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Pääkirjoitukset

Metsärintamalla
uutta ja vanhaa
Metsäala on elänyt jo tovin tietynlaista muutoksien aikaa. Muutoksia
on tulossa sen joka sektorille, myös metsänhoitoyhdistystoimintaan.
Taloudellisesta taantumasta huolimatta, koko metsäala on nostanut
päätään ja uskoo huomiseen. Puukauppakin käy, nyt tosin verkkaisesti, hinnat ovat lievässä laskusuunnassa.
Otsikot eivät sellaisenaan
aina lupaa hyvää talouden
taantumassa.
Silti ainakin ruohonjuurelta
ponnistava perusteollisuus;
metsäteollisuus
käsittäen saha- ja paperiteollisuuden liitännäistuotteineen on
nyt verrattain hyvässä tulosiskussa. Samoin myös yk-

sityismetsätalouspuolen
metsänhoitoyhdistyskenttä on pyrkinyt nostamaan
päätään, tehostamaan toimintoja ja luomaan uskoa
tulevaisuuteen, muutoksista huolimatta. Ensimmäiset
metsänhoitoyhdistykset on
perustettu jo yli sata vuotta
sitten, ja ne ovat juurtuneet

metsänomistajien
omiksi
neuvonta- ja palveluorganisaatioksi. Esim. Kiimingissä
metsänhoitoyhdistystoiminta lähti käyntiin jo vuonna
1937 ja sillä tiellä ollaan vieläkin; itsenäisenä ja tehokkaana palvelun tuottajana.

Syitä ja seurauksia; miksi puukauppa paikoin takkuaa?
Viime talven lyhyt korjuukeli toi oman vivahteen myös
puukauppaan ja sen tarjontaan. Ensi talven osalta kohteita on paljon, varsinkin
harvennushakkuita. Tämä
johtaa väistämättä siihen,
että puun hinta on kääntynyt laskuun. Eikä siinä kaikki, sillä esimerkiksi tukin
laatua on kiristetty pituusmitoilla sekä latvaläpimittojen nostoilla. Sahat pyrkivät
näin saamaan markkinatilanteesta johtuen järeämpää
ja pitempää tukkitavaraa. samoin pikkutukkien sahaukset eivät ole tuottaneet niille
asetettuja tavoitteita. Parhaiten hintatasonsa on säilyt-

tänyt kuitupuu, vuodesta
toiseen. Puuta on siis liikaa
markkinoilla.
Ostomäärät
lähestyvät huippuvuoden
2007 lukuja.
Sama ylitarjontatilanne
on myös energiapuun kohdalla. Energiapuun ongelmat ovat ylisuuret varastot
lauhasta viime talvesta johtuen sekä tukipolitiikan epäedulliset muutokset niin
myyjää kuin ostajaa koskien. Silti etsimme metsänhoitoyhdistyksissä
valtakirjakauppapuille toimivia markkinoita aktiivisesti eri alueelta ja eri ostajia.
Hyvin todennäköistä on,
että jos metsänomistaja tar-

joaa harvennusleimikkoaan
nyt syksyllä myyntiin, puun
ostotarjoukset ovat harvassa,
jos niitä yleensä tulee lainkaan. Tällöin on usein ainoa
vaihtoehto metsänhoitoyhdistyksen hankintapalvelu,
mutta onko yhdistyksellä
puille osoitetta, koska valtakirja ei ole ollut käytössään
silloin, kun seuraavan talven
puukaupoista on sovittu.
Lohdutuksen sanana voidaan todeta, että yksi vuosi
eteenpäin harvennuksen toteutuksessa ei pilaa kyseisen
metsän kasvuolosuhteita.
Nyt kannattaa syksyn aikana jälkeen kysyä metsänhoitoyhdistyksistä neuvoa

puukaupallisissa asioissa,
puun hinnoista, maksuaikatauluista ja siitä miten kukin
yhtiö puuta katkoo omissa
osto-ohjelmissaan.

Valtion budjetti
rokottaa metsätulojakin
Puukauppojen pääomatuloista maksetaan tällä hetkellä veroa 30 prosenttia.
Yli 40 000 euron osuudesta
vero on 32 prosenttia. Verotus on näin ollen kiristynyt,
sillä viime vuonna raja korkeammalle verolle oli 50 000
euroa. Vuonna 2011 vastaavaa porrastusta ei ollut ja
pääomaveroprosentti oli alhaisempi eli 28 prosenttia. Ja
lisää muutoksia on luvassa.
Budjettiesitys kiristää verotusta niin, että suuremman
tulorajan prosentti nousee 33
prosenttiin, ja raja lasketaan
30 000 euroon.
Nyt on perusteltua jaksottaa puukauppoja ja muutenkin pyrkiä tasaisempaan
myyntiin. Muutoinkin talvista ja harvennushakkuiden osuuksien kasvusta
johtuen leimikoiden korjuut
toteutetaan usein kahden kalenterivuoden aikana.
Verotusmielessä
esim.
verrattuna kuolinpesiin verotusyhtymä on entistä

edullisempi
omistusmuoto, koska siellä tulot jaetaan
osakkaiden verotukseen. Jos
osakkaita on useampi, veroprosentti säilyy perustasolla.
Muutoinkin asioiden hoito
metsänhoitotöissä on käytännössä selvempää suhteessa kuolinpesin toimintaan.

Koivu runsas
kukintako pelastus
metsänomistajille?
Ei, ei ja kerran vielä ei. Taannoin alkusyksystä sanomalehti Kaleva kirjoitti aiheesta
”Miksi koivu siementää runsaasti?”. Se, että koivun
siemenmäärä on suuri, pitää paikkaansa. Mutta kertomatta jäi se tosiseikka
haastattelussa metsäntutkimuslaitoksen tutkijan haastattelussa, että vain yksi
miljoonasta koivun siemenestä tuottaa kehittyvän taimen varistuessaan maahan.
Ja niissäkin on jo liikaa.
Mutta se myrkkyteksti. ”Metsänomistaja pystyy
hyödyntämään
siementä
uudistusalan kylvämiseen.”
Koivu on myrkkyä uudistusaloilla, jotka aiheuttavat
vain ja ainoastaan kustannuksia
metsänomistajille.
Uudistusalan raivauksista
suurimman työsaran ja kus-

tannuksia tuottavat raippakoivut, joiden kasvatus ei ole
taloudellisesti kannattavaa.
Taimikonhoitovaiheessa havupuulle
uudistettavassa kohteessa poistettavia
koivun vimpoja on paikoitellen useita tuhansia, joista metsäomistaja maksaa
kustannusta metsurityönä.
Maisemallisesti ”onkivapakoivut” ei ainakaan minun
silmiä hivele, jos hivelee jotain muita, olemme tässä asiasta eri kannalla.
Koivu saavuttaa keskimäärin
uudistuskypsän
isän noin 60-vuotiaana. Keskijäreys hipoo hieskoivulla sadan litran parempaa
puolta, edellyttäen vähintään yhtä harvennuskertaa.
Puunkorjuukustannukset
pienrunkoisilla puilla on
huomattavasti korkeampi.
Harvennuskoivusta
maksetaan keskimäärin kymppi motilta ja päätehakkuulta
kaksikymppiä. Kannattaako
kasvattaa lehtikuitua, kun
harvennustukilla saa lähes
viisikymppiä ja päätehakkuulta kauppajaksoja mukaillen 55 ja 60 euron välillä
pitemmällä aikajaksolla tarkastellessamme?
Koivun
valkea valhe elää edelleen ja
voi hyvin!

Yhdistykset päättävät omista jäsenmaksuistaan
Veroluonteisesti
kerätyt
metsänhoitomaksut poistuvat tämän vuoden aikana.
Tällöin yhdistyspohjaisesti toimivien metsänhoitoyhdistyksien tulee järjestellä
jäsenmaksunsa uusiin uomiin. Uusista jäsenmaksuesityksistä päättävät johtavat
hallitukset, jotka vievät asian varsinaisesti valtuustojen
päätettäväksi ja vahvistettavaksi. Jäsenmaksu kohdennetaan edelleen hallintoon,
jäsenneuvontaan ja tiedottamiseen. Myös puunmyyntisuunnitelmien
laadinta

pyritään sälyttämään jäsenmaksukertymään.
Jäsenyys tulee olemaan
uudessa laissa täysin vapaaehtoista. Myös pienet alle 7
hehtaarin metsätilaomistajat
pääsevät uuden lain myötä
halutessaan jäseniksi. Useisiin pieniin metsätilaomistajiin, joihin on syntynyt
asiakassuhde
metsänhoitoyhdistyksen kautta, ja jotka eivät pinta-alan mukaan
täyttäneet jäsenehtoa, ollaan
yhteydessä jäsenlehden tai
jäsenkirjeen johdosta tulevana nyt tänä syksynä asiakas-

lehtemme muodossa ja ensi
vuonna jäsenasioissa tarjoten jäsenyyttä yhdistyksessämme.
Palveluhinnastot laaditaan jäsenperusteisiksi sekä
ei-jäsenperusteisiksi.
Jäsenyyden tulee olla houkutteleva niin palveluiden
hinnoittelussa kuin palveluiden laadussa sekä palveluiden vaihtoehdoissa.
Varmasti eniten korostuvat puukaupalliset palvelut
ja niiden kattavuudet; valtakirjakaupat, korjuupalvelu,
yhteismyynnit, toimituskau-

pat eri toimituspisteisiin.
Nämä ovat asioita, jotka sisältävät valtavan määrän
tietoa, kokemusta, tilastoa
ja faktaa, jota yksittäisellä
puunmyyjällä ei luonnollisesti ole. Myyntitapahtumia
metsänomistajilla on keskimäärin kerran kymmenen ja
kahdenkymmenen vuoden
välein. Toki poikkeuksen tekevät omatoimisesti lähes
vuosittain puuta myyvät, lähinnä hankintahakkuita tekevät metsänomistajat.
Metsänhoitopalvelut, taimimyynnit, maanmuokka-

ukset,
taimikonhoitotyöt,
tila-arviot, metsäsuunnittelu, ojitushankkeet, ym. säilyttävät saman asemansa
palvelumyyntivalikoimissa,
kuin tilanne on ollut ennen
lakimuunnosta.
Yhdistyksien hallituksilla ja valtuustoilla on asian
suhteen tulevana syksynä
mietinnän paikka siitä, mikä
jäsenmaksun taso on ja miten se porrastetaan pintaalojen suhteessa. Mutta
eiköhän ratkaisut näistä asioista selvinne ennen vuoden
vaihetta. Ainakin metsäteol-

lisuuden asiakaslehdissä on
lakimuutos otettu huomioon
kirjoittelussa ja noteerattu
merkittävästi ensi vuotta ajatellen.
Kaikille
lukijoillemme,
erityisen mukavaa ja lämmintä loppusyksyä.

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma
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Metsänhoitoyhdistykset

Metsä

tähdet

Eero Alaraasakka
0400-281 524

Anita Keskikallio
040-7252610

Henri Turtinen
040 553 2335

Haminantie 8 91100 Ii
puh. (08) 817 4222
Anita Keskikallio
040 725 2610

Eero Alaraasakka
0400 281 524
Henri Turtinen
040 553 2335

Mirja Polojärvi
Timo Mikkola
041 502 6640
0400 560 498
Terveystie 2, 90900 Kiiminki
puh. (08) 816 1036

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Tatu Laakkonen
0400 560 389

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Vorellirannantie 1
91200 Yli-Ii

Mirja Polojärvi
041 502 6640
Raimo Jokikokko
0400 580 152

Seppo Tikkala
0400 864 132

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
Seppo Tikkala
Mikko Harju
040 579 6225
0400 124 564
040 719 7640 (08) 547 2035, 044 579 6226 0400 864 132
Isokatu 70, 90120 Oulu Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035
(08) 547 2035

Pertti Moilanen
0400 283 301

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Pertti Moilanen
0400 283 301

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Juhani Heikkinen
0400 287 288
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Kesän puukauppa jäi hieman viimevuotista vaisummaksi
Pohjois-Suomen puukauppa jäi kesäkuukausina jälkeen viime vuodesta. Kesä-elokuun
yhteenlaskettu kauppamäärä Pohjois-Suomessa oli n 777 000 m3. Määrä on n 15 %
viime vuotta vähemmän. Useimmat metsänhoitoyhdistykset ovat koko alkuvuodenkampanjoineet maksuttomaan puunmyyntisuunnitelman eli vanhalta nimeltään
leimauksen puolesta.

tetaan pienpuun korjuun
hehtaaritukea. Lakiesityksen
siirtymäsäännösten
mukaan nykyisen lain mukaisten tukihakemusten tulisi olla metsäkeskuksessa
20.3.2015 mennessä.
Leudon viime talven takia ostajilla jäi viime talvena
talvikohteita korjaamatta,
joten parhaiten kysyntää on
sulan maan aikana korjattaville kohteille.

en seurauksena odotetaan
tehtaiden aikaisempien tuotantoennätysten ylittyvän ja
myös puunkäytön lisääntyvän.
Metlan tuoreimman tiedotteen mukaan vuoden
ensimmäisellä puoliskolla
suomalaisten metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli 5,67 miljardia
euroa. Vienti kasvoi reaalisesti 3 prosenttia viime vuodesta.

Metsänhoitoyhdistysten
maksuton leimauspalvelu
kiinnostaa

Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Vilkkaan alkuvuoden ansiosta tammi-elokuun puukauppamäärä oli kuitenkin
viime vuoteen verrattuna 6
% suurempi. Myyntimäärät
ovat nousseet eniten Lapissa 16 %. Kainuussa nousua
on 10 %. Pohjois-Pohjanmaalla tammi-elokuun yhteenlaskettu ostomäärä on
viime vuoden tasoa, vaikka alkuvuosi oli sielläkin
huomattavasti viime vuotta
vilkkaampi.
Kesäkauden
kauppamäärien pienenemistä selittävät tehtaiden huolto- ja
korjausinvestointiseisokit
mm Pietarsaaressa ja Veitsiluodossa. Lisäksi sahojen
tukkivarannot olivat lomakauden alkaessa tavallista
suuremmat.
Tehtaiden ja sahojen
huolto- ja kesälomaseisokit
ovat nyt ohi ja investointi-

Kemera-kohteet
etutilalle hakkuissa
Metsätalouden
valtion
tuet ovat uudistumassa
ja Pohjois-Suomea odottavat merkittävät heikennykset. Pahimmat niistä
ovat vajaatuottoisten metsien uudistamisen tuen ja
energiapuun
korjuutuen
päättyminen. Tämä talvi
on niissä loppukirin paikka. Hakkuupuolella kemera-uudistamiskohteet
ja
energiapuukohteet on nyt
laitettava etutilalle. Nuoren metsän kunnostuksen
hehtaarituet heikkenevät ja
energiapuulle tuleva 7 €/
m3 poistuu. Sen tilalle odo-

Kun puukaupassa on useampia ostajia, kannattaa
panostaa
laadukkaaseen
puukaupan suunnitteluun.
Vanhoissa
metsäsuunnitelmissa ei ole voitu huomioida uuden metsälain
tuomia väljennyksiä hakkuutapoihin.
Metsänhoitoyhdistyksen
maksuton
puunmyyntisuunnittelupalvelu päivittää hakkuukertymät ja hakkuukohteet.
Valmiin leimikon pohjalta tehty tarjouspyyntökierros panee ostajat samalle
viivalle hakkuukertymien
suhteen.
Kaupassa
tuijotetaan
usein pelkästään tukin ja
pikkutukin
minimiläpimittoja. Läpimitan ohella pikkutukin ja tukin
katkontapituuksilla tai niiden rajoituksilla on suurin
merkitys puukaupan lopulliseen tulokertymään. Jos
nämä asiat eivät ole myyjän hanskassa kannattaa
kilpailutus ja tarjousvertailu jättää metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisille.

KANTOHINNAT SYYSKUU 2014
ENSIHARVENNUS
TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU
Alin
Korkein
Alin Korkein		Alin
Korkein
Mäntytukki
39
43
40
47		48
57
II
Kuusitukki
39
43
38
46		46
56,7
Mäntykuitu
9
14
12
48,7		15
21
YLI-II
Kuusikuitu
9
14
12
18,7		15
23
Koivukuitu
9
14
11
18,7		16
20
Mäntyparru / pikkutukki
16
24
18
26		 21
27
Kuusiparru / pikkutukki
16
24
18
26		 21
27
KIIMINKI
Karsittu energiaranka havu
6
12								
Karsittu energiaranka koivu 6
12								
Energiapuu karsimaton
5
8								
YLIKIIMINKI
OULUN SEUTU
												
HANKINTAHINNAT										
Alin
Korkein								
MUHOS
Mäntytukki
56
63,5
Kuusitukki
54
62
Mäntykuitu
26
31
Kuusikuitu
26
31
Koivukuitu
26
31
Mäntyparru
35
40
Kuusiparru
35
40
Karsittu energiaranka havu
18
26
Karsittu energiaranka koivu 18
26
Energiapuu karsimaton
15
21
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Kiiminkien yhteismetsän puheenjohtaja Juhani Paakkola ja Hannu Virranniemi keskustelutuokiossa sahatavaran maailmanmarkkinahinnoista.

Rikkidirektiivi tulee,
oletko valmis?
Taas kävi niin kuin on aina käynyt. Hyvä vire
sahatavaramarkkinoilla kesti sen perinteisen
seitsemän kuukautta ja nyt ollaan menossa
kohti hiljaisempaa kautta. Suomen ja Ruotsin
tuotannot ovat olleet korkealla tasolla viime
syksystä lähtien ja sahatavaravarastot ovat
alkaneet taas kasvaa.

Suuret varastot hidastavat
energiapuukauppaa
Soittokierros alueen energiapuunostajille paljastaa, että kaikki
kamppailevat nyt samojen ongelmien kanssa. Lämmin talvi ja Toppila kakkosen laitevika, on vähentänyt menekkiä merkittävästi. Nyt
terminaalit ja varastot ovat puuta täynnä, joten uusien leimikkojen
ostoa täytyy rajoittaa.
Mikko Harju
MetsäSanoma
Biowatin
Metsäpalvelupäällikkö Timo Marttila
näkee Oulu Seudun energiapuu markkinat pitemmällä aika välillä valoisana.
Puuta
Pohjois-Suomessa
riittää ja sille riittää myös
käyttöä. Lyhyen tähtäimen
näkymät ovat synkemmät.
Toppilan
voimalaitoksen
turpiini vika pitää Toppila
kakkosen kylmänä ainakin
jouluun saakka, mikä vähentää Oulu seudun puun
polttoa merkittävästi. Lisäksi viime lämmityskauden
pieni menekki kasvatti vii-

me vuoden varastoja. ”Nyt
joudummekin rajoittamaan
ostoa, jotta varastot eivät
kasvaisi liian suuriksi” kertoo Marttila. Oman ongelmansa ostoihin tekee ensi
vuonna muuttuva Kemera
lainsäädäntö. Nykyisen lain
mukaiset hakkuut tulee olla
valmiina20.3.2015 mennessä.
”Tämä merkitsee sitä, ettei
kaikkia talvikorjuu kohteita ehditä siihen mennessä
korjata” harmittelee Marttila. ”Lisäksi on vaikea tehdä
kauppaa ensi keväänä ja kesänä korjattavista kohteista,
kun ei ole mitään varmuutta uusista tukiehdoista.
Voimme tehdä kauppoja
myös ehdollisina siten, että

mahdolliset tuet kompensoidaan
maanomistajalle
jälkikäteen” jatkaa Marttala. Marttila toivoo hallitukselta pikaisia toimia sen
eteen, että myös hakkeelle
voitaisiin maksaa varmuusvarastomaksua turpeen tapaan. Tämä mahdollistaisi
suuremmat varastot, mikä
auttaisi
energiapuuntoimittajia nostamaan korjuu
määriä ensi talvelle.
Vapon hankintaesimies
Mikko Korhonen kertoo,
että paras kysyntä tällä hetkellä on karsitulle energiapuulle. Karsimattoman
energiapuun sekä metsätähteiden ostoa rajoitetaan
ylisuurten varastojen ta-

kia.” Ensi talven kulutus
määrää, kuinka paljon puuta voidaan ensi vuonna ostaa; kertoo Korhonen.
Turveruukin puunostosta vastaava Timo Vanhala
on iloinen siitä, että Oulun
Energia on jatkanut puun
polttoa Toppilan voimalaitoksessa, vaikka kivihiilen
poltto olisi ollut viime aikoina taloudellisesti kannattavampaa.” Meillä on
nähty puun ja turpeenpolton aluetaloudellinen vaikutus ja uskon, että sama
linja jatkuu myös kun valitaan kattilatyyppiä uuteen
voimalaitokseen”
kertoo Vanhala. Vanhala valittelee pitkäjänteisyyden puutetta valtiovallan
energiapolitiikassa,
”Jos
energiapolitiikan linja vaihtuu joka neljäs vuosi, on
mahdotonta tehdä suuria
investointipäätöksiä” harmittelee Vanhala.

Erityisesti kuusen varastomäärät ovat nousseet huolestuttavasti ja sillä on tietysti
ollut hintoja pudottava vaikutus. Mäntyvarastot ovat myös
nousseet, mutta tilanne ei
ole niin huolestuttava vielä kuin kuusessa. Ruotsin
kruunun
devalvoituminen
parantaa ruotsalaisten sahatavaran viejien kilpailukykyä
suomalaisiin nähden. Myös
ruotsalaisten sahurien tukkivarannot ovat ennätyksellisen
korkealla tasolla, joten tämä
voi yhdessä heikon kruunun
kanssa viedä sen vähäisenkin
kilpailukyvyn suomalaisten
sahurilta.
Japanin ostajien varastot
kasvoivat kevään aikana ja
asiakkaat ostavat nyt pienempiä määriä. Tilanne on sama
myös Kiinassa. Eurooppa
näyttää ajautuvan vaikeaan tilanteeseen, Ukrainan kriisi luo
epävarmuutta ja se vaikuttaa rakentamiseen. Alhaisten
kustannusten Romania on lisäämässä voimakkaasti omaa
tuotantoaan ja halvan ruplan
Venäjä on myös tulossa voimakkaammin Euroopan ja
Pohjois-Afrikan markkinoille. Pohjois-Afrikan maissa tilanne on kohtalainen määrien
suhteen, mutta hinnoissa sielläkin on jouduttu antamaan
jonkin verran periksi. Kaiken

kaikkiaan tilannetta voidaan
kuitenkin pitää vielä tällä hetkellä kohtalaisena, huonomminkin voisi olla.
Ensi vuoden alusta voimaan tuleva rikkidirektiivi
nostaa laivakuljetusten kustannuksia erityisesti Suomessa. Asiakkaat eivät rikkilisää
maksa joten kustannuksia täytyy karsia jostakin. Tämä vaikuttaa varmasti puunostajien
puusta maksukykyyn. Rikkidirektiivin
kustannuksia
nostavasta vaikutuksesta on
puhuttu yleensä vain vientikaupan yhteydessä, mutta
selvää on sekin, että muualta
maailmalta Suomeen meritse
tuotavien tuotteiden hintoihin
merirahtien nousulla on myös
vaikutusta.
Puukauppa on ollut jo parin vuoden ajan vilkasta ja hintataso on ollut vakaa. Ostajien
varantotilanne on suhteellisen hyvä, myös Pölkky Metsän. Puuta kuitenkin ostetaan
edelleen, tukkia tarvitaan.
Pohjois-Suomessa kuitupuusta alkaa olla jo ylitarjontaa ja
hakkuita suunnataan enenevissä määrin kohteisiin joissa
tukkiosuus on korkea.

Puukauppaterveisin
Hannu Virranniemi
Pölkky Metsä Oy
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Metsäsanoma -kilpailun palauteosion voittivat seuraavat henkilöt
Arvonnan suorittivat Kiimingin Erämiesten pj Jaakko Korpua
sekä Kari Väänänen Erätukku Oy:stä
Olkoniemi Aune, Ii, Iin Mhy
Timo Väänänen, Kiiminki, Kiimingin Mhy
Raija Paldanius, Ii, Iin Mhy
Eino Mäkelä, Yli-Ii, Yli-Iin Mhy
Anita Koukkari, Muhos, Muhoksen mhy
Toimikunta kiittää lukijoitaan
aktiivisuudesta.
Capitals -tähden Tero Saarenpään takomat kiekot lehtemme sivuille löytyivät
sivuilta: 5, 13, 15, 24, 27.
Puulaji on mänty, joka
hieman kuivunut ja kelottunut.
Tiedustelimme
uuden

jäsenmaksun
suuruutta
suhteessa vanhaan metsänhoitomaksuun. Lähes samalla kannatusluvulla oli,
että jäsenmaksu on saman
suuruinen tai hieman pienempi. Yhden äänen enemmistöllä voitti vaihtoehto
”saman suuruinen”. Kukaan ei halunnut suurempaa

Palkinnot on
noudettavissa omasta
metsänhoitoyhdistyksestä.
jäsenmaksua kuin metsänhoitomaksu.
Mielenkiintoisimmasta
artikkelista vastaajien mielestä sai tasaisesti eri sivustoilta.

Onnea voittajille ja
kiitokset kisaan
osallistumisesta!

Iin metsänhoitoyhdistyksen
toimisto muuttanut

Iin metsänhoitoyhdistyksen toimisto on muuttanut. Uusi osoite on Kirkkotie 8, 91100 Ii (Jokivarren koulun toisella puolella). Katolla ja ikkunoissa
on nimi ’Metsänomistajat’ (brändin mukainen nimi). Pidimme avajaisia
12.9. Paikalla kävi parisataa metsänomistajaa. Osa Yli-iistä ja Kuivaniemeltä. Mukana oli myös Mikko Tiirola, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, joka selosti lakivalmistelujen nykytilaa sekä muita metsäasioita.
Toimisto avoinna muina päivinä 8-16 paitsi keskiviikkona ajanvarauksella.

Tatu Laakkonen Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen uusi toimihenkilö
Kevään aikana metsänhoitoyhdistys Kiiminki laittoi toimihenkilöhaun päälle edellisen toimihenkilö Jouni Parkkisen siirtyessä Oulunseudun metsänhoitoyhdistyksen
palvelukseen. Hakijoita oli pitkin suomea
ja hakijamäärä liikkui hieman alle 50 henkilön määrissä. Oulun alue on kiinnostava työmarkkinoilla myös metsäsektorilla.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

Mutta kertokoon
Laakkonen itse itsestään

Valittavaksi kesäkuun haastattelukierroksen jälkeen tuli
Laakkonen, joka hakuhetkellä asusti Joensuussa ja oli
juuri valmistunut metsätalousinsinööriksi. Metsänhoidon oppeihin käytännössä ja
niiden operatiivisiin tehtäviin työelämässä, aloitti Tatu
rivakasti heti lomien jälkeen
elokuussa.

- Nimeni on Tatu Laakkonen, ja olen toiminut metsäneuvojana
Kiimingin
metsänhoitoyhdistyksellä elokuun alusta saakka.
Valmistuin metsätalousinsinööriksi Joensuusta Karelia-ammattikorkeakoulusta
keväällä 2014. Lähtöisin olen
Savon sydämestä, Iisalmesta. Ennen insinööritutkin-

toani olen koulutukseltani
taloushallinnon merkonomi.
Olen työskennellyt kaupan
ja hallinnon puolella ennen
Joensuuhun opiskelemaan
muuttoani, pääsääntöisesti
myyntiedustajana. Uskoisin
taloushallinnon koulutukseni ja kokemukseni tuovan
hyötyä metsänhoitoyhdistykselle tulevaisuudessa.
- Muutin Kiiminkiin avovaimoni sekä karkeakarvaisen saksanseisojani kanssa.
Lähimpiin
harrastuksiini
kuuluu metsästys ja jääkiekko, mutta yleisesti liikunta ja
luonnossa liikkuminen ovat
osa harrastuksiani. Metsäalalle päätin lähteä juuri harrastukseni, luonnossa
liikkumisen kautta. Ollessani myyntityössä halu oli
jokainen arkipäivä ulos ja
raittiiseen ilmaan.
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Kiimingin Mhy jälleen valtakunnan
ykkönen MTK:n laatumittareissa
Monet
metsänhoitoyhdistyksistä ovat jo reagoineet tuleviin mhy lain
muutoksiin lisäämällä jalansijaa toiminnallisilla tasoilla. Tilastotietoa löytyy
vertailemalla pinta-alaltaan
ja jäsenmäärältään erikokoisten metsänhoitoyhdistyksien tuotoksia, toiminnasta ja
taloudellista tuloksia edellisiltä toimintavuosilta. Kiimingin metsänhoitoyhdistys
on ollut pienestä pinta-alasta ja pienestä jäsenmäärästä
huolimatta MTK:n laatumittareilla mitattuna pohjoisen
Suomen sekä valtakunnan
ykkönen kolmena viimeisenä toimintakautena metsänhoitoyhdistyskentässä.
Tämä kertoo ennen kaikkea
myös sen, että sen jäsenistö on aktiivisesti käyttänyt

yhdistyksen palveluita ja
osallistunut
yhdistyksen
toimintaan. Mittareilla annetaan pohjaa ja suuntaa
kehittää yhdistyksien toimintaa muuttuvassa työympäristössä.
Toimintaa on Kiimingissä
kehitetty varsinkin puunkorjuun toteutuksissa. Näihin
on lisätty jo muutaman vuoden
ajan
energiapuun
korjuuta lähes jokaisella korjuukohteella sekä kunnostusojitustoimintaa vanhoilla
ojitusalueilla. Hakkuukoneita on lisätty ja uudistettu.
Koneet on varustettu nykytekniikalla niin tiedonsiirrossa,
mittaustekniikassa
kuin yhdistetyllä energiapuun joukkokäsittelykourissa. Työvuorot kulkevat
kahta työvuoroa/hakkuu-

kone. Myös uusi toimihenkilö palkattiin yhdistyksen
palvelukseen elokuun alussa. Toimeksiantojen määrä
on kasvanut selvästi varsinkin puunkorjuutöiden harvennushakkuiden osalta.
Pienet yhdistykset ovat
jo tottuneet tehon ja tehokkuuden yhtälöihin. Sama
sääntö on koskettanut myös
Kiiminkiä. Tuloksissaan heikoimmin menestyneet yhdistykset ovat joutuneet
toiminnan sopeuttamiseen
fuusioiden kautta taustaselityksenä mm. palvelutason
ja edunvalvonnan parantaminen. Kiiminki on valinnut
itsenäisen tien metsänhoitoyhdistystoiminnassa.

Metsänomistajaliiton johtaja Jukka Aula

Lapin Metsämarkkinat Oy:n palvelukseen
Pohjois-Suomen
Metsänomistajien liiton johtaja Jukka Aula siirtyy päätoimisesti
Lapin Metsämarkkinat Oy:n
toimitusjohtajan
tehtäviin
1.1.2015 alkaen. Aula on ollut Metsänomistajien liiton
johtajan tehtävien ohella Lapin Metsämarkkinat Oy:n
toimitusjohtajana jo vuodesta 2002 alkaen. Muutos liittyy MTK:n uuteen
kaksiportaiseen järjestöorganisaation
muutokseen.
Metsänhoitoyhdistykset tulevat hakemuksesta suoraan
MTK:n jäseniksi ja Metsänomistajien liitot PohjoisSuomea lukuun ottamatta

lopettavat toimintansa.
Liittojen
metsätoimihenkilöt siirtyvät MTK:n
alueasiantuntijoiksi ja jatkavat pääsääntöisesti nykyisillä
toimipaikoillaan.
Rovaniemen paikka tulee
nyt julkiseen hakuun, kun
myös aluejohtaja Kimmo
Karjalainen siirtyy Lapin
Metsämarkkinat Oy:n palvelukseen. Pohjois-Suomessa metsänomistajien liitto
jää toimimaan taustalla Lapin Metsämarkkinat Oy:n
suurimpana osakkeenomistajana ja Pohjois-Suomen
metsänhoitoyhdistysten yhteistyöelimenä.

Mhy Yli-Iin vuoden 2013 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Jouko Tuomela. Palkintona olleen raivaussahan
sponsoroi Junnikkala Oy.

Metsäpaloja Muhoksella
Muhoksella oli kesän aikana useita pienempiä
metsäpaloja. Kesäkuussa Hyrkkäällä junaradan
varsimetsää paloi muutama aari ja ilmeisesti palon aiheutti junasta
lähtenyt kipinä. Palokunta sai palon hallintaa ja
vahingot jäivät onneksi
pieniksi. Palossa tuhoutui 0,4 ha nuorta taimikkoa.
Salaman sytyttämiä
metsäpaloja oli ainakin
kahdessa eri paikassa.
Kylmälänkylässä salama

sytytti noin 0,4 ha metsää
ja Ruostesuolla oli laajempi metsäpalo, jossa paloi
noin 5,0 ha metsää. Ruostesuon palossa palokunta ehti hätiin viime tipassa,
sillä palo meinasi karata ja
saavuttaa latvapalon. Palossa tuhoutui varttunutta/ uudistuskypsää metsää
toiselta maanomistajalta ja
toiselta varttunutta mäntytaimikkoa.
Näin helteisenä ja kuivana kesänä metsäpalot muistuttivat, kuinka metsän
palovakuutus onkin tuiki

tarpeellinen vakuutus. Nokiintunut ja hiiltynyt puutavara kun ei kelpaa tuonne
teollisuuden rattaisiin niin
vahingot voivat nousta hyvinkin suuriksi. Useammalla
vakuutusyhtiöllä
metsäpalo korvataan, kun
korvattava alue on 0,5 ha
suurempi ja puusto on tuhoutunut käyttökelvottomaksi.
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Koululaisten
metsäpäivä Muhoksella
Muhoksen metsänhoitoyhdistys järjesti yhdessä 4H
yhdistyksen ja Rokua geoparkin kanssa koululaisille metsäpäivän Muhoksen
kirkkosaaressa
torstaina
4.9.2014. Retkeilyyn osallistui kirkonkylän alakoulun
kolmasluokkalaisia ja heidän opettajia. Paikalla vieraili kaikkiaan 69 oppilasta
ja 5 opettajaa.
Oppilaat pääsivät tu-

tustumaan
marjoihin,
kasveihin, metsän pieneliöstöön sekä maaperän
ihmeellisyyksiin sekä metsänhoitoyhdistyksen kohteella metsästä jalostettaviin
eri tuotteisiin.
Aurinkoinen syyssää suosi tapahtuman järjestämistä
ja retken lopuksi nuotiotulilla paistetut makkarat kruunasivat retken.

Keskustelua metsäasioista oli herättelemässä Tatu Laakkonen, hallituksen jäsenistä Leo Karjalainen, Jouni Isola ja Pentti Jokikokko. Tehtävälappua täyttämässä Aarno Huru.

Muhoksen alakoulun kolmasluokkalaisia metsäretkeilyllä.

Iiläiset retkeilivät
joensuussa
Heinä-elokuun
vaihteessa perjantaiaamuna
linja-auton keula osoitti kohti
Joensuuta ja 43 metsänomistajaa lähti perinteiselle reissulle. Juuri samaan aikaan
lähti Iin torilta toinenkin porukka Nurmekseen, joten
pientä sekaannusta tapahtui. Tutustuimme Tulikiven
näyttelyyn ja kaivokseen
Nunnanlahdessa, josta siirryimme
korkeatasoiseen
majapaikkaan Joensuuhun.

Illan kesäteatteri ’Rikkaan
rakkaus’ sai hyvät arvostelut. Toisena päivänä vietimme päivän Punkaharjulla
metsämuseo Lustossa, jossa
oli koko metsäteollisuuden
historia hyvin esillä. Illalla
seilasimme pitkin Pielisjokea. Sunnuntaina kävimme
Outokummun kaivoksessa,
jossa opas kertoi kaivoksen
alkutaipaleen työolosuhteista ja muustakin. Ensi vuonna uudestaan (eri paikkaan).

Metsänhoitoyhdistys
Kiiminki- päivillä
Elokuun alussa vietettävillä
Kiiminkipäivillä oli mukana myös Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen edustus.
Tarjolla oli metsänhoitoyhdistyksen teemateltta, jossa
mm. pieni arvuutuskilpailuja keskustelua metsäasioista. Järeämpää kalustoa esitti
Turvejussien Ponsse Beaver hakkuukone, jota esitteli
motokuskit Vesa Ojala sekä
Jussi Ylitalo.
Yhdistys lahjoitti perheen nuoremmille kuusen
taimia, joita hupeni lauantain aikana reilut kolmesataa kappaletta. Keskustelua
metsäasioista oli herättelemässä hallituksen jäsenistä
Leo Karjalainen, Jouni Isola
ja Pentti Jokikokko.

Kilpailu ja tulokset

Luston Halkinainen ja Mauno Tapio.

Kilpailun tehtävät ja niiden oikeat vastaukset olivat
haasteellisia. Ensimmäinen
tunnistettava puulaji oli
kuusi alikasvos, jonka ikä
liikkui 80 vuoden tietämillä.
Toinen tunnistettava puulaji
oli lehtikuusi, jota useimmat
ehdottivat männyksi. Ikää
lehtikuusella on 45 vuotta, joka on istutettu vuonna
1970.
Karttaan merkatun metsäkiinteistön tarkka pinta-ala oli 14,9 hehtaaria ja
koostui 35 rajapyykistä.
Se on sellaista perusmutkittelua rajakäynnissä kiiminkiläistä
tilarakennetta

Esko Tuohino pokkasi pääpalkinnon arvuutuskisassa parhaalla pistemäärällä. Halkotyömaan apukapustaa Eskolle luovuttamassa toiminnanjohtaja Timo Mikkola
tarkastellessamme.
Vastauksia kertyi n. sata
kappaletta, josta lähimmäksi
oikeaa pääsi Esko Tuohino.
Seuraavat kaksi onnetarta
arvotttiin tuotepalkinnoin,
jotka voittivat Kauko Lassila ja Alpo Hökkä.

Mhy Kiimingin
edustusjoukkue
menestyi Kiiminkipäivillä
erinomaisesti ottamalla
hopeaa perunankuorinnan SM-kisoissa Jussi
Ylitalon ja Markku
Ekdahlin johdolla.
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Kiiminkien yhteismetsän
toiminta on käynnistynyt
Yli neljä vuotta kestänyt hanke Kiiminkien
yhteismetsän perustamiseksi on saatu
päätökseen. Kiinteistönmuodostuslain
mukainen kiinteistötoimitus pidettiin viime vuoden marraskuussa ja yhteismetsä
merkittiin kiinteistörekisteriin 7.4.2014.
Valtioneuvoston
yhteismetsiä koskevan asetuksen
(163/2003) mukaisesti Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Pohjanmaan alueyksikkö
kutsui koolle osakaskunnan
ensimmäisen
kokouksen,
joka pidettiin 23.5.2014. Kokouksessa vahvistettiin osakaskunnan ohjesääntö ja
valittiin kolmijäseninen hoitokunta, johon kuuluvat
Juhani Paakkola hoitokunnan puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Auli
Saarijärvi), Pentti Pellikka
hoitokunnan varapuheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Mika Peltola) ja Martti
Iisakka hoitokunnan jäsen
(henkilökohtainen varajäsen
Juha Saarijärvi).
Metsäkeskus
on
26.5.2014 vahvistanut ohjesäännön ja hoitokunta on

Päivä maalla

Tatu Laakkonen tarkistaa Kiiminkien yhteismetsän korjuukohdetta konekuski Kai
Laakkosen kanssa.
pitänyt ensimmäisen kokouksensa 23.6.2014. Kokouksessa päätettiin liittyä
Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi ja allekirjoitettiin sopimus yhteistyöstä
Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Sopimuksen
mukaisesti Kiimingin metsänhoitoyhdistys hoitaa yhteismetsän taloushallinnon,
toimistotyöt, kokousjäjestelyt ja toiminnanjohtaja toimii
myös yhteismetsän sihteerinä
ja kokousten valmistelijana.
Varsinaisissa metsähoidollisissa toimenpiteissä yhteismetsä on tavanomaisen
metsänhoitoyhdistyksen jäsenen asemassa, jolloin palvelumaksujen perusteena ovat
metsänhoitoyhdistysken hal-

linnon vahvistamat toimitusmaksut.
Metsäkeskuksen
OTSO
metsäpalvelut on siirtänyt
sähköisesti
yhteismetsän
metsäsuunnitelman
metsänhoitoyhdistykselle, joka
sen pohjalta valmistelee ensi
vuoden toiminta- ja hakkuusuunnitelmat. Suunnitelmat
tullaan käsittelemään osakaskunnan syyskokouksessa
15.12.2014 mennessä.
Yhteismetsän
toimintaa säätelee yhteismetsälaki,
jonka mukaan yhteismetsää hoidetaan ja käytetään
metsäsuunnitelman
mukaisesti osakkaiden eduksi. Yhteismetsä on itsenäinen
verotusyksikkö, jonka puunmyynti- ja muiden pääoma-

tulojen vero on alhaisempi
kuin yksityishenkilöillä. Yhteismetsän osakkailleen jakama vuotuinen ylijäämä on
osakkaille verotonta tuloa.
Kiiminkien yhteismetsään
on liittynyt 22 tilaa jakautuneena 38 palstaan, joiden pinta-ala yhteensä on 932 ha.
Näistä 375 ha omistaa Oulun
kaupunki ja 557 ha yksityiset.
Yhteismetsän palstat ovat
hajallaan, mutta painopiste
on entisen Kiiminkien välisen
pitäjänrajan tuntumassa.
Voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaan lähimpien seitsemän vuoden
aikana on edessä metsänhoitotöitä 688 ha:n alalla, hinta n.
240 000 € ja hakkuita n. 29 500
m3 arvoltaan noin 881 000 €.

Yli-Iin metsäretki

FinnMetko näyttelyssä oli esillä myös uusimmat metsäkoneet, jotka aiheuttivat kävijöissä suurta kiinnostusta.
Yli-Iin metsänhoitoyhSAHASTA
A
distys järjestää jälleen
T
S
A
AH
SKILPAILLAAN
vuoden 2014 aikana tehtyjen nuorenmetsänhoiS
A
A
T
tohankkeiden
välisen
N
A
A
TAAS
KILPAILL kilpailun, jossa palkinto-

Mhy Yli-Iin kesäretkellä 28.–30.8. tutustuttiin mm.
Pyhähäkin kansallispuistoon lyhyen patikkaretken
muodossa. Muita retkikohteita kolmen päivän aikana olivat mm. Tampere, Summassaari ja Mänttä

na arvotaan raivaussaha.
Kilpailun
palkintona arvotaan kaikkien
vuoden aikana tehtyjen
hankkeiden kesken raivaussaha.

Heinäkuun 12 päivä järjestettiin Muhoksella Raili ja Jari Haapasalon tilalla
koko perheen Päivä maalla tapahtuma. Tapahtumaan
oli järjestetty ilmainen linja-autokuljetus Muhoksen
keskustasta. Tapahtuma keräsi paikalle väkeä runsaasti, kävijöitä oli päivän aikana
kaiken kaikkiaan 850. Yhteistyössä olivat mukana

mm. MTK-Muhos ja Metsänhoitoyhdistys.
Metsänhoitoyhdistys Muhoksen pisteessä järjestetyn
kilpailun oikeat vastaukset olivat: Puun pituus 16,9
m ja metsikön ikä 82 vuotta. Lähimmäksi tiesi Samuli
Leinonen, lisäksi arvoimme
palkinnon kaikkien osallistuneiden kesken joka meni
Annika Aarnille.

Lapset metsäkoulussa
Haminan päiväkodin lapset kävivät kesäkuun alussa
istuttamassa kuusen taimia
lähelle Alarannan mastoa.
Pyörätiellä näkyi pitkä jono
tulevia
metsänistuttajia.
Lapset ja heidän ohjaajansa
olivat innokkaita näkemään,
miten pottiputki toimii.
Pian oli pitkä jono istuttajia
odottamassa omaa vuoroaan, jolloin sai pudottaa taimen putkeen, jonka ohjaaja
oli lyönyt maahan ja avannut leuan, siis putken leuan. Sitten hän nosti putken
pois ja tiivisti maan kahdelta puolelta. Kasvaakohan

näistä joulukuusia vai tavallisia, pohdittiin. Sitten odotti jo ruokailu, joten taas pitkä
jono kulki kohti päiväkotia.

The sound of musicmusikaalimatka kuopioon
Metsänhoitoyhdistys Oulun
Seutu järjestää teatteriretken
Kuopioon 29. – 30.11.2014.
Lähdetään
katsomaan
monella
Oskar-palkinnolla kiitetty elokuva, joka on
edelleenkin yksi kaikkien aikojen katsotuimmista musikaaleista.
Lähtö lauantaina aamulla, paluu sunnuntaina alku-

illasta. Majoitus Sokos-hotelli
Puijonsarvessa 2 hh, illallinen ravintola Fransmannissa.
Matkan hinta 135,00 €/hlö,
sisältäen matkat, majoitus, illallinen, musikaalilippu. Mukaan mahtuu 42 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Soita mahdollisimman pian
Mhy/Seija Torvela 044 579
6226 tai (08) 547 2035.
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Puun käyttö ja jalostus

BIOKLAPI OY

klapeja höylän lastusta
Kolme brikettia ja sytytyspala asetettu takkaan.

Pudasjärvellä vuonna 2011 perustettu yritys,
Bioklapi Oy haastaa entiset rantemiehet ja
perinteiset halonhakkaajat uudella tuotteella. Kontiotuotteen kylkeen perustettu yritys
puristaa hirren ja paneelin työstössä syntyneen höylänlastun kaikissa kodin tulisijoissa
poltettavaan muotoon – briketiksi.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Sytytyspala sytytetään.

Aikaa sytyttämisestä kulunut 10 minuuttia. Briketti
alkaa venymään.

Briketin valmistus tapahtuu tehtaan automatisoidulla tuotantolinjalla. Briketistä
käytetään myös nimitystä bioklapi, jota markkinoidaan
energiatehokkaana,
ympäristöystävällisenä
ja
edullisena polttopuuna. Valmistuksessa ei käytetä mitään liimoja vaan puun omaa
ligniini toimii sideaineena.
Lastut sitoutuvat yhteen kovan paineen ja lämmön avulla ja ”hitsautuvat” yhteen
puun omien yhdisteiden eli
ligniinien avulla. Tehtaan
tuotantolinjan mäntä puristaa lastuja jopa 2000 kg/cm2
voimalla jossa syntyy ilman
mitään lisälämmittämistä yli
100 asteen lämpötila.
Bioklapi pakkaa tuotteensa erikokoisiin pakkauksiin.
Kotitalouksille toimitetaan
eniten 1 000 kg Brikettilavaa joka sisältää 75 kpl 13 kg
ltk:a. 1 000kg brikettiä vastaa

n. 5 irto-m3 kuivaa koivuklapia ja 500 l öljyä. Isommille
käyttäjille kuten kasvihuoneille ja maatalouksille tavaraa toimitetaan suursäkeissä,
jolloin myös hinta on edullisempi. Myös irtotavarana on
brikettiä mahdollisuus saada Kympinpaikat Oy:ltä joka
toimittaa briketit asiakkaalle. Briketti voidaan paloitella käsin pienempiin palasiin
helposti. Se auttaa huomattavasti niiden syttymistä.
Yrityksen
tulevaisuuden näkymät ovat valoisat,
koska öljy on vielä monessa isossa kohteessa paljon
käytetty
lämmitysmuoto.
Nimenomaan öljylämmitykseen verrattuna kotimainen
tuote on kilpailukykyinen.
Tätä ajatusta puoltaa hyvin myös ajattelu kansantaloudellisesta näkökulmasta,
koska kotimaisella briketillä
lämmitykseen käytetyt euron jäävät kotimaakuntaan.
Kotitalouksien
lämmityksessä brikettien etu perin-

Bioklapi Oy:n toimitusjohtaja Rauno Salmela kertoo
pystyvänsä kolminkertaistamaan tuotannon nykyisellä kapasiteetilla.
teisiin halkoihin on myös
säästöt tilojen tarpeissa. Brikettilaatikot tarvitsevat vain
viidesosan varastotilan verrattuna heittokuutioon klapeja, kun asiaa verrataan
samalla lämpömäärällä. Briketin säilytys vaatii tosin
aina kuivan ja sateelta suojatun tilan.
Pahimpina haasteina briketin käytössä nähdään asenteet ja huono tunnettavuus.

Myös briketin valmistajia on
vähän. Brikettejä valmistetaan kahdella eri tekniikalla.
Käytetty valmistustekniikka
tuo huomattavia eroja brikettien palo-ominaisuudessa. Sen tähden Bioklapilla
on tuotevalikoimassa TUTUSTUMISPAKKAUS jonka
avulla asiakas voi kotona tutustua/testata pienen määrän brikettiä ennekuin tilaa
suuremman erän.

Aikaa sytyttämisestä kulunut puoli tuntia. Briketit
venyneet kolmanneksen lisää pituutta. Brikettien
testipoltto osoitti tuotteen olevan tuoteselosteessa
kuvatun kaltaista.

Bioklapi- FAKTA
Paino ja koko:
Yhden briketin halkaisija n. 7,5 cm ja pituus n. 30 cm.
paino n. 1,5 kg
Yhteen laatikkoon pakattu 9 brikettiä. Paino n. 13 kg

Briketin säilytys:
Säilytetään kosteudelta ja sateelta suojassa.
Briketin raaka-aine ja ominaisuudet:
Kuoreton mänty ja kuusi
Sideaineet alle 1 % (puun oma ligniini)
Kosteus alle 10 %
Tuhkapitoisuus alle 0,7 %
Lämpöarvo 4,8 kWh/kg, 17,4 MJ/kg

Valmistaja:
Bioklapi Oy
Ranuantie 249, 93100 Pudasjärvi

Tehdas pyörii yhdellä työntekijällä.
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Puun käyttö ja jalostus

Parrun jalostuksella lisää tuloja metsänomistajille
Pari kolme vuotta
hiljaisena ollut saha
Utajärven
Mustikkakankaalla heräsi
uudelleen henkiin
viime vuodenvaihteessa, kun yrittäjä
Timo Tervonen osti
yhdessä vaimonsa
Erjan kanssa sahan
koneet Timo Timber
Oy:lle. Rakennukset
ja tontti on vuokrattu
Utajärven Yrityspuistolta.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma
Yrittäjän arki alkoi jo uudenvuoden pyhinä Timon ja Erjan siivotessa paikkoja läpi
yön, jotta tuotanto saataisiin
käyntiin mahdollisimman
nopeasti. Timo Timber Oy
jalostaa pieniläpimittaisesta,
latvaläpimitaltaan 10-15 cm
pikkutukista parrua lähinnä
Pohjois-Afrikan markkinoille. Tällä hetkellä lähes koko
yrityksen tuotanto viedään
Egyptiin.
Timo Timber Oy tuottaa valmista parrua nykyisellä kapasiteetilla noin 20
000 m3 vuodessa, johon tarvitaan noin 40 000 m3 raakapuuta. Puuta hankitaan
useasta eri lähteestä, kertoo Tervonen; jonkin verran
suoraan metsänomistajilta ja
koneyrittäjiltä, sekä alueen
Metsänhoitoyhdistysten toimituspuuna ja vaihtokauppoina muiden puunostajien
kanssa. Saha työllistää omaa
henkilökuntaa
yhdeksän
henkilöä, yhdessä alihankkijoiden kanssa keskimäärin 15 henkilöä. Lisäksi Timo
Tervonen arvioi puunhankinnasta saavan leipänsä
saman verran työntekijöitä, eli kokonaisvaikutus on
nykyisellään noin 30 henkilötyövuotta.
Tervonen
muistuttaa, että kansantalouden kannalta tällaisten PK-yritysten merkitys
on suuri, kaikki tulot tulevat vientituloina Euroopan
Unionin ulkopuolelta ja suurin osa tuloista jää vaikuttamaan suoraan aluetalouteen
paikkakunnalle, palkkoina,
urakointimaksuina ja kantohintana.
Tervonen pitää sahan sijaintia Utajärven Yrityspuistossa
Mustikkakankaalla
ihanteellisena tämän tyyppiselle toiminnalle. Alueelle on jo nyt keskittynyt
erilaista puunjalostusta. Sahan kanssa samalla tontilla
toimii Tyrnävä-Ladon hirsitalotehdas ja naapurissa

Timo Tervonen esittelee sahattuja parruaihoita.
energiapuun murskaus- ja
haketusterminaali.
Tämä
mahdollistaa muun muassa
kuormausyrittäjien kaluston
tehokkaan käytön yhteistyössä eri yritysten kanssa.
Timo Timberin tarkoituksena on tulevaisuudessa kehittää edelleen uusia jalosteita
puuraaka-aineesta ja saada
uusia yhteistyökumppaneita
mukaan hyötymään synergiaeduista.
Myös logistiikan kannalta
Tervonen pitää sahan sijaintia Utajärvellä optimaalisena. Pohjois-Pohjanmaan
ja Länsi-Kainuun lyhyestä
puusta parrun raaka-ainetta tulee paljon ja tukin kuljetusmatka pysyy lyhyenä.
Sivutuotteena tuleva hake
saadaan myytyä kohtuullisen matkan päähän Oulun
paperitehtaalle, eikä parrun kuljetus 170 km päähän
Rahjan satamaan Kalajoelle laivausta varten vielä tuo
kohtuuttomia kustannuksia.
Alueen metsänomistajille uuden, pieniläpimittaisen
tukin käyttökohteen avaaminen on erinomainen uutinen. Euron-parin erolla
tukki- tai kuitupuun yksikköhinnassa ei metsänomistajalle ole niinkään suurta
merkitystä, vaan tili tehdään
katkonnan eroilla. Parruaihion pienin latvaläpimitta
on 10 cm ja lyhin pituus 275
cm. Parruaihioiden suurin

latvaläpimitta on 15 senttimetriä ja suurin pituus reilut
neljä metriä. Varsinaisissa
tukkimitoissa parrutavarasta saatavan myyntitulon kilpailukyky ei riitä. Parru kun
käytetään pääasiassa rakennustelineiden materiaalina.
- Muistuttaisin, että varsinkin lyhyiden pituuksien
sallitulla määrällä monitoimikoneen katkontamatriisissa on erittäin suuri merkitys
puun tukki- ja kuituosuuteen. Lyhyen mitan maininta
puukauppakirjassa ei paljoa metsänomistajaa auta,
jos matriisissa sallitaan lyhyitä pituuksia maksimissaan muutama prosentti
tukin
kokonaismäärästä.
Parruaihioista suurin osa
on lyhyttä, kolmen metrin kahta puolta olevaa tavaraa, joten parruaihioiden
teko leimikosta parantaa
oleellisesti hakkuun tulosta
metsänomistajalle. Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kohteet ovat usein
ensiharvennuksia ja väljennyshakkuita, joiden nopeasti
kapenevan männyn latvasta
ei parrun jälkeen enää kuitupuuta tule lainkaan. Tyvitukit myydään sahalle, samoin
pikkutukit tai parrut ja latva
tehdään energiapuuksi.
Tulevaisuuden suhteen
Tervonen on toiveikas, vaikka juuri tällä hetkellä talouden epävarmuus sekä

poliittisesti ailahteleva tilanne lopputuotemarkkinoilla
hieman huolestuttavat. Timo
Timber Oy:n saha pyörii tällä hetkellä kahdessa vuorossa täydellä kapasiteetilla.
ELY-keskuksen kanssa on
suunnitteilla koulutusta lisätyöntekijöiden hankkimiseksi niin, että saha saataisiin
pyörimään kolmeen vuoroon. Parrun kysyntä on tällä hetkellä hyvä, rajoittavana
tekijänä on sahan kapasiteetti, kertoo Tervonen.

Parrut varastoidaan odottamaan Egyptiin lähtöä.
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Metsänhoito
Metsänkäsittelyyn uusia vaihtoehtoja

Onko suunta parempaan vai huonompaan?

”

Lain muutos antaa liikaa
vapauksia kiertää
uudistamisvelvoitetta ja harrastaa
jälleen metsissämme harsintaa.

Uusi laki mahdollistaa metsissämme jatkuvalla kasvatuksella tapahtuvat hakkuut. Jatkuvalla kasvatuksella tarkoitetaan yleisesti
metsän jatkuvaa harventamista, tosin harvemmalla harvennusaikataululla kuin perinteisellä menetelmällä. Metsässä kasvatetaan samaan aikaan erirakenteisesti monen
puusukupolven puita.
Tatu Laakkonen
MetsäSanoma
Puista hakataan esimerkiksi noin 20 vuoden välein
suurimpia ja laadultaan
huonoimpia yksilöitä pois
ja pienemmät jätetään varttumaan taas suurimmiksi.
Jatkuvan harventamisen
etuna haetaan metsänhoidon kustannuksien alentumista uudistamistöistä
sekä puunmyyntitulojen
nousemista myydessä pel-

kästään tukkikokoisia puita.
Jatkuvan kasvatuksen periaate on ajatuksena hieno,
mutta niin on elämässä moni
muukin asia.
Eräänä syyskuun työpäivänä esimieheni Mikkola
vei minut käymään Jäälissä
eräällä tuoreella hakkuukohteella, jossa eräskin metsätaloutta harjoittava firma oli
tehnyt hakkuun. Uskoakseni tällä alueella oli tarkoituksena hoitaa metsää jatkuvan
kasvatuksen periaatteiden
mukaan. Järkytykseni oli

suuri; kaikki ainespuun mittoihin ennättäneet puut oli
kerätty pois ja paikalle oli jätetty ikään kuin ”malliksi”
alikasvospuita ja riukuuntuneita männyn tättäröitä, joille ei ollut nähty korjuussa
arvoa. Metsätaloutta ammatikseen harrastavan nuoren
miehen silmiin tämä näky
oli pöyristyttävä. Vanhan
lain mukaan kyseinen järjestely ei olisi mennyt läpi
pohjapinta-alan ollessa monella paikkaa reilusti alle 5,
paikoin nippanappa 7, joka
riittäisi lakirajaan erirakenteisen metsän kasvattamisessa. Vaikea oli kuvitella
kyseisestä metsästä saatavan
20 vuoden päästä merkittäviä hakkuutuloja, korkeintaan hieman kuitupuuta
sellutehtaalle ja muutamia
pieniä runkoja sahalle.
Tästä herää kysymys:
onko tämä kestävää metsätaloutta? Maanomistajalla ei

tällaisissa tilanteissa ole metsänuudistamisvelvoitetta,
joten tuleville sukupolville
ei voi rinta rottingilla esitellä tulevia ”perintömetsiä”.
Metsässä on tuolloin vain
alikasvosta isompien alikasvospuiden alla. Sanottakoon
että kyseinen alue taimettuu
hakkuualueen reunoista, kiitos korjuu- ja ajokoneen osittain rikkoman maanpinnan
ja naapurin hyvälaatuisen
männikön. Muusta alueesta
en olisi niin varma.
Mielestäni tilanne, jossa
jatkuva kasvatus on kannattavampaa kuin jaksollinen
kasvatus on sellaiset tilanteet joissa ei jostain syystä
uudisteta tekemällä aukkoa.
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi rantametsät ja maisemallisesti tärkeät kohteet
joissa maisemaa ei voi avata. Myös sellaisissa tilanteissa joissa metsänomistaja ei
halua avoimia uudistusaloja,

Erirakenteisen metsän käsittely on pahimmassa
vaihtoehdossa tätä luokkaa.
voi jatkuva kasvatus antaa
paremman tuloksen. Tällaisissa tilanteissa metsästä saa
edes hieman tuloja ja pysyyhän metsä näin edes kohtuullisen siistinä.
Jatkuvan
kasvatuksen
menetelmä antaa niin sanotuille ”jobbareille” mahdollisuuden korjata kaikki
ainespuun vaatimukset täyttävät puut pois, jättäen paikalle tympeän ja harsitun
näköisen metsikön. Tällaisella tyylillä myöskään ei
uudistamisvelvoitetta tule,
ja olisikin sellainen metsämaa lähes mahdoton muokata. Toivottavasti tämä
ilmiö ei ota tuulta alleen tääl-

lä Oulun seudulla. Tämän
mielipidekirjoituksen tarkoitus ei ole ottaa kantaa
metsien jatkuvan kasvatuksen kannattavuuteen
verrattuna tasaikäismetsätalouteen, mutta lain muutos antaa liikaa vapauksia
kiertää uudistamisvelvoitetta ja harrastaa metsissämme jälleen harsintaa.
Toki metsikön tuotto voi
olla huomattavan korkea,
jos vain metsän onnistuu tyhjentämisen jälkeen
myymään eteenpäin jatkuvan kasvatuksen metsänä.
Tämäkö on tehojatkuvaa
kasvatusta?

Metsänhoitoa hirvituhoalueilla
Hoitoalueellani Oulujoen ulkolohkoilla sijaitsee erittäin voimakas hirvien talvehtimisalue.
Hirviä asustaa alueella ympäri vuoden, mutta talven tultua alueelle muuttaa rannikolta
lisää runsaasti hirviä.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Metsätalouden kannalta ongelmaksi muodostuvat juuri
talvella männyn taimikoihin
kerääntyvät suuret hirvitihentymät, jotka talven aikana
aiheuttavat suurta vahinkoa
taimikoissa. Onneksi metsänomistajilla on oikeus saada
hirvituhokorvauksia pahimpiin vahinkoalueisiin, mutta kyllä se kuitenkin on vain
balsamia haavoihin. Ongelma
on jatkuva. Mutta mitä tehdä
että metsiköt saadaan pelastettua ja puuta voitaisiin tuottaa myös näillä hirvialueilla?
Eli ongelmia riittää ja
metsänhoidon
menetelmiä
kehitellään. Pahimmilla tuhotaimikoilla hirvet ovat syöneet männyn taimikon niin
harvaksi että terveiden taimi-

en määrä on enää 1000 - 2000
runkoa hehtaarilla. Äkkiä ajateltuna luulisi että hirvet ovat
tehneet taimikonhoidon metsänomistajan puolesta, onhan tuo runkolukukin miltei
sopiva. Mutta kun se kehityskelpoinen puusto ei ole jakautunut tasaisesti alueelle, vaan
kasvatuskelpoiset puut sijaitsevat ryhmissä ja taimikko on epätasaista. Näin ollen
metsiköistä syntyy aukkoisia ja väkisinkin liian harvoja. Kasvatettavan puuston
kehitystä haittaavat pensoittuneet koivunkäkkärät, muu
lehtipuusto ja hengissä kituvat monihaaraiset männyt.
Taimikonhoito pitäisi tehdä
myös hirvien jäljiltä. Mutta
miten uskaltaa sen tehdä jos
hirvet syövät ja rikkovat ne
loputkin kasvatettavat männyn taimet?
Yhtenä keinona on lykä-

tä männyn taimikonhoitoa
niin pitkälle että jäävän puuston keskipituus on 5-7 metriä
ja tehdä taimikonhoito vasta silloin. Tällöin taimikko on
jo päässyt pahimman hirvivaaran yli. Jäävä puusto tulee
valita sitten jäljelle jääneistä terveistä ja parhaimmista
rungoista. Männyn taimikoihin on pakko jättää aukkoihin
myös kuusta ja tarpeen tullen koivua, mikäli muuta ei
ole käytettävissä. Näin isoissa
taimikoissa työkustannukset
kasvavat usein suuriksi, kun
verrataan siihen että jos taimikonhoito olisi voitu suorittaa
aikaisemmin.
Toisena keinona on jättää
taimikonhoito kokonaan tekemättä ja harventaa metsiköt
myöhemmin energiapuuhakkuuna. Energiapuuta olemme
korjanneet tähän mennessä
muutamilla kohteilla giljotiinikouralla keräämällä kaikki ainespuu karsimattomana
energiapuuksi.
Pahimmat
tuhokohteet
joilla energiapuukertymäkin
on, heikko olemme ennakkoraivanneet. Tämän jälkeen on
harvennettu tiheimmät pai-

kat koneella ja energiapuu
on korjattu karsittuna rankana. Kuitupuukertymä on näillä kohteilla niin pieni että se
on taloudellisesti järkevintä
laittaa energiapuuksi. Tämä
johtuu korjuukustannuksien
alenemisesta.
Tällä hetkellä voimassa
oleva Kemera- tuki mahdollistaa nämä kyseiset korjuumenetelmät ja metsänomistajalle
saadaan jäämään keskimäärin noin 400-500 euron kantorahatulo hehtaaria kohti, kun
taas taimikonhoidosta syntyisi metsänomistajalle miltei
vastaavanlainen kulu.
Mutta ei energiapuuhakkuu kuitenkaan mikään autuaaksi tekevä menetelmä ole,
koska metsikön kehitys viivästyy ja tuottaa tälläkin tavoin kasvutappioita. Ja kun
metsiköistä tulee aukkoisia ja
joudutaan kasvattamaan kasvupaikalle sopimatonta puulajia, niin arvon menetystä
syntyy myös tästä. Lisäksi
menetetään hakkuutuloja heikon ainespuukertymän muodossa. Ennen kaikkea laadun
heikkenemisen vuoksi juuri tukkipuun osuus puustos-

Näistäkö kasvatetaan tukkipuita? Hirvien tuhoamia
männyntaimia.
sa laskee. Voidaan todeta että
käytännössä hirvet ovat syöneet ensiharvennustulon!
Usein olen kuullut mainittavan että hirvihän vain hoitaa taimikot syömällä sieltä
vesakot ja alle jääneet taimet
pois. Joskus tämä pitääkin
paikkansa kohteilla joilla
tuho on lievää. Hirvi kyllä tekee taimikoissa hyödyllistäkin työtä, mutta kun sillä ei
ole aina samat harvennusmallit käytössä kuin metsänomistajilla.
Nykyisin vallitseva heikko
energiapuun markkinatilanne ja muuttuva energiapuutuen järjestelmä luo uhkakuvan
näiden erityiskohteiden met-

sänhoidolle.
Edellä kuvattu alue on
pääosin onneksi maaperältään kohtalaisen rehevää ja
useilla kohteilla voidaan kasvattaa männyn taimikoissa sekapuuna myös kuusta,
jolloin kohteille saadaan jäämään riittävä runkoluku taloudellisesti järkevää puustoa.
Tähän mennessä kertyneiden kokemuksieni perusteella
energiapuuhakkuu soveltuu
ihan mukavasti erittäin pahojen hirvituhoalueiden metsiköiden pelastamiseen. Uskon
alueille kehittyvän vielä ihan
kohtalaisia metsiä. Miten käynee? Sen aika näyttää.

MetsäSanoma 2/2014
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Maanmuokkaus vaatii kokemusta
Kustannustietoisuus on laskevien kantohintojen aikana paikallaan myös metsänuudistamisessa. Meidän täytyy valita mahdollisimman edulliset uudistamismenetelmät.
Nykylain mukaan edullisinta on jättää uudistaminen kokonaan tekemättä, mutta onneksi suurin osa metsänomistajista on vastuullisia ja haluaa hakatun alueen tilalle uuden
tuottavan metsän ja nopeasti.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Maanmuokkaus on valitettavasti välttämätön osa uudistamista monissa kohteissa.
Useimmat ihmiset Suomessa vastustavat metsämaanmuokkausta ja siihen on
syynsä.
Metsäammattilaisena näen itsekin usein tosi
rumasti toteutettuja kohteita. Tässä lista eri muokkausvaihtoehdoista ja niiden
ominaisuuksista:

Laikutus
Pinta rikotaan kantokoukulla tai kaivinkoneella. Liikutetaan vain kunttaa, ei
kivennäismaata. Soveltuu
kuiville kankaille ja jossain
määrin myös puolukkatyypin maille. Hinta vaihtelee
180-240 €/ha paikkeilla.

Äestys
Yleisin muokkaustapa. Paljastaa kivennäismaan. Soveltuu puolukkatyypin ja
osittain
mustikkatyypin
maille, jotka eivät ole pahoja vesottumaan ja heinittymään. Useimmiten äestys
tehdään keväällä ja samalla
syötetään männynsiemenet
ilmanpaineella vakoon noin
viiden sentin välein. Hinta

noin 170 €/ha. Kylvö 40 €/
ha ja siemenet 120 €/ha.

Mätästys
Soveltuu soistuneille vähäkivisille
puolukkatyypin
männynkasvumaille
sekä reheville mustikkatyypin maille, joihin istutetaan
kuusta. Ei sovellu kivisille maille, joskin sitä yleisesti käytetään niissä, koska
muuta vaihtoehtoa ei ole
vielä keksitty. Vaatii tekijältä
ammattitaitoa ja kokemusta.
Hinta on korkea, 270-330 €/
ha. Samalla voidaan kaivaa
tarvittaessa laskuojia.
Mätästys on kilpailutettu siten, että sitä usein tekee
urakoitsijat, jotka ovat ensikertalaisia ja eivät osaa hommaa tehdä niin kuin pitää.
Mättäät ovat korkeita eikä
ole huomattu laikuttaa ohutkunttaisia nyppylöitä. Näkemys ja kokemus puuttuu,
mutta hinta voi olla hieman
edullisempi.

Muutamia teesejä
maanmuokkauksesta:
Laikutus ja äestys ovat sen
verran lieviä muokkaustapoja, että siellä voi kulkea
traktorillakin ja jäljet häviävät nopeasti.
Mätästys on oikein tehty-

Äestys.
nä siedettävä vähäkivisillä
kohteilla. Kivisillä kohteilla mätästys on rumaa ja kallista sekä aiheuttaa ongelmia
ja sitä tulisi välttää. Mitä tilalle?
Auraus ei ole käytössä,
koska mätästys korvaa sen
ja juurten kasvu on luonnollisempaa.
Mätästysurakoita ei pidä
antaa kokemattomille.
Metlan tulisi tutkia ja kehittää lievempiä uudistamismenetelmiä kivisille maille
eikä puuhastella toisarvoisten tutkimusaiheiden parissa.
Muokkauksessa nousee
kiviä maan pinnan yläpuolelle. Taimi ei tarvitse kiviä
kasvaakseen.
Äestysalueet kylvetään
yleisesti vaikka suuri osa
niistä kannattaisi istuttaa,
jolloin taimi saa viisi vuotta
kasvuetua, jolloin vältytään
perkaustarpeelta, joka jää
useimmilta tekemättä. Puiden laatu on yhtä hyvä.

Mättäiden korkeudeksi riittää 10 cm.

Laikutus-kantokoukku.
Mätästys tehty v. -92, näkyvissä vain umpeutuva navero.
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MetsäSanoma uutiset

Mhy:n jäsenmaksut
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja järjestäytyminen muuttuvat ensi vuoden alusta
lähtien. Metsänhoitomaksu poistuu ja tilalle
tulee yhdistysten itse kantama jäsenmaksu.
Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä säilyy,
joten jos olet jäsenyyteesi ja yhdistyksen toimintaa tyytyväinen, sinun ei tarvitse tehdä
mitään.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma
Vuoden 2013 metsänhoitomaksu kannetaan vielä kerran verottajan toimesta ja se
tulee maksettavaksi joulukuussa. Vuoden 2015 alusta
lähtien metsänhoitomaksun
tilalle tulee yhdistyskohtainen jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruuden ja kannon
päättää yhdistyksen valtuusto syyskokouksessaan
syksyllä 2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on
velvollisuus suorittaa yh-

distykselle vuosittain valtuuston
syyskokouksen
päättämää
jäsenmaksua,
joka voi olla porrastettu
metsän pinta-alan perusteella. Metsänhoitoyhdistyksen
hallitus tekee siis valtuuston
syyskokoukselle esityksen
jäsenmaksun määrästä.
Valmistelut metsänhoitoyhdistysten
hallituksissa ovat käynnissä ja asiaa
on mietitty alustavasti yhdistyksissämme. Metsäsanomat-lehden yhdistysten
kyselyssä oltiin aikalailla porrastetun jäsenmaksun
kannalla, jossa jäsenmak-

Puunmyyntisuunnitelman teko on tarkoitus jatkossakin kattaa jäsenmaksuilla,
ei jäsenille määritellään oma maksu.
su koostuisi talousyksikkökohtaisesta perusmaksusta
ja porrastetusta metsähehtaarimaksusta. Jäsenmaksun
perusteista, perusmaksusta
ja porrastuksesta alueemme
eri
metsänhoitoyhdistykset tulevat syksyn aikana
tiedottamaan ja pitämään
mahdollisesti tiedotustilaisuuksia, kun valtuustot ovat
asiasta päättäneet.

Vuoden 2015 alusta lähtien metsänomistajalla on
mahdollisuus valita, minkä
yhdistyksen jäsen on tai jos
omistaa usean yhdistyksen
alueella metsää niin useammankin yhdistyksen jäsenyys. Lisäksi on mahdollista
hakeutua yhdistyksen henkilöjäseneksi, jolloin henkilöjäsenmaksu on vuotuinen
jäsenmaksu.

Näistä kaikista jäsenyyteen, jäsenetuuksiin ja jäsenmaksuun liittyvistä asioista
siis tiedotetaan syksyn kuluessa ja pidetään metsänomistajat ajan tasalla.
Jäsenyys yhdistyksissä tuo
kuitenkin ihan rahanarvoisia etuuksia, joita kannattaa
hyödyntää ja olla metsänhoitoyhdistyksen jäsen.
Mikään muu metsäpal-

veluja tarjoava taho ei aja
metsänomistajien etuja olipa kyse metsäverotuksesta,
maanomistajan oikeusturvasta tai metsäelinkeinon
toimintaedellytysten turvaamisesta Suomessa tai EU:ssa.
Jäsenyys omassa metsänhoitoyhdistyksessä tulee entistä
houkuttelevammaksi. Jäsensuhteestakin tulee aidompi,
kun lakisääteisyys poistuu.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja järjes- saavat jäsenpalveluna myös metsiensä PEFC -sertifioinnin.
Lisäksi jäsenet saavat myös käyttöönsä MTK:n tarjoamat
täytyminen muuttuvat ensi vuoden alusta valtakunnalliset jäsenedut ja -palvelut.
lähtien. Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksesMiten jäsenmaksu määräytyy ja kuka siitä päättää?
sä säilyy, joten jos olet jäsenyyteesi ja yhMetsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on velvollisuus suorittaa
distyksen toimintaa tyytyväinen, sinun ei yhdistykselle vuosittain valtuuston syyskokouksen päättarvitse tehdä mitään. Kannattaa kuitenkin tämää jäsenmaksua, joka voi olla porrastettu metsän pintaperusteella. Metsänhoitoyhdistyksen hallitus tekee siis
lukea nämä kysymykset ja vastaukset, jos alan
valtuuston syyskokoukselle esityksen jäsenmaksun määräsjäsenyysasia askarruttaa.
tä.
Anne Rauhamäki
Mtk

Mitä hyötyä metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä on?
Yhdistyksellä ei enää ole lakisääteistä velvoitetta palvella
kaikkia metsänomistajia tasapuolisesti kuten metsänhoitomaksun aikaan. Yhdistys voi siis halutessaan tarjota metsäpalveluita vain jäsenille tai tarjota jäsenilleen palveluita
edullisempaan hintaan kuin muille. Lisäksi yhdistys voi
tehdä yhteistyökumppaneittensa (kaupat, pankit, muut
palveluntarjoajat) yhteistyösopimuksia, joiden kautta jäsenet saavat rahanarvoisia jäsenetuja. Yhdistyksen jäsenet

Olen yhteismetsän osakas. Yhteismetsä on
yhdistyksen jäsen. Pitääkö minun vielä liittyä ja
maksaa erikseen?
Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti metsätilakohtainen. Yhteisomistuksessa olevalta tilalta jäsenmaksu on maksettava
koko tilan osalta ja jäsenkortti toimitetaan yhteisomistuksen
valtuutetulle asianhoitajalle. Muilta mahdollisilta mhy:n jäseniksi hyväksytyiltä osakasjäseniltä kuin asianhoitajalta
voidaan lisäksi periä henkilökohtainen jäsenmaksu. Osakasjäsenillä ei ole erillistä äänioikeutta. Jos siis osakkaana haluat
myös jäsenkortin ja jäsenedut käyttöösi, sinun pitää erikseen
liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Miten voin halutessani erota yhdistyksen
jäsenyydestä?
Yhdistyksen säännöissä sanotaan: ”Jos jäsen haluaa erota,
tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle taikka sen
puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuoden
loppuun saakka.”

Olen MTK:n tuottajayhdistyksen jäsen.
Maksanko MTK:n jäsenmaksua nyt kahteen
kertaan? Mitä saan siitä vastineeksi?
Metsänomistaja maksaa jäsenmaksunsa metsänhoitoyhdistykselle. Yhdistys maksaa jäsenmaksua MTK-keskusliitolle. Valtaosa maksamastasi jäsenmaksusta menee mhy:lle,
MTK:lle siitä menee arviolta noin 5-10 %. MTK:n jäsenmaksulla yhdistys saa käyttöönsä MTK:n edunvalvonta-, viestintä ja asiantuntijapalvelut, sekä esim. pääsee mukaan PEFC
-ryhmäsertifiointiin. Jäsenmaksutuloilla MTK taas tuottaa

nämä metsäedunvalvonnan palvelut. Lisäksi yhdistyksen
jäsenet saavat käyttöönsä Metsänomistajat -jäsenkortin,
joka oikeuttaa käyttämään MTK:n lukuisia jäsenetuja.

Asun eri paikkakunnalla kuin missä metsäni
sijaitsevat. Pitääkö minun maksaa myös asuinpaikkani metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu,
jos haluan osallistua tilaisuuksiin?

Jos etämetsänomistaja haluaa käyttää asuinpaikkakuntansa metsänhoitoyhdistyksen neuvontapalveluita, osallistua
tilaisuuksiin ja koulutuksiin, suositellaan, että hän liittyy
kyseisen yhdistyksen kannatusjäseneksi sen lisäksi, että on
metsätilan sijaintikunnan metsänhoitoyhdistyksen jäsen.

Minulla on metsää usean metsänhoitoyhdistyksen
alueella. Pitääkö minun maksaa kaikkien
jäsenmaksu erikseen?
Kyllä ja ei. Jos haluat, että kaikki metsäsi esimerkiksi ovat
mukana PEFC -sertifioinnissa tai jos haluat käyttää yhdistyksen jäsenhintaisia palveluita ja esim. saada yhdistyksen
lehden, sinun pitää maksaa kunkin yhdistyksen jäsenmaksu erikseen.

Omistan metsää sekä kuolinpesän jäsenenä
että yhdessä puolisoni kanssa.
Riittääkö yksi jäsenmaksu?
Metsänomistajat, jotka omistavat metsää useassa eri kunnassa, tai yksin sekä yhtymässä/ kuolinpesässä tai puolisot omistavat erikseen metsää, joutuvat maksamaan
jäsenmaksun perusmaksun tai tasamaksun tapauksessa
koko maksun useaan kertaan, jos haluavat olla usean yhdistyksen jäseniä. Koska päällekkäisiä maksuja ei voida
valtakunnallisesti huomioida, suositellaan, että moninkertaisista perusmaksuista voisi saada vapautuksen, mikäli
maksajina ovat puolisot ja jäsenyydet ovat samassa yhdistyksessä. Vapautusta haettaisiin hallitukselta kirjallisesti. Tämä tulee kyseeseen, jos asia on kirjattu yhdistyksen
sääntöihin.
Jokaisella metsänomistajalla, myös yhtymien ja kuolinpesien sekä yhteismetsien osakkailla tulee olla yksilöllinen
jäsennumero ja jäsenkortti, mikäli hän on erikseen liittynyt
oman metsäkiinteistön tai toisen yhteisomistuksen kautta
jäseneksi.
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Jäsenenä omassa
metsänhoitoyhdistyksessä
Lakisääteinen metsänhoitomaksu kerätään
tänä syksynä viimeisen kerran. Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä jatkuu toki katkeamattomana vuoden vaihteessa, mutta jatkossa metsänomistaja päättää, onko oman
mhy:n toiminta yhdistyksen valtuuston päättämän jäsenmaksun arvoista. Kannattaako
jäsenenä jatkaa?
Oman metsäneuvojan jäsenhintaiset palvelut, maksuton neuvonta ja tiedotus
sekä metsänhoitoyhdistyksen monipuolinen palveluvalikoima ovat jäsenyyden
kulmakiviä.
Vahva rooli puumarkkinoilla on metsänhoitoyhdistyksen
ykkösvahvuus.
Valtakirjakaupan ympärille rakentuva puukaupan kilpailutus sekä katkonnan ja
korjuun valvonta ovat yhdistysten edunvalvonnallisia
kärkituotteita. Katkonnan
ja korjuun valvonnan merkitys on 2000 -luvulla korostunut. Parikymmentä vuotta
sitten kuusi kuidun ja tukin
hinta suhde oli yhden suhde
puoleentoista. Nyt se on yhden suhde kolmeen. Tässä
on metsänhoitoyhdistysten
vahvuus. Tällä tehdään metsänomistajalle tili. Toki hinnalla ja markkinatiedollakin
on väliä. Keneltäkään muul-

ta ei saa yhtä reaaliaikaista hintatietoa, kuin omalta
metsäneuvojalta, vaikka valtakirjan antamiseen ei päädykään.
Aivan varmasti myös
metsätalouden
harjoittamisen
perusedellytyksiin
vaikuttavat asiat paikallistasolla, kuten kaavoitus-,
ympäristö- ja suojeluasiat
nousevat jatkossa entistäkin
merkittävämpään rooliin.
Metsänhoitoyhdistys puolustaa metsänomistajaa näissä asioissa. Erityisesti etäällä
metsistään asuville metsänomistajille nämä palvelut
ovat elintärkeitä
Uusi MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten
Metsänomistajat -jäsentuote antaa
metsänomistajalle
enemmän kuin vanhan mhy -lain
aikainen jäsenyys. Se tuo
metsänhoitoyhdistyksen jäsenelle myös laajan kirjon
valtakunnallisia
jäsenetu-

ja, joiden arvo voi ylittää
metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun määrän. Jäsenyyteen rakennetaan myös
valtakunnalliset
palvelut
kuten esimerkiksi metsäsertifiointipalvelut ja kattava
valtakunnallinen jäsenverkkopalvelu aina puumarkkinatiedosta maanomistajan
oikeusturvaan liittyviin asioihin asti.
Uudessa
mhy
-laissa
metsänhoitoyhdistyksen perustehtäviin on lisätty
metsänomistajien edunvalvonta.
Metsänomistajien
edunvalvonta puun juurelta Brysseliin asti onkin se
ydin, millä yhdistykset erottuvat kilpailijoistaan metsäpalvelumarkkinoilla. Olipa
metsänomistaja paikallinen
maanviljelijä tai kaupunkilainen opettaja on Brysselin
ja Helsingin edunvalvonta
yhtä tärkeä. Tätä edunvalvontaa tehdään entistäkin
tiiviimmin yhteisen Metsänomistajat brändin alla.
Mikään muu metsäpalveluja tarjoava taho ei aja
metsänomistajien etuja olipa kyse metsäverotuksesta,
maanomistajan oikeusturvasta tai metsäelinkeinon
toimintaedellytysten turvaamisesta Suomessa tai EU:ssa.
Jäsenyys omassa metsänhoitoyhdistyksessä tulee entistä

houkuttelevammaksi. Jäsensuhteestakin tulee aidompi,
kun lakisääteisyys poistuu.

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja
MTK r.y.

”

Vahva rooli
puumarkkinoilla on
metsänhoitoyhdistyksen
ykkösvahvuus.

PEFC-sertifioinnin toteutus uudistuu
Metsänhoitoyhdistyksen jäseninä olevat
metsänomistajat saavat tulevaisuudessa
PEFC-sertifioinnin yhdistyksen jäsenetuna.
Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Kulotus kuuluu osana sertifiointikriteereihin. Kaikkien ei silti tarvitse kulottaa.

Metsänomistajajärjestön
uudistuksen
yhteydessä
uudistuu myös PEFC-metsäsertifioinnin toteutus. Tähän asti sertifioinnin ovat
toteuttaneet alueelliset metsänomistajien liitot. Kun liitot ensi vuodenvaihteessa
lakkaavat nykyisenkaltaisina toimijoina, organisoidaan
sertifioinnin toteutus uudelleen. Metsänomistajan mahdollisuus liittyä sertifiointiin
mhy:n jäsenyyden kautta
kuitenkin säilyy ennallaan,
kertoo sertifiointihanketta
MTK:ssa hoitava projektityöntekijä Aija Rahikainen.
PEFC-metsäsertifiointia on toteutettu Suomessa
vuodesta 1999 lähtien. Tällä hetkellä Suomen metsistä
noin 95 % on PEFC sertifioitu. Sertifiointi on toteutettu

alueellisena ryhmäsertifiointina metsäkeskusalueittain.
Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa ovat olleet mukana
niin alueen metsänomistajat
kuin metsätalouden parissa toimivat yritykset ja organisaatiot. Metsänomistajat
ovat liittyneet PEFC-sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta.
MHY-lain ja metsänomistajajärjestön muutosten
myötä
PEFC-sertifioinnin
toteutus uudistuu. - Jotta
alueellista ryhmäsertifiointia voidaan jatkossakin toteuttaa, MTK on valmistellut
yhdessä muiden metsäalan
toimijoiden kanssa toimintamallia, jossa PEFC-sertifiointia varten perustettaisiin
uusi yhdistys, joka toimisi
sertifikaatin hakijana. Perustettava, työnimeltään Kestävän metsätalouden yhdistys,
toimisi sertifikaatin hakijana

ja ylläpitäjänä samalla tavoin kuin metsänomistajien
liitot ovat tehneet tähän asti,
kertoo Rahikainen.

Miten sertifiointiin
pääsee mukaan?
- Metsänomistajan on jatkossa yhtä helppoa ja vaivatonta liittyä sertifiointiin kuin
aiemminkin. Metsänomistaja saa PEFC-sertifioinnin
metsänhoitoyhdistyksen jäsenetuna, joten erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
Metsänomistaja, joka ei ole
mhy:n jäsen, voi liittyä PEFCsertifiointiin myös ilmoittautumalla suoraan Kestävän
metsätalouden yhdistykselle tai muiden sertifiointia tarjoavien toimijoiden kautta.

Miksi kannattaa olla
mukana PEFCryhmäsertifioinnissa?
- Ryhmäsertifiointi säästää kustannuksissa, jolloin
se on metsänomistajan kannalta kannattavin valinta.
Yritykset haluavat yhä use-

ammin ostaa sertifioitua
puuta, joten metsänomistajan puunmyynnin ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamisen kannalta PEFC-sertifiointi on järkevä valinta.
Riippumatta siitä, mitä kautta metsänomistaja ilmoittautuu mukaan sertifiointiin,
on hänen metsiensä täytettävä samat sertifioinnin vaatimukset.
Voimassaoleva standardi
sertifioinnin vaatimuksista
löytyy PEFC Suomen verkkosivuilta osoitteesta www.
pefc.fi.

Mikä PEFC?
PEFC-sertifiointi
kertoo
puuperäisen tuotteen ostajalle ja käyttäjälle, että sen
raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.
PEFC-sertifiointi viestii metsänomistajan harjoittamista
hyvistä käytännöistä metsäluonnon parhaaksi, joten se
on oiva valinta niille metsänomistajille, jotka haluavat
toteuttaa kestävää metsätaloutta.
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Metsätalousmaan kiinteistövero
ampuisi suomalaisia omaan jalkaan
Suomalaisen teollisuuden hintakilpailukyky
vientimarkkinoilla on kokonaisuutena heikko. Viime vuosina ainoastaan metsäteollisuuden vienti on kasvanut paino- ja kirjoituspaperiteollisuuden vaikeuksista huolimatta.
Suomessa ja suomalaisista raaka-aineista
valmistetulle sellulle, kartongille ja rakentamiseen käytettäville puutuotteille on maailman myrskyistä huolimatta ollut ilahduttavasti kysyntää.
Kilpailukykyämme pitää parantaa myös metsäteollisuudessa. Siitä luulisi olevan
huolissaan myös maailman
neljänneksi suurimman metsäteollisuusyhtiön UPM:n
hallituksen puheenjohtajan
Björn Wahlroosin. Hän esitteli sunnuntaisessa Helsingin Sanomissa madonluvut
suomalaisen yhteiskunnan

heikosta
kilpailukyvystä mukaan lukien korkea
verotus. Saman jutun loppupuolella hän kuitenkin
heitti, että maa- ja metsätalousmaan kiinteistöverosta
kertyisi 500 miljoonaa euroa
verotuottoa, jos vero olisi 25
euroa hehtaarilta. UPM on
Suomen suurin yksityinen
metsänomistaja 820 000 heh-

taarillaan, joten Wahlroosin ehdotus maksaisi hänen
edustamalleen yhtiölle 20,5
miljoonaa euroa vuodessa.
Ensi vuoden alussa voimaan
astuvan rikkidirektiivin kustannusvaikutus UPM:lle lienee pienempi.
Metsämaan kiinteistövero olisi lisäkustannus suomalaisessa puutuotteiden
jalostusketjussa, koska se
siirtyisi teollisuuden puusta maksamaan hintaan.
Näin se heikentäisi osaltaan metsäteollisuuden kansainvälistä
kilpailukykyä
sekä kiinnostusta investoida Suomeen ja luoda uusia
työpaikkoja. Metsän kiinteistövero aiheuttaisi vakavia häiriöitä puukauppaan,
joka viime aikoina on sujunut hyvin. Metsätalousmaan
kiinteistöveroa ei ole käytössä missään muussa merkit-

tävässä metsäteollisuuden
kilpailijamaassamme.
Puun myyntejä kiinteistövero ei lisää. Puumarkkinoiden suurin ongelma
tällä hetkellä on riittämätön kysyntä, joka korjaantuu
pelkästään uusilla investoinneilla. Niitä Suomeen ollaan
onneksi saamassa monen
vuoden tauon jälkeen. Puumarkkinoita ja metsätaloutta
pitää kehittää yrittäjämäiseen suuntaan. Tilakokoa
pitää kasvattaa. Kiinteistöverotus johtaisi tilojen pirstoutumiseen edelleen.
Yksityismetsänomistajista eläkeläisten osuus on noin
45%, joten lisärasite kohdistuisi pienituloisimpiin kansalaisiin. Toiseksi suurin
metsänomistajaryhmä
on
palkansaajat. Kiinteistöverotus on veromuotona ongelmallinen myös sen vuoksi,

että se ei huomioi kiinteistön omistajan maksukykyä.
Vero kohdistuukin näin ollen itse pääomaan tuoton sijaan.
Kiinteistövero
johtaisi
myös tuplaverotukseen, sillä puun myyntituloja verotetaan pääomatulona, jota
jatkuvasti kiristetään. Pinta-alaverotus
poistettiin
vuoden 2005 lopulla, kun
siirryttiin puun myyntitulon verotukseen. Kiinteistövero olisi paluuta vanhaan.
Pelkän metsämaan arvo voi
olla nolla euroa ja korkeimmillaankin vain muutamia
satoja euroja/ha. Tilojen erilaisesta metsien rakenteesta
johtuen myös metsien hakkuumahdollisuudet
vaihtelevat tiloittain eikä osalla
tiloista ole lainkaan myyntimahdollisuuksia.
Kiinteistöveron
ulotta-

minen maa- ja metsätalousmaalle johtaa automaattisesti
jokamiehenoikeuden
uudelleen arviointiin. Samoin
metsästykseen korvauksetta vuokratuille alueille tulisi
rahallinen vuokravaatimus.
Maamme hallitusohjelmaan on onneksi kirjattu:
”Kiinteistöveroa ei uloteta maa- ja metsätalousmaahan.” Tästä kirjauksesta on
tarpeen pitää kiinni ja keskustelua on siten tarpeetonta jatkaa.

Maastotyötä ja
summa-arvo menetelmä

määritellään
metsikkökuvioittain maapohjan arvon,
taimikoiden arvon, puuston
hakkuuarvon ja mahdollisen
odotusarvon summana. Maapohjan arvo, taimikoiden
arvo ja odotusarvokertoimet
saadaan alueittaisista taulukoista. Puuston hakkuuarvona puolestaan käytetään
alueittaisia useamman vuoden puutavaran keskihintoja.
Näiden lisäksi summa-arvomenetelmässä tehdään kokonaisarvonkorjaus,
jossa
otetaan huomioon mm. metsätilan erityispiirteet, sekä
yleiset hoitoon ja hallintoon
liittyvät menot.
Valmis tila-arvio on selkeä

kokonaisuus, joka pitää sisällään arvion yhteenvedon,
kuviotiedot, kartan, selitteet,
käytetyt arvot ja hinnat sekä
muutaman havainnollistavan kuvaajan. Luotettava ja
selkeä arvio kädessään metsänomistajan on helppo lähteä toteuttamaan esimerkiksi
metsätilan myyntiä, jakoa tai
sukupolven vaihdosta. Tilaarvio kädessäkään metsänomistajan ei tarvitse jäädä
yksin, vaan paikalliselta Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiselta saat neuvot myös
jatkoon. Miten esimerkiksi
myyntiä tai sukupolvenvaihdosta on järkevää lähteä viemään eteenpäin.

Erno Järvinen
MTK Metsälinjan
tutkimuspäällikkö

Tila-arvio kertoo metsäsi arvon
Perunkirjoitus edessä, perintö maat pitäisi
jakaa, sukupolven vaihdos suunnitelmissa
tai metsäpalsta pitäisi myydä. Tällaiset tilanteet ovat hyvin tavallisia nykypäivän metsänomistuksessa ja tila-arviolla on tärkeä osa
näissä jokaisessa. Mutta mikä se tila-arvio oikein on ja milloin sitä oikein tarvitaan?
Veli Hannu Pesämaa
MetsäSanoma
Tila-arvion nimikin jo kertoo
paljon eli metsätilan arvosta-

han siinä on lyhykäisyydessään kyse. Uuden tilanteen
edessä ollessaan metsänomistaja joko uusi tai kokenutkin saattaa miettiä, mitä
nyt pitäisi tehdä? Tarvitsen-

Arvion yhteenveto-sivu on selkeä kokonaisuus.

ko tässä tilanteessa arvion,
vai miten tässä pitäisi toimia. Nykyajan tapa ainakin
nuoremmalla polvella on
uusissa tilanteissa avata internet ja kirjoittaa googleen
hakukoneeseen asia ja saada
sieltä kautta selvyys ongelmaan. Toki internetistäkin
asiallista tietoa löytyy, mutta hyvin usein eteen saattaa
tulla jokin keskustelu palsta,
jossa asioita on saatettu käsitellä hyvinkin värikkäästi.
Metsäasioissa paras ”google” on kuitenkin edelleen
Metsänhoitoyhdistys ja sen
toimihenkilöt. Yhdistykset
ovat päivittäin tekemisissä
kaikenlaisten metsäasioiden
kanssa ja sieltä saat hyvät
neuvot myös siihen, milloin
tila-arvioita tarvitset.
Yleisimmät
tapaukset
milloin tila-arvio tehdään,
ovat peruskirjoitus, jaot, sukupolvenvaihdos ja myynti. Tällaisissa tilanteissa
metsänomistajan tarvitsee
yleensä saada tietoon tilansa rahallinen arvo eli käypä hinta. Ammattilaisen
tekemän arvion pohjalta on
sitten helpompaa lähteä jatkamaan asiassa eteenpäin.
Tila-arvio on selkeä ja luotettava asiakirja esimerkiksi
pankeille, verottajalle, perunkirjoittajille tai välittäjille. Tila-arvion yhteydessä
on myös monesti järkevää tilata metsäsuunnitelma, jolloin saman maastokäynnin
aikana metsäammattilainen
suunnittelee, miten metsääsi
on tulevaisuudessa järkevää
lähteä hoitamaan.

Tila-arvion tekeminen lähtee
liikkeelle tilauksesta. Metsänomistajan kanssa sovitaan arvioidaanko kaikki palstat, vai
jokin tietty alue esimerkiksi
myyntiä varten ja tehdäänkö
samalla metsäsuunnitelma.
Samassa yhteydessä sovitaan
myös arvion hinta ja aikataulu milloin metsänomistaja
tarvitsee arvion käyttöönsä.
Seuraavaksi metsäammattilainen ennakkokuvio arvioitavan alueen kartalle ja tämän
jälkeen on maastotyön vuoro.
Maastossa puusto mitataan
kuvioittain ja myös maapohja arvioidaan kuvioittain.
Tällä tavalla metsäammattilainen käy läpi koko arvioitavan alueen ja arvio samalla
mm. metsänhoidollista tilaa,
kulkuyhteyksiä ja puuston
laatua. Tämän jälkeen metsäammattilainen siirtyy toimistolle ja laskee metsänarvon
summa-arvo menetelmällä.
Tässä
summa-arvomenetelmässä metsätilan arvo

”

Yhdistykset ovat päivittäin
tekemisissä kaikenlaisten
metsäasioiden kanssa ja sieltä
saat hyvät neuvot myös siihen,
milloin tila-arvioita tarvitset.
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Parempaa maatalouskauppaa

Nokka
2051 - 615
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Uutuus! Laippakiinnitteinen korkealla pystypuomilla

varustettu kuormainvaunuyhdistelmä.Vakiona 260/75-15.3 renkaat.
Edullinen pikkujättiläinen pieniinkin vetotraktoreihin.
Nokka 2051 - 615
• Ulottuvuus hydraulijatkeella 5.1 m
• Nostomomentti brutto 20 kNm
• Nostomomentti netto 17.5 kNm
• Kääntömomentti 6.0 kNm
• Puomin kääntökulma 400 astetta
• Nostokyky 4 m:ssä 392 kg
• Vaunun kantavuus 6500 kg
• 1-palkkirunkoinen
• Teleskooppitukijalat kiinni
etusermissä

Par
empaa maa
talouskauppaa
arempaa
maatalouskauppaa

9990,-

(alv. 0%)

Arto Kauppi 050 432 0304
Timo Kurikka 050 362 8680

V-P Tolonen
V-P Tolonen
OyOy

OULU: Tikkasentie 4
RANTSILA: Paavolantie 21

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

Huomio metsänomistajat
ja metsäalan toimijat!
Bioenergiapörssi-hankkeen päättyessä järjestämme loppuseminaarin perjantaina 10.10. klo 12.00 Pudasjärven Pohjantähdessä
ja lauantaina 11.10. klo 10.00 Iissä Maisemaravintola Merihelmessä. Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaasta metsäneuvoja Tero
Hänninen kertoo Bioenergiapörssin toiminnasta ja viranomaispäällikkö Heikki Vähätalo tukipolitiikasta. Turveruukki Oy kertoo
Bioenergiapörssin jatkosta ja roolista puukaupassa.

www.bioenergiapörssi.fi
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia,
mutta ilmoittauduthan viimeistään 8.10.2014
marja-liisa.junes@oulunkaari.com tai p. 085 875 6121.
Tervetuloa!

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT
Myytävänä Oulun seudulla:

Metsävarallisuuden asiantuntija
Osuuspankki on metsävarallisuuden asiantuntija - sitä mieltä
ovat metsänomistajat kautta Suomen. Arvokas metsäsi on
omaisuutta, jota kannattaa hoitaa hyvin. Metsää voi pitää myös
sijoituskohteena. Metsävarallisuuden tehokkaalla käytöllä lisäät
sijoituksesi tuottoa suunnitellusti. Meillä on asiantuntemus sekä
laaja sijoitustuotteiden valikoima puukaupparahalle.
Oulun OP:ssa sinua näissä asioissa palvelee Matti Tyhtilä,
puhelin 010 2535 316 tai matti.tyhtila@op.fi. Löydät myös
lisätietoja osoitteesta op.fi/metsa.

II, Olhava, yhdessä palstassa oleva määräala. P-ala 73,7 ha,
josta metsämaata 60,9 ha, kitumaata 6,9 ha ja joutomaata 5,9
ha. Puuta kaikkiaan 4143 m3, josta tukkia 843 m3. Hyvällä sijainnilla oleva hoidettu kokonaisuus. Hp. 109.500 euroa.
II, Olhava, tilan pinta-ala 28,96 ha. Puuta kaikkiaan 1.440 m3. Tilalla saaressa 2 palstaa, yleiskaavassa vapaa-ajanrakennuspaikka saareen. Hp. 58.000 euroa Juhani Heikkinen 0400-287288.
OULU, Yli-Ii, tilanpinta-ala 32,59 hehtaaria. Puuta kaikkiaan
3.039 m3. Tilalla vapaa-ajanrakennus. Voi ostaa pelkän metsänkin. Hp. 92.000 euroa. Juhani Heikkinen 0400-287288.

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

18

MetsäSanoma 2/2014

• Metsäkoneurakointi
• Hankintahakkuut
• Maarakennusurakointi

Maalle, metsään ja maantielle
KOTIMAISEN RENGASLIIKKEEN
kautta!
Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

Peeaa Oy

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

KONEET JA LAITTEET 0500 382 560
RASKAAT RENKAAT 050 369 4940

www.raahenrengasjalaite.fi

Iin metsänhoitoyhdistyksentoimiston avajaispäivän
puulajitietokilpailun palkinnot menivät seuraaville
(kolme täysin oikeaa vastausta):

Kypäräsetti: Paavo Pakanen
Mhy-pyyhe: Aila Pakanen ja
Heino Rahkola.

Arvontapalkinto
Stihl-varustekassin voitti
Mikko Tiirola.

Metsänomistajan
on selvittävä
puukaupoissa omin
neuvoin.

Mitä Sinä
haluaisit oppia?

SYKSY 2014/
KEVÄT 2015:

Eihän se nyt niin mene!
Puumarkkinoiden paras paikallistuntemus löytyy
metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan,
korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat parhaan
hinnan puukaupasta.
Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä
wwwwwmetsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot
löydät osoitteesta www.mhy.fi ja www.

Haku PSK:n koulutuksiin on nyt käynnissä!
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, 28.10.2014 alkaen Oulun eteläisellä alueella.
Kouluttaja Tarja Pahnila: 044 3120 726, kouluttaja Tarja Niskanen: 044 3120 750.
Hankeosaajavalmennus, maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto, 17.11.2014 alkaen.
Kouluttaja Tarja Niskanen: 044 3120 750.

Metsänomistajat
Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, 14.1.2015 alkaen.
Kouluttaja Teemu Simola: 044 3120 786.
Johtamisen erikoisammattitutkinto, 14.1.2015 alkaen. Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä: 044 5262 221.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan ja luonnonvaratuottajan
osaamisalat, 14.1.2015 alkaen.
Kouluttaja Tiina Rahko: 044 3120 795. Infotilaisuudet PSK-Aikuisopistolla 9.9. ja 2.10. klo 18.00,
Kansankatu 47, 3. krs., Oulu. Ilmoittautuminen 3 arkipäivää ennen tilaisuutta: toimisto@psk.fi.
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, oppisopimuksella. Jatkuva haku.
Kouluttaja Harri Ojanperä: 044 0296 868. Kysy etäyhteysopiskelusta!
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, vanhustyön osaamisala, oppisopimuksella. Jatkuva haku.
Koulutuspäällikkö Anu Riippa: 044 3120 811.

Lisää koulutuksia osoitteessa www.psk.fi
PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3krs,
90100 Oulu, www.psk.fi

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!
Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.
* VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..... 0
* VERKKOPALVELUSOPIMUS ................................... 0
* TILIOTE ..................................................................... 0
* e-LASKUT................................................................ 0
* MAKSUPALVELU ..................................................... 0
* SUORAMAKSU......................................................... 0
* LASKUN MAKSU ..................................................... 0
* LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
PALVELUMAKSU ..................................................... 0

MetsäSanoma
METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

€

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonusetu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä muiden palveluiden tai Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä
Op-bonusten lisäksi saat Utajärven Osuuspankista
myös kaikki muut OP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut,
kuten ilmaisen Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

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

€
€
€
€
€
€
€

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

Koneurakointi
Mika Veikkolainen
Juurussuontie 65 A
90310 Oulu

040 566 9794

OSTETAAN
TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Turve- ja koneurakointi
Metsien hakkuutyöt

Turve-Jussit Oy
Iisakantie 20, 90900 Kiiminki

p. 0400 907 547

Tuppitie 11 90820 KELLO
p. 5615 200, 0400-584 924
fax. 5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi
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Soita: 03 3398 6722

Paikalliset pojat
valmiina katolle!

Meiltä kattoremontti helposti ja
vaivattomasti jopa 2 päivässä.
Tuomme tullessamme, viemme
mennessämme – siisTiT pihaT!
Kauttamme myös rahoiTus.

helsinki • Tampere • Turku • oulu • pori • Jyväskylä

Metsäkoneurakointi

www.turve-jussit.fi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Kaivu-urakointi Tapio Hyry

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

Metsäojitukset
Mätästykset

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

www.mhy.fi

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Puunkaatoa

Tulisaarentie 12, 90900 KIIMINKI

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA,RIISTASTA
ym. asiakkaiden omista raaka-aineista
· TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA
PAKKAUSPALVELU
· KYLMÄSAVULIHA
· Lämminsavuliha
· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä
· KYLMÄSAVUMEETWURSTI väh. 8 kg/erä
· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
Palvelemme ma - pe klo 9-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Lihankäsittely Juotasniemi Ay
Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0500 907 819,
www.juotasniemi.com

Ostamme tienvarteen toimitettuja
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

0400 388 500 • 08 562 3000
toimisto@biomega

www.mhy.fi/metsanomistaminen

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

KONEPALVELU
MATTI JUNTUNEN OY
Puh. 040 0178783

BIOMEGA
YO AGOY
EMOIB
Otamme myös vastaan Martinniemen
terminaaliin tonteilta tulevat kannot,
risut ja puhtaat kierrätyspuut.

Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

www.laaturemontti.fi

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

Kaivinkoneurakointia
mm. metsäojien kaivuut,
mätästykset, energiapuun hakkuu ja korjuu
(ajokone vaakavarustuksella)

Klapipuiden myynti
Puun kuljetusta metsäkoneella

T:mi Eero Soronen
p. 0400 399 817

Metsäkone-urakoinnin
ammatti-taidolla
suorittaa

Metsä Aalto Oy
Maalismaantie 1217
91210 Jakkukylä

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

WWW.METSA-AALTO.FI

Tarvikemyynti * pienet asennustyöt
www.hso.fi 08-5612 600
Martinniementie 31 ma - pe 7-15.30
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KARTTA

Lehtemme alueen metsänhoitoyhdistykset,
jota tituleerattu myös ns. mukavuusalueeksi
menestyy myös nuoren metsän hoidon kemerakohteiden toteutusmäärässä ja niistä
kerätyistä energiapuumäärissä eri toimijoiden kesken mitattuna.
Kartalta voidaan huomioida
Oulun alueen mhy:den hankemäärien liikkuvan 86-90
% välimaastossa, Iin ja Mu-

teissa kemera hankkeissa
Oulun alueen mhy:t yltävät
maksimisuoritukseen
91-100% osuudella hankemääristä. Hieman takana seuraa Ii ja Muhos 71-80
% osuudella vuoden 2014
hankkeissa.
Nuoren metsän hoitokohteiden toteutus on ensisijaisen tärkeä toimenpide
metsänkasvatuksessa
taimesta tukkipuuksi.

hoksen hieman pienemmällä
osuudella 76- 85m % osuudella.
Energiapuun korjuukoh-

Mhy osuus nmh hakemusten määrästä 2014
Mhy osuus nmh hakemusten määrästä 2014

Mhy osuus
Kemera-energiapuun hankemäärästä 2014
Mhy osuus Kemera-energiapuun hankemäärästä 2014

Enontekiö

Kittilä

Muonio

0% - 40%

Sodankylä

Kittilä

Sodankylä
Savukoski

Savukoski

41% - 50%
51% - 60%

Kolari
Pelkosenniemi

Kolari
Pelkosenniemi

61% - 65%

Salla
Pello

Salla
Pello

66% - 70%

Rovaniemi

Kemijärvi

Rovaniemi

71% - 75%

Ylitornio

Kemijärvi

0% - 10%

Ylitornio

11% - 20%

76% - 80%
Posio

Tervola

Tornio

Taivalkoski
Pudasjärvi

Raahe
Merijärvi
Siikalatva
Oulainen
KalajokiAlavieska
Haapavesi
Ylivieska
Pyhäntä
Luoto

Kokkola

Sievi

Nivala

Kempele
Lumijoki
Muhos Utajärvi
Liminka
Muhos
Tyrnävä
Siikajoki

Hyrynsalmi
Paltamo

Kajaani

51% - 60%
Suomussalmi

Hailuoto

Puolanka

Vaala

Pyhäjoki

Kannus

Utajärvi

Ristijärvi

Vaala

Pyhäjoki

Raahe
Merijärvi
Siikalatva
Oulainen
KalajokiAlavieska
Haapavesi
Ylivieska
Pyhäntä

Kuhmo
Sotkamo

Kärsämäki
Vieremä

Haapajärvi
Toholampi
Valtimo
Pietarsaari
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Kruunupyy
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Nurmes
Pedersören kunta Kaustinen
Iisalmi
Lestijärvi
Uusikaarle-pyy
Rautavaara
Halsua
Mustasaari
Evijärvi Veteli
Pihtipudas
Vöyri
Lapinlahti
Lieksa
Mustasaari
Kinnula
Pielavesi
Perho
Mustasaari Vöyri
Kauhava Lappajärvi
Juuka
Vimpeli
Keitele
Vaasa
Kivijärvi
Maaninka
Vaasa
Viitasaari
Juankoski
Maalahti
Kyyjärvi
Siilinjärvi
Isokyrö
Lapua
Alajärvi
Kaavi
Kannon-koski
Tervo
Maalahti Laihia
Soini Karstula
Polvijärvi
Ilomantsi
Vesanto
Korsnäs
Kuopio
Ilmajoki Seinäjoki Kuortane
Kontiolahti
TuusniemiOutokumpu
Saarijärvi
Äänekoski
Närpiö
Kurikka
KonnevesiRautalampiSuonenjoki
Alavus
Teuva
Ähtäri
Joensuu
Liperi
Leppävirta
Jalasjärvi
Multia Uurainen
Heinävesi
Laukaa
Karijoki Kauhajoki
Hankasalmi
Virrat
Keuruu
Rääkkylä Tohmajärvi
Kristiinan-kaupunki
Petäjävesi
Pieksämäki
Varkaus
Kihniö
Karvia
Isojoki
Joroinen
Muurame Toivakka
Enonkoski
Mänttä-Vilppula
Honkajoki
Parkano
Rantasalmi
Kitee
Merikarvia
Kangasniemi
Ruovesi
Siikainen
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Kankaanpää
Ikaalinen
Juva
Juupajoki
Joutsa
Ylöjärvi
Savonlinna
Luhanka
Pomarkku
Sulkava
Lavia Hämeen-kyrö
Hirvensalmi Mikkeli
Orivesi
Pori
Parikkala
Tampere
Kuhmoinen
Hartola
Ulvila
Puumala
Nokia
Sysmä
Pertunmaa
Pirkkala Kangasala
Sastamala
LuviaNakkila
Harjavalta
Lempäälä
Kokemäki
Ruokolahti Rautjärvi
Pälkäne Padasjoki
Mäntyharju
Eurajoki
Vesilahti
Valkeakoski
Heinola
Taipalsaari
Asikkala
Hämeen-linna
KöyliöHuittinen Punkalaidun Akaa
Imatra
Rauma
Savitaipale
Urjala
Pyhäranta
Lemi
Eura Säkylä
Hattula
Humppila
Uusikaupunki
Hollola
Hämeen-koski
Nastola
Loimaa
Laitila
Lappeen-ranta
Forssa
Oripää
Kouvola
Luumäki
Janakkala
Uusikaupunki
Iitti
Jokioinen
Kärkölä
Ypäjä
Mynämäki Pöytyä
Tammela
Orimattila
Hausjärvi
Kustavi Vehmaa Nousiainen
Koski
Tl
Pukkila
Loppi Riihimäki
Miehikkälä
Rusko Aura
Kustavi
Mäntsälä Myrskylä
Hamina
Marttila
Somero
Tarvasjoki
Lapinjärvi
Masku Turku Lieto
Hyvinkää
Naantali
KustaviTaivassalo
Karkkila
Virolahti
Kotka
Askola
Naantali
Naantali
Naantali
Turku
Naantali
KaarinaPaimio
Loviisa Pyhtää
Pornainen
NurmijärviTuusula
Kaarina
Naantali Turku
Kaarina
Porvoo
Vihti
Salo
Naantali Parainen Sauvo
Lohja
Sipoo
Parainen
Parainen
Espoo Vantaa
Parainen Parainen Parainen
Siuntio
ParainenKemiönsaari
Inkoo Kirkko-nummi
Raasepori
Inkoo

41% - 50%

Oulu

Suomussalmi

Hailuoto

31% - 40%
Taivalkoski
Pudasjärvi

Kunnat

Oulu

Simo

Ii

91% - 100%

21% - 30%

Kuusamo

Ranua
Keminmaa

86% - 90%

Ii

Posio

Tervola

Tornio

81% - 85%

Kuusamo

Ranua
Keminmaa Simo

Kempele
Lumijoki
Liminka Muhos
Tyrnävä
Siikajoki

Kolmen kunnan metsätaitomestaruudet

Inari

Inari

Muonio

Kilpailun voittaja Eino Mäkelä ja kilpailun johtaja Antti Härkönen.

Luoto

Kokkola

Kannus
Sievi

Nivala

61% - 70%

Puolanka

71% - 80%

Hyrynsalmi
Paltamo

Kajaani

81% - 90%

Ristijärvi

91% - 100%

Kuhmo
Sotkamo

Kärsämäki
Vieremä

Haapajärvi
Toholampi
Valtimo
Sonkajärvi
Pietarsaari
Kiuruvesi
Kruunupyy
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Nurmes
Pedersören kunta Kaustinen
Iisalmi
Lestijärvi
Uusikaarle-pyy Luoto
Rautavaara
Mustasaari
Evijärvi Veteli Halsua
Pihtipudas
Vöyri
Lapinlahti
Lieksa
Mustasaari
Kinnula
Pielavesi
Perho
Mustasaari Vöyri
Kauhava
Juuka
Lappajärvi Vimpeli
Keitele
Vaasa
Kivijärvi
Maaninka
Vaasa
Viitasaari
Juankoski
Maalahti
Kyyjärvi
Siilinjärvi
Isokyrö
Alajärvi
Lapua
Kaavi
Kannon-koski
Tervo
Maalahti Laihia
Soini Karstula
Polvijärvi
Vesanto
Korsnäs
Ilomantsi
Kuopio
Ilmajoki SeinäjokiKuortane
Kontiolahti
TuusniemiOutokumpu
Kurikka
Saarijärvi ÄänekoskiKonnevesi
Närpiö
Rautalampi Suonenjoki
Joensuu
Alavus
Teuva
Ähtäri
Liperi
Leppävirta
Jalasjärvi
Multia Uurainen
Heinävesi
Karijoki Kauhajoki
Laukaa
Hankasalmi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Virrat
Keuruu
Petäjävesi
Kristiinan-kaupunki
Pieksämäki
Varkaus
Kihniö
Karvia
Isojoki
Joroinen
Enonkoski
Muurame Toivakka
Mänttä-Vilppula
Honkajoki
Parkano
Kitee
Rantasalmi
Ylöjärvi Ruovesi
Kangasniemi
MerikarviaSiikainen
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Kankaanpää
Ikaalinen
Juupajoki
Juva
Joutsa
Pomarkku
Savonlinna
Luhanka
Sulkava
Hirvensalmi Mikkeli
Lavia
Hämeen-kyrö Tampere Orivesi
Pori
Parikkala
Kuhmoinen
Hartola
Ulvila
Puumala
Nokia
Sysmä
Pertunmaa
Pirkkala Kangasala
Sastamala
LuviaNakkila
Harjavalta
Lempäälä
Kokemäki
Ruokolahti Rautjärvi
Padasjoki
Pälkäne
Mäntyharju
Eurajoki
Vesilahti
Valkeakoski
Heinola
Taipalsaari
Eura KöyliöHuittinen
Asikkala
Rauma
Punkalaidun Akaa
Hämeen-linna
Savitaipale
Urjala
Pyhäranta
Säkylä Oripää
Lemi
Hattula
Hämeen-koski Hollola Nastola
Laitila
Loimaa
Forssa
Luumäki Lappeen-ranta
Iitti
Kouvola
Oripää
Uusikaupunki
Janakkala
Kärkölä
Mynämäki
Tammela
Orimattila
Hausjärvi
Vehmaa
Pöytyä
Pukkila
Loppi Riihimäki
Miehikkälä
NousiainenRusko Aura Koski Tl Somero
Mäntsälä Myrskylä
Hamina
Hyvinkää
NaantaliNaantali LietoTarvasjoki
Karkkila
Virolahti
Kotka
Askola
Naantali
Naantali
Paimio
Pyhtää
Naantali
Pornainen
Loviisa
NurmijärviTuusula
Naantali
Porvoo
Salo
Naantali
Lohja Vihti
Sauvo
VantaaSipoo
Kemiönsaari
Raasepori

Kolmen kunnan metsätaitomestaruudet
ratkottiin 25.9. Pudasjärvellä
Jyrkkäkosken maisemissa. Kilpailujen ykkönen oli
Eino Mäkelä Yli-Iistä.
Yhdistyksien välisen
joukkuekisan voitto
meni myös Yli-Iihin.

Espoo
Siuntio
Inkoo Kirkko-nummi

Inkoo
Hanko

Lähde: Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, rahoitus ja tarkastus, 12.9.2014
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Metsänomistajan ja klapintekijän
asiointipaikka Oulussa
la

METSÄKUORMAINPAKETTI

kk

apaa.co

m

Minna Kauppi tässä moi

Multiforest MFV5300
+ MF80E kärry.
- kantavuus 8t
- ulottuvuus 5.3
- kolme karikkaparia
- hydraulinen aisaohjaus
- vahvat ainemateriaalit

9900 €
(Alv 0%)

PILKEMASTER EVO
Suosituin ja nopein
klapikone

Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät
taustajoukot. Metsänomistajan puolta tässä maassa
pitää vain ja ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta
saat kattavat jäsenedut ja palvelut.
Oman metsänhoitoyhdistyksesi palvelut ja
yhteystiedot löydät osoitteesta www.mhy.fi
en
Rahoitus alka
kk
€/
8
4
1
myös yksityis
e.
ill
ilö
henk
Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

- Ø 36 cm puulle
- automaattinen syöttö
- 4 m.kääntyvä elevaattori
omalla hydrauliikalla
Markkinoiden ainut
klapikone, jossa halkaisu
on ohjattavissa
(KVtesti nro 13)

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

5600 €

(Alv 0%)

Olemme aina valmiit tekemään työnäytöksen liikkeessämme!

Myynti: Kimmo Junttila
Puh. 045-674 96 26

Lakkapää Oulu | Nuottasaarentie 4
Puh. 010-7557 300 | Avoinna arkisin 8 - 17
Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta: 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 24%).

www.wasslov.se

Tervetuloa!
VALINNANVARAA LÖYTYY.
SOITA JA VARAA AJOISSA!
Lisätietoja mhy Kiiminki puh. (08) 8161 036
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Joonas ja Jukka Ukkola tutkimassa harvennusjälkeä.

Isän ja pojan leimikolla

Syyskuun aamupäivä heräilee vasta aamuusvastaan ja hirvikärpäset surrailevat ensimmäiselle aamulennolleen, kun käymme
tarkistamassa Jukka ja Joonas Ukkolan leimikkoja. Elokuussa Mhy Muhoksen korjuupalvelu harvensi Jukan ja Joonaksen leimikot.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma
Jukka Ukkola on Joonaksen isä ja marraskuussa

2012 lihakarjatilan maatalousomistus muutettiin yhtymäksi. Samalla metsien
omistus jaettiin niin, että
molemmille jäi omia metsä-

palstoja hoidettaviksi. Kesän
kynnyksellä tarkastelimme
metsien hoitohakkuita ja sovittiin korjuupalvelun tehtäväksi ensiharvennus- ja
harvennushakkuita.
Korjuukohteet olivat kuivan
kankaan kesäkorjuukelpoisia kohteita ja osittain ojitusalueiden harvennuksia.
Kaikki voitiin suotuisien
olosuhteiden puitteissa korjata samanaikaisesti, koska
kesä ja syksy ovat jatkuneet
kuivina.

Joonaksen metsään tehtiin ensiharvennusta 5,9 ha
alalle ja harvennushakkuuta
4,0 ha alalle. Harvennuksilta
korjattiin puutavaraa kaikkiaan 372 m3, joka oli sekä
ainespuuta että energiakuiturankaa. Nuoren metsän
kohteet täyttivät osittain kemeratuen ehdot nuoren
metsänhoitona. Joonaksen
hakkuissa hehtaarikohtainen kertymä oli 37 m3/ha.
Jukan leimikossa harvennettiin kaikkiaan 6,2 ha ja

puutavaraa kertyi 285 m3.
Hehtaarikohtainen kertymä
siellä oli 46 m3/ha.
Hakkuut todettiin onnistuneen hyvin. Korjuujälki miellytti maanomistajia
ja tiheät harvennuskohteet
olivat muuttuneet metsän
näköisiksi. Puutavara oli
katkottu sovitusti ja kannot
olivat jääneet lyhyiksi. Harvennuksen nopea toteuttaminen sujui mallikkaasti
ja kohteet saatiin pikaisesti hoidettua. Maaston peh-

meämmätkin kohteet olivat
hyvin kestäneet raskaat koneet ja ne voitiin hoitaa
samanaikaisesti eivätkä jääneet talvikelien toteutettaviksi.
Keskustelussa ja suunnitelmissa oli siinä samalla, että nyt hoidetut metsät
olisivat hyviä kasvatuslannoituskohteita ja niiden
toimenpiteiden mietintä jätettiin hautumaan.

haittaava kasvillisuus, yleisimmin
lehtipuustoa.
Puutavaralaji
Puun rungon käyttöarvoltaan
erilaisia osia, joista yleisimmät
ovat tukki- ja kuitupuu sekä pylväät.
Pystykarsinta
Kuolleiden ja kasvussa taantuneiden oksien karsinta kasvavista

puista. Pystykarsinnalla parannetaan kasvatettavan puiden laatua.
Raivaus
Pieniläpimittaisia puita kaadetaan
uudistettavan tai harvennettavan
metsikön alta, jotta puuston korjuu sujuisi helpommin.
Reikäperkaus
Taimikonhoitoa, jossa kasvatettavien puiden ympäriltä poiste-

taan kasvua haittaava kasvillisuus,
yleisimmin lehtipuustoa. Reikäperkauksessa kasvillisuus poistetaan vain noin metrin säteeltä
kasvatettavasta puusta. Vrt. perkaus.
Relaskooppi
Puuston tilavuuden mittauksessa
käytettävä apuväline. Relaskoopilla mitataan ns. puuston poh-

japinta-ala. Tiedon perusteella
saadaan taulukoita apuna käyttäen puuston tilavuus.
Rinnankorkeus
Rinnankorkeudella tarkoitetaan
1,3 metrin korkeutta maanpinnasta tai puun juurenniskasta.
Määrettä käytetään erilaisissa
puuston arvioinneissa, esim. rinnankorkeusläpimitta tai -ikä.

METSÄSANASTOA
Ojitusmätästys
Metsänuudistamisessa
veden vaivaamilla mailla käytetty
maanmuokkausmenetelmä. Uudistusalalle tehdään matalia ojia.
Ojista saavista maa-aineksista
tehdään mättäitä, joihin puuntaimet istutetaan.
Paakkutaimi (= pottitaimi)
Metsänviljelyssä käytetty puun

taimi, joka on kasvatettu paperitai muovikennossa. Taimen juuristo on turvepaakussa.
Paljasjuurinen taimi
Metsänviljelyssä käytetty puun
taimi, jonka juuristo on paljaana
vrt. paakkutaimi.
Perkaus
Taimikonhoitoa, jossa poistetaan
kasvatettavien puiden kasvua
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Pelto, Matti ja Massikka
On keskiviikkoaamu. Saavun Matin pihaan.
Aurinko on juuri noussut ja järven pinta on
täysin tyyni ja kaukaa järven takaa kuuluu
metsäkoneen ääni. Jätän auton juuri valmistuneen talon etupuolelle. Matilla on talo
pikkusen paremmalla paikalla kuin minulla.
Heti se tuo peri suomalaisen ” synti ” puhkoo
pintaan.
Raimo Jokikokko
MetsäSanoma
Tänään juttelemme Matin
kanssa hieman metsällisistä asioista, vaikka syystyöt
pelloilla ovatkin käynnissä.
Metsässä hän pyrkii
tehokkuuteen, niin kuin
maidontuotannossakin.
Maatalouden ja metsätalouden kannattavuutta hän tarkastelee aina erikseen, koska
silloin kyseinen sektori kehittyy aina paremmin.
Saatuaan aikanaan tilan
haltuunsa, metsien rakenne oli pääosin nuoria metsiä tai taimikoita. Vuosien
aikana rytmitetyt hoitotyöt
ja harvennukset ovat tuottaneet tulosta. Puuston määrä

on moninkertaistunut. Matti on sitä mieltä että, hoito ja harvennustarpeita ei
pidä isommin siirtää, vaan
ne kannattaa hoitaa ajallaan, koska pitkittämisellä vain jarrutetaan puuston
järeytymistä.
Hakkuussa jääkin sitten myytäväksi
suurelta osin pelkkää kuitupuuta, jonka hintakehitys on
meidän kaikkien tiedossa.
Lakimuutos metsien käsittelyssä on hänen mukaansa
hyvä asia. Metsänomistajalla on nyt erilaisempia vaihtoehtoja
metsiköiden
käsittelyssä. Eri ikärakenteisten metsiköiden harvennus hyvällä kasvupohjalla
on kiinnostava vaihtoehto, kun eri kehitysvaiheessa
olevaa puustoa voi kasvat-

taa yhtä aikaa. Uusi kasvatettava puusto tulee yleensä
alueelle luontaisesti ja näillä kohteilla puulajeista se on
usein kuusi.
Nyt osalla harvennusvaiheessa olevilla kuvioilla on
otettu kuusen luontainen
uudistuminen
huomioon.
Kuvioiden seuraavassa käsittelyssä voidaan vertailla
ja valita useammasta vaihtoehdoista paras hakkuuvaihtoehto. Kuusi on siitä
kiitollinen puulaji, että siellä missä se taimettuu ison
puuston alle, voitetaan samalla aikaa, kun lihotetaan
valtapuustoa ja kasvatetaan
samalla taimikkoa.
Mhy on nyt tehnyt Pykyn
tiloilla hakkuita ja hoitotöitä. Harvennuskohteilta on
raivattava puusto poistettu
ja taimikot on harvennettu.
Matilla on kokemuksia yhteistyöstä eri firmojen kanssa. Hän arvostaa tarkkaa,
ammattitaitoista työtä. Informaation ja tiedonvaihdon,
sekä
näkemysten
vaihdon
hakkuukoneurakoitsijan kanssa hän kokee
arvokkaaksi.
Kysyin Matilta, mitä hän

Tuossa olisi lisää työsarkaa tuumii Matti Pyky.
toivoisi ”hyvältä haltijalta” metsätalouteen. Hetken
mietittyään hän vastasi, että
ensimmäisenä tietysti puulle parempaa hintaa. Toiseksi pieniläpimittaisen puun
käyttöä pitäisi jalostaa ja kehittää. Kolmantena asiana

hän näki puun tuhkan hyödyntämisen.
Siinäpä sitä
olisi tavoitteita. Euroja me
joka päivä tarvitsemme, jalostamisen ohella lisää työpaikkoja ja ”lopputuotteen”
hyväksikäyttö. Siinä ”eväitä” huomiseen.
Lähdem-

mepä vilkaisemaan tuliko
hakkuussa kuitupuita ollenkaan, vai onko se kaikki
tukkia. Samalla katsomme,
tehdäänkö nyt hoitotyö sille
Lusikkalehdon tien oikealla puolella olevalle nuorelle
metsikölle.
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Tuomo Vilppola

Metsänomistajuus tuo mieleen paljon kysymyksiä
Muistan ajan, kun Hämeenjärven maisemissa
oli myynnissä pienoinen metsäpalsta. Olin tehnyt palstasta aikaoinaan tila-arvion ja nyt oli
omistaja päättänyt luopua metsäpalasestaan.
Sain useammankin soiton kohteesta, mutta
yksi soittajista jäi mieleen, Tuomo Vilppola.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Ja näinhän siinä kävi, että
uudeksi omistajaksi ilmaantuikin Vilppola. Jotta metsänomistajuus tulisi tutuksi,
oli järkevintä aluksi kartoittaa se, mitä metsälle tulisi

tehdä, ja mitä metsänhoidollisia rästejä kohteella on.
Ja niitähän oli. Alueella oli
tehty 60-luvulla kunnostusojituksia ja sen jälkeen ei
mitään.

Mitä alkukankeutta kaupantekoon tai asiakirjojen
tekoon ilmaantui, metsänomistaja Tuomo Vilppola?
- Vaikeinta oli tulkita oikein tila-arvioiden osalta puustoarvioita, puuston
kasvua ja mitä kehitysluokat pitää sisällään. Kaupankäynti metsäkiinteistöstä oli
uutta, johon en ole aiemmin

törmännyt. Muutoin kiinteistökaupan kiemurat ovat selvillä, koska tuttu lakimies on
opastanut aiemmissa asiakirjojen tulkinnoissa ja laadinnassa. Metsäkiinteistöä
kauppasi suoraan perikunta.

Selvensikö neuvontakäynti ja
puunmyyntisuunnitelman teko kokonaisuutta siitä,
mitä edessäpäin on/oli?
- Otin ensiksi yhteyttä kaupanteon jälkeen metsänhoitoyhdistykseen.
Koen
saavani ammattilaisten neuvoja metsänhoidosta ja se,
miten sitä pitää käsitellä.
Maksuton tilakäynti viriisi
toimenpiteitä, ja niiden perusteella laadittiin puunmyyntisuunnitelma. Se loi

näköalaa metsän tulevaisuudesta. Koin ensiaskeillani, että metsänhoito on
pitkäjänteistä toimintaa niin
operatiivisessa toiminnassa kuin metsän kehityksen
etenemisessä. Heti ei tule
valmista. On niin paljon liikkuvia tekijöitä, kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kaivuutyö oli märkyydestä johtuen toteutettava talviaikaan.

”

Penkkatien ajolinjojen aukaisusta kertyi myös polttopuuta omaan käyttöön.

Koen saavani ammattilaisten
neuvoja metsänhoidosta ja se,
miten metsää pitää käsitellä.

Mikä tai mitkä asiat on vaikeinta käsittää
metsänhoidossa?
- Tietoa saa ja on opiskeltavissa, jos haluaa esim netistä. Monimutkaisinta lienee
Kemera lait ja niiden rahaavustukset. Puukauppa tuli
tutuksi käytännön kautta.
Mhy:llä on tarkin tieto hinnoista ja muista asiaan vai-

kuttavista tekijöistä. Samoin
tukiavustuksien käytäntöä
ojitushankkeissa, taimikonhoitokohteissa ja nuorenmetsänhoidossa saa tarkkaa
tietoa vain metsänhoitoyhdistyksistä

vä puun kaukokuljetus ja tie
palvelee jatkossakin omatoimisia suoritteita.
Hakkuusta kertyvät tukit ja pikkutukit kuituineen
myytiin
yhteismyyntieränä Junnikkala Oy:lle. Energiapuu myytiin Vapo Oy:lle,
ja kyseessä oli nuoren metsän hoito kohde, jolle saatiin
valtion Kemera avustusta.

Hakekasat haketetaan talvivarastona ensi talvena.
Omatoimista
tekemistä metsäpalstalla oli penkkatien hakkuu, josta kertyvä
tukkiaines myytiin tienvarsiluovutuksena Pölkky Oy:lle
sekä kuidut kuiduttavalle
teollisuudelle. Kysymyksessä oli ns. hankintahakkuu.
Osan puista Tuomo teki itsel-

- Ensiksi alkoi ojalinjojen aukaisu. Sieltä kertyi
polttopuuta ja ainespuuta
myyntiin. Seuraavaksi alkoi
penkkatien aukaisu hankintahakkuuna. Siltojen tekoa
mönkkärille, ennakkoraiva-

usta hakkuukohteilla, joissa juurimetsä haittaa liikaa
myös energiapuun korjuuta. Taimikonhoitoa nuorissa
taimikoissa on tehty ja klapien tekoa myynti ja omaan
käyttöön.

Missä onnistuttiin ja missä toivomisen varaa?
- Kaivettujen ojien syvyys yllätti, mutta jälkeenpäin ymmärrän asian kuivatuksen
kannalta, vaikka mönkijä
toimintaa se luonnollisesti
haittaa. Maa-ainesten levitys

ojitusalueelta toisi varmaan
paremman lopputuloksen,
jos ojankaivuutyö olisi kesäaikana, tosin kantaako kone
kohteella silloin, tiedä en?

”

Täytemaista sai oivallisen pinnoitteen penkkatielle.

Ojalinjojen syvyys yllätti.

Työt käyntiin

Toimenpiteet lähti käyntiin,
kun puunmyyntisuunnitelman liitetty valtakirja allekirjoitettiin, ja kohde näin ollen
otettiin yhdistyksen korjuuohjelmaan. Hakkuusuunnitelman liitteeksi suunniteltiin
seuraavaksi
kunnostusojitussuunnitelma ja penkkatie,
jonka tarkoituksena oli toteuttaa puunkorjuusta kerty-

Mitä työlajeja teet itse metsäpalstallasi?

leen polttopuuksi, osan rangoista myyntiin yksityisille.
Penkkatie tehtiin valmiiksi edellisenä syksynä kahdessa vaiheessa ja hakkuun
ojalinjat kaivettiin saman tien
hakkuun jälkeen, nyt kun
maa oli roudassa.
Hakkuutyöt saatiin lyhyestä talvesta huolimatta toteutettua suunnitellusti, ja se

Penkkatietä,
hankintahakkuuta, kunnostusojitusta,
puukauppaa, puunkorjuupalvelua,
taimikonhoitoa, ennakkoraivausta,
tienpinnoitusta, polttopuun tekoa,
tekemistä riittää…
jatkuu ison kanava ojan toisella puolella ensi talvena.
Kevääksi ja syksyksi Tuo-

molle jäi taimikonhoitotehtäviä, joita on muutaman
hehtaarin verran.
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Tämmöisiä hyvässä kasvukunnossa olevia metsiä on ilo katsella. Talvella jäätyneen maan aikaan teette sitten nuo märemmät paikat ohjeistaa Esko Kortti

Metsästä otetaan tulojen lisäksi riistaa,
energiaa ja mielenvirkeyttä
”Guud moonin” on
jo tuttu tervehdys,
kun Esko Kortti on
vuosien saatossa pistäytynyt asioiden ja
mehevien juttujen
kanssa Mhy:n toimistolla.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Esko Kortti on 12 eläkkeellä
vietetyn vuoden aikana aktiivisesti tehnyt metsissään
töitä. Taimikoita on vuosittain hoidettu useita hehtaareja ja pystykarsintaakin on
tehty monena vuotena. Entinen metsänparannuspiirin ja
sittemmin metsäkeskuksen
työnjohtaja kerkesi suunnitella ja toteuttaa monet
ojitukset ja tiet työuransa aikana. Eläkkeelle jäätyään on
omissa metsissä töitä tehty myös hankintahakkuiden
parissa.
Aivan
viimevuosina on tapahtunut hakkuupuolellakin jo ”eläkkeelle

jääntiä” ja metsiä on harvennettu ja energiapuuta hankittu Mhy:n korjuupalvelun
toimesta, johon Esko on ollut todella tyytyväinen. Korjuupalvelutoiminta on ollut
hyvää ja ammattitaitoista
ja sitä täytyy jatkaa ja tehdä jatkossakin, toteaa Esko.
Puuta pitää saada liikkeelle
myös heikommista paikoista ja huonompinakin aikoina. Nyt kun kävin ”mettoa”
kyttään, niin kyllä siellä ois
taas moniaita hehtaareja, jotka pitäs panna ”rentalleen”,
jatkaa Esko.
Tulevasta vapaaehtoisesta jäsenyydestä Esko tuumii,
että
verovähennyskelpoisena maksuna se on todella pieni maksu, jota rahaa
vastaan saa kyllä hyvää palvelua ja edunvalvontaa, ja
nämä pienet yhdistykset ne
näyttää parraiten pärjäävän,
mitä noita tilastoja olen katellut. Ei se suuruuden ihannointi näissä asioissa ole
järkevää, jatkaa Esko.
Kävimme Eskon kanssa tarkistamassa viimeisimmän
korjuupalveluna
tehdyn harvennuksen työn
jälkiä. Matkalla palstalle löy-

tyi jo monta paikkaa, missä
Esko kesän aikana on nähnyt mettopoikeueen kävellä
”jukrittaneen” tien yli. Metsästysasiohin kun päästään
kiinni, niin jo rupeaa juttua
lentään. Se on taas pyhäinpäivä pelastettu, metto on
pakasteessa. Koskaan se ei
ole vielä väliin jäänyt, etteikö pyhänpäivänä olisi syöty
metsoa höystettynä korvasieni kastikkeella. Parempaa
ei voi olla ja jälkiruuaksi variksenmarja jäädyke. Kysyn
vakavissaan Eskolta, etteikö muka koskaan ole metsopaisti jäänyt väliin, ainakin
itsellä pitää joskus tyytyä
vain ohiammuttuun paistiin. Tähän Esko toteaa, että
ei pidä mennä ainakaan tunnustamaan sellaista. Hirvenpyyntiin on taas hyvä lähteä,
koska lompsassa on juuri
ammuttu karhumerkki, joka
ois kyllä tullut ensimmäiselläkin yrittämällä, mutta vika
ei tälläkään kertaa ollut miehessä, vaan kiikarissa.
Yli-Iin lämpö Oy:n perustamista ja toimintaan
mukaan lähtemistä Kortti
kiittelee ja ylistää vuolaasti. Tällä toiminnalla on on

Yli-Iissä saatu todella paljon
nuoria metsiä hoidettua ja
energiapuuta kerättyä. Jälkeenpäin on eniten harmittanut, ettei heti tullut liitettyä
myös omaa taloa kaukolämmön piiriin, eikä olisi tarvinnut öljyä ostaa.

Metsänomistaja
Esko Kortti
Ikä: 76
Perhesuhteet: naimisissa, kolme poikaa
Ammatti: Eläkkeellä oleva metsätyönjohtaja
Tilat: Jannela, Korttilalli, Majava ja Anttila

Kyllä tätä jälkeä kehtaa näyttää kelle vain, tuumii Esko Kortti viime kesänä tehdyllä ensiharvennuskuviolla. Kaikki puu tehtiin energiapuuksi integroituna korjuuna eli pöllipuun kokoinen karsittuna 3 senttiin asti ja loput kokopuuna oksineen.
Kertymä oli 60 m3/ha
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Lentäjä ja metsuri
Matti Laukkanen on erikoisen ammatin mies.
Hän on lentokapteeni ja lentää Finnairin Airbus 340 matkustajalentokonetta. Vakioreitteinä hänellä on Helsinki-Singapore ja New
York, Japanissa Tokio, Osaka ja Nagoya, Kiinassa mm. Peking, Shanghai ja Hongkong
Hän on myös iiläinen metsänomistaja.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Hänen äitinsä on Liedes-sukua Iin Haminasta. Perintömaiden lisäksi hän on myös
hankkinut lisämetsää Iistä. Hänen syntymäpaikkansa (v. 1954) on Valkeakoski
ja asuinpaikkansa Nurmijärven Rajamäki, mutta toukokuusta syyskuuhun hän
asuu vaimonsa kanssa pää-

osin Iissä, josta on helppo
lähteä työmatkalle. Myös
talvella loma-ajat tulee vietettyä mökillä ja ei ole poissuljettu etteikö muuttaisi
pysyvästi Iihin.
Vastapainona ammatilleen hän harrastaa rakentelua mökillään Illinsaaressa
ja metsätöitä mökkitontilla
ja Ojakylässä, josta siirretyssä kaksoisladon välikössä on
International vm. -85. Trak-

torissa on erikoisvarusteluna
Hiab-nosturi, jolla on hyvä
vinssata puita. Polttopuita
on kertynyt monen vuoden
tarpeiksi. – ”Moottorisahan
käyttö on jossain mielessä
vaikeampaa kuin lentäminen, hän kertoo. – ”Nousun
jälkeen automatiikka hoitaa
lentämisen
lähelle päätepistettä. Katsottaessa
kuvan mittaristoa, voivat lukijat olla eri mieltä. Kuitenkin metsätyöt ovat hänelle
mukavaa
hyötyliikuntaa,
koska lentäjän on oltava hyvässä kunnossa. Eläkkeelle
hän jää v. 2015, jolloin aikaa
jää enemmän metsäpuolelle. Lentämistä hän ei jätä, sillä hän on Iin Ilmailukerhon
vetäjä ja opettaa uusia lentäjiä ultrakevyiden koneiden
suitsiin.

Matti lähempänä maan pintaa Iin Illinsaaressa

Matti Laukkanen Airbusin ohjaamossa Pakistanin päällä noin 11 km:n korkeudella ja vauhti 890 km/h. Melko haipakkaa, on se. Pakkasta on -40 astetta kun se
normaalisti on -57. Lentoaika Helsinki-Singapore on 11 h 45 min. Koneen paino
280 tonnia, matkustajia 275 henkeä ja polttoainetta lähtiessä 96000 litraa ja Helsingissä 6000 litraa. Koneessa on kaksi lentäjää.

Metsänomistaja Aimo Jaakkola
Syksyllä 2013 Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu sai toteuttaak- Jouni Parkkinen
seen varsin ison taimikonhoitotyömaan. Pinta-alaa hankkeessa on MetsäSanoma
yhteensä 63 hehtaaria samalla tilalla. Töitä on toteutettu kuluvan
vuoden aikana ja työmaasta on valmistunut tähän mennessä noin Kuka olet?
puolet. Urakoitsijana on ahkeroinut metsuriyrittäjä Unto Kanniai- - Olen Aimo Johannes Jaakkola Oulujoen Kiviniemesnen. Metsäsanoma haastatteli maanomistajan edustajaa.
tä.

Olette aktiivinen
metsänomistaja ja
hoidatte sukunne isoa
metsäpinta-alaa.
Millaisena olette
kokenut Metsänhoitoyhdistyksen palvelut?

Tämän
taimikonhoitohankkeen
toteuttajaksi valikoitui
Metsänhoitoyhdistys
Oulun Seutu. Mitkä
olivat ne tekijät jolla
hankkeen toteuttaja
valittiin?

- Metsänhoitoyhdistys on
metsänomistajien oma organisaatio. Siltä voi odottaa juuri metsänomistajaa
paremmin palvelevaa asennetta kuin muilta kaupallisilta metsäalan toimijoilta.

Täälläkin olisi jo perkausta. Pohtivat Aimo Jaakkola ja Unto Kanniainen.

- Metsänhoitoyhdistyksen
tarjous töihin oli mielestäni
kokonaistaloudellisesti edullisin ja lisäksi tunsin
hanketta toteuttavan urakoitsijan entuudestaan.

Metsänhoitoyhdistyslaki
muuttuu. Millaisena
näet Metsänhoitoyhdistyksen tulevaisuuden?
- Metsänhoitoyhdistyksen
tulee tulevaisuudessakin
tarjota metsänomistajaläh-

töisesti palveluja. Ennen
kaikkea metsänhoitoyhdistyksen tulee toimia
entistä
voimakkaammin
metsänomistajan
edunvalvojana
erilaisissa tilanteissa. Lisäksi
metsänhoitoyhdistyksen
tulee kehittää monipuolisia metsätalouden palveluja.
MetsäSanoma
kiittää Aimoa
haastattelusta ja
toivottaa
mukavaa syksynjatkoa.
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Puunkäyttö kalapadoissa
1800-luvulla

Menossa työvaihe, jossa lohipadon yläpuolelle merranreiän kohdalle laitetaan puut, johon merran yläpää kiinnitetään. Kuva otettu 1910-luvulla. Paikka voi olla Pajarinkoski, taustalla ehkä Pajarinsaari, Iijoen pohjoisrannalla. Onko oikea paikka? Heikki Kuusikon ottama kuva.

1800-luvun isännät eivät tykkäisi nykyajan
metsänhoidosta. Silloin puuta käytettiin eri
tarkoituksiin ja nopeakasvuiselle havukuitupuulle olisi vähän käyttöä. Tervanpoltossa
se on hyvä, mutta muuten tarpeet olivat erilaisia. Erittäin tärkeä puulaji oli tiheäsyinen
kuusi, joka oli alikasvoksena muodostanut
suoran ja hyvän rungon moniin tarkoituksiin.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Vielä näkee erittäin vanhoja rakennuksia, jossa kuusikattoniskat ovat kovia ja

virheettömiä. Ladot tehtiin
pääosin kuusista, mutta
myös männyistä ja haavoista. Iijokivarrella oli kalastus
tärkeää. Lohi- ja nahkispadot vaativat paljon puuta.
Jos 1800-luvun isäntä

lähtisi nykymetsään käyskentelemään, tekisi hän
ehkä seuraavia huomioita:
Onpa paljon puuta. Miten
tuokin suo, jossa ei ennen
kasvanut mitään, on nyt
täynnä puuta. Onpa paljon
pettuleipävärkkiä. Ja tervaa
ruvetaan polttamaan, kun
ainesta piisaa rajattomasti. Mutta miten kaikki pieni
puu on kaadettu pois maahan lahoamaan. Mistä ainekset lohipatoon. Ei nuo
petäjät kestä edes kivipohjaan lyöntiä. Heti päät tohjona. Mistä puut nyteisiin,
vaajoihin, pohjakaskiin ja
sarjoihin. Yläkaskia saattaa

löytyä. Latopuita on, muttei hyviä. Polttopuuta on
hirveästi. Ei tarvitse hakea
peräkankaalta.
Lohipatoja oli Iijoella nykyisen Iin alueella noin 25
kappaletta ja nahkispatoja satakunta. Samoja puita
käytettiin monena vuonna,
mutta aina tarvittiin suuri määrä myös uusia puita.
Joskus kesä- tai syystulva
vei patoja. Niiden rakentaminen vaati kokemusta ja
taitoa, varsinkin lohipatojen.
Ne rakennettiin vanhan määräyksen mukaan
seitsemäntenä päivänä sii-

tä, kun Pudasjärvi on vapautunut jääpeitteestään,
jolloin oli vielä paljon vettä. Patomiesten täytyi tietää padon eri osien nimet,
joita venemiehet ojensivat
padon päällä oleville miehille. Tä, mikä se oli, mitä
tarkoitat’, ei joutanut kyselemään. Kuusiriuvut kestivät painoa. Sitä mukaan
kun pato eteni joelle, laitettiin kiviä painoksi, jolloin
padosta tuli tukeva. Nahkispadot rakennettiin yleensä ilman venettä rannalta
käsin, koska syksymmällä
nahkiaisetkin rantautuivat
(ei maalle asti).

Lohi- ja
nahkispatosanastoa:

puunjalostuslaitoksen yhteydessä toimivalla tai erillisellä
mittausasemalla. Mittaustulosta voidaan käyttää puukaupan
maksujen perusteena.
Terveyslannoitus
Maaperän ravinnetasapainon
parantamiseksi tehtävä lannoitus.
Työmittaus
Palkanmaksua varten tehtävä
mittaus hakatun puutavaran
määrästä.
Täydennysviljely

Taimikossa olevien aukkojen
täydennystä istuttamalla uusia taimia.
Uudistaminen
Metsän uudistaminen eli uuden puusukupolven aikaan
saaminen joko luontaisesti tai
viljellen.
Uudistuskypsyys
Metsä on sellaisessa kehitysvaiheessa, että se voidaan hakata pois ja tilalle perustetaan
uusi puusukupolvi. Uudistuskypsyys todetaan puiden pak-

suudesta, iästä ja kasvukyvystä.
Valeistutus
Ennen istutusta taimia voidaan
säilyttää metsässä niin, että
taimet istutetaan väliaikaisesti
nippuina kosteaan, varjoisaan
paikkaan.
Yhteismetsä
Useiden omistajien yhteinen
metsäalue. Yhteismetsää hallitaan ja siitä saadaan tuloja
omistusosuuksien suhteessa.
Yhteismyynti
Usean metsänomistajan puu-

kaupan yhdistäminen yhdeksi
myyntieräksi.
Äestys
Metsänuudistamisessa käytetty maanmuokkausmenetelmä,
jossa koneellisesti rikotaan
maan pinnalla oleva humuskerros ja paljastetaan kivennäismaata. Äestys helpottaa
metsänviljelyä ja luontaista
uudistamista.

Vaaja: Ylävirran puolella
viistoon lyöty riuku
Nyde. Alavirran puolelle
viistoon lyöty riuku
Kaski: Poikittain virtaan
nähden olevat puut, erilaisia kaskeja, jotka pitävät
sarjat paikoillaan
Sarja: 10-25 riukua sidottu
yhteen. Estävät kalan pääsyn padon ohi.
Lisäksi on paljon erilaista sanastoa, jonka rakentajien tuli tietää.

METSÄSANASTOA
Siemenpuumetsikkö
Luontaiseen
uudistamiseen
tähtäävän hakkuun jäljiltä pystyyn jätettyjen siemenpuiden
muodostama metsikkö.
Suojuspuumetsikkö
Kuusen luontaiseen uudistamiseen tähtäävän hakkuun jäljiltä pystyyn jäänyt metsikkö.
Säästöpuu
Tavallisesti päätehakkuun yhteydessä hakkuualueelle jätettävä puu tai puuryhmä, jolla
pyritään edistämään luonnon

monimuotoisuutta. Käytetään
myös nimitystä jättöpuu.
Taimikko
Nuori metsä, josta ei saada
myyntikelpoista puuta.
Taimikon hoito
Tiheänä kasvavasta taimikosta kaadetaan ylimääräiset ja
heikkokuntoiset puut, jotta jätettävillä terveillä ja hyvälaatuisilla taimilla on riittävästi
kasvutilaa.
Tehdasmittaus
Puutavaran mittaus joko
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Johtoalueen puunkorjuu
Siikajoki – Pyhänselkä (Muhos) voimajohtoalueella
Fingrid Oyj on käynnistänyt uuden 400 kV
voimajohdon rakentamisen Siikajoen ja Muhoksen Pyhänselän sähköasemien välille.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma
Valtioneuvosto on myöntänyt hankkeelle lunastusluvan kesäkuussa 2014.
Uudella johtoreitillä on
poistettavaa puustoa lähes
koko voimajohdon matkalla.
Muhoksen alueella 23
kilometriä pitkästä linjasta täysin uutta johtoaluetta
tulee hakattavaksi noin 10
kilometrin matkalle, lopun
matkaa linjaa rakennetaan
vanhojen linjojen viereen.

Kokonaishakkuu määrä on
Muhoksen kunnan alueella
alustavan arvion mukaan n.
5000 kiintokuutiota.
Voimajohtojen omistajana voimayhtiöllä on oikeus ja velvollisuus pitää
johdot häiriöttöminä ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Tärkeänä
osana tässä on johtoalueen
reunavyöhykkeiden puuston säännöllinen käsittely.
Tästä syystä uuden johtoreitin hakkuun yhteydessä
tullaan käsittelemään myös
rinnalla kulkevien Fingri-

din voimajohtojen reunavyöhykkeet.
Johtoalueen
hakkuun yhteydessä poistetaan mahdolliset sähköturvallisuuden vaarantavat
ylipitkät puut myös johtoalueen ulkopuolelta.
Uuden
johtoaukean ja sen reunavyöhykkeen puuston hakkuun,
lähikuljetuksen ja yhteismyynnin suorittaa Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus
ry (MHY) Muhoksen rajalle
asti ja Metsänhoitoyhdistys
Muhos ry Muhoksen alueella. Fingrid maksaa näistä aiheutuvat kulut.
MHY:t hakkaa johtoaukean ja reunavyöhykkeen kaiken ainespuumitan
täyttävän puuston ja kul-

jettaa sen tien varteen kasoihin, mistä puunostosta
järjestetyn tarjous kilpailun
voittaja hoitaa puutavaran
poiskuljetuksen ja tilittää
puukaupparahat suoraan
maanomistajan
ilmoittamalle tilille.
Hakkuut pyritään aloittamaan 25.9.2014 ja hakkuu
valmistuu 30.5.2015 mennessä. Maanomistajalla on
useita eri vaihtoehtoja miten puustonpoiston ja puiden yhteismyynnin kanssa
voi menetellä. Näistä vaihtoehdoista on lähetetty jokaiselle
maanomistajalle
kirje josta eri vaihtoehdot
tarkemmin selviää sekä
valtakirjat puiden myyntiä
varten.

Johtoalueen keskilinja maastossa.

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Metsähoitoyhdistys Oulun
seudun korjuupalvelu teki
kesällä 2014 leimikon Haukiputaan ulkolohkoille.
Kohde oli aurattu ja istutettu 1985 ja taimikonhoito oli myös tehty 2000.
Kohde ei ollut kemera-tukikelpoinen. Joten tarvetta energiapuun korjuuseen
ei ollut. Puuston laatu mie-

titytti aluksi, mutta tukkia
tuli 29 kuutioita. Pikkutukkia saatiin talteen peräti 120
kuutiota. Mikä johtui hyvistä mitoista.
Korjuujälki jäi hyväksi, kohdetta ei varmasti olisi kannattanut tehdä ilman
kuivaa kesää. Sillä maaperä
oli hyvin hienojakoista.

m3

€/m3

€

Mäntytukki

29

41

1189

Mäntypikkutukki

120

21

2520

Kuusipikkutukki

0,4

21

8,4

Havukuitu

452

10

4520

Koivukuitu

0,4

10

4

Yhteensä

601,8

13,69

8241,4€

Johtoalueen hakkuuraja merkitty.
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MOTTIMetsäSanoma
tutkii
Iin Metsänhoitoyhdistyksen
korjuupalvelu
suoritti harvennushakkuun toukokuussa 2014.
Kohde
oli
kuivahkon kankaan 65-vuotias männikkö, jossa
oli maanomistajan toimesta suoritettu polttopuuhakkuita vuosien

saatossa. Pinta-alaltaan
leimikko oli 3,9 hehtaaria ja puuta kertyi
kaikkiaan 239m3. Kehitysluokaltaan kohde oli
vielä nuorta kasvatusmetsää, poistuman keskijäreys olikin vain 69
litraa.

Puunkorjuutyömaa
Yksi työläimmistä hankkeista koskaan, on
ollut radanvarsimetsien raivaus välillä TuposOulu. Junarataa perusparannetaan tuolla välillä. Muun muassa tasoristeyksiä poistetaan
ja tieyhteyksiä parannetaan.
Anna Taskila
MetsäSanoma
Hommaa vaikeutti työmaan
muoto, maastossa risteilevät kaapelit, kulkuyhteyksien ja lanssipaikkojen puute,
lukuisat maanomistajat val-

takirjoineen ja tilityksineen
sekä lunastamattomat maaalueet. Näistä johtuen työmaata jouduttiin tekemään
pätkissä sieltä täältä ja sitten
palaamaan takaisin alkuun.
Työmaa oli noin 20 km pitkä
ja noin 10 m leveä kummal-

lakin puolella rataa.
Työmaalla oli suuret turvallisuusvaatimukset
ja
urakoitsijoiden ja kuskien
tulikin suorittaa rataturvakortti. Myös työmaakortit
tuli olla suoritettuna. Lisäksi
hankaluutena oli verottajan
vaatima
ilmoitusvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että
urakoitsija ja kaikki aliurakoitsijat tulee ilmoittaa ilmoita-palveluun.
Kohteelta kerättiin energiapuuta, karsittua ja karsimatonta ja se välitettiin

Vapolle. Puuta kertyi paljon,
lähes 2000 m3, vaikka pitkät
pätkät olivat pelkkää pajukkoa. Yksityisiltä maanomistajilta lunastetuilta alueilta
puut tilitettiin maanomistajille.
Vaikka työmaa olikin vaikea, se oli hyvä työllistäjä.
Hiljaisena kautena koneet
saivat olla töissä aamusta iltaan. Työmaalla oli kesä-heinäkuussa kaksi motoketjua,
ja elo-syyskuussa yksi motoketju ja metsuri.

Kertymät ja kantohinnat:
9,6 m3

Mäntytukki
Mäntypikkutukki

18,9 m

Mäntykuitu

175,4 m

3
3

35,1 m3

Koivukuitu

44 €/m3
19 €/m3

12,5 €/m3
12 €/m3

MOTTIMetsäSanoma
tutkii
Mhy Ylikiiminki teki korjuupalvelulla toiskertaista
harvennusta 5,2 hehtaaria
ja luontaista uudistamista 2,2 hehtaaria. Poistumaa uudistuskohteelta oli
yhteensä 336,5 m3 ja harvennukselta 190,5 m3.
Keskijäreydet olivat, uudistus 0,204 m3/ runko ja
harvennuksella 0,104 m3/
runko. Leimikko sijaitsi

hyvällä kuivalla kankaalla, vaikka korjuun aikana
tuli vesikuuroja, ei maastoon tullut lainkaan korjuuvaurioita. Tukki- %
olivat 59 % uudistuskuviolla ja harvennuskuviolla
28 %. Kun lasketaan sahapuuosuutta, prosentit ovat
81,5 % uudistuskuviolla ja
71 % harvennuskuviolla.

Puuta ja kantohintaa kertyi seuraavasti:
Uudistus 		
m3
€/m3
Mäntytukkia
Mäntyparru
Mäntykuitu
Kuusitukki
Kuusiparru
Kuusikuitu
Koivukuitu

185,4
60,9
67,9
0,1
0,2
0,4
21,6

Harvennus
m3 €/m3

52,50
50,6
44,0
23,0
52,4
16,0
23,0
77,3
16,0
52,5
23,0		
23,0
0,2
16,0
20,0
10,0
16,0

Harvennushakkuissa kannattaa panostaa myös
hyvään korjuujälkeen.

Puunkorjuukohteita Hailuodossa
Metsänhoitoyhdistys Oulun
seudun metsänomistajat retkeilivät Hailuodossa syyskuussa. Retki järjestettiin
yhteistyössä
Säästöpankki Optian kanssa. Pankin
metsänomistaja-asiakkaita
oli retkellä mukana Kiuruvedeltä asti. Kaiken kaikkiaan porukkaa oli kertynyt
mukaan kahden linja-auton
verran. Sää suosi, ilma oli
lämmin ja aurinkoinen.
Ensimmäinen
maastokohde oli Käpykaarantien
varressa, jossa tehtiin ensiharvennusta metsurin ja

moton voimin. Kohteella oli useita kapeita eri metsänomistajien
omistamia
sarkoja, jotka oli saatu yhteiskorjuuseen.
Kohteilta
kerättiin karsittua ja karsimatonta energiapuuta sekä
pikkutukkia. Energiapuun
ostajana oli Hailuodon kunta. Kohteella juokastiin myös
aamukahvit, olihan osa porukasta lähtenyt matkaan jo
aamuvarhain.
Toinen kohde oli kylällä hautausmaan vieressä.
Tällä kohteella oli menossa
järeän, mutta tiheässä kasva-

neen metsikön maisemahakkuu. Kohde sijaitsi näkyvällä
paikalla ja on ulkoilureittien
ympäröimä. Kohde hakattiin mhy:n puunkorjuupalvelulla ja puut välitettiin
Lapin metsämarkkinoiden
kautta eri toimipisteisiin.
Osa porukasta kävi tutustumassa hautausmaahan ja
kauniiseen kirkkoon.
Marjaniemessä ehdittiin
myös pyörähtää ja hieman
jaloitella ja tutustua luotsihotelliin. Sen jälkeen suunnattiin kohti Luovon Puojia,
jossa ahkerat paikalliset nai-

set myyvät käsitöitään. Puojissa kauppa kävi mukavasti
ja näyttelyynkin tutustuttiin.
Viimeisenä kohteena oli
nuorisoseurantalo.
Siellä
hienosti remontoiduissa tiloissa kuuntelimme puukauppa-asiaa ja pankin
näkymiä. Ruokaakin oli tarjolla.
Kotimatkalle lähdettyämme alkoi kahvihammasta kolottaa. Lauttarannan kahvila
suoriutui hienosti urakastaan, kun yli 80 henkeä jonotti kahvia ja munkkia.
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Metsätilakaupan koukeroista
Elämän tilanteet vaihtelevat ja saattaa tulla tarve ostaa tai myydä metsäomaisuutta.
Mitä itse kaupanteon koukeroista tulisi kauppaosapuolten tietää, jotta ei lankea harmistuksen pohjattomaan suohon kaupan teon
jälkeen? Kaikkea ei tarvitse tietää itse mutta
kaupanteon aikana tärkeäksi tulevat asiat
kannattaa selvittää tarpeen mukaan. Seuraavassa on listaus muutamista tärkeimmistä
selvitettävistä / tarkistettavista asioista.
Rasitukset:

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Arvio tilasta:

Ilman pätevää tila-arviota ei kannata myyjän tai ostajan alkaa tehdä kauppaa.
Arviosta selviää puumäärät, niiden rahallinen arvo,
tilan käypä arvo ja nykyaikana myös metsälain 10 §:n
mukaiset kohteet, jotka aina
rajoittavat jollakin tavalla
metsien käyttöä.

Rasitustodistuksesta näkee
mitä rasituksia tilaan kohdistuu. Myös rasitustodistus
nauttii julkista luotettavuutta. Yleisimpiä rasituksia,
mitä metsätilaan voi kohdistua, on panttikirjakiinnitys
(tila pankkilainan vakuutena). Hyvin usea sekoittaa rasitus käsitteen rasitteeseen
mutta ne ovat täysin eri asioita.

Rasitteet:

Lainhuuto:
Lainhuutotodistuksesta näkee, kuka omistaa tilan ja on
täten oikeutettu myymään
tilan.
Lainhuutotodistus
nauttii julkista luotettavuutta elikkä se, joka on merkitty
todistukseen tilan omistajaksi, on myös omistaja.

Tyypillisin
metsätilaan
kohdistuva rasite on naapurin tilan kulkemisenturvaamiseksi
perustettu
tieoikeus. Tieoikeus saattaa
olla perustettu omalle tilalle, joka rasittaa naapuritilaa.
Kiinteistörekisteriottees-

Tieoikeus on tyypillinen tilarasite kulkemisen turvaamiseksi. Tienkäytöstä pitää sopia esimerkiksi tiehoitokunnan tai omistajan kanssa. Tie tulee korjata mikäli vaurioita syntyy.
ta näkyvät pääsääntöisesti
tieoikeudet mutta vanhojen toimituksien rasitteet
siellä eivät näy. Jos haluaa absoluuttisen totuuden
tierasitteista, tulee maanmittauslaitoksesta
selvittää vanhat toimitukset, jotka
koskevat kaupan kohteena
olevaa tilaa.

Verot:
Metsätilakauppaan
liittyy aina jollain muotoa veroseuraamukset.
Ostajan
maksettavaksi tulee varain-

siirtovero, joka on 4 % kauppasummasta. Ostaja saa
veroetuna metsävähennyspohjaa ostamastaan metsätilasta, eli suomeksi ostaja saa
tulevaisuudessa myydä 60
%:n edestä metsätilan kauppahinnasta puuta ilman veroa. Myyjän maksettavaksi
tulee luovutusvoittovero, jos
luovutusvoittoa tulee. Varsinkin em. metsävähennys
saattaa myyjälle tehdä tepposet. Luovutusvoittoa laskettaessa otetaan huomioon
myyjän tekemät metsävä-

hennykset, jos tila on metsävähennyspohjassa mukana.
Luovutusvoittoa verotetaan
pääomatulona, joten veroa
menee alle 40.000 euron voitoista 30 % ja tämän ylittävältä osalta 32 %:a.

Kaavat:
Suomessa on useanlaisia
kaavoja ja kaikki tilaan kohdistuvat kaavat saattavat
rajoittaa metsätalouden harjoittamista. On syytä tarkistaa mitä kaavoja tilaan
kohdistuu. Kaavat on ny-

kyään pääsääntöisesti helppo tarkistaa netistä, sieltä ne
löytyvät yleensä sijaintikunnan sivuilta (maakuntakaava
löytyy maakuntaliiton sivulta).
Kiinteistökaupassa
on
todella paljon huomioitavia asioita. Lisätietoja metsänomistajat saavat meiltä
välittäjiltä mutta myös yhdistyksien neuvojat tietävät todella paljon, mielestäni
vanha sanonta, kysyvä ei tieltä eksy, pitää paikkansa.
Miellyttäviä tilakauppoja.

Metsänomistajaliiton kuulumisia

Lisätietoa MTK:n jäseneduista löytyy osoitteesta:
http://www.mtk.fi/jasenyys/jasenedut/fi_FI/jasenedut/

Tulevassa vuodenvaihteessa metsänomistajien oma
edunvalvontaorganisaatio
ottaa uuden asennon. Metsänomistajien liitot puretaan organisaatiosta pois ja
metsänhoitoyhdistykset järjestäytyvät suoraan Maa- ja
Metsätaloustuottajien keskusliiton jäseniksi. Tätä
kirjoitettaessa metsänhoitoyhdistykset paria lukuun
ottamatta ovat jo tehneet
myönteisen
päätöksen
MTK:n jäsenyydestä. Metsänomistajien
suuntaan
muutos ei juuri näy. Metsänhoitoyhdistykset jatkavat
toimintaansa metsänomistajien omana, ainoana puun
ostajista
riippumattomana metsänomistajien neuvonta-, edunvalvonta- ja
palveluorganisaationa. Metsänhoitoyhdistykset ovat
aina jokaisessa tilanteessa
metsänomistajan puolella.
Metsänomistajille,
jotka oman organisaationsa toiminnan viimekädessä
rahoittavat, muutos säästää selvää rahaa. PohjoisSuomessa rahaa säästyy
vuositasolla noin satatuhatta euroa, joka on tähän
saakka vuosittain kulunut

metsänomistajien liiton hallintoon, kirjanpitoon, tilintarkastuksiin ja muuhun
”byrokratiaan”.
Metsänhoitoyhdistysten suuntaan
MTKn metsälinjan vahvuus
säilyy entisellään, Heikki
Rahko Kajaanissa ja Markku Ekdahl Oulussa siirtyvät MTK:n metsälinjan
palvelukseen vuodenvaihteessa. Rovaniemelle palkataan uusi asiantuntija
nykyisten M-O-Liiton henkilöiden siirtyessä Lapin
Metsämarkkinoiden
palvelukseen.
Valtakunnallisella organisaatiolla on
paremmat
mahdollisuudet vastata tulevaisuuden
haasteisiin hankkimalla erityisosaamista vaikeisiinkin
erityiskysymyksiin,
suurempi organisaatio mahdollistaa erikoistumisen.
Metsänomistajan
jäsenyys
omassa
tutussa metsänhoitoyhdistyksessä jatkuu automaattisesti, vaikka verottajan
kantama lakisääteinen metsänhoitomaksu kannetaan
nyt viimeistä kertaa. Ensi
vuonna metsänhoitoyhdistykset perivät jäsenmaksun itse. Metsänomistajat

ovat jatkossakin metsänhoitoyhdistysten jäseniä,
mutta metsänhoitoyhdistysten jäsenyys MTK:ssa
tuo
metsänomistajille
MTK:n jäsenedut. Varsinkin pienelle metsänomistajalle niiden merkitys on
huomattava. Jäsenmaksun kuittaa helposti vakuutus-, polttoaine- ja
energia-alennuksina.
Tehokasta
edunvalvontaa tarvitaan niin
paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti
kuin kansainvälisestikin.
Metsähoitoyhdistysten
asiantuntijat auttavat metsänomistajia paikallisissa kysymyksissä, MTK:n
metsälinjan väki maakuntatasolta aina Brysselin vallan kamareihin.
Vain yhdessä tekemällä
voimme vaikuttaa asioihin niin, että myös metsänomistajan ääni tulee
kuulluksi silloin kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.

Markku Ekdahl
Metsänomistajien
liitto
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Vastine Juhani Heikkisen kirjoitukseen

Kolumni

”Metsäsuunnittelua ja
metsäarvailua”

Juhani Heikkinen

Ohessa on Metsäkeskuksen muutamia kannanottoja ja täsmennyksiä kirjoitukseen
edellisen Metsäsanoma kirjoitukseen:
1. Metsänomistajat ovat saaneet viimeaikoina
kirjeitä metsäkeskukselta

Puulle
lisäkäyttöä
Pohjois-Suomen
metsän tuottavat ainespuuta
etenkin kuitupuuta selvästi yli sen määrän, mitä
käyttö on alueellamme
suurimmillaan. Tämä on
näkynyt merkittävänä tämän syksyn puukaupassa, havukuitupuun hinta
on junnannut viime vuodet paikallaan ja nyt hinta
on jopa hieman laskenut.
Mitä järkeä on kohta koko
metsätaloudessa, jos tuotteiden reaalinen hinta vain
laskee?
Yksityiset sahat ovat
tällä hetkellä metsänomistajien pelastus, jos sahoja ei olisi, niin väitän, että
puun hintataso olisi ainakin 10 % alempana kuin
nyt. Kehityksen huomaa
hyvin kuitupuussa. Kun
meidän alueella on vain
kaksi todellista ostajaa,
ei hintakehitys voi olla
kuin taantuva. Tässä välillä muutama vuosi sitten energiapuulla oli hyvä
kysyntä ja heti kutupuun
hinta nousi korkeammalle tasolle.
Miten saataisiin jonkinlaista kilpailua kuitupuu kokoiselle tavaralle?
Koko yhteiskunnan pitäisi
ymmärtää, että pyrkimällä käyttämään omia raakaainevaroja, saadaan paras
tulos aikaiseksi. Kuitenkin
aina löytyy joku vastustamaan hyviäkin esityksiä.
Miten saataisiin rahoitusasiat siihen malliin, että
saataisiin pykättyä pystyyn uusia laitoksia tänne
Pohjois-Suomeen?
Uusien puuta käyttävien laitoksien omistuspohja pitäisi olla sellainen,
että saataisiin todellista kilpailua meidän tuotemarkkinoille. Näin ei
tapahdu, jos nykyiset
metsäintegraatit tekevät
laitokset. Hyvänä ensiaskeleena olisi ollut Kemiin

”

Yksityiset
sahat ovat tällä
hetkellä
metsänomistajien pelastus,
jos sahoja ei
olisi, niin väitän, että puun
hintataso
olisi ainakin
10 % alempana
kuin nyt.
Kehityksen
huomaa hyvin
kuitupuussa.

kaavailtu biodiesellaitos,
hanke on kuitenkin tällä
hetkellä jäissä.
Valtiovallan ja sijoittajien tulisi kai viimein
herätä ja tajuta, että metsäomaisuuttamme ei voi viedä muualle vaan se pysyy
Suomessa. Suomi on seisonut puujaloillaan ja seisoo edelleenkin. Voisiko
valtiovalta tai isot sijoittajayhtiöt ottaa merkittävän
roolin uusien laitoksien
rahoittamisessa? Mielestäni satsaus metsäsektoriin
ei ole riskisijoitusta, raakaainetta löytyy ja energiaa
tarvitaan aina, olkoonpa
energia lämpöä, sähköä tai
nestemäisiä polttoaineita.
Vai annetaanko metsiemme kasvaa kasvuaan
ja ränsistyä, sitten ajan
saatossa saataisiin luonnon mukaisia metsiä. Niitä luonnonmetsiä voisi
sitten keskieurooppalaiset
käydä ”kauhistelemassa”.
Eihän tämä ole realismia,
eihän????

Metsäkeskus on lähettänyt Oulun alueen noin 1800 metsänomistajille vuoden vaihteessa hakkuu- ja hoitotiedotteita (Metsään.fi- tiedotteita). Ko. tiedotteet lähetetään kaikilta
valmistuvilta keilausalueilta heti, kun metsävaratieto on
saatu valmiiksi ja tiedot ovat nähtävissä metsänomistajille
Metsään.fi- palvelussa. Kulloinenkin puumarkkinatilanne
ei tietenkään voi vaikuttaa tietojen lähettämisen ajankohtaan. Ajankohtaisesta puumarkkinatilanteesta toimijat voivat tiedottaa metsänomistajia ja tämän vuoksi tiedotamme
myös toimijoita Metsään.fi- tiedotteiden lähettämisestä. Tiedotteilla on tarkoitus herättää metsänomistajan tietoa oman
metsän tilanteesta ja kiinnostusta mahdollisiin hakkuu- ja
metsänhoitotöihin sekä edistää näin metsänhoitoa. Laskentasovellus simuloi lähimmän viisivuotiskauden hakkuuja metsänhoitoesitykset ja esittää puuston kehitysvaiheen
mukaan joko harvennusta tai avohakkuuta. Toimenpideehdotukset ovat suosituksia ja metsänomistajalla ei ole luonnollisestikaan velvollisuutta toteuttaa niitä.

2. Näitä satelliitin tietoja ei ole oikeastaan
laisinkaan tarkistettu maastossa
Keilaus tehdään lentokoneesta, satelliittiaineistoa ei ole käytössä. Metsäkeskus mittaa koealat keilausalueelta ja ulkopuolinen toimittaja tekee puustotulkinnan metsäkeskuksen
viimeistellyille kuviolle. Kuvioinnin pohjana on tulkitsijan
tekemä automaattikuviointi, jonka metsäkeskus jalostaa toimenpidekuvioksi. Puustotulkinnassa haetaan maastossa
tarkkaan paikannetuille ja mitatuille koealoille niiden sijaintia vastaavat laser- ja ilmakuvapiirteet.
Lopuksi tulkintatieto luetaan metsikkökuvioille ja tehdään laskenta, mikä tuottaa mahdolliset toimenpide-esitykset.
Lisätietoja Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon keruusta ja laatuselosteesta saa oheisen linkin takaa:
www.metsaan.fi/rekisteriselosteet klikkaamalla kohtaa:
”Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuseloste”.
Laadun seuranta kuuluu metsävaratiedon keruuprosessiin.
Oulun ympäristössä hyödynnettiin MML:n vuoden 2009
keilausta. Tämä oli metsäkeskuksen ensimmäinen keilaus-

hanke, jossa pilotoitiin toimenpidekuviointia ja maastossa
tarkistettavaa osuutta. Maastotarkistuksia tehtiin niille kuvioille, joista ei keilauksella saatu luotettavaa tietoa (esim. aukeat alat, taimikot ja vähäpuustoiset kohteet). Keilausalueen
kuvioista tarkistetaan yleensä 15 – 20 prosenttia, mutta Oulun ympäristössä tarkistus oli jopa kattavampaa.

3. Virheellisyyksiä on ollut mm.
Metsikkökuviolla voi olla myös virheitä, jos kyseessä on
epätasainen, aukkoinen, monijaksoinen tai muuten alueen
normaalista metsästä poikkeava kuvio. Metsävaratietojen
jatkuva ajantasaistus kuuluu myös keruuprosessiin. Toteutustietojen päivitys tehdään kaksi kertaa vuodessa metsäkeskukseen saapuneiden ilmoitusten ja toteutustietojen (MKI,
Kemera, perustamisilmoitukset) perusteella. Metsään.fi- palveluunliittynyt metsänomistaja voi myös suoraan palvelun
kautta ilmoittaa toteutuneen toimenpiteen. Tieto päivitetään
kahden viikon sisällä metsäkeskuksen paikkatietojärjestelmään ja sen jälkeen muutos tulee näkymään metsänomistajalle verkkopalvelussa.

4. Satelliittitiedot eivät sovellu
perhemetsätalouteen
Laserinventoinnin kautta hankitulla tiedolla ei ole tarkoituskaan tehdä suoraan puukauppaa, vaan se toimii perusinventointitietona. Keilaustiedolla ei myöskään ole tarkoitus
korvata tilakohtaista metsäsuunnittelua eikä niiden perusteella ole syytä suoraan laatia tila-arviota. Tarkempaan metsänomistajakohtaiseen metsä- ja leimikkosuunnitteluun
tarvitaan edelleen metsäammattilaisia ja maastotyötä.
Jos metsänomistaja ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen virheellisen tiedon osalta, niin siitä on syytä informoida
metsäkeskusta. Tarkistamme tapauksen ja olemme yhteydessä metsänomistajaan.
Metsäkeskus on valmis siirtämään tiedot toimijoille, mikäli metsänomistaja antaa siihen luvan ja toimijan tietojärjestelmässä on valmius ottaa tieto vastaan. Tällä hetkellä
tietojen siirto onnistuu helposti Metsään.fi- latauspalvelun
kautta ilman hallinnollista päätöstä, mikäli metsänomistaja
on palvelussa antanut toimijalle luvan tietojen selailuun ja
siirtoon.

Yhteistyöterveisin
Ensio Kropsu
Metsätietopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Marjanpoimijat liikkeellä

Suchat vetelee haravalla puolukoita saaviin. Joku poronpapana saattaa mennä mukana 70 centin hinnalla.

Suchat Phiankhunthol Buriramista Thaimaasta poimii puolukoita Pahkakosken
yhteismetsässä. Hän ei osaa
englantia sanaakaan, mutta osaa olla ystävällisen oloinen muuten. Thaimaalaiset
nostavat kättä tavattaessa ja
varmaan juttelisivat kun löytyisi sama kieli. He ovat lähteneet 8000 kilometrin päästä
ja tienaavat kovalla työllä
paremmin kuin kotimaassaan. Puolukkaa on paljon ja
ostajat ovat laskeneet hinnan
matalalle, 70 senttiin kilolta,
mikä lähentelee 1970-luvun
hintoja. Peratusta maksetaan
1,20 euroa kilolta. Marjaa on
kuulemma varastossa ja sitä
tuodaan myös Kiinasta. On
mahdollista, että puolukasta
on ylitarjontaa. Maaseudun
vakituisille poimijoille tilanne on hankala. Ei tahdo bensarahoja tienata.

’Eräs
martinniemeläinen 82-vuotias vakiopoimija vetää päivässä sata kiloa
puolukkaa, mutta kertoi lopettavansa huonon hinnan
takia’, kertoo marjanostaja
iiläisen huoltoaseman pihalla. Sadan kilon päiväsaalis
on mahdollinen parhaille
poimijoille.

Puolukoita on runsaasti.
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Veronurkka

Asiaa metsävähennyksestä
Metsänomistajalle syntyy metsävähennyspohja vastikkeella 1.1.1993 jälkeen hankitusta metsästä. Metsän hankintamenoon
voidaan laskea myös kaupanteko- ja lainhuudatuskulut sekä varainsiirtovero.
Puun myynnistä saatu tulo on
veronalaista metsätalouden
pääomatuloa.
Metsävähennyksen verovuosittainen enimmäismäärä
on 60 % metsävähennykseen
oikeuttavasta metsästä verovuonna saadun veronalaisen
metsätalouden pääomatulon
määrästä.
Verovuonna tehtävän met-

sävähennyksen on oltava vähintään 1500 €, metsätalouden
pääomatulon tulee siis olla verovuonna vähintään 2500 €.
Metsävähennyksen
käyttämistä ei seurata tilakohtaisesti. Kaikkia verovelvollisen
omistamia,
metsävähennykseen oikeuttavia metsiä käsitellään siis
kuin yhtenä metsänä ja metsä-

vähennystä saa vähentää miltä tahansa metsävähennyksen
piirissä olevalta kiinteistöltä
saadusta puun myyntitulosta.
Metsävähennystä tehdessä kannattaa kuitenkin miettiä tarkasti ja ottaa huomioon
se, että jos metsäkiinteistön tai
osan siitä myy lisätään luovutusvoittoon käytettyä metsävähennystä.
Tämä merkitsee sitä, että
taloudellinen hyöty jää veroluoton tasolle, eli samalla tapaa kuin menovarauksessa.
Monesti nämä metsävähennysoikeudet
ovat
monimutkaisia ja vaikeita selvitettäviä.

Metsänhoitoyhdistyksissä
autetaan, neuvotaan sekä tietysti täytetään metsätalouden
veroilmoituksia ja kausiveroilmoituksia.
Kannattaa ottaa yhteyttä ja
kysyä neuvoa kaikissa metsätalouden verotusta koskevissa
asioissa, olemme täällä myöskin sitä varten.
Siispä mukavaa loppuverovuotta ja nyt iltojen pimetessä voisi vaikka valmistella
metsätalouden verotukseen
liittyvät tositteet järjestykseen
ja matkakulukirjaukset ajan
tasalle.

Seija Torvela

Moottorisaha on myös vähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa.

Soidensuojelun täydennysohjelman
valmistelu käynnistynyt
Pohjois-Pohjanmaalla soidensuojelun täydennysohjelman toteutusta on kutsuttu
valvomaan ELY-keskuksen vetämään työryhmään kaikki tärkeimmät intressitahot. Metsänomistajien oma edustaja työryhmässä
on Metsänomistajien Liiton kehittämispäällikkö Markku Ekdahl.
Työn pohjana on maakuntavaltuuston marraskuussa
2013 hyväksymä PohjoisPohjanmaan maakuntakaava, jossa soiden käyttö oli
yhtenä painopistealueena.
Maakunnan kaikkien luonnontilaisten ja vähän muuttuneiden soiden luontoarvot
inventointiin kaavaa varten.
Kaavaan
SL1-merkinnällä varattujen alueiden lisäk-

si kuluneen kesän aikana on
inventoitu myös jonkin verran muita kohteita.
- ELY-keskus on tiedottanut kirjeitse kaikkia tämän
kesäkauden aikana inventoitujen soiden maanomistajia. Myös Kainuussa soiden
maastoarvioinnit ovat käynnistyneet, mutta erillistä ELY-keskuksen vetämää
yhteistyöryhmää ei Kai-

nuuseen valitettavasti ole
perustettu, toteaa Metsänomistajien Liiton aluejohtaja
Heikki Rahko.
Suojelun tapahtuessa erillisen suojeluohjelman perusteella, on maanomistajalla
oikeus täyteen korvaukseen
tulon- ja omaisuuden arvon menetyksestä, näin on
myös
soidensuojeluohjelman kohdalla. Tosin tulkintakysymyksissä esimerkiksi
turpeen energia-arvon osalta täytyy maanomistajien ja
edunvalvonnan olla tarkkana. Tarvittaessa maanomistajan on mahdollista
käynnistää lunastusmenettely, ellei korvauksen suuruudesta muuten päästä
yhteisymmärrykseen. Maakuntakaavassa
SL1-va-

rausten rajaukset saatiin
tehokkaan edunvalvonnan
ja maanomistajien aktiivisuuden ansiosta oikaistua
melko hyviksi, eikä reunametsiä juurikaan jäänyt rajausten sisään.
Metsätaloudelle tulevalla soidensuojeluohjelmalla
ei todennäköisesti ole kovin
suurta vaikutusta. Potentiaalisia turvekohteita SL1-soissa jonkin verran olisi, mutta
inventoinneissa
löytyneet
luontoarvot todennäköisesti joka tapauksessa estäisivät
turvelupien saannin ilman
uutta suojeluohjelmaakin.
Suurimpana ongelmana ohjelman toteuttamisessa lienee valtion rahatilanne.
Kaikkia vanhojakaan suojeluohjelmia ei vielä ole täy-

sin toteutettu koko maassa,
pääosin valtion suojelukorvauksiin varaaman rahan
riittävyydestä johtuen. Tämän hetken tiedon mukaan
suojeluohjelma toteutetaan
kahdessa vaiheessa, EteläSuomessa vuoden 2015 aikana ja Pohjois-Suomessa vasta
2019, vaikka suojeltavat kohteet varataankin jo tänä
vuonna. Tätä kirjoitettaessa Etelä- ja Pohjois-Suomen
raja ei vielä ole tiedossa. On
siis epäselvää, miten suuri
osa Pohjois-Pohjanmaata tulee ohjelman piirin kuluvana
syksynä.
Kun ohjelman laajuus selviää ja ohjelmaan ehdotettavat kohteet on loppusyksystä
valittu, ELY-keskus lähettää kaikille kyseisten aluei-

den maanomistajille kirjeet
ja kartat alueista. Maanomistajien kuuleminen alkanee
lokakuun loppupuolella ja
aikaa vastineen tekoon on
noin kuukausi. Metsänomistajien liitto järjestää
tarvittaessa
tiedotustilaisuudet ohjelmasta yhdessä
ELY-keskuksen kanssa Ylivieskassa ja Oulussa. Tiedotustilaisuuksista tiedotetaan
samassa ELY-keskusten lähettämässä kirjeessä.
ELY-keskus tulee ensisijaisesti pyrkimään neuvotteluratkaisuihin maanomistajien
kanssa, vapaaehtoisen METSO-ohjelman tapaan. Mikäli
maanomistaja haluaa jatkossakin itse päättää suojeltavan
alueen metsästysoikeudesta, tulee alueesta muodostaa
yksityinen suojelualue, joka
jää maanomistajan omistukseen.
Metsänhoitoyhdistysten neuvojat auttavat
tarvittaessa metsänomistajia
myös maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Markku Ekdahl
Metsänomistajien
liitto
040 357 6377

”

ELYkeskus
on tiedottanut
kirjeitse
kaikkia tämän
kesäkauden
aikana inventoitujen soiden
maanomistajia.
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Nuoria menestyviä urheilunalkuja
metsänhoitoyhdistyksien työsaroilla
Kuva: JATKOAIKA.COM

Metsänhoitoyhdistykset ovat perinteisesti pyrkineet tutustuttamaan kesäisin
nuorisoa työelämään
kesätöiden merkeissä. Nuoria onkin hakeutunut tälle rankalle metsäalalle ja
varsinkin niitä, joilla
fyysinen kunto ja sietokyky haastavissa
olosuhteissa korostuvat. Urheilutausta ja hyvä fyysinen
kunto antavat hyvät
puitteet hoitaa annetut metsälliset työtehtävät, oli ne sitten
taimikonhoitotöitä,
istuttamista tai muuta alaan kuuluvaa.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Kesätyöt luovat hyvän
pohjan työelämään tutustumisessa ja luo vaihtoehdon hakeutua opiskelussa
suuntaamalla
metsäalalle. Metsäala on laaja kokonaisuus, joka työllistää
varmasti tulevaisuudessakin. Koostimme tähän lehteen tämän hetken nuoria

Kalpan Niko Mikkola ottaa mittaa päätykamppailussa Kärppien Joonas Kemppaisen kanssa syksyn pelissä Oulun Raksilassa.
urheilulupauksia,
jotka
ovat olleet kuluvina vuosina yhteistyösopimuksilla
työtehtävissä ja mahdollisesti myös mainosmannekiineja mhy kentän tutuksi
tulemisessa. Työelämään

tutustumistapahtumat
yhteistyössä
metsäoppilaitosten ja paikallisten yläluokkien kanssa on myös
ollut arkipäivää.
Metsäsanoma ja teemapalsta Urheiluagentti seu-

Yli-iin ja Iin metsänhoitoyhdistyksen
kesätyölistoilta löytyy

Juoksija ja hiihtäjä
Matias Tiiro

raa jatkossa yhteistyössä
olevien nuorten saavutuksia ja urakehityksiä seuraavissa
lehdissämme.
Kummiurheilijat sekä mainossopimuksilla tuetut urheilijanuoret ovat tiiviisti

jatkossakin
paikallisissa
metsällisissä tapahtumissa ja iltamissa kertomassa
kokemuksiaan niin pelikentiltä kuin metsällisistä
toiminnoistaan. Ja tässäpä
muutamia poimintoja tä-

män hetkisistä nuorukaisista, jotka ovat yhteistyössä
metsänhoitoyhdistyksien
kanssa.

Muhoksen mhy:n kanssa yhteistyötä
tekevä urheileva nuori on

Hiihtosuunnistaja
Aleksi Karppinen

Urheilijalta käy myös taimien istutus

Matias Tiiro tekee lumia odotellessa hiihtotreenit rullasuksilla.

Iiläinen Matias Tiiro on
20 vuotias urheilija lupaus. Tätä nykyä Rovaniemellä oikeustieteitä opiskeleva
Tiiro on jo parina kesänä
ollut Yli-Iin ja Iin metsänhoitoyhdistyksissä
istutushommissa
keväisin.
Istutustyöt fyysisenä työnä
ovat soveltuneet urheilijan
tiiviiseen treeniohjelmaan
hyvin. Työajat ja tahdin on
pystynyt soveltamaan hyvin omaan harjoitusohjelmaan.
Vaikka
huippu-urheilija onkin, on työn fyysisyys tuntunut ajoittain
jalan ja niskan kipeytymisenä, mutta juoksussa on

kuitenkin tullut uusia ennätyksiä. Kaiken kaikkiaan
istutustyöt Matias on kokenut hyvänä hommana, eikä
ole poissuljettu mahdollisuus, että taimia pannaan
maahan myös ensi keväänä.
Matiaksen päälaji on
hiihto, jossa tähtäin on aina
kansallisella huipulla muutamien vuosien päästä. Tähän mennessä juoksussa
sijoitukset ovat olleet parempia, joka Matiaksen
mukaan selittyy hiihdon
korkeammilla harrastajamäärillä, jolloin tasokin on
hiihdossa korkeampi. Lisäksi hyvä juoksuvauhti on
eduksi myös hiihdossa, jol-

loin kilpaileminen juoksussa on hyväksi. Hiihdossa
perinteinen tyyli Matiakselle vahvempi, mutta luistelukin kulkee ihan hyvin.

FAKTA:
Matias Tiiro
s.1993
Lajit –Hiihto ja juoksu
Parhaat sijoitukset:
3000 m esteet SM hopea
800 m SM pronssi
Hiihto SM 6. yhdistelmä hiihto
Sprintti SM 10.
SM perinteinen 10 km 13.

Armeijan Matias suoritti
Lahdessa urheilukoulussa,
missä myös pystyi panostaan urheiluharrastuksen
eteen.
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Hiihtosuunnistaja Aleksi Karppinen
Muhoslainen
19-vuotias
Aleksi Karppinen on menestynyt hiihtosuunnistaja. Aleksi on harrastanut
hiihtosuunnistusta 12-vuotiaasta lähtien ja pääsee vielä talvella 2015 kisailemaan
nuorten sarjassa. Talven
2015 nuorten hiihtosuunnistuksen MM-kisat pidetään Norjassa.
Aleksi on harrastanut urheilua pienestä pitäen, ensin lajeina olivat hiihto ja
yleisurheilu. Suunnistusta
hän alkoi harrastaa 8-vuotiaana ja hiihtosuunnistusta
12-vuotiaana. Hiihtosuunnistus on nykyisin Aleksin päälaji ja suunnistus
palvelee tätä lähinnä kesäaikaisena urheiluna. Hiih-

tosuunnistuksessa
häntä
kiehtoo hiihdon lisäksi
suunnistustaidon vaatimus
sekä kovaa kuntoa vaativa kilpailu. Lisäksi hiihtosuunnistus on hiihtoa
haasteellisempaa kapeilla ja
mutkikkailla urilla.
Aleksin paras saavutus on 2014 Viron nuorten
MM-kisoista voitettu hopeamitali alle 20-vuotiaiden
sarjassa. Lisäksi hänellä on
hiihtosuunnistuksen saavutuksena nuorten 3 SMpronssia vuodelta 2013 sekä
edellisiltä kausilta kultaa,
hopeaa ja pronssia. Suunnistuksenkin saralta on hänelle tullut saavutuksia
mm. yösuunnistuksen smpronssimitali sekä neljäs

sija keskimatkalla.
Aleksi harjoittelee omien tuntemusten mukaan ja
tällä hetkellä hänellä ei ole
omaa valmentajaa. Viikoittainen harjoittelumäärä on
15 tuntia/viikko ja se on
kesäisin lähinnä juoksua ja
rullahiihtoa. Kesäiset suunnistuskilpailut palvelevat
harjoituksina. Talvella tammi-maaliskuun aikana hiihtosuunnistuskilpailuja on
joka viikonlopulle, joten
harjoittelulle jää vähemmän
aikaa. Aleksi on kevään
2014 ylioppilas ja lukion
hän suoritti Hankasalmella,
joka on suunnistukseen erikoistunut lukio.
Tällä hetkellä Aleksi suorittaa varusmiespalvelusta

Kajaanissa tiedustelukomppanian
urheilujoukoissa.
Haastatteluhetkellä Aleksi
oli viikonloppuvapaalla, tosin edellinen yö oli mennyt
yösuunnistuksessa ja haastattelupäivänä oli jo toisiin
päiväkisoihin lähdössä. Ja
eikä kisat armeijassakaan
unohdu, sillä seuraavalle
viikolle oli tiedossa sotilaiden SM-suunnistukset.

Mhy Muhos on
mukana tukemassa
Aleksia hänen
kilpailu-urallaan.

Kiimingissä on jo monena vuotena tehty
yhteistyötä eri alan urheilijanuorukaisten kanssa
Pesäpallon
parista
voidaan nostaa veljespari Miska ja Konsta Pöyry. Pojilla
on kokemusta kesätöistä raivaussahan varresta jo useammalta kesältä. Pesäpallon
lisäksi veljespari oli erittäin
aktiivinen myös yleisurheilun saralta. Nyt pojat ovat
opiskelun parissa niin tiiviisti, että aktiiviura on jäänyt
taaemmaksi.
Hiihdon ja suunnistuksen edustajana jo useamman
vuoden ajan kesätöiden parissa on viihtynyt Raine Tolonen. Hiihtoura kolkutteli
jo kansallista tasoa aikuisikäryhmissä, samoin nuorten
sarjoissa kärki ei ollut kaukana. Hiihdon kakkoslajina suunnistusta ja juoksua
treenaava Raine on kulkenut useamman vuoden ajan
mm. Jukolan viesteissä. Seuroina edustettuina Tolonen
leimasi rasteja ja luisteli latuja Kiimingin Urheilijoiden ja
Vesaisen poikien väreissä.
Jääkiekon saralta voidaan
nostaa maalivahtirintamalta Oskari Määttä, jonka urheilu-ura alkoi Kiimingin
Kiekkopojissa ja sieltä muutaman vuoden Oulun Kärppien riveissä. Kilpailu-ura jäi

Oskari Määttä.

taka-alalle, mutta maalivahtihommat on jatkuneet ainakin Kiiminki Capitalsin
riveissä, joista poimintana
mainittakoon viime kevään
Haukkasarjan mestaruus. Oskarin opintoura on suuntautunut kone- ja metallialalle.
Jääkiekon parissa viisivuotiaasta pojan nassikasta viihtynyt Joni Saarenpää
on jo kokenut raivaussahan
käyttäjä ja taimien istuttaja
Kiimingin metsäsaroilla. Joni
on edustanut Määtän tavoin
Kiimingin Kiekkopoikia kuutisen vuotta, siirryttyään sitten kärppien juniorimyllyyn
neljäksi vuodeksi. Tästä urheilu-ura jatkui Haukiputaan
Ahmoihin. Myös jalkapallo
on ollut Jonin vaihtoehtolajina useina vuosina. Kesäkokemuksia jalkapallon parista
Saarenpäällä on mm. Mutafutiksessa, josta on kertynyt
pronssia edellisvuotena ja nyt
kesällä mestaruus.
Kiiminkiläistä
valtakunnallista
jääkiekon
pakkikaluston kasvua liigatasolle edustaa 18-vuotias Niko
Mikkola. Kuten edellisetkin
pojat, Nikon ura alkoi jo neljävuotiaana Kiimingin Kiekkopojissa, josta siirtyi kuuden

kauden jälkeen Oulun Kärppiin. Ura Kärpissä kesti viisi
kautta C-ikäiseksi asti, jonka
jälkeen astui kuvioon klassikan urheilulukio Kuopiossa,
ja sitä kautta seuraksi tuli Kalevan Pallo Kuopio, kansankielellä tunnetaan termein
Kalpa Kuopio. Kalakukko
maistui ja ensimmäisen SMsarjatason mitalin Niko saavutti Kalpan väreissä viime
keväänä, kun joukkueen kukisti pronssiottelussa Tampereen Ilveksen.
Urakehitys sai keväällä
uuta tuulta, kun Kalpan liigamiehistö kiinnitti Mikkolan
harjoitusryhmäänsä, ja solmi elokuussa Nikon kanssa
kolmivuotisen liigapelaajasopimuksen Kalpa Hockeyn
kanssa. Pääsääntöisesti pelit ovat vielä A-junioripelejä,
mutta kokemusta on jo kertynyt liigan harjoituspeleistä
sekä CHL-otteluista ja KeskiEuroopan matkustelusta.
Nikon taustalla on myös
muitakin lajeja mm. yleisurheilusta, talvilajeista ja yksilölajeista, mutta jotka jäävät
automaallisesti
taka-alalle
kovan harjoitusaikataulun ja
urheilulukion yhteensovit-

Antti-Pekka Rönkkö.

tamisessa. Myös Nikolla komeilee palkintokaapissaan
Capitalsin pronssi ja mestaruuspytyt Mutafutiksessa.
Opiskelu jatkuu edelleen
urheilulukiossa, jossa treenaaminen ja pelaaminen
on osa opiskelua ja opintosuunnitelmaa.
Nykyisin
harjoitusohjelmien
yhteen
sovittaminen
liigajoukkueen ja A-junioreiden harjoituksissa ja niiden aikataulut
lukio-opintojen kanssa on
haasteellisempaa.
Yleisurheilun kilpasarjaa
edustaa parhaiten Kiimingin Urheilijoitten Antti-Pekka Rönkkö, jonka saavutus
nuorten 19 ikäisten sarjassa
on hyvä saavutus. Tuloksellaan SM-kisoissa Huittisissa
Antti saavutti hopeaa. Kokemusta kerrytti myös matka
Norjan kisoissa pohjoismaiden mestaruuskisoista. Kesän työntömitat parantuivat
oleellisesti, joten jatkossa on
lupa odottaa hyvää urakehitystä. Kokemusta Antilla on
raivaussahan käytöstä kesäisillä hellepäivillä taajamametsien hoidosta Kiimingin
Kunnalle sekä istutustöistä
perheen omissa metsissä.

Niko Mikkola.

Oskari Määtän kesän kohokohtana istutustyöt.
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Jauhopeukalot

teijän keittiössä
Jauhopeukaloissa
teijjän keittiössä
tällä kertaa
Johanna
Oulunseudun
metsänhoitoyhdistyksestä.

Ruokaisa tattipiiras (pellillinen)
Pohja:
200 g
3 dl
2 dl
n. 4 dl
n. 2 dl

pehmentynyttä voita
lämmintä vettä
perunahiutaleita
ohrajauhoja
emmental juustoraastetta

Gluteeniton jauhelihapiirakka

Täyte:
500 g tatteja (tai muita ruokasieniä)
2
sipulia
1
(raaka) peruna
1 pkt pilkottua pekonia
n. 2 dl emmental juustoraastetta
4 dl
ruokakermaa
4
kanamunaa
suolaa, pippuria
persiljaa
Sekoita pehmentynyt voi, perunahiutaleet, lämmin vesi, ohrajauhot sekä juustoraaste keskenään. Halutessasi voit lisätä ripauksen suolaa. Laita taikina hetkeksi jääkaappiin ja levitä leivinpaperin päälle pellille jauhotetuin käsin.
Kuullota pannulla silputut sipulit, peruna ja sienet. Anna sipuli-perunasilpun kuullottua hetki ennen kuin
lisäät sienet. Kuullota seosta kunnes neste on haihtunut.
Paista pekonit rapeiksi ja lisää ne sipuli-peruna-sieniseoksen joukkoon.
Levitä jäähtynyt täyteseos piirakkapohjalle. Ripottele päälle juustoraaste. Sekoita kanamunat ja kerma.
Mausta kanamuna-kermaseos suolalla, mustapippurilla ja persiljalla makusi mukaan. Kaada seos piirakkapohjalle.
Paista piirakkaa uunin keskitasolla 200 asteessa n.40 minuuttia.

Pohja:
6 dl
1 tl
3 tl
200 g
1 prk

tummia gluteenittomia jauhoja
suolaa
leivinjauhetta
pehmentynyttä voita
kermaviiliä

Täyte:
300 g
2
100 g
2 dl
1 pkt
3 dl
200 g

jauhelihaa
sipulia
parsakaalta
keitettyä riisiä
aurajuustoa
juustoraastetta
ranskankermaa

Nypi jauhot ja rasva. Lisää kermaviili ja suola. Levitä pellille kostutetuin käsin.
Paista sipuli ja jauheliha, lisää joukkoon silputtu parsakaali ja keitetty riisi. Sekoita jauheliha seoksen
joukkoon sekä ranskankerma, juustoraaste ja aurajuusto. Levitä täyte piirakkapohjalle.
Paista piirakka 225 asteessa 25- 30 minuuttia.

Eräänä sorsajahdin aloitus päivänä
Sorsajahti aloittaa suurimmalle osalle metsästäjiä metsästyskauden. Noin 200 000
metsästäjää odottaa kuin kuuta nousevaa
elokuun 20. päivää.
Seppo Tikkala
MetsäSanoma
Elokuussa 2014 sorsajahdin aloituspäivä sattui
keskelle viikkoa. Sorsan
pyynnissä on yksi kultainen sääntö. Mitä hullumpi
merellä on tuuli, sitä suuremmalla syyllä kannattaa
lähteä sorsajahtiin merelle. Varsinkin jos tuulee etelästä! Parhaita aikoja ovat
syys-lokakuun vaihde, silloin on muuttosorsia runsaasti.
Allekirjoittanut
kavereineen aloitti sorsajahdin peltopyynnillä, koska
ilma oli liian sievä ja aurinkoinen. Sadetta toivottiin
mutta poutaa saatiin.
Aurinkoisesta
säästä iloitsi vain metsäjänis
joka hyppeli pitkin sarkoja meidän kaverina. Leikkuupuimuri ajeli viljaa
pellolta kanavan toisella
puolen. Pääskyset kirkuivat
ja västit hyppelivät ruokaa
pyrstöään heiluttaen.
Päivä oli tosi hiljainen,
odottelua tunnista toiseen.

kuuden aikaan illalla jopa
puhuimme kuinka sama
olisi lähteä kotia tai vaikka sille yhdelle. Hermostuin ja lähdin kävelemään
pois passipaikalta. Niin samassahan niitä sitten tuli,
ei sorsia vaan vähän isompia nimittäin merihanhia.
peräti kuusi kappaletta
minut huomattuaan hanhet ottivat heti korkeutta ja
suuntasivat vähän sivuun
minusta ja laskeutuivat
pellolle noin 400-500 metrin päähän. Nopeasti pieni
sotasuunnitelma, että miten nuo saadaan sopivalle
hollille ja pataan. Ei muuta
kuin ryömien hanhia kohti
pitkin peltojen sarkaojia ja
niin hiljaa kuin on mahdollista. Yritys oli hyvä, mutta
tulos nolla. Kurkipariskunta oli laskeutunut noin 100
metrin päähän meistä suoraan hanhien ja meidän
sankareiden väliin. Kurkien ääni ja silmät isonivat
sitä mukaan mitä enemmän
yritimme ryömiä hanhia
kohti. Suunnitelma ei toiminut vaan meidän piti aja-

”

Hermostuin
ja lähdin
kävelemään pois
passipaikalta.
Niin samassahan
niitä sitten tuli,
ei sorsia vaan
vähän isompia
nimittäin
merihanhia.

tella asiat uusiksi. Onneksi
reservissä on miehiä. Soitto kaverin isälle että motissa ollaan, hanhia pellossa
ja apuja kaivataan. Apujoukot kävelivät parin mutkan
kautta hanhien selän taakse
ja säikäyttivät ne lentoon.
Suunnitelma onnistui, hanhet pakenivat samaa reittiä,
josta olivat tulleet suoraan
minun passipaikan yli. Ammuin kerran toisista erillään olevaa hanhea jonka
sitten sain saaliiksi. Hölmistyneenä vain katselin toisten ohilentoa.
Käy se homma näinkin.
Ilta jatkui jännittävien tilanteiden valossa ja sain myös
toisenkin hanhen. Hanhia

oli runsaasti liikenteessä ja
varsinkin seuraavana aamuna niitä sitten lensikin.
Vielä neljäntenä aamuna
aloituksesta näin noin 150
hanhia aamulennolla, mutta korkeutta oli jo 200-300
metriä. Täytyy myöntää,
että tuli käytettyä kaiken
onnen kerralla tälle syksylle.

”

Nopeasti pieni
sotasuunnitelma, että miten nuo
saadaan sopivalle hollille ja
pataan. Ei muuta kuin ryömien
hanhia kohti pitkin peltojen
sarkaojia ja niin hiljaa kuin on
mahdollista.
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Urheiluagentti

Esteitä Pekingissä
Elokuun 14. päivän iltana säntäsivät juoksijat
matkaan yleisurheilun EM-kisojen 3000 metrin estejuoksussa. Mukana 15 miehen joukossa oli Ylikiimingin Nuijamiehiä edustava
Janne Ukonmaanaho.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

URHEILUAGENTIT

Katsomossa olivat äiti Maire ja isä Juhani. Iloista
kyyneleisin silmin he tarkkailivat koko juoksun Jannen edesottamuksia, lähes
huomaamatta kisan voittaneen ranskalaisjuoksijan
paidan riisumista. Lopputuloksissa sijoittuminen 11.
sai äidin ja isän liikuttuneeseen tilaan, tämä oli todella
hyvä suoritus Jannelta, ottaen huomioon Jannen useat
loukkaantumiset.
Miltähän Jannelta tuntui
seisoa finaalin lähtöviivalla, kun edessä oli tähänastisen uran tärkein kisa? Janne

oli luottavainen, veryttelyssä olo tuntui todella hyvältä.
Mutta juoksun aikana osoittautui, että palautuminen
karsinnasta ei ollut täydellistä. Miten lopputulos olisi
ollut, jos ei olisi ollut taustalla loukkaantumisia? Sitä
emme saa koskaan tietää.
Mutta tämä kysymys saattaa olla taustana sille, että
Jannella riittää motivaatiota
uran jatkoon. Ruotsi ottelu
jälkeen Janne on hoidattanut kipeytynyttä kantapäätä mutta valmistautuminen
uuteen kauteen on alkanut.
Perhe ja opiskelu antavat
mahdollisuuden panostaa
tulevaan kauteen.
Ensi kauden pääkilpai-

lu on Pekingin MM-kisat.
Sinne päästäkseen on juostava oma uusi ennätys mutta se ei ole mahdotonta, jos
terveys antaa mahdollisuuden panostaa täysillä kauteen. Lisäksi taloudelliset
asiat vaikuttavat harjoitteluun ja leirityksiin, urheiluliiton mahdollisuudet tukea
urheilijoita ovat vuosi vuodelta heikentyneet. Jostain
tulisi saada pohjoisen yrityksiä tukemaan tätä sympaattista
urheiluhuippua.
Olisihan se mukavaa kuunnella Jannen vanhemmilta
Mairelta ja Juhanilta tunnelmia kisapaikalta, kun poika
oma asettuu taistelemaan estekuninkuudesta.

Heikkinen!
Miten meni syyslomasi?
Marjastitko vaiko kalastitko?

En. En koskenut
lainkaan onkivapaan
enkä virveliin.

Teitkö sitten
mitään lomasi
aikana?

No mitä sitten teit?
Hirvestitkö?

Jänistin…

Ei, en käynyt
hirvimetsälläkään.

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke
Juniorikiekkotaustainen ja Capitals kesäistä mestaruutta Mutafutiksessa juhlinut kiiminkiläinen
Joni Saarenpää potkaisi jalkapallon viitenä kappaleena jonnekin lehtemme sivustoille.
Etsi Jonin potkaisemat mutaiset jalkapallot ja osallistu arvontaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pallot löysin sivuilta __________________________________________________________________
Missä pitäjässä lähimpänä Oulua jalostetaan pikkuparruista tuotteita Egyptiin?__________________
Millä paikkakunnalla pelattiin Mutafutiksen SM kilpailut? ___________________________________
Minkä paikkakunnan metsänhoitoyhdistys fuusioitui ja jäi tänä vuonna
pois MetsäSanoma lehdestämme?______________________________________________________
Tiedätkö, miltä paikkakunnalta löytää
Tähdet Kertovat osiossa mainittu Rokuan Kylpylä?________________________________________
Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli: _______________________________________________
Onko tarkoitus jatkaa metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä jatkossakin?__________________________
Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita: _________________________________________________

Nimi: _______________________________________________
MHY: _______________________________________________
Osoite: ______________________________________________

Arvomme
tuotepalkintoja
vastaajien kesken.

Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma, Terveystie 2, 90900 KIIMINKI
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Urheiluagentti
Hallitsevat mestarit eivät sukella pesäpallon tapaan Sotkamon
Sapsojärveen, vaan reilusti pelikentälle kuravellin sekaan.

Sukellus mutafutiksen
ihmeelliseen maailmaan

Kommentti

Kautta aikain kuudennessa, vuoden 2014
mutafutiksen SM-turnauksessa 5.7.2014 Utajärvellä, oli edessä paluu arkeen. Niinhän se
on, että parhaimmillaan arki on silkkaa juhlaa, minkä meille taas kerran joukkueet, pelaajat ja kaikki muutkin turnauksessa mukana olleet, osoittivat.
Kahtena edellisenä vuotena
oheistapahtuma vei päähuomion ainakin mediassa, mutta nyt se oli kadonnut kuin
pieru Saharaan. Loistava pierukisa jätti lähtemättömän
– mutta ei missään nimessä
pahanhajuisen – jäljen mutafutisturnauksen historiaan ja
vahvisti entisestään ajatusta
siitä, että
Suomessa hallitaan huomiota herättävien kesätapahtumien järjestäminen.
Isoin uudistus turnauksessa tällä kertaa oli sen muuttuminen
yksipäiväiseksi.
Ainakin itse mietin etukäteen,
onko ohjelma liian raskas pelaajille ja että miten aikataulut saadaan pitämään. Nämä
ajatukset olivat turhia. Ainakin omiin korviini tuli ainoastaan kiitosta asiasta. Näin
kaikki saivat pelata finaalipäivänä, eikä tarvinnut miettiä,

miten jaksaa sunnuntaina pelata lauantain raskaan palautumisjakson jälkeen.
Pelaajien hygieniasta ja
virkistäytymisestä oli jälleen kerran huolehdittu erinomaisesti. Kenttien viereen
oli pykätty telttasauna. Vaikka kyseessä oli puolijoukkueteltta, sinne sopi hyvin koko
mutaplutoona. Siellä olikin sijaintinsa vuoksi hyvä käydä
pelien välissä jäähdyttelemässä tai lämmittelemässä, ihan
miltä itsestä tuntui.
Totta kai ohjelmassa oli
edelleen muutakin kuin ikiihanaa mutavellissä rämpimistä pallon perässä.
Ohjelmassa olivat alkulohkopelien ohessa jo aiemmilta
vuosilta tutut mutaholari ja
mutalotto, joihin saivat kaikki paikalla olleet osallistua.
Täytyy vain ihmetellä, kuinka
joukkueet ja pelaajat niihin-

Seppo Kinnunen ja karvaiset ystävät.

Suomen kesä on erilaisten erikoiskilpailujen ja teematapahtumien kulta-aikaa. Valikoimaa löytyy koko maamme kartalta. On
eukonkannon kisaa, viikateniittoa, ilmakitaraa, perunnankuorimista, suohiihtoa,
suopotkupalloa ja mutafutista jne.

kin jaksoivat osallistua, vaikka tulivat parhaimmillaan
mukaan suoraan omasta äsken päättyneestä pelistä.
Mutaholarissa oli tavoitteena potkaista pallo mutaiselta alustalta arviolta
kymmenen metrin päässä olevaan koriin, suunnilleen yhtä
haastavaa kuin golfissa pallon nostaminen bunkkerista
viheriölle. Palkkiot toki golfissa ovat hiukkasen parempia.
Mutalotossa taasen kisaajan piti etsiä mudasta numerolapun sisältävä purkki, yksi
viidestä kymmenestä, jolla hän osallistui arvontaan.
Kuuluttajana mollasin mutaa
tonkivia kilpailijoita sen minkä ehdin, mutta kyllä hymy
hyytyi, kun voitoksi paljastui
useamman satasen arvoinen
sormus.
Ois ehkä kannattanu vaihtaa mikkiin huutelu mutakonttaukseen. Nopeimmin
purkkeja näyttivät löytävän
kokeneimmat potunnostajat
Tyrnävältä.
Kaiken tämän lisäksi turnauksessa kävi vierailulla
karvaisia kädellisiä suoraan
Oulusta. Kyseessä oli Oulun
Kärppien faniryhmä Oulu

Flying Monkeys. Tällä kertaa
nämä banskuahmatit olivat
mutafutiskansan viihdyttämisen lisäksi mainostamassa tulevaa rasismin vastaista
tempaustaan, Bananas Road
Trip Feat Ringo.
Aamuyhdeksästä lähtien
joukkueet pelasivat alkulohkopelejään ja viimeiset niistä
pelattiin iltapäivällä kolmelta. Kun alkulohkojen jälkeen
tuloksia ynnäiltiin, jatkoon
päässeet saivat hengähtää
ennen pudotuspelejä. Alkulohkoihin jääneet pääsivät
valmistautumaan loppupäivän viettoon.
Pudotuspeleissä
nähtiinkin sitten alkulohkoja
tiukempaa vääntöä. Mitä pidemmälle pelit etenivät, sitä
vähemmän maaleja nähtiin.
Tuomarien mukaan pudotuspelit olivat hämmästyttävän
siistejä jos peliasujen kunto
jätetään huomiotta. Pokaalitkin saatiin kolmelle parhaalle ratkaistua, mutta kyllä
joukkueet ja muut osallistujat
tuntuivat arvostavan tapahtumaa vaikka eivät loppupeleihin.

Seppo Kinnunen

Capitals uusi mestari
Tämän vuoden Mutafutiksen
SM-tittelin pokkasi Capitals
Kiimingistä hyvällä ja rehdillä
pelillä. Hopeiset pystit eli karvaan tappion finaalissa koki

viime vuoden mestari Drunked Bastards lopputuloksella
2-1. Pronssia vei FC Ala-Napa
Utajärveltä, joka kukisti muhoslaisen FC Cekat tuloksin

3-2. Onnea voittajille! FC YliUtos kiittää.
Voittaneessa
Capitals
joukkueessa pelasivat Tuomas Järvelä, Joonas Järvelä,

Ari Järvelä, Joni Saarenpää,
Tero Saarenpää, Niko Mikkola, Timo Mikkola, Tatu Laakkonen, Tommi Kujala, Sami
Väntti ja Matti Männikkö.

Timo Mikkola
MetsäSanoma
Utajärvi on kunnostautunut
jo kuudensien Mutafutiksen SM-kisojen järjestelyistä. Hattua täytyy nostaa,
kun huomioi taustalla olevan täysin pienen talkooryhmän ja ennen kaikkea
idean isä, Seppo Kinnunen. Mutta kauanko tämä
kisakoneisto pysyy kasassa, kun toiminta perustuu
vain pieneen ryhmään, joka
jakaa tuoton pyyteettömästi
paikalliselle juniorijalkapallolle? Tapahtuman kaupallista arvoa ei ainakaan ole
osannut paikallinen majoitus- ja ruokailun tarjoaja
täysimääräisesti hyödyntämään. Miten lie jatkossa,
taantuuko osallistujamäärä, joka on ollut 30 joukkueen voimin kerryttänyt
parhaimmillaan lähes 300
pelaajaa paikalle? Ostaako
jokin kaupallinen taho ”kisakoneiston” ja siirtää tapahtuman muualle?
Osalla joukkueista ja pe-

laajista on asennoituminen
skaboissa vain hauskanpitoon ja yhteishengen luominen, osa keskittyy peleihin
kunnioituksella
järjestäjiä, sääntöjä ja vastustajia
noudattaen. Osalla asenne liukuu repimisen, jaloille potkimisen ja suunsoiton
puolelle. Peleissä kuin peleissä vahinkoja ja loukkaantumisia syntyy, kun
kontaktia otetaan kentällä.
Mustelmilla olevat nilkat
ja povivammat eivät palvele ketään urheilulajeissa, oli
kyseessä kesätapahtuma,
laji kuin laji. Ei myöskään
Mutafutiksessa.

”

Peleissä
kuin peleissä
vahinkoja ja
loukkaantumisia
syntyy, kun
kontaktia otetaan
kentällä.
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Urheiluagentti
MetsäSanoma urheiluikoni

Janne Niinimaa aateloidaan
Jo 16 vuoden ikäisenä Kärppien divaritason
edustusjoukkueessa aloittanut ja pelannut
entinen NHL-puolustaja Janne Niinimaa kuuluu niiden viiden jo uransa päättäneen jääkiekkoilijan joukkoon, jotka Hockey Hall of
Fame Finland aateloi jääkiekkoleijoniksi Karjala-turnauksen yhteydessä marraskuussa.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Kiiminkiläinen Janne Niinimaa pelasi urallaan yhteen-

sä 800 NHL-ottelua viidessä
eri joukkueessa, kuten metsäsanomien urheiluagenttipalstalla
kerroimmekin
muutama vuosi sitten. Kär-

pissä Janne voitti liigakultaa 2004-2005. Mestaruuksia
on tullut myös Jokeripaidassa sekä Ruotsin joukkueen
paidassa. Niinimaa pelasi
seitsemät MM-kisat ja voitti historiallisen ensimmäisen mestaruuden leijona
paidassa Tukholmassa 1995.
Olympiaprossia Janne saavutti Naganossa 1998. Muitakin pelaajia aateloidaan
mm. Sami Kapanen sekä Ville Peltonen.
Jannen työpäivät täyttyvät nyt Nelonen Pro:n jää-

kiekkokommentaattorina,
joten Kiiminki Capitalsin
pelit Jäälihallissa jäävät harvempaan yhteensovittamisen takia.

Vaikka on tiedossa, ettei yhdenkään urheilijan ura jatku
ikuisesti, niin silti olen huomannut, että kun hampaan
kolossa on ihan mielettömiä
kuusipuita, sitä faktaa on
vaikea lähestyä. Elämä tarjoaa kyllä kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta silloin,
kun oma polku on niin kiva,
turvallinen ja rakas, siitä on
todella paljon vaikeampi
luopua. Varsinkin, kun olisi
mukava päättää homma tuuletuksiin ja riemunkiljahduksiin, eikä uran surkeimpaan
kauteen ja MM-sijoitukseen.
Tänä kesänä olen käynyt
tähän mennessä yhden kisan
kotimaassa ja pari ulkomailla. Maailman cupista sain
yhden pronssin ja MM-kisat
menivät ihan päin Dolomiittien seinämiä. Valmistautuminen meni flunssassa ja
palautuminen samoissa merkeissä, mikä väkisinkin on
pistänyt naaman happamak-

si ja sydämen suruisaksi.
Jotenkin on vaan tullut sellainen olo, että viime vuodet
olisivat voineet lipua vähän
suotuisammissakin tuulissa.
Toisaalta taas tiedostan elämän erikoisuudet. Joidenkin siivet katkotaan jo ennen
kuin he oppivat lentämään.
Itse olen kuitenkin saanut
liidellä hyvinkin onnellisena, vapaana ja vallattomana
jo vuosia. Kunnianhimoisena ihmisenä sitä toivoisi voivansa liitää sieltä, missä vain
taivas on rajana. Pakkolomailu, laiskottelu ja epäonnistumiset saavat työmyyrän
vain heräämään yhä virkeämpänä.
Joka tapauksessa syksy
näyttää miten myyrän käy.
Jos asiat eivät mene kuten
toivon, niin sitten on aika
löytää myyrälle uusia koloja
kaivettavaksi. Muuten haluaisin vielä vähän aikaa vedellä niissä onkaloissa, joissa

Hienoa Janne!
Metsäsanoma
onnittelee!
Mutta milloin Raksilan luolaan nostetaan paita numero 44?

Työmyyrä
Moni työmyyrä odottaa aamukampa kädessä täristen lomaa. Tehdään suuria suunnitelmia, mietitään, mitä sitten on aikaa tehdä ja
mitä kaikkea on aikaa olla tekemättä. Hyvin
tehdyn työn jälkeen on lupa nauttia.

URHEILUAGENTIT

Lomailu on mukavaa, vapauttavaa ja rentouttavaa,
mutta kun loma tulee pyytämättä, asia voi olla ihan päinvastoin. Kun työt lähtee alta,
eikä edes tiedä kuinka pitkäksi aikaa, silloin loma on
varsinkin työmyyrälle pakkopullaa. Pullahan on toki
hyvää, mutta jos sitä pakotetaan syömään joka päivä aamusta iltaan, niin ei se enää
hääville maistu.
Oma suunnistuskausi on
ollut yksittäisiä pätkästartteja pakkolomautusten sekä
sairaslomien seassa. On ollut
jalat kipeänä ja usein koko
nainen. Ennätykset loukkaantumis- ja sairastelukierteissä on laitettu ihan uudelle
tasolle. Juuri nyt olkapäillä
irvistelee vielä pieni peikko,
joka pelottelee lopputilillä.
Toisin sanoen sillä, että en
välttämättä enää voikaan
jatkaa
suunnistuskengillä
metsiköissä kirmaamista. Pahimmassa tapauksessa akil-

lesjänteeni eivät tulekaan
sellaiseen kuntoon, että niillä
voisi vetää täysillä päivästä
ja tunnista toiseen. YT-neuvottelujen tulokset tulevat
pikkuhiljaa syksyn aikana.
Ensin katsotaan säästytäänkö leikkauksilta, sitten katsotaan kuinka paljon leikataan
ja lopulta sitten katsotaan
saadaanko hommat kuntoon
niin, että on järkevää jatkaa.
Tulostason on kuitenkin oltava hyvää, että niin kannattaa tehdä. Kun palkkaa ei
tule, työmotivaatiokin laskee
vääjäämättä. Kukapa jaksaisi
tehdä korvaavia harjoituksia
vain siksi, että voisi h-hetken
tullen kontata maaliin.
Oletettavaa
on,
että
möykkyiset
akillesjänteeni kaipaavat pientä puhdistusta, mutta kun ihmisen
keho on mitä on, niin on vaikea sanoa, miten palautuminen lähtee käyntiin. Nyt olen
yrittänyt lomailla ja pakkolomailla ja miettiä tulevaa.

Heikkinen. Kävin Rokuan
kylpylässä ja laitoin vaatteet
kaappiin numero 48.
Arvaappa miksi?
Onko se sinun
pelipaitanumero? Maaliennätys
Haukkasarjassa? Kuluneen syksyn
pistesaaliisi keskiviikon jääkiekkoskaboissa Jäälihallissa?
Syntymäaika?
Luistimen koko?

Ei Heikkinen ei.
Lisää arvauksia.
Sehän voisi olla sun ikäsi?
Suosikkinumerosi? Tyttöystäväsi ikä,
metsänhoitoyhdistyksen perustamisvuosi? Korjuupalvelumäärä Kiimingissä
tuhansissa? Tuntiliksa tila-arvioissa?
Syntymävuosi? No en tiiä enkä arvaa.
Sano jo miksi!

tiedän olevani hyvä. Onnistuneen työrupeaman jälkeen
on sitten oikeasti mukavaa
lekotella löhötuolilla ja siristellä silmiä auringossa.

Loppusyksyn aurinkoa
kaikille toivotellen,
Minna Kauppi

Se kaappi
oli vapaana…
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SOFFAPERUNAT
-SOFFPOTATIS

Hyvät arvostetut soffaperunat

ENERGIAN
KULUTUS
TUULIMYLLYILLÄ?

Mitä ihimeen rotua on noi
ihme hihhulit, jotka räkyttää noilla AC7 DC:n kuppiloissa? Milloin haukutaan
metsäteollisuutta,
puun
hintaa ja milloin taas vastaavasti metsänhoitoyhdistyksiä ja milloin paikallista
kuntainstituutiota? Rasittavaa kuunnella niiden jat-

Olen jo tässä muutaman
vuoden miettinyt sitä, kuinka helkutin paljon energiaa
se vaatii, että nuo Kemmiin
mennessä Iiissä nelostien
varressa olevat tuulimyllyt
pyörivät noinkin vinhasti?
Eero A.

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

Heippa
Olen päättänyt sijoittaa rahani
metsäomaisuuteen.
Olen ostellut vuosien aikana useita tiloja, tarkoitukseni on ollut sijoittaa
tulevaisuuteen. Pörssikaupoissa olen oppinut, että
tulevaisuus käsite on noin
1-2 vuoden päässä. Nyt,
kun olen sijoittanut reilut
850.000 euroa metsiin, pitäisi saada vähän tulojakin.
Mutta kysyessäni hakkumahdollisuuksista ammattilaisilta, minulle vastattiin,
että palataan 10 vuoden
päästä asiaan. Tämän jäl-

keen otin yhteyttä välittäjinään, että minua on petetty
kiinteistökaupoissa, koska termiä ”tulevaisuuden
metsä” ei ollut esiteissä
määritelty niin, että olisin
käsittänyt sen oikein. Sitten menin asian kanssa käräjäoikeuteen ja tuomio oli
kannaltani kielteinen. No
hovioikeus oli samaa mieltä kuin käräjäoikeus. Nyt
kysymys, miten te viisaat
soffikset tulkitsette asian.
Onko minua huijattu?
Sijoittaja

SoffIKSET vastaavat:
Olet täysi aasi, pelaa vain pörssiä.

Hakkuuttaisinko?
Olen tässä miettinyt, että
hakkuuttaisin viime vuonna kemerakelpoisen ensiharvennuksen tekemisen
jälkeen hakkuuttaisin kuviot aukkohakkuuna. Kuitupuutahan se tuottaisi,
mutta 18 € kantoraha-ar-

vo kiihottaa vaikka siitä
meneekin 30 % myyntiveroa. Rahhaa tässä tarvittais
pörssiosakkeen ostoja varten, mutta mitä muuta
vaihtoehtoa olisi?
Olenko kahjo?

SoffIKSET vastaavat:
Olet!

-57 ja kova vinkka. Siellä
ne pakkaset lymyää. Viime
kesänä ilmalämpöpumput
paahto kylmää ilmaa päntiönään, joten se ilma on jossain odottamassa. Nasan
pitkänajan ennusteet puhuvat lämpimästä talvesta.
Toisaalta lumilinkotehtailijat ovat toivoneet lumisia
ennusteita. Ne kuitenkin
maksoivat enemmän, jos

Soffikset
P.S. Et kai sinä nimimerkki
Eero A vaan ole Iiläinen?

jolloin ukkoni soittaa ja
kyselee harjoitusajankohdasta. Miten saisin tämän
hulluuden loppumaan, sehän munaa koko suvun
tuolla tempuillaan. Muuten kaiken huipuksi se
on ruvennut pinnaamaan
töistäkin, jotta vois ottaa lisälaulutunteja
Realistinen vaimo

Terve vaan järki ihminen
meidänkin puolesta. Tämä
mainitsemasi kyseinen rotu
lienee Homo Sabiens, joka
polveutuu apinasta. Ainakin Darwinin kehitysteorian mukaan. Homo Sabiens
on paikoin kehittynyt hyvinkin, mutta kehitysasteita on myös montaa tasoa.
Alempia ja ylempiä. Nämä
ylemmät kehittyneemmän
tason yksilöt eivät viihdy
AC7DC:n kuppiloissa ar-

vostelemassa muita. Niistä
ne erottaa.
Kysymykseesi voiko asialle tehdä jotain, niin ehdotammekin
rajoitettua
istuntoaikaa, tietyt kellonajat ja rajoitukset, kuten
on myös mopopojilla, portsari ja sille juomarahaa, narikkamaksu, lipunmyynti,
vanhaa kahvia tms. niin eiköhän narinat vähene.
Soffpotatos

Hyvät herrat
Olen ollut innostunut metsän lannoituksesta. Olen
lannoittanut lähes kaikki metsäni, käsittelemättä
on ainoastaan 5 hehtaarin
kuivakangas, joka on pohjaltaan lähes puhdasta
hiekkaa. Olen laskeskelut,
että metsän kasvun lisäys vastaa lannoituskuluja.
Olen kuullut, että lannoitus
voi auttaa jäkälän kasvua.

Jos palleroporonjäkälä kasvaisi 1 mm enemmän kuin
ilman lannoitusta, menisi
lannoitus voitonpuolelle,
koska saisin keskimäärin 2
vuotta aikaisemmin kerätä
koristejäkälää. Onko tämän
perusteella lannoitukseni
kannattavaa? Mitä teen?
Utelias Pöntsö

SoffIKSET vastaavat:
Palleroporonjäkälä on tosiaan kaunista, varsinkin
syksyisin haudoilla jäkälä
antaa mahtavan säväyksen.
Hyödynnä jäkälää, olen
kuullut, että jäkälän vienti
Saksan markkinoille alkaa
elpymään.
Hailuodossakin kerätään ensi kesänä
1,6 miljoonaa laatikollis-

ta koristejäkälää. Muuten
Pöntsö, pohjoisessa Muoniossa on samaniminen
kylä. Muuten älä ole niin
tyhmä, että lannoitat kuivaa kangasta, kaikki lanta
huuhtoutuu pohjavesiin ja
sinulla menee rahat kankkulan kaivoon.

SoffIKSET vastaavat:

VOINKO RAJOITTAA?

Terve vaan taas sinä realistinen
vaimo.
Koita
puhua rauhassa sille ukollesi järkeä. No kysymyksestä ilmenee, että olet
kaiketi jo yrittänyt puhua
järkeä. Jos kenenkään järki puhe auta, annan todella hyvän vinkin, joka
perustuu todelliseen elämään.
Ylikiimingissä on kirkkokuoro. Eräs
kuorolaisen puoliso oli
keikalla mukana. Kuoronjohtaja huomasi tapauksen

Voinko rajoittaa metsäkiinteistölleni menoa ja kulkemista
esimerkiksi lippusiimalla ja pahvikyltillä?

toivottomaksi.
Kaikessa
viisaudessaan kuoronjohtaja oivalsi, että tuo komea henkilö tuo kuoroon
näyttävyyttä ja voi siten
olla kuoron esiintymisessä mukana, mutta ei saa
päästä ääntäkään. Ko. henkilö nimitettiin kuoron äänettömäksi jäseneksi, ainut
äänetön kuoronjäsen koko
Suomessa. Joten eiku sinunkin ukollesi tukka nätiksi ja riviin, mutta ei
ääntäkään.

Metsänomistaja vaimon kautta

SoffIKSET vastaavat:
Ensiksi tulee mieleen pistää
tarjouspyyntö surullisen
kuuluisalle
puumarkkinat.fi sivustolle, mutta tarkemman mietinnän jälkeen
herääkin kysymys, onko
sinulla kaikki asiat kohdallaan? Miksi pitäisi kulkemista rajoittaa? Onko

sinua koulukiusattu, vai
mistä patoutumaan on syntynyt?
Vastaa näihin ensiksi, ennen kuin me vastaamme
kysymykseesi!!!
Soffaperunat

Sääennustus talvelle

Eero Ennustaja
Kävin Pakistanissa ottamassa sen lentäjäkuvan. Menin
koputtamatta
ohjaamoon
ja kuski hyppäsi sivuun ja
nappasin tuon kuvan, joka
on sivulla 25. Meinasivat,
että olisi pitänyt kysyä lupa.
Samalla olisin ottanut ikkunasta maastokuvan, mutta
kielsivät. Pitää kuulemma
olla karvalakki päässä. Pakkasta kun normaalisti on

rään sinulle Eero A voimme kertoa, että siihen kuluu
kaikki Oulun seudun Harjun risukasat, samoin Mikkolan Kiimingissä kerätyt,
Muhoksen Moilasen rippeet, Heikkisellä ei Ylikiimingissä ole keräys oikein
lähtenyt käyntiin, (katotaan nyt miten tää lähtee
käyntiin), mutta nekin ja
Yli-In apinoimat muhkeat energiakasat pyörittää
näitä tuulimyllyjä ainakin
vuorokauden jos ei jopa
toisenkin! Sen me lupaamme!

Kära pojkar
Mieheni, jo keksi-iän ylittänyt, on innostunut laulamaan ja ottaa laulutunteja.
Koulussa ukkoparalla musiikkinumero oli 5 ja sekin
oli liikaa. Kun se rupeaa
mylvimään, toisen nuotin kohdalla se ei liiku samassa oktaavissakaan. Nyt
se on ruvennut puhumaan
kuoroon liittymisestä ja
paikallisen kuoronjohtaja
odottaa kauhulla hetkeä,

Järki ihminen

SoffIKSET vastaavat:

SoffIKSET vastaavat:
Kysymyksestäsi saa mitä
ilmeisin selvän, että edustat kansallista Kokoomusta. Kokoomus ei ole sama
kuin Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue, joka
on perustettu vuonna 1899
nimellä Suomen Työväenpuolue.
Kansankielellä tunnetaan jäsenistä
puhutellaan sanalla kossu
ja SDP:läisistä sossu. Sossu
merkitsee myös muutakin,
lähinnä sosiaalihuollon parissa toimiville henkilölle
ja niillä luuluilla asioiville.
Kossu merkitsee kokoomustaustaa omaavan lisäksi myös yhtä Alkossa
myytävää kirkasta väkijuomaa. Ja siihen myllyjen
kuluttavaan energiamää-

kuvaa
tulukuttamista!!!
Mopopojatkin
käyttäytyy siellä fiksummin ja ostavat palveluita kyseiseltä
liikenneasemalta, kuin pelkästään kuluttaa penkkejä!
Eikö tälle asialle voisi tehdä
jo jotain?

teen toivotun ennusteen, joten tässäpä tämä: Lokakuussa sataa ensilumen, mutta se
sulaa pois. Pysyvä lumi tulee joulukuun alussa. Sitä
on sen verran, että kunnon
routaa ei tule. Joulun edellä
tulee kovia pakkasia ja niitä kestää pari viikkoa. Yli
kolmenkymmenen asteen.
Tammikuussa tulee lisää
lunta. Veikkaa voisin lyödä,

että lunta on enemmän kuin
viime talvena. Tulee oikein
luminen talvi vastapainoksi
edelliselle. Kuitenkin lauha
lopputalvi. Viime vuonna
ennustin ojien virtaavan
maaliskuun
puolivälissä
niin kuin tekikin, joten nyt
on aika ennustaa hyviä hankikelejä. Niitä riittää huhtikuun puoleenväliin saakka,
jolloin kevät rysähtää ker-

ralla päälle. Sen pituinen
ennustus se. On sattunut ennusteet viime vuosina niin
hyvin kohdalle, että on vara
epäonnistuakin, mutta eipä
ole muita ennustajia meidän
porukassa löytynyt, koska
tämä on vaikea laji. Minullakin on jo 60 vuoden kokemus syyskuun 28 päivä.
Kun Estonia upposi, täytin
40 vuotta.

Syksyn sienistä
myös ennustaa.

voi
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Tettiteekkarit
Nina: Näin syksyn tullen kaikki on taas ajankohtaista. Viimeiset
viikot luennoilla istuessa olen käynyt läpi päivittäin lähes jokaisen suomalaisen verkkomedian sisällön. Uutiskynnyksen ovat
ylittäneet mm. Cheekin uudet viikset, Anna Abreun vatsalihakset, ja Sara Siepin bilevaatteet. Kerrohan Juho löytyisikö metsäalalta kansallisen uutiskynnyksen ylittäviä otsikoita?
Juho: Kyllä minulla on tässä muutama tullut mieleen… Muistatko kun kävimme siellä etelänmatkalla ja näimme sen helteen riivaaman metsäkonekuljettajan?

No huh huh, nyt on kuumaa,
Metsäkonekuskin maha uhmasi painovoimaa.

Tähdet kertovat
Odotettu, ylipainoiset, osinkotuotoilla elävät, vaikuttavat pätevänoloisilta kavereilta, luo sinulle
uuden elämän, palkittu, iiläisten jääkiekkoilijoiden suosikki, tarkka, luotettava, päättäjien suosima,
kokovartaloiset, maalintekijöinäkin onnistuneet, intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva,
pakollisella metsänhoitomaksulla katettu, sykähdyttävä, arvostettu, ei MTK:n jäsen, aidot epävaleennustajat ennustuspalsta; Tähdet Kertovat … jatkaa sitkeästi tuloaan…
OINAS 21.3.-19.4.
Mies: Olet Helsingistä, siis stadista. Sinulle aukeavat kaikki ovet. Mitään et jää paitsi. Sinun eteen tuodaan kaikki mahdollinen. Siispä suuntaat katseesi
politiikkaan ja sinut valitaankin helsinkiläisyyteen
perustuen ministeriksi, tosin vain alapääministeriksi räävittömästä kielenkäytöstä johtuen.
Nainen: Jäit kiinni pimeästi maksetusta taimikonhoitotyöstä, koska kohde meni tarkastukseen. Entinen metsätoimihenkilö oli jättänyt hehtaarille
lähes 4000 tainta, joten hanke raukesi ja lasku on
kädessäsi. –” Heitetään pois, heitetään pois nämä
taimikonhoito kokkeilut!” päätät kiukustuneena. Verottajalta tulee vielä syksyllä kysely hankintatyön arvon laskennasta edellisvuoden pimeästi
maksetusta motohakkuusta, siitä maksetusta kemera- tuesta ja työn suorittajasta. Olet rikollinen
vaikka rikoksia halua tehdä et. Hyvin sulla menee!!! Mikset kannusta Hifkiä vaan Jokereita edelleen…???
HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Mielestäsi paras urheiluaiheinen vitsi, Urheiluagetti Heikkinen / strippisarjan jälkeen on väite, etteivät
viime kauden Saipalaiset ulkomaanavut Spang,
Glenn ja Davis tietäneet tai sopineet porukalla siirrosta Kärppiin keskenään. Tutkittuahan on se, että
jääkiekkotietämys lakkaa viimeistään Kuusamontiellä reposelän kohdalla. No hyvä! Uskontokannaltasi olet ateisti, joukkuekannaltasi Hifk ja Kärpät, eli
et usko jumalaan, vaan osakeyhtiöperusteiseen liigaseuraan, joka takoi mestaruusvuotenaan jopa
lähes 9000 € positiivisen tuloksen kaikkine lipunmyynteine, mainostuotteine ja kaljan myynteine.
Osakkeenomistajana jäät nuolemaan näppejäsi.
Osinkoja ei tule, kaikki valui ulkomaan pelaajien
muhkeisiin palkkapusseihin. Ei tule osinkoja ensi
vuonnakaan. Myy osakkeet ja vaihda pikaisesti ne
Lehtomäen monttuun. Tuntuu aika pätevän oloisilta kavereilta nämä Uuno Turhapuron jälkeiset
bisnesmiehet ja pankkien sijoitusneuvojat… Entä
miten sujuu puukaupat?
KAKSOSET 21.5.-20.6.
Mies: Hykertelet tyytyväisenä siitä kun Putin on
saanut laskettua juuston hintaan Suomessa. Suuntaatkin jälleen loppuviikosta Raksilan marketteihin,
ennen Kärppäpeliä ja rohmuat reilut kymmenen
pakettia valiolaista oltermannia. Olet oikea juustofriikki ja jatkat sitä seuraavallakin tähtikierroksella.
Valitettavasti Raksilassa viihtyvä suosikkijoukkueesi tulee myös totuttelemaan ja tottumaan tappioihin ja juustot lämpenevät takaistuimella. Olet nyt
kuuhullu.
Nainen: Tulet nauttimaan seuraavalla kuunkiertojaksolla menkkojen lisäksi juustokeittoa,
juustosämpylöitä, juustokakkua, juustotorttua,
juustomuffinseja, juustosilakoita, juustokuorrutettuja pihvejä, lämpimiä juustoleipiä, juustokuutioita, juustosalaatteja ja pikkuhiljaa siirryt lohiruokiin
ja muutat naapuriisi asumaan.
Kolmas Nainen: Rakensit kuumoduulin. Asetat
kaksi penkkiä rakkineeseen ja päätit ottaa kumppanisi mukaan. Vai olisiko se sittenkin naapurin
metsäomaisuudella kehuva leski sittenkin parempi? Lopulta järki voitti, olet matkalla ensi vuoden ja
otit matkalle mukaan sen ihka ihanan uskollisemman kumppanin, eli koirasi.
RAPU 21.6.-22.7.
Mies: Vaimosi kuiskii korvaasi harva se yö, se yrittää saada mielentilasi järkkymään, jotta saisi sinut
valtaansa ja suorittamaan karmeita tekoja, kuten
pienaukkohakkuita sekä erirakenteisten metsien
harventamista. Samoin yllyttää sinua ilmoittamaan
metsähoitoyhdistyksen jäsenyydestä irtautumis-

ta ilmoittamalla asiasta sähköpostilla. Mikä sinuun
ukko on mennyt? Jääkiekosta et ymmärrä yhtään
mitään, pörssiyhtiösi kusettaa palkanmaksussa ja
puukauppatili jäi muutenkin laihaksi huonon tukkisaannon takia. Mikä ratkaisuksi? Vaihda vaimo,
mekin tulimme saman tulokseen kun hän käväisi luonamme viimeiset kaksi vuotta päiväsaikaan,
kun ahersit kerrostalon rakennustyömaiden parissa.
Naikkonen: Rakkauselämäsi kukoistaa, koska olet
edelleen niin kaunis. Sinulla lähestyvät ensi kesänä
taskymppiset syntymäpäivä juhlat. Hienoa. Nauti
juhlista ja naapurin nuoresta poikamiehestä Miehesi yrittää lempeillä, koska haluaa pitää sinusta
huolta ja jakaa rahasi, jotka ovat kertyneet onnistuneista valtakirjalla hoidetuista puukaupoista. Sinua
eivät enää metsäyhtiöiden lippalakit kiihota; haluat tosi miesenergiaa puukaupan hoitoon.
LEIJONA 23.7.-22.8.
Mies: Olet mielestäsi jääkiekon ammattilainen ja
asiantuntija, vaikka oletkin vain saksalaistuotteiden piirimyyjä. Kehut kantakuppilassa ja lätkäpeleissä kuinka omavarainen Kärppäorganisaatio
tällä haavaa on. Spang, Glenn, Eminger, Huml, Masuhr, Descams, Davis, ja junnut Sebok, Koblizek,
Yuhkevich luovat omille oman alueen kasvateille loistavan näytön paikan ja pelitilaa matseissa.
Onneksi ystäväporukkasi ei ota sinua tosissaan ja
kysyykin puolisoltasi, millaisten pelaajien kanssa
kannattaa ammattiliigaa pelata jatkossakin. Opettele luistelemaan vaikkapa ulkojäillä niin, ettei pää
ole takakenossa, jos kaatuu, niin voi käydä pahasti.
Ja nyt sinun on aika ryhdistäytyä ja tilata kotimaiset, huomioi kotimaiset männyn ja kuusen taimet
Shinsoovan viisi vuotta sitten hakkaamallesi avohakkuukuvioille. Kannattiko tässä asiassa todella
säästää?
Nainen: Sinä ymmärrät jääkiekkoa ja politiikkaa.
Nostat arvoon oman todellisen juniorityön jäkisseuroissa, jossa näytönpaikkoja annetaan laajalla
rintamalla kotiyleisön edessä. Olet loistava luistelija ja harmi, että naisjoukkue menetti sinusta oivallisen maalintekijän. Kaipaat Pudasjärven jäähallia
ja miksei hallia myös Iihin. Tiedät lisäksi että koivu
merkkaa muutakin kuin jääkiekkoilevia veljeksiä ja
on puulaji, joka soveltuu oivallisesti omatoimiseen
polttopuuntekoon. Siispä kaunis nainen mene
polttopuusavottaan.
NEITSYT 23.8.-22.9.
Mies: Olet oikeassa! Puunhinta on laskenut ja vaihtoehtoisia palveluntarjoajia on vähemmän kuin
ennen, koska sanoit irti metsänhoitoyhdistyksen
jäsenyyden. Sinulle suosittelemme Vaasan Sporttia ja sen fanikatsomoa Saipa paita päällä!
Nainen: Olit oikeassa, taas! Miehesi ei ymmärrä
jääkiekosta mitään. Oli ostanut kausikorttipaikan
vahingossa AC Oulun fanikatsomoon, vaikka pelit
pelataan Raksilassa. Vietit mukavat syntymäpäivät
viime kuussa ja sait mukavasti lahjoja, myös naapurin rikkaalta leskimieheltä Älä unohda häntä. Vie
lätkäpeliin tai vaateostoksille.
VAAKA 23.9.-23.10.
Mies: Elämäsi on yhtä formulasirkusta, et tiedä
jatkatko yhdistyksesi jäsenenä vai liitytkö kokoomuslaisiin. Hiljennä tahtia, seuraa galluppeja, kokoomus ei johda enää eikä Jäälin keskusta.
Nainen: Metsäpäivät ja metsäretket ovat antoisia.
joten jatkossakin niihin osallistuminen on järkevää.
Myös Hifk Kärpät peli Helsingin Töölössä sytyttää
nuoremmankin misun petipuuhiin saakka.
SKORPIONI 24.10.-22.11.
Teet nyt kovat päätökset ja ostat lehtomäen
monttua seitsemällä sentillä ja kahdellasadalla

tuhannella eurolla, niin jopa Peräkin on tyytyväinen sijoitukseesi. Pikkuraha sinulle. Isoraha Perälle. Sinua silti edelleen harmittaa, kun utajärviset
metsänomistajat eivät pääse lukemaan Tähtien
kertomuksia omassa kainuuvetoisessa metsänomistaja lehdessään. Masennut siitä niin, että lomailet Taivalkoskella. Suosikkijoukkueesi Ilves ei
voita tänä vuonna mestaruutta, vaikka kuinka itkisit.
JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Mies: Vaimosi kehuu Saipaa Kärppiä paremmaksi. Itse olet toista mieltä, Tappara on parempi kuin
Kärpät, eihän ne jaa edes osinkoa omistajilleen.
Saatte aiheesta muhkean riidan, ja puolisosi jatkaa syystä tästä edelleen vieraissa käymisiään, ei
muutoin kuitenkaan, ainakaan itsensä mielestä.
Ei huolta, naapurin mies on hyvä siinä hommassa,
parempi kuin sinä, vaikka ei ymmärrä jääkiekosta
tuon taivaallista.
Nainen: Olet tietoinen , että atleettiset tosi miehet
viihtyvät Utajärven mutafutis kilpailussa. Varaat jälleen koko Merilän kartanon, jotta saat parhaimmat
paikat seurata tulevia skaboja. Mutaiset miehet
ovat mielestäsi niin kiihottavia…
KAURIS 22.12.-19.1.
Nainen: Sinulla on yhtäaikaiset ruuhka- ja vaihdevuodet. Ei hätää, perustat vain holding-yhtiön, niin
nettovarallisuutesi vain kasvaa. Tämä ohje ei kosketa alle 2300 € tinaavia, jos niitä yleensä on…?
Mies: Elämä on helppoa, rahaa tulee metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupasta mukavasti, jotta pääset pitkälle useita viikkoja kestävälle lomalle
Utajärven Rokualle. Oi mikä ihana lepo, hiljaisuus ja
autuus seuraavina viikkoinakin on koittamissa. Nyt
on levon aika.
VESIMIES 20.1.-19.2.
Nainen: Naapurisi kusettaa koiraansa pihamaallasi
useista pyynnöistä johtuen. Tällä kertaa selitys moiseen on lähestyvä ukkosrintama, ei välinpitämättömyys. No hyvä! Tämä riittää sinulle selityksesi.
Mies: Osallistut jälleen uusiin kesätapahtumiin ja
erityisesti Lumijoen kaljanjuontikilpailuihin, jossa
otetaan pitkästä aikaa. Huomaat kylätapahtuman
naamiaisissa, että viehkeä naapurisi, joka on pukeutunut juhlissa haarniskaan, on lähes koko illan
kokonaan pelti kiinni. Siitä ei sinulle löydy sinä iltana salaista seksiseuraa. Kävi muuten viime viikolla meilläkin. Lukko fani nimittäin. Avattiin lukot…
KALAT 20.2.-20.3.
Mies: Olet pettynyt liian suureen palkkatyösi veroprosenttiin ja siksi haluatkin saada sivutuloistasi osan osinkona, koska epämiellyttävä hesalainen
jokerikannattaja ministeritollokin tekee niin. Se ei
tule enää onnistumaan, joten pidättäydy edelleen
pimeästi maksetussa palkassa. Siinä et jää kiinni ja
joudu keskustalaisten loukattavaksi lehtien sivuilla.
Olet tietoinen, että et ole vahvoilla tietotekniikassa, joten hakeudut kuntasektorin järjestettävälle
ATK peruskurssille, jonka päällimmäisenä tarkoituksena on opetella ”tviittuileen”. Osut sopivasti
vakuutusyhtiön hakemuslistalle. Muista, että rytmihäiriöt ovat luonnollinen tapahtuma, ei luonnon
tapahtuma, eikä siis näin ollen oikeuta korvauksiin.
Loppusyksystä myhäilet tyytyväisenä, kun keskustapuolueesi keikkuu galluppien kärjessä.
Nainen: Älä sekaannu rakennustyöhön. Tällöin
joudut itse tekemään kaiken. Hengaile mieluimmin naapurissa. Siellä(kin ) juodaan olutta. Puolisosi tuskailee hävittyä vetoaan sään lämpötiloista
koko syksyn. Yöunet ovat mennyttä ”kulua” koko
syksyn ajan teillä molemmilla. Olisit uskonut Eero
Alaraasakkaan ja lukenut Eero Ennustaja palstan
tarkemmin, ennekuin säästä alat kilvoitella!!!

Nina: No kyllähän minä sen muistan. Tämä olisi oikein hyvä uutinen mikäli kyseessä olisi joku julkkis ja käsittääkseni kukaan työmies ei ole vielä kertaakaan päässyt Big Brotheriin tai Viidakon
tähtösiin. Voi tosin johtua silikonien puutteesta.
Juho: Entäs kun samaiselle metsurille kävi pieni moka ja se yksi
tukki putosi suhteellisen syvän ojan pohjalle?

OHO! Nyt kävi metsurille höpösti,
parrua sinne minne aurinko ei paista.
Nina: Potentiaalista, potentiaalista. Entä se, kun menimme ruskaretkellä tekemään nuotiota läheisen hotellin kotaan ja meidän
olisi pitänyt ostaa pari hassua polttopuuta hintaan 30€

Skandaali puun hinnoittelussa
– näin paljon metsä maksaa
Juho: No ihmekös se maksaa ottaen huomioon vaarallisen työn
lisä. Etkös se sinä jokin vuosi ollut hermoromahduksen partaalla
juostessasi paarmoja karkuun metsänistutustöissä?

Kesätyöläisen kauhun hetket:
Tappaja-paarmat hyökkäsivät kimppuun.
Nina: Vieläkin kulkee kylmät väreet
selkärankaa pitkin. Hyrrrr. Ebolapaarmat olisivat silti ajankohtaisempia. Onneksi kuitenkin minulle
maksettiin hyvin työpanoksestani
metsän ja Suomen luonnon tulevaisuutta kohtaan.

Uusi tutkimus osoittaa.
Nuoret tienaavat
elantonsa luonnossa.
Juho: Niinpä, se taisikin olla sinulle kova tuloisin kesä ikinä. Tuleeko
sinun osuutesi nettiliittymämme
kuukausilaskusta jatkossakin luonnossa?
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Puoluejohtaja

Mitä eroa on puoluejohtaja
ja lyhtypylväällä?
-Lyhtypylvään päässä on valoa

Suolaa sipseissä

Miksi turkulaiset lisäävät
Sipseihin suolaa?
-Koska pussissa lukee
”Pan suola”
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Naisen lemmikkieläimet:

Minkki vaatekaapissa, jaguaari autotallissa, tiikeri makuuhuoneessa ja aasi, joka
maksaa kaiken tämän.
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Insinöörit jonoon
Tiesitkö, että jos kaikki Suomen
insinöörit pistettäisiin jonoon
Pohjoisnavalta etelään viiden
metrin välein, se olisi helvetin
hyvä juttu.
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Puunkäsittelyyn
Agrimarketista!

MITÄ METSÄLLESI KUULUU ?
Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan
yrittäjien kohtauspaikka.

PALAX POWER
70 JA 70S OVAT
MARKKINOIDEN
NOPEIMMAT
YLÄPUOLISELLA
KOVAMETALLITERÄLLÄ
VARUSTETUT
KLAPIKONEET!

Teemme
uutta
metsää.

Metsänomistajana löydät
palvelusta metsätilasi kartat,
ilmakuvat ja luontokohteet,
ehdotukset hoitotöistä ja
hakkuista sekä
niiden meno-ja tuloarviot
sekä alueesi metsäalan
yrittäjät.
Kaikki yhdessä
paikassa
www.metsään.fi

KYSY LISÄÄ:
Alatalo Marika
p. 040 589 7077

PALAX POWER 70 JA 70 S
• Erittäin nopea ja tehokas klapikone
• Power 70 S -malli on tehokas ratkaisu
klapiurakointiin
• Varustettu 700 mm:n kovametalliterällä
• Kääntyvä 4,3 m kuljetin, taitolla

Hinta alk. Power 70

6 758,- alv 0%

Tilaa Metsään.fi tai
anna palvelussa
lupa metsätietojesi katseluun
– voit voittaa upeita palkintoja!
www.metsään.fi/saammeko-luvan

Mulari Risto
p. 040 848 3456

TAIMET
JÄLLEENMYYJILTÄ

www.pohjantaimi.fi

www.metsäkeskus.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!
Metsäkoneurakointi

Perttunen Oy
Oulu

www.metsaperttunen.fi

Myynti: p.010 76 84910
Katso lisää: www.agrimarket.fi

SAAMMEKO LUVAN?

Koneurakointi

Mustonen Ky
MUHOS

• metsätyöt • kaivutyöt • traktorityöt

Puh/fax 533 4778, p. 0400 283 441
koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

wwwkoneurakointimustonen.com

Yli-Iin Puu ja Turve

Pohjanmaan Osuuspankki
Hallituskatu 21, puh. 08-563 7700
Pateniemi, Keskuskatu 7, puh. 08-564 7100
www.popoulu.fi
Lähellä ihmistä.

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

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

