
1MetsäSanoma 2/2014

Metsä
Sanoma

II
YLI-II

KIIMINKI

OULUN SEUTU
YLIKIIMINKI

MUHOS

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun,  Yli-Iin ja  Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2014

Puukauppa piristyi alkuvuonna 
Tukin hinta kääntyi kesän jälkeen laskuun

Kuitupuulla edelleen kysyntää, hinta vakaa
Talviharvennukset eivät mene kaupaksi

Energiapuulla ei kysyntää
Kysyntä heikentynyt selvästi ja hinta laskussa

Kemeratuki heikkenee energiapuun korjuussa

Metsänomistajat
Kokemuksia ja kertomuksia metsällisissä asioissa

Metsänomistajat

Sukellus mutafutiksen maailmaan
Kesätapahtumien kirjoa, Urheiluagenteissa



2 MetsäSanoma 2/2014

Pääkirjoitukset

Viime talven lyhyt korjuuke-
li toi oman vivahteen myös 
puukauppaan ja sen tarjon-
taan. Ensi talven osalta koh-
teita on paljon, varsinkin 
harvennushakkuita. Tämä 
johtaa väistämättä siihen, 
että puun hinta on käänty-
nyt laskuun. Eikä siinä kaik-
ki, sillä esimerkiksi tukin 
laatua on kiristetty pituus-
mitoilla sekä latvaläpimitto-
jen nostoilla. Sahat pyrkivät 
näin saamaan markkinati-
lanteesta johtuen järeämpää 
ja pitempää tukkitavaraa. sa-
moin pikkutukkien sahauk-
set eivät ole tuottaneet niille 
asetettuja tavoitteita. Parhai-
ten hintatasonsa on säilyt-

Syitä ja seurauksia; miksi puukauppa paikoin takkuaa?

Otsikot eivät sellaisenaan  
aina lupaa hyvää talou-
den taantumassa. Sil-
ti ainakin ruohonjuurelta 
ponnistava perusteollisuus; 
metsäteollisuus käsittä-
en saha- ja paperiteollisuu-
den liitännäistuotteineen on 
nyt verrattain hyvässä tulo-
siskussa. Samoin myös yk-

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 verkkai-
sesti, hinnat ovat lievässä laskusuunnassa.

sityismetsätalouspuolen 
metsänhoitoyhdistyskent-
tä on pyrkinyt nostamaan 
päätään, tehostamaan toi-
mintoja ja luomaan uskoa 
tulevaisuuteen, muutoksis-
ta huolimatta. Ensimmäiset 
metsänhoitoyhdistykset on 
perustettu jo yli sata vuotta 
sitten, ja ne ovat juurtuneet 

metsänomistajien omiksi 
neuvonta- ja palveluorgani-
saatioksi. Esim. Kiimingissä 
metsänhoitoyhdistystoimin-
ta lähti käyntiin jo vuonna 
1937 ja sillä tiellä ollaan vie-
läkin; itsenäisenä ja tehok-
kaana palvelun tuottajana.

tänyt kuitupuu, vuodesta 
toiseen. Puuta on siis liikaa 
markkinoilla. Ostomäärät 
lähestyvät huippuvuoden 
2007 lukuja.

 Sama ylitarjontatilanne 
on myös energiapuun koh-
dalla. Energiapuun ongel-
mat ovat ylisuuret varastot 
lauhasta viime talvesta joh-
tuen sekä tukipolitiikan epä-
edulliset muutokset niin 
myyjää kuin ostajaa kos-
kien. Silti etsimme met-
sänhoitoyhdistyksissä 
valtakirjakauppapuille toi-
mivia markkinoita aktiivi-
sesti 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 lain-
kaan. Tällöin on usein ainoa 
vaihtoehto metsänhoitoyh-
distyksen hankintapalvelu, 
mutta onko yhdistyksellä 
puille osoitetta, koska valta-
kirja ei ole ollut käytössään 
silloin, kun seuraavan talven 
puukaupoista on sovittu. 
Lohdutuksen sanana voi-
daan todeta, että yksi vuosi 
eteenpäin harvennuksen to-
teutuksessa ei pilaa kyseisen 
metsän kasvuolosuhteita.

 Nyt kannattaa syksyn ai-
kana jälkeen kysyä metsän-
hoitoyhdistyksistä neuvoa 

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

Valtion budjetti  
rokottaa metsätulojakin
Puukauppojen pääomatu-
loista maksetaan tällä het-
kellä veroa 30 prosenttia. 
Yli 40 000 euron osuudesta 
vero on 32 prosenttia. Vero-
tus on näin ollen kiristynyt, 
sillä viime vuonna raja kor-
keammalle verolle oli 50 000 
euroa. Vuonna 2011 vastaa-
vaa porrastusta ei ollut ja 
pääomaveroprosentti oli al-
haisempi eli 28 prosenttia. Ja 
lisää muutoksia on luvassa.

Budjettiesitys kiristää ve-
rotusta niin, että suuremman 
tulorajan prosentti nousee 33 
prosenttiin, ja raja lasketaan 
30 000 euroon.

Nyt on perusteltua jak-
sottaa puukauppoja ja muu-
tenkin pyrkiä tasaisempaan 
myyntiin. Muutoinkin tal-
vista ja harvennushakkui-
den osuuksien kasvusta 
johtuen leimikoiden korjuut 
toteutetaan usein kahden ka-
lenterivuoden aikana.

Verotusmielessä esim. 
verrattuna kuolinpesiin ve-
rotusyhtymä on entistä 

edullisempi omistusmuo-
to, koska siellä tulot jaetaan 
osakkaiden verotukseen. Jos 
osakkaita on useampi, vero-
prosentti säilyy perustasolla. 
Muutoinkin asioiden hoito 
metsänhoitotöissä on käy-
tännössä selvempää suhtees-
sa kuolinpesin toimintaan.

Koivu runsas  
kukintako pelastus 
metsänomistajille?
Ei, ei ja kerran vielä ei. Taan-
noin alkusyksystä sanoma-
lehti Kaleva kirjoitti aiheesta 
”Miksi koivu siementää run-
saasti?”. Se, että koivun 
siemenmäärä on suuri, pi-
tää paikkaansa. Mutta ker-
tomatta jäi se tosiseikka 
haastattelussa metsäntutki-
muslaitoksen tutkijan haas-
tattelussa, että vain yksi 
miljoonasta koivun sieme-
nestä tuottaa kehittyvän tai-
men varistuessaan maahan. 
Ja niissäkin on jo liikaa.

Mutta se myrkkyteks-
ti. ”Metsänomistaja pystyy 
hyödyntämään siementä 
uudistusalan kylvämiseen.” 
Koivu on myrkkyä uudis-
tusaloilla, jotka aiheuttavat 
vain ja ainoastaan kustan-
nuksia metsänomistajille. 
Uudistusalan raivauksista 
suurimman työsaran ja kus-

Veroluonteisesti kerätyt 
metsänhoitomaksut poistu-
vat tämän vuoden aikana. 
Tällöin yhdistyspohjaises-
ti toimivien metsänhoitoyh-
distyksien tulee järjestellä 
jäsenmaksunsa uusiin uo-
miin. Uusista jäsenmaksu-
esityksistä päättävät johtavat 
hallitukset, jotka vievät asi-
an varsinaisesti valtuustojen 
päätettäväksi ja vahvistetta-
vaksi. Jäsenmaksu kohden-
netaan edelleen hallintoon, 
jäsenneuvontaan ja tiedot-
tamiseen. Myös puunmyyn-
tisuunnitelmien laadinta 

Yhdistykset päättävät omista jäsenmaksuistaan
pyritään sälyttämään jäsen-
maksukertymään.

Jäsenyys tulee olemaan 
uudessa laissa täysin vapaa-
ehtoista. Myös pienet alle 7 
hehtaarin metsätilaomistajat 
pääsevät uuden lain myötä 
halutessaan jäseniksi. Usei-
siin pieniin metsätilaomis-
tajiin, joihin on syntynyt 
asiakassuhde metsänhoi-
toyhdistyksen kautta, ja jot-
ka eivät pinta-alan mukaan 
täyttäneet jäsenehtoa, ollaan 
yhteydessä jäsenlehden tai 
jäsenkirjeen johdosta tuleva-
na nyt tänä syksynä asiakas-

lehtemme muodossa ja ensi 
vuonna jäsenasioissa tarjo-
ten jäsenyyttä yhdistykses-
sämme.

Palveluhinnastot laadi-
taan jäsenperusteisiksi sekä 
ei-jäsenperusteisiksi. Jä-
senyyden tulee olla hou-
kutteleva niin palveluiden 
hinnoittelussa kuin palvelui-
den laadussa sekä palvelui-
den vaihtoehdoissa.

Varmasti eniten korostu-
vat puukaupalliset palvelut 
ja niiden kattavuudet; valta-
kirjakaupat, korjuupalvelu, 
yhteismyynnit, toimituskau-

pat eri toimituspisteisiin. 
Nämä ovat asioita, jotka si-
sältävät valtavan määrän 
tietoa, kokemusta, tilastoa 
ja faktaa, jota yksittäisellä 
puunmyyjällä ei luonnolli-
sesti ole. Myyntitapahtumia 
metsänomistajilla on keski-
määrin kerran kymmenen ja 
kahdenkymmenen vuoden 
välein. Toki poikkeuksen te-
kevät omatoimisesti lähes 
vuosittain puuta myyvät, lä-
hinnä hankintahakkuita te-
kevät metsänomistajat.

Metsänhoitopalvelut, tai-
mimyynnit, maanmuokka-

ukset, taimikonhoitotyöt, 
tila-arviot, metsäsuunnitte-
lu, ojitushankkeet, ym. säi-
lyttävät saman asemansa 
palvelumyyntivalikoimissa, 
kuin tilanne on ollut ennen 
lakimuunnosta.

Yhdistyksien hallituksil-
la ja valtuustoilla on asian 
suhteen tulevana syksynä 
mietinnän paikka siitä, mikä 
jäsenmaksun taso on ja mi-
ten se porrastetaan pinta-
alojen suhteessa. Mutta 
eiköhän ratkaisut näistä asi-
oista selvinne ennen vuoden 
vaihetta. Ainakin metsäteol-

lisuuden asiakaslehdissä on 
lakimuutos otettu huomioon 
kirjoittelussa ja noteerattu 
merkittävästi ensi vuotta aja-
tellen.

Kaikille lukijoillemme, 
erityisen mukavaa ja läm-
mintä loppusyksyä.

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma

tannuksia tuottavat raippa-
koivut, joiden kasvatus ei ole 
taloudellisesti kannattavaa. 
Taimikonhoitovaiheessa ha-
vupuulle uudistettavas-
sa kohteessa poistettavia 
koivun vimpoja on paikoi-
tellen useita tuhansia, jois-
ta metsäomistaja maksaa 
kustannusta metsurityönä. 
Maisemallisesti ”onkivapa-
koivut” ei ainakaan minun 
silmiä hivele, jos hivelee jo-
tain muita, olemme tässä asi-
asta eri kannalla.

Koivu saavuttaa kes-
kimäärin uudistuskypsän 
isän noin 60-vuotiaana. Kes-
kijäreys hipoo hieskoivul-
la sadan litran parempaa 
puolta, edellyttäen vähin-
tään yhtä harvennuskertaa. 
Puunkorjuukustannukset 
pienrunkoisilla puilla on 
huomattavasti korkeampi. 
Harvennuskoivusta mak-
setaan keskimäärin kymp-
pi motilta ja päätehakkuulta 
kaksikymppiä. Kannattaako 
kasvattaa lehtikuitua, kun 
harvennustukilla saa lähes 
viisikymppiä ja päätehak-
kuulta kauppajaksoja mu-
kaillen 55 ja 60 euron välillä 
pitemmällä aikajaksolla tar-
kastellessamme? Koivun 
valkea valhe elää edelleen ja 
voi hyvin!
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Metsä
tähdet 

Metsänhoitoyhdistykset

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Pertti Moilanen
0400 283 301

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Isokatu 70, 90120 Oulu 
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas 
(08) 547 2035

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

Anna Taskila
040 579 6225

Seppo Tikkala
0400 864 132

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

Raimo Jokikokko 
0400 580152 

Juhani Heikkinen
0400 287 288

Vorellirannantie 1 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

 

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Anita Keskikallio
040-7252610

Eero Alaraasakka  
0400-281 524

Henri Turtinen
040 553 2335

Haminantie 8 91100 Ii 
puh. (08) 817 4222

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Mikko Harju
040 719 7640

Seija Torvela
044 579 6226

Timo Mikkola
0400 560 498

Anna Taskila
040 579 6225

Pertti Moilanen
0400 283 301

Juhani Heikkinen
0400 287 288

 

Raimo Jokikokko
0400 580 152

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Anita Keskikallio
040 725 2610

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Eero Alaraasakka  
0400 281 524

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Tatu Laakkonen
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

Terveystie 2, 90900 Kiiminki 
puh. (08) 816 1036

Timo Mikkola
0400 560 498

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Tatu Laakkonen
0400 560 389

Henri Turtinen
040 553 2335

Seppo Tikkala
0400 864 132
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MetsäSanoma uutiset

Kesän puukauppa jäi hieman viimevuotista vaisummaksi
Pohjois-Suomen puukauppa jäi kesäkuukau-
sina jälkeen viime vuodesta. Kesä-elokuun 
yhteenlaskettu kauppamäärä Pohjois-Suo-
messa oli n 777 000 m3. Määrä on n 15 % 
viime vuotta vähemmän.  Useimmat met-
sänhoitoyhdistykset ovat koko alkuvuo-
denkampanjoineet maksuttomaan puun-
myyntisuunnitelman eli vanhalta nimeltään 
leimauksen puolesta.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Vilkkaan alkuvuoden ansi-
osta tammi-elokuun puu-
kauppamäärä oli kuitenkin 
viime vuoteen verrattuna 6 
% suurempi. Myyntimäärät 
ovat nousseet eniten Lapis-
sa 16 %. Kainuussa nousua 
on 10 %. Pohjois-Pohjan-
maalla tammi-elokuun yh-
teenlaskettu ostomäärä on 
viime vuoden tasoa, vaik-
ka alkuvuosi oli sielläkin 
huomattavasti viime vuotta 
vilkkaampi. 

Kesäkauden kauppa-
määrien pienenemistä se-
littävät tehtaiden huolto- ja 
korjausinvestointiseisokit 
mm Pietarsaaressa ja Veit-
siluodossa. Lisäksi sahojen 
tukkivarannot olivat loma-
kauden alkaessa tavallista 
suuremmat. 

Tehtaiden ja sahojen 
huolto- ja kesälomaseisokit 
ovat nyt ohi ja investointi-

en seurauksena odotetaan 
tehtaiden aikaisempien tuo-
tantoennätysten ylittyvän ja 
myös puunkäytön lisäänty-
vän. 

Metlan tuoreimman tie-
dotteen mukaan vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla 
suomalaisten metsäteolli-
suustuotteiden viennin re-
aaliarvo oli 5,67 miljardia 
euroa. Vienti kasvoi reaali-
sesti 3 prosenttia viime vuo-
desta.

Kemera-kohteet  
etutilalle hakkuissa
Metsätalouden valtion 
tuet ovat uudistumassa 
ja Pohjois-Suomea odot-
tavat merkittävät heiken-
nykset. Pahimmat niistä 
ovat vajaatuottoisten met-
sien uudistamisen tuen ja 
energiapuun korjuutuen 
päättyminen. Tämä talvi 
on niissä loppukirin paik-
ka. Hakkuupuolella keme-
ra-uudistamiskohteet ja 
energiapuukohteet on nyt 
laitettava etutilalle. Nuo-
ren metsän kunnostuksen 
hehtaarituet heikkenevät ja 
energiapuulle tuleva 7 €/
m3 poistuu. Sen tilalle odo-

tetaan pienpuun korjuun 
hehtaaritukea. Lakiesityk-
sen siirtymäsäännösten 
mukaan nykyisen lain mu-
kaisten tukihakemusten tu-
lisi olla metsäkeskuksessa 
20.3.2015 mennessä. 

Leudon viime talven ta-
kia ostajilla jäi viime talvena 
talvikohteita korjaamatta, 
joten parhaiten kysyntää on 
sulan maan aikana korjatta-
ville kohteille.

Metsänhoitoyhdistysten 
maksuton leimauspalvelu 
kiinnostaa
Kun puukaupassa on use-
ampia ostajia, kannattaa 
panostaa laadukkaaseen 
puukaupan suunnitteluun. 
Vanhoissa metsäsuunni-
telmissa ei ole voitu huo-
mioida uuden metsälain 
tuomia väljennyksiä hak-
kuutapoihin. Metsänhoi-
toyhdistyksen maksuton 
puunmyyntisuunnittelu-
palvelu päivittää hakkuu-
kertymät ja hakkuukohteet. 
Valmiin leimikon pohjal-
ta tehty tarjouspyyntökier-
ros panee ostajat samalle 
viivalle hakkuukertymien 
suhteen. 

Kaupassa tuijotetaan 
usein pelkästään tukin ja 
pikkutukin minimiläpi-
mittoja. Läpimitan ohel-
la pikkutukin ja tukin 
katkontapituuksilla tai nii-
den rajoituksilla on suurin 
merkitys puukaupan lopul-
liseen tulokertymään. Jos 
nämä asiat eivät ole myy-
jän hanskassa kannattaa 
kilpailutus ja tarjousvertai-
lu jättää metsänhoitoyhdis-
tyksen ammattilaisille. 

 ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU 
 Alin Korkein Alin Korkein  Alin Korkein
Mäntytukki 39 43 40 47  48 57
Kuusitukki 39 43 38 46  46 56,7
Mäntykuitu 9 14 12 48,7  15 21
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
Karsittu energiaranka havu 6 12        
Karsittu energiaranka koivu 6 12        
Energiapuu karsimaton 5 8        
            
HANKINTAHINNAT          
 Alin Korkein        
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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MetsäSanoma uutiset

Suuret varastot hidastavat  
energiapuukauppaa
Soittokierros alueen energiapuunostajille paljastaa, että kaikki 
kamppailevat nyt samojen ongelmien kanssa. Lämmin talvi ja Top-
pila kakkosen laitevika, on vähentänyt menekkiä merkittävästi. Nyt 
terminaalit ja varastot ovat puuta täynnä, joten uusien leimikkojen 
ostoa täytyy rajoittaa.

Mikko Harju
MetsäSanoma

Biowatin Metsäpalvelu-
päällikkö Timo Marttila 
näkee Oulu Seudun ener-
giapuu markkinat pitem-
mällä 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 vä-
hentää Oulu seudun puun 
polttoa merkittävästi. Lisäk-
si viime lämmityskauden 
pieni menekki kasvatti vii-

me vuoden varastoja. ”Nyt 
joudummekin rajoittamaan 
ostoa, jotta varastot eivät 
kasvaisi liian suuriksi” ker-
too Marttila. Oman ongel-
mansa ostoihin tekee ensi 
vuonna muuttuva Kemera 
lainsäädäntö. Nykyisen lain 
mukaiset hakkuut tulee olla 
valmiina 20.3.2015  mennessä.  
”Tämä merkitsee sitä, ettei 
kaikkia talvikorjuu kohtei-
ta ehditä siihen mennessä 
korjata” harmittelee Martti-
la. ”Lisäksi on vaikea tehdä 
kauppaa ensi keväänä ja ke-
sänä korjattavista kohteista, 
kun ei ole mitään varmuut-
ta uusista tukiehdoista. 
Voimme tehdä kauppoja 
myös ehdollisina siten, että 

mahdolliset tuet kompen-
soidaan maanomistajalle 
jälkikäteen” jatkaa Mart-
tala.  Marttila toivoo halli-
tukselta pikaisia toimia sen 
eteen, että myös hakkeelle 
voitaisiin maksaa varmuus-
varastomaksua turpeen ta-
paan. Tämä mahdollistaisi 
suuremmat varastot, mikä 
auttaisi energiapuuntoi-
mittajia nostamaan korjuu 
määriä ensi talvelle.

Vapon hankintaesimies 
Mikko Korhonen kertoo, 
että paras kysyntä tällä het-
kellä on karsitulle ener-
giapuulle. Karsimattoman 
energiapuun sekä metsä-
tähteiden ostoa rajoitetaan 
ylisuurten varastojen ta-

kia.” Ensi talven kulutus 
määrää, kuinka paljon puu-
ta voidaan ensi vuonna os-
taa; kertoo Korhonen.

Turveruukin puunostos-
ta vastaava Timo Vanhala 
on iloinen siitä, että Oulun 
Energia on jatkanut puun 
polttoa Toppilan voimalai-
toksessa, vaikka kivihiilen 
poltto olisi ollut viime ai-
koina taloudellisesti kan-
nattavampaa.” Meillä on 
nähty puun ja turpeenpol-
ton aluetaloudellinen vai-
kutus ja uskon, että sama 
linja jatkuu myös kun va-
litaan kattilatyyppiä uu-
teen voimalaitokseen” 
kertoo Vanhala. Vanha-
la valittelee pitkäjänteisyy-
den puutetta valtiovallan 
energiapolitiikassa, ”Jos 
energiapolitiikan linja vaih-
tuu joka neljäs vuosi, on 
mahdotonta tehdä suuria 
investointipäätöksiä” har-
mittelee Vanhala.

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.

Erityisesti kuusen varasto-
määrät ovat nousseet huoles-
tuttavasti ja sillä on tietysti 
ollut hintoja pudottava vaiku-
tus. Mäntyvarastot ovat myös 
nousseet, mutta tilanne ei 
ole niin huolestuttava vie-
lä kuin kuusessa. Ruotsin 
kruunun devalvoituminen 
parantaa ruotsalaisten saha-
tavaran viejien kilpailukykyä 
suomalaisiin nähden. Myös 
ruotsalaisten sahurien tukki-
varannot 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 pienem-
piä määriä. Tilanne on sama 
myös Kiinassa. Eurooppa 
näyttää ajautuvan vaikeaan ti-
lanteeseen, Ukrainan kriisi luo 
epävarmuutta ja se vaikut-
taa rakentamiseen. Alhaisten 
kustannusten Romania on li-
säämässä voimakkaasti omaa 
tuotantoaan ja halvan ruplan 
Venäjä on myös tulossa voi-
makkaammin Euroopan ja 
Pohjois-Afrikan markkinoil-
le. Pohjois-Afrikan maissa ti-
lanne on kohtalainen määrien 
suhteen, mutta hinnoissa siel-
läkin on jouduttu antamaan 
jonkin verran periksi. Kaiken 

kaikkiaan tilannetta voidaan 
kuitenkin pitää vielä tällä het-
kellä kohtalaisena, huonom-
minkin voisi olla. 

Ensi vuoden alusta voi-
maan tuleva rikkidirektiivi 
nostaa laivakuljetusten kus-
tannuksia erityisesti Suomes-
sa. Asiakkaat eivät rikkilisää 
maksa joten kustannuksia täy-
tyy karsia jostakin. Tämä vai-
kuttaa varmasti puunostajien 
puusta maksukykyyn. Rik-
kidirektiivin kustannuksia 
nostavasta vaikutuksesta on 
puhuttu yleensä vain vien-
tikaupan yhteydessä, mutta 
selvää on sekin, että muualta 
maailmalta Suomeen meritse 
tuotavien tuotteiden hintoihin 
merirahtien nousulla on myös 
vaikutusta. 

Puukauppa on ollut jo pa-
rin vuoden ajan vilkasta ja hin-
tataso on ollut vakaa. Ostajien 
varantotilanne on suhteelli-
sen hyvä, myös Pölkky Met-
sän. Puuta kuitenkin ostetaan 
edelleen, tukkia tarvitaan. 
Pohjois-Suomessa kuitupuus-
ta alkaa olla jo ylitarjontaa ja 
hakkuita suunnataan enene-
vissä määrin kohteisiin joissa 
tukkiosuus on korkea. 

Puukauppaterveisin
Hannu Virranniemi
Pölkky Metsä Oy

Kiiminkien yhteismetsän puheenjohtaja Juhani Paak-
kola ja Hannu Virranniemi keskustelutuokiossa saha-
tavaran maailmanmarkkinahinnoista.
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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 luki-
joitaan aktiivisuudesta. 
Capitals -tähden Tero Saa-
renpään takomat kiekot  leh-
temme sivuille löytyivät 
sivuilta: 5, 13, 15, 24, 27.

Puulaji on mänty, joka 
hieman kuivunut ja kelottu-
nut. 

Tiedustelimme uuden 

jäsenmaksun suuruutta 
suhteessa vanhaan metsän-
hoitomaksuun. Lähes sa-
malla kannatusluvulla oli, 
että jäsenmaksu on saman 
suuruinen tai hieman pie-
nempi. Yhden äänen enem-
mistöllä voitti vaihtoehto 
”saman suuruinen”. Ku-
kaan ei halunnut suurempaa 

jäsenmaksua kuin metsän-
hoitomaksu.

Mielenkiintoisimmasta 
artikkelista vastaajien mie-
lestä sai tasaisesti eri sivus-
toilta.

Onnea voittajille ja  
kiitokset kisaan  

osallistumisesta!

Iin metsänhoitoyhdistyksen toimisto on muuttanut. Uusi osoite on Kirk-
kotie 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 Kuivaniemel-
tä. Mukana oli myös Mikko Tiirola, MTK:n metsävaltuuskunnan puheen-
johtaja, joka selosti lakivalmistelujen nykytilaa sekä muita metsäasioita. 
Toimisto avoinna muina päivinä 8-16 paitsi keskiviikkona ajanvarauksella.

Iin metsänhoitoyhdistyksen 
toimisto muuttanut

Palkinnot on 
noudettavissa omasta 

metsänhoitoyhdistyksestä.

Tatu Laakkonen Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen uusi toimihenkilö
Kevään aikana metsänhoitoyhdistys Kii-
minki laittoi toimihenkilöhaun päälle edel-
lisen toimihenkilö Jouni Parkkisen siirtyes-
sä Oulunseudun metsänhoitoyhdistyksen 
palvelukseen. Hakijoita oli pitkin suomea 
ja hakijamäärä liikkui hieman alle 50 henki-
lön määrissä. Oulun alue on kiinnostava työ-
markkinoilla myös metsäsektorilla.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Valittavaksi kesäkuun haas-
tattelukierroksen jälkeen tuli 
Laakkonen, joka hakuhet-
kellä asusti Joensuussa ja oli 
juuri valmistunut metsäta-
lousinsinööriksi. Metsänhoi-
don oppeihin käytännössä ja 
niiden operatiivisiin tehtä-
viin työelämässä, aloitti Tatu 
rivakasti heti lomien jälkeen 
elokuussa.

Mutta kertokoon  
Laakkonen itse itsestään
- Nimeni on Tatu Laakko-
nen, ja olen toiminut met-
säneuvojana Kiimingin 
metsänhoitoyhdistyksel-
lä elokuun alusta saakka. 
Valmistuin metsätalousin-
sinööriksi Joensuusta Kare-
lia-ammattikorkeakoulusta 
keväällä 2014. Lähtöisin olen 
Savon sydämestä, Iisalmes-
ta. Ennen insinööritutkin-

toani olen koulutukseltani 
taloushallinnon merkonomi. 
Olen työskennellyt kaupan 
ja hallinnon puolella ennen 
Joensuuhun opiskelemaan 
muuttoani, pääsääntöisesti 
myyntiedustajana. Uskoisin 
taloushallinnon koulutuk-
seni ja kokemukseni tuovan 
hyötyä metsänhoitoyhdis-
tykselle tulevaisuudessa.

- Muutin Kiiminkiin avo-
vaimoni sekä karkeakarvai-
sen saksanseisojani kanssa. 
Lähimpiin harrastuksiini 
kuuluu metsästys ja jääkiek-
ko, mutta yleisesti liikunta ja 
luonnossa liikkuminen ovat 
osa harrastuksiani. Met-
säalalle päätin lähteä juu-
ri harrastukseni, luonnossa 
liikkumisen kautta. Olles-
sani myyntityössä halu oli 
jokainen arkipäivä ulos ja 
raittiiseen ilmaan. 
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Kiimingin Mhy jälleen valtakunnan  
ykkönen MTK:n laatumittareissa
Monet metsänhoitoyh-
distyksistä ovat jo rea-
goineet tuleviin mhy lain 
muutoksiin lisäämällä ja-
lansijaa toiminnallisilla ta-
soilla. Tilastotietoa löytyy 
vertailemalla pinta-alaltaan 
ja jäsenmäärältään erikokois-
ten metsänhoitoyhdistyksi-
en tuotoksia, toiminnasta ja 
taloudellista tuloksia edel-
lisiltä toimintavuosilta. Kii-
mingin metsänhoitoyhdistys 
on ollut pienestä pinta-alas-
ta ja pienestä jäsenmäärästä 
huolimatta MTK:n laatumit-
tareilla mitattuna pohjoisen 
Suomen sekä valtakunnan 
ykkönen kolmena viimei-
senä toimintakautena met-
sänhoitoyhdistyskentässä. 
Tämä kertoo ennen kaikkea 
myös sen, että sen jäsenis-
tö on aktiivisesti käyttänyt 

yhdistyksen palveluita ja 
osallistunut yhdistyksen 
toimintaan. Mittareilla an-
netaan pohjaa ja suuntaa 
kehittää yhdistyksien toi-
mintaa muuttuvassa työym-
päristössä.

Toimintaa on Kiimingissä 
kehitetty varsinkin puunkor-
juun toteutuksissa. Näihin 
on lisätty jo muutaman vuo-
den ajan energiapuun 
korjuuta lähes jokaisella kor-
juukohteella sekä kunnos-
tusojitustoimintaa vanhoilla 
ojitusalueilla. Hakkuukonei-
ta on lisätty ja uudistettu. 
Koneet on varustettu nyky-
tekniikalla niin tiedonsiir-
rossa, mittaustekniikassa 
kuin yhdistetyllä energia-
puun joukkokäsittelykou-
rissa. Työvuorot kulkevat 
kahta työvuoroa/hakkuu-

kone. Myös uusi toimihen-
kilö palkattiin yhdistyksen 
palvelukseen elokuun alus-
sa. Toimeksiantojen määrä 
on kasvanut selvästi varsin-
kin puunkorjuutöiden har-
vennushakkuiden osalta.

 Pienet yhdistykset ovat 
jo tottuneet tehon ja tehok-
kuuden yhtälöihin. Sama 
sääntö on koskettanut myös 
Kiiminkiä. Tuloksissaan hei-
koimmin menestyneet yh-
distykset ovat joutuneet 
toiminnan sopeuttamiseen 
fuusioiden kautta taustase-
lityksenä mm. palvelutason 
ja edunvalvonnan paranta-
minen. Kiiminki on valinnut 
itsenäisen tien metsänhoi-
toyhdistystoiminnassa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2013 tehtyjen nuoren metsähoi-
tohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voit-
ti Jouko Tuomela.  Palkintona olleen raivaussahan 
sponsoroi Junnikkala Oy.

Metsänomistajaliiton johtaja Jukka Aula

Lapin Metsämarkkinat Oy:n palvelukseen
Pohjois-Suomen Metsän-
omistajien liiton johtaja Juk-
ka Aula siirtyy päätoimisesti 
Lapin Metsämarkkinat Oy:n 
toimitusjohtajan tehtäviin 
1.1.2015 alkaen. Aula on ol-
lut Metsänomistajien liiton 
johtajan tehtävien ohella La-
pin Metsämarkkinat Oy:n 
toimitusjohtajana jo vuo-
desta 2002 alkaen. Muu-
tos liittyy MTK:n uuteen 
kaksiportaiseen järjestöor-
ganisaation muutokseen. 
Metsänhoitoyhdistykset tu-
levat hakemuksesta suoraan 
MTK:n jäseniksi ja Metsän-
omistajien liitot Pohjois-
Suomea lukuun ottamatta 

lopettavat toimintansa.
Liittojen metsätoimi-

henkilöt siirtyvät MTK:n 
alueasiantuntijoiksi ja jat-
kavat pääsääntöisesti ny-
kyisillä toimipaikoillaan. 
Rovaniemen paikka tulee 
nyt julkiseen hakuun, kun 
myös aluejohtaja Kimmo 
Karjalainen siirtyy Lapin 
Metsämarkkinat Oy:n pal-
velukseen. Pohjois-Suomes-
sa metsänomistajien liitto 
jää toimimaan taustalla La-
pin Metsämarkkinat Oy:n 
suurimpana osakkeenomis-
tajana ja Pohjois-Suomen 
metsänhoitoyhdistysten yh-
teistyöelimenä.  

Metsäpaloja Muhoksella
Muhoksella oli kesän ai-
kana useita pienempiä 
metsäpaloja. Kesäkuus-
sa Hyrkkäällä junaradan 
varsimetsää paloi muu-
tama aari ja ilmeises-
ti palon aiheutti junasta 
lähtenyt kipinä. Palokun-
ta sai palon hallintaa ja 
vahingot jäivät onneksi 
pieniksi. Palossa tuhou-
tui 0,4 ha nuorta taimik-
koa.

Salaman sytyttämiä 
metsäpaloja oli ainakin 
kahdessa eri paikassa. 
Kylmälänkylässä salama 

sytytti noin 0,4 ha metsää 
ja Ruostesuolla oli laajem-
pi metsäpalo, jossa paloi 
noin 5,0 ha metsää. Ruos-
tesuon palossa palokun-
ta ehti hätiin viime tipassa, 
sillä palo meinasi karata ja 
saavuttaa latvapalon. Pa-
lossa tuhoutui varttunut-
ta/ uudistuskypsää metsää 
toiselta maanomistajalta ja 
toiselta varttunutta män-
tytaimikkoa.

Näin helteisenä ja kuiva-
na kesänä metsäpalot muis-
tuttivat, kuinka metsän 
palovakuutus onkin tuiki 

tarpeellinen vakuutus. No-
kiintunut ja hiiltynyt puu-
tavara kun ei kelpaa tuonne 
teollisuuden rattaisiin niin 
vahingot voivat nousta hy-
vinkin suuriksi. Useam-
malla vakuutusyhtiöllä 
metsäpalo korvataan, kun 
korvattava alue on 0,5 ha 
suurempi ja puusto on tu-
houtunut käyttökelvotto-
maksi.

MetsäSanoma uutiset



8 MetsäSanoma 2/2014

MetsäSanoma uutiset

Metsänhoitoyhdistys   
Kiiminki- päivillä
Elokuun alussa vietettävillä 
Kiiminkipäivillä oli muka-
na myös Kiimingin metsän-
hoitoyhdistyksen edustus. 
Tarjolla oli metsänhoitoyh-
distyksen teemateltta, jossa 
mm. pieni arvuutuskilpailu-
ja keskustelua metsäasiois-
ta. Järeämpää kalustoa esitti 
Turvejussien Ponsse Bea-
ver hakkuukone, jota esitteli 
motokuskit Vesa Ojala sekä 
Jussi Ylitalo.

Yhdistys lahjoitti per-
heen nuoremmille kuusen 
taimia, joita hupeni lauan-
tain aikana reilut kolmesa-
taa kappaletta. Keskustelua 
metsäasioista oli herättele-
mässä hallituksen jäsenistä 
Leo Karjalainen, Jouni Isola 
ja Pentti Jokikokko.

Kilpailu ja tulokset
Kilpailun tehtävät ja nii-
den 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 vuot-
ta, joka on istutettu vuonna 
1970. 

Karttaan merkatun met-
säkiinteistön tarkka pin-
ta-ala oli 14,9 hehtaaria ja 
koostui 35 rajapyykistä. 
Se on sellaista perusmut-
kittelua rajakäynnissä kii-
minkiläistä tilarakennetta 

tarkastellessamme.
Vastauksia kertyi n. sata 

kappaletta, josta lähimmäksi 
oikeaa pääsi Esko Tuohino. 
Seuraavat kaksi onnetarta 
arvotttiin tuotepalkinnoin, 
jotka voittivat Kauko Lassi-
la ja Alpo Hökkä.

Mhy Kiimingin  
edustusjoukkue 

menestyi Kiiminkipäivillä 
erinomaisesti ottamalla 

hopeaa  perunankuorin-
nan SM-kisoissa Jussi 

Ylitalon ja Markku 
Ekdahlin johdolla.

Esko Tuohino pokkasi pääpalkinnon arvuutuskisassa parhaalla pistemäärällä. Hal-
kotyömaan apukapustaa Eskolle luovuttamassa toiminnanjohtaja Timo Mikkola 

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

Koululaisten  
metsäpäivä Muhoksella
Muhoksen metsänhoitoyh-
distys järjesti yhdessä 4H 
yhdistyksen ja Rokua geo-
parkin kanssa koululaisil-
le metsäpäivän Muhoksen 
kirkkosaaressa torstaina 
4.9.2014. Retkeilyyn osallis-
tui kirkonkylän alakoulun 
kolmasluokkalaisia ja hei-
dän opettajia. Paikalla vie-
raili kaikkiaan 69 oppilasta 
ja 5 opettajaa.

Oppilaat pääsivät tu-

tustumaan marjoihin, 
kasveihin, metsän pien-
eliöstöön sekä maaperän 
ihmeellisyyksiin sekä met-
sänhoitoyhdistyksen koh-
teella metsästä jalostettaviin 
eri tuotteisiin.

Aurinkoinen syyssää suo-
si tapahtuman järjestämistä 
ja retken lopuksi nuotiotulil-
la paistetut makkarat kruu-
nasivat retken.

Muhoksen alakoulun kolmasluokkalaisia metsäret-
keilyllä.

Iiläiset retkeilivät  
joensuussa

Luston Halkinainen ja Mauno Tapio.

Heinä-elokuun vaihtees-
sa perjantaiaamuna  lin-
ja-auton keula osoitti kohti 
Joensuuta ja 43 metsänomis-
tajaa lähti perinteiselle reis-
sulle. Juuri samaan aikaan 
lähti Iin torilta toinenkin po-
rukka  Nurmekseen, joten 
pientä sekaannusta tapah-
tui. Tutustuimme Tulikiven 
näyttelyyn ja kaivokseen 
Nunnanlahdessa, josta siir-
ryimme korkeatasoiseen 
majapaikkaan Joensuuhun. 

Illan kesäteatteri ’Rikkaan 
rakkaus’ sai hyvät arvoste-
lut. Toisena päivänä vietim-
me päivän Punkaharjulla 
metsämuseo Lustossa, jossa 
oli koko metsäteollisuuden 
historia hyvin esillä. Illalla 
seilasimme pitkin Pielisjo-
kea. Sunnuntaina kävimme 
Outokummun kaivoksessa, 
jossa opas kertoi kaivoksen 
alkutaipaleen työolosuhteis-
ta ja muustakin. Ensi vuon-
na uudestaan (eri paikkaan).
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Kiiminkien yhteismetsän  
toiminta on käynnistynyt
Yli neljä vuotta kestä-
nyt hanke Kiiminkien 
yhteismetsän perus-
tamiseksi on saatu 
päätökseen. Kiinteis-
tönmuodostuslain 
mukainen kiinteistö-
toimitus pidettiin vii-
me vuoden marras-
kuussa ja   yhteismetsä 
merkittiin kiinteistöre-
kisteriin 7.4.2014.

Valtioneuvoston yhteis-
metsiä koskevan asetuksen 
(163/2003) mukaisesti Suo-
men metsäkeskuksen Poh-
jois-Pohjanmaan alueyksikkö 
kutsui koolle osakaskunnan 
ensimmäisen kokouksen, 
joka pidettiin 23.5.2014. Ko-
kouksessa vahvistettiin osa-
kaskunnan ohjesääntö ja 
valittiin kolmijäseninen hoi-
tokunta, johon kuuluvat 
Juhani Paakkola hoitokun-
nan puheenjohtaja (henki-
lökohtainen varajäsen Auli 
Saarijärvi), Pentti Pellikka 
hoitokunnan varapuheenjoh-
taja (henkilökohtainen vara-
jäsen Mika Peltola) ja Martti 
Iisakka hoitokunnan jäsen 
(henkilökohtainen varajäsen 
Juha Saarijärvi).

Metsäkeskus on 
26.5.2014 vahvistanut oh-
jesäännön ja hoitokunta on 

pitänyt ensimmäisen ko-
kouksensa 23.6.2014. Ko-
kouksessa päätettiin liittyä 
Kiimingin metsänhoitoyhdis-
tyksen jäseneksi ja allekirjoi-
tettiin sopimus yhteistyöstä 
Kiimingin metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa. Sopimuksen 
mukaisesti Kiimingin met-
sänhoitoyhdistys hoitaa yh-
teismetsän taloushallinnon, 
toimistotyöt, kokousjäjeste-
lyt ja toiminnanjohtaja toimii 
myös yhteismetsän sihteerinä 
ja kokousten valmistelijana. 
Varsinaisissa metsähoidol-
lisissa toimenpiteissä yh-
teismetsä on tavanomaisen 
metsänhoitoyhdistyksen jäse-
nen asemassa, jolloin palve-
lumaksujen perusteena ovat 
metsänhoitoyhdistysken hal-

linnon vahvistamat toimitus-
maksut. 

Metsäkeskuksen OTSO 
metsäpalvelut on siirtänyt 
sähköisesti yhteismetsän 
metsäsuunnitelman met-
sänhoitoyhdistykselle, joka 
sen pohjalta valmistelee ensi 
vuoden toiminta- ja hakkuu-
suunnitelmat. Suunnitelmat 
tullaan käsittelemään osa-
kaskunnan syyskokouksessa 
15.12.2014 mennessä.

Yhteismetsän toimin-
taa säätelee yhteismetsälaki, 
jonka mukaan yhteismet-
sää hoidetaan ja käytetään 
metsäsuunnitelman mu-
kaisesti osakkaiden eduk-
si. Yhteismetsä on itsenäinen 
verotusyksikkö, jonka puun-
myynti- ja muiden pääoma-

tulojen vero on alhaisempi 
kuin yksityishenkilöillä. Yh-
teismetsän osakkailleen ja-
kama vuotuinen ylijäämä on 
osakkaille verotonta tuloa.

Kiiminkien yhteismetsään 
on liittynyt 22 tilaa jakautu-
neena 38 palstaan, joiden pin-
ta-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 metsä-
suunnitelmien mukaan lä-
himpien seitsemän vuoden 
aikana on edessä metsänhoi-
totöitä 688 ha:n alalla, hinta n. 
240 000 € ja hakkuita n. 29 500 
m3 arvoltaan noin 881 000 €.

Lapset metsäkoulussa
Haminan päiväkodin lap-
set 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 vuoro-
aan, jolloin sai pudottaa tai-
men putkeen, jonka ohjaaja 
oli lyönyt maahan ja avan-
nut leuan, siis putken leu-
an. Sitten hän nosti putken 
pois ja tiivisti maan kahdel-
ta puolelta. Kasvaakohan 

näistä joulukuusia vai taval-
lisia, pohdittiin. Sitten odot-
ti jo ruokailu, joten taas pitkä 
jono kulki kohti päiväkotia. 

Päivä maalla
Heinäkuun 12 päivä jär-
jestettiin Muhoksella Rai-
li ja Jari Haapasalon tilalla 
koko perheen Päivä maal-
la tapahtuma. Tapahtumaan 
oli järjestetty ilmainen lin-
ja-autokuljetus Muhoksen 
keskustasta. Tapahtuma ke-
räsi paikalle väkeä runsaas-
ti, kävijöitä oli päivän aikana 
kaiken kaikkiaan 850. Yh-
teistyössä olivat mukana 

mm. MTK-Muhos ja Metsän-
hoitoyhdistys.

Metsänhoitoyhdistys Mu-
hoksen pisteessä järjestetyn 
kilpailun oikeat vastauk-
set olivat: Puun pituus 16,9 
m ja metsikön ikä 82 vuot-
ta. Lähimmäksi tiesi Samuli 
Leinonen, lisäksi arvoimme 
palkinnon kaikkien osallis-
tuneiden kesken joka meni 
Annika Aarnille.

FinnMetko näyttelyssä oli esillä myös uusimmat met-
säkoneet, jotka aiheuttivat kävijöissä suurta kiinnos-
tusta.

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

Yli-Iin metsäretki

The sound of music- 
musikaalimatka kuopioon
Metsänhoitoyhdistys Oulun 
Seutu järjestää teatteriretken 
Kuopioon 29. – 30.11.2014.

Lähdetään katsomaan 
monella Oskar-palkinnol-
la kiitetty elokuva, joka on 
edelleenkin yksi kaikkien ai-
kojen katsotuimmista musi-
kaaleista.

Lähtö lauantaina aamul-
la, paluu sunnuntaina alku-

illasta. Majoitus Sokos-hotelli 
Puijonsarvessa 2 hh, illalli-
nen ravintola Fransmannissa. 
Matkan hinta 135,00 €/hlö, 
sisältäen matkat, majoitus, il-
lallinen, musikaalilippu. Mu-
kaan mahtuu 42 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Soita mahdollisimman pian 
Mhy/Seija Torvela  044 579 
6226 tai (08) 547 2035.

SAHASTA 

KILPAILLAAN TAAS
SAHASTA 
KILPAILLAAN 
TAAS

Yli-Iin metsänhoitoyh-
distys järjestää jälleen 
vuoden 2014 aikana teh-
tyjen nuorenmetsänhoi-
tohankkeiden välisen 
kilpailun, jossa palkinto-

na arvotaan raivaussaha. 
Kilpailun palkinto-

na arvotaan kaikkien 
vuoden aikana tehtyjen 
hankkeiden kesken rai-
vaussaha.

Tatu Laakkonen tarkistaa Kiiminkien yhteismetsän korjuukohdetta konekuski Kai 
Laakkosen kanssa.
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BIOKLAPI OY 
klapeja höylän lastusta

Pudasjärvellä vuonna 2011 perustettu yritys, 
Bioklapi Oy haastaa entiset rantemiehet ja 
perinteiset halonhakkaajat uudella tuotteel-
la. Kontiotuotteen kylkeen perustettu yritys 
puristaa hirren ja paneelin työstössä synty-
neen höylänlastun kaikissa kodin tulisijoissa 
poltettavaan muotoon – briketiksi.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Briketin valmistus tapah-
tuu tehtaan automatisoidul-
la tuotantolinjalla. Briketistä 
käytetään myös nimitys-
tä bioklapi, jota markkinoi-
daan energiatehokkaana, 
ympäristöystävällisenä ja 
edullisena polttopuuna. Val-
mistuksessa ei käytetä mi-
tään liimoja vaan puun omaa 
ligniini toimii sideaineena. 
Lastut sitoutuvat yhteen ko-
van paineen ja lämmön avul-
la ja ”hitsautuvat” yhteen 
puun omien yhdisteiden eli 
ligniinien avulla. Tehtaan 
tuotantolinjan mäntä puris-
taa lastuja jopa 2000 kg/cm2 

voimalla jossa syntyy ilman 
mitään lisälämmittämistä yli 
100 asteen lämpötila.

Bioklapi pakkaa tuotteen-
sa erikokoisiin pakkauksiin. 
Kotitalouksille toimitetaan 
eniten 1 000 kg Brikettila-
vaa joka sisältää 75 kpl 13 kg 
ltk:a. 1 000kg brikettiä vastaa 

n. 5 irto-m3 kuivaa koivukla-
pia ja 500 l öljyä. Isommille 
käyttäjille kuten kasvihuo-
neille ja maatalouksille tava-
raa toimitetaan suursäkeissä, 
jolloin myös hinta on edulli-
sempi. Myös irtotavarana on 
brikettiä mahdollisuus saa-
da Kympinpaikat Oy:ltä joka 
toimittaa briketit asiakkaal-
le. Briketti voidaan paloitel-
la käsin pienempiin palasiin 
helposti. Se auttaa huomat-
tavasti niiden syttymistä. 

Yrityksen tulevaisuu-
den näkymät ovat valoisat, 
koska öljy on vielä mones-
sa isossa kohteessa paljon 
käytetty lämmitysmuoto. 
Nimenomaan öljylämmityk-
seen verrattuna kotimainen 
tuote on kilpailukykyinen. 
Tätä ajatusta puoltaa hy-
vin myös ajattelu kansanta-
loudellisesta näkökulmasta, 
koska kotimaisella briketillä 
lämmitykseen käytetyt eu-
ron jäävät kotimaakuntaan. 
Kotitalouksien lämmityk-
sessä brikettien etu perin-

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

teisiin halkoihin on myös 
säästöt tilojen tarpeissa. Bri-
kettilaatikot tarvitsevat vain 
viidesosan varastotilan ver-
rattuna heittokuutioon kla-
peja, kun asiaa verrataan 
samalla lämpömäärällä. Bri-
ketin säilytys vaatii tosin 
aina kuivan ja sateelta suoja-
tun tilan.

Pahimpina haasteina bri-
ketin käytössä nähdään asen-
teet ja huono tunnettavuus. 

Myös briketin valmistajia on 
vähän. Brikettejä valmiste-
taan kahdella eri tekniikalla. 
Käytetty valmistustekniikka 
tuo huomattavia eroja bri-
kettien palo-ominaisuudes-
sa. Sen tähden Bioklapilla 
on tuotevalikoimassa TU-
TUSTUMISPAKKAUS jonka 
avulla asiakas voi kotona tu-
tustua/testata pienen mää-
rän brikettiä ennekuin tilaa 
suuremman erän.

Tehdas pyörii yhdellä työntekijällä.

Bioklapi Oy:n toimitusjohtaja Rauno Salmela kertoo 
pystyvänsä kolminkertaistamaan tuotannon nykyi-
sellä kapasiteetilla.

Kolme brikettia ja sytytyspala asetettu takkaan.

Sytytyspala sytytetään.

Aikaa sytyttämisestä kulunut 10 minuuttia. Briketti 
alkaa venymään.

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

Puun käyttö ja jalostus
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Puun käyttö ja jalostus

Parrun jalostuksella lisää tuloja metsänomistajille
Pari kolme vuotta 
hiljaisena ollut saha 
Utajärven Mustik-
kakankaalla heräsi 
uudelleen henkiin 
viime vuodenvaih-
teessa, kun yrittäjä 
Timo Tervonen osti 
yhdessä vaimonsa 
Erjan kanssa sahan 
koneet Timo Timber 
Oy:lle. Rakennukset 
ja tontti on vuokrattu 
Utajärven Yrityspuis-
tolta.

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Yrittäjän arki alkoi jo uuden-
vuoden pyhinä Timon ja Er-
jan siivotessa paikkoja läpi 
yön, jotta tuotanto saataisiin 
käyntiin mahdollisimman 
nopeasti. Timo Timber Oy 
jalostaa pieniläpimittaisesta, 
latvaläpimitaltaan 10-15 cm 
pikkutukista parrua lähinnä 
Pohjois-Afrikan markkinoil-
le. Tällä hetkellä lähes koko 
yrityksen tuotanto viedään 
Egyptiin. 

Timo Timber Oy tuot-
taa valmista parrua nykyi-
sellä kapasiteetilla noin 20 
000 m3 vuodessa, johon tar-
vitaan noin 40 000 m3 raa-
kapuuta. Puuta hankitaan 
useasta eri lähteestä, ker-
too Tervonen; jonkin verran 
suoraan metsänomistajilta ja 
koneyrittäjiltä, sekä alueen 
Metsänhoitoyhdistysten toi-
mituspuuna ja vaihtokaup-
poina muiden puunostajien 
kanssa. Saha työllistää omaa 
henkilökuntaa yhdeksän 
henkilöä, yhdessä alihank-
kijoiden kanssa keskimää-
rin 15 henkilöä. Lisäksi Timo 
Tervonen arvioi puunhan-
kinnasta saavan leipänsä 
saman verran työntekijöi-
tä, eli kokonaisvaikutus on 
nykyisellään noin 30 hen-
kilötyövuotta. Tervonen 
muistuttaa, että kansan-
talouden kannalta tällais-
ten PK-yritysten merkitys 
on suuri, kaikki tulot tule-
vat vientituloina Euroopan 
Unionin ulkopuolelta ja suu-
rin osa tuloista jää vaikutta-
maan suoraan aluetalouteen 
paikkakunnalle, palkkoina, 
urakointimaksuina ja kanto-
hintana.

Tervonen pitää sahan si-
jaintia Utajärven Yrityspuis-
tossa Mustikkakankaalla 
ihanteellisena tämän tyyp-
piselle toiminnalle. Alu-
eelle on jo nyt keskittynyt 
erilaista puunjalostusta. Sa-
han kanssa samalla tontilla 
toimii Tyrnävä-Ladon hir-
sitalotehdas ja naapurissa 

energiapuun murskaus- ja 
haketusterminaali. Tämä 
mahdollistaa muun muassa 
kuormausyrittäjien kaluston 
tehokkaan käytön yhteis-
työssä eri yritysten kanssa. 
Timo Timberin tarkoitukse-
na on tulevaisuudessa kehit-
tää edelleen uusia jalosteita 
puuraaka-aineesta ja saada 
uusia yhteistyökumppaneita 
mukaan hyötymään syner-
giaeduista.

Myös logistiikan kannalta 
Tervonen pitää sahan sijain-
tia Utajärvellä optimaali-
sena. Pohjois-Pohjanmaan 
ja Länsi-Kainuun lyhyestä 
puusta parrun raaka-ainet-
ta tulee paljon ja tukin kul-
jetusmatka pysyy lyhyenä. 
Sivutuotteena tuleva hake 
saadaan myytyä kohtuulli-
sen matkan päähän Oulun 
paperitehtaalle, eikä par-
run kuljetus 170 km päähän 
Rahjan satamaan Kalajoel-
le laivausta varten vielä tuo 
kohtuuttomia kustannuksia.

Alueen metsänomistajil-
le uuden, pieniläpimittaisen 
tukin käyttökohteen avaa-
minen on erinomainen uu-
tinen. Euron-parin erolla 
tukki- tai kuitupuun yksik-
köhinnassa ei metsänomis-
tajalle ole niinkään suurta 
merkitystä, vaan tili tehdään 
katkonnan eroilla. Parruai-
hion pienin latvaläpimitta 
on 10 cm ja lyhin pituus 275 
cm. Parruaihioiden suurin 

latvaläpimitta on 15 sentti-
metriä ja suurin pituus reilut 
neljä metriä. Varsinaisissa 
tukkimitoissa parrutavaras-
ta saatavan myyntitulon kil-
pailukyky ei riitä. Parru kun 
käytetään pääasiassa raken-
nustelineiden materiaalina. 

- Muistuttaisin, että var-
sinkin lyhyiden pituuksien 
sallitulla määrällä monitoi-
mikoneen katkontamatriisis-
sa on erittäin suuri merkitys 
puun tukki- ja kuituosuu-
teen. Lyhyen mitan maininta 
puukauppakirjassa ei pal-
joa metsänomistajaa auta, 
jos matriisissa sallitaan ly-
hyitä pituuksia maksimis-
saan muutama prosentti 
tukin kokonaismäärästä. 
Parruaihioista suurin osa 
on lyhyttä, kolmen met-
rin kahta puolta olevaa ta-
varaa, joten parruaihioiden 
teko leimikosta parantaa 
oleellisesti hakkuun tulosta 
metsänomistajalle. Metsän-
hoitoyhdistysten korjuupal-
velun kohteet ovat usein 
ensiharvennuksia ja väljen-
nyshakkuita, joiden nopeasti 
kapenevan männyn latvasta 
ei parrun jälkeen enää kuitu-
puuta tule lainkaan. Tyvitu-
kit myydään sahalle, samoin 
pikkutukit tai parrut ja latva 
tehdään energiapuuksi.

Tulevaisuuden suhteen 
Tervonen on toiveikas, vaik-
ka juuri tällä hetkellä ta-
louden epävarmuus sekä 

poliittisesti ailahteleva tilan-
ne lopputuotemarkkinoilla 
hieman huolestuttavat. Timo 
Timber Oy:n saha pyörii täl-
lä hetkellä kahdessa vuo-
rossa täydellä kapasiteetilla. 
ELY-keskuksen kanssa on 
suunnitteilla koulutusta lisä-
työntekijöiden hankkimisek-
si niin, että saha saataisiin 
pyörimään kolmeen vuo-
roon. Parrun kysyntä on täl-
lä hetkellä hyvä, rajoittavana 
tekijänä on sahan kapasiteet-
ti, kertoo Tervonen.

Timo Tervonen esittelee sahattuja parruaihoita.

Parrut varastoidaan odottamaan Egyptiin lähtöä.
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Metsänhoito

Metsänkäsittelyyn uusia vaihtoehtoja

Onko suunta parempaan vai huonompaan?

Uusi laki mahdollistaa metsissämme jatku-
valla kasvatuksella tapahtuvat hakkuut. Jat-
kuvalla kasvatuksella tarkoitetaan yleisesti 
metsän jatkuvaa harventamista, tosin har-
vemmalla harvennusaikataululla kuin pe-
rinteisellä menetelmällä. Metsässä kasvate-
taan samaan aikaan erirakenteisesti monen 
puusukupolven puita.

Tatu Laakkonen
MetsäSanoma

Puista hakataan esimerkik-
si noin 20 vuoden välein 
suurimpia ja laadultaan 
huonoimpia yksilöitä pois 
ja pienemmät jätetään vart-
tumaan taas suurimmiksi. 
Jatkuvan harventamisen 
etuna haetaan metsänhoi-
don kustannuksien alen-
tumista uudistamistöistä 
sekä puunmyyntitulojen 
nousemista myydessä pel-

kästään tukkikokoisia puita. 
Jatkuvan kasvatuksen pe-
riaate on ajatuksena hieno, 
mutta niin on elämässä moni 
muukin asia.

Eräänä syyskuun työpäi-
vänä esimieheni Mikkola 
vei minut käymään Jäälissä 
eräällä tuoreella hakkuukoh-
teella, jossa eräskin metsäta-
loutta harjoittava firma oli 
tehnyt hakkuun. Uskoakse-
ni tällä alueella oli tarkoituk-
sena hoitaa metsää jatkuvan 
kasvatuksen periaatteiden 
mukaan. Järkytykseni oli 

suuri; kaikki ainespuun mit-
toihin ennättäneet puut oli 
kerätty pois ja paikalle oli jä-
tetty ikään kuin ”malliksi” 
alikasvospuita ja riukuuntu-
neita männyn tättäröitä, joil-
le ei ollut nähty korjuussa 
arvoa. Metsätaloutta amma-
tikseen harrastavan nuoren 
miehen silmiin tämä näky 
oli pöyristyttävä. Vanhan 
lain mukaan kyseinen jär-
jestely ei olisi mennyt läpi 
pohjapinta-alan ollessa mo-
nella paikkaa reilusti alle 5, 
paikoin nippanappa 7, joka 
riittäisi lakirajaan eriraken-
teisen metsän kasvattami-
sessa. Vaikea oli kuvitella 
kyseisestä metsästä saatavan 
20 vuoden päästä merkittä-
viä hakkuutuloja, korkein-
taan hieman kuitupuuta 
sellutehtaalle ja muutamia 
pieniä runkoja sahalle.

Tästä herää kysymys: 
onko tämä kestävää metsä-
taloutta? Maanomistajalla ei 

tällaisissa tilanteissa ole met-
sänuudistamisvelvoitetta, 
joten tuleville sukupolville 
ei voi rinta rottingilla esitel-
lä tulevia ”perintömetsiä”. 
Metsässä on tuolloin vain 
alikasvosta isompien alikas-
vospuiden alla. Sanottakoon 
että kyseinen alue taimettuu 
hakkuualueen reunoista, kii-
tos korjuu- ja ajokoneen osit-
tain rikkoman maanpinnan 
ja naapurin hyvälaatuisen 
männikön. Muusta alueesta 
en olisi niin varma.

Mielestäni tilanne, jossa 
jatkuva kasvatus on kannat-
tavampaa kuin jaksollinen 
kasvatus on sellaiset tilan-
teet joissa ei jostain syystä 
uudisteta tekemällä aukkoa. 
Tällaisia tilanteita ovat esi-
merkiksi rantametsät ja mai-
semallisesti tärkeät kohteet 
joissa maisemaa ei voi ava-
ta. Myös sellaisissa tilanteis-
sa joissa metsänomistaja ei 
halua avoimia uudistusaloja, 

voi jatkuva kasvatus antaa 
paremman tuloksen. Tällai-
sissa tilanteissa metsästä saa 
edes hieman tuloja ja pysyy-
hän metsä näin edes koh-
tuullisen siistinä. 

Jatkuvan kasvatuksen 
menetelmä antaa niin sa-
notuille ”jobbareille” mah-
dollisuuden korjata kaikki 
ainespuun vaatimukset täyt-
tävät puut pois, jättäen pai-
kalle tympeän ja harsitun 
näköisen metsikön. Tällai-
sella tyylillä myöskään ei 
uudistamisvelvoitetta tule, 
ja olisikin sellainen metsä-
maa lähes mahdoton muo-
kata. Toivottavasti tämä 
ilmiö ei ota tuulta alleen tääl-

Erirakenteisen metsän käsittely on pahimmassa 
vaihtoehdossa tätä luokkaa.

Lain muutos antaa liikaa 
vapauksia kiertää 

uudistamisvelvoitetta ja harrastaa 
jälleen metsissämme harsintaa.
”

Metsänhoitoa hirvituhoalueilla
Hoitoalueellani Oulujoen ulkolohkoilla sijait-
see erittäin voimakas hirvien talvehtimisalue. 
Hirviä asustaa alueella ympäri vuoden, mut-
ta talven tultua alueelle muuttaa rannikolta 
lisää runsaasti hirviä.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Metsätalouden kannalta on-
gelmaksi muodostuvat juuri 
talvella männyn taimikoihin 
kerääntyvät suuret hirviti-
hentymät, jotka talven aikana 
aiheuttavat suurta vahinkoa 
taimikoissa. Onneksi metsän-
omistajilla on oikeus saada 
hirvituhokorvauksia pahim-
piin vahinkoalueisiin, mut-
ta kyllä se kuitenkin on vain 
balsamia haavoihin. Ongelma 
on jatkuva. Mutta mitä tehdä 
että metsiköt saadaan pelas-
tettua ja puuta voitaisiin tuot-
taa myös näillä hirvialueilla?

Eli ongelmia riittää ja 
metsänhoidon menetelmiä 
kehitellään. Pahimmilla tu-
hotaimikoilla hirvet ovat syö-
neet männyn taimikon niin 
harvaksi että terveiden taimi-

en määrä on enää 1000 - 2000 
runkoa hehtaarilla. Äkkiä aja-
teltuna luulisi että hirvet ovat 
tehneet taimikonhoidon met-
sänomistajan puolesta, on-
han tuo runkolukukin miltei 
sopiva. Mutta kun se kehitys-
kelpoinen puusto ei ole jakau-
tunut tasaisesti alueelle, vaan 
kasvatuskelpoiset puut si-
jaitsevat ryhmissä ja taimik-
ko on epätasaista. Näin ollen 
metsiköistä syntyy aukkoi-
sia ja väkisinkin liian harvo-
ja. Kasvatettavan puuston 
kehitystä haittaavat pensoit-
tuneet koivunkäkkärät, muu 
lehtipuusto ja hengissä kitu-
vat monihaaraiset männyt. 
Taimikonhoito pitäisi tehdä 
myös hirvien jäljiltä. Mutta 
miten uskaltaa sen tehdä jos 
hirvet syövät ja rikkovat ne 
loputkin kasvatettavat män-
nyn taimet? 

Yhtenä keinona on lykä-

tä männyn taimikonhoitoa 
niin pitkälle että jäävän puus-
ton keskipituus on 5-7 metriä 
ja tehdä taimikonhoito vas-
ta silloin. Tällöin taimikko on 
jo päässyt pahimman hirvi-
vaaran yli. Jäävä puusto tulee 
valita sitten jäljelle jääneis-
tä terveistä ja parhaimmista 
rungoista. Männyn taimikoi-
hin on pakko jättää aukkoihin 
myös kuusta ja tarpeen tul-
len koivua, mikäli muuta ei 
ole käytettävissä. Näin isoissa 
taimikoissa työkustannukset 
kasvavat usein suuriksi, kun 
verrataan siihen että jos taimi-
konhoito olisi voitu suorittaa 
aikaisemmin. 

Toisena keinona on jättää 
taimikonhoito kokonaan te-
kemättä ja harventaa metsiköt 
myöhemmin energiapuuhak-
kuuna. Energiapuuta olemme 
korjanneet tähän mennessä 
muutamilla kohteilla giljotii-
nikouralla keräämällä kaik-
ki ainespuu karsimattomana 
energiapuuksi. 

Pahimmat tuhokohteet 
joilla energiapuukertymäkin 
on, heikko olemme ennakko-
raivanneet. Tämän jälkeen on 
harvennettu tiheimmät pai-

kat koneella ja energiapuu 
on korjattu karsittuna ranka-
na. Kuitupuukertymä on näil-
lä kohteilla niin pieni että se 
on taloudellisesti järkevintä 
laittaa energiapuuksi. Tämä 
johtuu korjuukustannuksien 
alenemisesta.

Tällä hetkellä voimassa 
oleva Kemera- tuki mahdollis-
taa nämä kyseiset korjuume-
netelmät ja metsänomistajalle 
saadaan jäämään keskimää-
rin noin 400-500  euron kanto-
rahatulo hehtaaria kohti, kun 
taas taimikonhoidosta syn-
tyisi metsänomistajalle miltei 
vastaavanlainen kulu.

Mutta ei energiapuuhak-
kuu kuitenkaan mikään au-
tuaaksi tekevä menetelmä ole, 
koska metsikön kehitys vii-
västyy ja tuottaa tälläkin ta-
voin kasvutappioita. Ja kun 
metsiköistä tulee aukkoisia ja 
joudutaan kasvattamaan kas-
vupaikalle sopimatonta puu-
lajia, niin arvon menetystä 
syntyy myös tästä. Lisäksi 
menetetään hakkuutuloja hei-
kon ainespuukertymän muo-
dossa. Ennen kaikkea laadun 
heikkenemisen vuoksi juu-
ri tukkipuun osuus puustos-

sa laskee. Voidaan todeta että 
käytännössä hirvet ovat syö-
neet ensiharvennustulon! 

Usein olen kuullut mainit-
tavan että hirvihän vain hoi-
taa taimikot syömällä sieltä 
vesakot ja alle jääneet taimet 
pois. Joskus tämä pitääkin 
paikkansa kohteilla joilla 
tuho on lievää. Hirvi kyllä te-
kee taimikoissa hyödyllistä-
kin työtä, mutta kun sillä ei 
ole aina samat harvennusmal-
lit käytössä kuin metsänomis-
tajilla. 

Nykyisin vallitseva heikko 
energiapuun markkinatilan-
ne ja muuttuva energiapuutu-
en järjestelmä luo uhkakuvan 
näiden erityiskohteiden met-

sänhoidolle.
Edellä kuvattu alue on 

pääosin onneksi maaperäl-
tään kohtalaisen rehevää ja 
useilla kohteilla voidaan kas-
vattaa männyn taimikois-
sa sekapuuna myös kuusta, 
jolloin kohteille saadaan jää-
mään riittävä runkoluku talo-
udellisesti järkevää puustoa. 
Tähän mennessä kertynei-
den kokemuksieni perusteella 
energiapuuhakkuu soveltuu 
ihan mukavasti erittäin paho-
jen hirvituhoalueiden metsi-
köiden pelastamiseen. Uskon 
alueille kehittyvän vielä ihan 
kohtalaisia metsiä. Miten käy-
nee? Sen aika näyttää.

lä Oulun seudulla. Tämän 
mielipidekirjoituksen tar-
koitus ei ole ottaa kantaa 
metsien jatkuvan kasva-
tuksen kannattavuuteen 
verrattuna tasaikäismetsä-
talouteen, mutta lain muu-
tos antaa liikaa vapauksia 
kiertää uudistamisvelvoi-
tetta ja harrastaa metsis-
sämme jälleen harsintaa.  
Toki metsikön tuotto voi 
olla huomattavan korkea, 
jos vain metsän onnis-
tuu tyhjentämisen jälkeen 
myymään eteenpäin jatku-
van kasvatuksen metsänä. 
Tämäkö on tehojatkuvaa 
kasvatusta?

Näistäkö kasvatetaan tukkipuita? Hirvien tuhoamia 
männyntaimia.
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Maanmuokkaus vaatii kokemusta
Kustannustietoisuus on laskevien kantohin-
tojen aikana paikallaan myös metsänuudis-
tamisessa. Meidän täytyy valita mahdolli-
simman edulliset uudistamismenetelmät. 
Nykylain mukaan edullisinta on jättää uudis-
taminen kokonaan tekemättä, mutta onnek-
si suurin osa metsänomistajista on vastuul-
lisia ja haluaa hakatun alueen tilalle uuden 
tuottavan metsän ja nopeasti.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

  
Maanmuokkaus on valitetta-
vasti välttämätön osa uudis-
tamista monissa kohteissa. 
Useimmat ihmiset Suomes-
sa vastustavat metsämaan-
muokkausta ja siihen on 
syynsä. Metsäammattilai-
sena näen itsekin usein tosi 
rumasti toteutettuja koh-
teita. Tässä lista eri muok-
kausvaihtoehdoista ja niiden 
ominaisuuksista:

Laikutus
Pinta rikotaan kantokou-
kulla tai kaivinkoneella. Lii-
kutetaan vain kunttaa, ei 
kivennäismaata. Soveltuu 
kuiville kankaille ja jossain 
määrin myös puolukkatyy-
pin maille. Hinta vaihtelee 
180-240 €/ha paikkeilla.

Äestys
Yleisin muokkaustapa. Pal-
jastaa kivennäismaan. So-
veltuu puolukkatyypin ja 
osittain mustikkatyypin 
maille, jotka eivät ole paho-
ja vesottumaan ja heinitty-
mään. 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 vä-
häkivisille puolukkatyy-
pin männynkasvumaille 
sekä reheville mustikkatyy-
pin maille, joihin istutetaan 
kuusta. Ei sovellu kivisil-
le maille, joskin sitä yleises-
ti 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 kilpailutet-
tu siten, että sitä usein tekee 
urakoitsijat, jotka ovat ensi-
kertalaisia ja eivät osaa hom-
maa tehdä niin kuin pitää. 
Mättäät ovat korkeita eikä 
ole huomattu laikuttaa ohut-
kunttaisia nyppylöitä. Nä-
kemys ja kokemus puuttuu, 
mutta hinta voi olla hieman 
edullisempi.

Muutamia teesejä 
maanmuokkauksesta:
Laikutus ja äestys ovat sen 
verran lieviä muokkausta-
poja, että siellä voi kulkea 
traktorillakin ja jäljet häviä-
vät nopeasti.  

Mätästys on oikein tehty-

nä siedettävä vähäkivisillä 
kohteilla. Kivisillä kohteil-
la mätästys on rumaa ja kal-
lista sekä aiheuttaa ongelmia 
ja sitä tulisi välttää. Mitä ti-
lalle?

Auraus ei ole käytössä, 
koska mätästys korvaa sen 
ja juurten kasvu on luonnol-
lisempaa.

Mätästysurakoita ei pidä 
antaa kokemattomille.

Metlan tulisi tutkia ja ke-
hittää lievempiä uudistamis-
menetelmiä kivisille maille 
eikä puuhastella toisarvois-
ten tutkimusaiheiden paris-
sa.

Muokkauksessa nousee 
kiviä maan pinnan yläpuo-
lelle. 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. Pui-
den laatu on yhtä hyvä. 

Mätästys tehty v. -92, näkyvissä vain umpeutuva navero.

Mättäiden korkeudeksi riittää 10 cm.

Äestys.

Laikutus-kantokoukku.
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Mhy:n jäsenmaksut
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja järjes-
täytyminen muuttuvat ensi vuoden alusta 
lähtien. Metsänhoitomaksu poistuu ja tilalle 
tulee yhdistysten itse kantama jäsenmaksu.  
Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä säilyy, 
joten jos olet jäsenyyteesi ja yhdistyksen toi-
mintaa tyytyväinen, sinun ei tarvitse tehdä 
mitään.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Vuoden 2013 metsänhoito-
maksu kannetaan vielä ker-
ran verottajan toimesta ja se 
tulee maksettavaksi joulu-
kuussa. Vuoden 2015 alusta 
lähtien metsänhoitomaksun 
tilalle tulee yhdistyskohtai-
nen jäsenmaksu. Jäsenmak-
sun suuruuden ja kannon 
päättää yhdistyksen val-
tuusto syyskokouksessaan 
syksyllä 2014. Metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenellä on 
velvollisuus suorittaa yh-

distykselle vuosittain val-
tuuston syyskokouksen 
päättämää jäsenmaksua, 
joka voi olla porrastettu 
metsän pinta-alan perusteel-
la. Metsänhoitoyhdistyksen 
hallitus tekee siis valtuuston 
syyskokoukselle esityksen 
jäsenmaksun määrästä.

Valmistelut metsänhoi-
toyhdistysten hallituksis-
sa ovat käynnissä ja asiaa 
on mietitty alustavasti yh-
distyksissämme. Metsäsa-
nomat-lehden yhdistysten 
kyselyssä oltiin aikalail-
la porrastetun jäsenmaksun 
kannalla, jossa jäsenmak-

su koostuisi talousyksikkö-
kohtaisesta perusmaksusta 
ja porrastetusta metsäheh-
taarimaksusta. Jäsenmaksun 
perusteista, perusmaksusta 
ja porrastuksesta alueemme 
eri metsänhoitoyhdistyk-
set tulevat syksyn aikana 
tiedottamaan ja pitämään 
mahdollisesti tiedotustilai-
suuksia, kun valtuustot ovat 
asiasta päättäneet.

Vuoden 2015 alusta läh-
tien metsänomistajalla on 
mahdollisuus valita, minkä 
yhdistyksen jäsen on tai jos 
omistaa usean yhdistyksen 
alueella metsää niin useam-
mankin yhdistyksen jäse-
nyys. Lisäksi on mahdollista 
hakeutua yhdistyksen hen-
kilöjäseneksi, jolloin henki-
löjäsenmaksu on vuotuinen 
jäsenmaksu.

Näistä kaikista jäsenyy-
teen, jäsenetuuksiin ja jäsen-
maksuun liittyvistä asioista 
siis tiedotetaan syksyn ku-
luessa ja pidetään met-
sänomistajat ajan tasalla. 
Jäsenyys yhdistyksissä tuo 
kuitenkin ihan rahanarvoi-
sia etuuksia, joita kannattaa 
hyödyntää ja olla metsän-
hoitoyhdistyksen jäsen.

Mikään muu metsäpal-

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja järjes-
täytyminen muuttuvat ensi vuoden alusta 
lähtien. Jäsenyys metsänhoitoyhdistykses-
sä säilyy, joten jos olet jäsenyyteesi ja yh-
distyksen toimintaa tyytyväinen, sinun ei 
tarvitse tehdä mitään. Kannattaa kuitenkin 
lukea nämä kysymykset ja vastaukset, jos 
jäsenyysasia askarruttaa.

Anne Rauhamäki
Mtk

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

saavat jäsenpalveluna myös metsiensä PEFC -sertifioinnin. 
Lisäksi jäsenet saavat myös käyttöönsä MTK:n tarjoamat 
valtakunnalliset jäsenedut ja -palvelut. 

Miten jäsenmaksu määräytyy ja kuka siitä päättää?
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on velvollisuus suorittaa 
yhdistykselle vuosittain valtuuston syyskokouksen päät-
tämää jäsenmaksua, joka voi olla porrastettu metsän pinta-
alan perusteella. Metsänhoitoyhdistyksen hallitus tekee siis 
valtuuston syyskokoukselle esityksen jäsenmaksun määräs-
tä.

Olen yhteismetsän osakas. Yhteismetsä on  
yhdistyksen jäsen. Pitääkö minun vielä liittyä ja 
maksaa erikseen?
Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti metsätilakohtainen. Yh-
teisomistuksessa olevalta tilalta jäsenmaksu on maksettava 
koko tilan osalta ja jäsenkortti toimitetaan yhteisomistuksen 
valtuutetulle asianhoitajalle. Muilta mahdollisilta mhy:n jä-
seniksi hyväksytyiltä osakasjäseniltä kuin asianhoitajalta 
voidaan lisäksi periä henkilökohtainen jäsenmaksu. Osakas-
jäsenillä 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 jä-
sen 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 metsänhoitoyhdis-
tykselle. Yhdistys maksaa jäsenmaksua MTK-keskusliitol-
le.  Valtaosa maksamastasi jäsenmaksusta menee mhy:lle, 
MTK:lle siitä menee arviolta noin 5-10 %. MTK:n jäsenmak-
sulla yhdistys saa käyttöönsä MTK:n edunvalvonta-, viestin-
tä 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 asuin-
paikkani metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu,  
jos haluan osallistua tilaisuuksiin?
Jos etämetsänomistaja haluaa käyttää asuinpaikkakuntan-
sa 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 yhdis-
tyksen jäsenhintaisia palveluita ja esim. saada yhdistyksen 
lehden, sinun pitää maksaa kunkin yhdistyksen jäsenmak-
su erikseen.

Omistan metsää sekä kuolinpesän jäsenenä  
että yhdessä puolisoni kanssa.  
Riittääkö yksi jäsenmaksu?
Metsänomistajat, jotka omistavat metsää useassa eri kun-
nassa, tai yksin sekä yhtymässä/ kuolinpesässä tai puo-
lisot omistavat erikseen metsää, joutuvat maksamaan 
jäsenmaksun perusmaksun tai tasamaksun tapauksessa 
koko maksun useaan kertaan, jos haluavat olla usean yh-
distyksen jäseniä. Koska päällekkäisiä maksuja ei voida 
valtakunnallisesti huomioida, suositellaan, että moninker-
taisista perusmaksuista voisi saada vapautuksen, mikäli 
maksajina ovat puolisot ja jäsenyydet ovat samassa yhdis-
tyksessä. Vapautusta haettaisiin hallitukselta kirjallises-
ti. Tämä tulee kyseeseen, jos asia on kirjattu yhdistyksen 
sääntöihin.

Jokaisella metsänomistajalla, myös yhtymien ja kuolin-
pesien sekä yhteismetsien osakkailla tulee olla yksilöllinen 
jäsennumero ja jäsenkortti, mikäli hän on erikseen liittynyt 
oman metsäkiinteistön tai toisen yhteisomistuksen kautta 
jäseneksi.

veluja tarjoava taho ei aja 
metsänomistajien etuja oli-
pa kyse metsäverotuksesta, 
maanomistajan oikeustur-
vasta tai metsäelinkeinon 
toimintaedellytysten turvaa-
misesta Suomessa tai EU:ssa. 
Jäsenyys omassa metsänhoi-
toyhdistyksessä tulee entistä 
houkuttelevammaksi. Jäsen-
suhteestakin tulee aidompi, 
kun lakisääteisyys poistuu.

Puunmyyntisuunnitelman teko on tarkoitus jatkossakin kattaa jäsenmaksuilla, 
ei jäsenille määritellään oma maksu.
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Vieraskirjoittaja

Jäsenenä omassa 
metsänhoitoyhdistyksessä
Lakisääteinen metsänhoitomaksu kerätään 
tänä syksynä viimeisen kerran. Jäsenyys met-
sänhoitoyhdistyksessä jatkuu toki katkea-
mattomana vuoden vaihteessa, mutta jat-
kossa metsänomistaja päättää, onko oman 
mhy:n toiminta yhdistyksen valtuuston päät-
tämän jäsenmaksun arvoista. Kannattaako 
jäsenenä jatkaa?

Oman metsäneuvojan jä-
senhintaiset palvelut, mak-
suton neuvonta ja tiedotus 
sekä metsänhoitoyhdistyk-
sen monipuolinen palvelu-
valikoima ovat jäsenyyden 
kulmakiviä.

Vahva rooli puumark-
kinoilla on metsänhoitoyh-
distyksen ykkösvahvuus. 
Valtakirjakaupan ympäril-
le rakentuva puukaupan kil-
pailutus sekä katkonnan ja 
korjuun valvonta ovat yhdis-
tysten edunvalvonnallisia 
kärkituotteita.  Katkonnan 
ja korjuun valvonnan mer-
kitys on 2000 -luvulla koros-
tunut. Parikymmentä vuotta 
sitten kuusi kuidun ja tukin 
hinta suhde oli yhden suhde 
puoleentoista.  Nyt se on yh-
den suhde kolmeen. Tässä 
on metsänhoitoyhdistysten 
vahvuus. Tällä tehdään met-
sänomistajalle tili. Toki hin-
nalla ja markkinatiedollakin 
on väliä. Keneltäkään muul-

ta ei saa yhtä reaaliaikais-
ta hintatietoa, kuin omalta 
metsäneuvojalta, vaikka val-
takirjan antamiseen ei pää-
dykään. 

Aivan varmasti myös 
metsätalouden harjoitta-
misen perusedellytyksiin 
vaikuttavat asiat paikallis-
tasolla, kuten kaavoitus-, 
ympäristö- ja suojeluasiat 
nousevat jatkossa entistäkin 
merkittävämpään rooliin. 
Metsänhoitoyhdistys puo-
lustaa metsänomistajaa näis-
sä asioissa. Erityisesti etäällä 
metsistään asuville metsän-
omistajille nämä palvelut 
ovat elintärkeitä

Uusi MTK:n ja metsän-
hoitoyhdistysten Metsän-
omistajat -jäsentuote antaa 
metsänomistajalle enem-
män kuin vanhan mhy -lain 
aikainen jäsenyys. Se tuo 
metsänhoitoyhdistyksen jä-
senelle myös laajan kirjon 
valtakunnallisia jäsenetu-

ja, joiden arvo voi ylittää 
metsänhoitoyhdistyksen jä-
senmaksun määrän. Jäse-
nyyteen rakennetaan myös 
valtakunnalliset palvelut 
kuten esimerkiksi metsäser-
tifiointipalvelut ja kattava 
valtakunnallinen jäsenverk-
kopalvelu aina puumarkki-
natiedosta maanomistajan 
oikeusturvaan liittyviin asi-
oihin asti. 

Uudessa mhy -lais-
sa metsänhoitoyhdistyk-
sen perustehtäviin on lisätty 
metsänomistajien edunval-
vonta.  Metsänomistajien 
edunvalvonta puun juurel-
ta Brysseliin asti onkin se 
ydin, millä yhdistykset erot-
tuvat kilpailijoistaan metsä-
palvelumarkkinoilla. Olipa 
metsänomistaja paikallinen 
maanviljelijä tai kaupunki-
lainen opettaja on Brysselin 
ja Helsingin edunvalvonta 
yhtä tärkeä. Tätä edunval-
vontaa tehdään entistäkin 
tiiviimmin yhteisen Metsän-
omistajat brändin alla. 

Mikään muu metsäpal-
veluja tarjoava taho ei aja 
metsänomistajien etuja oli-
pa kyse metsäverotuksesta, 
maanomistajan oikeustur-
vasta tai metsäelinkeinon 
toimintaedellytysten turvaa-
misesta Suomessa tai EU:ssa. 
Jäsenyys omassa metsänhoi-
toyhdistyksessä tulee entistä 

houkuttelevammaksi. Jäsen-
suhteestakin tulee aidompi, 
kun lakisääteisyys poistuu.

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja
MTK r.y.

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

Markku Ekdahl
MetsäSanoma

Metsänomistajajärjestön 
uudistuksen yhteydessä 
uudistuu myös PEFC-met-
säsertifioinnin toteutus. Tä-
hän asti sertifioinnin ovat 
toteuttaneet alueelliset met-
sänomistajien liitot. Kun lii-
tot ensi vuodenvaihteessa 
lakkaavat nykyisenkaltaisi-
na toimijoina, organisoidaan 
sertifioinnin toteutus uudel-
leen. Metsänomistajan mah-
dollisuus liittyä sertifiointiin 
mhy:n jäsenyyden kautta 
kuitenkin säilyy ennallaan, 
kertoo sertifiointihanketta 
MTK:ssa hoitava projekti-
työntekijä Aija Rahikainen.

PEFC-metsäsertifioin-
tia on toteutettu Suomessa 
vuodesta 1999 lähtien. Täl-
lä hetkellä Suomen metsistä 
noin 95 % on PEFC sertifioi-
tu. Sertifiointi on toteutettu 

alueellisena ryhmäsertifioin-
tina metsäkeskusalueittain. 
Alueellisessa ryhmäsertifi-
oinnissa ovat olleet mukana 
niin alueen metsänomistajat 
kuin metsätalouden paris-
sa toimivat yritykset ja or-
ganisaatiot. Metsänomistajat 
ovat liittyneet PEFC-serti-
fiointiin metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenyyden kautta.

MHY-lain ja metsän-
omistajajärjestön muutosten 
myötä PEFC-sertifioinnin 
toteutus uudistuu. - Jotta 
alueellista ryhmäsertifioin-
tia voidaan jatkossakin to-
teuttaa, MTK on valmistellut 
yhdessä muiden metsäalan 
toimijoiden kanssa toimin-
tamallia, jossa PEFC-sertifi-
ointia varten perustettaisiin 
uusi yhdistys, joka toimisi 
sertifikaatin hakijana. Perus-
tettava, työnimeltään Kestä-
vän metsätalouden yhdistys, 
toimisi sertifikaatin hakijana 

ja ylläpitäjänä samalla ta-
voin kuin metsänomistajien 
liitot ovat tehneet tähän asti, 
kertoo Rahikainen.

Miten sertifiointiin 
pääsee mukaan?
- Metsänomistajan on jatkos-
sa yhtä helppoa ja vaivaton-
ta liittyä sertifiointiin kuin 
aiemminkin. Metsänomis-
taja saa PEFC-sertifioinnin 
metsänhoitoyhdistyksen jä-
senetuna, joten erillistä il-
moittautumista ei tarvita. 
Metsänomistaja, joka ei ole 
mhy:n jäsen, voi liittyä PEFC-
sertifiointiin myös ilmoittau-
tumalla suoraan Kestävän 
metsätalouden yhdistyksel-
le tai muiden sertifiointia tar-
joavien toimijoiden kautta.

Miksi kannattaa olla 
mukana PEFC- 
ryhmäsertifioinnissa?
- Ryhmäsertifiointi sääs-
tää kustannuksissa, jolloin 
se on metsänomistajan kan-
nalta kannattavin valinta. 
Yritykset haluavat yhä use-

ammin ostaa sertifioitua 
puuta, joten metsänomista-
jan puunmyynnin ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaa-
misen kannalta PEFC-ser-
tifiointi on järkevä valinta. 
Riippumatta siitä, mitä kaut-
ta metsänomistaja ilmoittau-
tuu mukaan sertifiointiin, 
on hänen metsiensä täytettä-
vä samat sertifioinnin vaati-
mukset.

 Voimassaoleva standardi 
sertifioinnin vaatimuksista 
löytyy PEFC Suomen verk-
kosivuilta osoitteesta www.
pefc.fi.

Mikä PEFC?
PEFC-sertifiointi kertoo 
puuperäisen tuotteen osta-
jalle ja käyttäjälle, että sen 
raaka-aine on peräisin kes-
tävästi hoidetuista metsistä. 
PEFC-sertifiointi viestii met-
sänomistajan harjoittamista 
hyvistä käytännöistä metsä-
luonnon parhaaksi, joten se 
on oiva valinta niille met-
sänomistajille, jotka haluavat 
toteuttaa kestävää metsätalo-
utta.

Kulotus kuuluu osana sertifiointikriteereihin. Kaikki-
en ei silti tarvitse kulottaa.

Vahva rooli 
puumarkkinoilla on 

metsänhoitoyhdistyksen 
ykkösvahvuus. 

”
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Vieraskirjoittaja

Metsätalousmaan kiinteistövero  
ampuisi suomalaisia omaan jalkaan
Suomalaisen teollisuuden hintakilpailukyky 
vientimarkkinoilla on kokonaisuutena heik-
ko. Viime vuosina ainoastaan metsäteollisuu-
den vienti on kasvanut paino- ja kirjoituspa-
periteollisuuden vaikeuksista huolimatta. 
Suomessa ja suomalaisista raaka-aineista 
valmistetulle sellulle, kartongille ja rakenta-
miseen käytettäville puutuotteille on maail-
man myrskyistä huolimatta ollut ilahdutta-
vasti kysyntää.

Kilpailukykyämme pitää pa-
rantaa myös metsäteollisuu-
dessa. Siitä luulisi olevan 
huolissaan myös maailman 
neljänneksi suurimman met-
säteollisuusyhtiön UPM:n 
hallituksen puheenjohtajan 
Björn Wahlroosin. Hän esit-
teli sunnuntaisessa Helsin-
gin Sanomissa madonluvut 
suomalaisen yhteiskunnan 

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

taarillaan, joten Wahlroo-
sin ehdotus maksaisi hänen 
edustamalleen yhtiölle 20,5 
miljoonaa euroa vuodessa. 
Ensi vuoden alussa voimaan 
astuvan rikkidirektiivin kus-
tannusvaikutus UPM:lle lie-
nee pienempi.

Metsämaan kiinteistöve-
ro olisi lisäkustannus suo-
malaisessa puutuotteiden 
jalostusketjussa, koska se 
siirtyisi teollisuuden puus-
ta maksamaan hintaan. 
Näin se heikentäisi osal-
taan metsäteollisuuden kan-
sainvälistä kilpailukykyä 
sekä kiinnostusta investoi-
da Suomeen ja luoda uusia 
työpaikkoja. Metsän kiin-
teistövero aiheuttaisi vaka-
via häiriöitä puukauppaan, 
joka viime aikoina on suju-
nut hyvin. Metsätalousmaan 
kiinteistöveroa ei ole käytös-
sä missään muussa merkit-

Tila-arvio kertoo metsäsi arvon
Perunkirjoitus edessä, perintö maat pitäisi 
jakaa, sukupolven vaihdos suunnitelmissa 
tai metsäpalsta pitäisi myydä. Tällaiset tilan-
teet ovat hyvin tavallisia nykypäivän met-
sänomistuksessa ja tila-arviolla on tärkeä osa 
näissä jokaisessa. Mutta mikä se tila-arvio oi-
kein on ja milloin sitä oikein tarvitaan?

Veli Hannu Pesämaa
MetsäSanoma

Tila-arvion nimikin jo kertoo 
paljon eli metsätilan arvosta-

han siinä on lyhykäisyydes-
sään kyse. Uuden tilanteen 
edessä ollessaan metsän-
omistaja joko uusi tai koke-
nutkin saattaa miettiä, mitä 
nyt pitäisi tehdä? Tarvitsen-

ko tässä tilanteessa arvion, 
vai miten tässä pitäisi toi-
mia. Nykyajan tapa ainakin 
nuoremmalla polvella on 
uusissa tilanteissa avata in-
ternet ja kirjoittaa googleen 
hakukoneeseen asia ja saada 
sieltä kautta selvyys ongel-
maan. Toki internetistäkin 
asiallista tietoa löytyy, mut-
ta hyvin usein eteen saattaa 
tulla jokin keskustelu palsta, 
jossa asioita on saatettu kä-
sitellä hyvinkin värikkäästi. 
Metsäasioissa paras ”goog-
le” 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, su-
kupolvenvaihdos ja myyn-
ti. Tällaisissa tilanteissa 
metsänomistajan tarvitsee 
yleensä saada tietoon tilan-
sa rahallinen arvo eli käy-
pä hinta. Ammattilaisen 
tekemän arvion pohjalta on 
sitten helpompaa lähteä jat-
kamaan asiassa eteenpäin. 
Tila-arvio on selkeä ja luo-
tettava asiakirja esimerkiksi 
pankeille, verottajalle, pe-
runkirjoittajille tai välittä-
jille. Tila-arvion yhteydessä 
on myös monesti järkevää ti-
lata metsäsuunnitelma, jol-
loin saman maastokäynnin 
aikana metsäammattilainen 
suunnittelee, miten metsääsi 
on tulevaisuudessa järkevää 
lähteä hoitamaan. 

Maastotyötä ja  
summa-arvo menetelmä
Tila-arvion tekeminen lähtee 
liikkeelle tilauksesta. Metsän-
omistajan kanssa sovitaan ar-
vioidaanko kaikki palstat, vai 
jokin tietty alue esimerkiksi 
myyntiä varten ja tehdäänkö 
samalla metsäsuunnitelma. 
Samassa yhteydessä sovitaan 
myös arvion hinta ja aikatau-
lu milloin metsänomistaja 
tarvitsee arvion käyttöönsä. 
Seuraavaksi metsäammatti-
lainen ennakkokuvio arvioi-
tavan alueen kartalle ja tämän 
jälkeen on maastotyön vuoro. 
Maastossa puusto mitataan 
kuvioittain ja myös maapoh-
ja arvioidaan kuvioittain. 
Tällä tavalla metsäammatti-
lainen käy läpi koko arvioi-
tavan alueen ja arvio samalla 
mm. metsänhoidollista tilaa, 
kulkuyhteyksiä ja puuston 
laatua. Tämän jälkeen metsä-
ammattilainen siirtyy toimis-
tolle ja laskee metsänarvon 
summa-arvo menetelmällä. 

Tässä summa-arvome-
netelmässä metsätilan arvo 

määritellään metsikköku-
vioittain maapohjan arvon, 
taimikoiden arvon, puuston 
hakkuuarvon ja mahdollisen 
odotusarvon summana. Maa-
pohjan arvo, taimikoiden 
arvo ja odotusarvokertoimet 
saadaan alueittaisista taulu-
koista. Puuston hakkuuar-
vona puolestaan käytetään 
alueittaisia useamman vuo-
den puutavaran keskihintoja. 
Näiden lisäksi summa-arvo-
menetelmässä tehdään ko-
konaisarvonkorjaus, jossa 
otetaan huomioon mm. met-
sätilan erityispiirteet, sekä 
yleiset hoitoon ja hallintoon 
liittyvät menot. 

Valmis tila-arvio on selkeä 

Arvion yhteenveto-sivu on selkeä kokonaisuus.

tävässä metsäteollisuuden 
kilpailijamaassamme.

Puun myyntejä kiinteis-
tövero ei lisää. Puumark-
kinoiden suurin ongelma 
tällä hetkellä on riittämä-
tön kysyntä, joka korjaantuu 
pelkästään uusilla investoin-
neilla. Niitä Suomeen ollaan 
onneksi saamassa monen 
vuoden tauon jälkeen. Puu-
markkinoita ja metsätaloutta 
pitää kehittää yrittäjämäi-
seen suuntaan. Tilakokoa 
pitää kasvattaa. Kiinteistö-
verotus johtaisi tilojen pirs-
toutumiseen edelleen.

Yksityismetsänomistajis-
ta eläkeläisten osuus on noin 
45%, joten lisärasite kohdis-
tuisi pienituloisimpiin kan-
salaisiin. Toiseksi suurin 
metsänomistajaryhmä on 
palkansaajat. Kiinteistövero-
tus on veromuotona ongel-
mallinen myös sen vuoksi, 

että se ei huomioi kiinteis-
tön omistajan maksukykyä. 
Vero kohdistuukin näin ol-
len itse pääomaan tuoton si-
jaan.

Kiinteistövero johtaisi 
myös tuplaverotukseen, sil-
lä puun myyntituloja vero-
tetaan pääomatulona, jota 
jatkuvasti kiristetään. Pin-
ta-alaverotus poistettiin 
vuoden 2005 lopulla, kun 
siirryttiin puun myyntitu-
lon verotukseen. Kiinteistö-
vero olisi paluuta vanhaan. 
Pelkän metsämaan arvo voi 
olla nolla euroa ja korkeim-
millaankin vain muutamia 
satoja euroja/ha. Tilojen eri-
laisesta metsien rakenteesta 
johtuen myös metsien hak-
kuumahdollisuudet vaih-
televat tiloittain eikä osalla 
tiloista ole lainkaan myynti-
mahdollisuuksia.

Kiinteistöveron ulotta-

minen maa- ja metsätalous-
maalle johtaa automaattisesti 
jokamiehenoikeuden uu-
delleen arviointiin. Samoin 
metsästykseen korvaukset-
ta vuokratuille alueille tulisi 
rahallinen vuokravaatimus.

Maamme hallitusohjel-
maan on onneksi kirjattu: 
”Kiinteistöveroa ei ulote-
ta maa- ja metsätalousmaa-
han.” Tästä kirjauksesta on 
tarpeen pitää kiinni ja kes-
kustelua on siten tarpeeton-
ta jatkaa.

Erno Järvinen
MTK Metsälinjan  
tutkimuspäällikkö

kokonaisuus, joka pitää si-
sällään arvion yhteenvedon, 
kuviotiedot, kartan, selitteet, 
käytetyt arvot ja hinnat sekä 
muutaman havainnollista-
van kuvaajan. Luotettava ja 
selkeä arvio kädessään met-
sänomistajan on helppo läh-
teä toteuttamaan esimerkiksi 
metsätilan myyntiä, jakoa tai 
sukupolven vaihdosta. Tila-
arvio kädessäkään metsän-
omistajan ei tarvitse jäädä 
yksin, vaan paikalliselta Met-
sänhoitoyhdistyksen ammat-
tilaiselta saat neuvot myös 
jatkoon. Miten esimerkiksi 
myyntiä tai sukupolvenvaih-
dosta on järkevää lähteä vie-
mään eteenpäin.

”       Yhdistykset ovat päivittäin 
tekemisissä kaikenlaisten 

metsäasioiden kanssa ja sieltä 
saat hyvät neuvot myös siihen, 
milloin tila-arvioita tarvitset.
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HUOMIO METSäNOMISTajaT 
ja METSäaLaN TOIMIjaT!

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, 
mutta ilmoittauduthan viimeistään 8.10.2014 

marja-liisa.junes@oulunkaari.com tai p. 085 875 6121.
Tervetuloa!

Bioenergiapörssi-hankkeen päättyessä järjestämme loppusemi-
naarin perjantaina 10.10. klo 12.00 Pudasjärven Pohjantähdessä 
ja lauantaina 11.10. klo 10.00 Iissä Maisemaravintola Merihel-
messä. Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaasta metsäneuvoja Tero 
Hänninen kertoo Bioenergiapörssin toiminnasta ja viranomais-
päällikkö Heikki Vähätalo tukipolitiikasta. Turveruukki Oy kertoo 
Bioenergiapörssin jatkosta ja roolista puukaupassa.

www.bioenergiapörssi.fi

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 sijain-
nilla oleva hoidettu kokonaisuus. Hp. 109.500 euroa. 

II, Olhava, tilan pinta-ala 28,96 ha. Puuta kaikkiaan 1.440 m3. Ti-
lalla saaressa 2 palstaa, yleiskaavassa vapaa-ajanrakennuspaik-
ka 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 metsän-
kin. Hp. 92.000 euroa. Juhani Heikkinen 0400-287288.

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT
Myytävänä Oulun seudulla:

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

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.

Metsävarallisuuden asiantuntija

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

Parempaa maatalouskauppaa

9990,-

Nokka 
2051 - 615

Uutuus! Laippakiinnitteinen korkealla pystypuomilla 
varustettu kuormainvaunuyhdistelmä. Vakiona 260/75-15.3 renkaat. 
EdULLINEN pIKKUjättILäINEN pIENIINKIN VEtOtraKtOrEIhIN.

V-P Tolonen Oy OULU: Tikkasentie 4 
raNtSILa: Paavolantie 21

PPPPParararararempaa maaempaa maaempaa maaempaa maaempaa maatalouskauppaatalouskauppaatalouskauppaatalouskauppaatalouskauppaa

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

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

arto Kauppi 050 432 0304 
timo Kurikka 050 362 8680

(alv. 0%)
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KONEET JA LAITTEET 0500 382 560
RASKAAT RENKAAT 050 369 4940

Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

www.raahenrengasjalaite.fi

Maalle, metsään ja maantielle
KOTIMAISEN RENGASLIIKKEEN 

kautta!

PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3krs, 

90100 Oulu, www.psk.fi

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.

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

SYKSY 2014/
KEVÄT 2015:

Mitä Sinä 
haluaisit oppia?

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

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

peeaa Oy

• Metsäkoneurakointi
• Hankintahakkuut 

• Maarakennusurakointi

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

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 €

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonu-
setu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä mui-
den 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!

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

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
 Oulujokivarressa

Kypäräsetti: Paavo Pakanen
Mhy-pyyhe: Aila Pakanen ja 

Heino Rahkola. 

Arvontapalkinto 
Stihl-varustekassin voitti 

Mikko Tiirola.

Iin metsänhoitoyhdistyksentoimiston avajaispäivän 
puulajitietokilpailun palkinnot menivät seuraaville 

(kolme täysin oikeaa vastausta): 

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

Metsänomistajat

Metsänomistajan 
on selvittävä 
puukaupoissa omin 
neuvoin.
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.
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Koneurakointi
Mika Veikkolainen

 
Juurussuontie 65 A

90310 Oulu 

040 566 9794

Aines- ja energiapuun korjuu
Metsämaan muokkaus

P. 0400 188 058

H.A.Forest Oy

heikki.ahola@haforest.fi

BIOMEGA OYBIOMEGA OY
Ostamme tienvarteen toimitettuja 
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

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

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

0400 388 500 • 08 562 3000 
toimisto@biomega

www.turve-jussit.fi

Turve- ja koneurakointi
Metsien hakkuutyöt

Turve-Jussit Oy
Iisakantie 20, 90900 Kiiminki

p. 0400 907 547

Puh. 0500 907 819, 
www.juotasniemi.com

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

Palvelemme ma - pe  klo 9-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Lihankäsittely Juotasniemi Ay

· TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA 
  PAKKAUSPALVELU

· KYLMÄSAVULIHA

· LÄMMINSAVULIHA

· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä

· KYLMÄSAVUMEETWURSTI väh. 8 kg/erä

· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA,RIISTASTA

ym. asiakkaiden omista raaka-aineista

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA

PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

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

OSTETAANOSTETAAN

Paikalliset pojat 
valmiina katolle!

www.laaturemontti.fi

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

Soita: 03 3398 6722

helsinki  •  Tampere  •  Turku  •  oulu  •  pori  •  Jyväskylä  

Tarvikemyynti * pienet asennustyöt
www.hso.fi 08-5612 600

Martinniementie 31 ma - pe 7-15.30

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

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

Kuivaniemi

Pentti Soikko
Metsäkoneurakointi

0400 399 170

KONEPALVELU 
MATTI JUNTUNEN OY
Puh. 040 0178783
Tulisaarentie 12, 90900 KIIMINKI

Puunkaatoa

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

www.mhy.fi

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

Lisätietoja mhy Kiiminki puh. (08) 8161 036

VALINNANVARAA LÖYTYY.
SOITA JA VARAA AJOISSA!

Myynti: Kimmo Junttila 
Puh. 045-674 96 26

w
w

w
.w
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sl
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se

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

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

Metsänomistajan ja klapintekijän 
asiointipaikka Oulussa

Tervetuloa!

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

9900 €

5600 €

(Alv 0%)

(Alv 0%)

Olemme aina valmiit tekemään työnäytöksen liikkeessämme!

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

Rahoitus alkaen

148 €/kk 

myös yksityis-

henkilöille.

lakkapaa.com

 

Kolmen kunnan met-
sätaitomestaruudet 
ratkottiin 25.9. Pudas-
järvellä Jyrkkäkos-
ken maisemissa. Kil-
pailujen ykkönen oli 
Eino Mäkelä Yli-Iistä. 
Yhdistyksien välisen 
joukkuekisan voitto 
meni myös Yli-Iihin.

Kilpailun voittaja Eino Mäkelä ja kilpailun johtaja Antti Härkönen.

Kolmen kunnan metsätaitomestaruudet

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Minna Kauppi tässä moi

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
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Mhy osuus Kemera-energiapuun hankemäärästä 2014

Lähde: Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, rahoitus ja tarkastus, 12.9.2014
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Mhy osuus nmh hakemusten määrästä 2014

Lähde: Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, rahoitus ja tarkastus, 12.9.2014

Mhy osuus Kemera-energiapuun hankemäärästä 2014Mhy osuus nmh hakemusten määrästä 2014

Lehtemme alueen metsänhoitoyhdistykset, 
jota tituleerattu myös ns. mukavuusalueeksi 
menestyy myös nuoren metsän hoidon ke-
merakohteiden toteutusmäärässä ja niistä 
kerätyistä energiapuumäärissä eri toimijoi-
den kesken mitattuna.

Kartalta voidaan huomioida 
Oulun alueen mhy:den han-
kemäärien liikkuvan 86-90 
% välimaastossa, Iin ja Mu-

hoksen hieman pienemmällä 
osuudella 76- 85m % osuu-
della.

Energiapuun korjuukoh-

teissa kemera hankkeissa 
Oulun alueen mhy:t yltä-
vät maksimisuoritukseen 
91-100% osuudella han-
kemääristä. Hieman taka-
na seuraa Ii ja Muhos 71-80 
% osuudella vuoden 2014 
hankkeissa.

Nuoren metsän hoito-
kohteiden toteutus on ensi-
sijaisen tärkeä toimenpide 
metsänkasvatuksessa tai-
mesta tukkipuuksi. 

KARTTA
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Metsänomistajat

Isän ja pojan leimikolla
Syyskuun aamupäivä heräilee vasta aamu-
usvastaan ja hirvikärpäset surrailevat en-
simmäiselle aamulennolleen, kun käymme 
tarkistamassa Jukka ja Joonas Ukkolan lei-
mikkoja. Elokuussa Mhy Muhoksen korjuu-
palvelu harvensi Jukan ja Joonaksen leimikot.

Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Jukka Ukkola on Joonak-
sen isä ja marraskuussa 

2012 lihakarjatilan maata-
lousomistus muutettiin yh-
tymäksi. Samalla metsien 
omistus jaettiin niin, että 
molemmille jäi omia metsä-

Joonas ja Jukka Ukkola tutkimassa harvennusjälkeä.

palstoja hoidettaviksi. Kesän 
kynnyksellä tarkastelimme 
metsien hoitohakkuita ja so-
vittiin korjuupalvelun teh-
täväksi ensiharvennus- ja 
harvennushakkuita. Kor-
juukohteet olivat kuivan 
kankaan kesäkorjuukelpoi-
sia kohteita ja osittain oji-
tusalueiden harvennuksia. 
Kaikki voitiin suotuisien 
olosuhteiden puitteissa kor-
jata samanaikaisesti, koska 
kesä ja syksy ovat jatkuneet 
kuivina.

Joonaksen metsään teh-
tiin ensiharvennusta 5,9 ha 
alalle ja harvennushakkuuta 
4,0 ha alalle. Harvennuksilta 
korjattiin puutavaraa kaik-
kiaan 372 m3, joka oli sekä 
ainespuuta että energiakui-
turankaa. Nuoren metsän 
kohteet täyttivät osittain ke-
meratuen ehdot nuoren 
metsänhoitona. Joonaksen 
hakkuissa hehtaarikohtai-
nen kertymä oli 37 m3/ha. 
Jukan leimikossa harven-
nettiin kaikkiaan 6,2 ha ja 

puutavaraa kertyi 285 m3. 
Hehtaarikohtainen kertymä 
siellä oli 46 m3/ha.

Hakkuut todettiin on-
nistuneen hyvin. Korjuujäl-
ki miellytti maanomistajia 
ja tiheät harvennuskohteet 
olivat muuttuneet metsän 
näköisiksi. Puutavara oli 
katkottu sovitusti ja kannot 
olivat jääneet lyhyiksi. Har-
vennuksen nopea toteut-
taminen sujui mallikkaasti 
ja kohteet saatiin pikaises-
ti hoidettua. Maaston peh-

meämmätkin kohteet olivat 
hyvin kestäneet raskaat ko-
neet ja ne voitiin hoitaa 
samanaikaisesti eivätkä jää-
neet talvikelien toteutetta-
viksi.

Keskustelussa ja suun-
nitelmissa oli siinä samal-
la, että nyt hoidetut metsät 
olisivat hyviä kasvatus-
lannoituskohteita ja niiden 
toimenpiteiden mietintä jä-
tettiin hautumaan.

METSÄSANASTOA
Ojitusmätästys
Metsänuudistamisessa ve-
den vaivaamilla mailla käytetty 
maanmuokkausmenetelmä. Uu-
distusalalle tehdään matalia ojia. 
Ojista saavista maa-aineksista 
tehdään mättäitä, joihin puuntai-
met istutetaan.
paakkutaimi (= pottitaimi)
Metsänviljelyssä käytetty puun 

taimi, joka on kasvatettu paperi- 
tai muovikennossa. Taimen juu-
risto on turvepaakussa.
paljasjuurinen taimi
Metsänviljelyssä käytetty puun 
taimi, jonka juuristo on paljaana 
vrt. paakkutaimi.
perkaus
Taimikonhoitoa, jossa poistetaan 
kasvatettavien puiden kasvua 

haittaava kasvillisuus, yleisimmin 
lehtipuustoa.
puutavaralaji
Puun rungon käyttöarvoltaan 
erilaisia osia, joista yleisimmät 
ovat tukki- ja kuitupuu sekä pyl-
väät.
pystykarsinta
Kuolleiden ja kasvussa taantu-
neiden oksien karsinta kasvavista 

puista. Pystykarsinnalla paranne-
taan kasvatettavan puiden laatua.
raivaus
Pieniläpimittaisia puita kaadetaan 
uudistettavan tai harvennettavan 
metsikön alta, jotta puuston kor-
juu sujuisi helpommin.
reikäperkaus
Taimikonhoitoa, jossa kasvatet-
tavien puiden ympäriltä poiste-

taan kasvua haittaava kasvillisuus, 
yleisimmin lehtipuustoa. Reikä-
perkauksessa kasvillisuus pois-
tetaan vain noin metrin säteeltä 
kasvatettavasta puusta. Vrt. per-
kaus.
relaskooppi
Puuston tilavuuden mittauksessa 
käytettävä apuväline. Relaskoo-
pilla mitataan ns. puuston poh-

japinta-ala. Tiedon perusteella 
saadaan taulukoita apuna käyttä-
en puuston tilavuus.
rinnankorkeus
Rinnankorkeudella tarkoitetaan 
1,3 metrin korkeutta maanpin-
nasta tai puun juurenniskasta. 
Määrettä käytetään erilaisissa 
puuston arvioinneissa, esim. rin-
nankorkeusläpimitta tai -ikä.
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Metsänomistajat

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 valmis-
tuneen 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 metsällisis-
tä asioista, vaikka syystyöt 
pelloilla ovatkin käynnis-
sä.    Metsässä hän pyrkii 
tehokkuuteen, niin kuin 
maidontuotannossakin.    
Maatalouden ja metsätalou-
den kannattavuutta hän tar-
kastelee aina erikseen, koska 
silloin kyseinen sektori ke-
hittyy aina paremmin.

Saatuaan aikanaan tilan 
haltuunsa, metsien raken-
ne oli pääosin nuoria met-
siä tai taimikoita.  Vuosien 
aikana rytmitetyt hoitotyöt 
ja harvennukset ovat tuotta-
neet tulosta.  Puuston määrä 

on moninkertaistunut.  Mat-
ti on sitä mieltä että, hoi-
to ja harvennustarpeita ei 
pidä isommin siirtää, vaan 
ne kannattaa hoitaa ajal-
laan, koska pitkittämisel-
lä vain jarrutetaan puuston 
järeytymistä.    Hakkuus-
sa jääkin sitten myytäväksi 
suurelta osin pelkkää kuitu-
puuta, jonka hintakehitys on 
meidän kaikkien tiedossa.    
Lakimuutos metsien käsit-
telyssä on hänen mukaansa 
hyvä asia.   Metsänomistajal-
la on nyt erilaisempia vaih-
toehtoja metsiköiden 
käsittelyssä.   Eri ikäraken-
teisten metsiköiden harven-
nus hyvällä kasvupohjalla 
on kiinnostava vaihtoeh-
to, kun eri kehitysvaiheessa 
olevaa puustoa voi kasvat-

taa yhtä aikaa.  Uusi kasva-
tettava puusto tulee yleensä 
alueelle luontaisesti ja näil-
lä kohteilla puulajeista se on 
usein kuusi. 

Nyt osalla harvennusvai-
heessa olevilla kuvioilla on 
otettu kuusen luontainen 
uudistuminen huomioon.    
Kuvioiden seuraavassa kä-
sittelyssä voidaan vertailla 
ja valita useammasta vaih-
toehdoista paras hakkuu-
vaihtoehto.    Kuusi on siitä 
kiitollinen puulaji, että siel-
lä missä se taimettuu ison 
puuston alle, voitetaan sa-
malla aikaa, kun lihotetaan 
valtapuustoa ja kasvatetaan 
samalla taimikkoa.  

Mhy on nyt tehnyt Pykyn 
tiloilla hakkuita ja hoitotöi-
tä.   Harvennuskohteilta on 
raivattava puusto poistettu 
ja taimikot on harvennettu.    
Matilla on kokemuksia yh-
teistyöstä eri firmojen kans-
sa.  Hän arvostaa tarkkaa, 
ammattitaitoista työtä.   In-
formaation ja tiedonvaih-
don, sekä näkemysten 
vaihdon hakkuukoneura-
koitsijan kanssa hän kokee 
arvokkaaksi.     

Kysyin Matilta, mitä hän 

toivoisi ”hyvältä haltijal-
ta” metsätalouteen.   Hetken 
mietittyään hän vastasi, että 
ensimmäisenä tietysti puul-
le parempaa hintaa.  Toisek-
si pieniläpimittaisen puun 
käyttöä pitäisi jalostaa ja ke-
hittää.  Kolmantena asiana 

hän näki puun tuhkan hyö-
dyntämisen.   Siinäpä sitä 
olisi tavoitteita.  Euroja me 
joka päivä tarvitsemme, ja-
lostamisen ohella lisää työ-
paikkoja ja ”lopputuotteen” 
hyväksikäyttö.  Siinä ”eväi-
tä” huomiseen.   Lähdem-

mepä vilkaisemaan tuliko 
hakkuussa kuitupuita ol-
lenkaan, vai onko se kaikki 
tukkia.  Samalla katsomme, 
tehdäänkö nyt hoitotyö sille 
Lusikkalehdon tien oikeal-
la puolella olevalle nuorelle 
metsikölle. 

Tuossa olisi lisää työsarkaa tuumii Matti Pyky.
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Tuomo Vilppola

Metsänomistajuus tuo mieleen paljon kysymyksiä
Muistan ajan, kun Hämeenjärven maisemissa 
oli myynnissä pienoinen metsäpalsta. Olin teh-
nyt 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

Mitä alkukankeutta kaupantekoon tai asiakirjojen 
tekoon ilmaantui, metsänomistaja Tuomo Vilppola?

Selvensikö neuvontakäynti ja 
puunmyyntisuunnitelman teko kokonaisuutta siitä, 
mitä edessäpäin on/oli? Mikä tai mitkä asiat on vaikeinta käsittää  

metsänhoidossa?

Mitä työlajeja teet itse metsäpalstallasi?

Missä onnistuttiin ja missä toivomisen varaa?

Toimenpiteet lähti käyntiin, 
kun puunmyyntisuunnitel-
man liitetty valtakirja allekir-
joitettiin, ja kohde näin ollen 
otettiin yhdistyksen korjuu-
ohjelmaan. Hakkuusuunni-
telman liitteeksi suunniteltiin 
seuraavaksi kunnostusoji-
tussuunnitelma ja penkkatie, 
jonka tarkoituksena oli to-
teuttaa puunkorjuusta kerty-

Työt käyntiin
vä puun kaukokuljetus ja tie 
palvelee jatkossakin omatoi-
misia suoritteita. 

Hakkuusta kertyvät tu-
kit ja pikkutukit kuituineen 
myytiin yhteismyyntierä-
nä Junnikkala Oy:lle. Ener-
giapuu myytiin Vapo Oy:lle, 
ja kyseessä oli nuoren met-
sän hoito kohde, jolle saatiin 
valtion Kemera avustusta. 

Hakekasat haketetaan talvi-
varastona ensi talvena.

Omatoimista tekemis-
tä metsäpalstalla oli penk-
katien hakkuu, josta kertyvä 
tukkiaines myytiin tienvarsi-
luovutuksena Pölkky Oy:lle 
sekä kuidut kuiduttavalle 
teollisuudelle. Kysymykses-
sä oli ns. hankintahakkuu. 
Osan puista Tuomo teki itsel-

Penkkatietä, 
hankintahakkuuta, kunnostusojitusta, 

puukauppaa, puunkorjuupalvelua, 
taimikonhoitoa, ennakkoraivausta, 
tienpinnoitusta, polttopuun tekoa, 

tekemistä riittää…

”leen polttopuuksi, osan ran-
goista myyntiin yksityisille.

Penkkatie tehtiin valmiik-
si edellisenä syksynä kah-
dessa vaiheessa ja hakkuun 
ojalinjat kaivettiin saman tien 
hakkuun jälkeen, nyt kun 
maa oli roudassa.

Hakkuutyöt saatiin lyhy-
estä talvesta huolimatta to-
teutettua suunnitellusti, ja se 

jatkuu ison kanava ojan toi-
sella puolella ensi talvena. 

Kevääksi ja syksyksi Tuo-

molle jäi taimikonhoitoteh-
täviä, joita on muutaman 
hehtaarin verran.

Ja näinhän siinä kävi, että 
uudeksi omistajaksi ilmaan-
tuikin Vilppola. Jotta met-
sänomistajuus tulisi tutuksi, 
oli järkevintä aluksi kartoit-
taa se, mitä metsälle tulisi 

tehdä, ja mitä metsänhoidol-
lisia rästejä kohteella on. 
Ja niitähän oli. Alueella oli 
tehty 60-luvulla kunnos-
tusojituksia ja sen jälkeen ei 
mitään.

- Vaikeinta oli tulkita oi-
kein tila-arvioiden osal-
ta puustoarvioita, puuston 
kasvua ja mitä kehitysluo-
kat pitää sisällään. Kaupan-
käynti metsäkiinteistöstä oli 
uutta, johon en ole aiemmin 

törmännyt. Muutoin kiinteis-
tökaupan kiemurat ovat sel-
villä, koska tuttu lakimies on 
opastanut aiemmissa asia-
kirjojen tulkinnoissa ja laa-
dinnassa. Metsäkiinteistöä 
kauppasi suoraan perikunta.

- Otin ensiksi yhteyttä kau-
panteon jälkeen metsän-
hoitoyhdistykseen. Koen 
saavani ammattilaisten neu-
voja metsänhoidosta ja se, 
miten sitä pitää käsitellä. 
Maksuton tilakäynti viriisi 
toimenpiteitä, ja niiden pe-
rusteella laadittiin puun-
myyntisuunnitelma. Se loi 

näköalaa metsän tulevai-
suudesta. Koin ensiaskeil-
lani, että metsänhoito on 
pitkäjänteistä toimintaa niin 
operatiivisessa toiminnas-
sa kuin metsän kehityksen 
etenemisessä. Heti ei tule 
valmista. On niin paljon liik-
kuvia tekijöitä, kaikki vai-
kuttaa kaikkeen.

- Tietoa saa ja on opiskelta-
vissa, jos haluaa esim netis-
tä. Monimutkaisinta lienee 
Kemera lait ja niiden raha-
avustukset. Puukauppa tuli 
tutuksi käytännön kautta. 
Mhy:llä on tarkin tieto hin-
noista ja muista asiaan vai-

kuttavista tekijöistä. Samoin 
tukiavustuksien käytäntöä 
ojitushankkeissa, taimikon-
hoitokohteissa ja nuoren-
metsänhoidossa saa tarkkaa 
tietoa vain metsänhoitoyh-
distyksistä

- Ensiksi alkoi ojalinjo-
jen aukaisu. Sieltä kertyi 
polttopuuta ja ainespuuta 
myyntiin. Seuraavaksi alkoi 
penkkatien aukaisu hankin-
tahakkuuna. Siltojen tekoa 
mönkkärille, ennakkoraiva-

usta hakkuukohteilla, jois-
sa juurimetsä haittaa liikaa 
myös energiapuun korjuu-
ta. Taimikonhoitoa nuorissa 
taimikoissa on tehty ja kla-
pien tekoa myynti ja omaan 
käyttöön.

- Kaivettujen ojien syvyys yl-
lätti, mutta jälkeenpäin ym-
märrän asian kuivatuksen 
kannalta, vaikka mönkijä 
toimintaa se luonnollisesti 
haittaa. Maa-ainesten levitys 

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

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

Penkkatien ajolinjojen aukaisusta kertyi myös polttopuuta omaan käyttöön.

Kaivuutyö oli märkyydestä johtuen toteutettava tal-
viaikaan.

Ojalinjojen syvyys yllätti. Täytemaista sai oivallisen pinnoitteen penkkatielle.
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Metsästä otetaan tulojen lisäksi riistaa,  
energiaa ja mielenvirkeyttä

”Guud moonin” on 
jo tuttu tervehdys, 
kun Esko Kortti on 
vuosien saatossa pis-
täytynyt asioiden ja 
mehevien juttujen 
kanssa Mhy:n toimis-
tolla.

Mikko Mäkelä
MetsäSanoma

Esko Kortti on 12 eläkkeellä 
vietetyn vuoden aikana ak-
tiivisesti tehnyt metsissään 
töitä. Taimikoita on vuosit-
tain hoidettu useita hehtaa-
reja ja pystykarsintaakin on 
tehty monena vuotena. Enti-
nen metsänparannuspiirin ja 
sittemmin metsäkeskuksen 
työnjohtaja kerkesi suun-
nitella ja toteuttaa monet 
ojitukset ja tiet työuransa ai-
kana. Eläkkeelle jäätyään on 
omissa metsissä töitä teh-
ty myös hankintahakkuiden 
parissa.

Aivan viimevuosi-
na on tapahtunut hakkuu-
puolellakin jo ”eläkkeelle 

jääntiä” ja metsiä on harven-
nettu ja energiapuuta han-
kittu Mhy:n korjuupalvelun 
toimesta, johon Esko on ol-
lut todella tyytyväinen. Kor-
juupalvelutoiminta on ollut 
hyvää ja ammattitaitoista 
ja sitä täytyy jatkaa ja teh-
dä jatkossakin, toteaa Esko. 
Puuta pitää saada liikkeelle 
myös heikommista paikois-
ta ja huonompinakin aikoi-
na. Nyt kun kävin ”mettoa” 
kyttään, niin kyllä siellä ois 
taas moniaita hehtaareja, jot-
ka pitäs panna ”rentalleen”, 
jatkaa Esko.

Tulevasta vapaaehtoises-
ta jäsenyydestä Esko tuumii, 
että verovähennyskelpoi-
sena maksuna se on todel-
la pieni maksu, jota rahaa 
vastaan saa kyllä hyvää pal-
velua ja edunvalvontaa, ja 
nämä pienet yhdistykset ne 
näyttää parraiten pärjäävän, 
mitä noita tilastoja olen ka-
tellut. Ei se suuruuden ihan-
nointi näissä asioissa ole 
järkevää, jatkaa Esko.

Kävimme Eskon kans-
sa tarkistamassa viimei-
simmän korjuupalveluna 
tehdyn harvennuksen työn 
jälkiä. Matkalla palstalle löy-

tyi jo monta paikkaa, missä 
Esko kesän aikana on näh-
nyt mettopoikeueen kävellä 
”jukrittaneen” tien yli. Met-
sästysasiohin kun päästään 
kiinni, niin jo rupeaa juttua 
lentään. Se on taas pyhäin-
päivä pelastettu, metto on 
pakasteessa. Koskaan se ei 
ole vielä väliin jäänyt, ettei-
kö pyhänpäivänä olisi syöty 
metsoa höystettynä korva-
sieni kastikkeella. Parempaa 
ei voi olla ja jälkiruuaksi va-
riksenmarja jäädyke. Kysyn 
vakavissaan Eskolta, ettei-
kö muka koskaan ole metso-
paisti jäänyt väliin, ainakin 
itsellä pitää joskus tyytyä 
vain ohiammuttuun pais-
tiin. Tähän Esko toteaa, että 
ei pidä mennä ainakaan tun-
nustamaan sellaista. Hirven-
pyyntiin on taas hyvä lähteä, 
koska lompsassa on juuri 
ammuttu karhumerkki, joka 
ois kyllä tullut ensimmäisel-
läkin yrittämällä, mutta vika 
ei tälläkään kertaa ollut mie-
hessä, vaan kiikarissa.

Yli-Iin lämpö Oy:n pe-
rustamista ja toimintaan 
mukaan lähtemistä Kortti 
kiittelee ja ylistää vuolaas-
ti. Tällä toiminnalla on on 

Yli-Iissä saatu todella paljon 
nuoria metsiä hoidettua ja 
energiapuuta kerättyä.  Jäl-
keenpäin on eniten harmitta-
nut, ettei heti tullut liitettyä 
myös omaa taloa kaukoläm-
mön piiriin, eikä olisi tarvin-
nut öljyä ostaa. 

Tämmöisiä hyvässä kasvukunnossa olevia metsiä on ilo katsella. Talvella jäätyneen maan aikaan teette sitten nuo märemmät paikat ohjeistaa Esko Kortti

Kyllä tätä jälkeä kehtaa näyttää kelle vain, tuumii Esko Kortti viime kesänä tehdyl-
lä ensiharvennuskuviolla. Kaikki puu tehtiin energiapuuksi integroituna korjuu-
na eli pöllipuun kokoinen karsittuna 3 senttiin asti ja loput kokopuuna oksineen. 
Kertymä oli 60 m3/ha

Metsänomistaja 
Esko Kortti
Ikä: 76

Perhesuhteet: naimisissa, kolme poikaa

Ammatti: Eläkkeellä oleva metsätyönjohtaja

Tilat: Jannela, Korttilalli, Majava ja Anttila



25MetsäSanoma 2/2014

Metsänomistajat

Lentäjä ja metsuri
Matti Laukkanen on erikoisen ammatin mies. 
Hän on lentokapteeni ja lentää  Finnairin Air-
bus 340 matkustajalentokonetta. Vakioreit-
teinä hänellä on Helsinki-Singapore ja New 
York, Japanissa Tokio, Osaka ja Nagoya, Kii-
nassa mm. Peking, Shanghai ja Hongkong 
Hän on myös iiläinen metsänomistaja.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Hänen äitinsä on  Liedes-su-
kua Iin Haminasta. Perintö-
maiden lisäksi hän on myös 
hankkinut lisämetsää Iis-
tä.  Hänen syntymäpaikkan-
sa (v. 1954) on Valkeakoski 
ja asuinpaikkansa Nurmi-
järven Rajamäki, mutta tou-
kokuusta syyskuuhun hän 
asuu vaimonsa kanssa pää-

osin Iissä, josta on helppo 
lähteä työmatkalle. Myös 
talvella loma-ajat tulee vie-
tettyä mökillä ja ei ole pois-
suljettu etteikö muuttaisi 
pysyvästi Iihin. 

Vastapainona ammatil-
leen hän harrastaa rakente-
lua mökillään Illinsaaressa 
ja metsätöitä mökkitontilla 
ja Ojakylässä, josta siirretys-
sä kaksoisladon välikössä on 
International vm. -85. Trak-

Matti lähempänä maan pintaa Iin Illinsaaressa

torissa on erikoisvarusteluna 
Hiab-nosturi, jolla on hyvä 
vinssata puita. Polttopuita 
on kertynyt monen vuoden 
tarpeiksi. –  ”Moottorisahan 
käyttö on jossain mielessä 
vaikeampaa kuin lentämi-
nen, hän kertoo. – ”Nousun 
jälkeen automatiikka hoi-
taa lentämisen lähel-
le päätepistettä. Katsottaessa 
kuvan mittaristoa, voivat lu-
kijat olla eri mieltä. Kuiten-
kin metsätyöt ovat hänelle 
mukavaa hyötyliikuntaa, 
koska lentäjän on oltava hy-
vässä kunnossa. Eläkkeelle 
hän jää v. 2015, jolloin aikaa 
jää enemmän metsäpuolel-
le. Lentämistä hän ei jätä, sil-
lä hän on Iin Ilmailukerhon 
vetäjä ja opettaa uusia lentä-
jiä ultrakevyiden koneiden 
suitsiin. 

Matti Laukkanen Airbusin ohjaamossa Pakistanin päällä noin 11 km:n korkeudel-
la 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 Hel-
singissä 6000 litraa. Koneessa on kaksi lentäjää.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma

Kuka olet? 
- Olen Aimo Johannes Jaak-
kola Oulujoen Kiviniemes-
tä.

Tämän  
taimikonhoitohankkeen 
toteuttajaksi valikoitui 
Metsänhoitoyhdistys  
Oulun Seutu. Mitkä 
olivat ne tekijät jolla 
hankkeen toteuttaja 
valittiin?
- Metsänhoitoyhdistyksen 
tarjous töihin oli mielestä-
ni kokonaistaloudellises-
ti edullisin ja lisäksi tunsin 
hanketta toteuttavan ura-
koitsijan entuudestaan.

Metsänomistaja Aimo Jaakkola
Syksyllä 2013 Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu sai toteuttaak-
seen varsin ison taimikonhoitotyömaan. Pinta-alaa hankkeessa on 
yhteensä 63 hehtaaria samalla tilalla. Töitä on toteutettu kuluvan 
vuoden aikana ja työmaasta on valmistunut tähän mennessä noin 
puolet. Urakoitsijana on ahkeroinut metsuriyrittäjä Unto Kanniai-
nen. Metsäsanoma haastatteli maanomistajan edustajaa.

Olette aktiivinen  
metsänomistaja ja 
hoidatte sukunne isoa 
metsäpinta-alaa.  
Millaisena olette  
kokenut Metsänhoitoyh-
distyksen palvelut?
- Metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajien oma or-
ganisaatio. Siltä voi odot-
taa juuri metsänomistajaa 
paremmin palvelevaa asen-
netta kuin muilta kaupalli-
silta metsäalan toimijoilta.

Metsänhoitoyhdistyslaki 
muuttuu. Millaisena 
näet Metsänhoitoyhdis-
tyksen tulevaisuuden?
- Metsänhoitoyhdistyksen 
tulee tulevaisuudessakin 
tarjota metsänomistajaläh-Täälläkin olisi jo perkausta. Pohtivat Aimo Jaakkola ja Unto Kanniainen.

töisesti palveluja. Ennen 
kaikkea metsänhoitoyh-
distyksen tulee toimia 
entistä voimakkaam-
min metsänomistajan 
edunvalvojana erilai-
sissa tilanteissa. Lisäksi 
metsänhoitoyhdistyksen 
tulee kehittää monipuo-
lisia metsätalouden pal-
veluja.

MetsäSanoma  
kiittää Aimoa 

haastattelusta ja  
toivottaa  

mukavaa syksynjatkoa.
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Puunkäyttö kalapadoissa 
1800-luvulla

1800-luvun isännät eivät tykkäisi nykyajan 
metsänhoidosta. Silloin puuta käytettiin eri 
tarkoituksiin ja nopeakasvuiselle havukui-
tupuulle olisi vähän käyttöä. Tervanpoltossa 
se on hyvä, mutta muuten tarpeet olivat eri-
laisia. Erittäin tärkeä puulaji oli tiheäsyinen 
kuusi, joka oli alikasvoksena muodostanut 
suoran ja hyvän rungon moniin tarkoituksiin.

Eero Alaraasakka
MetsäSanoma

Vielä näkee erittäin vanho-
ja rakennuksia, jossa kuu-
sikattoniskat ovat kovia ja 

virheettömiä. Ladot tehtiin 
pääosin kuusista, mutta 
myös männyistä ja haavois-
ta. Iijokivarrella oli kalastus 
tärkeää. Lohi- ja nahkispa-
dot vaativat paljon puuta. 

Jos 1800-luvun isäntä 

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

lähtisi nykymetsään käys-
kentelemään, 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 rajattomas-
ti. Mutta miten kaikki pieni 
puu on kaadettu pois maa-
han lahoamaan. Mistä ai-
nekset lohipatoon. Ei nuo 
petäjät kestä edes kivipoh-
jaan lyöntiä. Heti päät toh-
jona. Mistä puut nyteisiin, 
vaajoihin, pohjakaskiin ja 
sarjoihin. Yläkaskia saattaa 

löytyä. Latopuita on, mut-
tei hyviä. Polttopuuta on 
hirveästi. Ei tarvitse hakea 
peräkankaalta. 

Lohipatoja oli Iijoella ny-
kyisen Iin alueella noin 25 
kappaletta ja nahkispato-
ja satakunta. Samoja puita 
käytettiin monena vuonna, 
mutta aina tarvittiin suu-
ri määrä myös uusia puita. 
Joskus kesä- tai syystulva 
vei patoja. Niiden rakenta-
minen vaati kokemusta ja 
taitoa, varsinkin lohipato-
jen. 

Ne rakennettiin van-
han määräyksen mukaan 
seitsemäntenä päivänä sii-

tä, kun Pudasjärvi on va-
pautunut jääpeitteestään, 
jolloin oli vielä paljon vet-
tä. Patomiesten täytyi tie-
tää padon eri osien nimet, 
joita venemiehet ojensivat 
padon päällä oleville mie-
hille. Tä, mikä se oli, mitä 
tarkoitat’, ei joutanut kyse-
lemään. Kuusiriuvut kes-
tivät painoa. Sitä mukaan 
kun pato eteni joelle, laitet-
tiin kiviä painoksi, jolloin 
padosta tuli tukeva. Nahki-
spadot rakennettiin yleen-
sä ilman venettä rannalta 
käsin, koska syksymmällä 
nahkiaisetkin rantautuivat 
(ei maalle asti). 

Lohi- ja  
nahkispatosanastoa:
Vaaja: Ylävirran puolella 
viistoon lyöty riuku
Nyde. Alavirran puolelle 
viistoon lyöty riuku
Kaski: Poikittain virtaan 
nähden olevat puut, erilai-
sia kaskeja, jotka pitävät 
sarjat paikoillaan
Sarja: 10-25 riukua sidottu 
yhteen. Estävät kalan pää-
syn padon ohi.

Lisäksi on paljon erilais-
ta sanastoa, jonka rakenta-
jien tuli tietää. 

METSÄSANASTOA
Siemenpuumetsikkö
Luontaiseen uudistamiseen 
tähtäävän hakkuun jäljiltä pys-
tyyn jätettyjen siemenpuiden 
muodostama metsikkö.
Suojuspuumetsikkö
Kuusen luontaiseen uudista-
miseen tähtäävän hakkuun jäl-
jiltä pystyyn jäänyt metsikkö.
Säästöpuu
Tavallisesti päätehakkuun yh-
teydessä hakkuualueelle jätet-
tävä puu tai puuryhmä, jolla 
pyritään edistämään luonnon 

monimuotoisuutta. Käytetään 
myös nimitystä jättöpuu.
taimikko
Nuori metsä, josta ei saada 
myyntikelpoista puuta.
taimikon hoito
Tiheänä kasvavasta taimikos-
ta kaadetaan ylimääräiset ja 
heikkokuntoiset puut, jotta jä-
tettävillä terveillä ja hyvälaa-
tuisilla taimilla on riittävästi 
kasvutilaa.
tehdasmittaus
Puutavaran mittaus joko 

puunjalostuslaitoksen yhtey-
dessä toimivalla tai erillisellä 
mittausasemalla. Mittaustulos-
ta voidaan käyttää puukaupan 
maksujen perusteena.
terveyslannoitus
Maaperän ravinnetasapainon 
parantamiseksi tehtävä lan-
noitus.
työmittaus
Palkanmaksua varten tehtävä 
mittaus hakatun puutavaran 
määrästä.
täydennysviljely

Taimikossa olevien aukkojen 
täydennystä istuttamalla uu-
sia taimia.
Uudistaminen
Metsän uudistaminen eli uu-
den puusukupolven aikaan 
saaminen joko luontaisesti tai 
viljellen.
Uudistuskypsyys
Metsä on sellaisessa kehitys-
vaiheessa, että se voidaan ha-
kata pois ja tilalle perustetaan 
uusi puusukupolvi. Uudistus-
kypsyys 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 hal-
litaan ja siitä saadaan tuloja 
omistusosuuksien suhteessa.
Yhteismyynti
Usean metsänomistajan puu-

kaupan yhdistäminen yhdeksi 
myyntieräksi.
äestys
Metsänuudistamisessa käytet-
ty maanmuokkausmenetelmä, 
jossa koneellisesti rikotaan 
maan pinnalla oleva humus-
kerros ja paljastetaan kiven-
näismaata. Äestys helpottaa 
metsänviljelyä ja luontaista 
uudistamista.
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Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Valtioneuvosto on myön-
tänyt hankkeelle lunastus-
luvan kesäkuussa 2014. 
Uudella johtoreitillä on 
poistettavaa puustoa lähes 
koko voimajohdon matkal-
la. 

Muhoksen alueella 23 
kilometriä pitkästä linjas-
ta 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 omista-
jana voimayhtiöllä on oi-
keus ja velvollisuus pitää 
johdot häiriöttöminä ja säh-
köturvallisuuden edellyttä-
mässä kunnossa. Tärkeänä 
osana tässä on johtoalueen 
reunavyöhykkeiden puus-
ton säännöllinen käsittely. 
Tästä syystä uuden johto-
reitin hakkuun yhteydessä 
tullaan käsittelemään myös 
rinnalla kulkevien Fingri-

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
 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€

titytti aluksi, mutta tukkia 
tuli 29 kuutioita. Pikkutuk-
kia saatiin talteen peräti 120 
kuutiota. Mikä johtui hyvis-
tä mitoista.

Korjuujälki jäi hyväk-
si, kohdetta ei varmasti oli-
si kannattanut tehdä ilman 
kuivaa kesää. Sillä maaperä 
oli hyvin hienojakoista. 

Metsähoitoyhdistys Oulun 
seudun korjuupalvelu teki 
kesällä 2014 leimikon Hau-
kiputaan ulkolohkoille.

Kohde oli aurattu ja is-
tutettu 1985 ja taimikon-
hoito oli myös tehty 2000. 
Kohde ei ollut kemera-tu-
kikelpoinen. Joten tarvet-
ta energiapuun korjuuseen 
ei ollut. Puuston laatu mie-

din voimajohtojen reuna-
vyöhykkeet. Johtoalueen 
hakkuun yhteydessä pois-
tetaan mahdolliset sähkö-
turvallisuuden vaarantavat 
ylipitkät puut myös johto-
alueen ulkopuolelta.  

Uuden johtoauke-
an ja sen reunavyöhyk-
keen puuston hakkuun, 
lähikuljetuksen ja yhteis-
myynnin suorittaa Metsän-
hoitoyhdistys Siikalakeus 
ry (MHY) Muhoksen rajalle 
asti ja Metsänhoitoyhdistys 
Muhos ry Muhoksen alu-
eella. Fingrid maksaa näis-
tä aiheutuvat kulut. 

MHY:t hakkaa johto-
aukean ja reunavyöhyk-
keen kaiken ainespuumitan 
täyttävän puuston ja kul-

jettaa sen tien varteen ka-
soihin, mistä puunostosta 
järjestetyn tarjous kilpailun 
voittaja hoitaa puutavaran 
poiskuljetuksen ja tilittää 
puukaupparahat suoraan 
maanomistajan ilmoitta-
malle tilille.

Hakkuut pyritään aloit-
tamaan 25.9.2014 ja hakkuu 
valmistuu 30.5.2015 men-
nessä. Maanomistajalla on 
useita eri vaihtoehtoja mi-
ten puustonpoiston ja pui-
den yhteismyynnin kanssa 
voi menetellä. Näistä vaih-
toehdoista on lähetetty jo-
kaiselle maanomistajalle 
kirje josta eri vaihtoehdot 
tarkemmin selviää sekä 
valtakirjat puiden myyntiä 
varten.

Johtoalueen puunkorjuu
Siikajoki – Pyhänselkä (Muhos) voimajohtoalueella

Johtoalueen hakkuuraja merkitty.

Johtoalueen keskilinja maastossa.

Fingrid Oyj on käynnistänyt uuden 400 kV 
voimajohdon rakentamisen Siikajoen ja Mu-
hoksen Pyhänselän sähköasemien välille.
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Anna Taskila
MetsäSanoma

Hommaa vaikeutti työmaan 
muoto, maastossa risteile-
vät kaapelit, kulkuyhteyksi-
en ja lanssipaikkojen puute, 
lukuisat maanomistajat val-

Metsänhoitoyhdistys Oulun 
seudun metsänomistajat ret-
keilivät Hailuodossa syys-
kuussa. Retki järjestettiin 
yhteistyössä Säästöpank-
ki Optian kanssa. Pankin 
metsänomistaja-asiakkaita 
oli retkellä mukana Kiuru-
vedeltä asti. Kaiken kaikki-
aan porukkaa oli kertynyt 
mukaan kahden linja-auton 
verran. Sää suosi, ilma oli 
lämmin ja aurinkoinen.

Ensimmäinen maasto-
kohde oli Käpykaarantien 
varressa, jossa tehtiin en-
siharvennusta metsurin ja 

Puuta ja kantohintaa kertyi seuraavasti:
 Uudistus   Harvennus
 m3 €/m3 m3 €/m3 
 
Mäntytukkia 185,4 52,50 50,6 44,0
Mäntyparru 60,9 23,0 52,4 16,0
Mäntykuitu 67,9 23,0 77,3 16,0
Kuusitukki 0,1 52,5 
Kuusiparru 0,2 23,0  
Kuusikuitu 0,4 23,0 0,2 16,0
Koivukuitu 21,6 20,0 10,0 16,0

Puunkorjuutyömaa
Yksi työläimmistä hankkeista koskaan, on 
ollut radanvarsimetsien raivaus välillä Tupos-
Oulu. Junarataa perusparannetaan tuolla vä-
lillä. Muun muassa tasoristeyksiä poistetaan 
ja tieyhteyksiä parannetaan. 

takirjoineen ja tilityksineen 
sekä lunastamattomat maa-
alueet. Näistä johtuen työ-
maata 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 tur-

vallisuusvaatimukset ja 
urakoitsijoiden ja kuskien 
tulikin suorittaa rataturva-
kortti. Myös työmaakortit 
tuli olla suoritettuna. Lisäksi 
hankaluutena oli verottajan 
vaatima ilmoitusvelvolli-
suus, joka tarkoittaa sitä, että 
urakoitsija ja kaikki aliura-
koitsijat tulee ilmoittaa il-
moita-palveluun. 

Kohteelta kerättiin ener-
giapuuta, karsittua ja kar-
simatonta ja se välitettiin 

Vapolle. Puuta kertyi paljon, 
lähes 2000 m3, vaikka pitkät 
pätkät olivat pelkkää pajuk-
koa. Yksityisiltä maanomis-
tajilta lunastetuilta alueilta 
puut tilitettiin maanomista-
jille.

Vaikka työmaa olikin vai-
kea, se oli hyvä työllistäjä. 
Hiljaisena kautena koneet 
saivat olla töissä aamusta il-
taan. Työmaalla oli kesä-hei-
näkuussa kaksi motoketjua, 
ja elo-syyskuussa yksi moto-
ketju ja metsuri.

Puunkorjuukohteita Hailuodossa
moton voimin. Kohteel-
la oli useita kapeita eri met-
sänomistajien omistamia 
sarkoja, jotka oli saatu yh-
teiskorjuuseen. Kohteilta 
kerättiin karsittua ja karsi-
matonta energiapuuta sekä 
pikkutukkia. Energiapuun 
ostajana oli Hailuodon kun-
ta. Kohteella juokastiin myös 
aamukahvit, olihan osa po-
rukasta lähtenyt matkaan jo 
aamuvarhain.

Toinen kohde oli kyläl-
lä hautausmaan vieressä. 
Tällä kohteella oli menossa 
järeän, mutta tiheässä kasva-

neen metsikön maisemahak-
kuu. Kohde sijaitsi näkyvällä 
paikalla ja on ulkoilureittien 
ympäröimä. Kohde hakat-
tiin mhy:n puunkorjuupal-
velulla ja puut välitettiin 
Lapin metsämarkkinoiden 
kautta eri toimipisteisiin. 
Osa porukasta kävi tutus-
tumassa hautausmaahan ja 
kauniiseen kirkkoon.

Marjaniemessä ehdittiin 
myös pyörähtää ja hieman 
jaloitella ja tutustua luotsi-
hotelliin. Sen jälkeen suun-
nattiin kohti Luovon Puojia, 
jossa ahkerat paikalliset nai-

set myyvät käsitöitään. Puo-
jissa kauppa kävi mukavasti 
ja näyttelyynkin tutustuttiin.

Viimeisenä kohteena oli 
nuorisoseurantalo. Siellä 
hienosti remontoiduissa ti-
loissa kuuntelimme puu-
kauppa-asiaa ja pankin 
näkymiä. Ruokaakin oli tar-
jolla.

Kotimatkalle lähdettyäm-
me alkoi kahvihammasta ko-
lottaa. Lauttarannan kahvila 
suoriutui hienosti urakas-
taan, kun yli 80 henkeä jo-
notti kahvia ja munkkia.

Kertymät ja kantohinnat:
Mäntytukki 9,6 m3 44 €/m3

Mäntypikkutukki 18,9 m3 19 €/m3

Mäntykuitu 175,4 m3 12,5 €/m3

Koivukuitu 35,1 m3 12 €/m3

MOTTI-
MetsäSanoma 

tutkii

Harvennushakkuissa kannattaa panostaa myös 
hyvään korjuujälkeen.

Iin Metsänhoitoyhdis-
tyksen korjuupalvelu 
suoritti harvennushak-
kuun toukokuussa 2014. 
Kohde oli kuivah-
kon kankaan 65-vuo-
tias männikkö, jossa 
oli maanomistajan toi-
mesta suoritettu polt-
topuuhakkuita vuosien 

saatossa. Pinta-alaltaan 
leimikko oli 3,9 heh-
taaria ja puuta kertyi 
kaikkiaan 239m3. Kehi-
tysluokaltaan kohde oli 
vielä nuorta kasvatus-
metsää, poistuman kes-
kijäreys olikin vain 69 
litraa.

MOTTI-
MetsäSanoma 

tutkii
Mhy Ylikiiminki teki kor-
juupalvelulla toiskertaista 
harvennusta 5,2 hehtaaria 
ja luontaista uudistamis-
ta 2,2 hehtaaria. Poistu-
maa uudistuskohteelta oli 
yhteensä 336,5 m3 ja har-
vennukselta 190,5 m3. 
Keskijäreydet olivat, uu-
distus 0,204 m3/ runko ja 
harvennuksella 0,104 m3/
runko. Leimikko sijaitsi 

hyvällä kuivalla kankaal-
la, vaikka korjuun aikana 
tuli vesikuuroja, ei maas-
toon tullut lainkaan kor-
juuvaurioita. Tukki- % 
olivat 59 % uudistuskuvi-
olla ja harvennuskuviolla 
28 %. Kun lasketaan saha-
puuosuutta, prosentit ovat 
81,5 % uudistuskuviolla ja 
71 % harvennuskuviolla.   
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Metsätilakaupan koukeroista
Elämän tilanteet vaihtelevat ja saattaa tul-
la tarve ostaa tai myydä metsäomaisuutta. 
Mitä itse kaupanteon koukeroista tulisi kaup-
paosapuolten tietää, jotta ei lankea harmis-
tuksen pohjattomaan suohon kaupan teon 
jälkeen? Kaikkea ei tarvitse tietää itse mutta 
kaupanteon aikana tärkeäksi tulevat asiat 
kannattaa selvittää tarpeen mukaan. Seu-
raavassa on listaus muutamista tärkeimmistä 
selvitettävistä / tarkistettavista asioista.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Arvio tilasta: 
Ilman pätevää tila-arvio-
ta ei kannata myyjän tai os-
tajan alkaa tehdä kauppaa. 
Arviosta selviää puumää-
rät, niiden rahallinen arvo, 
tilan käypä arvo ja nykyai-
kana myös metsälain 10 §:n 
mukaiset kohteet, jotka aina 
rajoittavat jollakin tavalla 
metsien käyttöä.  

Lainhuuto: 
Lainhuutotodistuksesta nä-
kee, kuka omistaa tilan ja on 
täten oikeutettu myymään 
tilan. Lainhuutotodistus 
nauttii julkista luotettavuut-
ta elikkä se, joka on merkitty 
todistukseen tilan omistajak-
si, on myös omistaja. 

Rasitukset: 
Rasitustodistuksesta näkee 
mitä rasituksia tilaan koh-
distuu. Myös rasitustodistus 
nauttii julkista luotettavuut-
ta. Yleisimpiä rasituksia, 
mitä metsätilaan voi kohdis-
tua, on panttikirjakiinnitys 
(tila pankkilainan vakuute-
na). Hyvin usea sekoittaa ra-
situs käsitteen rasitteeseen 
mutta ne ovat täysin eri asi-
oita.

Rasitteet: 
Tyypillisin metsätilaan 
kohdistuva rasite on naa-
purin tilan kulkemisen-
turvaamiseksi perustettu 
tieoikeus. Tieoikeus saattaa 
olla perustettu omalle tilal-
le, joka rasittaa naapuritilaa. 
Kiinteistörekisteriottees-

ta näkyvät pääsääntöisesti 
tieoikeudet mutta vanho-
jen toimituksien rasitteet 
siellä eivät näy. Jos halu-
aa absoluuttisen totuuden 
tierasitteista, tulee maan-
mittauslaitoksesta selvit-
tää vanhat toimitukset, jotka 
koskevat kaupan kohteena 
olevaa tilaa.

Verot: 
Metsätilakauppaan liit-
tyy aina jollain muotoa ve-
roseuraamukset. Ostajan 
maksettavaksi tulee varain-

Metsänomistajaliiton kuulumisia
Tulevassa vuodenvaihtees-
sa metsänomistajien oma 
edunvalvontaorganisaatio 
ottaa uuden asennon. Met-
sänomistajien liitot pure-
taan organisaatiosta pois ja 
metsänhoitoyhdistykset jär-
jestäytyvät suoraan Maa- ja 
Metsätaloustuottajien kes-
kusliiton jäseniksi. Tätä 
kirjoitettaessa metsänhoi-
toyhdistykset paria lukuun 
ottamatta ovat jo tehneet 
myönteisen päätöksen 
MTK:n jäsenyydestä. Met-
sänomistajien suuntaan 
muutos ei juuri näy. Metsän-
hoitoyhdistykset jatkavat 
toimintaansa metsänomis-
tajien omana, ainoana puun 
ostajista riippumattoma-
na metsänomistajien neu-
vonta-, edunvalvonta- ja 
palveluorganisaationa. Met-
sänhoitoyhdistykset ovat 
aina jokaisessa tilanteessa 
metsänomistajan puolella.

Metsänomistajille, jot-
ka oman organisaation-
sa toiminnan viimekädessä 
rahoittavat, muutos sääs-
tää selvää rahaa. Pohjois-
Suomessa rahaa säästyy 
vuositasolla noin satatu-
hatta euroa, joka on tähän 
saakka vuosittain kulunut 

metsänomistajien liiton hal-
lintoon, kirjanpitoon, tilin-
tarkastuksiin ja muuhun 
”byrokratiaan”. Metsän-
hoitoyhdistysten suuntaan 
MTKn metsälinjan vahvuus 
säilyy entisellään, Heikki 
Rahko Kajaanissa ja Mark-
ku Ekdahl Oulussa siir-
tyvät MTK:n metsälinjan 
palvelukseen vuodenvaih-
teessa. Rovaniemelle pal-
kataan uusi asiantuntija 
nykyisten M-O-Liiton hen-
kilöiden siirtyessä Lapin 
Metsämarkkinoiden pal-
velukseen. Valtakunnal-
lisella organisaatiolla on 
paremmat mahdollisuu-
det vastata tulevaisuuden 
haasteisiin hankkimalla eri-
tyisosaamista vaikeisiinkin 
erityiskysymyksiin, suu-
rempi organisaatio mahdol-
listaa erikoistumisen. 

Metsänomista-
jan jäsenyys omassa 
tutussa metsänhoitoyhdis-
tyksessä jatkuu automaat-
tisesti, vaikka verottajan 
kantama lakisääteinen met-
sänhoitomaksu kannetaan 
nyt viimeistä kertaa. Ensi 
vuonna metsänhoitoyhdis-
tykset perivät jäsenmak-
sun itse. Metsänomistajat 

ovat jatkossakin metsän-
hoitoyhdistysten jäseniä, 
mutta metsänhoitoyhdis-
tysten jäsenyys MTK:ssa 
tuo metsänomistajille 
MTK:n jäsenedut. Varsin-
kin pienelle metsänomis-
tajalle niiden merkitys on 
huomattava. Jäsenmak-
sun kuittaa helposti va-
kuutus-, polttoaine- ja 
energia-alennuksina. 

Tehokasta edunval-
vontaa tarvitaan niin 
paikallisesti, maakunnal-
lisesti, valtakunnallisesti 
kuin kansainvälisestikin. 
Metsähoitoyhdistysten 
asiantuntijat auttavat met-
sänomistajia paikallisis-
sa kysymyksissä, MTK:n 
metsälinjan väki maa-
kuntatasolta aina Brys-
selin vallan kamareihin. 
Vain yhdessä tekemällä 
voimme vaikuttaa asioi-
hin niin, että myös met-
sänomistajan ääni tulee 
kuulluksi silloin kun hei-
tä koskevia päätöksiä teh-
dään.

Markku Ekdahl
Metsänomistajien  
liitto

siirtovero, joka on 4 % kaup-
pasummasta. Ostaja saa 
veroetuna metsävähennys-
pohjaa ostamastaan metsäti-
lasta, eli suomeksi ostaja saa 
tulevaisuudessa myydä 60 
%:n edestä metsätilan kaup-
pahinnasta puuta ilman ve-
roa. Myyjän maksettavaksi 
tulee luovutusvoittovero, jos 
luovutusvoittoa tulee. Var-
sinkin em. metsävähennys 
saattaa myyjälle tehdä tep-
poset. Luovutusvoittoa las-
kettaessa otetaan huomioon 
myyjän tekemät metsävä-

hennykset, jos tila on metsä-
vähennyspohjassa mukana. 
Luovutusvoittoa verotetaan 
pääomatulona, joten veroa 
menee alle 40.000 euron voi-
toista 30 % ja tämän ylittä-
vältä osalta 32 %:a.      

Kaavat: 
Suomessa on useanlaisia 
kaavoja ja kaikki tilaan koh-
distuvat kaavat saattavat 
rajoittaa metsätalouden har-
joittamista. On syytä tar-
kistaa mitä kaavoja tilaan 
kohdistuu. Kaavat on ny-

kyään pääsääntöisesti help-
po tarkistaa netistä, sieltä ne 
löytyvät yleensä sijaintikun-
nan sivuilta (maakuntakaava 
löytyy maakuntaliiton sivul-
ta).  

Kiinteistökaupassa on 
todella paljon huomioita-
via asioita. Lisätietoja met-
sänomistajat saavat meiltä 
välittäjiltä mutta myös yh-
distyksien neuvojat tietä-
vät todella paljon, mielestäni 
vanha sanonta, kysyvä ei tiel-
tä eksy, pitää paikkansa. 
Miellyttäviä tilakauppoja.

Tieoikeus on tyypillinen tilarasite kulkemisen turvaamiseksi. Tienkäytöstä pitää sopia esimerkiksi tiehoito-
kunnan tai omistajan kanssa. Tie tulee korjata mikäli vaurioita syntyy.

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

Puulle  
lisäkäyttöä
Pohjois-Suomen met-
sän tuottavat ainespuuta 
etenkin kuitupuuta sel-
västi yli sen määrän, mitä 
käyttö on alueellamme 
suurimmillaan. Tämä on 
näkynyt merkittävänä tä-
män syksyn puukaupas-
sa, havukuitupuun hinta 
on junnannut viime vuo-
det paikallaan ja nyt hinta 
on jopa hieman laskenut. 
Mitä järkeä on kohta koko 
metsätaloudessa, jos tuot-
teiden reaalinen hinta vain 
laskee? 

Yksityiset sahat ovat 
tällä hetkellä metsänomis-
tajien pelastus, jos saho-
ja ei olisi, niin väitän, että 
puun hintataso olisi aina-
kin 10 % alempana kuin 
nyt. Kehityksen huomaa 
hyvin kuitupuussa. Kun 
meidän alueella on vain 
kaksi todellista ostajaa, 
ei hintakehitys voi olla 
kuin taantuva. Tässä vä-
lillä muutama vuosi sit-
ten energiapuulla oli hyvä 
kysyntä ja heti kutupuun 
hinta nousi korkeammal-
le tasolle.     

Miten saataisiin jon-
kinlaista kilpailua kuitu-
puu kokoiselle tavaralle? 
Koko yhteiskunnan pitäisi 
ymmärtää, että pyrkimäl-
lä käyttämään omia raaka-
ainevaroja, saadaan paras 
tulos aikaiseksi. Kuitenkin 
aina löytyy joku vastusta-
maan hyviäkin esityksiä. 
Miten saataisiin rahoitus-
asiat siihen malliin, että 
saataisiin pykättyä pys-
tyyn uusia laitoksia tänne 
Pohjois-Suomeen? 

Uusien puuta käyttä-
vien laitoksien omistus-
pohja pitäisi olla sellainen, 
että saataisiin todellis-
ta kilpailua meidän tuo-
temarkkinoille.  Näin ei 
tapahdu, jos nykyiset 
metsäintegraatit tekevät 
laitokset. Hyvänä ensias-
keleena olisi ollut Kemiin 

        Yksityiset 
sahat ovat tällä 

hetkellä 
metsänomista-
jien pelastus, 
jos sahoja ei 

olisi, niin väi-
tän, että puun 

hintataso 
olisi ainakin 

10 % alempana 
kuin nyt. 

Kehityksen 
huomaa hyvin 
kuitupuussa.

kaavailtu biodiesellaitos, 
hanke on kuitenkin tällä 
hetkellä jäissä. 

Valtiovallan ja sijoit-
tajien tulisi kai viimein 
herätä ja tajuta, että metsä-
omaisuuttamme ei voi vie-
dä muualle vaan se pysyy 
Suomessa. Suomi on sei-
sonut puujaloillaan ja sei-
soo edelleenkin. Voisiko 
valtiovalta tai isot sijoitta-
jayhtiöt ottaa merkittävän 
roolin uusien laitoksien 
rahoittamisessa? Mielestä-
ni satsaus metsäsektoriin 
ei ole riskisijoitusta, raaka-
ainetta löytyy ja energiaa 
tarvitaan aina, olkoonpa 
energia lämpöä, sähköä tai 
nestemäisiä polttoaineita.  

Vai annetaanko met-
siemme kasvaa kasvuaan 
ja ränsistyä, sitten ajan 
saatossa saataisiin luon-
non mukaisia metsiä. Nii-
tä luonnonmetsiä voisi 
sitten keskieurooppalaiset 
käydä ”kauhistelemassa”.  
Eihän tämä ole realismia, 
eihän????    

”

Marjanpoimijat liikkeellä
Suchat Phiankhunthol Bu-
riramista Thaimaasta poi-
mii puolukoita Pahkakosken 
yhteismetsässä. Hän ei osaa 
englantia sanaakaan, mut-
ta osaa olla ystävällisen oloi-
nen muuten. Thaimaalaiset 
nostavat kättä tavattaessa ja 
varmaan juttelisivat kun löy-
tyisi sama kieli. He ovat läh-
teneet 8000 kilometrin päästä 
ja tienaavat kovalla työllä 
paremmin kuin kotimaas-
saan. 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 tilan-
ne on hankala. Ei tahdo ben-
sarahoja tienata. Puolukoita on runsaasti.

Suchat vetelee haravalla puolukoita saaviin. Joku po-
ronpapana saattaa mennä mukana 70 centin hinnalla.

Vastine Juhani Heikkisen kirjoitukseen 
”Metsäsuunnittelua ja  
metsäarvailua”
Ohessa on Metsäkeskuksen muutamia kan-
nanottoja ja täsmennyksiä kirjoitukseen 
edellisen Metsäsanoma kirjoitukseen:

1. Metsänomistajat ovat saaneet viimeaikoina 
kirjeitä metsäkeskukselta
Metsäkeskus on lähettänyt Oulun alueen noin 1800 met-
sänomistajille vuoden vaihteessa hakkuu- ja hoitotiedottei-
ta (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 ajankoh-
taan. Ajankohtaisesta puumarkkinatilanteesta toimijat voi-
vat tiedottaa metsänomistajia ja tämän vuoksi tiedotamme 
myös toimijoita Metsään.fi- tiedotteiden lähettämisestä. Tie-
dotteilla on tarkoitus herättää metsänomistajan tietoa oman 
metsän tilanteesta ja kiinnostusta mahdollisiin hakkuu- ja 
metsänhoitotöihin sekä edistää näin metsänhoitoa. Lasken-
tasovellus simuloi lähimmän viisivuotiskauden hakkuu- 
ja metsänhoitoesitykset ja esittää puuston kehitysvaiheen 
mukaan joko harvennusta tai avohakkuuta. Toimenpide-
ehdotukset ovat suosituksia ja metsänomistajalla ei ole luon-
nollisestikaan velvollisuutta toteuttaa niitä.

2. Näitä satelliitin tietoja ei ole oikeastaan  
laisinkaan tarkistettu maastossa
Keilaus tehdään lentokoneesta, satelliittiaineistoa ei ole käy-
tössä. Metsäkeskus mittaa koealat keilausalueelta ja ulko-
puolinen toimittaja tekee puustotulkinnan metsäkeskuksen 
viimeistellyille kuviolle. Kuvioinnin pohjana on tulkitsijan 
tekemä automaattikuviointi, jonka metsäkeskus jalostaa toi-
menpidekuvioksi. Puustotulkinnassa haetaan maastossa 
tarkkaan paikannetuille ja mitatuille koealoille niiden sijain-
tia vastaavat laser- ja ilmakuvapiirteet.

Lopuksi tulkintatieto luetaan metsikkökuvioille ja teh-
dään laskenta, mikä tuottaa mahdolliset toimenpide-esityk-
set.

Lisätietoja Suomen metsäkeskuksen metsävaratie-
don 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-

’Eräs martinniemeläi-
nen 82-vuotias vakiopoimi-
ja vetää päivässä sata kiloa 
puolukkaa, mutta kertoi lo-
pettavansa huonon hinnan 
takia’, kertoo marjanostaja 
iiläisen huoltoaseman pihal-
la. Sadan kilon päiväsaalis 
on mahdollinen parhaille 
poimijoille. 

hanke, jossa pilotoitiin toimenpidekuviointia ja maastossa 
tarkistettavaa osuutta. Maastotarkistuksia tehtiin niille kuvi-
oille, joista ei keilauksella saatu luotettavaa tietoa (esim. au-
keat alat, taimikot ja vähäpuustoiset kohteet). Keilausalueen 
kuvioista tarkistetaan yleensä 15 – 20 prosenttia, mutta Ou-
lun 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. Toteu-
tustietojen päivitys tehdään kaksi kertaa vuodessa metsäkes-
kukseen saapuneiden ilmoitusten ja toteutustietojen (MKI, 
Kemera, perustamisilmoitukset) perusteella. Metsään.fi- pal-
veluunliittynyt metsänomistaja voi myös suoraan palvelun 
kautta ilmoittaa toteutuneen toimenpiteen. Tieto päivitetään 
kahden viikon sisällä metsäkeskuksen paikkatietojärjestel-
mään ja sen jälkeen muutos tulee näkymään metsänomista-
jalle verkkopalvelussa.

4. Satelliittitiedot eivät sovellu  
perhemetsätalouteen
Laserinventoinnin kautta hankitulla tiedolla ei ole tarkoi-
tuskaan tehdä suoraan puukauppaa, vaan se toimii perus-
inventointitietona. Keilaustiedolla ei myöskään ole tarkoitus 
korvata tilakohtaista metsäsuunnittelua eikä niiden perus-
teella ole syytä suoraan laatia tila-arviota. Tarkempaan met-
sänomistajakohtaiseen metsä- ja leimikkosuunnitteluun 
tarvitaan edelleen metsäammattilaisia ja maastotyötä.

Jos metsänomistaja ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistyk-
seen virheellisen tiedon osalta, niin siitä on syytä informoida 
metsäkeskusta. Tarkistamme tapauksen ja olemme yhtey-
dessä metsänomistajaan.

Metsäkeskus on valmis siirtämään tiedot toimijoille, mi-
käli metsänomistaja antaa siihen luvan ja toimijan tietojär-
jestelmässä 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
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Puolukoita on runsaasti.

Veronurkka

Asiaa metsävähennyksestä
Metsänomistajalle syntyy metsävähennys-
pohja vastikkeella 1.1.1993 jälkeen hanki-
tusta metsästä. Metsän hankintamenoon 
voidaan laskea myös kaupanteko- ja lainhuu-
datuskulut sekä varainsiirtovero.

Puun myynnistä saatu tulo on 
veronalaista metsätalouden 
pääomatuloa.

Metsävähennyksen vero-
vuosittainen enimmäismäärä 
on 60 % metsävähennykseen 
oikeuttavasta metsästä vero-
vuonna saadun veronalaisen 
metsätalouden pääomatulon 
määrästä.

Verovuonna tehtävän met-

sävähennyksen on oltava vä-
hintään 1500 €, metsätalouden 
pääomatulon tulee siis olla ve-
rovuonna vähintään 2500 €.

Metsävähennyksen 
käyttämistä ei seurata ti-
lakohtaisesti. Kaikkia ve-
rovelvollisen omistamia, 
metsävähennykseen oikeut-
tavia metsiä käsitellään siis 
kuin yhtenä metsänä ja metsä-

vähennystä saa vähentää mil-
tä tahansa metsävähennyksen 
piirissä olevalta kiinteistöltä 
saadusta puun myyntitulosta.

Metsävähennystä tehdes-
sä kannattaa kuitenkin miet-
tiä tarkasti ja ottaa huomioon 
se, että jos metsäkiinteistön tai 
osan siitä myy lisätään luovu-
tusvoittoon käytettyä metsä-
vähennystä. 

Tämä merkitsee sitä, että 
taloudellinen hyöty jää vero-
luoton tasolle, eli samalla ta-
paa kuin menovarauksessa.

Monesti nämä metsä-
vähennysoikeudet ovat 
monimutkaisia ja vaikeita sel-
vitettäviä.

Metsänhoitoyhdistyksissä 
autetaan, neuvotaan sekä tie-
tysti täytetään metsätalouden 
veroilmoituksia ja kausiveroil-
moituksia.

Kannattaa ottaa yhteyttä ja 
kysyä neuvoa kaikissa metsä-
talouden verotusta koskevissa 
asioissa, olemme täällä myös-
kin sitä varten.

Siispä mukavaa loppuve-
rovuotta ja nyt iltojen pime-
tessä voisi vaikka valmistella 
metsätalouden verotukseen 
liittyvät tositteet järjestykseen 
ja matkakulukirjaukset ajan 
tasalle.

Seija Torvela

Soidensuojelun täydennysohjelman  
valmistelu käynnistynyt
Pohjois-Pohjanmaalla soidensuojelun täy-
dennysohjelman toteutusta on kutsuttu 
valvomaan ELY-keskuksen vetämään työryh-
mään kaikki tärkeimmät intressitahot. Met-
sänomistajien  oma edustaja työryhmässä 
on Metsänomistajien Liiton kehittämispääl-
likkö Markku Ekdahl.

Työn pohjana on maakun-
tavaltuuston marraskuussa 
2013 hyväksymä Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaa-
va, jossa soiden käyttö oli 
yhtenä painopistealueena. 
Maakunnan kaikkien luon-
nontilaisten ja vähän muut-
tuneiden soiden luontoarvot 
inventointiin kaavaa varten. 
Kaavaan SL1-merkinnäl-
lä varattujen alueiden lisäk-

si kuluneen kesän aikana on 
inventoitu myös jonkin ver-
ran muita kohteita. 

- ELY-keskus on tiedotta-
nut kirjeitse kaikkia tämän 
kesäkauden aikana inven-
toitujen soiden maanomista-
jia. Myös Kainuussa soiden 
maastoarvioinnit ovat käyn-
nistyneet, mutta erillis-
tä ELY-keskuksen vetämää 
yhteistyöryhmää ei Kai-

nuuseen valitettavasti ole 
perustettu, toteaa Metsän-
omistajien Liiton aluejohtaja 
Heikki Rahko.

Suojelun tapahtuessa eril-
lisen suojeluohjelman perus-
teella, on maanomistajalla 
oikeus täyteen korvaukseen 
tulon- ja omaisuuden ar-
von menetyksestä, näin on 
myös soidensuojeluohjel-
man kohdalla. Tosin tulkin-
takysymyksissä esimerkiksi 
turpeen energia-arvon osal-
ta täytyy maanomistajien ja 
edunvalvonnan olla tark-
kana. Tarvittaessa maan-
omistajan on mahdollista 
käynnistää lunastusmenet-
tely, ellei korvauksen suu-
ruudesta muuten päästä 
yhteisymmärrykseen. Maa-
kuntakaavassa SL1-va-

rausten rajaukset saatiin 
tehokkaan edunvalvonnan 
ja maanomistajien aktiivi-
suuden ansiosta oikaistua 
melko hyviksi, eikä reuna-
metsiä juurikaan jäänyt raja-
usten sisään. 

Metsätaloudelle tuleval-
la soidensuojeluohjelmalla 
ei todennäköisesti ole kovin 
suurta vaikutusta. Potentiaa-
lisia turvekohteita SL1-sois-
sa jonkin verran olisi, mutta 
inventoinneissa löytyneet 
luontoarvot todennäköises-
ti joka tapauksessa estäisivät 
turvelupien saannin ilman 
uutta suojeluohjelmaakin. 
Suurimpana ongelmana oh-
jelman toteuttamisessa lie-
nee valtion rahatilanne. 
Kaikkia vanhojakaan suoje-
luohjelmia ei vielä ole täy-

Moottorisaha on myös vähennyskelpoinen metsäta-
louden verotuksessa.

sin toteutettu koko maassa, 
pääosin valtion suojelukor-
vauksiin varaaman rahan 
riittävyydestä johtuen. Tä-
män hetken tiedon mukaan 
suojeluohjelma toteutetaan 
kahdessa vaiheessa, Etelä-
Suomessa vuoden 2015 aika-
na ja Pohjois-Suomessa vasta 
2019, vaikka suojeltavat koh-
teet varataankin jo tänä 
vuonna. Tätä kirjoitettaes-
sa Etelä- ja Pohjois-Suomen 
raja ei vielä ole tiedossa. On 
siis epäselvää, miten suuri 
osa Pohjois-Pohjanmaata tu-
lee ohjelman piirin kuluvana 
syksynä. 

Kun ohjelman laajuus sel-
viää ja ohjelmaan ehdotetta-
vat kohteet on loppusyksystä 
valittu, ELY-keskus lähet-
tää kaikille kyseisten aluei-

den maanomistajille kirjeet 
ja kartat alueista. Maanomis-
tajien kuuleminen alkanee 
lokakuun loppupuolella ja 
aikaa vastineen tekoon on 
noin kuukausi. Metsän-
omistajien liitto järjestää 
tarvittaessa tiedotustilai-
suudet ohjelmasta yhdessä 
ELY-keskuksen kanssa Yli-
vieskassa ja Oulussa. Tiedo-
tustilaisuuksista tiedotetaan 
samassa ELY-keskusten lä-
hettämässä kirjeessä.

ELY-keskus tulee ensisijai-
sesti pyrkimään neuvottelu-
ratkaisuihin maanomistajien 
kanssa, vapaaehtoisen MET-
SO-ohjelman tapaan. Mikäli 
maanomistaja haluaa jatkos-
sakin itse päättää suojeltavan 
alueen metsästysoikeudes-
ta, tulee alueesta muodostaa 
yksityinen suojelualue, joka 
jää maanomistajan omis-
tukseen. Metsänhoitoyh-
distysten neuvojat auttavat 
tarvittaessa metsänomistajia 
myös maankäyttöön liitty-
vissä kysymyksissä.

Markku Ekdahl
Metsänomistajien  
liitto
040 357 6377

ELY-
keskus 

on tiedottanut 
kirjeitse 

kaikkia tämän 
kesäkauden 

aikana inven-
toitujen soiden 
maanomistajia.

”
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Nuoria menestyviä urheilunalkuja  
metsänhoitoyhdistyksien työsaroilla
Metsänhoitoyhdis-
tykset ovat perintei-
sesti pyrkineet tutus-
tuttamaan kesäisin 
nuorisoa työelämään 
kesätöiden merkeis-
sä. Nuoria onkin ha-
keutunut tälle ran-
kalle metsäalalle ja 
varsinkin niitä, joilla 
fyysinen kunto ja sie-
tokyky haastavissa 
olosuhteissa koros-
tuvat. Urheilutaus-
ta ja hyvä fyysinen 
kunto antavat hyvät 
puitteet hoitaa an-
netut metsälliset työ-
tehtävät, oli ne sitten 
taimikonhoitotöitä, 
istuttamista tai muu-
ta alaan kuuluvaa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Kesätyöt luovat hyvän 
pohjan työelämään tutus-
tumisessa ja luo vaihtoeh-
don hakeutua opiskelussa 
suuntaamalla metsäalal-
le. Metsäala on laaja ko-
konaisuus, joka työllistää 
varmasti tulevaisuudessa-
kin. Koostimme tähän leh-
teen tämän hetken nuoria 

urheilulupauksia, jotka 
ovat olleet kuluvina vuo-
sina yhteistyösopimuksilla 
työtehtävissä ja mahdolli-
sesti myös mainosmanne-
kiineja mhy kentän tutuksi 
tulemisessa. Työelämään 

Urheilijalta käy myös taimien istutus
Iiläinen Matias Tiiro on 
20 vuotias urheilija lupa-
us. Tätä nykyä Rovaniemel-
lä oikeustieteitä opiskeleva 
Tiiro on jo parina kesänä 
ollut Yli-Iin ja Iin metsän-
hoitoyhdistyksissä istu-
tushommissa keväisin. 
Istutustyöt fyysisenä työnä 
ovat soveltuneet urheilijan 
tiiviiseen treeniohjelmaan 
hyvin. Työajat ja tahdin on 
pystynyt soveltamaan hy-
vin omaan harjoitusohjel-
maan. 

Vaikka huippu-urhei-
lija onkin, on työn fyy-
sisyys tuntunut ajoittain 
jalan ja niskan kipeytymi-
senä, mutta juoksussa on 

kuitenkin tullut uusia en-
nätyksiä. Kaiken kaikkiaan 
istutustyöt Matias on koke-
nut hyvänä hommana, eikä 
ole poissuljettu mahdolli-
suus, että taimia pannaan 
maahan myös ensi keväänä.

Matiaksen päälaji on 
hiihto, jossa tähtäin on aina 
kansallisella huipulla muu-
tamien vuosien päästä. Tä-
hän mennessä juoksussa 
sijoitukset ovat olleet pa-
rempia, joka Matiaksen 
mukaan selittyy hiihdon 
korkeammilla harrastaja-
määrillä, jolloin tasokin on 
hiihdossa korkeampi. Li-
säksi hyvä juoksuvauhti on 
eduksi myös hiihdossa, jol-

loin kilpaileminen juoksus-
sa on hyväksi. Hiihdossa 
perinteinen tyyli Matiak-
selle vahvempi, mutta luis-
telukin kulkee ihan hyvin. 

Matias Tiiro tekee lumia odotellessa hiihtotreenit rul-
lasuksilla.

Armeijan Matias suoritti 
Lahdessa urheilukoulussa, 
missä myös pystyi panos-
taan urheiluharrastuksen 
eteen.

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.

Yli-iin ja Iin metsänhoitoyhdistyksen  
kesätyölistoilta löytyy 
Juoksija ja hiihtäjä  

Matias Tiiro

Muhoksen mhy:n kanssa yhteistyötä  
tekevä urheileva nuori on  

Hiihtosuunnistaja  
Aleksi Karppinen 

tutustumistapahtumat 
yhteistyössä metsäoppi-
laitosten ja paikallisten ylä-
luokkien kanssa on myös 
ollut arkipäivää.

Metsäsanoma ja teema-
palsta Urheiluagentti seu-

raa jatkossa yhteistyössä 
olevien nuorten saavutuk-
sia ja urakehityksiä seu-
raavissa lehdissämme. 
Kummiurheilijat sekä mai-
nossopimuksilla tuetut ur-
heilijanuoret ovat tiiviisti 

jatkossakin paikallisissa 
metsällisissä tapahtumis-
sa ja iltamissa kertomassa 
kokemuksiaan niin peli-
kentiltä kuin metsällisistä 
toiminnoistaan. Ja tässäpä 
muutamia poimintoja tä-

män hetkisistä nuorukaisis-
ta, jotka ovat yhteistyössä 
metsänhoitoyhdistyksien 
kanssa.

Kalpan Niko Mikkola ottaa mittaa päätykamppailussa Kärppien Joonas Kemppaisen kanssa syksyn pelissä Oulun Raksilassa.

Kuva: JATKOAIKA.COM
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Pesäpallon parista voi-
daan nostaa veljespari Mis-
ka ja Konsta Pöyry. Pojilla 
on kokemusta kesätöistä rai-
vaussahan varresta jo use-
ammalta kesältä. Pesäpallon 
lisäksi veljespari oli erittäin 
aktiivinen myös yleisurhei-
lun saralta. Nyt pojat ovat 
opiskelun parissa niin tiiviis-
ti, että aktiiviura on jäänyt 
taaemmaksi.

Hiihdon ja suunnistuk-
sen edustajana jo useamman 
vuoden ajan kesätöiden pa-
rissa on viihtynyt Raine To-
lonen. Hiihtoura kolkutteli 
jo kansallista tasoa aikuisikä-
ryhmissä, samoin nuorten 
sarjoissa kärki ei ollut kau-
kana. Hiihdon kakkoslaji-
na suunnistusta ja juoksua 
treenaava Raine on kulke-
nut useamman vuoden ajan 
mm. Jukolan viesteissä. Seu-
roina edustettuina Tolonen 
leimasi rasteja ja luisteli latu-
ja Kiimingin Urheilijoiden ja 
Vesaisen poikien väreissä.

Jääkiekon saralta voidaan 
nostaa maalivahtirintamal-
ta Oskari Määttä, jonka ur-
heilu-ura alkoi Kiimingin 
Kiekkopojissa ja sieltä muu-
taman vuoden Oulun Kärp-
pien riveissä. Kilpailu-ura jäi 

Kiimingissä on jo monena vuotena tehty 
yhteistyötä eri alan urheilijanuorukaisten kanssa

taka-alalle, mutta maalivah-
tihommat on jatkuneet ai-
nakin Kiiminki Capitalsin 
riveissä, joista poimintana 
mainittakoon viime kevään 
Haukkasarjan mestaruus. Os-
karin opintoura on suuntau-
tunut kone- ja metallialalle.

Jääkiekon parissa viisi-
vuotiaasta pojan nassikas-
ta viihtynyt Joni Saarenpää 
on jo kokenut raivaussahan 
käyttäjä ja taimien istuttaja 
Kiimingin metsäsaroilla. Joni 
on edustanut Määtän tavoin 
Kiimingin Kiekkopoikia kuu-
tisen vuotta, siirryttyään sit-
ten kärppien juniorimyllyyn 
neljäksi vuodeksi. Tästä ur-
heilu-ura jatkui Haukiputaan 
Ahmoihin. Myös jalkapallo 
on ollut Jonin vaihtoehtola-
jina useina vuosina. Kesäko-
kemuksia jalkapallon parista 
Saarenpäällä on mm. Muta-
futiksessa, josta on kertynyt 
pronssia edellisvuotena ja nyt 
kesällä mestaruus.

Kiiminkiläistä val-
takunnallista jääkiekon 
pakkikaluston kasvua liigata-
solle edustaa 18-vuotias Niko 
Mikkola. Kuten edellisetkin 
pojat, Nikon ura alkoi jo nel-
jävuotiaana Kiimingin Kiek-
kopojissa, josta siirtyi kuuden 

kauden jälkeen Oulun Kärp-
piin.  Ura Kärpissä kesti viisi 
kautta C-ikäiseksi asti, jonka 
jälkeen astui kuvioon klassi-
kan urheilulukio Kuopiossa, 
ja sitä kautta seuraksi tuli Ka-
levan Pallo Kuopio, kansan-
kielellä tunnetaan termein 
Kalpa Kuopio. Kalakukko 
maistui ja ensimmäisen SM- 
sarjatason mitalin Niko saa-
vutti Kalpan väreissä viime 
keväänä, kun joukkueen ku-
kisti pronssiottelussa Tampe-
reen Ilveksen.

Urakehitys sai keväällä 
uuta tuulta, kun Kalpan liiga-
miehistö kiinnitti Mikkolan 
harjoitusryhmäänsä, ja sol-
mi elokuussa Nikon kanssa 
kolmivuotisen liigapelaaja-
sopimuksen Kalpa Hockeyn 
kanssa. Pääsääntöisesti pe-
lit ovat vielä A-junioripelejä, 
mutta kokemusta on jo ker-
tynyt liigan harjoituspeleistä 
sekä CHL-otteluista ja Keski-
Euroopan matkustelusta.

Nikon taustalla on myös 
muitakin lajeja mm. yleisur-
heilusta, talvilajeista ja yksi-
lölajeista, mutta jotka jäävät 
automaallisesti taka-alalle 
kovan harjoitusaikataulun ja 
urheilulukion yhteensovit-

tamisessa. Myös Nikolla ko-
meilee palkintokaapissaan 
Capitalsin pronssi ja mesta-
ruuspytyt Mutafutiksessa.

Opiskelu jatkuu edelleen 
urheilulukiossa, jossa tree-
naaminen ja pelaaminen 
on osa opiskelua ja opin-
tosuunnitelmaa. Nykyisin 
harjoitusohjelmien yhteen 
sovittaminen liigajoukku-
een ja A-junioreiden harjoi-
tuksissa ja niiden aikataulut 
lukio-opintojen kanssa on 
haasteellisempaa.

Yleisurheilun kilpasarjaa 
edustaa parhaiten Kiimin-
gin Urheilijoitten Antti-Pek-
ka Rönkkö, jonka saavutus 
nuorten 19 ikäisten sarjassa 
on hyvä saavutus. Tuloksel-
laan SM-kisoissa Huittisissa 
Antti saavutti hopeaa. Koke-
musta kerrytti myös matka 
Norjan kisoissa pohjoismai-
den mestaruuskisoista. Ke-
sän työntömitat parantuivat 
oleellisesti, joten jatkossa on 
lupa odottaa hyvää urakehi-
tystä. Kokemusta Antilla on 
raivaussahan käytöstä kesäi-
sillä hellepäivillä taajama-
metsien hoidosta Kiimingin 
Kunnalle sekä istutustöistä 
perheen omissa metsissä.

Hiihtosuunnistaja Aleksi Karppinen
Muhoslainen 19-vuotias 
Aleksi Karppinen on me-
nestynyt hiihtosuunnista-
ja. Aleksi on harrastanut 
hiihtosuunnistusta 12-vuo-
tiaasta lähtien ja pääsee vie-
lä talvella 2015 kisailemaan 
nuorten sarjassa. Talven 
2015 nuorten hiihtosuun-
nistuksen MM-kisat pide-
tään Norjassa.

Aleksi on harrastanut ur-
heilua pienestä pitäen, en-
sin lajeina olivat hiihto ja 
yleisurheilu. Suunnistusta 
hän alkoi harrastaa 8-vuo-
tiaana ja hiihtosuunnistusta 
12-vuotiaana. Hiihtosuun-
nistus on nykyisin Alek-
sin päälaji ja suunnistus 
palvelee tätä lähinnä kesä-
aikaisena urheiluna. Hiih-

tosuunnistuksessa häntä 
kiehtoo hiihdon lisäksi 
suunnistustaidon vaatimus 
sekä kovaa kuntoa vaati-
va kilpailu. Lisäksi hiih-
tosuunnistus on hiihtoa 
haasteellisempaa kapeilla ja 
mutkikkailla urilla.

Aleksin paras saavu-
tus on 2014 Viron nuorten 
MM-kisoista voitettu ho-
peamitali alle 20-vuotiaiden 
sarjassa. Lisäksi hänellä on 
hiihtosuunnistuksen saa-
vutuksena nuorten 3 SM-
pronssia vuodelta 2013 sekä 
edellisiltä kausilta kultaa, 
hopeaa ja pronssia. Suun-
nistuksenkin saralta on hä-
nelle tullut saavutuksia 
mm. yösuunnistuksen sm-
pronssimitali sekä neljäs 

sija keskimatkalla.
Aleksi harjoittelee omi-

en tuntemusten mukaan ja 
tällä hetkellä hänellä ei ole 
omaa valmentajaa. Viikoit-
tainen harjoittelumäärä on 
15 tuntia/viikko ja se on 
kesäisin lähinnä juoksua ja 
rullahiihtoa. Kesäiset suun-
nistuskilpailut palvelevat 
harjoituksina. Talvella tam-
mi-maaliskuun aikana hiih-
tosuunnistuskilpailuja on 
joka viikonlopulle, joten 
harjoittelulle jää vähemmän 
aikaa.  Aleksi on kevään 
2014 ylioppilas ja lukion 
hän suoritti Hankasalmella, 
joka on suunnistukseen eri-
koistunut lukio.

Tällä hetkellä Aleksi suo-
rittaa varusmiespalvelusta 

Kajaanissa tiedustelukomp-
panian urheilujoukoissa. 
Haastatteluhetkellä Aleksi 
oli viikonloppuvapaalla, to-
sin edellinen yö oli mennyt 
yösuunnistuksessa ja haas-
tattelupäivänä oli jo toisiin 
päiväkisoihin lähdössä. Ja 
eikä kisat armeijassakaan 
unohdu, sillä seuraavalle 
viikolle oli tiedossa sotilai-
den SM-suunnistukset.

Mhy Muhos on  
mukana tukemassa  

Aleksia hänen  
kilpailu-urallaan.

Oskari Määtän kesän kohokohtana istutustyöt.

Niko Mikkola.

Oskari Määttä. Antti-Pekka Rönkkö.
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Jauhopeukalot
Jauhopeukaloissa 
teijjän keittiössä 

tällä kertaa 
Johanna 

Oulunseudun 
metsänhoito-
yhdistyksestä.

pohja:
200 g  pehmentynyttä voita
3 dl  lämmintä vettä
2 dl  perunahiutaleita
n. 4 dl  ohrajauhoja
n. 2 dl  emmental juustoraastetta

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. Halu-
tessasi voit lisätä ripauksen suolaa. Laita taikina hetkeksi jääkaappiin ja levitä leivinpaperin päälle pel-
lille 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 piirak-
kapohjalle.
Paista piirakkaa uunin keskitasolla 200 asteessa n.40 minuuttia.

Ruokaisa tattipiiras (pellillinen)

pohja:
6 dl  tummia gluteenittomia jauhoja
1 tl  suolaa
3 tl  leivinjauhetta
200 g  pehmentynyttä voita
1 prk  kermaviiliä

täyte:
300 g  jauhelihaa
2  sipulia
100 g  parsakaalta
2 dl  keitettyä riisiä
1 pkt  aurajuustoa
3 dl  juustoraastetta
200 g  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.

Gluteeniton jauhelihapiirakka

teijän keittiössä

Eräänä sorsajahdin aloitus päivänä
Sorsajahti aloittaa suurimmalle osalle met-
sästäjiä metsästyskauden. Noin 200 000 
metsästäjää odottaa kuin kuuta nousevaa 
elokuun 20. päivää.

Seppo Tikkala
MetsäSanoma

Elokuussa 2014 sorsajah-
din aloituspäivä sattui 
keskelle viikkoa. Sorsan 
pyynnissä on yksi kultai-
nen sääntö. Mitä hullumpi 
merellä on tuuli, sitä suu-
remmalla syyllä kannattaa 
lähteä sorsajahtiin merel-
le. Varsinkin jos tuulee ete-
lästä! Parhaita aikoja ovat 
syys-lokakuun vaihde, sil-
loin on muuttosorsia run-
saasti. Allekirjoittanut 
kavereineen aloitti sorsajah-
din peltopyynnillä, koska 
ilma oli liian sievä ja aurin-
koinen. Sadetta toivottiin 
mutta poutaa saatiin. 

Aurinkoisesta sääs-
tä iloitsi vain metsäjänis 
joka hyppeli pitkin sarko-
ja meidän kaverina. Leik-
kuupuimuri 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 vaik-
ka sille yhdelle. Hermos-
tuin ja lähdin kävelemään 
pois passipaikalta. Niin sa-
massahan niitä sitten tuli, 
ei sorsia vaan vähän isom-
pia nimittäin merihanhia. 
peräti kuusi kappaletta 
minut huomattuaan han-
het ottivat heti korkeutta ja 
suuntasivat vähän sivuun 
minusta ja laskeutuivat 
pellolle noin 400-500 met-
rin päähän. Nopeasti pieni 
sotasuunnitelma, että mi-
ten nuo saadaan sopivalle 
hollille ja pataan. Ei muuta 
kuin ryömien hanhia kohti 
pitkin peltojen sarkaojia ja 
niin hiljaa kuin on mahdol-
lista. Yritys oli hyvä, mutta 
tulos nolla. Kurkipariskun-
ta oli laskeutunut noin 100 
metrin päähän meistä suo-
raan hanhien ja meidän 
sankareiden väliin. Kurki-
en ääni ja silmät isonivat 
sitä mukaan mitä enemmän 
yritimme ryömiä hanhia 
kohti. Suunnitelma ei toi-
minut vaan meidän piti aja-

tella asiat uusiksi. Onneksi 
reservissä on miehiä. Soit-
to kaverin isälle että motis-
sa ollaan, hanhia pellossa 
ja apuja kaivataan. Apujou-
kot kävelivät parin mutkan 
kautta hanhien selän taakse 
ja säikäyttivät ne lentoon. 
Suunnitelma onnistui, han-
het pakenivat samaa reittiä, 
josta olivat tulleet suoraan 
minun passipaikan yli. Am-
muin kerran toisista eril-
lään olevaa hanhea jonka 
sitten sain saaliiksi. Hölmis-
tyneenä vain katselin tois-
ten ohilentoa. 

Käy se homma näinkin. 
Ilta jatkui jännittävien tilan-
teiden valossa ja sain myös 
toisenkin hanhen. Hanhia 

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. 

       Hermostuin 
ja lähdin 

kävelemään pois 
passipaikalta. 

Niin samassahan 
niitä sitten tuli, 
ei sorsia vaan 
vähän isompia 

nimittäin 
merihanhia. 

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

”

”
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Urheiluagentti

Esteitä Pekingissä
Elokuun 14. päivän iltana säntäsivät juoksijat 
matkaan yleisurheilun EM-kisojen 3000 met-
rin estejuoksussa. Mukana 15 miehen jou-
kossa oli Ylikiimingin Nuijamiehiä edustava 
Janne Ukonmaanaho.

Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Katsomossa olivat äiti Mai-
re ja isä Juhani. Iloista 
kyyneleisin silmin he tark-
kailivat koko juoksun Jan-
nen edesottamuksia, lähes 
huomaamatta kisan voit-
taneen ranskalaisjuoksijan 
paidan riisumista. Loppu-
tuloksissa sijoittuminen 11. 
sai äidin ja isän liikuttunee-
seen tilaan, tämä oli todella 
hyvä suoritus Jannelta, otta-
en huomioon Jannen useat 
loukkaantumiset. 

Miltähän Jannelta tuntui 
seisoa finaalin lähtöviival-
la, kun edessä oli tähänasti-
sen uran tärkein kisa? Janne 

oli luottavainen, veryttelys-
sä olo tuntui todella hyvältä. 
Mutta juoksun aikana osoit-
tautui, että palautuminen 
karsinnasta ei ollut täydel-
listä. Miten lopputulos olisi 
ollut, jos ei olisi ollut taus-
talla loukkaantumisia?  Sitä 
emme saa koskaan tietää. 
Mutta tämä kysymys saat-
taa olla taustana sille, että 
Jannella riittää motivaatiota 
uran jatkoon. Ruotsi ottelu 
jälkeen Janne on hoidatta-
nut kipeytynyttä kantapää-
tä 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 juos-
tava oma uusi ennätys mut-
ta se ei ole mahdotonta, jos 
terveys antaa mahdollisuu-
den panostaa täysillä kau-
teen. Lisäksi taloudelliset 
asiat vaikuttavat harjoitte-
luun ja leirityksiin, urheilu-
liiton mahdollisuudet tukea 
urheilijoita ovat vuosi vuo-
delta heikentyneet. Jostain 
tulisi saada pohjoisen yri-
tyksiä tukemaan tätä sym-
paattista urheiluhuippua. 
Olisihan se mukavaa kuun-
nella Jannen vanhemmilta 
Mairelta ja Juhanilta tunnel-
mia kisapaikalta, kun poika 
oma asettuu taistelemaan es-
tekuninkuudesta.  

U
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Heikkinen! 
Miten meni syyslomasi? 

Marjastitko vaiko kalastitko? 

En. En koskenut
 lainkaan onkivapaan 

enkä virveliin.

No mitä sitten teit? 
Hirvestitkö?

Teitkö sitten 
mitään lomasi 

aikana? Jänistin…

Ei, en käynyt 
hirvimetsälläkään.

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. Pallot löysin sivuilta  _________________________________________________________________  
2. Missä pitäjässä lähimpänä Oulua jalostetaan pikkuparruista tuotteita Egyptiin? _________________
3. Millä paikkakunnalla pelattiin Mutafutiksen SM kilpailut?   __________________________________     
4. Minkä paikkakunnan metsänhoitoyhdistys fuusioitui ja jäi tänä vuonna 
 pois MetsäSanoma lehdestämme? _____________________________________________________
5. Tiedätkö, miltä paikkakunnalta löytää 
 Tähdet Kertovat osiossa mainittu Rokuan Kylpylä? _______________________________________
6. Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli:  ______________________________________________
7. Onko tarkoitus jatkaa metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä jatkossakin? _________________________
8. Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:  ________________________________________________

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi: _______________________________________________

MHY: _______________________________________________

Osoite: ______________________________________________

Arvomme 
tuotepalkintoja 

vastaajien kesken.
Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma, Terveystie 2, 90900 KIIMINKI
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Sukellus mutafutiksen 
ihmeelliseen maailmaan
Kautta aikain kuudennessa, vuoden 2014 
mutafutiksen SM-turnauksessa 5.7.2014 Uta-
järvellä, oli edessä paluu arkeen. Niinhän se 
on, että parhaimmillaan arki on silkkaa juh-
laa, minkä meille taas kerran joukkueet, pe-
laajat ja kaikki muutkin turnauksessa muka-
na olleet, osoittivat.

Kahtena edellisenä vuotena 
oheistapahtuma vei päähuo-
mion ainakin mediassa, mut-
ta nyt se oli kadonnut kuin 
pieru Saharaan. Loistava pie-
rukisa jätti lähtemättömän 
– mutta ei missään nimessä 
pahanhajuisen – jäljen muta-
futisturnauksen historiaan ja 
vahvisti entisestään ajatusta 
siitä, että

Suomessa hallitaan huo-
miota herättävien kesätapah-
tumien järjestäminen.

Isoin uudistus turnaukses-
sa tällä kertaa oli sen muut-
tuminen yksipäiväiseksi. 
Ainakin itse mietin etukäteen, 
onko ohjelma liian raskas pe-
laajille ja että miten aikatau-
lut saadaan pitämään. Nämä 
ajatukset olivat turhia. Aina-
kin omiin korviini tuli aino-
astaan kiitosta asiasta. Näin 
kaikki saivat pelata finaalipäi-
vänä, eikä tarvinnut miettiä, 

miten jaksaa sunnuntaina pe-
lata lauantain raskaan palau-
tumisjakson jälkeen.

Pelaajien hygieniasta ja 
virkistäytymisestä oli jäl-
leen kerran huolehdittu erin-
omaisesti. Kenttien viereen 
oli pykätty telttasauna. Vaik-
ka kyseessä oli puolijoukkue-
teltta, sinne sopi hyvin koko 
mutaplutoona. Siellä olikin si-
jaintinsa vuoksi hyvä käydä 
pelien välissä jäähdyttelemäs-
sä tai lämmittelemässä, ihan 
miltä itsestä tuntui.

Totta kai ohjelmassa oli 
edelleen muutakin kuin iki-
ihanaa mutavellissä rämpi-
mistä pallon perässä.

Ohjelmassa olivat alkuloh-
kopelien ohessa jo aiemmilta 
vuosilta tutut mutaholari ja 
mutalotto, joihin saivat kaik-
ki paikalla olleet osallistua. 
Täytyy vain ihmetellä, kuinka 
joukkueet ja pelaajat niihin-

kin jaksoivat osallistua, vaik-
ka tulivat parhaimmillaan 
mukaan suoraan omasta äs-
ken päättyneestä pelistä.

Mutaholarissa oli tavoit-
teena potkaista pallo mu-
taiselta alustalta arviolta 
kymmenen metrin päässä ole-
vaan koriin, suunnilleen yhtä 
haastavaa kuin golfissa pal-
lon nostaminen bunkkerista 
viheriölle. Palkkiot toki golfis-
sa ovat hiukkasen parempia.

Mutalotossa taasen kisaa-
jan piti etsiä mudasta nume-
rolapun sisältävä purkki, yksi 
viidestä kymmenestä, jol-
la hän osallistui arvontaan. 
Kuuluttajana mollasin mutaa 
tonkivia kilpailijoita sen min-
kä ehdin, mutta kyllä hymy 
hyytyi, kun voitoksi paljastui 
useamman satasen arvoinen 
sormus.

Ois ehkä kannattanu vaih-
taa mikkiin huutelu muta-
konttaukseen. Nopeimmin 
purkkeja näyttivät löytävän 
kokeneimmat potunnostajat 
Tyrnävältä.

Kaiken tämän lisäksi tur-
nauksessa kävi vierailulla 
karvaisia kädellisiä suoraan 
Oulusta. Kyseessä oli Oulun 
Kärppien faniryhmä Oulu 

Flying Monkeys. Tällä kertaa 
nämä banskuahmatit olivat 
mutafutiskansan viihdyttä-
misen lisäksi mainostamas-
sa tulevaa rasismin vastaista 
tempaustaan, Bananas Road 
Trip Feat Ringo.

Aamuyhdeksästä lähtien 
joukkueet pelasivat alkuloh-
kopelejään ja viimeiset niistä 
pelattiin iltapäivällä kolmel-
ta. Kun alkulohkojen jälkeen 
tuloksia ynnäiltiin, jatkoon 
päässeet saivat hengähtää 
ennen pudotuspelejä. Alku-
lohkoihin jääneet pääsivät 
valmistautumaan loppupäi-
vän viettoon.

Pudotuspeleissä näh-
tiinkin sitten alkulohkoja 
tiukempaa vääntöä. Mitä pi-
demmälle pelit etenivät, sitä 
vähemmän maaleja nähtiin. 
Tuomarien mukaan pudotus-
pelit olivat hämmästyttävän 
siistejä jos peliasujen kunto 
jätetään huomiotta. Pokaa-
litkin saatiin kolmelle par-
haalle ratkaistua, mutta kyllä 
joukkueet ja muut osallistujat 
tuntuivat arvostavan tapah-
tumaa vaikka eivät loppupe-
leihin.

Seppo Kinnunen

Hallitsevat mestarit eivät sukella pesäpallon tapaan Sotkamon 
Sapsojärveen, vaan reilusti pelikentälle kuravellin sekaan. 

Urheiluagentti

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

viime vuoden mestari Drun-
ked Bastards lopputuloksella 
2-1. Pronssia vei FC Ala-Napa 
Utajärveltä, joka kukisti mu-
hoslaisen FC Cekat tuloksin 

3-2. Onnea voittajille! FC Yli-
Utos kiittää.

Voittaneessa Capitals 
joukkueessa pelasivat Tuo-
mas Järvelä, Joonas Järvelä, 

Ari Järvelä, Joni Saarenpää, 
Tero Saarenpää, Niko Mikko-
la, Timo Mikkola, Tatu Laak-
konen, Tommi Kujala, Sami 
Väntti ja Matti Männikkö. 

Capitals uusi mestari

Kommentti
Suomen kesä on erilaisten erikoiskilpailu-
jen ja teematapahtumien kulta-aikaa. Vali-
koimaa löytyy koko maamme kartalta. On 
eukonkannon kisaa, viikateniittoa, ilma-
kitaraa, perunnankuorimista, suohiihtoa, 
suopotkupalloa ja mutafutista jne.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Utajärvi on kunnostautunut 
jo kuudensien Mutafutik-
sen SM-kisojen järjestelyis-
tä. Hattua täytyy nostaa, 
kun huomioi taustalla ole-
van täysin pienen talkoo-
ryhmän ja ennen kaikkea 
idean isä, Seppo Kinnu-
nen. Mutta kauanko tämä 
kisakoneisto pysyy kasas-
sa, kun toiminta perustuu 
vain pieneen ryhmään, joka 
jakaa tuoton pyyteettömästi 
paikalliselle juniorijalkapal-
lolle? Tapahtuman kaupal-
lista arvoa ei ainakaan ole 
osannut paikallinen majoi-
tus- ja ruokailun tarjoaja 
täysimääräisesti hyödyn-
tämään. Miten lie jatkossa, 
taantuuko osallistujamää-
rä, joka on ollut 30 jouk-
kueen voimin kerryttänyt 
parhaimmillaan lähes 300 
pelaajaa paikalle? Ostaako 
jokin kaupallinen taho ”ki-
sakoneiston” ja siirtää ta-
pahtuman muualle?

Osalla joukkueista ja pe-

laajista on asennoituminen 
skaboissa vain hauskanpi-
toon ja yhteishengen luomi-
nen, osa keskittyy peleihin 
kunnioituksella järjestä-
jiä, sääntöjä ja vastustajia 
noudattaen. Osalla asen-
ne liukuu repimisen, jaloil-
le potkimisen ja suunsoiton 
puolelle. Peleissä kuin pe-
leissä vahinkoja ja louk-
kaantumisia syntyy, kun 
kontaktia otetaan kentällä. 
Mustelmilla olevat nilkat 
ja povivammat eivät palve-
le ketään urheilulajeissa, oli 
kyseessä kesätapahtuma, 
laji kuin laji. Ei myöskään 
Mutafutiksessa.

”       Peleissä 
kuin peleissä  
vahinkoja ja 

loukkaantumisia 
syntyy, kun 

kontaktia otetaan  
kentällä.

Seppo Kinnunen ja karvaiset ystävät.
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MetsäSanoma urheiluikoni
Janne Niinimaa aateloidaan
Jo 16 vuoden ikäisenä Kärppien divaritason 
edustusjoukkueessa aloittanut ja pelannut 
entinen NHL-puolustaja Janne Niinimaa kuu-
luu niiden viiden jo uransa päättäneen jää-
kiekkoilijan joukkoon, jotka Hockey Hall of 
Fame Finland aateloi jääkiekkoleijoniksi Kar-
jala-turnauksen yhteydessä marraskuussa.

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Kiiminkiläinen Janne Niini-
maa pelasi urallaan yhteen-

sä 800 NHL-ottelua viidessä 
eri joukkueessa, kuten met-
säsanomien urheiluagent-
tipalstalla kerroimmekin 
muutama vuosi sitten. Kär-

pissä Janne voitti liigakul-
taa 2004-2005. Mestaruuksia 
on tullut myös Jokeripaidas-
sa sekä Ruotsin joukkueen 
paidassa. Niinimaa pelasi 
seitsemät MM-kisat ja voit-
ti historiallisen ensimmäi-
sen mestaruuden leijona 
paidassa Tukholmassa 1995. 
Olympiaprossia  Janne saa-
vutti Naganossa 1998. Mui-
takin pelaajia aateloidaan 
mm. Sami Kapanen sekä Vil-
le Peltonen.

 Jannen työpäivät täytty-
vät nyt Nelonen Pro:n jää-

Moni työmyyrä odottaa aamukampa kädes-
sä täristen lomaa. Tehdään suuria suunnitel-
mia, mietitään, mitä sitten on aikaa tehdä ja 
mitä kaikkea on aikaa olla tekemättä. Hyvin 
tehdyn työn jälkeen on lupa nauttia.

Lomailu on mukavaa, va-
pauttavaa ja rentouttavaa, 
mutta kun loma tulee pyytä-
mättä, asia voi olla ihan päin-
vastoin. Kun työt lähtee alta, 
eikä edes tiedä kuinka pit-
käksi aikaa, silloin loma on 
varsinkin työmyyrälle pak-
kopullaa. Pullahan on toki 
hyvää, mutta jos sitä pakote-
taan syömään joka päivä aa-
musta iltaan, niin ei se enää 
hääville maistu.

Oma suunnistuskausi on 
ollut yksittäisiä pätkästart-
teja pakkolomautusten sekä 
sairaslomien seassa. On ollut 
jalat kipeänä ja usein koko 
nainen. Ennätykset louk-
kaantumis- ja sairastelukier-
teissä 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. Pa-
himmassa tapauksessa akil-

lesjänteeni eivät tulekaan 
sellaiseen kuntoon, että niillä 
voisi vetää täysillä päivästä 
ja tunnista toiseen. YT-neu-
vottelujen tulokset tulevat 
pikkuhiljaa syksyn aikana. 
Ensin katsotaan säästytään-
kö leikkauksilta, sitten katso-
taan kuinka paljon leikataan 
ja lopulta sitten katsotaan 
saadaanko hommat kuntoon 
niin, että on järkevää jatkaa. 
Tulostason on kuitenkin ol-
tava hyvää, että niin kan-
nattaa 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 akillesjäntee-
ni kaipaavat pientä puhdis-
tusta, mutta kun ihmisen 
keho on mitä on, niin on vai-
kea sanoa, miten palautumi-
nen lähtee käyntiin. Nyt olen 
yrittänyt lomailla ja pakko-
lomailla ja miettiä tulevaa. 

Vaikka on tiedossa, ettei yh-
denkään urheilijan ura jatku 
ikuisesti, niin silti olen huo-
mannut, että kun hampaan 
kolossa on ihan mielettömiä 
kuusipuita, sitä faktaa on 
vaikea lähestyä. Elämä tar-
joaa kyllä kaikenlaisia mah-
dollisuuksia, mutta silloin, 
kun oma polku on niin kiva, 
turvallinen ja rakas, siitä on 
todella paljon vaikeampi 
luopua. Varsinkin, kun olisi 
mukava päättää homma tuu-
letuksiin ja riemunkiljahduk-
siin, eikä uran surkeimpaan 
kauteen ja MM-sijoitukseen.

Tänä kesänä olen käynyt 
tähän mennessä yhden kisan 
kotimaassa ja pari ulkomail-
la. Maailman cupista sain 
yhden pronssin ja MM-kisat 
menivät ihan päin Dolomiit-
tien seinämiä. Valmistau-
tuminen meni flunssassa ja 
palautuminen samoissa mer-
keissä, mikä väkisinkin on 
pistänyt naaman happamak-

Urheiluagentti

kiekkokommentaattorina, 
joten Kiiminki Capitalsin  
pelit Jäälihallissa jäävät har-
vempaan yhteensovittami-
sen takia.

Hienoa Janne!  
Metsäsanoma  

onnittelee!

Mutta milloin Raksilan luo-
laan nostetaan paita nume-
ro 44?

si ja sydämen suruisaksi. 
Jotenkin on vaan tullut sel-
lainen olo, että viime vuodet 
olisivat voineet lipua vähän 
suotuisammissakin tuulissa. 
Toisaalta taas tiedostan elä-
män erikoisuudet. Joiden-
kin siivet katkotaan jo ennen 
kuin he oppivat lentämään. 
Itse olen kuitenkin saanut 
liidellä hyvinkin onnellise-
na, vapaana ja vallattomana 
jo vuosia. Kunnianhimoise-
na ihmisenä sitä toivoisi voi-
vansa liitää sieltä, missä vain 
taivas on rajana. Pakkolo-
mailu, laiskottelu ja epäon-
nistumiset saavat työmyyrän 
vain heräämään yhä vir-
keämpänä.

Joka tapauksessa syksy 
näyttää miten myyrän käy.  
Jos asiat eivät mene kuten 
toivon, niin sitten on aika 
löytää myyrälle uusia koloja 
kaivettavaksi. Muuten halu-
aisin vielä vähän aikaa ve-
dellä niissä onkaloissa, joissa 

tiedän olevani hyvä. Onnis-
tuneen työrupeaman jälkeen 
on sitten oikeasti mukavaa 
lekotella löhötuolilla ja siris-
tellä silmiä auringossa.

Loppusyksyn aurinkoa 
kaikille toivotellen,
Minna Kauppi

U
R

H
EI

LU
A

G
EN

TI
T Heikkinen. Kävin Rokuan 

kylpylässä ja laitoin vaatteet 
kaappiin numero 48. 

Arvaappa miksi?

Onko se sinun 
pelipaitanumero? Maaliennätys 

Haukkasarjassa? Kuluneen syksyn 
pistesaaliisi keskiviikon jääkiekkos-

kaboissa Jäälihallissa? 
Syntymäaika? 

Luistimen koko?

Se kaappi 
oli vapaana…

Sehän voisi olla sun ikäsi? 
Suosikkinumerosi? Tyttöystäväsi ikä, 

metsänhoitoyhdistyksen perustamis-
vuosi? Korjuupalvelumäärä Kiimingissä 

tuhansissa? Tuntiliksa tila-arvioissa? 
Syntymävuosi? No en tiiä enkä arvaa. 

Sano jo miksi! 

TyömyyräTyömyyrä

Ei Heikkinen ei. 
Lisää arvauksia.
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SOFFA-
PERUNAT
-SOFFPOTATIS

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

Voinko rajoittaa metsäkiinteistölleni menoa ja kulkemista 
esimerkiksi lippusiimalla ja pahvikyltillä?

Metsänomistaja vaimon kautta

VOINKO RAJOITTAA?

SoffIKSET vastaavat:
Ensiksi tulee mieleen pistää 
tarjouspyyntö surullisen 
kuuluisalle puumarkki-
nat.fi sivustolle, mutta tar-
kemman mietinnän jälkeen 
herääkin kysymys, onko 
sinulla kaikki asiat koh-
dallaan? Miksi pitäisi kul-
kemista rajoittaa? Onko 

sinua koulukiusattu, vai 
mistä patoutumaan on syn-
tynyt?
Vastaa näihin ensiksi, en-
nen kuin me vastaamme 
kysymykseesi!!! 

Soffaperunat

SoffIKSET vastaavat:
Terve vaan järki ihminen 
meidänkin puolesta. Tämä 
mainitsemasi kyseinen rotu 
lienee Homo Sabiens, joka 
polveutuu apinasta. Aina-
kin Darwinin kehitysteori-
an mukaan. Homo Sabiens 
on paikoin kehittynyt hy-
vinkin, mutta kehitysastei-
ta 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 asi-
alle tehdä jotain, niin eh-
dotammekin rajoitettua 
istuntoaikaa, tietyt kello-
najat ja rajoitukset, kuten 
on myös mopopojilla, port-
sari ja sille juomarahaa, na-
rikkamaksu, lipunmyynti, 
vanhaa kahvia tms. niin ei-
köhän narinat vähene.

Soffpotatos

Mitä ihimeen rotua on noi 
ihme hihhulit, jotka räkyt-
tää noilla AC7DC:n kuppi-
loissa? Milloin haukutaan 
metsäteollisuutta, puun 
hintaa ja milloin taas vas-
taavasti metsänhoitoyhdis-
tyksiä ja milloin paikallista 
kuntainstituutiota? Rasit-
tavaa kuunnella niiden jat-

kuvaa tulukuttamista!!! 
Mopopojatkin käyttäy-
tyy siellä fiksummin ja os-
tavat palveluita kyseiseltä 
liikenneasemalta, kuin pel-
kästään kuluttaa penkkejä! 
Eikö tälle asialle voisi tehdä 
jo jotain?

Järki ihminen

Hyvät arvostetut soffaperunat

Olen tässä miettinyt, että 
hakkuuttaisin viime vuon-
na kemerakelpoisen ensi-
harvennuksen tekemisen 
jälkeen hakkuuttaisin ku-
viot aukkohakkuuna. Kui-
tupuutahan se tuottaisi, 
mutta 18 € kantoraha-ar-

vo kiihottaa vaikka siitä 
meneekin 30 % myyntive-
roa. Rahhaa tässä tarvittais 
pörssiosakkeen ostoja var-
ten, mutta mitä muuta 
vaihtoehtoa olisi?

Olenko kahjo?

Hakkuuttaisinko?

SoffIKSET vastaavat:
Olet! 

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

ta koristejäkälää. Muuten 
Pöntsö, pohjoisessa Muo-
niossa on samaniminen 
kylä. Muuten älä ole niin 
tyhmä, että lannoitat kui-
vaa kangasta, kaikki lanta 
huuhtoutuu pohjavesiin ja 
sinulla menee rahat kank-
kulan kaivoon.  

Olen ollut innostunut met-
sän lannoituksesta. Olen 
lannoittanut lähes kaik-
ki metsäni, käsittelemättä 
on ainoastaan 5 hehtaarin 
kuivakangas, joka on poh-
jaltaan lähes puhdasta 
hiekkaa. Olen laskeskelut, 
että metsän kasvun lisä-
ys vastaa lannoituskuluja. 
Olen kuullut, että lannoitus 
voi auttaa jäkälän kasvua. 

Jos palleroporonjäkälä kas-
vaisi 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

Hyvät herrat

SoffIKSET vastaavat:

Terve vaan taas sinä rea-
listinen vaimo. Koita 
puhua rauhassa sille ukol-
lesi järkeä. No kysymyk-
sestä ilmenee, että olet 
kaiketi jo yrittänyt puhua 
järkeä. Jos kenenkään jär-
ki puhe auta, annan to-
della hyvän vinkin, joka 
perustuu todelliseen elä-
mään.  Ylikiimingis-
sä on kirkkokuoro. Eräs 
kuorolaisen puoliso oli 
keikalla mukana. Kuoron-
johtaja huomasi tapauksen 

toivottomaksi. Kaikessa 
viisaudessaan kuoronjoh-
taja oivalsi, että tuo ko-
mea henkilö tuo kuoroon 
näyttävyyttä ja voi siten 
olla kuoron esiintymises-
sä mukana, mutta ei saa 
päästä ääntäkään. Ko. hen-
kilö nimitettiin kuoron ää-
nettömäksi jäseneksi, ainut 
äänetön kuoronjäsen koko 
Suomessa. Joten eiku si-
nunkin ukollesi tukka nä-
tiksi ja riviin, mutta ei 
ääntäkään. 

Mieheni, jo keksi-iän ylit-
tänyt, on innostunut laula-
maan ja ottaa laulutunteja. 
Koulussa ukkoparalla mu-
siikkinumero oli 5 ja sekin 
oli liikaa. Kun se rupeaa 
mylvimään, toisen nuo-
tin kohdalla se ei liiku sa-
massa oktaavissakaan. Nyt 
se on ruvennut puhumaan 
kuoroon liittymisestä ja 
paikallisen kuoronjohtaja 
odottaa kauhulla hetkeä, 

jolloin ukkoni soittaa ja 
kyselee harjoitusajankoh-
dasta. Miten saisin tämän 
hulluuden loppumaan, se-
hän munaa koko suvun 
tuolla tempuillaan. Muu-
ten kaiken huipuksi se 
on ruvennut pinnaamaan 
töistäkin, jotta vois ottaa li-
sälaulutunteja

Realistinen vaimo

Kära pojkar

SoffIKSET vastaavat:
Olet täysi aasi, pelaa vain pörssiä.

Olen päättänyt sijoittaa ra-
hani metsäomaisuuteen. 
Olen ostellut vuosien ai-
kana useita tiloja, tarkoi-
tukseni on ollut sijoittaa 
tulevaisuuteen. Pörssikau-
poissa olen oppinut, että 
tulevaisuus käsite on noin 
1-2 vuoden päässä. Nyt, 
kun olen sijoittanut reilut 
850.000 euroa metsiin, pi-
täisi saada vähän tulojakin. 
Mutta kysyessäni hakku-
mahdollisuuksista ammat-
tilaisilta, minulle vastattiin, 
että palataan 10 vuoden 
päästä asiaan. Tämän jäl-

keen otin yhteyttä välittäji-
nään, että minua on petetty 
kiinteistökaupoissa, kos-
ka termiä ”tulevaisuuden 
metsä” ei ollut esiteissä 
määritelty niin, että olisin 
käsittänyt sen oikein. Sit-
ten menin asian kanssa kä-
räjäoikeuteen ja tuomio oli 
kannaltani kielteinen. No 
hovioikeus oli samaa miel-
tä kuin käräjäoikeus. Nyt 
kysymys, miten te viisaat 
soffikset tulkitsette asian. 
Onko minua huijattu?   

Sijoittaja

Heippa

Olen jo tässä muutaman 
vuoden miettinyt sitä, kuin-
ka helkutin paljon energiaa 
se vaatii, että nuo Kemmiin 
mennessä Iiissä nelostien 
varressa olevat tuulimyllyt 
pyörivät noinkin vinhasti?

Eero A.

ENERGIAN  
KULUTUS  
TUULIMYLLYILLÄ?

SoffIKSET vastaavat:
Kysymyksestäsi saa mitä 
ilmeisin selvän, että edus-
tat kansallista Kokoomus-
ta. Kokoomus ei ole sama 
kuin Suomen Sosiaalide-
mokraattinen puolue, joka 
on perustettu vuonna 1899 
nimellä Suomen Työvä-
enpuolue.   Kansankie-
lellä tunnetaan jäsenistä 
puhutellaan sanalla  kossu 
ja SDP:läisistä sossu. Sossu 
merkitsee myös muutakin, 
lähinnä sosiaalihuollon pa-
rissa toimiville henkilölle 
ja niillä luuluilla asioiville. 
Kossu merkitsee kokoo-
mustaustaa omaavan li-
säksi myös yhtä Alkossa 
myytävää kirkasta väki-
juomaa. Ja siihen myllyjen 
kuluttavaan energiamää-

rään sinulle Eero A voim-
me kertoa, että siihen kuluu 
kaikki Oulun seudun Har-
jun risukasat, samoin Mik-
kolan Kiimingissä kerätyt, 
Muhoksen Moilasen rip-
peet, Heikkisellä ei Ylikii-
mingissä ole keräys oikein 
lähtenyt käyntiin, (kato-
taan nyt miten tää lähtee 
käyntiin), mutta nekin ja 
Yli-In apinoimat muhke-
at energiakasat pyörittää 
näitä tuulimyllyjä ainakin 
vuorokauden jos ei jopa 
toisenkin! Sen me lupaam-
me!

Soffikset

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

Eero Ennustaja Sääennustus talvelle
Kävin Pakistanissa ottamas-
sa 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 ikku-
nasta maastokuvan, mutta 
kielsivät. Pitää kuulemma 
olla karvalakki päässä. Pak-
kasta kun normaalisti on 

-57 ja kova vinkka. Siellä 
ne pakkaset lymyää. Viime 
kesänä ilmalämpöpumput 
paahto kylmää ilmaa pän-
tiönään, joten se ilma on jos-
sain odottamassa. Nasan 
pitkänajan ennusteet pu-
huvat lämpimästä talvesta. 
Toisaalta lumilinkotehtai-
lijat ovat toivoneet lumisia 
ennusteita. Ne kuitenkin 
maksoivat enemmän, jos 

teen toivotun ennusteen, jo-
ten tässäpä tämä: Lokakuus-
sa sataa ensilumen, mutta se 
sulaa pois. Pysyvä lumi tu-
lee joulukuun alussa. Sitä 
on sen verran, että kunnon 
routaa ei tule. Joulun edellä 
tulee kovia pakkasia ja nii-
tä 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 han-
kikelejä. Niitä riittää huhti-
kuun puoleenväliin saakka, 
jolloin kevät rysähtää ker-

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

Syksyn sienistä voi 
myös ennustaa.
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OINAS 21.3.-19.4.
Mies: Olet Helsingistä, siis stadista. Sinulle aukea-
vat kaikki ovet. Mitään et jää paitsi. Sinun eteen tuo-
daan kaikki mahdollinen. Siispä suuntaat katseesi 
politiikkaan ja sinut valitaankin helsinkiläisyyteen 
perustuen ministeriksi, tosin vain alapääministerik-
si räävittömästä kielenkäytöstä johtuen. 
Nainen: Jäit kiinni pimeästi maksetusta taimikon-
hoitotyöstä, koska kohde meni tarkastukseen. En-
tinen metsätoimihenkilö oli jättänyt hehtaarille 
lähes 4000 tainta, joten hanke raukesi ja lasku on 
kädessäsi. –” Heitetään pois, heitetään pois nämä 
taimikonhoito kokkeilut!” päätät kiukustunee-
na. Verottajalta tulee vielä syksyllä kysely hankin-
tatyön arvon laskennasta edellisvuoden pimeästi 
maksetusta motohakkuusta, siitä maksetusta ke-
mera- tuesta ja työn suorittajasta. Olet rikollinen 
vaikka rikoksia halua tehdä et. Hyvin sulla me-
nee!!! Mikset kannusta Hifkiä vaan Jokereita edel-
leen…??? 
HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Mielestäsi paras urheiluaiheinen vitsi,  Urheiluaget-
ti Heikkinen / strippisarjan jälkeen on väite, etteivät 
viime kauden Saipalaiset ulkomaanavut Spang, 
Glenn ja Davis tietäneet tai sopineet porukalla siir-
rosta Kärppiin keskenään. Tutkittuahan on se, että 
jääkiekkotietämys lakkaa viimeistään Kuusamon-
tiellä reposelän kohdalla. No hyvä! Uskontokannal-
tasi olet ateisti, joukkuekannaltasi Hifk ja Kärpät, eli 
et usko jumalaan, vaan osakeyhtiöperusteiseen lii-
gaseuraan, joka takoi mestaruusvuotenaan jopa  
lähes 9000 € positiivisen tuloksen kaikkine lipun-
myynteine, 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 oloi-
silta 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. Suun-
taatkin jälleen loppuviikosta Raksilan marketteihin, 
ennen Kärppäpeliä ja rohmuat reilut kymmenen 
pakettia valiolaista oltermannia. Olet oikea juusto-
friikki ja jatkat sitä seuraavallakin tähtikierroksella. 
Valitettavasti Raksilassa viihtyvä suosikkijoukkuee-
si tulee myös totuttelemaan ja tottumaan tappioi-
hin ja juustot lämpenevät takaistuimella. Olet nyt 
kuuhullu. 
Nainen: Tulet nauttimaan seuraavalla kuun-
kiertojaksolla menkkojen lisäksi juustokeittoa, 
juustosämpylöitä, juustokakkua, juustotorttua, 
juustomuffinseja, juustosilakoita, juustokuorrutet-
tuja pihvejä, lämpimiä juustoleipiä, juustokuutioi-
ta, juustosalaatteja ja pikkuhiljaa siirryt lohiruokiin 
ja muutat naapuriisi asumaan.
Kolmas Nainen: Rakensit kuumoduulin. Asetat 
kaksi penkkiä rakkineeseen ja päätit ottaa kump-
panisi mukaan. Vai olisiko se sittenkin naapurin 
metsäomaisuudella kehuva leski sittenkin parem-
pi? Lopulta järki voitti, olet matkalla ensi vuoden ja 
otit matkalle mukaan sen ihka ihanan uskollisem-
man kumppanin, eli koirasi.
RAPU 21.6.-22.7.
Mies: Vaimosi kuiskii korvaasi harva se yö, se yrit-
tää 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 tuk-
kisaannon takia. Mikä ratkaisuksi? Vaihda vaimo, 
mekin tulimme saman tulokseen kun hän käväi-
si luonamme viimeiset kaksi vuotta päiväsaikaan, 
kun ahersit kerrostalon rakennustyömaiden paris-
sa.
Naikkonen: Rakkauselämäsi kukoistaa, koska olet 
edelleen niin kaunis. Sinulla lähestyvät ensi kesänä 
taskymppiset syntymäpäivä juhlat. Hienoa. Nauti 
juhlista ja naapurin nuoresta poikamiehestä Mie-
hesi yrittää lempeillä, koska haluaa pitää sinusta 
huolta ja jakaa rahasi, jotka ovat kertyneet onnistu-
neista valtakirjalla hoidetuista puukaupoista. Sinua 
eivät enää metsäyhtiöiden lippalakit kiihota; halu-
at tosi miesenergiaa puukaupan hoitoon.
LEIJONA 23.7.-22.8.
Mies: Olet mielestäsi jääkiekon ammattilainen ja 
asiantuntija, vaikka oletkin vain saksalaistuottei-
den piirimyyjä. Kehut kantakuppilassa ja lätkäpe-
leissä kuinka omavarainen Kärppäorganisaatio 
tällä haavaa on. Spang, Glenn, Eminger, Huml, Ma-
suhr, Descams, Davis, ja junnut Sebok,  Koblizek, 
Yuhkevich luovat omille oman alueen kasvateil-
le loistavan näytön paikan ja pelitilaa matseissa. 
Onneksi ystäväporukkasi ei ota sinua tosissaan ja 
kysyykin puolisoltasi, millaisten pelaajien kanssa 
kannattaa ammattiliigaa pelata jatkossakin. Opet-
tele luistelemaan vaikkapa ulkojäillä niin, ettei pää 
ole takakenossa, jos kaatuu, niin voi käydä pahasti. 
Ja nyt sinun on aika ryhdistäytyä ja tilata kotimai-
set, huomioi kotimaiset männyn ja kuusen taimet 
Shinsoovan viisi vuotta sitten hakkaamallesi avo-
hakkuukuvioille. Kannattiko tässä asiassa todella 
säästää?
Nainen: Sinä ymmärrät jääkiekkoa ja politiikkaa. 
Nostat arvoon oman todellisen juniorityön jäkis-
seuroissa, jossa näytönpaikkoja annetaan laajalla 
rintamalla kotiyleisön edessä. Olet loistava luisteli-
ja ja harmi, että naisjoukkue menetti sinusta oival-
lisen 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 vaih-
toehtoisia palveluntarjoajia on vähemmän kuin 
ennen, koska sanoit irti metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenyyden. Sinulle suosittelemme Vaasan Sport-
tia 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 naa-
purin 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 kokoo-
muslaisiin. Hiljennä tahtia, seuraa galluppeja, ko-
koomus 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 tyytyväi-
nen sijoitukseesi. Pikkuraha sinulle. Isoraha Peräl-
le. Sinua silti edelleen harmittaa, kun utajärviset 
metsänomistajat eivät pääse lukemaan Tähtien 
kertomuksia omassa kainuuvetoisessa metsän-
omistaja lehdessään. Masennut siitä niin, että lo-
mailet Taivalkoskella. Suosikkijoukkueesi Ilves ei 
voita tänä vuonna mestaruutta, vaikka kuinka it-
kisit.
JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Mies: Vaimosi kehuu Saipaa Kärppiä paremmak-
si. Itse olet toista mieltä, Tappara on parempi kuin 
Kärpät, eihän ne jaa edes osinkoa omistajilleen. 
Saatte aiheesta muhkean riidan, ja puolisosi jat-
kaa 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 jäl-
leen 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 vaihde-
vuodet. Ei hätää, perustat vain holding-yhtiön, niin 
nettovarallisuutesi vain kasvaa. Tämä ohje ei koske-
ta alle 2300 € tinaavia, jos niitä yleensä on…? 
Mies: Elämä on helppoa, rahaa tulee metsänhoi-
toyhdistyksen valtakirjakaupasta mukavasti, jot-
ta 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 moi-
seen on lähestyvä ukkosrintama, ei välinpitämät-
tömyys. 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 pu-
keutunut juhlissa haarniskaan, on lähes koko illan 
kokonaan pelti kiinni. Siitä ei sinulle löydy sinä ilta-
na salaista seksiseuraa. Kävi muuten viime viikol-
la meilläkin. Lukko fani nimittäin. Avattiin lukot…
KALAT 20.2.-20.3.
Mies: Olet pettynyt liian suureen palkkatyösi ve-
roprosenttiin ja siksi haluatkin saada sivutuloista-
si 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 tietotekniikas-
sa, joten hakeudut kuntasektorin järjestettävälle 
ATK peruskurssille, jonka päällimmäisenä tarkoi-
tuksena on opetella ”tviittuileen”. Osut sopivasti 
vakuutusyhtiön hakemuslistalle. Muista, että ryt-
mihäiriöt ovat luonnollinen tapahtuma, ei luonnon 
tapahtuma, eikä siis näin ollen oikeuta korvauksiin. 
Loppusyksystä myhäilet tyytyväisenä, kun keskus-
tapuolueesi keikkuu galluppien kärjessä. 
Nainen: Älä sekaannu rakennustyöhön. Tällöin 
joudut itse tekemään kaiken. Hengaile mieluim-
min naapurissa. Siellä(kin ) juodaan olutta. Puoli-
sosi 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!!!

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 epävale-

ennustajat ennustuspalsta;   Tähdet Kertovat … jatkaa sitkeästi tuloaan…

Tettiteekkarit
Nina: Näin syksyn tullen kaikki on taas ajankohtaista. Viimeiset 
viikot luennoilla istuessa olen käynyt läpi päivittäin lähes jokai-
sen suomalaisen verkkomedian sisällön. Uutiskynnyksen ovat 
ylittäneet mm. Cheekin uudet viikset, Anna Abreun vatsalihak-
set, ja Sara Siepin bilevaatteet. Kerrohan Juho löytyisikö metsä-
alalta kansallisen uutiskynnyksen ylittäviä otsikoita?

Juho: Kyllä minulla on tässä muutama tullut mieleen… Muistat-
ko kun kävimme siellä etelänmatkalla ja näimme sen helteen rii-
vaaman metsäkonekuljettajan?

No huh huh, nyt on kuumaa,
Metsäkonekuskin maha uhmasi painovoimaa.
Nina: No kyllähän minä sen muistan. Tämä olisi oikein hyvä uuti-
nen mikäli kyseessä olisi joku julkkis ja käsittääkseni kukaan työ-
mies 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 rus-
karetkellä 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. Ebola-
paarmat olisivat silti ajankohtai-
sempia. Onneksi kuitenkin minulle 
maksettiin hyvin työpanoksestani 
metsän ja Suomen luonnon tule-
vaisuutta kohtaan.

Uusi tutkimus osoittaa.  
Nuoret tienaavat  
elantonsa luonnossa.
Juho: Niinpä, se taisikin olla sinul-
le kova tuloisin kesä ikinä. Tuleeko 
sinun osuutesi nettiliittymämme 
kuukausilaskusta jatkossakin luon-
nossa?

K-18

Viihde

Ärrävika
Miksi jääkiekkoa voi nykyi-

sin selostaa ärrävikainen-

kin?
-Jari Kurri ei enää pelaa.

puoluejohtaja
Mitä eroa on puoluejohtaja 
ja lyhtypylväällä?
-Lyhtypylvään päässä on va-
loa

Suolaa sipseissä
Miksi turkulaiset lisäävät 
Sipseihin suolaa?
-Koska pussissa lukee 
”Pan suola”

Jotain valkoistaMiksi vanhemmat miehet haluavat pelata golfia?-se on ainoa tapa saada ke-pin päästä lentämään jotain valkoista.

Insinöörit jonoon
Tiesitkö, että jos kaikki Suomen 
insinöörit pistettäisiin jonoon 
Pohjoisnavalta etelään viiden 
metrin välein, se olisi helvetin 
hyvä juttu.

Naisen lemmikkieläimet:
Minkki vaatekaapissa, jagu-
aari autotallissa, tiikeri ma-
kuuhuoneessa ja aasi, joka 
maksaa kaiken tämän.

Minkälainen on la
ihialainen 

autostereo?
-vaimo jäkättää ede

ssä ja 

anoppi takana.

Tähdet kertovat

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

Puunkäsittelyyn  
Agrimarketista! 

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%

PALAX POWER  
70 JA 70S OVAT  
MARKKINOIDEN   

NOPEIMMAT  
YLÄPUOLISELLA  

KOVAMETALLITERÄLLÄ 
VARUSTETUT  

KLAPIKONEET!

Koneurakointi 

MUHOS

• metsätyöt • kaivutyöt • traktorityöt

Puh/fax 533 4778, p. 0400 283 441

Mustonen Ky

wwwkoneurakointimustonen.com
koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

Teemme
uutta

metsää.

TAIMET
JÄLLEEN-
MYYJILTÄ

t
a
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a
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t
t
u

www.pohjantaimi.fi

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
alpo 0400 194 032

asematie 266
91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

MITÄ METSÄLLESI KUULUU ?

www.metsäkeskus.fi

SAAMMEKO LUVAN? 
Tilaa Metsään.fi tai  

anna palvelussa  
lupa metsätietojesi katseluun  

– voit voittaa upeita palkintoja!
www.metsään.fi/saammeko-luvan

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

Mulari Risto 
p. 040 848 3456

Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan 
yrittäjien kohtauspaikka. 

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

Pohjanmaan Osuuspankki
Hallituskatu 21, puh. 08-563 7700

Pateniemi, Keskuskatu 7, puh. 08-564 7100
www.popoulu.fi 

Pohjanmaan Osuuspankki
Hallituskatu 21, puh. 08-563 7700

Pateniemi, Keskuskatu 7, puh. 08-564 7100
www.popoulu.fi 

Lähellä ihmistä.


