väline mikä tahan-
sa, Janne korostaa hallittua kaatoa. 

”Pelkkä traktorilla kiskominen ei 
välttämättä aina riitä tai ole turvallisin 
vaihtoehto. Riskit on syytä kartoittaa 
hyvin etukäteen ja puunkaato on suo-
ritettava hallitusti.”

Tuhoalueilla tapaturmariskit ovat 
suuria. Jos on vähänkin epävarma, 
paikalle kannattaa kutsua ammattilai-
nen. Jokainen tuhoalue on erilainen ja 
vaatii omat konstinsa.

”On tiedettävä, mihin kohtaan puu 

Ladon vieressä samanpituinen 
haapahujoppi nojaa naapuripuuhun. 
Konkelo poistetaan ensin, ettei se ro-
mahda katolle tai aiheuta vaara muita 
puita poistettaessa.

”Puu on konkelossa rakennukseen 
päin ja oksistaan kiinni etualalla ole-
vissa puissa, joten tämä on otettava 
varovasti. Metsässä olisin tehnyt täs-
sä tilanteessa normaalin sahauksen ja 
irrottanut puun napapyöräytyksellä.” 

Janne ja apurina työskentelevä, 
Evolla metsuriksi opiskeleva Daniel 
Nummela ryhtyvät toimeen. Ank-
kuripisteeksi otetaan viereinen, terve 

A
lkusyksystä riehunut 
Kiira-myrsky sai Orimat-
tilan Kuivannolla aikaan 
melkoista tuhoa.

”Syöksyvirtaus pyyhkäisi tämän 
metsäsaarekkeen läpi ja teki pahaa jäl-
keä. Myrskyn seurauksena myös met-
sää on lähialueella palanut hehtaarin 
verran”, Lahden metsuri- ja sahaus-
palvelun yrittäjä Janne Storlöpare 
kuvailee.

Työkohteena olevalla, pahoin kär-
sineellä metsäsaarekkeella on myös 
kaksi talousrakennusta. Pääpuulajin, 
haavan paksut rungot lojuvat maassa 
sikin sokin kuin jättiläistulitikut. Jan-
ne tarkastelee runkoja ja löytää saman 
tien syyn tuhoon.

”Haaparyhmässä näyttää olevan 
laaja sienikasvusto, joka on heikentä-
nyt runkoja. Terveinä nämä olisivat 
saattaneet kestää myrskyn.”

Ladon päällä retkottaa valtava run-
ko, joka on painanut peltikaton kup-
rulle. 

”Toisenlaisessa paikassa tämän 
saisi Hiabilla kätevästi, mutta tänne 
ei sellaista kalustoa saa tuotua, joten 
otamme tämän taljaamalla ja naruilla, 
jotta varmistamme, ettei tule enempää 
tuhoa.” 

Myrskypuut  
pois turvallisesti
Konkeloiden purkaminen ja jännittyneiden puiden kaataminen on vaativaa.  Jotta 

ihmiset, rakennukset ja lähipuut välttyvät kolhuilta, riskit on syytä kartoittaa 

ennen työn aloittamista. Joskus on turvallisinta pyytää ammattilainen apuun. 
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Ikääntynyt 
haavikko ei 
kestänyt enää 
Kiira-myrskyä.
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kaatamaan 
puita myrskyn 
jäljiltä.
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Kännykkä rintataskuun

Myräköiden jälkeen moni hinkuaa oi-
kopäätä raivaustöihin, mutta myrs-
kyillä maltti on valttia ja aamun valke-
nemista on syytä odottaa. 

”Vaikka puu olisi kaatunut raken-
nuksen päälle, sinne ei kannata men-
nä touhuamaan niin kauan kuin 
myrsky on päällä ja on pimeää. Jos ku-
kaan ei ole vaarassa, riskiä ei kanna-
ta ottaa.”

Janne tarjoaa myös muutaman tep-
sivän käytännön vinkin: kaveri on hy-
vä olla mukana, jos ei työssä autta-
massa niin ainakin turvaamassa selus-
taa tapaturman varalta.

”Metsätöissä kännykkä kannattaa 
pitää rintataskussa. Riskinä nimittäin 
voi olla, että puun alle jää jumiin, eikä 
puhelinta saa kaivettua housuntaskus-
ta. Tällaisia tapauksia on tiedossani.” 

”Itselläni puhelin on aina rintatas-

ja ne on otettava osina.” 
Myrskyjen jälkeen Janne käy joskus 

tekemässä keskenjääneitä kaatohom-
mia loppuun. ”Omistaja on saattanut 
aloittaa puiden poistamisen, muttei 
ole uskaltanut tehdä työtä loppuun ja 
on sitten soittanut apua.” 

Vaikka ammattimetsurit keikkuvat 
kettärästi rungoissa moottorisahoi-
neen, amatöörien ei puihin kannatta 
kiivetä. 

”Konkeloon ei saisi missään tapa-
uksessa kiivetä – ei tikkailla eikä kii-
peillen”, Janne huomauttaa ja nau-
rahtaa, että on kyllä joskus törmännyt 
metsässä tolppakengin varustautunei-
siin isäntiin.

sattuu – tai paeta kannolta, jolloin voi 
käydä huonosti. Jos juurineen kaatu-
nutta puuta sahaa paakulta, on myös 
tiedettävä, kuinka pitää sahata, jottei 
saha jäisi turhaan jumiin.”

Ei kiivetä

Metsiään itse aktiivisesti hoitavat 
maanomistajat ottavat harvemmin 
Janne Storlöpareen yhteyttä, sillä isän-
nillä on intoa ja taitoa selvitä myrsky-
puiden kanssa.

”Tosin hekin pyytävät silloin täl-
löin apua pihapiirissä olevien puiden 
kaatoon. Tuolloin puut ovat yleensä 
niin isoja, etteivät mahdu kaatumaan 

kaatuessaan ulottuu. Puut, joita ei he-
ti saada poistettua, olisi syytä merkitä 
ja alue rajattava. Jos vaikka kaksi puu-
ta on kaatunut kolmatta vasten, työ-
järjestys on tärkeä, sillä puihin koh-
distuu todennäköisesti jonkinasteisia 
jännitteitä.”

Jos konkeloita on useita samalla 
alueella, miesvoimalla kaataminen ei 
välttämättä ole paras ja turvallisin rat-
kaisu. Tuolloin paikalle voi olla syytä 
hommata kone.

Puunkaadossa kaivataan nöyryyttä, 
sillä vaikeiden yksilöiden kaato edellyt-
tää raivaustaitojen lisäksi myös tietoa.

”Konkelossa oleva puu saattaa 
laueta jännityksestä ja kaatua minne 

Apuvälineitä tarvitaan, jotta puu 
saadaan kaatumaan tarkalleen 
haluttuun suuntaan.

”RISKIT ON SYYTÄ KARTOITTAA 
HYVIN ETUKÄTEEN.”

� Janne Storlöpare on moderni metsu-
riyrittäjä, joka on laajentanut toimialaansa 
asiakkaiden tarpeita silmällä pitäen. Evol-
ta metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi val-
mistunut mies opiskelee tällä hetkellä toista 
tutkintoa ja valmistuu pian arboristiksi Hy-
riasta. Ammattitaidon lisääminen rikastaa 
työkenttää entisestään.

”Opintojen jatkaminen lähti kiinnostuk-
sestani erilaisia puulajeja kohtaan; haluan 
myös oppia tuntemaan puun elinkaaren is-
tutuksesta lopputuotteeksi.”

Janne on työssään huomannut, että asi-
akkaat kaipaavat nykyisin yhä kokonaisval-
taisempia palveluja. 

Perinteisten metsurintöiden lisäksi hän 
tekee enenevässä määrin pihapuiden kaa-
toja. Parhaimmillaan puunkaato on avaimet 
käteen -palvelua. Polttopuiden lisäksi hän 
tekee kannonjyrsintää ja haketta. Lisäksi 
hänellä on vannesaha, jolla syntyy tuppeen 
sahattua puutavaraa, jota menee asiakkail-
le rakennustarvikkeiksi, paneeleiksi, sau-
nanlauteiksi, pitkospuiksi…

”Parhaimmillaan palvelu on sitä, et-
tä kaadan puun, jyrsin kannon, teen tilalle 
nurmikon ja pilkon ja pinoan klapit liiteriin.”

Pihapuihin liittyy paljon tunteita ja joskus 
asiakkaan kanssa pohditaan, miten rak-
kaan puun elämälle löytyisi jatkoaikaa.

”Kerran tein asiakkaalle monta sukupol-
vea nähneestä koivusta tuppeen sahatut 
lankut, joista valmistin heille pöydän.”

Jannea on alkanut kiinnostaa yhä enem-
män myös rakennetun ympäristön puusto. 
Hän toivoisi ihmisten ennakoivan puutar-
hassaan kasvavien puiden elämänkaarta.

”Puiden kuntoa ei välttämättä osata tar-
kastella, vaikka olisi tärkeää havainnoida 
etukäteen puiden yleiskunto ja se, onko niis-
sä esimerkiksi tuhoisia kääpiä. Kaikkea ei ai-
na tarvitse poistaa. Monia puulajeja voidaan 
tuloksekkaasti hoitoleikata ja näin parantaa 
niiden tilaa  sekä lisätä aikaa yhteisessä ym-
päristössämme. Kun puun elinikä on lopuil-
laan, rinnalle voidaan istuttaa uutta.”

Hän mainitsee pihakoivun, jonka hei-

kentynyttä kuntoa on helppo ennustaa 
vaikkapa siitä, että lehti tulee myöhään ke-
väällä, lähtee aikaisin syksyllä ja latva saat-
taa kuivua.

”Kuusi taas ei välttämättä kerro juu-
ri mitään itsestään. Puu kaatuu tai katke-
aa jo ennen kuin oireita esiintyy. Tarvittaes-
sa puun kuntoa voidaan tutkia silmämää-
räisen tarkastelun lisäksi mikroporaamalla, 
jolloin lahon mahdollinen määrä saadaan 
tehokkaasti selvitettyä.”

Monipuoliselle tekijälle on riittänyt hy-
vin työmaita ja vakiintuneita asiakkaita. Nyt 
Janne aikookin ottaa yritystoiminnassaan 
seuraavan, uskaliaan askeleen. ”Olen palk-
kaamassa lähiaikoina ensimmäisen, vaki-
tuisen työntekijän.” – SP

Janne Storlöpare täydentää 
ammattitaitoaan ja opiskelee 
parhaillaan aboristiksi. Miestä 
kiinnostaa puun koko elinkaari.

Puu saattaa olla lahon vaivaama, 
vaikka se näyttäisi pystyssä vielä 
terveeltä.

Jännitteet 
puussa on 
laukaistava, 
jotta saha ei 
juutu kiinni.

Metsätöissä kännykkä kannattaa pitää aina 
rintataskussa.

NYKYMETSURI ON MONIOSAAJA



74

haarat kevyesti revetä. Kun päälle tu-
lee lunta, joka vielä tykkyyntyy, oksat 
ja haarat voivat revetä kokonaan irti. 
Kovilla myrskyillä myös puut voivat 
kallistua ja juuret kääntyä maassa, jol-
loin juurialueelle tulee tilaa ja puu on 
jatkossa heikommin kiinni maassa.”

Orimattilalaisella metsäsaarek-
keella puusto on elinkaarensa päässä. 
Myrsky riepoi useimmat haavat poik-
ki tai kaatoi kokonaan. Kun Janne on 
saanut pahan konkelon ja viereisen, 
katkenneen rungon kaadetuksi, hän 
käy ladon katolla makaavan rungon 
kimppuun. Hän kiinnittää köyden 
ylös runkoon, toisen pään väkipyörän 
kautta taljaan ja Daniel kiristää taljan. 
Sitten Janne sahaa puun tyveä pikku 
hiljaa, poistuu puun läheisyydestä ja 
Daniel alkaa vinssata. Haapa liikah-
taa aavistuksen, mutta jumittuu sitten 
aloilleen. 

”Nyt anna vähän löysää, sahaan ok-
sia ja vaihdan köyden pisteen uuteen 
kohtaan.”

Nummela taljaa täysillä – ja vähä 
vähältä latvusto alkaa liukua katon-
harjan yli. ”Nyt puree maahan, pöl-
li tuossa välissä vissiin ahdistaa, anna 
taas löysää”, Janne huutaa.

Hän sahaa vielä pöllin tyvestä, Da-
niel jatkaa vauhdikasta taljaamista, 
kunnes haapa lopulta romahtaa ladon 
viereen. Juuri siihen kohtaan, johon 
Janne oli tarkoittanut. 

seen, kannattaisiko naapuripuitakin 
poistaa. Myrskyihin voi näet varau-
tua. Kun vaurioituneet ja tautiset puut 
löydetään ja poistetaan etukäteen, ter-
veet puut kestävät myrskyissä ja ko-
vissa tuulissa paremmin. 

Eniten konkeloita tulee yleensä 
aukkojen reunoille. Konkeloa poistet-
taessa ei aina huomata, että naapuri-
puu voi olla myös vaurioitunut. 

”Naapuripuu saattaa säleytyä, run-
koon voi tulla halkeama tai oksan-

kussa, jossa se pysyy työn touhussa 
paremmin ehjänäkin.”

Savotoilla viihtyvien kannattaa 
myös asentaa puhelimeensa 112-sovel-
lus, jonka avulla auttajat löytävät pa-
remmin syrjäisillekin metsätaipaleille.

Varaudu myrskyyn

Janne Storlöparella on tapana tehdä 
myrskytuhojen yhteydessä ja puiden 
kaadossa aina yleissilmäys nähdäk-

”KONKELOON EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA KIIVETÄ.”

Jannen 
yritys tarjoaa 
monipuolista 
metsäalan 
palvelua. 

Teleskooppi-
tikkaita 
tarvitaan 
joskus, vaikka 
esimerkiksi 
konkeloon 
ei kannata 
koskaan 
kiivetä.




