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Puukauppaa käydään
taloustaantumasta huolimatta
Kuitupuun ja tukin hinta pienoisessa laskussa

Metsänhoitoyhdistykset säilyttivät
kohtuullisen hyvin jäsenyystasonsa
Taimikonhoitoon uudet
rahoitusehdot
Muista teettää ennakkosuunnitelma!
Kysy hoito-ohjeet ennenkuin aloitat työt!

Metsien vaalea kulta: jäkälä
Kurkistus Hailuotoon

Urheiluagenteissa

Minna Kaupin
jäähyväiset mhy kentälle

Kiiminkiläiselle
jääkiekon NHL varaus

Ylikiimingistä pitkiä heittoja,
Merja Perätalo

Naisten metsäpäivän satoa
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Pääkirjoitukset

Vuosi 2015, muutoksien aikaa
Tervehdys taas Metsäsanoma lukijakunta.
Kevät ja kesä, sateinen sellainen oli ja meni.
Nyt katseet kääntyvät jo syksyn arkeen ja tulevaan talveen. Tuoko El Nino tulessaan kylmän vai lauhan talven?
Kuluvana toimintavuotena
metsäalalle kohdistui monia
uusia muutoksia käytännön
metsätalouteen. Suurin muutos metsänhoitoyhdistyskentälle oli siirtyminen vanhasta
metsänhoitomaksujärjestel-

mästä jäsenmaksujärjestelmään. Asiaa ja sen toteutusta
organisoitiin
valtakunnallisesti
ohjelmatoimittajan
ja ketjujärjestelmän kanssa.
Kaikki ei ole mennyt aivan
kuten piti. Puolelle valtakun-

nan metsänyhdistyksille, ja
niiden jäsenille piti toimittaa heti perään uudet jäsenmaksukaavakkeet
väärien
viitenumeroiden takia. Aina
roiskuu, kun rapaan. Ennakkokaavailut jäsenmaksupeiton suhteen olivat osittain
liian pessimistiset. Yllättäen
paikallisesti ja valtakunnallisesti jäsenuskollisuus säilyi
verrattain hyvänä. Tästä on
hyvä jatkaa jäsenyhdistyksenä, oli metsänhoitoyhdistys
sitten kooltaan iso tai pieni.
Ennen kaikkea tärkeä asia on
se, että metsänhoitoyhdistyksien aktiivijäsenistö, se, joka
palveluita käyttää ja on käyttänyt, säilytti jäsenyyden.

Kilpailu metsäalalla
kiristyy, myös
puunkorjuu-urakoinnin
hinta laskussa

Puunkorjuun hintakustannus on laskussa.

Taantuma tuo myös uusia askeleita metsäalan toimijoiden
ja alan urakoitsijoiden keskuudessa. Askelmerkkejä sovitellaan nyt siitä, mitä töitä
tehdään ja mitkä toiminnot

jätetään pois repertuaarista.
Valtion pääsääntöisten rahoitustaustaisten organisaatioiden, kuten Metsähallitus,
Metsäkeskus, Otso sekä Luke
eli entinen Metsäntutkimuslaitos painii täysin taantuma-ajan kriisin parissa. Mistä
rahaa toiminnalle, kun valtiovalta kiristää nyöriä?
Sama koskee myös metsäpalveluyrityksiä ja puunkorjuuyrityksiä. Hinnoissa
on ollut kovaa laskupainetta
ja hinnat ovatkin vuoden aikana laskeneet. Polttoaineen
hinnat ovat laskeneet merkittävästi ja hakkuukoneita
verrattain tuoreitakin on halpaan hintaan tarjolla. Vaihtokoneet ja uudetkaan sellaiset
eivät ole enää niin kalliita,
kuten ennen vanhaan. Harva urakoitsija vaihtaa hakkuukonetta kahden vuoden
välein, vaikka menopeliä, eli
autoa on varaa vaihtaa joka
toinen vuosi. Konekalusto
kieltämättä vanhenee, ja osalla koneiden ohjelmistot ja
tiedonsiirto ei ole enää nykypäivää verrattuna koko alan

käytössä ja tarjolla olevaan
teknologiaan.
Se, joka haluaa pyristellä
samoilla hintatasolla tai jopa
pyrkii hinnankorotuksiin, on
usein tilanteessa, että ”työvälineet” seisovat osittain pieniä tai pitempiä ajanjaksoja,
oli ne sitten hakkuukoneita tai raivaussahoja. Hallilla, liitereissä tai urakoitsijan
pihamaalla seisovat tuotantovälineet eivät ole yhteiskunnallisesti kenenkään etu.
Yksityismetsätalous onkin onnistuneesti pyrkinyt ja
pystynyt seuraamaan ulkopuolisen urakoinnin kustannusrakennetta, tosin viime
vuosina tilastotiedon keruu
ja saanti onkin jäänyt heikohkoksi. Syynä lienee haluttomuus hankkia tietoa tai riski,
että kyseessä olisi esim. kartellisoituminen tai kilpailun
vääristäminen. Se on harmi,
sillä metsänhoitoyhdistys on
se organisaatio, josta metsänomistajan, eli työn tilaajan tulisi saada oikeaa ja realistista
tietoa, mitä esim. puunkorjuusta tai taimikonhoidosta

tulisi maksaa. Ylilyönteihin
törmäämme jatkuvasti. Se on
selvää, että kuten aikoinaan
erään metsäyhtiön edustaja
Kemistä lehtiartikkelissaan
mainitsi, että ”tiilitalojen ja
mersujen aika motourakoitsijoilla on ohi”, lauseessa oli
jo silloin pieni totuuden siemen. Tämä kirjoitus löytyy 90 luvulla, jolloin elettiin
edellistä lamajaksoa.
No, tiiliverhoukset omakotitaloissa ovat nykyjään
harvinaista, onneksi puuverhoilu on nostanut profiiliaan
sahateollisuutta ajatellen ja
Audikin, miksei myös Volkkarikin on jo arvoautoksi luokiteltu. Viimeiset neljä
vuotta on palkkataso työntekijöillä ja toimihenkilöillä ollut käytännössä nollalinjalla.
Puunkorjuun hinnanalennus
parantaa myös yhdistysten korjuupalvelun kannattavuutta ja hyötyä tulee niin
metsänomistajille kuin urakoitsijoille tasaisemman ansion aikaansaamiseksi. Koneita
ei tarvitse seisottaa tyhjänpanttina.

Metsäteillä huutava kunnostustarve
Alempi tieverkosta ja erityisesti yksityistiet
ovat kovilla, mikäli metsäteollisuuteen saadaan tarvittavat lisäykset raakapuunkäyttöön. Mikäli metsäautotieverkkoa ei huolehdita ja sen annetaan edelleen rapistua, ei
kehitys mene haluttuun suuntaan.
Yksityisten metsäteiden perusparannustarve on huutava ja myös uusia tien pätkiä
pitäisi saada aikaan. Metsänomistaja ei välttämättä tiedosta sitä tosiasiaa, minkä
kanssa alan toimijat; puunostajat, puunkorjuun toteuttajat
- ja suunnittelijat törmäävät
päivittäin, jos ei ole tietä, ennen pitkää puunostajat kaikkoavat kohteilta. Tai ainakin
näkyy siinä, että kiinnostus
ostaa alueelta vähenee. Toki
tien puute tai huonokuntoisuus näkyy puun hinnoittelussa, alenevana. Samoin
metsänomistajat eivät myöskään välttämättä tiedä, että
tien kunnostukseen on mahdollista saada valtion tukea.
Toki tuen edellytys on se, että
tiestä tulee kesäkelpoinen
puutavaran ajoja ajatellen.
Pikkupaikkaaminen ja risun
raivaaminen tien poskelta ei
ole tuen piirissä. Uusien teiden kohdalla tien vähimmäispituuden tulee olla yli 500
metriä, eli hankkeelle tulee
saada useampia metsänomistajia mukaan, mikäli tarkoitus
toteuttaa niitä. Sijoitus on pitkäaikainen, ei ikuinen mutta
alkutaipaleella parinkymmenen vuoden toiminnallinen
tuotos ja tulos, jolle ei vielä
sillä ajanjaksolla tarvitse tehdä kuin pienet huoltotoimenpiteet. Metsäkeskusta ja siitä
eriytettyä Otsoa pitää tässä

yhteydessä kiittää jokaisesta
perustetutusta uudesta metsäautotiestä ja niistä teistä,
jotka ovat saaneet perusparannuksien piiriin.

Kalusto tarvitsee
enemmän kantavuutta
ja kääntötilaa
Puutavara-autojen pituudet
ja kuormakoot ovat nykysäädännön ansiosta kasvaneet.
Kuormakoot ovat kasvaneet
yli kymmen kiintokuutioiden
kuormilla ja perävaunujen
pituudet kasvaneet hieman
yli metrin. Tämä tuo luonnollisesti myös käytännön
muutoksia metsäautotieverkostoihin sekä pieniin yksityisteihin, joilla suoritetaan
puutavaran kaukokuljetusta.
Entinen kääntöpaikka ei enää
riitä, tien kantavuus joutuu
lujille ja mikäli ajetaan sulan
maan aikana. Kaikki heijastuu myös talvikuljetuksiin.
Vanhat perinteiset talvitiepohjat eivät sellaisenaan enää
kanna, vaan teiden tulisi olla
leveämpiä ja kääntöpaikkojen isompia. Kaikki tämä lisää
kustannusta operatiivisella
sektorilla kaukokuljetuksen
toteutuksissa. Jokiylitykset,
pienet poikkiojat ojat ja suuremmat vesistöjen ylitykset
vaativat enemmän työtä ja
jäädyttämistä raskaamman
rekan kuljetusreitille. Ja tal-

vet ovat osoittaneet haasteellisuutensa.
Alemman tieverkon ja yksityisteiden osuus kasvaa
tulevaisuudessa. Metsäautoteiden käytöstä on myös
tutkittu, että ainoastaan neljäsosa on metsätalouden käytössä puutavaran ajoon. Muu
on pelkästään muuta ajelua
marjastajien, omatoimisten
metsänhoitotöitä
tekevien,
mökkiläisten ja metsästäjien tietä kuluttamaa käyttäjäkuntaa.
Mikäli viimeaikaiset metsäteollisuuden
investoinnit toteutuvat ja energia
puun käyttöä lisätään, lisääntyy pelkästään ns. pyöreän puutavaran kuljetukset
reippaasti yli 10 miljoonan
kuutiolla. Tämän lisäksi energiapuun energiahuolto tuo
yli 5 miljoonan kaukokuljetuksen
varastopaikoilta
voimalaitoksien energiapuupisteille. Sanomattakin on
selvää, että nykymuotoisena, kirjavina tiehoitokuntina nykyiset yksityistiet eivät
voi vastata uumoiltuihin kasvaviin käyttöasteisiin. Tieverkoston nykyinen kunto ei
paranna kuljetuksien kustannustehokkuutta ja kasvua.
Maa- ja metsätalous kattaa
koko Suomen ja pitää monet
paikkakunnat elinvoimaisena. Metsäalan menestys näkyy Suomessa työpaikkoina,
tulevaisuuden
investointikohteena, puunmyyntitulon
tuojana
metsänomistajille
sekä vientitulon tuojana verotulojen kautta yhteiskunnalle.

Millainen
korjuutalvi on tulossa?
Sitä ei tiedä tällä hetkellä ku-

kaan, ei edes lehtemme Eero
Ennustaja. Vanhoja kauppoja ja toimeksiantoja on paljon korjaamatta viime sekä
edellisen talven jäljiltä. Uusia
kauppoja on sovittu ja teollisuus tarvitsee raakapuuta.
Talvitiet eivät jäädy, mikäli
pakkaslukemat eivät saavuta
-25 asteen pakkasjaksoja, joiden tulisi kestää useita viikkoja. Lunta tarvitaan, mutta
liika lumi tuo myös lisäkustannuksia. Tämä trendi tulee
varmasti jatkossakin näkymään sinä, että talvikelpoleimikot hinnoitellaan entistä
alhaisempaan kantorahatasoon. Tai jopa siihen, että leimikkoja ei osteta lainkaan.
Erityisesti talvitiekohteet tulevat näkymään energiapuun
ostossa rajuna alehinnoitteluna. Tämä trendi ei tuo ainakaan liikaa energiapuuta
markkinoille metsänomistajien keskuudessa. Se minkä
roolin mm. sääilmiö El Ninjo
asettaa Suomen puuhuollolle
tulevana talvena, se nähdään
seuraavassa lehdessämme.
Puunkorjuun
säästä koituvien ongelmien lisäksi metsänomistajille on
siunaantunut puunostajien
haluttomuus puukauppaan
sekä läpi asti oleva puun hinnan lasku. Yhtälö on ollut
huono koskien puun myyjää
ja puun ostajaa. Tukin sahauksesta saatavan sahatavaran hinta on ollut laskussa
varsinkin kuusitukin kohdalla ja tämä laski tukin hintaa
jo alkuvuonna. Kuitupuusta on voimakasta ylitarjontaa, joka tyrehdytti kaupan
ja laski puun hintaa. Edellisvuoden lauha talvi ei purkanut energiapuun varastoja ja
uutta energiapuuta ei näin

Metsäautotiet kasvavat umpeen ilman hoitoa.
ollen suuremmin haluta. Pitäisikö väittää, että pitää olla
aina positiivinen vai todeta itseironisesti, että pessimisti ei pety. Metsäteollisuus
selvinnee kuitenkin kohtalaisesti talouslamasta paremmin kuin kanssakilpailijat, ja
pystyvät maksamaan omistajilleen eli osakkeenomistajille kohtuullisen osingon
viimevuotisesta toiminnastaan laskevista pörssikursseista huolimatta.

Metsäteollisuus
investoi, nouseeko
puun hinta?
Paperin valmistuksen piiristä on herunut hyviä uutisia
metsäteollisuuden uutisoinnissa. Metsäteollisuus on menossa investointiaallokkoon.
Jo satojen investointien lisäksi Metsä Group rakentaa parhaillaan Äänekoskelle
1,1 miljardin biotuotelaitosta, suomeksi sanottuna sellutehdasta. Samaan aikaan
parhaillaan on laajennettu
ja perusparannettu nykyisiä
massatuotantolaitoksia mm.
Varkaudessa, jolloin raakaainetta pystytään hyödyntämään vuositasolla enemmän.
Myös biodiesellaitoksia on
syntynyt ja tulee varmasti uusiakin hankkeita. Nämä
uudet laajennukset eivät vielä näy raakapuun hinnoissa,

kuin laskevana ylitarjonnasta johtuen. Mutta kun hyvän
aikaa hintaa lasketaan, ja tuotetta menee kaupaksi, on hintaa helppo sitten nostaa ja
perustella nousevan puunhinnan aikajaksoksi puukaupan tekoon.
Puukauppaa
miettivälle olisi hyvät neuvot muistisäännöksi. Jos on kysymys
harvennusleimikosta, on hoitotoimenpide usein tärkeämpää kuin kantoraha-arvo.
Varsikin ensiharvennuskohteilla. Ja jos rahan tarve
kutkuttaa ja on luja, niin ”hilipase” vanha yli-ikäinen
metsä ”siliäksi” ja pistä uusi
sukupolvi kasvamaan. Mutta älä harsi kasvatuskelpoista metsää liian voimakkaalla
harvennuksella
vajaatuottoiseksi. Tai vääristä itsellesi näkemystä siitä, mitä on
ja käytännössä tarkoittaa erirakenteisen metsän harvennus. Jää muuten tulevalle
sukupolville lisää murheenkryyniä, sillä edestä ne aina
löytyy, ennemmin tai myöhemmin.
Kauniita syyspäiviä
kaikille toivottaen

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset
Metsäneuvoja

Tapio Kivelä
aloitti työt Muhoksen
metsänhoitoyhdistyksessä
Keväällä Muhoksella tapahtui muutoksia toimihenkilökentässä Pertti Moilasen
lähdettyä muihin tehtäviin.
Tapio Kylmänen siirtyi hoitamaan toiminnanjohtajan
tehtäviä ja toimihenkilön
paikka laitettiin auki. Kiinnostusta paikkaa kohtaan oli
kiitettävästi ja hakemuksia
tuli 40 kappaletta. Valintaprosessin ja haastatteluiden
jälkeen valinta kohdistui
metsätalousinsinööri Tapio
Kivelään Sallasta.

Esittely omin sanoin
-Tervehdys
metsänomistajat, olen Tapio Kivelä ja
liityin alueen Metsänhoitoyhdistys-ammattilaisten

joukkoon toukokuussa aloittaen työt Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksessä.
Koulutukseltani olen metsätalousinsinööri ja titteliin vaadittavat oppini olen
saanut Joensuusta PohjoisKarjalan
Ammattikorkeakoulusta, josta valmistuin
keväällä 2013. Pitkän matkan takaa reissulle silloin
lähdettiin, sillä olen kotoisin
Sallasta. Opintojeni jälkeen
olin kaksi vuotta Sallan Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa aluevastuullisena
metsäneuvojana.
-Voisi sanoa ympyrän sulkeutuneen, sillä kuulemani
mukaan isoisoisäni lähti aikanaan Muhokselta toisaalle
uittosavotoille ja kulkeutui

Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksen uusi metsäasiantuntija Tapio Kivelä.
aina Sallaan asti. Kiinnostus metsäalaan on siis näemmä tullut verenperintönä ja
varttuessa maatilalla metsien ja vesistöjen läheisyydessä myös osa harrastuksista
on niihin liitoksissa metsästyksen ja kalastuksen muodossa. Vielä en ole alueen
metsästys- ja kalastusmahdollisuuksiin päässyt tutustumaan, mutta kaikki
aikanaan. Lisäksi harrastan
monipuolisesti urheilua kuten esimerkiksi jääkiekkoa,
tennistä, sulkapalloa, kössiä
ja paljon muuta mahdolli-

suuksien mukaan. Jonkinlainen soittamisen taitokin on
tullut hankittua.
Muhoksen metsänomistajat ja maastot ovat jo tulleet
jonkin verran tutuksi, vaikka joka metsäautotien nimi
ei vielä heti kelloja soita. Kehotankin metsänomistajia
piipahtamaan Metsänhoitoyhdistyksen
toimistolla
niin tulemme tutuiksi ja katsotaan millä mallilla ovat
metsänhoitotyöt - myös
vinkkejä kalastuspaikoista
otetaan vastaan, saaliilla ei
niin ole väliä.

Naisten
raivaussahakurssi
Kurssi pidetään 17.10.2015
klo 10.00 – 14.00
Ylikiimingin Juminkaalla.
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Kuva: Jukka Westerlund
Kuva: Jukka Westerlund

Suunnista
Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
metsänhoitoyhdistykseen

Sieltä
Kuva: Jukka Westerlund
Sieltä kaikki
kaikki metsäpalvelut
metsäpalvelut

Käänny
puoleen,
Suunnista
metsänhoitoyhdistykseen
Käänny metsänhoitoyhdistyksen
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puoleen, kun
kun suunsuunnittelet
puukauppaa.
Me
leimikon
nittelet
puukauppaa.
Me kilpailutamme
kilpailutamme
leimikon puopuoSieltä
kaikki
metsäpalvelut
lestasi,
valvomme
tukin
katkonnan,
korjuutyön
lestasi, valvomme tukin katkonnan, korjuutyön ja
ja mitmittauksen.
tauksen.
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että metsänhoitoyhdistys
metsänhoitoyhdistys
ja puoneunittelet puukauppaa.
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voo
kaikissa
metsänhoitoon
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-käyttöön
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metsänhoitoon
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lestasi, valvomme tukin katkonnan, korjuutyön ja mitasioissa,
myös metsäverotuksessa, sukupolvenvaihasioissa,
tauksen. myös metsäverotuksessa, sukupolvenvaihdoksissa
ja
doksissa ja muussa
muussa metsänomaisuuden
metsänomaisuuden hallinnassa.
hallinnassa.
Muistathan, että metsänhoitoyhdistys auttaa ja neuMetsänhoitoyhdistysten
yhteystiedot
löytyvät
Metsänhoitoyhdistysten
yhteystiedot
voo kaikissa metsänhoitoon
ja -käyttöön löytyvät
liittyvissä
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asioissa, myös
metsäverotuksessa,
sukupolvenvaihdoksissa ja muussa metsänomaisuuden hallinnassa.
Katso
Katso myös
myös www.metsanomistajat.fi
www.metsanomistajat.fi
Metsänhoitoyhdistysten yhteystiedot löytyvät
hakemalla kunnan nimellä osoitteesta www.mhy.fi
Katso myös www.metsanomistajat.fi
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Kiimingin
mhy:n
jäsen
Keskeisellä paikalla
suositulla Iso-Syötteen
vapaa-ajan keskuksessa
MHY SYÖTEKIEPPI jäsenistöään varten.
Huoneiston välittömässä läheisyydessä
ladut, rinteet, kelkkareitit, ravintolat ja
retkeilykohteet.

VALINNANVARAA LÖYTYY.
SOITA JA VARAA AJOISSA!
Lisätietoja mhy Kiiminki
puh. (08) 8161 036

Onnettarena toimi lintuillassa Erkki Väänänen Kiimingistä ja mukana arvonnassa
oli metsäneuvoja Tatu Laakkonen
Valma Turtinen, Yli-Ii, Iin MHY
Taimi Nevala, Ii, Iin MHY
Toivo Dahl, Oulu, Iin MHY
Toimikunta kiittää lukijoitaan aktiivisuudesta. Kiiminkiläisen Kalpa puolustajan Niko Mikkolan ampumat
kiekot löytyivät sivuilta 5, 14, 21, 26 ja 36.
Tiedustelimme paikkakuntia ja Siikaluoma on Kuusamosta. Samoin lentopalloa pelataan Kuusamossa naisten
mestaruussarjatasolla, Pölkkykin on Kuusamosta, Lehtomäen Monttu sitä vastoin löytyy Sotkamosta.

Onnea voittajille ja
kiitokset kisaan osallistumisesta!

Teatterimatkalle!

Paikka on Kuusamontieltä n. 15 km Ylikiiminkiin
päin, Ylikiimingintien varressa. Ohjelmassa on sahan huoltoa ja raivaussahan käytön opastusta.
Ilmoittautuminen
Juhani Heikkinen 0400 287 288 tai
juhani.heikkinen@mhy.fi

MetsäSanoma
kilpailun palauteosion
voittivat seuraavat henkilöt

Metsänhoitoyhdistys
Oulun Seutu järjestää teatterimatkan Helsinkiin Suomen
Kansallisteatteriin
katsomaan Nummisuutareita 27.–
29.11.2015.
Lähtö perjantaina iltajunalla makuupaikoin, paluu
sunnuntaina päiväjunalla.
Retken hinta 300 € /henkilö, sisältää matkat, majoitus Sokos Hotelli Vaakuna 2
hh, aamupalat hotellissa lauantai ja sunnuntai, päivälliset
lauantai Vaakuna Loiste-ravintola ja sunnuntaina junan

ravintolassa, teatteriliput ja
kahvitarjoilun teatterissa.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Seijalle puh
044 579 6226.
Mukaan 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tarkempi ohjelma lähetetään
ilmoittautuneille.
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MetsäSanoma uutiset
MTK-Metsänomistajat –tiedote

Hallitus ratkaisemassa
puun tulevaa saatavuutta
Suomen hallituksen nyt esittelemillä työkaluilla parannetaan puun saatavuutta tulevaisuudessa. Linja on hyvä, koska akuuttia
hätää puun saannissa teollisuudella ei ole.
Puuta saisi vaikka heti huomattavasti nykyistä enemmän, kunhan sitä yrittäisi ostaa,
sanoi MTK:n elinkeinopäällikkö Marko MäkiHakola Metsänomistaja-viikon avaustilaisuudessa.
Hallitus on tällä viikolla esitellyt keinojaan talouden
ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Linjaukset ovat
luontevaa jatkoa hallitusohjelman kärkihankkeille.
-Työkalut ovat samalla sekä kovia että tulevaisuuden uskoa luovia.
Kilpailukykyä ja biotalouden edellytyksiä parantavat toimet edistävät
välttämättömiä investointeja kotimaahan. Samalla varmistetaan
tulevaisuuden
vientituloja, vähennetään
riippuvuutta mm. tuontipolttoaineista sekä oikaistaan Suomen talous jälleen
oikealle kurssille, Mäki-Hakola iloitsee.
-Talkoisiin maamme tulevaisuuden parantamiseksi
osallistuu jokainen. Silmien
ummistaminen uudistusten
välttämättömyydestä
oli-

si tosiasioiden kieltämistä.
Onneksi hallitus ei ole lähtenyt vain leikkauslinjalle. Viime viikolla esitellyt
miljardin euron kohdennukset toimenpiteisiin, joilla maamme kilpailukyky
paranee myös tulevaisuudessa, ovat tulevaisuuden
uskoa luovia.
Hallitus asetti tavoitteekseen puun käytön lisäämisen 15 miljoonalla
kuutiometrillä. - Tavoite on
realistinen ja oikeilla toimenpiteillä saavutettavissa.
Puun saatavuudessa
ei tule olemaan ongelmia.
Metsänomistajilla olisi välittömästä valmius myydä
puuta huomattavasti nykyistä enemmän – kysyntä
vain puuttuu, Mäki-Hakola
muistuttaa.
Puumarkkinoiden
kehittämisessä pitääkin erot-

”

valmius
myydä puuta
huomattavasti
nykyistä
enemmän
– kysyntä vain
puuttuu

taa nykyhetki ja tulevaisuus
toisistaan. Vaikka puuta
on nyt hyvin tarjolla, käytön kasvaminen 15 miljoonalla kuutiometrillä vaatii
esitettyjen toimenpiteiden
toteuttamista. Metsätalousyrittäjyyden
edistäminen
kannustimilla on tärkeää.
Esimerkiksi
sukupolvenvaihdosten
edistäminen
sekä yrittäjävähennys parantavat yrittäjyyden edellytyksiä.
Byrokratian

purkaminen sekä tieverkon kunnostaminen luovat
tehokkuutta ja parantavat
alan kilpailukykyä.
Hallituksen tavoite parantaa maamme tulevaisuuden kilpailukykyä on oikea.
Metsäsektorin lisäinvestointeja syntyy, jos maamme on
kilpailukykyinen
muihin
maihin verrattuna.
Mäki-Hakola kehottaa
myös päättäjiä tarkasti suodattamaan kuulemiaan sei-

reenien lauluja. –” Jos joku
taho esittää metsätalousyrittäjille keppiä tai veronkiristyksiä puun markkinoille
tulon edistämiseksi, kannattaa miettiä uskooko oikeasti yrittäjyyden edellytysten
paranevan kustannuksia lisäämällä?

Elinkeinopäällikkö
Marko Mäki-Hakola,
puh. 040 502 6810

Kemeran leikkaukset valitettavia
Kemeratukea ollaan leikkaamassa 15 miljoonalla eurolla, mikä laittaa vasta kesällä käynnistyneen uudenkin kemeran uusiksi. MTK
pitää leikkauksia valitettavina, mutta väistämättöminä.

Laskeeko kemeratuki kuitupuun hintaa?

Maa- ja metsätalousministeriön kaavailuissa juurikäävän
torjunnan
ja
terveyslannoitusten tuet lopetettaisiin kokonaan, lisäksi muun muassa nuoren
metsän hoidon, suometsien hoidon ja metsäteiden
tukiehtoja kiristettäisiin. Ennalleen jäisi vain taimikon
varhaishoidon tuki.
Leikkaukset painottuvat
Etelä-Suomeen. –”Se on oikein. Kemeran uudistushan
kurmotti
Pohjois-Suomea
kunnolla, MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä totesi.
Järjestö on löytänyt uudesta kemerasta jo ongelmia-

kin. Nuoren metsän hoidon
ja rankojen keräilyn tuki
näyttäisi ohjautuvan turhan
järeisiin kohteisiin, jolloin tuesta tulee kuitupuun hintatukea. Tähän viittaisi sekin,
että ensiharvennusten kuitupuun hinta putosi yllättäen
keväällä. MTK esittää, että
läpimittaa laskettaisiin 14
senttiin, jolloin tuen piiristä karsiutuisivat muutenkin
kannattavat ensiharvennusleimikot.
Harmillista on sekin, että
muutosvuosi on tuonut runsaasti
kemerahakemuksia
ja ruuhkauttanut Metsäkeskuksen. Keväällä päättyneen

vanhan kemeran aikaisia tukihakemuksia siirtyy
korvattavaksi ensi vuodelle noin 20 miljoonan euron
edestä ja nykyisen kemeran
maksatuksia ennakoidaan
siirtyvän ensi vuodelle 5 miljoonan euron edestä.
- Tämä tarkoittaa, että
melkein puolet ensi vuoden
kemerarahoista on jo käytetty, Jylhä toteaa.
Lakiesitystä uusitusta kemerasta odotetaan lausuntokierrokselle loppusyksystä.
Voimaan uusi laki tullee ensi
vuoden alkupuolella

”

jolloin
tuesta tulee
kuitupuun
hintatukea.
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Metsänhoitoyhdistykset
biotalouden
avainroolissa
- Metsänhoitoyhdistysten rooli uusien biotalousinvestointien mahdollistajana on merkittävä, sanoi MTK:n metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja Mikko Tiirola syyskuun Metsänomistajaviikon Keski-Suomen metsäillassa Petäjävedellä.
Uudet biotalousinvestoinnit haastavat metsätalouden toimijat tehokkaaseen
yhteistyöhön, jotta laadukasta
puuraaka-ainetta saadaan markkinoille.
Metsänhoitoyhdistys tarjoaa neuvoja, vinkkejä ja
opastusta metsänhoitoon
ja puukauppaan, metsänomistajan ja biotalouden

”

parhaaksi.
- Metsänhoitoyhdistysten rooli uusien biotalousinvestointien mahdollistajana
on ollut ja tulee olemaan
merkittävä, muistutti Tiirola. Yhdistysten kautta markkinoille tulee koko
maassa noin 70 % puusta.
Metsänomistajakunnan rakenne on sellainen,

Metsänhoitoyhdistysten rooli
uusien biotalousinvestointien
mahdollistajana on ollut ja
tulee olemaan merkittävä

Metsänomistaja Esko Tuohino käyttää mhy:n palveluita mm. valtakirjakauppaa puukaupan hoidossa.
että metsänhoitoyhdistysten toiminta on välttämätöntä koko metsäsektorin
kannalta, sanoi Tiirola. On
erinomaista, että metsänomistajilla on koko maassa tarjolla oma yhdistys,
joka auttaa ja neuvoo kaikissa metsänhoitoon ja
puukauppaan
liittyvissä
asioissa ja tuntee alueensa
metsänomistajat sekä puun
ostajat.

Jäsenyys
yhdistyksessä
houkuttaa
Uuteen metsänhoitoyhdistyslakiin siirtyminen on sujunut hyvin. Vapaaehtoinen
jäsenyys on osoittanut suosionsa. Myös uusia jäseniä
on uudistuksen myötä tullut.
– Metsänhoitoyhdistysten toiminta on selkeästi

osoittanut tarpeellisuutensa
myös metsänomistajille ja
kehittyvillä palveluillamme
on kysyntää, iloitsi Tiirola.
Metsänomistaja-viikkoa
vietettiin kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä 14.–19.9.
Yhdistykset järjestivät erilaisia työnäytöksiä, iltamia, keskustelutilaisuuksia,
avoimia ovia ja paljon muuta mielenkiintoista.
Metsänomistaja-viikolla

halutaan muistuttaa metsänomistajia
siitä,
että
Metsänhoitoyhdistys
on
olemassa jäseniään varten.
Metsänhoitoyhdistykset
ovat metsänomistajien itse
perustamia ja hallinnoimia
yhdistyksiä.

Lisätietoja:
Mikko Tiirola
puh. 044 538 4280

Lisärahaa taimikonhoitoon ja metsäteihin
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt lisää kemerarahaa
ja
myöntämisvaltuutta. Lisätukea saatiin vajaat 17 miljoonaa euroa

ja myöntämisvaltuutta lisää
runsaat 20 miljoonaa euroa. Aiemmin kemerarahaa
on jo myönnetty runsaat 48
miljoonaa euroa ja myöntämisvaltuutta 45 miljoonaa

Metsäautotietä on tarkoitus kunnostaa.

euroa.
Suomen
metsäkeskus
on päättänyt lisärahojen
kohdentamisesta.
Tukea
käytetään ensisijaisesti voimassaolevan lain taimikon

varhaishoitoa, nuoren metsän hoitoa ja juurikäävän
torjuntaa koskevien rahoitushakemusten hyväksymiseen ja tuen maksamiseen.
Lisäksi tukea kohdennetaan vanhan kemeralain
nojalla hyväksyttyjen metsäteiden perusparannus-,
kunnostusojitus- ja metsänuudistamishankkeiden tukimaksatuksiin.
Myös keskustelua on herättänyt se, että juuri alkutaipaleella oleva nuoren
metsän hoito avustuksien
pinta-alaperusteisia korvauksia alennetaan.

”

Leo Karjalainen taimikonhoito kohteellaan.

Tukea käytetään ensisijaisesti
voimassaolevan lain taimikon
varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon.
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Metsänhoitoyhdistys mukana Kiiminki-päivillä
Metsänhoitoyhdistys oli nyt
toista kertaa mukana perinteisillä Kiiminki-päivillä omalla telttaosastollaan.
Näyttelyvetovoimaksi yhdistys järjesti metsäkonei-

den viimeisintä tekniikka ja
kehitystä omaavan Ponssen
Scorpion
hakkuukoneen.
Hakkuukone
urakoitsija
Aalto edusta Iistä ei valitettavasti päässyt paikalle sa-

manaikaisesti
Vieremällä
pidetyn Ponssen 45-vuotisjuhlien takia. Lisäksi teltta
standille oli järjestetty pieni tehtäväkilpailu sekä esiteltiin eri vuosikymmenten

Markku Ekdahl ja Timo Mikkola arpoivat pääpalkinnon voittajaksi Marko Mäkelän
Kiimingin Alakylästä. Onnea voittajalle!

aikana käytettyjä metsätyökaluja ja apuvälineitä toimihenkilöiden toiminnassa.
Kilpailussa
arvuuteltiin koivupöllilajiketta, joka

oli hieskoivu. Kartalle merkatun alueen pinta-ala oli
7,2 hehtaaria, Ponssen konemerkki oli Scorpions ja
männyn taimeen kietaistu

kuitunauha on vieläkin samalla korkeudella, edellyttäen, että ei laho ja tipahda
maahan.

Savolaisen Ponssen väritykseen kuuluu sujuvasti myös savolainen jääkiekkopaitaväritys. Mukana toiminnassa ja kilpailutehtävien pariin yllyttivät myös Nina ja
Heidi.

Metsäselain jäseneduksi
Tilasi kuviotiedot
sekä maastokartat
mobiiliin

Iiläiset retkeilivät
Tämän vuotinen matka
suuntautui länsirannikolle. Menomatkalla tutustuimme Kimon kylään
Oravaisissa ja ruukkiin,
joka oli perustettu vuonna 1703. Seuraavana oli
vuorossa Noormarkku ja
siellä Ahlströmin ruukin
tehdasmiljöö, joka oli pidetty hyvässä kunnossa ja
osa rakennuksista oli restauroitu hotelliksi. Varsinkin Makkarakosken saha,
jonka koneet oli hankittu
vuonna 1875, oli ihmeellisen hyvin suunniteltu.
Muita kohteita olivat Sampo-Rosenlewin
tehtaat
Porissa, Olkiluodon ydinvoimala ja Rauman kaupunki ja varsinkin tori. Ja

Sampo alkutekijöissään.

Porin kaupunki tuli tutuksi opastetulla kierroksella.
Paluumatkalla tutustuimme myös Oravaisten taistelupaikkaan
vuodelta
1808, jota esitteli silloisen
upseerin univormuun pukeutunut opas ja mamselli, joka tarjoili kahvia sen
aikaisista kupeista ja pirtissä. Taas todettiin, että
Suomessa on mielenkiintoisia paikkoja, joihin ei
normaalimatkoilla
tule
osuttua. Esim. Oravaisten
taistelupaikka on aivan
valtatien
läheisyydessä.
Atomivoimalassa ajoimme linja-autolla alas syvälle luolastoon tutustumaan
radioaktiivisten jätteiden
loppusijoituspaikkaan.

Nyt kannattaa ottaa etu
käyttöön! Saat metsäsuunnitelmasi
maksuttomasti
mobiilisovelluksena omaan
kännykkääsi samalla kun tilaat uuden metsäsuunnitelman tai päivityksen. Se on
kätevä apu myös vapaa-ajan
harrastuksiin - koko Suomessa. Jos et ole vielä varma,
tarvitsetko sovellusta, voit
ensin tutustua siihen kokeilemalla
Metsäselaimesta
löytyvää demometsäsuunnitelmaa.
Metsäselain löytyy omasta sovelluskaupastasi hakusanalla ”metsäselain” ja saat
saman tien koko maan maastokartat käyttöösi sekä oman
tilasi rajat ja kuviotiedot. Se
on ladattavissa Android-,
iPhone, iPad ja Windows
Phone -laitteille suoraan laitteen sovelluskaupasta.

Toimi näin:
ota yhteys metsäneuvojaasi. Jonkin ajan
kuluttua saat häneltä
aktivointikoodin.
Hae sovellus laitteellesi,
ja tiedot ovat
käytettävissäsi.

Palvelu toimii myös
web-versiona
osoitteessa
www.metsaselain.fi.
Metsäselaimen
avulla
löydät perille omalle palstallesi ja saat rajat kohtalaisen
tarkasti selville. Selaimen
kartat ovat tuoreet ja gps
näyttää sijaintisi. Myös ilmakuvat näkyvät koko Suomen alueelta. Nettiyhteyttä
ei välttämättä tarvitse koko
aikaa ja näet myös muualla
suomessa olevien metsäpalstojesi suunnitelmat. Ohjelma
näyttää teemakartat hakkuista ja hoitotöistä, kuviotiedot ja hakkuutuloarviot.

Sovellusta
kehitetään
edelleen ja tulossa on mahdollisuus reitin, valokuvien
ja muistiinpanojen tallennukseen. Tulevaisuudessa,
tehtyäsi esim. taimikonhoitoa, voit ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen
ja
lähettää itse päivittämäsi kuviotiedot metsäasiantuntijalle. Myös reitin tallennus ja
omien paikkojen tallennus
tulee mahdolliseksi.
Kohta et enää osaa liikkua metsässä ilman sovellusta, niin monipuolinen ja
hyödyllinen se on.
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Kolmen kunnan metsätaito
Kovasti
kiinnosti
metsänomistajia
perinteinen
kolmen kunnan metsätaitokilpailu Iissä 16.9. Illinsaaren
maastossa. Todellisuudessa
kilpailijoita on Iin, Yli-Iin ja
Pudasjärven mhy:sten alueen lisäksi myös muualta,
jopa Kiuruvedeltä saakka.
Metsätaitoradalle oli 47 lähtijää ja tehtäviä oli 14 kpl ja
70 rungon leimaus. Kohteet
sijaitsivat hiihtoreitin varrella ja niitä kehuttiin sopivan
vaikeiksi. Taitoradan teko
vaatii aikaa mittauksineen ja
merkkauksineen. Kuitenkin
taitavimmat erottuivat joukosta, joskin hyvällä tuurilla
voi nousta tulosluettelossa
paljonkin. Esim. puuston
kuutiomäärä/ha on 20 pisteen arvoinen tehtävä. Sen
voi arvatakin, mutta kyllä relaskooppia käyttämällä onnistuu paremmin.
Parhaimman pistemäärän
168 sai Kullervo Kanniainen
Siikajoelta. Kolmen kunnan
kilpailussa oli palkintona
mm. kaksi moottorisahaa.

Metsänomistajalle on hyötyä osata arvioida metsänsä puustoa. Huomaa: muutamissa tehtävissä oli hyväksytty kaksi oikeaa vastausta.

Leimaustehtävällä rastitetaan poistettavat puut.

Tulokset:
Kolmen kunnan kilpailu
1. Turtinen Rauno
2. Hökkä Alpo
3. Ruonala Ahti
4. Tuomela Jouko
5. Vuotinen Reijo
6. Säkkinen Taito
7. Aalto Erkki
8. Alatalo Heimo
9. Huovinen Ville-Pentti
10. Annala Asko

iin Maaseutuseuran
lohikeitto maistui maastosta tulijoille

Mhy pisteet
Ii
160
Yli-Ii
158
Pudasjärvi 156
Ii
155
Pudasjärvi 153
Pudasjärvi 151
Yli-Ii
151
Yli-Ii
149
Ii
143
Yli-Ii
143

Kolmen kunnan kilpailu
Naiset
1. Hökkä kaisa
2. Ratala Kyllikki

Mhy pisteet
Yli-Ii
148
Pudasjärvi 123

Mhy:sten välinen kilpailu (kolme parasta)
1. Pudasjärvi		
464
2. Ii		
458
Yli-Ii		
458

Lisää hakelämpöä koululaisille Mhy Yli-Iin jäsenmatka Norjaan
Oulun kaupungin positiivinen suhtautuminen uusiutuvan polttoaineen käyttöön sai
Ylikiimingissä jatkoa. Kaupungin toimesta on
kesän aikana rakennettu Ylikiimingin koululle hakelaitos.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Hakelaitoksen
lämmitysurakka kilpailutettiin ja
syyskuun alussa laitokselta
alkoi tullla lämpöä koululle. Joitakin vuosia sitten, kun
ensimmäisen kerran lämpölaitosta kaavailtiin Ylikiimingin koululle, osalla
kyläläisiä oli ennakkoluuloja savukaasuhaitoista. Laitoksen alettua toimimaan,
huomattiin, että eihän sieltä
tule savukaasupäästöjä juuri lainkaan. Laitos on otettu
positiivisesti vastaan keskustassa.
Lämmitysyrittäjäksi valittiin yhdeksän ylikiiminkiläisen omistama yritys YKI
HP&B Oy. Hassun tuntuinen nimi yrityksellä mutta lyhenne HP&B on tullut
englannin kielisistä sanoista heat, power ja building
eli suomeksi lämpö, voima
ja rakentaminen. Nimi kuvaa hyvin toiminta - aatteita mutta ei ole tietenkään
ylikiiminkiläisittäin perin-

teikäs nimi.
Yhtiöllä on ennestäänkin Vesalan monitoimitalon lämmitysvastuu, jossa
toimintaa on ollut 5 vuoden
ajan. Vesalan laitoksessa kuluu vuositasolla puuta kaik-

”

kiaan 350 – 400 m3, uudessa
Ylikiimingin koulun laitoksessa kuluu arviolta 900 m3
puuta. Puu tulee Ylikiiminkiläisistä metsistä tietenkin
mahdollisimman läheltä laitoksia.
Yhtiön toiminta alkaa uuden laitoksen valmistumisen
myötä olla jo merkittävää,
sillä huomioituna puiden
teko, haketus sekä huolto
ja valvonta työt, yrityksen
työllisyysvaikutus on 2–3
miestyövuotta.

Puu tulee
Ylikiiminkiläisistä metsistä
tietenkin mahdollisimman
läheltä laitoksia.

YKI HP&B Oy:n omistajat yhdessä tutustumassa uuteen laitokseen.

Tänä kesänä Mhy Yli-Iin
metsänomistajat automatkailivat Norjaan ja Lofooteille. Jo menomatkalla
Torniosta kyytiimme otettiin asiantunteva opas Liisa-Maria, joka paimensi ja
piti porukan hyvässä järjestyksessä.
Sää oli matkan ajan
hyvä. Välillä aurinko paistoi, välillä oli pilvistä.
Sadetta saatiin vain menomatkalla, josta ei siten ollut
sen enempää harmia.
Ensimmäisen
yön
olimme Kiirunassa, josta
jouduimme seuraavana aamuna lähtemään liikkeelle
hyvissä ajoin ennen pyöräkilpailijoiden teiden tukkimista Norjan puolella.
Matkalla näimme mm. merikotkia jo ennen varsinaista kohdetta eli Lofootteja.
Lofootit oli juuri niin
ihana paikka, kuin olim-

Mhy Yli-Iin metsänomistajia retkeili Elokuussa Norjassa. Välillä virkistäydyttiin Atlantin kylmässä vedessä.
me kuvitelleetkin. Siellä on
yleensä sumuista ja elokuussa sateisia päiviä on 20, mutta
meille sattui kaksi aurinkoista päivää. Eikä satanut pisaraakaan. Ihastelimme upeita
maisemia, turkoosia merta ja
lumisia vuorten lakeja. Yövyttiin Lofoottien pääkaupungissa Svolvaerissa. Ei mikään
iso paikka, mutta olihan siellä
paljon kalastusaluksia ja muitakin laivoja ihasteltavana.
Kierreltiin ja katseltiin kau-

Lofooteilta palattiin Suomeen Narvikin kautta.

punkia ja illalla nautimme
yhteisen päivällisen.
Pääkaupunkia mielenkiintoisempi paikka oli
Henningsvaerin kalastajakylä. Ei mikään iso paikka, mutta tosi viehättävä.
Lisäksi kävimme mm. vuohitilalla, Viikinkimuseossa,
Merenelävien akvaariossa ja lauttamatkalla. Kotiin
päin matkattiin Narvikin
kautta, jossa oli myös kolams yöpaikkamme.
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Metsätalous ja jalostus
Lankkua, lautaa, parrua ja jalosteita moneen laivaan…

Sahateollisuus hakee asemiaan
lauta- ja lankkumarkkinoilla
Soittokierros alueemme sahateollisuuden parissa työskenteleville
valaisee hieman, mitä tapahtuu lankun ja laudan jalostajien piirissä
ja raotus hieman tulevaisuuteen siitä, millaisena näkevät lähiajan sahatavaramarkkinoilla.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

KELLONPUU, Haukipudas
Kellonpuun toimitusjohtaja
Heikki Piippo edustaa alalla
pientoimittajaa, paikallissahatavarakauppiasta, toimii
piensahaus- ja höyläystoiminta-alalla sahateollisuudessa.
Mitä kuluu työsektorille,
Heikki Piippo?
– No kaikki työthän on
aina kesken. Niin kait nytkin, mutta hyvä että on ja
on ollut töitä. Kotimaanpaikallismyyntihän on liiketoimintaytimemme, jolloin
korjaus- ja pienrakentaminen ovat pääsääntöinen

asiakaskuntamme.
Myös
pienet rakennusliikkeet ostavat tavaraamme, samoin
sahuuttavat ja höyläyttävät
erikoistuotteita kuten paneeleita rakennushankkeisiinsa.
Erikoismitat, erikoistuotteet
ovat se, millä me pystymme pitämään toimintaa yllä.
Ilman höylää ja vannesahaa
olisi pillit laitettu jo pussiin,
jatkaa Piippo.
Myös erikoispuut kuten lehtikuusi on tuotteet,
jota Kellonpuu jalostaa sahauksella ja höylätuotteena.
Kenttäsirkkelisahaus ei sel-

laisenaan kannata, ellei siitä
jalosta erikoistuotetta tilattujen mittojen mukaan. Vaikka
taantumassa ollaan, on toiminta pysynyt kutakuinkin
samalla tasolla. Mielestäni
sahatavara liikkuu verrattain nopeasti myös suurimmilla sahayhtiöillä, eikä
varstoja kauan pantata varastoissa, tuumailee Piippo.
Erikoistilaukset,
kuten
palosuojattu höylätty rima ja
Kalajoelle menevät liukuovi elementit lehtikuusesta
valmistettuna ovat nyt työn
alla. Välillä pitää vetää töis-

Kellonpuun toimitusjohtaja Heikki Piippo esittelee erikoismitallistettua paneelia.
tä henkeä ja käydä jäällä harrastekiekon parissa.
– Kyllä tässä luottavaisin
mielin katsotaan kohti tule-

vaisuutta. Ihan kiva vastapaino työpäivän arkeen ovat
nämä harrastukset, mutta jos
jotain huonoa voisi mainita,

niin pistä lehteen, että pakeille joutaisivat hyökkääjät
pudottaa enemmän viivaan,
päättää Piippo.

OY SHINSOWA LTD, Haukipudas
Mikko Salmela Shinsowalta, vetääkö sahatavaramarkkinat?
– Kaupankäynti on kotimaan markkinoilla vaikea,
kulutus on laskenut liki puoleen aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Jalosteet tosin
liikkuvat nopealla aikavälillä ja paremmin, mutta kun
tuotannosta puolet suuntautuu kotimaahan, on ongelmia
edessä, kertoo Salmela.
Japanin viennin osuu kattaa n. 30 % kokonaistuotan-

Valmista Epygtin mäntyparrua valmiina laivaukseen.

TIMO TIMBER, Utajärvi
Timo Timberin toimitusjohtaja Timo Tervonen,
mitä kuuluu parrunjalostukseen.
– Kiitos ihan hyvää. Kesän aikana olemme saaneet
valmiiksi n. 150 000 euron
investoinnin, johon kuukuvat mm. kuorimon uusiminen. Pinta-asfaltointia
ja pikkuviilauksia tuotantolinjalla on myös saatu ai-

kaiseksi. Sahaustoiminta on
lähtenyt käyntiin ja tavaraa
on lähtenyt maailmalle.
Tuotteita eli parruaihioita menee edelleen Egyptiin,
mutta
tuotteesta
saatava hinta on ollut laskussa. Myös maan sekava
tilanne valtiossa ja ulkomaan valuutan saamisesta
maahan on ollut ongelma.
Valtion pankki säätelee ra-

hapolitiikkaa ja ongelman
taustalla on mm. öljyn hinnan lasku. Osa laivoista seilaa turhan kauan merellä ja
osa seisoo satamissa muutaman ylimääräisen kuukauden, selventää Tervonen.
Mänty on edelleen raaka-aineemme ja erityisesti
pikkuparru. Uskomme, että
toimintaa on ja on jatkossakin, päättää Tervonen.

nosta, ja markkinat siellä
ovat verrattain vakaat.
– Toki Japanin markkinoillakin on ollut kokonaistuotannon laskua jo
kymmenen vuoden ajan, selventää Mikko.
– Ulkomaan markkinoista
Japanin markkinat ovat kaikista stabiilisimmat. Viennissä jalosteiden osuus on
merkittävä, mikä avittaa kilpailukykyämme.
Sahurin silmin integraattien
rajoitukset
sa-

hauksessa
helpottavat
ylituotantotilannetta ja näin
helpottavat pienten toimijoiden tilannetta markkinoilla.
Ruotsi porskuttaa edelleen
edellä halvemman raaka-aineen, edullisempien kuljetuskustannuksien ja käytössä
olevan valuutan avulla.
– Lähempänä eurooppalaista käyttäjäkuntaa oleva maa hyötyy merkittävästi
rahtikustannuksissa, päättää
Salmela.
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Metsätalous ja jalostus
JUNNIKKALA OY, Kalajoki
Metsäpäällikkö Juha Junnikkala, miltä tuleva syksy
ja talvi vaikuttavat sahaalalla?
– Rakentaminen kotimaassa on nyt historiallisen
alhaisella tasolla pientalorakentamisessa. Korjausrakentaminen kuitenkin on
hieman kasvanut. Ihmiset
ovat taantumasta johtuen
varovaisia rakentamispäätösten suhteen ja tämä heijastaa luonnollisesti kotimaan
kysyntään, alentavasti. –”
Valoa ei vielä tunnelin päässä näy, mutta vahvasti uskotaan, että taitekohta tulee
ja toiminta vilkastuu. Meillä sahureilla kun nuo kouluarvosanat ovat; uskonto
10 ja matematiikka 4. Se kait
meitä ylläpitää myös seuraa-

”

vana päivänä, selventää Junnikkala.
Ulkomaan kaupassa linjaus on ollut selvä. Sahatavarasta on lähtenyt 20 euroa
hinnasta, joka näkyy luonnollisesti myös puusta maksettavaan hintaan. Ihan ei
leikkuri käy suhteessa lopputuotteeseen,
saattaisi
vaikuttaa puun ostoon heikentävästi.
– Euroopan kaupassa ei
tunnelma ole häävi, kysyntä on heikkoa, varastot korkeat, eivät sula kovinkaan
nopeasti ja ruotsalaisilla on
etunaan valuutta, selventää
Juha Junnikkala.
Asian markkinat olisivat
kohtuulliset, mutta kaupankäynti on ollut kohtuullisella tasolla hintaa ajatellen,

mutta osuus kokonaistuotannosta esim. Kiinaan on
n. 5 % tasolla. Toivottavasti
sen osuus kasvaa, kun meillä on nyt kiinankieltä osaava
markkinamies talossa, kertoo Juha. Japanin osuus on
n. 15 % tuotannostamme,
ja sama linjaus on sielläkin,
että hinta on laskussa.
Arabimailla on ongelmia valuutan kanssa ja öljynhinnan lasku kulkee käsi
kädessä ostovoiman kanssa
hiekkamaissa.
Vaikka taantuma on päällä, uskomme suunnan kääntyvän jossain vaiheessa,
mutta silti pyrimme pitämään sahaukset normaalilla
tasolla, päättää Juha Junnikkala.

Meillä sahureilla kun nuo kouluarvosanat ovat:
uskonto 10 ja matematiikka 4. Se kait meitä ylläpitää
myös seuraavana päivänä

Shinshowa

Puuta ostetaan
Oulun Kellossa puuta jalostava Shinshowa Oy sahaa tukkia normaalisti
kahdessa vuorossa. Hankintaesimies Juha Raappana kertoo, että tukkia
ostetaan normaaliin tapaan.
– Ostamme normaalisti tukkivaltaisia leimikoita,
alku vuoden aikana ostimme pääasiassa mäntyvaltaisia leimikoita, mutta

Oulun
hankintatoimiston
toiminta loppuu
lokakuun alusta
lähtien.

Kuluneen vuoden aikana sahatavaran ky- Sahat ovat jakautuneet tasaisesti ympäri Suomea ja
syntä ja samalla hintataso ovat laskeneet. sahurit5 maksavat 70 %
Syinä ovat muun muassa geopoliittinen metsänomistajan kantoSahateollisuuden
epävakaus sekä öljyn hinnan lasku. Öljyn rahasta.
tuontieurot jakautuvat tatuottajamaat Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idäs- saisesti läpi koko metsäisen
sä ovat tärkeä markkina-alue suomalaiselle Suomenmaan.
mäntysahatavaralle.
Sahaus
Öljyn hinnan laskun seu- kun vastaavasti vanha maa- pidetty käynnissä
otteluvastustajamme Ruotsi on kasvattanut omaa
tuotantoaan yli 2 prosenttia. Suomalaisen sahateollisuuden, niin kuin muunkin
teollisuuden,
kilpailukyky vientimarkkinoilla on
heikentynyt voimakkaasti
viime vuosien aikana. Hallituksen esitykset kilpailukyvyn parantamiseksi ovat
oikean suuntaisia, mutta todennäköisesti riittämättömiä.
Sahateollisuuden tuotteet olivat viime vuonna
neljänneksi suurin vientieurojen tuoja. Suomalainen
sahateollisuus on kotimaisesta raaka-aineesta jalostettujen tuotteiden vientiä.

Pölkky Oy:n sahat ovat käyneet täydellä teholla koko
kuluneen vuoden, seisakkeja ei ole ollut. Lähitulevaisuuden näkymät ovat nyt
kuitenkin epävarmat, että
harkintaan täytyy ottaa sekin vaihtoehto, että tuotantoja sopeutetaan. Tukin
hinta, suhteessa tuotteista
saatavaan hintaan, on liian
korkea. Tukin hinnoittelua
tulisikin jatkossa kehittää
vastaamaan sen todellista
arvoa. Nyt sahateollisuus
painii pienten ja heikkolaatuisten tukkien kanssa,
joista kuitenkin odotetaan
maksettavan
laatupuun
hinta. Tukkien laatu- ja läpimittakriteereitä tulisikin

hintansa, muuta talvileimikoista emme voi viime
talven hintoja maksaa,
kertoo Raappana.
Vaikka hinnat ovat
hivenen
laskeneetkin,
uskoo Raappana sahatavaran käyvän kaupaksi,
eikä tuotannon rajoituksiin loppu vuodesta tarvitse mennä.

”

Heikolta näyttää

rauksena rahteihin saatiin hieman alennuksia,
mutta mäntysahatavaran
hintojen lasku söi senkin pienen edun. Alkuvuonna tilannetta auttoi
hieman Kiinan-viennin
kasvu, mutta nyttemmin
kysyntä ja samalla hinnat ovat alamäessä. Kiinan sahatavaran kulutus,
etenkin kuusen, on kuitenkin pitemmällä ajanjaksolla,
kasvussa
ja
siitä on jo viimeisen parin vuoden aikana tullut
suurin markkina suomalaiselle kuusisahatavaralle. Suomen sahatavaran
tuotanto on laskenut tänä
vuonna jo 3 prosenttia

nyt myös kuuselle on tarvetta. Kesäkorjuukelpoisia
leimikoita haetaan, mutta
myös talvelle sopii vielä leimikoita, jatkaa Raappana.
Maailman markkinoilla on
sahatavaran hinta lähtenyt
laskuun, tämä aiheuttaa hinnan alennus paineita myös
tukin hintaan.
– Kauppaa käydään nyt
alenevin hinnoin, kelirikkoleimikot pitävät vielä

kehittää siten, että tukkien
hinta vastaisi sahausarvoa.
Voidaan myös kysyä, miksi
kuoresta pitää maksaa 5060 €/m3, kun sitä ei haluta,
eikä sille ole järkevää käyttöä muualla kuin biojalostamopuheissa.
Pölkky Metsä Oy so-

peuttaa puunhankintaansa.
Oulun hankintatoimiston
toiminta loppuu lokakuun
alusta lähtien. Korkea sahapuun kantohinta sekä kasvavat kustannukset ovat
leikanneet kaikki edellytykset kannattavasta puunhankinnasta tällä alueella.

Hannu Virranniemi
Metsäpäällikkö
Pölkky Metsä Oy
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Puukaupan seuraava siirto
Puumarkkinakatsaus

Puuta on kysyntään
verrattuna runsaasti tarjolla
Talouden perusvire on puupohjaisten tuotteiden käytön näkökulmasta jatkunut mollivoittoisena. Rakentamisen vauhti niin kotimaassa kuin keskeisillä vientimarkkinoilla
ei ota kasvaakseen. Lisäksi ruotsalaisille ja
venäläisille on valuuttojensa heikentymisen
myötä tullut vientimarkkinoilla ja erityisesti
sahatavarakaupassa lisää hintakilpailukykyä.
Painopaperien kysyntä ja
hinnat jatkavat tasaista laskuaan. Havusellun ja lehtisellun hintaero on viime
kuukausien aikana kaventunut ennätyspieneksi. Havusellun markkinahinta on
tasaisesti laskenut ja lehtisellun vastaavasti noussut.
Pakkauskartonkien
osalta tilanne on suotuisin: sekä kysyntä että hinnat ovat säilyneet hyvinä.
Työmarkkinoille
kaavaillut työnseisaukset tulevat
kohdistumaan puuta käyttävään teollisuuteen ja vaikuttavat sitä kautta myös
kotimaiseen puukauppaan.
Sahatavaran
ja
sitä
myöten
myös
havutukin markkinakehitys näyttää muutaman seuraavan
kuukauden osalta edelleen
erityisen
ongelmalliselta.
Tuotantoa on ollut kysyntään nähden runsaasti ja
sahatavaran varastot ovat
säilyneet isoina. Edellä mai-

nitut tekijät ovat painaneet
ja tulevina kuukausina yhä
painavat sahatavaran hintoja. Sahatavaramarkkinoiden
heikkouden myötä sahat
ovat osaltaan odotetustikin ilmoittaneet tuotannon
rajoituksista, jotka kohdistuvat sekä mänty- että
kuusisahoille. Tilanne vaihtelee kuitenkin sahoittain
runsaasti, toisilla markkinatilanne ja siten myös
puuntarve on säilynyt hyvänä.
Syyskuun
puoliväliin
mennessä yksityismetsistä on ostettu puuta yhdeksän prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Puukauppa
on kesälomien jälkeen kehittynyt ennakoidusti ja
määräero viime vuoteen
verrattuna on jatkuvasti kaventunut. PTT:n keväällä
laatiman ennusteen toteutuminen, että yksityismetsien puukauppamäärä tulee

olemaan vuoden 2014 suuruista, näyttää todennäköiseltä. Markkinahakkuissa
ollaan kokonaisuudessaan
pari prosenttia viime vuotta perässä. Puuvarastot ovat
teollisuuden
käyttönäkymiin nähden riittävät.
Puuta on metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan
ollut kysyntään nähden
runsaasti tarjolla. Kysynnän painopiste on edelleen
kesäkorjuukohteilla.
Talvikorjuukohteiden kysyntä on erittäin olematonta. Kysynnän ja tarjonnan
epäsuhta on erityisen suuri kuitupuun osalta, eikä tilanteeseen ole odotettavissa
merkittävää helpotusta ennen puunkäyttöä lisäävien
investointien valmistumista.
Suomen lisäksi kuitupuun kysyntä on hintakehityksen
perusteella
heikkoa koko Itämeren altaan alueella. Onneksi kuitupuun käyttö tulee uusien
investointien myötä myös
Ruotsissa lähivuosina lisääntymään.
Kotimaisen
energiapuumarkkinan pelastaisi ainoastaan erittäin
kylmä ja pitkä talvi.
Tukin kysyntä osalta alueelliset ja yrityskohtaiset
erot ovat isot. Osalla sahoista markkinat vetävät hyvin
ja puun tarve on jatkuvaa.
Nykyisessä puumarkkina-

”

yksityismetsistä on
ostettu puuta
yhdeksän
prosenttia
vähemmän kuin
vuonna 2014
vastaavana aikana.

tilanteessa korostuu tukin
tarkka talteenotto, jossa on
erittäin isoja eroja yritysten
välillä.

Annan mielelläni lisätietoja

Erno Järvinen,
tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry
puh. 040 351 7978

KANTOHINNAT SYYS-LOKAKUU 2015
Mäntytukki
Kuusitukki
Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Mäntyparru / pikkutukki
Kuusiparru / pikkutukki
Karsittu energiaranka havu
Karsittu energiaranka koivu
Energiapuu karsimaton

ENSIHARVENNUS
TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU
Alin
Korkein
Alin Korkein		Alin
Korkein
38,00
43,00
40,00 47,25		48,00
55,50
38,00
42,00
40,00 46,25		47,00
55,00
9,00
14,00
10,00 17,00		14,00
20,00
9,00
14,00
10,00 17,00		14,00
20,00
9,00
14,00
11,00 17,00		13,50
20,00
13,00
24,00
15,00 24,90		 20,00
27,00
13,00
24,00
15,00 24,90		 20,00
27,00
4,00
11,00								
4,00
11,00								
2,00
7,00
4,00 5,00		 2,00
3,00

II
YLI-II

KIIMINKI

YLIKIIMINKI
OULUN SEUTU
												
HANKINTAHINNAT										
Alin
Korkein								
MUHOS
Mäntytukki
58,00
60,00
Kuusitukki
57,00
59,00
Mäntykuitu
26,00
30,50
Kuusikuitu
26,00
30,50
Koivukuitu
26,50
30,00
Mäntyparru / pikkutukki
35,00
40,00
Kuusiparru / pikkutukki
35,00
40,00
Karsittu energiaranka havu
23,00
26,00
Karsittu energiaranka koivu 23,00
26,00
Energiapuu karsimaton
16,00
22,00

MetsäSanoma 2/2015

11

Puunkorjuu
Määrän lisäksi

Laatua
korjuuseen
Metsänomistajan tuloksen muodostuminen
koostuu pääosin puukauppatuloista. Monesti puukauppaa tehtäessä tuijotetaan pelkästään saatua puutavaralajien a’-hintaa ja etenkin tukin hintaa. Mutta yhtä merkittävä kuin
a’-hinta on laatu, jolla sahattava raaka-aine
otetaan talteen.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Laatuongelma pulpahti jälleen esiin, kun Iissä korjattiin
järeää mäntytukkileimikkoa.
Yhtiön leimikossa runkojäreys oli 380 litraa. Tukkiprosentiksi tuli vain 60,1. Tämä
huono saanto lisäsi mielenkiintoa, että missä on oikein

vika. Leimikon tarkastelussa tuli eteen, että metsikön
laatu oli normaali, ellei suorastaan hyvä. Tukin mitoissa tuli esille, että laatuohjeet
olivat heikohkot eli lyhyitä
mittoja ei ollut juuri lainkaan.
Lisäksi konemies otti tukin
talteen ylivarovaisesti, kaikki
epäilyttävä laitettiin kuitukasaan. Johtuiko tämä siitä, että

Tyytyväinen metsänomistaja, tukki on nyt siinä pinossa missä sen kuuluukin olla.
yrittäjä saa lisäbonusta, kun
raakkia ei tule?
Jotta saatiin vertailua kuituintegraatin
korjuuseen,
suoritettiin saman isännän
metsässä korjuu yhdistyksen

Kauko Tyykiluoto näyttää, että tällaisia lumppeja tulee ottaa korjuussa, jotta saadaan tukki mahdollisimman hyvin talteen. Tässä lumpissa oli koro.

toimesta siten, että tukki otettiin talteen paikallisen sahan
mittojen mukaisesti. Tukkiprosentiksi saatiin 75,7 % eli
tukkia saatiin 15,6 % enemmän koko mäntypuun määrästä kuin kuituintegraatti
sai, vaikka metsänhoitoyhdistyksen korjuussa runkokoko oli tasan 100 litraa
vähemmän. Mitä tällainen
merkitsee rahassa? Metsänhoitoyhdistyksen korjuussa
metsänomistaja sai kantorahaa reilut 8 euroa enemmän
kuutiota kohden, leimikon
koko oli 230 m3, joten kokonaisetu metsänomistajalle oli
n. 2.000 euroa.
Mistä tällainen iso ero oikein tulee? Ensinnäkin sopimusta
tehdessä
tulee
kiinnittää huomiota tukin
mittoihin ja minimirungon
kokoon. Mitä enemmän ohjeiden mukaan saadaan tehdä
lyhyttä tukkia, siten tarkemmin tukkirunko saadaan hyväksi käytettyä. Usein isoilla
yhtiöillä on ns. minimirunko,
tätä minimirunkoa pienem-

MOTTI-MetsäSanoma tutkii

seinen apti-ohjelma, josta voi
tarkistaa koneen ohjeet.
Jotta kaikista ohjelmista ja ohjeista saa täyden selvyyden, tulee valvojan olla
pitkälle perehtynyt asiaan.
Pääsääntöisesti metsänomistajien on järkevää palkata metsänhoitoyhdistyksen
neuvoja valvomaan hakkuuta, jos leimikosta lähtee vähäsenkään tukkia.
Tehdään yhdessä
puukaupasta turvallinen.

”

sopimusta
tehdessä tulee
kiinnittää
huomiota tukin
mittoihin ja
minimirungon
kokoon.

Muhoksella

Ensiharvennus Iissä
Iin Metsänhoitoyhdistys toteutti ensiharvennuksen kohteessa, jossa oli tehty taimikonhoito vuonna 1999 ja taimikko oli jätetty hieman ylitiheäksi. Kuivahkon kankaan
männikkö soveltui energiapuuksi ja lähtevän puun määrää lisäsi se, että latva otettiin kolmeen senttiin. Koska
jäävä puusto oli alle 16 senttiä rinnankorkeudelta, tulee
kohteelle kemera-avustusta siten, että pinta-alakorvaus
on 230 euroa/ha ja pienpuunkeruun tuki 220 euroa/ha.
Näin pienen puun hakkuukulut ovat lähellä puusta saatavaa hintaa, joten kemeratuet ovat edellytys hakkuulle. Pieni latvaläpimitta nostaa lähtevää puumäärää, mutta lisää
hakkuukustannuksia, koska lähtevien runkojen keskikoko
jää alle 50 litran.

mistä rungoista ei saa tehdä
tukkia. Sahoille ei juurikaan
ole minimirunkovaatimusta. Korjuuta seuratessa tulee
kiinnittää huomiota siihen,
miten hyvin korjaaja yrittää
työskennellä sen eteen, että
tukkia saadaan mahdollisimman paljon. Osasta rungoissa
tulee ottaa ensi pois metsään
jäävä tumppi eli rungonpätkä, joka on alle metrin. Tällinen tumppi on edullista ottaa
ja jättää metsään, jos siitä
eteenpäin saadaan rungosta
tukkia. Jos tumpin pituus on
yli metrin, on edullisempaa
ottaa lyhyt kuitukappale (2-3
metriä) ja tehdä sen jälkeen
tukkia.
Miksi konemies ei oikaise koneen ehdotusta, kun huomaa tukkia
menevän haaskioon? Pääosa
hakkukoneista toimii siten,
että sinne on annettu ohjelma, joka ohjaa koneen katkontaa. Usein konemiehellä
ei ole mahdollisuutta muuttaa ohjelman ehdotusta. Eli
hakkuun yhteydessä kannattaa pyytää konemieheltä ky-

Muhoksella hakattiin alkusyksystä harvennushakkuiden
yhteydessä 1,2 hehtaarin avohakkuu kuvio. Puuta kuviolta
lähti 203,1 m3. Rungon järeys 265 litraa ja lähikuljetusmatka 350 m. Leimikosta otettiin tukkia sahalle, parrua kahdelle eri käyttäjälle ja kuitu. Tukkiosuus oli 62 % ja parruosuus
kuidusta 56 % joten kuitupuun osuudeksi jäi leimikossa ainoastaan 17 %.
Kohteen tiedot: Pinta-ala 8,5 ha
Metsätyyppi: Kuivahko kangas
Kertynyt puusto:
Mäntytukki 18,3 m3
Kantohinta
Mäntykuitu 465,4 m3
Kantohinta
Koivukuitu 9,7 m3
Kantohinta
Yhteensä
493,5 m3

Puuta ja kantohintaa
kertyi leimikosta seuraavasti
43,00 euroa
10,50 euroa
10,50 euroa

Mät
Mäp1
Mäp2
Mäk

126,8 m3
18,4 m3
24,2 m3
33,7 m3

51,00 €/m3
25,00 €/m3
25,00 €/m3
17,50 €/m3
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Puunkorjuu

Fingrid Oyj:n
Harakka – Isokangas
2 x 110 kW
voimajohdon
puunkorjuu
Mhy Yli-Iin puunkorjuupalvelu voitti Fingrid
oyj:n järjestämän puunkorjuu tarjouskilpailun
Harakka – Isokangas välille rakennettavan uuden
voimajohtolinjan puuston poistosta. Uusi n. 9
kilometrin pituinen voimajohto lisää kantaverkon käyttövarmuutta ja
siirtokykyä. Uudella voimajohdolla mahdollistetaan mm. lisääntyneen
tuulivoimatuotannon liittämistä kantaverkkoon.
Voimajohtohankkelle
on myönnetty lunastuslupa 21.4.2015. Lunastus-

toimitusten alkukokous
on pidetty 8.9.2015, jolloin alueet on otettu
Fingrid Oyj:n haltuun
rakentamista
varten.
Uusi johtoalue ja puuston poistaminen koskee
n. 40 metsänomistajaa.
Lunastuksesta
riippumatta
maanomistajat
omistavat edelleen hakattavan puuston ja päättävät siitä miten hakatun
puuston kanssa menetellään. Mhy hoitaa puiden
myynnin yhteismyyntinä. Johtoalueen hakkuun
yhteydessä
käsitellään
myös reunavyöhyke.

Kommentti

Metsän hävitystä
Uusi metsälaki astui voimaan 2014 alusta. Se lisää
metsänomistajien
valinnanvapautta ja vastuuta metsiensä hoidosta. Nyt on mahdollista
tehdä ns. pienaukkohakkuuta,
kasvattaa
eriikäisrakenteista
metsää
yläharsinnalla, uudistaa
metsää missä iässä tahtoo
ja yrittää uudistaa luontai-

sesti, vaikka onnistuminen
on epävarmaa. Lähes kaikki metsänomistajat ovat
ilahduttavasti
pysyneet
viime
vuosikymmenten
käytännössä hyväksi koetun metsänhoidon piirissä.
Kuitenkin
metsäalalta löytyy henkilöitä, jotka ostavat metsäpalstoja
ja hakkaavat puuston pois
vaikka siinä joutuisi nuo-

ria metsiäkin hakkaamaan
jättämällä harvakseen siemenpuita, näin vältytään
uudistamistöiltä ja metsäkeskus tarkastaa ’taimikon’ vasta 15 vuoden
päästä eli tuskin koskaan.
Tällainen käytännön mahdollisuus tulisi poistaa
laista, koska hyviä kasvavia metsiä saatetaan
vajaatuottoisiksi ja tule-

vaisuuden tukkituotto menetetään.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Eteläsuomalainen metsänostaja hakkasi tämän vuoden 2007 nuoren metsän hoitokohteen harvaan siemenpuuasentoon, josta vanhan lain mukaan olisi tuomittu sakkoon, peritty takaisin nmh- tukiavustukset ja velvoitettu tekemään uudistamistyöt.
Lisää aiheesta seuraavassa lehdessä.

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Oulun seudun metsänhoitoyhdistyksen
korjuupalvelu suoritti 2015 harvennusleimikon Oulujoki varressa. Kuivahkonkankaan harvennukset olivat hyvälaatuisia ja
hoidettuja metsiä.

Harvennus pinta-alaa kertyi 4,9 ha ja myöhästynyt ensiharvennus, joka oli osittain jo varttunutta kasvatusmetsää pintaalaltaan 2,6 ha. Ensiharvennus metsästä kertyi puuta 155 m3.
Poistuma per hehtaari oli 59 m3.
Harvennus kuvioilta kertyi puuta 354 m3 jolloin kokonaispoistuma oli 72 m3. Keskijäreydet poikkesivat toisistaan, ensiharvennuksella järeys oli 93 litraa per runko ja toiskertaiselta
harvennukselta 255 litraa per runko.
Tukkia ensiharvennuskohteelta kertyi tukkia 46,5 m3 tukkiprosentin ollessa 30 prosentin luokkaa.
Harvennukselta kertyi tukkia 240,88 m3 tukkiprosentin ollessa 68 prosenttia.

Puuta ja kantohintaa
kertyi seuraavasti:
Mäntytukki
Mäntyparru
Havukuitu
Koivukuitu

Ensiharvennus
15,5 m3
31 m3
99,5 m3
9 m3

€/m3
42,00
20,00
12,00
13,00

Harvennus
200,2m3
40,6m3
105,2m3
8,0m3

€/m3
46,00
23,00
14,50
15,50
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Vieraskirjoittajat
Puheenjohtajan mietteitä

Metsänhoitomaksusta jäsenmaksuun
Laatumittarit seuraavat
yhdistyksien toimintaa

Viime
vuoden
vaihteessa lain muutoksen
myötä tuli metsänhoitoyhdistyskenttään
merkittävä muutos. Lakisääteinen
metsänhoitomaksu
poistui ja tilalle tuli yhdistysten
suoraan metsänomistajilta laskuttama jäsenmaksu. Jäsenmaksu määräytyy
kunkin metsätilakoon mu-

kaan ja yhdistyksen hallinto päättää maksuperusteen
ja mahdollisen hehtaariporrastuksen.
Aiempi
metsänhoitomaksu ja nyt maksettava jäsenmaksu kattaa vain osan
niistä yhdistyksen kuluista,
jotka syntyvät metsänomistajien neuvonta- ym. palveluista. Jäsenyyden merkitys

onkin nähtävä molemmin
puolisena etuna; metsänomistaja saa jäsenedut ja
oikeudet ja toisaalta antaa
jäsenyydellään tukea omalle yhdistykselle.
Kiimingin
metsänhoitoyhdistyksellä oli viime
vuonna 478 jäsentä. Kun
kevättalvella jäsentiedote
ja jäsenmaksulasku posti-

tettiin, näimme eräpäivän
jälkeen millaisen vastaanoton uusi jäsenmaksu sai.
Jäsenmaksu otettiin hyvin
vastaan. Elokuussa jäseniä
oli n. 84 % edellisvuoden
jäsenmäärästä. Näin yhdistykselle annettiin jo ensimmäisenä vuotena tuki
sen toiminnasta metsänomistajien tueksi.

Tässä yhteydessä on hyvä
kertoa jäsenille ja metsänomistajille vuosittain mitattavista ns. laatumittareista,
joissa ulkopuolinen taho arvioi kaikkien Suomen metsänhoitoyhdistyksien toimintaa
vuosittain vaihtuvilla laatumittareilla.
Viime vuonna näitä mittareita oli 13, joista maksimipistemäärä oli 15. Niissä
mitattiin yhdistyksien taloutta mm. liikevaihtoa, vakavaraisuutta, jäsenyysprosenttia,
hankkeita metsänomistajille, asiakastyytyväisyyttä ym.
Edelleen kohteena oli puukaupallinen
toiminta
ja
hakkuumäärät
hakkuusuunnitteeseen
nähden,
metsänhoitotyöt, metsän uudistaminen ja laadun valvonta.
Henkilöstön ja luottamusmiesten koulutus on
myös tärkeä osa yhdistyksissä. Nämä vuosittain vaihtuvat mittarit mittaavat juuri
sitä miten kukin yhdistys on
tehtävissään onnistunut toi-

missaan
metsänomistajien
hyväksi.
Kiimingin metsänhoitoyhdistys on toistuvasti näissä mittauksissa menestynyt
erinomaisesti, saavuttanut
kärkisijoja useita vuosia, ja
sai myös parhaan pistemäärän myös v. 2014 toiminnasta 14 pisteellä. Tämä osoittaa
myös sen, että kyllä kooltaan
pienikin metsänhoitoyhdistys voi olla tehokas toimija
alueellaan ja näin myös jäsen
saa ”katetta” tätäkin kautta jäsenyydelleen. Menestys kuuluu koko yhdistyksen
jäsenkunnalle.
Yleisesti
lehtemme alueen metsänhoitoyhdistykset olivat viime
vuonna kaikki kärkipäässä
valtakunnan tuloksissa.
Aktiiviset jäsenet antavat
hyvät toimintaedellytykset
omalle yhdistykselleen myös
jatkossa.
Hyvää syksyn aikaa!

Pentti Jokikokko
hallituksen
puheenjohtaja
MHY Kiiminki

Palveluita ja edunvalvontaa
Kuluva vuosi on ollut vaiherikas ja mielenkiintoinen vuosi monessa suhteessa. Vuodenvaihteessa uusittiin vanha metsänhoitoyhdistyslaki ja sitä myötä haudattiin pakollinen
metsänhoitomaksu – metsänhoitoyhdistykset toimivat nyt kuten muutkin yleishyödylliset yhdistykset, myös jäsenyyden ja jäsenmaksun suhteen.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Pohjois-Suomessa metsänomistajat ovat selvästi nähneet metsänhoitoyhdistykset
tärkeäksi omalle metsätaloudelleen, reilut kolme neljäsosaa ”vanhoista” jäsenistä
on jatkanut jäsenenä myös
tänä vuonna ja uusiakin jäseniä on saatu kaikkiin metsänhoitoyhdistyksiin.
Kesän korvalla astui viimein voimaan uusi kestävän
metsätalouden rahoituslaki,
jota on sorvattu lopulliseen
muotoonsa
vuosikausia,
milteipä
vuosikymmeniä.
Uuden lain ehdot heikensivät joidenkin työlajien rahoitusta jonkin verran, mutta
toisaalta uutena, tärkeänä
työlajina mukaan tuli taimi-

kon varhaishoito. Vanhan
lain päättyminen ja uuden
lain ennakkoilmotusmenettely kaikille työlajeille aiheutti
ennennäkemättömän
hakemusten ruuhkan Metsäkeskukseen. Siellä ei hakemusten
käsittelijöillä
ainakaan työstä ole puutetta. Tätä kirjoitettaessa ministeriö miettii parhaillaan
yhtenä lääkkeenä valtion
rahapulaan myös KEMERA-asetuksen ehtojen tarkistamista niin, että ehdot
sopisivat nykyistä reilut 10
miljoonaa euroa pienempään budjettikehykseen.
Edellä mainitut voidaan
nostaa esille myös hyvinä
esimerkkeinä siitä, mihin
metsänomistaja
tarvitsee
edunvalvontaa ja vahvaa järjestöä. Mtk:n luottamusmiehillä ja asiantuntijoilla on

hyvät vaikutuskanavat kaikkiin poliittisiin puolueisiin,
virkamiehiin ja hallintoon.
Useimmiten lakivalmisteluun päästään mukaan jo
hyvissä ajoin ja pystytään
vaikuttamaan siihen, että
lopputulos olisi metsänomistajien kannalta mahdollisimman
edullinen.
Meneillään olevan Kemera-lain ehtojen tarkistuksen
osalta lopputulos tiedetään
sikäli ennakkoon, että niukkuutta
jaetaan.
Mutta
yhteistyössä ja oikein vaikuttamalla säästöt pystytään kohdistamaan sellaisiin
työlajeihin, joiden tuen pieneneminen vähiten haittaa
metsänomistajia.
Kuluvan syksyn aikana laaditaan Metsäkeskuksen vetämänä uudet
alueelliset
metsäohjelmat
(AMO) seuraavalle viisivuotiskaudelle 2016 – 2020.
Päättyneellä kaudella Pohjois-Pohjanmaan vuotuinen
kestävä hakkuusuunnite on
ollut 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Juuri valmistuneen
11. VMI:n mukaan tulevalla
viisivuotiskaudella kestävä
vuotuinen hakkuusuunnite
on jopa 7,5 milj. m3 . Metsänomistajat ovat siis saaneet

hyvällä metsänhoidolla metsänsä kovaan kasvuun – nyt
on teollisuuden vuoro lunastaa lupaukset ja luoda
metsissä kasvavalle puulle
kysyntää. Hyviä merkkejä
on onneksi ilmassa, Äänekosken biotuotetehtaan
rakentaminen on käynnistynyt ja Kuopion biotuotetehtaan
toteutuminenkin
näyttää melko todennäköiseltä. Pohjois-Suomessa on
Kemijärven julkistetun biotuotetehdashankkeen lisäksi
ainakin kolme muuta suurempaa investointia selvitysten alla.
Viime talvi oli lauha, eikä
sateinen ja kylmä alkukesä suinkaan helpottanut tilannetta puumarkkinoilla.
Talvileimikoita on kelien
johdosta kaikilla ostajilla varannot pullollaan, sen sijaan
kovan maan tukkikohteilla on riittänyt kohtuullisen
tasaisesti kysyntää. Kesälomien jälkeen syksyn puukauppa on käynnistynyt
suhteellisen vilkkaana. Pohjois-Suomessa elokuun ostomäärä, noin 300 000 m3 oli
viime vuoden elokuun tasolla. Koko alkuvuoden ostomäärä, noin 3 000 000 m3
alkaa hiljaisemmasta alku-

vuodesta huolimatta olla jo
lähes edellisvuoden (3 100
000) tasolla.
Sateista alkukesää seurannut kuiva elokuu on
parantanut tilannetta korjuutyömailla. Alkukesällä
korjaamatta jääneitä kohteita
on saatu hakattua elokuussa. Talvikohteiden osto on
hyvin valikoivaa ja markkinatilanne vaihtelee huomattavasti
paikkakunnittain.

Tukkivaltaisille talvikohteillekin on silti kysyntää. Tärkeintä on yhdessä oman
metsänhoitoyhdistyksen
kanssa tehdä oman paikkakunnan puumarkkinatilannetta vastaava leimikko.
Olennaisen tärkeää on myös
puukaupan kilpailuttaminen, jolla metsänomistaja
varmistaa itselleen parhaan
lopputuloksen ja kukin ostaja saa tarvitsemaansa puuta.
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Mhy viikon
kuulumisia ja kokemuksia
Naisten metsäpäiviä vietettiin Rokuan maisemissa ja avoimia ovia alueemme metsänhoitoyhdistysten toimistoilla. Rokuan metsätapahtuma aloitti virallisesti perinteeksi
muodostuneen metsänomistajat viikon.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

teltiin myös naisten metsäpäivillä. Ja eikö sitten sinne
mukaan.

Syyskuun helteiset säät jatkuivat ja oli mitä parhain
ajankohta viettää varsinaisesti naismetsänomistajille suunnattua metsäpäivää
Utajärvellä luonnonkauniin
Rokuan maisemissa. Osallistujamäärä jäi tällä kertaa
hieman pienehköksi, mutta
sama valtavirtaus on ollut
valitettavasti joka suunnalla
tänä taantuma-aikana.
Tänä syksynä alueellamme ei järjestetty mhy
viikolla perinteisiä puunkorjuupäiviä, liekö sitten
sopivat leimikot kortilla,
oliko into vähissä vai onko
toimihenkilöiden työaika
liian lujilla. Toki on kiinnitetty myös huomioita siihen, että keskellä viikkoa
järjestettäviin tapahtumiin
ei ole tungosta. Tapahtumat vetävät parhaiten, jos
ne osuvat viikonloppuihin. Pelkkä makkaranpaisto
nuotiolla ei vastaa niitä tavoitteita, mitä tapahtumilla on tarkoitus saavuttaa.
Myös puunkorjuu-urakoitsijoiden
osallistumishalu
vaikuttaa lopputulokseen.
Mutta toimistolla pidettiin päivystystä avoimin
ovin ja metsänomistajien
kanssa rupateltiin kahvikupposen ääressä tulevista
töistä, puumarkkinatilanteesta ja yleismaailmallisista muista asioistakin. Ja
näitä samoja aiheita käsi-

Haastattelussa
metsänomistajat
Merja Riikola sekä
Katja Aspegren-Palmu

Merja Riikola.

1. Mitä odotan naisten metsäpäiviltä?
- Olen Merja Riikola Kiimingistä ja omista metsää puolisoni kanssa Yli-Iin
metsänhoitoyhdistyksen
alueella. Minulla on aikaisempaa kokemusta erityisesti naisille järjestetystä
metsäalan
koulutuksesta, joka pidettiin muutamia
vuosia sitten. Niistä jäi hyvät kokemukset ja siksi
olenkin nyt täällä päivittämässä metsätietämystäni.
Tämä on vaihtelua, ajankohta on hyvä, maastomahdollisuus huippua ja
mukava vaihtaa ajatuksia
muiden kanssa.
- Olen Katja Aspegren-Palmu Haukiputaalta, hieman metsää samalla
seudulla puolisoni kanssa. Ihana liikkua luonnossa kauniina syyspäivänä,
virkistäytymistä,
erityisesti sieniopastus kiinnostaa, poimisin, mutta kun en
osaa.
2. Mitkä asiat eniten askarruttavat metsäasioissa?
- Merja: Se, että metsät saisi pysymään hoidetussa tilassa ja sitä kautta ovat

Kaisu Sipola oli järjestänyt OAMK oppilaiden kanssa onnistuneen sienikurssiaiheisen koulutustapahtuman.
kunnossa. Haen neuvoja ja
ostan ulkopuolisia palveluita siinä määrin, mitä emme
pysty itse hoitamaan metsänhoidossa. Pitäisi olla
enemmän rohkeutta kysyä asioista ja neuvoa myös
muilta metsäalan asiantuntijoilta, jos itse ei asiaa voi
ratkaista tai ei tiedä asian
lopullista totuutta. Pyrin
saamaan tietoa myös netin
avulla asioiden hoidossa.
- Katja: Se että hoitaa
metsät oikein, eikä ”karsi”
vääriä puita pois. Uutena
metsänomistajana on tie-

donkeruun alkutaipaleella.
3. Millaisena koet metsänhoitoyhdistyksien?
- Merja: Positiivinen käsitys on syntynyt metsänhoitoyhdistyksistä.
Olemme
jäsenuskollisia ja koemme
jäsenyyden tärkeäksi. Metsänomistajalle se on tärkeä
etujärjestö. Käytämme palveluita silloin kun oma aika
ja resurssit eivät siihen riitä. Osan nuoren metsän
hoidoista toteutamme itse,
osan ostamme ostopalveluna yhdistyksestä.

Katja Aspegren-Palmu.

- Katja: Olipa vaikea kysymys. Yhdistykset neuvovat, on apuna. Niillä on
nykyaikainen imago, helposti lähestyttävä, monenlaista toimintaa, näkyvät
hyvin esim. messuilla ja järjestävät tapahtumia, kuten
nyt tämäkin naisten metsäpäivä.
4. Millaisena koet metsänomistajuuden?
- Merja: Omistajuus tuli tavallaan suvun kautta perintönä, osittain kauppoina.
Metsä on sijoitus, perin-

nön vaalimista ja omaisuuden hoitoa. Myös marjastus,
liikkuminen
luonnossa
omissa metsissä kävellen tai
suksilla hiihtäen on mielenvirkeyttä kohottavaa. Metsistä saa terveyttä, hyötyä ja
huvia, joita kaikkia kannattaa käyttää.
- Katja: Sijoitus tulevaisuuteen, ja tuo joskus myös
tuottoja. Saadaan näin tarvittavat polttopuut metsästä
kotitarpeeseen, omatoimista puuhastelua hyötyliikuntana. Metsää pitää hoitaa, ei
tuhota ja laiminlyödä.
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Hyötyä ja huvia
naisten metsäpäiviltä
Kolmisenkymmentä
pohjoissuomalaista
naismetsänomistajaa
kokoontui
naisten
metsäpäiville syyskuun 11.-12. päivä
Rokuan harjumaisemiin Utajärvelle. Naisten metsäpäivät ovat
Pohjois-Suomessa
vuosittainen perinne,
paikkaa vaihdellaan
alueen eri osiin, jotta kaikilla metsistä
ja metsänhoidosta
kiinnostuneilla naisilla olisi mahdollisuus Anita Koukkari, Liisa Lipponen ja Aino Piippo sienikursilla.
osallistua.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Metsänomistajista on naisia
jo lähes neljännes, joko yksin
omistavana, yhdessä puolison kanssa tai perikunnan
osakkaana. Metsänhoitoyhdistykset ovat halunneet
tarjota metsäasioihin naisnäkökulman ja järjestää pelkästään naisille suunnattuja
koulutustapahtumia. Koulutusohjelman ohessa tarjoutuu aina mahdollisuus myös
virkistäytymiseen sekä kokemusten
vaihtamiseen
muiden naismetsänomistajien kanssa.
Tilaisuuden
avauspuheenvuoron käytti Metsänhoitoyhdistys
Muhoksen
hallituksen jäsen, metsänomistaja Eija Rautiainen.

Rautiaisen näkemyksen mukaan metsätalouden ja metsäalan tulevaisuus näyttää
Suomessa hyvältä, metsiä
kannattaa hankkia ja hoitaa.
Uusien puusta valmistettavien tuotteiden ja tulevien
investointien myötä puulla
kyllä riittää kysyntää. Juhani Heikkinen kertoi metsänhoitoyhdistysten tarjoamista
sukupolvenvaihdos- ja kiinteistönvälityspalveluista.
Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella aina hyvissä
ajoin, silloin kun luopuvakin
sukupolvi vielä elää. Pohjaksi tarvitaan aina paikallisen metsänhoitoyhdistyksen
laatima luotettava arvio metsätilan arvosta. Rahoituspäällikkö
Päivi
Jurmu
esitteli
metsänomistajille
suunnattuja pankkipalveluja
ja kertoi rahoitusmaailman
kuulumiset.
Maija-Liisa

Anna Taskilan metsäradalla arvuuteltiin ja harjoiteltiin puiden pituuden mittausta. Vuorossa Anita
Koukkari.

Tausta-Ojala Maa- ja kotitalousnaisista kertoi, miten
metsästä saa voimaa kaikkeen elämään.
Lounaan jälkeen siirryttiin Oulun ammattikorkeakoulun
sienikurssin
järjestämän erinomaisen sieninäyttelyn kautta Anna
Taskilan laatimiin metsätaitotehtäviin. Kaunis syyssää suosi metsätaitoilua,
eivätkä hirvikärpäsetkään
Rokuan
harjumaisemissa suuremmin kiusanneet.
Metsätaitoradalta käveltiin
porukassa Rokua Geoparkin opastuskeskus Suppaan,
jossa saatiin perusteellinen
perehdytys Rokuan harjujakson syntyhistoriaan. Kävelyretken päätteeksi oli
mukava lepuuttaa jäseniä
Rokuan kylpylässä ja päivällisen jälkeen laulutaitoiset
viihdyttivät muita karaokessa.
Lauantaipäivä aloitettiin
perehtymällä puukauppaan
Tapio Kylmäsen ja Tapio
Kivelän johdolla. Tämän
jälkeen siirryttiin rastikoulutukseen. Anita Mäkipelto
Mtk-Pohjois-Suomesta
oli valmistellut lähiruokaa

esittelevän rastin, Anna
Taskila esitteli metsänhoitoyhdistysten
jäsenille jäsenetuna tarjolla olevaa
Metsäselain-palvelua, Tero
Parkkinen opasti osallistujia raivaussahan huollossa ja
Juhani Heikkinen esitteli rajalinjojen aukaisuun käytettävää tarkkuuspaikanninta.
Yhteenvetona naisten
metsäpäivät koettiin hauskaksi ja hyödylliseksi tapahtumaksi, joten perinnettä
kannattaa jatkaa myös tulevina vuosina.

Anna Taskilan naisten
metsäpäivillä.

Parkkisen raivaussahaopissa Eila Olsbo-Moilanen.

Arvoisat naisten
metsäpäivien
osallistujat
Suomi on halki vuosisatojen elänyt metsästä.
Oravannahka kaupasta siirryttiin asteittain
tervanpolttoon ja metsän kaskeamiseen pelloksi. Teollinen murros 1800- luvulla käynnisti aikanaan sahateollisuuden ja myöhemmin
alkoi Suomen sellu- ja paperiteollisuuden
kasvu. Nyt olemme taas uusien mahdollisuuksien edessä metsäbiotalouden osalta.
Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta.
Metsät peittävät Suomen maapinta-alasta 75 prosenttia. Metsää on jokaista suomalaista kohti noin neljä ja puoli hehtaaria. Maapinta-ala luokitellaan käyttötarkoituksen perusteella. 86
prosenttia Suomen maa-alasta luokitellaan metsätalousmaaksi.
Metsätalousmaa jaetaan eri luokkiin sen perusteella, miten hyvin
metsä kyseisellä maapohjalla kasvaa.
Suomen metsiä hoidetaan niin, että puuta kasvaa huomattavasti enemmän kuin mitä sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Kestävä hakkuukertymä tällä hetkellä Suomessa on noin 70milj.m3
vuodessa. Hakkuut ovat tällä hetkellä kuitenkin keskimäärin vain
56 milj.m3. Eli mahdollisuuksia puunkäytön lisäämiselle on olemassa. Onneksi näköpiirissä on suuria investointeja metsätalouteen, joista varsinkin Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibren päätös
rakentaa uudenlainen biotuotetehdas Äänekoskelle Keski-Suomeen, auttaa Pohjois-Suomen metsänomistajia. Äänekosken valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan etäisistä osista ohjautuu puuta
sinne, sen sijaan että se tuotaisiin esimerkiksi Kemiin. Luottavaisin mielin odottelemme parempia aikoja kuitupuun kysynnälle.
Onneksi puu taipuu raaka-aineena moneksi ja siitä voidaan
tehdä nykyisin melkeinpä mitä vain. Ennen ajateltiin että, teollisuuden käyttöön korjatusta runkopuusta saadaan lankkua, sellua ja paperia. Nykyisin tilanne on huomattavasti toisenlainen.
Metsästä peräisin olevia biomassoja hyödynnetään nykyisin perinteisten tuotteiden lisäksi mm. kangaskuiduissa, lääkkeissä,
kemikaaleissa, fuktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja bioöljyssä.
Uusia tuotteita ovat esimerkiksi puukomposiitista valmistetut
autojen osat, biohajoavat pakkausmateriaalit, nanosellusta tehdyt taipuvat näytöt ja älypakkaukset, jotka seuraavat lääkkeiden
ottoa ja ruuan syömäkelpoisuutta.
Puuntuotannon ohella metsiämme on käytetty perinteisesti virkistykseen ja matkailuun, luonnontuotteiden keräilyyn,
metsästykseen ja pohjoisessa porotalouden harjoittamiseen. Jokainen meistä hyötyy metsistä monilla eri tavoin.
Itselle metsät ovat ensisijaisesti sijoituskohde, josta koetetaan saada sijoitetulle pääomalle pidemmällä ajalla kohtuullista
tuottoa. Olemmekin mieheni kanssa panostaneet viimevuosina
voimakkaasti metsäomaisuutemme hoitoon. Hyvänä yhteistyötahona tässä on ollut metsänhoitoyhdistys, joka on tehnyt meille
mm. metsäsuunnitelman ja puunkorjuupalvelun kautta on hoidatettu tilan metsiä. Oma metsäomistukseni alkoi noin 13 vuotta
sitten, jolloin ostimme ensimmäisen yhteisen 15 hehtaarin metsätilan Vaalasta. Vuosien varrella olemme kasvattaneet tilamme pinta-alaa ostojen ja maatilan sukupolvenvaihdoksen myötä siten,
että metsätalousmaata meillä on nykyisellään noin 430 hehtaaria. Yhtään vähäisempää ei itselle ole myöskään metsien virkistyskäyttö, johon Suomen jokamiehenoikeudet tarjoavat erinomaiset
puitteet, vaikkei omaa metsäomistusta olisikaan. Ahkerimmat
meistä saavat metsästä suuren saaliin terveellistä lähiruokaa marjojen ja sienten muodossa.
Meidän kaikkien tulisi oivaltaa, että meillä on suunnaton raaka-aineresurssi metsissämme. Meillä on huikeat mahdollisuudet
rakentaa siihen liittyen menestyvä biotalous. Metsätalous ei missään nimessä ole takapajuinen auringonlaskunala, vaan täynnä
uusia ennen näkemättömiä mahdollisuuksia, joista kaikista meillä ei ole vielä tietoakaan. Naismetsänomistajien on myös syytä
ottaa aktiivisempi ja näkyvämpi rooli metsäomaisuuden hoidossa riippumatta siitä omistaako metsätilan itse tai vaikka yhdessä
puolison kanssa. Kaikkien panosta tarvitaan valoisamman tulevaisuuden rakentamisessa.
Suomen metsästrategiaa lainaten: Aktiivinen omistaja muistaa aarteensa. On tärkeää, että metsänomistaja päättää tietoisesti, mitä omaisuudellaan tekee, päätyipä hän sitten talouskäyttöön
tai suojeluun. Metsä on aivan liian arvokas unohdettavaksi.
Näillä sanoilla haluan toivottaa teidät tervetulleiksi tänne Rokualle nauttimaan naisten metsäpäivien annista.

Eija Rautiainen, Muhos
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Vieraskirjoittaja

Metsänomistajan edunvalvonnassa
oltava koko ajan hereillä
MTK:lla on vahva rooli kansainvälisillä kentillä
Suomen ja EU:n politiikka sekä kansainväliset sitoumukset vaikuttavat suuresti kansalliseen metsäpolitiikkaamme ja metsänomistajiin. Siksi edunvalvonnassa on oltava
täysillä mukana.
Metsänomistajien edunvalvonta toimii kansainvälisillä
areenoilla samojen perusperiaatteiden mukaan kuin
kotimaassakin.
Kansainvälisestä edunvalvonnasta
haasteellisempaa tekee toimijoiden suuri määrä: neuvostossa jäsenmaita edustaa
28 maan ministerit ja Euroopan parlamentissa EUlainsäädännöstä vastaa 751
euroedustajaa.
Lakiehdotukset esittelevässä komissiossa metsäasiat
ovat hajaantuneet useaan eri
pääosastoon, joista tärkeimmät ovat maatalous-, ympäristö-, energia-, ilmasto- ja
teollisuuspääosastot. Vaikuttamista hankaloittaa myös
metsien ja metsäsektorin vähäinen merkitys monissa
maissa. Suomen kaltaisesta
”metsäkonsensuksesta” eli
metsien ja niiden käytön laajasta ymmärryksestä voi vain
haaveilla.
Brysselissä suomalaisten

ja eurooppalaisten metsänomistajien etuja valvoo pieni
joukko. Euroopan metsänomistajajärjestössä CEPF:ssä
on kolme asiantuntijaa, pohjoismaisten metsänomistajien edunvalvojana toimii yksi
asiantuntija ja Euroopan Viljelijöiden ja Osuuskuntien
Copa-Cogecassa on puolipäiväinen metsäedunvalvoja.
Heidän työtään tukee MTK:n
ja MTK:n ruotsalaisen sisarjärjestö LRF:n kansainvälisen
metsäpolitiikan kaksi asiantuntijaa.

Konkreettisia tuloksia
on saavutettu
Pienistä resursseista huolimatta
metsänomistajien etujen puolustamisessa
on onnistuttu hyvin. Mikäli asiat olisivat menneet pahasti pieleen, tavalliselta
suomalaiselta metsänomistajalta voitaisiin jatkossa
vaatia monimutkaista todis-

tusaineistoa siitä, että tämän
omasta metsästään myymä
puu on laillista. Samoin tilanne voisi olla se, että komissiolla olisi valta päättää kuinka
paljon Suomen metsien tulee vuosittain sitoa hiiltä ilmastonmuutoksen vastaisen
taistelun nimissä. Tämä tarkoittaisi yksinkertaistettuna
kasvun ja hakkuiden välisen
erotuksen sääntelyä, pitkälle
vietynä siis yksittäisen metsänomistajan hakkuumahdollisuuksien sääntelyä.
Uusiutuvan
energian
lähteenä olevan kiinteän
biomassan kestävyyden turvaamiseksi komissio kaavaili pari vuotta sitten pakollista
metsäsuunnitelmaa metsänomistajille. Suunnitelmat olisivat sisältäneet tilakohtaisen
hakkuutasojen ja luonnon
monimuotoisuuden tarkastelun. Yllämainitut esimerkit eivät ole mielikuvitusta,
vaan komission konkreettisia
lainsäädäntöehdotuksia viime vuosilta.
Älyttömien ehdotusten
alas ampumisen lisäksi edunvalvonnassa on saavutettu
myös konkreettisia positiivia
tuloksia. Näistä ehdottomasti merkittävin kokonaisuus
on kesällä 2014 hyväksytyt

EU:n maa- ja metsätalouden
valtiontuen suuntaviivat, jotka määrittävät millaisia kansallisia metsätukia Suomi voi
maksaa.
MTK:n sekä Maa- ja metsätalousministeriön aktiivisen vaikuttamisen ansiosta
suuntaviivoihin saatiin useita merkittäviä parannuksia
prosessin aikana: tukimahdollisuuksien laajentaminen
myös muihin kuin metsien ympäristö-ja virkistystoimiin, metsätoimenpiteiden
sisältämän työn korvausmahdollisuus, yksittäisten metsätukien julkisuusvaatimuksen
rajoittaminen vain yli 200
000 euron tukiin, mahdollisuus maksaa energiapuun
korjuulle tukea, hirvituhojen
kansallisen korvausjärjestelmän jatko ja yleisessä käytössä olevien metsäteiden
tukitasojen nosto 100 %:iin.

Ilmasto ja energia
ohjaavat metsäkeskustelua myös
tulevaisuudessa
Vuodesta 2007 alkanut metsäasioiden merkityksen kasvu tulee jatkumaan. Tästä
pitävät huolen EU:n kasvava kunnianhimo ilmasto- ja

energiapolitiikassa. Mahdollisen uusiutuvan energian
tavoitteen lisäksi metsille ollaan nyt ensimmäistä kertaa
kaavailemassa roolia myös
EU:n päästövähennyksissä
sisällyttämällä metsät päästötavoitteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että
metsille asetettaisiin sitova velvoite sitoa tietty määrä hiilidioksidia ilmakehästä.
Päästöjen leikkauksen lisäksi
määrättäisiin siis pakollinen
hiilinielu, josta EU:ssa vastaisivat käytännössä metsät.
Tässä on metsäisillä jäsenmailla ja metsänomistajilla
tarkan pelin paikka.
Metsiin kohdistuvien ilmasto- ja energiapoliittisten odotusten kylkiäisenä
EU:ssa on virinnyt keskustelu puuvarojen riittävyydestä,
metsien käytön kestävyydestä sekä puun energiakäytön
päästöistä. Puuvarojen riittävyydestä käyty keskustelu
on herättänyt EU:ssa haluja
säädellä puun käytön tehokkuutta ja käyttöjärjestystä
eri käyttökohteiden välillä.
Käytännössä tällä pyritään
turvaamaan
teollisuuden
puunsaanti ja tarvittaessa
hankaloittamaan puun energiakäyttöä. Samalla EU:lla on

Kuin ihmiselo
Metsän kiertokulku on verrattavissa ihmisen
elämään. Ensin ollaan pari- kolme vuosikymmentä pelkästään kuluja aiheuttavan huolenpidon varassa. Jos laiminlyö oikea-aikaiset
hoidot, jäävät tulevaisuuden tuotot heikoksi.
Jos tekee ne ajallaan, säästää kustannuksista
ja varmistaa hyvän tuoton.
Yhteiskunta panostaa vahvasti lapsiin ja nuoriin terveydenhuollon ja koulutuksen
avulla.
Metsänomistajaa
kannustetaan vastaavasti investoimaan
kärsivällisesti kaukana tulevaisuudessa
odottaviin tuottoihin kemera
-investointituen avulla. Sii-

nä valtio sijoittaa yhden euron ja metsänomistaja kaksi
tai kolme euroa kymmenien
vuosien päästä odottaviin
tuloihin. Investointi tulevaan hyödyttää sekä yksilöä
että yhteiskuntaa. Aivan kuten lasten kasvatuksessa on
myös metsänhoidossa nyrk-

kisääntöjä. Taimikon perustaminen
muokattuun
maahan on kuin hyvin valmennettu synnytys. Syntymän jälkeiset neuvolakäynnit
on verrattavissa taimikon
tarkastuksiin. Varhaishoito
tapahtuu eskari-iässä ja taimikonhoito rippikouluiässä.
Metsällä on aivan kuten ihmiselämässä riski sairastua
ja jopa kuolla ennenaikaisesti. Terveydentilasta huolehtiminen ja vakuutusturva ovat
perustarpeita – niistä ei pidä
tinkiä.
Ensiharvennus on kuin
ammattitutkinto, jossa pitkäjänteisyys palkitaan ensimmäisten hakkuutulojen
muodossa. Merkittäviä tilipäiviä metsästä saa vain
kolmesti kiertoajassa - ensiharvennustulojen jälkeen
vielä toisesta harvennuksesta ja päätehakkuusta.
Kannattavuuden kannalta
hakkuiden oikea-aikaisuus
ja korjuutyön laatu ovat tärkeitä. Koska tilipäiviä on
harvassa, myös yksikköhintoja kannattaa seurata muutaman vuoden tähtäimellä ja
päättää myyntiajankohdasta

kulloisenkin markkinatilanteen pohjalta. Vuodet eivät
ole veljeksiä – toisinaan kysellään vahvemmin kuusi- ja
toisinaan mäntyvaltaisia leimikoita. Puukaupan kilpailutus on viisasta, sillä harva
ostaja pystyy maksamaan
parasta hintaa kaikenlaisista leimikoista. Yksikköhinta
ei kuitenkaan ratkaise kaikkea. Hakkuussa käytettävät
tukkipituudet ja muut kauppakirjan ehdot vaikuttavat
lopputulokseen. Monesti aliarvioidaan katkonnan vaikutus. Tukkipuun ja kuitupuun
hintaero on päätehakkuulla 1:3 ja harvennuksillakin
1:2,5. Siksi korjuuta pitää
aina valvoa, että se toteutuu
kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Korjuun valvonta
vaatii osaamista ja mittaustietoja. Metsänomistajalla on
oikeus vaatia tiedot katkotuista pölkyistä ja niiden pituus- ja läpimittajakaumasta
eikä se saa riippua siitä onko metsänomistaja antanut valtakirjan asioidensa
hoitamiseen vai ei. Jo pelkkä tietoisuus siitä, että joku
valvoo korjuuta ja katkon-

taa on vahinkoja ennalta ehkäisevää. Vastaavasti epäilys
siitä, että mittaustietoja pantataan, on omiaan viemään
puukaupan
luottamusta.
Jos oma osaaminen tai aika
ei riitä korjuun valvontaan
kannattaa se palvelu ehdottomasti ostaa omalta metsänhoitoyhdistykseltä. Jatkossa
kuitupuun jalostuskapasiteetti on lisääntymässä merkittävästi. Se tarkoittaa, että
katkonnan kanssa on oltava
vielä nykyistäkin valppaampana.
Vaikka metsän kiertoaika on ihmiselon mittainen,
ei metsän kestä olla passiivisen omistuksen vaiheessa ilman, että tuotot pienenevät.
Vanhuuteen kuuluu voimien
heikkeneminen eikä ennen
täysi-ikäisyyttä ole oikeuksia eikä kykyjäkään huolehtia viisaasta päätöksen
teosta. Tämän vuoksi metsän tulisi vaihtaa omistajaa
kahdesti tai kolmesti ihmisen elinkaaren aikana. Aivan
kuten sote-ratkaisujen tulee metsätilojen sukupolvenvaihdosten olla valtiovallan
erityissuojelussa. Molemmis-

ollut kasvava huoli metsien
käytön kestävyydestä.
Toisaalta viime vuoden marraskuussa aloittanut Junckerin uusi komissio
on listannut EU:n tulevien
vuosien pianopisteiksi talouskasvun,
työllisyyden
ja investoinnit. Tämä tarjoaa paremmat mahdollisuudet metsien ja niiden käytön
merkityksen ymmärtämiselle Brysselissä. Samanlaisia
positiivisia mahdollisuuksia
tarjoaa EU:n kiinnostus biotaloutta kohtaan.
Näiden positiivisten asioiden edistämiseksi metsänomistajien edunvalvonnan
painopistettä on myös tarkastettava: on aika siirtyä
siilipuolustuksesta hyökkäykseen.

Janne Näräkkä
asiantuntija
kansainvälinen
edunvalvonta

”

Jo pelkkä
tietoisuus siitä,
että joku valvoo
korjuuta ja
katkontaa on
vahinkoja
ennalta
ehkäisevää

ta on kirjaukset Sipilän hallituksen ohjelmassa. Ne pitää
myös toteuttaa.

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja, MTK ry
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VIHREÄN KULLAN MAITA
Metsätilapäivä Oulussa
lauantaina 14.11.2015

Onko mielessäsi metsäkiinteistön myynti,
erityisarvot, sijoittaminen metsäomaisuuteen tai
sukupolvenvaihdos?
Lauantaina 14.11.2015 klo 10-15 infotilaisuus metsänomistajien palvelupisteessä Isokatu 70
-

Metsäkiinteistöjen arvon määritys
Metsäkiinteistön erityisarvot: sora, turve, rantatontit ym
Metsäkiinteistöjen hintakehitys
Tilakaupan verokysymykset
Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehdot

Tietoiskut klo 10.30, 12.00 ja 13.30 sekä
mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvotteluun.

la

PILKEMASTER EVO
Suomen suosituin ja
nopein klapikone

kk

apaa.co

m

- Ø 36 cm puulle
- automaattinen syöttö
- 4 m kääntyvä elevaattori
omalla hydrauliikalla.

UUTUUS!
Syöttörulla

Olemme aina valmiina tekemään työnäytöksen liikkeessämme!

Talvi tekee tuloaan...
LAKKAPÄÄLTÄ LINGOT JOKA LÄHTÖÖN!
LUMILINKO TR-200
Työleveys: 2 m. Samaa
järeää laatua kun
isommatkinTR-lingot.

LUMILINKO TR-270 HAV
Hydrauliiluukut alennusvaihteella.
Urakoitsijan/haastavan
lingonkäyttäjän
PARAS valinta.
Työleveys 274 cm.

Mukana mm toiminnanjohtajat Mikko Harju ja Kari Salo, AKA Vesa Hakola Maanomistajien arviointikeskus, omistajavaihdosten asiantuntijat Juhani
Heikkinen ja AKA Arto Taskinen, toimitusjohtaja Jukka Aula
Myös muita kokoja. Rahoitus ja vaihto onnistuu!

Kahvitarjoilu!

Metsänomistajat

Lakkapää Oulu | Nuottasaarentie 4
Puh. 010-7557 300 | Avoinna arkisin 8 - 17

www.wasslov.se

Tervetuloa!
Myynti: Kimmo Junttila
Puh. 045-674 96 26

Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta: 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 24%).

VIHREÄN KULLAN MAITA!

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV

Kuusamo, Kuolio, 62,85 ha metsätila, joka rajoittuu Heinäjärven rantaan. Tilan
läpi menee Kuloharjuntie. Kasvatusmetsiä ja uudistushakkuuikäisiä metsiä. Puustoa tilalla noin 2.688 m3. Tilalla on 0,0185 manttaalin osuus Kuusamon Yhteismetsään. Hyvät mahdollisuudet metsätalouteen, metsästykseen ja kalastukseen.
Hp. 75.000 €. Lisätietoja: Outi Tervo p. 0400 186 557.
Oulu, Yli-Ii Tannila, tila p-ala 11,4 ha, puustoa 702 m3. Kaksi palstaa, toinen jokivarsi tontti, jossa vanhoja hirsirakennuksia. Toinen palsta puhdas metsäpalsta.
Hp. 60.000 €. Lisätietoja: Juhani Heikkinen p. 0400 287 288.
Pudasjärvi, osuus Kivarin yhteismetsään (87/10000). Yhteismetsän pinta-ala noin
4391 ha. Hp. 22.000 €. Tarjoukset 1.11.2015 mennessä. Lisätietoja: Jussi Perttu p.
040 7608 939.
Siikajoki, Pirtinmaa, tilalla puustoa 873 m3. Tie tilalle. Hp. 26.000 € /tarjoukset
25.10.2015 mennessä. Lisätietoja: Kari Peltokorpi p. 050 3425 442.
Siikajoki, Mäntyniemi, tilalla puustoa 1.110 m3. Tilalta löytyy rakennuspaikka omakotitalolle. Hp. 47.000 €. Tarjoukset 25.10.2015 mennessä. Lisätietoja: Kari Peltokorpi p. 050 3425 442.
Puolanka, Auho, metsätila 71,5 ha. Puusto 5.359 m3. Hp. 102.665 €. Lisätietoja:
Jorma Nykänen p. 0400 296 469.
Vaala, Kukkola, määräala 34,9 ha. Puusto 1.157 m3. Hp. 25.500 €. Lisätietoja Pertti
Lahtinen p. 0440 181 808.

LAPIN METSÄMARKKINAT LKV
Sodankylä, Syväjärvi, hyväpuustoinen metsätila 74 ha, metsämaata 67,3 ha, ainespuuta 4.045 m3, taimikoita 8,4 ha. Tila sijaitsee yleisen tien laidassa. Tilalle kuuluu
siisti mökki lammen rannalla. Hp. 98.000 €. Lisätietoja: Ulla Käkelä p. 040 735 1360.

Kaikki kohteemme sekä tarkemmat tiedot netissä, osoitteessa:

METSÄAMMATTILAISILTA TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!
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OSTETAAN
TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

BIOMEGA
YO AGOY
EMOIB
Ostamme tienvarteen toimitettuja
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

Metsäkone-urakoinnin
ammatti-taidolla
suorittaa

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

Puh. 0400 178783
Tulisaarentie 12, 90900 KIIMINKI

Maalismaantie 1217
91210 Jakkukylä

Teemu Aalto
Puh 0400 295268
Sp. info@metsa-aalto.fi

TURTI-SET OY
• Harvennushakkuut ja
ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Kaivinkonetyöt
• Ym. alaan kuuluvat työt
• Maton- ja poppanan kuteet
• LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun
ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit

Metsä Aalto Oy

WWW.METSA-AALTO.FI

Mukava on olla,
Mukava on olla,
kun palvelumaksut
ovat nolla!
Mukava on olla,
kun palvelumaksut
ovat nolla!
Asiakkaittemme
peruspankkipalvelut
kun
palvelumaksut
ovat nolla!

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonupalvelumaksuihin,
voit käyttää
ne täysimääräisinä
muisetu: kun
Op-bonuksesi
eivät kulu
peruspankkipalvelujen
Muista
myös
Utajärven
Osuuspankin
jäsenen bonuden
palveluiden
tai
Pohjolan
vakuutusten
maksuihin!
palvelumaksuihin,
voit
käyttää
ne
täysimääräisinä
muisetu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
Maksuttomien
sekä
den
palveluiden päivittäispalveluiden
taivoit
Pohjolan
vakuutusten
maksuihin!
palvelumaksuihin,
käyttää
ne täysimääräisinä
muiOp-bonusten
lisäksi
saat Utajärven
Osuuspankista
Maksuttomien
päivittäispalveluiden
sekä
den
palveluiden
tai Pohjolan
vakuutusten
maksuihin!
myös
kaikki
muut
OP-Pohjola-ryhmän
keskittämisedut,
Op-bonusten lisäksi
saat Utajärven Osuuspankista
Maksuttomien
päivittäispalveluiden
sekä
kuten
ilmaisen
Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
myös
kaikki
muut
OP-Pohjola-ryhmän
keskittämisedut,
Op-bonusten
lisäksi
saat Utajärven Osuuspankista
kuten
ilmaisen
Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
myös kaikki
muut
OP-Pohjola-ryhmän
keskittämisedut,
Lämpimästi
tervetuloa
asiakkaaksemme!
kuten
ilmaisen
Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
Kysy
myös
tileistä
ja määräaikaistalletuksista!
Lämpimästi
tervetuloa
asiakkaaksemme!
Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

Opp poeika Luakkonen

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa
- itsenäinen
ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa
itsenäinen
ja vakavarainen
pankki
Puh. (08) 5421 136 Sähköposti:
utajarven@op.fi
Oulujokivarressa
Internet:
Puh. (08) 5421
136 www.op.fi/utajarvi
Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet:
Puh. (08) 5421
136 www.op.fi/utajarvi
Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

Luakkonen,
miten työpäivät sujuu?

Teen pitkää
päivää, sitten kotiin ja
etätyötä kannettavalla iltaan
asti. Lyhyt yöuni, ja aamuksi
taas raatamaan.

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella
Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

H.A.Forest Oy
Aines- ja energiapuun korjuu
Metsämaan muokkaus

P. 0400 188 058
heikki.ahola@haforest.fi

Asiakkaittemme
pysyvät
edelleen peruspankkipalvelut
ilmaisina, kuten esim.
Asiakkaittemme
peruspankkipalvelut
pysyvät
edelleen
ilmaisina, kuten esim.
* VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..... 0 €
pysyvät
edelleen
ilmaisina,
kuten esim.
* VERKKOPALVELUSOPIMUS
...................................
VISA-KORTIT (Electron, Debit,
Debit/Kredit ) ..... 0 €

* TILIOTE
.....................................................................
VERKKOPALVELUSOPIMUS
...................................
VISA-KORTIT
(Electron, Debit,
Debit/Kredit ) ..... 0 €
* TILIOTE
e-LASKUT
................................................................
.....................................................................
VERKKOPALVELUSOPIMUS
................................... 0 €
* TILIOTE
MAKSUPALVELU
..................................................... 0 €
e-LASKUT
................................................................
.....................................................................
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Harvennushakkuut, kaivurityöt,
pihatyöt, myytävänä ruokamultaa

KONEPALVELU
MATTI JUNTUNEN OY

Otamme myös vastaan Martinniemen
terminaaliin tonteilta tulevat kannot,
risut ja puhtaat kierrätyspuut.

0400 388 500 • 08 562 3000
toimisto@biomega

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

Metsäalan töitä 20 v.

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

VINKKI SÄÄSTÖKUURIIN, SOITA
KATTOLUURIIN:

KANNOLTA

Puh. 08 2377 9501

TEHTAALLE

Korjauta kattosi hyvän
sään aikana.
• Kostunut välikatto voi käydä kalliiksi.
• Vaihda varttikatto ennen vuodenvaihdetta – purkutyö kallistuu!
• Katto jopa 2 päivässä!
• Kysy meiltä rahoituksesta.

Oulun yksikkö

Soita 0400 391 855
Paikalliset
pojat!

laaturemontti.fi
Nukkumiselle emme voi
mitään, mutta työmatkoilla kannettavalle jokin handsfreelaite
olisi hyvä idea, ettei turhaa hereillä
oloaikaa vain mene hukkaa.

Ja muuten
ei ongelmia?

Ei. Mutta enempää
ei voi minulta vaatia!

???
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Metsäkoneurakointi, hakkuut, ajot

Valokuvausta ja -videointia
maassa ja ilmassa

Kuivaniemi

Ilmakuvaukset ja –videoinnit huippukalustolla
pienoiskopteria käyttäen.

Pentti Soikko
0400 399 170

Yksilöllisesti räätälöidyt kuvat muistitikulla tai
sähköpostiin, myös tauluna kehystettynä.

Maalle, metsään ja maantielle
KOTIMAISEN RENGASLIIKKEEN
kautta!

Toimimme joustavasti
sekä tarvittaessa
nopealla aikataululla.
Ota yhteyttä!

Ilmakuvaus

Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

Puh. 0400 251 668
airmoilanen@gmail.com, www.airmoilanen.fi

Arvoisa MetsäSanoma
-lehden lukija
Tämä lehti tulee jäsenetuna kaikille metsänhoitoyhdistyksen
jäsenmaksun maksaneille metsänomistajille (mikäli jäsenmaksu on maksamatta, on tämä viimeinen Metsäsanoma, jonka
postitamme sinulle).
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat myös:
ü Maaseudun Tulevaisuuden Metsänomistajat-numerot
ü Yhdistyksesi monipuoliset metsäpalvelut jäsenhintaan,
		 esim. tilakäynti, jossa arvioidaan metsän hakkuu- ja
hoitotarpeet
ü Maksuton puunmyyntisuunnitelma
ü Maksuton PEFC-metsäsertifiointi
ü Edunvalvonta, olemme ainoa alan toimija,
joka on samalla metsänomistajien etujärjestö
Lisäksi monia yhdistyskohtaisia jäsenetuja.
Mikäli et ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä, soita,
käy tai laita sähköpostia omaan yhdistykseesi, kaikki yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä.

KONEET JA LAITTEET 0500 382 560
RASKAAT RENKAAT 050 369 4940

www.raahenrengasjalaite.fi
• Metsäkoneurakointi
• Maarakennusurakointi, purkutyöt,
iskuvasarointi, vesakonmurskaus
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METSIEN KOVIN

KOTIMAINEN

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja
painopalvelut
kauttamme

• Esitteet
• Tabloid -lehdet
• Omakustannekirjat
• Valokuvauspalvelut
(yrityskuvaukset, häät,
hautajaiset,
rippikuvaukset,
syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

Peeaa Oy Pasi Perätalo

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Yrityksen menestyksen
tekevät osaavat työntekijät

ONIAR metsäkuormainyhdistelmät
• Edulliset paketit nyt K-maataloudesta. Kysy!

Oppisopimus tarjoaa yritykselle
mahdollisuuden rekrytoida ja kouluttaa uutta työvoimaa tai kehittää
jo olemassa olevan henkilöstön
osaamista. Se on joustava tapa
kouluttaa ammattiin tai hankkia
yrityksen tarvitsemaa täsmäosaamista.

Asiantunteva henkilöstömme
tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja
henkilöstön kouluttamiseen sekä
tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.

Oppisopimuskoulutus hyödyntää
tehokkaasti työn tarjoamat oppimismahdollisuudet. Oppisopimuksella kouluttaessaan yritys saa
työyhteisöön uutta osaamista ja
raikkaita ajatuksia.

Oppisopimusyksikkö
Neuvontapiste Osaajan paikka
Torikatu 23, 3. kerros, Oulu
p. 040 141 5320
oppisopimus@osao.fi

Ota yhteyttä – tulemme vaikka
käymään!

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu
20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

TASAINEN
KK-MAKSU (*

Oniar metsäkuormain
+ vaunupaketti Fox 52 B5 7T 11
Kuukausimaksu

115 €

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma on kohdennettu 30–50-vuotiaille
aikuisille vailla aiempaa tutkintoa. Osaamisohjelmat tarjoavat käytännönläheisen ja
joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Panostamme opintojen
aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen.
Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja www.osao.fi/osaamisohjelmat

(alv. 0%)

Käsiraha 20 % = 1.548 €.Yhteensä 9.214 € (alv. 0%)
Par
empaa
maa
arempaa
maatalouskauppaa
Koneen norm. myyntihinta
7740 € (alv.
0%) talouskauppaa

V-P Tolonen
V-P Tolonen
OyOy

OULU: Tikkasentie 4, 90410 Oulu, puh. 010 8350 288

RANTSILA:
21, 92500
Rantsila,
0108680
8350 210
Arto Kauppi
050 432Paavolantie
0304,Timo
Kurikka
050puh.
362
OULU: Tikkasentie 4 RANTSILA: Paavolantie 21

MetsäSanoma
METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

Vastaava päätoimittaja Timo Mikkola
Toimituskunta Juhani Heikkinen, Eero Alaraasakka,
Mikko Mäkelä, Mikko Harju, Tapio Kylmänen
Toimitustyö Timo Mikkola
Sivunvalmistus ja taitto VKK-Media Oy / Katariina Niemitalo
Painopaikka Suomalainen Kirjapaino Kajaani
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Metsäpalveluita
metsänhoitoyhdistyksestäsi
Tarjontavalikoima
on kattavaa
Puunmyyntisuunnitelma ja
leimikon hinta-arvio
Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja myynti
Omatoimisten hankintapuiden myynti ja
valtakirjakauppa
Taimikonhoito
Ojitussuunnitelmat
Suometsien hoito ja lannoitus
Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu
Luonnonhoitopalvelut,
lunastushinta-arviot
Taajamametsien hoito
Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt
Tila-arviot
Metsäsuunnitelmat
Metsäpäivät
Metsätyö- ja korjuunäytökset
Metsäveroillat
Metsänomistajien neuvonta ja
edunvalvonta
Taimi- ja kylvösiementen myynti
Polttopuukauppa
Asiantuntijapalvelut ja lausunnot
Metsätilakauppaneuvonta ja
kiinteistönvälitys
Metsänomistajien koulutus
Nuorten metsäosaaminen
Jäsenlehdet

Puuta riittää biotaloudelle
Biotalous, puumarkkinat ja puun riittävyys
ovat puhututtaneet tänä syksynä ja tulevat
varmasti puhututtamaan tulevien vuosien
aikana. Puu riittävyydestä ja markkinoille tulosta tehdään liukuhihnalta tutkimusraportteja ja selvityksiä.
Metsäteollisuus perää hallitukselta nopeavaikutteisia
toimenpiteitä puun tarjonnan lisäämiseksi. Samaan aikaan ympäristöjärjestöt ovat
huolissaan, että puun käyttö ei ole kestävää ja puuta
pitäisi käyttää nykyistä viisaammin. Mikä varmaankin tarkoittaisi jonkinlaista
säätelyä, mihin puuta voi
käyttää ja mihin ei.
Markkinataloudessa
toimivat
markkinat
ovat ykkösasia, näin myös
metsätaloudessa.
Valtiovalta voi edistää markkinoiden
toimivuutta
esimerkiksi
investointiedellytyksiä
parantamalla,
markkinainformaatiota lisäämällä ja rakenteellisia
ongelmia sekä byrokratiaa purkamalla. Markkinat
myös huolehtivat, mihin
puuraaka-aine
käytetään.
Jos jollain on varaa käyttää
puuta muutoin kuin viisas-

ti, puu lienee liian halpaa.
Myös huoli siitä, että meille
tulee liikaa tuotantokapasiteettia niin, ettei raaka-aine
riitä, on turha. Myös siitä
huolehtivat markkinat ja sijoittajien ahneus.
Suunnitteilla ja jo tekeillä
olevat uudet metsäteollisuuden investoinnit nostavat
toteutuessaan puun käyttöä noin 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa, aivan
kuten hallitusohjelmassa todetaan. Tämä ei liene nettolisäys, vaan heikommin
kannattavaa tuotantokapasiteettia tultaneen edelleen
sulkemaan. Erityisesti tämä
koskee paino- ja kirjoituspaperia.
Metsäbiotalouden
näkymät ovat erittäin lupaavat, toisin kuin monen
muun toimialan. Näyttää
siltä, että metsäsektori on
avainroolissa, kun Suomi
nostetaan tästäkin suosta.

Metsävaramme myös mahdollistavat kestävästi ennustetun käytön lisäyksen. Tällä
hetkellä ainespuun markkinahakkuut ovat vain noin
puolet kasvusta. Metsäomistajien myyntihalukkuuden
rajoja Suomessa ei vielä toistaiseksi ole edes kokeiltu.
Puun kysyntä ei ole siihen
koskaan riittänyt.
Viime keväänä TNS
Gallupin tekemän kyselytutkimuksen mukaan metsäomistajat kokivat puun
kysynnän lisäämisen tärkeimpänä haasteena oman
metsätalouden harjoittamisen kannalta. Vastaavassa
kyselyssä syyskuun alussa kaksi kolmasosaa metsäomistajista oli sitä mieltä,
että he voisivat nostaa puun
myyntejään. Siis, jos puulle
olisi kysyntää ja houkutteleva markkinahinta.
Juuri nyt osassa Suomea
markkinatilanne on varsin
haastava. Teollisuuden käyttäytyminen markkinoilla on
hyvin toisenlaista kuin tiedotteet julkisuuteen ja viestit poliittiselle päättäjälle.
Esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten
korjuupalvelupuu ei tunnu kiinnostavan
metsäteollisuutta
ensinkään, siis valmiiksi katkottu

ja kuljetettu puu. Erityisen
haastava tilanne on Pohjois-Suomessa. Viimeinen
asia, jota nyt kaivataan, on
lisäbyrokratia puun käyttöä
ohjailemaan. Entistäkin byrokratiaa on syytä purkaa, ja
raskaalla kädellä!
Mutta, biotalouden tulevaisuuden turvaamiseksi
koko metsäsektorin ja valtiovallan pitää tehdä määrätietoisesti työtä. Metsien
hoitoa ja sen kustannustehokkuutta on edelleen lisättävä, samoin metsien
luonnonhoitoa. Metsävaratiedon hyödyntäminen ja
alan digitalisaatio ovat vasta
lähtökuopissa. Puumarkkinoissa ja erityisesti korjuuja kuljetuslogistiikassa on
edelleen paljon kehitettävää.
Tarvitsemme myös määrätietoista metsätalouden rakenteellista
kehittämistä.
Tähän rakenteelliseen kehittämiseen kuuluvat yrittäjämäisen metsätalouden
edistäminen ja metsätilojen
järkevä sukupolvenvaihdosjärjestelmä.

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja
MTK

Metsien sertifiointi
Mete lakikohteet ja neuvonta
Viranomaisilmoitukset
Veroilmoituksien laadinta
Metsäretket

Minna Kauppi tässä moi!
Liikun paljon metsissä ja huomaan,
että paljon löytyy hoitamattomia taimikoita.
Mikä on tilanne Teidän metsien taimikoissa?
Soitto metsänhoitoyhdistykseen ja laitetaan taimikko kasvukuntoon.
Työhön saa nyt valtion KEMERA tukea!

metsänhoitoyhdistys
Minna Kauppi

MetsäSanoma 2/2015
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Metsänomistajat
Oululainen metsänomistaja

Paavo
Rahkola
Tapaamme Rahkolan Paavon kanssa rivitalon pihalla. Metsuri on poistamassa
kurottajan kanssa ylisuuria
puita taloyhtiön pihalta. Tällainen työmaa on tyypillinen
erikoispuiden ostajalle. Paavo on pitkä mies. Paksuinkin puu näyttää pieneltä, kun
Paavon kanssa mittailemme
sahaukseen menevän lehtikuusen tyven läpimittaa ja jo
sahattuja lankkuja. Kylläpä
näyttääkin komealta valmiiksi sahattu lankku, jolla pituutta on yli 5m ja leveyttä yli
70 cm. Paavo on eläkkeellä,
mutta puuhailee kaikenlaista
puuhun liittyvää. ”Rantteel-

Lehtikuusi sahattuna.

le” onkin kerääntynyt lankku- ja hirsipinoja myytäväksi
asti.
Paavolla on vannesaha,
jolla pystyy sahaamaan n
75x80 cm paksun puun. Paavo onkin jo tunnettu siitä, että
erityissuuret puut kannattaa
markkinoida hänelle. Puuta kertyy metsänhoitoyhdistyksen ja Oulun kaupungin
kautta. Esimerkiksi mhy:n
urakoitsijoiden kanssa Paavolla on ollut vuosien yhteistyö. Kun urakoitsija menee
kaatamaan hankalasta paikasta järeitä puita, niin Paavo
ostaa ne puut itselleen ja sahaa ne lankuksi ja hirreksi ja
loput polttopuuksi myyntiin.
Paavolta saakin erikoismittaan sahattuja hirsiä. Monet
vanhojen hirsitalojen kengittäjät ovat löytäneet Paavon
ja saavat tarpeisiinsa sopivia hirsiä. Markkinointia ei
juuri muuten tarvitsekaan
tehdä, tieto kulkee tarvitsevilla suusta suuhun. Paavo on rakennellut hirsistä
kaikenlaista: mökkiä, kotaa,
laavua ja baaritiskiä, mainittakoon eräs baaritiski, mikä
on valmistettu 8 m pitkästä

puutavarasta. Myös erikoismuotoiset puut ovat Paavon
sydäntä lähellä. Vuosien aikana onkin kertynyt vänkkyrärunkoa ja mutkapuuta,
josta voi sitten joskus rakennella jotain.
Paavon omissa metsissä
on nyt tehty ensiharvennuksia metsänhoitoyhdistyksen
korjuupalvelulla, mutta tukkimetsät hän säästää vastaisuuden varalle omaan
sahuuseen. Jonkin verran
on vuosien aikana myyty
oksatonta tukkia esim. listojen valmistajalle. Metsän-

hoitoyhdistyksen toimintaa
Paavo on seurannut vuosikymmeniä. Muutosta on
kuulemma tapahtunut, kun
väki on lisääntynyt. Yhteyttä otetaan helposti ja maanomistajalle annetaan vapaus
tehdä myös omanlaisia päätöksiä metsiensä hoidon
suhteen. Paavo toivoo, että
yhteistyö jatkuisi samanlaisena ja erikoispuita saisi tasaisesti sahuuseen.

Anna Taskila
MetsäSanoma

Baaritiski.

Metsänhoitoa virkistyskäytön näkökulmasta
Mökkiläinen, metsänomistaja ja kaksi eri sukupolvea. Siinä lähtökohtia Perätalojen metsäkäynnille. Silloin kun virkistyskäyttö ja maisemaseikat ovat metsänomistajalle tärkeitä,
korostuu suunnittelun merkitys.
Veli-Hannu Pesämaa
MetsäSanoma
Syyskuun lopun sateisena
perjantaina suuntaan auton
keulan kohti Oulun kaupungin pohjoisinta kylää Tannilaa. Tannilassa tihkusade on
lakannut, kun kaarran autolla Siuruanjoen varressa sijaitsevalle Perätalojen mökille.

”

kaksi eri
sukupolvea ovat
näkemykset
metsästä ja sen
tulevaisuudesta
hyvin samankaltaiset.

Metsäkäynti aloitetaan kahvikupin ääressä jutustellen
ja mm. kesäistä Metsänhoitoyhdistyksen
järjestämää
Lofoottien matkaa muistellen. Paikalla ovat Taimi ja
Aarno Perätalo, sekä heidän
tyttärensä Heli.

Yrittäjän
arjesta mökkiläiseksi
Paikka on siirtynyt Perätalojen omistukseen vuosituhannen vaihteessa. Mökin
lisäksi tila käsittää, jonkin
verran yli 10 hehtaaria metsää. Edelliset hakkuut palstalla on tehty yli 15-vuotta
sitten.Vuoteen 2007 asti yrittäjänä toiminut pariskunta
kertoo rytmin muutoksesta
mökin käytössä.
-Ennen mökille mentiin
perjantaina töiden jälkeen ja
sunnuntaina kiirehdittiin ta-

kaisin kaupunkiin. Nykyisin mökille saatetaan tulla
sunnuntaina ja kaupunkiin
lähdetään perjantaina kun
viikonloppu koittaa. kertoo
Taimi Perätalo.
Pienen jutustelun jälkeen
suuntaamme Aarnon ja Helin kanssa metsään.
Metsässä kierrämme tilan lävitse ja jutustelemme
heidän tavoitteista metsäänsä kohtaan. Vaikka mukana on kaksi eri sukupolvea
ovat näkemykset metsästä
ja sen tulevaisuudesta hyvin
samankaltaiset. Tärkeitä arvoja ovat virkistyskäyttöön
liittyvät asiat kuten marjastus, sienestys ja retkeily.
Toisaalta tärkeänä pidetään
myös metsäntilaa. Metsä tulee olla hyvässä kunnossa ja
uudistamistakaan ei suljeta
pois, silloin kun on sen aika.

Metsäkäynnin antia

Metsäkierroksemme aikana ja sen jälkeen pohdimme
tilalle ajankohtaisia toimenpiteitä. Lähikankaalle
mietimme siemenpuu hakkuuta ja mökin ympäristöön harvennushakkuuta.

Kaikkia toimenpiteitä suunnittelimme
nimenomaan
metsäomistajille tärkeiden
asioiden kautta. Harvennushakkuussa oli ajatuksena mökin ympärysmetsän
siistiytyminen ja valoisuuden lisääntyminen. Siemenpuuhakkuun suunnittelussa
iso painoarvo oli sillä että
mökki ja mökkitie pysyvät
edelleen suojaisina. Lisäksi
virkistyskäytölle pitää jäädä
tilaa. Näiden pohjalta erityisesti toimenpiteiden rajaukseen pitää panostaa.
Mökin pihaan palattuamme jatkamme vielä tarinointia. Edellisen talven aikana
lumen aiheuttamat tuhot on
kesän ja alkusyksyn aikana korjattu talteen. Kovasta
savotasta kertoo pitkä polttopuupino mökin ympäristössä.
- Polttopuuta metsästä
tarvitaan myös jatkossa. toteaa Aarno Perätalo.

Sinisiä ajatuksia

Tihku
sateinen
iltapäivä Tannilassa on tarjonnut
mukavaa pohdintaa metsästä virkistyskäytön nä-

kökulmasta. Raha ei aina
ratkaise, vaan metsäasioissa pitää lähteä aina liikkeelle
siitä, mitkä seikat ovat omistajalle tärkeitä. Vielä ennen
lähtöä jutustellaan suurten pihakuusten historiasta, Siuruanjoen veden tilasta
ja edellispäivänä Tannilassa
juostuista iltarasteista. Kääntyypä puhe vielä lopuksi
Konsta Pylkkäsen lanseeraa-

miin sinisiin ajatuksiinkin.
Hymyssä suin starttaan auton ja lähden sinisiä ajatuksia
miettien ajelemaan Tannilasta kirkonkylää kohden. Perätalojen kanssa metsäasioissa
jatketaan vielä tulevaisuudessakin ja toivottavasti tulevaisuuden toimenpiteillä
pystytään vastamaan heidän
tavoitteisiinsa. Siniset ajatukset säilyttäen.
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Metsänomistajat

Raimo Suutari
toisen kerran
taimikonhoidossa
Toki Raimo Suutari
Iistä on ollut monesti taimikonhoidossa,
mutta samassa paikassa harvoin toista
puusukupolvea raivaamassa.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
50-luvulla hän oli jatkokoulussa ja opintoihin kuului
metsäalan harjoittelua. Sen
hän teki isänsä metsässä tällä
samalla paikalla taimikkoa
hoitamalla ja harjoittelun oh-

jaajana oli tässäkin lehdessä mainittu Heino Kurttila.
Puusto kasvoi ja järeytyi nopeasti, joten se uudistettiin
2010. Istutus piti toistaa seuraavana vuonna kun myyrät
söivät taimet. Vesakko uhkaa tukahduttaa taimet, joten Raimo hoitaa homman
raivaamalla vesat pois. Ilman raivausta alueelle syntyisi koivunvesakko, jonka
tuotto olisi heikko. Nykyisen kemeralain mukaan saa
tälle 2 hehtaarin alueelle 320
euroa tukea.
Raimo Suutari on 72-vuotias ja kunto on hyvä. Hän
on nuorena harrastanut kilpahiihtoa. 14-20 vuotiaana
hän saavutti useita piirin-

mestaruuksia. Hän on ollut
Pohjois-Suomen
edustusjoukkueessa Norjaa ja Ruotsia vastaan kuten silloin
oli tapana. Silloin hankittu
pohjakunto auttaa nykyäänkin esim. raivaussahatöissä.
Metsä antaa hänelle työtä ja harrastusta. –” Metsän
tuotto on huonontunut viime aikoina puun heikon hinnan takia, mutta koska isät
hoitivat metsät täytyy jälkipolvienkin hoitaa, toteaa
Suutari.

Raimo Suutari ja
ylös 61 cm:n
vuosivauhtia pyrkivä
taimi.

Merilän Aarne
Aarne (Päätalo) syntyi maanviljelijä-kalastajaperheeseen Oulunsalossa 1928. Hän ehti
poikana toimia vinssimiehenä kalastaessaan
nuotalla Oulun edustalla isänsä ja Inkeriläisen kalastajan kanssa.
Raimo Jokikokko
MetsäSanoma
Hän sai tilan haltuunsa nuoruusvuosina ja muutti Merilän tilalle v. 49. Aarne
raivasi peltoa ja hoiti tilaa
nelisen vuotta poikamiehenä ollessaan. Hänellä oli
kaksi hevosta ja 6-7 lehmää
ja pii-ka.Nuorella miehellä
oli kova polte kouluttautua
opettajaksi. Hän vuokrasi tilan ja aloitti opiskelut. Niin
tuli käytyä maanviljelyskoulu, Raudaskylän opisto ja viimeisenä opettajaseminaari
Kajaanissa. Sen jälkeen hän
palvelikin opettajana Oulun
kaupungissa eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Merilän tila

Aarne ja ”kirkkometsän” suurin puu.

Tila sijoittuu Kiiminkijoen
varteen n. 20 km itään. Talo
on joen rannalla ja peltoalueen keskellä. Maita on kahden puolen jokea. Osa jo
Aarnen raivaamista pelloista on metsittynyt ja niissä
kas-vaa jo varttunut puusto.

Tilalla on värikäs historia.
Taloa on pidetty kummitustalona. Taikuuttakin taloon
liittyy, asustihan sitä aikanaan myös ”taika-ukko”.
Merilän talo on toiminut
laukkuryssien varastona ja
yöpymispaikkana. Lisäksi
se on toiminut niin kirjastona kuin koulunakin, kertoo
Aar-ne.Tilan hän on jo luovuttanut pojalleen, mutta on
edelleen aktiivisesti mukana
metsien käsittelys-sä.

Metsätaloutta
nykymuodossa ja
monimuotoisesti
Kysyessäni mikä on kannustanut metsän hoidossa, Aarne vastaa: ”Alkusysäyksen
antoi metsämarssi v. 1950
-1951”. Tapahtuman tunnuksena oli: ”Metsä kuntoon
omin voimin”. Metsänparannuslain mukaiset työlajit
tulivat tämän myötä. Niinpä tilalla on tehty metsäojituksia jo 60- luvulla ja
myöhemmin uudistushakkuita, kuin myös uusim-

Aarne kylvökuusikossa.
man kemera-lain mukaista
taimikon varhaishoitoa tuoreeltaan. Yhdistyksen työnä
männyn taimikko ”pelastettiin” koivun vesakon alta.
Taimikkoa ihastelimme tälläkin tilakäynnillä.

Metsä kirkkoni olla saa!
Tuo on hienosti sanottu!
Päättelen, että metsä on antanut ja antaa Aarnelle muutakin kuin talou-dellista
hyötyä. Hän arvostaa kuusi-, mänty-, koivu- ja sekametsää.
Aarnen toimesta
tilalta löytyy rikas puulajisto. Löytyy mm. vaahteraa,
hybridihaapaa, visakoivua,
mustakuusta,
lehtikuusta
jne.
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Metsänomistajat
Kiimingin metsänhoitoyhdistys ry:n jäsenet

Kai ja Laila Backman
- Sovitaanko ettei aivan aamusta mennä
käymään, olemme
juuri tulossa taas Lapin reissulta ja uni
tekisi aamusta varmaankin varsin hyvää?” Näin kuului
vastaus kysellessäni
aikataulua tapaamiselle
Backmanien
metsätilalle, suunnittelemaan penkkatienpätkää ja samalla
tekisimme haastattelun Metsäsanomia
varten.
Tatu Laakkonen
MetsäSanoma
Yhdeltätoista sovittiin kuitenkin tapaavamme kodalla, jonka Backmanit ovat
rakentaneet muuten ongelmajätteeksi menevästä,
paperiteollisuuden käyttämästä katkenneesta viirasta.
7-vuotiaalle karkeakarvaiselle saksanseisojalle, Kidiukselle, huomioliivit ja panta
kaulaan, haulikko olalle ja
katsomaan penkkatienpätkää ja muita mahdollisia
metsänhoitotöitä.
Metsänomistajaksi Back-

Somerovaaran intiaanikesä.

”

mukavaahan tuo
istuttamishomma on!

Laila ja Kai yhdessä koiransa Kidiuksen kanssa.
manit pääsivät hieman yllättäen
vuonna
2013.
Suunnitelmissa ei ollut ollut ostaa metsää, vaan sopiva tilaisuus osui kohdalle
ja Backmanit tarttuivat siihen. ”Metsä on hyvä sijoitus, ja sopiva tilaisuus tuli”,
toteaa Laila. ”Katsomaan
tullessamme mahdollista tulevaa metsätilaamme, läh-

ti edestämme iso ukkometso
ja teeriä vahvistamaan ostopäätöstä”, virnuilee Kai
metsästysmiehenä.
Tilalle oli tehty metsäsuunnitelma muutamia vuosia sitten,
sekä tarvittavat metsänhoitotyöt ja uudistamistoimenpiteet oli suoritettu. Olihan
tilalle tehty myös penkkatie,
jota hyödynnettiinkin metsänhoitoyhdistyksen puolesta talvella 2015 hakkuiden
muodossa. Myös tilalle asti
tuleva autolla kuljettava
metsätie oli ehdoton edellytys aktiivisille metsässä liikkujille.
Ruotsin kansalaisuuden
ja passin omaava Kidius jämähtää seisontaan parin sadan metrin kävelyn jälkeen.
Kai ottaa haulikon olalta ja
suuntaa kohti tiukasti seisovaa koiraa. Nostokäskyn kajahdettua, kuuluu ohjaajan
suusta ”Pyitä perkele!”. Laukausta ei kuitenkaan kuulu.
-”Ampuja taitaa olla ronkeli saaliiden suhteen”, kehaisee Laila metsästäjää. Pienen
matkan päästä tultuamme
aukon yli, seisoja pysähtyy
uudelleen seisomaan. Häntä pyörii siihen malliin ettei
lintu ole ”piikissä”. 100 metrin jäljittämisen jälkeen Kidius pysähtyykin jämäkkään
seisontaan tiheän taimikon
sekaan.- ”Tuolla sitä ei kyllä pysty ampumaan, mutta pakko kai sitä on käydä
kokeilemassa”. Muutaman
askeleen jälkeen kuuluukin kuin Ponssen Scorpion olisi mennyt taimikossa

jonka perään muutama iloinen haukahdus kuin vauhdittaakseen pommikoneen
lentoa. -”Sitä täällä aina harmittaa jos ei lintu pysy seisonnassa, siksi haukahtaa
muutaman kerran turhautuneena, selventää Kai.
Olimme kyseisen taimikon ja aukon väliin jääneellä,
reilun hehtaarin kokoisella kangasmetsäsaarekkeella.
Lyyli-myrsky oli lohduttomasti kaatanut isoja kuusia
aukon laidasta, näkyipä saarekkeessa myös pidempi
aika sitten kaatuneita puita. Koealojen ja pohdiskelun
jälkeen, päätimme lisätä kuvion aiemmin löytyneen ensiharvennuskuvion mukaan
leimikkoon. Samalla tulisi
aukaistua kulku-ura mönkijälle polttopuiden tekoa ajatellen.
Ensimmäiset
haasteet
uutena
metsänomistajana
Backmaneille syntyi juuri
metsäsanastosta, joka johtui
kokemattomuudesta metsätalousasioissa. Metsänomistajana täytyikin nyt opiskella
aivan uusi kieli; mitä tarkoitetaan harvennuksella, miten
ja mitä kuuluu istutukseen
ja puukauppaan? Parhaimmaksi tietoväyläksi tähän
positiiviseen ongelmaan Kai
sanoo Mhy.fi – sivut. ”Metsänhoitoyhdistyksen sivuilla kerrotaan ja opastetaan
mitä metsänomistajan on
hyvä tietää. Monella sivuilla kerrotaan toki myös, mutta yhdistyksen sivut ovat
parhaat”. Metsänomistajak-

si tultuaan, Backmanit kertovat katsovan metsiä eri
tavalla. Autolla ajaessa katsoo harvennettujen metsien
tiheyksiä ja tehtyjä metsänhoitotöitä, ennen katsellessaan vain maisemia.

Kuusta syysistutuksena
Itse Backmanit ovat tehneet tilallaan raivaussahatöitä, siistineet ojanlaitoja
sekä tehneet itselleen polttopuita. Vapaa-ajan ongelmia ei Backmaneilla ole.
Lyhyemmät vapaat pariskunta viettää metsätilallaan, nauttien luonnosta,
metsästäen ja tehden tarpeellisia
metsänhoitotöitä. Metsänhoitoyhdistyksen
tehtyä avohakkuun sekä hoitoharvennuksia talvella 2015,
pääsi pariskunta ensimmäistä kertaa istuttamaan omalla
metsäpalstallaan. Kulkureitin ollessa aukolle märkä, oli
odotettava maanmuokkauksen toteutumista loppukesään saakka. Istuttamaan
Backmanit ryhtyivät reilut
5000 kuusta syysistutuksella, loput 5000 he istuttavat
tulevana keväänä. ”Yllättävän mukavaahan tuo istuttamishomma on! Taitaa olla
vain asennekysymys.” Tuumaa Kai. ”Kyllä siellä taidettiin hieman noituakin
välillä.” Laila jatkaa viitaten rämepohjan ojitusmätästyksen istutukseen tuomista
haasteista. Backmanit kiittelevät Metsänhoitoyhdistystä myös pottiputkien
lainaamisesta ja opastukses-

ta istutukseen. Hakkuiden
onnistumisiin ja sujuvuuteen pariskunta on myös
tyytyväinen. Kaikki hoitui
miten yhdistys oli luvannut ja soittamalla sai mieltä
askarruttavat asiat selville.
Puusta saatuun hintaan Kai
oli tyytyväinen – ”Hintahan
se aina ratkaisee, ja olimmekin tyytyväisiä kantorahaan
minkä hakkuista sai”.
Pidemmillä yhteisillä vapailla pariskunta suuntaa
autonsa keulan kohti Suomen pohjoisinta kuntaa; Utsjokea. He ovatkin viettäneet
vapaansa 20 vuotta Tenojoen
rannassa, Lomakylä Valle nimisessä elämysmatkailukeskuksessa. He ystävystyivät
yrityksen omistajien kanssa
ja siitä asti ovat olleet vapaaajallaan tuntureissa riekon
metsästysoppaana lomakylän asiakkaille. Kai lähteekin
haastattelun jälkeen 4 päiväksi oppaaksi kiertämään
riekkopaikkoja asiakkaiden
kanssa. Ollessaan ”vapaalla” Utsjoella, pariskunta käy
muun muassa pilkkimässä rautua, pyytämässä lohta Tenosta, metsästämässä
riekkoja ilman asiakkaita ja
muuten vain nauttimassa
luonnosta. Aivan päiväseltään ei Utsjoelle kuitenkaan
viitsi lähteä; kilometrejä
karttuu 1300 edestakaisin
Oulun keskustasta; Hannusperältä. Lisätietoja ja upeita
kuvia osoitteesta: www.poronpurijat.fi
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Metsiemme vaalea kulta
Vettä tihuuttaa. Ilma on harmaa. Vaalean vihertävä jäkälä hehkuu maapohjassa ja antaa
valoisamman vaikutuksen. Jäkälää on niin
paljon kun silmä kantaa.
Anna Taskila
MetsäSanoma
Se tuntuu pehmeältä ja liukkaalta jalkojen alla. Melkein
voisi käydä pitkäkseen ja
ottaa päiväunet. Eikös se
ole jokaisen metsässä samoilijan haavekuva? Kohta huomaan siellä täällä
pieniä paljaita alueita. Koristejäkälänkerääjät ovat ilmeisesti olleet asialla. Jälkiä
ei juurikaan huomaa, mutta tottunut silmä erottaa ne.
Siellä täällä näkyy puoleksi lahonneita puulaatikoita.
Jäkälää on poimittu näköjään ennenkin, ja osa laatikoista on jäänyt metsään.
Jatkaessani matkaa autolla, tulee vastaan useita autoja, joissa on peräkärryissä
kerättyä jäkälää. Jäkälän
poiminta on varmasti rankkaa hommaa. Huonot asennot ja pitkät työpäivät ovat
kuormittavia. Mutta vastaavasti saa olla raittiissa
ilmassa niin paljon kun haluaa. Jäkälänkerääjien innokkuutta
kehutaankin,
että joutuu jopa toppuuttelemaan, että malttaisivat pitää taukoa välillä.
Keräyssesonki
kestää
toukokuusta lokakuuhun.
Keruu tehdään käsityönä
ja valikoiden vain täysikasvuinen, kaunismuotoinen
jäkälä. Kerralla otetaan n.
20-30% kasvustosta. Tällaisella keruutavalla jäkälämatto säilyy hyvänä
ja keruu voidaan toistaa
5-8 vuoden välein. Jäkälän nostossa on tärkeää ajatella jatkuvaa toimintaa ja
Kansallismaiseman, joksi
Hailuoto on luokiteltu, kauniina pysymistä. Loppumassa oleva keruukausi on
ollut jäkälännostajille mieleen; luontainen kosteus oli
riittävä, eikä juurikaan tarvinnut kasteluputkia vetää,
sillä palleroporonjäkälä täy-

tyy nostaa kosteana, jotta se
ei hajoa.
Jäkälää on Hailuodossa tietyillä alueilla paljon ja
Hailuoto onkin kuuluisa jäkälikkökankaistaan. Jäkälän keruusta saadut tulot,
ovat olleet jo vuosikymmenien ajan, merkittävässä osassa Hailuotolaisten
metsänomistajien tulonlähteenä. Koristetarkoitukseen
kerätään lähinnä palleroporonjäkälää. Perinteisesti hyviä jäkälämetsiä ei ole
hakattu, koska jäkäläntuotto on ollut kannattavampaa
kuin puun tuotto. Hailuotolainen jäkälä on ollut haluttua rehevän latvuksensa
ja puhtaan keräystapansa
ansiosta.
Sen lisäksi, että jäkälän poiminnasta saa lisätuloja, niin se edistää myös
metsänuudistamista. Kun
leimikko tehdään, esim.
luontaiselle uudistamiselle, niin siinä vaiheessa poimittava alue määritellään
metsänomistajan
luvalla.
Metsänomistajalle maksetaan määrään suhteutettu
palkkio. Maata ei tarvitse
sen kummemmin sitten
muokata, joten maanomistajalle hyöty on kaksinkertainen.
Hailutolainen
Polarmoss Oy on Suomen suurin jäkälän toimittaja. Yritys
työllistää vakituisesti n.10
henkilöä ja sesonkiaikana
n.30 kerääjää ja pakkaajaa.
Vuodesta 1985 asti toimineen yrityksen päätuotteena on raakajäkälä ja sitä
toimitetaan saksankieliseen
Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja kaikkia jäkälätuotteita ympäri maailmaa.
Jäkälätuotteiden kilpailu on
kovaa ja uusia käyttötapoja
onkin ideoitu kovasti esim.
sisustamiseen, joka on ollut
nousevana trendinä jo pitkän aikaa. Värjättyä jäkälää

myydään väri-irtojäkälänä
tai erilaisina sisustustuotteina lähes jokaiseen maanosaan.
Sisustustuotteina
ovat seinäpintojen sisustusmateriaalit
Polarmoss
Flex Element ja Polarmoss
Island ja roikkuvat pallot Polarmoss Sphere. Värivaihtoehtoja on 16, joista
vihreä on suosituin. Myös
kotimaassa on alkanut olemaan kysyntää käsityö-,
sisustus- ja pehmustemateriaaliksi käytettävälle, pehmeäksi käsitellylle ja/tai
värjätylle jäkälälle. Käytön
lisäämiseksi markkinointia
ja messuesittelyitä onkin lisätty.
Jäkälällä on koristekäy-

tön lisäksi muitakin käyttöalueita, esim. elintarvike-,
lääke- parfyymi- ja kosmetiikkateollisuudessa. Ennen
jäkälää käytettiin mm. lampaiden rehuna ja ikkunoissa ulko- ja sisälasien välissä
pitämässä poissa laseihin
tiivistyvää kosteutta.
Toivottavasti
Suomalainen jäkälänpoiminta pitää pintansa muutoksissa.
Koristemarkkinoille on jatkuvasti tulossa uusia materiaaleja ja esim. kaukoidän
tuonti vaikuttaa alan kannattavuuteen.
Käsityönä
tehtävät työt ovat kalliita ja
pitkät välimatkat vaativat
kuljetusjärjestelyitä ja aiheuttavat kustannuksia.

”

saadut tulot, ovat olleet
merkittävässä osassa
Hailuotolaisten metsänomistajien
tulonlähteenä.
Jäkälät (Lichenes)
On symbiottinen eliöryhmä, joka koostuu sienestä ja mikroskooppisista viherlevistä. Jäkälälajeja arvioidaan olevan
noin 15 000, joista Suomessa esiintyy noin 1 500 lajia. Tyypillisesti jäkälät kasvavat melko kuivilla ja hyvinkin vähäravinteisilla paikoilla; kosteilla paikoilla ne häviävät usein kilpailun
sammalille. Ne tarvitsevat myös melko paljon valoa yhteyttämistä varten. Kasvupaikan on oltava vakaa pitkällä aikavälillä, sillä jäkälät ovat hidaskasvuisia.
www.polarmoss.fi
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Puu taipuu moneksi
Yli-Iin takamaisemissa, tarkemmin sanottua
Oulun kaupungin Leuvan kaupunginosassa
kuuluu puuntyöstökoneitten jyrinä. Täällä
puuta työstetään ja puu taipuu hirsiaiheiksi
monenlaisiin rakennuksiin. Rakennusten sisältä löytyy yritys alkuperäiseltä nimeltä Leuvan Puu ja yhtenä yrityksen nokkamiehenä
kiiminkiläinen Ilpo Tuomela.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Alkujaan yritys nimeltä Leuvan puu juontaa jo 70-luvulle,
jolloin Yli-Iin takalaitamissa alkoi hirsimökkien pienimuotoinen työstäminen.
Nyt yritys on nimeltään MTHirsi, toimipaikkana Oulu
ja Yli-iin Leuvan kaupunginosa. Niin ne ajat ja paikat vaan muuttuvat, mutta
toimipisteet säilyvät. Virallisesti yrityksen nimi on Metsätuomela Oy, johon kuuluu
hirsirakennukset, sahaustoiminta, höyläystoiminta sekä
puunkorjuu-urakointi. Myös
ajan saatossa ojitusurakointi
kaivinkonein kuului repertuaariin. MT Hirsi työllistää
pääsääntöisesti 2-3 työntekijää. Kesäajat ovat toiminnan vilkkainta aikaa. Samoin
pystytystyömaat ovat kesällä vilkkainta aikaa.
- Kaupankäynti hirsituotteilla on hieman hiipunut viimeisimpien vuosien
aikana, muttei huolestuttavasti, sillä tilauskanta on ollut riittävä toiminnan tasoa
ja resursseja ajatellen, kertoo
yhtiön nokkamies Ilpo Tuomela. Me emme hirveästi
mainosta tuotteitamme, silti
kysyntää tuotteilla on, jatkaa
Tuomela. Vastaavasti metsäpuolen työt, kuten puunkorjuu-urakointi vetää nyt
hyvin.
Metsätuomela Oy:n rakennusvalikoimaan kuuluu
hirsimökit, hirsisaunat, hirsitalot, leikkimökit, grillikodat ulkohuussit , aivan kakki
mitä hirsirakentamisella saadaan aikaan. Valikoimassa on mahdollista toteuttaa

höylä- tai pyöröhirsisenä.
Höylähirsituotteiden osuus
on suurempi, noin 70 n. %
kokonaismäärästä.

Kenttäsirkkelisahausta
ja rahtihöyläystä
Asiakkaat tuovat omia tukkeja sahauspaikallemme ja
teemme tilausten mukaista
työtä käskettyä. Kenttäsirkkelitoiminta on säilyttänyt
tietyn asemansa, koska sahureiden osuus on laskussa. liikuteltavaa sirkkeliä yhtiöllä
ei ole, joten toiminta tapahtuu Leuvan toimintapisteellä.
- Osa asiakkaista tuo myös
omasta metsästä kaadettuja
tukkeja , joista työstetään hirsirakennuksia; saunoja pieniä kesämökkejä tai muuta
alaan kuuluvaa, kertoo Tuomela.
Varsinainen
raaka-aine
rakennettaviin ja työstettäviin myyntikohteisiin tulee
pääosin Pölkky Oy:tä raakaaihioina sekä osin myös Kontiotuotteelta. Myös hieman
oston on tehty puunmyyjiltä.
Rakennusliikkeitä ostetaan
tiettyjä lauta ja lankkutavaraa pieniä eriä ja osa tavarasta sahataan ja höylätään itse
omilla laitteilla.

Katsaus tulevaan
- Uskon, että hirsirakentamine säilyttää aseman taantumasta huolimatta ja kun
nousukaui koittaa, pitää koneet ja kynnet olla terotetut
asiakkuuksian hoitamisekesi, veistele Tuomela. Mökki
rakentaminen on haasteellista ja uskon, että pystymme
vastaamaan haasteisiin osaavan henkilökunnan avustuksella.

Valmista hirsimökkiä on ilo esitellä.

Ilpo Tuomela ja valmis höylähirsikapula.

Puunkorjuutyöt toinen
päätoimintayksikkö
Metsätuomelan puunkorjuu
repertuaariin kuuluu kaksi
hakkuukone ketjua ja niihin
kaksi ajokonetta. Henkilöstöä
puunkorjuun toiminnassa on
nyt viisi työntekijää; konekuskit IlpoTuomela ja Jari
Multasniemi.
Ajokoneita
ajavat Timo Tuomela, Mika
Ylitalo ja Matti Multasniemi. Yrityksellä on puunkorjuun urakoinnista jo lähes 25
vuoden kokemus.
– Ensimmäisen puun kaadoin hakkuukoneella sykeharvesterilla vuonna 90, kun
olin urakoimassa Yli-Iin metsänhoitoyhdistykselle Eino
Petäjäkankaankaan alaisuudessa. Metsähallituksen urakoinnit ovat olleet yrityksen
päätyönantajana Yli-Iin metsänhoitoyhdistyksen lisäksi.
Myös aliurakointi Metsäliitolle on ollut jossain vaiheessa mukaan. Yritys on tänä
vuonna urakoinut myös Kiimingin metsänhoitoyhdistykselle, ja urakointi on tällä
haavaa menossa Kiimingin
metsänhoitoyhdistyksen toimialueella. Urakointikohteita
on riittänyt hyvin ja kun talvi
lähestyy, työaikaa tulee lisätä, kertoo Tuomela.
- Kun kevät lähestyy,
on myöhäistä murehtia tekemättömiä töitä. Kausiluonteisuus on nykypäivää,
myös puunkorjuu-urakoinnissa. Työnteko on mukavaa
ja haasteellista, kun työn jäl-

jen näkee työpäivän jälkeen.
Tämä työ on omatoimista
työtä, jossa tulee huomioida
monia asioita ja toiminnalla
voi vaikuttaa työn tuloksiin,
päättää Ilpo Tuomela.

”

Urakointikohteita on
riittänyt hyvin ja
kun talvi
lähestyy,
työaikaa tulee
lisätä
Syksy kutsuu
puunkorjuutöihin.

Hirret odottamassa pystytystä.
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Kalamäen kosteikko Kiimingin Jäälissä
Eletään syksyä 2010 ja pieni hiljattain eläköitynyt ”ukkoporukka” on kokoontunut
keskustelemaan Jäälijärven vesistöstä ja sen
nykytilasta. illanistujaisiin. Siitä tämä kaikki
sai alkuunsa. Vuonna 2011 perustettiin sitten
Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys, joka
pisti rattaat pyörimään.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Hankkeen nokka- ja puuhamiehenä alusta asti toiminut
Birger Ylisaukko-oja valaisi taustoja ja syitä siitä, miksi on lähtenyt mukaan tähän
vesienhoitohankkeeseen
täysin rinnoin mukaan.
– Olen työn puitteissa ja
ammatissani työskennellyt
vesirakentamisen
parissa
useita kymmeniä vuosia ja se
lienee suurin syy, miksi olen
mukana tässä hankkeessa. Toki ajatus Jäälijärven tilan parantamiseksi juontaa
myös siitä, että asun Jäälissä
veden läheisyydessä.
– Muistan hyvin, kuinka 80-90 luvulla lapset ja
mikseivät myös aikuisetkin
uiskentelivat järvessä ahkerasti, mutta vuosien saatossa uimarit ovat vähentyneet
ja veden tila on selvästi heikentynyt. Järven tilan heikentymiseen on monia syitä
kuten 50-60 - luvun metsäojitukset, järvien kuivatukset ylävirtauksilla ja
viimeisimpänä luonnollisesti lisääntynyt asutus järven
läheisyydessä,
taustoittaa
Ylisaukko-oja.
Jotta hanke saatiin aikoinaan vireille, tuli taustaor-

ganisaatioksi perustaa oma
erillinen yhdistys, joka organisoi rahoituksien haut,
talkootöiden
toteutukset,
mahdolliset jatkototeutukset
ja seurannat. Yhdistys pyrkii myös tiedottamaan ahkerasti hankkeen etenemistä,
ja onkin saanut kiitettävästi palstatilaa ja huomiota eri
medioissa.
Alkutaipaleelta rahoitusta haettiin mm.
hankkeen tutkimuksiin, jolloin valuma-aluetta kartoitettiin ja sitä kautta sitä
varsinaista asiaa siitä, mitä
järvelle ylipäänsä voidaan
tehdä. Järven kuormitukset selvitettiin ja se, mikä on
tässä hankkeessa iso ja mikä
taas vastaavasti pieni asia
hankkeen etenemisen kannalta.

Törmätäänkö
vastustukseen hankkeen
etenemisessä?
- Hanke on edennyt erittäin jouhevasti ja törmäyskursseilta on vältytty, kertoo
Birger. Meillä on maankäyttösopimuksen n. 20 maanomistajan kanssa ja yhteinen
sävel toteutuksiin ja maksettuihin korvauksiin on pääsääntöisesti löytynyt. Toki
täytyy korostaa sitä, että
taustalla on ollut henkilöitä,

jotka ovat omalla toiminnallaan edesauttaneet hankkeen
perustelua ja tärkeyttä. Näistä mainitsen tässä yhteydessä Kiimingin jakokunnan
ja totta kai myös Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen, joilla on vahvat taustat
ja siteet hankkeen vaikutusalueen metsänomistajiin, selventää Ylisaukko-oja.
Hanke ei pyri millään
muotoa esim. estämään vaikutusalueen metsänhoitoa,
päinvastoin, se tuo lisäarvoa
myös vanhojen kunnostusojitusalueiden ja niiden metsänhoidon käsittelyssä.
– Ojitushankkeissa on vesiensuojelu nykypäivää ja
kaikki olemassa olevat toimenpiteet tehdään ja tämä
on hyvä lisä täydentämään
tarkoitustaan, selventää Ylisaukko-oja. Toiminta kulkee
käsi kädessä metsätalouden
kanssa. Myös Jäälijärven
pohjoispuolen viemäröinti on ensiarvoisen tärkeä
toimenpide hankkeen kannalta, jatkaa Birger.

Hanke saa valtion
KEMERA tukea
Hanke kuuluu ns. luonnonhoitohankkeisiin ja sille on
myönnetty valtion kemera
tukea n. 80 000 euron edestä. Tukea kuluu mm. suunnitteluun, lupahakemuksiin,
vahinkokorvauksiin ja varsinaisiin toteutuksiin. Kemeratuen osuus on n. kolmasosa
koko hankkeen kokonaisbudjetista, joka sisältää hoitokalastuksen ja kaikkiaan
yhdeksän vesienhoitorakennetta sekä lisäksi tutkimukset ja vaikutustarkkailut.

Hankkeen nokka- ja puuhamiehenä alusta asti toiminut Birger Ylisaukko-oja.
Ongelmia toteutuksissa
on toki ollut, ja suurimpana
ongelmana on ollut lauhat
talvet, jotka rajoittavat puunkorjuu ja kaivurityön toteutuksia. Kaivurit tarvitsevat
toteutuksissa erillisiä kaivuulavoja, muutoin raskaat
koneet painuvat upoksiin
erittäin pehmeillä kohteilla. Routaa ei ole ollut parina
viime talvena nimeksikään
ja osittain on töitä jouduttu keskeyttämään tai parsimaan seuraavana talvena.
– Mukana on ollut pari
kaivuriurakoitsijaa ja kokeneita kuljettajia, joiden työnjälki on ollut ammattimaista,
selventää Birger. Tavallisilla
kaivinkoneilla ei ole kohteille asiaa.
Nyt valuma alue on valmis, mutta pieniä täydennystoimenpiteitä tulee vielä

Monimuotoinen Kalamäen kosteikko
Syyskesällä lopullisen muotonsa saanut Kalamäen
kosteikko sijaitsee Saarisenojassa vähän ennen ojan
laskukohtaa Jäälinjärveen.
Kolme neljäsosaa Jäälinjär-

veen tulevasta vedestä virtaa
Saarisenojasta. Tuloveden
laadun erityinen ongelma
on rautasaostuma. Rauta
on peräisin valuma-alueen
maaperästä, ja saostuma

Birger Ylisaukko-oja esittää Kalamäen kosteikon
koostumuksen.

muodostuu metsäojissa pohjaveden hapettumisen seurauksena.
Kalamäen kosteikkoon
on rakennettu erityinen lietteenkeruuallas, joka voidaan
sulkea padoilla ja tyhjentää pumppaamalla lähellä
olevalle suolle. Lietteenkeruun lisäksi virtausreitillä
on padotusta, pintavaluntaa
sekä laajoja vesialueita, joiden syvyys vaihtelee. Mataliksi jätettyihin uoman osiin
odotetaan kehittyvän vesikasvillisuutta. Reheväksi
kasvanut vanha uoma toimii
monipuolisen kokonaisuuden osana. Ylivuotopadon
ansiosta tulvavedet ohittavat osan virtausreitistä, mutta tulvareitilläkin on hyvät
edellytykset
kiintoaineen
laskeutumiselle.
Kosteikon
vaikuttavuutta on kuluneena kesä-

nä tutkittu vesianalyyseillä.
Tulvakesä vaikeutti tulosten tulkintaa, mutta arvio on
rohkaiseva. Parhaimmillaan
kiintoaineesta poistui kaksi kolmasosaa, vaikka kosteikon kaikki osat eivät vielä
olleet käytössä.
Kosteikon päärahoittaja on Suomen metsäkeskus.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on lisäksi tehnyt runsaasti talkootyötä.
Lisätietoja:
www.kiiminginjaalinvedet.net

Kalamäen kosteikko
koostuu mm.
lietteenpoiston, pintavalutuksen, matalikkojen
ja syvänteiden
yhdistelmästä

tehdä. Lietealtaan pumppaukset ovat jokavuotista toimintaa, vedestä otetaan
säännöllisesti
vesinäytteitä viidestä erikohdasta ja
näytteitä analysoidaan säännöllisin väliajoin. Myös varsinaisen Jäälijärven tilaa
seurataan aktiivisesti. Samoin ns. roskakalastusta jatketaan edelleen. Yhdistys on
perustettu pysyväksi.

–Kyseessä ei ole siis ns.
projekti, eli kun hanke on
valmis, lyödään asiapaperit alalaatikkoon kolmeksikymmeneksi vuodeksi ja se
siitä. Talkootyötunteja tähän hankkeelle on käytetty
yli 6000 tuntia ja loppua ei
näy, päättää Ylisaukko-oja
Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä.

Kommentti
PS. Parhaillaan pyörii TV 1 lähetyksissä
sarja PINTAA SYVEMMÄLTÄ.
Sarja paneutuu samantyyppiseen ajankohtaiseen aiheeseen,
kuin mitä vesienhoitoyhdistys Kiimingissä tekee. Suosittelen
seuraamaan sarjaa, myös senkin vuoksi, että on vastine Yleverolle.
Yleensäkin maailmassa vallitsee sellainen tapa ja vastarinta, kun uusia hankkeita tulee julki ja ilmi, että niitä pyritään
vastustamaan tavalla tai toisella. Oletetaan, että taustalla on
vain asia, että joku toiminnasta hyötyy. Tässä hakkeessa hyötyjät ovat varmasti Jäälijärven läheisyyden asukkaat, vaikkakin toimenpiteet ja sopimukset koskettavat pääsääntöisesti
latvavirran kiiminkiläisiä. Mutta hyvä näin. Nostan hankkeelle hattua!
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Kivijärventie perusparannettiin
Kuluneen kesän aikana suoritettiin Kivijärventien perusparannushanke. Hankkeen
suunnittelun ja toteutuksen suoritti Otsometsäpalvelut. Hankkeen suunnitteluun ja
toteutukseen saatiin Kestävän metsätalouden rahoitus- tukea.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Haastavista
sääolosuhteista huolimatta tien rakentamistyöt on saatettu
loppuun ja hanke on tarkoitus päättää kuluvan syksyn
aikana.
Perusparannushanke oli varsin merkittävä
ja erittäin tärkeä vaikutusalueen metsätalouden kannalta, sillä Kivijärventie
toimii puutavaran kuljetusväylänä todella laajalla
ja metsäisellä alueella. Metsänhoitoyhdistys
Oulun
seutu osallistui hankkeen
toteutukseen suorittamalla koneellisesti kaivutöitä
haittaavaa puuston poistoa.
Metsänhoitoyhdistys antoi myös neuvontaa
hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja opasti metsänomistajia huomioimaan
rakentamiskustannukset
metsätalouden
verotuksessa. Hankkeessa toteutui
hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.
Kivijärventie sijaitsee
Ylikiimingissä, Vepsänkylällä. Se lähtee Puolangantiestä ja päättyy pienelle
Kivijärvelle. Tien kokonaispituus on 11,7 km ja sen
hyötyalue on tänä päivänä lähes 10 000 hehtaaria.
Tien vaikutusalueella on
vakituista asutusta, kesämökkejä, turvetuotantoa ja
runsaasti metsiä.
Kivijärventien hyöty-

alueella on useita muita tiekuntia.
Merkittävimpänä
mainittakoon Karvasjärven
metsätieverkosto joka käyttää Kivijärventietä liikennöinnissään. Karvasjärven
metsätien tiekunta toimii
omana tiekuntana Kivijärventien vaikutusalueella.
Kivijärventie on rakennettu Keskusmetsäseura Tapion toimesta vuonna 1952
ja se on vanhimpia Pohjois-Pohjanmaan, ellei peräti koko suomen metsäteistä.
Pienellä Kivijärvellä on ollut aikoinaan asuttuja taloja.
Paikkakuntalaiset muistelevatkin että kun tie tuli Kivijärvelle 50-luvulla niin kylä
tyhjeni.
Tiehen
on
suoritettu perusparannus metsänparannusvaroin
vuosina
1982-1984. Tämän jälkeen tietä on kunnosteltu tiekunnan,
Turveruukin ja entisen Ylikiimingin kunnan toimesta.
Tiessä on kaksi vesistön ylittävää siltaa. Sanginjoen silta
ja Koivujoen silta, jotka ovat
aiemmin olleet painorajoitettuja siltoja.

Tien yleiskunto heikko
Kivijärventien yleiskunto oli
heikentynyt jo niin huonoksi
että perusparannus tuli kyllä
todella tarpeeseen. Niin kuin
yleisesti yksityisteissä ympäri Suomen on havaittavissa,
myös Kivijärventien kunto oli laskenut siihen pisteeseen että se ei kyennyt enää

palvelemaan nykyisiä liikennemääriä. Kelirikkoaikoina
tietä oli jo melkein mahdotonta ajaa henkilöautolla.
Tietä rasittivat päivittäisen
henkilöautoliikenteen ohella
puutavaran kuljetus sekä turvetuotannon liikenne. Tien
runko oli levennyt eikä tiessä ollut enää tarpeeksi kulutuskerrosta jota olisi voinut
lanata. Sivuojat olivat pahoin
tukkeutuneet eikä kuivatus
ollut kunnossa. Tien profiili
oli tasainen kun sen tulisi olla
muodoltaan kupera. Tiessä
olevien siltojen kunto oli heikentynyt niin, että myös ne
olivat uusimisen tarpeessa.
Silloissa heikon kantavuuden
ohella, suurena ongelmana
oli niiden mitoitus. Ennen
kaikkea siltojen kannet olivat
liian kapeat ja leveiden kuljetusten vieminen niiden yli
oli todella haastavaa. Sillat
olivat puurakenteisia mutta
niiden iän huomioon ottaen
erittäin hyvin rakennettuja.
Tie oli kokonaisuudessaan jo siinä kunnossa, että
perinteiset
kunnossapitotoimet eivät enää riittäneet.
Oli tullut aika tehdä perusparannus Kivijärventiehen.
Tiekunta yleisessä kokouksessaan päättikin ryhtyä tien
perusparannukseen ja hoitokunnalle annettiin valtuudet lähteä viemään hanketta
eteenpäin.
Koska kyseessä oli hyvin mittava ja kallis prosessi, niin ylivoimaisesti

järkevin vaihtoehto oli suorittaa perusparannus Kemera -varoin. Toteutustuki
tien rakentamiseen oli 50 %
ja suunnittelutyöt katettiin
kokonaisuudessaan Kemera -varoin. Yksityisille metsänomistajille jotka olivat
oikeutettuja Kemera- tukeen
rahoitus oli hyvä. Uskon että
ilman Kemera- tukea hanke
ei toteutuneessa muodossa
olisi noussut pystyyn. Ennen
kaikkea Oulun kaupungin
myönteinen kanta hankkeen
onnistumiseen oli varmasti
ratkaisevin tekijä. Onhan Oulun kaupunki suurin osakas
Kivijärven tiehen.
Hankkeesta järjestettiin
tarjouskilpailu. Koska kyseessä oli erittäin vaativa ja
haastava hanke tie- ja siltasuunnitelmineen, asetti se
kovan vaatimustason hankeen suunnittelijalle ja toteuttajalle. Ennen kaikkea
Kemera- laki oli muuttumassa ja tukiehdot heikentymässä, tuli suunnitelma saada
rahoituskäsittelyyn vuoden
2014 aikana. Aikataulu oli
erittäin tiukka ja se velvoitti
toimimaan ripeästi.
Hankkeen
suunnittelijaksi ja toteuttajaksi valittiin Otso- metsäpalvelut ja
hankkeen vastuullisena henkilönä Otson puolelta toimi
Petri Repola. Vastuullisena
siltasuunnittelijana toimi niin
ikään Otson puolelta Veikko
Heikkinen.
Työt
alkoivat
yksikkölaskelman
laadinnalla,
jossa päivitettiin tien rakentamisyksiköt
kohdalleen.
Yksikkölaskelma laadittiin
maanmittauslaitoksen yksiköintiohjeiden mukaisesti.
Tässä yksi merkittävin seikka oli päivittää Karvasjärven
metsätien osakkaiden osallistuminen Kivijärventien perusparannukseen. Tiekuntia
ei kuitenkaan lähdetty yhdistämään vaan molemmat
tiekunnat toimivat edelleen
omina tiekuntinaan. Suunnitteluvaiheessa
kartoitettiin entiset ja lisättiin uudet
sivutieoikeudet, jotka myöhemmin vahvistettiin toimituskokouksessa.
Yksi tärkeä suunnitteluvaiheen töistä oli pudotus-

painomittaus, jonka avulla
saatiin selville tien heikoimmin kantavat kohteet. Suunnittelussa
kartoitettiin
laskuojat, rummut, kääntöpaikat, liittymät sekä muut
rakentamisessa
huomioon
otettavat asiat. Hoitokunnan ja muiden tien osakkaiden paikallistuntemuksesta
oli erittäin suuri hyöty hankkeen suunnittelussa.
Siltojen
rakentamista varten laadittiin yksityiskohtaiset siltasuunnitelmat
maaperätutkimuksineen ja
mitoituksineen. Siltasuunnitteluun liittyy tänä päivänä
erittäin runsaasti lupamenettelyä ja byrokratiaa. Työ
vaatii suunnittelijalta kyllä
todella vahvan ammattitaidon.
Hanke
toteutettiin
osaurakoina siten että eri
vaiheet jaettiin omiksi urakoiksi ja ne kaikki kilpailutettiin. Vanhojen siltojen
tilalle rakennettiin uudet betonielementtisillat, joissa mitoitukset vastaavat tämän
päivän vaativuustasoa. Tosin siltojen rakentaminen
viivästyi pitkän Aluehallintoviraston lupaprosessin
takia, mutta uudet sillat kokivat päivänvalon heinäkuussa.
Tien sivu- ja laskuojien
kaivu sekä rumpujen asentaminen muodostivat yhden
osion. Päällysrakenteen valmistus ja levittäminen olivat myös oma urakkansa.
Murskeet jauhettiin Oulun
kaupungin maalla olevasta maanottopaikasta, joka sijaitsee tien puolessa välissä.
Päällysrakenteen ajon yhteydessä tiessä vahvistettiin heikoimmin kantavat kohteet
suodatinkankaalla ja kantavilla murskekerroksilla.
Äärimmäisen
vaativista sääoloista huolimatta työ
eteni todella ripeästi ja saatiin valmiiksi reilusti aikataulussaan. Tämä johtui
siitä että urakoitsijat hankkeessa olivat erittäin ammattitaitoisia ja sitoutuneita
hankkeen
toteuttamiseen.
Eri työlajien aikataulujen
yhteen sovittaminen vaatii hyvän suunnittelun ja organisoinnin.
Hankkeesta

tiedottaminen osakkaille
tapahtui kiitettävästi, eikä
suurempia katkeamia liikennöinnissä tullut vaikka kaikki rakentamistyöt
ajoittuivatkin lopulta vilkkaimpaan vuodenaikaan
eli kesään, jolloin ihmiset ovat kesämökeillään.
Myös hoitokuntaa ja muita tien osakkaita kuultiin
rakentamisaikana.
Tien
rakentaminen tapahtui kokonaisuudessaan hyvässä
hengessä ja toivottu päämäärä saavutettiin.

Yhteistyötä eri
toimijoiden kesken
Kokonaisuudessaan
Kivijärventien
perusparannushanke on erittäin hyvä
esimerkki siitä, miten voidaan tehdä hyvää tulosta
toteuttamalla yhteistyötä eri
sidosryhmien välillä. Yhdistämällä eri toimijoiden parhaimmat
osaamisalueet
saadaan aikaan hyviä kokonaisuuksia.
Tämän päivän kilpailuyhteiskunnassa yhteistyötä jopa vieroksutaan
ja keskitytään liikaa kovaan kilpailuun töistä.
Tämä suuntaa toiminnan
pois olennaisesta ja voi pahimmillaan jopa heikentää
metsänomistajille suunnattujen palveluiden tasoa.
Yhteistyötä eri sidosryhmien välillä ei kannata missään nimessä unohtaa, sillä
se parhaimmillaan tuottaa
erittäin hyvän lopputuloksen.
Esitän suuret kiitokset
Otso- metsäpalveluille, kaikille hankkeen urakoitsijoille sekä erityiset kiitokset
hoitokunnalle aktiivisuudesta hankeprosessin läpiviemisessä!
Lisäksi kiitän vielä
kaikkia tiekunnan osakkaita
aktiivisuudesta,
myötämielisyydestä ja kärsivällisyydestä hankkeen
toteuttamisen aikana.

Jouni Parkkinen
Kivijärventien
hoitokunnan
puheenjohtaja
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Kemera lakia uudistettiin

Laki
voimaan kesällä
Uudistettu kestävän metsätalouden rahoitus eli Kemera tuli voimaan
kesäkuun alussa. Uuden lain mukaisista töistä jäi kokonaan pois metsänuudistaminen, pellonmetsitys ja pystykarsinta. Uudistuksen jälkeen uutena työmuotona tuetaan taimikon varhaishoitoa.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Lain yleisenä tavoitteena
on edelleenkin kannustaa ja
aktivoida metsänomistajia
hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Uutta on myös se
että, kaikista töistä on laadittava etukäteen ennen töiden
aloittamista rahoitushakemus. Taimikon varhaishoitoa, ja nuoren metsän hoitoa
saa ruveta tekemään heti sen
jälkeen kun hakemus metsäkeskukseen on toimitettu,

kun taas esim. kunnostusojitukseen tai terveyslannoitukseen ei voi ryhtyä ennen
kuin metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen.
Metsänhoitoyhdistys
laatii maanomistajan valtuuttamana rahoitushakemuksen
ja työt voi aloittaa jo vaikka
samana päivänä.
Taimikon varhaishoidossa tuettavan kohteen pienin
pinta-ala voi olla yhden hehtaarin suuruinen alue, joka
voi koostua vähintään puolen hehtaarin suuruisista

kuvioista. Työn jälkeen kasvatettavan taimikon keskipituus on vähintään 0,7 metriä
ja enintään 3 metriä. Poistumaan on oltava vähintään
3000 runkoa hehtaarilla ja
työn jälkeen tiheys saa olla
enintään 5000 runkoa hehtaarilla. Tuki työlle on 160
€/ha. Alle kymmen vuotiaan taimikon hoitoa ei tueta,
jos ko. taimikko on viljelty
kemera varoin.
Nuoren metsän hoidossa tuettava kohteen pienin pinta-ala voi olla kaksi

Uusi laki ohjaa taimikonhoidon tehtäväksi entistä aiemmin ja pienemmin kokonaiskustannuksin.
hehtaaria, joka voi koostua vähintään puolen hehtaarin suuruisista kuvioista.
Työn jälkeen kasvatettavan
metsän keskipituus on vähintään 3 metriä ja keskiläpimitta enintään 16 cm.
Poistumaan on oltava vähintään 1000 runkoa hehtaarilla
ja työn jälkeen tiheys saa olla
enintään 3000 runkoa hehtaarilla. Tuki työlle on 230

€/ha. Samalle kuviolle voi
saada tukea, kun on kulunut
10 vuotta kemera varoin tuetusta taimikon hoidosta. Tukea voidaan myöntää myös
pienpuun keräämiseen nuoren metsän yhteydessä. Vähintää pienpuuta täytyy olla
35 m3/ha ja tuki pienpuun
keruuseen on 230 €/ha.
Uudistetun kemera lain
mukaista tuke a on saa-

villa
edelleenkin
myös
kunnostusojitukseen, metsäteidentekoon
ja
perusparannukseen
sekä
terveyslannoitukseen. Näissä töissä tuki maksetaan kullekkin työlajille määritellyn
tuki-% mukaan. Esim. kunnostusojitukseen tukea saa
70 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kun hankkeen koko on yli 5 ha.
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Suomen Sahat:

Sahojen tilannetta
pohdittava erikseen
Biotalouden raaka-ainehuolto edellyttää
elinvoimaista sahateollisuutta, Suomen Sahojen toimitusjohtaja Kai Merivuori muistuttaa. Sahojen markkinatilanne on kuitenkin
heikentynyt nopeasti.
- Nykyisessä arvoketjussa Suomella ei ole kansainvälisesti minkäänlaista
kilpailuetua sahatavaran jalostamisessa. Kustannustaso on noussut liian kovaksi,
jalostuskapasiteettia on purettu ja jalosteiden vienti on
viime vuosien aikana taantunut, Merivuori listaa.
Koska tilannetta ei voi
korjata devalvaatiolla, tarvitaan muita konsteja. Merivuori kiittelee hallituksen
kärkihankkeita, mutta sahureille niistä ei ole juuri apua.
- On erikseen syytä pohtia, miten sahatavaraa jalostavan teollisuuden tilannetta
ja kansainvälistä kilpailukykyä saadaan kohennettua,
Merivuori linjaa.
Tilanteen
korjaamiseksi voisi muun muassa harkita uudelleen uusiutuvan
energian tukieurojen suuntaamista. Nyt ne on varattu
muun muassa tuulivoimalle ja metsähakkeelle, mutta
sahojen purut ja kuoret jää-

vät sen sijaan käsiin etenkin Pohjois-Suomessa. Apua
olisi myös tukkien hinnoittelun kehittämisestä sellaiseksi, että laatu vastaisi
hintaa. Lisäksi suomalaisen
sahatavaran kalliita kuljetuskustannuksia voitaisiin
kompensoida dieselveron
palautuksella raskaalle kalustolle.
Hallituksen kärkihankkeissa esillä olevat metsätilojen sukupolvenvaihdosten
edistäminen ja metsä- ja yrittäjävähennyksen lisääminen
ovat Merivuoren mukaan
kannatettavia, mutta lyhyellä aikavälillä marginaalisia
toimia.
- Voidaan myös kysyä,
onko kohtuullista, että valtion saama metsäverotulo
painottuu ainoastaan aktiivisiin, metsiään hoitaviin ja
puuta markkinoille tuoviin
metsänomistajiin, Merivuori pohtii.

Metsälehti

Metsän historiaa
Metsäsanomien lukijat haluavat tietää, että onko
Yli-iissä metsät parantuneet yhtään 40-luvulta kun
näyttää, että siellä ei tukkia ole kuin vain noita kuusen tarikoita. Tämä pyyntö
on tehty Pohjois-Pohjanmaan
metsälautakunnan
neuvojalle Heino Kurttilalle vuonna 1949. Heino
(1900-1971) oli Pohjois-Pohjanmaan metsänhoitolautakunnan metsäteknikko Iin
ja Yli-Iin alueella sodan jälkeen. Jutussa mainittu Eeki
oli metsähallituksen ukkoherrantapainen henkilö.

Yli-Ii 16-8 1949
Tervehdys täältä yli iistä
kuulkaapas Heino kun olen

jo monena syksynä pyytänyt metsätyö johtajan Eekin kautta lupa puita ja on
aina ennen hyljätty noin 20
kap. niin kuin nytkin sille
ilmoitin ja otin tietua miksi en saa lupaa hän vastasi
että kun meillä luuli olevan
omaa metsää vaan eihän
meillä ole sellaista metsää
minkä laista olisi hyvin tärkiä saada kun oli tarkotus
sisustaa tämä rustinki sisältäpäin katto ja seinä vaneri
lautoja pitässaaha Eekihän
kyllä nyt osittain myöntiki vaan kun kuulin että tekin kuulutte siihen toimeen
että kelle niitä hyväksytään niin tehän olette siittä
tietonen että meijän omasa metsässähän ei ole sel-

laista tukkitavaraa koska te
olette meijän paran jo aikasemmin tarkastaneet niin
kun varmaan muistatte eihän siellä ole kuin heikkoja kuusen tarikoita niin kun
te sen sillon huomasitte kun
poistitta ne hakkuu määräykset pyytäsin teitä puoltamaan etellämainittua asiaa
että jos viimenkään saisin
20 kappale puuta ja 20 pärepuuta vain olis nytki anomus
Pyynnöstä (yli-iiläisen metsänomistajan nimi) Yli-Ii

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Heino Kurttila
30-luvulla.
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MetsäSanoma uutiset
Lyylistä Valioon

Myrskyjä
tasaiseen tahtiin
Viime keväällä jokunen metsänomistaja hieraisi silmiään
kesäisen Lyyli myrskyn jälkeen. Puuta
oli kaatunut sieltä
täältä,
kohdetuen
tuoreimmille harvennuskohteille.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Metsänhoitoyhdistykseen
alkoi virrata puhelinsoittoja seuraavan maanantaina ja
kyseltiin sitä, mitä kaatuneille puille tehdään. ja ylipäänsä, onko mitään tehtävissä.
Osalle kohteista oli, osalle ei.
Varsin kun talviharvennuskohteet olivat puunkorjuusta ulkona, mutta edellisenä
syksynä ja kevätkelin kohteet oli mahdollista korjata
puuston osalta talteen. Pieniä eriä, mutta näissä tapauksissa mhy korjuupalvelu
ja toimituskaupat ovat kultaakin kalliimpia.
Yhtiöt eivät sanottavammin korvaansa lotkauta
”muutaman kiinnon” takia,
mutta jäsenpalveluita tuottava metsänhoitoyhdistys sitä
vastoin keskitti kesäkuulle

Toissatalven jäljiltä löytyy Lyyli myrskyn tuhoja mm. Kiimingin pohjois- ja koillislaitamilta. Leo Karjalaisen metsästä tuulenkaadot saadaan
korjattua seuraavana talvena korjuupalvelu toimeksiantona.
myrskypuiden keruuta alueille, joissa niitä oli korjattavaksi asti.

Vakuutusyhtiön tapa
mietityttää
Ennen myrskyjen jälkeen työllistyivät metsänhoitoyhdistyksien toimihenkilöt hyvin
vahinkoarvioiden parissa.
Nyt linjaus on muuttunut.
Yhdistyksille vahinkoarvion tekoja ei juurikaan tule,
liekö
säästötoimenpide.
Olemme törmänneet lisäksi tapauksiin, että eräät vakuutusyhtiöt
pyytävät
vahinkopuumäärät
suoraan maanomistajilta. Mis-

tä maanomistajat pystyvät
määrittelemään esim. kaatuneen
puuston
arvon,
kiintokuutiomäärän puutavaralajijaon. Paljon on vaadittu, jos näin menetellään
jatkossa.
Paljon on alueita, joista myrskyvahingot jäävät
huomaamatta. Otetaan esimerkki, että omistaja asuu
vaikkapa Espoossa tai Tampereella ja metsätila on
suotaipaleiden takana. Metsänomistaja ei ole yhdistyksen jäsen ja omistaja tiedot
on tällöin poistettu rekisteristä. Vaikka metsänhoitoyhdistys tietää alueen
myrskytuhoista, ei sillä ole

ilmoitusvelvollisuutta ei jäsenen vahinkotilanteeseen.
Sitä vastoin jäsenistön vahingot, jos niitä ilmenee tai
tulee huomatuksi, lähetetään huomautuskirje tai puhelinsoitto tiedoksi jäsenenä
olevalle
metsänomistajalle. Tämä kuuluu normaaliin
neuvonta ja tiedottamistoimintaa
jäsenpalveluna.
Erikseen metsänomistaja tai
vakuutusyhtiö, joka tilaa arvion vahingon suuruudesta,
joutuu maksamaan hinnaston mukaiset kulut. Jäsenelle nämä kustannukset ovat
edullisemmat, kuin esim.
vakuutusyhtiölle, joka ei
ole yhdistyksen jäsen. Myös

näistä syistä jäsenyys kannattaa.

Valio ei ole
pelkkää voita

Tätä artikkelia kirjoittaessani, taustalla vinkuu jo kovaa.
On lokakuun toinen päivä
ja ensimmäinen syysmyrsky lähestyy. Pieni muistutus motokuskeille siitä, että
yöksi saattaa tulla varallaolokomennus Oulun Energialta. Vaikka myrskyjä on
tasaiseen tahtiin, eivät metsävahinkovakuutukset
suuremmin kiinnosta. Ainoastaan arviolta kolmasosalla metsänomistajilta löytyy
piirongin laatikosta vakuu-

tuspaperi myrskyjen varalta.
Pitänee muistuttaa, että valtio ei enää korvaa myrskyn
tekemiä vahinkoja missään
muodossa.
Ja nyt meni sähköt poikki.
Jos nyt Matti Lehto energialaitokselta soittaa, pitänee
vastata heti Matille;
- Älä nyt soita, akku kulluu!
Ilta näyttää yltyykö Valio miten voimakkaaksi.
Suurin hyötyjä lienee markkinoinnissa maitoalan yhtiö. Kaikki mainos on hyvää
mainosta.
- All publicity, is good
publicity… vai miten se
menikään?

Joko saa sanoa

Puunmyyntitulon
verotus kiristyy
Niinhän siinä sitten kävi,
kuten ounastelin; Erittäin
suuri riski pääomaverotuksen kiristämiselle on ns.
yhteiskuntasopimus,
jossa varmasti tasapainon saavuttamiseksi
ansiotulojen
laskulle sovitaan pääomatulojen verotuksen kiristäminen. Tähän varautuen olisi
erittäin tärkeää edunvalvojan ottaa kanta, jossa puunmyyntitulo
eriytettäisiin

yksityishenkilöiltä omaksi
veroryhmäksi.
Hallitushan esitys on , että
yli 30 000 euron vuosittaisesta pääomatulosta veroprosentti nousisi 34 prosenttiin.
Voi kun meillä metsänomistajilla olisi edunvalvoja, joka
naama punaisena vaatisi
puunmyyntiseisokilla uhaten, maan hallitusta perumaan ehdotuksensa.
Joka tapauksessa hal-

litus voisi lopettaa vuosikymmeniä
kestäneen
hankkeensa
metsätilojen
koon kasvattamiseksi, koska
jo tapahtuneet ja tulevat veromuutokset tekevät isoista
puukaupoista entistä kannattamattomia. Tilakoolla ei
ole enää merkittävää vaikutusta puukaupan kokoon.

Tapio Viljanen

MetsäSanoma 2/2015

Kolumni

Veronurkka

Menojen vähentäminen
metsätalouden
2C-lomakkeella
Alkaa taasen olla käsillä se vuodenaika jolloin päivät lyhenevät ja illat pimenevät ja on
aikaa paneutua metsätalouden paperihommiin. Kertauksena ja muistutuksena tässä
taasen muutamia asioita:
Menot vähennetään maksuvuonna. vähennyskelpoisia
menoja ovat veronalalisten
puun myyntitulojen hankinnasta aiheutuneet menot,
hakkuu-ja korjuumenot sekä
asunnon ja metsäkohteen
väliset matkakustannukset.
Metsänhoitokuluja, jotka
eivät välittömästi liity puukauppaan, vaan kerryttävät
tuloja vasta myöhemmin,
ovat esimerkiksi metsäsuunnitelma, muokkaukset ja
istutuskulut, metsävakuutukset, metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu.
Vähennyskelpoisia metsän hoitokuluja ovat metsän
uudistamisesta ja hoitamisesta aiheutuneet kulut, taimikonhoito,
pystypuiden
karsinta, lannoitus.
Vähennyskelpoisia menoja ovat myös turvavarusteet,
ammattilehtien
tilausmaksut, kurssimaksut
sekä opinto- ja messumatkojen kulut, kun ne liittyvät
metsätalouteen.
Kurssien
matka- ja opinto-ohjelmat
kannattaa säilyttää muistiinpanojen liitteenä.
Nämä kulut vähennetään
kokonaisuudessaan maksuvuonna.

”

Ojitus- ja tiehankkeet
vuosipoistoina
Metsäteiden
rakentamiskulut ja metsän ojituksesta
aiheutuvat menot vähennetään poistoina. Poisto on
enintään 15 prosenttia menojäännöksestä.
Enintään
200 € menon tai menojäännöksen saa poistaa kerralla.
Teiden ja ojien vuotuiset
ylläpitomenot vähennetään
kerralla vuosikuluna.
Vähennyskelpoisia matkakuluja ovat mm metsätilalle tehdyt lumi- ja
hirvivahinkojen sekä hakkuiden
tarkastusmatkat.
Vieraalla teetetyn hakkuu-,
raivaus- ja nuoren metsän
hoitotöiden tarkastamisesta
syntyneet kulut.
Muistiinpanoilla
tulisi
osoittaa, että käynti on ollut
tarpeellinen metsänhoitotöiden kannalta.
Vähennyskelpoisia matkoja ovat myös esim. tarvikkeiden hankinta, käynnit
korjaamolla, metsäalan koulutuksessa, kursseilla ja metsänhoitoyhdistyksessä.
Ajopäiväkirjaa,
johon
merkitään matkan ajankohta, kohde, tarkoitus ja kilo-
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metrit, kannattaa pitää koko
vuoden.
Traktorin, moottorikelkan ja mönkijän kulut, jotka
ovat syntyneet metsätalouden käytöstä, vähennetään
pääsääntöisesti käyttötuntien perusteella.
Menojen vähentäminen ei
edellytä, että metsänomistaja on saanut metsästä samana vuonna tuloa.
Metsätalouden tuloista
voidaan tehdä menovaraus, jolla varaudutaan tulevien vuosien menoihin.
Menovarauksella siirretään
verojen maksua eteenpäin.
Menovaraus on enintään
15 prosenttia metsätalouden veronalaisen pääomatulon määrästä. Menovaraus
on käytettävä tai tuloutettava meidän alueella kuuden
vuoden aikana.

Kysy metsävähennyksestä ohjeet metsänhoitoyhdistyksestä
Metsävähennykseen on oikeutettu
metsänomistaja,
joka on hankkinut metsän
vastikkeellisesti
ostamalla 1.1.1993 tai sen jälkeen.
Metsävähennyksellä
voidaan pienentää verotettavaa
puunmyyntituloa.
Metsävähennys on 60 prosenttia kaikkien metsävähennykseen
oikeuttavien
tilojen
yhteenlaskettujen
hankintamenojen määrästä ja sen enimmäismäärä ve-

rovuodelta on enintään 60
prosenttia
metsätalouden
veronalaisesta
pääomatulosta.
Metsävähennyksen
ottamista käyttöön kannattaa harkita tarkoin. Jos tila
myydään, tehdyt metsävähennykset lisätään luovutusvoittoverotuksessa
luovutusvoittoon, mutta vähennykset eivät pienennä
metsätilan hankintamenoa.
Lopuksi vielä, kaikkien
menojen on perustuttava tositteisiin, mikäli tosite on jäänyt jostain syystä saamatta,
kannattaa se pyytää jälkikäteen. Kuitteja ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.
Eipäs sitten muuta, kuin
kuitit järjestykseen veromuistiinpanokirjaan
tai
vaikka ruutuvihkoon, helpottaa tammi-helmikuussa
kun veroilmoituksen täyttö
tulee ajankohtaiseksi.
Mukavaa syksyä ja metsämiesten puheita kuunnellessa, odotetaan aikaisia
pakkasia ja kunnon talvea.
Kaikissa, myöskin verotukseen liittyvissä asioissa
autamme mielellämme –
käykää ja soitelkaa

Seija Torvela
MetsäSanoma

Vähennyskelpoisia menoja kurssimaksut sekä opinto- ja
messumatkojen kulut, kun ne liittyvät metsätalouteen.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Uudistunut Kemera
Uusiin puihin laitettu Kemera –laki astui
voimaan kesäkuun alussa. Lakimuutokseen kohdistui odotuksia mutta etenkin
pelkoja siitä, tuleeko toteutuksen aikana
eteen negatiivisia asioita enemmän kuin
on oletettu.
Edeltä käsin oli tiedossa, että esim. metsänviljely
valtion tukema oli jäämässä pois ja ns. suunnittelukorvaukset poistuvat ja
ne nidotaan hankkeen kokonaiskustannuksiin. Lisänä tuli ns. taimikon
varhaishoito.
Ainahan vähentämiset
ja poistot tuntuvat riipaisevalta mutta käytännössä
esim. Kemeran avulla suoritetut metsänviljelyt ovat
olleet alueellamme vähäisiä. Metsiä on hoidettu sen
verran hyvin nykyvuosina,
että viljelyyn ei ole saanut
aikaisemminkaan valtion
tukea.
Käytännössä taimikon
varhaishoito on osoittautunut erinomaiseksi työmuodoksi. Vesakoitumisen
uhkaamat taimikot ovat
saaneet hoidot riittävän
ajoissa. Kun varsinainen
taimikonhoito saadaan tehdä myöhemmin, niin taimikkoa ei tarvitse laittaa
liian harvaksi. Näin vältetään metsiköissä hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Tukiavustus laskee
kuitupuun hintaa
Kun nuoren metsän kunnostuskohteilta kerätään
puuta talteen, saadaan korotettu
hehtaarikorvaus.
Ennen avustus oli ohjattu
polttoon menevälle puulle. Lakia suunniteltaessa pelotti, että tämä on ns.
kuitupuun piilotuki metsä-

”

teollisuudelle. Ehkä tällaisen huonon hinnan aikana
tuntuu, että tämän tuen ansiosta kuitupuun hintaa pidetään alhaalla.
Aikaisemman lain aikana suunnittelukorvaus
maksettiin erikseen suunnitelman laatijalle. Nyt
nämä kulut on yhdistetty kokonaiskuluihin ja
avustusprosenttia on nostettu. Eli pelataan lähes
nollasummapeliä. Metsänomistajat ovat pääsääntöisesti ymmärtäneet, että
yhdistyksen suunnittelulle ja paperien täyttämisellekin tulee saada oma
kohtuullinen korvauksensa. Nyt yhdistykset laskuttavat suunnittelusta ja
laadinnasta
aiheutuneet
kustannukset yhdistyskohtaisesti omina laskutusperusteinaan.
Huonona puolena on
tullut nyt toteutusvaiheessa esiin, että hyväksyntä ja
rahoitus eivät pelaa kuten
ennen. Ohjelmat eivät ole
olleet valmiita ja näin vasta
näinä päivinä on osalle yhdistyksiä alkanut tulemaan
hankkeiden hyväksyntöjä.
Saa nähdä tuleeko ensimmäiset maksatukset ennen
joulupukkia.
Kokonaisuutena
voidaan todeta, laki muuttui,
mutta taidetaan tulla tälläkin hyvin toimeen. Toivotaan vain ettei lamaleikkuri
osu näihin vähäisiin ”mettäavustuksiin”.

Lakia suunniteltaessa
pelotti, että tämä on
ns. kuitupuun piilotuki
metsäteollisuudelle.

Naisten metsäpäivät kustannuksineen on vähennyskelpoinen erä metsäverotuksessa.
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Eero Ennustaja

Sääennuste talvelle 2015-16
Oli se kyllä surkia kesä.
Kylmä ja märkä kuten vuonna 1987 ja vieläkin märempi. Nyt se
sattui kesänkin ennustaminen kohdalleen. Laskin, että osumaprosentti
on jo 136,6. Se on Suomen
tasolla jo ennätysluokkaa.

Yksi asia meni pieleen pahasti. ’Sateinen ja viileä kesä
panee ajattelemaan muuttoa etelämmäs’ luki ennustuksessani keväällä. Mitä
vielä, asia meni juuri päinvastoin. Etelästä rupesi lappamaan väkeä tuhansittain.
On sotaa pakenevia syyrialaisia, joille väliaikainen
turvapaikka on tärkeä. On
nuoria miehiä Somaliasta,
Irakista, Kuwaitista ja monesta muusta maasta, jossa
elinolosuhteet ei ole Suomen
tasolla. Nämä jälkimmäisenä
mainitsemani elintasopakolaiset toivottavasti palaavat
kotimaihinsa
viimeistään
ensi talven koettuaan. Somaliassa on keskilämpötila tammikuussa 23 astetta ja
toukokuussa 29 astetta. Irakissa samat luvut ovat 9,5 ja
35 astetta. Näissä maissa ei
koskaan voi kävellä vetten

päällä niin kuin täällä, saati traktorilla ajaa, sillä lämpötila Somaliassa ei koskaan
ja Irakissa harvoin käy pakkasen puolella. Hiekkamyrskyt antavat tosin esimakua
lumimyräkälle. Kysyttäessä voi sanoa, että pakkanen
ei voi nousta yli -38,9 asteen,
koska se on elohopean jäätymispiste. Taitaa myös ”hiuka” tulla kun paasto sattuu
kesäkuulle eikä saa syödä
kuukauden ajan kun vain pimeän aikaan.
Tulevan talven sää on
aika helppo ennustaa, koska on syntynyt jo paineita
kovalle talvelle parin leudon talven jälkeen. Marraskuun puolessavälissä tulee
talvi. Pakkanen ja lumi yhtä
aikaa. Pakkanen kovenee
joulukuussa 30 asteeseen ja
lunta on vielä vähänlaiseen
jouluun saakka. Joulun ja

PAPERITÄHDET
SUURI ja MAHTAVA
Oletko koskaan
törmännyt
yhtiöön, jossa
kaikki on suurta?

Niinkö,
suurtako on kaikki.
No empä ole
törmännyt.

PAPERITÄHDET

VIISAS MIES

Minä se oon
törmänny.
Ja monestikin.

Niin, että olenko
nähnyt todella
viisasta miestä.
Sitäkö sinä kysyit?

Niinkö olet
törmänny ja
kaikkiko on ollut
suurta?

Sitähän
minä,
viisasta miestä
oletko nähnyt,
siis tosi
viisasta?

Valitse päivä ja sää niin ennustus on kohdallaan.
uudenvuoden välissä tulee
sitten lunta niin kuin ennen
vanhaan. Ja sitten pakkaset taas jatkuvat tammikuulla. Muistan 60-luvulla kun
pakkasmittari, taisi olla etanolitäytteinen, venyi 42 asteeseen. Helmikuussa tulee

Suurta ja suurta.
Niinhän minä
sinulle sanoin. Yhtiön nimi
on suuri, tukkitavara
lanssissa on suurta ja
kuitupinot on suuria.

No empä
ole törmänny,
mutta veliseni oletko
sinä sellaiseen
törmänny?

taas lunta pyryttämällä ja
ojat tasoittuvat. Maaliskuu
on aurinkoinen, paitsi lopussa satelee. On melkein vakio,
että maaliskuun lopussa pelätään talviteiden sulamista ennen aikojaan, muttei ne
sitten sulakaan. Huhtikuus-

No enhän
minä hyväksynyt,
sille kekkulille, kun pinoakin
haukkui. Sanoin sille, että
ole maksamatta kolmekymppiä kun kaksikin
kymppiä riittää

Se sanoi,
että ”Oho!”.
”Oho!” se
vain sanoi.

Ja mitä se
kekkuli siihen
sanoi, kun
kahtakymppiä
olit vaille?

Niinkö sanoi
vain ”oho”?

Eero Ennustaja

No eipä ihan
kaikki, jäävä
puusto oli
pientä…

Niinkö ovat
suuria kaikki?

Olempa hyvinkin,
silloin kun yritin myydä pöllkikasaa
mettäyhtiölle. Haukku ensin se kekkuli,
että onpa huonosti ladottu pino
ja oksantynkääkin poikasella
on jäänyt ropsikasaan.

Niinkö oli
huonosti
ladottu ja
oksantynkääkin?

Oletko nähnyt
koskaan tosi
viisasta miestä?

sa hiihdellään hankia pitkin
ja odotellaan muuttolintuja.
Hyvä talvi tulossa. Lumilingot voi laittaa tilaukseen ja
muut lumivempaimet.

Niin se sanoi,
mittasi pinon ja
maksoi kaksikymppiä
motille.
Jälkeenpäin mietin,
että oli se vaan
viisas mies…

Oli tai ei, mutta sekös
minua suututti kun se kekkuli
aloitti puunoston pinon haukkumisella.
Huonosti ladottu ja oksantynkääkin on.
Sitten se sanoi, että tuskin näistä
pölleistä kolmeakymppiä enempää
voi kuutiolta maksaa.

Niinkö sanoi
hinnaksi,
kolmekymppiä
kiinto ja sinä
hyväksyit
hinnan?
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Jauhopeukalot

teijän keittiössä

Kalakukko

Tähdet kertovat
Odotettu, ylipainoiset, ”että te kehtaattekin, ja kyllähän te kehtaattekin”, Kalajoellakin käyneet,
lähes savolaiset, osinkotuotoilla elävät, vaikuttavat pätevänoloisilta kavereilta, luovat sinulle uuden
elämän, palkittu, iiläisten jääkiekkoilijoiden suosikki, tarkka, luotettava, päättäjien suosima,
kokovartaloiset, maalintekijöinäkin onnistuneet, intuitiivinen, ei suohon uponneet, tuppeensahattu,
vastuunsa tunteva, pakollisella metsänhoitomaksulla katettu, sykähdyttävä, arvostettu,
MTK:n jäsen, aidot epävale-ennustajat ennustuspalsta;
Tähdet Kertovat … jatkaa sitkeästi tuloaan…
OINAS 21.3.-19.4.
Mies: ”Et tarttis varastoo, sanoi savolainen
rouva kiiminkiläiselle hannuksessa asuvalle herralle, kun eppäili, että pyykkinarulta oli
herra miehentekele pyykkipojat varastannu…
Ei ollut siis liiterikauppias! Et ollut miehentekele sortunut moiseen vilppiin, joten sinulla
männöö nyt ja jatkossakin hyvin ja valtakirjakaupan tulot raksuttavat Stora Enson ja Lapin Metsämarkkinoiden osakkeissa. Nainen:
Miksi et kannusta vieläkään oululaisia Kärppäkoiria vaan koohooällä Jokereita ja Vaasan iidrodsklubben Sporttia…??? Käy terassilla torin
rannassa, kuuntele Steniusta suorassa lätkälähetyksessä ja vaadi Olvia, ennekuin piä jiätyy…
HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Tutkittuahan on se, että jääkiekkotietämys
lakkaa viimeistään Pohjantiellä Iin kunnan
kohdalla. Kemiläiset keittää sellua edelleen,
eikä niiden sellujätteja molemmista organisaatoissa ole tarkoitus vielä tänä syksynä lakkauttaa. Naiset, härkä sellaiset, jotka ovat
tietysti oikeastaan lehmiä, ovat kauniita pitkine säärineen, eturinnuksineen jne… nami
nami… No hyvä! Ei tule mestaruutta HIFK:lle
jäkiksessä tänäkään vuonnakaan. Mutta tukkikauppaa tulee tehdä. Siispä soitto Mhy:n toimistolle ja valtakirjakauppa vireille. Tuntuu
aika pätevän oloisilta kavereilta nämä Kalajokilaakson suuren tukin sahamiehet. Entä miten sujuu rock and roll? AC/DC Hämeenlinna
meni jo.
KAKSOSET 21.5.-20.6.
Mies: Valitettavasti Raksilassa viihtyvä suosikkijoukkueesi valkohäntäpeto tullee myös totuttelemaan ja tottumaan Kukkosen Lassen
maalinedustatappeluihin, ja muihinkin pahoihin tapoihin, jopa tappioihin ja samalla olvit
lämpenevät taas takaistuimellasi. Kuusi euroa lätkämatsissa tulee olemaan liikaa kukkarollesi, siispä puukaupan tekoon ja pari sataa
mottia tarjouskisaan metsänhoitoyhdistyksen
valtakirjakauppoihin.
Nainen: Saipa on kova tällä kaudella ja vedät vetoa sen puolesta. Taimikkosi riukuuntuu
edelleen, kun jäit odottamaan korkeampaa
kemera tukea taimikonhoitoon.
Kolmas Nainen Alavuudelta ja Iistä: Pihasaunasi purettiin ja tilalle rakennetaan nyt
uusi Kuusamo Hirsitalon mallin mukainen
luomus. Teet viisaan päätöksen ja päätit ottaa parit kumppanisi mukaan saunomaan uuteen saunaan, kaikki naispuolisia ja naapurin
miespuolisen salarakkaasi. Kumppanisi kihisee taas raivosta!
RAPU 21.6.-22.7.
Miekkonen: Ota ystäväsi neuvosta vaarin, ja
kuuntele tarkkaan hänen ohjeita. Jos et mitään muuta osaa tehdä, ala muurariksi, on
ensimmäinen ohjeesi. Ja jos et osaa edes
muurata, ala kiinteistövälittäjäkäsi. Siinä jobissa ei hiki virtaa, eikä juurikaan tarvitse tehdä
mitään. Laskutusperusteet ovat ruhtinaalliset.
Jos jo eivät nämäkään ammatit ota tuulta, ala
herätysliikesaarnaajaksi. Menestys on taattu
ja liksat sen mukaiset. Nyyhkytystä, veisuja ja
nöyrää kumartamista, kuten Siunattu Hulluuskin opettaa. Provikat meille Hifkijätkille, kunhan olet ansainnut ensimmäiset kymmenen
miljoonaa…
Naikkonen: Sinä olet kaunis ja ihana. Peppu

on kiinteytynyt, kun kuljet edelleen kuntosalilla säännöllisesti. Miehesi yrittää lempeillä,
koska haluaa pitää sinusta ja sinun rahoista huolta. Rahaomaisuutesi ovat kertyneet
onnistuneista valtakirjalla hoidetuista puukaupoista. Sinua eivät enää moneen vuoteen
metsäyhtiöiden lippalakit ja kahvipaketit kiihottaneet; haluat tosi äijämäistä miesenergiaa puukaupan ja muunkin asian… hoitoon.
Sitä löydät Pelicaansista, eli Lahdesta.
LEIJONA 23.7.-22.8.
Mies: Et haluaisi lähteä sateella, etkä oikein
muutenkaan, tekemään taimikonhoitoa. Elähän mittään, se taimikko karkasi jo monta
vuotta sitten liika isoksi, ei sinne enää tarvitsekkaan mennä riukuuntunut kun on. Painaudu takaisin sohvannurkkaan, vanhan huovan
alle ja ala katsomaan jääkiekkoa! Kiire hävisi
kertalinttuulla!
Nainen: Budjettisi jämähtää Kemeramäärärahojen leikkauksien vuoksi lopullisesti miinuksen puolelle. Voit unohtaa kalliit hankinnat,
kuten uuden Stihlin, koska vanha ei enää yrityksistä huolimatta mene enää kuudetta kertaa takuuseen. Nauti nyt siis arjen ilmaisista
iloista: tummista sadepilvistä, syksyn väreistä
ja ainoasta ystävästäsi; Sinol-pullosta.
NEITSYT 23.8.-22.9.
Mies: Jostain kumman syystä, saat tulevalla kvartaalilla mielettömän työvimman! Kun
muut haluaisi keskittyä politiikan syvimpiin
kysymyksiin, niin sinä ryökäle aloitat piha, remontti ja metsätyöt samaan aikaan. Takametsästä kantautuu alituinen jyrinä ja kolke,
Stihlin kiukkuiset soolot ja sirkkelin riivattu
metakka. Kohta keinahtelet viekoittelevasti pölli olalla, verkkarit mahan alla roikkuen ja
takapuoli vilkkuen naapurin ikkunan ohi. Näkisit ihtes hyvä mies!
Nainen: Sinä se taasen olet sitten niin rauhallinen, että sivullisia hirvittää. Ei paina paljoo onko juhla vai askaresaika. Kaikki männöö
sammaa rattaa. Mitä jos koittasit välillä vähä
rävväyttää ja pistää varsin lekkeriksi? Osta
14:sta eri joukkueen liigapaitaa (ei kärppien)
ja kausikortti Raksilaan. Sitten vaan joka peliin
kannustamaan vierasjoukkue voittoon!
VAAKA 23.9.-23.10.
Mies: Sinullahan se on lompakossasi kausikortti Kärppien peliin sekä kondomi. Kumpaakaan en kyllä viitsisi esitellä yleisellä paikalla.
Ja eihän niitä kumpaakaan tarvitse kuin kerran käyttää.
Nainen: Sinua inhottaa ajatus kylmästä ja pimeästä metsästä. Juuri nyt tarvitsisit käsistään
kätevää miestä auttamaan. Korjaa huulipunasi, pistä tukka ojennukseen ja kaiva vaaleanpunainen sateenvarjo esiin, nyt on aika lähteä
etsimään metsästä oma mörrikkä halailtavaksi. Matkalla ihastele ihanan näköistä metsä maisemaa jonka lumi on koristaa pian tosi
fantastisesti.
SKORPIONI 24.10.-22.11.
Miekkonen: Vaekka ylleesä oot kovapäene,
niinyt aivos on muuttunna onnesta hyytelöks.
Välillä toentas pistee vastaannii, ies vaehtelun vuos. Pistät rahhoo kaekkeen turhuuteen,
mutta taemikoetas et sua hoejettua – ja kannatat vieläpä Suaipaa ryökäle! Mutta vielä se
arki alakaa sullakii…kunhan vekselit luankee!
Nainen: Sinun tulee varautua huolella tuleviin metsätapahtumiin, joita järjestetään jä-

senmetsänomistajille. Pintä maalia pintaa, jo
niin alkaa yli sadan hehtaarinkin miehet katsella siihenmalliin. Ulvot tulevaa täysikuuta,
mutten muutu naarassudeksi, vaan tavalliseksi puumaksi, joka kuljeskelee nuorten miesten
perässsä.
JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Mies/nainen: Lomarahojen leikkaukset kohdistuivat myös meihin Tähdet Kertovat ennustajin. Siispä leikkaamme toimintaamme ja
leikkauslistalla on ensimmäiseksi Jousimiehet
ja Jousinaiset. Valitan, sitä saa, mitä äänestämällä tilaa!
KAURIS 22.12.-19.1.
Nainen: Sinulla on edessäsi pihatyöt. Et voi
tehdä niitä talvikelillä, joten keskity lomailemaan ja suunnistat talven lähestyessä kohti
Kanariaa. Siellä komeat, hieman ylipainoiset
ruskettuneet uroot hiekkarannalla, osa ilman
rihman kiertämää, hivelevät ajatuksia. Hyi sinua, sinustahan on tulossa mitä ilmeisemmin
Wagner.
Mies: Elämä on helppoa, rikas vaimo ja rakastava naapuritar. Älä silti sorru paperiyhtiön yläharvennus kekkuleihin. Silloin sinua
huijataan siinä niin, että piä jiätyy. Sanot nyt
lippalakin antajalle; ”Ei kiitos! Oi mikä ihana
lepo, hiljaisuus ja autuus seuraavina vuosina metsänhoidossa on koittamassa. Kuittailet
rankasti huonolle naapurillesi, joka ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen siitä, että häneltä
puuttuu sertifikaatti metsätaloudesta. Tulee
näkymään puu hinnoittelussa.
VESIMIES 20.1.-19.2.
Nainen: Hakkuukoneita seisoo hallien pihoilla
tyhjänpanttina. Pyydät yhden töihin metsään.
Yllätyt laskusta. Se oli suolainen. Ja miten
myyt nyt puusi. Tule järkiisi. Hoidata asiat ensin käymällä kysymässä neuvoa omasta metsänhoitoyhdistyksestä. Ymmärrät nyt , miksi
koneita seisoo pihamailla tyhjänpanttina.
Mies: Pyysit puukauppatarjouksen kuituostajalta. Sinua huvitti ostomiehen asenne, kun
piti haukkua metsänhoitoyhdistys huonoksi vaihtoehdoksi puukaupan hoitoon. Osaat
lukea tätä kauppakonnaa aivan oikein. Toista
kilpailijaa mollaamalla, ei oma toiminta kestä
päivänvaloa ja ei näin ollen leimikosta synny
sopimusta. Teit oikeat päätelmät, annoit toimeksiannon metsänhoitoyhdistykselle.
KALAT 20.2.-20.3.
Mies: Olet tyytyväinen. Jääkiekkotietämyksen alueellinen raja on vihdoinkin siirretty jo
Kuusamontieltä Kemintielle, koska nyt pelaajavirta Kuusamosta suuntaa jo Kalpa Kuopioon asti. Politiikassa menee edelleen hyvin ja
huonosti, ja hyvin huonosti, takkia ja alushousuja käännetään, miltä kannalta asian ottaa,
ja mitä minuun tulee, sama tulee sinuunkin.
Sinua suivaannuttaa, kun omat puunostajat
molemmat karttavat puupinojasi. Tääle toiminnalle tulee tehdä loppu! Kevät lähestyy
sinullekin, ja odotat kuumeisesti uutta huhtikuun Metsäsanoma lehteä.
Nainen: Olet solmimassa puukauppasopimusta Rovaniemeläisen puunostajan kanssa. Jäät vielä empimään kuitupuun hintaa ja
kauppahetki valuu käsiin. Heräät unesta ja
huomaat aamuauringon jo nousseen Kiimikijoen keskitaipaleella. Haet postilaatikosta Savon Sanomat, Magneettimedian ja luet mitä
Kalpa Saipa pelistä on kirjoitettu.

Puolikas paketti ruisjauhoja
Par kupillista vehnäjauhoja
Kahvikupillinen vettä
Muutama paketti kuivia muikkuja
(ahvenet ja matikat yhtä hyviä)
Vajaa paketti possun kylkiviipaleita
Nyrkillinen voita
Riittävästi suolaa

Ja näin valmistunee savolainen
kalakukko Tatu Laakkosen käsittelyssä
Jauhot sekä sula voi tarpeeksi isoon astiaan. Vettä siten, että
taikinan viskositeetti myötäilee betonivalunmassaa. Taikinan
ollessa valmis, levitä taikinasta kirkkoveneen mallinen levy
joka on keskeltä hieman alle 2
cm paksu ja ohenee reunoille
mennessä. Keskellä käydään kasaamaan muikkuja, suolaa, läskiä,
muikkuja, suolaa, läskiä, muikkuja, suolaa ja läskiä. Tässä järjestyksessä.
Sitten alamme muotoilemaan itse kukon. Nostellaan
taikinalevyn reunat kasan päälle.
Reunat tahtovat joskus repeytyä, mutta ei se mitään. Tässä
vaiheessa tulee käyttää reilusti
vettä käsissä kun leivotaan kukko muotoonsa, ja ”sivellään” siitä tasainen. Liitoskohtia ei tulisi
näkyä ja kukon tulisi olla mahdollisimman tiivis. Lopuksi voi
levitellä vielä hieman ruisjauhoja pinnalle.
Kun kukko on esteettisesti
silmiä hivelevä, pedataan kukolle
reilusta foliosta ”peti” jonka voi
myöhemmin kietoa kukon päälle. Kukon ollessa petillänsä, laitetaan se uuniin 275 asteiseen
uuniin ½ - 1 tunniksi ottamaan
värin pintaan. Tässä vaiheessa
voi tarkistaa vuotaako kukko, ja
paikata aukot ylimääräiseksi jääneestä taikinasta. Tämän jälkeen
voidellaan hieman kukon pintaa voilla, kääritään folioon tiiviisti ja laitetaan 125 asteiseen
uuniin 4-5 tunniksi. Jos käytössäsi on sähköuuni, käytä ainoastaan ylävastusta, jotta pohja ei

kovettuisi. Kukko on epäonnistunut jos tuntee syödessä ruotojen pistävän.
Kukon on hyvä antoo vähä
aekoo hengähtee uunista ottamisej jäläkee ennen ku alotettaan syöminen. Savossa kukosta
leekattaan kans aaki ja sitte ympäriisä viipaleita. Savolaesta
kukkoo ee leekata piästä viipaleiks niinku Karjalassa, jossa
ruukataan tehhä pitkä ja matala kukko. Kukko tarjotaaj jonnii
vellin tae perunoehin kansa.

Tatu Laakkonen
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Kesäkuun kesätöistä
NHL:n tulokasleirille
St Louis Bluesiin
Urheiluagenteissa
seuraamme tiiviisti
metsänhoitoyhdistyksien
parissa
työskentelevien ja
”kummiurheilijoiden” saavutuksia ja
etenemisiä urheiluurillaan.19-vuotiaan
kiiminkiläisen
jääkiekkoilijan
Niko
Mikkolan
kahden
viikon kesäpesti kesäkuun viimeisellä
viikolla vaihtui pottiputkesta ja taimivakasta pelikassiin sekä
mailanippuun Euroopan ja Yhdysvaltojen
lentokentille.
Kahden viikon sovittu kesäpestiin
kuuluin
kylvötyömaita
ja
jokunen
istutuskohde. Torstai iltapäivällä viimeinen työmaa
valmistui kolmen muun kesätyöntekijän ryhmässä ja
matka työpäivän jälkeen
kohti Kuopiota alkoi perjantai-iltana. Odotettavissa
oli suuri ja jännittävä tapahtuma seuraavana päivänä,
NHL varaustilaisuus Yhdysvalloissa. Tapahtumaa
seurataan tv:n ja internetin
välityksenä pitkin maailmaa
suorana lähetyksenä asiasta kiinnostuneiden sekä jääkiekkoalan ammattilaisten ja
harrastajien keskuudessa.
Tapahtuma on vuosittainen suuri mediatapahtuma
ja uutisointi sen mukaista.
Lauantai iltapäivällä Mikkolan pelaaja-agentti oli puhelin yhteydessä paikanpäältä,
kyseli kuulumisia ja kuvaili paikanpäältä jännittyneitä tunnelmia. Olihan kevään
aikana haastatteluja ja yhteydenottoja ollut nelisentoista
eri NHL seuran taholta. Tapahtuuko varausta vai jääkö
varaus saamatta. Kello 19.17
Niko puhelin pirisee. Sami
Mettovaara soittaa.
– St Louis Blues varasi sinut viidennellä kierroksella numerolla 127, onnea
Niko! Olet ensimmäinen 96
ikäryhmästä varattu puolustajapelaaja! Tästä se työ vain
jatkuu suunnitelmien mu-

kaisesti.
– Seura St Louis yllätti positiivisesti, sillä seura kuuluu NHL mahtijoukkueisiin,
kertoo Mikkola valinnastaan. Nyt pakataan pelikassi
ja ensiviikolla ollaan rapakontakan tulokasleirillä, jatkaa Mikkola. Onnitteluja ja
lehtihaastattelua satoi pitkin
lauantai-iltaa matkapuhelimeen. Ainutlaatuinen ilta
Savon
jääkiekkokehdossa
Kuopiossa ja uutinen varauksesta oli muistorikas nuorelle urheilunalulle.

sia ym. massatapahtumaa
oli koko viikon ajan. Hyvin
meni leiri ilman kommelluksia tai loukkaantumisia.
Paluumatka alkoi lennolla ensin Torontoon ja sieltä edelleen Helsingin kautta
Kuopioon.
Leirillä vapaa-ajat kuluivat hyvin kämppiksen,
HIFK:n maalivahti Ville
Husson kanssa, tutustumalla ameriikkalaiseen elämäntapaan Missisipin ja
Missourin
risteyskohdissa olevassa kaupungissa, St
Louisissa. Ville Husso oli
viime vuoden varaus, ja pelaa tällä hetkellä Hifk:n ykkösmaalivahtina.
Leiritä
matkaan tarttui lisäksi joukkueen nopeimman cartting
ajajan pysti; suomalaista nopeutta.

Kuopio, Helsinki,
Lontoo, South Carolina
ja St Louis
Nyt omatoimisesti matkaan, ilman joukkueenjohtoa, ilman huoltajia, pitää
hoitaa lennot ja matkatavarat. Liput ja aikataulut tulivat sähköpostilla läppäriin
ja matkanteko alkoi. Onnistuneesti paikalla seuraavalla
viikolla, ennen kuin alkoi tulokasleiri Prospect Camp St
Louisin organisaatiossa. Pelejä, tapahtumia, harjoituk-

Jälleen USA:n
mantereelle
Heinäkuun lopulla tuli kutsu nuorten maajoukkuelei-

rille päävalmentaja Jukka
Jalosen johdolla. Vierumäen leirin jälkeen matka jatkui välittömästi, nyt tosin
joukkueen kanssa Yhdysvaltoihin Lake Placidin
olympiamaisemiin. Leirillä
pelattiin Vierumäki mukaan
lukien kaikkiaan kuusi maaottelua kahden viikon aikana. Mikkolalle on kertynyt
kaikkiaan 13 nuorten edustusmaajoukkuepeliä sen jälkeen, kun Jalonen valitsi
hänet maajoukkueeseen.
Viimekaudelta
hihaan
tarttui kymmen liigapeliä
SM-liigassa,
ensimmäistä
vuotta A-junioreissa, Mestiksen pronssimitali helmi-maalikuussa laina-ajalta
Kajaanin Hokissa ja kevään
päättäjäisistä Kalpan A-junioreiden parhaimman puolustajan pysti. Loppusyksyn
ja vuoden vaihteen päätavoitteena on nuorten MMkisat jotka pelataan tällä
kertaa Suomessa.
Matka jatkuu Kalpa Kuopion liigajoukkueen mukana SM-liigassa ja taiteiluna
yhdistetty opiskelu liikuntalukion opinnoissa.

Blues Select
Niko Mikkola At 127th Overall
By Tomorrows Blues @TomorrowsBlues on Jun 28, 2015, 10:00a

The Armstrong trend of drafting Finnish defensemen continues for
the Blues. Photo courtesy of - Kal Pa website
With the 127th selection in the 2015 NHL Entry Draft, the St. Louis Blues are pleased to select, from Kal Pa Kuopio of the Finnish elite league (”Liiga”), defenseman Niko Mikkola.
Tweet Share on Twitter (5) Share Share on Facebook (3) Pin Pinterest + Comments
¯¯... Mikkola’s profile at Elite Prospects.com
With the 127th pick in the 2015 NHL Entry Draft, the St. Louis
Blues select defenseman NIKO MIKKOLA of the Kal Pa Kuopio organization in Finland.
Mikkola is a 6’ 4, 185-pound left shooting defender who was passed over in last year’s NHL Entry Draft in his first year of eligibility,
and was selected by the Blues despite not being ranked by Central
Scouting in either the Preliminary or Midterm rankings.
The Hockey Prospect.com ”Black Book” scouting report on Mikkola describes him as ”a huge defender with above average mobility
and lateral quickness,” and one that ”does a sound job in the defensive zone with positioning and toughness, which makes him really a
tough opponent to play against.”
The ”Black Book” goes on to say that Mikkola ”doesn’t lose many
one on one battles and moves the puck fairly well. He makes good
first passes out of his zone and he’s got a hard shot from the point.
Overall he’s a smart player who doesn’t try anything extra that he
couldn’t do, he knows his limits and plays well within them,” and predicts that Mikkola will be a regular with the Kal Pa senior club in the
Liiga next season (his contract with Kal Pa expires in 2016).
In an interview posted on blues.nhl.com, Director of Amateur
Scouting Bill Armstrong had these comments about Mikkola:
”He is good... he’s a super sleeper. Our guys saw him and they
just fell in love with him. He’s a kid that’s really interesting; he’s almost like a (Colton) Parayko in the sense of how much he’s grown in
the last few years. I think he was 5’ 11 a year and a half ago, and how
he’s close to six-foot-four, which is just one of those freak things. He’s
a player that we really love, with his skating ability. He’s still raw, but
he loves to push the pace, loves to be involved. He’s a difference-maker with a big body type that can skate, so for us, we’re hoping that
he turns out as well as Parayko has.”

127.
Position
Shoots
N/R
Height
Weight
Born
Where

Niko MIKKOLA
Defense
Left

RANKINGS
Future Considerations N/R
Hockey Prospect Black Book

6’ 04.00”
185 lbs
Apr. 27, 1996
Kiiminki, Finland

...		
CSS Preliminary
CSS Midterm
CSS Final		

...
Europe N/R
N/R Europe
111 Europe

SEASONS 2014-15
CLUB
GP GL AS PT +- PM PP SH GW
0
0
0
Kal Pa Kuopio (Liiga) 10 0 1 1 - 1 4
										
Hokki (Mestis)
5 1 0 1 -2 8
0
0
0
										
Kal Pa U20
(Nuorten SM-Liiga) 37 9 14 23 + 7 80 0
0
0

MetsäSanoma 2/2015

35

Urheiluagentit
Minna Kauppi

Metsien tyttö
Se on paikka, jossa ajatukseni hengittää syvemmin. Paikka, jossa sieluni lepää ja mieleni on rauhallinen. Se on paikka, jonka ymmärrän
kuin selvimmän kartan, mutta se on myös paikka, joka kerta toisensa
jälkeen yllättää hienoudellaan ja erilaisuudellaan. Se on paikka, jossa
olen kuin kotonani. Se paikka on metsä.
Olen pienestä pitäen liikkunut metsässä perheeni
kanssa. Olemme retkeilleet,
sienestäneet, marjastaneet
ja tutkailleet erilaisten metsien hienoa elämää. Kahdeksanvuotiaana metsästä
tuli myös paikka harrastaa.
Aluksi suunnistus pelotti ja jännitti, enkä vielä ymmärtänyt, miten metsää
tulisi lukea, mutta pikkuhiljaa ymmärsin senkin puolen
ja innostuin yhä enemmän.
Harrastus muuttui vähitellen ammatiksi ymmärtäessäni yhä enemmän kartan ja
metsän yhteistä säveltä. Samalla erilaiset metsät ympäri maapallon tulivat yhä
tutummiksi varsinkin kilpailumielessä. Mutta vaikka suunnistus välillä pitkän
kauden jälkeen onkin tuntunut hiukan pakkopullalta,
niin metsään en ole koskaan
kyllästynyt. Sieltä olen aina
saanut voimaa ja rauhaa ja
kauniita ajatuksia. Syksyisin olen myös monesti hyvällä omalla tunnolla voinut
käyttää karttapussin paremmin ja hyödyllisemmin sadonkorjuuseen.
Olen ollut maajoukkuesuunnistaja 17-vuotiaasta
saakka. Silloin pääsin ensimmäisiin nuorten MM-

kilpailuihin. Nyt 15 vuotta
myöhemmin, taskussani on
17 aikuisten MM-mitalia ja
lukuisia muita menestyksen
hetkiä. Toisaalta omankin
reittini varrelta löytyy myös
paljon surua, pettymystä ja
huolta. Yksikään mitali ja
saavutus ei ole tullut helposti tai ilman uhrauksia. Silti päällimmäisenä kaikesta
kokemastani huokuu kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että
olen saanut elää täysillä rakastamani lajin pauloissa.
Kiitollisuus siitä, että unelmani ovat toteutuneet ja että
olen saanut kokea kaikki ne
ääripäisetkin tunteet niin
yksin kuin läheisteni ja joukkuetovereidenkin kanssa.
Koska kukaan ei ole
voittaja yksin, ei elämässä eikä urheilussa, olen
myös erittäin kiitollinen siitä, että rinnallani on kulkenut monta uskollista ja
loistavaa
yhteistyökumppania.
Metsänhoitoyhdistyksen kanssa aloitimme
yhteistyömme paikallisesti
Päijät-Hämeessä jo melkein
kymmenen vuotta sitten. Siitä kumppanuus syveni valtakunnalliselle tasolle ja nyt
olemme touhunneet erilaisien juttujen merkeissä jo niin
monessa paikassa, että tä-

mänhetkinen tilanne tuntuu
haikealta. Mutta koska sydämeni on puhunut, on minun
kuunneltava sitä ja todettava, että näillä näkymin en
aio juosta MM-tasolla ainakaan ensi vuonna. Olen
oppinut, että koskaan ei kannata sanoa ”ei koskaan”, joten jätän oven auki sille, että
palaan vielä joskus ammattiin, jota rakastan. Mutta valitettavan todennäköistä on,
että huippu-urheilija Minna
Kaupin ja MHY:n yhteistyö
ei enää jatku. Toisaalta mikäänhän ei estä meitä yhä
tekemästä asioita yhdessä tästäkin eteenpäin ilman
huippu-liitettä!
Vaikka suunnistus on
unelma-ammattini ja aion
harrastaa lajia niin kauan
kuin jalkani kantavat, on
ollut hienoa huomata, että
mieleni on vallannut myös
innostus. Innostus siitä, mitä
kaikkea muuta maailma voi
tarjota ja miten erilailla asioihin voi suhtautua, kun jokaisen päätöksen takana ei
olekaan urheilijaminä vaatimassa huomiotaan. Olen
nauttinut jo nyt loppukesästä rennoin mielin ja piirrellyt ihan uudenlaisia karttoja
tuleville seikkailuille. Tätä
kirjoittaessani reitti on vie-

”
lä melko epäselvä, mutta eiköhän ensimmäiset rastit ala
pikkuhiljaa hahmottua. Samalla, kun etsin uusia elämän polkuja, lenkkipolkuni
vievät minut kuitenkin aina
metsän siimekseen mietiskelemään ja haastamaan it-

seäni. Olenhan metsien tyttö
aina ja ikuisesti.
Syyskuussa 2015
Yhteistyöstä
syvästi kiittäen,

Minna Kauppi

olemme
touhunneet
erilaisien
juttujen
merkeissä jo
niin monessa
paikassa, että
tämänhetkinen
tilanne tuntuu
haikealta.

Merja Perätalo tahtoo
keihäsperinteen vaalijaksi
Suomessa on kautta aikojen ollut erinomaisia keihäsnaisia ja – miehiä. Nykyisinkin keihäs on ollut suomalaisten kestomenestyslaji.
Tähän saakka Ylikiimingissä ei ole ollut tämän lajin huipputaitajia.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Juoksijoita ja hiihtäjiä on
piisannut mutta nyt Ylikiiminki ja Nuijamiehet ovat
saaneet nousevan huipputähden myös keihäänheitossa, Merja Perätalon.
Yleisurheilukentille Merja meni isä Askon ja velji-

en Matin ja Markon mukana
eikä myös vähäinen merkitys ollut taustalla olleen äidin Raijan rooli joukkojen
huoltajana ja Nuijamiesten
puuhanaisena. Lajiksi Merjalle tuli keihäänheitto, johon
nuoren urheilijan lahjat olivat tulleet esiin jo varhaisessa vaiheessa.
Merja on noussut suurelta yleisöltä huomaamatta jo

aivan Suomen huipulle asti
mutta aktiiviselle seuraajalla on ollut jo pitkään tiedossa, että tämä nuori neitonen
on moninkertainen Suomen
mestari tyttöjen sarjoissa, kuten hän oli tänä vuonnakin.
Kesän aikana tuli muitakin
merkittäviä saavutuksia kuten tyttöjen EM –kisojen 11.
sija, pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden hopeasija ja
Kalevan kisojen 5. sija ennätyksellä 52,51 metriä. Tämän
vuoden mukavalle kehitykselle on ollut taustana se, että
Merja on saanut harjoitella
suhteellisen terveenä.
Tulevaisuus? Merjan tavoitteet ovat keihäänhei-

tossa ja siviilipuolella
korkealla. Hän aikoo katsoa mihin heittäjän rahkeet riittävät, 60 metrin
ylittäminen on välitavoite.
Jos tavoite toteutuu, riittävät suoritukset aivan kansainvälisillä
kentilläkin.
Ensi kesänä ylioppilaaksi kirjoittavan Merjan tavoite on päästä yliopistoon
opiskelemaan ja sitä kautta saada vakaa ammatti
urheilun jälkeiselle uralle. Meidän urheiluhullujen
suomalaisten mielestä olisi
suotavaa, että urheilu-ura
kestäisi vielä pitkään ja sitten joskus… alkaisi siviilielämä
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SOFFAPERUNAT
-SOFFPOTATIS

VÄHENNYKSEEN?
Voiko ruohonleikkurin laittaa metsäveroilmoituksessa vähennyksiin?
Nimimerkki Matias

SoffIKSET vastaavat:

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

KUVA-ARVOITUS
Mikä se tuo kuvassa oleva
lajike oikein, on ja miksi
se on niin kalleellaan?

??

Kaffibaareissanotkuja taas

Kuva:Viena Kytöjoki

HOIDANKO TAIMIKOITA?
Olen taas se verrattain kaunis naisihminen Oulun
talousalueelta. Viehätysvoimani on havaittavissa
etenkin, erityisesti edellisen Metsäsanoma lehden
julkaisun jälkeen, kun taas
keskustelen miesten kanssa

ja olen jopa kerskunut edelleen tällä pienoisella metsäomaisuudellani. Mutta
kannattaako
taimikoita
hoitaa?
Kaunis nainen

SoffIKSET vastaavat:

Nimimerkki Matias hyvä! Totta kai voi!!! Mikäli ruohonleikkurin työpanos kohdistuu metsätalouteen, toki sen
voi laittaa vähennyksiin. Eikös se ollutkin niin, että jos
omaan käyttöön kerää polttopuuta, eikä myy sitä pimeästi, voi myös niihin kohdistuvat menot vähentää, vai
miten se oikein meni? Sinua varten siltä varalta, jos et tiedä myytkö verovapaasti ja mitkä ovat vähennyskelpoisia eriä, on varalta verottaja julkaissut netissä ” ilmoita
veronkiertäjä” palstan, jossa naapurisi voi ilmoittaa veronkiertosi. Klikkaa varalta itsesi siis sinne, ja tunnusta.
Tunnusta myös mahdollinen naapurisi samoilla tulilla.
Onnistuu samalla kirjautumisella.
Soffaperunat

Toki emme, kaunis nainen, ole edelleenkään vieläkään
varsinaisesti lääkäreitä, mutta voisit sinä tosiaankin
näyttää meille jälleen paikkojasi, joita voisimme tarkemmin tutkia, siis myös sinua… siis sitä taimikkoasi. Hyvällä tuurilla alueesi kuuluu nykyään surullisen kuuluisan
Oulun kaupungin alueelle. Mutta minkä metsänhoitoyhdistyksen alueella metsäsi sijaitsee? Me hoidamme sitten
sinut, eiku taimikkosi …

PITÄISIKÖHÄN
ENSIN KYSYÄ
SOFFAPERUNOILTA?

Kuumat Soffikset

ÄLYKKYYSTeSTEJÄ?
PITÄÄKÖ VÄITE
PAIKKANSA?
SoffIKSET vastaavat:
Kysymyksestäsi ”kaffibaarinotkuja” saamme mitä ilmeisin selvän, että kuvantulkintakykysi on valitettavasti erittäin heikko. Kuulut siis mitä ilmeisimmin edelleen
kohderyhmään, sääliittävä kuvankatselija. Siis etkö sinä
näe, että kyseessähän… hetkinen, hetkinen, hetkinen…
onhan siinä kuvakohteessa kieltämättä omat kurvinsa ja
näköäkin piisaa, siis ulkonäköä, vaalea, siis todennäköisesti suomalaista alkuperää, että oikein silmissä hivelee
katsella!!! Mistä ihmeestä näitä komistuksia oikein löytyykään. Ei sinulla olisi antaa puhelinnumeroa tälle keimailevalle kaltevalle kasvavalle männ… eiku siis tälle
nojaavalle henkilölle? Ei kai tämä ole vaan kuvattu Ylikiimingissä, jossa tyvimutkan osuus on keskimääräistä suurempi, yhtiöiden kuitukasoja tarkastellessamme?
Soffikset…lääh…puuh…

Pitääkö paikkaansa se kuulemani väite huoltoaseman
baarissa, että ei mhy:n jäsenen puut kelpaavat eräälle puun ostajalle, mutta
samaisen metsänhoitoyh-

distyksen korjaamat puut
eivät kelpaakaan, vaikka
omistaakin yhtiötä?
Kahvilla minäkin

Voisiko
Metsäsanoman
Soffaperunassa olla lisää älykkyystehtäviä vastapainoksi noille itseensä
kurjimukseen
ajetuille
huoltamoiden ”kahvipöytäkeskustelijoille”?
Eisudokuja

SoffIKSET vastaavat:

SoffIKSET vastaavat:

Olet oikeassa kahvilla sinäkin! Huoltoaseman baareista ja kahviloistahan ne parhaimmat vinkit ja tiedot saa.
Huoltoasemaketjut ovat viimevuosikymmenten aikana
tosiaankin ryhmittyneet brändin mukaisesti isoiksi yhtymiksi ja pienet perinteiset huoltamot, kuten Essot, Shellit, Finnoilit ovat väistyneet mm. ABC, Neste Oil, St1 ja
Seo huoltamoiden kurimuksessa. Entisistä perinteisistä huoltamoista pajatsoineen elää enää vain muistot lauluissa mm. Shellin baariin ja Öljymäen Esso. Mutta
jospa esittäisit saman kysymyksen Rovaniemen markkinoilla?

Voi olla. Tässäpä muutama, ihan malliksi. Yritä ratkaista tehtävät, ja lähetä Soffaperunoille. Tiedä vaikka voitat jotain!
A)
Mikä kirjain tulee seuraavaksi AB…?
B)
Mikä kirjain puuttuu? AC/D…?
C)
Sinun vuorosi laittaa
rasti, mihin laitat,
jos aiot voittaa? (jätkänsakki)
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Hyvät arvostetut soffaperunat

MIKSI AINA MATTI?
Miksi sitä mattia aina haukutaan ja pistetään mitä ihmeellisiin paikkoihin?

Pitääkö paikkaansa, että
motourakoitsijat jättävät
pitkät kannot siksi, että
hakkuutaksa on parempi,
kun poistumarungon järeys on pienempi? Mitä tälle
asialle tulee tehdä?

Matti minäkin ja perhana tuo sahakin puoltaa

SoffIKSET vastaavat:

Järki ihminen taas
teijjän lehessä

SoffIKSET vastaavat:
Terve vaan järki ihminen meijjän lehessä. Väittämäsi väite pitää kyllä paikkansa. Hakkuutaksan perusteena on vain ja ainoastaan poistettavien runkojen järeys.
Luonnollisesti, jos jäävien kantojen koko on suuri, niin
poistettavien runkojen kantotilavuus luonnollisesti pienenee. Hyvä kontrolli jäävän kannon tilavuuslaskentaan
on muoviämpäri tai litran maitotölkki. Jos kanto peittyy
eli mahtuu ämpäriin, kannon koko on alle 10 litraa, jos
mahtuu Valion tai jopa Ingmannin maitotölkkiin, koko
on alle litran. Näin näppärästi asiat tulee tarkistaa ja korjata epäkohdat.
Kysymykseesi voiko asialle tehdä jotain, niin ehdotammekin urakoitsijan vaihtoa.

Terve vaan Matti, jolla saha tuo myös puoltaa. Sitä mekin
olemme ihmetelleet. Milloin sinua on tuppuutettu taskuun, (Mattilla pimee pullo povessa) Poriin (Porin Matti hoiti hyvin maksamattomat laskut), kukkaroon (tyhjä
kukkaro kuvastaa Matin ulkonäköä, ei niinkään rahaomaisuutta) ja myöhäiseksi (ilmeisesti Matti myöhästelee
usein, myös puun myyntiajankohdissa). On tuutulaulussa NukkuMatti (ei nukuta) ja näitähän tarinoita riittää vaikka seuraavalle MetsäSanomalle ja mikseipä jopa
Leikko-lehdellekin.
Mutta miltä se kuulostaisi, jos esitystapaan suomen
kielitieteen liitto päättäisi asiasta niin, että saa sanoa
vain; Teppo kukkarossa, Teppo myöhäinen, Porin Teppo, Nykästeppo ja Taskuteppo. Sitä vastoin tilalle kompensoitaisiin mm. Mehumatti, Mattitei, Molla-Matti,
ABC Matti, keskikesän Matti, K-ryhmän Matti tuotteet
jne.
Että näin, meidän näkökantamme asiasta

P.S Osaatko ruotsia?

Hi

Heijssan
juuret ovat poikki, oliko
maapohja maisemoitu vai
ei. Neuvokaa hyvät soffikset.
Nimimerkki katkenneet
juuret Haukiputaalta

Olen Ylikiimingissä asuva metsänhoitoon hurahtanut mies. Minulla on myös
karmea tarve saada rinnalleni metsästä innostunut
naisystävä. Kun olen jatkuvasti metsässä, en ole
onnistunut sellaista löytä-

mään. Mistä löydän elämäni ”metsänaiset”?
Nimimerkki
hiukan puutteessa oleva

Myin leimikkoni yhtiölle
pystykaupalla ja mittaus ja
laadutus oli tehdasmittausperusteinen. Raakkitukkia
oli 27 % kokonaistukkimäärästä ja suurin syy raakkei-

hin lähes 90%:sti oli mutka.
Mistä nämä mutkat oikein
syntyy, kun puuthan ovat
suoria kuin lipputangot?
Raimo

Tätä on kysytty aikaisemminkin, muttemme osanneet
aikaisemmin vastata. Nyt Raimo tiedämme asian, koska olemme tutkineet aihetta jo kauemmin. Kyseessä on
hakkuukoneen (Moto) kaatopään liian suureksi säädetty puristuspaine. Se niitä mutkia saa aikaiseksi erityisesti puun tyvellä jolloin voimanponnistus on kovimmillaan
puuta kaadettaessa ja ensimmäistä tyvitukkia tehdessä.
Että näin. Muista jatkossa pystykauppaa tehdessä sopia
kaatopään puristuspaineesta harvennuksen pohjapintaalan alarajan lisäksi.
Olipa heleppo kysymys!!!
Soffikset

SoffIKSET vastaavat:

SoffIKSET vastaavat:

Hyvä metsänomistaja, olet aivan oikeassa. Jos tämä kuituintegraatin ostomies on näin väittänyt, kehota häntä
menemään työterveyshuoltoon ja jos työterveyshuollossa ei ole pätevää lanttumaakaria, käske mennä Oululaiseen lääkärikeskukseen, siellä tohtori Zivago hoitaa
tällaisia tapauksia. Vaikka jälkiä peitetään kaivinkoneella, vahinkoa ei saa korjattua, vahingot saadaan korjattua
vain liittämällä juuret yhteen ja tervaamalla kolhiintuneet kohdat. Näin ei ole kukaan koskaan tehnyt. Vinkiksi vain, myy ensi kerralla puut sellaiselle korjaajalle, joka
ei korjaa väärään aikaan leimikkoa.
Ps. Samainen yhtiö ja urakoitsija mylläsi Utajärvellä
Utasen sydänmaalla muutaman leimikon pilalle.

Hyvä herra. Ensinnäkin tarpeesi ovat hiukan liioiteltuja suomalaiselle naiselle. Sillä useat naiset eivät suvaitse
moniaviosuutta, sillä kysymyksesi mukaan etsit naisia,
eikö sinulle yksi riitä. Oletan, että kysymyksessäsi on kiroitusvirhe. Kuulepa puutteessa oleva ylikiiminkiläinen,
kun maltat olla yhden viikonlopun pois metsästä, saattaa
onnesi muuttua. Sillä syyskuun puolella yhdistykset järjestivät naistenmetsäpäivän Rokualla. Siellä oli paikalla
todella metsästä kiinnostuneita naisia, siellä olisi voinut
olla sielunkumppani sinullekin. Olepa huolella, sillä ensi
vuonna naisten metsäpäivät pidetään Rovaniemellä. Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, lähetämme ensi vuonna kutsun sinulle, jotta ei mene ohi elämäsi tilaisuus.

Viihde

Hyvät arvostetut ja
kahviloissakin kehutut
soffaperunat

SoffIKSET vastaavat:

Soffatomaatit

Soffpotatos

Puunostaja
korjatessaan
harvennusleimikkoani
mylläsi ajourat nurin. Myöhemmin he paikkasivat jäljet kaivinkoneella. Ostajan
edustaja oli sitä mieltä, että
mitään vahinkoa ei ole tapahtunut. Mielestäni puun-
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Ja mitä vielä! Haluamme palkita sinut Raimo lukija/lähettäjäpalkinnolla, joka tällä kertaa on pääsylippu AC/
DC konserttiin Hämeenlinnaan, joka pidettiin heinäkuussa 2015. Konsertti oli loistava, joten arvostathan
tätä palkintoamme kunnioituksella!!!
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Mitä yhteistä on
miehellä ja siittiöllä?

Kummankin todennäköisyys
kasvaa aikuiseksi on yksi miljoonasta.

Huumeiden sala
kuljettaja tullissa
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Mikä on
voimakkainta
maailmassa?
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a
tulossa kai utuplossa kaupasta

Pikku-Kalle ol
rinsa kysyi: “Mikun hänen kave
ntaa noin palka
t
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ten sinä jak
Mikä on voimak
kainta maa- jon maitoa?”
ilmassa?
asi: “No kun se
Pikku-Kalle vast
– Pissa. Poliisikaa
.”
n ei voi pion kevytmaitoa
dättää sitä.

Miksi sarvikuonolla
on sarvi?

Jäyhä aviomies vei naisen
syömään ravintolaan.

Jäyhä aviomies vei naisen syömään ravintolaan.
Harvoin ravintolassa käyneenä hän tarkkaili, miten muut
pariskunnat käyttäytyivät.
Viereisessä pöydässä mies ojensi naiselleen sokeriastian ja
sanoi
“Sokeria, muruseni?”
Se kuulosti miehestä hienolta. Toisessa pöydässä mies
ojensi daamilleen hunaja-astiaa ja sanoi:
“Hunajaa, hunajaiseni?”
Mies oli nyt päässyt jyvälle kohteliaasta käyttäytymisestä.
Hän leikkasi palasen pihvistään ja ojensi sitä haarukan nokassa naiselleen sanoen:
“Lihaa, lehmäseni?”

Muuten sen nimi olisi vain
kuono.

Vampyyrien
kokouksessa
tarjoiluna

Mitä vampyyrien kokouksessa on kokoustarjoiluna?
Välipalaveri

Mikä Pikku-K
tulee isona? allesta

Pikku-Kallelta
kysyttiin,
mikä hänestä tu
lee
Kalle vastasi: “A isona.
utomaatti,
koska se ei tee m
itään – se
vain saa rahaa”.
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Uusi Valkkonaamio
Valko

Valkko

Valko

Valko
Valko
Kenellä on paras

Olemme kuulleet, että
puunmyyjät eivät ymmärrä puukaupasta mitään

Asiakkaasi on valittanut, että häntä ei
muka neuvota oikein puukaupassa.
Miten olisi kiihkeä
seksi kanssasi?

Näen selvästi
aikomuksesi,
halpaa kuitupuun
hintaa seksi varjolla!
Ei onnaa!

En ole saanut aikoihin
noin voimakasta puunmyyjän puolustajaa.
Ota minut!

Mä oon vieläkin ihan pihalla. Ostomiehet lirkuttelee
ja haukkuu kilpailijoitaan.
Kuka hoitaa hakkuuni?

Hintaa lisää ja kappa
käyntiin!

harvennusjälki?

Kuka maksaa paras- Kuka ottaa oikeasti tukin tarkkaan talteen?
ta hintaa tukista?

Näin sen hakkujäljen, se oli
ala-arvoista. Harmi,
että osui kohdallesi.

Kuka ymmärtää
harvennusvoimakkuudet?

Taitosi ovat
tallella, mutta
vireys huono.

Otan sinulta valtakirjan
ja hoidan korjuun ja kaupankäynnin metsänhoitoyhdistyksen kautta!

Matka mhy toimistolle alkaa, on verovähennyskelpoinen. Sopimuksiin pitää päästä pikaisesti.

Missä täällä puukaupassa on
ostajat, ja mitä tarkoittaa aptit,
kalibroinnit, tehdasmitta.

Ei perkele,
tämä natsaa!

En voi käsittää niitä, jotka
tuijottavat vain tukin hintaan,
eivätkä sitä, mitä hakkuun
jälkeen metsään jää.

Minua ei lahjota!
Harvennusvoimakkuudet
kauppakirjoihin. Tukki tarkkaan talteen. Kuitupuun
hintaa ylemmäs jalostusarvon mukaiseksi!

Onko seksi tullut tosiaankin
puukauppaan? Onko
edunvalvonta lahjottavissa
kiihkeällä rakastelulla? Tästä
ja kaikesta, pysy mukana ja jatka
lukemista!

Jokainen puunostaja korjaa leimikkonsa omine
osto-ohjeineen.
Kuitupuunostajan tavoite on saada kuitupuuta,
sahan ostaja pyrkii sahapuun maksimoimiseen. MHY
hyvään harvennusjälkeen, jolloin jää
laadukas kasvatusmetsä ja tarkka tukin ja pikkutukin
katkonta. Mutta
miten puukaupassa pärjää myyjänä tavallinen sika?

Jäsenet saavat neuvontaa,
vanha mhy:n sanonta…

Ei osteta
mhy puuta!

Ongelma
on tiedostettu. MHY
yrittää tiedottaa ja
tuottaa
palveluinaan omaa
hankintapalveluaan.

Kyllä te ostatte ja
maksatte korjuupalvelupuusta paljon!

Onko homma
ok, sika?

Mhy:n edunvalvonta on vahvaa…

Lienee
tosissaan?

Joka ei
osta,
kokee
karvaan
kohtalon, vanha mhy:n
sanonta…

Kelle
myydään
puut?

Minuna huijattiin aikoinaan harsitulla
metsällä!

Mhy korjaa,
mutta ostaja
vain puuttuu.

Mhy tulee voimalla ja puun takaa epäasiallisille kauppiaille, vanha mhy:n sanonta…

Oletko
vihainen?

Kyllä. Kuitupuun hintaa täytyy nostattaa, vaikka nyrkin voimalla.

Jes.Turpiin vain ja
kunnolla, jos hintaa ei saada
lisää! Ja lisää nyrkkiä peliin!

Kaupankäynti saa jäädä.
Hinta ei miellytä,

Että kehtaatkin!

ostan mieluimmin olutta!

Kyllähän me kehtaammekin,
vanha mhy:n sanonta…

Boikotointi puunostossa näkyy leukaperissä,
vanha mhy:n sanonta…

Mhy iskee oikealla hetkellä…

Uuh.
On mhy:llä
kova luu!

Valtakirjakaupassa ei myytävää kohdetta ole pakko myydä. Odotellaan parempia aikoja.

Pakkohan meidän
on ostaa puut kovemmalla hinnalla.

Sano se naispomolle!

MHY ajaa vain jäseniensä etuja, oli se sitten tai ihminen tai sika…
vanha mhy:n sanonta…
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Metsänhoitoyhdistykset

Metsä

tähdet

Eero Alaraasakka
0400 281 524

Anita Keskikallio
040 725 2610

Henri Turtinen
040 553 2335

Eero Alaraasakka
0400 281 524

Haminantie 8, 91100 Ii
puh. (08) 817 4222

Anita Keskikallio
040 725 2610

Henri Turtinen
040 553 2335

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Tatu Laakkonen
Timo Mikkola
0400 560 389
0400 560 498
Terveystie 2, 90900 Kiiminki
puh. (08) 816 1036

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Vorellirannantie 1,
91200 Yli-Ii

Raimo Jokikokko
0400 580 152

Timo Mikkola
0400 560 498
Tatu Laakkonen
0400 560 389
Anna Taskila
040 579 6225

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Mikko Harju
040 719 7640

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Seija Torvela
044 579 6226

Raimo Jokikokko
0400 580152
Metsätalontie 16,
93100 Ylikiiminki
puh. (08) 817 7045

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

Anna Taskila
Jouni Parkkinen
Seija Torvela
Mikko Harju
040 579 6225
0400 124 564
040 719 7640 (08) 547 2035, 044 579 6226
Isokatu 70, 90120 Oulu Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035
(08) 547 2035

Tapio Kivelä
0400 283 301

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Tapio Kivelä
0400 283 301

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Juhani Heikkinen
0400 287 288
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Myynti:
Juha Kynsijärvi
p. 010 7684 861 Rovaniemi
Mikko Kontio p.
p.010
0107684
768 922
4915Keminmaa
Antti Rissanen

Timo Hiltunen p. 010 768 4739

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää:

Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

puh. 0400 585 754
puh. 050 583 1465
puh. 0400 180 480

Koneurakointi

Mustonen Ky

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut
• kaivutyöt • traktorityöt
Puh. 0400 283 441

koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

www.koneurakointimustonen.com

Yli-Iin Puu ja Turve

PAIKALLISTA ASIANTUNTEMUSTA
JA PALVELUA METSÄNOMISTAJILLE
SÄÄSTÖPANKKI OPTIASTA
Asiantuntijamme auttavat sinua mm.

Metsänhakkuupalvelut
vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266
91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

OTA YHTEYTTÄ! VARAA AIKA SOITTAMALLA TAI
www.saastopankki.fi/varaa-aika
– KARTOITETAAN YHDESSÄ SINULLE
SOPIVIMMAT RATKAISUT!
Palvelemme ma-to 10.00-19.00,
pe klo 10 – 16.30
Zeppelinintie 1, 90450 KEMPELE
Puh. 029 041 2637
Palvelemme ma-to 10 – 16.30,
(ti ajanvarauksella 18 saakka), pe 10 – 15.30
Kirkkokatu 10, 90100 OULU
Puh. 029 041 2630

saastopankki.fi/optia

Puh. hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min

• Metsätulojen sijoittamisessa sekä säästämisessä
• Sukupolvenvaihdoksissa ja metsätilakaupoissa
• Rahoitusasioissa

