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Pääkirjoitukset

Näillä sanoilla aloitan tu-
levan kevään, kesän ja syk-
syn puumarkkinatilanteen 
käsittelyn tässä uusimmas-
sa MetsäSanoma lehdessä. 
Luvassa on mitä todennä-
köisesti kaikkea muuta kuin 
harmaa puukauppakesä. 
Oma arvioni on, että tulos-
sa on kesäteatterin ainek-
set. Mutta mitkä ovat roolit 
ja kelle ne on jaettu?

Puukaupan  
kesäteatteri voi alkaa
Puukauppateatterin pahik-
set löytyvät kartellijengistä 
”Daltonin veljeksistä”, jot-
ka tuntevat nimet; yllätys 
yllätys;  Jouko, Kari ja Jus-
si.  Jengi soluttautuu uuden 
kansanvallan valitsemaan 
parinsadan tavallisten tavik-
sien sisäpiireihin, jota myös 
eduskunnaksikin kansankie-
lessä haukutaan.

Nyt ei valintaprosessis-

Puukaupan kesäteatteri
” Hyvät naiset ja herrat ! Ladies ja gentlemen! ”. Saanko esitellä uuni-
tuoreen kesäteatterin nimeltä PUUKAUPPA! ”Olkaa hyvä ja istukaa alas 
ja astukaa ulos hyvä yleisö sekä arvovaltainen näyttelijäjoukko!” Näy-
telmä voi alkaa…” 

sa ole käytetty apuna vaa-
litukea, vaan ”veljesten” 
käytössä olivat ja ovat edel-
leen uhkailut ja kiristämiset 
(tuotantolaitoksien lakkau-
tukset). Osittain jopa politii-
kassa tutuksi tulleet aiheet; 
katteettomat lupaukset  
(työllisyyden lisäys), jotka 
edesauttavat päättäjien pu-
heille pääsyä.

Puupula iskee ja puu-
kauppa pitää saada käyn-
tiin keinolla millä hyvänsä. 
Valtionsirkuksesta esiinty-
jäkaartiin ilmaantuu uuden 
hallituksen pellet Jyrkiboy 
& kumppanit. Verotukea-
ko tiedossa? Ei! Onko ken-
ties tiedossa porkkanaa vai 
keppiä? Molempia! Valti-
onsirkuksen pellet osaavat 
metsätalouden lait ja puupu-
la väistyy, kuten pari vuotta 
sitten tapahtui. Tosin hin-
tasirkus pysyy alhaalla, vai 
pysyykö? Yleisö on tyyty-
väinen. Yleisön naurut louk-

kaavat köyhää ja kärsivää 
puunmyyjäkansaa. Näinkö 
tässä taas kävi?

Sherwoodin (Suomen) 
metsistä ponnistaa tällöin 
esiin hiljaiseloaan viettävä 
ämteekolaisuus eli Robin 
Hood terävine nuolineen se-
kä Mtk:n valvova ihmekoira 
Rantanplan, jotka sivalta-
vat kartellisyytteen uhalla-
kin Daltoneiden ja valtion 
hallintokunnan väliin. Äm-
hooyyläinen  kivenkääntäjä 
Lucky Luke( mhy:n  toimi-
henkilöt) ovat jo tovin ehti-
neet maata tyrmässä, mutta 
metsänomistajaliittolaiset 
rohkeat partisaanit vapa-
uttavat nämä kirotut met-
sänomistajien puolustajat 
vankeudesta. Sota on alka-
nut. On samalla väliaika. 
Kahvia ja pullaa.

Toinen näytös
Ensimmäiset nälkää näke-

vät ovat kesäteatterin puuja-
loilla kävelevät mekaaniset 
puu-ukot eli mekaaninen 
sahateollisuus. Itsenäisiltä 
sahoilta loppuvat eväät; raa-
kapuupula ja hinnannousun 
paine syövät yhdessä toi-
mintakatteen. Tämä kelpaa 
Daltoneille.  – ”Eivätpä ole 
turhaan haitoilla puukilpai-
lussa mukana,” ajattelevat 
nämä raitapukeiset kravat-
ti-raitapaitaveljekset. Köy-
hää puunmyyjää lahjotaan 
nyt isoilla kahvipaketeilla ja 
valtavilla ponnisteluilla äm-
hooyy kentän mustamaalaa-
misella, saadakseen ne pois 
puumarkkinoilta. Puusota 
kiihtyy, keinot ja tavat ko-
venevat. Syytöksiä, syytök-
siä, lisää syytöksiä ja kansa 
nauraa. Kasvien katkonta on 
saanut kesäteatteriin kuu-
luvan roolin. Tärkeintä on, 
että katselijat ovat tyytyväi-

siä, muulla ei ole niin väliä. 
Kesäteatteria voi tehdä sääl-
lä kuin säällä. Aina on hyvä 
sää tehdä kesäteatteria! Jää-
käämme siis odottelemaan 
ensikesän lipunmyynnin al-
kamista…

”Alakerran mummolla 
verhot kiinni…
Että näin. Tämä on tämän 
päivän puukauppaa. Yhteis-
eloa ei ole, eikä kuulemma 
tarvitsekaan olla. Hinnois-
ta ei saa puhua, tai edes 
mainita julkisesti, ettei tule 
syytöksiä puun myyjää oh-
jaavaa puukauppatoimin-
nasta. Metsäteollisuus kyttää 
verhojensa takaa, mitä puun 
myyjäosapuoli tekee, miten 
mtk ja mhy -kenttä tiedottaa 
tässä puukaupan pattitilan-
teessa. Asioita hyssytellään, 
pidetään kehityskeskuste-

luita yhteistyön tiimoilta 
ja kampaviinereitä kuluu. 
Mutta silti puukauppa tök-
kii ja takkuaa edelleen. Eikä 
syystä, sillä puukaupasta 
päättää viimekädessä puun 
myyjä.

Takana on muutaman 
vuoden pomppiva puu-
kauppavuosi, jolloin kaup-
paa on tehty verokikkailulla, 
ei niinkään puunhinnalla. 
Nyt kun verohuojennuk-
set ovat ohitettu, ei hiljen-
tynyt puukauppa niin vain 
käynnistykään. Ensimmäi-
set merkit puupulasta kos-
kettavat sahoja, ei niinkään 
suurta metsäteollisuutta. 
Metsäjätit eivät lähde hin-
takilpailuun mukaa, vaan 
lisäävät tuontia ja puukaup-
pakylkiäisiä. Tämä on maan 
tapa, puukaupassa. Siis Suo-
messa, kesäteattereiden lu-
vatussa maassa. 

Kun metsänomistajilla on eri 
tarpeet ja tavoitteet metsien 
hoitoon, voi lainmuutoksel-
la olla tällöin myös selke-
ät vaihtoehtoiset perusteet. 
Sehän ei tarkoita läheskään 
aina sitä, että laki tuo met-
sänomistajalle paremmat 
metsätaloudelliset tulot ja 
ansiot, päinvastoin. Metsän-
hoidon korkea tuottotaso ty-
pistyy, jos vallalle astuvat 
voimakkaat harvennushak-
kuut, jatkuvan kasvatuk-
sen metodit, ennenaikaiset 
päätehakkuut epämääräisi-
ne velvoitteet uudistamis-
työn osalta. Aivan selvää 
on, että metsänkäsittelyn ta-
sosta livetään useita vuosi-
kymmeniä takapakkia, jos 
tarkastelemme järkevän ja 
taloudellisen metsänhoidon 
perusteita.

Uusi laki luonnollisesti 
tuo esille paikallisen asian-
tuntemuksen ja osaamisen. 
Myös metsänhoitoyhdistyk-
sen rooli varmasti korostuu; 
joka haluaa hyvää metsän-
hoitoa pitkällä aikavälillä ja 
jänteellä mitattuna. Jos pel-
kästään metsänkierron en-
simmäisessä toiminnassa 
eli metsäuudistamistöissä 
fuskataan, heikkolaatuinen 
kiviriippametsä etenee kah-
delle seuraavallekin suku-
polvelle. Rapistuuko metsien 

Metsäalalla muutoksien tuulia
Metsälakia ollaan uudistamassa. Vaikka itse työ tulee kestämään yli 
vaalien, uudistus herättää jo nyt ajatuksia ja kommentteja puolesta 
ja vastaan. Uudistustyötä valmistelevan työryhmän loppuraportti ei 
anna lopullista vastausta siihen, mihin suuntaan laki tulee muotou-
tumaan. Varmaankin kulkee vapaavalintaisempaan suuntaan metsien 
käsittelyssä.

hyvä hoito, metsätalouden 
kannattavuus Suomessa ja 
metsien kasvumetsälain uu-
distusten myötä? Aika näyt-
tää.

Metsien sertifioinnin 
puutteita
Metsänomistajat, jotka ovat 
metsänhoitoyhdistyksen jä-
seniä, ovat sitoutuneet met-
sien sertifiointiin ja siinä 
määriteltyjen kriteereiden 
täyttymiseen. Ne metsän-
omistajat, jotka ovat yhdis-
tyksistä eronneet tai eivät 
ole pinta-alan mukaan yh-
distyksien jäseniä hoitavat 
metsäasiansa omien sään-
nöstöjen mukaisesti, kuka 
mitenkin. Puutteita löytyy 
molemmissa tapauksissa.

Yleisimpiä rikkomuksia 
ovat metsänkäyttöilmoituk-
sien tekemättä jättäminen, 
metsänkäyttöilmoituksis-
sa esim. hakkuukohteiden 
elintärkeiden elinympäris-
töjen ilmoittamatta jättä-
minen sekä ennen kaikkea 
uudistamisvelvoitteen lai-
minlyönti. Tämä kriteeri on 
huolestuttavasti kasvussa. 
Tyyppiesimerkki on sahayh-
tiön tai integraati yhtiön te-
kemä suora suunnitelma 
puunmyyjän kanssa, jolloin 
uudistamistyö, sen toteu-

tustapa maanmuokkauksi-
neen on laitettu puukaupan 
huumassa metsänkäyttöil-
moitukseen, mutta toteutuk-
sesta ei ole sovittu millään 
tavalla. Vuosittaiset metsän-
viljelyrästit löytyvät tyyp-
piesimerkkinä juuri näistä 
tapauksista, myös lehtemme 
alueella. Tapa on huolestut-
tavasti kasvanut.

 Metsänhoitoyhdistyk-
sellä ei ole valvovan tehtä-
vänrooli, vaikka yhdistykset 
tarjoavat muokkaus- ja is-
tutuspalvelumyyntejä tai-
mineen keskeneräisille 
metsänviljelykohteille. Val-
vonta toteutuksesta ja to-
teuttamatta jättämisestä 
kuuluu yksinomaan metsä-
keskuksen viranomaistoi-
minnalle. Jos valvonta ontuu 
tai siitä lipsutaan, ei sertifi-
oinnin kriteeri numero yksi 
voi millään toteutua nyt eikä 
jatkossakaan. Metsänviljely-
töiden turhanpäiväinen siir-
täminen vuodesta toiseen ei 
ole kenenkään etu ainakaan 
metsätaloudellisessa merki-
tyksessä.

Taimikoita ei  
hoideta riittävästi
Toinen huolestuttava kritee-
ri, joka ei vuosittain täyty, 
on taimikonhoito. Taimi-

konhoidon neuvonta jää 
pääsääntöisesti metsänhoi-
toyhdistyksen neuvonnan 
varaan ja yhdistyksiä lienee 
syyttä syyttää, sillä tiedotta-
mista ja neuvontaa asian tii-
moilta on tehty ja tehdään 
jatkossakin. Mutta ongelma 
on se, että metsänomistaja ei 
yksinkertaisesti tunne vetoa 
ja vastuuta hoitaa tätä yhtä 
erittäin tarpeellista hoito-
toimenpidettä metsien kas-
vatuksessa taimivaiheesta 
uudistuskypsäksi metsäk-
si. Metsänhoito ja omistus 
on pitkäjänteistä toimintaa, 
vaikkakin tietyt vaiheet ovat 
selviä menoeriä, ennen kuin 
metsä alkaa todellisuudessa 
tuottaa tuloa omistajalleen. 
Jos Suomessa taimikonhoi-
to on perustunut vain ja ai-
noastaan siihen, että siihen 
maksetaan tukea valtion 
kassasta, tulee tiedostaa se 
fakta, että kemeralain muu-
toksien jälkeen lähes aina tu-
kiosuus pienenee edelleen ja 
kustannukset ovat nousu-
suunnassa taimikonhoito-
töissä. 

Metsänhoito- 
yhdistyksillä ei halua 
pikku-metsäliitoiksi
Metsänhoitomaksu on he-
rättänyt jälleen keskustelua 
puolesta ja vastaan. Suurin 
osa metsänomistajista kui-
tenkin ymmärtää metsän-
hoitoyhdistyksen roolin ja 
metsänhoitomaksun merki-
tyksen yhdistysten toimin-
nan jäsenmaksutyyppisenä 
maksuna. Maksu palautuu 
jäsenelle viimeistään vii-

mekädessä neuvonnan, tie-
dottamisen, koulutuksien 
ja palvelutuotteiden saan-
nin kautta. Metsänhoito-
maksu on metsänomistajien 
rahaa, ja he päättävät mak-
sun tasosta. Tehdyn kyse-
lyn mukaan kaksi kolmesta 
metsänomistajista on val-
mis maksamaan nykyistä tai 
alennettua lakisääteistä met-
sänhoitomaksua. Kyselyn 
teki taloustutkimus viime 
vuoden loppupuolella. 

Totta kai kun kyseessä 
on maksu, on vastustajiakin. 
Kaksikymmentä prosenttia 
olisi ollut maksun poista-
misen kannalta. Suurimmat 
vastustajat löytyvät kuiten-
kin aivan muualta eli metsä-
yhtiöiden leiristä. Miksihän 
näin on? Siksi, että yhtiöt 
kokevat metsänhoitoyhdis-
tystoiminnan aiheuttavan 
liikaa kilpailua puumark-
kinoilla ja näin nostattavat 
puun hinta tasoa. Puukaup-
pa ei ole tällöin vapaa tem-
mellyskenttä puunostajien 
kesken, mikäli yhdistykset 
ovat mukana puumarkkina-
toiminnassa.

Puunkorjuutoiminnas-
ta ja valtakirjakaupasta on 
tullut yhdistyksille ns. va-
kiotuote, jota lähes kaik-
ki metsänhoitoyhdistykset 
tarjoavat jäsenilleen ja asi-
akkailleen. Tämä tuo luon-
nollisesti sähköä ilmaan 
metsäyhtiöiden metsäosas-
tojen ja yhdistyksien toimi-
henkilöiden välille. Välillä 
unohtuu se tosiseikka, et-
tä kaikissa puukaupois-
sa, kuka sen toteuttaakin ja 
kuka puut viimekädessä os-
taa, päätöksen kaupasta te-
kee vain ja yksinomaan itse 
puun myyjä eli metsänomis-
taja. Miksi myyjän päätöksiä 
ei kunnioiteta, jos murinaa 

kentällä ilmenee?
Asian tiimoilta vede-

tyt visiot sähköisistä puu-
kaupoista, puupörsseistä 
eivät puukaupan eripuraa 
laukaise, päinvastoin. Epäi-
leviä kommentteja tulee niin 
ostajien, kuin myyjien puo-
lelta. Metsänhoitoyhdistyk-
set ovat kyselyjen mukaan 
edelleen tiiviissä yhteis-
työssä puunmyyjän kanssa 
kehittämänässä omaa pal-
velumyyntiään valtakirja-
kaupan ja korjuupalvelun 
tiimoilta. Omiin tuotanto-
laitoksiin metsänhoitoyh-
distyksillä ei ole hinkua eikä 
tunkua. Siispä uusia pik-
ku-metsäliittoja ei metsän-
hoitoyhdistyksistä synny, 
olivatpa ne pinta-alaltaan tai 
jäsenmääriltään kuinka suu-
ria tai pieniä tahansa. Met-
sänhoitoyhdistyksille kelpaa 
lain suoma oikeus ja tehtä-
vä; metsänomistajan edun-
valvojan rooli.

Kauniita kevätpäiviä toi-
votellen,

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma

PUUKAUPAN KESÄTEATTERI
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Tule mukaan kuulemaan tuoreimmat uutiset valta-
kunnan metsäpolitiikasta ja  metsäenergian mahdolli-
suuksista, sekä tenttaamaan eduskuntavaaliehdokkaita 
muista metsänomistajille tärkeistä asioista.

Keskustelua alustavat MTK:n metsäjohtaja Juha Hakka-
rainen, joka kertoo metsäpolitiikan ja metsänomista-
jan edunvalvonnan uusimmat kuulumiset, sekä Oulun 
Energian hankintapäällikkö Pertti Vanhala teemalla: 
Onko uusiutuva puuenergia kuntien ja valtion lypsyleh-
mä vai metsänomistajan hyvä tulonlähde?

Eduskuntavaaliehdokkaista mukaan ovat keskusteluun 
lupautuneet: Tytti Tuppurainen (sdp), Merja Kyllönen 
(vas.), Pirkko Mattila (peruss.), Hannu Juntunen (kok.), 
Erkki Pulliainen (vihreät) ja Timo Korhonen (kesk.).

Tilaisuus kahvitteluineen on maksuton. Ennakkoilmoit-
tautuminen on tärkeää kahvittelujen takia. Ilmoittaudu 
omaan metsänhoitoyhdistykseen.

TERVETULOA !

Laki voidaan saattaa voi-
maan vasta sen jälkeen, 
kun Euroopan komissio 
on hyväksynyt tukijärjes-
telmän. Komissiolle tehtä-
vän ilmoituksen käsittelyn 
kestosta ei varmaa tietoa 
ole, joten lain voimaan-
tulosta ei vielä voi sa-
noa mitään päivämäärää. 
Pienpuun energia tukea 
maksetaan 10 euroa/m3, 

Tiedäthän, että metsänomistaja voi koska tahansa tilata 
omalta metsänhoitoyhdistykseltä
MAKSUTTOMAN METSÄKÄYNNIN

Metsäkäynnin yhteydessä voidaan…
 - selvittää tilan hoito- ja hakkutarpeita
 - suunnitella metsänhoitotöitä
 - tehdä puunmyyntisuunnitelmia
 - pohtia puumarkkinatilannetta, metsäverotusta jne.

Ottakaapa yhteyttä, niin käydään metsässä!

Metsänomistaja!

Kutsu
Kutsumme Teidät METSÄNOMISTAJAILTAAN 
torstaina 14.4.2011 Ouluun Oulun yliopiston 
Saalastinsaliin yliopiston päärakennukseen 

os. Pentti Kaiteran katu 1, Oulu.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30.

metsänomistajien liitto metsänhoitoyhdistys

Ennen oli Pettu – Nyt tulee Petu
Eduskunta hyväksyi jo viime vuoden 
puolella uuden lain koskien pienpuun 
energiatukea. Jatkossa metsämiesten ja 
– naisten suusta kuullaan petua, joka on 
lyhenne pienpuun energia tuesta.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

joka on entisestä tuesta poi-
keten nyt verollista tukea.  
Pienin tuettava eräkoko 
on 40m3 ja tuen enimmäis-
määrä on rajattu 45m3/ha. 
Tukea maksetaan nuoren 
metsän hoitokohteille ja en-
siharvennuksille.

Edellytyksenä on että 
energiapuu luovutetaan ul-
kopuoliselle energiakäyt-
töön ja siitä on olemassa 
mittaustodistus. 

Uutuutena tulee myös se 
että kunnat, seurakunnat ja 

yhtiöt voivat saada tukea, 
jota kuitenkin alennetaan.

Osittain uuden lain 
johdosta vanha kestävän 
metsätalouden rahoitus-
laki (kemera) ja asetus 
muuttuu. Uuden kemera-
lain muutoksia lehtemme 
alueella on Yli-Ii, Hailuo-
don ja Iin siirtyminen III- 
vyöhykkeeseen. Nuoren 
metsän hoidossa tulee 
käyttöön ns. tasatuki eli 
kaikille kohteille makse-
taan sama tuki.  Lakimuu-
toksen yhteydessä pellon 
metsitys ja pystykarsinta 
poistuvat tuettavien töi-
den joukosta. Virkistys-
käyttö on sallittava tukea 
saaneilla metsäteillä 10 
vuotta.

MetsäSanoma -lehti uudisti toimitustyötilojaan

Eero Alaraasakka opastaa muita toimikunnan jäse-
niä, kuinka kirjoituskonetta tulee käyttää lehden 
valmistuksessa.

Kiimingin mhy on luovut-
tanut toimistotiloistaan 1,87 
neliötä MetsäSanoma toi-
mitilaan omista toimistoti-
loistaan, tosin alakerrasta.

Kalustona on ns. perin-
teinen diagonaalinen malli. 
Se sisältää kirjoituskoneen 
vuodelta 1954 sekä salkku-
mikron vuodelta 1992, jolla 
voi tehdä mm. verovertai-
lulaskelmia siitä, kannat-
tiko ottaa siirtymäajaksi 
pinta-alavero vai myynti-
vero. Tulos voi tuottaa vain 
tyytyväisyyttä tai harmit-
telua. Käyttöjärjestelmä on 
perinteinen DOS- käyttö-
järjestelmä, joten  Windows 
käyttöjärjestelmä ei tule ky-
symykseen. Tästä johtuen 
esim. Silvadatan puunoh-
jausohjelmia koneelle ei 

voi edes salaa asentaa mah-
dollisia ajomääräyksiä aja-
tellen. Tämä tiedoksi sitä 

aikoville. Kahvitaukojen 
ajaksi on tilattu Aku Ank-
ka. Työsuhde etu nääs!

METSÄNOMISTAJAT!
Metsäsertifiointiin 

sitoutuminen
Alueen metsänhoitoyhdis-
tysten valtuustot päätti-
vät ottaa käyttöön tarkiste-
tut Suomen PEFC-kriteerit ja 
standardit metsänhoitoyh-
distyksen alueella sekä si-
toutuivat Pohjois-Suomen 
alueelliseen metsäsertifioin-
tiin metsänhoitoyhdistyksen 
ja kaikkien yhdistyksen jä-
senten puolesta.

Kaikki metsänhoitoyh-
distykset hoitavat metsän-
omistajajäsentensä puolesta 
sertifiointiin liittyvät asiakir-
jat ja maksavat sertifioinnis-
ta koituvat kulut. Jokainen 
metsänomistaja saa vuoden 
2011 aikana sertifiointitodis-
tuksen omaan kotiosoittee-
seensa.

Mikäli joku yhdistyk-
sen jäsenistä haluaa irtau-
tua metsäsertifioinnista, hä-
nen tulee ilmoittaa asiasta 
kirjallisesti omalle metsän-
hoitoyhdistykselle. Vanhat 
irtautumisilmoitukset eivät 
ole voimassa. 

Oheisen PEFC-metsäser-
tifikaatin logon voivat puuta 
jalostavat yhtiöt liittää omiin 
tuotteisiinsa. PEFC-merkki 
osoittaa kaikille suomalaisia 
puutuotteita ja paperia käyt-
täville, että tuotteen raaka-
aine on peräisin hyvin ja kes-
tävästi hoidetuista metsistä.

Metsäsertifioinnin vaati-
mukset ja kriteerit selviävät 
omasta metsänhoitoyhdis-
tyksestä tai seuraavan linkin 
kautta:
http://www.pefc.fi/pages/fi/
asiakirjat/standardit.php

Tarvitsemme 
energiapuuta alueemme 
lämpölaitosten tarpeisiin. 

Mikäli teillä on 
varastossa 

energiapuuta tai teette 
sitä tai haluatte 

meidän keräävän  
puolestanne, ottakaapa 

yhteys omaan neuvojaan.

METSÄNOMISTAJA

metsänhoitoyhdistys

Kadoksissa olevat Juhani Heikkisen luutimat 
kiekot löytyivät sivulta 11, 12 ja 23.

Onnea voittajille ja  kiitokset juttuvinkeistä !

Metsäsanoma kilpailun 
palauteosion voittivat seuraavat henkilöt:

Palauteosissa tiedusteltuja juttuaiheita seuraaviin lehtiin toivottiin mm. 
seuraavia aiheita: puun moninaiskäyttö, hirvituhot ja hirvimäärät metsästys-
kauden jälkeen, yhteismetsän hyödyt, miten määräytyy yhteismetsän osuu-
den arvo, energiapuun korjuu, lapsille oma sivu, puukauppaa, ajankohtaista 
metsärintamalla, harvennushakkuiden voimakkuudet, erikoispuulajit ja niiden 
kasvattaminen, ym. metsään liittyviä asioita.

Palkinnot on noudettavissa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Tuomas Hätälä, Iin mhy
Leo Keinänen, Utajärven mhy

Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi  on käynnistänyt yhdes-
sä alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa Elinvoimainen metsä-
tila-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on lisätä metsänomistaji-
en tietämystä metsätilan omistajanvaihdosten toteuttamisesta 
järjestämällä koulutusta ja tilakohtaista neuvontaa. Koulutus 
on tarkoitettu metsätilan sukupolvenvaihdosta suunnitteleville 
sekä metsää omistavien kuolinpesien osakkaille. 
Koulutuspaketti on kolmiosainen; luento, oma opiskelu ja tila-
kohtainen neuvonta. 

Luentokoulutuksen sisältö mm.
 - hanke-esittely
 - metsän arvon määrittäminen
 - maanmittausasiat
 - sukupolvenvaihdos eri tilanteissa
 - verotus sukupolvenvaihdoksissa
 - kiinteistön luovutuksen asiakirjat
 - kuolinpesä metsänomistajana

  Oma opiskelu (perintömetsä kirja)

Luentokoulutuksen jälkeen on mahdollisuus sopia tilakohtai-
sesta neuvonnasta, jossa tehdään laskemia tilakohtaisesti.

Tulevia koulutuksia:
Kuusamo 28.3 klo 17.00-21.00 ja 5.4 klo 17.00-21.00
Utajärvi 29.3 klo 17.00-21.00 ja 12.4 klo 17.00-21.00
Kemijärvi 13.4 klo 17.00-21.00 ja 26.4 klo 17.00-21.00
Salla 14.4 klo 16.00-20.00 ja 27.4 klo 16.00-21.00
Muhos  Syyskuu 
II   Lokakuu 
Ylikiiminki  Marraskuu
Kiiminki          Tammikuu 

Lisätietoja Juha Mäkelä 0400-997599 juha.makela@mhy.fi

metsänomistajien liitto
POHJOIS-SUOMI metsänhoitoyhdistys

Koulutusta metsätilan 
sukupolvenvaihdokseen

ELINVOIMAINEN METSÄTILA

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

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Toimituskunta
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Puukaupan seuraava siirto

Kuitupuulla on kysyntää, vaikka kauppa käy heikosti

Stora Enson hankintaesi-
miehen Rauno Raappanan 
mukaan kesäkorjuukelpoi-
sia leimikoita ostetaan kai-
killa kauppatavoilla niin 
hankintapuuna, Mhy:n 
korjuupalvelupuuna kuin 
pystykauppapuuna.  Talvilei- 
mikot ovat puolestaan täl-
le talvelle ostettu ja korjuu 

Lyhyt soittokierros paikallisiin kuitupuun ostajiin paljasti, että 
kuitupuun ostoon on kiinnostusta. Kauppa käy tällä hetkellä hy-
vin verkkaisesti, vaikka tästä vuodesta odotetaan yhtä vilkasta 
puukauppavuotta kuin mitä vuosi 2010 oli.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

niissä käy täysillä kierrok-
silla. Raappana arveli puu-
kaupan piristyvän kesää 
kohti ja uskoi tästä vuodes-
ta tulevan vuoden 2010 ta-
soinen. Hänen mukaansa 
kuitupuun hinnassa ei ole 
suurta muutosta näkyvis-
sä.

Metsäliiton ostoesimie-
hen Taisto Säkkisen mu-
kaan talvikorjuukelpoiset 
harvennusleimikot ovat 

tälle talvelle ostettu ja niis-
sä korjuu käy täysillä. Koi-
vuvaltaisia aukkohakkuita 
on sen sijaan mahdollis-
ta saada vielä tälle talvelle 
korjuuseen, mikäli sellaisia 
vielä saadaan ostettua.

Metsäliitolle käy kaikki 
kesäkorjuukelpoinen puu 
ja niitä ostetaan aktiivisesti 
niin pystykauppoina kuten 
hankintanakin. Mhy:n kor-
juupalvelupuu puolestaan 

vaatii tarkempaa sopimis-
ta ja siihen on paikallisesti 
mahdollista tehdä runkoso-
pimuksia. Taisto Säkkinen 
totesi puukaupan olevan 
tällä hetkellä hyvin hiljais-
ta, vain yksittäisten hankin-
tamyyjien hän sanoi olevan 
liikkeellä. Hän arveli täs-
tä vuodesta tulevan vuo-
den 2010 tasoinen ja hinnan 
pysyvän nykyisellä tasolla. 
Metsäliitossa oltiin vähän 
odottavalla mielellä, että 
onko tulossa jotakin ve-
roporkkanaa valtiovallan 
puolesta ja niiden mahdol-
lisia vaikutuksia odoteltiin.

UPM ostomies Jus-
si Pekka Hopan mukaan 

maanomistajien tarjoamaa 
puuta on liikkeellä hyvin 
vähän. UPM ostaa aktiivi-
sesti ensi kesän leimikoita 
ja osittain myös ensi talven 
leimikoita kesäleimikoiden 
yhteyteen. Puusta tukkival-
taiset kesäkorjuukelpoiset 
leimikot kiinnostavat kui-
tupuuta enempi. 

Hopan mukaan kaikil-
la kauppatavoilla käydään 
kauppaa ja myös hankinta-
puu  kiinnostaa. Hoppa ar-
veli tästä vuodesta tulevan 
kohtuullinen puukauppa-
vuosi ja vuoden 2010 tasoi-
nen.

Pohjois-Pohjanmaan Met 
sämarkkinoiden toimitus-

johtaja Heikki Ala-Ahon 
mukaan energiapuulle on 
tänä vuonna hyvä kysyntä. 

- Turvetta ei ole saatu 
nostettua tarpeeksi moneen 
kesään, joten kaikki mark-
kinoille tuleva energiapuu 
ostetaan, toteaa Ala-aho. 
Erityisen haluttua meille 
on nyt nuorenmetsänhoi-
tokohteilta tehty karsittu-
energiaranka. Rangan saa 
tehdä noin 3-5 metriä pit-
käksi ja latvaläpimitta on 
4 cm. Tämä lisää harven-
nuskohteen kertymää noin 
10%, Ala-Aho jatkaa.

Sahateollisuuden 
puumarkkinakatsausta 
talvella 2011

- Pohjois-Afrikka on epä-
varmuustekijä, mutta kaup- 
paa sinne tehdään ja tava-
raa toimitetaan laivauk-
siin. Tuotanto on täydessä 
käynnissä ja rajoituksia 
Pohjois-Afrikan tähden ei 
Junnikkalassa ole suunnit-
teilla, kertoo metsäpääl-
likkö  Heikki Pietikäinen 
Junnikkala OY:stä. 

– Sahatavaralla kaiken 
kaikkiaan odotetaan koh-
tuullisen hyvää kevättä niin 

Timo Mikkola
MetsäSanoma

viennissä kuin kotimaassa. 
Laivausksia haittaa ja vii-
vyttää tällä hetkellä hanka-
la jäätilanne.

- Puukaupalle on hy-
vät edellytykset käydä tänä 
vuonna ja Junnikkala ostaa 
sahapuuta kaikilla kaup-
pamuodoilla. Sahat käy-
vät täydellä kapasiteetilla 
ja tuotanto tulee olemaan 
uusissa ennätysluvuissa. 
Missä tapauksessa ei kau-
pankäynnin vilkastumi-
seen saa mennä kauan, toki 
emme pysty näille uusia 
kauppoja lupaamaan kor-

juuseen, mutta keväälle ja 
kesälle tarvitsemme run-
saasti uusia kauppoja, sel-
vittää Pietikäinen.

Puurakentaminen on 
positiivinen ympäristöte-
ko ja vilkas rakennuskesä 
on tulossa, joten odotamme 
positiivista vuotta mekaa-
niselle jalostukselle. 

- Nyt heti lumien sula-
essa uusia hakkuukohteita 
kartoittamaan ja leimikoita 
myyntiin. 

–  Sahapuulla on kysyn-
tää, päättää Heikki Pietikäi-
nen Junnikkala OY:stä.

Sahatavaraa menee, mutta tuleeko tukkeja?

Uskoakseni kaikki osta-
jat tarvitsevat raaka-ainet-
ta eikä hintoja ole suinkaan 
tarkistettu alaspäin vaan 
tarjouksia tehdään keski-
määrin samalla tasolla kuin 
marras-joulukuussakin. Ti-
lastoissa hinnat näyttävät 
kuitenkin notkahtaneen, 
missä syy? Syy on siinä, että 
tarjolla on heikompilaatui-
sia ja kuituvaltaisempia lei-
mikoita joiden hinnoittelu 

Puukauppa kävi vilkkaana viime syksynä ja talvivarannot sahoilla 
kehittyivät suhteellisen hyvälle tasolle. Vuoden vaihteessa kui-
tenkin kävi taas niin, että kaupankäynti pysähtyi kuin seinään. 
Metsäomistajajärjestön taholta syytellään ostajia kysynnän vä-
häisyydestä ja ostajapuolella valitellaan, ettei ole tarjontaa. Aika 
omituinen tilanne.

jää pakostakin alle keskiar-
vojen. Järeistä, tukkivaltai-
sista leimikoista ei ole juuri 
tullut tarjouspyyntöjä.

Parin vuoden takaisen 
laman aiheuttama raken-
tamisen voimakas supis-
tuminen on tasaantumaan 
päin ja odotukset alkaneel-
le vuodelle ovat rakennus-
tarvikkeiden kysynnän 
osalta hyvät. Vaikka kova 
ja kylmä talvi Euroopassa 

onkin hidastanut nousua, 
uskotaan kuitenkin, että ti-
lanne paranee vielä tämän 
vuoden aikana. Erikoises-
ti rakentamisen kasvua on 
näkyvissä keskisen Itä-Eu-
roopan uusissa EU-maissa.

Pohjois-Afrikan tilan-
ne on kuitenkin vielä epä-
vakaa vaikka toimitukset 
etenkin Egyptiin jatkuvat 
edelleen helmikuun alku-
viikkojen sekavan tilanteen 

jälkeen. Suomalaiselle män-
tysahatavaralle Pohjois-
Afrikka on suuri ja tärkeä 
markkina.

Sahatavaran tuonti Kii-
naan on kovassa kasvussa. 
Kiina on maailman suu-
rin huonekalujen tuottaja 
ja rakentaminen on siellä 
vireää. Suurin kasvu puu-
tuotteiden osalta onkin 
nimenomaan rakennesaha-
tavaralla. Pohjoismaiden 
vienti Kiinaan on ollut vie-
lä vaatimatonta, Suomen-
kin vienti vain n. 100 000 
m3, joten kasvun varaa on.

Sahatavaran ja jalostei-
den viennin kasvattami-
sen edellytys on kuitenkin, 
että teollisuudella riittää 
raaka-ainetta. Kysymys on 
asiakkaan luottamukses-

ta. Suomalainen perintei-
nen syksyyn painottuva 
puukauppakulttuuri hei-
kentää mahdollisuuksia 
kehittää asiakassuhteita 
pitkällä tähtäimellä. Suo-
mi on pudonnut viimeisen 
viiden vuoden aikana kau-
as Ruotsin ja Saksan taak-
se sahatavaran tuottajana, 
kilpailemme nyt samas-
sa sarjassa Itävallan kans-
sa. Nousu on vielä täysin 
mahdollista ja tämä vuosi 
tulee olemaan tärkeä. Kai-
kille puutavaralajeille on 
kysyntää ja tavara saadaan 
markkinoille. Kilpailu sa-
hatavaramarkkinoilla kui-
tenkin käydään aina sillä 
hintatasolla jonka loppu-
asiakas on valmis maksa-
maan. Sieltä se raha tulee 

suomalaiselle metsänomis-
tajallekin. 

Vilkkaan puukauppa-
vuoden vilpittömässä toi-
vossa.

Hannu Virranniemi
metsäpäällikkö, 
Pölkky Metsä Oy
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Puukaupan seuraava siirto

Puun hintojen aleneminen 
ja 25 % veroedun poistumi-
nen pysäyttivät puukaupan 
vuodenvaihteessa. Puu-
kaupan notkahdus oli odo-
tettavissa niin myyjä- kuin 
ostajapuolellakin ja talvi-
kauden puukaupat tehtiin 
ennen vuodenvaihdetta. 
Pohjois-Suomen tilanne ei 
poikkea koko maan tilan-
teesta. Alkuvuoden puu-
kauppa jää puoleen viiden 

Metsäteollisuuden tuotanto palasi viime vuonna 
lähes taantumaa edeltäneelle tasolle
Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi viimevuona neljänneksen 
edellisvuodesta, 11 miljardiin euroon. Metsäteollisuuden osuus 
koko tavaraviennin arvosta nousi 21 prosenttiin, kun se vuonna 
2009 oli alle viidennes. Metsäteollisuuden tuotanto palasi lähes 
taantumaa edeltäneelle tasolle ja myös metsätalouden kannat-
tavuus parani selkeästi.

Jukka Aula
Johtaja
Metsänomistajien liitto

vuoden keskiarvosta ja 
myös alle viimevuoden 
vastaavan jakson

Metsäteollisuuden mark-
kinanäkymät vuodelle 2011 
ovat kokonaisuutena erin-
omaiset. Ennusteiden mu-
kaan kotimaan metsistä 
tarvitaan miltei yhtä paljon 
puuta kuin viime vuonna. 
Sahoja varjostaa Pohjois-
Afrikan tilanne, mutta suo-
malaisilla sahoilla on nyt 
selkeä valuuttakurssietu 
suhteessa pahimpaan kil-
pailijaan Ruotsiin. Ruotsin 
kruunu on nyt vahvim-

millaan viiteen vuoteen. 
Ruotsalaiset eivät enää 
pysty tarjoamaan sahata-
varaa suomalaisia halvem-
malla Manner-Euroopan, 
Englannin ja Japanin mark-
kinoille ja hintatason odo-
tetaan vahvistuvan. Japani 
on yksi Suomen suurim-
mista sahatavaran vienti-
maista. Japania kohdannut 
tsunamin jaa maanjäristys-
tuhon jälleenrakennustyön 
käynnistyminen lisää puu-
tuotteiden kysyntää.

Massa- ja paperiteolli-
suus pääsi loppuvuodesta 
hyvälle kasvu-uralle, joka 
jatkuu edelleen. Sanoma-
lehtipaperissa tavoitellaan 
15 % hinnan korotuksia ja 
painopapereissa 8 %. Sellun 
hinta on pysynyt korkealla 
tasolla ja kartonkien mark-
kinatilanne jatkuu hyvänä. 
Sellu-, paperi- ja kartonki-

tehtaat käyvät täysillä.
Ostettua puuta riittää 

hakattavaksi koko alkuvuo-
deksi, mutta kesän ja syk-
syn korjuuseen tarvitaan 
leimikoita. Metsänhoitoyh-
distykset arvioivat puu-
kaupan vilkastuvan kesää 
kohden. Edellytykset ta-
sapainoiselle puukaupalle 
ovat hyvät.  Metsänhoitoyh-
distysten arvioiden mu- 
kaan eri puutavaralajien 
kysyntä/tarjontatilantees-
sa ei ole suuria eroja - ei 

tupuulle löytyy päätellen 
siitä, että metsäteollisuus 
uhkaa lisätä kotimaista pal-
jon kalliimman tuontipuun 
osuutta, ellei kauppa ke-
väällä vilkastu. Myös Ruot-
sin kuitupuun hinnat ovat 
ajaneet ohi suomalaisen 
kuitupuun hinnan.

Puukaupassa on mu-
kana paljon harvoin puu-
ta myyviä metsänomistajia. 
Metsänhoitoyhdistyksissä ko- 
rostetaan puukaupan kilpai- 
lutuksen merkitystä. 

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUSEUTU YLIKIIMINKI

UTAJÄRVIMUHOS

viot hakkuussa kertyvis-
tä puumääristä helpottavat 
leimikon kilpailuttamista. Puu- 
kaupan kilpailuttaminen il-
man valmista leimikkoa on 
kuin pyytäisi tarjouksia ta-
lon rakentamisurakasta il- 
man piirustuksia. Tarjouk-
sista ei tule vertailukelpoi-
sia. 

Metsänhoitoyhdistykses 
tä saa myös tiedot kai-
kista paikallisista osta-
jista ja arvion käyvästä 
hintatasosta. Valmiin lei-
mikon myynnin voi ajoittaa 
oman näkemyksen mu-
kaan. Valtaosa Oulun ym-
päristön metsänomistaja 
jättää kilpailuttamisen met-
sänhoitoyhdistyksen hoi-
dettavaksi.

 Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu
Tuontipuu 2010 47 43 45
Tienvarsihinta 
koti-maassa 29 30 29

Tuontikuitupuun hinnat rajalla vaunussa/autossa/
laivassa verrattuna kotimaan tienvarsihintoihin

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU
 Alin Korkein Alin Korkein Alin Korkein
Mäntytukki 43 45,5 46 49 48 54
Kuusitukki 41 43,4 44 47 48 54
Mäntykuitu 10 14 14 16,5 18 21
Kuusikuitu 10 14 14 16,5 18 21
Koivukuitu 10 14 14 16,5 19 20
Mäntyparru / pikkutukki 23 25,4 27 29 25 30
Kuusiparru / pikkutukki 23 24,5 27 29 25 30
Karsittu energiaranka havu      
Karsittu energiaranka koivu      
Energiapuu karsimaton 5 10     
   

KANTOHINNAT  1.2.2011-20.3.2011

 HANKINTAHINNAT RUNKOHINTA PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein    
Mäntytukki 63 65 Mänty  
Kuusitukki 64 65 Kuusi  
Mäntykuitu 32 33    
Kuusikuitu 29 33    
Koivukuitu 29 33,5    
Mäntyparru 42 45    
Kuusiparru 42 44    
Karsittu energiaranka havu 17 22    
Karsittu energiaranka koivu 17 22    
Energiapuu karsimaton 17 22    

       Puukaupan kilpailuttaminen il-
man valmista leimikkoa on kuin 

pyytäisi urakkatarjouksia talon ra-
kentamisesta ilman piirustuksia.

myöskään pysty ja hankin-
takauppojen välillä.  Kau-
pan vilkastumista haittaa 
metsäteollisuuden mark-
kinatilanteeseen nähden 
heikko hintakehitys. Hin-
tataso on edelleen hieman 
loka-marraskuun huippua 
alhaisempi.

Myös maksukykyä kui-

Ostajakohtaiset hinta-
erot voivat olla tuhansia eu-
roja normaalikokoisessakin 
leimikossa. Metsänhoitoyh-
distyksissä varaudutaan vil- 
kastuvaan puukauppaan ja 
kilpailun edistämiseen tar- 
joamalla maksutonta leimi- 
kon suunnittelua puukau- 
pan pohjaksi. Kartat ja ar-

”
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Puunkorjuu

Viime syksynä sahapat-
ruunat nostivat tavoittei-
taan pitkällä tähtäimellä, 
sahatavaran hinnat nou-
sivat, Ruotsin kilpailu-
kyky heikkeni kruunun 
vahvistumisen myötä ja 
puukauppa kävi toivotul-
la tavalla. Kiihkeän loppu-
vuoden puukaupan jälkeen 
kaikki on näyttänyt hyväl-
tä. Talvi on korjattu ostet-
tua puuta, ne on jalostettu 
ja lähetetty maailmalle asi-
akkaille. Mutta Pohjois-
Afrikan tapahtumat ovat 
jarruttaneet vähän kaupan-
tekoa ja lisänneet epävar-
muutta. Suomesta menee 
toista miljoonaa kuutiota 
sahatavaraa Pohjois-Afri-

Jos leimikko olisi myyty suoraan yllä olevilla kantohinnoilla oli niistä kertynyt 25 
% verohuojennuksen jälkeen veronalasta metsävähennykseen oikeuttavaa verol-
lista tuloa 12 510 €, josta olisi voinut tehdä 7506 € metsävähennyksen. Kaupan 
puut myydään korjuupalvelussa hankintahinnoilla joten metsävähennystä ker-
tyykin 9783 € eli metsänomistaja saa tässä tapauksessa korjuupalvelun ansiosta 
liki 1,5 euron verohyödyn myytyä kuutiota kohden.

Epävarmuutta sahateollisuuden piirissä
Sahatavaran menekki ja hinnat ovat vuoden aikana nousseet. 
Odotukset sahateollisuudella varsinkin ensi kesälle ovat olleet 
kovat. Mutta voi tätä maailman myllerrystä, niin Pohjois-Afrikan 
tapahtumat kuin Japanin katastrofi ovat heittäneet varjon nou-
sukiidolle.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

kan markkinoille, pääosin 
Egyptiin. Epävarmuutta 
on lisännyt myös Japanis-

sa sattunut maanjäristys ja 
siitä seurannut tsunami. Ja-
panin katastrofin todelliset 

seuraukset ydinvoimalatu-
hoineen ovat tätä kirjoitet-
taessa vielä epäselvät. 

Epävarmuustekijät saat-
tavat tilapäisesti aiheuttaa 
negatiivistä kehitystä sa-
hateollisuudelle. Kuitenkin 
vähän pidemmällä tähtäi-
mellä nämä tekijät saatta-
vat kääntyä positiiviseksi, 
mullistuksien jälkeinen jäl-

leenrakentaminen saattaa 
edesauttaa sahateollisuut-
ta mutta mikään ei ole var-
maa. ”Oletan, että tuleva 
kesä on kaikesta huolimat-
ta teollisuutemme kannal-
ta hyvä ja toivomuksena 
on, että tukkikauppa kä-
visi kesällä ja syksyllä vii-
me vuoden tahtiin”, toteaa 
Shinshowan puuhankin-
nasta vastaava Juha Raap-
pana, samalla lailla asian 
on tuonut esille myös Jun-
nikkala Oy:n ostoesimies 
Jaakko Visuri.  

Leimikoita sahapuun os-
tajilla on lopputalveksi ja 
kevääksi mutta kesäksi ja 
syksyksi puuta ei ole riittä-
västi. Alueellamme ostajina 
toimivat lähinnä Junnik-
kala, Shinshowa, Pölkky ja 
Hasa. Yhteensä nämä sa-
hafirmat tarvitsevat sahat-
tavaa noin kaksi miljoonaa 
kuutiota. Näyttäisi loppu-
vuotta ajatellen metsän-
omistajan kannalta hyvältä, 
että tukkipuun ostomäärät 
ovat korkealla tasolla ja sa-
hatavaran hinnat ovat nou-
sevia. 

Shinshowan puuhan-
kinnasta vastaava Juha 
Raappana toivoo että tu-
levana kesänä ja syksynä 
tukkikauppa kävisi viime  
vuodeen tahtiin.

MOTTI-Metsä Sanoma tutkii

Ennen vuoden vaihdetta mhy Yli-Iin alueella tuli myyntiin talvileimikko. Koska 
puunostajilla ja etenkin sahoilla alkoi tälle talvelle olemaan laarit aikalailla täyn-
nä, osoittautui mhy  korjuupalvelun kautta suoritettava hakkuu metsänomista-
jalle parhaaksi ratkaisuksi. Sopimus korjuupalvelusta ja tienvarsikaupat sovittiin 
vanhan vuoden puolella, joten metsänomistaja saa kaupoille vielä 25 % verohuo-
jennuksen.
Metsänomistaja oli hankkinut tilan kaupalla vuoden 1993 jälkeen ja hänellä oli 
vielä jäljellä käyttämätöntä metsävähennystä. Korjuupalvelun ansiosta, jossa puut 
myydään hankintahinnalla hyödynnetään myös metsävähennys paremmin.

Leimikon koko 4,2 ha avohakkuu
 kantohinta
havukuitu  22 €
mäntytukki 54 €
kuusitukki 54 €
mänty pikkutukki 34 €
kuusi pikkutukki 33 €
koivukuitu  22,5 €

ESIMERKKILEIMIKKO
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Puunkorjuu

Pauli selosti, mistä oli tar-
koitus hakata. Kävin maas-
tossa ja jätin Pirkolle ja 
Paulille puunkorjuutarjo-
uksen.  Noin viikon päästä 
Pauli soitti ja teimme Lou-
kon talon pirtissä korjuus-
opimuksen. Talon takana 
osa leimikosta jo hakattiin 
viime vuoden lopulla. Nyt 
ovat Tuohimaan Riston 
koneet Jarassissa hakkaa-
massa, jossa on tarkoitus 
metsänomistajien kanssa 
käydä katsomassa, mitä on 
saatu aikaiseksi. 

Käännyn Loukon tielle. 
Oikealla puolella on kuusi 
metriä korkea taimikko ja 
sitten alkaakin tukkimetsä, 
jota riittää kahden puolen 
tietä loppuun kilometrin 
verran, aina talolle saak-
ka.  Väkisinkin siinä tulee 
pyöriteltyä tukkiprosent-
teja. Tukkiosuus tuossa 
nousisi lähelle kahdeksaa-
kymmentä.  Rahaksi muu-
tettuna se tekisi niin ja niin 
paljon euroja.  Olisi kukka-
rossa muutakin kuin kaksi 
nahkaa vastakkain.   Ennen 
taloa luminietosten alta pil-
kistää isännän sirkkeli.  
ämä kertoo siitä, että isän-
nälle on turha puhua, mi-

Kontrollipäivä
On tiistaiaamu ja kello kymmentä vaille viisi. Ei kannata kieriskel-
lä sängyssä vaan nousen ylös ja hörppään aamukahvit. Tänään 
olen menossa käymään Loukolla, Pirkko ja Pauli Pulkkisen luo-
na. Esimies määräsi tekemään jutun MetsäSanoma -lehteemme 
nykyisestä hakkuutyömaasta. Viime keväänä Pauli oli saanut yh-
tiöltä ostotarjouksen, soitti ja kysyi millaisiin hintoihin yhdistys 
korjuupalvelussa pääsisi.

Raimo Jokikokko
Metsäsanoma

ten tukki apteerataan. Se on 
hänelle päivän selvää.  Ta-
lon koira Jeppe kuuluttaa 
isäntäväelle, että vieras on 
tullut.

Sisällä Pirkko kertoo, 
että Loukon talon pirtissä 
on aikanaan pidetty koulu-
akin, kolmannesta luokas-
ta ylöspäin. Liekö silloiset 
koululaiset Pauli ja Pirkko 
osanneet aavistaa, että hei-
dän yhteinen taival jatkuisi 
vielä näiden samojen sei-
nien sisällä. Mene ja tiedä.  
Pauli muisteli, kuinka kou-
lun päätyttyä pinkaistiin 
kotimatkalle ja kun juok-
sukaveri alkoi väsymään, 
alkoi hän pikku hiljaa kam-
peamaan tiepuoleen.

Hakkuutyömaalle on 
tietä myöten kymmenisen 
kilometriä. Edellisestä ker-
rasta viisastuneena pyysin 
Pirkkoa nyt heti mukaan. 
Viimeksi Risto nuhteli mi-
nua kun kuuli, ettei naisvä-
keä ole matkassa. Totesin 
autossani olevan käänty-
vät eturattaat ja korjasin 
tilanteen. Ohitamme Sor-
tolan jäätelötehtaan.Kään-
nymme siitä sitten oikealle 
Varpasuontielle. Aikanaan 
tie on rakennettu Puuro-
kankaan metsäautotienä, 
jonka tiehoitokunnan pu-
heenjohtajana Pauli on 

ollut vuosikymmenet. Mat-
kan edetessä Pauli muistaa, 
kuinka hän monta kertaa 
syyspimeällä metsästä tul-
lessa on väkisin tahtonut 
ajautua polun sivuun, eikä 
kulkureittiä tahtonut mil-
lään erottaa. Ja sitten myö-
hemmässä vaiheessa matka 
taittuikin jo punaisella kol-
mivitosella Fergulla.

Perillä Jarassissa. 
Harjannetta pitkin kiemur-
telee tiepohja, joka jonkin 
matkan päästä haarautuu 
alas rinnettä ja etenee kes-
kelle harvennusaluetta. 
Rinteessä on viidentoista 
vuoden ikäinen taimikko, 
jonka latvus harppoo pit-
kinä vuosikasvuina tikku 
suorana kohti aurinkoa. 

Pauli muistaa lapsuu-
den puolukkapaikat ja sen, 
kuinka täällä ennen kierrel-
tiin kartoittamassa valmiit 
hillapaikat. Pyöriäsuolta 
haettiinkin eräänä kesänä 
neljä saavillista hilloja yh-
dellä kertaa. Silloin oli mar-
joja. Nyt puusto muuttuu 
kuusikoksi. Aluspuuna on  
koivua ja  kasvupaikka oji-
tettu korpi, seassa  vähän 
mäntyä.  Puuston kasvu on 
reipasta.  Olemme nyt har-
vennuskohteessa. Harven-
netulta puolelta erottuu 

kuusi vihreine neulasineen, 
terävänä taivasta vasten 
ja se näyttää hyvältä. Nyt 
aurinko pääsee  lämmittä-
mään juuristoa ja ravinteet 
liukenevat paremmin pui-
den hyödyksi. Toteamme, 
että kasvussa on pian hai-
pakkaa. Lisäetuna haemme 
kuusen luontaista taimet-
tumista, josta ojanvarrella 
on hyviä merkkejä. Seuraa-
va vaihe olisikin sitten pää-
tehakkuu, ja mahdollisesti 

uusi kuusentaimikko kas-
vatettavaksi. Näin sääs-
täisimme puuston kasvussa 
kerta heitolla kymmenisen 
vuotta, tähän uskomme. 

Ajomieheltä  kuulimme, 
että puiden metsäkuljetus 
on viittä vaille hakkuun 
kannassa.  Kääntöpaikalla 
Risto selvittää kartalta, että 
Pertti on lopettamassa Lou-
kasmaan puolelta ja peruk-
ka on sitten harvennettu 
ja huomenna siirrytään lä-

hemmäs harjannetta.  Läh-
tiessä tarkistamme pinoja, 
sekä laitamme muutaman 
pinolapun tukkikasoi-
hin. Lisäksi käymme tar-
kistamassa, onko toiselta 
haaralta puut ajettu. Pari 
kilometriä ajettuamme 
vastaan tulevan rekan oh-
jaamosta heilahtaa tutun 
miehen räpylä, siinä Mau-
ri meni hakemaan puuta 
tehtaalle. Korjuu on mallil-
laan.

MOTTI-Metsä Sanoma tutkii
Mhy Oulun Seudun alueella korjattiin loppusyksystä harvennusleimik-
ko, josta suuri osa oli ensiharvennusta. Kohde oli kelirikkoleimikko. Sopi-
mus hakkuusta tehtiin kesäkuussa ja toteutettiin syys – lokakuun aikana. 
Puukaupalle tuli 25% veroetu. Leimikon koko 15,2 ha, keskimääräinen 
poistuma 78m3/ha. Puusto oli hyvänlaatuista ja tiheää, ennakkoraivaus-
tarvetta ei ollut, ajomatka alle 200m.

 kantohinta veroetu todellinen kantohinta kertymä%
Mäntytukki 48,90e 3,42e 52,32e 4%
Mäntypikkutukki 26,9e 2e 28,9e 7%
Mäntykuitu 15,9e 1,11e 17e 85%
Koivukuitu 15,9e 1,11e 17e 4%

Toinen kohde oli myös kelirikkokelpoinen. Kohde oli kokonaan ensihar-
vennusta. Leimikon koko 12,5 ha ja keskimääräinen poistuma oli 67 m3/
ha. Veroetu 25%. Kohde oli osittain pieniläpimittaista, ja siltä kerättiin 
energiakuitua, johon saatiin kemera-tukea. Puusto oli hyvälaatuista ja 
maasto helppoa, ei ennakkoraivaustarvetta ja ajomatka alle 200m. Hak-
kuu toteutettiin syyskuussa.

 kantohinta veroetu todellinen kantohinta kertymä%
Mäntytukki 46e 3,22e 49,22e 6%
Mäntypikkutukki  18e 1,26e 19,26e 23%
Mäntykuitu 15e 1,05e 16,05e 44% (kuitu yht. 71%)
Energiakuitu  8e 0,56e 15,56e (8,56 +kemera-tuki 7e) 27%

Pirkko ja Pauli Pulkkinen leimikolla.
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Pertti Moilanen
0400 283 301

pertti.moilanen@mhy.fi

Markku Niemi
0500 285 663

markkuj.niemi@mhy.fi

MUHOS

Marjatta Hoolille raivaussahan luovuttivat Jari Haapasalo Mu-
hoksen mhy:stä ja Jari Kukkonen Agrimarketista.

Marjatta Hooli voitti 
taimikonhoitokilpailun

Metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelu käyntiin 
Muhoksella

Hoidamme urakoinnin paikalli-
sen urakoitsijan Jouko Siika-ahon 
kautta integroidulla korjuuka-

Aloitamme metsänhoitoyhdistys Muhoksen kautta tapahtuvan korjuupalve-
lun kesän kynnyksellä. Tuomme metsänomistajille uuden vaihtoehdon ja pal-
velun puukaupan hoitoon varsinkin harvennusleimikoiden hoidossa.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Muhoksen metsänhoitoyhdis-
tys järjesti viime vuonna taimi-
konhoitotöitä tehneiden kesken 
kannustekilpailun, jonka pää-
palkintona oli raivaussaha. Rai-
vaussahan voittajaksi arvottiin 
10.1.2011 Marjatta Hooli Oulusta. 
Kiitokset kaikille kilpailuun osal-
listuneille ja taimikonhoitotöitä 
tehneille metsänomistajille.

Metsänhoitoyhdistys Muhos 
järjestää uuden kannustekilpai-

lun tänä vuonna. Kilpailuun voi-
vat osallistua kaikki Kemera/Petu 
–rahoituskelpoiset nuoren metsän 
hoitokohteet, jotka on Muhoksel-
la tehty vuoden 2011 aikana ja 
rahoitushakemus jätetty. Kannus-
tekilpailun pääpalkintona arvom-
me vuoden lopussa raivaussahan. 
Pääpalkinnon sponsoroivat Rau-
tia Muhos, Oy Elfving Ab ja Ou-
lun osuuspankki.

Toni Leinonen taimikonhoitotöissä

Hakkuukone nuoren metsän hoitokohteella

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

lustolla, joka mahdollistaa kaik-
kien puutavaralajien hakkuun 
leimikoista samalla koneella ja 
samalla kerralla, sisältäen myös 
energiapuun korjuun. Välitäm-
me eri ostajille eri puutavaralajit 
ja pyrimme katkomaan mahdol-

lisimman tarkasti varsinkin pik-
kutukki ja tukkipuuaiheet saaden 
harvennusleimikoihin lisäarvoa.

Järjestämme harvennushak-
kuusta korjuunäytöksen ke-
sän-syksyn aikana myöhemmin 
ilmoittamana aikana. Uuden pal-
velun rinnalla hoidamme myös 
entiseen malliin pystykauppoja 
metsänomistajien valtuuttamana.

Metsuripalvelumme hoidam-
me Metsä- ja kiinteistöpalvelu 
Toni Leinosen kautta. Metsurityö-
nä teemme lähinnä uudistusalu-
eiden raivauksia, metsänviljelyä, 
taimikonhoitoa sekä pienialaisia 
nuoren metsän hoitokohteita ja 
ensiharvennuksia.
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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 UTAJÄRVI

Puiden harsuuntuminen ja 
sen aiheuttamat  metsätuhot
Utajärven ja Muhoksen turvemaiden ojitusalueilla

Parin viime vuoden aikana paksuturpeisten ojitusalueiden ja entisten nevojen 
männiköissä on esiintynyt uudentyyppistä silmäänpistävää harsuuntumista, 
joka on ilmennyt neulasten ennenaikaisena varisemisena koko latvuksen alu-
eella. Tuhoalueita on löytynyt Naamalta, Kormusta, Ahmasjärveltä ja  Kylmä-
länkylästä  sekä Leppijokivarresta.

Tuomo Törrö
MetsäSanoma

Ravinteisilla turvemailla on 
yleensä riittävästi typpeä, mut-
ta Fosforista (P), kaliumista (K), 
boorista (Bo) tai muista kiven-
näisravinteista voi olla puutetta. 
Ravinnepuutos aiheuttaa puissa 
värivikoja ja kasvuhäiriöitä mm. 
neulaset keltakärkisiä tai varise-
vat ennenaikaisesti (P), neulasten 
viherkato (K), monilatvaisuut-
ta (Bo), puuston taudinkestävyys 
heikkenee ja puusto kasvaa huo-
nosti vaikka ojitus olisikin kun-
nossa. 

Normaalisti mänty ei pudo-
ta ravinnehäiriön takia vihreitä 
neulasiaan, mutta nyt todetuissa 
tapauksissa tämä ilmiö liittynee 

viime vuosien poikkeuksellisiin 
sääoloihin mm.  kuiviin (2005 ja 
2006) sekä lämpimiin (vuosi 2010) 
kesiin sekä niitä seuranneeseen 
typen lisääntyneen mineralisaa-
tion aiheuttamaan typpi-kalium 
ja typpi-boori epätasapainoon. 
Myös rauta on saattanut akku-
muloitua kasveille myrkyllisek-
si maaperässä. Edelleen juurten 
pakkasenkestävyys on alentunut 
jolloin neulasten kylmäkestävyys 
on heikentynyt  ja johtanut neu-
lasten kuivumiseen pakkastalve-
na 2009-2010. 

Metsäntutkimuslaitoksen Mu-
hoksen toimipaikan tutkijat Mik-
ko Moilanen ja Pekka Pietikäinen 
ovat  käynnistämässä tutkimus-
hanketta asiasta ja alustava tut-
kimussuunnitelma on tehty sekä 

rahoitushakemus jätetty met-
sämiesten säätiölle. Tutkimus-
hankkeeseen liittyen Utajärven 
ja Muhoksen metsänhoitoyh-
distys järjestävät yhdessä Met-
sätutkimuslaitoksen kanssa 
tulevan kesän aikana metsätu-
hoista maastokoulutuksen, jonka 
tarkoituksena on tarjota tietoa ja 
parannuskeinoja ko. metsien hoi-
toon mm. ohjeita terveyslannoi-
tukseen ja hoitoharvennuksiin. 
Koulutuksesta ilmoitetaan Ter-
vareitissä ja metsänhoitoyhdis-
tysten kotisivuilla www.mhy.fi . 
Ennenaikaisiin uudistushakkui-
siin ei siis vielä kannata ryhtyä  
ainakaan ennen  neuvojen kysy-
mistä.  

Utajärven Metsänhoi-
toyhdistyksen aluevas-
taava Teuvo Murtovaara 
ja Utajärven Osuuspan-
kin edustajana Anne  
Kuha luovuttivat Nuo-
renmetsänhoitotöitä 
2010 tehneiden kesken 
arvotun raivaussahapal-
kinnon 16.2.2010 Jouko 
Daavittilalle. ONNEA 
VOITTAJALLE! Uusi 
kilpailu on jo käynnissä 
vuoden 2011 osalta.   

Palkintoraivaussahan luovutus

Metsänhoitoyhdistys Utajärvi ja 
Muhos järjestivät yhteisen  met-
sänomistajille tarkoitetun vero-
neuvontaillan 7.2.2011 Koivikon 
maatalousoppilaitoksen audi-
toriossa. Kahvitarjoilun ohessa 
37 paikalla olleelle tarjoiltiin tie-

Tehdasretkeily 

Metsäveroilta Koivikossa 7.2.2011

toa verotuksesta sekä tulevista 
Elinvoimaisen metsä-hankkeen 
metsätilan omistusjärjestelyjen 
vaihtoehtojen selvittämis – ja kou-
lutustilaisuuksista 29.3. ja 12.4. 
sekä Toimivan metsä-hankkeen 
yhteismetsän perustamisesta että 

KIITOKSET MUKANAOLLIELLE JA TERVETULOA SEURAAVIIN KOULUTUKSIIN!

Saharetkeily

Metsänhoitoyhdistys Utajärvi jär-
jesti metsänomistajille saharet-
keilyn marraskuun 12.päivänä 
2010 Pölkky Oy:n Taivalkosken 
sahalaitokselle. 1968 perustettu 
Pölkky Oy hankki Taivalkosken 
Sahan omistukseensa Stora Ensol-
ta 1997. Pölkky Oy:n vuotuinen 
tukkipuun käyttö on vuositasolla 
miljoona m3, josta Taivalkoskel-
la käytetään n. 300000 m3. Sa-

hatavaraa Pölkky Oy tuottaa n. 
450000 m3, josta jatkojalostetaan 
sisustuspaneeleita, höylätavaraa 
ja runkotavaraa mm. kyllästettyä 
terassilautaa. Puolet tuotannos-
ta menee vientiin mm. Japaniin, 
Egyptiin, Pohjois-Afrikka ja Eu-
roopan maat.

Tuomo Törrö
MetsäSanoma

eduista selvittävistä koulutusil-
loista 5.4. Utajärven Osuuspankin 
kokoustiloissa. Lähempää tietoa 
ja ilmoittaumiset koulutusiltoihin 
Tuomo Törrölle puh. 0400-184017 
tai sähköpostilla tuomo.torro@
mhy.fi 

Kemiin
Metsänhoitoyhdistys Utajärvi järjestää yhdessä Met-
säliitto Osuuskunnan kanssa metsänomistajille tar-
koitetun tehdasretkeilyn huhti-toukokuun vaihteessa 
2011 Kemin Metsäbotnian tehtaalle. Tarkempi ajan-
kohta ja ilmoittautumistiedot löytyvät myöhemmin 
ilmestyvän Tervareitin ilmoituksesta ja Utajärven 
mhy:n kotisivuilta www.mhy hakusana Utajärvi. 

TERVETULOA MUKAAN!
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Anita Keskikallio
040-7252610

anita.keskikallio@mhy.fi

Eero Alaraasakka  
0400-281 524

eero.alaraasakka@mhy.fi

Haminantie 8 91100 Ii
puh. (08) 817 4222

II

Oulun Seudun lämmön Iin läm-
pölaitokset vastaanottivat viime 
vuoden aikana 17 000 hakekuu-
tiota polttopuuta Iin mhy:n toi-
mittamana. Hakkuriurakoitsijana 
on Pentti Niemelä Yli-Iistä. Läm-
pölaitoksilla vastaanottajana ja 
laitosten käyttömiehenä on Eero 
Sassi. Lämpöä em. hakemäärä 
tuotti n. 14 000 000 kWh, mikä 
vastaa noin 900 omakotitalon 

Iin Metsänhoitoyhdistyksen pit-
käaikainen toimistonhoitaja Sis-
ko Mukka jää eläkkeelle (eihän 
uskoisi) kesällä. Hän on palvellut 
metsänomistajia vuodesta 1988. 
Hän on alunperin iiläinen os. 
Muhojoki ja myös metsänomista-
ja. Hän sanoo kuluneesta työru-
peamasta: 

Oikeastaan se on ollut ihan 
mielenkiintoista työtä.  Joka aamu 

Iissä vaihtuu toimistonhoitaja
on ollut mukava tulla töihin. Asi-
akkaat ovat mukavia ja mhy:n 
hallitus ja toiminnanjohtaja ovat 
aina kuunnelleet toiveitani ja esi-
tyksiäni. 

Uuden toimistonhoitajan paik-
ka oli auki marraskuussa ja sitä 
haki 54 ehdokasta, joista valituk-
si tuli Anita Keskikallio Yli-Iin 
Metsänhoitoyhdistyksestä. Työn-
sä hän aloittaa toukokuun alussa. 

Hän taitaa jo valmiiksi metsän-
omistajien monitahoisen palve-
lun, joten siirtyminen Iihin sujuu 
joustavasti. Hän on kotoisin Kui-
vaniemeltä os. Heinikoski. Työl-
tään hän odottaa uusia haasteita 
ja mielenkiintoisia ihmisiä. Tou-
kokuun aikana lähtevä toimis-
tonhoitaja perehdyttää uuden Iin 
mhy:n asiakirjoihin ja käytäntöi-
hin.

Anita Sisko

Iin mhy lämmittää iiläisiä
vuotuista lämmönkulutusta. Val-
taosa hakkeesta on Iin mhy:n kor-
jaamaa. Osa on metsänomistajien 
omana työnä tekemää. Myös pie-
net kasat on Iissä aina kelvanneet 
kivisimpiä lukuun ottamatta. 
Seuraavan talven tarpeisiin sopii 
vielä hakepuuta. Vakiotoimitta-
jat tietävät systeemin. Uudemmat 
voivat tiedustella Iin mhy:n toi-
mistosta.

järjestää Avoimien ovien päivän mhy:n toimistolla 
torstaina 14. huhtikuuta kello 9.00-16.00.Risukko 

-
pinossa

harvennettu

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ
Iin metsänhoitoyhdistys

Tilaisuus on samalla eläkkeelle jäävän toimistonhoitaja Sisko Mukan  läksiäis-
tilaisuus. Paikalla esittelemme mm. SilvaNetti-ohjelmaa ja uusia ilmakuvia. 
Ja myös muuta metsäasiaa tarjolla sekä metsäaiheinen kilpailu. Tervetuloa

Iin metsänhoitoyhdistys

=

Ilmakuvissa on istutusalue vuodelta 1993, joka on karkaamassa liian vaikeaksi taimi-
konhoidon kannalta. Punaisilla alueilla (2010) vesasyntyinen koivu on jo tukahdutta-
nut havupuuston. Hyvän metsän kehityksen varmistamiseksi taimikonhoito on tehtävä 
ajallaan 4-6 metrin pituudessa eikä saa jättää energiapuun hakkuun varaan niin kuin 
vasemmalla olevassa kuvissa. Iin mhy hoitaa taimikoita metsänomistajan valtakirjalla 
vuosittain n. 170 hehtaarin alalta. Tarve olisi kaksinkertainen. Ottakaa yhteyttä. Ker-
romme tukimahdollisuudet ja kustannusarvion. Hankikelien aikana on hyvä tar-
kistaa kohteet.

2000 2005 2010

Iissä on 30 vuoden ajalta n. 2500 uudistamisalaa
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YLI-II
Toivontie 1 91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

mikko.makela@mhy.fi

Tulossa

Palvelukeskuksen uudella lämpölaitoksella os. Paratiisintie:
Tutustuminen uuteen 400 kwh lämpökeskuskonttiin 
sekä  Yli-Iin lämpö Oy:n toimintaan
Makkaragrilli lämpimänä

Mhy Yli-Iin vuoden 
2010 tehtyjen nuoren 
metsähoitohankkeiden 
kesken arvotun raivaus-
sahan voitti Arvo Kak-
ko. Vuonna 2010 tehty 
NMH ala Yli-Iissä oli 
355 ha. Palkintona ol-
leen raivaussahan spon-
soroi Metsäliitto. Sahan 
arvonta suoritettiin 15.3 
pidetyssä valtuuston ke-
vätkokouksessa.

Raivaussaha Arvo Kakolle

Suometsien hoidossa 
päästy hyvään vauhtiin

Myös puustot ojitusalueilla ovat 
kehittyneet ja siten Yli-Iin mhy:n 
tekemien ojitussuunnitelmien to-
teutus hoidetaan aina kokonais-
valtaisesti siten, että ojitettavien 
alueiden harvennukset tehdään 
ojalinjojen hakkuiden yhteydes-
sä.

Penkkatie hyötykäyttöön
Ojituksien yhteydessä tehtävät 
penkkatien on saatava hyöty-
käyttöön jo ojalinja hakkuiden ja 
harvennuksien aikaan eli ne teh-

Yli-Iissä -70 luvulla ja vielä jonkin verran -80 luvullakin tehtyjen laajojen uu-
disojituksien kunnostamisessa riittää edelleen kovasti työsarkaa. 30 vuotta 
vanhat ojat ovat auttamattomasti menettäneet kuivatustehonsa ja vaativat 
uudelleen aukaisua tai sarkojen halkomista täydennysojin.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

dään etukäteen. tällä menette-
lyllä penkkatiehen laitettu raha 
saadaan jo korjuun aikana takai-
sin alempien korjuukustannusten 
muodossa. Mhy:n suorittamat oji-
tushankkeet ovat yllättäneet help-
poudellaan hankkeissa mukana 
olleet metsänomistajat. Kun kaik-
ki osa-alueet suunnitteluineen, 
puunkorjuineen ja toteutuksineen 
on hoidettu yhden toimijan kaut-
ta on aikataulut ja toteuttamiset 
hoituneet mutkitta. Metsänhoi-
toyhdistyksien palvelulla pysty-
tään hoitamaan kaikki osa-alueet 
kerralla kuntoon. Toki mhy:n te-
kemien ojitussuunnitelmien ja 
ojalinjahakkuiden suorittamises-

sa myös metsänomistajien oma 
työpanos ja mahdollisuus huomi-
oidaan ja omatoimisuuteen myös 
kannustetaan.

Puu ei ole vesikasvi
Kunnostusojituksien tarkoitukse-
na on säilyttää aiemmin ojitetut 
alueet kasvukunnossa. Aikanaan 
tehdyn ojituksen höydyt menete-
tään osittain, mikäli ojat eivät toi-
mi. Tukossa olevat ojat taannuttaa 
puuston kasvun ja alue soistuu 
takaisin mikäli ojien kunnosta ei 
huolehdita. Ojitus onkin ajatelta-
va sijoituksena, jolle lisäkasvun 
myötä on odotettavissa lähes aina 
yli 10 % tuottoja. Toteuttaminen 
on töihin saatavien avustusten 
vuoksi edullista ja omasta pussis-
ta maksettavan osuuden saa vä-
hentää verotuksessa.

Mhy:n ammattitaitoinen 
palvelu tuo  
metsänomistajille etuja
Jotta kunnostusojituksiin saatai-
siin avustukset täytyy ojitukses-
ta laatia etukäteen hyväksytty 
suunnitelma. Mhy:n ammatti-
työnä tuet ja etuudet tulevat met-
sänomistajille takuuvarmasti. 
Ammattimaisella toiminnalla tu-
lee varmistettua myös se, että työt 
toteutetaan aina uusimpien ym-
päristö- ja metsäsertifiointivaati-
musten mukaisesti. 

Puheenjohtajan mietteitä

Vanhoja, historiallisesti paikkaan 
liittyviä teitten nimiä on vaihdet-
tu mitä mielikuvituksellisimpiin 
nimiin. Mielestäni vanhoja, hyvin 
tunnettuja tien- ja paikannimiä ei 
tulisi kovin heppoisin perustein 
muuttaa.

Kevään aikana Metsänhoitoyh-
distys Yli-Iin toimistolla tapahtuu 
muutos organisaatiossa. Toi-
mistonhoitajan lähtiessä muihin 
tehtäviin, palkataan tilalle met-
sätoimihenkilö ja osa toimiston 
töistä ulkoistetaan tilitoimistolle. 
Tällä muutoksella saamme lisää 
resursseja metsässä tapahtuvaan 
työhön.

Vuoden 2013 syntyy uusi Oulu, 
joka koostuu Oulun kaupungin 
alueista ja ympärillä olevista kun-
nista. Uusi Oulu tulee olemaan 
myös suuri metsän omistaja, met-
sää on lähes 20 000 hehtaaria. 
Alueella toimii tällä hetkellä use-
ampia metsänhoitoyhdistyksiä 
ja toivottavaa on, että metsäalu-
eet pysyvät metsätalouskäytössä 
ja Uusi Oulu käyttää alueen met-
sänhoitoyhdistyksien osaavia, ja 
alueen metsät hyvin tuntevia pal-
veluja hyväkseen. 

Eräs seikka on pistänyt silmään 
liikkuessani eri puolilla pitäjää. 

Asko Annala

Viime vuonna Mhy Yli-Iin toimesta 
kaivettiin uutta ojaa yli 50 km ja uu-
sia penkkateitä tehtiin 4,5 km.

Mhy:n tekemien ojasuunnitelmien ojalinjat ja 
harvennukset tehdään rautaisen ammattitaidon 
omaavien sopimusurakoitsijoiden toimesta.

Mhy -viikon avoimien ovien päivä
Yli-Iissä pe 15.4.2011 klo 10 – 14

Päivän teemoina Mhy:n toimistolla: 
Ajankohtaiset metsäasiat
Yli-Iin mhy:n toimihenkilövaihdos: 
Uusi toimihenkilö esittäytyy ja Anita keittelee yli-iiläisille metsän-
omistajille kahvit ennen Iin mhy:n palvelukseen siirtymistä.

Yli-Iin metsänhoitoyhdistys 
järjestää jälleen vuoden 2011 
aikana tehtyjen nuorenmet-
sänhoitohankkeiden välisen 
kilpailun, jossa palkintona ar-
votaan raivaussaha.
Kilpailun palkintona arvo-
taan kaikkien vuoden aikana 
tehtyjen hankkeiden kesken 
Husqvarna raivaussaha.

Sahan sponsoroi 
Oy Shinsowa FInland ltd.

SAHASTA KILPAILLAAN TAAS

RETKELLE MENNÄÄN TAAS 
JOHONKIN PÄIN SUOMEA

Seurailkaa ilmoittelua 
Rantapohjassa kesällä!

...ja siellä kaikilla oli niin mukava, oi jospa...
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Hallituksen jäsenet Jouni Isola, Juhani Paakkola ja Pentti Jokikokko

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

Timo Mikkola
0400 560 498

Mirja Polojärvi
041 502 6640

mirja.polojarvi@
pohjois-suomen.mhy.f

timo.mikkola@
pohjois-suomen.mhy.fi

KIIMINKI

Kohteena on Norjan pohjoisosa 
ja vuonomaisemat.

Marraskuun alkaville pakkasille 
järjestettiin metsäpäivä yhteis-
työssä 4-H yhdistyksen kanssa 
metsällisen virkistys ja opetus-
päivä Huttukylän alakoulun 
oppilaille ja opettajille. Teema-
na oli tutustuminen luontoon ja 
metsään. 

Metsänhoitoyhdistys Kii-
minki ja naapurioven 4H yh-
distys järjestivät metsäpäivän 
yhteishankkeena ohjelmineen. 
Kohteella oli mm. tehtävära-
ta ”peikkometsä”-polulla  Ka-
limeenjärven rannalla Oulun 
ja Kiimingin rajamailla. Polku 
on jäänne ja toimintakelpoinen 
Kiimingin Mhy:n ja Kiiminkijo-
en alakoulun kummiluokkayh-
teistyöstä. Pienet houkuttelevat 
metsälliset tietoiskut, nuotiolla 
paistetut makkarat ja vapaa kes-
kustelu metsällisistä asioista pi-
ristivät kummasti normaalista 
poikkeavaa koulupäivää.

Kiimingissä metsää omistava
OLETKO AIKEISSA MYYDÄ PUUTA?

Kiimingin metsänhoitoyhdis-
tys kerää parhaillaan valtakir-
joja puun yhteismyynteihin/
toimituskauppoihin tulevan syk-
syn ja talven kohteisiin. Sinulla 
on mahdollisuus teettää maksu-
ton puunmyyntisuunnitelma, 
jossa kartoitamme mahdolliset 
hakkuumahdollisuudet ja hak-
kuutavat.

Tilastot ja tulokset osoittavat 
valtakirjakauppojen merkittävät 
edut puukauppojen toteutuksis-

sa. Kysyntää jokaisella puutava-
ralajeilla on; tukki, pikkutukki, 
kuitupuu ja energiapuu ovat ar-
tikkeleita, joita tarvitaan. Hinnat 
määräytyvät markkinoilla, joil-
la pienetkin erät saavat hintahyö-
dyn leimikkokeskittymillä.

Ota yhteyttä metsänhoitoyh-
distykseemme. Puukauppa-asioi-
ta hoitaa toiminnanjohtaja Timo 
Mikkola p. 0400-560 498.

Kiimingin mhy/hallitus

Kiimingin yhteismetsähanke edistyy

Juhani Paakkola
MetsäSanoma

Metsäpäivä Huttukylän alakoululaisille

Kuinkahan korkealla kuitunauha on 30 vuoden päästä, mikäli 
kuitunauha sidotaan 1,5 metrin korkeudelle? Mietintävuoros-
sa  Senni Laine 4H yhdistyksestä ja opettajakaartia Huttukylän 
alakoululta.

Peikkopo-
lulta löydät 
Kiimingin 
suurimmat 
hämähäkit 
ja verkot.

Kiimingissä 
metsää omistava!
Mhy Kiiminki suunnittelee metsäretkeä 
elokuun toiselle viikonlopulle.

Kysy lisää retken kohteista, koulutusohjelmasta, 
retken alustavasta hinnasta ja ajankohdasta!
Mukaan pääsee 45 metsänomistajaa.
Lisätietoja toiminnanjohtaja 
Timo Mikkola p. 0400-560498

Menomatkalla pohjoisen 
Suomen kohteet ja olosuhteet.

Hallitus

Helmikuussa käynnistyi sitten 
varsinainen selvitystyö, jossa 
Mikko Koistinen Pohjois-Pohjan-
maan metsäkeskuksesta selvit-
ti henkilökohtaisin haastatteluin 
kunkin metsänomistajan metsä-
taloudelliset toiveet ja tavoitteet 
sekä kunkin tilan mahdolli-
set erityisarvot, kuten mökki ja 
muu vapaa-ajan käyttö, vesistö, 
turve- ja soravarat sekä puuston 
kotitarvekäyttö. Tarkoituksena 
on, että yhteismetsään liitetään 
ainoastaan varsinaiset metsä-
maat ja niihin kuuluvat kitu- ja 
joutomaat.

Tähän mennessä yksityistä 
metsää on hankkeeseen ilmoit-
tautunut lähes 900 ha, minkä 

Lähes 900 ha yksityistä metsää on liittymässä yhteismetsään. Viime syksy-
nä Kiimingissä metsää omistaville lähetettiin tiedustelu sen selvittämiseksi, 
minkä verran metsänomistajien keskuudessa on kiinnostusta yhteismetsän 
perustamiseen. Tiedusteluun myönteisesti vastanneet kutsuttiin tammikuun 
lopulla palaveriin, jossa tehtiin selkoa siitä, miten hanketta jatketaan, käytiin 
läpi hankkeen alustava aikataulu ja tulevien vaiheitten sisältö pääpiirteis-
sään. Hankkeen eteenpäin viemisen avuksi valittiin kolme metsänomistajaa: 
Tuomo Liedes, Juhani Paakkola ja Matti Tieksola, joiden erityiseksi tehtäväksi 
tuli aloittaa yhteismetsän johtosäännön valmistelu.

lisäksi Kiimingin kunta on alus-
tavasti ilmaissut olevan mahdol-
lista, että se tulisi yhteismetsään 
osakkaiksi yhteensä n. 200- 300 
metsähehtaarilla. Hankkeesta 
vastaavana projektipäällikkönä 
toimiva Mikko Honkanen Poh-
jois-Pohjanmaan metsäkeskuk-
sesta sanoo pinta-alan olevan 
riittävä yhteismetsän toiminnalle.

Kesälomien jälkeen hanke jat-
kuu mukaan tulevien metsätilojen 
arvon määrityksellä ja metsä-
suunnitelmien laatimisella. Tällä 
tavoin saadaan tieto yhteismetsän 
kokonaisarvosta ja kunkin met-
sänomistajan osuusluvusta. Sa-
manaikaisesti valmistellaan myös 
luonnos johtosäännöksi, min-
kä jälkeen kullakin metsänomis-
tajalla on sitten tilaisuus tehdä 
lopullinen päätös liittyykö yhteis-

metsään vai ei. 
Ovi yhteismetsähankkeeseen 

on avoinna jatkuvasti, eikä sul-
keudu perustamisen jälkeenkään. 
Hankkeesta kiinnostuneet voivat 
jatkuvasti ottaa yhteyttä edellä 
mainittuihin metsäkeskuksen toi-
mihenkilöihin Mikko Honkanen 
p. 040- 173 7005 tai Mikko Koisti-
nen p. 040 – 487 2262.

Yhteismetsä on nykyaikaa ja 
tulevaisuuden hyvän metsänhoi-
don tae.
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YLIKIIMINKI

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

Raimo Jokikokko
0400 580152

raimo.jokikokko@mhy.fi

Juhani Heikkinen
0400 287 288

juhani.heikkinen@mhy.fi

Ylikiimingissä voimassa olevia 
metsäsuunnitelmia on arviolta 30 
– 40 % tiloista ja suurin osa niis-
täkin on kohta vanhenemassa. 
Kun muutetaan suunnittelutarve 
hehtaareiksi, arviolta 30.000 heh-
taarilla ei ole suunnitelmat ajan 
tasalla. Kun suunnittelua yksi 
mies tekee arviolta 5.000 hehtaa-
ria vuodessa, työn sarkaa on aika 
paljon. Yhdistys on varautunut 
nouseviin suunnittelun työmää-
riin. 

Pääosalle metsänomistajia 
metsäsuunnitelma on tuttu työ-
kalu mutta osalla ei ole koskaan 

Olemme eläneet vanhan vuoden 
1997 Kemera- lain aikaa. Uuteen 
lakiin tulee muutoksia mutta ei 
kohtuuttoman radikaaleja, suu-
rimpana muutoksena tulee se, 
ettei korjuutukea ja haketustu-
kea makseta Kemera-lain kaut-
ta, vaan budjettiin varatuista ns. 
Petu-varoista. Odotellessa uut-
ta lakia, meidän pitää ja onneksi 
voidaan elää vanhan lain kanssa. 

Viimeisen kahden kolmen 
vuoden aikana on ollut ongelma-
na Kemera varojen riittämättö-
myys. Vuosi vuodelta varat ovat 
loppuneet aikaisemmin. Vuon-
na 2010 varat loppuivat kesken 
jo kesälomien aikaan, ainoastaan 

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Kemera-varojen maksatus    
Kestävän metsätalouden rajoituslaki elikkä Kemera-laki on ollut valmisteil-
la useamman vuoden. Nyt näyttää siltä, että uusi laki tulee voimaan vuoden 
kuluessa(1.7.2011 – 1.1.2012), kaikki ei ole vieläkään ihan päivän tarkkuudella 
varmaa. 

muutama hanke voitiin maksaa 
muualta maasta saaduilla varoilla 
joulukuun alussa. Pääosa loppu-
vuoden hankkeista siirtyi makset-
tavaksi vuoden 2011 varoista. Nyt 
maaliskuun puoleen väliin men-
nessä metsäkeskus on pääsään-
töisesti maksanut nuoren metsän 
kunnostuksen hankkeet ja viljely-
hankkeet. Osa näistäkin on saatu 
vasta soittelun jälkeen. Luonnon-
hoitovaroja kuten ympäristötukia 
on vieläkin maksamatta, alusta-
va maksatusaikataulu on maalis-
huhtikuu. 

Ylikiimingin yhdistykseen ku-
ten muihin yhdistyksiin ovat met-
sänomistajat ottaneet yhteyttä, 
että missä varat viipyvät. Syynä 
on siis edellä selitetty rahavarojen 
loppuminen ja maksatuksen siir-
tyminen tälle vuodelle. Osa met-

sänomistajista ei ole ymmärtänyt, 
että avustusvarojen maksatuksen 
hitaus ei ole metsänhoitoyhdis-
tyksen syy vaan on riippuvainen 
yhteiskunnan varojen riittävyy-
destä. 

Metsänomistajien kannattaa-
kin tulevaisuudessa ottaa tilanne 
huomioon siten, että toteutuk-
set saataisiin mahdollisimman 
varhain heti alkuvuodesta, näin 
varmistetaan nopea maksatus. 
Tietenkin, jos kaikki hakevat tu-
kea heti alkuvuodesta, loppuvat 
varat heti alkuunsa. Yksi ratkaisu 
ongelmaan saattaisi olla tulevat 
vaalit. Metsänomistajat voisivat 
valistaa eduskuntaan pyrkiviä 
ehdokkaita vallitsevasta tilasta, 
jospa uusi eduskunta sitten sai 
asian hoidettua kuntoon.   

  
     

Tehostettua suunnittelua
Tietyin määräajoin tulee organisaatioissa tarkastella toiminnan pääpaino-
alueita sekä toimintoja, jotka tukevat tavoitteisiin pääsemisessä. Kaiken met-
sällisen toiminnan perustanahan ovat hyvät metsäsuunnitelmat, laadittujen 
suunnitelmien pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarpeelliset toimenpi-
teet. Ylikiimingissä ei ole pitkään aikaan panostettu metsäsuunnitteluun, nyt 
yhdistyksen yhtenä tärkeimpänä päätehtävänä on tarjota metsänomistajille 
suunnitelma kohtuulliseen hintaan ja suhteellisen nopeassa aikataulussa.

ollut suunnitelmaa. Suunnitel-
maahan kerätään kaikki mahdol-
linen tieto metsästä kuvioittain: 
maapohja, puusto, hakkuumah-
dollisuudet, hoitotoimenpiteet, 
arvokkaat elinympäristöt, luon-
toarvot, suojelukohteet ja kaik-
ki muut metsän kannalta tärkeät 
asiat. Pääosalle metsänomistajia 
metsä on taloudellisesti tärkeä, 
osa taas näkee metsässään tär-
keänä muut arvot kuin taloudelli-
set arvot. Suunnitelmaa tehtäessä 
otetaan huomioon metsänomis-
tajan tavoitteet ja tarpeet, elikkä 
ei ajatella pelkästään metsäteolli-

suuden puuhuoltoa. 
Viime vuosiin asti suunnitel-

mat tehtiin pelkästään paperi-
versioina mutta aikaa muuttuu, 
nykyisin suunnitelman saa säh-
köisenä versiona. Silvanetissä 
metsänomistaja voi suunnitella 
ja vertailla tehtäviä toimenpitei-
tä sekä viestiä töistä neuvojansa 
kanssa. Yhdistys päivittää suun-
nitelman ajan tasalle sopimuksen 
mukaisesti joko kerran tai kahdes-
ti vuodessa. Näin suunnitelman 
käyttöikä on tulevaisuudessa lä-
hes loputon. Kustannuksiltaan 
suunnitelman teettäminen on 

Ylikiimingin mhy järjestää

tehdasretkeilyn sahalle

Ilmoitus tarkemmin nettisivuillamme 
ja Rantapohjassa.

suhteellisen edullista. Kasvulli-
selta metsämaalta maksu on 5,5 
euroa hehtaarilta, kitu- ja jouto-
mailta ei peritä mitään. Keski-
määräisen tilan kustannukseksi 
tulee vajaa 400 euroa. Oulun kau-
punki avustaa vuosittain suunni-
telmia, tällä hetkellä avustus on 

enintään puolet nettolaadintakus-
tannuksista. Tavoitteeksi olemme 
asettaneet, että tilatut suunnitel-
mat pyritään laatimaan kolmen 
kuukauden sisällä, kiireellisis-
sä tapauksissa suunnitelman saa 
kahden viikon sisällä. Lisätietoja 
antavat Juhani ja Raimo.  

      
 

huhtikuu – toukokuun vaihteessa

Metsänlannoitusta!

Ota yhteyttä, jos asia kiinnostaa,
Juhaniin tai Raimoon

Olemme saaneet yrittäjän 
suorittamaan lannoitusta 
ns. avaimet käteen menetelmällä
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Isokatu 70, 90120 Oulu
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035

Anna Taskila
040 579 6225

anna.taskila@mhy.fi

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

juho.kuukasjarvi@mhy.fi

Mikko Harju
040 719 7640

mikko.harju@mhy.fi

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

seija.torvela@mhy.fi

OULU-
SEUTU

Tutustutaan Kirjokiven historialliseen kartanoon, käydään ohjelmallisella risteilyllä Repoveden kansallis-
puistossa, sekä  Tyryn viinitilalla. Savusaunaa, maittavia maalaisaamiaisia, ym. Ateriat buffet-pöydästä ja 
illalla jalalla koreasti hotellissa. Majoittuminen Orilammen Majalla hotellihuoneissa 2h huoneissa. 

Oulun seudun metsänhoitoyhdistyksen jäsen!

Orilammen lomakeskukseen Repoveden maisemiin Mäntyharjulle.

Saapuessani paikalle, on terän-
vaihto juuri menossa. Paikalla on 
kaksi opiskelijapoikaa yhteistuu-
min työnteossa. Pojat ovat innos-
tuneita opiskelusta ja varsinkin 
maastopäivät ovat mieluisia. 

Työmaa on opiskelijoiden 
mielestä juuri sopivan haastava; 
omalla valinnalla voi vaikuttaa 
jäävien puiden laatuun. Työ su-
juu vielä hitaasti mutta varmasti, 
suhteutettuna siihen, että aikai-

Metsäalan opiskelua
Aurinkoisena ja kirpeänä helmikuisena pakkaspäivänä käy palstalla kova 
hyörinä. Oulun Seudun Ammattiopiston Muhoksen yksikön opiskelijat ovat 
tekemässä ensiharvennushakkuuta Kempeleessä. Työmaalla ryskää pari mo-
toa ja ajokonetta.

Anna Taskila
MetsäSanoma 

sempaa työkokemusta ei juuri ole 
vielä karttunut. Tarkkailen työn 
jälkiä. Puita on jäänyt sopivasti, 
eikä korjuuvaurioita näy. Koulu-
tus alkoi vuodenvaihteessa ja en-
simmäiset viikot menivät teorian 
opiskelussa ja moton mittalaittei-
den käytön opettelussa simulaat-
torin avulla. Oppilaat ovat olleet 
metsässä parina viikkona, yksi 
viikko jäi väliin kovan pakkasen 
vuoksi. Koulutus kestää 2,5 vuot-
ta ja sen jälkeen opiskelijat ovat 
valmiita metsäkoneenkuljettajia. 

Oulun Seudun Metsänhoi-

toyhdistyksen korjuupalvelulla 
on pitänyt kiirettä talven aika-
na. Työmaita on ollut paljon, 
joten ammattiopiston opiskeli-
joiden käyttö helpotti paineita 
yhden työmaan osalta. Samalla 
opiskelijat saavat tärkeintä, eli 
työkokemusta käytännön töis-
tä. Jatkamme mielellämme yh-
teistyötä tulevaisuudessakin, 
samalla turvaamme ammatti-
taitoisten työntekijöiden jatku-
vuuden tällä raskaalla alalla.

Lannoituspäivä  Muhoksella

Mikko Moilanen kertoo 
lannoitetusta kohteesta.

Marraskuun loppupuolella kä-
vimme isolla porukalla tutus-
tumassa lannoituksen saloihin 
Muhoksen metsäntutkimuslai-
toksella. Lyhyen ja mielenkiintoi-
sen teoriaopetuksen ja maittavan 
ruuan jälkeen siirryimme maas-
toon. 

Marraskuisessa lumisessa met-
sässä ihastelimme lannoituksen 
vaikutuksen näkymistä puustos-

ta. Tuhkalannoituksen vaikutus 
näkyi selvästi vielä vuosikym-
menten jälkeen. 

Tästä reissusta innostunee-
na Oulun Seudun metsänhoi-
toyhdistyksen alueella tullaan 
tekemään terveyslannoituksia 
tuhkalla tulevien vuosien aikana. 
Myös kasvatuslannoituksiin on 
ollut kiinnostusta ja niitä on tar-
koitus tehdä lisäksi.

Porukka katsomassa lannoittamatonta kohdetta.

METSÄPÄIVÄ HAILUODOSSA
Paikka:  Hailuodon metsästysseuran majalla 
perjantaina 8.4.2011 klo 10.00-1400.
Asia: metso-ohjelma, uusi kemeralaki sekä 
ajankohtaista puukauppa-asiaa.
Ilmoittautuminen: Seijalle 5.4.2011 mennessä 
puh 08-5472035.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu
Tilaisuuden järjestävät metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja Mhy Oulun seutu.

Hinta 220€/hlö sisältäen kaiken yllä mainitun. Ilm. Seijalle 08-5472035 tai 
seija.torvela@mhy.fi. Tarkempi ohjelma ja aikataulu lähetetään lähtijöille 
myöhemmin. Mukaan mahtuu 48 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kesäretki 8.6.-10.6.2011
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MS 192 CE

MS 200

399 €

595 €

499 €MS 260 FB 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
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JÄLLEENMYYJÄSI:

NELIAPILA

Metsän poika
tahdon olla,
sankar jylhän
kuusiston
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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

Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.

Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

�

�

�

�

�

�

�

�

VISA-KORTTI .............................. .................0
VERKKOPALVELUSOPIMUS.......................0
TILIOTE.........................................................0
PANKKIAUTOMAATIN KÄYTTÖ ..  ................0
MAKSUPALVELU .........................................0
SUORAVELOITUS........................................0
LASKUN MAKSU ..........................................0
LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
PALVELUMAKSU .........................................0

*
*
*
*
*
*
*
*

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonus-
etu: kun bonuksesi eivät kulu palvelumaksuihin, saat ne
rahana tilillesi tai voit käyttää ne täysimääräisinä
Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä Pohjolan
vakuutusmaksuihin käytettävien bonusten lisäksi saat
Utajärven Osuuspankista myös kaikki muut OP-Pohjola-
ryhmän keskittämisedut, kuten ilmaisen Ostoturvava-
kuutuksen OP-Visalla.

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa

METSÄKONEURAKOINTI
R. Tuohimaa Ky

Näätämönkuja 1, KIIMINKI
0400 585 080

MAALLE, METSÄÄN
JA MAANTIELLE

UUDET , PINNOITETUT
JA KÄYTETYT

• Renkaita  ja vanteita metsäkärryihin,
metsätraktoreihin ja metsäkoneisiin,
traktoreihin, työkoneisiin,
kuorma-autoihin, sekä
mahtavat pyörät maastureihin

• Valmistamme myös vanteita
• Puramme raskasta kalustoa

Raskaat  renkaat puh. (08) 211 7123
050 369 4940

Koneet ja laitteet puh. 0500 382 560
Keskus puh. (08) 211 7120

RAAHEN RENGASRAAHEN RENGASRAAHEN RENGASRAAHEN RENGASRAAHEN RENGAS
& LAITE O& LAITE O& LAITE O& LAITE O& LAITE OYYYYY
Ahertajankatu 3, 92160 SALOINEN
Kedonperäntie 70, 91900 LIMINKA p. (08) 381 171
JALASJÄRVI (06) 4565 000, 0500 683 505, 050 432 5898

• lavetteja• pyöräkoneita
• kuorma-autoja• kaivinkoneita
• murskaus ja seulontakalustoa

www.raahenrengasjalaite.fi

RAKENTAVASSA SEURASSA

Lisätietoja saat myyjiltämme: 
Jani Klasila 040-5347 409, Kimmo Junttila 045-6749 626

MARKKINOIDEN NOPEIMMAT KLAPIKONEET

€

www.lakkapaa.com

Pilkemaster EVO 36 on ennennäkemättömän 
turvallinen, voimakas ja nopea pilkekone. 
Jopa 60 halkaisua/min Puun katkaisupituus: 
max. 60 cm. Puun suurin halakisija: max. 36 cm

SAMI Autochopper on uuden sukupolven auto-
maattipilkkoja, mikä tekee puun pilkonnasta vaiva-
tonta, turvallista ja tehokasta. 
SAMI Autochopper edustaa uutta klapikoneiden 
aikakautta myös moutoilultaan. Konetta hallitaan 
kätevästi ohjauspaneelista. Kun sahattavalle klapille 
on asetettu joystickillä katkaisumitta ja kone käyn-
nistetään, automatiikka huolehtii lopusta. 

KLAPIKONEEN UUSI SUKUPOLVI
SAMI Autochopper
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Myynti: LAKKAPÄÄ

Myynti: LAKKAPÄÄ

II/Olhava, määräala n. 28,1 ha. Metsämaata 23,4 ha, lo-
put kitu-ja joutomaata. Puuta kaikkiaan 1.248 m3, josta 
tukkia 150 m3, loput kuitua. Määräala rajoittuu Olhava-
jokeen. Rantaviivaa runsaasti noin 700 m(sivuhaaraa ja 
pääuomaa). Rantarakentaminen poikkeusluvalla. Met-
sätie palstalle asti. Hp. 59.000 €. 

II/Kuivaniemi, tila 5,6 ha. Kolme eri palstaa lähellä Ke-
mintietä. Puustoa yhteensä n.370 m3. Lähes kaikki 
puusto hakattavissa. Hp. 15.000 €.

PUDASJÄRVI/Kollaja, tila 6,9 ha. Toinen palsta Kipi-
nässä sillan kupeessa, jossa voimassa oleva rakennus-
lupa asuinrakennukselle, sievä paikka. Toinen palsta ns. 
polttopuupalsta. Hp. 47.000 €.

MUHOS/Muhos, määräala n. 84,4 ha. Metsämaata 54,8 
ha. Erinomainen eräpaikka, lampi määräalalla. Puuta 
kaikkiaan n. 3.800 m3. Hp. 88.500 €. 

KIIMINKI/Kiiminki, tila 0,313 ha. Ylikylässä Ylikiimin-
gintien varressa, yleiskaavassa asuinrakennustontti. 
Hp. 68.000€, tarjoukset 30.4.2011 mennessä Ylikiimin-
gin mhy tai Juhani Heikkisen sähköpostiin.

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

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT
Myytävänä Oulun seudulla:

MAANRAKENNUS 
R. JUSSILA Oy
www.rjussila.fi

Kaarlo p. 0400 887 268
Rauno p. 0400 289 366
etunimi.sukunimi@rjussila.fi

• Maanrakennustyöt
• Maa-ainestoimitukset

• Rakennuksien purkutyöt
Pienet sekä suuret rakennukset

Kysy tarjous / hinta-arvio 
hankkeestasi

Metsäalan
kokonais-

urakointia

Kannolta
tehtaalle

P. 0400 391 855

Iin Metsätyö Oy
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MÖNKIJÄT JA EU-TRAKTORIT!
markkinoiden 

paras takuu!

Grizzly 550EFI
EU-TRAKTORIT:

10990,- +tk

Grizzly 550EPS 4X4
13390,- +tk

Grizzly 700EPS 4X4
14990,- +tk

Rhino 700 4X4
17490,-

EU Traktorit
Järkivalinta!Kevättarjoukset

Grizzly 550EFI 
4X4

+tk 

7990,-
Grizzly 350

4X4

5690,-
+tk 

EU Traktoreilla on mahdollisuus 
liikkua tiellä max 40 km nopeudella.
- tarvitaan T-kortti (traktorikortti)
- ei vuosittaisia katsastuksia
- edulliset vakuutusmaksut
- ammattikäytössä verotushyöty
   ALV ja konepoistot
- laaja lisävarustevalikoima lisää
   käyttömahdollisuuksia

Jääsalontie 18, 90400 OULU • Puh. (08) 535 0200  • Avoinna ark. 9-17, la 10-14 • www.motorman.fi

Zatelliitintie 10, 90440 Kempele Markku Pietilä  p. 010 7684 739
Mikko Kontio  p. 010 7684 915

Hoidetaan metsä tuottamaan!
Metsänhoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. L&T 
Biowatti  hoitaa metsiä tekemällä energia-, ensi- ja 
väljennysharvennuksia. Ostamme samalla energia,- 
kuitu- ja tukkipuuta pysty- ja hankintakaupalla. 

Sovi ilmainen metsätilakäynti sinua palvelevan L&T 
Biowatin paikallisen metsäpalveluasiantuntijan kanssa.  
 
Yhteystiedot:  > hae kuntasi 
mesäpalveluasiantuntija

Puusta puhdasta energiaa 
L&T Biowatti  
p. 010 4608 

ROMU-UKKO Oy 

romuautot sekä muut 
metalliromut päivän hintaan

Ostetaan

0400-253 358

Yhteydenotot: Petri Jykylä, puh. 040-845 7212    email: petri.jykyla@forestvital.com

avoinna ma-pe 9.00-17.00
www.avainasemat.fi

PUTAAN KATSASTUS OY
HAUKIPUDAS

08-340 700

KEMPELE
08-554 6707

LAKEUDEN KATSASTUS OY

 ÄIMÄTIEN KATSASTUS OY
OULU

08-338 060

KKKKKONETIEN KAONETIEN KAONETIEN KAONETIEN KAONETIEN KATSASTUS OTSASTUS OTSASTUS OTSASTUS OTSASTUS OYYYYY
OULU RUSKO
08-311 7151

5210,-

Tukkilaistanssit  
klo 19  Rantakestilä         

Lippu 10€

KUNINGASJÄTKÄ- 
Iin tukkilaiskisat

la 2.7. klo 13 
Raasakkakoski

Sisäänpääsy       
2€ /10€

Tervetuloa!
www.kuningasjatka.fi
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Pidetään kiinni suomalaisesta metsästä!
LIITY JÄSENEKSI

www.mtk.fi

MTK on
metsänomistajan

VAHVIN EDUNVALVOJA.

Kiimingin mhy:n asiakas
Keskeisellä paikalla suositulla Isosyötteen 
vapaa-ajan keskuksessa MHY SYÖTEKIEPPI 
jäsenistöään varten. Huoneiston välittömäs-
sä läheisyydessä ladut, rinteet, kelkkareitit, 
ravintolat ja retkeilykohteet.

Lisätietoja mhy Kiiminki puh. 08-8161 036

VALINNANVARAA LÖYTYY.
SOITA JA VARAA AJOISSA!

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

www.polkky.fi

Hankintaesimies Seppo Miettunen puh. 040 822 5321

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
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Parhaat taimet
Suomalaiseen metsään.
Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

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

Lannoitus on metsätalouden tuottavin investointi.

Lannoitus on varma tapa parantaa 
metsätalouden tuottoa. Hyvä suun-
nittelu, tarkka levitys ja oikea lan-
noite varmistavat hyvän tuloksen.

Yara Suomen metsälannoitteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa 
suomalaiseen metsään. Ne sisältävät monipuolisesti myös hivenravinteita 
kuten booria. Lue lisää metsänlannoituksesta
www.yara.fi ja www.farmit.net
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Metsänhoito

Heinäntorjunta
Tuoreilla kasvupaikoilla 
heinä on useasti metsän-
uudistamisen seuralainen. 
Näillä kasvupaikoilla var-
jostavan puuston poista-
minen lisää maaperässä 
valon määrää ja kiihdyttää 
heinien kasvua. Metsänvil-
jelyssä tämä pyritään huo-
mioimaan siten, että taimet 
istutetaan ympäristöä kor-
keammalle mättäille, mutta 
useasti sekään ei riitä vaan 
heinät tuppaa tukahdutta-
maan hennon puun alun. 

Havupuista kuusi var-
jopuulajina sietää heinää 
mäntyä paremmin, mut-
ta liika heinä voi olla myös 
kuusen tuhoksi. Heinäntor-
junnassa taimien ympäriltä 
pyritään heinät polkemaan 
tai poistamaan kokonaan 
tarpeeksi laajalta alueelta, 
että syksyn tullen kaatuva 
heinäkasvusto ei ylety tai-
mien päälle. 

Taimikon varhaishoito turvaa 
taimikon jatkokehityksen
Metsänviljelyllä synnytetyn taimikon jatkokehitys turvataan 
taimikon oikea-aikaisella varhaishoidolla. Varhaishoito voi olla 
kohteesta riippuen heinäntorjuntaa, taimikon perkausta tai vil-
jelytuppaden harventamista. Mitä rehevämmälle kasvupaikalle 
uutta metsää perustetaan, sitä suurempi tarve on yleensä taimi-
kon varhaishoidolle.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Heinäntorjunta voi olla 
useamman kesän urakka 
ja niin kauan, että kasva-
va taimi voittaa heinän pi-
tuuskasvun. Keskikesä on 
mahdollisesti parasta ai-
kaa heinäntorjuntaan, niin 
säästytään yhdellä työker-
ralla kesässä. 

Mekaanisessa heinän-
torjunnassa työkaluina voi 
käyttää tavallisen nokia-
laisen lisäksi sirppiä, vii-
katetta tai raivaussahaa, 
joka on varustettu heinä-
terällä tai siimaleikkurilla. 
Työvälineiden käytössä va-
rovaisuus on valttia, ettei 
vahingoita kasvavia taimia.

Kemiallinen heinäntor-
junta on myös mahdollis-
ta ja se on tehokkaampaa 
ja helpompaa kuin mekaa-
ninen heinäntorjunta. Ai-
neet voidaan levittää joko 
traktori- tai reppuruiskulla 
tai rakeina. Torjunta ainei-
den käyttö on edelleenkin 
ympäristöpoliittisista nä-
kökohdista huolimatta lail-
linen ja käyttökelpoinen 
vaihtoehto.

Perkaus
Perkaus on pääpuulajin ke- 
hitystä haittaavan toisen 
puulajin poistamista taimi- 
koista. Tavallisesti se 
on havupuutaimien va- 
pauttamista lehtipuiden 
varjostuksesta. Havupuu-
taimikoissa haittaava leh-
tipuuvesakko on yleensä 
järkevintä tehdä puus-
ton ollessa n. 2 m pituista. 
Tässä vaiheessa lehtipuus-
to poistetaan kokonaan tai 
osittain taimien ympäriltä 
ns. reikäperkauksena. 

Oikein ajoitettu perka-
us vapauttaa havupuutai-
met nopeampikasvuisten 
lehtipuiden varjostukselta 
ja saadaan tasalaatuisem-
pi taimikko kehittymään. 
Perkauksen jälkeen lehti-
puusto ottaa vielä jatkos-
sa havupuuston kasvussa 
kiinni ja mahdollistaa lehti-
puuston täydentämään ha-
vupuutaimikkoa. 

Varsinainen kasvatet-
tava puulajivalinta ja kas-
vatustiheys tehdään sitten 
myöhemmin taimikon har-
vennuksen yhteydessä.

Kylvötuppaiden  
harvennus
Varsinkin karuimmilla kas- 
vupaikoilla uusi metsä usein 
viljellään kevyin maan- 
muokkauksin kuten esim. 

äestäen ja kylvämäl-
lä siemenistä. Kylväessä 
siemenet saattaa lähteä kas-
vamaan hyvinkin lähek-
käin ja ns. tuppaista, jossa 
samasta kohtaa nousee use-
ampi taimenalku. 

Yleensä näissä kohteissa 
riittää, että tuppaaseen jä-
tetään yksi tai korkeintaan 
kaksi puuta kasvamaan har- 
vennuksen yhteydessä. Tai-
mituppaat olisi järkevintä 
harventaa puuston lyhyes-
sä pituusvaiheessa, jolloin 
työ on helpompaa suorit-
taa. Tuppaassa kasvaessaan 
puu luultavasti helpommin 
myös kasvaa mutkaiseksi 
rungoltaan ja laatu kärsii. 
Taimituppaiden harventa- 
minen on hyvin tarkkaa 
työtä, ettei vahingoiteta 
kasvamaan jätettävää puu-
ta. 

Nykyisin konekylvö-
nä pääasiassa tehtävä sie-
menten kylvö muodostaa 
vähemmän tuppaita mitä 
menneinä vuosina, kun sie-
menet kylvettiin pääosin 
käsikylvönä.

Taimikon varhaishoito 
jää usein tekemättä
Taimikon varhaishoito on 
tärkeä työmuoto, että saa-
daan taimikot varsinkin 
rehevillä kasvupaikoilla on-
nistumaan. Onhan maan-
muokkaukseen ja viljelyyn 
sijoitettu suuri rahamää-
rä ja siten arvokas puuai-
nes saatu alulle. Taimikon 
varhaishoito tuppaa useasti 
unohtumaan ja jää jopa te-
kemättä, vaikka on hyvin 
tärkeä työ taimikon alkuke-
hityksen turvaamiseksi. 

Taimikon varhaishoitoa 
ei tueta valtion tuista ku-
ten myöhempää varsinaista 
taimikonhoitoa ja on siten 
kokonaan metsänomistajan 
kustannus. Toisaalta menot 
saa vähentää metsätalou-
den pääomatuloverotuk-
sessa ja se tuo kustannuksia 
siten takaisin.

Moni lehden lukija on saat-
tanut jo jossain tilanteis-
sa kuulla puhuttavan ensi 
kesänä Pohjois-Pohjan-
maalla mahdollisuudesta 
metsänlannoitukseen maa-
levityksenä. Suurin osa Met-
säSanoma levikkialueen 

Perattu taimikko

Metsänlannoitus maalevityksenä
Metsän kasvatuslannoituksen tavoitteena on lisätä maaperään 
kasvulle tärkeitä ravinteita, mikä tarkoittaa kangasmetsissä lähin-
nä typpeä. Sillä tavoin puuston kasvua saadaan lisättyä huomatta-
vasti. Lannoittaminen on parasta tehdä mahdollisimman nopeasti 
harvennushakkuiden jälkeen. Maalevityksenä tehtävä kasvatus-
lannoitus on menetelmänä erittäin joustava ja edullinen. 

Petri Jykylä
Metsäsanoma

Tuottava sijoitus

metsänhoitoyhdistyksis-
tä on mukana hankkeessa, 
jossa tavoitteena on lisätä 
metsänlannoitus ja etenkin 
kasvatuslannoitus tavalli-
seksi metsänhoitotoimenpi-
teeksi muiden joukkoon. Eli 
jos satut omistamaan viime 
vuosina metsäkoneella har-
vennettuja kangasmetsiä, 
tämä juttu kannattaa lukea 
tarkasti loppuun asti.

Lisäkasvua  
kangasmaiden metsille
Suurin syy metsien lannoit-
tamiselle on loppuviimein 
lisäkasvun aikaansaaminen 
omassa metsässä, jota kaut-
ta saada hieman lisää varo-
ja sukanvarteen. 

Maalevityksenä tehtä-
vä typpilannoitus on met-
sänomistajalle tuottoisin 
sijoitus, mitä voi harven-

nuksesta saatavilla tuloilla 
tehdä. Lehden levikkialu-
eella kertalannoituksella 
saatava lisäkasvu on kes-
kimäärin hehtaaria kohti 
noin 15m3, joka syntyy 7-8 
vuoden aikana lannoitta-
misen jälkeen. 

Maalevityksenä tehtä-
välle lannoituskohteelle 
ehtoina ovatkin harven-
nuksen jälkeinen ajouraver-
kosto ja noin 10 hehtaarin 
lannoitusala. Paras aika 
maalevitykselle onkin 7 
vuoden sisällä edellisestä 
harvennuksesta, jopa heti 
seuraavana kesänä, jolloin 
lannoittamisesta aiheutu-
via kustannuksia voidaan 
myös vähentää verotukses-
sa.

Tuottoja  
metsänomistajalle
Typpilannoitus on yksi 
kannattavimmista met-
sänhoidollisista toimenpi-
teistä. Kertalannoituksen 
keskimääräisellä kasvunli-
säyksen 15m3/ha voidaan 
olettaa olevan lähes koko-
naan arvopuuta. 

Tätä kautta investoinnin 
tuotto on lähes poikkeuk-
setta kaksinkertainen – jopa 
kolminkertainen lannoituk-
seen sijoitettuun rahamää-
rään nähden. 

Maalevityksenä tehtä-
vän lannoituksen kustan-
nukset ovat noin 10-20% 
edullisemmat kuin lento-
lannoituksen, jonka lisäksi 

maalevitys on erittäin jous-
tava ja tarkka levitystapa.

Ensi kesänä mahdollisuus 
maalevitykseen
Tulevana kesänä lähestul-
koon koko MetsäSanoma 
levikkialueella on mahdol-
lisuus maalevityksenä to-
teutettavaan lannoitukseen. 
Lannoittaminen hoidetaan 
yhdessä ForestVital Oy:n 
kanssa, joilla on runsaasti 
kokemusta toiminnasta jo 
eteläisemmässä Suomessa.
Lisätietoja lannoituksesta 
ja hinnoista tarjoavat alue-
neuvojanne ja ForestVital 
Oy:n Pohjois-Pohjanmaan 
aluevastaava Petri Jykylä. 



19MetsäSanoma 1/2011

Pohjan Taimi Oy on perus-
tettu vuonna 1991. Yhtiöllä 
on neljä taimitarhaa, Kemi-
järvellä, Kannuksessa, Juu-
assa ja Vuokatissa Katin 
taimitarha. 

Vuokatin taimitarha on 
toiminut jo vuodesta 1936, 
ensin Sotkamon Vihtamon 
kylällä, sitten vuodesta 
1966 Vuokatissa, joten yhti-

Metsätalous ja jalostus

Taimituotantoa pohjoisen ja 
Kainuun alueen metsänomistajille

Pikahaastattelussa Jaana 
Mannermaa Katin taimitarhalta

Tuen edellytykset
Ympäristötukea suunni-
teltaessa ensinnäkin on 
mahdolliset lain täyttä-
mät kohteet kartoitettava ja 
paikan päällä käytävä tar-
kistamassa ja rajaamassa 
kartalle, mihin tukea hae-
taan. Samassa yhteydessä 
arvioidaan kohteen puus-
to. Voimassa olevista met-
säsuunnitelmista ilmenee 
usein mahdolliset kohteet ja 
sitä voidaan käyttää apuna 

Ympäristötuki korvaa METE ja METSO kohteilla
Metsätalouden ympäristötuella voidaan korvata maanomistajalle 
metsän biologisen monimuotoisuuden tai erityisen tärkeän elin-
ympäristön ominaispiirteiden säilyttämisestä tai muusta luon-
nonhoidosta aihetuvat vähäistä suuremmat lisäkustannukset ja 
menetykset. Lähinnä meidän alueella ympäristötukihakemuksia 
on tehty metsälain 10§:ssä tarkoitetuille metsälain erityisen tär-
keille elinympäristöille sekä Metso-kohteille.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

tilanteen kartoittamisessa. 
Yleisesti kohteet tulisi olla 
luonnontilaisia tai luonnon-
tilaisen kaltaisia, selvästi 
ympäristöstään eroittuvia,  
pienialaisia kyseisen elin-
ympäristön erityispiirteet 
sisältäviä kohteita.

Ympäristötukihakemus
Ympäristötuki koostuu 
peruskorvauksesta, hak-
kuuarvokorvauksesta se- 
kä muusta korvauksesta. Pe-
ruskorvauksessa ja hakkuu-
arvokorvauksesa käytetään 
yksikköhinta puukuutio-

metrin keskimääräistä kan-
tohintaa, jonka metsäkeskus 
vahvistaa vuosittain. Kes-
kikantohintana käytetään 
kolmen edellisen vuoden 
keskikantohintojen keski-
arvoa. Tällä hetkellä se on 
metsäkeskuksemme alueel-
la 27,43 €/m3.

Peruskorvaus laske-
taan ympäristötukikoh-
teen jokaisesta alkavasta 
hehtaarista kerrottuna se 
keskikantohinnalla ja luvul-
la 10. Näin saadaan tuetta-
valle kohteelle maapohjan 
arvo.

Hakkuuarvo on ympä-

ristötukikohteen hakkuu-
arvo, josta on vähennetty 
omavastuuosuus. Omavas-
tuuosuus on tällä hetkellä 
4 % tai maksimissaan 4000 
€ metsänomistajan saman 
kunnan alueella omista-
mien metsien välittömistä 
hakkuumääristä lisättynä 
ympäristötukikohteen hak-
kuuarvo. Uudessa metsä-
laissa, joka on parhaillaan 
valmistumassa, omavas-
tuuosuus muuttunee. Siinä 
välittömät hakkuumahdol-
lisuudet huomioidaan 
vain ympäristötukikohteen 
puustosta.

Ympäristötuen mää-
rä lasketaan 30 vuodelle ja 
kerralla maksetaan 10 vuo-
den korvaus hyväksytys-
tä tuesta, joka on 1/3 koko 
tuen määrästä. 

Ympäristötuen määräs-
tä tehdään erillinen ympä-
ristötukihakemus, joka on 
laskelma kyseisestä tuesta 
ja siitä ilmenee maanomis-

tajan ympäristötuen mää-
rä seuraavalle 10 vuodelle. 
Samalla hakemuksella hae-
taan ympäristötukialueen 
merkitsemisestä ja arvioi-
misesta aiheutuville kus-
tannuksille korvausta. 
Ympäristötuki on verova-
paata korvausta.

Ympäristötukisopimus
Ympäristötukihakemuk-
sen yhteyteen liitetään ym-
päristötukisopimus, joka 
metsäkeskuksen ja metsän-
omistajan kesken laaditaan 
ja sovitaan. Siitä ilme-
nee mm. sopimusajat, tie-
dot kohteesta karttoineen, 
käyttörajoitukset ja muut 
mahdolliset asiat.

Mhy auttaa  
ympäristötukiasioissa 
Ympäristötukiasioi-
ta on mahdollista selvit- 
tää paikallisissa metsänhoi-
toyhdistyksissä sekä metsä-

keskuksen toimipaikoissa, 
joissa kyseisiä asioita sel-
vitetään ja hakemuksia ja 
sopimuksia laaditaan. Ym-
päristötuki mielletään usein 
keinoksi valtion lunas-
taa metsänomistajan maita 
suojelutarkoituksiin, mutta 
se ei ole ”esisopimus” luon-
nonsuojelualueille.  

Metsälain vaatimukset 
ja rajoitteet ovat metsälain 
erittäin tärkeillä elinympä-
ristöillä samat haettiin koh-
teelle ympäristötukea tai 
ei. Ympäristötuki on maan-
omistajan oikeus kohteil-
le, joissa metsälaki rajoittaa 
metsätalouden harjoitta-
mista monimuotoisuuden 
turvaamiseksi.  Paikallisis-
ta metsänhoitoyhdistyk-
sistä saa neuvoa ja apua 
ympäristötukialueiden kar-
toittamiseen ja hakemusten 
laadintaan.

öllä on pitkä historia takana 
taimenkasvatuksessa. Yhtiö 
tuottaa metsäpuun taimia. 

– Lähes kolmannes tai-
mista on mäntyjä, pienessä 
määrin kasvatamme myös 
koivua ja lehtikuusta, mut-
ta pääasiallinen kasvatus-
puulaji on kuusi, kertoo 
taimitarhapäällikkö Jaana 
Mannermaa Katin taimi-

Miten kevätkausi eroaa syys/talvikauden työtehtävissäsi?
-Kevätkaudella taimien lähetys työllistää lähes sataprosenttises-

ti. Touko-kesäkuun aikana toimitamme noin 7 miljoonaa tainta eri 
asiakkaille. Toimitusten vastaanotto, organisointi ja laskutus tekee 
työpäivistä pitkiä. 

-Syksyllä toimitamme myös jonkin verran taimia, mut-
ta enimmäkseen syksyn ja talven työtehtäviin kuu-
luu kuluneen vuoden yhteenvetoa, seuraavan vuo- 
den suunnittelua, asiakassuhteiden ylläpitoa, tarjousten tekoa ym. 
Syksyllä ja talvella pidämme usein myös ”kesälomaa”, kesällä siihen 
ei oikein ole niinkään aikaa.

Miten näet uusien metsänlakien vaikuttavan taimitarhojen 
toimintaan? Esim. yleistyykö harvennukset/jatkuvat kasvatuk-
set?

-Vaikea sanoa, miten uudet metsälait tulevat vaikuttamaan met-
sänomistajien käyttäytymiseen, mutta uskomme vakaasti, että ny-
kyinen tapa uudistaa metsiä tulee pysymään kuitenkin useimpien 
metsänomistajien tapana toimia ja taimia tarvitaan myös tulevai-
suudessa.  

            
Kuinka kovaa kilpailu taimitarhojen kesken Suomessa on?

Kilpailu on kohtalaisen kovaa. Asiakkaat ovat omaksuneet tar-
jouspyyntökäytännön, mikä pitää hinnat kurissa. 

- Meidän toimintamme suunnittelun kannalta olisi kuitenkin en-
siarvoisen tärkeää, että tietäisimme taimitarpeet vähintäänkin vuo-
den eteenpäin, jotta osaisimme kasvattaa oikeanlaista tainta tar-
peellisen määrän. 

Koetko ruotsalaisten taimituotannon kilpailevan yrityksenne 
taimimyynnin kanssa?

-Ainakaan tällä hetkellä ruotsalaiset eivät juurikaan kilpaile 
meidän kanssamme. Toki hekin yhtälailla tarjouksia tekevät, mut-
ta Kainuu-Pohjois-Pohjanmaa –akselilla vähemmissä määrin. Monet 
metsänomistajat suosivat kotimaista alkuperää, haluavat istuttaa 
metsänsä suomalaisilla taimilla.

Kuinka hyvin esim. mhy:n tilaukset pitävät yhtä, kevään toimi-
tusmäärien mukaan?

-Metsänhoitoyhdistysten on usein melko vaikea kovin varhai-
sessa vaiheessa sanoa tarkkoja tilausmääriä vaan tilaukset pikkuisen 
elävät tilanteen mukaan.  Melkoista vaihtelua esiintyy yhdistysten 
välillä, mutta kaiken kaikkiaan toimitusmäärät suhteessa tilauksiin 
pitävät melko hyvin paikkansa. Hyvällä yhteistyöllä pystymme rea-
goimaan  määrien muutostilanteisiin. Jos jollakulla tilaukset uhkaa-
vat jäädä alle, esimerkiksi muokkausten viivästysten vuoksi, voimme 
toisen asiakkaan kanssa pyrkiä suunnittelemaan toimituksia niin 
että he voivat vastaavasti ottaa hiukan enemmän. 

-Jos taas kaikkien määrät kasvavat kovasti tilatuista määristä, niin 
tilanne voi olla se, että istutuksia joudutaan siirtämään esimerkik-
si syksyyn. Taimi vaatii aina vähintään vuoden kasvatuksen eikä niitä 
muutamassa kk:ssa voi lisää taikoa.

tarhalta. Katin taimitarhan 
noin 7 miljoonan taimen 
vuotuinen kasvatusmää-
rä toimitetaan lähinnä 
Kainuuseen ja Pohjois-Poh-
janmaalle. 

- Asiakkaina ovat met-
sänhoitoyhdistykset, Met-
sähallitus, metsäyhtiöt ja 
yksityiset metsänomistajat, 
päättää Mannermaa.

Katin Taimitarha Vuokatti
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Vieraskirjoittaja

Metsän historiaa

Heikko tila johtui kaskea-
misesta, kuloista, tervan-
poltosta, laiduntamisesta ja 
kasvaneesta kotitarvekäy-
töstä. Ensimmäiset ajatukset 
metsänhoitoyhdistyksis-
tä lausuttiin jo 1800-luvun 
loppupuolella, jolloin viri-

Metsäteollisuustuotteiden 
markkinatilanne on nyt 
varsin hyvä. Kartongin ja 
sellun markkinoita voisi 
kuvata jopa erinomaiseksi. 
Ja kun tuotemarkkinat ve-
tävät, tarkoittaa se kysyntää 
raakapuulle.Pessimistisistä 
ennusteista huolimatta au-
ringonlasku metsissä ei ole 
alkanut. Metsäsektorilla on, 
jälleen kerran, ollut merkit-
tävä rooli taantumasta toi-
pumisessa. Ja tulevaisuus 
näyttää erittäin lupaavalta. 
Biotalous nähdään tulevai-

Metsänhoitoyhdistystoimintaa alueellamme jo 75 vuotta

Iin ja Yli-Iin metsänhoitoyhdistykset 60-vuotta
Saksalaisen metsäasiantuntijan Edmund von Bergin lausun-
to Suomen metsien tilasta vuodelta 1858 on tullut kuuluisaksi: 
’Suomessa löytyvät hoitamattomat, hävitetyt tahi poltetut met-
sät ovat saattaneet minut ylen surulliselle ja tuiki alakuloiselle 
mielelle. Vaikka en lähestynyt Suomen metsiä suurella toivolla, 
en kuitenkaan uskonut niin suuria hävityksiä näkeväni’.

Eero Alaraasaakka
MetsäSanoma

teltiin yhteistoimintaa. Pu-
huttiin myös yhteismetsistä. 
1870-luvun nousukaudel-
la yleistyi ’tukkihuijauk-
set’, jolloin pilkkahinnalla 
ostettiin puuta ja kokonai-
sia tiloja  isänniltä ja syntyi 
maattomien joukko. Siksi 
kaivattiin metsänomistaji-
en avuksi neuvontaa.

 Vuoden 1886 metsälais-
sa oli yhtenä tavoitteena 

saada yhteistoimintaa ai-
kaan, mutta tulokset jäivät 
heikoiksi. Yrityksiä met-
sänhoitoyhdistysten perus-
tamiseksi oli senkin jälkeen 
ja niitä myös perustettiin 
lähinnä Etelä-Suomeen. 
20-luvun lakimuutosten 
vauhdittamana alkoi met-
sänhoitoyhdistyksiä syntyä 
varsinkin 30-luvun puo-
lessavälissä. Sen mahdol-

listi valtionavun saaminen 
mhy-toimintaan. 

Keskimäärin kuluista 
tuli jäsenmaksuilla 20 % ja 
valtiolta 30 %. Kun vuonna 
1930 mhy:sten lukumäärä 
oli n. 100 kpl, oli se vuonna 
1939 300 kpl, mutta kaikki 
eivät toimineet, koska ta-
lous oli tiukka. Mm. Oulun, 
Muhoksen ja Pudasjärven 
mhy:t on perustettu jo 30-
luvulla. Esim. Kiiminkijoen 
metsänhoitoyhdistys perus-
tettiin vuonna 1937, johon 
kuului alkujaan nykyiset 
Kiimingin- ja Ylikiimingin 
metsänhoitoyhdistykset.

Laki metsänhoito- 
yhdistyksistä
40-luvulla alettiin kehitellä 
metsänhoitoyhdistyslakia. 
Sitä sorvattiin eri toimikun-
nissa ja viilattiin vuosien 
ajan. Toiset vastustivat ja 
toiset puolustivat. Lopulli-
sesti laki metsänhoitoyhdis-
tyksistä hyväksyttiin 20.10. 
1950. Äänestys oli tiukka. 
Vain kolme ääntä olisi tar-
vittu, jotta laki olisi jäänyt 
lepäämään yli seuraavien 
vaalien. Sosiaalidemokraa-
tit äänestivät kaikki lain 

hyväksymisen puolesta, kan- 
sandemokraatit kaikki vas-
taan ja porvaripuolueissa 
äänet hajosivat. Laki sellai-
senaan oli voimassa vuo-
den 1998 loppuun, jolloin 
se avattiin ja tehtiin joitain 
muutoksia.

Joka puolella Suomea, 
jossa ei vielä ollut mhy:tä 
olemassa, sellainen perus-
tettiin. Yleensä perustamis-
vuosi on 1951.

Iin, Yli-Iin ja Kuivaniemen  
Metsänhoitoyhdistyksen 
perustava kokous 1951 
Kokous pidettiin Iin Maa-
miesseuralla 7.7. 1951. En-
simmäiseen hallitukseen 
valittiin Kalle Vakkuri, 
Esko Hyry, Janne Klasila, 
Konrad Niemelä, Jaakko 
Kakko, Viljo Kakko, Veikko 
Kärkkäinen, Heikki Häy-
rynen ja Vilho Huovinen. 
Hallituksen puheenjohta-
jana toimi 50-luvun lopul-
le saakka  Konrad Niemelä, 
joka vaikutti moniin asi-
oihin aktiivisesti. Sihteeri-
nä ja aktiivina toimi silloin 
myös Vilho Huovinen. En-
simmäiseksi neuvojak-
si palkattiin vuonna 1952 

Alpo Kakko Yli-Iistä. Toi-
minta oli pääpiirteissään 
samaa kuin nykyäänkin; 
leimausta, taimikonhoitoa, 
neuvontaa. Leimauskilpai-
lut olivat yleisiä. Mm. 1954 
kesäkuun 18. päivänä läh-
dettiin retkelle onnibussilla 
Saarijärven metsäkoulul-
le ja Metsäliiton Äänekos-
ken tehtaille. Majoitus oli 
teltoissa ja kahvit ja kuiva-
muona yhteistä. Vuodes-
ta 1955 oli neuvojana Olli 
Kaisto. Tilapäisinä neu-
vojina toimi myös Heino 
Kurttila ja Heimo Paaso. 
Myöhemmin neuvojina oli 
myös Seppo Tervo ja Jorma 
Räisänen. Ojituksen edis-
täminen oli myös tärkeällä 
sijalla. Keskusteltiin myös 
oman oja-auran hankkimi-
sesta. Pyrittiin edistämään 
myös puunjalostusteol-
lisuuden saantia paikka-
kunnalle. 50-luvun lopulla 
lähes joka kokouksen asi-
ana oli oman yhdistyksen 
perustaminen joka pitäjään. 
Se toteutuikin vuoden 1965 
alusta, jolloin syntyi kolme 
erillistä metsänhoitoyhdis-
tystä. 

suuden mahdollisuutena 
niin EU:ssa kuin Suomessa. 
Metsät ja puu ovat tärkeim-
pänä luonnonvaranamme 
koko biotalouden veturi. 

Markkinoiden lisäk-
si myös metsäpolitiikka on 
ollut viime vuodet melkoi-
sessa pyörityksessä. Liki 
kaikki metsätaloutta kos-
kevat lait on uudistettu 
tai uudistettavana. Met-
säomistajien kannalta asi-
at ovat menneet oikeaan 
suuntaan.

Vuoden 2012 alusta Suo-

meen tulee yksi valtakun-
nallinen metsäkeskus, mikä 
parantaa metsänomistajien 
oikeusturvaa. Samassa yh-
teydessä metsävaratiedon 
käyttöä ja jakelua selkey-
tetään lailla: metsänomis-
taja saa metsäkeskuksen 
keräämät metsävaratiedot 
automaattisesti ja metsän-
omistaja itse päättää kenel-
le hänen metsävaratietonsa 
luovutetaan. 

Metsien käsittelyä ja 
metsälakia tullaan kehit-
tämään niin, että metsän-

omistajalla on nykyistä 
paremmat mahdollisuu-
det valita hänelle sopivat 
metsäkäsittelyvaihtoehdot. 
Metsänomistajien edunval-
vonnassa olemme onnis-
tuneet estämään metsien 
kiinteistöveron ja metsä-
talousmaksun etenemisen 
poliittisessa valmistelussa. 

Haluamme kehittää met-
sätaloutta elinkeinotoimin-
tana. Elinkeinona, johon 
liittyy myös muita arvoja 
ja tuotteita kuin puu. Ke-
hittämistä ei tehdä pakko-
keinoilla, vaan luomalla 
sellainen toimintaympä-
ristö, että metsäomistajat 
ovat kiinnostuneita hoita-
maan ja käyttämään met-
säomaisuuttaan omista 
lähtökohdistaan. Puumark-

kinoiden toimivuus ja riit-
tävä markkinainformaatio 
ovat metsäelinkeinon pe-
rusedellytys. 

Seuraava koetinkivi on 
kevään vaalien jälkeinen 
hallitusohjelma. Ohjelmaan 
on saatava kirjaukset met-
sätalouden edellytysten pa-
rantamisesta ja biotalouden 
kehittämisestä. Hyvänä esi-
merkkinä on puurakenta-
minen, jolle näyttää olevan 
kannatusta yli puoluerajo-
jen. Puurakentamisella voi-
simme lisätä kotimaiseen 
raaka-aineen jalostusarvoa 
ja vastata niin ilmasto- kuin 
energiahaasteisiin. 

On myös ensiarvoisen 
tärkeää, että Suomen valtio-
valta vaikuttaa aktiivisesti 
metsäsektorin puolesta Eu-

Kohti parempaa

Metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja taantuman pyörteessä 
olemme saaneet metsäsektorilta varsin negatiivisia uutisia. Nyt 
näyttää jo paremmalta, vaikka todennäköisesti rakennejärjeste-
lyt eivät vieläkään ole ohi.

Puulle on kysyntää tulevaisuudessakin
roopan Unionissa. Vaikka 
EU:ssa ei ole, eikä pidä olla, 
yhteistä metsäpolitiikkaa, 
asioiden parempi koordi-
nointi yhteisön päätöksen-
teossa on välttämättömyys.

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja
MTK

  

Ensimmäisen hallituksen allekirjoituksia. Huomaa Konrad Niemelän hieno alle-
kirjoitus.
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RAKASTA VEROJA!
Veronurkka

Kolumni

Täyttäessä metsäveroilmoituksia tulee 
eteen mitä kummallisimpia tapauksia. 
Kaikista huvittavimmat asiat nousevat 
esiin ns. yhtiöiden sopimusasiakkaiden 
kohdalla. Suurin osa asiakkaista ei ym-
märrä mitä sopimusehdot tarkoittavat.
 Esimerkkinä tästä oli yksikin tapaus, 
jossa oli myyty viime vuoden alussa 
harvennusmännikkö. Leimikossa män-
tytukki oli myyty 38 €/m3 hintaan ja 
mäntykuitu 10 €/m3. Asiakas ilmoitti, 
että hän saa mahdollisesti hinnan nou-
sun takia ns. jälkitiliä. Kysyttäessä, hän 
ei tiennyt miltä pohjalta jälkitiliä saadaan 
ja kuinka paljon. Jälkitili saadaan, jos ko. 
yhtiön hintataso nousee mutta nousus-
sa on yläraja 10%. Elikkä korkeimmil-
laan puutavarahinnat olisivat 41,8 € ja 11 
€. Kuitenkin myyntihetken käypä kanto-
hintataso oli 44 € ja 13 €.  Vaikka otetaan 
huomioon mahdollinen jälkitili, häviää 
sopimusasiakas vähintään 500 m3  lei-

tällä hetkellä on kuitupuu, iso integraat-
ti tarjosi 27,5 euroa kuutiolta ja toinen 32 
euroa elikkä 200 m3 hankintaerässä ero 
tekee 900 euroa. Kannattaa seurata hinta-
kehityksiä ja parhaan neuvot saa omasta 
yhdistyksestä.  
Laatueroja näyttäisi ostajilla olevan todel-
la paljon. Katsoessani erästäkin korjuuta 
ihmettelin tukkipinon lähes tasapituisuut-
ta. Ajattelin, että siihen oli jokin luonnol-
linen syy mutta tekomieheltä kuulin, ettei 
saa tehdä muuta kuin 43 dm ja 49 dm pi-
tuisia tukkeja. Minulle alkoi pikku hiljaa 
selkeytyä miksi tukkiprosentti ko. yhtiöl-
lä on 10-20 % pienempi kuin sahayhtiöillä 
ja yhdistyksellä. Metsänomistajien kan-
nattaa olla tarkkana valvoessaan, mitä 
pituuksia yhtiö käyttää. Tiedon saa pyy-
tämällä yhtiön koneesta ns. aptilista, siel-
tä saattaa löytyä ihmeellisiä asioita.
Osa yhtiöistä ja neuvontaorganisaatioista 
vetoaa metsänomistajien tekemään puu-

mikossa 1.020 euroa ja kun otetaan mu-
kaan laatu huomioon ero on vieläkin 
enemmän. Prosenteissa ero on yli 10%, 
karmea ero, päätehakkuuleimikoissa ero 
sen kuin kasvaa. 
Ovatko sitten hoitotyöt halvempia? Ver-
taillessa esimerkiksi viime kesän äes-
tyksiä ilmeni yhtiön perineen 157 €/ha. 
Viime vuoden yhdistyksemme hehtaa-
rihinta oli 135 €.  Tarkasteltaessa vuosit-
tain metlan tilastoja, tämä asia tulee joka 
vuosi esiin eli yhtiöiden hoitotöidenhin-
nat ovat korkeampia kuin mhy:n palve-
lumyynnin hinnat.
Muutenkin nykyaikana metsänomistaji-
en kannattaa olla hereillä. Esimerkkinä 

kauppaa, vaikka hintataso olisi pohjalu-
kemissa. Hyvänä esimerkkinä oli viime 
vuosi. Keväällä hintataso päätehakkuu-
tukin osalta oli 50 euroa ja jopa allekin. 
Syksyllä taso oli ns. käyvällä tasolla eli 
tukista maksettiin lähes 60 euroa. Meille 
metsänomistajille sanottiin vuonna 1991, 
että opetelkaa markkinataloutta, mut-
ta kun olemme sen oppineet, syytetään 
meidän olevan omanedun tavoittelijoi-
ta. Mutta jos emme itse pidä huoli omista 
eduistamme, niin kuka sitten pitää. Tämä 
kuluva vuosi näyttää puukaupan osalta 
viime vuoden kaltaiselta, puun tarve kas-
vaa kesän alussa ja on kiivaimmillaan ke-
sälomien jälkeen. 

Opetelkaa markkinataloutta, mutta kun 
olemme sen oppineet, syytetään meidän 

olevan omanedun tavoittelijoita.”

Metsänomistajan kannattaa 
harkita metsänsä vapaaeh-
toista suojelua määräajaksi, 
jos hänellä ei ole tarkoitusta 
lähimmän kymmenen vuo-
den aikana hyödyntää van-
haa metsäänsä. 

Siihen on kehitetty MET-
SO-ohjelma, jonka tavoit-
teena on vuoteen 2016 
mennessä saada suojelun 

Jos metsässäsi on aktiivista toimintaa, 
sinun kannattaa hakeutua myöskin ar-
vonlisäverovelvolliseksi. Silloin puun 
ostaja maksaa tilityksen lisäksi alv:n 23 
%, jonka tilität takaisin valtioille tilitys-
vuotta seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. Siitä voit kuitenkin 
vähentää tuotantopanoksen alv:n, esim. 
konehankintojen, viljelykulujen, ura-
koitsijoiden laskujen ym. alv:n.

Kaikki kuitit, mitkä liittyvät alkutuo-
tantoon eli metsätalouteen kannattaa 
tallettaa ja kirjata heti omiin veromuis-
tiinpanoihin. Liian usein helmikuus-
sa joudutaan miettimään ostettiinko se 
saha viime vuonna ja onko siitä kuittia. 
Autossa kannattaa pitää mukana päivä-
kirjaa, mihin metsätalouden kilometrit 
merkitään. Kilometrien muistelu veroil-
moitusta täytettäessä on turhan työläs-
tä.

Todellisia tietoja verottaja tuskin 
epäilee, eikä itselle tule ylimääräisiä ty-
kytyksiä, mikäli veroviranomainen pyy-
tää kaikki veroilmoitukseen laittamasi 
tulot ja menot nähtäville.

Mikä sitten on vähennyskelpoista? 
Yksinkertaisesti ne menot, jotka koh-
distuvat metsätalouteen. Verottajalla on 
lukuisia ohjeita ja käytäntöjä, joita ei täs-
sä kannata ruveta luettelemaan. Jos olet 
epävarma, kysy, me yhdistyksissä kyl-
lä autamme.

Vuodenvaihteen jälkeen verotietoa 
tulee monesta tuutista paljon. Jos jaksat 
lukea ja omaksua kaiken, selviät kyllä 
veroilmoituksen täytöstä kohtuudella. 

Metsäverotuksen lomake on 2C, eli 
metsätalouden veroilmoitus. Alv ilmoi-

Usein kuulemme otsikon kehotuksen. Vaikea onkin kuvitel-
la, millainen tämä yhteiskunta olisi ilman veroja ja verotusta.
Tuskin moni meistä kuitenkaan pystyy rakastamaan omaa 
verolappuaan. Siksi laitan tähän muutamia ajatuksia, ettei 
metsänomistajan tarvitsisi maksaa ylimääräisiä veroja. Veroil-
moitusten täyttöurakkakin sujuisi helpommin, jos siihen val-
mistautuisi pitkin vuotta.

Seija Torvela
MetsäSanoma

tetaan uudella kausiveroilmoituksella, 
mikä aiheutti aika paljon kyselyitä, mut-
ta ensi vuonna sekin on jo tuttu lomake.

Molempien lomakkeiden täytössä 
metsänhoitoyhdistykset auttavat ja neu-
vovat. Täytämme myös veroilmoituksia 
puolestasi, kun toimitat veromuistiinpa-
not ja kuitit meille.

Puukaupassa on voimassa vielä 25 
%:n verohuojennus, mikäli puukauppa 
on tehty 31.12.2010 mennessä ja rahat ti-
litetään 31.12.2011 mennessä.

Aktiivista ja toiminnallista vuot-
ta metsässä!  Silloin kertyy niitä vähen-
nyksiä, ja pienistäkin kuiteista kertyy 
loppuvuonna yhteenlaskettuna ehkä 
mukaviakin summia. Vähennykset eivät 
edellytä tuloja, metsätalous voi tuottaa 
myös tappiota. Hoidetusta metsästä saa 
kyllä sitten joskus mukavan tilin.

Juhani Heikkinen 
kolumnikirjoituksen 
parissa.

Puukaupan kiharat kiemurat

Aarnimetsä kannattaa suojella
Suojelu on monesti hakkuuta kannattavampaa

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

piiriin vähintään 100 000 
hehtaaria metsiä. Suojelun 
voi tehdä määräajaksi (10 
tai 20 vuotta), suojella pysy-
västi tai myydä  tai vaihtaa 
metsähallituksen kanssa. 
Korvaukset ovat verova-
paita. Yleensä 10 vuoden 
suojelu on kätevintä, Se ei 
rajoita tulevia hakkuita, 
vaikka moni jatkaa suoje-
lua varmasti myös sen jäl-
keen. Ne, joilla on vanhoja 
aarnimetsiä eikä hakkuita 
ole mietitty, kannattaa hyö-

dyntää METSO-varoja, kos-
ka se on muutaman vuoden 
päästä myöhäistä, joskin 
tälläkin hetkellä on pula 
varoista.  Korvaus sovitaan 
ennen suojelua ja se perus-
tuu puuston määrään. 

Puisen kohteen korvaus 
voi olla 1600-2000 euroa ja 
enemmänkin ja se makse-
taan suojelukauden alussa. 
Jokamiehenoikeuksia suo-
jelu ei rajoita. Määräajan 
jälkeen alue on normaalissa 
metsätalouskäytössä. 

Kohteen tulee olla selvärajainen vanhaa puustoa ja lahopuustoa sisältävää met-
sää. Myös muunlaisiin kohteisiin voi saada suojelukorvausta. Voit katsoa myös 
internetistä tarkemmat ohjeet. Kuva: ansapyynti vanhassa metsässä.
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Luontonurkka

Kuvan on ottanut Utajär-
vellä metsää omistava ja 
Vaalassa asuva luontoku-

Monet meistä metsänhoitoyhdistyksissä käyneistä ovat nähneet tyy-
tyväisiä metsänomistajia julisteen, jossa mesikämmen lepäilee tyyty-
väisenä kanervamatolla aihkipetäjän juurella syksyisessä metsässä. 

Tuomo Törrö
Metsäsanoma

vaaja Eero Kemilä, jolle on 
myönnetty lukuisia kult-
tuurirahastojen stipendejä, 
palkintoja ja hänen kuvan-
sa ovat koristaneet lukui-
sia näyttelyitä ja julkaisuja 
sekä niistä on tehty  valo-

kuvakirjoja että lehtikuvia.
 Eero on ollut valtion va-

lokuvataidetoimikunnan jä- 
senenä 6 vuotta, joista 3 
vuotta puheenjohtajana ja 
hän kuuluu suomen van-
himpiin aktiivisiin luonto-
valokuvaajiin ja hän on ollut 
perustajajäsenenä mm. Suo-
men luontokuvaajat- järjes-
tössä vuodesta 1971 alkaen. 
Aktiivisia luontovalokuva-
usta harrastavia oli tuolloin 
suomessa muutamia kym-
meniä, nyt luku on nous-
sut muutamiin tuhansiin 
ja luontokuvauksesta on 
muotoutunut kansainväli-
nen trendiharrastus, joka 
tarjoaa Suomessa elinkei-
non muutamille luontoku-
vausretkeilyjä järjestäville.

 Pääsääntöisesti luonto-
kuvaajat haluavat kuvata 
erämaaluontoa ja sen eläi-
miä alkuperäisessä ympä-
ristössään. Bongauslistojen 
kärkipäässä ovat linnut ja 
petoeläimet sekä jossain 
määrin hirvieläimet. Lintu-
jen ja petoeläinten kuvaus 
vaatii yleensä tarkkailu-
suojan ja houkuttimen elik-
kä yleensä ruokintapaikan. 
Eero tekee yritystoimin-

tansa puitteissa kuvaustöi-
tä, tapahtumakuvauksia, 
lehtikuvauksia ja järjes-
tää kuvaussafareita maa- ja 
merikotkien kuvauspaikoil-
le sekä kaakkurien ja kuik-
kien kuvauspaikoille. Hän 
harjoittaa julkaisutoimintaa 
ja pitää yllä kuvauksiin tar-
koitettuja piilokojuja, mm. 
Utajärvellä Eerolla on nel-
jä  lämmitettävää kuvaus-
kojua.

 Kuvaaminen tapahtuu 
myötä ja sivuvaloon 3-6 
kuvausaukosta ja käyte-
tyimmät   optiikoiden polt-
tovälit ovat 200-500 milliä. 
Kuvauskojuilla käyvät pää-
osin keskieurooppalaiset 
lentäen liikkuvat valoku-
vauksen ammattilaiset ja 
harrastajat. Hyvien luon-
tokuvien ottaminen vaa-
tiikin aikaa ja sinnikkyyttä 
sekä tietenkin  otollista het-
keä elikkä sattumallakin on 
sijansa hyvän kuvan syn-
nyssä. 

Eeron on ikänsä liikku-
nut metsissä marjastuk-
sen ja sienestyksen sekä 
metsästyksen kautta. Hir-
venmetsästykseen liitty-
vä koiraharrastus on ollut 

rinnan kymmeniä vuosia 
ja hänellä 5 norjanhar-
maakoiran tallistaan mm. 
Suomen mestaritar hirven-
haukussa.

Eeron mielestä paras-
ta hänen ammatissaan on 
vapaamuotoinen liikku-
minen luonnossa. Suoma-
laiset ovat Eeron mielestä 
metsäkansaa ja arvostam-
me monesti metsää liiaksi 
omaisuutena ja puitten nä-
kökulmasta, emmekä näe 
metsää puilta. Hänen kans-
saan tiivisti yhteistyötä teh-
nyt Veikko Huovinen, joka 
on kiteyttänyt asiaa siten, 
että metsässä pitää olla kai-

Erkka (Eero Kemilä) ja Otto

Eero Kemilän monet luontoarvot

kenikäisiä puita yhtä aikaa 
silloin metsä vahva ja mo-
nimuotoisuus säilyy.

Internetissä on ollut jo 
vuosien ajan tarjolla reaa-
liaikaista nettikuvaa mm. 
lintujen pesiltä sekä ruokin-
tapaikoilta, josta voi seura-
ta niiden elämää helposti 
omalta kotisohvaltaankin. 
Linkkilista pedoista -lin-
tuihin esim. maakotkista 
löytyy netistä osoitteessa: 
www.leuku.fi 

Vuoden 2011 alusta otettiin 
käyttöön metsien sertifioin-
nissa uudet standardit ja 
kriteerit. Metsäsertifikaat-
tia hallinnoivat Suomes-
sa Metsänomistajien liitot. 
Meillä alue kattaa kaikki 
kolme metsäkeskusaluetta; 
Kainuu, Lappi ja Pohjois-
Pohjanmaa. Ilmoittautumi-
nen sertiin on parasta aikaa 
käynnissä. Mukaan ovat jo 
ilmoittautuneet kaikki alu-
eemme metsänhoitoyhdis- 
tykset ja lähes kaikki muut-
kin toimijat.

Metsänomistajat ovat 
automaattisesti mukana 
ryhmäsertifioinnissa olles-

Metsänomistajien liiton kuulumisia

Pekka Saikkonen
Metsänomistajien  
liitto Pohjois-Suomi

Sertifioinnissa alkoi uusi kausi
saan metsänhoitoyhdistyk-
sen jäseniä.

Muutokset kriteeristös-
sä vanhaan verrattuna ovat 
lähinnä kosmeettisia. Tar-
kennuksia on tullut ener-
giapuun korjuuohjeisiin. 
Toinen merkittävä tarken-
nus on tullut säästöpuukri-
teeriin. Koulutusta tullaan 
järjestämään tarpeen mu-
kaan. Kevään aikana jou- 
dumme myös kilpailutta-
maan auditointiyritykset.  

Metsänhoitoyhdistyksen 
toiminta puukaupassa
Metsäteollisuuden kiinnos-
tus metsänhoitoyhdistysten 
toimimisesta puukaupassa 
ja oikeudesta kantaa met-
sänhoitomaksua on saavut-

tanut sellaiset mittasuhteet, 
että loppu syksystä kävim-
me kaikkien metsänhoi-
toyhdistysten kanssa läpi 
puukauppaohjeistuksen. 

Toiminta oli pääosin 
kunnossa. Jos korjattavaa 
löytyi, asiat on pantu kun-
toon.

Kilpailuvirastokin an-
toi metsänhoitoyhdistys-
ten toiminnalle puhtaat 
paperit. Metsäteollisuus ei 
selvinnyt kartellitutkimuk-
sista yhtä puhtailla jauhoil-
la. Todennäköisesti Maa-ja 
metsätalousministeriöstä tu- 
lee tarkennuksia metsän-
hoitomaksuvarojen käytös-
tä jo kevään aikana. Aika 
näyttää mitä sieltä tulee. 
Toivottavaa olisi, että puu-
kauppaan saataisiin jokin 

toimiva menettely, että os-
taja- ja myyjäpuolen keski-
näinen kissan hännän veto 
saataisiin loppumaan.

Onnistuneet toimihenki-
löpäivät Rovaniemellä
Liitto järjesti alueen met-
sänhoitoyhdistysten ja yh-
teismetsien toimihenkilöille 
koulutus- ja virkistyspäivät 
Rovaniemellä maaliskuun 
alussa. Suuren suosion 
saavuttanut vuosittainen 
tapahtuma ei nytkään tuot-
tanut pettymystä. Paikalle 
saapui yli 130 toimihenki-
löä kuulemaan alustuk-
sia ja luomaan valmiuksia 
metsänomistajien palvelun 
parantamiseksi.

Ohjelmaa oli sekä kent-

täväelle, että toimistonhoi-
tajille. Liikuntapuolella oli 
sählypeli, joka päättyi pa-
remman sekajoukkueen 
voittoon.

Tilaisuuden päätti näyt-
telijä ja elokuvaohjaaja Kari 
Väänänen puhellen ihmi-
sestä, luovuudesta ja työs-
tä.

Liiton ja metsänhoitoyh-
distysten yhteinen suku-
polvenvaihdoshanke
Loppukesästä käynnisty-
nyt metsätilojen sukupol-
venvaihdoksiin keskittyvä 
hanke ”Elinvoimainen met-
sätila” on hyvässä vauhdis-
sa. 

Kyseessä on koulu-
tushanke, joka edellyttää 
osallistujilta pientä istuu-
tumista koulun penkille en-
nen varsinaisen tilakäynnin 
suorittamista. Kaikkien yh-

distysten alueella tullaan 
järjestämään koulutustilai-
suuksia, joista tiedotetaan 
sekä alueen lehdissä, että 
myös suorilla kirjeillä su-
kupolvenvaihdosvaiheessa 
oleville metsänomistajille.

Hankkeen vetäjä Juha 
Mäkelä löytyy liiton toi-
mistolta Oulusta osoittees-
ta Isokatu 70.
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Tutkimus- ja kehitystyö 
alkoi jo vuonna 1990 syk-
syllä samaan aikaan kun 
metsäteollisuus päätti 
lähteä omille teilleen, eikä 
uusinut enää yhteistä hin-
tasuositussopimusta. Met-
sänhoitoyhdistykset eivät 
jääneet nuolemaan näp-
pejään, vaikka vaikutus-
mahdollisuudet yhteisestä 
hintatasosta jäivätkin his-
toriaan.

Muutamat Oulun ym-
päristökuntien metsän-
hoitoyhdistykset, Ii, Kii- 
minki ja Ylikiiminki ot-
tivat yhteyttä alueen- 
sa taimitarhoihin ja neu-
vottelivat mahdollisuutta 
aloittaa kehitystyötä tai-
mitarhojen tiloissa raha-
puun aikaansaamiseksi.

Alakärpän  
taimitarhalla koelaitos
Ensimmäinen koelaitos 
oli Oulun Sangisuussa 
Alakärpän Taimitarhalla 
Oulujoen pohjoispuolel-
la. Kolmen vuoden kehi- 
tystyössä tapahtui hie-
man ennalta arvaamatto-
mia muutoksia taimien 
geenimuuntelussa, joka 
tarttui myös tavallisiin 
metsänviljelytaimiin. Koe 
epäonnistui täysin ja geeni-
tartuntojen takia taimitar-
ha täytyi lopettaa vuonna 
1994. Syyksi ilmoitettiin 
tarhan kannattamatto-
muus, vaikka tuotanto oli 
jo myyty useiksi vuosiksi 
eteenpäin.

-Tästä takaiskusta ei 
lannistuttu, vaan seu-
raavat koeistutukset siir-
rettiin Pohjan Taimen 

Väitetään, ettei raha kasva puussa. Nyt 
väitteelle löytyy perää, sillä metsänhoi-
toyhdistykset ovat saaneet lähes kahden-
kymmenen vuoden kehitystyön tulok-
sena vihdoinkin onnistuneita yksilöitä. 
Tutkimustyöhön on suunnattu osa met-
sänhoitomaksusta, osan tutkimustöitä 
on rahoittanut VTT, yliopistot ja paikalli-
set sahat.

Rahapuu
Metsänhoitoyhdistyksen suurkeksintö

Timo Mikkola
Metsäsanoma

Alakärpän taimitarha Oulun  Sanginsuussa  on yhä autio. Sä-
teilyä esiintyy edelleen. Mikko Harju harmittelee, ettei päässyt 
aikoinaan mukaan tähän raharakkaaseen projektiin mukaan.

taimitarhalle Simoon, sel-
vittää Kiimingin met-
sänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Timo 
Mikkola. Ensimmäiset to-
delliset tulokset saatiin 
vuosikymmenen alkupuo-
liskolla vuonna 2002, jolloin 
ensimmäiset euromääräiset 
setelit saatiin syksyn satona 
korjattuna.

-Rahaa oli jo silloin pa-
lanut paljon, eivätkä yh-
teistyökumppanit enää 
luottaneet kehitystyöhön 
rahapuun eteen, kertoo Iin 
metsänhoitoyhdistyksen toi- 
minnanjohtaja Eero Alaraa-
sakka. 

-Ainoastaan taimitarhat 
ja paikallissahat olivat enää 
rahoitustoiminnassa muka-
na, jatkaa Alaraasakka. 

-Simon taimitarhan toi-
minta oli erittäin salaista, 
etteivät muut teollisuuske-
hitystyön insinöörit saisi 
vihiä suuresta keksinnöstä  
muistelee Ylikiimingin met-
sänhoitoyhdistyksen Ju- 
hani Heikkinen.

Simon tarhalla  
valmistuivat  
ensimmäiset setelit 
Kehitystyö eteni suunni-
telmien mukaisesti, mutta 
takapakkia syntyi jatkuvas-
ti. Kevään 2005 kehitystyö 
tuotti ensimmäiset setelit, 
jotka olivat 5 euron setelei-
tä. Tämä ei rahoittajille riit-
tänyt, vaan heillä oli vaade 
vähintään 10 euron seteli-
en kasvattaminen rahapuu-
taimissa. Liialliset riskit 10 
euron setelin luomisessa 
tuottivat jälleen geneettisen 
virheen, ja tarhan kaikki 
puuntaimet saivat geneet-
tisen tartunnan. Gammasä-
teilyn määrä oli riskitasolla. 
Tarha oli lopetettava. Syyk-

si ilmoitettiin jälleen tarhan 
kannattamattomuus.

 Kun Simon taimitarhan 
toimintaympäristö saastui, 
suuntasivat mhy:n toimi-
henkilöt katseensa Simon 
rantamaisemiin meren ran-
nalle. 

-Siellä toimintaympäris-
tö oli vakaampaa, laudevet-
tä riittävästi ja kallioperän 
pysyvyys oli sitä luokkaa, 
että tutkimus- ja kehitys-
työtä voitiin jatkaa, tähden-
tää Mikkola. 

-Nyt kun toiminta on 
tuotantovaiheessa, voim-
me vuokrata osan alueesta 

esim. ydinvoimalatoimin-
nalle, veistelee ylikiimin-
käistä alkuperää oleva 
oululainen Juhani Heikki-
nen.

Tuotantona on tällä haa-
vaa rahapuissa 50 euron ja 
20 euron seteleiden tuotta-
minen. Keskimäärin yksi 
puun taimi tuottaa muovi-
huoneolosuhteissa n. 5000 
euroa/kasvukausi. Valmiit 
rahayksilöt menevät lähin-
nä suoraan Valtiopankin 
holviin, missä ne siirretään 
pankkien kautta yksityisil-
le kuluttajille. Rahojen kes-
tävyys on parempaa laatua 

kuin Suomen rahapajan 
painokoneyksilöt tuotta-
vat. 

-Rahapuiden laatu on 
korkeatasoista ja laadu-
kasta, kertoo Simo Siisseli 
Valtion setelipankista Es-
poosta. 

-Olemme tyytyväisiä 
metsänhoitoyhdistyksen 
tulokseen seteleiden tuot-
tamisesta yksityiskäyttöön. 
Olemme jo jonkin ajan ou-
nastelleet aikaa, jolloin 
geeniteknologia ohittaa 
graafisen painoteknologi-
an, päättää Siisseli

 –Kaikki setelimyynti on 
tällä haavaa pelkkää katet-
ta, velmuilee Alaraasakka.  

–Onhan tähän projektiin 
jo sen verran rahaa upon-
nutkin, että omille päästää 
jo viimeistään ensi vuon-
na”, jatkaa Eero.

Jokaiselle jäsenelle 
ilmainen nimikkoseteli 
tai oma rahapuu
Perjantaina huhtikuun en-
simmäisenä päivänä voi 
jokainen metsänhoitoyh-
distyksen jäsen käydä 
noutamassa yhdistyksen-
sä toimistolta oman sete-
linsä tai taimivaiheessa 
olevan rahapuun esillä 
olevista rahapuista. Toki 
täytyy muistaa, että puita 
ja niissä olevia seteleitä on 
rajallinen määrä. Todistus 
jäsenyydestä on varau-
duttava todistamaan. Siis-
pä viisainta ottaa mukaan 
kuittikopio maksetusta jä-
senmaksusta eli metsän-
hoitomaksusta.

Toimistonhoitaja Mirja Polojärvi huolehtii, että rahapuu saa kerran viikossa riittävän vesimäärän setelituo-
tannon aikaansaamiseksi.

       Jo jonkin aikaa olemme ounas-
telleet, että geeniteknologia ohit-
taa graafisen painoteknologian.”



24 MetsäSanoma 1/2011

Urheiluagentit

Janne Ukonmaanaho 

-luotu juoksemaan

Kun 1980-luvun alussa kä-
vin leimausreissulla Jannen 
papan kanssa, ei ensimmäi-
nen käynti metsässä tuotta-
nut toivottua tulosta, koska 
en uskaltanut leimata puita 
ehdotuksen mukaan. Kun 
menimme viikon päästä 
uudestaan, tokaisi Jannen 
pappa, että mistäs se Heik-
kinen oikein sai lisäjärkeä, 
kun uskalsi tehdä leimikon 
ehdotuksen mukaisesti. 
No niistä puista sitten teh-
tiin Janne Ukonmaanahon 
lapsuuden koti. Kodin teki 
Jannen isä RI Juhani Ukon-
maanaho, joka itsekin on 
saavuttanut Suomen mes-
taruuden nuorten sarjassa 
maastojuoksun joukkuekil-
pailussa. 

Urheilusta kiinnostuneet ovat jo pitempään tienneet millainen 
lahjakkuus Nuijamiesten Janne Ukonmaanho on. Viimeistään 
Barcelonan EM-kisojen estejuoksun alkuerät toivat Jannen koko 
kansan tietoisuuteen, rohkea juoksu ennätyksineen oli parasta 
mitä mies saattoi tehdä ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa. 

nelle ja hänen vaimolleen 
Ellille on tulossa perheen-
lisäystä. Miten perheen li-
säys ja huippu-urheilu on 
sovitettavissa? Janne on 
suunnitellut asiaa siten, 
että opiskelua hieman ke-
vennetään ja apu tulevilta 
isovanhemmilta lienee kor-
vaamaton. 

Yleisurheilu oli voimis-
saan Nuijamiehissä 1970-
luvulla mutta sen jälkeen 
on ollut lähinnä huippu-
tason hiihtäjiä ja suunnis-
tajia. Mutta tällä hetkellä 
seuran ns. hikilajeissa on 
vain yksi huippu-urheilija, 
Janne Ukonmaanho. Noil-
la 1980-luvun leimauskoh-
teilla Janne on yksin juossut 
pienestä pitäen ja hakenut 
kuntopohjaa tuleviin koit-
oksiinsa. 

Hammaslääkäriksi opis-
keleva Nuijamies on panos-
tanut tosissaan urheiluun 
hyvin menneen edellis-
kauden innoittamana, kau-
si osoitti, että onnistuneen 
harjoituskauden jälkeen on 
mahdollisuus menestyä. 

”Harjoittelussa on vie-
lä kiristämisen varaa mutta 
oikotietä ei ole ja harjoittelu 
pitää rakentaa askel kerral-

laan”, toteaa Janne. Valmen-
tajan Olavi Koskisen kanssa 
suunnitellut harjoitteet ovat 
vieneet kehitystä eteenpäin 
ja EM-kisoissa juostu en-
nätys 8.33,48 tullenee ole-
maan ensi kesänä paperia, 
ellei isompia vastoinkäy-
misiä ilmaannu juuri alka-
valla vauhtikestävyyden 
parantamiskaudella huhti-
toukokuulla.

Jannen tavoite on MM-
kisoissa mutta hyvä ta-
sainen kausi on myös 
tähtäimessä. MM-kisojen 
2009 A-raja oli estejuoksus-
sa 8.23, joten se on varmas-
tikin ensi kesänä vaadittava 
taso, on siinä tavoitetta Jan-
nelle kerrassaan, tavoite on 
kova mutta ei mahdoton.  
Nuijamiesten yleisurhei-
lujaoston jäsen Reino Hil-
tunen on ollut koko ajan 
sitä mieltä, että oikea pas-

si mukaan ja menoksi MM-
kisoihin. Ensi vuosi 2012 
on Jannelle todella tärkeä, 
Helsingin EM-kisat ja Lon-
toon olympialaiset siintä-
vät salskean Nuijamiehen 
aatoksissa.

Jannen isä Juhani ja äiti 
Maire ovat olleet todella 
iloissaan tiedosta, että Jan-

Muhoksen uusi toiminnanjohtaja Pertti Moilanen on urheiluhullu hänkin, kuten ovat muutkin lehtemme toimihenkilöt. Pertti haluaa yhdistää eri urheilumuotoja keskenään. Nyt 
kun umpihangen pesäpallomestaruus on jaettu kiiminkiläisille, on Pertti keskittynyt vuorikiipeilyn lätkäkisoihin. Harjoittelu vaatii eri olosuhteiden yhdistämistä. Aina tilaisuuden 
tullen Pertti takoo kiekkoja eri korkeuksilta.

1. Kiekot löysin sivuilta ______________________________________________

2. Mielenkiintoisin artikkeli uudessa MetsäSanomassa oli sivulla ____________ 

3. Haluan mieluimmin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän A4 jäsentiedotteen 

 tämän MetsäSanoma lehden tilalle.   Kyllä ________   Ei ________

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi: _______________________________________________________

MHY: _______________________________________________________

Osoite: ______________________________________________________________

Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:

MHY/MetsäSanoma 
Terveystie 2  90900 KIIMINKI

Arvomme kilpailuun 
osallistuneiden 
kesken tuotepalkintoja.

Nyt kuitenkin Pertti meni ja lämäsi kolme MetsäSanoma nimikkokiekkoa jonnekin lehtem-
me sivuille. Löydätkö ne?
Raimo Jokikokko Ylikiimingistä ei taaskaan ehtinyt lämykuviin mukaan, koska hän meni 
korjaamaan hiittikärryään… tosin nyt se on jo valmiina ajoon ja uusin koitoksiin! 

”Leireille lähteminen on 
varmasti vaikeampaa mut-
ta samassa tilanteessa ovat 
ulkomailla työskentelevät-
kin”, sanoo Janne. Jannen 
tuntien asiat saadaan yh-
teen sovitettua ja mies saa 
koittaa rajoja urheilun an-
karassa maailmassa. 

4. Muita terveisiä toimikunnalle: ______________________

___________________________________________________

___________________________________________________

5. Mitä aiheita haluaisit käsiteltävän seuraavassa lehdessä? 

___________________________________________________

___________________________________________________

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

TURTI-SET OYTURTI-SET OYTURTI-SET OYTURTI-SET OYTURTI-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

Metsänomistaja
Vaadi laatua! Me teemme sitä!

MetsäkMetsäkMetsäkMetsäkMetsäkoneuroneuroneuroneuroneurakakakakakointiointiointiointiointi
PPPPPerererererttunen Oyttunen Oyttunen Oyttunen Oyttunen Oy

Oulu
www.metsaperttunen.fi

Koneurakointi 

MUHOS

• metsätyöt 
• kaivutyöt 

• traktorityöt
Puh ja fax 533 4778, 0400 283 441

Mustonen Ky
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Urheiluagentit

No mitä?

JES! Sitä 
olenkin jo haaveissani 

odottanut! 

Kuudes 
kenttäpelaaja…

URHEILUAGENTIT
Soittivat kärppätoimis-

tolta, ja pyysivät mukaan 
seuraavaan kärppäpeliin. 

Ilmoitin sinut.Heikkinen!

Mutta mikä rooli 
minulla on pelissä?

Hyvin meni ja näin kävi. Tätä samaa asi-
aa pelkäsi myös itse urheilija Minna, joka 
omilla kirjoituksillaan blogissa ennen va-
lintaansa ärsytti urheilumediaa ja muita 
valintaan osallistujia toimittajia, tosin ei 
meitä urheiluagentteja. Kirjoitukset osui-
vat suoraa lajiin, jota hän itse piti epäkiin-
nostavana, aliarvostettuna valtakunnan  
urheilutoimittajien keskuudessa. Taustalla 
oli aikaisempien vuosien valintatulokset. 

- Osittain olen kokenut pettymyksiä ai-
kaisemmissa valinnoissa,  kertoo Kauppi.  

28-vuotias kaunotar keräsi äänestykses-
sä 118 ykkössijaa. 

Metsänhoitoyhdistyksen yhteistyökumppani

Edellisessä MetsäSanoma lehdessä todelliset ja raadolliset urhei-
luagentit jo ennakoivat Minnan valintaa vuoden urheilijaksi. Sel-
vää oli jo se, että Kauppi on ainakin vuoden naisurheilija, mutta 
varjon valinnalle heitti itse urheilulaji, suunnistus. 

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Minna Kauppi on vuoden urheilija

Metsänhoito/ hakkutavat;  avohakkuilla 
vai ilman?

- Ilman, jos vain on suinkin mahdollista. 
Mutta ymmärrän myös avohakkuiden va-
linnat metsätaloudessa metsänomistajan ja 
metsäteollisuuden näkökulmasta.

- En tiedä, mikä on paras tapa, mutta jo-
tenkin hirvittää semmoinen, missä kannot 
ja juuretkin revitään maasta, Minna perus-
telee, ja naurahtaa lopuksi:

- Laita sinne, että sellainen vielä mitä 
tehdään hevosella!  

Tarkoittanee ylikiiminkiläistä (oululais-
ta) hevosmiestä Raimo Jokikokkoa ???

Sitten pieni katsaus Minnan 
metsänhoidollisiin näkökulmiin

”Lempeää metsänhoitoa, kiitos! ”

– Olen todella ylpeä, että suunnistus 
sai vihdoinkin näin suuren tunnustuksen, 
vaikka totisesti olen myös yllättynyt, tun-
nustaa Minna.

Mutta pulinat pois, valinta on tehty ja 
Minna esitti tv-kameroiden loisteessa, että 
hänkin on vain ihminen, joka osaa nauttia 
saamastaan huomiosta. Ja miksi ei naut-
tisi. Kilpailu on kovaa joka lajissa, ja kun 
joskus voitto tai valinta osuu kohdalleen, 
on siitä osattava nauttia.

Onnea Minna ja menestystä seuraaviin 
koitoksiin!!!

- Paras metsä on sellainen lemppari- 
metsä on ”peikkometsä”; vanhaa, sam- 
malpeitteistä ja isopuustoista. Niitähän 
Kiimingistä kyllä löytyy… kummiluokan 
”Peikkometsä”. 

Tervetuloa tutustumaan, Minna!

Urheiluagentit  
007 ja 008

P.S Pitäisiköhän tässä vaiheessa jo todeta, 
että seuraavan vuoden tittelin kaapaisee 
mies nimeltä… Heikkinen ?
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SOFFAPERUNAT
-SOFFPOTATIS

Kysy mitä tahansa, soffaperunat vastaavat.
Kysymyksiä voi lähettää toimituksen osoitteeseen
Metsäsanoma/Soffaperunat terveystie 2 90900 KIIMINKI

Ketä te soffaperunat 
oikeastaan olette ja miksi oli niin 
kylmä sääennuste?
Hyvät super- soffaperunat. 
Olen kotoisin Iijoki seudul-
ta ja olen miettinyt sitä, että 
olette jotenkin tutun näköi-
siä. Ette kai te ole niitä Iijoki 
seudun alajuoksun metsän-
hoitoyhdistyksien toimin-
nanjohtajia?

Toinen mieltäni askarrut-

tava kysymykseni on? Miksi 
ennustitte niin kylmää sää-
tä, vaikka olisittehan voineet 
vaatia vähän lämpimämpää-
kin talvi-ilmoja? Eikö met-
sänomistajaliitto voisi jo 
puuttua tähän?

Jarkko 89 - vuotta.

Vanha Jarkko hyvä! Nii-
tähän me olemme. Jopa 
kalliiksikin kehuttu ja hau-
kuttu metsäteollisuuden 
metsäosasto ja niiden eräät 
ostomiehet ovat sanoneet, 
että metsänhoitoyhdistyk-
sien toimihenkilöt alkavat 
ajansaatossa muistuttaa 
toisiaan jopa ulkonäöl-
tään. Tämä pitänee paik-
kaansa, jos kerta tunnistit 

meidät, vaikka olemmekin 
Capitals- peliasuissa lähin-
nä hämäystarkoituksessa. 
Myös sanonta ” metsän-
hoitoyhdistyksessä leimau-
dut” pitänee paikkaansa.

Toiseen kysymyksee-
si emme osaa muuta sanoa 
kuin, että miksi luit sääen-
nusteen ja liiton tehtäviin 
ei sääennustus (vieläkään) 
kuulu.

Soffaperunat vastaavat:

Jag bor i Hailuoto, därför jag 
är nästan svenskspråkiga, 
men jag försökä okså på fins-
ka. Hailuodon rannat ovat 
maan nousema-alueita(land 
lyftområde) ja ne eivät mil-
lään asetu paikoilleen. Olen 
nähnyt elokuvissa, että 
Mangrove puut ovat hyviä 
tähän tarkoitukseen ja ovat 
lisäksi hyviä estämään hyö-

Goda Soffapotatiser

Hyvä hailuotolainen. Bra 
hajutteboende .

Ideasi ovat melkoisen 
hyviä. Nyt kun ilmastom-
me muuttuu parin vuoden 
sisällä troppiseksi, Mang-
rove puiden kasvattaminen 
kuten Thaimaassa tsuna-
min jälkeen on järkevää.   
Naapurimaassa Ruotsis-
sa viljellään jo Mangrove 
puuta, lähin taimitarha on 
Kalixissa. Ruotsin kokeilut 
ovat osoittautuneet hyvik-
si. Ongelmaksi ovat nous-
sut puun mukana tuleva 
vitsaus, Mangrou käärme. 
Tämä musta, osin keltai-
nen käärme on hyvin myr-
kyllinen. Mutta Ruotsissa 
on onneksi löydetty hyvä 
torjuntakeino käärmeen 
haittojen eliminoimisek-

kyaaltoja yms.. Lähivuosina 
on Hailuotoon odotettavis-
sa hyökyaaltoja ja tulivuo-
ren purkauksesta johtuvia 
tsunameista, koska ilmas-
ton lämpeneminen on niin 
nopeaa. Onko oikea homma 
istuttaa Mangrove puita suo-
jaamaan meitä tuhoilta?

Kvinnan från Hailuoto

si, Mangrove puiden kä-
sittely hirvikarkote Ersalla 
saa käärmeissä hyberven-
tilaatio reaktion ja reakti-
on seurauksena käärmeet 
saavat voimakkaita ilma-
vaivoja, jotka aiheuttavat 
käärmeiden pullistumisen 
ja lopulta ns. happiräjäh-
dyksen kautta kuoleman. 

Hailuotolainen/ ha-
jutteboende, ei kun soitto 
Kuukasjärven Juholle, niin 
Juho tilaa Mangrove puun 
taimet ja Ersaa lisukkeek-
si. Muista puhua Juholle 
suomeksi. Meille soffisjät-
kille, kuten naapurin rou-
va asian ilmaisee, kelpaa 
myös toinen kotimainen.

Soffpotatos

Soffaperunat vastaavat:

Heippa perunat

Enkö saakaan metsävähennystä?

Aivan aluksi ilmoitan, että 
olen ollut tyytyväinen met-
sänhoitoyhdistyksien palve-
luihin. Mutta tapaukseni.

Tein puukaupan ihan it-
se, enkä kysynyt neuvoja. 
Olin ostanut pienen metsäti-
lan ja kalliilla hinnalla. Halu-
sin päästä metsänomistajaksi 
hinnalla millä hyvänsä ja tie-
sin, että metsävähennyksenä 
saan vähentää 60 % metsä ti-
lan ostohinnassa puunmyyn-
nillä.

Hyvä. Siispä tein pysty-
kaupan pörssiyhtiön kans-
sa. Puunkorjuuaikataulun 
mukaisesti hakkuut lähti-
vät käyntiin, mutta hakkuut 
keskeytettiin, koska firma 
keskeytti kaikki yhtiön hak-
kuukoneet. Hakatuista puis-
ta tehtiin mittaustodistus ja 

myyntipuun kantoraha ar-
voksi kertyi 2380 euroa + 
alv. Puut tilitettiin vuodelle 
2009. Hakkuu jatkui seuraa-
vana vuotena ja myytävää 
puuta kertyi hieman enem-
män, eli 2450 euroa kantora-
haa + arvonlisäveroa päälle 
vuodelle 2010. 

Nyt se mikä ärsytti.; ve-
roilmoitusta tehtyäni pyysin 
apua metsänhoitoyhdistyk-
seltä ja he ilmoittivat, etten 
saa kumpanakaan vuonna 
metsävähennystä, koska 
puunmyyntimäärät ovat 
kumpanakin vuotena jääneet 
alle 2500 euron. Pitäisi kuu-
lemma olla se määrä ilman 
arvonlisäveron osuutta, kos-
ka minimissään vuosittainen 
metsävähennys pitää olla 
1500 euroa. Seuraava mah-

dollisuuteni on saada met-
sävähennystä n. 15 vuoden 
päästä, kun metsiin tehdään 
toiskertainen harvennus, jos 
silloinkaan jos myynnit jää 
alle tai uusia vero-ohjeita on 
ilmaantunut. Verotus ja ve-
rovähennykset eivät kuu-
lemma ole aina pysyvää. Ja 
kuulemma mhy :n hankinta-
palvelua käyttäen olisi met-
sävähennysmäärä täyttynyt, 
koska myyntihinnaksi laske-
taan tienvarsihinta eli han-
kintahinta!  Höh, ei voi olla 
totta!

Oli raivona ja haukuin 
koko mehtänhoitoyhistys-
kentän tarpeettomana. Tur-
han kova ja paha sanakin 
tuli sanottua tälle neuvojal-
le, ja aivan turhaan. Jälkeen-
päin naapurini valisti minua, 

kuinka hän oli saanut puu-
kaupastaan metsävähennyk-
sen lisäksi hyvin katkotun 
puukapan pikkutukkeineen 
ja laadukkaan harvennusjäl-
jen seuraavaa puukauppaa 
ja tukin kasvattamista aja-
tellen yhdistyksen hankinta-
palvelua käyttäen. 

Hyvät soffaperunat! Aut-
takaa minua. Tarkistin vero-
asiat ja yhdistyksen neuvoja 
oli oikeassa, minä väärässä. 
Olin ollut tietämätön ja hy-
vin epäasiallinen sanoissani. 
Kuinka saan takaisin hyvän 
asiakassuhteeni ja luotta-
mukseni takaisin?

Raimo Oulun lähistöltä

Jukka hyvä. Ei aihetta huo-
leen. Kipu polvessa voi joh-
tua monestakin syystä. Jos 
taustalla on polven äkilli-
nen rasitus esim. urheilu-
suorituksessa vääntynyt 
tai venähtänyt, voi ky-
seessä olla sivuristisiteen 
revähdys. Myös polven 
nivelkierukan repeämi-
nen tai lievä vääntyminen 
aiheuttaa pitkäkestois-
ta luusärkyä. Pahimmassa 

Soffaperunat vastaavat:
tapauksessa repeämä saattaa 
olla sisemmän nivelkierukan 
takasarvessa. Polven yläosan 
sivuilla lihasten kiinnittymä-
kohdat ovat samoin herkkä 
esim. iän tuomalle rasituk-
selle ja voivat pahimmassa 
tapauksessa aiheuttaa pitkä-
kestoisen tulehduskivun.

Hoito-ohjeet ovat seu-
raavat: pyri vähentämään 
kahden viikon ajan sellaista 
liikuntaa, joka rasittaa suo-

SOFFAPERUNAT- soffpotatis, Hyvät arvostetut soffaperunat
Olen samanlainen urheilu-
hullu, kuten tekin arvokkaat 
Soffaperunat. Harrastan päi-
vittäin kuntoilua ja liikuntaa, 
kuten keski- ikäisen miehen 
kuuluukin tehdä. Mutta on-
gelmaani.

 Eräänä päivänä jouduin 
lähtemään vesijumpasta 
kesken pois, koska polveni 
kipeytyi hieman. Kotiin pa-
lattuani huomasin vaimoni 
muistikirjan yöpöydälläni, 
enkä malttanut pitää näppe-
jäni kurissa. Yllätyin suures-
ti siitä, mitä vaimoni päivyri 
todellisuudessa sisältää-

kään. Kirjasessa oli tarkat 
ajat ja kirjaukset siitä, mo-
nenko miehen kanssa hän oli 
harrastanut seksiä työ- ja lo-
mamatkoillaan. Myös siitä, 
jolloin puolisoni oli oman il-
moituksensa mukaan men-
nyt matkalle työkaverinsa 
luokse, mutta todellisuu-
dessa mennytkin hotelliin 
ja viettänyt kiihkeää suku-
puolielämää ulkomaan nuo-
ruuden tuttavuuden kanssa. 
– ”Seitsemän kertaa yön ai-
kana on minustakin jo lii-
kaa varsinkin, jos joka kerta 
saa…”, puhisin kiukusta 

vaimoni kirjauksille. Laiva-
risteilytkin olivat päättyneet 
samoin petipuuhin, jos ke-
nenkin tuntemattoman ete-
läsuomalaisen perheenisän 
kanssa, sisältäen erittäin 
seikkaperäiset ja tarkat kirja-
ukset siitä, miten ja montako 
kertaa...

Eikä siinä kaikki; ”siskon-
kaa” matkat välimerelle ovat 
olleet pelkkää sitä itseään ja 
meno oli jatkunut seuraavil-
lakin matkalla, aivan muissa 
kuin päiväretkeilyjen mer-
keissä.

Mitä teen? Olen masen-

tunut. Kurkkuani kiristää 
ajatuskin vaimoni menet-
tämisestä ja petetyksi tule-
misessa. Pettymys on ollut 
kohdallani suuri. Miten tästä 
eteenpäin?  En ole vielä ker-
tonut vaimolleni, että tiedän 
kaikki hänen kirjoittamansa 
syrjähypyt.  Kuinkahan pal-
jon niitä vielä todellisuudes-
sa onkaan? Auttakaa minua 
hyvät Soffaperunat. Olen 
epätoivoinen.

Jukka

raan polvikohtaa tai pol-
ven lähilihaksia. Jos tunnet 
suoranaista lihas tai luusär-
kyä, kokeile tulehduskipu-
lääkettä esim. Buranaa n. 
viikon ajan. Mikäli kipu ei 
laannu, voi polveen kokeil-
la pistoksena kortisoni lää-
kitystä suoraan kipualueelle. 
Pistoksena otettavaa korti-
sonihoitoa voi kokeilla kor-
keintaan kahdesti, ja tämä 
tapahtuu terveyskeskuksen 

ajanvarauksen kautta.
Mikäli lepo ja lääkehoi-

dot eivät auta, on syytä 
pyrkiä leikkausjonotukseen 
paikallisen terveyskeskuk-
sen kautta. Leikkaushoi-
to toteutetaan yleisimmin 
ns. tähystyshoitotoimenpi-
teenä.

Jukka bra! Vi hoppas, at vi 
kan hjälpa !

Ei hätää Raimo ! Sanotaan, 
että metsänhoitoyhdistys-
kentän toimihenkilöt ovat 

Soffaperunat vastaavat:
papinvirasta seuraavat. 
He ymmärtävät ja anta-
vat anteeksi vihan purkau-

tumasi. Loppujen lopuksi 
syytönhän sinä siihen olit, 
ainoastaan tietämätön. Seu-

raavalla kerralla ota oppia 
neuvoista, kysy ennekuin 
päätät, tollo!

Olen metsänomistaja Iis-
tä. Olen huolestunut erään 
puunostajan puheista. Hän 
väitti, että Iijoen rannat ovat 
kaikki metsälain 10§:n koh-
teita, eikä niitä voi haka-
ta. Perusteluina puunostaja 
väitti, ettei Iijokea voi sou-
taa ja silloin, kun vesistössä 
ei voi soutaa, luetaan vesistö 
puroksi ja purohan on laki-
kohde. Ilmoitin, että mieles-

täni Iijokea voi soutaa, mutta 
ostomies sanoi, että Iijokea 
ei voi soutaa, kun joki on tal-
vella jäässä ja kesällä virta 
on liian voimakas Raasakan 
voimalaitoksen alapuolella. 
Kysynkin arvoisat tietäjät, 
onko asia kuten tämä  met-
sätoimihenkilö väittää. 

Iiläinen isäntä

Soffaperunat vastaavat:
Hyvä iiläinen metsänomis-
taja, älä huolestu turhaan. 
Kuvauksestasi päätel-
len tuttu tapaus. Hän on 
ennenkin esittänyt epä-
määräisiä päätelmiä. Toi-
miessaan täällä meidän 
alueellamme, selvisi, ettei  
tuntemus riitä edes puu-
lajeihin väittäessään, että 

haapa on koivua.  Se sii-
tä, hyvä iiläinen metsän-
omistaja. Vastaisuudessa, 
kun sinulla on tällaisia on-
gelmia ota yhteyttä maail-
man viisaimpaan iiläisen 
metsätoimihenkilöön Eero 
Alaraasakkaan. Jos Eero ei 
tiedä, ei tiedä kukaan.  
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Heikkinen. 
Eikö se ole sitä 

luomisen tuskaa?

URHEILUAGENTIT

Heikkinen. Putosit 
kuulemma katolta. Miksi 

olit katolla?

Ajattelin pudottaa 
lumet katolta.

Ja putosit itse, 
lumet kolahti päähän, 

vai?

No niin kävi.

teijän keittiössä

Potut pottuina Janin 
tapaan

ainakin ennen vanhaan, 
miten lienee nykyisin. Enpä 
kuitenkaan ala pottuil-
la, vaan käyn asiaan. Suo-
messa syödään perunoita 
62,5 kg henkeä kohti vuo-
dessa, eniten täällä Pohjois-
Pohjanmaalla. Euroopassa 
olemme perunan kulutuk-
sessa kahdeksannella si-
jalla, Ruotsi viides 84 kg:n 
kulutuksellaan.

Perunan nimi suomen 
yleiskielessä tulee ruot-
sin sanasta päron, pääry-
nä, sillä aiemmin peruna 
tunnettiin ruotsissa nimel-
lä jordpäron, maapääry-
nä. Pottu eli potaatti tulee 
myös ruotsin kielen sanas-
ta potatis.

Ennen perunan tuloa 
meillä sen asemesta syötiin 

kaskissa viljeltyä naurista ja 
keskiaikana meille tullutta 
uutuutta lanttua. Euroop-
paan peruna tuli Perun An-
deilta ja 1600-luvulla, mutta 
Suomeen se ennätti vasta 
1720 luvulla, jolloin sen vil-
jely aloitettiin Inkoon pitä-
jän Fagervikin kartanossa. 
Pommerin sodasta palaa-
vat ruotusotamiehet toivat 
siemenmukuloita tulles-
saan, minkä jälkeen viljely 
levisi sotilastorpista ympä-
ristöönkin, mutta hitaasti. 
Vuonna 1797 perustettuun 
Suomen talousseuraan 
muodostettiin erityinen pe-
runavaliokunta, joka vuo-
teen 1818 mennessä jakoi 
hallituksen rahoittamana 
18 500 henkilölle ilmaisek-
si siemenperunoita ja roh-

kaisi viljelijöitä mitalein 
ja rahapalkinnoin. Myös 
monet papit kokivat pe-
runaherätyksen ja lukivat 
saarnastuoleistaan juma-
lanpalveluksen ja kuulutus-
ten jälkeen perunan viljely-, 
varastointi- ja ruokaohjeita. 
Lähes jokapäiväisen perus-
ravinnon aseman peruna 
sai meillä vasta 1800 luvun 
jälkipuoliskolla.

Peruna onkin monipuo-
linen ja terveellinen ravin-
non lähde kohtuullisesti 
nautittuna. Sadassa gram-
massa keitettyjä perunoita 
on nimittäin: energiaa 230 
kJ, hiilihydraateja 13,2  g , 
proteiinia 1,6 g , rasvaa 0,2 
g , C-vitamiinia 8,5 mg , A- 
, E- ja K-vitamiinia alle mik-
rogramman, rautaa 0,6 mg , 

natriumia 0,8 mg , kaliumia 
425 mg ,  magnesiumia 20,4 
mg , kalsiumia 4,8 mg , fos-
foria 38,3 mg , sinkkiä 0,3 
mg , jodia 0,8 mikrog ja se-
leeniä 0,5 mikrog. 

Ei peruna ihan myrky-
tönkään ole, vaan mui-
den koisokasvien tavoin 
se sisältää glykolalkaloi-
deja kuten alfa-solaniinia 
ja beeta- kakoniinia, jot-
ka ovat ihmiselle myrkyl-
lisiä. Myrkkyjen määrät 
ovat kuitenkin niin vähäi-
siä, että niistä ei kannata 
olla huolissaan. Keskenkas-
vuisen mukulan joutuessa 
päivänvaloon, se muuttuu 
vihreäksi ja sen solaniini-
pitoisuus nousee, niin että 
niitä ei kannata käyttää.

jonka valmistaminenkin on helppoa, mutta yksin-
kertaista. Neljälle tulee sopivasti, kun kuorit kym-
menen keskikokoista pottua ja pilkot jokaisen 
neljäksi. 

Pottulohkot kattilaan ja sen verran vettä, että 
ne juuri ja juuri peittyvät, suolaa ainakin kaksi tee-
lusikallista ja kiehumaan. Pottujen kypsyessä pilko 
pari tavallista sipulia niin pieniksi kuin viitsit ja avaa 
voipaketti, oikeaa suolaista meijerivoita, kun koto-
na ei enää kirnuta. Anna perunoiden kiehua melko 
kypsiksi ja kaada keitinvedestä ¾  pois. Soseuta 
tavallisella vatkaimella, mutta älä liikaa. 

Lisää voi n. 150 grammaa ja pilkotut sipulit ja vat-
kaa sen verran, että voi on kaikki sulanut ja se-
koittunut. Kaada joukkoon maitoa sen verran, 
että pottuvoi on sopivan notkean oloista, maidon 
määrä riippuu pottujen laadusta ja omista mielty-
myksistäsi. Maitoa ei tarvitse etukäteen keittää tai 
kuumentaa, vaan riittää, kun annat lopuksi koko 
pottuvoin kiehahtaa. 

Muista tässä vaiheessa hämmentää sen verran, 
että pottuvoi ei pala pohjaan. Herkästi se ei sitä 
tee, kun olet pannut riittävästi voita joukkoon. 
Tarkista suola ja niin on pottuvoi valmis nautitta-
vaksi joko sellaisenaan tai lisukkeiden kera. Paras 
lisuke tietysti on hirvikäristys. 

Paras minun tuntemani perunaruoka on oikea

Jauhopeukalot

POTTUVOI 
Janin tapaan…

Tarvitaan ainakin yksi pyy ruokailijaa kohden
Leikkaa pyyn rintalihat irti luista varovasti (älä heitä 
loppua hukkaan, luista voi keitellä lientä toiste)
Laita muovipussiin molemman rintafileet ja nuiji 
ohueksi yksi kerrallaan
Täytä toinen fileen päällys aurajuustolla (home-
juustoa) ja ja kinkkusiivulla 
Aseta toinen file päälle ja sulje tiukasti, tarvittaes-
sa hammastikulla
Paista molemmin puolin paistoöljyssä kypsäksi
Mausta suolalla maun mukaan
 
Lisäksi keitetyt perunat, puolukka- tai pihlajanmar-
jasurvosta, viiniksi soveltuu voimakas Gabernet 
Sauvignon- tai Shirazlajikkeen punaviini, ja eikun syö-
mään.

Ruokapöytään pyy

Pyy on on pienin riistalinnuistamme, se 
elelee purojen varsilla, rehevillä kankail-
la ja vaatii ravintopuukseeen mielellään 
leppää. Pyytä metsästävän kannattaa et-
siä pyitä edellä mainitusta paikoista. Se ei 
yleensä kestä koiran haukkua, kuin muu-
taman sekunnin, joskus pidempään. Pyy 
on hiiviskelevän metsästäjän saalista.
Pyytä ei kannata ampua suurihaulisilla patruunoilla, eikä 
liian läheltä, että jää jotain syömistä. Pyyn täkkä on vain 
nyrkin kokoinen, eikä muuta lihaa paljon olekaan.

Valmistusohje 
herkuttelijalle:

Ja muut ruokavinkit toimituskunnan salaisista kätköistä. 
Kokkaajana Teuvo Murtovaara
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Heikkinen! 
Voitit arpajaisissa 
kuulemma uudet 

kengät?

Niinpä voitin…

Lumilauta-
kengätkö?

No en…

Maraton-
lenkkarit?

No en. Reinot…

Eero Ennustaja

Sääennuste kesälle 2011

Kannattaa peit-
tää polttopuut tai 
kantaa suojaan 
heinäkuun 20 päivä 
mennessä.

Koska kuluneen talven ja sitä 
edellisetkin ennusteet menivät 
nappiin, tuli osakseni taas tämä 
homma. Ennustin erittäin kylmää 
talvea ja jopa 60 asteen pakkasia. 
Helmikuun alkupuolella kävin 
yhtenä yönä vartin yli kolmen 
kylläkin unenpöpperöisenä kat-
somassa mittaria ja toisella silmäl-
lä näkyi -34 ja toisella -36 astetta 
eli yhteensä -70 astetta. ’Perhana 
ku jäi Pösö laittamatta roikkaan 
eikä tarkene kyllä nyt’, ajattelin. 
Tiukka oli saada se aamulla liik-
keelle. Pari kilometriä piti startilla 
avittaa ennen kuin itse kulki. 

Tulevalle kesälle ajattelin en-
nustaa sadekesää, mutta siirrin 
sen seuraavalle kesälle, koska 
polttopuut hupeni vähiin ja ener-
giapuuvarastojakin tulee täy-
dentää ja turvemiehet vastusti. 
Suomen alueella on vaikea en-
nustaa, koska täällä on ns. väli-il-
masto, mikä on herkkä pienillekin 
muutoksille. 

On sanottu, että jopa pieru so-
pivaan suuntaan tällättynä voi 
vaikuttaa globaaliin säähän rat-
kaisevasti, joten kehotan ottamaan 
sen huomioon. Jos ennusteeni ei 
satu kohdalleen, syy ei ole siten 

minussa. Taivaankappaleet ovat 
normaalissa asennossa eikä pyrs-
tötähtiäkään ole tulossa. Meteo-
reja kyllä tulee, 10-20 metrisiä, 
mutta ne palavat iso osa ilmake-
hässä. Maahan tulee vain sellaisia 
8-15 metrisiä murikoita. 

Tarkennettujen  laskelmien 
mukaan Utajärven-Ylikiimingin 
suunnalle juhannuksena kuu-
den jälkeen illalla. Sen sijaan au-
ringonpilkkuja on paljon ja isoja. 
Ja on tiedossa, että vilkas aurin-
gonpilkkujakso lisää lämpötilaa, 
mutta ei ole sääntö. Sen mukaan 
kuitenkin ennustetaan: 

Kevät tulee hieman myöhäs-
sä kovien tulvien kanssa ja tou-
ko-kesä-heinäkuu ovat normaalia 
lämpimämpiä. Toukokuun lopul-
la sataa räntää parina päivänä. 
Kesälomat kannattaa aloittaa jo 
juhannuksena koska heinäkuun 
lopulla kylmenee, jonka jälkeen 
alkavat syyssateet ja kylmä syk-
sy. Kannattaa peittää polttopuut 
tai kantaa suojaan heinäkuun 20 
päivä mennessä. Hellekausia on 
kuten kesällä pitääkin. 

Hilloja ei tule ainakaan Iin soil-
le vaikka kesemmällä joku niin 
väittäisikin.

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

Eero Alaraasakka  
0400-281 524

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

Anita Keskikallio
040-7252610

Sipola Oy
METSÄKULJETUS

Metsäkone- ja kavinkoneurakointia
vankalla ammattitaidolla

P. 0400 387 798, 08 556 4711

• Sirkkelisahausta
siirrettävällä kalustolla

• Puutavaran kuljetusta
• Erikoispuutavaraa

Eero Huttula
Huttulantie 45, 90900 Kiiminki

Puh. 0400 383 283

OSTETAAN
ENERGIAPUUTA

Pysty- ja hankintakaupalla
 – harvennukset
 – tienvarsi- ja piennarhakkuut
 – haketusta

biohake.fi
Salomo Vilen p. 040 911 8969



29MetsäSanoma 1/2011

Miksi miehet nousevat keskellä yötä sängystä?25% mennäkseen jääkaapille, 25% mennäkseen vessaan, 50% mennäkseen kotiin.Vitsit

OINAS 21.3-19.4
Haloo hela Finland ja muut tulevat Ou-
lun syrjäseudut! Onko kuulossa vikaa? 
Euroviisut ovat ohi. Nyt ei mummot saa-
neet Lordia enää finaaliin… Verohuojen-
nuskin meni ilman puukauppaa  ja taas 
olet myöhässä. Jälleen kerran. Kiinnostus 
todellisiin asioihin on sinulla aivan muu-
alla. Kun muut tekevät puukauppaa, olet 
vain huolestunut eräästä hyvästä tutta-
vastasi. Älä tunge kärsääsi hänen asioihin. 
Totuushan on kuitenkin se, että et ole 
oikeasti huolissasi, ainoastaan utelias. 
 
HÄRKÄ20.4-20.5
Älä kaiva menneitä, se ei auta. Kaiva mie-
luimmin nenääsi, samaa törstettä löytyy 
päivästä toiseen. Jos oman  nokan kaivuu 
ei miellytä, kaivata  ojat kuntoon van-
halla ojitusalueellasi. Tähän saat apua ja 
neuvoja metsähoitoyhdistyksestäsi. Kysy 
sieltä neuvot, ei ossuuspankista, tollo! 
Tämä tarkoittaa juuri sinua, tohelo. Ei-
vät pystykarsinnat ja pellonmetsitykset 
ole tärkeintä metsähoidossa, puukaupat 
ovat.  Ota raivaussaha esille ja mene tai-
mikonhoitotöihin. Siihen maksetaan jopa 
tukeakin valtion kassasta.

KAKSOSET 21.5-20.6
Mies: Olet huono esimerkki siitä, kuinka 
utelias urkkija olet. Tongit salaa vaimosi 
käsilaukun ja löydät avatun kondomipa-
ketin, josta muutama on jo käytetty. När-
kästyt, mutta turhaan; eivät ne loputkaan 
kumet ole sinua varten, vaan tarkoitettu 
muille miehille. Purat kiukkusi huonoon 
työjälkeen taimikonhoitokohteellasi, 
mutta aivan syyttä. Turvallisuus on päi-
vän sana! Nainen: Olet huomannut, että 
miehesi purkaa pahaa oloaan keräämäl-
lä talteen sinun ostamasi  naistenlehdet,  
ja leikkaa  niissä olevat Nicole Kidma-
nin kuvat.  Miksiköhän hän tekee sen? Se 
on aivan luonnollista; hän haluaan ja haa-
veilee pääsyä Kidmanin pöksyihin. Tue 
miestäsi järkevässä haaveessaan ja jär-
jestä hänelle tapaaminen tämän eloku-
vamaailman huippunäyttelijän kanssa. Se 
on kohtuullinen pyyntö ja haave, jonka 
miehesi on ansainnut mm. ahkerilla met-
sänhoitotöillään omissa kotimetsissään. 
Onhan hän sentään pitkän linjan oman 
metsän hoitaja.

 RAPU 21.6-22.7
Et pidä siitä, että lähikauppias huomaut-
telee, että olet taas lihonut, tänäkin vuon-
na. Älä välitä, hän on oikeassa. Tee jotain 
asian eteen.  Vietät epäonnistuneet syn-
tymäpäiväsi etelän lämpimissä kesä-hei-
näkuun vaiheessa, ryypäten ja harrastaen 
s…iä ventovieraiden kanssa. Raha. Raha 
asiatkaan eivät sanottavasti paljoakaan 
kiinnosta. Missä vika, sinussako? Vai siinä, 
että rahat on loppu?  Muista, että ajatte-
lemalla, voisit oppia uusia asioita, jolloin 
huomaat kuinka uskomattoman ihana ih-
minen sinä todellakin olet. Nyt on juhlin-
nan aika; kun täytät pyöreitä. Mutta ei kai 
vain maha täyty pyöreistä?

Tähdet kertovat

Tähdet kertovat
Odotettu, palkittu, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, intuitiivinen, tup-
peensahattu, vastuunsa tunteva, sykähdyttävä, arvostettu, aidot vale-ennustajat ennustuspals-
ta; Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…

LEIJONA 23.7-22.8
Pelonsekaisin tuntein otat jälleen käteesi 
uuden MetsäSanoma lehden ja tutkit, onko 
siinä mainintoja sinusta. On! On siinä! Vih-
doinkin lähettämäsi kirjoitelmasi  soffape-
runoille julkaistiin. Kärsi nahoissasi, olisit 
kysynyt myös muita peruselämää koskevia 
asioita tai esim. mihin tiheyteen taimikon-
hoito pitää tehdä. Nyt sinut tunnistetaan 
kaikkialla ja naapuritkin nauraa päin kasvo-
jasi. Ei hätää. Kirjoita lisää kysymyksiä seu-
raavaankin lehteen ja saat ohjeet, kuinka 
jatkat elämääsi tästä eteenpäin. Jos halu-
at metsällisiä neuvoja, muista, että metsän-
hoitoyhdistys auttaa ja neuvoo. Kysyvä ei 
tieltä eksy. Näin pärjäät paremmin läpi sää-
littävän elämäsi. 

NEITSYT 23.8-22.9
Mars suklaapatukka  ja Venus turvakumi  
kohtaavat taas kuun ollessa maan toisel-
la puolen. Tulet käyttämään molempia täh-
timerkkejä jälleen tällä jaksolla. Rakkaus: 
Taivas on tyhjää täynnä. Emme näe sinulle 
mitään kerrottavaa rakkauden tähdistä, va-
litettavasti. Näillä hesalaisilla ennustajalik-
soilla ei kannata aina kovin suuria odottaa 
lukijan puolelta, jos liksat ei nouse. Olem-
me loman tarpeessa, niin sinäkin. Tule mu-
kaan matkalle, nyt ei mennä Kreikkaan,  
vaan  Rodokselle!!! Muista pitää riittävät 
biobreikit, mikäli kärsit bambisyndroo-
masta.

VAAKA 23.9-23.10
Teet uusia ratkaisuja ja innostut golfin pe-
luuseen. Kentät kotitanhuvilla ei riitä, kier-
rät pitkin Eurooppaa. Muista pitää varasi 
Tiger Woodsia vertailemalla. Kohtuullinen 
määrä salarakkaita riittää, joten keskity 
lähipeliin huolella. Raha: Jos raha loppuu, 
valtakirja metsänhoitoyhdistyksen, joka 
hoitaa sopivat kohteet puunmyyntisuun-
nitelmiin. Puukauppa pelastaa kuihtuneen 
rahatilanteesi ja pääset jälleen ulkomaan 
viheriöille. 

SKORPIONI 24.10-22.11
Sinua ärsyttää suunnattomasti työkaverei-
den uudet nimittelyt sinua kohtaa. Et pidä 
kokovartalotimpurinimityksestä, koska se 
paljastaa todellisen puoluesidonnaisuute-
si. Päätät vaihtaa alaa ja alat poliitikoksi. 
Puoluekantasi on edelleen vihreänväri-
nen, tosin ruotsiksi sanottuna de gröna. 
Ihannoit turhaan köyhän miehen Batma-
neitä, ne eivät tuo muuta mieleen, kuin 
Iisniemen Mussolinin. Rakkaus: Viet hä-
net metsään metsänistutus-hommiin. Pidä 
näppisi erossa muista kuin taimista ja kes-
kity olennaiseen. Haaveissasi on tapaami-
nen Mäntyniemen känkkäränkän kanssa;  
henkilö , jota ihailet yli kaiken.

JOUSIMIES 23.11-21.12
Nyt ymmärrät vihdoinkin sen, että Soffa-
perunat ovat sinua varten. Et voi elää il-
man niiden neuvoja.  Aloitat uuden elämän, 
etkä hötkyile enää, ainoastaan silloin kun 
oikein tuntuu  kutkuttavan sieltä ja siltä…, 
että pitää saada sitä ja tätä… Älä sekaannu 

metsäneuvojiin, ohjaavat potkurisi vää-
rään mäkeen. Pankkineuvojat on parem-
pia tuhlauttamaan rahasi, jos sitä kaipaat.  
Raha: Kun vielä kateellinen naapurisi ih-
mettelee hyvää kroppaasi, saa tilanne si-
nut hykertelemään tyytyväisenä. Päätät 
sijoittaa UPM:n ;pelkästään Noora Hau-
takankaan takia.  Petyt koska nousu ei 
ole nopeaa, mutta malta odottaa, kyllä se 
vielä kohisten nousee. 

KAURIS 22.12-19.1
Ja taas kolaroit. Vakuutusyhtiö ei rakas-
ta sinua, toivottavasti puolisosi rakas-
taa. Edes meediot eivät voi edelleenkään 
tuoda oikeita vastauksia elämääsi. Tyydy 
siis meihin tähtiin Metsäsanomien suo-
sikkipalstalta. Kumppanisi on kateellinen 
uuden laji-innostuksesi tuomaan julki-
suuteen; koko kylä supattelee, kuinka 
sinulla on varaa illat toisensa jälkeen pe-
lailla viheriöillä. Muista, että samat asiat 
ärsyttävät niitä naapureitasi huomenna-
kin; kateellista kansaa.  Älä välitä, ne ka-
teudet unohtuvat edes yhdeksi illaksi, ja 
miehesi lohduttaa, saadakseen itse jotain 
vastapainoa… Tarkkaile itseäsi. Huo-
maat, että laiskanmiehen hieronnat eivät 
ole sinua varten, kaipaat vähän rajumpaa 
rutistusta… 

VESIMIES 20.1-19.2
Mielestäsi puolisosi ei ole eläkepäivillä 
kumppanuuden arvoinen. Vaihda siis pa-
rempaan,  jos vain löydät jostain. Muista, 
kun sutta lähdet karkuun, on  karhu vas-
tassa. Jos automerkkisi on väärä, vaihda 
polkupyörään. Niitä kaupittelee ostos-
keskusten piirimyyjä kauppiaat alinomaa.  
Polkupyöräkauppiaat ovat kuitenkin vas-
tuullisempia, kuin vonkaavat autokaup-
piaat. Jos horoskoopit tuntuvat liian 
ahdistavilta, älä lue muiden ennustuksia, 
keskity omiin tai älä lue mitään.

KALAT 20.2-20.3
Olet hiljalleen huomannut, että sarjaku-
vasankari Wagner muistuttaa erehdyttä-
västi sinua. Älä ota asiasta turhaa huolta; 
et ole se Wagner, olet paljon pahempi. 
Olet miettinyt, onkohan  missään ole-
massa niin suuria kakun syöjä persoja/
persuja, kuin itse olet? Ole huoleti; ei ole. 
Politiikkaan sinulla ei ole asiaa; et sano 
silloin, kun pitää sanoa, ja sanot silloin 
kun ei pitäisi sanoa. Siispä ole hiljaa ja 
anna politiikka niille, jotka sen hallitsee, 
sillä eihän sinulla ole edes rötöksiä tilil-
läsi. Raha: Autokateus on virittynyt täs-
sä kuussa äärimmilleen; osta uusi mersu, 
vaikkakin uuden autosi ajotietokonekin 
huomaa ja tietää  kateuden perisyntisi 
näitä tähtimerkkejä kohtaan. Näin aloitat 
uuden paremman elämän, nyt huomaat 
ja nautit siitä, kun muut ovat kateellisia 
sinulle uudesta autohankinnasta.

Miten päättää koska mennä naimisiin?

- Ekana täytyy löytää joku, joka tykkää samoista asioista 
kuin itte. Jos esimerkiksi tykkää jalkapallosta, täytyy löy-
tää vaimo, joka tuo sipsejä ja kaljaa.
 -Marko 10v-

 - Ei voi ite päättää koska menee naimisiin. Ju- 
 mala päättää sen etukäteen ja sitten sitä nä- 
 kee, kuka se on,  ku se roikkuu kaulassa.  

 -Kirsi 10 v-

Mikä on paras ikä mennä naimisiin?

- Paras ikä on 23 vuotta, kun on ainakin 
10 vuotta tuntenut ja aviomiehensä.
 -Camilla 10 v-

- Ei ole mitään parasta ikää mennä naimisiin. Täytyy olla 
tosi tyhmä mennäkseen naimisiin.
 -Niko 6 v-

Mitä treffeillä oikeastaan tehdään?

- Treffit on sitä varten, että huvitellaan ja ihmisten pitää 
olla treffeillä että opitaan tuntemaan toisensa. Jopa pojil-
la on joskus jotain mielenkiintoista sanottavaa, jos oikein 
tarpeeksi kuuntelee.
 -Liisa 8 v-

- Ekoilla treffeillä sanotaan toisilleen mielenkiintoisia val-
heita, niin sitten ollaan valmiita seuraaville treffeillle.
 -Martti 10 v-

Koska saa pussata toista?

- No silloin kun ne on rikkaita miehiä.
 -Pauliina 7 v-

- Jos pussaat tyttöä, sun täytyy sitte mennä naimisiin, ja 
saada lapsia sen kanssa. Sillai se vaan on…
 -Henri 8 v-

Onko parempi olla sinkku vai mennä naimisiin?

- Tytöille on parempi, että ovat sinkkuja. Mutta pojat tar-
vittee jonkun siivoamaan.
 -Anita 9 v-

 

Jollei haudasta oteta yh-
teyttä, hautaa hoidetaan 
25 vuotta veloituksetta.
Turkulainen

Mies löi liikuntarajoitteista 
miestä pankkiautomaatilla
Koti-Kajaani

Pahoinpitely aiheutti aivo-
vamman ja vei työkyvyttö-
myyden.
Otsikko Länsi-Suomi

Hammashoidossa vielä pai-
kattavaa
Otsikko Kalevassa

Rattijuoppo kaahasi sataa 
poliisia karkuun
Otsikko Warkauden Lehdessä

Linja-autossa oli yli 50 ih-
mistä. Mukana oli myös kol-
me opettajaa.
Helsingin Sanomat

Elämän kiertokulku
Kummallista kyllä, sillä hiiri pelkää 
kissaa, kissa pelkää koiraa, koira pel-
kää isäntää, isäntä pelkää vaimoaan 
ja vaimo pelkää hiirtä…

Aasiassa on kuu
lemma mai-

ta, joissa mies oppii tunte-

maan vaimonsa vasta häit-

ten jälkeen.
Ai että Aasiassakin!

Oravan löytyminen ei vielä 
tarkoita sitä, että niitä pe-
sisi lähistöllä. Se tarkoittaa 
vain, että kuollut yksilö on 
liikuskellut alueella
Savon sanomat

Hakijaryntäys Espoon hauta-
usmaalle
Otsikko  Espoon seurakunta-
sanomissa

Kuoppakorotus Kuhmon hau-
tainhoitomaksuihin
Kainuun Sanomat

Ne jotka ovat päivittäin ju-
telleet vainajan kanssa sel-
viävät tablettilääkityksellä
Savon sanomat

Vuodepotilaan syöminen voi 
olla hankalaa
Otsikko Sydän- Satakunnassa

Lehdistä poimitut



30 MetsäSanoma 1/2011

Joko saa sanoa

Puu liikkeelle Leninin opein?
Keskustelu puukaupas-
ta on saavuttamassa piir-
teitä, jotka ovat tutumpia 
viljan pakkoluovutuksista 
ja maatalouden pakkokol-
lektivoinnista 1920 lu-
vun Venäjällä kuin vapaan 
markkinatalouden nykyi-
sessä Suomessa.

Tuolloin bolsevikit sää-
telivät hintoja ja asettivat 
talonpojille kasvaviin ve-
rovelkoihin johtaneet ve-
rot, jotka viimein johtivat 
tilojen luovutuksiin. Neu-
vostohallinto väitti talon-
poikien panttaavan viljaa 
ja olevan syyllisiä kansan 
nälänhätään. Näin bolsevi-
kit saivatkin kansan tuen 
talonpoikien nujertami-
sen. Tämä ajatusmalli näyt-
tää nyt vallanneen Suomen 
porvalistuneet toverit.

Pitkäkuituisen havusel-
lun hinta on n. 570 € tonnilta. 
Sellutonnin valmistamiseen 

kuluu n. 5,6 m3 raakapuu-
ta. Metsänomistajan pys-
tykaupalla saama hinta on 
Pohjanmaan ja Kainuun 
alueella nyt noin 18,60 € ha-
vupuukuutiolta. Puuraaka-
ainetta kuluu sellutonniin 
siis noin 105 euron edes-
tä. Suomalaisen integraati 
teollisuuden tulee nykyi-
sessä markkinatilanteessa 
kyetä hakkaamaan ja kul-
jettamaan puuraaka-aine 
tehtaalle sekä jalostamaan 
se selluksi enintään 465 eu-
rolla. Kilpailevissa maissa 
tähän pystytään. Eikö tässä 
ole suuren välikäden tun-
ne, metsänomistajaa ajatel-
len. 

Suomalainen metsäteol-
lisuus on viimein kohdan-
nut tilanteen, jossa sen on 
kyettävä merkittävästi pie-
nentämään jalostuskustan-
nuksia. Ilman teollisuuden 
sisäisiä rakenteellisia uu-

distuksia tämä ei onnistu. 
Puuraaka-aineen hinnan 
tulee, kuten sellun hinnan, 
olla markkinaehtoista.

Mielestäni metsäteol-
lisuus on tavaralajihin-
noittelussa historiallisesti 
sortanut kuitupuun hintaa 
tarkoituksena maksattaa 
osan raaka-aineista sahu-
reilla. Sahatavaran menekin 
tyrehdyttyä ei pelkkä kui-
tupuu näytä lähtevän met-
sästä liikkeelle ennen kuin 
sen hinta nousee nykyises-
tä. Onneksi markkinat ovat 
jo ryhtyneet korjaamaan ta-
varalajien välistä vääris-
tymää. Puumarkkinoilla 
on nykyisen tavaralajihin-
noittelun sijasta ryhdyttä-
vä käyttämään paremmin 
markkinatilanteeseen sopi-
vaa runkohinnoittelua.

Metsänomistaja

Poiminnot
KALEVA

Mielipide

Kuka huolehtii uuden 
Oulun metsistä?

Puukaupan asetelmat ovat 
muuttuneet toista kymme-
nen vuoden aikana erittäin 
paljon. Vielä 1990 luvulla 
metsäorganisaatiot tekivät 
yhteistyötä laidasta lukien, 
jotta saavutettaisiin yhtei-
set tavoitteet ja siten turvat-
tiin tehtaiden puuhuolto. 
Aika muuttui ja osa integ-
raattien ostomiehistä rupe-
si puhumaan pitkin kyliä 
negatiivisia asioita, aluksi 
tämä mollaus ja perättömät 
puheet kohdistui yhdistyk-
siin. 

Yhdistys oli tuolloin 
kaikkien pahin, sillä yh-
distykset nostattivat kil-
pailutuksella puun hintaa, 
on muuten yhdistyksien 

Ostajien kisailu
tehtävä. Väitteitä ilmeni, 
että yhdistykset ovat saho-
jen kätyreitä, koska puuta 
myydään valtakirjakaupoil-
la paljon sahoille. Tietenkin 
on luonnollista, että puun 
saa ostaa se, joka siitä par-
haiten maksaa ja ottaa vielä 
tarkimmin talteen arvok-
kaan tukkipuun.

Nyt on muutaman viime 
vuoden aikana alkanut sa-
mojen ostomiesten toimes-
ta toisien ostajien mollaus 
jopa täysin perättömien asi-
oiden kertominen. Milloin 
kilpaileva integraatti me-
nee konkurssiin, milloin 
sahayrittäjältä ei saa ra-
hoja hitaan autokuljetuk-
sen takia ja milloin isotkin 

sahat menevät nurin. Täl-
laiseen toisten ostajien ai-
heettomaan mollaukseen 
ovat syyllistyneet vain osa 
ostajista. Etenkin mollatut 
sahojen ostomiehet ovat 
olleet korrekteja, eivät ole 
lähteneet mukaan räkytyk-
seen, vaan ovat todenneet, 
että asiallinen toiminta oi-
kaisee perättömät väitteet 
heidän edukseen. Ostaji-
en tulisi käyttäytyä kuten 
hiihtäjä Matti Heikkinen, 
iloitaan pöljästä päivästä ja 
tappion hetkellä tunnuste-
taan tappio.

Juhani Heikkinen
Oulu 

KALEVA /Antti Ervasti

Resottavat pusikot olisi 
helppo raivata siisteiksi

Maa- ja metsätalousmi-
nisteri Sirkka-Liisa Antti-
lan (kesk.) mielestä puun 
tuonti on taloudellises-
ti epäisänmaallista toi-

mintaa. Väitteen perään on 
pakko kysyä, ovatko hä-
nen keskustalaiset ja muut 
ministerikollegansa olleet 
epäisänmaallisia, kun ovat 
vuosikausia vääntäneet 
kättä siitä, ettei Venäjä ko-
rottaisi Suomeen tuotavan 
puun tulleja. Asia on ollut 

kestoaihe valtioiden vä-
lillä miltei joka tason ta-
paamisissa. Jopa EU:ta 
on huudettu apuun ja sil-
tä on vaadittu kiristys-
toimia Venäjää vastaan. 
Turhaanko?

HOX ! 

Vaikka Oulun seutu ei ole 
mikään maailman kovin 
turismin vetonaula, tänne 
virtaa näihin aikoihin san-
koin joukoin norjalaisia 
matkailijoita. Muualtakin 
maailmasta alueelle osuu 
satunnaisia kulkijoita pu-
humattakaan kotimaisis-
ta ohikulkijoista, tutuista 
ja vieraista.

Ongelma on iänikui-
sesta riesasta tuottaa 
maiseman ylenpalttinen 
pusikkoituminen. Se ei ole 
välttämättä iso ongelma 
hoitaa pois, jos vain halua 
löytyy. Kierros kaupun-
gin ympärillä antaa maal-
likolle sellaisen kuvan, 
että Oulun kaupungilla ei 

näytä olevan yritystäkään 
parturoida pusikoitaan eikä 
hoitaa metsiään. Tienvarret 
ovat järjestään synkän vii-
dakon reunustamia. Van-
hat pellot kasvavat nuorta 
koivikkoa ja pajukkoa. Kes-
kellä tiiviitä asuinalueita si-
jaitsevat metsäsaarakkeet 
olisivat tarvinneet harven-
nushakkuita vuosikausia sit- 
ten. Oulun on turha yrittää 
nostaa profiiliaan merikau-
punkina niin kauan kun 
kaupunki on yhtä risukkoa 
meren suunnasta katsot-
tuna. Kempele, Oulunsa-
lo ja Haukipudas eivät ole 
pekkaa pahempia. Sitä vas-
toin Kiiminki on hoita-
nut asiansa esimerkillisesti 

monta vuotta. Siellä tar-
tuttiin puolisenkymmen-
tä vuotta sitten vakavasti 
kyläkuvan siisteyteen ja 
parturoitiin vähitellen ris-
ukoista koko kirkonkylä.

Sehän ei riitä, että ker-
ran rykäistään raivaus-
sahalla paikat siisteiksi. 
Varsinkin paju tahtoo jo 
seuraavana kesänä kasvaa 
haitallisen pituiseksi. Siis-
timistyön on oltava jatku-
vaa, mikä on Kiimingissä 
hoidettu. Rääseikköisiin 
takavuosiin verrattu-
na asumisviihtyisyys kir-
konkylällä parani sadoilla 
prosenteilla.

Taannoin KALEVAn toi-
mittaja Antti Ervasti toi 
julki huolensa siitä, että 
Oulun kaupungilla ei 
näytä olevan yritystäkään 
parturoida pusikoitaan tai 
hoitaa metsiään. Saman 
ongelman Ervasti totesi 
vaivaavan myös ympäris-
tökuntia Kiiminkiä lukuun 
ottamatta. Tienvarret ovat 
synkän viidakon reunus-
tamia ja vanhat pellot 
kasvavat tiuhaa koivu- ja 
pajupensaikkoa. Tiiviiden 
asuinalueiden keskellä si-
jaitsevat metsäsaarekkeet 
ovat jääneet täysin ilman 
hoitoa.

Mihinkä päädytään, 
kun meillä on Uusi Ul-
jas Oulu vajaan kahden 
vuoden kuluttua? Uuden 
Oulun alueen metsävarat 
tulevat olemaan todella 
mittavat. Oulun kaupun-
ki n. 12 000 ha, Haukipu-
das 2 400 ha, Kiiminki 800 
ha, Oulunsalo 550 ha, Yli-
Ii 620 ha ja Ylikiiminki 1 
700 ha, eli yhteensä n. 18 
070 ha. 

Näiden metsävarojen 
hoito, virkistyskäyttö ja 
muu hyödyntäminen ei 
ole lainkaan yksioikoinen 
kysymys, vaan iskuilmaus 
”metsien moninaiskäyttö 
” tulee lähivuosina muo-

dostamaan keskeisen viite-
kehyksen tällä sektorilla.

Tämän vuoksi Uuden 
Oulun alueella toimintaan-
sa jatkavat ja tehostavat 
metsänhoitoyhdistykset ovat- 
kin esittäneet Uuden Ou-
lun kaupungin hallituk-
selle, että Uusi Oulu tekisi 
päätöksen jatkaa metsien-
sä hoidossa  jo pitkään jat-
kunutta ja tuloksekkaaksi 
havaittua yhteistyötä alu-
eensa metsänhoitoyhdis-
tysten kanssa. Parhaiten 
tämä tapahtuu liittymäl-
lä jäseneksi niihin neljään 
metsänhoitoyhdistykseen 
MHY:t Kiiminki, Oulun 
seutu, Ylikiiminki ja Yli-Ii  
joiden alueella sillä tulee 
olemaan metsäomaisuutta.

Esityksen perustana on 
se tosiasia, että metsän-
hoitoyhdistysten tietotai-
to kattaa kaiken oleellisen 
metsäosaamisen kentäs-
sä. Tärkeintä asiaa, metsien 
hoitamista, ajatellen met-
sänhoitoyhdistyksissä on 
alueen ja kuntien omista-
mien metsien luonteen ja 
kasvuedellytysten tarkka 
tuntemus, jonka tasolle pää-
seminen vie tehtäviin uusi-
na tulevilta vuosien työn 
perusammattitaidosta riip-
pumatta. Puukaupan ja sii-
hen liittyvän puunkorjuun 

osalta leimikkojen kilpai-
lutus ja tarjousten vertailu 
edellyttävät myös metsän-
hoitoyhdistysten asian-
tuntemusta, jonka laadun 
takeena on suurten met-
säyhtiöiden jatkuvas-
ti esiin tuoma halu estää 
metsänhoitoyhdistysten 
toiminta tällä sektorilla. 
Pienten leimikkojen yh-
teismyynnin tuoma isojen 
yhteiskauppojen hintaetu 
koituu myös energiapuu-
kaupoille. Edelleen myös 
metsänhoitoyhdistysten 
yhteistyökumppaneina 
toimivien ammattitaitois-
ten puunkorjuuketjujen 
tarjoama vaihtoehto kor-
juutyössä on useimmiten 
edullisempi vaihtoehto 
metsäyhtiöiden pystykau-
poille, joissa runkojen kat-
konta on aivan oleellinen 
kysymys.

Mielestäni edellä esit-
tämäni pätee myös Uuden 
Oulun yksityisten met-
sänomistajien harkinnan 
pohjaksi heidän valites-
saan yhteistyökumppa-
neitaan.

Juhani Paakkola
MHY Kiimingin hal-
lituksen puheenjoh-
taja
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Umpihankihiihdon14. MM-
kilpailut pidettiin talvisessa 
säässä Pudasjärven maise-
missa 12-13.2-11.

Ensimmäisen kerran ki-
sat pidettiin Pudasjärvellä 
1998 ja Kylymästä kanki-
at-  joukkue oli mukana 
ensimmäisen kerran jo seu-
raavana vuonna 1999. Jouk-
kue koostui silloisen  Oulun 
metsäoppilaitoksen opet-
tajista pääoganisoijana nyt 
vuoroteluvapaalla Aasias-
sa seikkaleva Simo-Seik-
kailija l. Simo Reiniharju. 
Simo saavutti vuosi  sitten 
10. kerran kisan hiihdetty-
ään Umpihankineuvoksen 
arvon. 

Sittemmin Kylymäs-
tä kankiat on eri kokoon-
panoissa hiihtänyt  kisan 
11. kertaa.  Jäsenten ni-
met ovat vaihtuneet, mut-
ta joukkueen kokoonpano 
on lähes aina muodostu-
nut metsäalaan tavalla tai 
toisella liittyvistä henki-

Ken latuja hiihtää on latujen vanki - vapautta on vain umpihanki...

löistä. Kahdella viime ker-
ralla joukkueen pääosan 
on muodostanut Oulun 
seudun metsänhoitoyh-
distyksen toimihenkilöis-
tä koostunut joukkue. Tänä 
vuonna joukkue oli pelkäs-
tään mh-yhdistyksen ”po-
rukasta” muodostunut.

Joukkueessa hiihtivät 
Mikko Harju, Juho Kuukas-
järvi, AnnaTaskila sekä hal-
lituksen puheenjohtajana 
toimiva allekirjoittanut. 

Perjantaina 11.2 kipa-
kassa pakkasessa ajoimme 
varusteinemme Syötekes-
kuksen maisemiin majoit-
tumaan ja kuuntelemaan 
kisapäivien ohjelmaa. Va-
rusteita olikin  autolastil-
linen, koska kisoissa on 
hiihdettävä metsäsuksilla 
ja mukana on kuljetettava 
rinkassa maastossa yöpy-
miseen ja ruokailuun lii-
tyvät vermeet. Varusteilla 
on pärjättävä sitten kelissä 
kuin kelissä.

Rinkan paino on olta-
va vähintään 8 kg, meil-
lä keskimäärin paino oli 
n. kaksinkertainen.  Kisa 
muodostuu kahden päi-
vän osiosta, jossa ensim-
mäisenä päivänä hiidetään 
neljän pakollisen tehtävä-
pisteen kautta majoitus-
alueelle, jonne kaikkien on 
saavuttava määräikaan. Li-
särastien kautta hiihtämäl-
lä voi saada aikahyvitystä 
viimeisen päivän ”umpi-
hankihiihtoon”.  Joukkuei-
den etenemistä seurataan 
gps-paikantimen avulla re-
aaliaikaisesti. Hiihtoa voi 
paikantimen ansiosta seu-
rata kuka tahansa netin 
kautta.

Tehtävärasteilla olevat 
tehtävät ja kysymykset liitty-
vät luonnontuntemukseen, 
ensiapuun, kädentaitoihin 
ja viimeaikoina on kysytty 
myös historiaan kuuluvien 
esineiden käyttötarkoitus-
ta. Tehtävillä onnistuminen 

huomioidaan myös seuraa-
van päivän hiito-osuudella.

Reittivalinnasta ja lisä-
rastien hakemisesta riip-
puen päivän hiihtomatka 
vaihtelee 30-50km:n vä-
lillä. Tällä kertaa joukku-
eemme haki vain yhden 
lisärastin ja hiihtomatka jäi 
tällöin noin 30 km:n paik-
keille. Hiihtämiseen käy-
timme aikaa n. 8 tuntia. 
Majoitusalueelle saavuim-
mekin Kylymästä kankiat 
joukkueelle ennätysaikai-
sin ja valoisan aikaan  jo 
klo 16.00 aikoihin. Hyvä 
niin sillä ensimmäistä ker-
taa saimme yöpymispaikan 
paikanpäälle ajettujen polt-
topuiden lähistöltä, mikä 
oli etu sinänsä. Hiihdon ai-
kana pakkanen oli koko 
ajan n. 20 asteen paremmal-
la puolella  ja kiristyi yötä 
kohti selvästi. Pakkanen 
laski kolmenkymmenen 
asteen paikkeille kun vaa-
teiden tulilla kuivattelun 
ja ruokailun jälkeen köm-
mimme makuupusseihim-
me louevaatteen  ja laavun 
alle unille. Etenkin Annan 
suoritus kahteen päällek-
käin olevaan makuupussiin 
”sulloutumisessa” oli näky 
sinänsä. 

 Hyvä makuupussi ja 
makuualusta on arvossaan 
kolmenkymmenen asteen 
pakkasessa nukkuessa. El-
lei makuupussissa pärjää 
on ainoa keino istua tulil-
la läpi yön; sitäkin näytti 
tapahtuvan.  Päivän hiih-
to on sen verran rasittava, 
että juomisesta oli huoleh-
dittava hiihdon aikana ja 
sen jälkeen. Juoma sulatet-
tiin tietenkin lumesta ja pi-
meässä otsalampun valossa 

Kylymästä kankiat Umpihankihiihdon MM-kisoissa
”ährätessä” pakkiin meni 
lumen mukana monenlais-
ta ”hivenainetta”.  

Yö meni nukkuessa 
osalla paremmin, osalla 
huonommin ja osalla nuk-
kumatta kokonaan. Juhol-
la illan eväät juoksuttivat 
miestä n. 100m:n päässä si-
jaitsevalle riulle aamuyöstä 
useampaan otteeseen; on-
neksi aamulla eväät pysyi-
vät jo sisällä eikä näyttänyt 
juuri vaikuttavan hiihtoon.

Aamusella purettiin 
leiri ja siirryttiin hiihtä-
mällä n. 3, 5 km:n päässä 
sijaitsevalle lähtöalueelle 
valmistautumaan itse um-
pihankihiihtoon. Jokaisel-
le joukkueelle oli määrätty 
ensimmäisen päivän hiih-
tosuorituksen mukainen 
lähtöpaikka, aika ja peräs-
sä hiihtäjä, jonka tehtävä-
nä oli valvoa ettei joukkue 
käyttänyt muiden avaa-
mia latu-uria. Joukkueem-
me perässähiihtäjänä oli 
90 maratonin mies  Heikki 
Paukkeri.  Heikki oli ”saat-
tamassa” joukkuetta myös 
edellisenä vuonna.  Lähtö-
luvan saatuamme joukkue 
ampaisi umpihankeen. En-
simmäisen kilometrin latua 
avasi Mikko, koettaen saa-
da pakkasesta  kohmeessa  
olevat kätensä lämpimäksi. 
Mikon vauhdissa ei tullut 
kyllä kylmä  perässähiih-
täjilläkään.   Vuoron pe-
rään siten latua aukaistiin 
kunnes noin 8 km:n hiih-
don jälkeen maalialue hää-
mötti. Onneksi, sillä rinkka 
alkoi jo painaa hartioita. 
Kylymästä kankiat joukku-
een alkuaikoina maltettiin 
pitää ”tupakan mittainen”  
taukokin tarpeen mu-

Hyvä makuupussi ja ma-
kuualusta on arvossaan 
kolmenkymmenen as-
teen pakkasessa nukku-
essa.

Joukkueessa hiihtivät Anna Taskila, Kari 
Kaleva, Mikko Harju jaJuho Kuukasjärvi

kaan, mutta viime vuosina 
on menty samalla ”tasai-
sen tappavalla vauhdilla” 
hiihto pysähtymättä alus-
ta loppuun.   Joukkue sel-
visi tälläkin kertaa maaliin 
ja mielestämme kunniak-
kaasti sijoituksen ollessa 78 
kisassa olleen joukkueen 
joukossa 33.  Yhtä koke-
musta rikkaampana  sau-
nan ja evästyksen jälkeen 
Kylymästä kankiat läh-
ti kohti maalikyliä. Pienen 
harkinnan jälkeen päätet-
tiin: ensi vuonna uudestaan 
ainakin mikäli Aasiasta pa-
laileva Kylymästä kanki-
at veteraani Simo kyselee 
osallistumista. Haaste myös 
muille alueenyhdistyksille 
ensi vuonna joukkue pys-
tyyn ja kisaan mukaan. 

Kari Kaleva
Umpihankineuvos

Markku Mustonen puh. 0400 585 754
Jukka Koistinen puh. 050 583 1465
Juha Moilanen puh. 0400 180 480

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Kiertotie 11 Utajärvi

Kysy lisää:

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto

 OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

• Puutavaran 
 koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala         0400 338661

• Metsänparannustyöt
• Maanrakennustyöt
• Puutavaran kaukokuljetukset
• Energiapuun kuljetukset

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

metsänomistajien liitto

Fin Forelia Oy | Rovaniemen taimitarha
Tapani Kervinen, gsm 0400 695 348

Terveet ja terhakat 
taimet tuovat 
voitot kotiin 
metsänuudistajalle.

www.finforelia.fi

YHTEISTYÖ TAKAA TULOKSEN
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Tule Oulun Osuuspankkiin:

Avaa uusi
Kasvutuotto-tili!

Olet OP-bonusasiakas, kun olet Oulun OP:n omistajajäsen 
ja oma tai perheen yhteinen pankki ja/tai vakuutusasiointi 
on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Kasvutuotto sopii sinulle, jos
 arvostat suuremmalle talletusmäärälle 
 saatavaa parempaa tuottomahdollisuutta
 haluat tehdä talletuksia tilille oman tarpeesi    
 ja mahdollisuuksiesi mukaan etkä halua sitoa varoja  
 määräajaksi.

Tilillä olevat varat kerryttävät OP-bonuksia Osuuspankin 
omistajajäsenelle! Otathan yhteyttä: 
Oulun OP, Matti Tyhtilä, puhelin 010 2535 316 tai 
matti.tyhtila@op.fi .

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

  Suometsänhoito- ja 
  metsätiepalvelut
   
  Ii,Yli-Ii:
  Kangas p. 020 772 7178
  Onkalo p. 020 772 7047 
  Haukipudas, Hailuoto,  
  Kempele, Oulu, 
  Oulunsalo:
  Törrönen  p. 020 772 7044   
  

  Utajärvi, Muhos:
  Repola p. 020 772 7110 

  Oulu, Kiiminki: 
  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, Kiiminki:
 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,  
   Kiiminki,Oulu,Oulunsalo 
 Hailuoto,Kempele:
 Koistinen p. 020 772 7052

 Utajärvi, Muhos, Oulu:  
 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

TPO
MAATALOUS

Tikkasentie 8
0500 287 392 • MYYNTI • HUOLTO • VARAOSATwww.tpomaatalous.fi

Shindaiwa 452 S 
Professional

480€

METSÄAMMATTILAISILTA 
TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!

ERÄPAIKAT, METSÄTILAT, TONTIT
Kaikki kohteemme netissä, osoitteessa:

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV

Puunkorjuu
Orava Ay
040 767 3371

Aines- ja energiapuun korjuu
Metsämaan muokkaus

P. 0400 188 058

H.A.Forest Oy

www.mhy.fi


