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Pääkirjoitus

Kokemukset osoittavat, että
verotuspäätöksillä ei saavu-
teta mitään pysyvää, ainakin
jos tarkastelemme puukau-
pan toimivuutta. Päinvas-
toin; hinnat hyppivät sen
mukaan mikä verohyöty on
kyseessä. Esim. pinta alave-
rotuksen siirtymäaikana ei
puukaupassa toiminut
markkinalainalaisuudet;
puuta tuli ja meni, verrattain
alhaiseen hintaan, ja myyji-
nä pääsääntöisesti pinta-ala-
verolliset puunmyyjät.

Hintaan vaikuttivat luon-
nollisesti myös ostajien “yh-
teiset” hintanäkemykset.
Siirtymäkauden jälkeen
vain sahatukilla on markki-
natalouden hintakäyriä; no-
peat nousut ja pikaiset las-
kut. Tänä vuotena sahatukin
hinta on ollut nouseva aivan
elokuun lopulle saakka, jon-
ka jälkeen hinta hieman ta-
saantui, paikoitellen jopa
laski.

Myös kuitupuulla on ol-
lut menneen kesän jälkeen
nousupainetta ja tämä onkin
näkynyt puukaupparinta-
malla hinnannousuna. Kui-
tupuun ohella kyljessä rim-
puilevat pikkutukit ja parrut
ovat artikkeleita, jotka ovat
merkittäviä puukaupan ko-
konaistulon kertymässä.

Yhtiöillä on verrattain
mukavasti ostettuna puuta
tulevaa talvea ajatellen, mut-
ta lisää mahtunee vielä tal-

Puukauppa virkosi
Alkuvuosi oli verrattain hiljainen puukaupparintamalla. Osasyynä edellisvuo-
den loppukiri, jota kiihdytti 50 % verohuojennus. Vedettiin vähän henkeä.
Nyt eletään aikaa, jolloin puukaupan tehneille puunmyynnistä 25 % on
verovapaata. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että puumaksut ovat myyjän
tilillä vuoden 2011 loppuun mennessä. Mutta mitä tämän jälkeen, hyytykö
puukauppa jälleen?

ven korjuuohjelmiin. Selvää
on se, että “mattimyöhäiset
“ eivät pysty hyödyntämään
täysimääräisesti verohuo-
jennusta, sillä korjuutalvet
ovat verrattain lyhytkestoi-
sia ja talvikelpoisten leimi-
koiden tarjonta on runsasta.

Puukaupan kauniit
ja rohkeat
Toissa vuonna kilpailuvi-
ranomaiset langettivat tuo-
miot kolmelle suurelle met-
säyhtiölle kilpailulainvastai-
sesta yhteistoiminnasta raa-
kapuun markkinoinnissa.
Suurin ja kaunein UPM tun-
nusti koiruutensa ja jäi näin
ollen ilman sanktiota. Mut-
ta kaksi muuta rohkeaa koh-
tasi tuomionsa sakkojen
merkeissä, jotka olivat erit-
täin merkittäviä summia.
Mutta kuinka paljon yhteis-
työ “rikastutti” yhtiöitä raa-
kapuun kaupoissa?  Mahtaa
sakkojen osuus olla vain pie-
ni pieru Saharassa. Mutta
miten vahinkoa kärsinyt
osapuoli reagoin hintayh-
teistyöhön; ei mitenkään!
Puunmyyjillä oli ja on oike-
us hakea korvauksia kuitu-
puukauppojen “alihinnas-
ta” johtuen. Tätä kirjoitusta
tehdessä en ole kuullut kuin
yhdestä puunmyyjästä, joka
harkitsee asian riitauttamis-
ta tuomioistuimeen. Tämä
puunmyyjä on Metsähalli-
tus. Toivottavasti tämä tais-

telu käynnistyy ja toimii esi-
merkkinä muillekin puun-
myyjille. Aika vaan tekee
tehtävänsä ja laiton toimin-
ta raakapuukaupassa juri-

tettu kutakuinkin näin. Kar-
tellisakon kaksi osapuolta
Metsäliitto ja Stora Enso te-
kivät tutkintapyynnön met-
sänomistajaosapuolesta eli
MTK:sta , Metsänomistaja-
liitoista, niiden puunhan-
kintaorganisaatioista  sekä
metsänhoitoyhdistyksistä.
Syyttämisen perusteena
ovat mm. hintayhteistyö ja
puukaupan rajoittaminen.
Stora Enson kiukuttelut  jo-
tenkin ymmärtää, sillä on-
han kartellisakko takatas-
kussa epämiellyttävä, mut-
ta se, että metsänomistaja-
taustainen Metsäliitto lähti

MTK:n jäseniä alkaa syyttää
itse itseään. Voi voi tätä saip-
puasarjaa! Ajatteliko Metsä-
liitto riittävän järkevästi ko.
asiaa ja kuka oli toimeksian-
non päävastaava? Silitel-
läänkö Metsäliitossa joitain
henkilöitä vastakarvaan?

Merkillistä on myös se,
että yhteistyötä MTK:n,
Metsänomistajaliiton ja Met-
säliiton kanssa on ilmennyt
vuosikausia; milloin Metsä-
liitto on maksanut liittojen
toimintaa “toiminta-avus-
tusta”, joka näkyy mm. liit-
tojen tilinpäätöksissä, mil-
loin jossain muussa mer-

keissä? Syytettyjen penkillä.
Vaikea oli myös käsittää

muutamia vuosia sitten
MTK:n ja Metsänomistaja-
liittojen toimintaa siinä, kun
metsänhoitoyhdistyksien
toimihenkilöitä ja puheen-
johtajat “niputettiin” sa-
maan pöytään Metsäliiton
hankintaorganisaatiopuolen
henkilöiden kanssa “kehi-
tyskeskusteluihin”. Tämä
toiminta haiskahti jo silloin
pahalle, ja meilläkin metsän-
hoitoyhdistys kentässä ih-
meteltiin, jatketaanko sa-
moilla  kuulusteluilla ja is-
tunnoilla myös muiden met-
säteollisuus integraattien
kanssa MTK:n toimeksian-
tona.

Myyjäosapuolelle
ei syytettä
kartellitoiminnasta
MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila aivan oikein otti
esille kirjoituksessaan syys-
kuun lopulla Maaseudun
Tulevaisuus -lehdessä
MTK:n ja Metsäliiton keski-
näistä asemaansa pelisään-
nöistä, työnjaosta ja rooleis-
ta. Taustalla oli juuri tullut
tieto myyjäosapuolen va-
pauttavasta päätöksestä hin-
tayhteistyöstä raakapuu-
kaupassa.

Mielestäni liitto-organi-
saatiolla ja puunostajaorga-
nisaatioilla ei pitäisi olla mi-
tään yhteistä toimintaa, ei
missään muodossa. Tämän
tulisi ymmärtää myös
MTK:n johto. Sen tulee
edustaa ja tuottaa lisäarvoa
vain ja ainoastaan jäsenil-
leen, eli puunmyyjille.

Puheenjohtaja Marttila
tosin oli lievemmillä linjoil-
la ja esitti yhteisten pöytä-
keskustelujen avaamista, eli
jälleen sama saippuasarja
pyörii; kauniit ja rohkeat.

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma

Puun hinnan jatkuva nousu
Kun luen metsäyhtiöiden kannanottoja siitä, onko nyt puukaupan aika, on
vastaus aina sama; on.  – “ Nyt on puukaupan aika ja hinta on korkealla
tasolla.” kaikuvat puunostajien iskulauseet. Tukin hinnat ovat sahanneet
vuodesta 2005 viiden vuoden jaksolla kuin sydänkäyrä, ylös ja alas. Jopa tällä
ajanjaksolla myös kuitupuulla on ollut nousu- ja laskukausia.

Puukauppa ei tule olemaan
koskaan tasaista; tämän ta-
kia verokikkailut ovat pit-
kässä juoksussa turhia. Ne
luovat väliaikaista puhallus-
ta puukaupan hiileen, mut-
ta kun siirtymäkaudet ovat
ohi, puukauppa tyssää ko-
konaan. Sama pattitilanne
on edessä nytkin vuoden-
vaihteen jälkeen. Miksi em-
me siis hyväksy markkina-
talouden pelisääntöjä, jotka
ovat kysyntä ja tarjonta?

Irtisanovatko
metsäyhtiöt
palvelusopimukset?
Metsäteollisuus reagoi jo ai-
kanaan tavoitteenaan tasai-
nen puunvirta. Tämän taus-
talla olivat laajentuneet re-
pertuaarit eli palvelusopi-

mukset. Pitkällä aikavälillä
tästä toiminnasta syntyy
yhtiölle rasite, että pitäisi
systemaattisesti hoitaa kaik-
ki metsänomistajan hoito-
työt. Puukauppa ei välttä-
mättä ole enää ykkösvaihto-
ehto. Metsänhoitoyhdistyk-
sille on ollut arkipäivää aina,
että huolehditaan kaikki
hoitotyöt, myös puukaup-
pojen toteutukset. Metsäyh-
tiöille saattaa jossain vai-
heessa tulla tilanne, että ne
puhaltavat palvelusopimus-
pelin poikki ja irtisanovat
sopimuksensa tässä toimin-
ta tasostaan. Painopiste päi-
vitetään jälleen pelkkään
puun ostoon ja korjuuseen.

Nyt kun puu liikkuu ja
uusia kauppoja tehdään päi-
vittäin, voidaan olla hyvil-
lämme siitä , että markkina-

talous pelaa sittenkin. Eipä
sitten muuta, kuin puu-
kauppoja solmimaan.
Mukavia lukuhetkiä lehtem-
me parissa

diikan mukaan vanhentuu
tietyssä ajassa.

Ja jotta kartelliasiat meni-
sivät yhtä sekaisin ja ristiin
kuin “kauniit ja rohkeat” tv-
sarjassa, oli jatko osa kirjoi-

mukaan pelleilemään tähän
leikkiin. Se oli mautonta.

Metsäliitto, jonka jäsenis-
tö on suurimmalta osin met-
sänhoitoyhdistyksien jäse-
niä, metsänomistajaliiton ja

keissä. Luonnollisesti sa-
mantyyppisiä tukiaisia saa-
nee myös MTK. Mutta mi-
ten on asian laita nyt, kun
osapuolet ovat olleet vastak-
kain puukaupallisissa mer-

- ninnu -

Kuva: Anna-Liisa Väyrynen
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Energiapuun käytön tuki
aiotaan eriyttää omaksi tu-
kijärjestelmäkseen.

Uusi pienpuun energia-
tukijärjestelmästä annetta-
va laki korvaisi jatkossa ny-
kyiset energiapuun korjuun
ja haketuksen tuet, jotka
myönnetään kestävän met-

Nyt kannattaa hyödyntää valtion tuet ja tehdä taimikonhoidot ja nuorenmet-
sän harvennukset.
Metsänhoitoyhdistys Utajärvi järjestää yhdessä Utajärven Osuuspankin kanssa
metsänomistajilleen Nuoren metsän hoidon kilpailun.
Palkintona raivaussaha!

Jos työ tehdään metsänhoitoyhdistyksen kautta tai maanomistajan toimesta
ja kohde on  kestävän metsätalouden rahoitustuen ehdot täyttävä metsän-
omistaja voi työkohteensa oikeuttamana osallistua kilpailuun vuonna 2010.
Mikäli sinulla on taimikonhoito tai nuoren metsän harvennus kohteita, joiden
hoidosta, kartoittamisesta ja toteuttamisesta haluat tietoja niin sinua neuvo-
vat toiminnanjohtaja Tuomo Törrö gsm 0400-184017 tai Teuvo Murtovaara
gsm 0400-283023.
Vain osallistumalla / tekemällä voi voittaa!

Nuoren metsänhoidon kilpailu 2010

Metsäkäynnin yhteydessä voidaan:
- suunnitella metsänhoitotöitä
- tehdä puunmyyntisuunnitelmia
- laatia kustannus- ja talousarvioita
- pohtia puumarkkinatilannetta
- pähkäillä metsäverotusta
- ja muuten rupatella metsätaloudesta

Metsänomistajat
Tiedättehän, että metsänomistaja voi

koska tahansa tilata omalta metsänhoitoyhdistykseltä
maksuttoman metsäkäynnin.

metsänhoitoyhdistys

Alueellemme on tullut

Uusi energiapuun ostaja
KUUSAKOSKI OY: n tuore ostomies Timo Vanhala
on aloittanut työnsä alkukesästä Pohjois-Suomessa

Kuusakoski oy on v. 1914
Viipurissa perustettu yritys.
Tänä päivänä yhtiö on mo-
nikansallinen perheyhtiö,
joka on Pohjois- Euroopan
johtava teollinen kierrättä-
jä. Yhtiö tarjoaa palveluja
yrityksille kunnille maata-
loudelle ja kuluttajille. Kier-
rätyspalveluista syntyneet
materiaalit jalostetaan pää-
osin teollisuuden raaka-ai-
neiksi ja energiaksi.

Kuusakoski oy:n toimi-
aloja ovat mm. metallijakei-

Juho Kuukasjärvi
MetsäSanoma

den kierrätys, rakennus- ja
purkuliiketoiminta, rengas-
kierrätys, kaatopaikkaliike-
toiminta ja energiajakeiden
toimitukset . Rakennusten
purussa syntyvä polttokel-
poinen energiajäte tukee
metsäenergian hankintaa ja
toimituksia alueellisesti.

Vuonna  2009 yhtiön hal-
litus päätti ottaa uudeksi
toiminnaksi metsäenergian
hankinnan ja toimitukset.
Toiminta  käynnistyi Etelä-
Suomessa syksyllä 2009 ja
Pohjois-Suomessa  alku-
kesällä 2010. Energiajakeet

Kuusakoski oy ostaa tien-
varteen toimitettuna. Yhte-
nä avainyhteistyökump-
panina Timo Vanhala mai-
nitsee paikalliset metsän-
hoitoyhdistykset.

Kuusakoski Oy :n kor-
juutyönäytös on perjantai-
na 5. 11.2010 klo 10-14 Sii-
kajoen Ruukissa, Hauta-
kankaan tien varressa.

(Opastus Oulu-Ylivies-
katieltä, nro.86)-kohde n.
1,0 km Vihannin kunnan
rajasta Ouluun päin (Hau-
takankaantie/Kallio) .

Energiapuulle oma tukijärjestelmä
sätalouden rahoituslain no-
jalla. Maa - ja metsätalous-
ministeriön esitys tuesta
lähtee lausunnolle näinä ai-
koina.

Tavoitteena on, että val-
tion tukeman energiapuun
korjuussa yllettäisiin noin
viiden miljoonan kuutio-

metrin tavoitteeseen vii-
meistään vuoden 2020 men-
nessä. Tuen kohteena olisi
nuoren metsän hoidon ja
ensiharvennuksen yhtey-
dessä korjattu energiapuu
riippumatta metsän omis-
tussuhteista.

TULOKSIA:
Miesten Sarja
1. Honkanen Eero Pudasjärvi 151 pist
2. Ruonala Ahti Pudasjärvi 148 pist.
3. Aalto Pekka Yli-Ii 145 pist.
4. Hökkä Alpo Yli-Ii 144 pist.
5. Tuokkola Seppo Ulkop. 144 pist.
6. Tuomela Jouko Ii 141 pist.
7. Jaara Aslak Pudasjärvi 138 pist.
8. Kanniainen Kullervo Pudasj. 136 pist.
9. Hiltula Rauno Pudasjrävi 136 pist.
10. Aalto Jorma Yli-Ii 136 pist.
Naisten sarja
1. Hökkä Kaisa Yli-Ii 137 pist.
2. Hekkala Laura Yli-Ii 115 pist.
3. Alatalo Marjatta Yli-Ii 115 pist.
Nuorten sarja
1. Ylisiurua juho Yli-ii 121 pist.
2. Hekkala Emilia Yli-Ii 119 pist.
3. Kaisto Joona Yli-Ii 102 pist

Yli-Iin, Iin ja Pudasjärven metsätaitoilut
kisattiin Yli-Iissä Kierikkikeskuksessa
22.9.2010. Osallistujia oli 55 henkilöä. Tarvitsemme

energiapuuta
alueemme

lämpölaitosten
tarpeisiin.

Mikäli teillä on
varastossa

energiapuuta tai
teette sitä tai

haluatte
meidän keräävän

puolestanne,
ottakaapa

yhteys omaan
neuvojaan.

METSÄNOMISTAJA

metsänhoitoyhdistys

Maalintekijä kilpailun voitti 44 -vuotiaan
Pertti Moilasen värikäs ja
liikunnallinen piirustus yli-iläisestä
Mikko Harjusta maalin tekemisestä
tyhjään maaliin. “Utajärven Pigasso”
Tuomo Törrön raikas, rohkea ja
ilmeikäs versio Ylikiiminkiläisestä
Raimo Jokikokosta jääkiekon
namupaikalla jäi täpärästi toiseksi.
Näin tällä kertaa.

palauteosion voittivat
seuraavat henkilöt:

Viitajylhä Kalevi, Oulunseudun Mhy
Raili Peltomaa, Yli-Iin mhy
Timo Käyrä, Iin mhy
Anna-Liisa Väyrynen, Utajärven mhy
Timo Väänänen, Kiimingin mhy

Onnea voittajille ja
kiitokset juttuvinkeistä !

Toimituskunta

Kadoksissa olevat kiekot löytyivät
sivulta 7 ja 18.

MetsäSanoma
kilpailun

Palkinnot on noudettavissa
omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Ottakaapa  yhteyttä, niin käydään metsässä
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ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU
Alin Korkein Alin Korkein Alin Korkein

Mäntytukki 35 50 35 57 45 60
Kuusitukki 34 50 34 54 43 59,9
Mäntykuitu 8 18,5 11 23 16 25
Kuusikuitu 8 18,5 11 23 16 25
Koivukuitu 8 18,5 11 20 16 25
Mäntyparru / pikkutukki 16 27 16 31,4 19 35
Kuusiparru / pikkutukki 16 27 16 31,4 19 35
Karsittu energiaranka havu 5 9 2 8
Karsittu energiaranka koivu 5 9 2 8
Energiapuu karsimaton 2 10 2 10

HANKINTAHINNAT
Alin Korkein

Mäntytukki 56 66
Kuusitukki 56 65
Mäntykuitu 27 33
Kuusikuitu 27 33
Koivukuitu 27,5 33
Mäntyparru 36 46
Kuusiparru 36 46
Karsittu energiaranka havu 10 24
Karsittu energiaranka koivu 10 24
Energiapuu karsimaton 10 22,5

KANTOHINNAT  15.8-15.10.2010
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Pohjois-Pohjanmaa ja koko
Pohjois-Suomen osalta
puun kysyntä on säilynyt
etelän myrskyalueita pa-
rempana ja edelleen hyvänä.
Lähiviikot näyttävät kestää-
kö hyvää kysyntää vuoden
loppuun. Ongelmaksi muo-
dostuvat yleensä talvihar-
vennukset, kun entistä use-
amman ostajan talvileimik-
kovaranto täyttyy.  Jos hin-
tataso säilyy hyvänä, on
meillä hyvät edellytykset
vilkkaalle puukaupalle
myös loppuvuoden osalta.
Puuta tarvitaan myös ensi
vuonna. Ostajien on joka ta-
pauksessa varauduttava sii-
hen, että alkuvuoden “ kuo-
lemanhiljaisuus” toistuu
myös ensi vuoden alussa

Puukaupassa positiivinen vire – kestääkö se?
Yksityismetsien puukaupat lisääntyvät tänä vuonna kaksinkertaisiksi hiljaiseen
viimevuoteen nähden. Puukauppa on palaamassa normaalitasolle. Lapissa ja
Kainuussa on pääty tavoitteena olleelle vuoden 2008 tasolle. Pohjanmaalla
ollaan kuitenkin siitä jäljessä. Tukkipuun hinnan nousu pani puukaupat liikkeelle
jo alkukesästä. Myrskytuhot toivat elokuussa puuta markkinoille sellaisistakin
kohteista, joita ei ollut tarkoitus hakata. 25 % prosentin veroetu on tuonut
vielä pienen “ lisäbonuksen “ kuluvan vuoden kauppaan.

Jukka Aula
Metsänomistajien liitto
Pohjois-Suomi

kun 25 % veroetu poistuu.
Myyjän kannalta 25 % vero-
etu merkitsee sitä, että ensi
vuonna on saatava 10 % ny-
kyistä korkeampi nimellis-
hinta, jotta saisi sama “puh-
taana käteen”.

Vuoden 2009 syyskuun
keskihintoihin verrattuna
viimeviikkojen hintataso on
mäntytukilla ollut 31 % ja
kuusitukilla 33 % viimevuo-
tista korkeampi.  Tukin hin-
nat olivat pohjalukemissa
alkuvuodesta 2009 ja niistä
on nyt noustu n 15 € kuutiol-
le.  Kuitupuun hintakehitys
on perinteisesti seurannut
viiveellä tukkipuun hintojen
muutoksia. Vuoden takai-
seen syyskuuhun verrattu-
na kuitupuun hinnat ovat
nousseet hiokkeella 12, ha-
vukuidulla 15 ja eniten koi-
vukuidulla 24 %.  Euromää-
räisesti kuitupuun hinnat

ovat nousseet 3 - 4 euroa
kuutiolle.

Sahojen rooli
merkittävä
Hintatasoa on nostanut sa-
hojen entistä merkittävämpi
rooli puukaupassa. Vastaa-
vasti myös Oulu ja Kemi
ovat vetäneet hyvin kuitu-
puuta. Tukkivaltaisiin koh-
teisiin saadaan puolenkym-
mentä tarjousta. Kilpailu tuo
aina oman lisämausteensa
puukauppaan. Siitä ovat nyt
voineet nauttia varsinkin
Pohjanmaan metsänomista-
jat. Kaikella puulla, niin pys-
tyyn kuin hankintana, on
ollut hyvämenekki.

Yksittäisten kauppojen
osalta hintakehityksestä voi
saada harhaanjohtavan ku-
van. Käytännön pystykau-
poissa ei ole mitään yhte-
näistä kaikki ostajat kattavaa

aaltoilevaa kantohintatasoa.
Erityisesti tukilla hintataso
muodostuu laajassa haaru-
kassa olevien leimikkokoh-
taisten ja ostajakohtaisten
hintojen keskiarvona. Tarjo-
uksissa eri ostajien välinen
hintahaarukka on normaa-
listi 5 - 10 %, mutta monissa
tapauksissa jopa yli 15 %.
Kun keskikokoisen puukau-
pan arvo n 10 000 - 20 000
euroa, lasketaan kokonais-
hinnan erot tuhansissa eu-
roissa.

Puunostajien tarjoamat
hintatakuut menettävät täl-
laisessa tilanteessa merki-
tyksensä. Eiväthän ne kor-
vaa sitä, jos toinen ostaja oli
maksanut korkeampaa hin-
taa. Puun hinnoittelussa sa-
hatkaan eivät harjoita “hy-
väntekeväisyyttä”.  Kanto-
hinnat ovat aina leimikko-
kohtaisia, puun tarpeesta ja
kilpailutilanteesta riippuvia.

Hintaerojen ohella tukki-
puun ostajakohtaisista läpi-
mitta- ja pituusvaatimuksis-
ta syntyvien erojen vaiku-
tuksen arviointi vaatii hyvää
asiantuntemusta. Tukki-
puun hinta on kolminkertai-
nen kuitupuun hintaan näh-

den.  Jo 10 % ero tukkipuu-
osuudessa merkitsee 2- 3
euron hintaeroa leimikon
keskihinnassa kuitupuutkin
mukaan luettuna.

Metsänhoitoyhdistykses-
tä voi tilata maksuttoman
puunmyyntisuunnitelman.
Puunmyyntisuunnitelman
kartat ja arviot hakkuussa
kertyvistä puumääristä hel-

pottavat leimikon kilpailut-
tamista. Metsänhoitoyhdis-
tyksestä saa myös tiedot pai-
kallisista ostajista ja arvion
käyvästä hintatasosta. Vii-
mevuoden puukaupoista 73
% tehtiin puunmyyntisuun-
nitelmien pohjalta ja 44 %
metsänhoitoyhdistykselle
annetulla puukauppavalta-
kirjalla.
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Puukaupan seuraava siirto

Kilpailuvirastolta
vapauttava päätös
metsänhoitoyhdistyksille

Kilpailuvirasto on poistanut
asian käsittelystään ja katso-
nut, että näytön puutteen
vuoksi asia ei anna aihetta
enempiin jatkotoimenpitei-
siin. Ratkaisu on metsän-
omistajaorganisaatiolle
myönteinen. Tästä huoli-
matta mm. MTK on pitänyt
matalaa profiilia asian tie-
dottamisessa. Miksi?

Mitä asiassa on piilotelta-
vaa? Kun metsäteollisuuden
kartellitoiminnasta tuli pää-
tös, tiedotusvälineet toitotti-

Kilpailuvirasto on 21.9.2010 antanut päätöksen, joka koskee epäiltyä
raakapuun tarjonnan rajoittamista, viestintää ja yhteydenpitoa, kaupan ohjailua
ym. Epäilys kohdistui MTK:hon, tiettyihin mo-liittoihin, niiden hankintayhtiöihin
ja metsänhoitoyhdistyksiin. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksien toimintatapoja
leimikoiden markkinoille saamisessa tutkittiin. Selvitysten mukaan näyttöä
kilpailunrajoittamisesta lain vastaisesta toiminnasta ei löytynyt.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

vat päätöksestä joka tuutis-
ta. Mutta ei kuitenkaan niin
paljon, kun turhan päiväsis-
tä poliittista lööppiaiheista.
Asia pitää tuoda julki, eikä
elää epämääräisessä löyhäs-
sä hirressä asian tiimoilta.
Myyjäosapuoli on vapautet-
tu epäilyksistä.

Taustalla kilpailuviraston
tutkimuksiin oli Metsälii-
ton ja Stora Enson halu tut-
kituttaa oman kartellipää-
töksen jälkeen puun myyji-
en organisaation otteet puu-
markkinoilla. Metsäliitto
toimitti virastolle asiakirja-
aineistoa metsänomistajien

organisaatioiden, erityisesti
MTK:n toiminnasta. Metsä-
liitto halusi selvitettävän,
oliko MTK muun ohella tie-
dottamistoiminnallaan sekä
metsänomistajien liittoja
sekä metsänhoitoyhdistyk-
siä ohjailemalla ylläpitänyt
niukkuutta puun tarjonnas-
sa.

Virasto teki monia tarkas-
tuksia liitoihin, metsänhoi-
toyhdistyksiin sekä liitojen
hankintaorganisaatioihin.
Myös MTK:n viestintä tut-
kittiin eikä siitäkään löydet-
ty lainvastaisuuksia.

“Puukauppa on käynyt erit-
täin vilkkaana kesästä lähti-
en koko Pölkky Metsän han-
kinta-alueella”, kertoo met-
säpäällikkö Hannu Virran-
niemi Pölkky Oy:stä.

Puumarkkinakatsaus syksyllä 2010
Pikainen haastattelu alueemme sahapuunostajilta
siitä, miten puukauppaa on syksyn aikana käyty ja
kuinka talvileimikot kiinnostavat puunostajia.

 “Myönteinen vire saha-
tavaramarkkinoilla on näky-
nyt myös sahapuun hinnoit-
telussa. Varantoja on kerty-
nyt hyvin, mutta ostorajoi-
tuksiin ei ole tarvetta, ensi
keväälle mahtuu vielä hyvin
tukkeja ja pikkutukkeja”, jat-
kaa Virranniemi. Sahapuun
hintataso vaihtelee suuresti
riippuen tarjolla olevien lei-
mikoiden rakenteesta ja sa-
hapuun laadusta. Mäntytu-
kin hinta vaihtelee pienirun-
koisten leimikoiden vajaas-
ta viidestä kympistä järei-
den päätehakkuiden lähes
kuuteen kymppiin kuutiol-
ta. Kuusitukin hinta on joi-
takin euroja alhaisempi.
Mänty- ja kuusipikkutukki-
en hinnat liikkuvat keski-
määrin 25 – 30 euron välillä.

 “ Myös kuitupuun hinta
on hyvällä tasolla”, päättää
Virranniemi.

“Junnikkalan saha on

Timo Mikkola
MetsäSanoma

kiinnostunut edelleen havu-
puuvaltaista väljennys- ja
päätehakkuumetsistä. Myös
hankintapuu on haluttua.
Korjuuseen sopii myös vie-
lä talvileimikoita tulevan tal-

ven korjuuohjelmaan,” ker-
too metsäpäällikkö Heikki
Pietikäinen Junnikkala
Oy:stä.

“Tällä hetkellä puuntar-
jonta on hyvällä tasolla. Oy

Shinshowa Finland on eri-
tyisen kiinnostunut kuusi-
valtaisista leimikoista, “ ker-
too Juha Raappana.

“ Talvikorjuuseen hak-
kuukaudelle 2010-2011 sopii

vielä jonkin verran pääasias-
sa päätehakkuuleimikoita.
Hintatason toivotaan olevan
myyjän kannalta korkealla
tasolla,” päättää Raappana.

Puun tarjonta on tällä
hetkellä hyvällä tasolla,
sanoo Juha Raappana.

- ninnu -

- ninnu -

Vas. Hannu Virranniemi
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Puunkorjuu

Korjuupalveluun tulevien
leimikoiden valinnassa rat-
kaisevaa on ollut, että koh-
teen eri puutavaralajit on
pystytty välittämään eri
paikkoihin ja sinne mistä
kulloinkin on saatu parasta
hintaa. Korjuupalvelun
puutavaravalikoimaan on
hyvin selvästi vakiintunut
myös uusi tulokas tavarala-
jiksi – energiapuu.

Tukkia Shinsowa Finlan-
dille ostava Juha Raappana
näkee yhdistyksien korjuu-
palvelun myös sahan kan-
nalta hyvänä asiana. Kor-
juupalvelusta kertyy varsin
merkittävä osa hankittavis-
ta tukeista ja korjuupalvelu
sopii todella hyvin juuri sel-
laisiin kohteisiin joissa tukin
hakkuu pystykaupoilla ei
olisi aina järkevää.

Samasta leimikosta
puuta neljään
eri “osoitteeseen”
Yli-Iissä metsänhoitoyhdis-
tykselle korjuuta tekee Tur-
ti-Set Oy kahdella hakkuu-

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu
kohteen mukaisesti suoritettavaa täsmäkorjuuta
Koko kesän ja alkusyksyn vilkkaana käynyt puun kysyntä on pitänyt myös
metsänhoitoyhdistyksien omissa korjuissa olleiden koneiden urakoitsija ja
kuskit kiireisenä. Korjuupalvelussa hankintana myydyt tukit,pikkutukit ja
kuidut ovat lähteneet teiden varsilta jalostukseen todella ripeään tahtiin.

koneella ja yhdellä ajoko-
neella. Korjuukalusto sovel-
tuu hyvin harvennuksille ja
molemmilla hakkuukoneil-
la voidaan tehdä integroi-
dusti samasta leimikosta
sekä ainespuuta että ener-
giapuuta. Ajokoneen kuor-
maajassa on ns. tiltti, joten
koko mettän pituisena ke-
rättävää energiapuuta on
helppo käsitellä palstalla
kuormattaessa.

Heinäkuun lopulla huip-
puhelteiden aikaan korjuu-
kalusto hakkasi Yli-Iissä
Huiskan suunnalla Seppo
Ojalan metsissä. Korjattava
harvennus pinta-ala oli noin
14 ha, joista suurin osa oli
Nuoren metsän hoitoon so-
veltuvaa alaa. Takavuosina
vastaavanlainen kohde olisi
mitä ilmeisemmin ennakko-
raivattu ja vain ainespuu oli-
si kerätty. Energiapuun ky-
synnän vahvistuminen on
kuitenkin nyt saanut aikaan
sen, että toimintatapoja on
muutettu. Samasta leimi-
kosta otettiin nyt n. 30 m3/
ha ainespuuta ja n. 20 m3/
ha energiapuuta. Aines-
puusta kuitupuuta oli 70 %

ja kuitupuun kokoista par-
rua, joka meni latohirsiksi 15
%. Loput 15 % oli tukkia ja
pikkutukkia, joiden kulje-
tuksen kanssa sai olla no-
peana ja kuljetuslogistiikan
oli pelattava, sillä kesällä tu-

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

kit sinistyivät todella nope-
aan kostean ja lämpimän il-
man vuoksi.

Energiapuut
haketetaan seuraavan
kesän jälkeen
Kävimme Seppo Ojalan
kanssa hakkuun jälkeen
palstalla tarkastelemassa jäl-
keä ja hyvää jälkeähän siel-
tä löytyi.

“Kyllähän tämä metsä on
muuttunut nyt ihan toisen-
näköiseksi, kuin mitä se oli.
Tämähän alkaa näyttää jo
metsältä”, totesi Seppo kun
käveleskelimme metsässä.
Kuitupuut, tukit ja latopuut
leimikolta oli viety jo pois ja
niistä saatuihin tilityksiin
Seppo oli varsin tyytyväi-
nen. Energiapuut olivat
metsässä vielä kuivumassa

Yli-Iissä korjuupalveluleimikoilla hakkuuta tekee Esko Turtinen kahdella Sampolla yhdessä omien poikien kanssa.

ja niistä tilitys maanomista-
jalle tulee haketuksen jäl-
keen, kun lopulliset kuutiot
saadaan selville. “Eihän
energiapuutili niin merkittä-
vä ole, että sillä nopea tilitys
olisi niin tärkeää, vaan tär-
keintähän energiapuu ke-
ruussa on ollut että metsä on
saatu kerralla kuntoon”, to-
teaa tyytyväinen maanomis-
taja Seppo Ojala.

Mhy Ylikiimingin alueella korjattiin alkusyksystä harvennusleimikko. Puusto
oli uudistuskokoista mutta metsänomistaja halusi harventaa metsän, koska
se sijaitsi aivan talon lähellä. Kohde oli ns. kelirikkoleimikko. Sopimus
korjuupalvelusta tehtiin elokuussa ja hakkuu tehtiin syyskuun alussa.
Puukaupalle tulee 25 % veroetu.

POISTUMA 25M3/HA KUITUA,
LISÄKSI ENERGIAKOKORANKAA 35M/HA

Kantohinta Veroetu/m3 Todellinen kantohinta
Havukuitu 13,55  32% 0,95 14,50
Koivukuitu 13,05  8% 0,87 13,9
Energiapuu -3,00  60% ,  lisättynä kemeratuella 10,72

Kohteen energiapuukertymä on pienehkö, joten kantohinta on tuen takia
tavanomaista suurempi, normaalisti jäävä kantohinta on 6-8 eur/ m³

Syksyllä 2010 tehtiin Mhy Utajärven alueella utajärvisen metsänomistajan
metsässä harvennus, jossa hakattiin 8 ha:n alueella energiapuuta ja kuitua,
kauppa vuonna 2010 ja oikeutettu 25% veroetuun

Leimikko kokonaan kesäkorjuukelpoinen,
ensiharvennus, nmh- kelpoinen

Puutavaran kertymä leimikolta
mäntytukki osuus männystä 60,4 %
mäntyparru osuus männystä 20,4 %
mäntykuitu osuus männystä 19,2 %

kuusitukki osuus kuusesta 42,8 %
kuusiparru osuus kuusesta 34,6 %
kuusikuitu osuus kuusesta 22,6 %

Poistuma keskimäärin 80 m3/ha
kantohinta veroetu

havukuitu 18,2 1,27 euroa
mäntytukki 50 3.50 euroa
mäntyparru 27 1,89 euroa
kuusitukki 48 3,36 euroa
kuusiparru 27 1,89 euroa
koivukuitu 18,2 1,27 euroa

Leimikon koko 4,5 ha

ESIMERKKILEIMIKKO ESIMERKKILEIMIKKO
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Puunkorjuu

Lähes kaikki leimikot ovat
menneet joko sahoille pys-
tykauppana tai sitten yhdis-
tyksen korjuupalveluun.
Merkittäväksi tekijäksi pää-
tettäessä puukaupasta on
noussut tukin talteenotto.
Metsänomistajat ovat näh-
neet, että tukin saanto leimi-
kosta on tärkein elementti,
jos meinataan saada mah-
dollisimman suuri hyöty
puun myynnistä. Parhaissa
harvennuskohteissa saha-
puun osuus on ollut hieman

Sahoilla puuntarve - kauppa käynyt kiivaana
Ylikiimingin yhdistyksen alueella puukauppa on ollut ennätysmäisen kiivasta
lomien jälkeen. Puuta on tullut markkinoille reilussa kahdessa kuukaudessa
noin 50.000 kuutiota eli yli puolet Ylikiimingin koko vuoden hakkuumahdosta.
Sahojen puuntarve on nostanut tukkipuun hintoja ja myös kuitupuun hinnat
ovat hieman nousseet. Osin veronhuojennusetuus on edesauttanut kauppojen
syntymistä.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

yli 80 %, joten puukaupan
jäännöserän elikkä kuitu-
puun osuus on saatu puris-
tettua minimaalisen pienek-
si.

Leimikot ovat pääasiassa
olleet varttuneita kasvatus-
metsiä ja päätehakkuumet-
siä, sillä näistähän kehitys-
luokista saadaan tukkia ja
pikkutukkia sahojen tarpei-
siin. Jotta tulevaisuuden
puuhuolto saataisiin turvat-
tua, olisi myös nuoria met-
siä harvennettava hieman
enemmän. Tähän haastee-
seen on yhdistyksessä pa-
neuduttu tämän syksyn ai-

kana ja tuloksia nousevina
toteutusmäärinä saadaan lä-
hivuosina.

Mitenkä puukauppa ke-
hittyy mentäessä vuoden
vaihteen tienoille? Näyttäi-
si todennäköiseltä, että puu-
kauppa saa väliaikaisen kyl-
lästymispisteen johtuen kor-
juuhakkuukapasiteetin lop-
pumisen takia ja veroetuu-
den loputtua. Tilanne on to-
dennäköisesti taas eri kanti-
missa ensi pääsiäisen seutu-
villa, talvi todennäköisesti
rauhoittunee korjuulle.

Lisääntynyt puun kysyntä
vauhdittaa hakkuita tänä
vuonna. Puukauppa käy kii-
vaana, kun puuvarastoja ke-
rätään ensi vuodenkin tar-
peisiin. Kysymysmerkiksi
jääkin ensi vuonna tukin
saatavuus.

Maailman talouskasvu ja
sen myötä metsäteollisuus-
tuotteiden kysyntä ovat el-

Huimat kasvuprosentit
metsäsektorilla tänä vuonna
Metsäsektorilla nähdään tänä vuonna huimia kasvulukuja PTT:n ennusteen
mukaan. Taustalla ovat sekä kasvanut kysyntä että viime vuoden ennätysal-
haiset lukemat. Metsäteollisuuden kannattavuus on parantunut ja toimintaa
tehostettu. Paperiteollisuudessa ylikapasiteetin purkaminen on jatkunut.
Metsäteollisuuden tuotannon selvästä kasvusta huolimatta tuotantomäärissä
jäädään vielä alle lamaa edeltävän tason.

pyneet odotettua vauhdik-
kaammin tänä vuonna. Suo-
men metsäteollisuuden kil-
pailukykyä on parantanut
euron heikentyminen Yh-
dysvaltojen dollariin ja
Ruotsin kruunuun verrattu-
na. Kotimaassa sahatavaran
kysyntää vauhdittaa edel-
leen myös alhainen korkota-
so.

Paperin hinta
hienoisessa nousussa,
sellun hinta säilyy
korkeana
PTT arvioi paperin tuotan-
non ja viennin nousevan
Suomessa tänä vuonna noin
15 prosenttia viime vuodes-
ta. Ensi vuonna paperin tuo-
tanto kasvaa hiukan. Pape-

rintuotannossa jäädään kui-
tenkin edelleen selvästi alle
lamaa edeltävän tuotantota-
son. Kysynnän asteittainen
elpyminen ja hiukan paran-
tunut kapasiteettitilanne
mahdollistavat pienen nou-
sun Suomen paperin keski-
määräisissä vientihinnoissa
tänä ja ensi vuonna. Myös
nousevat kustannukset, eri-
tyisesti korkea sellun hinta,
tuovat paineita hintojen ko-
rotuksiin. Euroopassa vallit-
seva paperin tuotannon yli-
kapasiteetti jarruttaa kuiten-
kin hinnannousua ja hinnan
selvä paraneminen nykyti-
lanteessa on vielä vaikeaa.
Kartongin tuotannossa
markkinatilanne säilyy pa-
peria parempana.

Sellun vienti Suomesta
on kuluvana vuonna kasva-
nut erittäin voimakkaasti.
PTT:n arvion mukaan vien-
ti Suomesta kasvaa tänä
vuonna lähes 50 prosenttia
viimevuotisesta, hinta tätä-
kin enemmän. Ensi vuonna
vientimäärä laskee hiukan.
Myös vientihinta laskee
maailmanmarkkinoiden ta-
sapainottuessa, mutta säilyy
ensi vuonnakin hyvänä.
Sellukapasiteetin käyttöaste
nousee tänä vuonna hyvin
korkeaksi ja nousee vielä
hieman vuonna 2011.

PTT ennustaa kemialli-
sen metsäteollisuuden kan-
nattavuuden nousevan sel-
västi plussan puolelle tänä
vuonna. Myös puutuote-
teollisuus on voitollista
vuonna 2010.

Sahateollisuudessa
tukin saatavuus
pullonkaulana
Sahatavaran tuotanto on el-
pynyt Euroopan tärkeim-
missä tuottajamaissa tänä
vuonna. Lähes kaikkialla
tuotanto on kuitenkin kärsi-
nyt tukkipulasta. Suomessa
tilanne on vuoden edetessä
helpottunut.

PTT ennustaa Suomen
sahatavaran tuotannon nou-
sevan tänä vuonna 9,4 mil-
joonaan kuutiometriin eli lä-
hes viidenneksellä viime
vuoden pohjalukemista.
Käyttöaste jää kuitenkin
edelleen alhaiseksi. Suomen
sahatavaran vienti kasvaa
tänä vuonna 10 prosenttia ja
ensi vuonna vajaan kym-
menyksen PTT:n ennusteen
mukaan. Vientihinnat nou-
sevat vajaan viidenneksen
tänä vuonna ja ensi vuonna
muutamia prosentteja.

Puukauppa lähes
kaksinkertaistuu tänä
vuonna, ensi vuosi
haasteellinen
Metsäteollisuuden puun-
käyttö lisääntyy Suomessa
tänä vuonna 62 miljoonaan
kuutiometriin ja ensi vuon-
na edelleen noin 64 miljoo-
naan kuutiometriin PTT:n

ennusteen mukaan. Tuonti
kasvaa tänä vuonna erityi-
sesti tullivapaissa puutava-
ralajeissa. Ensi vuoden
tuonti jää tämän vuoden ta-
solle, jos tulleihin ei tule
muutoksia. PTT ennustaa
kotimaan markkinahakkui-
den lisääntyvän noin neljän-
neksellä viimevuotisesta eli
53 miljoonaan kuutiomet-
riin. Vuodeksi 2011 ennus-
tamme hakkuiden jäävän
tämän vuoden tasolle. Puu-
varastojen arvioimme nou-
sevan tänä vuonna ja laske-
van ensi vuonna.

Puukaupat lisääntyvät
PTT:n arvion mukaan lähes
kaksinkertaiseksi yksityis-
metsissä tänä vuonna.
Kauppoja vauhdittaa vii-
meistä vuotta voimassa ole-
va myyntiveron huojennus.
PTT ennustaa puukaupan
lisääntyvän lähes 90 pro-
senttia viime vuodesta.
Puun keskihinta nousee ar-
vion mukaan reilun kym-
menyksen viime vuoden
keskihinnasta.  Vuosi 2011
tulee olemaan haasteellinen
kotimaan puumarkkinoilla.
Puun hinta nousee PTT:n
arvion mukaan 4"6 prosen-
tilla. Puukaupassa on kui-
tenkin ensi vuonna haastei-
ta tarjonnan keskittyessä
kuluvaan vuoteen puun
myyntiverohuojennuksen
loppumisen ja myrskytuho-
jen vuoksi.

Vientimarkkinat
Paperi
Sellu
Sahatavara

Puun tuonti
Markkinahakkuut
Puukaupat
Puun nimellishinta
Nimelliset kantorahatulot

Määrä
15

45 - 50
10

Hinta
1 - 3

50 - 60
15 - 18

Määrä
2 - 4

-6 - -4
6 - 8

Hinta
2 - 4

-10 - -5
4 - 6

38
27
88
12
43

Puumarkkinat
2009

% -muutos
2010

% -muutos
0

-21 - -17
-21 - 17

4 - 6
5 - 5

2010
% -muutos

2010
% -muutos

Keskeiset muuttujat vuosina 2010-2011
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II

Eero Alaraasakka
0400-281 524

eero.alaraasakka@mhy.fi

Sisko Mukka
 08-817 4222

sisko.mukka@mhy.fi

Haminantie 8 91100 Ii
puh. (08) 817 4222

Storforsen.Kuva ei anna oikeutta tälle mahtavalle nähtävyydelle.

Taimikonperkaus käynnissä

Iissä Kivimaan kämpällä ja sen
läheisyydessä pidettiin Iin mhy:n
toimesta naisille kohdistettu rai-
vaussahakurssi kesäkuun alku-
puolella. Kurssille osallistui 15
metsänomistajaa, mikä on maksi-
mimäärä tehokkaan opetuksen
kannalta.

Opettajana toimi Reino Moise-
jeff, joka sai naisilta kiitosta peda-
gogisista ja käytännön kyvyis-
tään. Onhan hän aiemmin toimi-
nut metsäkouluilla työnopettaja-
na. Opetuksessa keskityttiin sa-

Raivaussahakurssi
naismetsänomistajille

han tekniikkaan ja käytännön toi-
mintaan työtekniikassa ja puiden
valinnassa. Taimikonhoidossa oi-
kean puun ja runkoluvun jättämi-
nen on tärkeää. Paikalla oli myös
Taisto Hirvonen ky:n edustaja sa-
hoineen. Näyttää siltä, että naisil-
la on innostusta opetella raivaus-
sahan käyttöä, kun miespuolisia
ei ole liikaa ympärillä hääräämäs-
sä. Ehkä vastaisuudessakin järjes-
tämme jonkin muun aiheen ym-
pärille miehiltä kiellettyjä kursse-
ja.

Iiläiset vierailivat
Atlantin rannalla
Elokuun alussa iiläisillä oli kohteena Ruotsi ja Norja. Oppaana toimi
Ruotsin metsäkeskuksesta Rune Airijoki. Hän puhui sujuvaa mejän
kieltä, jota hyvin ymmärsimme. Samalla pääsimme tutustumaan
ruotsalaiseen metsätalouteen, jossa on joissain asioissa melkoisia
eroja meikäläiseen käytäntöön.

Jos saamme itävyyskokeessa hyviä tuloksia, vastaanotamme
käpyjä hintaan 0,80 €/litra. Ottakaa yhteyttä aikaisintaan parin
viikon kuluttua. Keräyskohteiden on oltava tiedossamme
siemenen alkuperän varmistamiseksi. Minimikoko on 3 cm.
Meiltä saa tietoa sopivista keruukohteista.

Iin metsänhoitoyhdistys
tarvitsee männynsiemeniä
tulevien vuosien kylvöjä varten.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Älvsbyn lähellä Piteåjoessa sijait-
seva Storforsen on pohjoismaiden
suurin koski. Koski on yllättävän
tuntematon suomalaisille, vaikka
se sijaitsee melko lähellä.  Piteåjo-
essa on uitettu puita vielä 70-lu-
vulla. Tutustuimme myös kontor-
tametsiin, joita Ruotsissa on viljel-
ty laajat alat. Ehkä liiankin isoja
riskejä on otettu sillä saralla. Mat-

kan kohteina olivat sellaiset kau-
pungit kuin Storuman, Mo i Rana,
Bodö ym., jotka olivat suomalais-
kaupunkien kaltaisia. Huomasim-
me, että kolme päivää on tälle reis-
sulle hieman lyhyt aika, varsinkin
kun auto hyytyi ylämäissä.

Ruotsalaismaisemassa kankaat
ovat soistumattomia mäntykan-
kaita, joissa ei ojitusta tarvita. Sik-
si ei ihmetellyt sitä, että Ruotsissa
ei ojiteta ollenkaan tai se on har-
vinaista. Vaaramaisemat ovat

yleisiä ja pohjavesi ei ehdi jää-
mään makaamaan kuten meillä.
Korpialueet ja kuusimetsiköt eivät
näyttäytyneet ainakaan matkan
varrella. Tilojen pirstoutuminen
on estetty erikoisilla tavoilla, joita
Suomeen ei haluta. Yhteismetsiä
on perustettu Pohjois-Ruotsiin
paljon 1800-luvulla. Hirvituhot
ovat suuria. Valtio ei avusta mi-
tenkään metsänhoitotöissä.
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YLI-IIToivontie 1 91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

mikko.makela@mhy.fi

Anita Keskikallio
0440 170 161

anita.keskikallio@mhy.fi

Yli-Iin metsänhoitoyhdistys järjestää
vuoden 2010 aikana tehtyjen
nuorenmetsänhoitohankkeiden välisen
kilpailun, jossa palkintona arvotaan
raivaussaha.

Sahan tälle vuodelle on lupautunut
Sponsoroimaan Metsäliitto

Nuoren
metsän
hoidon
kilpailu

Yli-Iin Lämpö Oy:n
toiminta laajenee

Pohjatyöt laitoksen paikalla tehtiin Syyskuussa ja kanaalin rakentaminen aloitettiin 5.10.

Kesäretkellään yli-iiläiset metsäomistajat kävivät Ahvenanmaalla 12.-15.8. Kuvassa
paikallisessa metsäkohteella kauristuhoja esittelee Taru Vainio

Ahvenanmaalla
kesäretkellä

Yli-Iin lämpö Oy:n lämpölaitos keskuskoululla on ollut toiminnassa jo kuusi vuotta. Laitoksesta
toimitetaan lämpöenergia koulukeskuksen kiinteistöihin. Yli-Iin palvelu-keskuksen remontin
yhteydessä myös kiinteistön lämmitys muutetaan hakkeelle. Aikaisemmin lämmitys on tehty
kevyellä polttoöljyllä, mutta nyt entiset kattilat on jo poistettu ja lämpö kiinteistöön tulee
lähistölle rakennettavasta hakkeella toimivasta lämpölaitoksesta.

Yli-Iin kunta järjesti lämmön toi-
mittamisesta Heinäkuussa tarjo-
uskilpailun, jonka Yli-Iin lämmön
tarjous voitti. Laitos toteutetaan
ns. konttiratkaisuna ja lämpökon-

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

tin toimittajaksi on valittu Säätö-
tuli Oy Kauhajoelta. Lämpölaitok-
sen toiminnasta tulevat huolehti-
maan yhtiön osakkaat vuorotellen
viikonpituisin päivystyksin. Mah-
dolliset häiriöt laitoksella tulevat
tekstiviestillä päivystäjän kännyk-
kään. Yli-Iin metsänhoitoyhdistys

on yksi yhtiön osakkaista. Hak-
keen hankinta laitokselle onkin
ulkoistettu metsänhoitoyhdistyk-
selle. Haketettavat erät tulevat
pääosin nuorenmetsänhoito koh-
teilta Yli-Iin alueelta.

Maanomistaja Seppo Ojala energiapuupinolla.
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MUHOS
Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Pertti Moilanen
0400 283 301

pertti.moilanen@mhy.fi

Markku Niemi
0500 285 663

markkuj.niemi@mhy.fi

Männynversoruoste vioittaa tai
tappaa nuorten mäntyjen latva-
kasvaimia. Silmin taudin huomaa
neulasten värin muutoksena ja
mutkille vääntyvinä kasvaimina.
Latvanvaihdot aiheuttavat run-
koon mutkaisuutta ja puuhun laa-
tutappioita.

Männynversoruostetta voi tor-
jua hävittämällä haavat männyn-
viljelyaloilta sekä taimikoissa sekä
välttämällä männynviljelyä haa-
paa kasvavilla tuoreilla kankailla.
Toisaalta sienitaudin itiöt voivat
suotuisilla säillä lentää tuulen
mukana hyvinkin etäältä.

Metsävakuutus korvannee sie-
nitaudin aiheuttamia tuhoja. En-
nakkotapaus on vireillä sienitu-
hon  tuhoamassa taimikossa.

Metsät tuottokuntoon tiedotusti-
laisuus pidettiin 23.9.2010 Metlan
tiloissa Muhoksella. Tilaisuudes-
sa projektipäällikkö Mikko Hon-
kanen Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskuksesta selosti “toimiva
metsä” hankkeen tavoitteita ja toi-
mintatapoja. Yhteismetsäasioista
selkoa teki tilaisuudessa metsän-
hoidonasiantuntija Eljas Heikki-
nen ja tilusjärjestelyistä kertoi ti-
lusjärjestelypäällikkö Visa Korho-
nen Pohjanmaan maanmittaustoi-
mistosta. Lisäksi yhteismetsäasi-
oista kertoi kokemuksia Perttulan
yhteismetsän puheenjohtaja Mika
Rahja.

Paikalla oli kaikkiaan 33 met-
sänomistajaa kuulemassa ja kerto-
massa mielipiteitä metsäomaisuu-
den omistusjärjestelyistä.

Aloitamme männynkäpyjen
keruun marraskuussa.

Metsät tuottokuntoon

Männynversoruostetta
Muhoksen taimikoissa
Männynversoruostetta on havaittu mäntytaimikoissa Muhoksella. Haapaa väli-isäntänä
käyttävä sienitauti aiheuttaa kasvu- ja laatutappioita mäntytaimikoissa. Kevään ja kesän
otollisilla säillä on vaikutusta sienitaudin esiintymiseen ja epidemiaa esiintyy siten toisina
vuosina voimakkaammin. Maaseudun tulevaisuus kirjoitti syyskuussa, että Lapissa on
tänä kesänä pahin männynversoruoste-epidemia sitten 1980-luvun alun jälkeen.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Männynversoruosteen vioittama män-
nyntaimi. Silmin taudin huomaa neul-
asten värin muutoksena ja mutkille
vääntyvinä kasvaimina.

Kävyn
keräys
käyntiin
marraskuussa

Syyskuussa pidetyn Toimiva metsä
-tilaisuuden osanottajia Muhoksella.

Kävynkeruu jatkuu maaliskuulle saakka.

Maksamme kerätyistä

 hyvälaatuisista

männynkävyistä 0,80 €/l
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UTA-
JÄRVI

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

teuvo.murtovaara@mhy.fi

Tuomo Törrö
0400 184 017

tuomo.torro@mhy.fi

Vanhatie 33, 91600 Utajärvi
(08) 542 1280

Utajärven teollisuuskylän liitty-
män liikenneturvallisuuden- ja
näkymien parantaminen valtatien
22 ohikulkijoille sekä alueen saa-
minen viihtyisäksi että houkutte-
levaksi olivat syyt elokuussa  2010
toteutetuille raivaus- ja maisema-
hakkuutöille  jossa käsiteltiin n. 8
hehtaaria Utajärven Yrityspuiston
alueella toimivien saha-, putki-,
ruoka-aineidenjalostus- ja puun-
jalostuslaitosten ympäristöä.  Mai-
semanhoitotyön tekijöinä toimi-
vat metsuriyrittäjät Kari Räisä-
nen ja Pentti Supperi , jotka ovat
tehneet Utajärven metsänhoitoyh-
distyksessä metsurin töitä  vuo-
desta 1994 alkaen sekä toimineet
sen jälkeen vuoden 2004 jälkeen
metsuriyrittäjinä metsänhoitoyh-

Jennan suhde metsään on alkanut
jo pienestä pitäen. Aina on tullut
asuttua metsän läheisyydessä ja
kuljettua siellä. Lapsuuden ensim-
mäiset metsämuistot ovat näitä
perinteisiä joulukuusen hakureis-
suja ja marjaretkiä, joita kyllä vie-
läkin odotan innolla..:)Ja nyt tie-
tysti nämä 4H:n kisat ovat tuoneet
metsää lähemmäksi itseä, kun on
saanut opetella kaikenlaisia erilai-
sia asioita mitä metsässä tarvitsee.

Utajärvellä on nuorille suun-
nattua 4-H toimintaa mm. kesä-
kioskien pitäminen. Metsänhoito-
yhdistyksen kautta on järjestetty-
jä istutusurakointia, kunnan kesä-
työllistämisen organisointia eri-
laisten kurssien ja kerhojen järjes-
tämistä, joista löytyy lisätietoa
netistä osoitteesta www.4H.fi .

Jennan mielestä 4-H toiminta
on tuonut paljon uusia, hienoja

Utajärven Teollisuuskylän
maisemahakkuu paransi näkymiä
Tuomo Törrö
MetsäSanoma

Metsuriyrittäjät Pentti Supperi ja Kari Räisänen (oik.)

distyksessä. Pentti ja Kari suorit-
tivat toissa talvena myös Rokuan
kuntouttamiskeskuksen ympäris-
tön hoitohakkuut ja ovat he ovat

Utajärvellä arvioitiin
metsäsertifioinnin toteutumista

Utajärven metsänhoitoyhdistys
luovutti kannustusstipendin
Jenna Huoviselle

kokemuksia ja hyviä ystäviä. 4H:n
kanssa on koettu ensimmäiset
heppaleirit, kilpailut ja harrastuk-
set. Pienempänä tuli käytyä vii-
kossa useammankin kerran 4H-
kerhoissa ja nykyään toimin itse
kerhonohjaajana. “Suosittelen
kyllä lämpimästi 4H:ta kaikille!”

Jennan mielestä metsätietoa
saisi mielenkiintoisemmaksi ja
metsäammatit kiinnostaisivat
nuoria enemmän, jos esimerkiksi
kouluissa biologian tunneilla kä-
siteltäisiin juuri enemmän näitä
asioita, joita metsäammatteihin
liittyy (meidän koulun biologian
tunneilla olemme kyllä käsitellet-
kin näitä asioita, puun mittausta
ja tutkimista, jonkin verran). Ja
yksi hyvä esille tuoja on myös 4H,
joka voisi järjestää nuorille vaik-
kapa metsäkerhoja tai kursseja.

Jenna Huoviselle palkintoa luovuttamassa 4H-toiminnanjohtaja Tarja Karjalainen
(vas.) ja mhy:n hallituksen jäsen Arja Vimpari (oik.) kesäkuulla 2010.

Jenna on 14-vuotias koululainen Utajärven Kormun kylästä
ja yhtenä hänen harrastuksistaan on 4-H toiminta. Jenna voitti
toukokuussa Kärsämäellä järjestetyt 4-H liiton piirin metsä-
taitomestaruuskisat. Jennan vanhemmat omistavat metsää
Utajärvellä n. 50 ha.

Inspecta  Sertfiointi Oy suoritti 20.9.2010 Utajärvellä
metsänhoitaja Risto Rannan toimesta auditoinnin elikkä ulko-
puolisen arvioinnin toimitaanko metsänhoitoyhdistyksessä
metsäsertifiointi elikkä laatujärjestelmän mukaisten arvioin-
tiperusteiden elikkä  kriteerien mukaisesti.

suorittaneet lukuisia Oulujokivar-
ren tontti- ja maisemanhoitohak-
kuita muiden metsänhoitotöiden
ohella.

Risto Ranta kävi tekemässä  ul-
kopuolisen arvioinnin toimintata-
voista myös neljä vuotta aiemmin
sillä metsänomistajaliiton alueel-
la käydään tarkastamassa sään-
nöllisesti metsänhoitoyhdistyksiä
vuorollaan vuosittain.  Aluksi
käytiin läpi kahvikupposen ääres-
sä toiminnan kannalta olennaiset
sertifiointiin johtaneet liittymis-
päätöksen asiakirjat, metsänomis-
tajien sertifiointirekisterin ajanta-
saisuus, koska metsätilojen met-
sänomistajat vaihtuvat vääjäämät-
tä.

 Metsänhoitoyhdistyksen met-
sureiden ja yrittäjien vastuiden
osalta tarkasteltiin sopimuksia,
yrittäjien eläke-, verovelka ja en-
nakonperintärekisterien tietoja
sekä vastuu- että sertifiointiin si-

toutumiskirjauksia.  Risto Ranta
arvioi myös sertifiointiin liittyvän
ja tähtäävän koulutuksen riittä-
vyyden käymällä läpi koulutus-
ohjelmat ja osallistujalistat työn-
tekijöiden, yrittäjien ja metsän-
omistajien  osalta .  Tiedotuksen
osalta käytiin läpi sertifioinnin ar-
vioinnissa metsänhoitoyhdistyk-
sen lähettämät lehdet, jäsenkirjeet
ja hallintomateriaali.  Iltapäivän
puolella siirryimme tarkastele-
maan maastokohteille käytännös-
sä ohjeiden toteutumista metsän-
hakkuu, hoito- ja uudistamiskoh-
teilla.

 Risto Ranta kiinnitti huomio-
ta hakkuukohteiden mm. hak-
kuun rajaukseen maastossa ja ve-
siensuojeluun tähtääviin toimiin
maanmuokkauksessa selkeytysal-
taiden sijoitteluun sekä muokka-
usmenetelmän ja uudistamispuu-
lajin sopivuuteen kohteelle. Koko-
naisuutena Utajärven metsänhoi-
toyhdistyksen arvioinnissa ei löy-
tynyt puutteita ja toimintatavat
ovat laatujärjestelmän mukaisia.

SAHARETKEILY

Risto Ranta tutkimassa Utajärven
mhy:n dokumentointia

Metsänhoitoyhdistys Utajärvi järjestää yhdessä Pölkky Oy:n ja
Utajärven Osuuspankin kanssa metsänomistajille tarkoitetun
Saharetkeilyn  perjantaina 12.11.2010 Pölkky  Oy:n Taivalkosken
sahalaitokselle, lähtö Utajärven mhy:n edestä klo 7.30.
Ilmoittautumiset retkelle 5.11. mennessä Tuomo Törrö/0400-
184017 tai Teuvo Murtovaara/0400-283023.
 TERVETULOA!

Risto Ranta tutkimassa uudistamisalueen
rajausta ja säästöpuiden riittävyyttä
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Mirja Polojärvi
041 502 6640

Timo Mikkola
0400 560 498

Terveystie PL 16, 90900 Kiiminki
puh. (08) 816 1036KIIMINKI

timo.mikkola@
pohjois-suomen.mhy.fi

mirja.polojarvi@
pohjois-suomen.mhy.f�

Metsää ehti palaa n. 10-hehtaarin
alue, ennen kuin palokunta sai ot-
teen voimakkaasta palosta. Paloa-
lue rajoittui viiden metsänomista-
jan alueelle. Metsäpalot muistut-
tavat aina kuinka tärkeää metsä-

Mikäli kohde ei täytä ns. kerakel-
poisuutta, ei energiapuuta hyödy-
tä kerätä, sillä siitä saatavat tuo-
tot eivät kata korjuun kustannuk-
sia. Tällöin kohteen hakkuut hoi-
detaan normaalina tavaralajime-
nettelynä.

Jokaiselta ensiharvennuskoh-
teelta otetaan hakkuussa talteen
myös poistettavat mahdolliset
tukki- ja pikkutukkiaiheet. Myös
paperiteollisuuteen menevää kui-
tupuuta otetaan talteen kohteesta
riippuen.

Korjuutyöt hoitaa koneurakoit-
sija Pasi Perätalo, jolla on käytös-
sään yhdistelmäkoura kaatopäät-

Energiapuun korjuu tehostuu Kiimingissä
Kiimingin metsänhoitoyhdistys on lähtenyt myös mukaan
tehostettuun energiapuun korjuun kokeiluun alueellaan.
Energiapuu kohteet kartoitetaan hakkuiden ja puunmyyn-
tisuunnitelmien teon yhteydessä. Koska energiapuun hin-
noittelu ja kannattavuus perustuu tällä hetkellä valtion keme-
ratukiin, luonnollisesti kohteetkin suunnataan sinne.

Kiimingin Reposelässä roihusi
Kesäkuun alkupuolella savu tuprusi lähellä Reposelän am-
pumarataa. Kyse ei ollut intiaanileiristä eikä savumerkkien
lähettelystä, vaan ihan perinteisestä metsäpalosta. Palo on
ilmeisesti syttynyt salamaniskusta ja kytenyt maastossa muu-
taman päivän, ennekuin kuuma ja tuulinen sää sai metsän
roihahtamaan.

vakuuttaminen on. Viime kesänä
vakuutuksien arvo on noussut ar-
voon ylimpään ainakin pahimmil-
la myrskytuhoalueilla. Metsäpa-
lon jälkeen puusto on lähes arvo-
tonta.

Liittymismahdollisuutta tarjotaan
erityisesti pienten metsälöiden
omistajille ja kuolinpesille.

Metsätalouden kannattavuus
on suuresti kiinni siitä, että met-
sänhoito- ja hakkuutyöt tehdään
oikeaan aikaan ja parhain mah-
dollisin menetelmin. Kannatta-
vuuteen vaikuttaa paljon myös
metsänomistajan osaaminen puu-
kaupan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa sekä kyky hyödyntää
metsätalouden tukia ja veroetuja.
Lisäksi tulevat verokirjanpito, alv-
tilitykset ja metsäveroilmoituksen
täyttö. Liittämällä metsäpalsta yh-
teismetsään metsäasioiden hoito
järjestyy helposti. Yhteismetsään
liittyvä tila saa yhteismetsäosuuk-
sia liitettävän palstan arvon mu-
kaisesti. Metsänhoitoon, puu-
kauppaan, hallintoon, tie- ja oja-
hankkeisiin yms. kuuluvat asiat
siirtyvät osakkaiden valitsemien
luottamushenkilöiden valvomille
ja ohjaamille metsäammattilaisil-

Kiimingissä yhteismetsäselvitys
Kiimingissä on lähetetty kaikille vähintään kaksi hehtaaria metsää omistaville yhteismet-
säselvitys. Osoitteet on saatu Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksesta. Kiimingin kunta,
seurakunta ja metsänhoitoyhdistys ovat päättäneet yhteistyössä EU-rahoitteisen “Toimiva
metsä” hankkeen kanssa selvittää, mitä mahdollisuuksia on perustaa yhteismetsä kunnan,
seurakunnan ja yksityisten henkilöiden metsäpalstoista.

le. Vastineeksi osakas saa metsä-
omaisuudelleen säännöllisesti
kertyvän hyvän tuoton ja vakaan
tulovirran. Palstan omistajana on
edelleen osakas.

Tavoitteena yli 1000
hehtaarin yhteismetsä
Kiimingin kunta ja seurakunta
ovat periaatteessa valmiita toimi-
maan uuden yhteismetsän perus-
tajina ja liittämään siihen vähin-
tään 500 hehtaaria metsiään. Edel-
lytyksenä kunnan ja seurakunnan
osallistumiselle on, että yksityis-
metsiä liittyy enemmän kuin kun-
nan ja seurakunnan metsää yh-
teensä. Tavoitteena on siis perus-
taa yli 1000 hehtaarin yhteismet-
sä. Yhteismetsän perustamiseen ja
siihen liittymiseen kuuluvat kiin-
teistötoimitukset maksaa valtio.

Pyydämme kaikkia Kiimingin

yhteismetsään liittymisestä kiin-
nostuneita palauttamaan palaute-
lomakkeen marraskuun loppuun
mennessä. Lomakkeen palautta-
minen ei sido metsänomistajaa
mihinkään. Tämän jälkeen käyn-
nistyy varsinainen selvitystyö,
jossa henkilökohtaisin haastatte-
luin selvitetään kunkin metsä-
omistajan metsätaloudelliset toi-
veet ja tavoitteet. Käydään läpi ti-
luksiin liittyvät erityisarvot, kuten
soranotto, puuston kotitarvekäyt-
tö, vesistö, mökki ja muu vapaa-
ajan virkistyskäyttö sekä muut
metsänomistajalle tärkeät asiat,
näkökulmat ja toiveet.

Yhteisin metsäterveisin

Juhani Paakkola
Puheenjohtaja
MHY Kiiminki

Timo Mikkola
MetsäSanoma teenä monitoimikoneessaan. Var-

sinainen energiapuu mitataan ajo-
koneen kuormain vaa-alla, josta
muuntoluvuin saadaan luovutet-
tava energiapuumäärä  itse puu-
kauppaan. Tukit ja pikkutukit mi-
tataan hakkuukoneen mittalait-
teella ja tarvittaessa ostajan teh-
dasmittauksella.

Talven toteutuksessa olevat
kohteet ovat kutakuinkin jo haa-
rukoitu, mutta kesäkelpoisiin
kohteisiin ensi keväälle ja syksyl-
le löytyy hyvin korjuuaikaa. Myös
Ylikiimingin metsänhoitoyhdis-
tys on yhteistyössä mukana tässä
hankkeessa yhteisellä koneura-
koitsijalla ja energiapuutoimituk-
silla energiapuunostajille.

Juhani Paakkola

Kiiminkiläistä “tilapalapeliä” karttamuodossa.

Leskelä Henri ja työkalu.
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YLIKIIMINKI

Metsätalontie 16, 93100 Ylikiiminki
puh. (08) 817 7045

Juhani Heikkinen
0400 287 288

juhani.heikkinen@mhy.fi

Mennessäni lauantaina haastatte-
lemaan Penttiä Jokelankylään,
minun käsketään mennä Hiiva-

Metsien täysimääräistä
hyödyntämistä
Kääriän Pentti on hyvä esimerkki siitä, miten hyvin voidaan
metsiä hyödyntää. Metsästä otetaan talteen lähes kaikki
mahdollinen, sahaustavara, kuitupuu, latopuut, polttopuut,
hakerangat, päretarpeet, varvut, tuohet, varvut, jäkälät, marjat
ja jne.

Tutustuminen Venäjän metsätalouteen
Elokuun lopulla kävivät osa Pohjois-Suomen toiminnan-
johtajista tutustumassa Venäjän metsiin. Matka lähti liikkeelle
Suomussalmelta tiistaiaamuna 24.8 ja päättyi torstai ilta-
päivänä takasin Suomen puolelle.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

suontien varteen. Sieltähän se
mies löytyi hankintasavotalta,
kohteena oli varttuneen kasvatus-
metsän harvennus. Pentin mu-
kaan tarvitaan puuta omalle sa-
halle, latojen tekoon hirsiä, ener-

Pentti Kääriä

Pentti Kääriä lauantaisella työmaallaan.

Jyskyjärven paikallista asutusta.

Raimo Jokikokko
0400 580152

raimo.jokikokko@mhy.fi

Tiistaipäivän ensimmäisenä koh-
teena oli tutustuminen Suomen
puolella Raatteentiehen, jossa
meillä oli erittäin pätevä mies (tie-

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

tenkin Heikkinen nimeltään) esit-
telemässä sota-ajan tapahtumia.
Iltapäivällä ylitimme rajan ja sen
jälkeen tutustuimme Kostamuk-
seen.

Keskiviikkona etenimme Poro-
voin ja Jyskyjärven kautta Kaleva-

laan (Uhtua). Matkalla tutustuim-
me Porovoi tukkiasemaan, joka oli
tullimaksujen myötä lopetettu.
Laitos näytti sellaiselta, että se oli-
si lopetettu sata vuotta sitten, niin
ränsistyneet olivat tehtaan raken-
nukset. Todellisuudessa laitos oli
lopetettu noin 3 vuotta sitten.
Vanhassa Jyskyjärvellä kävimme
paikallisessa talossa saunassa ja
syömässä. Ihmiset olivat Jyskyjär-
vellä todella ystävällisiä ja oli to-
della mukava rupatella heidän

kanssaan karjalan murteella.
Kalevalassa yövyttyämme

matkalla kotisuomeen pysäh-
dyimme Uhtuan taistelukentillä,
elikkä kävimme Kiskis kukkuloil-
la.  Kyllähän siinä venäjän poika
mahtoi olla ihmeissään, kun kuu-
li parikymmenpäisen mieslau-
man laulavan Eltakkajärveä. On-
neksi joukossamme oli Saikkosen
Pekka ja Rahkon Heikki mukana,
heillä tuntuu lauluhommat olevan
reilassa.

Reissun antina ilmeni, että kyl-
lä naapurin puolella on metsäre-
serviä mutta missä jalostaa puut,
nyt kun ei edes Suomeen viedä
puuta. Tämän takia emme näh-
neet reissun aikana ollenkaan
puun korjuuta, koska puunkor-
juutyömaita ei yksinkertaisesti
ollut käynnissä.

Tammi- ja helmikuussa täytettiin metsäveroilmoi-
tuksia työllä ja vaivalla. Nyt on verotoimisto lähet-
tänyt lopullisia veropäätöksiä. Se, että on täyttänyt
veroilmoituksensa hyvin, ei merkitse mitään, ellei
tarkista mitä veropäätöksessä on.

Elikkä tarkistakaa veropäätöksestä tietenkin kaikki
asiat mutta erityisesti pääomatulokohdasta metsä-
talouden pääomatulot.

Jos ko. kohdassa on sama luku kuin täyttämässäsi
2C-lomakkeessa, asiasi on tältä osin kunnossa. Jos
luku on eri, tarkista asia, mistä eroavaisuus johtuu
ja korjaa verottajan mahdollisesti tekemä virhe.

Tarkistamaan!!!

giapuuta Vesalan koulun lämpö-
laitokselle ja loput kuulemma
pannaan sitten kuitukasaan. Avo-
puoliso kuulemma keräilee alu-
eelta vielä joulukransseja varten
mustikan varpuja, jäkälää ja rii-
denliekoa. Selvitellessäni mitä
tuotteita mies tekee omasta met-
sästä otetusta puusta mies lisää
edellä mainittuun listaan kattopä-
reet, päreet, varpuluudat, vastat,
halot, klapit ja kuulemma yleen-
sä kaikkea mitä kysytään.

Pentillä on metsää kaikkiaan
lähes kolmesataa hehtaaria ja suu-
rin piirtein joka kuviolla on tehty
töitä hänen omistusajallaan 1980-
luvun alusta lähtien. Melkein
kaikki työt Pentti on tehnyt itse,
vain pari kertaa on metsässä käy-
nyt yhtiön moto, kun ei ole kaik-
kia ehtinyt kuulemma itse teke-
mään.

Pentti tekee töitä pelkästään
omassa metsässään ja jalostaa
omasta metsästä saatuja tuotteita.
Työtä on riittänyt vaikka Pentti ei
ole markkinoinut ollenkaan toi-
mintaansa. Kuulemma tienvarres-
sa olevat ladot, saunat, halot, kla-
pit jne. markkinoivat itse itseään.
Uutena yrittäjyyden muotona on
Pentillä osakkuus lämpöyhtiössä,
joka tekee lämpöä osakkaiden toi-
mittamasta energiapuusta. Läm-
pöyrittäjyys on Pentin mielestä
kehittyvä ala pakostakin, loppu-
uhan niiltä rättipäiltä kuulemma
pakostakin joskus se öljy.

“Ja lada ajaa kylän raitilla,
Lada ajaa ja stereot huutaa...
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OULU-
SEUTU

Isokatu 70, 90120 Oulu
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

seija.torvela@mhy.fi

Mikko Harju
040 719 7640

mikko.harju@mhy.fi

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

juho.kuukasjarvi@mhy.fi

Anna Taskila
040 579 6225

anna.taskila@mhy.fi

Starttasimme torstaiaamuna 29.7.
Haukiputaalta tutuksi tulleella
Suorsan liikenteen bussilla. Oulun
linja-autoasemalta suuntasimme
kohti Kerimäkeä, jossa hotellim-
me oli. Menomatka sattui päiväl-
le, jolloin lyötiin Suomen kaikki-
en aikojen lämpöennätyksiä. Eri-
koinen tunne, kun tauon aikana
bussista astui kuin kuumaan ete-
lään. Bussin ilmastointikaan ei ol-
lut tehty tämmöisiin olosuhteisiin,
vaan osoitti  “hikoilun” merkke-
jä. Kerimäen kiinnostavin kohde
oli tietysti Maailman suurin puu-
kirkko. Nuoren, todella asiantun-
tevan oppaan esittelemä kirkko ja
sen historia olivat vaikuttavia.

Asta-myrskyn jälkeen…
Yöllä saimme seurata jylhää luon-
nonnäytelmää, kun Asta-myrsky
pyyhkäisi seudun ohi. Valtava
tuho selvisi aamulla ajaessamme
Mikkelin maatalousnäyttelyyn.
Tehokkaasti tiet oli keritty raiva-
ta auki.

Näyttelyssä pääsimme bussil-
la ihan portille. Meidän joukko-
amme varmaan kiinnosti eniten
hyvä ja runsas metsäosasto. Näh-
tävää olisi riittänyt toiseksikin
päiväksi eläimineen ja markkina-
osastoineen.

Illaksi palasimme hotelliin.
Bussikuski ystävällisesti käytti
halukkaat humpalla Punkaharjul-
la Kruunupyyn lavalla.

Hotelli Herttua, jossa majoi-
tuimme oli todella hyvä, mutta ei
ollut varustettu ilmastoinnilla.
Kukaan ei kylmää valittanut.

Aamulla taas bussiin ja kohti
Punkaharjua. Meillä oli metsämu-
seo Lustossa opastetut kierrokset.
Tällä tavalla lyhyessäkin ajassa

Energiamoto Hailuodossa

Mhy Oulunseudun kesäretki
Oulun Seudun mhy-väki teki tänä vuonna retken

Mikkelin maatalousnäyttelyyn ja Lusto-metsämuseoon.

saa melko hyvän kokonaisvaiku-
telman. Nähtävää ja koettavaa
Lustossa kyllä riittää pitkäksikin
ajaksi. Pihalla oli mm. moottorisa-
hataiteilija, joka teki lepästä pöl-
löjä kolmessa minuutissa ja kah-
dessakymmenessä sekunnissa.

Vielä oli pitkä kotimatka edes-

Hailuodon Kunnan Toikin tilalla
Tukkitien varressa hakkaa Metsä-
koneurakointi A. Arposen  ener-
giamoto nuorta harvennusmetsää
energiapuuksi. Kohteen poistuma
on melkein kokonaan alamittais-
ta mäntyrankaa. Seassa on vain n.
20 % kuitupuumitat täyttävää

puuta. Metsuripulan vuoksi “ ri-
sumoto” on ainoa vaihtoehto täl-
laisille kohteille.

Alla olevassa kuvassa tilan
vanhempi isäntä Helge Wigren
tutkii koneen työjälkeä hakkuu-
koneen kuljettajan kanssa.

Helge Wigren tutkii koneen työjälkeä hakkuukoneen kuljettajan kanssa.

sä. Ruoka- ja kahvitauoilla jak-
sotettuna ja jutunkertojien avulla
se sujui ihan leppoisasti.

Seuraavia matkakohteita ja –
aiheitakin mietittiin. Ehdotuksia
otetaan vastaan.Kotona olimme
lauantai-iltana ja kaikki matkalai-
set vaikuttivat tyytyväisiltä.

Pöllö, joita moottorisahataiteilija teki teki lepästä kolmessa minuutissa ja
kahdessakymmenessä sekunnissa.

Odotettu ensi-ilta: vaasalaiskirjailijan Venny Kontturin rakastettu Ruukin-
kuja-romaani nousee näyttämölle! Näytelmä sijoittuu vuosisadan alun Vaa-
saan, Palosaaren eli Präntöön tehdasmiljööseen. Ruukinkuja avaa näkökul-
man Präntöön värikkääseen yhteisöön uteliaan ja luovan Viira-tytön
kautta.Palosaari on valtio valtiossa, ja sen asukkaat suuria persoonallisuuk-
sia. Sen tehtaisiin tulee elantoaan etsimään maaseudun ylimääräinen väes-
tö. Tehtaiden työläiset ja johtajat, uskonnolliset ja poliittiset vakaumukset,
kasarmien venäläiset soldaatit, kiinniottajat ja pikkurikolliset synnyttävät
inhimillisen kaleidoskoopin, joka lapsen silmin nähtynä karkaa realismin
ulottumattomiin. Näytelmän läpi kulkevat vahvojen naisten, Viiran äidin,
Mummun ja Emma-tädin tarinat. Tehtaan pilli rytmittää naisten elämän,
mutta käyttäytymistä Viiran perheessä sanelee uskonto. Arkea kevenne-
tään haaveilla. Elämä ei ole Viiralle aina helppoa, mutta ympäröivien naisten
rakkaus ja Viiran mielikuvitus auttavat häntä kohti nuoruusiän haasteita.

Retkellä on tarkoitus pyörähtää metsässä, joten ota maastokamppeet mukaan!
Ruoka tarjoillaan ja kahvi hörpätään jossain välissä. Retki on maksuton.

Lähtö Haukiputaan Seolta klo 8.30 ja Oulun linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 9.

Hei , Oulun Seudun metsänomistaja!Hei , Oulun Seudun metsänomistaja!Hei , Oulun Seudun metsänomistaja!Hei , Oulun Seudun metsänomistaja!Hei , Oulun Seudun metsänomistaja!
Lähde mukaan tutustumaan metsälannoituksen saloihin

Muhoksen metsäntutkimuslaitokselle pe 19.11.

Ruokailun järjestämiseksi, ilmoittaudu
viimeistään 15.11. Seijalle p. 08-5472035.

Retken hinta on 110e/hlö. Sisältäen matkat, majoituksen Sokos-
hotelli vaakunassa, aamupalan, päivällisen ravintola Amarillossa,
teatterilipun sekä leivoskahvit teatterin väliajalla.

TTTTTeatterireatterireatterireatterireatteriretkietkietkietkietki
Lähdemme Vaasaan katsomaan kirjailija Venny Kontturin

Ruukinkuja-romaaniin perustuvan näytelmän RUUKINKUJA.

Ilmoittautumiset Seijalle p.08-5472 035 tai 044-5796
226 mahdollisimman pian. Mukaan mahtuu 40

henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkempi
ohjelma ilmoittautuneille postitetaan myöhemmin.

VAASAAN 27.-28.11
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PPPPParararararempaa maaempaa maaempaa maaempaa maaempaa maatalouskauppaatalouskauppaatalouskauppaatalouskauppaatalouskauppaa

OULU: Tikkasentie 4, 90410  Oulu, puh. 010 8350 288
RANTSILA: Paavolantie 21, 92500  Rantsila, puh. 010 8350 210

VVVVV-P -P -P -P -P TTTTTolonen Oyolonen Oyolonen Oyolonen Oyolonen Oy

Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Jussi Perttu, metsätalousinsinööri, LKV
Toritie 1, 93101 PUDASJÄRVI
Puh. 020 413 7524, Fax 08 835319
jussi.perttu@mhypudasjarvi.fi
Juhani Heikkinen, metsätalousinsinööri,
LKV, kaupanvahvistaja
Metsätie 16, 91300 YLIKIIMINKI
Puh. (08) 817 7045, 0400 – 287 288,
Fax (08) 817 7449
juhani.heikkinen@mhy.fi

METSÄAMMATTILAISILTA TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!

METSÄTILOISTA KYSYNTÄÄ!!

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV

LAPIN METSÄMARKKINAT OY LKV

Metsätilojen kysyntä on vilkastunut huomattavasti. Met-
säpalstat viedään nyt käsistä. Jos olet harkinnut tilasi
myyntiä, ota yhteyttä toimistollemme.

HAUKIPUDAS/Haukipudas n. 13,9 hehtaarin määräala,
koostuu 4 eri palstasta. Kitu- ja joutomaata n. 0,8 hehtaaria,
loppu 13,1 hehtaaria metsämaata. Puuta kaikkiaan 934 m3,
josta tukkia 205 m3, loput kuitupuuta. Päätehakkuu metsiä 3,1
hehtaaria.
Hp. 35.000 €.

PUDASJÄRVI/Kipinä n. 7 ha tila. Koostuu kahdesta
palstasta, n. 6,5 ha metsäpalstasta ja n. 0,5 ha tontista. Tontti
aivan Iijoen tuntumassa, rakennuslupa voimassa 3/2012.
Huoneistoala n. 130 m2. Hp. 47.000 euroa.

KIIMINKI/Kiiminki n. 29,5 ha määräala. Koostuu kahdesta
palstasta, ovat lähekkäin, lähellä Hämeenjärveä. Metsämaata
28,5 ha, puuta kaikkiaan 2475 m3, josta tukkia 225 m3.
Hyvällä sijainnilla metsä harrastajalle. Hp. 48.000 euroa.

OULU/Ylikiiminki n. 18,2 ha tila. Koostuu kolmesta
palstasta, kaksi palstaa hyvällä sijainnilla ajatellen rakentamista.
Metsämaata 12,9 ha, puuta kaikkiaan 1068 m3, josta tukkipuuta
171 m3. Hp. 45.000 euroa.

Lähiaikoina tulossa Utajärvelle ja Muhokselle kohde, seuraa
nettisivuja.

Juhani Heikkinen, metsätalousinsinööri, julkinen
kaupanvahvistaja, LKV
Puh.08-8177045, 0400-287288
Fax 08-8177449
Sähköposti: juhani.heikkinen@metsatilat.fi

Myytävänä Oulun seudulla
POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV

1. On tärkeää löytää mies, joka osallistuu
keittiötöihin, joka kokkaa ja jolla on hyvä-
palkkainen työpaikka.

2. On tärkeää löytää mies, joka saa sinut nau-
ramaan.

3. On tärkeää löytää mies, johon voi luottaa
ja joka ei valehtele.

4. On tärkeää löytää mies, joka on hyvä sän-
gyssä.

5. On tärkeää, että nämä neljä miestä eivät
tunne toisiaan.

MS 192 CE

MS 200

399 €

595 €

565 €MS 260 729 €
FS 450 K

30,1 cm3 • 1,8 hv • 3,3, kg

35,2 cm3 • 2,3 hv • 3,8 kg

50,2 cm3 • 3,5 hv • 4,8 kg

• 44,3 cm3

• 2,9 hv
• 8 kg

TTTTTuiruiruiruiruira,a,a,a,a,     VVVVValtaaltaaltaaltaaltatie 49,tie 49,tie 49,tie 49,tie 49, (08) 5542 983 (08) 5542 983 (08) 5542 983 (08) 5542 983 (08) 5542 983
Oulunlahti,Oulunlahti,Oulunlahti,Oulunlahti,Oulunlahti, J J J J Jukukukukukolankuja 1-3 (08) 5542 987olankuja 1-3 (08) 5542 987olankuja 1-3 (08) 5542 987olankuja 1-3 (08) 5542 987olankuja 1-3 (08) 5542 987
wwwwwwwwwwwwwww.jussinp.jussinp.jussinp.jussinp.jussinpyyyyyororororora.fa.fa.fa.fa.fiiiii Ylikiiminki (08) 8177 670Ylikiiminki (08) 8177 670Ylikiiminki (08) 8177 670Ylikiiminki (08) 8177 670Ylikiiminki (08) 8177 670

JÄLLEENMYYJÄSI:

NELIAPILA

Metsän poika
tahdon olla,
sankar jylhän
kuusiston

Ohjeet hyvän
oululaisen

miehen
hankkimiseksi:

joskus, äänen kuperalla puolella
taivaan takana

ja matkan

on puu, jähmepisteen takoma
puu, johon rakkaus on tarttunut

ja käsi siinä sivulla
siveltimellä kulkenut

sieltä, läheltä puhuu kaarna
että tahto tähän maahan

synnyttää rakkauden
eikä eiliseen synny muistoja

vaan tulevaisuuteen
ja että vain se voi liikkua

minulta suli silmä sinuun

puu

Tuomas Kyngäs

Kaivinkoneet
- Kumitelakaivinkone (3,5 ton)
- Tela- ja pyöräalustaiset (15-21 ton)
Traktori
- Maanajot
- Harjaukset
Kuorma-autot
- Maa-ainestoimitukset:

hiekkaa, soraa, mursketta, multaa
- Lavetti ja vaihtolavakuljetukset
- Pihojenpesut

MaansiirMaansiirMaansiirMaansiirMaansiirto H.to H.to H.to H.to H. Mustonen K Mustonen K Mustonen K Mustonen K Mustonen Kyyyyy

Pyöräkuormaaja
- Kuormaukset
- Trukki- ja nostopuomityöt
Vuokrataan:
- Maantiivistäjät (100-350 kg)
- Polttomoottori vesipumppu
- Vaihtolavoja ym.

UUSIEN ASETUSTEN MUKAIS-
TEN jätevesijärjestelmien rakenta-
minen

p. 0400-685332, e-mail: heikki.mustonen@co.inet.fi
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Aines- ja energiapuun korjuu
Metsämaan muokkaus

H.A.FH.A.FH.A.FH.A.FH.A.Forororororest Oyest Oyest Oyest Oyest Oy

Heikki Ahola p. 0400 188 058

TMI JARI LEHMIKANGAS
ojitusmätästykset, laikutukset, metsäojien kaivuut,

muut kaivinkonetyöt,
lämpöpumppujen myynti ja asennus

p. 040 582 1520

Metsäalan

kokonais-

urakointia

Kannolta

tehtaalle

P. 0400 391 855

Iin Metsätyö Oy

YMPÄRISTÖTARMO
“Me suunnittelemme ja toteutamme

PIHANPUIDEN KAATO
Metsänhoitopalvelut

Hiukkavaaran kasarmit H 2, 90670 Oulu
www.ymparistotarmo.fi

Viherrakentaminen
ja -suunnittelu

Pekka Kokko 040 756 8423

Mikko Saikkonen 040 508 1416

METSÄNOMISTAJA
Vaadi laatua! Me teemme sitä!

MetsäkMetsäkMetsäkMetsäkMetsäkoneuroneuroneuroneuroneurakakakakakointiointiointiointiointi
PPPPPerererererttunen Oyttunen Oyttunen Oyttunen Oyttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

TURTI-SET OY
• Harvennushakkuut ja
  ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Ym. alaan kuuluvat työt

• Matonkuteet
• Poppanakuteet
• LP-langat
• Loiminlangat (myös luotuna)
• Muut langat ym.

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888 p/fax 8172424

Agrimarketin työkonemyynti:
Oulu, Siikajoki, Tyrnävä,
Liminka, Rantsila

Markku Pietilä 010 768 4739
Mikko Kontio 010 768 4915
Markku Hannola 010 768 4734

Kaivinkoneurakointia
mm. metsäojien kaivuut, metsäteiden teot,

mätästykset, talonpohjien aukaisut, energiapuun
hakkuu ja korjuu (ajokone vaakavarustuksella)

Klapipuiden myynti
Puun kuljetusta metsäkoneella

TTTTT:mi Eer:mi Eer:mi Eer:mi Eer:mi Eero Soro Soro Soro Soro Soronenonenonenonenonen
ppppp..... 0400 399 817 0400 399 817 0400 399 817 0400 399 817 0400 399 817

Energiapuun osto ja korjuu Vapolle
Ainespuun korjuu

Tyrnävä, puh 040 356 3031
Koneurakointi L. Kerälä

METSÄKONEURAKOINTI
R. Tuohimaa Ky

Näätämönkuja 1, KIIMINKINäätämönkuja 1, KIIMINKINäätämönkuja 1, KIIMINKINäätämönkuja 1, KIIMINKINäätämönkuja 1, KIIMINKI
0400 585 0800400 585 0800400 585 0800400 585 0800400 585 080

Liity Metsänomistajien liitto
Pohjois-Suomen jäseneksi

Jäsenenä olet mukana tukemassa
metsänomistajien edunvalvontaa
• metsäomaisuuden käytössä
• metsänparanusvaroissa
• metsäverotuksessa
• puukaupassa
yhdessä metsänhoitoyhdistysten
ja jäsenyhteismetsien kanssa.

- Saat itsellesi neuvonta- ja lakiapua jäsenhintaan
- Salasanan jäsenten tietoverkko Reppuun
- Polttoaine-edut Nesteen ja ST1 asemille
- Alennukset auton, kodin ja metsän vakuutuksiin
  Tapiolasta ja Lähivakuutuksesta
- Jäsenalennukset hotelleihin ja lomakeskuksiin
- Apua kaikkiin metsällisiin kysymyksiin
  liiton ja MTK:n metsäasiaintuntijoilta sekä
  monia muita jäsenetuja

Lisätietoja Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomen
toimistosta puh. 020 413 3850 sekä
maksuttomasta palvelunumerosta 0800 181 700
JÄSENEDUT JA LIITTYMISLOMAKE
www.mhy.fi tai www.mtk.fi

�����������������������
�������������

Metsänhakkuuta ja lähikuljetusta

Tulisaarentie 12, Kiiminki, p. 0400 178 783



17MetsäSanoma 2/2010

• Maanrakennus- ja
perustustyöt insinööritaidolla

• Pyöröhirsisorvaukset
• Hirsiladot edullisesti
• Paalutustyöt
KANNKANNKANNKANNKANNAAAAATTTTTTTTTTAA PYYTAA PYYTAA PYYTAA PYYTAA PYYTÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ TTTTTARJOUS!ARJOUS!ARJOUS!ARJOUS!ARJOUS!

RRRRRamilcon Oyamilcon Oyamilcon Oyamilcon Oyamilcon Oy
Puh/fax  (08) 331 825

Martti Apaja puh. 050 511 9038

URAKOINTIPOJAT AY
METSÄKONEURAKOINTIA

MAANSIIRTOTYÖT TRAKTORILLA

YHTEYDENOTOT JARKKO TURTINEN

P. 040 910 6680

Sipola Oy
METSÄKULJETUS

Metsäkone- ja kavinkoneurakointia
vankalla ammattitaidolla

P. 0400 387 798, 08 556 4711
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Toiminta alkoi
kenttäsirkkeli-
sahauksesta
Yritys on perustettu 1932 ja
silloin sen nimi oli Tillman-
nin mylly ja saha. Toiminta
alkoi sahauksella ja viljan
jauhatuksella etupäässä
Muhoksen talousalueella.

Nykyinen johtaja Risto
Tillman siirtyi yrityksen
johtoon 1975 ja tällä hetkel-
lä yrityksessä työskentelee
12 työntekijää. Heti pian ny-
kyisen johtajan aloitettua
yritys on keskittynyt enti-
söintikohteiden ja julkisten
tilojen erikoisprofiilien val-
mistamiseen sekä erikois-
profiloitujen ikkunoiden ja
ovien sekä liimattujen ja tai-
vutettujen listaprofiilien val-

Puualan erikoisliike Tillman Oy
Tillman Oy on puualan erikoisliike, joka sijaitsee Muhoksella. Yritys valmistaa
erilaisia listoja, höylää kotimaisten puulajien lisäksi jalopuita sekä valmistaa
erilaisia mittatilaustöitä ja täydellisiä saunaelementtejä. Lisäksi yritys käsittelee
valmista-miaan tuotteita erilaisilla pintakäsittelyaineilla.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

mistamiseen. Oma sahaus-
toiminta lopetettiin 1988 ja
keskityttiin höyläämiseen ja
puusepän tuotteisiin. Viljan
jauhatus lopetettiin 2001
myllärin siirryttyä eläkkeel-
le.

Pohjois-Suomen suurin
jalopuuhöyläämö
Jatkojalostuksen raaka-ai-
neista yleisimpiä ovat män-
ty ja ulkomaalaiset puulajit.
Tuotteista yli 50 % valmiste-
taan ulkomaalaisista puula-
jeista ja tällä hetkellä yritys
käyttää tuotteissaan yli 30
eri puulajia.

Ulkomaisista puulajeista
merkittävin on tuija. Puula-
jit tulevat ympäri maailmaa
ja mänty tulee Suomesta ja
Ruotsista. Varsinkin oksa-
tonta mäntyä on vaikea saa-
da ja johtaja Risto Tillman

näkeekin sen saatavuuden
edelleenkin vain huonone-
van  tulevaisuudessa. Ny-
kyisyydellään yrityksen
tuotantomäärä on n. 1500
m3 jalostetta vuodessa.

Markkinointi
netin kautta
Lopputuotteiden päämark-
kina-aluetta ovat pääkau-
punkiseutu ja Oulun alue.
Lisäksi tuotteita menee ym-
päri Suomea ja ulkomaille
myös, jonka vienti alkoi jo
1960 luvulla.

Varsinkin vanhojen talo-
jen listauksessa  Oulu on ol-
lut merkittävää aluetta jo
1980-luvun alusta lähtien.
Parhaimpina vuosina yli 60
% liiketoiminnasta tuli siel-
tä. Vielä nykyisinkin vanho-
jen talojen listaus on merkit-
tävä työllistäjä uudisraken-

tamisen ja julkisen rakenta-
misen lisäksi. Etupäässä
Oulussa ja Helsingissä on
sellaista arkkitehtuuria, joka
näkyy yrityksen tuotteiden

Metsätalous ja jalostus

Lausuntopyynnölle on juu-
ri lähetetty esitys pienpuun
energiatuesta. - Lakiesitys
on varsin selkeä ja helppo-
tajuinen eikä kasvata byro-

Energiapuuta riittää mutta rahoitus pitää saada kuntoon
Pienpuun energiatuen lakiesityksen selkeys miellyttää metsänomistajia. - Mutta
jos valtiolta ei löydy rahoitusta, koko esityksen uskottavuus on vaakalaudalla,
muistuttaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Itä-
Suomen metsäpäivillä Joensuussa. Tiirola haluaa myös eroon
vastakkainasettelusta energia- ja kuitupuun välillä. Molempia kyllä riittää
Suomen metsissä.

kratiaa, Tiirola kiittelee. Hal-
linnollinen keveys varmis-
taa sen, että sekä kuitupuu-
ta että energiapuuta tulee
markkinoille lisää. Esitys

ohjaa myös energiapuukor-
juuta järeämpiin kohteisiin,
jolloin korjuukustannukset
pienevät. Tiirolan mielestä
suurin huoli onkin tukitason

riittämättömyys, sillä se las-
kee poistuvan haketustuen
verran.

Tiirola kritisoi kuitenkin
pienpuun energiatukeen
kaavailtua tukileikkuria. -
Nykyisen kemeran tukitaso
pienenee ja leikkuri supistaa
hehtaaritukia kaikkein on-
gelmallisimmilla kohteilla.
Ilmastotavoitteen mukai-
seen tasoon pääseminen
vaatisi Tiirolan mukaan leik-

kurin nostamisen vähintään
70 mottiin hehtaarille.

Paraskaan laki ei toimi il-
man riittävää rahoitusta. Tii-
rola ihmettelee kovasti hal-
lituksen toimettomuutta ny-
kyisen kemeran rahoituksen
suhteen. Paljolti kiihtyvän
energiapuun korjuun vuok-
si vaje on jo yli 30 milj. eu-
roa. Viime vuodelta rahoi-
tettavia rästejä maksettiin
tämän vuoden alussa 19
milj. eurolla. Ensi vuonna ti-
lanne on taas pahempi.

- Uskottavuus menee,
kun budjettikirjasta puuttu-
vat uuteen pienpuun ener-
giatukeen kaavaillut rahat ja
vanhan järjestelmän maksa-
tukset seisovat. Joissain
maakunnissa rahat ovat lop-
puneet jo maaliskuussa. Jos
tällainen tapa toimia säilyy,
voi ilmastotavoitteille heittä
kyllä hyvästit.

Tiirola ihmettelee metsä-
teollisuuden kritiikkiä tukea
kohtaan. - Teollisuus saa
omien metsiensä kautta itse
samat tuet mitä yksityismet-
sätalous, Tiirola muistuttaa.
Teollisuuden vastaesityksel-
lä huononnettaisiin oleelli-
sesti nykyistä tukisysteemiä,
vaikka senkään avulla ei ole
saatu kuin vain noin viiden-
nes tarpeesta liikkeelle. - Itse
asiassa kuitupuuhuolto vaa-
rantuu enemmän jos hyvää

kysyntänä. Markkinointi ja
yhteydenpito asiakkaihin
hoituu lähes täysin netin vä-
lityksellä. Yrityksellä on ol-
lut kotisivut jo 1980-luvulta

saakka ja sieltä löytyy mm.
yli 700 tuotteen kuvausluet-
telo.

Yrityksen kotisivut ovat
osoitteessa: www.tillman.fi

pienpuun energiatukea ei
tehdä. Silloin voisi aukkojen
kuitupuu eli paras sellun
raaka-aine, ohjautua polt-
toon halvempien korjuu-
kustannusten takia.

Metsäteollisuus on vaati-
nut, että yhtään kuitupuuk-
si kelpaavaa puuta ei saa
polttaa. Kuitupuun ja ener-
giapuun välinen vastak-
kainasettelu on Tiirolan
mukaan turhaa pirujen maa-
lailemista seinille. Metsät
kasvavat runkopuuta 100
miljoonaa mottia ja kannot
ja latvukset päälle. Nykyi-
nen käyttötaso on painunut
puoleen siitä.  Selluteolli-
suuden raaka-aineesta vain
reilu kymmenesosa on ensi-
harvennuskuitua. Pelko on
siis aivan turhaa. Puuta on.
Pienpuun energiatuki ei mi-
tenkään vaaranna kemialli-
sen metsäteollisuuden puu-
huoltoa - päinvastoin, päät-
tää Tiirola.

Lisätietoja: MTK:n metsä-
valtuuskunnan puheenjoh-
taja Mikko Tiirola puh. 044
538 4280.

Anne Rauhamäki
Tiedottaja
Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry
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Metsän historia

Kivikauden
muinaisjäännökset
Asuinpaikat sijaitsevat
yleensä vesistöjen varrella,
soiden reunakankailla,
maannousurannikoi l la
yleensä suojanpuoleisilla
hiekkavilla kankaanreunoil-
la. Asuinpaikkapinta ei aina
näy maan päälle. Asuinpai-
nanteet ovat laakeita kuop-
pia, joissa ei ole selvää val-
lia ja ne erottuvat pyöreinä
(halk. n. 4-10 m) tai suora-
kaiteisina (3x5-5x24 m) laa-
keina tasapohjaisina painan-
teina. Syvyys on yleensä 15-
100 cm. Asuinpaikkaan liit-
tyy yleensä myös kuoppa-
liesiä, keittokuoppia, säily-
tyskuoppia yms.

Muinaisjäännökset ja metsänhoito
Ihmisiä on elellyt Suomessa jo 10 000 vuoden ajan. Kirjallista tietoa löytyy n.
600-700 vuoden ajalta (1200-1300 luvulta). Sen mukaan ajanjaksot on jaettu
esihistorialliseen ja historialliseen aikaan. Esihistoriallisen ajan muinais-
jäännökset ovat arkisto, ainoa lähdeaineisto, kirjoituksettomalta ajalta. Ne
ovat osa yhteistä kulttuuriperintöämme. Metsänomistajien ja metsässä touhu-
avien yhtenä sivistyksen tason mittarina on näiden alueiden säilyttäminen.
Muinaisjäännösten tunnistaminen vaatii usein asiantuntijan silmää, mutta
joitakin perusasioita kuitenkin niihin liittyy.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Asuinpaikan merkkinä on
laakea kuoppa

Kivirakenteet ovat mm.
asuinpaikkavalleja/-raivioi-
ta, röykkiöitä, joista osa me-
tallikautisia hautoja (lapin-
rauniot, hiidenkiukaat), osa
säilytykseen tarkoitettuja la-
tomuksia, kivikko- eli rakka-
kuoppia, kiukaita, raken-
nuksenpohjia, rajamerkkejä,
kellareita ym.

Ne sijaitsevat yleensä
korkeimmalla maastonkoh-
dalla, harjanteilla, kivikkola-
eilla. Muoto ja koko vaihte-
lee. Käyttötarkoitus selviää
harvoin ilman kaivauksia.

Maakuoppiin ja –painan-
teisiin kuuluvat pyyntikuo-
pat ovat yleensä 1,5-4 m hal-
kaisijaltaan ja 0,5-1,5 m sy-
vyydeltään. Käytössä ne
ovat olleet kivikaudelta
1800-luvulle. Keittokuopat
ovat samankaltaisia.

Metsänhoito
Muinaisjäännöksiä suojaa
muinaismuistolaki. Ne ovat
suojeltuja ilman erillistä pää-
töstä ja niiden kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen
ja poistaminen on kiellettyä
ilman lupaa. Metsäsertifi-
ointi edellyttää muinais-
muistolain noudattamista.
Suurin osa alueista sijaitsee
talousmetsissä. Suojelu ei
kuitenkaan museoi metsää
vaan kohteen puustoa voi
hakata tietyin edellytyksin.
Kohteet ovat yleensä karuil-
la ja vähätuottoisilla alueil-
la. Hakkuut suositellaan
tehtäväksi talvella, mutta
käytännön toimijat  huo-
maavat heti ristiriidan: lu-
men alta kohdetta ei tieten-
kään näe eli kesällä on pa-
rempi toimia. Puut poiste-
taan kohteelta ja sen vieres-
tä (myös harvennushak-
kuussa) ja karsitaan kohteen
ulkopuolella. Näin hakkuu-
jäte jää ulkopuolelle ja koh-
de huomataan myöhem-
minkin. Kohteen yli ei ajeta
metsäkoneella.  Suuria pui-
ta ei toivota kasvatettavan
kohteella, koska tuulenkaa-
dot rikkovat usein rakennet-
ta. Kohdetta ei tietenkään

muokata. On syytä jättää
avohakkuilla kohteen ym-
pärille pitkiä kantoja esim. 2
m ns. aitaukseksi niin että
muokkaaja huomaa.

Yleensä firmat selvittä-
vät, onko hakkuualueella
muinaismuistokohdetta.
Kartoille on merkattu suojel-
lut kohteet merkillä, jonka
sijainti määräytyy paikan
kohteiden keskipisteenä eli
täsmälleen pisteen kohdalla
ei välttämättä ole mitään
vaan lähettyvillä.

Keittokuopat
Kivikautiset kokkaustavat
ovat mielenkiintoisia. Ne
vievät ajassa taaksepäin ja
osoittavat myös, että ruuan-
valmistus onnistuu luon-

nosta löytyvillä yksinkertai-
silla välineillä. Keittokuop-
pia käytettiin 6 000 vuotta
noin vuodesta 5 000 e.Kr
noin vuoteen 1 000 j.Kr.

Kaiva kuoppa, jonka sy-
vyys on runsas puoli metriä.
Aseta kuopan pohjalle ja
reunoille kiviä. Tee tuli ja
anna palaa vähintään tunti
tai laita hehkuvia kiviä
kuoppaan. Kääri valmistet-
tava ruoka kosteaan tuo-
heen, kosteisiin sanomaleh-
tiin tai alumiinifolioon. Lai-
ta paketti kuopan pohjalle ja
peitä sammaleella tai maal-
la. Anna ruuan hautua tun-
nin kiloa kohti.

Savua ei saa näkyä. Jos
niin käy, lisää sammalta tai
maata. Keittokuoppia voi
kaivaa myös talvella, mutta
silloin on lämmitettävä maa-
ta monta tuntia, että maa
sulaa ja kuopan pystyy kai-
vamaan. Ohje on Tapion
’metsä vastaa.net’ –sivulta.

Nuolen osoittama merkki on kohteiden keskipiste
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Metsänhoito

Nykyisen
metsätalouden
vaihtoehdot
Suomen viennin nettotulot
muodostuvat merkittäviltä
osin metsätalouden tuloista
ja tukista saatavat tulot
muodostavat suurimman
osan nykypäivän metsän-
omistajan kantorahatuloista.
Kannattavassa metsätalou-
dessa keskitytään siksi tuk-
kipuun määrän maksimoin-
tiin. Toki myös kuitupuulla
on merkitystä, mutta ener-
giapuu lähinnä lisää liike-
vaihtoa, mutta ei nettotulo-
ja. Talousmetsän kasvatuk-
sen tavoitteena on suurin
mahdollinen tukin määrä
mahdollisimman alhaisin
hoitokustannuksin elikkä
tuotantopanoksin.

Tuottopanos ajattelun
merkityksen kasvu hoito-
kustannuksia karsimalla on
johtanut luontaisen uudista-
misen käyttöön aina, kun
sille on mahdollisuus. Läh-
tökohtaisesti kuivahkoilla
männyn kasvupaikoilla vaa-
ditaan siementävät emo-
puut ja riittävän ohut kunt-
takerros tai vaihtoehtoisesti
kevyt maanpinnan rikkomi-
nen. Männyn- ja koivun kas-

Poiminta- ja pienaukkohakkuut
Pohjois-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt pääsivät 15.9.2010
Kärsämäellä kuulemaan Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Sauli Valkosen ja
Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen viranomaispäällikkö Heikki Vähätalon
luennointia aiheesta:” poiminta- ja pienaukkohakkuut”.

Tuomo Törrö
MetsäSanoma

Tutkija Sauli Valkonen on julkaissut kirjan poiminta- ja
pienaukkohakkuut.

vatukseen tähtäävillä räme-
ja turvemailla sekä kuusen
kasvattamiseen tähtäävillä
viljavuudeltaan tuoretta
kangasta paremmilla kasvu-
paikoilla  on yleensä oikea
aikaisilla harvennuksilla
ylispuuston alle saatu muo-
dostumaan kehityskelpoi-
nen alikasvostaimikko.

Talousmetsien hakkuut
tehdään lähtökohtaisesti
ala-, ylä- ja laatuharvennuk-
sina.  Kustannustehokas
metsätalous perustuu paik-
katietojärjestelmillä varus-
tettujen monitoimi- , ajo- ja
kuljetuskalustojen  tehok-
kaalla logistiikalla ohjattuun

tarvittaessa koneellisesti ja
hakkuita tehdään ympäri-
vuotisesti tehtaiden puuva-
rastojen kattaessa muutami-
en viikkojen käytön.

Sauli Valkonen toi esille
omassa esityksessään tutki-
mustuloksia, jotka pohjau-
tuivat Etelä Suomen metsik-
kökoealoihin. Pohjois-Poh-
janmaalla Oulun ympäristö-
kunnissa on vähän vastaa-
vanlaisia reheviä kohteita,
joten menetelmän käytölle
täällä on vähän edellytyksiä.
Sen sijaan männiköiden
luontainen uudistaminen
siemenpuumenetelmällä on
jo nyt käytössä.

ma- ja siemenpuut säilyte-
tään sekä hyvälaatuiset ali-
kasvospuut jätetään kasva-
maan. Pohjapinta-alaa las-
ketaan hakkuussa varjos-
tuksen vähentämiseksi ja
alikasvoksen paljastamisek-
si 10-12 m2/ha (lehtomai-
nen kangas jopa 15 m2/ha).
Tavoitteena on saada kui-
tenkin riittävä varjostus, et-
tei uudistettavan kohteen
alikasvotaimet tukehdu ruo-
ho- ja kenttäkerroksen kas-
vustoon.

 Poiminta- ja pienaukko-
hakkuut soveltuvat monen-
ikäistä puustoa sisältäviin
metsiin, kuusta hyvin kas-
vavissa kohteissa ylähar-
vennuksen käyttö johtaa
metsän kasvattamiseen kah-
dessa jaksossa: ensimmäi-
sessä vaiheessa suojuspuus-
ton  alle syntyy useimmiten
luontaisesti kuusialikasvos,
koska kuusi sietää varjoi-
suutta.

 Kun ylispuut poistetaan
taitavassa yläharvennukses-
sa kuusia vahingoittamatta,
luontainen taimikko saa-
daan syntymään pienin kus-
tannuksin ja kasvamaan il-
man uudistamisviivettä.
Hakkuut tulisi toteuttaa ali-
kasvostaimikon säilymisen
takia talviaikaan ja kesäai-
kaa kohteilla voidaan toteut-
taa raivausta ja uudistami-
sen tasaisemman syntymi-
sen turvaamiseksi sekä jou-
duttamiseksi kevyttä maan-
pinnan rikkomista, KUO-
KALLA!

Poiminta- ja
pienaukkohakkuut
käytännössä
1. Maastokohteella lähtöti-
lanteessa metsäkeskuksen
aluesuunnitelmantiedon
(2005) perusteella kaksi kan-
gaskuvioita (ravinteisuusta-
soltaan toinen tuoretta kan-
gasta ja toinen lehtomaista
kangasta vastaava). Käsitel-
tävän alueen pinta-ala 1,8
hehtaarin kuusivaltaisesta
kymmenkunta vuotta aiem-
min harvennettua varttu-
nutta kasvatusmetsää.
Puuston pohjapinta-ala oli
vuoden 2005 mittaustulos-
ten perusteella ollut 14 m2/
ha ja keskipituus 15 metriä
sekä ikä 65 vuotta että puus-
ton määrä 120 m3/ha.

 Viime talven aikana
metsäkeskukseen tehtyyn
metsänkäyttöilmoitukseen
alueen iäksi oli ilmoitettu 85
vuotta ja kuvio oli esitetty
uudistushakattavaksi. Nyt
tarkasteltuna hakkualue
näytti melko harvalta pohja-
pinta-ala vaihdellessa 8-9
m2/ha välillä ja keskipituu-
den  ollessa n.13 m elikkä
puolet n. 60 m3/ha puusto-
määrästä oli hakattu, poistu-
man painottuessa järeään
tukkipuuhun. Jäljellä oli leh-
tomaisella elikkä rehevällä
ja alavalla kostealla osalla
olevat alikasvostaimikon
rippeet ja nuoria koivuja
sekä pikkutukin kokoisia
kuusia. Kuivemmalla tuo-
reen kankaan osalla ei ali-
kasvotaimikkoa ollut ja jäl-

jelle jäänyt puusto pääsoin
huonolatvaista ja räippä-
mäistä jätepuuta.

Metsälain tulkinnan mu-
kaan alueelta pitää kymme-
nen vuoden kuluttua löytyä
kehityskelpoinen metsä tai
taimikko. Tässä tapauksessa
lehtomaiselta alueelta voi-
daan hakata ylispuut pois ja
jatkaa kuusen taimikon kas-
vatusta, mutta tuoreen kan-
kaan osalla joudutaan lain
perusteella suorittamaan
täydennysviljely, tai jopa
viljelyhakkuu. Vastuu ja
kustannukset ovat kuiten-
kin tässäkin tapauksessa
maanomistajalla kannetta-
vana. Maanomistajan ja hak-
kuuoikeuden haltijan kan-
nalta hakkuumäärät ja tulot
ovat korkeat ja uudistamis-
töihin ei ole tässä vaiheessa
tarvinnut sitoa rahaa.

Luento ja maastopäiväs-
tä jäi mieleeni, etteivät poi-
minta- ja pienaukkohakkuut
tarjoa mitään uutta nyky-
käytäntöön verrattuna. Met-
sänhoidossa pyritään nykyi-
sellään kohdentamaan
suunniteltuja hakkuita ja
hoitotoimia metsätilan ki-
peimmin hoitoa tarvitseviin,
kasvumahdollisuuksiltaan
parhaisiin sekä luontaiseen
uudistamiseen tähtääviin
hoitokohteisiin.

Pienaukkojen aika on jää-
mässä siten historiaan, kos-
ka kotitarve- ja hankinta-
hakkuut vähenevät koko
ajan, entiseen miestyövaltai-
seen aikakauteen ei ole enää
paluuta.

Poimintahakkuu näyttää maastossa Kärsämäellä tältä.

työskentelyyn elikkä kone-
ketjujen käyttöön ja kalliin
miestyön välttämiseen , kos-
ka mitä vähemmällä kin-
taanjälkimäärällä eri työvai-
heista selvitään sen edulli-
semmaksi alkutuotantovai-
he muodostuu. Maanpin-
nan muokkaukset tehdään

 Poiminta- ja pienaukko-
hakkuussa hakkuu suorite-
taan poimimalla puita eri
kokoluokista kuitenkin suu-
rimpia eli sahapuukokoja
painottaen. Pienemmistä
kokoluokista poistetaan
heikkokuntoiset ja harven-
netaan tihentymiä, maise-

  Pienaukkojen aika on jää-  Pienaukkojen aika on jää-  Pienaukkojen aika on jää-  Pienaukkojen aika on jää-  Pienaukkojen aika on jää-
mässä historiaan,mässä historiaan,mässä historiaan,mässä historiaan,mässä historiaan, k k k k koska koska koska koska koska kotitarotitarotitarotitarotitarvvvvve-e-e-e-e-
ja hankintahakkuut vja hankintahakkuut vja hankintahakkuut vja hankintahakkuut vja hankintahakkuut väheneäheneäheneäheneähenevvvvvät kät kät kät kät kokokokokokooooo
ajan,ajan,ajan,ajan,ajan, entiseen miesty entiseen miesty entiseen miesty entiseen miesty entiseen miestyööööövvvvvaltaiseenaltaiseenaltaiseenaltaiseenaltaiseen
aikakauteen ei ole enää paluuta.aikakauteen ei ole enää paluuta.aikakauteen ei ole enää paluuta.aikakauteen ei ole enää paluuta.aikakauteen ei ole enää paluuta.

“
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Edellisessä Metsäsanoma
lehdessä kuulutimme va-
lokuvauskilpailua jäsenis-
töllemme.  Lehtemme toi-

METSÄSANOMA LEHDEN
MINUN METSÄNI-VALOKUVAUSKILPAILUN
VOITTO MARKKU KIVELÄLLE

Valokuvauskilpailun voittaja

mituskunta toimi kilpailun
raatina ja valitsi voittajaksi
14 kilpailuun osallistuneen
kuvan joukosta Markku Ki-

velän kuvan “Lahottajat”,
päävoittona kilpailussa oli
200 euroa, joka luovutetaan
Utajärven Juorkunassa asu-

Markku Kivelän kuva : Lahottajat

Anna-Liisa Väyrysen kuva : Minun metsäni tuottaa puuta, pupua ja puolukkaa

valle voittajalle tämän leh-
den ilmestymisen jälkeen.

 Markku Kivelä on har-
rastanut valokuvausta pari-
kymmentä vuotta ja on jäsen
Suomen luontovalokuvaa-
jissa. Voittajakuva on otettu
Metsähallituksen suoritta-
man lahopuiden inventoin-
nin yhteydessä Olvassuon
laitamilta.

Lisää Markun kuvia löy-
tyy netistä juorkuna.net -si-
vustolta.

 Kunniamaininta kilpai-
lussa ja Pohjois-Suomen
metsänomistajaliiton lahjoit-
tama Mhy-reppu päätettiin
myöntää hienosta ja ajan-
kohtaisesta kuvasta;” Mi-
nun metsäni tuottaa puuta,
pupua ja puolukkaa”, mu-
hoslaiselle valokuvaajalle
Anna-Liisa Väyryselle. On-
nittelut voittajille ja kiitokset
kaikille kilpailuun osallistu-
neille.

Kyseessä on Pohjois-Pohjan-
maan Ely-keskuksen rahoit-
tama koulutushanke,  jossa
metsänomistajia perehdyte-
tään omistajanvaihdoksen
eri vaihtoehtoihin, verotuk-
seen, vaikutukseen sosiaali-
etuihin, rahoitukseen jne.
Hanke toteutetaan vuosien
2010 ja 2013 välisenä aikana.

Metsänomistajien keski-
ikä on jo hieman yli 60 vuot-
ta ja kuolinpesien osuus yk-
sityismetsistä on peräti vii-
dennes. Metsätilojen suku-
polvenvaihdokseen liittyvät
asiat on koettu useasti mo-
nimutkaisiksi jopa vaikeik-
si. Monia askarruttavat ve-
rotukselliset seikat ja tilan-

hoidon jatkumisen edelly-
tykset. -”Metsänomistuk-
seen sisältyy usein myös
suuria tunnearvoja koska
metsänkasvatus on pitkän-
linjan työtä ja oman käden
jäljet näkyvät taimikoissa ja
puustossa vuosia jopa vuo-
sikymmeniä,” pohtii projek-
tipäällikkö Juha Mäkelä
Elinvoimainen metsätila-
hankeelta.  Koska metsäta-
louden harjoittaminen on
pitkäjänteistä työtä, olisi
myös sukupolvenvaihdok-
sen suunnittelu aloittaa hy-
vissä ajoin,  sillä se herättää
monia kysymyksiä sekä luo-
pujassa että seuraavassa su-
kupolvessa.

Sukupolvenvaihdoksen
voi toteuttaa
monella tavalla
Metsäomaisuus kannattaa
siirtää jälkipolville harkitus-
ti ja suunnitelmallisesti.
Metsätilan sukupolvenvaih-
dos eri tavoin toteutettuna
on usein kannattavampaa
kuin metsäomaisuuden jät-
täminen perinnöksi. Eri

vaihtoehtojen verotukselli-
set vaikutukset kannattaa
kuitenkin selvittää hyvin
ennen päätöksen tekemistä.
Elinvoimainen metsätila-
hanke tarjoaa metsänomis-
tajille koulutusta ja tilakoh-
taista neuvontaa päätöksen
tueksi, Mäkelä lupaa.

Suomessa noin 10.000
metsätilaa vaihtaa vuosit-
tain omistajaa. Metsät säily-
vät kuitenkin pääsääntöises-
ti saman suvun omistukses-
sa. Nykyisistä metsänomis-
tajista noin puolet ovat saa-
neet metsänsä perintönä ja
noin 40 prosenttia on osta-
nut tilan vanhemmilta tai
sukulaisilta.  Vain reilu
kymmenesosa metsätiloista
vaihtaa omistajaa vapailla
markkinoilla, joskin tämä
osuus on kasvamassa. Met-
sänomistajat harkitsevat en-
tistä useammin metsänsä
siirtämistä nuoremmille su-
kupolville, mutta asia jää
helposti harkinnanasteelle.
Syinä voi olla mahdollisten
saajien epävarmuus metsä-
asioissa, veroseuraamusten
pelko tai vaihdosprosessin

kokeminen liian vaikeaksi,
Juha Mäkelä toteaa.

Nuoremmalla kaupun-
gissa kasvaneella sukupol-
vella metsään kohdistuu
usein hyvin erilaisia arvoja
kuin heidän vanhemmil-
laan. Tämäkin voi aiheuttaa
jännitteitä sukupolvenvaih-
doksen suunnitteluun. Har-
kittu ja suunnitelmallinen
metsän sukupolvenvaihdos
on kuitenkin useimmiten
kannattavampi tapa omis-
tusvaihdokseen kuin met-
sän perinnöksi jättäminen.
Välimaastoon jää mahdolli-
suus määrätä metsäperin-
nöstä testamentilla.

ja julkisen kaupanvahvista-
jan todistama, Mäkelä tietää.

Tärkeintä
kokonaisuus
Usein sukupolvenvaihdok-
sen toteuttamiseen etsitään
vain verotuksellisesti edul-
lisinta tapaa. Tätä voi pitää
monessa tilanteessa lyhyt-
näköisenä ja kapea-alaisena
suunnitteluna.  Verojen mi-
nimoinnin ohella tulisi tilan-
teesta riippuen kiinnittää
huomiota muun muassa
metsätalouden harjoittamis-
ta jatkavan mahdollisuuk-
siin toimia tilalla kannatta-
vasti ja joustavasti, perillis-

toimintamahdollisuuksiin
tilalla. Toisaalta on tärkeää
myös välttää liian monimut-
kaisia, vaikeasti toteutetta-
via ratkaisuja. Hallintaoike-
uden pidättäminen luovu-
tuksen yhteydessä on ylei-
simpiä veronalennuskeino-
ja. Joskus käy niin, että vas-
ta muutaman vuoden pääs-
tä havahdutaan huomaa-
maan, että ratkaisu rajoittaa
omistajien mahdollisuuksia
toimia metsässä. Lahjan saa-
ja ei saa tehdä hakkuita ja
nostaa hakkuutuloja, jos lah-
jan luovuttaja on pidättänyt
itsellään hallintaoikeuden.
Elinvoimainen metsätila-
hankkeen koulutusohjel-
man luento osuudessa käsi-
tellään metsätilan sukupol-
venvaihdokseen liittyviä ko-
konaisuuksia ja luentojen
jälkeen käydään tilakohtai-
nen osio jossa sitten pereh-
dytään tarkemmin tilakoh-
taisiin asioihin, kuten esim.
tehdään vertailulaskelmia
erivaihtoehdoista. Tulevista
koulutuspäivistä ilmoite-
taan metsänhoitoyhdistys-
ten julkaisemissa lehdissä
sekä paikallislehdissä. Tie-
toa hankkeesta ja tulevista
koulutuspäivistä löytyy
myös  Pohjois-Suomen met-
sänomistajien liiton netti-
sivuilta.

Metsätilan sukupolvenvaihdosasiat tutuksi
EU-hankkeen avulla
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi  on käynnistänyt yhdessä alueen
metsänhoitoyhdistysten kanssa Elinvoimainen metsätila-hankkeen, jonka
tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietämystä metsätilan omistajan-
vaihdosten toteuttamisesta järjestämällä koulutusta ja tilakohtaista neuvontaa.

Juha Mäkelä
MetsäSanoma

Metsän sukupolvenvaih-
doksen toteuttamiskeinoja
ovat kauppa, lahja, lahjan-
luonteinen kauppa, testa-
mentti, perintö, hallintaoi-
keudet tai vaihto yhteismet-
sän osuuksiin. Metsäpalsta
on kiinteää omaisuutta. Sik-
si luovutus täytyy tehdä
aina kirjallisesti ja asiakirjan
on oltava määrämuotoinen

ten tasapuoliseen kohte-
luun, luovuttajien henkilö-
kohtaisiin tarpeisiin luovu-
tuksen jälkeen ja metsän
yhteisiin virkistyskäyttö-
mahdollisuuksiin, projekti-
päällikkö Juha Mäkelä lis-
taa.

Sukupolvenvaihdosrat-
kaisut voivat vaikuttaa jopa
kymmenien vuosien ajan

  Nuoremmalla kaupungissa
kasvaneella sukupolvella metsään

kohdistuu usein hyvin erilaisia
arvoja.

“
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Pystyvätkö metsänhoito-
yhdistykset vastamaan
metsänhoidon haasteeseen?

Puheenjohtajan mietteitä

”Tällä hetkellä olen ainoana pohjoissuomalaisena jä-
senenä MTK:n energiavaliokunnassa. Se on mielen-
kiintoinen näköalapaikka, jossa pystyy vaikuttamaan
valtakunnan energiapolitiikkaan tietyllä osin. Kohtee-
na on puu, sähkö, tuuli ja yleensä bioenergia ja uusiu-
tuvat lähteet. Nyt hiotaan tulevan Kemerauudistuk-
sen yksityiskohtia ja näyttää siltä, että energiapuutu-
kea saadaan jatkossa myös muille kohteille kuin nuo-
riin metsiin. Se on tärkeää täällä merenrantamailla ja
hiesupelloilla. Tienvarsipuskia riittää.”

Metsänomistajien tulisi liittyä aktiivisemmin
MTK:n jäseneksi. Puukauppaa tulisi käydä pitkäjän-
teisesti ja enemmän mhy:n kautta. Metsänomistajien
luottamusmiesten koulutus on tärkeää. Sillä saralla
tulee kuitenkin keskittyä aiempaa enemmän käytän-
nön asioihin eikä laajojen strategioiden pohdiskeluun,
esimerkkinä  MTK:n reppu-ohjelman käyttö.

Iissä toiminta pelaa hyvin. Yhteistyö Oulun Seu-
dun lämmön kanssa sujuu hyvin, energiapuu liikkuu
hyvin. Tilusrakenne kaipaa kohennusta. Uusjakoja,
vaikka paikallisia, pitää saada käyntiin. Joku houku-
tin tulisi asiaan löytää. Metsäyhtöiden toimistot ovat
häipyneet paljolti kauemmas metsänomistajista, jol-
loin ostajan tavoittaminen vaileutuu. Se on huono asia,
mutta toisaalta se tuo lisää töitä mhy:lle.

Metsänhoitoyhdistyksen puheenjohtajuus on tiimi-
työskentelyä toiminnanjohtajan ja toimistonhoitajan
kanssa. Iissä hallitus on aktiivinen ja pitää kokouksia
usein.

Antero Kurttila

Iin Metsänhoitoyhdistyksen puheenjohtajana
toimii tällä hetkellä Antero Kurttila. Hän on
perinyt isältään Ollilta kiinnostuksen metsä-
asioihin ja yhteisten asioiden hoidon. Antero
on ammatiltaan maanviljelijä, joskin sivutoi-
minen koneurakointi ja kiinteistönhoito vievät
ison osan ajasta. Hevonen on ollut 27 vuotta.
Nyt on yksi porukan hevonen ja emännällä
on yksi. Antero on myös mo-liiton hallituksen
varajäsen ja toimii paikallisessa MTK:ssa ja Iin
Yrittäjissä.

Hajota ja hallitse on taktiik-
ka, joka puree tavalla tai toi-
sella. Pyrkimys on hajottaa
mhy kenttää niin, ettei myy-
jäosapuoli ole järjestäytynyt
mhy kentän taakse puun-
myyntiasioissa. Osittain
metsäyhtiöt ovat tässä on-
nistuneetkin. Metsäyhtiöt
ovat saaneet muutaman
prosentin osuudellaan
puunmyyjiä puolelleen.

Toki jokainen metsän-
omistaja tekee omat päätök-
sensä, miten metsiään hoi-
dattaa ja kenelle puut menee
myynnissä. Jos metsänhoi-
toyhdistys ei ole voinut tar-
jota palveluaan metsän-
omistajalle tai hän on ollut
tyytymätön saamaansa pal-
velun tasoon, hän silloin
luonnollisesti kokeilee, jos
mahdollisesti parempi lop-
putulos tulisi näin. Ja näin
asia saakin olla. Mhy kentän
on vastattava haasteeseen.

Onko iso
metsänhoitoyhdistys
parempi vai huonompi
palvelun tuottaja?
Taannoinen haastatteluni “
vanhojen  toiminnanjohtaji-
en “ kesken tuotti selvät
kannanotot yhdistyskoon
toimintatapoihin. Pienet
metsänhoitoyhdistykset
pystyvät paremmin vastaa-
maan metsäsektorin kentän
haasteisiin. Taloudellisesti
ne ovat kustannustietoisem-
pia ja pyrkivät toiminnal-
laan tuottamaan palvelu-
myyntiä ja tätä kautta lisä-
arvoa metsänomistajille.
Tämä heijastuu luonnolli-
sesti myös tilinpäätöstulok-
siin; toiminnalla on enem-
män tavoitteellisuutta.
Myös palvelualttius on pa-
rempaa kuin “ virkamies-
kuntapohjaisella” suurmet-
sänhoitoyhdistyksellä. Pie-
niin metsäpinta-alaa omista-
viin metsänomistajiin tai
pieniin puunmyyntieriä tar-
joaviin puunmyyjiin on iso

Siinäpä kysymys, joka kaipaa taustaselvitystä. Metsäteollisuus rynnii kovalla
volyymilla kohti metsänomistajaa puunmyynnin määrän lisäämiseksi. Samassa
kauppateossa myyjän eteen lyödään lomake, jossa rastitetaan myös muut
hoitotyöt; maanmuokkaukset, taimimyynnit, istutustyöt ja mahdolliset muut
toimenpiteet. Myös pitempiaikaisia hoitosopimuksia tarjotaan ns. palvelu-
sopimuksen nimellä. se on nykypäivän ostoesimiehen työtä, josta toimihenkilö
saa sen mukaista palkkaa, miten on työssään onnistunut.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

ero yhdistyksien välillä,
kuinka niihin suhtaudutaan.

Testi ja tulos
Itse pistin testinä tarjolle
puunmyynnin toimeksian-
non ns. fuusioyhdistykselle,
jonka jäsenmäärä mahtaa
olla pohjois-suomen kärki-
kastia. Toiminnan alullepa-
nija oli yhdistyksen ns. pro-
jektityöntekijä, joka oli yhte-
ydessä minuun puhelimitse;
tarjosi taimikonhoitotyötä
mhy: toimeksiantona. Hyvä!
– “Vastasin sopii, mutta sel-
vitä sen tilan hakkuumah-
dollisuudet, niin saamme
tuloja taimikonhoidon me-
nojen kattamiseksi.”

Kesti vuosi ja lähes toi-

min en saanut vastakaikua
asialle; energiapuukohde oli
rajatapaus, kannattaako sitä
toteuttaa, korjuupalveluvas-
taava ei innostunut aina-
kaan siinä vaiheessa tarjoa-
maan palveluaan. Jäin odot-
tamaan vastauksia.

Ei kuulunut vuoteen mi-
tään, kunnes päätin soittaa
“tutulle” vanhan lakkaute-
tun yhdistyksen neuvojalle.
Hän kertoi nykyisen organi-
saation omaavan projekti-
toimihenkilöitä, erillisiä kor-
juupalveluvastaavia sekä
energiapuuvastaajia. Hom-
ma meni vaikeaksi. Päätin
kuitenkin vielä jatkaa ja pis-
tin suunnitelmakartat eri
ostajille ja soitin paikallissa-

mättä ja puukaupat synty-
mättä

Mutta se mikä minua eni-
ten risoo, on se, että en saa-
nut metsänhoitoyhdistyk-
sestä muuta puukaupallista
palvelua, kuin puunmyynti-
suunnitelman, joka katetaan
metsänhoitomaksulla. Mut-
ta palvelumyynnit; korjuu-
palvelu/valtakirjakauppa
puuttuivat täysin. Oli petty-
nyt. Jo pelkällä mukanaolol-
la puunkorjuutarjouksil-
laan, metsänhoitoyhdistys
loisi jonkinlaista kilpailua
alueensa puunostajien kes-
ken. Tämä on ilmeisesti
unohtunut tai he eivät tie-
dosta asiaa.

En voi millään unohtaa
taannoin ko. yhdistyksen
puheenjohtajan kehumaa
lausetta, jossa hän perusteli
yhdistyksen fuusion perus-
tuvan paremman puunhin-
nan muodossa. Kuvitel-
koon, miten kuvitelkoon.
Totuus on kuitenkin aivan
toinen. Jos metsänhoitoyh-
distys aikoo saada lisäarvoa
ja kilpailua puun hintaan, on
niiden ja niiden toimihenki-
löiden oltava täysipainoises-
ti oltava mukana puukau-
passa, puunkorjuussa ja sol-
mittava merkittäviä toimi-
tussopimuksia eri jalostajil-
le, kuten esim. pien- ja kes-
kisuuriin sahoihin. Energia-
puuostajiakin on ilmaantu-
nut kuin sieniä sateella. Ne-
kin tulee huomioida kaikki
mahdollisia toimivia yhteis-
työkumppaneina ajatellen.
Kaikkien metsänhoitoyh-
distyksien, koosta riippu-
matta on pystyttävä vastaa-
maan haasteiin, eikä olla vai
ylhäältä ohjatussa asemassa.

 Päätökset yhdistyksen
toiminnassa ja jäsenistön
palvelualttiudessa, on läh-
dettävä liikkeelle siis itse
yhdistyksestä. Yhdistyksen
toiminnan tavoitteiden saa-
vuttamiseksi vaaditaan val-
tuustojen, hallituksien ja toi-
mihenkilöiden yhteistä si-
toutumista päämäärien saa-
vuttamiseksi.

Kaikesta huolimatta, hy-
vää loppusyksyä ja talven
odotusta!

MetsäMetsäMetsäMetsäMetsäSanomaSanomaSanomaSanomaSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

Vastaava päätoimittaja Timo Mikkola
Toimituskunta Juhani Heikkinen,
Eero Alaraasakka, Mikko Mäkelä,
Mikko Harju, Tuomo Törrö, Pertti Moilanen
Toimitustyö Timo Mikkola
Sivunvalmistus ja taitto VKK-Media Oy
Painopaikka Suomalainen Kirjapaino Kajaani

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

nenkin, kunnes huomautin
kyseisen yhdistyksen toi-
minnanjohtajalle, että meil-
lä täälläpäin tunnetaan käsi-
te viikko, kun toimeksianto
on saatu, olemme yhteydes-
sä metsänomistajaan, jolloin
kerromme toimeksiannon
aikataulusta ja toteutusmah-
dollisuudesta.

Nyt vihdoinkin tärppäsi!
Minuun otettiin yhteyttä ja
leimikko/puunmyynti-
suunnitelma lähetettiin eta-
napostissa kotiini. Projektit-
yöntekijä oli vain “unohta-
nut” hoitaa asian eteenpäin
ja hän oli myös siirtynyt
muihin työtehtäviin toiselle
työnantajalle.

Pyysin mahdollisuutta
hoidattaa hakkuut mhy:n
korjuupalveluna ja valtakir-
jakauppana. Sanottavam-

han edustalle, ovatko he
kiinnostuneet harvennuslei-
mikosta. Eivät olleet.

Tarjouksia sain tasan
kaksi; Metsäliitolta ja Stora
Ensolta. Metsänhoitoyhdis-
tyksen neuvoja ilmoitti säh-
köpostilla, etteivät he tee
korjuupalvelutarjousta.

Vertailin hintoja alueem-
me toteutuneisiin vastaaviin
kauppoihin; tukin hintataso
oli yli 5 euroa alhaisemmal-
la tasolla, pikkutukki n. 15 €
alhaisempi ja kuitupuu n. 5
€ alle alueemme ajankohtai-
sen toteutuneiden kauppo-
jen tason. Energiapuukoh-
teen kantorahatarjous oli
jopa 2 €/ kiintokuutio ja
edellytti ennakkoraivausta.
Avustukset menevät puun
ostajalle. Niinpä niin. Taimi-
konhoito taitaa jäädä teke-

Yhdistyksen toiminnan
tavoitteiden saavuttamiseksi

vaaditaan valtuustojen,
hallituksien ja toimihenkilöiden

yhteistä sitoutumista päämäärien
saavuttamiseksi.

“
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Neuvontakäynti ajoittui
vuoteen 2004, jolloin kartoi-
tettiin hoitotoimenpiteet,
jotka olivat pääsääntöisesti
taimikonhoitoa. Alue oli
päätehakkuin hakattu n. 15
vuotta sitten, alueelle oli
syntynyt kohtuullinen tai-
mikkoa siemenpuuhakkuun
ja maanmuokkauksen tu-
loksena.

Kiiminkiläistä innovaatiota

Taimikonhoitokohteesta jalkapallokenttä
Vuonna 2003 ostivat tulevat kiiminkiläiset Timo ja rva Stenholm metsäpalstan
Kiimingin Alakylästä.  Tarkoituksenaan harrastaa pienimuotoista metsänhoitoa
ja hieman taustalla häämötti myös asuinpaikan rakentamista uudelle tiluk-
selleen. Metsänhoito oppeihin perehtyäkseen Stenholm otti yhteyttä paikal-
lisen metsänhoitoyhdistykseen ja sai tilalleen maksuttoman metsäkäynnin.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

– “Silloin syntyi pientä ki-
pinää, että taimikot on saa-
tava kuntoon,” ajatteli Sten-
holm ensimmäisen neuvon-
takäynnin jälkeen. Myös ra-
kennusoikeus ym. kaava-
asiat tulivat esille, sillä alue
rajoittui sopivasti maantien
laitamille ja oli sijainniltaan
osayleiskaavan alueella.

– “ Taimikonhoitotyö jäi-
vät taustalle ja rakennuspro-
jektit veivät kaiken ajan,”
kertoo Timo.

Nyt tilalla on kaksi oma-
kotitaloa, toinen omassa
käytössä ja toinen odottaa
vuokralaisia. Mutta mitä eri-
koista Stenholmilla on sel-
laista, mitä muilla kiiminki-
läisillä ei ole, on tekonurmi-
pitoinen jalkapallokenttä pi-
hapiirin tuntumassa. Kenttä
on vuokrattavissa, ja sitä
käyttävät paikalliset jalka-
palloseurat harjoitteluun ja
harjoitusotteluihin lähipaik-
kakuntien seuroja vastaan..

Myös “ukkoporukat” käy-
vät virkistymässä jalkapal-
lon parissa omissa tapahtu-
missaan pelin merkeissä.

Kiimingissä on ongelmia
jalkapallokenttien suhteen
alkukeväästä ja loppusyk-
systä, jolloin kunnan omis-
tuksessa olevat kentät ovat
huonokuntoisia ja sopimat-
tomia lajiharjoitteluun.

Kentän toiminnasta löy-
tyy lisää tietoa osoitteesta
www.onenpotku.fi

Metsäteollisuus ärähti uuti-
sissa 13.10, että valtion tukea
ei saa antaa liikaa polttoon
menevälle puulle, jottei ns.
kuitupuuta mene paperinte-
on sijaan polttoon. Kuiten-
kin metsäteollisuus itsekin
käyttää runsaasti puuta
polttoon ja uusien tulevien

Mielipide

Mihin puuta saa käyttää?
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

biodiesellaitoksien raaka-ai-
neeksi. Eikö kilpailua puus-
ta saa olla? Tässä taasen yri-
tetään todenteolla jälleen
naruttaa poliittisia päättäjiä.
Käytetään vain puuta siellä
mistä siitä saadaan hintaa.

Tietenkin joku sanoo, että
valtion tuki vääristää kilpai-
lua. Mutta miten tuki vääris-
tää kilpailua siinä tapauk-
sessa, kun valtio tukee esim.

biodiesellaitoksien suunnit-
telua ja rakentamista, karu
arvaus on, että yhteen uu-
teen laitokseen annetaan tu-
kea enemmän kuin koko
vuoden Kemera tuki on.

 Aikaisemmassa Metsä-
Sanoma lehdessä kirjoitta-
ma teksti “Metsäteollisuus –
Nykyajan kerjäläinen” pitää
täysin paikkansa.

Timo Stenholmin tekonurmi-
pitoinen jalkapallokenttä on
vuokrattavissa

Mutta miten taimikot
on hoidettu?
– “ Osittain on kunnossa,
osittain ei, suurimmalta
osaltaan ei” toteaa Sten-
holm. – “Erillispalstalla
homma on kunnossa, mut-
ta tällä kotipalstalla rästiä
löytyy,” jatkaa Timo.

– “Nyt sain taas virtaa ja
kipinää tekemisiin, kun kä-
vit muutama viikko sitten
tutustumassa aikaansaann-
oksiin,” veistelee Stenholm.
Ongelmana on lähinnä ajan
puute, muuten tekeminen
on mielekästä, kun käden
jälkeä voi myöhemmin mat-
kustella.

Stenholmin taustalla on
lakiopinnot ja yrittäjäelämä,
mutta nyt on hieman enem-
män aikaa puuhastella nuo-
rison kanssa ja huoltaa rai-
vaussahaa syksyn toimin-
toihin. Stenholmien jälkikat-
raasta kolme harrastaa jalka-
palloa ja luonnollisesti suu-
rin osa vapaa-ajasta kuluu
harjoitusten parissa. Piste-
täänpä mieleen nuori 13-
vuotiaan miehenalku Onni
Stenholm, ja seurataan po-
jan kehittymistä jalkapallo-
harrastuksen parissa.

Timo Stenholm pallo kainalossa,
mutta taimikko hoitamatta.
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Synnyin viisihenkiseen per-
heeseen vilkkaaksi vipeltä-
jäksi 25.11.1982. Nimeksi lai-
tettiin Minna-Mari ja koti-
kunnakseni tuli Asikkala,
jollaisena se on pysynyt aina
näihin päiviin asti. Perhee-
seeni kuului äiti, isä sekä isot
sisaret Jussi-Pekka ja Riina.

Vaikka vanhempani eivät
olleetkaan itse urheilleet kil-
paa, kuului lapsuuteeni jo

Henkilökuvassa Minna Kauppi

Elon merkkejä
taaperosta asti ainakin suk-
set ja lenkkarit. Sisarusten
perässä sekaannuin myös
muihin lajeihin, ja lopulta
sitten suunnistuksen saloi-
hin kahdeksan vuoden ikäi-
senä. Lajivalikoimiin kuului
tuolloin juoksun ja hiihdon
ohella myös tennistä ja teli-
nevoimistelua, mutta ne jäi-
vät sitten pikku hiljaa pois
kuvioista.

Vielä teini- ikään asti olin
varma, että minusta tulee
hiihtäjä, koska ne suunnis-
tuksen salat tuntuivat välil-
lä niin ylivoimaisen vaikeil-
ta selvittää. Pää ei vain py-
synyt jalkojen tahdissa. Kah-
deksantoista vuoden kiep-
peillä huomasin kuitenkin,
että ei se kartta niin vaikea-
selkoinen olekaan. Isoveli ja

Vuosi 2010 meni Minnalta nappiin; kaksi kultaa. Maa-
ilmanmestaruuksia ei ole tänä vuonna Suomeen liiem-
min herunut. Kun valitaan vuoden naisurheilijaa, on
Minna Kauppi varmasti vahvoilla. Mutta kun valitaan
vuoden urheilijaa… paljonko vaakakupissa painaa itse
laji – SUUNNISTUS vai itse urheilija?

URHEILUAGENTIT  007 ja 008

–sisko olivat tehneet lajiva-
linnan jo aiemmin kesäpuo-
lelle, joten pikkusiskon oli
sitten helppo juosta perässä.

Ensimmäiset
nuorten sarjojen
mitalisaavutukset
Ensimmäiset todella tavoit-
teelliset treenivuodet alkoi-

Heikkinen
maaleja!

En minä
niitä saa!

Heikkinen,
osta ne maalit!

Ei ne myy
niitä!

URHEILUAGENTIT

En kehtaa!

Heikkinen,
maksa niistä!

Hiihtäjä suuruus ja nykyisin
kansanedustajana toimiva
Juha Mieto osallistui Ylikii-
mingin Tervastiimaviikolla
Ylikiimingin metsänhoito-
yhdistyksen vetämään ha-
lontekokilpailuun. Mietaata
vastaan asettui kuusi ur-

Mietaa vs Hiltu Ville
Heinäkuun alussa Ylikiimingin Tervastiimaviikolla
vanhat kilpakumppanit Juha Mieto ja Vilho Hiltunen
kilpailivat jälleen toisiaan vastaan. He ovat kilpailleet
samoissa kisoissa hiihtopuolella alkaen 1960-luvulla
nuorten sarjasta ja päättyen 1980 loppupuolen ai-
kuisten kisoihin. Nyt oli ystävyksillä vuorossa eri
laji, halonteko.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

hoollista Ylikiiminkiläistä
“gladiaattoria”, heidän jou-
kossaan Ylikiimingin hiihtä-
jäylpeys Ville Hiltunen.

Vanhojen kisakumppani-
en kohdatessa nousi niin ki-
sailijoiden kuin katsojien
mieliin vanhat hyvät ajat,
olihan vastakkain aikoinaan
yksi maailman parhaista
hiihtäjistä Mietaa ja vuosien

1980 ja 1981 ehkäpä Suomen
paras pitkien matkojen hiih-
täjä Hiltu Ville.

Varsinaisessa halonteko-
kisassa ei löytynyt Mietaan
voittajaa. Mietaa teki 20 mi-
nuutissa reilut 1,4 mottia
halkoja. Ville puolestaan
teki reilut 1,1 mottia ollen
kisassa kolmas. Katsellessa
näiden yli kuusikymppisten
miesten tahtia, ei voinut
kuin ihastella heidän ny-
kyistä kuntoaan, ei todella-
kaan pystynyt havaitse-
maan, että siinä kohta eläke-
iässä olevat “vanhukset” ki-
saavat.

Kumpaisellekaan ei ole
metsä ja metsätyö outoa.
Hiihtovuosinaan heidän

harjoittelu tapahtui pääasi-
assa metsissä ja soilla. Kisau-
rien jälkeen metsä ja metsä-
työ ovat edelleen olleet mo-
lemmille tärkeitä. Mietaa
kertoi omistavansa Kurikas-
sa muutamia kymmeniä
hehtaareja metsää. Hän ker-
toi tekevänsä polttopuut
omasta metsästä ja lisäksi
hän tekee metsässään hoito-
töitä. Hakkuutyöt Mietaa
antaa koneiden tehdä. Sa-
moin on asianlaita Hiltu Vil-
lellä, Villellä on perintömet-
sää Ylikiimingissä ja hän on
tehnyt vuosien aikana kym-
meniä hehtaareja nuoren
metsän kunnostusta ja mui-
ta hoitotöitä vapaapäivinään
ja loma-aikoinaan.

Mietaa antamassa nimikirjoitustaan Heikki Pohjolalle.

Ville Hiltunen haastateltavana.

vatkin noin seitsemäntoista-
vuotiaana, jolloin päätin,
että pääsen seuraaviin nuor-
ten MM-kilpailuihin Tsek-
keihin. Paikka irtosikin sit-
ten helposti, ja pääsin yllät-
tämään itsenikin nappaa-
malla pari pronssia taskun
pohjalle. Parina seuraavana
vuotena olinkin jo yksi en-
nakkosuosikeista, ja pika-

FAKTA

matkoilta hoidinkin kullat
kotiin sekä Unkarista, että
Espanjasta.

Juniorivuosien jälkeen
EM-Viro 2006 oli ensimmäi-
nen todellinen läpimurtoni,
mutta Tanskan MM-mitte-
lössä olikin sitten jo yliyri-
tystä. Onneksi käteen jäi pet-
tymyksen lisäksi viestin
maailmanmestaruus. Uu-
teen kauteen yritin valmis-
tautua valmentajienkin
avulla, mutta totesin pian,
että halusin urheilla omalla
tavallani ja fiilispohjalta.

Tulevaisuudessa toivon-
kin nauttivani uusista haas-
teista kehittyväni vielä pa-
remmaksi suunnistajaksi.
Että varokaa karhut ja kirah-
vit, täältä tulee sekopäinen
suunnistajatyttö, ja kovaa
tuleekin.

Minna Kauppi

Minna Kauppi toivoo että
kehittyisi tulevaisuudessa vielä
paremmaksi suunnistajaksi.

Heikkinen, mehän luvattiin
sponsoroida Nuijamiesten la-
van maalit maalaustalkoissa!
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Metsässä
pienestä pitäen
Minna ei ole lähtöisin met-
sänomistajaperheestä, mut-
ta Minnan lapsuudessa
koko perhe vietti metsässä
paljon aikaa.
“Isä on sellainen lintubon-
gari, joten aika paljon tuli
vaellettua ja retkeiltyä koko
perheen voimin pienestä pi-
täen”, Minna kertoo.

Varhaisimpia metsä-
muistoinaan Minna pitää
perheen yhteisiä marjastus-
ja sienestysreissuja. Silloin ei
uskaltanut kovin kauas van-

Minna tykkää metsästä silloinkin kun ei suunnista
Suunnistuksen maailmanmestari, metsien prinsessaksi tituleerattu Minna
Kauppi palautuu tällä hetkellä rankasta mutta menestyksekkäästä suun-
nistuskaudesta koulunpenkillä Jyväskylän yliopistolla. Auskultointi opettajaksi
ja ruotsin tunnit kahmaisevat leijonanosan syksystä, mikä on liikkuvalle ihmi-
selle todella rankkaa. Luentojen lomassa hän ehti kuitenkin jutella hetken
metsäsuhteestaan.

Anne Rauhamäki
MetsäSanoma

hemmista ajautua kun pel-
käsi eksymistä. Tosin mi-
tään yksittäistä muistoa on
vaikea löytää sillä Minnasta
tuntuu, että silloin “oltiin
kyllä metsässä koko ajan.”

Lempeää
metsänhoitoa ja
sieniherkkuja, kiitos
- Metsänhoito, avohakkuil-
la vai ilman?

- “Ilman. Pitkän miettimi-
sen jälkeen pakko vastata il-
man. En tiedä, mikä metsän-
hoidollisesti olisi paras tapa,
mutta jotenkin hirvittää
sem-moinen, missä kannot
ja juuretkin revitään maas-
ta”, Minna perustelee,  ja

naurahtaa lopuksi, että laita
sinne että sellainen vielä
mitä tehdään hevosella!

Minnan lempimetsä on
sellaista “peikkometsää”.
Vanhaa, sammalpeitteistä ja
isopuustoista. Ja sieniä pitää
olla kanssa. Suunnistaessa ei
ehdi sienestää, mutta muu-
ten Minna on intohimoinen
sienestäjä ja sieniruoan ystä-
vä. Silloin kun ei voi tai jak-
sa juosta, Minna siis karaut-
taa mieluiten pyörällä sie-
neen. Marjastuksesta hän ei
liiemmin välitä, sillä se “ju-
mittaa liikaa”. Siis takareidet
ovat koetuksella kyykkimi-
sen vuoksi.

- Jos olisit marja, mikä

marja olisit? - “Metsäman-
sikka. Se on semmoinen
makea ja maistuu hyvältä. Ei

ainakaan mikään kitkerä ja
karvas karpalo”, Minna
nauraa.

Metsästystä
mieluiten
ajomiehenä
On Minna päässyt metsäs-
tyksenkin makuun, tosin ei
niin kovin mukavissa mer-
keissä. Blogissaan hän ker-
too, kuinka ajoi avomiehen-
sä Pasi Ikosen kanssa hirvi-
kolarin kisamatkalla alku-
syksystä. Eniten Minnaa
harmitti auton kallis peltire-
montti, jota vakuutus ei sit-
ten kuitenkaan korvannut,
mutta hirvelle kävi valitetta-
vasti vielä huonommin.

Minna ei muuten ole eri-
tyisen kiinnostunut metsäs-
tyksestä, vaikka muistelee-
kin ainakin kerran olleensa
juoksemassa ajonaisena.
“Epäilen, että ei kantti kes-
täisi eläintä ampua”, hän
pohdiskelee.

Trondheimin keskustassa
järjestetyssä kaupunkisprin-
tistä tuli nimittäin heti se in-
hottava neljäs sija, eikä mi-
tali ollut edes kovin lähellä,
koska 20 sekuntia on sprin-
tissä jo kohtalaisen iso ero.
Vielä ei kuitenkaan harmit-
tanut hirveästi, koska sprin-

Voittajan on helppo hymyillä
MM-kisat Trondheimissa eivät menneet yli odotusten, vaan kultaahan sieltä
olinkin lähdössä hakemaan. Pari viikkoa ennen kisoja oli nimittäin niin hyvä
vire niin koivissa kuin kaalissakin, että jonkun kokoinen metallisaalis oli ihan
väistämätön kohtalo. Mutta helppohan sitä on nuolaista ennen kuin tipahtaa.
Mitaleilta nimittäin.

Minna Kauppi
MetsäSanoma

tin jälkeen alkoivat onneksi
omimmat matkani metsien
siimeksessä. Pelko astui ke-
hiin vasta, kun seuraavana
päivänä huomasin flunssa-
peikon iskeneen. Pieni läm-
pö ja nuha vievät aina voi-
mia, eikä kipeänä olo aina-
kaan nosta itseluottamusta,
mitä tarvitaan erityisesti sil-
loin, kun halutaan onnistua
sillä oikealla hetkellä. On-

neksi pystyin silti juokse-
maan pitkän- ja keskimat-
kan karsintakisat rennosti
eikä olo mennyt niistä huo-
nommaksi.

Pitkän matkan finaaliin
lähdettäessä tiesin, että ihan
parasta lyöntiä ei tulisi ole-
maan päällä, mutta loppujen
lopuksi mitalikamppailu
kariutui hölmöihin reitinva-
lintoihini. Pitkän matkan

erityispiirteenä on juuri pit-
kät rastivälit, joille tulee kat-
soa kunnolla ja rauhassa oi-
keat ja nopeimmat reitit,
koska suora reitti ei lähes-
kään aina ole nopein lipulta
toiselle. Vitossijan jälkeen
alkoi kukitusseremoniassa
tulla sitten jo sellainen näl-
kä ja kiukku päälle, että kes-
kimatkalla minua oli jo vai-
kea pidätellä. Halusin näyt-
tää muille ja ennen kaikkea
itselleni, mistä tämä tyttö on
tehty. Loistosuorituksella ja
kovalla tahdolla runttasin
itseni korkeimmalle korok-
keelle ja olin niiiiiiiiiin tyy-
tyväinen. Kun mitalitulppa
oli saatu irrotettua, ei sitten
viestissä ollut vaikeuksia
kiidättää loppukirikamppai-
lussa Suomen neitoja kor-
keimmalle korokkeelle.

Nyt olen hyvin tyytyväi-
nen ja pidän itseäni onnek-
kaana. Se oli nimittäin aika
pienestä kiinni, että kisat ei-
vät menneet sairasvuoteella
makoiluksi. Syksy jatkuu
täällä kotosalla opiskelujen
parissa. Olen ajatellut ur-
heilla sen verran kuin kou-
lun jälkeen ehdin, mutta
pikkuhiljaa alkaa varmasti
koulunpenkinkulutus hel-
pottaa ja voin taas alkaa ku-
luttamaan tossun pohjaa.
MM-mitalien loisteessa on
hyvä hymyillä koko loppu-
vuosi ainakin!

Terveisin Minna Kauppi

URHEILUAGENTIT

Taisit jännittää
liikaa!

Heikkinen, miten meni
jousiammuntakisa?

Heikosti.

Miten heikosti?

Tosi heikosti,
olin viimeinen.
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Heikkinen,
Heikkinen,
Heikkinen,
Heikkinen…

Syöttäjäkö ?

Heikkinen,
Heikkinen,
Heikkinen,
Heikkinen…

Maalintekijäkö?

Sotkamon
paikallisluetteloa

vain selailin.

Kolumni

Runkoja, risuja
ja kantoja
Energiapuuta kerätään ny-
kyisin nuoren metsän koh-
teilta runkopuuta, päätehak-
kualojen latvarisua ja kanto-
ja. Ilman valtion tukea käy-
tännössä korjuu ei onnistu ja

Energiapuu-hyvä vai paha?
Hallitus toi energiaratkaisut, puhuttiin risupaketista (olisi pitänyt puhua
tuulivoimapaketista)ja siitä kuinka se on hyvä metsätaloudelle, metsille ja
koko valtakunnalle. Periaate, että metsiä hyödynnetään yhä enemmän, on
aivan oikean suuntainen. Olen korostanut jo pitkään, että ei ole itsetarkoitus
pelkästään myydä puuta paperinvalmistukseen vaan käyttökohteita tulisi lisätä
ja sitä kautta saataisiin aikaan kysyntää puuraaka-aineelle.

usein vaikka saadaan tukea,
metsänomistaja ei saa juuri-
kaan korvausta antamas-
taan raaka-aineesta. Onko
oikein, että raaka-aine lah-
joitetaan ja samaan aikaan
energiapuun hankkijat ja
energialaitokset tekevät
suurta bisnestä asialla? Kai-
ken pitää lähteä siitä, että
kaikki osapuolet metsän-
omistaja, urakoitsija, ener-
giapuun korjauttaja ja ener-
gialaitos saavat “hyvää” täs-
tä toiminnasta.

Usein tulee eteen, että
korjataan nuorista metsistä
kaikki puuaines energia-
puuksi perusteella, ettei
kannata korjata erikseen

kuitupuuta vaikka poistuma
todellisuudessa olisi 20 -30
m3 kuitupuuta hehtaarilta.
Korjattaessa ko. kohde in-
tegroituna korjuuna, elikkä
korjataan erikseen ainespuu
ja hakepuu, saadaan talou-
dellisesti metsänomistajalle
paras tulos. Metsänomistaji-
en tulisi sisäistää asia, jotta
ei tulisi tehtyä taloudellisia
huonoja ratkaisuja.

Mitä metsänomistajan pi-
tää saada siitä, kun energia-
puu korjataan bisnes käyt-
töön? Vähin mitä pitäisi saa-
da, on se, että voitaisiin alue
lannoittaa, jotta saataisiin
korvattua menetetyt ravin-
teet. Tämä merkitsee, että

metsänomistajien pitäisi
saada kerätystä energia-
puusta (ei markkinapuu)
vähintään 300 - 500 euroa
hehtaarilta. Todellisuudessa
tällä hetkellä saadaan korva-
usta noin 100 - 200 euroa
hehtaarilta ja huonoimmas-
sa tapauksessa korjattaessa
vääriä kohteita, metsän-
omistaja voi joutua todelli-
suudessa maksamaan ener-
giapuun keruusta.

Riittääkö konemiesten
ammattitaito?
Varsinkin kerättäessä ener-
giapuuta nuoren metsän
kohteista ongelmaksi on
muodostunut konekanta ja

Juha Heikkinen
MetsäSanoma

osin konemiesten ammatti-
taito. Kun yritetään saada
isoille koneille tuottoa (ai-
van oikein), on harvennus-
jälki mennyt usein liian har-
vaksi. On jäänyt saamatta
valtion tuet ja jopa tiheydet
ovat menneet niin harvaksi,
että aletaan lähestyä lakira-
jaa elikkä metsän hävitystä.
Tuottoa tulisi saada aikaan
korjuun oikealla taksoituk-
sella ja valitsemalla oikeita
kohteita. Näin ei tarvitsisi
konemiehen yrittää rohmu-
ta parhaita puita, pitääkseen
itsensä “hengissä”.

Kohteiden valinnassa,
hinnoittelussa ja jälkien val-
vonnassa tulisi metsänomis-

tajien käyttää aina yhdistyk-
sien palveluita. Näin pääs-
täisiin metsänomistajan
kannalta parhaaseen tulok-
seen niin taloudellisesti kuin
metsänhoidollisesti. Tätä
tarvetta osoittaa mm. metsä-
keskuksien tekemät tarkas-
tukset, joissa on tullut var-
sinkin pohjois-pohjanmaal-
la paljon vain tyydyttävää ja
jopa huonoa korjuujälkeä.

Metsäpuolella alkaa olla
valmiuksia energiapuun
korjuun määrän kasvattami-
seen, mutta energiapuun
käyttäjien elikkä energialait-
oksien tulisi olla toiminnas-
saan laajakatseisia, heidän
tulisi hinnoittelussa huomi-
oida energiatalouden koko-
naisuus ja ilmastopäästöt.
Näin toimimalla saataisiin
kannattavuuden parane-
mista metsäpäähän, joka on
ehto korjuumäärien kasvat-
tamiseen.

       On jäänyt saamatta valtion
tuet ja jopa tiheydet ovat menneet
niin harvaksi, että aletaan lähestyä
lakirajaa elikkä metsän hävitystä.
“

Nimi:  _______________________________________________________________

MHY:  _______________________________________________________________

Osoite:  ________________________________       __________     ___________________________

1. Kiekot löysin sivuilta

2. Mielenkiintoisin artikkeli uudessa MetsäSanomassa oli sivulla

3. Mitä aiheita haluaisit käsiteltävän seuraavassa lehdessä?

MetsäMetsäMetsäMetsäMetsäSanoma kilpailu ja palautelipukSanoma kilpailu ja palautelipukSanoma kilpailu ja palautelipukSanoma kilpailu ja palautelipukSanoma kilpailu ja palautelipukeeeee
Oululaiset Ylikiimingin metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt Raimo ja Juhani ovat kovia urheilumiehiä. Aina
tilaisuuden tullen nämä velikullat ottavat jääkiekkomailat kätösiinsä ja lähtevät iltapäivällä lämimään kiekkoja
milloin kunnantalon eteen ja milloin huoltoaseman pihoille.

Nyt kuitenkin Juhani Heikkisellä meni lajihommat vähän sekaisin, kun räpylä ja pesäpallomaila unohtuivat
kotiin, mutta jääkiekkomaila oli kuitenkin tallella. Juhani meni ja lämäsi syöttölautaselta kolme MetsäSanoma
nimikkokiekkoa jonnekin lehtemme sivuille. Löydätkö ne ?
Raimo ei ehtinyt kuviin mukaan, koska hän meni korjaamaan hiittikärryään…

Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma Terveystie 2  90900 KIIMINKI

Arvomme kilpailuun osallistuneiden
kesken tuotepalkintoja.

EI!

EI!
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Aivan sama millä tyylillä uit. Ei
tämä ole uintikilpailu, vaan MHY-
virkistyspäivät kylpyläosastolla!

Aivan sama!
Tule jo!

Sammakko?

Perhonen?

URHEILUAGENTIT

Heikkinen,
ala tulla jo!

Kissa?

Koira?

Kysymyksiä voi lähettää toimituksen osoitteeseen
Metsäsanoma/Soffaperenat Terveystie 2 90900 KIIMINKI

Soffaperunat

Kysy mitä tahansa, soffaperunat vastaavat.

Mihin sijoittaisin puukaupassa
saamiani tuloja?
Hyvät soffaperunat. Olen
tosimies ja olen tehnyt val-
takirjalla puukaupan ja kil-
pailutuksen avulla sain mie-
lestäni hyvän katkonnan
päätehakkuuleimikolleni.
Rahaa en nyt tällä haavaa

tarvitse, mutta mihin sijoi-
tan nämä ns. ylimääräiset
nappulat, kun taimikonhoi-
torästejäkään minulla ei ole.
Paheisiin ilmeisesti ei ole
varaa?

Soffaperunat vastaavat:
On sinulla varaa nyt pahei-
siin. Viinaa, naisia ja rahaa.
Kaikkialla kaikenlaista pa-
haa. Ne ovat nyt sinua var-
ten. Mutta jos et ymmärrä
näihin sijoittaa näitä onnis-
tuneita puukaupparahoja,

niin sijoita Lehtomäen
monttuun Kainuuseen tai
riskittömään vaihtoeh-
toon, jonka neuvon tarjoaa
tanssiopettaja Åke Blong-
vist  eli vaihtoehtona Nor-
dean eläkesäästötilit.

Hyvä Seija,
Auton pysähtymiseen ly-
hyen ajon jälkeen voi olla
useita moottorin vioista
johtuvia syitä. Tarkista en-
sin, ettei polttoaineen syö-
tössä ole roskia. Jos se on
puhdas, tarkista imusar-
jaan johtavat kiinnikkeet.

Soffaperunat vastaavat
- Soffpotatos besvarar:

Ellei näistä neuvoista ole
apua, vika saattaa piillä itse
polttoainepumpussa, joka
ei kykene syöttämään polt-
toainetta riittävän suurella
paineella kaasuttajan
uimurikammioon.Toivottavasti
tästä on apua. Vi hoppas,
att vi kan hjälpa!

Hyvät
soffaperunat
Toivottavasti voitte auttaa
minua. Muutama päivä sit-
ten läksin töihin, ja mieheni
jäi tavan mukaan kotiin kat-
somaan telkkaria. Pääsin
vain kilometsin verran
eteenpäin, kun moottori ys-
kähti ja auto pysähtyi.

Palasin kotiin hakemaan
miestäni avuksi. Kotiin
päästyäni en ollut uskoa sil-
miäni: Hän oli naapurin rou-
van kanssa makuuhuonees-
sa rakastelemassa intohi-
moisesti. Itse olen 32 ja avio-
mieheni 34 ja olemme olleet
naimisissa 12 vuotta.

Kovistellessani häntä hän
murtui ja myönsi, että hänel-

lä oli ollut suhde jo puolen
vuoden ajan. Käskin häntä
lopettamaan suhteen tai jät-
täisin hänet. Hän jäi työttö-
mäksi kuusi kuukautta sit-
ten ja väitti tunteneensa it-
sensä aina vain masentu-
neemmaksi ja arvottomam-
maksi. Rakastan häntä hy-
vin paljon, mutta uhkavaa-
timukseni jälkeen hän on
tullut yhä etäisemmäksi. Mi-
nusta tuntuu, etten enää saa
häneen yhteyttä.

Voitteko soffaperunat
auttaa minua, pliis?

Terveisin
Rva Seija Oulusta

Suunnittelin puukauppaa ja
toteutin kaupan aivan itse
Aivan aluksi ennen kaupan-
tekoa sain puunostajalta
kahvipaketin. Hyvä. Olin
tyytyväinen ja hyvällä mie-
lellä.

Mutta sitten tuli mutkia
matkaan.  Kaupassa sovit-
tiin, että kannot saa kaivaa
ja kerätä, tosin maksua en
niistä saanut. Harvennuk-
sen Kemeratuet menivät
kaikki puunostajalle. Puolet
energiapuusta meni ilmai-
seksi, koska kohde ei täyttä-
nyt hakkuun jälkeen ns.  ke-
mera ehtoa; oli osittain vää-
rää kehitysluokkaa, osittain
hakkuu oli tehty liian voi-
makkaasti. Eli energiapuul-
le ,  josta luvattiin jopa 3 €
kiinnolle tuotti vain muuta-
man satasen.

Avohakkuun kannot me-
nivät siis ilman, samoin ok-
samassat eli latvusjäte, ku-
ten yhtiön mies asian ilmai-
si, meni samoin ilman kor-
vausta. Harmitti näin jälki-

käteen.
 No ne siitä mokasta,

mutta sitten ne arvotavarat.
Tukin ja kuitupuun mittaus-
tavaksi sovittiin tehdasmit-
taus; tulos oli tyly. Hakkuu-
koneen mittalaitteessa oli
heittoa enemmältikin, joten
lähes kaikki tukit menivät
alamitan ja väärien pituus-
mittojen takia raakkitukeik-
si. Puista maksettiin kuiten-
kin kuitupuun hinta.

 Samoin kävi kuitupuun
kohdalla eli n. puolet oli sys-
temaattisesti alamittaista eli
raakkikuitupuu meni ilmai-
seksi alamitan osalta.

Tukkitavaran kuoresta
maksettiin kuitenkin sama
hinta kuin varsinaisesta
puuaiheesta. Kuoren hinta
oli siis hyvä!

Hyvät soffaperunat.
Mitä teen?  Voinko peruut-
taa kaupan?  Kahvin olen jo
tosin keittänyt ja oli hyvää!

Soffaperunat vastaavat:
Asia on täysin selvä. Olet
juonut kaffin, joten olet
heikoilla. Olisihan sinun
täytynyt ymmärtää, että
kahvipaketti on lahjus ja
olet nyt epäiltynä lahjuk-
sesta. Mikäli olet virka-

mies, voidaan sinut tuomi-
ta vankeuteen jo pienestä-
kin virkavirheestä. Soita
kustantajalle ja kirjoita ko-
kemuksistasi kirja siellä ki-
ven sisällä. Siinä onnistut
varmasti paremmin kuin
puukaupassa.

Apua!
Hyvät soffaperunat

Hyvä herra, raha ei ole elä-
mässä pääasia. Naisessa on
tärkeintä sisäinen kauneus,
vasta ynnä muissa asioissa
nousee esiin raha, vaikka-
kin raha auttaa moneen
pieneen huoleen. Tuollai-
sen palstan arvon määrää-
minen noilla tiedoilla on
hieman hankalaa vaikka
olemmekin pohjoismaiden
parhaimpia neuvonantajia.
Arvo voisi tuollaisella tilal-
la olla puolen miljoonan ja
miljoonan euron välillä
elikkä kohtalaisen arvokas.

Tapasin Nuijamiesten laval-
la syksyn tansseissa naisim-
meisen, ei ehkä täysin nai-
nen makuuni. Hän kertoi
kuitenkin perineensä Oulun
lähikunnasta noin 120 heh-

taaria metsää, kuulemma
pääasiassa jotain päätehak-
kuu tukkimetsää. Minkä ar-
voinen tällainen metsäpals-
ta olisi? Nimimerkki kannat-
taako rakastuako vai ei?

Soffaperunat vastaavat:
Koska nainen ei ole täy-

sin makuusi, kannattaa si-
nun harkita tarkkaan pi-
tempiaikaista seurustelua
sellaisen naisen kanssa.
Jätä nainen, hanki mielui-
sampi kapistus itsellesi.

Ps. Voisitko lähettää
meille sohvaperunoille ky-
seisen naisen puhelinnu-
meron, meillä voisi syttyä
aito rakkaus tuollaista met-
säsarkaa eiku naista koh-
taan.

Metsäretken turistibussi Savonlinnaan oli täynnä mum-moja. Eräs mummeli tuli tarjoamaan kuskille kourallisenrusinoita. Kuski otti rusinat ja söi ne. vartin kuluttua mum-mo tuli uudestaan kourallinen rusinoita mukanaan ja kus-ki otti ne taas vastaan.
Tämä toistui muutaman kerran. Sitten metsäretken kuskikysyi, miksi mummo tarjoaa hänelle koko ajan rusinoita.“Ei me voida syödä rusinoita, kun meillä ei ole hampaita.”“No miksi te sitten otitte rusinoita mukaan?” kuski kysyi.-” Me tykätään suklaasta siinä päällä”, mummo vastasi.

Rusinoita

Nuoren naisen kanssa naimisiin mennyt 94-vuotias isäntä

kertoi lääkärilleen, että perheessä odotettiin vauvaa.

- “ Minäpä kerron teille tarinan”, lääkäri sanoi. – “Hajamie-

linen mies oli Afrikassa ja päätti lähteä metsästämään lei-

jonia. Vahingossa hän kuitenkin otti kiväärin asemasta sa-

teenvarjon. Pian iiläinen näki leijonan tulevan häntä kohti,

tähtäsi sitä sateenvarjolla ja laukaisi. Leijona kaatui kuol-

leena siihen paikkaan”.

- “ Mahdotonta! “ vanhus huudahti. - “Joku varmaan tä-

räytti sivusta.”

- “Niinpä.” vastasi lääkäri.

Leijonan metsästys

Tarinan mukaan tasavallan presidentti Kekkonen otti osaanuoruudessaan 100 metrin juoksuun. Finaaliin pääsivät kol-men alkuerän voittajat sekä yksi ajan perusteella. Kenttä-kuuluttaja totesi ennen lähtöä finaalissa olevan Kokkonen,Kukkonen, Kekkonen ja paras kakkonen.

Legenda elää.

-soffpotatis
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URHEILUAGENTIT JES! Sitä roolia
me Capitalsiin sinulta

kaivataan!Heikkinen!
Mikä rooli? Muurari?

Kirvesmies?
Apumies?

Listoittaja?
Raudoittaja?

Insinööri?

EI! Heikkinen,
ei!

Arkkitehti?
Sähköasentaja?

Maalari???

Janin
tapaan

JANIN KEITTIÖSTÄ TEIJÄN KEITTIÖÖN,
Hirvestä. Janin tapaan…Hirvestä. Janin tapaan…Hirvestä. Janin tapaan…Hirvestä. Janin tapaan…Hirvestä. Janin tapaan…

Syksy on hirvelle hirveää aikaa. Se teurastetaan ja lihat menevät aluksi valtaosin
pakasteiksi. Lavalle osuneen kaatolaukauksen ja tarvittaessa niskaan ammutun
lopetuslaukauksen jälkeen verta ei tarvitse pistämällä tai kurkkuvaltimoiden
avauksella laskea ulos, sillä hyvä osuma on tehnyt reiän sydämeen, keuhkojen
isot suonet ovat rikkoutuneet ja veri on vuotanut rintaonteloon.

Suolistusta varten hirvi
käännetään selälleen ja ava-
taan kurkku nielun tyveltä
rintapäähän asti. Henkitor-
vi ja ruokatorvi katkaistaan
kurkunpään etupuolelta, ir-
rotetaan kiinnikkeistä keuh-
kojen yläpäähän saakka ja
työnnetään kurkunpää rin-
taontelon sisään niin, että
siihen yltää hetken kuluttua
mahaontelon kautta.

Mahanahkaa nyljetään
mahdollisimman vähän ja se
aukaistaan varovasti rinta-
lastasta reisien väliin saak-
ka. Mahanahkaa aukaistaes-
sa pidetään toisen käden
sormet puukon selkäpuolen

alla rapamahan ja suolien
puhkomisen estämiseksi.
Avataan pallea ja otetaan
kiinni rintaonteloon työnne-
tystä henki-ruokatorven
päästä, jossa kurkunpää tar-
joaa hyvän kädensijan.
Käännetään hirvi kyljelleen
ja vedetään keuhkot sekä
samalla sydän ulos.

Kiinnikkeet rapsiskellaan
poikki sitä mukaa kun ne
jarruttavat vetämistä. Rapsi-
taan selkäpuolen kiinnikkei-
tä ja autetaan varovasti rapa-
mahaa ja sata kertaa ulos-
päin. Maksa, perna ja munu-
aiset seuraavat mukana. Sit-
ten ovatkin vuorossa ohut-

suoli , paksusuoli ja perä-
suoli. Peräsuolen irrotus on-
kin sitten taitolaji ja monilla
porukoilla on oma “perä-
suolispesialistinsa”.

Sydän, munuaiset ja
maksa otetaan talteen ja hir-
vi käännetään mahalleen
odottamaan kuljetusta. Sa-
malla rintaonteloon kerty-
nyt veri vuotaa maahan ja
menee hukkaan, mikä on
synti ja vääryys, sillä hirven
veri on erinomainen ruoka-
aine, josta voit tehdä punas-
rieskaa eli veripalttu , verilät-
tyjä , kampsuja tai verimakka-
roita.

5 dl hirven verta
200 g pieneksi pilkottua hirven kuuta
eli talia (suolirasvaa)
3 dl vettä
7 dl ruisjauhoja
0,5 tl leivinpulveria
1 rkl suolaa

Kampsujen eli punaskakkujen valmistus

Tee aineksista taikina. Vaivaa taikinaa
niin, että se ei enää tartu sormiin. Pyö-
ritä taikinasta lihapullan kokoisia pul-
lia ja litistä ne alle sentin paksuisiksi
pyöreiksi kakuiksi ja kypsennä runsaas-
sa suolaisessa vedessä niin, että ne ei-
vät tartu toisiinsa. Kastikkeen teet
oman makusi mukaan, mutta voisipuli
soosi puolukoiden kera maistuu hy-
vältä, ainakin Janin pienessä (?) suussa.

ei ole konstikasta.
Raaka-aineiksi tarvitset

Olen aina pitänyt oikeana
ruokana liharuokia. Teen
“oikeaa ruokaa” lähinnä vii-
konloppuisin ja silloin teen
erilaisia kokeiluja. Tässäkin
ruokalajissa kokeilen erilai-
sia täytteitä, outoa ei ole
omenan, päärynän, rusinan
yms. käyttö. Kokeilut ovat
kivoja, joskus onnistun, sit-
ten toisinaan taas en. Vaimo-
ni on perinteisten ruokien
ihminen ja usein saan kokei-

Ja muut ruokavinkit toimituskunnan salaisista
kätköistä. Kokkaajana Juhani Heikkinen

lusta moitteita. Onneksi
omat pojat joskus jopa pitä-
vät laittamastani ruuasta.

Lisää raa’an jauhelihan sekaan sipuli, kananmuna, korppujau-
hot ja mausteet (makusi mukaan). Sekoita ainekset tasaisesti
sekaisin kunnes massa on tasaisesti sekaisin.
Levitä voidellun vuoan pohjalle levyksi noin puolet äsken se-
koittamastasi massasta.  Lisää ketsuppia ja levitä se tasaisesti
koko alueelle. Täytteeksi voi lisätä mitä tahansa halusi ja ma-
kusi mukaan, lisää myös juusto.
Lopusta jauhelihasta tehdään kansi pohjan ja täytteiden pääl-
le.  Kansi levitetään siten, että täytteet ovat kokonaan jauhe-
lihamassan peitossa. Päälle voi lisätä vielä hieman korppujau-
hoa. Paista 225 asteessa noin ½ tuntia. Paistoaika riippuu
murekkeesi paksuudesta, joten “poikaa” on hyvä tarkkailla
vähän väliä.

400 g jauhelihaa
(kaikki laadut käy, hirvenlihaan lisää pekonia)
1 sipuli
Kananmuna
Korppujauhoja
Mausteita (suola, aromisuola, paprikajauhe,
jauhelihamauste yms)
Juustoa
Ketsuppia

Täytetty lihamureke (2-4:lle)

Kokeilut ovat
kivoja, joskus

onnistun, sitten
toisinaan taas

en.

“
Hirvi on kookkain riistaeläi-
memme, uros painaa n. 250
- 600 kiloa, naaras 240 - 450
kiloa. Hirven teuraspaino on
n. 55 % elopainosta eli nah-
ka, pää, sorkat ja sisälmyk-
set vähentävät elopainosta
lähes puolet. Hirvenliha on
tummaa, karkeasyistä ja ras-
vatonta. Hirvenlihassa on
varsin mieto riistanmaku.
Hirvenliha on naudanlihaa
rasvattomampaa ja sisältää

Hirvenliha on hyvää
ja vähärasvaista

valkuais- ja kivennäisainei-
ta ja joitakin vitamiineja hiu-
kan enemmän kuin naudan-
liha. Hirvi paloitellaan sa-
malla tavalla kuin nauta.
Hirven turpaa ja kieltä pide-
tään suurina herkkuina, jo-
ten ne kannattaa otta talteen.
Sen sijaan hirvieläinten
maksaa ei nykyään suosite-
ta käytettäväksi ravinnoksi
sen suuren kadmiumpitoi-
suuden vuoksi.

Siinäpä
möllöttää...
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Eero Ennustaja

Turha sitä on lähteä ennustele-
maan koskapa meitä viisaammat
ilmastotieteilijät ovat jo sen pohti-
neet valmiiksi. Puolalaiset olivat
laskeskelleet, että tulossa on kyl-
min talvi 1000 vuoteen. Se ei suo-
malaisten asiantuntijoiden mu-
kaan pidä paikkaansa, mutta pa-
rasta varautua. Olihan Nikolaus
Kopernikuskin puolalainen. Ei
vara venettä kaada.

 Ensinnäkin raappahousuja saa
olla kaapissa varalta useammat.
Villasukkia ja villapaitoja ja kintai-
ta myöskin. Ja palttoo ja karvalak-
ki. Halot kannattaa jo tässä vai-
heessa pinota lähelle ulko-ovea,
koska niiden hakeminen -60 as-
teen pakkasella on kylmänlaista
hommaa. Mutta mitä ruokaa va-
rastoisi talven varalle?

 Olisiko vilja ja turska sellaisia
ja silli. Ja leipä. Pettuleipä. Pizza.
En ole ruoka-asiantuntija.

 Metsähommiin ei pääse, kun
traktorit on jäässä ja sahat. Ja sor-
met. Mikähän on television jääty-
mispiste. Jos se jäätyy, mikähän
avuksi. Elohopeamittari jäätyy -39
asteessa. Alkoholimittari olisi toi-

Ensi talven sää
miva, mutta ne on yleensä tyhjen-
netty jo aiemmin lämmikkeeksi.
Sähkölaitoksen miehet jäätyy
myöskin ja sähköt menee poikki.
Hymyt hyytyy monessa talossa,
varsinkin rivitalossa.

 Maantiellä on hiljaista. Ei start-
taa autot. Paitsi Pösö. Suksilla voi
käydä kylällä kaupassa hakemas-
sa jäätyneitä maitoja. Muutama
nuori kävelee vastaan ilman lak-
kia. Aivot on jäässä, joten ei ole
tuntoa.

 Parasta pysytellä uunin pan-
kolla ja odottaa kevättä. Onneksi
meillä on liiterissä kuivia poltto-
puita varalla. Ne antavat varmasti
lämpöä. Ja uusia on helppo tehdä
vielä kun ilma lauhtuu -50een as-
teeseen. Ei muuta kuin pudottaa
terän puun päälle niin halkeaa. Ja
jos ei ole puita niin voi poltella hil-
jalleen ulkorakennukset leivinuu-
nissa ja huonekalut. Jos jotain
myönteistäkin tulipalopakkasista
on niin ainakin hirvikärpäset kuo-
lee. Niin ja se, että kun talvitiet
polkee jäätymään niin kestää elo-
kuulle saakka ajaa puita soitten
takaa.

Tähdet kertovat
Tähdet kertovat
Tähdet kertovat
Tähdet kertovat
Tähdet kertovat

Tähdet kertovatTähdet kertovatTähdet kertovatTähdet kertovatTähdet kertovat

HÄRKÄ
Härän pitäisi nyt ottaa raivaussaha
esiin ja mennä taimikonhoitoon.

KALAT
Kalojen kannattaa muistaa, että Nuoret
taimikot kaipaavat enemmän hoitoa, kuin
linnut hauleja ja hirvet lyijyä.

Odotettu, palkittu, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva,
sykähdyttävä, arvostettu, aidot vale-ennustajat ennustuspalsta; Tähdet Kertovat ….  jatkaa tuloaan…

OINAS 21.3-19.4
Haloo haloo! Onko kuulossa vika. Ve-
rohuojennus on loppusuoralla ja taas
olet myöhässä. Kiinnostus todellisiin
asioihin on aivan muualla. Kun muut te-
kevät puukauppaa, olet vain huolestu-
nut eräästä hyvästä tuttavastasi. Älä tun-
ge kärsääsi hänen asioihin. Totuushan on
kuitenkin se, että et ole oikeasti huolis-
sasi, ainoastaan utelias. Laitat mönkijän
ja toivot saavasi alv:t pois verotuksen
kautta, vedät vesiperän ja saat mätkäy-
tyksen verottajalta. Verottaja on oikeas-
sa, majsa verot mukisematta.

HÄRKÄ20.4-20.5
Metsälliset neuvot kaikuvat kuuroille
korville. Tämä tarkoittaa juuri sinua. Ei-
vät pystykarsinnat ja pellonmetsitykset
ole tärkeintä metsähoidossa .Ota rai-
vaussaha esille ja mene taimikonhoito-
töihin. Siihen maksetaan jopa tukeakin.
Se ei ole tuloa vaan tukea! Ymmärrät-
kö?

KAKSOSET 21.5-20.6
Ammennat metsällistä oppia liiaksi MTV
3:n ohjelmasarjasta Vihreä Kulta. Syykin
on selvä; olet kiintynyt Noora Hauta-
kankaaseen, et itse ohjelmaan. Etkö ym-
märrä, että ohjelma on vain metsäjätti
UPM:n mainosohjelma naamioituna
asiaohjelmaksi. Siirry blondeihin ja seu-
raa Minna Kaupin edesottamuksia Met-
säsanomista ja muista tiedotusvälineis-
tä.

RAPU 21.6-22.7
Painonhallintasi on taiteellista, onnistut
ja välillä epäonnistut. Et pidä siitä, että
työkaverisi huomauttelee, että olet taas
lihonut. Älä välitä, he ovat oikeassa. Tee
jotain asian eteen. Kaipuuta lämpimiin
maihin kiehtoo edelleen, varsinkin jos
tiedossa olisi salaisia suhteita. Selität lii-
kaa vaikka oletkin joskus jopa oikeassa.
Veroasiatkaan eivät sanottavasti paljo-
akaan kiinnosta. Missä vika, sinussako?
Muista, että menemällä joskus kunnolla
itseesi, voisit oppia uusia asioita, jolloin
huomaat kuinka uskomattoman ihana
ihminen sinä todellakin olet. Älä mene-
tä tätä yliarvoasemaasi. Valmistele tasa-
vuosi- synttärisi  huolella. Ne ovat muu-
ten jo kesäkuussa tai heinäkuussa.

LEIJONA 23.7-22.8
Kohdallasi on syksy alkanut kuin kanalin-
tujen metsästys. Riistaa on, mutta ei satu
kohdalle. Ennenkin olit niin tarkka ampu-
maan, että ammuit metonkin lentoon. No,
säikähtäähän se kovempaakin ääntä. Lop-
pusyksyssä näkyy parempiakin merkkejä,
kun yllättäen huomaat lukevasi uutta Met-
säsanoma-lehteä. Purat tarmosi nuoreen
metsään ja onnesi kääntyy.

 NEITSYT 23.8-22.9
Rahahuolesi on taaksejäänyttä elämää.Älä
kuitenkaan tuudittaudu hyvän olon tun-
teeseen vaan vedä tarkkaa talouden hoi-
toa. Joulun aikaan anna vähän löysiä ja osta
lähimmällesi kunnon lahjat, etenkin lapsil-
le. Rakkaus: Tuhlaat rakkauttasi liikaa ra-
hapeliin. Vie vastapainoksi rakkaasi ulko-
maille, ei Kreikkaan, mieluimmin Rodok-
selle!!!

VAAKA 23.9-23.10
Jupiterin kiertokanki heittää planeettaa
hieman uusille kursseille. Tee sinäkin niin ,
ota lomaa ja varaa äkkilähtö! Matkalla koh-
taat mielenkiintoisen henkilön, jonka pau-
loihin jäät. Mieti palaatko kotisuomeen ol-
lenkaan.
Älä välitä raha-asioistasi, anna rahan pa-
laa. Pankkitilisi laihtuu, mutta onnellinen
olotila on mielestäsi tärkeämpää. Kyllä siel-
tä metsäpalstaltasi saadaan tiukan paikan
tullen apua.

SKORPIONI 24.10-22.11
Kotiolojen pakka on sekaisin; muksut len-
tävät maailmalle, yhteiselo kumppanisi
kanssa on laimeaa, syrjähyppysi paljastui-
vat, elo on masentavaa. Mitä teet? Kysy
neuvoa Soffaperunoilta; niillä on vastauk-
set kaikkeen mahdolliseen ja mahdotto-
maan.

JOUSIMIES 23.11-21.12
Nuoruuden rakastettusi on ottanut si-
nuun yhteyttä työasioiden merkeissä. Mie-
tit oliko tämä sattumaa vai tarkoituksel-
lista. Älä lankea vanhaan suolaan, kotona
sinulla on kiva “kissa”. Osta kukkia vaimol-
le ja osoita rakkautesi vaimolle/aviomie-
helle. Raha: Olet harkinnut autosi vaihtoa.
vaihda rautasi uuteen, elämäntyylisi vaatii
nyt rajua muutosta, laita vähäruokainen
auto, mutta kuitenkin mahdollisimman iso.
Näin saat naapurisikin kateelliseski.

KAURIS 22.12-19.1
Jokainen arkinen asia ärsyttää edelleen
sinua. Edes meediot ja “laiskanmiehen
hieronnat” eivät voi tuoda oikeita vas-
tauksia elämääsi. Tyydy siis tähtiin Met-
säsanomien suosikkipalstalta. Ratkaisu
löytyy sieltä, ei syrjäkyliltä. Jos samat asiat
ärsyttävät huomennakin, älä välitä, ne
unohtuvat edes yhdeksi illaksi. Tarkkaile
ajotaitoasi, vakuutusyhtiöillä ei ole liikaa
pelivaraa. Vihdoinkin olet löytänyt har-
rastuksen, jonka parissa viihdyt, ja jossa
olet jopa parempi kuin kumppanisi. Se
on GOLF. Nimestä huolimatta, se ei ole
automerkki, vaan ulkoilmaharrastus, joka
vie sinut mennessään. Tulostakin tulee,
ja kumppanisi on jo kateellinen; hän ai-
koo jatkossa valegolffariksi.

VESIMIES 20.1-19.2
Olet nähnyt ex pääministerin, samanlai-
sia löytyy rakennustarkastajistakin. Älä
intoile, taustalla on vain bisnes, ei muu-
ta. Hypistelet elämässäsi kaikkea mah-
dollista ja mahdotonta. Kaikki on tur-
huutta, muista se. Jos jotain todellakin
haluat vaateostoksillasi ostaa, niin osta
miehellesi/naisellesi uudet alushousut.

KALAT 20.2-20.3
Olet edelleenkin omasta mielestäsi oiva
metsästäjän alku. Hirvimetsän tuotot
ovat vain pienet  pyyt pivossa. Nauris-
maan metsotkin nauravat hutikutillesi.
Samoin pullasorsina pidetyt pihakasvat-
tirusakot.  Siirry jääkiekkoon, Capitals
kaipaa myös huonoja pelaajia rinkiinsä.
Nuoret taimikot kaipaavat enemmän
hoitoa, kuin linnut hauleja ja hirvet lyi-
jyä. Pystykarsinnat eivät ole nykypäivää,
taimikonhoito on. Muistathan, että torp-
paritilallisen “taksväkkipäivät” ovat edel-
leen rästissä. Kelle myit hankintaerät tällä
kertaa? Mitä lupasit tehdä, ja mitkä on
tekemättä?

1. viikko
Ota kilon perunapussi kumpaankin
käteen.
Asetu haara-asentoon ja pidät kädet
pusseineen kiinni kyljissä.
Nosta kädet varovasti sivulle, kunnes
ne ovat suorina vaakatasossa.
Yritä pysytellä asennossa 30 sekun-
tia. Laske kädet ja toista liike.
Tee harjoitus viikon ajan joka päivä.

Kroppa kuntoon kuukaudessa
Kätevä ja halpa PERUNAPUSSI-PERUSTREENI
(POTATO BAG BODY BUILDING)

2. viikko
Tee sama harjoitus päivittäin, mutta
kahden kilon perunapusseilla.
3. viikko
Jatka treeniä 5 kilon perunapusseilla.
4. viikko
Aloita uusi kierros yhden kilon pe-
runapusseilla, mutta laita nyt myös
yksi peruna kumpaankin pussiin.

Eteläpohjalainen nuoripari suunnitteli menevänsä naimisiin. Sulhanen kertoi
morsiamelle, että hänellä on kolme asiaa, jotka tämän pitäisi hyväksyä. Tiis-
taina hän käy kaveriensa kanssa pelaamassa, voi mennä hyvinkin myöhään.
Perjantaina hänellä on painitreenit jolloin taas menee myöhään. Sunnuntai-
na hän yleensä käy kavereiden kanssa elokuvissa ja taasen voi mennä myö-
hään.
Morsian sanoi, että hänelläkin on yksi ehto, johon sulhanen, että vain yksi,
kyllähän sen tietenkin voi hyväksyä, kerrohan.  Morsian kertoi, että meillä
nairahan joka ilta kello kahareksan, olit kotona eli et.

Kevennetyt:

Avioehtoja
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Joko saa sanoa

Minua kiinnostaa metsänhoito-
maksu. Olen perikunnan jäsen, ja
meille tuli jouluksi 102 euron las-
ku metsänhoidosta. Metsäämme
on hakattu viimeksi 43 vuotta sit-
ten. Silloin veroa meni kasvun
mukaan, nykyisin veroa menee
vain myynnin yhteydessä.

Metsäämme ei ole kukaan vi-
ranomainen tai omistaja hoitanut
sekuntiakaan viimeisen myynnin
jälkeen. Kenellä oli oikeus muut-

Varmaan en ole ainoa, joka ihmet-
telee, että Metsäliitto yllytti kilpai-
luviraston tutkimaan mhy:n toi-
mintaa.

Voisiko tästä tulla sytyke johon-
kin parempaan?

MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila on nimittäin esittänyt
neuvotteluja Metsäliiton ja met-
sänhoitoyhdistysten välille yhteis-

Oma mielenkiintoinen “kilpailu-
asetelma” tapahtui taannoin koh-
dallani, kun paikallinen seurakun-
ta pyysi meiltä tarjousta metsä-
suunnitelman laatimisesta. Sain
kuulla seurakunnasta, kun tarjous-
tamme tarkennettiin, että Mhy:n
tarjouksen lisäksi metsäsuunnitel-
man laatimisesta on tarjouksen jät-
tänyt paikallinen metsäkeskus. Si-
nällään kaikki oikein hyvin, että
asia kilpailutettiin ja tulee useam-
pi tarjous. Asian tekee vain mieles-
täni mielenkiintoiseksi kirkkojär-
jestykseen merkitty laki/asetus,

MHY – Metsäliitto Kotimaista verotusta

Metsäteollisuus on puukauppaa
vauhdittaakseen askarrellut mo-
nenlaisten kysymyksien parissa.
Kaikilta osin toimet eivät ole olleet
kovin onnistuneita. Pikemmin
päinvastoin ne ovat olleet omiaan
luomaan eripuraa ja heikentämään
puukaupan ilmapiiriä.

Jo pitkään teollisuus on esittä-
nyt metsätalousmaalle kiinteistö-

työn parantamiseksi.Hyvä. Vih-
doinkin.

Mhy on metsänomistajien neu-
vonta- ja etujärjestö. Metsänomis-
tajat ovat perustaneet Metsäliiton
kilpailemaan ja nostamaan puun
hintaa. Molemmat järjestöt ovat
lähettäneet naisensa ja miehensä
kentälle.

Karrikoidusti sanoen, nämä

taa tilamme ns. metsätilaksi?
Luulen, että vääryydellä kerä-

tyt metsänhoitomaksut menevät
“joutilaiden” metsäviranomaisten
palkkoihin! Kohta taitaa tulla tien,
katuvalojen ja ilmastonhoitomak-
su! Olikohan se virsi 440, jossa on
muun muassa sanat “ Jo vääryys
vallan saapi …”

Metsänomistaja

kenttähenkilöt ovat keskittyneet
kilpailemaan keskenään ja sto-
raensouupeämmät nauravat par-
taansa.

Parempi yhteishenki  ja  yhteis-
työ on syytä löytyä.

Erkki Torvela

Nyt saa sanoa
Metsäteollisuudelle puunjalostusmaksu

veroa. Viimeisimmässä vaiheessa
se naamioitiin metsätilamaksuksi.,
jota ajetaan edelleen.

Jatkuvasti hyökätään myös
metsänhoitoyhdistysten toimintaa
vastaan ja vaaditaan lakisääteisen
metsänhoitomaksun poistamista.
Lisäksi metsänomistajien yksityis-
omaisuuden piiriin kuuluvia tila-
kohtaisia metsävaratietoja on vaa-

dittu julkisiksi.
Näistä toimistaan teollisuus ei

juuri julkisuudessa puhu, mutta
eri työryhmissä niitä ajetaan kuin
käärmettä pyssyyn.

Mikä hauskinta Metsäteollisuus
ry:n jäsenenä myös Metsäliitto on
tässä touhussa mukana. Näin se
toimii omistajajäsentensä edun
vastaisesti ollessaan mukana aja-

massa lisärasitteita metsätaloudel-
le. Mahtavatko osuuskunnan hal-
lintohenkilöt olla tiedostaneet asi-
an?

Tasapuolisuuden nimissä teol-
lisuuden iloksi on paikallaan esit-
tää joitakin siihen kohdistuvia
kannustimia. Metsäteollisuudelle
tulisi säätää erillinen puunjalostus-
maksu. Se määräytyisi puukuuti-

oiden pohjalta ja tilitettäisiin val-
tiolle. Verotuksessa se olisi vähen-
nyskelpoinen. Näin valtio saa lisä-
rahoitusta alan toimintaedellytyk-
sien parantamiseksi.

K. Honkapuu

Kilpailua ja toimintaa
valvonnan alla!

Viime aikoina olemme saaneet lukea lehdistä, kuinka met-
sänhoitoyhdistyksiä on valvottu kilpailuviraston toimesta.
Lähinnä suurennuslasin alla on ollut toiminta puukaupassa ja
energiapuun hinnoittelun tiedottamisessa. Alueemme met-
sänhoitoyhdistyksiä koskien viime viikolla tuli päätös, että
toiminta on pelisääntöjen mukaista.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

että kirkkoneuvoston tulee hank-
kia metsäkeskuksen lausunto, jos
metsäsuunnitelma on muun kuin
metsäkeskuksen laatima.

Sinällään herää nyt epäilys, että
on tässäkin tapauksessa mahdol-
lista nähdä kilpailun vääristymis-
tä, mikäli haluaa ilkeästi ajatella.
Metsäkeskuksessa on nyt organi-
saatiomuutos käynnissä ja siinä
kaavaillaan eri toimialojen eriyttä-
mistä ja toimintaa liiketoiminnal-
lisen perustein jatkossa tapahtu-
vaksi.

MetsäSanoma on lehti joka luetaan!

Mielipide
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Metsä
tähdet 

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
044 579 6226

Timo Mikkola
0400 560 498

Anna Taskila
040 579 6225

Markku Niemi
0500 285 663

Pertti Moilanen
0400 283 301

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

Tuomo Törrö
0400 184 017

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Raimo Jokikokko
0400 580152

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Anita Keskikallio
0440 170 161

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Sisko Mukka
08-817 4222

Eero Alaraasakka  
0400-281 524

 Päivitetyt pelisäännöt ja met-
sänhoidon vinkit saat omasta 
metsänhoitoyhdistyksestä. 
Soita omalle metsäneuvojallesi.
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Palveleva,
edullinen

Laksontie 2 b
91100 Ii

p. 817 3046
0400 680 413
fax 817 4626

Avoinna:
ma-pe 9-18

la 9-14

TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA

PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Tuppitie 11 90820 KELLO
p. 5615 200, 0400-584 924
fax. 5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi

OSTETAANOSTETAAN

Kiertotie 11
91600 Utajärvi
Markku puh:
0400 585 754
Ari puh:
040 575 6033
Faksi:
5421 888

Koneellinen
puunkorjuu ja
lähikuljetus
Metsäkorjuu

A. ja M. Mustonen Ay

posti@metsakorjuumustonen.fi
www.metsakorjuumustonen.fi

Parhaat taimet
Suomalaiseen metsään.
Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

POHJAN TAIMI OY • Katin taimitarha, 88610 Vuokatti • P. 020 7939 800, fax 020 7939 804

Oulun OP:sta keskittäjälle

metsävakuutus
vuodeksi maksutta!

Keskitä nyt vakuutuksesi meille. Voit saada uuden metsä-
vakuutuksen vuodeksi maksutta. 

Tule myös vakuutusasioissa Oulun OP:hen. Itsellesi sopivan 
ajan voit varata numerosta 010 2535 014.

Pankki- ja vakuutus asioiden keskittäminen ei muuten ole 
lainkaan vaikeaa. op.fi /oulu

Tarjous on voimassa 31.12.2010 asti. Olet keskittäjä, kun olet OP-bonusasiakas ja etuasiakas. Olet automaattisesti OP-bonusasiakas, kun olet Oulun Osuuspankin omistajajäsen 
ja sinulla on pankkiasiointia vähintään 5 000 euroa. Olet auto maattisesti Pohjolan etuasiakas, kun sinulla on vakuutuksia kolmesta eri tuoteryhmästä. Vahinkovakuutukset myöntää 
Pohjola Vakuutus Oy. Puhelut 010-numeroihin maksavat lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,0595 e/min ja matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,1704 e/min.

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.

Jaakko Visuri
Hankintaesimies
Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Hailuoto, Kiiminki,
Ylikiiminki, Oulu, Oulunsalo, Kempele,
Muhos, Utajärvi, Vaala
GSM 044 251 7207
jaakko.visuri@junnikkala.com

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

Puutavaran koneellinen korjuu
Metsänparannustyöt

Koneurakointi
Holtinkoski Oy

Riihikuja 9, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 298 741

 Suometsänhoito- ja 

 metsätiepalvelut
  

 Ii,Yli-Ii:
 Kangas p. 020 772 7178

 Onkalo p. 020 772 7047

 Haukipudas:
 Jussila p. 020 772 7062

 Utajärvi, Muhos:

 Repola p. 020 772 7110 

 Oulu, Oulunsalo, 

 Hailuoto, Kempele:
 Törrönen  p. 020 772 7044

 Parkkinen p. 020 772 7063

Metsäsuunnittelu- ja

metsänarviointipalvelut

 

 Ii:
 Leskelä p. 020 772 7116

 Väänänen p. 020 772 7055

 Turtinen p. 020 772 7054

 Yli-Ii:
 Leskelä p. 020 772 7116

 Turtinen p. 020 772 7054

 Haukipudas:
 Vehkaperä p. 020 772 7046

 Koistinen p. 020 772 7184

 Porkka p. 020 772 7130

 Utajärvi, Muhos:
 Kamula p. 020 772 7108

  

 Oulu, Oulunsalo, 

 Hailuoto, Kempele:
 Vuotikka p. 020 772 7045

 Kanniainen p. 020 772 7061

Metsälakien toimeen-
pano ja valvonta sekä  
metsänhoitodontuet

   

  Ii, Yli-Ii, Haukipudas,   

Oulu,Oulunsalo, 

Hailuoto,Kempele:
Koistinen p. 020 772 7052

Utajärvi, Muhos:  

Mikkonen p.020 772 7106

 Metsäluonnon moni- 
 muotoisuuden 
 edistäminen
  
 Ympäristötuki ja  

 luonnonhoitohankkeet

  Ruokanen p. 020 772 7011

Metsänomistajien 
koulutus ja

neuvontapalvelut
 

Tervonen p. 020 772 7016

 Hankkeet
: 
 Bioenergian edelläkävijät: 
 Ojakoski p. 020 7727 169

 Lepistö p. 020 772 7041

 Toimiva metsä:
 Honkanen p. 020 772 7119

 Innometsä:
 Porkka p. 020 772 70218

METSÄKONEURAKOINTI

M. TERVONEN OY
p. 040 735 1126


