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Pääkirjoitukset

TM

Puukaupan kesäteatteri
ei esiintynyt sittenkään
Olen pettynyt. Puukaupan kesäteatteria ei esitetty tänä vuonna.
Jouduin tyytymään Utajärven Ahmaksen kesäteatteriin, jossa esitettiin komedia Siunattu hulluus. En halua mollata tällä kertaa metsäteollisuus integraatia vertailemalla niitä Rummukaisten veljessarjaan.
Tyydyn edelleen vertailussa Daltoneihin. Se sopii paremmin niiden
rooliin. Hatusta vedetään edelleen uudet kortit peliin kuin peliin.
Suomen hallitus paini
kesän aikana muissa
ongelmissa
Puukauppateatterin
pahikset
eivät
päässeet
kesän aikana keskusteluyhteyteen Jyrki-Boyn ja kumppaneiden kanssa ohjatakseen
puukaupan kiemuroita. Oikeastaan hämmästyin, kuinka rauhassa metsäfoorumi
sai olla koko kesälomakauden. Hallituksella oli ongelmia Kreikan vakuusasioissa,
ne ohittivat kotimaan teollisuuden marinat.
Ensimmäiset
orastavat
uutispommit posahtelivat
vasta elokuun lopulla, kun
UPM ilmoitti vasta ostetun
Myllykosken lakkauttamisesta. Sama linja jatkuu edel-

leen. Tiivistetään hieman,
kilpailua pois paperimarkkinoilta ja tuotantoa pienemmäksi. Näinhän se kuvio
menee, ilman myötätuntoa
työntekijöitä ajatellen.

”Ei aina ole hyvä sää
tehdä puukauppaa”
Että näin. Tämä on tämän
päivän puukauppaa. Yhteiseloa ei ole, eikä kuulemma
tarvitsekaan olla. Hinnoista ei saa puhua, tai edes
mainita julkisesti, ettei tule
syytöksiä puun myyjää ohjaavaa puukauppatoiminnasta. Metsäteollisuus kyttää
verhojensa takaa, mitä puun
myyjäosapuoli tekee, miten
mtk ja mhy -kenttä tiedottaa
tässä puukaupan pattitilan-

teessa. Asioita hyssytellään,
pidetään kehityskeskusteluita yhteistyön tiimoilta ja
kampaviinereitä kuluu. Mutta silti puukauppa tökkii ja
takkuaa edelleen. Nyt metsäteollisuus ry:n hampaissa
on metsänhoitoyhdistyksen
korjuupalvelu. Syynä aiheeseen on alalle tullut todellinen kilpailutilanne puista.
Kuituruuvin aika alkaa ilmeisesti pikkuhiljaa väistyä.
Taustalla on energiapuu,
uudet
ostajavaihtoehdot
sekä lievä puupula. Takana on muutaman vuoden
pomppiva puukauppavuosi, jolloin kauppaa on tehty
verokikkailulla, ei niinkään
puunhinnalla. Nyt kun verohuojennukset ovat ohitettu, ei hiljentynyttä ja nykivää

Puumarkkinat nykii
Suomessa on puuta liikaa tai liian vähän. Se, mikä tilanne on nyt,
sanoisin, että hieman epäkesko. Teollisuuden puun tarve ja myyjien
odotukset eivät välttämättä nyt kohtaa.
Puukaupan tilanne osoittaa, että tasapainotilaan ei
päästä juuri koskaan. Välillä on puupula ja välillä on
ylitarjontaa. Vaikka metsäteollisuus yhteen äänen jatkuvasti tolkuttaa, että ”nyt
on puukaupan aika”. Näinhän se on. Puukauppaa
tehdään hintatasosta huolimatta. Näin toteutuu se, että
hintajaksoja ja yksikköhintoja kirjautuu puunmyyjälle eri hintajaksoin. Tasaisuus
varmistaa pitkässä juoksussa parhaimman metsätalouden lopputuloksen. Puun
katkonta onkin taas oma taiteenalansa, joka vaatisi laajemman
perehdyttämisen
puukaupan saloihin.
Puun hintakehitys vaikuttaa luonnollisesti myös käytävään kauppaan. Keväästä
alkaen kantohinnat ovat olleet hienoisessa nousussa,
mutta nyt nousu on taittunut ja kiinnostus esim. talvileimikoihin on laantunut.
Jos puun hinta on laskussa,
on myös puukauppa taantumassa. Taustalla on myös
huoli maailman talouden tilanteesta, joka on kieltämättä epävakaa. Sahatavaralla

on ollut peikkona epävakaat
olot arabimaissa. Samoin paperin kysyntä on hieman
hiipumaan päin. Rapistuuko puukaupan hiipumisen
myötä myös metsien hyvä
hoito, metsätalouden kannattavuus Suomessa? Aika
näyttää.

Metsäteollisuuden
varastot joko täynnä
tai lähes tyhjät
Ikuisuuskysymys siitä, että
onko metsäteollisuuden varastot riittävät, ei tuo valoa
tilanteeseen. Välillä katkottua puuta on liikaa, välil-

lä liian vähän. Sama koskee
myös valmiita jalostetuotteita. Kannattavuus mitataan
vasta sitten, kun itse tuote
saadaan markkinoille ja siitä
mitä tuotteesta saadaan.
Kansantaloudellisesti olisi järkevämpää, että suhdanteet eivät liikaa heiluisi.
Mutta ajaako metsäteollisuus kuitenkin itse toiminnallaan heiluriliikkeeseen?
Metsäteollisuus voi osittain
vaikuttaa markkinoihin pelaamalla tuontipuulla, koskien kuitupuuta. Valitettavasti
totuus halvasta tuontipuusta
on illuusio. Puu on kalliimpaa kuin kotimaassa, silTM

puukauppaa niin vain käynnistykään. Ensimmäiset merkit puupulasta koskettavat
sahoja, ei niinkään suurta
metsäteollisuutta. Metsäjätit
eivät lähde hintakilpailuun
mukaa, vaan lisäävät tuontia
ja puukauppakylkiäisiä.
Myös kartelliasiat ovat
olleet kesän jälkeen esillä. Kiusallisin tilanne lienee
Metsäliitolla, jonka pääjohtaja jatkuvasti toistaen vetosi
vain sitä, että sakkomaksut
on maksettu. Siihen ei tunnu
löytyvän vastausta ja sympatiaa, että mitä vahinkoa
kärsinyt puunmyyjä korvauksena saa. Pitäisiköhän sittenkin siirtyä vertailussa
Daltoneista Rummukaisiin?
Kuka nappaa Elmerin, veljesten viisaimman roolin?

UPM:n työpoliittinen
kesätyörekrytointi
kummastuttaa
Metsäjätti UPM luukutti
mm. aikakausilehtien palstoilla sivun kokoisin mainoksin, että työllistävät nuorisoa
kesän aikana metsänviljelytöissä. Mainokset ainakin
olivat näyttäviä ja kookkaita.
Jopa kolmen tuhannen hakijan jälkeen ilmoitetun 150
opiskelijan työllistämispäätöksen jälkeenkin mahtipontisuus säilyi edelleen, tosin

ti sitä pitää saada tavalla tai
toisella ja mahdollisimman
paljon.
Metsäteollisuus
tarvitsee kotimaista puuta. Metsänomistajat puunmyynnin
roolissa tarvitsevat kotimaista metsäteollisuutta. Mutta
mistä löytyy punainen lanka toiminnan pitkäjänteisyydelle?

Puunkorjuupalvelu
metsäteollisuuden
hampaissa
Metsänhoitomaksu on herättänyt jälleen keskustelua
puolesta ja vastaan. Suurin
osa metsänomistajista kuitenkin ymmärtää metsänhoitoyhdistyksen roolin ja mm.
metsänhoitomaksun merkityksen yhdistysten toiminnan jäsenmaksutyyppisenä
maksuna. Maksu palautuu
jäsenelle viimeistään viimekädessä neuvonnan, tiedottamisen,
koulutuksien
ja palvelutuotteiden saannin kautta. Mutta nyt metsäteollisuus on kohdistanut
katseensa yhdistyksien korjuupalvelutoimintaan. Miksiköhän näin?
Siksi, että ne kokevat sen
suuremmaksi uhaksi, kuin
metsänhoitomaksun. Nämä
herrat eivät voi sietää myöskään sitä, että puunkorjuusta
kertyvä tavara eli puuaines
myydään jollekin puuta jalostavalle, usein useimmalle
eri jalostajalle. Eivät metsänhoitoyhdistykset puuta tar-

Huonolla puukauppasäällä voi kerätä vaikkapa sieniä...
kuvissa ei ollut suomalaisia
nuoria.
Ja mitä opiskelijoille jäi
kesästä? Palkkaa kahden viikon metsässä kaikkine epämukavuuksine 320 € per
nokka. Hävetkää UPM kesätyövastaavat! Nämä kahden
viikon tekijät eivät varmasti
palaa tai asetu jatkossa metsäalalle. On käsittämätöntä,
ettei suomalaisella pörssiyhtiöllä ole todellakaan varaa
maksaa” oikeaa” työehtosopimuksen mukaista palkkaa
työntekijöilleen. Jos otan laskimen käteen, niin saattaa
olla, että nämä ennakkomainokset ja jälkimarkkinointimainoksetkin maksavan
lehdissä enemmän kuin työntekijöille maksettu todellinen
” palkka”. Taustalla oli varmaankin hieno idea tuoda
yhteiskuntavastuullisen roo-

li jonkun yhtiön ”pikkunilkin” ideoimana. Penkin alle
menee ja pahasti, kun vertailee sitä, mitä yhtiö tekee
yhteiskunnalle ja työssäkäyvälle väestölle lakkauttamalla omia tuotantolaitoksiaan
pelkästään kilpailutilanteeseen vedoten.
Muutenkin ärsyttää yhtiön toiminta, kun ilmoittavat
perustavansa neljä yhteismetsää. Tällä on vain ainoastaan tarkoitus saada tätä
kautta ”sopimustiloja” oman
puunhankintaorganisaation
pyörittämiseen tasaisemman
puunsaannin
turvaamiseksi. Vasta oli yhtiö myymässä metsätilojaan, mutta
myynnin ehto oli sopimusjäsenyys. Ei tainnut olla ajatuksella kovinkaan suurta
imua. Maassa maan tavalla,
UPM osaa!

vitse, eivätkä kaipaakaan
sitä. Ne vain yksinkertaisesti
myyvät ne toimeksiantoina
saaneena valtakirjoin eteenpäin, ja ottavat toiminnasta
hinnaston mukaisesti kulut.
Näin lainkirjaus toteutuu.
Erityisesti sahat ja energiapuunostajat ovat mielellään
kauppakumppaneina korjuupalvelun kautta kertyvissä erissä.
Jos metsäteollisuus ry.
pyrkii vaikuttamaan hallitusohjelmassa esim. puunkorjuu
rajoittamiseen,
tarkoittaa tämä täysin sitä,
että puukaupallisia toimintojen kilpailua rajoitetaan.
Paluu entisiin savujakoihin
ei ole, eikä kartellinomaista yhteistyötä niin herkästi
voi enää toteuttaa Suomessa metsäyhtiöiden kesken.
Kortit Daltoneiden hatusta alkavat pikkuhiljaa hiipua, ja asiattomia viritelmiä
yritetään keksiä tavalla tai
toisella. Miksiköhän teollisuuden edustajat eivät vaadi yhdistyksiä poistumaan
maanmuokkaustöistä ja taimimyynnistä? Tekeväthän
yhtiötkin niitä töitä ja tuotteita palvelusopimusasiakkailleen.
Puunkorjuutoiminnasta ja
valtakirjakaupasta on tullut
yhdistyksille ns. vakiotuote,
jota lähes kaikki metsänhoitoyhdistykset tarjoavat jäsenilleen ja asiakkailleen. Tämä
tuo luonnollisesti sähköä ilmaan metsäyhtiöiden metsäosastojen ja yhdistyksien

toimihenkilöiden välille. Välillä unohtuu se tosiseikka,
että kaikissa puukaupoissa, kuka sen toteuttaakin ja
kuka puut viimekädessä ostaa, päätöksen kaupasta tekee vain ja yksinomaan itse
puun myyjä eli metsänomistaja. Miksi myyjän päätöksiä
ei kunnioiteta, jos murinaa
kentällä ilmenee?
Metsänhoitoyhdistykset
ovat edelleen tiiviissä yhteistyössä puunmyyjän kanssa
kehittämänässä omaa palvelumyyntiään valtakirjakaupan ja korjuupalvelun
tiimoilta. Omiin tuotantolaitoksiin metsänhoitoyhdistyksillä ei ole hinkua eikä
tunkua, ei edes lämpölaitoksiin. Metsänhoitoyhdistyksille kelpaa edelleen lain
suoma oikeus ja tehtävä;
metsänomistajan edunvalvojan rooli.
Kauniita syyspäiviä ja talven tulon odotusta toivotellen,

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma
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MetsäSanoma uutiset
Metsäsanoma kilpailun
palkinnot noudettavissa
Metsäsanoma kilpailun palauteosion voittivat seuraavat henkilöt:
Pitkänen Tauno, Ylikiimingin Mhy, Mauri Itälahti, Utajärven Mhy, Pirkko
Dyster, Ylikiimingin Mhy
Palkinnot
on
noudettavissa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.
Onnettarena toimi tällä
kertaa hiihtäjä Riitta-Liisa
Roponen avustajana Ida tytär.
Palauteosissa tiedusteltuja juttuaiheita seuraaviin
lehtiin toivottiin mm. seuraavia aiheita; puukaupan
tilannetta, metsänhoitoon

liittyvää,
moninaiskäyttö,
hirvituhot - ja hirvikannat,
miten hirvet kuriin taimikoista, taimikon hoitorästit,
nuoret ja metsä, moottorisahan huoltoa jne.
Lisäksi toimikunta sai
jopa kehuiksi luokiteltuja
kannanottoja muun muassa:
- Hyvä lehti, on asiaa ja
huumoria.
-Metsänhoitoasiat ovat
tärkeitä, tämä on tosi hyvä
lehti.
-Hyvä näin .
-Hyvin toimitettu ja taitettu.
–Mielenkiintoinen koko
lehti.

TM

–Ammattimiehet osaavat
näköjään asiansa.
-Hyvä lehti. Jne
Toimikunta kiittää lukijoitaan saamistaan huomionosoituksista ja jatkaa
toimintaansa lehden parissa
jatkossakin. Vaihtoehtoista
jäsentiedotetta ei halunnut
lehden tilalle kukaan vastaajista.
Kadoksissa olevat Pertti Moilasen luutimat kiekot
löytyivät sivulta 11, 22 ja 31.

Onnea voittajille ja
kiitokset juttuvinkeistä !

Toimituskunta

Onnettarena toimi tällä kertaa hiihtäjä Riitta-Liisa Roponen avustajana Ida tytär.

PETU-lain voimaantulo edelleen epävarmaa
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Suunnittele puukauppa

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
OTSIKKO (MYRIARD PRO BOLD VERSAALI 12 PT)
Teksti(Myriad Pro Regular 12 pt. Tasapalsta ja viimeinen rivi tasattu vasemmalle
metsänhoitoyhdistys

METSÄNOMISTAJAT
Metsänhoitoyhdistys ja Elinvoimainen metsätila-hanke
järjestävät yhteistyössä metsätilan omistajanvaihdoksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää koulutusta.
Tilaisuudessa käsitellään metsätilan omistajanvaihdoksen
valmistelua, tilan arvon määrittämistä, sukupolvenvaihdoksen erilaisia vaihtoehtoja, yhteisomistuksen vaihtoehtoja,
verotusta, maanmittaustoimituksia ja omistajanvaihdoksen asiakirjoja.
KOULUTUSTILAISUUDET 2011-12
YLIKIIMINKI: ti 1.11 ja ti 08.11 klo 17-21
KIIMINKI: ke 1.2. ja ke 7.2.2012 klo 17-21
KUIVANIEMI / SIMO ke 21.3 ja to 29.3.2012 klo 17-21
Tilaisuuden jälkeen on mahdollista varata aikaa tilakohtaiseen jatkoneuvontaan ja omistusjärjestelyn suunnitteluun.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja Juha Mäkelä 0400-997599 juha.makelä@mhy.fi
Arto Taskinen 0400-218732 arto.taskinen@mhy.fi
Ilkka Ronkainen 0400-284161 ilkka.ronkainen@mhy.fi
metsänomistajien liitto
POHJOIS-SUOMI

Pienpuun energiatuki eli
petu on pitkittynyt edelleen ja varmaa mitä nyt voitanee sanoa, on se ettei se
tule ainakaan tänä vuonna
enää voimaan. Tälle vuodelle 2011 oli varattu kuitenkin
13,5 milj. euron määräraha,
jonka siirtäminen rahapulasta kärsivän KEMERAN puolelle vaikuttaa vaikealta.
Lain voimaatuloa viivästyttää Eu:n komission hyväksyntä. Eikä komission
hyväksymistä suinkaan nopeuta se, että metsäteollisuus
ry on pyytänyt komissiota
arvioimaan, kohteleeko petu-laki tasapuolisesti kaikkia
puun ostajia. Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan
laki ohjaisi jalostuskelpoista

kuitupuuta polttoon. Surkuhupaisan ja ruikuttajan roolin metsäteollisuus saa tässä
siitä syystä, että pitkään sorvattu lakiesitys ja hyväksytty
laki oli monien kompromissien tulos, jossa metsäteollisuus oli mukana.
Kun otetetaan huomioon että viime vuosinakin,
vaikka puukauppaa on käyty kohtuullisella tasolla on
kuitenkin ensiharvennuksia jäänyt tekemättä. Ensiharvennus ja nuoren metsän
hoitokohteilta kertyy vain
vähän kuitupuuta ja energiapuukin on pitkälti metsänhoidon sivutuote.
Pienpuun
energiatuki
korvaisi voimaan tullessaan
nykyisin KEMERAN nojalla

maksettavat korjuu ja haketustuen. Uutta muutoksessa
tulisi olemaan myös se, että
tuki muuttuisi verolliseksi.

Tukea maksettaisiin 10 euroa kiintokuutiometriä kohden ja tukeen tulisi 45 m3
leikkuri per hehtaari.

Lehtemme metsänhoitoyhdistykset
mukana Erämessuilla
Toukokuu ja perinteiset erämessut Oulun Ouluhallissa. Päätimme lähteä mukaan ja selvittää, onko meillä metsätoimihenkilöillä kykyä
ja kiinnostusta jutustella messuväen kanssa.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Kyllä oli. Jo pelkästään pieneen
tietokilpailuumme
osallistui hieman alle tuhat
henkilöä, jotka useimmat
jäivät rupattelemaan pitempääkin metsää koskevista aiheista.
Neljän päivän aikana jaoimme satoja männyn taimia
perheen pienimmille, tietoa
metsänhoidosta,
metsäsa-

noma-lehtiä sekä mainoksia
perheen vanhemmalle väelle. Kiinnostus metsällisiin aiheisiin oli suurta.
Arvontalipukkeita täytettiin 937 kpl. Oikeat vastaukset: kuusen ikä 74 v,
siemenet riittävät 0,6 ha:n
alueelle. Arpaonni suosi seuraavia: Reppu, Tomi Kanniainen. Kirves, Eero Jämsä.
Huivit, Suvi Kananen, VeliMatti Taskila ja Saara Junno.

MetsäSanoma
METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

JM

Turpamoottoreiden haaviin tarttui mm. savolainen
iskelmätähti Sakari Kuosmanen. Kuosmasen arvaukset tietokisassamme olivat aivan huippuluokkaa.
Huonona uutisena messuilta jäi se, että Heikkisen
lompakko katosi mystisesti messutiimellyksessä !!!

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

Haminantie 8 91100 Ii
puh. (08) 817 4222

Eero Alaraasakka
0400-281 524
eero.alaraasakka@mhy.fi

Anita Keskikallio
040-7252610
anita.keskikallio@mhy.fi

Juha Mäkelä pohjois-Suomen
metsänomistajien liitosta ja Mikko Marjomaa maanmittauslaitoksesta selvittelivät Nätteporissa
tilan omistus- ja maanmittaustoimitusasioita parina iltana iiläisille
metsänomistajille ja heidän perillisilleen. Monilla tiloilla ajankohtainen asia valottui kustannusten
ja verotuksen suhteen, vaikka
uusi hallitus suunnitteleekin verotuksen kiristämistä. Muun muassa maanmittausmaksut ovat suuri
menoerä, joissa voi säästää oikeilla ratkaisuilla.

Juha Mäkelä vas. ja Mikko Marjomaa.
EA

KOKEMUKSIA
VADELMAKARTASTA

Mäntyharjulla viihdyttiin
Ruovedellä risteilyllä.

Iin mhy:n kesäretki suuntautui
Mäntyharjulle ja siellä Hillosensalmella sijaitsevaan Orilammen
lomakeskukseen. Koska Oulun
seudun mhy oli vieraillut samassa
paikassa jo kesäkuussa, oli tiedossa paikan ominaisuudet. Parasta

Iin mhy:n toimesta laadittiin kesällä kartta mahdollisista vadelmapaikoista. Kartta laitettiin toimiston ikkunaan. Näytti, että kartalla oli paljon kävijöitä. Nyt haluaisimme tietää, oliko kartasta apua ja pitäisikö
ensi vuonna tehdä sama ja ehkä laajennettuna vai oliko kartta turha ja
mhy:n toimintaan kuulumaton. Ja mitä parannuksia voitaisiin karttaan
tehdä. Ajatuksia ja kommentteja halutaan sähköpostilla os. eero.alaraasakka@mhy.fi

HYVÄN METSÄN TEKIJÄT

EA

oli lämmin ilma, savusauna, ukkonen, sähkökatkot, ilotulitus, hyvät
ruoat, illanvietot ja upea Repoveden laivaretkeily. Lisäksi kävimme
viinitilalla, Kirjokiven kartanossa
ja Elfingin tornissa. Samoin taidekeskus Salmela tuli tutuksi.

Paikalliset metsät aiheuttivat
ihailua. Yhteisesti todettiin, että
Suomessa on vielä näkemättömiä mahtavia alueita. Seuraavana vuonna tutkitaan jokin toinen
alue.

Energiapuuta toimitetaan
Oulun Seudun Lämmölle

EA

EA

Helmikuussa -11 ha hakatut puut haketetaan tulevana talvena
Esa Pakanen ja Aarto Turtinen ovat Iin mhy:n vakiometsureita
ja toivottuja tekijöitä taimikonhoitoon. Työjälki on kymmenien
vuosien kokemuksella takuulla hyvä. Tänä kesänä he risusavotoivat n. 150 hehtaaria. Tilauksia otetaan vastaan ensi kesälle.
Kustannukset selviävät toimistolla.

Iin Metsänhoitoyhdistys on sopinut Oulun Seudun Lämmön kanssa energiapuun toimittamisesta Iin
laitoksiin. Hake kerätään pääasiassa iiläisten metsistä omalla korjuupalvelulla tai metsänomistajien

hankkimana. Kasat pyritään kaikki
peittämään. Myös pienet erät kelpaavat, kunhan lähistöllä on muitakin eriä. Kemera-varojen puute
aiheuttaa viivästymisiä joissain tapauksissa. Joidenkin osalla maksut

viipyvät jopa puoli vuotta. Kannattaa soittaa toimistolle ja kysyä
ohjeita etukäteen varastoinnista,
peittämisestä ym. asioista..
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Yli-Iihin uusi metsätoimihenkilö
Yli-Iin metsänhoitoyhdistyksen toimistolla on toukokuun alussa tapahtunut muutos metsäisempään. Pitkään Yli-Iissä toimistonhoitajana toiminut Anita Keskikallio
siirtyi Iin metsänhoitoyhdistyksen palvelukseen. Anitan tilalle ei uutta toimistonhoitajaa enää palkattu, vaan tilalle päätettiin palkata uusi metsätoimihenkilö. YliIissä metsänomistajia palvelee nyt toiminnanjohtaja Mikko Mäkelän lisäksi myös
toinen metsäasioista vastaava metsätoimihenkilö. Toimistotöiden osittaisen ulkoistamisen myötä metsässä tapahtuvaan työhön on siis saatu lisää resursseja. Uutena
miehenä taloon on astunut tämän jutun kirjoittaja, Pattijoelta kotoisin oleva, Iissä
tällä hetkellä asuva Veli-Hannu Pesämaa.
MM

Veli-Hannu Pesämaa
MetsäSanoma
Ensimmäiset viisi kuukautta työstä
ovat olleet mielenkiintoisia ja työt
ovat lähteneet hyvällä vauhdilla
käyntiin. Työtehtäväni metsänhoitoyhdistyksellä ovat todella monipuoliset. Tehtäväkentän käsittäessä
metsänhoidon, puukaupan, kunnostusojituksen, metsäsuunnittelun, tila-arviot ja metsänomistajan
neuvonnan, voi helposti sanoa, että
työ ei ole ainakaan yksitoikkoista.
Työ metsänhoitoyhdistyksessä edellyttää laajaa metsäalan tuntemusta. Koulutuksen metsäalalle
olen saanut Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, josta valmistuin
metsätalousinsinööriksi keväällä
2010. Ennen Yli-Iihin tuloa ehdin
työskennellä Metsäkeskuksen palveluksessa.
Lyhyen Yli-Iissä viettämäni ajan
perusteella on suometsien määrä
pitäjässä kohtuullisen suuri. Yksi
omista vahvuusalueistani on juuri suometsienhoito. Yli-Iin metsänhoitoyhdistys tarjoaa myös
suometsienhoitoon varsin kattavaa palvelua. Kunnostusojitukset
ja niiden yhteydessä kulkuyhteyksien parantaminen penkkateiden
avulla ovat suometsienhoidon peruskivi. Näiden lisäksi ojitusalueiden hakkuut, metsänhoitotyöt
ja lannoitukset voidaan tehdä yhdellä kertaa yhden toimijan kautta. Tämä tekee palvelusta sujuvaa
ja vaivatonta. Metsänhoitoyhdistys huomioi kunnostusojituksissaan myös vesiensuojelun, jotta
ojitukset eivät aiheuttaisi haittaa

Vorellirannantie 1
91200 Yli-Ii

YLI-II

Veli-Hannu Pesämaa
Mikko Mäkelä
044 017 0161
0400 285 943
veli-hannu.pesamaa@mhy.fi
mikko.makela@mhy.fi

Yli-Iin metsätaitomestaruuskilpailut 8.9.2011
Tulokset:
SARJA MIEHET			
sij. nimi
teht leimaus
1 Hökkä Kyösti
98 63
2 Alatalo Heino
95 58
3 Mäkelä Eino
90 63
4 Sassi Eino
91 60
5 Aalto Jorma
92 58
6 Jussila Kalevi
94 55
7 Annala Asko
90 59
8 Hökkä Alpo
94 54
9 Mäkelä Markku
91 54
10 Alatalo Hannu
86 56
11 Turtinen Hannu 83 59
12 Aalto Pekka
70 66
13 Rajanen Kyösti
84 51
14 Ruonala Ahti
79 56
15 Ylisiurua Osmo
80 53
16 Viitala Paavo
83 49
17 Päkkilä Tapani
73 58
18 Kyngäs Tuomas
70 59
19 Aalto Erkki
70 50
20 Ruonala Pentti
60 55
21 Matila Pentti
63 48
22 Mäkelä Janne
69 39
23 Jaara Hemmi
49 51
24 Päkkilä Esko
40 45
				

Uusi metsätoimihenkilö kuitupuupinolla.
vesistöille. Muutoinkin toimimme uusimpien ympäristö- ja metsäsertifiointien mukaisesti. Niin
suometsienhoidossa, kuin kaikessa muussakin metsään liittyvässä
kannattaa ottaa yhteys metsänhoitoyhdistykseen.
Työhön liittyvistä asioista voin
palata vielä itseeni. Sillä oma vapaa aikani näin syksyisin kuluu
metsästyksen ja liikunnan parissa.
Kesäisin puolestaan pesäpallo ja
kalastus ovat tärkeitä harrastuksia.
Talvella sitten hiihdellään ja har-

yht
161
153
153
151
150
149
149
148
145
142
142
136
135
135
133
132
131
129
120
115
111
108
100
85

SARJA NAISET			
sij. nimi
teht leimaus
1 Hökkä Kaisa
94 62
3 Alatalo Marjatta 55 57
				
SARJA NUORET			
sij. nimi
teht leimaus
1 Korkala Krister
79 52
2 Niemelä Jarkko
72 58
3 Ruonakangas Aleksi 72 56
4 Niemelä Elias
50 60
5 Hekkala Teijo
47 53
6 Lehtola Petri
55 43
7 Jaakkola Jouko
50 47
8 Kaisto Joona
49 46
9 Raappana Markus 37 49
10 Raappana Marika 40 45
11 Sikala Henri
29 55
12 Raappana Petteri 42 41
13 Jaara Pekka
33 42
14 Kyrönniemi Sonja 32 37
15 Niemelä Erik
25 27

yht
156
112
yht
131
130
128
110
100
98
97
95
86
85
84
83
75
69
52

MM

joitellaan tulevaa pesäpallo kautta
varten. Toki harrastuksia enemmän aikaa vie perhe-elämä, johon
kuuluvat vaimo, kaksi pientä tyttöä ja koira. Vapaa-ajan ongelmia
ei niin sanotusti voi sanoa olevan.
Tässä vielä loppuun voisi todeta, että vaikka pieniltä paikkakunnilta palveluita lakkautetaan, on
metsänhoitoyhdistys edelleen paikallaan myös Yli-Iissä ja valmiina
palvelemaan metsänomistajia.

MM

Nuoren metsän
hoidon -kilpailussa
tämän vuoden
hankkeiden
kesken arvotaan
Husqvarna -raivuri.

Taitoradan tekijät, muun muassa Eino Petäjäkangas tauolla.
MM

Kesäretkellä Kainuussa

OSTAMME KÄPYJÄ
Sahan on
lahjoittanut
Oy Shinsova
Finland ltd.

tulevan talven aikana

Sopivia keruukohteita voi
tiedustella mhy:n toimihenkilöiltä
Kesäretkellään Yli-Iiläiset suuntasivat Kainuuseen 11.-13.8. Kuvassa yhtenä vierailukohteena ollut Kuhmo Oy:n saha.
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Mhy:n korjaamalla leimikolla

MUHOS

PM

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

TULOSSA

Pertti Moilanen
0400 283 301
pertti.moilanen@mhy.fi

Muhoksen seurakunnalle
uusi metsäsuunnitelma
Metsänhoitoyhdistys Muhos laati Muhoksen seurakunnalle uuden metsätaloussuunnitelman.
Metsätaloussuunnitelma laadittiin vuosille 2011 - 2020 ja se toimitetaan myös sähköiseen muotoon,
jolloin suunnitelmaa on mahdollista päivittää ja pitää jatkossa paremmin ajan tasalla. Muhoksen
seurakunta omistaa metsää Muhoksella n. 400 ha ja Utajärvellä
n. 650 ha.
Metsätaloussuunnitelmasta ilmenee metsikkötietojen lisäksi
metsien hakkuumahdollisuudet
ja hoitotyöt sekä metsäluonnon
arvokkaat elinympäristöt. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy seurakunnan kiinteistöjen lähimetsien
maisemallinen hoito ja puistoalueiden erityisvaatimukset huomioiva metsien käsittely.
Metsätaloussuunnitelman luovutukseen liittyen teimme kirkkoneuvoston jäsenten kanssa

metsäretkeilyn 12.9.2011 ja varsinainen suunnitelman luovutus
tapahtui 19.9.2011.
Metsäretkeilyssä tutustuimme
juuri maisemallisesti tärkeiden
metsien hoitokohteisiin ja yhdessä
suunnittelimme tulevia hoitotoimenpiteitä. Varsinkin Koortilan
toimintakeskuksen alue ihan kirkonkylän läheisyydessä on aika
tavalla päässyt pusikoitumaan ja
sen hoitotoimenpiteet on tarkoitus aloittaa jo tuleva talvena.
Metsätaloussuunnitelma on
oiva apuvälinen metsien suunnitelmallisessa hyödyntämisessä ja
hoitamisessa. Muhoksen seurakunnan ja metsänhoitoyhdistyksen yhteistyö jatkuu seuraavaksi
suunnitelman toteutuksen parissa.

Metsätaloussuunnitelma on oiva
apuvälinen metsien suunnitelmallisessa hyödyntämisessä ja hoitamisessa.
PM

Harvennettua metsää on ilo katsella.

Aloitimme toukokuussa Muhoksella metsänhoitoyhdistyksen toimesta tapahtuvan puunkorjuupalvelun lähinnä harvennushakkuukohteiden hoitamiseksi. Kesäkorjuukelpoisia kohteita on riittänyt ja alkuun on mukavasti päästy.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma
Maanviljelijä Ari Juka kävi yhdistyksellämme keväällä kyselemässä
kuinka hänen ensiharvennuskohteensa voitaisiin hoitaa ja samalla
raivata lisää metsää peltomaaksi.
Kävin kesän kynnyksellä tarkistamassa leimikoksi suunnitellun
alueen ja teimme Arin kanssa leimikon hoidosta sopimuksen. Leimikko on ensiharvennuskohde,
johon osaan on mahdollista saada kemera-tukea nuoren metsän
hoitona. Nuoren metsän hoitokohde on sen verran järeää puustoltaan, että leimikosta kannattaa
energiapuun lisäksi myöskin kuitupuu erotella ja välittää se sellukattilan uumeniin jalostettavaksi.

Lisäksi pellon raivauskohteilta on
mahdollista korjata pienpuusto
energiapuuksi ja näin ollen sekin
mahdollistaa puuston hyödyntämisen. Kohteen hoitaminen ajoittui
sopivaan aikaan kesällä, kun rajanaapurin metsässä hoidimme ensiharvennuksen samanaikaisesti.
Ajelimme syyskuisena sadepäivänä tarkistamaan kesällä aloitettua leimikkoa, jota on tarkoitus
jatkaa loppuun lähiaikoina. Arin
syystyöt maatilalla antoivat sateisena päivänä sen verran luppoaikaa, että pienelle tarkistuskäynnille
ehdittiin. Pellonraivauskohteelta
kerätty energiapuu oli vielä tienvarressa kuivumassa haketusta
varten ja muut puut oli ajettu kesällä teollisuuden tarpeisiin. Välitimme leimikosta kuitupuun Lapin

metsämarkkinoiden kautta eri tuotantolaitoksiin ja tukki- ja pikkutukkiaiheet Junnikkalan sahalle
Oulaisiin. Energiapuusta meillä on
sopimus Kuusakosken kanssa.
Arin mielestä olimme onnistuneet hyvin hänen leimikossaan ja
metsä näytti nyt ihan erilaiselta,
kun puilla on tilaa kasvaa. Tuttu
urakoitsija oli myös vakuuttanut ja
korjuujäljessä ei ollut valittamista.
Puhelipa Ari jo siihen malliin, että
jatkossakin voisimme jatkaa yhteistyötä ja hoitaa hänen nuoressa
vaiheessa olevia metsiä harventaen. Hiekkateitä ajellessa oli helppo
havaita, että harvennuskohteita on
lisää ja ne kaipaavat myös hakkuita tulevaisuudessa. Maanviljelijän
kiireiseen elämään korjuupalvelulla on mitä mainion tilaus.

Metsätilan omistajanvaihdos -koulutus
Metsänhoitoyhdistys Muhos järjesti yhteistyössä
elinvoimainen metsätilahankkeen kanssa metsätilan
omistajavaihdos-koulutuksen Muhoksella.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma
Koulutus toteutettiin tiistaina
20.9.2011 ja keskiviikkona 28.9.2011
kahtena erillisenä iltaopiskeluna

Metlan tiloissa. Ensimmäisenä iltana käsiteltiin metsäomaisuuden kokonaisvaltaista hallintaa
ja maanmittausasioita ja toisessa
opiskelurutistuksessa metsätilan
sukupolvenvaihdosta ja hallittua

omistajavaihdosta. Koulutukseen
sisältyi myös omaa opiskelua Perintömetsä-kirjan muodossa.
Koulutukseen osallistujilla oli
myös mahdollisuus tarkempaan
maksuttomaan
tilakohtaiseen
opastukseen tilaisuuksien jälkeen.
Paikalla oli 13 henkilöä ja kouluttajat saivat visaisia kysymyksiä purettavikseen.
PM

Kirkkoneuvoston jäsenet tutustumassa taimikkoon metsäretkeilypäivänä.

Metsätilan omistajanvaihdos -koulutus toteutettiin tiistaina 20.9.2011 ja keskiviikkona 28.9.2011
kahtena erillisenä iltaopiskeluna. Koulutukseen osallistujilla oli myös mahdollisuus tarkempaan
maksuttomaan tilakohtaiseen opastukseen tilaisuuksien jälkeen.
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Metsätuhot laantumassa
METSÄTUHOT UTAJÄRVEN JA MUHOKSEN TURVEMAIDEN
OJITUSALUEILLA OSOITTAVAT LAANTUMISEN MERKKEJÄ

Vanhatie 33, 91600 Utajärvi
(08) 542 1280

UTAJÄRVI

Parin viime vuoden aikana paksuturpeisten ojitusalueiden ja entisten nevojen
männiköissä esiintynyttä harsuuntumista ja neulasten ennenaikaisena varisemista koko latvuksen alueella on seurattu Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen toimipaikan tutkijoiden Mikko Moilasen ja Pekka Pietikäisen käynnistämässä tutkimushankkeessa tänä kesänä Utajärvellä Paavo Oilingin metsäpalstalla.
TT

Tuomo Törrö
MetsäSanoma
Koealoilta on selvitetty puista tuhon aiheuttajia mikroskooppitutkimuksin
solutasolla
ja
aineenvaihduntatasolla sekä puiden ravinnetaloudessa mm. erilaisilla hiventerveyslannoituksilla
että laboratorioanalyysein.
Irronneiden neulasten kiinnittymispinnoilla on todettu soluvaurioita ja lieviä hivenainepuutoksia,
mutta selvää selittävää tekijää tuhoille ei poikkeuksellisien sääolojen lisäksi ole vielä löytynyt.
Kuluneen kesän aikana kuitenkin lähes kaikkiin harsuuntuneisiin
puihin on kasvanut uusia silmuja, neulasia ja kasvaimia, joten tuhoalueiden tilanne on paranemaan
päin. Kuitenkin vaurioituneiden
puiden on vielä kestettävätulevan
talven koitokset ja vasta ensi kesän
jälkeen tuhometsäalueiden omistajat voivat huokaista helpotuksesta
mikäli uusia ongelmia ei ilmaannu.

Kuvassa seurantatutkimusmetsää Utajärveltä. Mittausantureiden koontitiedon perusteella PF
taso muuttunut 1,4 PH:sta yli 2 ja ravinnekierto ojituksen jälkeen kiihtynyt. Opaskasvit kurjenpolvi,
pihlaja, kerrossammal kielivät männylle reheväksi muuttuneesta kasvualustasta , jossa puutosta
boorista, kuparista ja kalkista.

Teuvo Murtovaara
0400 283 023
teuvo.murtovaara@mhy.fi

Tuomo Törrö
0400 184 017
tuomo.torro@mhy.fi

Kevään 2011 tapahtumia Utajärvellä
ELINVOIMAISEN METSÄTILA ja TOIMIVA METSÄTILA-hanke
neuvontatapahtumat järjestettiin iltakoulutuksina. Kiitokset mukana olleille!
TT

Elinvoimaisen metsätila -hankekoulutuksen osallistujia.
ELINVOIMAISEN
METSÄTILA-hankkeen kanssa yhteistyössä
metsänhoitoyhdistys järjesti hankevastaava Juha Mäkelän ja metsäneuvoja Arto Taskilan kanssa
sukupolven vaihdoksen järjeste-

lyihin ja mahdollisuuksiin keskittyneet
neuvontatapahtumat
iltakoulutuksina 29.3 ja 12.4.2011.
Paikalla oli molemmissa tilaisuuksissa 25 kuulijaa.

Lisätietoa netistä https://sites.google.com/site/tehoaneuvontaan/Profile
TT

NUOREN METSÄNHOIDON KILPAILU 2011
Metsänhoitoyhdistys Utajärvi järjestää v. 2011 Utajärven kunnan alueella nuoren metsänhoitoa tehneiden kesken kannustekilpailun, jonka pääpalkintona arvotaan raivaussaha.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Utajärven metsänhoitoyhdistyksen alueella v. 2011 Kemera-avustuskelpoisia nuoren metsänhoitoa toteuttaneet
metsänomistajat. Kampajassa mukana yhteistyössä Rautia Muhos, Stihl,
Utajärven mhy ja Utajärven Osuuspankki.
Lisätietoja metsänhoitoyhdistyksestä:
Tuomo Törrö puh. 0400 184107 sekä
kotisivuiltamme ja www.mhy.fi/utajärvi

Toimiva metsätila -hankekoulutuksen osallistujia.
TOIMIVA METSÄTILA-hanke järjesti yhteistyössä Utajärven metsänhoitoyhdistyksen kanssa tiistaina
5.4.2011 iltakoulutuksen hankevastaava Mikko Honkasen johdolla
Utajärvellä tilusjärjestelyjen nykyti-

lasta ja yhteismetsien perustamisen
kautta tehtävien sukupolvenvaihdosten mahdollisuuksista sekä
yhteismetsän muodostamisen eri
vaiheista. Paikalla oli kymmenkunta asiasta kiinnostunutta.

Lisätietoa netistä www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/PohjoisPohjanmaa/projektit/Toimiva+mets%C3%A4/etusivu.htm.

MHY UTAJÄRVI järjestää perjantaina 28. lokakuuta
hakkuunäytöksen Utajärven Särkijärvellä Puolangan tien varressa
Ensiharvennuskohteella esitellään yleisölle yhdistelmäkoneella tapahtuvaa harvennusta mhy:n urakoisijan Metsäkorjuu A. ja M. Mustosen
Ponsse yhdistelmäharvesterilla.
Esittelyjen lomassa tarjotaan nokipannukahvit, tulilla paistellaan makkaraa ja pientä kilpailuakin on luvassa. Tarkempi päivä ilmoitetaan Tervareitissä ja kotisivuilla, TERVETULOA!
Tuomo Törrö, tuomo.torro@mhy.fi

TT
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KIIMINKI

Metsällinen teemapäivä
Alakylän ja Ylikiimingin
alakoululaisille Koitelissa

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

timo.mikkola@
pohjois-suomen-mhy.fi
mirja.polojarvi@
pohjois-suomen-mhy.f
Timo Mikkola
0400 560 498

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Jouni Parkkinen
0400 560 389

Toukokuun kevätpäivälle järjestettiin metsäpäivä yhteistyössä 4-H
yhdistyksen kanssa metsällisen
virkistys ja opetuspäivä Alakylän
alakoulun sekä Ylikiimingin alakoulun oppilaille ja opettajille. Teemana oli tutustuminen luontoon,
eri puulajeihin ja yleensä metsään.
Metsänhoitoyhdistys Kiiminki ja Ylikiiminki sekä naapurioven
4H yhdistys järjestivät metsäpäivän yhteishankkeena ohjelmineen.

Kohteella oli mm. tehtävärata puulajitunnistuksineen, puun pituuden sekä iän määritystä. Lisäksi oli
erilaisia teemarasteja 4H yhdistyksen toteuttamana. Paikkana oli tällä kertaa Kiimingin Koiteli. Pienet
houkuttelevat metsälliset tietoiskut, nuotiolla paistetut makkarat ja
vapaa keskustelu metsällisistä asioista piristivät kummasti normaalista poikkeavaa koulupäivää.

Kiimingin metsänhoitoyhdistykseen
metsäneuvojaksi JOUNI PARKKINEN

TM

Oululainen metsätalousinsinööri Jouni Parkkinen aloittaa yhdistyksessämme työtehtäviensä hoidon marraskuun alussa. Päävastuualueenaan Jounilla on suometsien hoito, johon kuuluvat kunnostusojitussuunnitelmat, ojalinjojen hakkuut sekä
harvennukset, terveyslannoitukset sekä mahdolliset penkkatiet tai metsäautotiet.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Lisäksi päätehtävinä ovat puunkorjuun operatiiviset toimenpiteet,

energiapuun korjuu, tilakohtaiset metsäsuunnitelmat sekä puunmyyntisuunnitelmien laadinta.
Luonnollisesti Jouni osallistuu
myös metsäneuvontaan tilakäynTM

nein sekä muuhun laadittaviin
koulutusohjelmiin.
Koulutusta Parkkinen on kasvattanut alan perustutkinnon jälkeen metsätalousteknikon opinnot
ja työelämän kautta on opiskellut
Nikkarialassa Pieksämäellä metsätalousinsinöörin AMK tutkinnon.
Parkkinen siirtyy yhdistyksemme
Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksessa, jossa hänen päävastuualueenaan ovat olleet ojitushankkeet,
tiehankkeet sekä vesiensuojelu- ja
luonnonhoitohankkeet.
Lisäksi Jounilla on puolen vuoden kokemus Siikajokilaakson
metsänhoitoyhdistyksessä
alueneuvojan tehtävistä sekä suorittavien töiden, kuten taimikonhoitotyöt
toteutuksia eri metsänhoitoyhdistyksissä. Harrastuksena Parkkisella on mm. metsästys ja kalastus,
kenneltoiminta ja uuden pestinsä
kautta liikunnalliset harrastukset
lisääntyvässä määrin.

Maisemallisesti Koiteli on sopiva koulutuspaikka muun muassa
alakoulun oppilaille

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

VALINNANVARAA LÖYTYY.
SOITA JA VARAA AJOISSA!

Lisätietoja mhy Kiiminki puh. 08-8161 036

Kiiminkiläiset metsänomistajat Norjan vuonomaisemissa
Elokuussa suuntasi Kiimingin mhy:n jäsenistöä kohti
lappia kultakuumeen innoittamana. Perinteinen metsäretki suuntautui tällä kertaa pohjoisen olosuhteisiin.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Rovaniemellä koulutustapahtumana tutustuttiin Metlan toimintaan
ja tutkijat esittelivät tutkimustu-

loksia mm. metsätalouden sovittamisesta porotalouden ja matkailun
välimaastoon. Myös vasta avattu
metsämuseo Pilke sai oman osansa
Rovaniemen maisemista. Matka jatkuin kohti Kittilää ja Leviä kylpyTM

Oppitunnilla oltiin hyvinkin kuuliaisia. Vain muutaman oppilaan myöhästymien oppitunneilta aiheutti jälki- istuntoa.

löiden, mehtäkaraoke esityksineen
sekä tietovisioineen. Kilpisjärven
maisemista kohti vuonomaise-

mia Janin oppitunnein, päämääränä Norjan erityisolosuhteet. Kallis
maa, mutta onneksi matkalla oli

Ryhmäkuva Tromssan saarelta Norjan vuonomaisemissa.

yrityssponsoreita, joiden tarjoilut
miellyttivät matkalaisiamme. Kiitokset tästä tukijoillemme.
TM
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Metsäisiä ajatuksia Ylikiimingistä
Kokemuksiani Ylikiimingistä, sen metsistä ja metsänomistajista.
Reino Moisejeff
MetsäSanoma
Rannikolta tulleena havaitsin heti,
että täällä metsät ovat keskimäärin paljon järeämpiä kuin rannikkopitäjissä, puut ovat pidempiä ja
paksumpia. Syitä tähän voi miettiä

miksi näin on: maaperä on täällä
sisämaassa ravinteikkaampaa kuin
rannikon vasta merestä noussut
raaka-maa, kasvukausi on pidempi
kuin rannikolla, rungot ovat perinnöllisesti laadukkaampia.
Metsätalouden harjoittamisen
kannalta ylikiiminkiläisillä ovat
asiat hyvin: lähistöllä on useita paljon puuta käyttäviä yrityksiä ja laitoksia. Puuta käytetään sahoilla,
paperi -ja sellutehtailla sekä energialaitoksilla, myöskin yksityistaloudet käyttävät puuta merkittäviä
määriä lämmitykseen. Tukki -,kuitu-, ja energiapuulla on useita eri
ostajia, joten puunmyyjillä on mahdollista ostajien kilpailuttamiseen
kysynnän mukaan myös puun hinnoilla. Metsäautotiestö on alueella
hyvin kattava ja kohtuullisen hyväkuntoinen. Metsälöiden keskikoko
on suuri ja palstat ovat hyvämuotoisia metsätalouden harjoittamiseen. Ammattitaitoisia metsureita,
metsäkoneurakoitsijoita ja kuljetusyrittäjiä on käytettävissä metsien hoitoon ja hakkuisiin.

Metsien metsänhoidollinen
tila on Ylikiimingissä hyvä, mutta ei niin hyvä kuin se voisi olla.
Taimikonhoitoa olisi lisättävä ja
myös panostettava ensiharvennuksiin etenkin turvemailla. Taimikon
perkauksia ei ole juurikaan tehty.
Ojitukset ovat paikoin umpeutumassa, joten kunnostusojituksia tulisi lisätä, ojituksen yhteydessä on
aina tehtävä tarvittavat harvennushakkuut.
Metsänhoitoyhdistyksen toiminta on Ylikiimingissä
ollut pitkäjänteistä ja tuloksellista.
Metsänhoitoyhdistyksen
laadukas korjuupalvelu on lisännyt kilpailua puun hinnoilla ja korjuun
jäljen laadulla. Metsänhoitoyhdistyksen metsureiden työnjälki
taimikonhoidossa ja muissa metsänhoitotöissä on ollut ensiluokkaista. Metsänomistajat käyttävät
kiitettävästi hyödykseen metsänhoitoyhdistyksen monipuolisia palveluksia. Metsänomistajien kanssa
on Ylikiimingissä helppo tulla toimeen.

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

YLIKIIMINKI

Raimo Jokikokko
Juhani Heikkinen
0400 580152
0400 287 288
raimo.jokikokko@mhy.fi juhani.heikkinen@mhy.fi

Vierailu Kuusamo Pölökylle
JH

Kuvassa kirjoittaja, metsätalousinsinööri Reino Moisejeff Iistä,
joka toimii Mhy Ylikiimingissä Raimo Jokikokon vuorotteluvapaan ajan.

Tuohimaan Risto tehostaa
Yhtenä Ylikiimingin yhdistyksen
urakoitsijana on toiminut jo pitempään Risto Tuohimaa. Ristolla on ollut Ylikiimingin käytössä
keskimäärin 1,5 motoa vuositasolla mutta määrä nousee, sillä kaksi Riston motoa tulee hakkaamaan
läpi vuoden ja reservissä on tarpeen vaatiessa toiset kaksi motoa,
joten yhdistys pystyy turvaamaan
entistäkin paremmin metsänomistajien puunkorjuutarpeet. Risto itse
on ajanut ja ajaa toista motoa, nyt
poika Juhani tulee ajamaan toista. Riston toinen poika Rami alkaa
rahtaamaan puita läjään tienvarteen yhdessä setänsä Pertin kanssa.
Ristohan on aina korostanut

hyvää työn jälkeä ja onkin syystä esittänyt kysymyksen, onko
yhdistyksellä
riittävästi
miehiä ennakkoon raivaamaan harvennusalueita,
jotta
saadaan
maksimaalisen hyvä harvennusjälki isäntien metsiin. Onneksi yhdistyksellä on kaksi erittäin tehokasta
ja osaavaa metsuria Kari Korhonen
ja Veli Marttila, joten voidaan sanoa, että kaikki harvennuskohteet
saadaan raivattua ennakkoon ja lopullinen korjuun jälki on siten Riston ja Juhanin harteilla.
Ristohan yritys on pääsääntöisesti tehnyt alueellamme harvennushakkuita ja työstä urakoitsija
on saanut erittäin hyvää palautetta
metsänomistajilta. Nyt konekalus-

toon kuuluu myös hyvin päätehakkuisiin soveltuvia koneita, joten
kaikenlaiset leimikot onnistuvat
tulevaisuudessa. Risto onkin heittänyt yhdistykselle haasteen, tähän saakka on hakattu runsaasti
talvisaikana ojalinjoja ja nyt pitää
toiminnanjohtajan lempinimi ”ojalinja Heikkinen” saada muutettua.
Ristollahan on motojen ja kuormatraktoreiden lisäksi kaivuri,
jolla tehdään useisiin talvikohteille tien pohjia ja penkkateitä, jotka
palvelevat metsänomistajaa myös
tulevaisuudessa niin hoito kuin
hakkuutöissä. Risto pystyy tekemään yhdistykselle kokonaisvaltaista korjuu - urakointia.
TM

Vierailijoita
Ylikiimingin, Oulun Seudun, Yli-Iin ja Utajärven toiminnanjohtajat ja osa
hallituksen jäsenistä kävi Kuusamon Pölkyn Kuusamon sahalla vierailulla 15.9.2011. Kohteella isännät esittelivät sahalaitoksen toimintaa ja mutta
tärkeämpää oli saada tietoa Pölkyn laitoksien puun käytöstä ja tulevaisuuden näkymistä tukkikauppaan, iloksemme voidaan todeta tehtaiden
tarvitsevan raaka-ainetta myös tulevaisuudessa joka osaltaan turvaa alueemme tukeille hyvää kysyntää.

Metsänomistajat!
Täsmätietoa metsätilan
omistajanvaihdokseen
Elinvoimainen metsätila -hanke ja
metsänhoitoyhdistys Ylikiiminki järjestävät
metsätilan omistajanvaihdosta,
sukupolvenvaihdosta
ja yhteisomistustilan omistusjärjestelyä
käsittelevän tilaisuuden
Yläasteen auditoriossa, Opinkuja 4.

tiistaina 1.11 klo 17.00 - 21.00
tiistaina 8.11 klo 17.00 - 21.00
Tilaisuuden jälkeen voi varata aikaa tilakohtaisen jatkoneuvontaan ja oman tilan omistusjärjestelyn suunnitteluun. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen 28.10.11. mennessä
juha.makela@mhy.fi tai puh. 0400-997599 tai
metsähoitoyhdistykseen Juhani Heikkinen, 0400-287288
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Isokatu 70, 90120 Oulu
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035

OULUN
SEUTU
Anna Taskila
040 579 6225
anna.taskila@mhy.fi

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564
juho.kuukasjarvi@mhy.fi

AT

Mikko Harju
040 719 7640
mikko.harju@mhy.fi
AT

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226
seija.torvela@mhy.fi

Virkistyspäivä
Toukokuinen
kevätaamu
valkeni kirkkaana ja kauniina, kun lähdimme koko
työporukalla viettämään virkistyspäivää. Kohteena oli Timosen yhteismetsän tilukset
Viinivaarassa, Pudasjärven ja
Utajärven rajamailla. Päivän
aikana tutustuimme metsiin
ja ihastelimme kauniisti mai-

semoitua soramonttua. Myös
upeat lähteet saivat meidät
haltioitumaan ja ihmettelemään luonnon kauneutta.
Retken vetäjänä toimi Osmo
Paldanius, hän oli suunnitellut retkikohteet ja niihin liittyvän kilpailun, jossa kaikki
kilpailuhenkiset saivat näyttää taitonsa. Makkarat ja
kahvi maistuivat ja hyvässä
seurassa oli hyvä olla!

Metsänomistajat kesäretkellä
Kempeleen partiolaisilla
kämppien käyttöönottoja korjausjuhlat
Partiolippukunta Kempeleen Samposet juhlisti uuden kämpän ja peruskorjatun vanhan kämpän käyttöön ottoa pitämällä vihkiäistilaisuuden syyskuun lopulla. Kämpät sijaitsevat
Tyrnävällä Ängesleväjoen varressa.
Mhy Oulun Seutu on avustanut Samposia tarvikehankinnoissa ja kertonut kämppäprojektista muillekin. Kiitettävästi
Mhy Oulun Seudun yhteistyökumppanit ovatkin Samposia
avustaneet! Nyt kelpaa partiolaisten pitää leiriä ja retkipäiviä!

TEATTERIRETKI

JYVÄSKYLÄÄN 26.-27.11.2011

Mhy Oulun Seudun metsänomistajat tekivät
kesäretken Pohjois-kymenlaaksoon Repoveden kansallispuiston maisemiin
Majoituimme Orilammen lomakeskuksen upeissa maalaisromanttisissa puitteissa.
Saimme nauttia savusaunan
löylyistä, pulahtaa välillä uimaan, syödä hyvin, illalla
vähän humpata tai istua hotellin terassilla ihailemassa
kauniita maisemia.
Kävimme vierailulla Maailmanperintökohde Verlassa.
Vanha puuhiomo ja pahvitehdas (perustettu vuonna
1872) on säilytetty sellaisena,
kun ne olivat toiminnan lakkautushetkellä heinäkuussa
1964. Kaikki tärkeä on jäljellä
lähes toimintavalmiina, vain
käyttäjät, työväki puuttui ja
heihinkin pääsimme tutustumaan monin tavoin hyvän
oppaan johdolla.
Matka jatkui ja seuraava tutustumiskohde oli Rudolf Elvingin (1849-1927)
rakentama Kirjokiven Kartano, jonka ympäristössä on
lukuisista eri puulajeista rakentunut kaunis puisto.

Tyryn viinitilalla saimme
kuulla seikkaperäisen esityksen viinin valmistuksen
saloista. Maistelimme viinejä sekä teimme ostoksia kotiin viemisiksi mm. erittäin
hyvää pontikkasinappia.
Repoveden kansallispuistoon tutustuimme Kultareitti risteilyllä. Risteilyn aikana
kauniiden maisemien lisäksi
aluksen kippari soitti haitaria ja laulatti meitä matkalaisia.
Risteilyn lomassa tututuimme Mäntysaaren saarihautausmaan kauniiseen
pieneen kappeliin.
Koko tämän kesäretken
ajan sää suosi, joten tästäkin
syystä matka oli täydellisen
onnistunut.
Uusia reissuja toivottiin,
joten marraskuussa lähdetään Jyväskylään teatteriin,
tästä reissusta erillinen ilmoitus tässä lehdessä.

Nähdään silloin.

ST

Risteilyn lomassa kävimme tutustumassa Mäntysaaren saarihautausmaan kauniiseen pieneen kappeliin.
ST

Lähdemme Jyväskylään
katsomaan hienoa teatteriesitystä:

Edith Piafin elämänkerta

Matkan hinta 120€/hlö, sisältää matkat,
majoituksen Sokoshotelli Jyväshovissa,
aamupalan, illallisen sekä teatterilipun.

ST

Mukaan mahtuu 44 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Soita Seijalle 08-5472035 tai 044-5796226

Kävimme vierailulla Maailmanperintökohde Verlassa. Vanha puuhiomo ja pahvitehdas (perustettu vuonna
1872) on säilytetty sellaisena, kun ne olivat toiminnan lakkautushetkellä heinäkuussa 1964.
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Puukaupan seuraava siirto

Puukaupassa odotetaan tasaista syyssesonkia
Loppukesän ja alkusyksyn puukauppa on sujunut normaalisti vaikka
Euroopan ja koko maailman taloutta leimaa epävarmuus. Epävarmuus on heijastunut myös puunostajiin ja puuta, varsinkaan tukkia
ei osteta ” varastoon”. Se merkitsee myös sitä, että puuta kysytään
tasaisemmin pitkin syksyä ja talvea.

m3. Vuodentakaisista kuitupuun hankintahinnoista ollaan noustu noin kaksi euroa
kuutiolta, mutta se on vaatimatonta tuontipuun hinnan
nousuun verrattuna.

vuoksi energiapuun kysyntä on normaalia parempaa.
Lisäksi koivukuitua ohjautuu tavallista enemmän klapiyrittäjille ja polttoon, mikä
tasapainottaa koivukuitupuun hienoista ylitarjontaa.
Polttopuukoivusta maksetaan koviakin hintoja. Metsähallitus ilmoittaa pitävänsä
koivulla lähes 40 euron tienvarsihintaa ja alv päälle.

Laittomaksi todetun puukauppakartellin
korvauskysymykset askarruttavat
edelleen myyjiä. Metsäkonekauppias Reijo Lahtonen
on ryhtynyt keräämään puukauppakartellista kärsineitä
metsänomistajia mahdolliseen korvausoikeudenkäyntiin. Lahtosen kokouskierros
elokuun lopulla keräsi Pohjois-Suomessa vajaat 200
kuulijaa. Korvauskysymyksiin ei Lahtosen kierrokselta tullut uusia vastauksia.
Perusongelma on edelleen
se, että tehotonkin kartelli
on kilpailulakien vastainen.
Vaikka
metsänomistajien
kärsimä vahinko on ilmeinen, on se silti pystyttävä
osoittamaan. Lahtosella lienee tuhatkunta karvauksen
hakijaa, mutta ryhmäkanne
ei ole metsänomistajille elinkeinonharjoittajana mahdollinen. Oikeus voi halutessaan
niputtaa samantapaisia korvausvaatimuksia,
mutta
jokainen käsitellään periaatteessa omana kanteenaan.
Yksityisten metsänomistajien on Metsähallitukseen
verrattuna juridisesti haas-

Jukka Aula
Johtaja
Metsänomistajien liitto
Elokuun puukauppamäärä oli Pohjois-Suomessa 500
000 m3, mikä vastaa pitkän
ajan keskiarvoja. Koko vuoden tähänastinen ostomäärä
on n 14 % viimevuotista pienempi. Mitään puukaupan
huippuvuotta tästä vuodesta ei tule.
Ostotarpeet ovat viimevuotista pienemmät. Kertynyt ostomäärä vastaa
kuitenkin vasta n 50 % tämän
vuoden arvioidusta puuntarpeesta, joten ostotarvetta on edelleen. Ennen talven
tuloa korjattavat leimikot
ovat kaikkien ostajien kilpailun kohteena. Kiinnostus
talvikorjuukohteisiin vaihtelee kovasti alueittain ja
ostajittain. Kaikki tukin ostajat eivät vielä ole aloittaneet talvileimikoiden ostoa,
mutta paikoin talviharvennukset menevät jo puolentoista vuoden päähän.
Puutavaralajien kesken
kysynnässä ei ole suuria eroja, mutta heikon turvekesän

”

herättää kuitupuun vaatimaton hintakehitys. MTK:n laskelmien mukaan esimerkiksi
Metsäliitto teki ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuitupuulla voittoa n 30 euroa
kiintokuutiota kohti. Puustamaksukyky on kuitenkin
valunut tuontipuun hintoihin. Ulkomailta tuodun
puun hinta rajalla on 20 euroa korkeampi kuin kotimai-

Polttopuukoivusta maksetaan
koviakin hintoja. Metsähallitus ilmoittaa pitävänsä koivulla lähes 40
euron tienvarsihintaa ja alv päälle.

Puun hinta parempi
kuin vuosi sitten
Puun hinta on hieman parempi kuin vuosi sitten.
Metsänomistajat ovat tyytymättömiä kuitupuun hintaan
Hinnat ovat vakiintuneet
alkukesästä muodostuneelle hieman viimevuotista paremmalle tasolle. Ihmetystä

nen hankintahinta.
Suomi on jäänyt jälkeen
myös Pohjoismaisista puun
hinnoista. Ruotsin ja Norjan metsänomistajille kuitupuun tienvarsihinnat ovat 32
– 40 euron tasolla.
Hankintapuun
hinta on kehittynyt vuodessa myönteisesti. Kotimaassa
kuitupuusta maksetaan hankintakaupalla noin 31- 35 €/

Puukartelli askarruttaa

tavampaa osoittaa kartellihintojen aiheuttama tarkka
kauppakohtainen vahingon
määrä. Ongelma juontaa
siitä, että on hyvin erilaisia
puukauppoja. Osa on kilpailuttanut ja osa on tehnyt
suoralla kaupalla. Oikeusturvavakuutus korvaa kyllä
omat oikeudenkäyntikulut,
mutta eivät vastapuolen kuluja, jos juttu hävitään. Kuluriskiä lisää oikeusprosessien
raskaus. Mm asfalttikartellin
kanteita on nostettu jo vuonna 2008, eikä varsinaisiin
oikeudenkäynteihin ja korvauskysymyksiin ole vieläkään päästy.
Metsänhoitoyhdistyksiä
ja MTK:ta on syytetty hampaattomuudesta. Oikeudenkäynneissä eivät kuitenkaan
mielipiteet riitä, emmekä
halua järjestöpoliittisin tavoittein yllyttää jäseniä oikeudenkäynteihin
joiden
kestoa ja kustannuksia emme
tiedä. Silti - jos joku jäsen haluaa panna asiansa vireille, metsänhoitoyhdistykset,
MTK ja metsänomistajien
Liitto antavat neuvontaa ja
avustavat korvauslaskelmissa.

dään samassa muodossa.
Kartellin sijaan ostajat pyrkivät kanta-asiakassopimuksiin. Kuitupuun hinta pysyy
hallinnassa, kun myyjä neuvottelee hinnasta vain yhden
ostajan kanssa. Ostomies tietää pelivaransa ja rajansa.
Kun suurin osa ostohenkilöstöä on myös fiksua ja asiallista väkeä, syntyy kauppa
ilman ”turhaa viivyttelyä”.
Jos tämä kaupatapa yleistyy ja vertaillaan vain muutaman kymmenen sentin
bonuksia, voimme unohtaa metsätalouden kannattavuuden parantamisen.
Kartellituomioiden
jälkeen moni harmistunut ostajauskollinen myyjä on
pyytänyt tarjouksia myös
muilta ja yllättynytkin. Perinteisesti tukin hinnoissa
ja mitoissa on eroja, mutta
myös kuitupuussakin on ratkaisevia eroja ostajien kesken. Moni on yllättynyt
saadessaan tukin ostajilta
korkeampia kuitupuutarjouksia kuin perinteisiltä suurimmilta ostajilta.

Kuitupuun
hinnoissakin on eroja
Myös puunmyyjiltä vaaditaan pelisilmää. Puukauppakartellin tapaista takanapäin
sopimista tuskin enää teh-

KANTOHINNAT 1.8.2011-26.9.2011
ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS
PÄÄTEHAKKUU
Alin Korkein
Alin Korkein
Alin Korkein
Mäntytukki
39
52
43 55,6
50
60,8
Kuusitukki
39
52
40 55,6
50
60,8
Mäntykuitu
10,6 16
14 21
16
24,3
Kuusikuitu
10,6 16
14 21
16
24,3
Koivukuitu
10,6 15,4
14 21
16
24,3
Mäntyparru / pikkutukki
20
29
20 29
23
33
Kuusiparru / pikkutukki
20
29
20 29
23
33
Karsittu energiaranka havu 7
7						
Karsittu energiaranka koivu 7
7						
Energiapuu karsimaton
5
9
4
5				
									
			
HANKINTAHINNAT 						
		
Alin Korkein						
Mäntytukki
63
69						
Kuusitukki
63
69						
Mäntykuitu
28
35						
Kuusikuitu
28
35						
Koivukuitu
27
35						
Mäntyparru
40
45						
Kuusiparru
40
45						
Karsittu energiaranka havu 18
23						
Karsittu energiaranka koivu 18
23						
Energiapuu karsimaton
18
23							

II
YLI-II

KIIMINKI
OULUN SEUTU

YLIKIIMINKI
MUHOS

UTAJÄRVI
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Puumarkkinat/Puukaupan seuraava siirto
MITÄ KUULUU SAHATEOLLISUUS ?
Pikainen haastattelukierros alueemme sahapuunostajilta siitä, miten sahatavarakauppaan vaikuttavat tämän hetkinen markkinatilanne. Arvio tulevasta/menossa olevasta puumarkkinavuodesta,
sekä mitä muuta ajankohtaista, mitkä askarruttavat sahateollisuuden parissa.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

Shinshowa
Meillä näyttäisi tällä hetkellä
pystyostorintamalla olevan
tilanne kohtuullisen hyvällä tasolla Oy Shinshowa Finland Ltd:stä Juha Raappana.
Varantoa on hankittu tulevalle talvelle ja kuluval-

le syksylle riittävästi. Jonkin
verran vielä voidaan täsmäostaa lähinnä kuusivoittoisia avohakkuita vielä
talveen, kunhan kiihdytämme oman korjuukaluston
toimintaa. Hintatasosta voi-

daan sanoa, että huiput
ollaan varmasti nähty toistaiseksi.
Maailmantalouden epävarmuustekijät ovat
näin ollen antaneet oman
epävarmuuskertoimen tänne meidän kotoiseen metsä-

maailmaamme. Tarjouksia
teemme kuitenkin toistaiseksi kuitenkin ihan normaalisti
päätehakkuuleimikoista uskoen taantumankin , jos se
tulee uudelleen joskus loppuvan, päättää Raappana.

puun tarve on korkealla tasolla. Ostamme sahapuuta kaikilla kauppamuodoilla
päivän hintaan. Myös talvi-

leimikoita sopii korjuuohjelmaan.

Juha Raappana
Oy Shinsowa
Finland Ltd

Junnikkala
Kotimaan rakentaminen on
edelleen hyvässä vauhdissa
ja jatkunee myös ensi vuonna. Viennissä hintatasot ei

vastaa tavoitteita, mutta tavaraa menee kohtuudella markkinoille. Junnikkala
sahaa normaalivuoroilla ja

Heikki Pietikäinen
Metsäpäällikkö
Junnikala Oy

Pölkky
Tarkasti talteen

TM

Puukauppa oli alkuvuodesta lähes ennätyksellisen hiljaista, mutta
kesään tultaessa tarjonta alkoi pikkuhiljaa viriämään ja nyt ollaan jo
lähes normaalivauhdissa. Kysyntää on kaikille puutavaralajeille. Taloustilanne maailmalla ja erityisesti EU-maissa vaikuttaa tätä kirjoittaessa huolestuttavalta ja taantumastakin jo keskustellaan. Selvältä
tosiaankin alkaa näyttää, että mitään huippusuhdannetta kohti ei
tällä haavaa olla menossa.
Talousnäkymien
epävarmuus näkyy nopeasti erityisesti rakentamisessa,
rakentamispäätösten teko on
varovaista ja jo tehtyjä päätöksiä lykätään. Tilanne ei
kuitenkaan ole täysin seis,
vaan tavaraa saadaan menemään, kunhan vain hinnat sovitellaan kohdalleen.
Kustannustehokkuus ja raaka-aineen käytön optimointi
kannolta, tuotannon kautta,
asiakkaan pihaan korostuvat
jälleen kerran. Asiakaslähtöisellä sahapuun katkonnalla
voidaan parantaa käyttösuhdetta ja vähentää hukkaa
tuotantoprosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaa myös

sitä, että sahauskelpoinen
puu on otettava tarkkaan
talteen kaikissa hakkuukohteissa.
Metsänomistajakin
hyötyy tästä.
Pohjois-Suomessa järeän
sahapuun saatavuus tuntuu
heikkenevän vuosi vuodelta joten pienpuun hyödyntämisen merkitys korostuu
entisestään. Pölkky Oy:n
kolmesta
sahalaitoksesta
kaksi, Taivalkosken Ulean
saha ja Kitkawood Kuusamossa, ovat erikoistuneet
nimenomaan pienpuun sahaukseen. Vain Pölkky Oy:n
saha Kuusamossa sahaa hieman järeämpää tukkia. Pohjois-Suomessa, jo olemassa

oleva,
sahauskapasiteetti
ylittää reilusti vuosittaisen
raaka-ainetarjonnan.
Kasvua ja arvonlisäystä on haettava muualta kuin määrien
kautta. Pölkky Oy:llä onkin
nyt käynnissä yhtiön historian suurin yksittäinen investointi; liimapalkkitehdas
Kuusamoon valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.
Investoinnin arvo on n. 9 000
000 €.
Tänä vuonna Pölkky
Oy:n sahojen tuotanto tulee jäämään hieman jälkeen
budjetoidusta ja syynä ovat
keväiset vaikeudet raaka-aineen saannissa. Tuotannot
on kuitenkin pystytty pitä-

mään käynnissä ja lomautuksilta on vältytty. Viime
viikon uutinen kertoi Lapissa sijaitsevan uudehkon sahalaitoksen lomautuksista
ja syynä vaikeuksiin on nimenomaan ongelmat raakaaineen saannissa. Haasteet
ovat meilläkin kovat, mutta
eiköhän tästäkin selvitä. Tuloksen tekeminen on tässä

markkinatilanteessa ja näillä kustannuksilla vaikea yhtälö niin meillä kuin koko
suomalaisella sahateollisuudellakin.
Puukauppatilanteessa
metsänomistajalla kannattaa
miettiä tarkkaan sitä, miten
leimikosta saatava puu katkotaan eri puutavaralajeihin.
Tili maksetaan mittaustodis-

tuksen mukaan, ei kauppakirjan arvion mukaan.
Puukauppaterveisin

Metsämarkkinoiden Toimitusjohtaja Heikki Ala-aho kertoo
energiapuulla olevan hyvän
menekin myös ensi talvena.
- Turvetta ei ole saatu noste-

tuksi tarpeeksi, joten puuta
poltetaan ensi talvena entistä
enemmän, kertoo Toimitusjohtaja Ala-aho. Myös metsämarkkinoiden hintataso on

sama kuin alkuvuonna, turpeen saatavuus ja tuki eurojen
muutokset määrää, millä hinnalla talven energiapuukauppaa käydään.

Hannu Virranniemi
toimitusjohtaja
Pölkky Metsä Oy

Energiapuulla on kysyntää
Kuusankoski Oy:n Asiakkuuspäällikkö Timo Vanhala kertoo, että energiapuuta
ostetaan näillä näkymin rajoituksetta koko syksy.

- Meille on tullut uusia toimituskohteita ja ensi talven
toimitusmäärät kolminkertaistuvat edelliseen talveen verrattuna, joten puuta tarvitaan

paljon. Nyt käymme kauppaa
kevään hintatasolla ja tulevan
talven hintatason määrää turpeen saatavuus, Timo Vanhala jatkaa. Pohjois-Pohjanmaan
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Puunkorjuu

Tukin talteenotossa merkittäviä eroja
JH

Yhdistyksen toimihenkilöt ovat seuranneet viime aikoina huolestuneina leimikoiden tukin talteenottoa. Metsänomistajan kannalta
leimikoista lähtevä kuitupuu on epätoivotuin puutavaralaji, kolme
kertaa kalliimpi on tukki ja noin puolitoista kertaa kalliimpi on pikkutukki / parru. Nämä jälkimmäiset ovat isännän pörssin kannalta mieluisempia vaihtoehtoja. Kuitenkin alueemme yhtiöt kaipaavat kuitua
ei juurikaan tukkia, sillä sahauspisteet ovat yhtiöillä lähes tyystin kadonneet. Ei ihme, että leimikoiden korjuujäljissä on ”eturistiriita”.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Kauppaa tehdessään metsänomistajan tärkein tehtävä
on hinnan lisäksi tarkistaa
tukin mittatiedot ja sen lisäksi tulisi vertailla aiempien
leimikoiden korjuussa toteutuneita tukkiprosentteja.
Aiempien leimikoiden tietoja metsänomistajilla ei juuri
ole, joten ainoa tietolähde on
yhdistyksen keräämä tieto,
aineisto saadaan yhdistyksi-

en valvomista toteutuneista
valtakirjakaupoista.
Esiin on tullut tapauksia,
että tukkipinot ovat melkein
pelkästään tasamittaista (43
dm, kuten vieressä kuvassa),
on selvää, että tällöin tukkia
siirtyy pikkutukkiin ja kuituun. Tällaisissa tapauksissa
useasti tukkisaanto on toistakymmentä prosenttia vähemmän kuin tarkalla tukin
talteenotolla. Mitä tällainen
reilut 10 % merkitsee rahassa? Se tekee noin 500 euroa

JH

Seurakuntayhtymän keväällä tehdyssä tukkikasassa
lähes pelkästään 43 dm puita.

hehtaarilta eli noin 120 metsäkahvipakettia ja lippiksen
päälle. Kuutiota kohden tällainen ero merkitsee reilut 3
euroa kiintokuutiolta. Metsänomistajien kannalta on
myös hälyttävä tieto tullut
sahojen suunnalta, yhtiöiden
toimittamissa
toimitustukeissa ei ole lainkaan raakkeja. Tämähän suomenkielellä
merkitsee, että tukkia ei ole
yritettykään ottaa tarkoin
talteen vaan kaikki rajatapaukset on pantu kuituun,
terve raakkiprosentti on 4 –
5 %. Mistä yhtiöiden toimittamat toimituspuut oikein
tulevat, tietenkin yhtiöiden
korjaamista pystykaupoista
yksityismetsistä.
Kerätyissä aineistossa on
tullut esiin, että esim. 0,300
- 0,400 m3 runkokokoisessa
tukkileimikossa sahat ja yhdistykset pääsevät korjuussa
noin 82 - 83 % tukkiosuuteen
ja selvästi yli 90 % sahapuuosuuteen. Samalla kokoluokalla yhtiöiden tukkiosuus
on alle 70 % ja vasta 0,500
- 0,600 m3 runkokokoisissa
leimikoissa yhtiöt pääsevät
lähelle 80 % tukkiosuutta.

huhtikuu – toukokuun vaihteessa

Kuitupuukasassa osa tukkeja sekä pikkutukkeja.
Tukkiosuuksien ero ei ole ainoa merkittävä ero, sillä sahat ja yhdistykset ottavat
talteen tarkasti myös pikkutukit /parrut. Isoille kuiduttaville yhtiöillehän tämä on
parasta raaka-ainetta, joten
ne eivät mielellään ota tarkasti erilleen pikkutukkeja / parruja. Parhaimmissa
harvennusleimikoissa sahat
saavat kuitupuuerästä sahauksen puolelle 60 % ja kun
hinta ero on 1,5-kertainen,
voitaneen saannolla olevan
huomattava merkitys.

”

Miten tekomies
vaikuttaa tukin
talteenottoon?
Saman yhtiön eri tekomiehillä on myös suuri merkitys
niin kuin kaikissa muissakin
asioissa. Toinen osaa tehdä oikein ja uskaltaa tehdä
ns. rajatapauksen tukin puolelle, toinen sitten taas ei.
Metsänomistajan kannattaa
seurata korjuun aikana noudatetaanko tehtyjä sopimuksia. On tullut usein esiin, että
yhtiöiden korjuuvastaavat

Mitä tällainen reilut 10 % merkitsee rahassa? Se tekee noin 500
euroa hehtaarilta eli noin 120 metsäkahvipakettia ja lippiksen päälle.

laittavat koneiden aptiohjelmia sopimusten vastaisiksi elikkä tiettyjen mittojen
tekoa rajoitetaan vaikka
sopimuksessa ei ole niin sovittukaan. Jos epäilee, että
kaikkia sopimusmittoja ei
ole käytetty, voi pyytää konemieheltä pismalistan, josta
näkee onko kaikkia sovittuja
mittoja käytetty.
Ongelma
leimikoiden
korjuiden vertailussa on se,
ettei leimikkoa voida korjata useampaan kertaan vaan
se voidaan korjata ainoastaan kerran, olipa kauppakumppani sitten oikea tai
väärä. Leimikoiden kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksessä on paras tae
metsänomistajalle, että leimikosta saa parhaan mahdollisen taloudellisen hyödyn.

MOTTI-Metsä Sanoma tutkii
ESIMERKKI LEIMIKKO 1

ESIMERKKI LEIMIKKO 2

Mhy Oulun Seutu teki korjuupalvelulla avohakkuu leimikon kesäkuun alussa. Leimikon
pinta-ala oli 0,8 ha. Sopimus tehtiin joulukuussa 2010 ja toteutettiin toukokuussa 2011.
Puukaupalle tuli 25 % veroetu. Avohakkuulta kertyi puuta 155 m3 hehtaarilta. Ajomatkaa alle 200 m.

Toinen korjuupalvelu leimikko korjattiin kesäkuun alussa. Leimikon koko oli 8,1ha. Kohteella ei ollut muuta kuin nuoren- ja varttuneenmetsän harvennusta. Keskimääräinen poistuma 94 m3 hehtaarilta. Ajomatkaa alle 250 m. Puustossa oli runsaasti laatuvikoja.

Kantohinta Veroetu
			
Mäntytukki
57€
3,99
Mäntypikkutukki 25€
1,75
Mäntykuitu
19€
1,33

Todellinen
kantohinta
60,99
26,75
20,33

64 %
6,7 %
20,4 %

Kuusitukki
Kuusipikkutukki
Kuusikuitu

58,85
26,75
20,33

4,4 %
1%
2,7 %

55€
25€
19€

3,85
1,75
1,33

Kertymä %

Kantohinta Veroetu
			
Mäntytukki
49€
3,43
Mäntypikkutukki 26€
1,82
Mäntykuitu
17€
1,19

Todellinen
kantohinta
52,43
27,82
18,19

Kertymä %
8%
2%
50 %

Kuusipikkutukki
Kuusikuitu

25€
17€

1,75
1,19

26,75
18,19

1%
4%

Koivukuitu
Energiapuu

16€
4€

1,12
0,28

17,12
4,28

6%
29 %

Kemera-kelpoiselle kuviolle tulee energiapuulle 7€ lisää. jolloin hinta nousee 11,28€ / m3
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Metsänhoito

Jatkuvan kasvatuksen malli;

Harsintaa vai järkevää
metsänhoitoa
Maaseudun tulevaisuus artikloi joulukuussa haapajärvisen metsänomistajan metsässä tapahtuvaa puunkorjuutyötä. Vaihtoehtoisen metsänhoitosuunnitelman metsänomistajalle
teki Innofor Finland OY. Metsänomistaja oli omine lausuntoine tyytyväinen lopputulokseen.
MetsäSanoma päätoimittaja päätti tutkia asiaa, taustoja ja tutustui kohteeseen, josta oli julkaistu myös toisenlaisia yleisönosastokirjoituksia mm. Maaseudun tulevaisuus-lehdessä.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

Taustat:
Maaseudun
tulevaisuus
julkaisi kuvine artikkelin
haapajärvisestä metsänomistajasta otsikolla ”Tukin hakkaaja karttaa aukkoja”
Artikkelissa metsänomistaja kehuu lopputulosta ja
saamastaan puukauppatulosta. Lisäksi toteaa säästävänsä uudistamiskulut ja
enteilee pääsevänsä hakkuuttamaan samalle alueelle
jo kymmenen vuoden kuluttua.
Samaisessa artikkelissa
leimikon Innofor Oy:n suunnittelijan Juhani Saarikosken
mukaan alueelle tehtiin yläharvennus, joka oli hänen
mielestään loistava ratkaisu.
Puusto oli hänen mielestään
vielä hyvässä kasvussa.

Ja lisää oli tulossa
MST (7.1-11) yleisönosastopalstalla kirjoitti ”metsien
mies” aiheesta kriittisemmän version aiheesta otsikolla ” Onko harsintahakkuu
hyväksyttävää ?”
Kirjoittaja kritisoi kuvan
perusteella kuvan kelpaavan
jopa oppikirjoihin pilalle hakatusta metsästä. Kuvan perusteella nämä kehityksen
perusedellytykset ovat todella huonot. - Onko kuvan
kaltainen vähäinen jätepuusto lain vaatimukset täyttävä
kasvatuskelpoinen metsä?
päättää kirjoittaja.

Taustaa edelleen
Lehtiartikkeli yleisönosastolla MST, kirjoittajana Juhani
Saarikoski: ” Yläharvennus
ei ole harsintaa.” ”Metsien mies” joka jostain syystä

ei halua esiintyä omalla nimellään, kyseli onko harsintahakkuu hyväksyttävää?(
Mt 7.1) Hän viittaa MT: n
29.12. haastattelemaan metsänomistajaan,
joka
oli
tyytyväinen tekemäänsä yläharvennukseen.
”Metsien
miehen” mielestä oli tehty
uuden ajan yläharvennuksen sijaan vanhan ajan harsintaa.
Edellisessä kasvamaan jätetään kuitenkin vain paras
nuori puusto, metsäkoneenkuljettaja on koulutettu tehtävään ja metsän luontaista
uudistamista edistetään monin tavoin.
Jutussa oli sekoittunut
puuston optimaalinen pohja-pinta-ala taimettumisen
osalta ja se mitä metsään on
todellisuudessa jäänyt.
Innoforin hakkuut täyttävät metsälain vaatimukset

kaikilta osin.
MT:n jutussa jäljelle jätetty puusto oli kuvattu tehokeinona alhaalta päin,
mikä sai ”metsien miehen”
epäilemään niiden kuntoa.
Oheinen normaalikulmasta
otettu kuva samalta paikalta
vastannee hänen kysymykseensä.

TM

Ja näistä lähtökohdista
liikkeelle tutustumaan kohteisiin
Kyseinen kohde oli pääosin kuusivaltaista uudistuskypsää metsää. Hakkuuna oli
tehty voimakas harvennushakkuu, jolloin
lisä- ja päävaltapuita oli poistettu hieman
enemmän. Myös alikasvosta oli harventamalla poistettu. Pohjapinta-alaksi saimme
15 pohjapinta-alayksikköä, jonka mukaan
harvennus oli tehty harvennusohjeistuksen alarajalle.
Varsinaista jatkuvan kasvattamisen mallia en todennut, sillä puusto oli pääosin
vanhaa ja kerroksellisuus
puuttui varsinkin alikasvos- ja nuorempien puiden
kohdalta. Suomennettuna
kyseessä oli vain tavallinen voimakkaampi vanhan
jo uudistamiskypsän iässä
olevan metsän harvennus.
Lisäselvityksenä
sain
tietää, että leimikon suunnittelija Innofor ei ole korjuutyön toteuttaja, vaan sen
on suorittanut pystykaupalla Hasa yhtymä omine korjuukoneineen. Hakkuusta
vastaa siis hakkuuoikeuden haltia eli puun ostaja.
Harvennusvoimakkuus ei
siis aiheuta epäilystä metsälain rikkomisesta.
Ainoastaan moraalisena hyvän metsänhoidon
ammattilaisena voisin ky-

seenalaistaa, onko järkevää
harventaa tämän ikäistä
metsää ja myydä puut harvennushinnoin. Mutta metsänomistaja on kuningas,
hän päättää lopullisen toimintatavan. Metsänomistajalla oli ilmeisen suuri tarve
välttää uudistamishakkuut
mm.
riistanhoidollisista
syistä.
Vastuu metsänhoidonja taloudellisen metsätalouden neuvonnasta jääkin
sitten meille metsäammattilaisille. Siinä pakassa sitä
vasta kuhinaakin riittää.
Ehkä varsinaisen ongelmatilanteen luo kyseisen
metsän seuraava käsittelijä tai suunnittelija. Eli mikä
hakkuu seuraavaksi tulee
kysymykseen, ettei metsälakia rikota? Onko enää
harvennusmahdollisuutta?
Aika näyttää.

Toinen kohde samalla paikkakunnalla
Hakkuun suorittajana pystykaupalla Junnikkala Oy, suunnittelijana Innofor Oy.
Metsä on hieman nuorempaa kuusikkoa,
iältään uudistuskypsää, pääosin varttunutta kasvatusmetsää.

Vanhojen kuusikoiden harvennusta tai jopa harsintahakkuuta on harrastettu muiden yhtiöiden toimesta
myös Kiimingissä.

Pohjapinta-alayksikköä oli
jäänyt enemmän, samoin
runkoluku jäävällä puustolla suurempi kuin edellisessä. Ei edelleenkään
varsinainen jatkuvan kasvatuksen mallikohde, vaan
hieman normaalia voimakkaampi
harvennus.
Leimikon toteutus pystykauppana Junnikkala OY:n
metsäosasto.
Epäilen taimettumisen
siltikään lähtevän käyntiin
harvennuksesta huolimatta. Harvennus kohteena oli
jopa suositeltavaakin, kuin

että suora uudistamishakkuu tai lepo.
Jos metsänomistajaa on
kohdetta ajatellen markkinoitu jatkuvan kasvatuksen
kohteena, on neuvoja mielestäni erehtynyt tai vaihtoehtoisesti erehdyttänyt
metsänomistajaa termeillään.
Metsäneuvojana
minäkin olisin tuonut harvennusvaihtoehdon esille,
samoin olisi toiminut varmaan moni muukin metsäammattilainen. Hyvä näin.
Lopputulos oli mielestäni
OK.
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Piinapenkissä

Mutta annetaanpa puheenvuoro näiden kahden
leimikon suunnittelijalle, Juhani Saarikoskelle

Juhani Saarikoski, Innofor Oy
Olet Innofor Finland Oy:n
johtava
metsäneuvoja.
Mikä on työtehtäväsi?
- Työtehtävinä on lähinnä markkinointia, metsäpalveluiden myyntiä, asiakaskartoitusta,suunnittelua,puukauppaa,
metsokartoitusta jne. Toimialueena n. sadan
kilometrin säteellä Kärsämäeltä mitattuna. Muun muassa Oulainen, Haapajärvi,
Siikalatva, Pyhäjärvi jne.
Olet suunnitellut Haapajärvellä leimikon, josta
oli kirjoitus MST-lehdessä. Kehuit yläharvennuksena suoritettavaa leimikkoa
loistavaksi. Miksi?
- Metsänomistajan aikaisemmassa suunnitelmassa

esitettiin avohakkuuta. metsänomistaja ei halunnut
toimia näin, joten esitin voimakasta harvennusta. Toinen vaihtoehto olisi lepo.
Metsänomistaja on metsästys- ja erähenkinen, eikä halunnut tilalleen niin voimakasta toimenpidettä. Kohteella oli myös ensiharvennuskohteita, mutta puumarkkinatilanteesta johtuen,
niiden aika on myöhemmin.
Sait kritiikkiä samaisessa lehdessä, jossa kirjoittaja oli kuvien perusteella
tyrmännyt toiminnan harsintahakkuuksi. Ainakin
itselläni heräsi epäilys siitä, olivatko kuvat kyseiseltä kohteelta? (toimittajana

Kommentti
Jos uudistaminen ja uudistamistyöt eivät sanottavammin
miellytä, kannattaisi metsien
käsittely tehdä hieman hellävaraisemmin ja pienellä harvennuspoistumalla. Metsän
kierto on pääosin keskimäärin 90-110 vuotta ja metsää
omistaa kaksi, kolme tai jopa

neljä sukupolvea.
Kyllä nuoremmasta polvesta löytyy taatusti taloudellisesti ajattelevia, jotka
ne uudistamistyöt viimekädessä tekee ja maksaa. Tosin
he ottavat perintönä vastaan huonon puukauppatulon harsitusta metsästä tai
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Jouko Rönkkö/kuvaaja Pekka Fali MST). Selvitin asian MST toimittajalta ja sen
mukaan varsinaisen jutun
kuvat ovat kohteelta kuvattuna. Vastinekirjoituksen
kuva ei välttämättä ollut
kohteelta kuvattuna. Kuvaaja/arkisto ilmoitus puuttui kuvasta. Varsinaisen
työmaan yläharvennuskohde oli kuvattuna MST lehden etusivulla.
Kieltämättä
metsäammattilaisen silmään ottaa
mäntyjen heikot latvukset. Mutta eniten minua
ihmetyttää kuva ja kuvauspaikka, kun suurin osa
leimikkoa oli pelkkää kuusikkoa. Mikä on mielipitee-

”

si edelleen asiasta?
- Olen tuonut kantani vastinekirjoituksessani. Pysyn
kannanotossani. Kuvauskulma hämää lukijaa.
Sinulla on myös metsänhoitoyhdistystaustaa Kärsämäen metsänhoitoyhdistyksestä. Etkö ole omaksunut opiskeluaikanasi ja
työkokemuksesi
kautta
sitä, mikä on järkevää metsänhoitoa?
- Olen mielestäni omaksunut asiantuntemukseni asioissa. Se, mitä nyt tehdään,
on järkevää.
Olet omistanut metsää
välillisesti ja välittömästi.
Harrastatko niissä uudistamishakkuita vai pelkkiä
harvennuksia?
- Olen ostanut metsätiloja ennen aikaa Innofor.
Silloin menetelmilläni oli te-

hometsätalouden leima. Nyt
hieman harmittaa, koska uudistushakkuita tuli tehtyä
liikaakin. Osalla hakkuista
olisi voinut toimia toisinkin,
muunlaisilla menetelmillä.
Olen myös saanut kritiikkiä
aikaisemmista omista työtavoistani.
Onko sinulla omistamissasi tai aikaisemmin
omistamissasi metsissä metsänviljelyrästejä tai puutteita uudistamistöissä?
- Ei ole. Kaikki uudistamistyöt on tehty.
Mikä on visiosi, kauanko Innofor toimii yhtiönä
suomalaisissa metsissä? Eli
löytyykö toiminnalle nappulaa?
- Tietenkin vaikeaa arvioida yrityksen toiminnallisia
tuloslukuja. Mutta viime palaverissä puhalsi tekemisen

intoa ja tämän mukaan toiminta on vakaalla pohjalla.
Työsarkaa riittää.
Mitä Innofor markkinoi seuraavaksi, kun jatkuvan kasvatuksen malli tai
yläharvennus laantuu tiedotusvälineissä ja metsänomistajien keskuudessa?
- Keskitymme kaikkiin toimintatapoihin, niin harvennuksiin kuin uudistamishakkuisiin. Mikäli jatkuvan
kasvatuksen harvennusmalli menee liian harvaksi tai
ei tyydytä metsänomistajaa,
voi kohteelle suorittaa päätehakkuut ja hoitaa uudistamisvelvoitteet.
Kiitoksia Juhani Saarikoski haastattelusta ja
menestyksellistä työtä metsänhoidon parissa.

Kyllä nuoremmasta polvesta löytyy taatusti taloudellisesti
ajattelevia, jotka ne uudistamistyöt viimekädessä tekee ja maksaa.

vaihtoehtoisesti hyvän tulon
elinvoimaisesta tukkipuumetsästä. Kumman sinä valitsisit?

Sympatiaa landejätkille
Jäi pieni epäilyksen siemen
siitä, että Innofor yhtiönä

ei välttämättä toimi kovin
pitkään. Vastaavaa markkinointikikkaa käytti aikoinaan metsähallituksen Foria,
pyrkiessään valtion roolissa
hoitamaan yksityisten metsänomistajien metsiä. Alussa
on aina suuri innostus. Innostus laantuu ajan saatos-

sa ja kun rahat ovat tiukassa,
toiminta loppuu jossain vaiheessa. Esim. metsänhoitoyhdistystoiminnalla
on
lähes sadan vuoden historia
metsäalan toimijana.
Mutta toimintaa suomalaisissa metsissä riittää,
mikseipä työsarkaa liikenisi

myös uudella alan yrittäjälle,
maakunnassa eläville yhtiön
metsätoimihenkilöille. Yrityksen puutteeseen toiminta
ei ainakaan kaadu. Toivotan
menestystä ja työniloa näille
uuden yhtiön toimihenkilöille. Tavallaan osoitan sympatiaa näille ”landejätkille”.

TM

TM

Saarikosken harvennusmetsien käsittelyn jäljiltä löytyy myös vastapainoksi muokkaamattomia uudistamisaloja siemenpuuhakkuuna tehtynä rämemännikössä.

Samoin löytyi kohde, jossa muutamalla koivu- ja haapapuskalla pyritään luontaisesti ilman muokkausta uudistaa hakkuualue. Vajaatuottoisuus on taattu ja
kestää kauan. Nämä kohteet täytynee tulkita uudistamisrästiksi, ainakin meidän
metsäammattilaisten silmin?
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Metsänhoito

Slovenian metsätalous
Kävin keväällä 2011 tutustumassa Slovenian metsiin Alppien juurelta alas Välimeren suola- ja kylpyläsatamakaupunkeihin metsänomistajille tarkoitetulla koulutusmatkalla, joka oli
tietenkin metsäverotuksessa 40-60 % vähennyskelpoinen.
Tuomo Törrö
MetsäSanoma
Sloveniassa on kolmanneksi eniten metsää Euroopassa elikkä puolet maasta
on metsän peitossa, lisäksi
maalla on pitkät perinteet
metsien
hyödyntämisestä, sillä keskiajan jälkeen se
on ollut roomalaisten ja italialaisten vallan alla sekä
niiden kauppalaivastojen
rakennusmateriaalien hankintakohde.
Alppien juurella oli
vielä havaittavissa laivanrakennuskulttuurin
jäänteenä laajoja viljelykuusikoita, joissa oltiin
siirtymässä
luontaiseen
uudistumiseen,
lähinnä
eroosion estämiseksi ja jalopuiden kasvattamiseksi.
Maassa on lähes saman
verran
metsänomistajia kuin suomessa
elikkä 320000, keskimääräinen tilakoko on n.3 hehtaaria. Päätila elikkä tontti
sijaitsee tiheästi asutussa

kylälaaksossa ja metsäpalstat
sijaitsevat huonokulkuisilla
vuorilla tai vuorenrinteillä.
Erilaisia puulajeja on n. 60,
joista merkittävimpiä ovat
jalot lehtipuut, pyökki, tammi, jalava sekä kuusi(pitää
muistaa huomioida, että
maassa kasvaa paljon hedelmäpuita ja laaksot on tupaten täynnä oliivi- ,viini- ja
hedelmäviljelmiä).

Ei omaa kuiduttavaa
paperiteollisuutta
Slovenissa ei ole omaa sellu- tai paperiteollisuutta ja puunjalostus keskittyy
mekaaniseen saha- ja levyteollisuuteen sekä jatkojalostukseen.
Pääpaino
metsänhoidossa on turvata
vuoren rinteitä ja laaksojen
jokia eroosiolta sekä tuottaa
lämmöntuottoon polttopuuta että rakennusmateriaaleja.
Raakapuuta viedään mm.
Itävaltaan ja Saksaan EU:n
jäsenyyden aikana rakennettujen hyvien teiden kaut-

ta. Maan rakennuskanta on
pääosin kivitaloja, koska sotien seurauksena puutalot
ovat pääosin tuhoutuneet,
mutta puutalojen suosio on
kasvussa energiamääräysten
tiukentumisen ja rakennustekniikan kehittymisen myötä. Kylissä ja kaupungeissa
oli pieniä sahalaitoksia, jotka jalostivat puuta rakennuskäyttöön eri muodoissa,
mutta meillekin tutut rautakauppaketjut olivat kampeamassa kilpailevia tuotteitaan
markkinoille.
Metsänomistajien edunvalvontaa ei ollut organisoitu, eikä metsiä ole sertifioitu
ja metsien hoitoa organisoi
valtiojohtoinen
Slovenian
metsäinstituutti, joka muistutti meidän entistä piirimetsälautakuntaa.
Tosin
metsäinstituutin tehtäviin
kuuluivat
metsänhoidon
suunnittelun, metsien hoitovelvoitteen valvonnan ja
suojelemisen (maassa vain
yksi suuri Triglavin kansallispuisto) lisäksi met-

Metsäteollisuus 2010
Suomi
Slovenia
Tuotanto, miljardia euroa
16
0,08
Vienti, miljardia euroa
9
1,4
Tuonti, miljardia euroa
1
0,2
Investoinnit, miljardia euroa
0,9
0,005
Työllistäminen kotimaassa hlöä
70000
20000
			
Puunkäyttö 2010
Suomi
Slovenia
Massateollisuus milj. m3
32
0
Saha-,Vaneri-,huonekaluteol. milj.m3 21
0,5
Yhteensä käyttö milj.m3
53
0,5
			

sätekniikan kehittäminen,
metsänomistajien tiedottaminen ja koulutus(erityisesti
riski alttiin rinnehakkuun
työturvallisuuteen keskittyvästi) sekä riistanhoito ja
metsästyksen järjestäminen.
Valtio tukee maassa tienrakennusta, riistanhoitoa ja
uudistamistöitä.
Metsänomistajille tehtyjen metsäsuunnitelmien perusteella metsänhoitotoimia
ohjataan, ettei metsätuhoja
syntyisi. Ohjenuorana kestävässä luontaiseen uudistumiseen tähtäävässä hoidossa
on 7-8 harvennuskertaa, joilla pyritään arvokkaiden jalopuiden tuottamiseen n 80
vuoden kasvukierron aikana. Pisti meikäläisen silmään, ettei puiden laatu
ollut hyvä ja metsiköt olivat sekametsiköitä monine
puulajeineen sekä hankalasti korjattavissa
Puutavaran
hintataso
vaihteli polttopuun 10-20
euron kuutiohinnasta, tu-

Metsätalous 2010
Puuvarat milj. m3
Vuotuinen kasvu milj. m3
Hakkuumäärä milj.m3/v
Metsäpinta-ala milj.ha
Suojelupinta-ala milj.ha
Metsätilojen määrä kpl
Keskimääräinen pinta-ala ha
Yksityisomistus metsämaasta %
Valtion omistus metsämaasta %
Yhteisöjen omistus metsämaa %
Yhtiöiden omistus metsämaa %

Suomi
2285
100
41,4
22,8
2
440000
24
61
24
6
9

Pokjulkan metsäalueen 2-3 m3 kuusia
kin latvalpm 24 cm 80 euron sekä jalavan 700-800
euron kuutiohintaan. Soitinpuista maksetaan jopa
2500 euroa kuutiometriltä.
Korjuukustannukset olivat
maataloustraktori/vinssiyhdistelmällä yllättävän pieniä
n. 15-20 euroa/ m3.
Metsämaan arvo vaihteli
keskimäärin välillä 7000-8000
euroa/ ha. Maassa on pintaalaverotus ja jokamiehen oikeudet kuten suomessa, siksi
itävaltalaiset ja muutkin eu-

rooppalaiset käyvät siellä
sieni- ja marjaretkillä. Hirvi- ja metsätuhoja, lähinnä
kirjanpainajan aiheuttamia oli nähtävissä, niihin
ei saanut korvauksia.
Kokemuksena mieleenpainuva,
opettavainen
retki. Slovenialaiset ovat
kohteliasta, ahkeraa ja
siistiä kansaa minkä huomasi hienosti hoidetuista
pihoista ja taloista. Suosittelen lämpimästi.

Slovenia
331
8
3,2
1,2
0,07
320000
3
75
20
5
0
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TIENVARSIRAIVAUKSET

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT

T:mi Matti Lötjönen
Puh 040 508 1288

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

matti.lotjonen@suomi24.fi

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

P. 0400 188 058

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

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

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

PUDASJÄRVI/Kollaja, määräala n. 0,4 ha. Määräala Kipinässä sillan kupeessa, jossa voimassa oleva rakennuslupa asuinrakennukselle, sievä paikka. Hp. 31.000€.

METSÄKONEURAKOINTI

R. Tuohimaa Ky

Näätämönkuja 1, KIIMINKI

Koneurakointi

MUHOS/Laitasari, tila 40,2 ha. Puustoa 1739 m3. Hoidettu tila, rajoittuu Sanginjokeen. Hp. 32.000 €.

MUHOS

YLI-II/Karjala, määräala n. 61,5 ha. Lähellä Yli-Iin keskustaa, hyvin hoidettu metsä, Puuta kaikkiaan 2.832 m3.
Hp. 71.000 €.

Mustonen Ky
• metsätyöt
• kaivutyöt
• traktorityöt

Fin Forelia Oy | Rovaniemen taimitarha

Utajärvi
• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA
Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

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

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.

Juhani Heikkinen, metsätalousinsinööri,
julkinen kaupanvahvistaja, LKV
Puh.08-817 7045, 0400-287 288,
Fax 08-817 7449
juhani.heikkinen@metsatilat.fi

OSTETAAN
TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

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

www.finforelia.fi

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

Metsäkoneurakointi ja maanrakennustyöt
nykyaikaisella kalustolla
Rakennuspaikkojen valmistelutyöt
Yhteydenotot: Petri Jykylä, puh. 040-845 7212

II/Etelä-Ii, tila 0,97 ha. Yli-Iin puolella Haapakosken ja
Pahkakosken välillä jokirannassa. Rakentaminen poikkeamisluvalla Hp. 25.000 €, tarjoa.

Puh ja fax 533 4778, 0400 283 441

Jaakko Visuri

Kalle
Mäkikokko
Tapani
Kervinen, gsm
gsm 0400
0400695
695348
348

UTAJÄRVI/Ahmas, määräala,Mummon mökki, lautarakenteinen 1970 luvun lopulla valmistunut, huoneistoala
89 m2. Maata kaikkiaan n. 2,5 ha. HP 37.000 €

0400 585 080

Kysy lisää:
Terveet ja terhakat
taimet tuovat
voitot kotiin
metsänuudistajalle.

OULU/Oulunsalo,Ylikiimingin Laajinperällä tontti n. 1,0
ha. Rakennuslupa vapaa-ajan rak. on (54 m2+parvi). Hp.
26.000 €

UTAJÄRVI/Ahmas, kaksi määräalaa, Tolkan mestätien
varressa ja Matkajärven metsätien varressa, p-alat n.
38,6 ha ja n. 30,8 ha, Hp. 31.000 € ja Hp. 18.000 €.

TERVANTIEN LÄMPÖ OY

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

email: petri.jykyla@forestvital.com

Iin Metsätyö Oy
Metsäalan
kokonaisurakointia
Kannolta
tehtaalle
P. 0400 391 855

-raskaankaluston renkaat ja rengastyöt
-maasturin renkaat
-akut autoihin, koneisiin ja laitteisiin
-hiekkapuhallukset

PP-Service/Pasi Perätalo
Kestinraitti 185 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502
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Yli-iin Puu ja Turve

Liity Metsänomistajien liitto
Pohjois-Suomen jäseneksi
Jäsenenä olet mukana tukemassa
metsänomistajien edunvalvontaa
• metsäomaisuuden käytössä
• metsänparanusvaroissa
• metsäverotuksessa
• puukaupassa
yhdessä metsänhoitoyhdistysten
ja jäsenyhteismetsien kanssa.
-

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

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

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

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

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

metsänomistajien liitto

Kuljetusliike
Backman Ky
Pojankuja 3, 91100 Ii
p. 817 3272, 0400 387 682

Jussi Timonen-Nissi

p. 020 764 0257
Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Kittilä
Sodankylä
Savukoski

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Pelkosenniemi
Salla

Kemijärvi

Rovaniemi

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Jouko Niskala
p. 020 764 0254
Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

KITKAWOOD

Posio
Ranua

Kuusamo
PÖLKKY

ULEA

Pudasjärvi

Taivalkoski

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

ENERGIAPUUKAUPPAA
UUDELLA TAVALLA,
HELPOSTI JA VAIVATTOMASTI.
Oulunkaaren kuntayhtymän ja
Pohjois-Pohjanmaan
Metsäkeskuksen yhteishanke:

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261
Hankintatoimisto
Saha

Suomussalmi
Oulu

Puolanka

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax 020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Käy tutustumassa!

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

MetsäSanoma 2/2011
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VARASTON TYHJENNYS
LAATUTAVARAA ALEHINTAAN

Puunkorjuu Orava Ay
040 767 3371

TARJOUKSET
MS 260

Tehopakkaus

Farm Boss
ammattisaha

FS 550

489,-

vaativalle
raivaajalle

795,-

sh. 688,-

Ergo Start

MS 181 CBE

sh. 1107,-

kevytkäynnisteinen
pinotavarasaha
yleiskäyttöön

319,-

4-mix kevytraivuri

FS 310
Document3

4.2.2005

15:30

595,-

Käyttövarma

MS230

Page 1

349,-

tehokas yleissaha

sh. 835,-

STIHL

STihL

2-T öljy
3L

23

90

Teräsarja
sis.
•3/8-50 ketjun
•14” laipan
•viilan

49,-

Tarjoukset voimassa varastossa oleville tuotteille
TUIRA
Valtatie 49
(08) 5542 983
Palvelemme Sinua:
ma-pe 9-18, la 9-14

www.jussinpyora.fi

OULUNLAHTI
Jukolankuja 1-3
(08) 5542 987
Palvelemme Sinua:
ma-pe 9-18, la 9-14

Hyvist siemenist kasvaa


Tapion siemenkeskus palvelee Sinua
laajalla ja laadukkaalla valikoimalla,
kun tarvitset siemeni metskylvn
tai taimitarhalle.


Siemenkeskus
Puh. 020 772 9250 • Fax 020 772 9251 • www.tapio.fi

ERÄPAIKAT, METSÄTILAT, TONTIT
Kaikki kohteemme netissä, osoitteessa:

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV
Asiamiehemme Oulun seudun alueella

Vuosi sitten lehtemme kertoi Utajärvellä ja Muhoksella ilmenevästä mäntyjen harsuuntumisesta rehevillä suopohjaisilla mailla.
Nyt osassa Ylikiiminkiä samaa harsuuntumista on esiintynyt. Tutkijat ovat tutkineet noin kaksi vuotta mistä tauti voisi aiheutua
mutta mitään varmaa ei ole vielä saatu tutkimuksissa selville.

Juhani Heikkinen mhy Ylikiiminki
puh. 0400 287 288

METSÄAMMATTILAISILTA
TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!
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JK-Infra Oy
-

maanajot
mullan toimitukset
pihan rakennustyöt
puun ajot

- kaikenlaiset
traktorityöt
- maanrakennustyöt
- kaivinkonetyöt

puh. 040 838 1648
vv.jk@infra.fi
SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ
Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Maksamme meille tuoduista romuautoista
ja metalliromusta hyvän hinnan

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

Myös talvirenkaat asennettuna

UTACON OY

Isoja haasteita metsätaloudessa
Uusi hallitusohjelma ja erityisesti valtiontalouden budjetti tuovat
isoja haasteita metsätaloudelle. Valtiontalouden tasapainottaminen
on edessä: menojen leikkauksia ja verojen kiristystä myös metsien
osalta.
Suurimmat
metsätaloutta koskevat säästöesitykset
ovat leikkaukset niin sanotusta kemera-rahoituksesta
ja pienpuun energiatuesta.
Kemera-rahoituksella
on
ollut merkittävä kannustinvaikutus esimerkiksi taimikonhoitoihin. Yhteiskunta
on laittanut hoitotöihin siemenrahaa ja saanut näin
metsänomistajat
panostamaan metsien hoitoon. Tällä
rahoituksella on ollut myös
erittäin merkittävä työllistä-

vä vaikutus. Jos rahoitus vähenee, tämä kokonaisuus on
mietittävä kokonaan uudelleen.
Puulla on ja tulee olemaan
iso rooli Suomen uusiutuvan
energian tuotannossa. Tavoitteena on, että viime talvena sorvattu laki pienpuun
energiatuesta tulisi voimaan
ensi vuoden alusta. Energian
tuotantoon korjattaisiin pieniläpimittaista puuta, jolle ei
ole muuta käyttöä ja samalla metsät tulisivat kuntoon.

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi

LIPPOUKSEN SM KISA
Ii 15.10.2011 klo 15.00 – 20.00

Iissä esitellään kalanhoitoa ja kalakantojen hyödyntämistä
Raasakan voimalaitoskanava 4-tien sillan yläpuoli
15.00
16.00 – 18.00
16.15
18.30 – 20.00
18.30

1-kesäisten siikojen istutus,
Iijoen velvoitehoidon esittely
1. osa lippokisa, kalojen ja mädin talteenotto
Siian lypsy ja mädin talteenotto,
Iijoen kalanhoidon esittely
2. osa lippokisa, kalojen ja mädin talteenotto
lipottujen emokalojen lypsy

Savukalaa, puffetti, kalanmyyntiä
Iin Kalamiehet, Ii instituutti, Etelä- ja
Pohjois-Iin kalastuskunnat, PVO Vesivoima

Kilpailuluvat ja lisätietoa
Vesa 040 535 8723, Lauri 0400 771 513

TERIEN HUOLTO JA VALMISTUS
• Puuntyöstöterien valmistus ja huolto
• Hakkurin ja jäänhoitokoneiden terien huolto
• Suorien leikkuriterien huolto
• Metallin sorvaus • Työkaluhionta

TERÄTEKNIIKKA OY

Hallitie 24, 91100 Ii • Puh. 0400 829 260
www.terätekniikka.fi

METSÄNOMISTAJA
Tarvitsemme energiapuuta alueemme
lämpölaitosten tarpeisiin.
Mikäli teillä on varastossa
energiapuuta tai teette
sitä tai haluatte meidän keräävän
puolestanne, ottakaapa
yhteys omaan neuvojaan.
metsänhoitoyhdistys

Mikäli valtiovarainministeriön budjettiehdotus toteutuu,
energiatavoitteista
joudutaan tinkimään tai ainakaan
ne eivät toteudu pienpuun
turvin.
On selvä, että kaikki sektorit joutuvat säästämään
tässä tilanteessa. Mutta se
ihmetyttää, että meillä on
kuitenkin varaa ideologisista syistä hassata rahaa taivaan tuuliin. Samaan aikaan
kun kustannustehokkaasta
metsäenergiasta tingitään,
yli kymmenen kertaa kalliimpaan tuulienergiaan panostetaan satoja miljoonia
euroja.
Budjettiesitys
kiristää
merkittävästi maa- ja metsätalouden harjoittajien sekä
pienten yrittäjien verotusta
nostamalla pääomatulojen
verokantaa ja muuttamalla
veron progressiiviseksi. On
kohtuutonta, että eri yritysmuotoja ei kohdella verotuksessa tasapuolisesti. Nyt
suurten yritysten veronkevennys maksatetaan maa- ja
metsätalouden harjoittajilla
sekä pienillä yrityksillä. Veron kiristys tuo taas seuraavan keinotekoisen portaan
ja spekulointikohteen puumarkkinoille.
Yllätyksenä kaikille tuli
valtiovarainministeriön esitys yhteismetsien verotuksen
kiristämisestä. Vaikka nousu

jäänee esitystä pienemmäksi,
on tämäkin askel huonompaan suuntaan. Yhteismetsät
ovat keino säilyttää metsäomaisuus taloudellisesti järkevän kokoisen yksikkönä,
pilkkomisen sijaan. Verotäkyn pieneneminen merkitsee
automaattisesti yhteismetsien houkuttelevuuden vähenemistä.
Yhteismetsät ovat esimerkki siitä, että hallinnossa
vasen käsi ei tiedä mitä oikea
tekee. Viimeiset vuosikymmenet suuri metsäpoliittinen
haaste on ollut metsätilakoon pieneneminen ja metsänomistajien ikääntyminen.
Hallitusohjelmassa linjattiin
pois kaikki muut tehokkaat
keinot, kuten metsäomistajien sukupolvenvaihdoshuojennus, rakennekehityksen
edistämiseksi. Onneksi yhteismetsät jäivät keinovalikoimaan.
Budjetin ja hallitusohjelman ohjenuorana pitäisi
tässä taloustilanteessa olla
kasvu, yrittäjyys ja työllisyys. Valitettavasti se näyttää olevan nyt päinvastoin.
Erittäin positiivinen asia
hallitusohjelmassa on valtakunnallisen puurakentamisohjelman käynnistäminen.
Tälle asialle on nopeasti saatava lihaa luitten ympärille. Puukäytön lisäämisellä
on positiiviset vaikutukset
koko metsäsektoriin ja kansatalouteen.

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja
MTK

Lippouksen SM-kilpailu:

Iissä esitellään kalanhoitoa ja
kalakantojen hyödyntämistä
Iissä yksi tärkeä kalanhoidon muoto on siian lippous. Sen avulla otetaan talteen emokaloja mädinhankintaa ja tulevien siikasaaliiden
turvaamista varten. Iissä halutaan tuoda esille tätä erikoista kalanhoitomuotoa järjestämällä järjestyksessään ensimmäiset Lippouksen
SM-kisat lauantaina 15.10 klo15-20. Samalla esitellään laajemminkin
Iijoen kalastusta ja siihen liittyvää laajaa kalanhoitoa.
Iijoen voimalaitosrakentamisen vuoksi Pohjolan Voimalle on määrätty Iijokisuulle
mittavat kalanhoitovelvoitteet.
2-vuotiaita vaellusvalmiita lohia istutetaan vuosittain
310 000, taimenia 28 000, 1kesäistä siikaa 1,2 miljoonaa
ja nahkiaisia siirretään 60
000 yli Raasakan voimalaitoksen. Myös Iijokisuun kalastuskunnat ovat aktiivisia
kalanhoitotoimien kehittämisessä. Etelä- ja Pohjois-Iin
kalastuskunnilla on oma siikahautomo. Siikavelvoitetta
onkin muutettu kalastuskuntien toiveen ja saaliin turvaamiseksi: 120 000 1-kesäistä
siikaa on muutettu 4 miljoonaksi vastakuoriutuneeksi
siiaksi. Siikahautomossa tuo-

tetaan nykyisin myös nahkiaisen toukkia.
Taimenen osalta voimayhtiön kanssa on myös
tehty yhteystyötä. Kalastuskunnat
jatkokasvattavat osan taimenistukkaista
verkkokassissa isommiksi ja
paremmin meressä selviytyviksi. Näiden ns viivästettyjen istutusten ansiosta
taimensaaliit ovatkin viime
vuosina kalastajien mukaan
selvästi parantuneet. Toiveet
taimenen suhteen saalistoiveet ovat muutenkin korkealla. Velvoitetta on muutettu
siten, että jatkossa 40 000 lohipoikasta on muutettu vastaavaksi määräksi taimenta.
Tämä yli kaksinkertaistaa
taimenistutukset ja lisää tulevina vuosina merkittävästi

taimenen harrastuskalastusta Iijokisuulla.
Lippouksen Sm kisan yhteydessä perehdytetään hoitotapoihin. Pohjolan Voima
suorittaa 1-kesäisten siikojen istutuksen ennen kilpailua. Tapahtuman yhteydessä
lypsetään ja hedelmöitetään
siian mätiä. Lypsetty mäti
toimitetaan kalastuskuntien
hautomoon jokisuulle Rantakestilään. Haudonnan jälkeen seuraavana keväänä
mädistä kuoriutuvat vastakuoriutuneet siian istutetaan
takaisin Iijokeen. Siiat kasvavat meressä ja tulevat takaisin jokeen kalastettavaksi
ja lypsettäväksi. Rakennettuun jokeen on aikaansaatu
hyvinkin luonnonmukainen
luonnonkierto.

Veneestä tapahtuva lippous vaatii Ely-keskuksen
poikkeusluvan. Poikkeusluvalle onkin erittäin hyvät
perusteet. Koska jokisuulla
ei ole kutumahdollisuuksia,
niin emosiiat ja mäti otetaan talteen, turvataan siikakantojen
tulevaisuutta.
Lippouksella saatava saalis voi nousta illassa kymmeniin jopa satoihin. Suurin
osa saalista on kuitenkin
pientä 300 – 500 gramman
sukukypsää urossiikaa. Kutuaikana uroskaloja on aina
ylimäärin, uroksien hyödyntäminen myös ruokakalana
on tässä yhteydessä järkevää. Lippous on siitä erinomainen
kalastusmuoto,
että verkkopyynnin tapaan
siinä ei saada esim alamittaisia taimenia, vaan saalis
koostuu pelkästään parhaan
kasvunsa päättäneistä, sukukypsistä siioista.

Risto Tolonen
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Metsän historiaa
Hakkuut 50- 80- 2010- ja 40-luvun menetelmillä
MIKÄ KUSTANNUS JA KANTOHINTA?
Lähteet: Iin mhy:n arkisto ja
Jouko Juurikkala (hintatiedot v. -55)

Monia on varmaan askarruttanut ajatusleikki siitä, että miten jos siir- Miten 2040-luvulla?
ryttäisiinkin 50-luvulle hakkuutekniikassa. Miten nykyajan metsuri Ennustajan osa on vaikea,
mutta yritetään: Motot haksaisi kustannuksia syntymään. Miten jäisi kantohintaa?
kaavat vain avohakkuita. Ne
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Silloin iso osa maaseudun
miehistä oli talviajan metsätöissä, vaikka kokonaishakkuumäärä olikin vain
nykyiseen 70 miljoonan kuutiometrimäärään verrattuna alle puolet. Jopa 300 000
miestä saattoi työskennellä metsässä. Tämä laskelma
perustuu
kustannuksiin,
jossa jätkän päiväpalkka oli
1000 markkaa. 50-luvun päiväpalkka on saatu silloisista
taulukoista.
Puun kantohinta oli noin
1300 markkaa. Markan arvo

oli noin sadasosa myöhemmästä markasta. Puun mittayksikkönä 50-luvulla oli
kuutiojalka ja pinokuutio,
mutta laskelmassa käytetään
kiintokuutiometriä.
80-luvulla oli metsuri ja
moottorisaha. Silloin päivätuotos oli moninkertainen
50-lukuun verrattuna. Metsurin päiväpalkka oli 220
markkaa. Kantohinta oli n.

”

80 markkaa. Metsissä työskenteli 15 000 metsuria. On
huomattava, että metsurin
palkkakehitys ei yllä teollisuuden keskimääräiseen.
2010-luvulla oli kustannukset karsittu minimiin.
Työt tehdään tehokkailla
motoilla kolmessa vuorossa.
Metsureita ei enää ole käytössä. Siitä huolimatta kantohinnat ovat heikkoja.

Metsureita ei enää ole käytössä. Siitä huolimatta kantohinnat
ovat heikkoja.

on automatisoitu. ’Kuljettajaa ei tarvita, vaan niitä etäseurataan näytöltä.
Hakkuukohteet ovat valtion, yhtiöiden ja isoimpien
yhteisöjen metsissä, joissa
kantohintaa maksetaan nimellinen summa. Iso osa
puustosta viedään bioenergiatehtaisiin. Valtaosa yksityisistä metsistä lahoaa
vanhuuttaan, koska pienille kohteille ei kannata konetta viedä ja kantohinta on
olematon. Valtio ei tue enää
yksityismetsätaloutta, joten
harvennuspuuta ei kannata
korjata. Rahayksikkönä on
lantti.’ Toivottavasti ennusteeni on väärä.

Kauppakirjaesimerkki
50-luvulta.

Kantohinnan ja päiväpalkan vertailulaskelma:
2-metrinen puolipuhdas kuusipaperipuu/havukuitu avohakkuulta:
Jätkä 1955
Metsuri 1985
Moto 2011
Työlaji
Markkaa (vanha)/m3 Markkaa (uusi)/pino-m3 Euroa/m3

Vesipasalla oli vara
jäädyttää talviteitä
50-luvulla.

Leimaus
Hakkuu ja (kuorinta)
Hevosajo/Lähikuljetus
Tie- ja varastokustannus
Työnjohto
Yhteensä

28
786
286
40
130
1270

2
55
20
5
10
91,5

7
4
1
2
14

Puun kantohinta/m3
Puun tienvarsihinta/m3
Päiväpalkka

1300
2000
1000

80
150
220

18
32
100

Hintoja vertailemalla voidaan todeta, että 50- ja 80-luvuilla kantohintojen suhde palkkoihin on täysin toinen kuin tänään. Voi vain miettiä, mikä tilanne on tulevaisuudessa,
kun se jo tänään on noin heikko. Aika näyttää. Kuitenkin jos metsää haluaa omistaa niin
hoito- ja hakkuutöissä kannattaa tähdätä tukin kasvatukseen.

Metsänuudistaminen järeyden perusteella

EA

HARKITKAA !

Metsänhoitosuosituksissa on uudistamisenajankohtaa laskettaessa otettu huomioon puuston
järeys. Alueellamme voidaan uudistaa männikkö ja kuusikko tuoreella kankaalla jo keskiläpimitan rinnankorkeudelta ollessa 23 cm, kuivahkolla kankaalla 22 cm ja kuivalla kankaalla 21 cm.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Hyväkasvuinen hoidettu viljelymetsä saavuttaa em. läpimitan parhaimmillaan jo 50
vuodessa. Usein metsä on
saavuttanut em. luvut 70-80
-vuotiaana. On laskettu, että
kun kasvun arvo laskee alle
2 %:n, voi vaihtoehtoinen sijoitus antaa puuston sitoutuneelle pääomalle paremman
tuoton. Esim. jos on lainaa,
jossa on korko 4 %, kannattaa

em. metsä ennemmin uudistaa uudelle puusukupolvelle
ja maksaa lainaa pois.
Kuitenkin näitä läpimitta-arvoja määritettäessä on

”

otettava huomioon, että monesti voi olla kannattava
kasvattaa metsää. Asiaa kannattaa miettiä, sillä monesti
puusto kasvaa hyvin ja järe-

On hyvää metsänhoitoa myös
se, että kasvattaa puustoa järeämmäksi, kuin alin uudistamismahdollisuus sallii.

ytyy. Tällainen tukkimetsä
varsinkin kesäsenssillä voi
olla arvokas myöhemmin.
Samoin tilan tulevaisuuden
hakkuumahdollisuuksia ei
saa hukata kokonaan. On
hyvää metsänhoitoa myös
se, että kasvattaa puustoa
järeämmäksi kuin alin uudistamismahdollisuus sallii.
Puunostajat katsovat metsänhoidon suosituksia liian yksipuolisesti esittämällä
aina uudistamista järeyden
alarajalla.

Tämä alle 80-vuotiaan männikön keskiläpimitta on
n. 27 cm, joten se on ollut uudistamiskelpoinen jo
vuosia, mutta kasvu on hyvä ja kyseessä kelirikkoajan
kohde. Metsää kannattaa kasvattaa, jos haluaa myydä järeää tukkia tulevaisuudessa.
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Metsätalous ja jalostus

Kellon Puu
Vuonna-1995 perustettu Kellon Puu sijaitsee
Haukiputaan Kellossa. Yritys on erikoistunut
puutavaraan myyntiin, höyläykseen, sahaukseen sekä hirsimökkien ja saunojen tekemiseen.
Mikko Harju
MetsäSanoma
Kellon Puulla on laaja valikoima eri puutavara tuotteita, myös harvinaisempia
mittoja, joita ei ole saatavilla tavallisen rautakaupan
hyllyltä. Heiltä löytyy myös
paljon erilaisia listoja, ja he
voivat tehdä tuotteita myös
asiakkaan toivomusten mukaan. Kellon puu myy vuodessa noin 4000 kuutiota

sahatavaraa, jonka se ostaa
usealta eri toimittajalta.
Höyläystä tehdään noin
1000 kuutiota ja omaa sahausta 300 -400 kiintokuutiota
vuodessa.” Sahaamme pääasiassa sellaisia puutavaraeriä joita on muuten vaikea
markkinoilta saada ” kertoo
toimitusjohtaja Kalevi Teppola. Uusimpana toimialana
on hirsimökkien ja saunojen
teko, joita valmistuu vuodessa 30 -40 kpl.

Kellon puulla on myös
asiakkaana puusepän teollisuutta, jonne he toimittavat
vaativaan käyttöön soveltuvaa puutavaraa. Me ostamme myös hyvää ja tervettä
koivua tukkina, jonka sitten
itse sahaamme Teppola kertoo. Kellon Puun asiakaskuntaan kuuluvat pääasiassa
pientalorakentajat ja remontoijat. Yritys työllistää vakituisesti 5 henkilöä ja 2-3
kiireapulaista.
Toimitusjohtaja
Kalevi
Teppola kertoo kesän olleen
kiireisen. ”Etenkin pientalo
rakentajat ja remontin tekijät
käyvät meillä ostoksilla”.
Taantumaa ei vielä ole
puutavara kaupassa näy.
”Syksyn tullen myynti hieman hiljenee, mutta remontin tekijät ostavat puutavaraa
mukavasti ympäri vuoden”,
kertoo Teppola.

MH

Kellon Puulla on erittäin laaja valikoima erilaisia listoja, esittelee Kalevi Teppola.

Puheenjohtajan mietteitä:

Sadonkorjuun aikaa
Elämme sadonkorjuun aikaa, jonka ihailua häiritsee
metsätalouden
kannalta
tehtaiden ja jalostuskapasiteetin keskittyminen sekä
säilyykö todettujen kartellien varjossa kilpailulain
mukainen asetelma, joka
turvaa puuntuottamisen
kannalta puuraaka-aineen
kohtuullisen hinnan puuntuottajalle vai ovatko kilpailulait kääntyneet vain
suurien yksiköiden etuja

ajaviksi. Myös työpaikkojen
ja jalostuslaitosten siirtyminen halpamaihin heikentää alueellisesti maaseudun
elinedellytyksiä, infraa sekä
vähentää kerrannaisvaikutuksia ja vientituloja. Onneksi sahalaitokset investoivat
ja jatkojalostavat puuta merkittävästi täällä Pohjois-Suomessa.
Vaikka suurentuneet keskittymät näkyvät mm. Utajärven kunnan pohjoisrajalla

Ylikiimingin mhy:n rajalla
luettavissa olevassa mahtipontisessa Oulun kaupungin
kyltissä eivät päätöksen teon
etääntyminen ja pitkät matkat palveluiden äärelle ole
vakuuttaneet kaikkia maaseudulla eläviä sillä käytännön elämässä keskittymisen
tuomia todellisia etuja, hyötyjä tai kustannusten säästöjä
on vaikea huomata tai osoittaa. Pieni metsänhoitoyhdistys tai kuntakin voi tarjota

tehokkaasti palveluja vieläpä asiakastaan paikallisesti ja
tyydyttävästi palvellen. Tekniikan hyödyntäminen on
inhimillisyyden korvaajana
kylmä vaihtoehto, joka toimii markkinatalouden lakeja
hyödyntäen ja päätöstenteon perusteena on lähes aina
raha.
Poliittisten päätösten vaikutus on myös hämmentänyt
metsätalouden toimintaa ja
vaikeuttanut pitkäjänteisen

metsätalouden toimintaedellytyksiä, koska verotusjärjestelmän muuttuminen ja
veroporkkanaratkaisut ovat
pakottaneet
metsäomistajat myymään metsiään pitkälti rahallisten hyötyjen
saamiseksi. Kemerarahoitustukilait on laadittu paljolti
suosimaan metsiään huonosti hoitaneita eikä metsätilojen
pirstoutumisen ehkäisyyn tai
sukupolvenvaihdoksiin tähtääviä toimiin ole panostet-

tu. Metsänsadonkorjuussa
osalta keskitymme nyt kuitenkin kruunupäiden kaatoon, onnea hirvijahtiin.

Tapio Jurva
hallituksen
puheenjohtaja
Utajärven
metsänhoitoyhditys

Yli-Iin joukkue kahden maakunnan mestariksi
Kahden maakunnan metsätaitokilpailut järjestettiin Kajaanissa perjantaina 23.9.2011. Tavoitteena oli saada suuren kilpailuun tunnelmaa ja jotain uutta, kertoi kilpailun järjestelyporukan puolesta Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomen aluejohtaja Heikki Rahko.

Yli-Iin voittoisassa joukkueessa taitoilivat Jorma Aalto sekä Kaisa ja Kyösti Hökkä.
Kilpailijoita oli ilmoittautunut noin 130. Fyysisen
kunnon ylläpito kuuluu
olennaisesti metsätaitoiluun,
samoin metsänhoitoon liittyvät tehtävät, joissa puntaroidaan esimerkiksi puumääriä,
harvennushakkuussa kas-

vatettaviksi jätettävien puiden valintaa, metsäluontoon
kuuluvia tärkeitä elinympäristöjä.
Heikki Rahko kannusti kilpailijoita omien metsien hoidon lisäksi tekemään
havaintoja myös naapurin

metsissä. Kannattaa käydä vinkkaamassa naapuria
jos hänen metsissään on taimikonhoitotarvetta, neuvoi
Rahko.
Voittajaksi miesten sarjan
kilpailussa selvisi kolmen
pisteen erolla Metsänhoi-

toyhdistys Kainuuta edustanut Taisto Karppinen
(pisteet 176). Toiseksi taitoili
Kyösti Hökkä (173) Yli-Iistä
ja kolmas palkinto meni Kainuun joukkueen Eino Kähköselle (167). Naisten sarjan
voittopokaalin nappasi Mhy
Länsi-Kainnuta edustanut
Terttu Moilanen (pisteet
168). Hopeapytty meni Kaisa Hökälle (159) Yli-Iihin.
Eila Laakko (151) Siikalatvan
metsänhoitoyhdistyksen ykkösjoukkueesta tuli pronssille. Nuorten sarjan voittajaksi
selvisi Aleksi Ruonakangas
(pisteet 137). Toiseksi tuli
Jarkko Niemelä (133) ja kolmanneksi Santeri Lähdemäki (123).
Joukkuekilpailussa paras oli Metsänhoitoyhdis-

tys Yli-Ii. Toiseksi tuli Mhy
Kainuun ykkösjoukkue ja
kolmas oli Mhy Kainuun
kakkosjoukkue.
Kainuun metsäkeskuksen
johtaja Jorma Tolonen valotti kilpailijoille valtakunnallista metsäkeskusuudistusta.
Suomen metsäkeskus aloittaa toimintansa vuoden
vaihteessa. Vaikka metsäkeskus organisoituu valtakunnallisesti ja liiketoiminta
eriytyy valtion avulla tuotettavista palveluista, lähtee
Suomen metsäkeskus hyvin
pitkälti liikkeelle nykyisellä
tuote- ja palveluvalikoimalla. Tällä hetkellä liiketoiminnan riippuvuus kestävän
metsätalouden rahoituslain
mukaisista varoista on liian
suuri, sanoo Tolonen.

Metsänomistajan
kannalta tilanne saattaa näkyä
niin, ettei jatkossa saakaan
metsäkeskuksesta
metsäsuunnitelmaa samalta tutulta henkilöltä. Palvelut
säilyvät, mutta tekijät voivat vaihtua. Uudistuksen
myötä metsäkeskuksella on
entistä paremmat mahdollisuudet edistää metsällisiä
elinkeinoja.
Pohjois-Suomen metsävarat ovat rikkaat
ja puusto kasvaa hyvin. Kysymys kuuluu mistä saada
käyttöä puulle? Rovaniemelle on tulossa suuri lämpövoimala ja Kemiin kaavaillaan
biodiesel –laitosta. Optimistisissa muutostunnelmissa
Tolonen laittaisi metsät kuntoon.
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Veronurkka

Metsätilan sukupolvenvaihdoskaupasta
ei makseta luovutusvoittoveroa

ARVONLISÄVEROTUS
Käytännössä kaikkien aktiivisesti metsätaloutta harjoittavien metsänomistajien kannattaa olla arvonlisäverollisia. Arvonlisävero sisältyy lähes kaikkien tarvikkeiden ja koneiden sekä palveluiden
hintoihin.
Seija Torvela
MetsäSanoma
Metsänomistaja voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi,
vaikka
hänellä ei olisi lähivuosina tiedossa lainkaan
verollista myyntiä ts.
puukauppoja. Arvonlisäverovelvollisuudesta on
metsänomistajalle pääosin hyötyä, sillä silloin
hän saa maksamiensa
palveluiden ja tuotteiden arvonlisäverot palautuksena takaisin.
Puukaupoissa arvonlisäveron 23% maksaa
ostaja sovitun hinnan
päälle. Mikäli metsänomistajalla ei ole mitään
muuta arvonlisäverollista tapahtumaa, kuin
puukauppa, niin tilittää hän saamansa
veron osuuden verottajalle seuraavan vuoden
maaliskuun 1. päivään
mennessä. Näin ei kuitenkaan yleensä ole, sillä
metsänomistajalla on jotain hankintoja metsään
kohdistuen, siis kaikki
menot, jotka ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa 2C lomakkeella.
Näissä laskuissa (lehtitilauksia ja vakuutusmaksuja lukuun ottamatta)
on myös arvonlisävero.
Arvonlisäverollisudesta on erityisesti hyötyä sellaisissa tilanteissa,
joissa metsätalouden tappioita ei pystytä vähentämään. Tällainen tilanne
voi syntyä lähinnä kuolinpesän
omistamalla
metsätilalla. Jos metsässä tehdään paljon
hoitotöitä, kuluja kertyy runsaasti. Jos pesäl-

lä ei ole tuloja, sen tappioita
ei voida vähentää muualta, kuten yksityisen metsänomistajan tilanteessa. Tällöin
arvonlisäverot saa kuitenkin
aina palautuksina takaisin.
Esimerkki arvonlisäverollisuuden vaikutuksesta metsänviljelykustannuksissa.
Taimet + istutus lasku
1476,00 €. Tämä sisältää arvonlisäveroa 276,00 €.
Arvonlisäverovelvollinen kirjaa 276,00 € veron palautettavaksi, ja nettohinnan
1200,00 € metsätalouden kuluksi. Siitä hän saa laskennallisesti takaisin 28 % 336,00 €,
jolloin hankkeen kustannukseksi jää 1476,00 – 276,00 –
336,00 = 864,00 €.
Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen,
hän kirjaa viljelykustannuksen kokonaisuudessaan
metsätalouden menoksi. Siitä hän saa
laskennallisesti veroetuna takaisin
28 %, eli 413,28 €.
Hanke maksaa silloin ei-arvonlisäverovelvolliselle
1476,00 – 413,28
= 1062,72 €. Arvonlisäverovelvolliselle viljely
tulee tässä tapauksessa n. 198,00
€ halvemmaksi
kuin sellaiselle metsänomistajalle, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Arvonlisäverot
vuonna 2011 ilmoitetaan veroviranomaiselle kausiveroilmoituksella vuoden 2012
helmikuun loppuun mennessä. Takaisin maksettavat
arvonlisäverot maksetaan
verotoimiston metsänomis-

tajalle toimitetulla veroviitteellä, siten, että maksu
on perillä 12.3.2012. Mikäli
maksettavaa ei ole myös palautus haetaan samalla kausiveroilmoituslomakkeella.
Kausiveroilmoitus on toimitettava veroviranomaiselle, vaikka ko. vuoden aikana
ei olisi mitään tapahtumia.
Silloin täytetään samalle lomakkeelle vain kohta ei
ALV-toimintaa ja allekirjoitetaan lomake.
Jos metsänomistajan arvonlisäverolliset
myynnit
muu
alkutuotanto
mukaan lukien ylittyvät
vuodessa 8500 euron rajan,
metsänomistajan on ilmoit-

menojen erotuksesta. Pääomatulojen verotus nousee v. 2012 alusta 30 %:iin.
Vero muutetaan progress iiviseksi siten, että yli 50000 €
pääomatuloista maksetaan
veroa 32 prosenttia. Puun
myyntituloverotuksessa lähes kaikki metsätalouteen
liittyvät menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.
Veroprosentin noustessa vähennyskelpoisten menojen
kirjaaminen muistiinpanoihin antaa entistä suurem-

Kun metsätila myydään sukupolvenvaihdoskauppana,
myyjän ei tarvitse maksaa
veroa luovutusvoitosta. Koska luovutusvoiton laskentaa
ei tehdä, myöskään myyjän
tekemät metsävähennykset
eivät tuloudu sukupolvenvaihdoskaupan yhteydessä. Metsätilan luovutuksesta
saatu voitto ei ole veronalaista tuloa eikä luovutusvoiton
laskentaa tehdä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
-Verovelvollinen
myy
harjoittamaansa
metsätalouteen kuuluvaa kiinteää
omaisuutta.
Metsätalouden
harjoittamiseksi katsotaan se, että
metsänhoitoa ei ole laiminlyöty.

Kuolinpesän
tekemiin
luovutuksiin ei sovelleta
SPV-huojennuksia.
-Ostajana on joko yksin
tai aviopuolisonsa kanssa
myyjän lapsi tai lapsenlapsi tai myyjän sisar tai sisarpuoli.
-Myytävä metsätila on
ollut yli kymmenen vuotta myyjän omistuksessa.
Myyjän omistusaikaan lasketaan myös edellisen omistajan omistusaika, jos myyjä
on saanut metsätilan vastikkeettomasti (ts. perintönä tai
lahjana).
Jos verovapaassa sukupolvenvaihdoksessa metsätilan ostanut henkilö myy
metsätilan edelleen viiden
vuoden sisällä, verotetaan

Kiinteistökohtainen metsävähennys muuttui omistajakohtaiseksi
1.1.2008 alkaen. Muutos helpottaa ja nopeuttaa metsävähennyksen
käyttämistä.
tehdyt metsävähennykset tuloutuvat - eli niistä joudutaan
maksamaan pääomavero.
Tuloutuva metsävähennys on maksimissaan 60 %
myytävän
metsäkiinteistön hankintamenosta. Kaupan osapuolten kannalta on
erittäin tärkeää, että mahdollinen metsävähennyksen
tuloutuminen selvitetään en-

Esimerkki:
Metsätila ostettu v. 1996.
Metsätilan hankintameno 25000,-.
Metsävähennystä tehty 10500,-.
Metsätila myydään
syyskuussa 2011 hintaan 23500,-

man hyödyn, eli pienentää
metsätalouden puhdasta
pääomatuloa.
Muista myös, että vaikka tuloja ei olisikaan ollut
kalenterivuonna,
menot
kirjataan muistiin ja laitetaan 2c-lomakkeelle. Tällöin syntyy metsätalouden
alijäämä. Verottaja ottaa
alijäämän huomioon vähentämällä sen muista pääomatuloista tai ansiotulojen
veroista.

Juha Mäkelä
Elinvoimainen
metsätila-hanke

VEROPOMMI !!!

Metsäkiinteistön myynnissä
nykyinen omistajakohtainen
metsävähennys voi käyttäytyä arvaamattomalla tavalla.
Metsävähennykseen oikeuttavan metsäkiinteistön
luovutusvoittoa laskettaessa

tauduttava arvonlisäverovelvolliseksi.
Metsänhoitoyhdistykset
auttavat tai täyttävät lomakkeita, joilla arvonlisäverovelvolliseksi liitytään. Myöskin
täytämme tai avustamme
metsätalouden veroilmoitusten ja kausiveroilmoitusten täytössä.

edeltäjältä verottamatta jäänyt luovutusvoitto tällöin tapahtuvassa kaupassa.
Käytännössä perheen sisäiset metsätilan kaupat
ovat usein verovapaita sukupolvenvaihdoskauppoja.
Verovapauden edellytykset
kannattaa selvittää jo kauppaa suunniteltaessa. Myös
sukupolvenvaihdoskaupasta täytyy täyttää luovutusvoittoveron
9-lomake,
vaikka veroa ei peritä. Lomakkeeseen merkitään, että
kysymyksessä on ollut sukupolvenvaihdoskauppa.

Metsävähennys voi olla metsäkiinteistön myynnin

Arto Taskinen
Elinvoimainen
metsätila-hanke

METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOJEN VEROTUS
Kaikkia metsänomistajia on verotettu v. 2006
lähtien
myyntitulojen perusteella. Puunmyyntituloja verotetaan
pääomatulona.
Puun
myyntituloverotus perustuu
myyntitulojen (poikkeus v. 2008
– 2011 verohuojennukset) verotukseen. Veroa
maksetaan 28 % kalenterivuoden aikana saatujen
metsätalouden
tulojen ja maksettujen
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Luovutusvoittolaskelma:
Myyntihinta
+ 23500,Hankintameno
- 25000,Metsävähennyksen tuloutus + 10500,Luovutusvoitto
9000,Vero luovutusvoitosta 28% eli 2520,- euroa.

nen kauppaa. Tällöin vältytään ikäviltä yllätyksiltä verotuksen suhteen.
Metsävähennys ei tuloudu
luovutusvoittoverosta
vapaissa sukupolvenvaihdosluovutuksissa,
koska
silloin luovutusvoiton laskentaa ei suoriteta. Verovapauden edellytykset on
määrätty tuloverolaissa.

Muistilista:
- Metsävähennys tuloutuu, kun myyt metsävähennykseen oikeuttavan kiinteistön.
- Metsävähennykseen oikeuttavia kiinteistöjä ovat v. 1993 ja sen jälkeen ostetut
metsäkiinteistöt.
- Metsävähennys ei tuloudu verovapaissa
SPV-luovutuksissa.
- Ota selvää metsävähennyksen tuloutumisesta jo kaupan suunnitteluvaiheessa.
- Käytä tarvittaessa apuna asiantuntijaa,
joka tietää ja ymmärtää metsävähennyksen.

Kauppahinnan maksulle voidaan antaa aikaa
metsätilan sukupolvenvaihdoskaupassa
Metsätilan omistajan vaihdos katsotaan kaupaksi silloin, kun saaja antaa jotakin
vastiketta luovuttajalle. Yleisimmin vastike on rahaa - eli
kauppahinta maksetaan rahana.
Myyjä voi antaa kauppahinnalle korotonta maksuaikaa. Kun ostajana on oma
lapsi tai lapsen lapsi, myyjä haluaa usein antaa kauppahinnan maksulle pitkän
maksuajan. Maksuajan ansiosta ostaja voi maksaa ainakin osan kauppahinnasta
metsän tuotolla, puukauppatuloilla. Maksuajan on oltava kuitenkin järkevässä
suhteessa myyjän ikään. Jos

myyjä on esim. 85-vuotias,
15 vuoden maksuaika ei tunnu enää järkevältä. Yleisesti
metsätilan sukupolvenvaihdoskaupoissa käytetään 3 10 vuoden maksuaikoja.
Kauppahinnan maksuaikataulu sovitaan kaupan
yhteydessä. Siitä voidaan sopia kauppakirjassa tai erillisellä sopimuksella. Pitkälle
maksuajalle on maksuaikataulusta järkevä tehdä erillinen kirjallinen sopimus /
velkakirja. Tositteet maksuista on luonnollisesti säilytettävä. Tositteita tarvitaan
viimeistään silloin, jos verottaja pyytää selvitystä kauppahinnan maksusta. Pitkää

maksuaikaa
käytettäessä
on huomioitava, että velkojan kuollessa maksamaton
kauppahinta merkitään kuolinpesän saatavaksi ja perilliset saattavat vaatia tällöin
velan välitöntä maksua.
Kauppahinnalle annettu
maksuaika ei muuta varainsiirtoveron maksuaikaa. Varainsiirtovero on maksettava
aina lainhuutoa haettaessa viimeistään 6 kk:n kuluessa
kaupan tekemisestä.

Arto Taskinen
Elinvoimainen
metsätila-hanke
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Puunkorjuu

Puunkorjuunäytös Muhoksella
TM

TM

Metsänhoitoyhdistys Muhos järjesti yhdistyksen korjuupalvelusta puunkorjuunäytöksen
torstaina 29.9.2011. Pilvisenä torstai-iltapäivänä mhy:n korjuupalveluun kävi tutustumassa
n. 70 metsänomistajaa.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma
Muhoksen Montassa maanomistajat pääsivät tutustumaan keväällä aloitettuun
uuteen
korjuupalveluun
käytännössä. Kohteella oli
harvennushakkuu käynnissä paikallisen urakoitsijan
Jouko Siika-ahon toimesta.
Korjuunäytöksen yhteydessä oli mahdollista tutustua ja keskustella Mhy:n
yhteistyökumppanien kanssa.
Yhteistyökumppaneista
paikalla oli Junnikkalan sahan edustajina Heikki Pietikäinen sekä Jaakko Visuri,
Lapin metsämarkkinoiden
edustaja Jussi Pelimanni
sekä Yara suomen edustaja
kertomassa lannoitusasiaa.

Laitasaaren vedon jäsenet
huolehtivat
nokipannukahvien keitosta ja nuotion ääressä oli mahdollisuus
paistaa makkaraa. Paikalla
oli myös Ville Oravan puutavararekka täyteen lastattuna ja siitä metsänomistajat
saivat arvuutella kuorman
kokonaismäärää.
Tästä kilpailusta sekä
Yara suomen järjestämästä arvonnasta on palkinnot
luovutettu voittajille henkilökohtaisesti.
Metsänhoitoyhdistys Muhos kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita ja
yhteistyökumppaneita onnistuneesta korjuunäytöksestä.

Yrittäjä Jouko Siika-aho korjaa Mhy Muhoksen korjuupalvelupuuta.
TM

TM

Mhy Muhoksen hallituksen puheenjohtaja Jari Haapasalo suosittelee Mhy korjuupalvelua vaihtoehtona
puukaupan hoitoon.

Tukkipuuta suuntautuu mm. Junnikkalan sahalle
Heikki Pietikäisen ja Jaakko Visurin ostamana.

TM

TM

Metsäpuolelle on kasvamassa uutta nuorta sukupolvea Jarmo Korhosen johdolla.

Ville Orava kaukokuljettaa mhy Muhoksen tuottamaa
kuitupuuta.

MetsäSanoma 2/2011
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Metsää puilta
Elämme epävarmoja aikoja. Talouden indikaattoreina toimivat pörssit ovat olleet alavireisiä koko vuoden ja vauhti on vain kiihtynyt syksyn alkaessa. Pörssien sanotaan ennustavan talouden kuvaa noin
puoli vuotta ennen reaalitaloutta. Eurooppalaista rahoitusjärjestelmää horjuttavat eteläisten euromaiden velkakriisit.
Myös Suomi velkaantuu
vauhdilla. Parin, kolmen
vuoden takaisen laman laskuja ei ole vielä päästy edes
lyhentämään, kun uusi jo
kolkuttelee tuloaan. Koska taloutemme pohjautuu
vahvasti vientiteollisuuteen,
tulevat päämarkkinoiden talousongelmat heijastumaan
myös meille.
Valtiovarainministeriön
budjettiesitys on tasoltaan
ymmärrettävän tiukka. Se,
joka syö liian pitkään enemmän kuin tienaa, on vaikeuksissa. Tiukka talouden pito
on välttämätöntä. Toisaalta budjettiesityksen pitäisi
turvata myös kasvun edellytyksiä, jotta velat saadaan
maksetuksi. Metsäsektorin
osalta huoli kohdistuu juuri
näihin kasvun eväiden heikkenemiseen. Hallituspuolueilla on näytönpaikka. Ilman
muutoksia valtiovarainministeriön budjettiesitys heikentää metsäalan kasvun
edellytyksiä.
Pääomaveron
korottaminen vie metsänomistajilta parikymmentä miljoonaa
euroa vuodessa. Kemerasta
leikataan yli 8 miljoonaa euroa ja tuet laitetaan verollisiksi. Investointihalukkuutta

puuntuotantoon nämä esitykset vääjäämättä laskevat.
Metsänomistajien ikääntymiseen ja tilakoon pirstoutumiseen suhteen budjettiesitys
on suorastaan masentava. Ongelma tiedetään, ja
lääkkeetkin olisivat halpoja – käytännössä valtiolle ilmaisia, mutta jostakin syystä
halutaan kulkea päinvastaiseen suuntaan. Hallitus aikoo kiristää perintöveroa
siten, että isoimpien metsätilojen omistajavaihdoksia
verotetaan jatkossa nykyistäkin kovemmin. Budjettiesitys haluaa nostaa myös
yhteismetsien verotuksen 30
prosenttiin. Lopputulema on
se, että valtio saa vajaan mil-

”

sen mittavasta ilmastopaketista joudutaan hakemaan
säästöjä. Tässä taloustilanteessa sekin on ymmärrettävää. Mutta se on hullua, että
säästöjä haetaan koko paketin
kustannustehokkaimmasta
kohdasta - pienpuunenergiatuesta. Tuulienergian tukeen
ollaan pistämässä vuositasolla selvästi yli puolet koko
ilmastopaketin reilusta 300
miljoonasta. Tällä saavutetaan kuitenkin vain kuudesosa ilmastotavoitteesta.
Sokea Reetakin ymmärtää, että nyt yritetään säästää täysin väärästä paikasta.
Pienpuunenergiatuella olisi valtiontalouden säästöjen
lisäksi merkittäviä muitakin

Se, joka syö liian pitkään enemmän kuin tienaa, on vaikeuksissa.

joonan euroa lisää verotuloja, mutta mukavasti virinnyt
yhteismetsäbuumi pysähtyy
totaalisesti ja tilakokojen pieneneminen ja metsänomistajien ikääntyminen vain
kiihtyvät.
Myös edellisen hallituk-

vaikutuksia. Se lisäisi aktiviteettia nuorissa metsissä, toisi myös kuitupuuta nykyistä
enemmän markkinoille ja
työllistäisi vahvasti maaseudulla.
Kasvuneväitä tosiaan tarvittaisiin. Tämä kansa ei pit-

Erityistä närää tuntuu aiheuttavan korjuupalvelu. Taustalla on tietenkin se, että
metsänhoitoyhdistykset koetaan niin vahvoiksi metsänomistajien edunvalvojiksi
erityisesti puumarkkinoilla.
källe pärjää, jos keskitymme
pesemään vain toinen toistemme paitoja. Lisää puurakentamista, lisää tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaa ja lisää investointiedellytyksiä
puuta eri käyttömuodoissa
käyttäville laitoksille. Valtiovallan pitäisi houkutella
aktiivisesti myös uusia ulkomaisia investoijia metsäsektorille. Raaka-ainetta jää
käyttämättä parikymmentä miljoonaa mottia vuosittain, osaavaa työvoimaa on
ja vielä kohtuullista infraakin meiltä löytyy. Budjetin ja
hallitusohjelman ohjenuorana pitäisi tässä taloustilanteessa olla vahva kasvu,
yrittäjyys ja työllisyys. Valtion talousarvioesitys ei valitettavasti siltä näytä.
Hallitus aikoo ohjelmansa mukaisesti uudistaa sekä
metsälain että metsänhoitoyhdistyslain. Metsänomistajien
valinnanvapautta
aiotaan lisätä. Se on ihan oi-

METSÄNOMISTAJAT!

Metsäsertifiointiin sitoutuminen
Alueen metsänhoitoyhdistysten valtuustot päättivät
ottaa käyttöön tarkistetut
Suomen PEFC-kriteerit ja
standardit metsänhoitoyhdistyksen alueella sekä si-

toutuivat Pohjois-Suomen
alueelliseen metsäsertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen
ja kaikkien yhdistyksen jäsenten puolesta.
Kaikki metsänhoitoyh-

distykset hoitavat metsänomistajajäsentensä puolesta
sertifiointiin liittyvät asiakirjat ja maksavat sertifioinnista koituvat kulut. Jokainen
metsänomistaja saa vuoden

2011 aikana sertifiointitodistuksen omaan kotiosoitteeseensa.
Mikäli joku yhdistyksen jäsenistä haluaa irtautua
metsäsertifioinnista, hänen

kein. Metsälain uudistamisen
perusteista vallitsee varsin
selkeä yhteisymmärrys. Sen
sijaan
metsänhoitoyhdistyslain avaamiseen liittyy
jännitteitä. MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat pitäneet nykyisen lain perusteita
hyvänä lähtökohtana. Metsäteollisuus haluaisi pistää
yhdistysten harjoittaman liiketoiminnan erillisiin yhtiöihin. Erityistä närää tuntuu
aiheuttavan korjuupalvelu.
Taustalla on tietenkin se, että
metsänhoitoyhdistykset koetaan niin vahvoiksi metsänomistajien
edunvalvojiksi
erityisesti puumarkkinoilla. Metsänhoitoyhdistysten
rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa on joka tapauksessa niin suuri, että ilman
kunnollista analyysiä ei lakia
pidä mennä muuttelemaan.
Näytöt tuloksekkaasta toiminnasta ovat kovat.
Ministeri Koskisella on
hikinen urakka puolustaa

elinkeinoa
budjettiriihessä. Hänen linjauksiaan tosiaan tarvitaan, jotta hallitus
näkisi metsää puilta. Puumarkkinoiden
toiminnasta ministerin linjaukset ovat
olleet tervetulleita: ”eiköhän
kokeilla välillä markkinataloutta”. Hyviä puukauppoja
ja mukavia raivuukelejä.

tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti omalle metsänhoitoyhdistykselle. Vanhat
irtautumisilmoitukset eivät
ole voimassa.
Oheisen PEFC-metsäsertifikaatin logon voivat puuta
jalostavat yhtiöt liittää omiin
tuotteisiinsa. PEFC-merkki
osoittaa kaikille suomalaisia
puutuotteita ja paperia käyttäville, että tuotteen raaka-

aine on peräisin hyvin ja
kestävästi hoidetuista metsistä.
Metsäsertifioinnin vaatimukset ja kriteerit selviävät
omasta metsänhoitoyhdistyksestä tai seuraavan linkin kautta: http://www.
pefc.fi/pages/fi/asiakirjat/standardit.php

Petäjävedellä 5.9.2011
Mikko Tiirola,
metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja MTK ry

Metsänomistajien kannattaa seurata
puumarkkinoiden kehitystä yhä tarkemmin
Metsäteollisuustuotemarkkinoiden rajut vaihtelut heijastuvat yhä voimakkaammin
myös puumarkkinoille.
Puukaupan
onnistuminen edellyttää entistä huolellisempaa markkinatilanteen
seurantaa, kertoi MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen

Syysmetsäpäivässä Tampereella 24.9.
Puumarkkinoilla on viimeisten vuosien aikana nähty poikkeuksellisen suurta
vaihtelua. Taustalla ovat
ennen kaikkea lopputuotemarkkinoilla
tapahtuneet heilahtelut, jotka ovat

heijastuneet
kotimaiseen
puukauppaan. Hyvin todennäköisesti vaihtelut jatkuvat
myös tulevaisuudessa ja entistä jyrkempinä, Järvinen
ennakoi.
Markkinatilanteen seuranta on puukaupan kilpailutuksen ja katkonnan

seurannan ohella metsänomistajien keinot saada puukaupasta paras mahdollinen
tulos. Puukaupan kilpailutuksessa on järkevää käyttää metsänhoitoyhdistysten
asiantuntija-apua.
Markkinatilanteen arvioinnissa metsänomistajien

kannattaa kotimaisten puumarkkinatilanteen
lisäksi
seurata metsäteollisuustuotemarkkinoiden
kehitystä
ja kansainvälisiä puun hintoja. Näitä kaikkia tietoja
on ajantasaisesti saatavilla
sekä metsänhoitoyhdistyksistä että MTK:sta. Verkosta

Erno Järvinen
tiedot löytyvät nyt kootusti
myös metsänomistajajärjestön uudesta www.metsanomistajat.fi -verkkopalvelusta,
Järvinen kertoo.
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Kolumni

Metsänomistaja!
Tiedäthän, että metsänomistajajäsenenä voi koska
tahansa tilata omalta metsänhoitoyhdistykseltä

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

Ottakaapa yhteyttä,
niin käydään metsässä!
TM

Juhani Heikkinen

Metsätaloutta tai ei
Metsäteollisuudella on ollut vuodesta
toiseen sama laulu, riittääkö kilpailukykyinen puu jalostuslaitoksille, varsinkin
kemiallinen metsäteollisuus on huolestunut asiasta. Teollisuuden huolia kuullaan ja uskotaan päättäjien toimesta aina
heti. Tehdään mitä pyydetään kuitenkin
teollisuus vähentää työvoimaa tehtailta
vaikka saavatkin haluamansa läpi. Metsätalouden harjoittamisen kannattavuuden kannalta tärkeimmät asiat uhkaavat
jäädä huomioimatta. Verotus kovenee,
kemeravarat uhkaavat kuihtua ja jälkeenjääneetkin varat käytettään ympäristötukiin ja muihin suojeluasioihin.
Uusi hallitus on laskemassa yhteisöveroa, jotta yrityksillä menisi paremmin.
Toisella kädellä kiristetään pääomaveroa, joka on nostamassa useita prosentteja puunmyynnistä saatuja tuloja. Ei kai

”

tään, aiheuttaa tämä, että tulevaisuudessa
hankkeet tulevat kokonaan metsäomistajien rahoitettavaksi ja lisäksi vähäiset varat uhkaavat tulla veronalaisiksi. Työt
tulevat varmasti vähentymään, joka puolestaan aiheuttaa työttömyyttä metsäpäässä. Tänne ei tukea tule valtiovallalta,
koska kyseessä on vain yksittäin metsätyömies tai metsätoimihenkilö.
Yhteiskunnan tulisi kiinnittää huomioita puun uusiin käyttökohteisiin. Ei ole
itsetarkoitus tehdä puusta pelkkää paperia, näinhän teollisuus yksisilmäisesti
ajattelee. Meidän tulisi kohdentaa rajallisia voimavaroja eri käyttömuotoihin, varsinkin kehittyvä energiakäyttö, olkoonpa
se polttoa tai muuta vastaavaa kuten biodiesel. Olisi järkevää, että uudet yritykset
tulisivat kehittämään näitä asioita, esim.
Neste Oy voisi olla veturina laajamittai-

Ei ole itsetarkoitus tehdä puusta pelkkää paperia, näinhän teollisuus yksisilmäisesti ajattelee.

päättäjien tarvitse ihmetellä, miksi puuta
tulevaisuudessa myydään tarkasti harkiten eli silloin, kun hintataso on korkealla,
jotta jäisi jotain muutakin käteen puunmyynnistä kuin verolappu. Tällöin puukauppa saattaa aiheuttaa häiriötekijöitä
puuhuollossa, tähän päivään mennessä
näin ei ole käynyt mutta miten tulevaisuudessa?
Kemeravarat ovat vuosi vuodelta loppuneet aiemmin, nyt päätyömuotojen
varat ovat loppuneet huhtikuussa. Kun
budjetissa varat uhkaavat pienetä entises-

sissa biodiesel hankkeissa, näin saataisiin
terveempää kilpailua alalle ja estettäisiin
kartellimahdollisuuksia.
Yksinkertaisesti laitetaan metsäkivijalka kuntoon ja sen jälkeen jalostustoiminta toimisi ilman häiriöitä ja eikä tarvitsisi
maalata mörköjä seinille tuon toistakin.
Näin saataisiin rattaat pyörimään täysimääräisenä, joka tulisi tätä kautta koitumaan koko yhteiskunnan hyödyksi,
työllisyyden parantumisena ja lisääntyvinä verotuloina.

MUUTOS
Silloin nuorena, vuosien kammatulla tiellä
koko nuoruuden työ vaatteisiini takertuneena
ajattelin sytytetyn nuotio savua
laskeutuvan liekin hiljentymistä, odotin
milloin viimeinen kipinä irtoaa ja pujahtaa avaruuteen.
Onko tämä minun pihkaan takertunut elämä kokonaisuus
kaikki se mitä voi ajatella olevan?
Muutos, sana joka saapui, oli kova
dieselin katku naavahameisissa kuusissa
kuljetti minut betonisen virastotalon kuljettimelle,
ajattelin:
olen kuin aallon rantaan ajama ajopuu
irronnut jostain
löytäjä saa pitää
kuivattaa
pilkkoa osiin
lämmittää käsiään
ja tuntea kuinka ei tunne sitä, mikä oli ollut ennen
edes ajattelematta sitä.

Kuvat hetkistä, isästä ja äidistä vaihtuivat katuvalojen
valaisemien mukulakivien sileisiin pintoihin
hetkiin, jolloin syntyi uutta elämää niihin kohtiin
joita kipu kosketti, versoja tulevaisuudelle.
Tänään, toinen todellisuus,
huoneen hiljaisuus puhekaverina
muistoja, jotka puhuvat vain muistoja
sanoja, jotka joskus asetan runoni sydämeksi
taustalla lasten piirtämä kuva:
” Isän onnelliset silmät.”
		

10.9.2011
Tuomas Kyngäs
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Metsätalous

Tietoa kartellista
Keskustelu puukauppakartellista käy kuumana. Julkisuudessa on Todistustaakka
Korvaussaatavan
liikkunut käsityksiä, että jokainen 1997–2004 puuta myynyt voi lähes on puun myyjällä
vanhentuminen on
käydä hakemassa korvausta metsäyhtiöiltä tietyn prosenttiosuuden Kilpailunrajoituslain mu- katkaistava
metsänomistajalla on Kilpailunrajoituslain
mukauppahinnasta. Ihan näin yksinkertainen asia ei valitettavasti kui- kaan
mahdollisuus hakea vahin- kaan
vahingonkorvaustenkaan ole.
koa aiheuttaneelta yrityk- kanne on nostettava viiden
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan metsäyhtiöt

olivat luovuttaneet toisilleen
yksityiskohtaisia,
luottamuksellisia tietoja yhtiöiden kustannusrakenteesta. Markkinaoikeus tuomitsi

Puukauppakartellisyytös koskee vain kuitupuuta.

yhtiöille seuraamusmaksun
kartellista. Ja kuten metsäliiton Jordan ilmoitti, sakot on
maksettu.
TM

seltä vahingonkorvauksia
käräjäoikeudessa. Oikeutta
korvaukseen ei synny kuitenkaan
automaattisesti,
vaan syntynyt vahinko on
pystyttävä
pääsääntöisesti toteennäyttämään oikeudessa.
– On mahdotonta arvioida etukäteen, minkälaista
näyttövelvollisuutta
käräjäoikeus edellyttää kantajilta sekä sitä, tuleeko se
soveltamaan edellä mainittua kohtuussäännöstä, toteaa MTK:n metsälakimies
Tommi Siivonen. – Suomessa kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauskanteista ei
ole juurikaan löydettävissä ennakkotapauksia, joten
oikeuden päätösten ja juridisesti tulkinnallisten kysymysten ennakointi on hyvin
vaikeata. Metsänomistajalla on joka tapauksessa oikeus korvausta hakea, ja näin
kannattaa tehdä, mikäli kärsitystä vahingosta on näyttöä.

vuoden kuluessa siitä, kun
metsänomistaja on saanut
tai hänen olisi pitänyt saada
tieto vahingosta. MTK:n tulkinnan mukaan viiden vuoden määräajan kuluminen
on alkanut 21.12.2006 kilpailuviraston annettua päätöksensä yksityiskohdat ja
perustelut julkisuuteen tai
viimeistään siitä hetkestä, kun markkinaoikeuden
3.12.2009 antamasta ratkaisusta tuli lainvoimainen.
Oikeusoppineet ovat tosin
esittäneet ajankohdasta erilaisia näkemyksiä.
Toisaalta kilpailusääntöjen rikkomiseen perustuvan
vahingonkorvaussaatavan
takarajaksi on melko yleisesti
katsottu kymmenen vuotta.
Tämän näkemyksen mukaan
vahingonkorvaussaatavan
vanhentuminen on katkaistava, ennen kuin kymmenen
vuotta on kulunut sopimusrikkomuksesta tai vahinkoon
johtaneesta tapahtumasta.

Kyseinen ajankohta lasketaan joko puukaupan tekohetkestä tai maksuhetkestä.
Viiden vuoden kannemääräaika voidaan katkaista ainoastaan nostamalla kanne
käräjäoikeudessa.

Ryhmäkanne
ei ole mahdollinen
Suomessa ei ole elinkeinonharjoittajien
välisiä
riita-asioita koskevaa ryhmäkannemenettelyä. Useiden
metsänomistajien kanteiden
niputtaminen voi onnistua
joidenkin kanneperusteiden
ja näyttömateriaalin osalta
samassa käräjäoikeudessa.
– Se, missä määrin käräjäoikeudet käsittelevät useiden
metsänomistajien
kanteiden perusteita yhteisesti jää
nähtäväksi
mahdollisissa
myöhemmissä oikeusprosesseissa, toteaa Siivonen.

Lisätietoa
Teidän oma yhdistys antaa
lisätietoa kartelliasiasta.

TM

Tukin myyjä hyötyi kartellista.
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Bluespaitaan siirtynyt
kiiminkiläinen ex-kärppaveskari
Petri Koivisto
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Nuoresta iästä ja kiiminkiläisyydestä huolimatta olit viime kaudella Kärppien ykkösveskari.
Miltä status tuntui?
- Koko viime kaudella sekä edellisellä olo hieman kokematon. Ehkä
olin aavistuksen epävarma itsestäni ja paikasta joukkueessa ja tarjotusta ykkösmolarin paikasta.
Oliko edellinen kausi kärpissä
mielestäsi onnistunut?
- Viime kaudesta jäi hieman pettynyt olo. Ensimmäinen tuloskausi
oli onnistuneempi. Alkukausi meni
ihan ok, mutta marraskuun loukkaantuminen söi miestä. Louk-

kaantumisjakso
lonkkavamman
lihasepätasapainosta johtuen kesti
joulutauolle asti.
- Tällöin Kärpät hankki riveihinsä kenttäpelaajien lisäksi maalivahdiksi Ville Hostikan.
- Kevätkausi meni kutakuinkin
puoliksi pelikertojen suhteen, ainoastaan pleijareissa Hannu Aravirta
luotti Hostikkaan. Mielestäni sain
muutaman huippupelin pleijareiden alle, mutta ratkaisuotteluiden
viittaan kääriytyi Hostikka.
Miten olet onnistunut ammatin harjoittamisessa jääkiekkoilijana?
- Olen tyytyväinen. Voin sanoa
reilusti, että ammattini on jääkiekkoilija. Olen Espoon Bluesin ykkösmolari ainakin tällä hetkellä, ja

sopimuksessa on kahden vuoden
pesti. Työt ja haasteet ovat tarjottimella ja mahdollisuuden omissa
saappaissa.
Viime kaudella sinulla oli
loukkaantumisia, miten kroppa
pelaa nyt?
- Kroppa pelaa ja on OK. Tietyt
osa-alueet ovat treeneissä painottuneet ja olen valmis koitoksiin.
Kuka on ykkösvaihtoehtosi
maalivahdiksi SM-liigassa?
- Hifkin Juuso Rikssman. Hän
on kokenut , takan mestaruus ja
mitali sijoja.
Oletko tuonut Kärppiin erityistä kiiminkiläistä torjuntatyyliä?
- Kyllä kiiminkiläiset juuret näkyvät. Jäälihallin kaukalosta ovat
perstorjunnat lähtöisin jo F-jun-
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PETRI KOIVISTO
.
INKI
pelipaitaan
15.11.1986 KIIM
177/81 kg
Maalivahti left,

nuista lähtien. Mm. Pasi Kuivalaisen leireiltä on oppia karttunut
omiin torjuntatyyleihin.
Hokkipaidan mestis mestaruuden jälkeen juhlit samana keväänä myös toista mestaruutta.
Muistatko mitä?
- Hmm. Mikähän silloin, ei ilmeisesti vielä kärpissä. Joo! Nyt
muistan. Höntsäkiekkoa Jäälihallissa, olisko ollut jokin metsäalan
turnaus???
Mitkä olivat valmentajan ohjeet ko. turnaukseen?
- Liinat kiinni. ( Ja niin Petri sen
tekikin, pitäen nollapelin koko turnauksen ajan)
Nautitko pelaamisesta?
- Nautin, varsinkin kun peli menee hyvin ja joukkue pelaa hyvin.
Kun peli rullaa, niin itseluottamuskin kasvaa. Silloin koko joukkue
pelaa hyvin. Vastaavasti tappioputket ovat raskasta kaivamista
henkisellä tasolla.
Mitä metsä sinulle merkitsee?
- Merkitse paljon. Kiimingin

Talkkunanmaan maisemissa pikkupojasta saakka on syntynyt side
luontoon ja metsään. Täältä Helsingistä ja Espoosta katsottuna sidos metsään ja maaseutuun on
hieman erilainen. Kotiin palatessa
tuntuu kuin palaisi juurilleen rauhoittumaan. Maisema ja miljöö tuo
läheisyyden tunteen. Koen olevani
edelleen pohjoisen maaseutukunnan poika, vaikka etelässä asunkin.
Lopuksi. toimitukseen on tullut kysymys hannusperäläiseltä metsänomistajalta, joka kysyy,
tarvitseeko maalivahdin harjoitella? Poikkeuksellisesti julkaisemme tämän Isolan Jaskan esittämän
arkaluonteisen kysymyksen pelkällä nimettömällä nimimerkillä.
- Arrrk! Harjoittelen tai en, kunhan pelaan hyvin. Kaikkihan sen
tietävät, että molari harjoittelee
eniten!!!
KIITOS Petri ja onnea sarjakauteen!!!

URHEILUAGENTIT
Heikkinen!
Mitä teet liikennevaloissa?

Odotan
vihreää

Oletko
tosissasi?

Olen!

Sitä saa
mitä tilaa!
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Hiihdon kaunottaremme
maailmalla
Riitta-Liisa Roponen

Timo Mikkola
MetsäSanoma
Ammatiltasi olet tällä hetkellä
hiihtäjä. Miltä ammatinharjoittaminen tuntuu?
- Oikein hyvältä. On mukava
liikkua luonnossa ja yhdistää tämä
nautinto varsinaiseen harjoittelemiseen. Olen onnekas, että saan
tehdä tämmöistä työtä. Välillä pitää olla oikein väsynyt, myös väsynyt tunnekin on nautinto. Tykkään
harjoitella ja kehittyä omilla avuillani. Se, joka eniten treenaa, ei välttämättä ole paras.
Oliko edellinen kausi hiihtourheilussa mielestäsi onnistunut?
- Ei ! Ei missään nimessä. Edellinen kausi oli huonoin kausi kilpailullisesti kymmeneen vuoteen.
Kehitystä ei tullut toivotulla tasolla.
Miten olet onnistunut ammatin harjoittamisessa hiihdon parissa?
- Joo, olen onnistunut, ainakin
omasta mielestäni. Olen iän myötä
kypsynyt urheilijana. Nuorempana en ollut niinkään kärkikahinoissa, eikä menestystä tullut samalla
tavalla kuin aikuisten mittelöissä.
Tyttäreni Iidan syntyminen lisäsi
vauhtia kehityksessä hiihdon parissa.
Mitä sinulle jäi eniten mieleen
viime kaudesta?
- Oikeastaan ei juuri mitään erikoista jäänyt mieleen. Aviopuolison valmentaja Toni Roposen
kommentti asiasta oli;
-Voitithan Suomenmestaruuden
naisten perinteisen kympillä.
Kuka on sinun ykkösvaihtoehtosi hiihtokuningattareksi tulevalle kaudelle?
- Marit Björgen
Oletko tuonut hiihtoosi erityistä Haukiputaalaista hiihto- tai
taistelutyyliä?
- Varmaankin se voisi olla, että
joskus nuorempana jäin odottelemaan kaveria kesken kilpailun.
Paitsi jos olisin niin ylivoimainen,
niin miksipä en voisi jäädä odot-

telemaan kilpakavereita. No joo,
en tiedä. Kait sitä jonkinlaista haukipuuttalaista sisua on kehittynyt uran aikana. Se, että eroaako
se muista paikkakunnan sisuista, tuskin sentään? Tuohan oman
mausteensa alueelliset lumierot,
jotka vaikuttavat harjoitteluolosuhteisiin. Täällä Haukiputaalla
ja lähialueella lumitilanne on ollut
pääosin hyvällä mallilla.
Sivustollasi on paljon kuvamateriaalia sinusta. Olet iloinen
ja kaunis ilmestys urheilumaailmassa. On siitä sinulle haittaa vai
hyötyä urheilijauraasi ajatellen?
- Kiitos. En usko, että siitä ainakaan on haittaa. Ihmiset paikkakunnalla tulevat ainakin herkästi
juttelemaan ja kyselemään kuulumisia hiihdon parista. Pohjimmiltani olen varmaan iloinen luonne.
Mutta aina ei voi olla iloinen ilme
kasvoilla. Tyhmää sanoa hymyilevällä naamalla, jos todellakin ottaa
päähän esim. huono kilpailusuoritus tai tulos. Oot vaikka kisojen viides, hymyilee leveästi, vaikka ei
ole laisinkaan tyytyväinen. Rehellinen ja aito pitää olla, se on tavaramerkkini.
Miten motivoit itseäsi ns. välivuoteen, kun varsinaisia arvokisoja ei ole?
- Harjoittelukin on kivaa. Kilpailuja vartenhan harjoittelen, kisoina on Tour de Ski ja maailman
cup. Tulevana kautena on varaa
harjoitella hieman eritavalla ja kokeilla eri juttuja. Vapaan kisat ovat
parempia minulle lajityylinä, ja nyt
tulevana talvena on tavallaan monta ”pikku MM-kisaa”.
Nautitko kilpailutilanteesta ja
siihen tarvittavasta harjoittelun
määrästä?
- Kyllä. Nautin suunnattomasti
niin kilpailemisesta kuin harjoittelusta.
Mitä metsä sinulle merkitsee?
- Hirmu ihana asia. Lenkkeilen
metsissä ja poluilla paljon. Nautin metsän äänistä ja tuoksusta. En
mielelläni juokse lenkkejä asfaltilla. Polut ovat OK. Täällä Viitajärven kesäasunnolta on mukava
päästä suoraan maastoon ainakin
sulanmaan aikana. Talvella käyn
täältä käsin Kiimingin Honkimaan
laduilla treenaamassa. Haukiputaalla asunnolta menen mieluiten
Isolleniemelle.
Nautitko Viitajärven maisemista?
- Todellakin nautin suunnattomasti. Rakennutimme kesäasunnon ikkunat riittävän suuriksi, että
on mukava järvinäkymä.
Mhy kentän kummiurheilijana

on Minna Kauppi. Milloin RiittaLiisa Roposen paidassa komeilee
Mhy logot?
- Miksipä vaikkapa tulevalle
kaudella. Valkka toimii myös managerina, joten neuvottelut käyntiin…
Ilmoitat olevasi huono vaatteiden silittämisessä. Mikä siinä on
niin vaikeaa?
- En tiiä. Ne ei vain sility minulla. Ryppyiset pöytätabletitkin on
suositeltu laittamaan sohvan tyynyjen alle suoristumaan, koska lopputuloskin olisi näin parempi kuin
silitysraudan kanssa.
Harrastuksenasi ilmoitat mm.
pullojen keruu. Täysiä vaiko tyhjiä?
- Tyhjiä tietty. Kerään lenkillä vyölaukkuun mukaan tölkit ja
pullot. Näin hoidan luontoa maiseman siistimistyönä. Itse asiassa
olen pullojen ja töllien himokerääjä. Kerään tulot pikku lippaaseen ja
käytän rahat shoppailen. Jo 15 sentin löytö tuo minulle tilipäivän.
- Kaverini oli kerran piilottanut useita löytämiään pulloja ja oli
tarkoituksena antaa tekstiviestiä
vinkkiä ja vihjeitä siitä, missä voisi löytää ”aarteita”. Olin jo löytänyt
sattumalta paikan, ilman että tiesin
asiasta ja saanut vinkin järjestetystä kohteesta.
Mitä kilpauran jälkeen?
- Uran jälkeistä siviilityötä en

FAKTA: Roponen on
voittajatyyppi, jonka
urheilijaluonteen tinkimättö
myys ja halu kehitty
ä
ur
heilijana
vievät häntä eteenpäin
niin kotimaan, kuin ul
komaan
laduilla.
Riitta- Liisa Roponen
s. 6 toukokuuta 1978
, Haukipudas
Seura: Oulun Hiihto
seura. Edustanut myö
s Haukiputaan Veikkoja ja Joutsa
n Pommia. Juoksee ke
säisin Oulun Pyrinnön väreissä.
Valmentaja: Toni Ro
ponen
Saavutukset: Oberstd
orf MM 2005 sprinttivie
stihopea
Pirjo Murasen kanssa
, Sapporo MM 2007
pa
ris
printti
mestaruus Virpi Kuitu
sen kanssa sekä mes
taruus viestissä, Liberec MM 20
09 viestimestaruus,
13 henkilökohtaista SM tason m
italia
Horoskooppi: Härkä
( kuinka ollakaan?)
Harrastukset: Leipom
inen, lukeminen, pu
llojen keruu
Suosikkiruoka: iskän
savustama lohi
Suosikkiyhtye: Akne
stik, Robbie Williams
Huono: häviämään ja
silittämään (vaatteita
)

ole varsinaisesti miettinyt. Menen
vuoden kerralla eteenpäin. Joskus
olen heittänyt ajatuksen, että josko pääsis Seolle kassalle myymään
kahvia.
Miten olisi metsäalan tutkinnot?
- Mikä ettei. Olisi varmasti kiinnostavaa.
Lopuksi. toimitukseen on tullut kysymys hannusperäläiseltä
metsänomistajalta, joka on esittänyt toiveen, että esim. seuraaviin
järjestettäviin metsäiltamiin ensi
elokuussa Kiimingin Koiteliin
pitäisi saada maailmantähtiurheilija muiden ohjelmanumeroiden lisäksi mukaan kertomaan
ajatuksiaan. Ei pelkkiä poliitikkoja ja puunostajia. Tätä ajatus-

ta ajatellen kysyykin hän lisäksi,
että oletko innokas tanssimaan?
Poikkeuksellisesti julkaisemme
tämän Jounin esittämän arkaluonteisen kysymyksen pelkällä nimettömällä nimimerkillä.
- Tanssin nykyään mielelläni, ainakin valsseja. Aikaisemmin
pikkaisen olin ”pakotettu” parketille, mutta nykyään lähden vapaaehtoisena. Tulen mielelläni
metsäiltamiin, mikäli aikataulut
ovat ajankohtaan nähden sopivat.

Tervetuloa!
KIITOKSIA Ritu ja onnea tulevaan
kauteen!!!

TM

Haukiputaan Viitajärven maisemissa mieli lepää Riitta-Liisa Roposella.
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Heikkinen siirtyi Ilves paitaan

Ainutlaatuinen pitkäkestoinen sopimus muotoa
17+1 vuoden sopimus Kiiminki Capitalsin kanssa purettiin yhteisymmärryksessä ja pelit jatkuvat
tämän jälkeen Jäälihallin eteläpäässä, lähempänä
Oulua, Oulun Ilveksen väreissä.
Siirtosummaksi pöytään lyötiin 20€/joukkue,
jonka siirtosumman (40 €) sai tällä kertaa Kiimingin joukkue. Siirtomaksu selvitettiin korttipakalla.
-Tarvitsin jääkiekkouralleni uutta nostetta ja
vastuuta uudessa joukkueessa. Kolmoskentän laiturin rooli ei sanottavammin motivoinut, veistelee

Juhani Heikkinen seurasiirrostaan.
-Harju on luvannut peliaikaa reilummin, kun poissaolotkin ovat yleistyneet
Ilveksessä, jatkaa Heikkinen.
–Lisäksi Ilves-paidassa ei
tuputeta heti viiden maalittoman avausmatsin jälkeen
marakattia selkään ylimääräiseksi taakaksi, päättää
Heikkinen.
-Siirtokauppa on siirtokauppaa. Onneksi päästiin
tulopuolelle. Summalla testataan muutamaa NHL-taustaista sekä UPM taustaa
omaavaa pelaajaa, kertoo Capitalsin kapteeni Mikkola.
–Ramista emme saaneet hannukseen siirrosta
mitään, mutta maksun puolellekaan emme joutuneet. Siirtosummista puolet tallennamme Capitals säätiöön verottajan ulottumattomiin. Säätiön
tuotoilla rahoitamme jatkossa ruotsalaisen jääkiekon kehittämistä Uuden Oulun keskustassa eli
Kiimingissä, selventää Mikkola.
-Lopuilla pelaamme tulosvetoa, jossa olemme jo reilusti voitolla, päättää Mikkola. Heikkisen
siirtoarvo on siis vain nousussa.

MHY kentän kummiurheilija

Minna Kauppi nappasi jälleen
mestaruusmitalin viestissä. Viesti
oli tiukka, ja mielenkiintoinen. Niin
vain Minna toi ankkuriosuudellaan joukkueen lähemmäs kärkeä
ja loppusuoralla Minna oli vahvaa
valuuttaa. Henkilökohtaisessa kilpailussa mitali oli lähellä, mutta
nelossijaan saa olla tyytyväinen
rikkonaisella kaudella. Onnea Minna jälleen!!!

Mhy kentän lippulaiva Capitals
menestyi jääkiekkorintamalla

Capitals osallistui mutafutiksen SM- mittelöihin
Mhy lippulaiva Capitals haki
menestystä myös jalkapallon
parista Utajärvellä käytävissä Mutafutiksen mittelöissä.
Alkusarjassa tuki kolme
voittoa ja yksi niukka tappio
joukkueelle, joka oli loppuottelussa. Alkusarjan ristiin
pelaaminen ei vienyt joukkuettamme 35 joukkueen
sarjassa
loppukoitoksiin,
vaan sijoituksemme oli lopulta kymmenes sija. Hyvä
näin. Jää petrattavaa seuraavalle kesälle.

Ja poika saunoo…päättäjäistunnelmaa…
Pelättyä keltapaitaa sinisävytyksin sekä Pölkky Metsäsukkineen, haastoi Oulun
talousalueella hienosti veteraanisarjan tuoksinnassa
alueemme muut harrastelätkä joukkueet. Runkosarjan voitto takasi oivalliset
lähtökohdat pudotuspeleihin. Taktiikkana oli voittaa
viimeinen ottelu. Niinhän
me voitettiinkin, mutta välierätappio rankkarikisassa
vei meidät pronssiotteluun.
Pronssi lämmitti kuitenkin
sarjanousijaa
suurempien
pölyjen jo laskettua.

Mutaa on ja pelaaminen
on raskasta.

URHEILUAGENTIT
Heikkinen!
Etkö ole tyytyväinen
saamaasi bonuksiin?

Ajattelimme antaa
sinulle ihan kahisevaa...

Jes! Se kelpaa!

Loppuotteluun ja finaalissa maalin voitto 4-3. Mitä
vielä kaivataankaan. Juha
Raappana epäili ennen ottelua, voiko tässä iässä enää
voittaa mitään? – ” Älä Juha
poika sellaisia mieti! Meillä
on voittamisen kulttuuri, ja
se vie meitä eteenpäin, valoi
uskoa kapteenin sanoin laituri Mikkola.
Pokaalit ovat ihailtavissa Kiimingin Mhy:n toimistolla.

Mutta Capitals
tuulipukuja on vain
isoja kokoja jäljellä.
!!!

En! Capitals
mainoskynä bonuksena
on törkeää!

Kevätturnaus
klaarattiin hienosti
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Luontonurkka
Majava valloittaa Rokuaa
Suomen majavakanta (Euroopanmajava) hävitettiin käytännössä sukupuuttoon aikoja sitten. Myöhemmin Suomeen istutettiin kanadanmajavaa, joka on lähtenyt valloittamaan Suomea idästä alkaen.
TMU

Tänä kesänä havaittiin Utajärven Rokualla, Levä-Soppinen- nimisestä lammesta Syväjärveen laskevan puron
alkupäässä majavan patorakennelma. Kesäaikana majavat ovat sitä kasvattaneet niin, että vesipinta LeväSoppisessa on ainakin metrillä noussut. Alue on luonnonsuojelualuetta, joten majava saanee rauhassa työtään jatkaa.

Hirvi(kärpäs)nurkka
Hirvenpyynti Oulujoen eräseuran alueella alkoi 24.9
lauantaina. Ensivaikutelma
hirvimäärästä on saatu kylläkin vain yhden viikonlopun ajalta.
Kannan määrän arviointi yhden viikonlopun perusteella on epävarmaa, mutta
aavistukset siitä, että kanta
on pienempi kuin edellisinä
vuosina vahvistuu. Sanginjoen hirviseurueen johtajan
Ilkka Turkan mukaan koko

kevään ja kesän aikana tapahtuvan Sanginjoen ylityspaikan jälkihavaintojen
mukaan hirvitiheys on laskenut edellisiltä vuosilta.
Ilkalla on työmatkan varrella olevasta joenylityspaikasta vain yksi jälkihavainto
menneen suven ajalta.
Hirvien ja meidän kaikkien metsässäliikkujien riesaksi on maakuntaamme
levinneet
hirvikärpäsparvet. Kärpästen levinneisyy-

den pohjoisraja kulkee Yli-Ii
– Taivalkoski - Etelä-Kuusamo linjalla. Oulun Yliopiston professori Arja Kaitalan
johdolla on hirvikärpästen
levinneisyyttä ja elämää tutkittu jo usean vuoden ajan.
Kaitalan mukaan hirvikärpänen ei kunnolla lisäänny
poroissa.
Kärpänen asuu hirven
turkin sisällä imien koko
ajan verta. Talven makuuksilta löytyy mustia koteloita
joissa on toukka sisällä. Toukasta kehittyy seuraavana
loppukesänä pörräävä kärpänen. Aikuinen hirvikär-

pänen kestää -20 asteen
pakkasta yhden vuorokauden, joten taitaa olla kohta
koko Lapinläänikin vallattu.
Allekirjoittaneella
oli
työmatkalla
Ylikiimingissä koira mukana syyskuun
puolivälin paikkeilla. Illalla
kampasin siitä n. 150 kärpästä ennen kuin päästin hurtan
sisälle. Toivoisin lukijoiltamme havaintoja hirvikärpäsistä. Onko tapauksia, että ne
ovat tarttuneet karjaan, hevosiin tai muihin kotieläimiin. Havainnot voi lähettää
juho.kuukasjärvi@mhy.fi tai
soittaa puh 0400-124564.

Teuvo Murtovaara
MetsäSanoma
Pohjois-Pohjanmaalle majava on levittäytynyt 90-luvulta alkaen ja esiintyy nykyisin
varsinkin Utajärven pitäjän
itäosissa varsin runsaslukuisena ja aiheuttaa muutamissa paikoissa puroja ja ojia
tukkiessaan vahinkoa puustolle vedennousun takia.
Majava pyrkii rakentamaan padon puroon sopivaan kohtaan josta se saa
helpoiten veden nousemaan
padon yläpuolelle ja säännöstelee taitavasti veden
korkeutta padon yläpuolella. Runsas majapopulaatio
rakentaa joskus toisen padon ylemmäs ja välialueelle rakentaa ison kekopesän,
johon sisäänkäynti on veden alla. Tällöin talvisinkin
kulkuaukko pysyy sulana ja
majava voi noutaa kesän aikana kaatamiensa puiden
latvuksia ja muita ravintokasveja kaikelta suojassa.
Kesäaika kuluu majavilla
padon ja pesärakennelmien
huollossa ja ravintopuiden
kaadossa. Majava on erittäin
taitava padonrakentaja. Pato
on tiivis ja vesi virtaa halli-

tusti pienistä puroista padon
yli. Pato niin kova, että valmista majavapatoa pääsee
aikamieskin puron yli taiteilemaan.
Tänä kesänä havaittiin
Utajärven Rokualla, LeväSoppinen -nimisestä lammesta Syväjärveen laskevan
puron alkupäässä majavan
patorakennelma. Kesäaikana majavat ovat sitä kasvattaneet niin, että vesipinta
Levä-Soppisessa on ainakin
metrillä noussut. Alue on
luonnonsuojelualuetta, joten majava saanee rauhassa
työtään jatkaa. Lammen rannat nousevat kapean turvemaakaistan jälkeen jyrkästi ,
joten vedennousu ei tuhonne kuin aivan ranta-alueella
olevat puut.
Olisiko majavasta ratkaisu Rokuan vedenpinnan
laskuun? Pitäisikö majavia
houkutella myös alapuolisiin vesistöihin tammeamaan
vettä pidemmäksi ajaksi. Samalla alapuoliset suoalueet
pysyisivät kuivempina ja
metsäojien perkaus kävisi
tarpeettomaksi ja kiistat Rokuan vesikadosta olisi ikiajoiksi ratkaistu.

MIKKO SUOMELA

Kärpänen asuu hirven turkin sisällä imien koko ajan
verta.

URHEILUAGENTIT
Heikkinen.
Voitko tuurata minua minua?
Joudun leikaukseen.

Älä nyt, ihanko totta?

Totta totta!
Mikä on tilanteesi?
Voitko tuurata?

Jos tilanne niin vaatii,
voinhan minä tuurata.
Mutta kauanko tuurauspesti kestää?

No, ehkä puolisen
tuntia. Ei miesten hiusten leikkuu sen kauemmin Viivi &
Wagnerissa kestä.
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SOFFAPERUNAT
-SOFFPOTATIS

PETTÄÄKÖ MIES MINUA?
Hyvät super- soffaperunat.
Olen kotoisin MetsäSanoma
levikkialueelta ja ajattelin
kysyä teiltä neuvoa vaikean
tilanteeseeni. Olen seurustellut jo pari kuukautta erään
miehen kanssa.
Alusta asti olen epäillyt,
että miehellä on toinen nainen. Hän tekstailee jatkuvasti jonkun kanssa, mutta
ei suostu myöntämään sitä.
Nainen ei ilmeisestikään tule
tapaamaan miestäni, kun en
itse ole paikalla. Olen useasti

huomauttanut miestäni viestittelystä, mutta hän sanoo
käyvänsä vain puukappaasioiden tiimoilta tekstailua.
Lisäksi mieheni vakuuttelee uskollisuuttaan ja pyytää
minua luottamaan häneen ja
toistelee rakkauttaan.
En haluaisi jättää häntä,
mutta en jaksa riidelläkään
asiasta. Mitä minun pitäisi
tehdä? Pettääkö hän minua?
Kaisa 49

Soffaperunat vastaavat:

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

Enkö saakaan kemera avustusta?
Aivan aluksi ilmoitan, että
olen ollut tyytyväinen metsänhoitoyhdistyksien palveluihin. Mutta tapaukseni.
Teetin hakkuun toimeksiannon metsänhoitoyhdistyksellä. Kohteella oli paljon
ensiharvennuskohteita. Metsäneuvoja kertoi, että useat
kohteet kaipaavat ennakkoraivausta, mutta raivaukseen saa tukea varsinaisen
hakuun jälkeen nimellä nuo-

ren metsän hoitotuki. No
hyvä! Sovittiin asiat ja toimenpiteet tehtiin kuten luvattiin. Olin korjuujälkeen
tyytyväinen ja metsä on nyt
kasvukunnossa. Mutta sitten tuli lunta tupaan. Näitä hakkuualueita kuulemma
valvoo viranomaistoiminta
ja kyseinen kohde on tarkastustyömaaksi merkattu. Tukea saa vasta tarkastuksen
jälkeen.

Ja mitä vielä! Tarkastus
osoitti että poistettavia yli
3cm runkoja kohteilta kertyi
keskimäärin vain 950klp/
hehtaari. Ajo urien paikoilta laskelmia ei tehty kuin
mahdollisten
harvennuksella poistettavien runkojen osalta, ei siis todellisten
poistettujen runkojen osalta. Hölmöläisten hommaa
ajattelin, millä pirun laitteella sitten puut raijataan pois

metsästä. Olin niin hyvässä
uskossa, että eihän se korppi korpin nokkaa noki, mutta niin näyttää nokkivan.
Mitä teen hyvät soffaperunat, valitanko vai niistänkö oman nokan ja jään kotiin
märehtimään?

linnun haaskaravinnon käytöstä. Korppi on verrattain
yleinen koko maassa aivan
pohjoisin lappia lukuun ottamatta. Korpin äänen on
helppo tunnistaa hiljaisessa

metsässä. Lintu ei ole metsästettävää lajia, eikä ole
vahingollinen esim. metsäkanalinnuille jota vastaavasti haukkalinnut ovat.

Jaska Oulusta

Soffaperunat vastaavat:
Hyvä Jaska ! Sanotaan, että
korppi on kuoleman lintu.
Johtunee ehkä linnun värityksestä , sillä korppi on
pääosin musta, jopa nokkakin on tumman harmaa.

Korppi kuuluu metsän eläviin, eikä liiku paljonkaan
asutuksen
läheisyydessä.
Vanhat kaatopaikat olivat
korpeille tyypillistä pesimäaluetta, johtuen lähinnä

SOFFAPERUNAT- soffpotatis
Hyvät arvostetut soffaperunat
Terve taas arvokkaat Soffaperunat ja kiitoksia edellisen lehden vinkeistä koskien
polveani. Itse ajattelin kyllä aivan toisenlaista opastusta. No vaimoni ei tiedä
edelleenkään, että minä tiedän hänen ketkunsa ja pettämiset, mutta olkoon. Olen jo
päässyt pahimman yli.
Mutta asiaan. Polveni
kuntoutui niin, että pääsin
jälleen harrastuksieni pariin

ja eräs niistä on vaeltelu ja
metsissä samoilu. Voi kuinka hienoa onkaan liikkua
metsissä ja ihailla luontoa,
kun meillä on tämä jokamiehen oikeus olemassa. Eräänä vaelluspäivänä törmäsin
pienelle autiolle laavulle ja
siellä yllätysyllätys kohtasin entisen opiskelukaverini.
Tapaaminen oli molemmin
puolin miellyttävä ja antoisa. Ja eihän siinä kauaa kes-

kävellen luonnossa, ei kuitenkaan kiinteistöillä. Lisäksi on oikeus kerätä marjoja,
sieniä. Nuotion tekemisen
tarvitaan kuitenkin maanomistajan lupa. Jopa tilapäiseen telttailuun on lain
suoma oikeus.

Mikäli kyseessä on metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelukohde,
voi
kauppamuotona olla joko
hankintakauppa tai toimituskauppa, jolloin puut
saattavat mennä eri toimituspisteisiin ja jopa usealle
eri ostajille. Mhy laskuttaa
puunkorjuusta aiheutuneet
kustannukset puunmyyjältä ja puiden luovutuksesta
saadusta hinnasta vähennetään aiheutuneet todelliset kustannukset. Erotus
on ns. kantorahatuloa, joka
on veronalaista tuloa. Metsänhoitoyhdistys on hakenut kauppoihin ehtoja ja
puulle hintaa niin, että se
tuottaa lisäarvoa myyjälle
niin katkonnassa kuin kokonaistuloksena kantorahatuloutuksessa.

hyvät soffikset
Käännyn puoleenne luottamuksella. Tein hyvät puukaupat harvennusleimikosta,
ostajana toimi sahafirma.
Korjuu meni mielestäni niin kuin olin suunnitellut, otettiin ylijäreää kuusta
pois, jottei ne tulisi ylijäreiksi, koska en halua uudistaa
metsää. Kylässä käynyt tuttu integraatin ostomies moitti korjuu jälkeä vaikka se oli
tehty ohjeitteni mukaan. Yhdistyksen mies kävi leimikon tarkistamassa ja totesi
ainoastaan negatiivisena asi-

ana muutamat pitkät kannot, jotka olen nyt poistanut.
Sahafirma lupasi maksaa
korvauksen näistä pitkistä
kannoista. Minulla heräsi tapauksen johdosta kysymys,
miksi tämä integraatin ostomies oli niin innokkaan
moittimassa
hakkujälkeä,
vaikka työ oli pääsääntöisesti tehty hyvin minun ja yhdistyksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Hjälpä mig
Entinen integraatin asiakas

Soffaperunat vastaavat:
tänyt, kun erotiikan liekki
leimahti ja laverihommat
alkoivat. En ollut kokenut
näin kiihkeää aikuisleikkiä
koskaan aikaisemmin. Tämän yhden kokemuksen jälkeen olemme salaa tapailleet
milloin missäkin pohjoisessa, mökillä ja työreissuilla.
Elän jännittävää ja rakastunutta aikaa. Olen ilmeisesti
jopa rakastunut.
Hyvät soffaperunat, olen

koukussa. Mitä teen, lopetanko nykyisen suhteen,
josta olen edelleen katkera,
osittain masentunut, kurkkuani kiristää edelleen tai
aloitanko uuden elämän
opiskeluystävättäreni kanssa. Olen epätoivoinen, levoton ja mielialat järkkyvät
suuresti. Auttakaa minua ja
nopeasti!

Silloin tällöin on väläytelty
politiikan ilmapiirissä
kiinteistöveroa. Silloinhan
tämän seurauksena jokamiehen oikeus poistuisi, ja tämä
olisi suuri menetys suomalaisille, jotka poliittisesta sitoutumisesta
huolimatta

eivät pääsisi nauttimaan
suomalaisesta luonnosta.
Toivottavasti
jatkat
edelleen jokamiehen oikeuden käyttöä!
Jukka bra! Vi hoppas, at
vi kan hjälpa!

Jukka rajalta

Soffaperunat vastaavat:
Jukka hyvä. Hieno homma. Suomessa lakiin merkitty jokamiehen oikeus on
ainutlaatuista, jota ei esim.
esiinny läheskään muissa
Euroopan maissa.
Jokamiehen oikeus käsittää vapaan liikkumisen

Kaisa hyvä! Kyseessä on
mitä ilmeisemmin suora puukauppa ostajalle
tai valtakirjakauppa annettuna toimeksiantoina
mhy:n neuvojalle. Puukauppamuotoja ovat esim.
ns. pystykauppa, jossa ostaja tavallaan vuokraa
oikeuden harrastaa puunkorjuutyötä metsänomistajan metsässä.
Tällä ” metsänvuokrasopimuksella” myyjä antaa
vapaat kädet ostajalle korjuuttaa puuta omine ostoohjeineen. Jos kyseessä on
harvennus, niin ostaja voi
hoitaa samoin puulajivalinnan ja niiden runkojen
katkonnan omilla ohjeistuksilla. Päätehakkuussa
katkonta tapahtuu omine
intresseineen.

Hyvä entinen integraatin
asiakas. Olet tehnyt elämäsi parhaimman ratkaisun,
olet päässyt irti integraatin
talutusnuorasta, nyt saat
korkeampaa kantohintaa,
leimikostasi lähtee kuidun
sijasta tukkia, voit vertailla eri yhtiöiden tarjouksia,
saat halvemmat uudistuskulut, sinun etujasi ajetaan
jne.
Nyt sinä voit lisääntyvien tulojen ansiosta käyttää
vaimoasi useammin ulkomailla. Suosittelen käyntikohteeksi Madeiraa, ah
niin ihana saari, joka kuuluu Portugaliin.
Ihmiset ovat siellä vilpittömiä
ja maisemat ovat tosi ihania. Loputtomasti levadoja pitkin rinteitä, toinen
toistaan kauneimpia maisemia. Etenkin nunnalaakso on sanoin kuvaamaton

paikka. Ja jos ei aina jaksa vaeltaa, voi hypätä Funchalin satamasta lähtevään
maisemahissin, niin silloin ainakin velat tuntuu
saatavilta. Toinen hyvä
käyntikohde on Thaimaan
Phuket, siellä saat hemmotella itseäsi, ihmiset ovat
ystävällisiä ja eikä palvelut maksa Suomen näkövinkkelistä mitään. Teetä
itsellesi koko puku ja vaimollesi jakkupuku 200-300
eurolla. Veneretki ”James
Bond” saarelle tai sukellusretki Raya porukan kanssa
tai elefanttiretki Khao Sokissa, voitko mitään parempaa elämältäsi vaatia.
Ps. Integraatin mies on
huono häviäjä, jos se vielä käy, keitä sille kunnon
kahvit ja tarjoa sille olkapäätäsi, annan pojan itkeä
tirauttaa, se todella auttaa.
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MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke
Ikiliikkujaa on yritetty keksiä läpi ihmishistorian, mutta rahapuun keksintöön tarvittiin vain
huhtikuun ensimmäinen päivä. Suositut rahapuut vaihtoivat omistajaa, mutta muutama
pienoismalli jäi MetsäSanomien kilpailuun löydettäväksi.

Talven sää
Taas on aika määritellä ensi talven sää. Aikaisemmin se on osunut kohdalleen , mutta eihän sitä tiedä kun planeettojen asennot vaihtelevat.
Ensiksi on tärkeä tietää tuleeko maailmanloppua tulevana
talvena. Ei tule se vain lähenee. Ilmoitan tarkemman ajan sitten
kun on sen aika. Vielä kerkiää laittaa taimikot kuntoon ennen
sitä ja muutenkin hoitaa asiat kohdalleen ja lotota.
On tulossa komeetta Garredd, mikä on perihelissä (lähimpänä aurinkoa) 23. joulukuuta. Lieneekö sattuma vai luojan
säätämä. Sillä ei ole vaikutusta säähän. Meteoroideja tulee lokamarraskuussa, orionideja ja geminiidejä, jotka näkyvät tähdenlentoina. Sen sijaan auringonpilkkuja on paljon ja ne vetävät
vatsan kuralle ja lämmittävät säätä, mikä ei ole hyvä uutinen
talvitien tekijöille ja klapinmyyjille.
Kuitenkin ensilumi tulee lokakuun puolivälissä ja Liisan liukkaat. Muutoin marraskuussa losottaa vettä niin, että metsäkoneen uratkin on täynnä. Joulukuussa tulee pakkaset ja maa
valkoiseksi. Kannattaa silloin jäädyttää talviteitä. Joulupukki tulee ennusteen mukaan jouluaattona, mutta laihempana. Vuodenvaihteessa alkaa taas vesisateet, mutta lumet ei kokonaan
hupene.
Pari viime talvea toi jo mieleen vanhat kunnon talvet, mutta
nyt palataan takaisin räntäsadeaikaan. Keväällä on hyvät kelkkakelit. Tässä on vähän oma lehmä ojassa. Toissa vuonna hommasin kelkan eikä sillä ole paljon hötylumessa päässyt mihinkään
niin ennustanpa tässä vähän itselle ja siinä sivussa muillekin
ajokelejä. Maaliskuun lopulla käväisee suvikelit, jolloin ojat tulvivat, mutta takatalvi palaa takaisin huhtikuun alussa.

Missähän ne MetsäSanoma nimikkokasvit tällä hetkellä luuraavat
lehtemme sivuilla? Löydätkö ne kaikki kolme?
1. Rahapuut sivuilta ________________________________________
2. Mielenkiintoisin artikkeli uudessa MetsäSanomassa oli sivulla
_____________________________________
Arvomme kilpailuun osallistuneiden
_____________________________________
kesken tuotepalkintoja.
TM

3. Arvaa, vai tiedätkö,
miltä paikkakunnalta
löytyi näin positiivinen
metsäaiheinen mainos?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Millä paikkakunnalla
tämä mainos?

4. Mitä aiheita haluaisit käsiteltävän seuraavassa lehdessä?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Palauta lipuke
vastauksineen
osoitteeseen:

MHY/MetsäSanoma
Terveystie 2
90900 KIIMINKI

Nimi: ___________________________________________________________________________
MHY: ___________________________________________________________________________
Osoite: ______________________________________________________________________________________

Joko saa sanoa

Jalmari ja Hilma

Lehtikatsaus

Metsäväki tunaroi
Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jyrki Iivonen
kirjoittaa kolumnissaan puukauppakartellin jälkipelistä.
Iivosen mukaan ”kotimaisen
pöllikaupan piti olla vain sivuhaara maailmanlaajuisessa paperikartellissa”.
Pitkän harkinnan jälkeen
Metsähallitus päätti aloittaa
oikeustoimet kartelliyhtiöitä
vastaan. Markkinaoikeuden
tuomion jälkeen laitoksella
oli syytä epäillä, että veronmaksajien omaisuutta oli ostettu alihintaan.
Metsähallituksen
pitää
todistaa menetyksensä. Metsäntutkimuslaitoksen
eri-

koistutkija Esa-Jussi Viitala
arveli, että metsänomistajien
tappiot olivat miljardiluokkaa. Väitteensä hän varusti
oletuksella kymmenen prosentin alihinnasta.
Metsäntutkimuslaitoksen
toinen erikoistutkija Heikki
Smolander väitti, että suurimmat kärsijät olivatkin
itsenäiset sahaajat. Kartelli pani puukaupan liikkeelle nostamalla tukin hintaa,
minkä avulla suuryhtiöt saivat edullista kuitupuuta.
Smolanderin väite suututti Metsäliiton, jonka pyrkimyksenä on ollut tasoittaa
tukin ja kuidun hintaeroja.

Siinä osuuskunta on epäonnistunut, sillä tukista maksetaan yli kolminkertaista
hintaa kuitupuuhun verrattuna.
Joka tapauksessa todellinen tai kuviteltu kartelli
toimi surkeasti. Paperinvalmistus kannatti heikonlaisesti ennen UPM:n paljastusta
ja vielä heikommin sen jälkeen. Puukaupassa kartelli
vuoti koko ajan. Vaikka metsäpäälliköt tavoittelivat hintahallintaa, välistä vetäjiä ei
saatu kuriin, Iivonen kirjoittaa.

Jalmari siis Jallu ja Hilma
olivat päätyneet käymään
vihillä. Saavuttuaan pappilaan Jallu kysyi papilta,
mitä vihkiminen maksaa.
Pappi tähän Jallulta, että
mitä hän on mieltä hinnasta. Jallu sanoi, että satanen
– pappi katsoi Hilmaa ja
vastasi viisi kymppiä riittää.
Vihkimisen jälkeen
lähdettiin hevosella kotimatkalle. Jonkin matkaa kuljettuaan hevonen
pysähtyi, Jallu sanoi, että
ensimmäinen varoitus ja
nykäisi hevosen liikkeelle. Taasen jonkin matkaa
kuljettua hevonen pysähtyi, Jallu sanoi, toinen varoitus ja nykäisi hevosen
liikkeelle.
Matkattiin taasen jonkin
matkaa, hevonen pysähtyi,

Jallu sanoi, että kolmas varoitus ja ampui hevosen. Hilma tästä vähän hermostui ja
sanoi Jallulle; miksi ammuit
hyvän hevosen. Jallu katsoi
Hilmaa ja sanoi; ensimmäinen varoitus.
Elämä jatkui, naimisissa oltiin oltu pian viisikymmentä vuotta, kun Hilma
kerran kysyi Jallulta, että
mitä tuossa piirongin lukkolaatikossa oikein säilytät,
etkö jo voisi näyttää minullekin, kun olaan oltu näin
kauan yksissä. Jallu suostui,
avasi laatikon. Laatikosta
paljastui kahdeksan kananmunaa ja rahaa kahdeksansataa markkaa.
Hilma kysyi, että mitä
varten nuo munat ovat laatikossa. Jallu vastasi, että
joka kerta kun olen ollut sinulle uskoton olen pannut

laatikkoon munan. Hilma
ajatteli, että viisikymmentä vuotta ja vain nuo kahdeksan kertaa, eihän se nyt
mitään. Sitten Hilma kysyi,
että entäs nuo rahat.
Jallu vastasi, että ne
ovat tulleet siitä, kun laatikko on täyttynyt munista
ja olen myynyt ne.
Jallu oli vähän viinaan
menevä. Hilma oli siihen
perin kyllästynyt ja päätti, että kun Jallu seuraavan
kerran tulee päissään kotiin, hän säikyttää Jallun
kunnolla. Hilma pukeutui
piruksi ja hyppäsi Jallun
eteen kun hän hoiperteli kotiin. Jallu katsoi pirua
ja totesi, en minä sinua
pelkää, olen ollut siskosi kanssa naimisissa viisikymmentä vuotta.
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Tähde

Blondivitsit

K-18

Mitä eroa on blondilla ja
kakkosnelosella?
-Kakkosnelonen ei huokaile höylätessä…
Poliisi oli pysäyttänyt auton.
-Kuulkaahan nyt, poliisi tiukkasi.
-Miksi ette pysähtynyt, vaikka poliisi
heilutteli teille kättään ja vihelsi?
-Minä en ole sellainen tyttö,
blondi vastasi ja niskojaan nakellen.
Mitä eroa on blondilla ja silityslaudalla?
-Blondin jalat on helpompi levittää
Mitä blondi kysyi, kun sai tietää
olevansa raskaana?
-Onko se minun?

Tähdet kertovat
Odotettu, palkittu, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, maalintekijät,
intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, sykähdyttävä, arvostettu, aidot valeennustajat ennustuspalsta; Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…
OINAS 21.3-19.4.
Lähdet hakemaan korvauksia yhtiöiltä puukartellin takia, vaikka tiedät kuinka vaikeaa on voittaa oikeusjuttua.Tiedät
, että yhtiöt ovat rikkoneet lakia ja toimineet erittäin törkeästi puunmyyjiä
kohtaan. Ajattelet, että tulta munille koijareille, kun kerran mukaan lähdet. Saturnuksen kuu on niin hämärä, ettei saa
selvää voitatko oikeusjutun vai et. Jokatapauksessa et ole nyhverö, olet tuonut
esille kantasi asiaan. Päättäväisyytesi on
ihailtavaa, naisväkikin huomaa, sinusta
on tullut mies, olet oikea alfauros. Saat
ihailua osaksesi jopa naapurin pöyhkeältä rouvalta. Varo, ettei vaimosi huomaa
mitä teerenpeliä pidätte.
HÄRKÄ 20.4-20.5.
Olet aikeissa teetättää ojitussuunnitelman. Kuulit naapuriltasi, että
metsänhoitoyhdistys tarjoaa myös ojitussuunnitelmia ja hoitaa alueen harvennukset ojalinjojen aukaisun yhteydessä.
Tähdet johtavat yhdistyksen neuvojan
puheille. Kuuntele ja tee päätös heti.
Jos harrastat urheilua, huomioi, että ulkopuoliset kiinnittävät ulkonäköösi ensimmäiseksi. keskity siis tähän
taidealueeseen, ei niinkään kilpailutuloksiin. Muista, että mukanaolo, pelkästään
MetsäSanoma lehden lukemin takaa sinulle menestymisen tulevilla kilpakentillä. Petyt verottajaan, koska ne lähettivät
jälkiverolapun pullojen keruusta. Avoauto jää haaveeksi, kun verokarhu vie osan
keruutuloksistasi. Ota raivaussaha esille ja mene taimikonhoitotöihin. Siihen
maksetaan jopa tukeakin valtion kassasta. Ja osta sitten avoauto.
KAKSOSET 21.5-20.6.
Mies: Elämäsi on tasapaksua, töitä, kotiaskareita ja nukkumista. Päätät muuttaa
asia ja kierrät useat pikkujoulujuhlat. Se
tietää pientä flirttiä illasta toiseen. Lopuksi tapaat nuoruutesi rakastetun, joka
saa aikaan elämässäsi muutoksen. Nainen: Heilastelet sinäkin vanhan nuoruudenrakkaan kanssa. Asia tulee ilmi, joten
kerro kaikki. Puolisosi antaa anteeksi ja
korjuupalvelusta tulevat kantorahat antavat onneen lisäpontta. Matka keväällä
Turkin Sideen tasoittaa onnestanne loputkin rypyt.
RAPU 21.6-22.7.
Onnea, olet laihtunut. Oletko ollut pahanteossa vai mistä johtuu painoindeksin
pudotus? Ole tarkkana, kumppanisi tietää syrjähyppysi ja on parhailla samoilla
teillä metsällisillä vaellushommissa peitetyönään. Älä välitä, hän oikeassa tehtävässään ja hän nauttii elämästään. Tee
jotain asian eteen. Kaipaat edelleen kiihkeitä hotelliöitä, joissa seitsemän kertaakin tuntui ihan sopivalta. Raha: Raha
palaa ulkomaan matkoihin, mitään ei jää
säästöön. Pitäisikö sinun ottaa yhteyttä
muutamiin entisiin tapaamaasi tuttavaasi? Elämä on elämisen aikaa, sinullakin!

LEIJONA 23.7-22.8.
Pelonsekaisin tuntein otat jälleen käteesi
uuden MetsäSanoma lehden ja tutkit, onko
siinä mainintoja sinusta. On taas! Tunnet
olevasi julkkis, kun olet päässyt Soffaperunat palstalle. Kärsi nahoissasi, olisit kysynyt
myös muita peruselämää koskevia asioita
tai esim. mihin tiheyteen taimikonhoito pitää tehdä. Nyt sinut tunnistetaan aivan varmasti kaikkialla ja naapuritkin nauraa päin
kasvojasi. Ei hätää. Kirjoita siis lisää kysymyksiä seuraavaankin lehteen ja saat ohjeet, kuinka jatkat elämääsi tästä eteenpäin.
Jos haluat metsällisiä neuvoja, muista, että
metsänhoitoyhdistys auttaa ja neuvoo.
NEITSYT 23.8-22.9.
Autosi kiertokanki kiertyy kampiakselin ympärille ja saa aikaa melkoisen rominan konehuoneessa. Myy vanha romu pois
ja rupea kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla. Karta kuitenkin lentokoneita, sillä vatsasi reagoi ikävästi painevaihteluihin. Se
ei ole pieru, joka tulee housuihisi. Vaimosi
mielestä olet p****, mutta lennoilla olekin
sitten täysp****. Rakkaus: Taivas on tyhjää
täynnä. Emme näe sinulle mitään kerrottavaa rakkauden tähdistä, valitettavasti. Näillä hesalaisilla ennustajaliksoilla ei kannata
aina kovin suuria odottaa lukijan puolelta,
jos liksat ei vieläkään nouse.
VAAKA 23.9-23.10.
Hakkaat päätäsi seinään päivästä toiseen.
Rahahuolesi vain pahenevat, kun et osaa
paneutua olennaisen. Autonvaihtokuuseesi ei anna rauhaa, laita kunnon peli, osta
mersu ja anna riisikupin olla. Keskity sitten
hoitamaan bisneksiä ja hoida rästiin jäänyt
taimikonhoitokohteesi. Rakkaus: Tunnepuolella helpottaa, kun saat autoasian pois
mielenpäältä. Ota viikon loma ja vietä rakkaasi kanssa sängyssä pari päivää, rakastele
niin, että tuntuu ja muistuu vielä vanhainkodissakin. Elämä alkaa hymyillä, kun vielä
huomaat tehneesi hyvät puukaupat yhdistyksen neuvojan avulla ja opastuksella.
SKORPIONI 24.10-22.11.
Tunnet edelleen vetoa vihreähenkisiin
puolueisiin, ja päätät antaa pressanvaalien
äänesi suomalaisen politiikan Eddie Edwarsille. Räpiköivälle poliitikolle keminmaan
keijukaiselle, joka jää jälkeen tuhansia ääniä
kaikista muista, mutta joka hallitsee julkisuutta, muttei lajiaan. .Et pidä edelleenkään
kokovartalotimpurinimityksestä, koska se
paljastaa todellisen puoluesidonnaisuutesi
.Rakkaus: Mitähän pitäisi tehdä metsähoidolle? Maastokierto varmaankin selventäisi asiaa.
JOUSIMIES 23.11-21.12.
Kumppanisi lähtee, talo menee myyntiin ja
viinakin tulee maistumaan. Voiko kehnommin mennä. Merkuriuksen kehrä on siinä
mallissa, että asiat vain pahenee. löydät uuden ystävän, joka imee sinut kuiviin niin
fyysisesti kuin henkisesti.Nyt ymmärrät
vihdoinkin sen, että Soffaperunat ovat si-

nua varten. Et voi elää ilman niiden neuvoja. Hallituksen leikkaukset koskettavat
myös sinua. Mutta onneksi herrat eivät
voi estää puun kasvua, metsäsi tuottaa
niin auringon paisteella kuin sateellakin. Varaa aika Virpiniemen golfkentälle
ja haasta mittelöön Mikkola Timo tai
Raappana Juha, voitat molemmat, saat
uuden positiivisen käänteen ja kaikki
muuttuu parempaan päin. Joulun aikaan
lähdet matkalle Kaliforniaan ja huomaat,
ettei terve ruumis töitä kaipaa.Lähetät
puukauppavaltakirjan yhdistykselle ja
nautit elämästäsi.
KAURIS 22.12-19.1.
Olet tietoinen siitä, että olet puolisoasi parempi tietokilpailussa. Nautit tilanteesta, varsinkin siitä kun kumppaniasi
suorastaan ärsyttää tämä tilanne. Olet
jälleen hurahtamassa ja jopa hurahtanutkin meedioihin ja laiskan miehen
hierontoihin. Se on virhe, sillä totuudet tulevasta tarjoaa metsänhoitomaksua vastaan me hesalaiset Tähdet. Tyydy
siis meihin tähtiin Metsäsanomien suosikkipalstalta. Koko kylä supattelee,
kuinka sinulla on varaa illat toisensa jälkeen edelleen pelailla viheriöillä. Muista,
että samat asiat ärsyttävät niitä naapureitasi huomennakin; kateellista kansaa.
Tarkkaile vain itseäsi ja painoindeksejä, niistä ainakin hameväki tuntuu kantavan huolta.
VESIMIES 20.1-19.2.
Sinulla on taas juoksuajat. Toiset tulkitsee asian väärin, sillä haluat vai käydä
lenkillä. Älä siis loukkaannu miesten ehdotuksille, he ovat käsittäneet asian väärin. Mies, sinun paikkasi on sohvalla ja
seurata kuinka metsäteollisuuden pörssit painuvat edelleen alaspäin , ja olet sijoittanut puukaupparahat vain niiden
osakkeisiin. Älä hirtä itseäsi, kyllä ne vielä siitä nousevat, tosin ethän sinä osaa
myydä niitä korkeasuhdanneaikaan. Jos
horoskoopit tuntuvat liian ahdistavilta, älä lue muiden ennustuksia, keskity
omiin tai älä lue mitään.
KALAT 20.2-20.3.
Olet löytänyt itsestäsi uusia ulottuvuuksia. Se, että ennen aikasi kului jääkaapin ja sohvan välillä, mikäli tölkkihuolto
ei muuten pelannut. Vaan nyt se ei ole
pääasia; olet innostunut siivoamaan kotiasi. Miksiköhän? Oletko miettinyt mihin se saattaa johtaa? Stressiä, paineita,
hikeä ja kyyneleitä! Hellitä hetkeksi, palaa sohvallesi ja vaadi palvelua. Raha: Kemera avustus olisi iloinen yllätys, mutta
minkäs teet, kun jytky ei osu kohdallesi. Me siis tekemään taimikonhoitotöitä,
niin saat uusia mahdollisuuksia pettymyksen kautta todeta vaikkapa sen, että
jätit taimikon liian tiuhaksi.

Mitä blondi sanoo ensimmäiseksi aamulla?
-Kiitos kaverit
Miksi blondi palautti WC-harjan kauppaan?
-Hänen mielestään on kuitenkin kivempi käyttää paperia.
Blondi osti kotipizzan. Myyjä kysyi:
-Leikataanko kuuteen vai kahteentoista palaan?
-Kuuteen, en jaksaisi syödä 12 palaa, blondi vastasi.
Mitä näet, kun katsot blondia silmiin?
-Takaraivoon…
Miten ilotyttö, nymfomaani ja blondi
eroavat toisistaan?
-Ilotyttö kysyy: - Lopetitko jo?
-Nymfomaani kysyy: -”Nytkö sä jo lopetit?
-Blondi kysyy : - Pitäisikö tuo katto maalata?
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Muutamia empiirisiä mittaustuloksia
-

Ruuan matka suusta vatsaan kestää 7 sekuntia.
Ihmisen hius kestää 3 kilon painolastin.
Miehen penis on kolme kertaa pidempi kuin peukalo.
Lonkkaluu on yhtä kovaa kuin sementti.
Naisen sydän lyö nopeammin kuin miehen sydän.
Ihmisen jalkapohjassa on noin sata miljardia bakteeria.
Nainen räpyttää silmiään kaksi kertaa nopeammin kuin mies.
Käytämme 300 lihasta vain pysyäksemme pystyssä.
Naiset ovat jo lukeneet tämän jutun mutta miehet
tuijottavat vieläkin peukaloaan.

Niin mietitäänpä tätä …
•Miksi pizza toimitetaan nopeammin asiakkaalle kuin ambulanssi
saapuu perille?
•Miksi ihmiset tilaavat tuplajuustohampurilaisen,
suuren annoksen ranskalaisia ja cola LIGHTin?
•Miksi ostamme hot dog-makkaroita 10 kpl ja sämpylöitä 8:n
pakkauksissa?
•Miksi naiset laittavat ripsiväriä aina suu auki?
•Miksi sana lyhenne ei ole lyhyempi?
Miksi täytyy käyttää Käynnistä-valikkoa, kun haluaa sulkea Windowsin?
•Miksi kissanruokaa ei ole hiiren makuisena?
•Miksi koiranruoka-tölkissä lukee: entistä parempi maku
– kuka sen on testannut?
•Kaikkihan tietävät lentokoneiden mustat laatikot, jotka pysyvät aina
ehjänä… miksi lentokonetta ei valmisteta samasta materiaalista?
•Kun kerran lentäminen on niin varma tapa matkustaa …
miksi tulohallin nimi on terminaali?
•Miksi painat kaukosäätimen nappuloita lujempaa,
kun patterit ovat melkein tyhjät?
•Miksi pesemme käsipyyhkeitämme: eikö kuitenkin asia ole niin,
että kätemme ovat puhtaat, kun kuivaamme ne pyyhkeeseen?
•Miksi Kamikaze-lentäjät käyttivät kypärää?
•Miten kyltti ”Nurmikolle astuminen kielletty” on saatu keskelle nurmikkoa?
•Kuka ihmisistä keksi, että lehmistä saa maitoa…
- mitä ko paikasta alun perin etsittiin ja miksi?
•Miksi Nooa ei lyönyt hyttysparia kuoliaaksi?
•Miksi lampaat eivät juokse sateella sisään?
•Miksi laitoksilla ja paikoilla, jotka ovat 24 tuntia vuorokaudessa auki,
on ylipäänsä lukot?
•Ja muuten, miksi Jumala on antanut miehille sekä aivot että munat,
mutta ei tarpeeksi verta niiden käyttämiseen yhtä aikaa???

?
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Jauhopeukalot teijän keittiössä
Punarieskaa Janin keittiöstä
Ennen vanhaan, kun eläimet sai vielä teurastaa kotona, kertyi vertakin runsaasti ja
se käytettiin kaikki tarkoin ravinnoksi. Tehtiin verimakkaroita aitoihin suoliin, paistettiin verilättyjä, leivottiin verileipää, keitettiin kampsuja tai paistettiin punasrieskaa, joka etelämpänä tunnetaan nimellä veripalttu tai rössy.
Monissa taloissa lapsia ei päästetty näkemään teurastuksia, mutta
meillä oli toisin. Niin pienestä kuin
muistan, sain olla vispaamassa vasikan kurkusta juoksevaa verta, että
se ei päässyt hyytymään. Teurastus oli siis aivan luonnollinen asia
ja osa talonpitoa. Vaikka kyllä täytyy tunnustaa, että kun Talvisodan
evakkoon lähtöä valmisteltiin ja
eväslihaksi teurastettiin lokakuulla
Oksan poikima vasikka Ihana, niin
eihän se mieli mettä keittänyt, kun
Ihana oli ollut minun lellikki syntymästään lähtien.

Paistit ja lavat paistettiin uunissa, luulihoista keitettiin lahtikeitto ja verestä tehtiin punasrieskaa.
Ainakin minun suussani ne kaikki maistuivat erinomaisilta kolme
yötä ja yhden päivän kestäneellä
hevoskyydillä Sodankylän Petkulasta Ruotsin rajalle Pelloon, vaikka
syötävänä olikin rakkain ystäväni Ihana. Pari vuotta myöhemmin
eli -41 syksyllä, kun velimies Matti
oli joutunut Ruotsiin hoidettavaksi, kirjoitin hänelle kotikuulumisia,
mutta sensuuri oli mustannut tekstistä osan.

Matti toi kirjeen sitten -46 syksyllä palatessaan mukanaan ja ihmetteli, mitä siitä oli mustattu.
Selitys oli siinä, että keväällä meille syntyi neljä uroskaritsaa,
jotka saivat nimensä sen hetken nimimiesten mukaan. Niinpä minä
kerroin Matille muitten asioitten
mukana, että Molotohvi ja Mussolini on jo teurastettu, mutta Hitler
ja Stalini säästetään jouluksi. Tieto
ei läpäissyt sensuurin tiukkaa seulaa.

Ja muut ruokavinkit toimituskunnan
salaisista kätköistä
Kokkaajana Mikko Mäkelä

”Olen lapsilleni opettanut, että saatu
kala on myös nopeasti perattava ja siitä valmistetaan ruokaa.”

Ruokapöytään ahven
Arkisin ”ruokahuoltopäällikkönä” perheessämme toimii
vaimoni, mutta itsekin innostun joskus vapaalla ollessa
ja loman aikaan jotain laittamaan.
Liharuuat ja etenkin hirvenlihasta tehdyt ruuat ovat
tavallisimpia. Iijoen varrella
kasvaneena on joesta tietenkin
pyydetty myös kalaa ja omalla kohdallani suurin kalaintoni
on jäänyt nuoruuteen. Lapset
ovat kyllä sitten sitäkin innokkaampia olemaan rannalla ja

Metsävinkki
Jos metsävakuuttaminen ei kiinnosta, voi
tuulen aiheuttamiin tuhoihin löytyä näppärä
vaihtoehto. Kuva kertoo kaiken. Ainoastaan
kokonaan kaatuneiden
runkojen takaisin saanti saattaa tuottaa suuria
vaikeuksia.

onkimaan ja heittelemään uistinta.
Särjet ja pienemmät kalat
päätyvät useimmiten naapurin
kissoille tai harakkojen ruuaksi, mutta olen lapsilleni opettanut, että saatu kala on myös
nopeasti perattava ja siitä valmistetaan ruokaa.
Rannalta ja laiturin päästä
ongitut ahvenet fileoidaan ja
paistetaan. Lisukkeeksi sopii
parhaiten omasta maasta nostetut uudet potut, jotka nekin
käy lapset itse kuokkimassa.

Eilen

PAISTETUT AHVENET:
Kaikki ongitut ahvenet fileoituna,
mielellään vaikka kilo
1 dl karkeaa ruisjauhoa
2 tl suolaa
½ tl valkopippuria
2 rkl margariinia
Ahventen fileet huuhdellaaan kylmällä vedellä. Jauohot, suola ja valkopippuri sekoitetaan
lautaselle ja fileet käännellän sekoituksessa
kauttaaltaan. Joskus olen kätevämpien kokkien kuullut tämän vaiheen tekevät pussissa
jossa fileitä sitteen ”hölskytellään”. Kannattaa
kokeilla. Ja sitten paistin pannu levylle johonkin keskilämmölle ja margariini sulatetaan
siihen ensin ja sitten paistellaan muutamia minuutteja sellaiseksi vähän rapsakaksi ja vaalean ruskeaksi.
Potut kiehuvat toimituksen aikana omalla levyllään ja kun nekin ovat kypsiä, niin sitten ruvetaan huutamaan yläkertaan ja ulos kovalla
äänellä: ”Nyt kaikki heti syömään”
Vielä jos oikein hyvän haluaa, joka minulta jää
tekemättä, niin kastikkeeksi tehdään valkokastike.

Tänään

Janin
tapaan

PUNASRIESKA

(neljälle)
Tarveaineet
6 dl
naudan, poron tai hirven verta
3 dl
täysmaitoa, ei mielellään kurria
4 dl
ruisjauhoja
2
isoa sipulia
100 g
suolirasvaa eli kuuta tai läskiä tai voita
2 tl
suolaa
jauhettua maustepippuria, melko vähän
Valmistus: Silppua kuu tai läski pieniksi palasiksi. Sulata puolet rasvasilpusta
pannulla ja hauduta silputtu sipuli rasvassa keltaiseksi. Sekoita maito ja veri
kulhossa hyvin. Kun neste on tasalaatuista, lisää jauhot vähitellen ja vatkaa
samalla voimakkaasti. Lisää taikinaan rasvasilppu, kuullotettu sipuli rasvoineen, suola ja pippuri . Sekoita hyvin. Voitele laakea reunallinen paistinpelti
tai muu laajapohjainen vuoka. Laakea sen vuoksi, että saat paljon herkullista rieskankuorta. Nousuvaraa taikinalle pitää olla vähintään neljännes astian
korkeudesta. Paista ensin kuoren saamiseksi 200 asteessa 15 minuuttia ja sitten 150 asteessa kolme varttia. Jos soosi on tarpeen, niin valkokastike sopii
ihan hyvin ja puolukkasurvos on tietysti luontainen kyytipoika.

AHVEN
Ahven on jokaisen suomalaisen
tuntema kala ja yleisin kalalajimme.
Ahven löytyy koko suomen
alueelta ja sen elinympäristövaatimuksen ovat väljät ja sopeutuvaiset. Määrältään ja arvoltaan
Ahven on kalansaalis tilastojen
valossa tärkein kala ja saaliista yli
90 % kalastavat kotitarve ja virkistyskalastajat.
Ahven on erittäin maukas kala.
Ahvenen arvoa laskeekin ehkä se,
että se on niin yleinen ja tavallinen kala, johon totuttu. Myös
ahventen piikit ja ruotoisuus antavat ahvenesta negatiivisen käsityksen ruokakalana. Mutta kun
ahvenet opettelee fileoimaan on
ruokailijan näkövinkkelistä kat-

sottuna ahvenet mukava ja helppo syödä. Varsinaisesti haitallisia
lihasruotoja ahvenessa on aika
vähän, ja toisaalta nämä kylki- ja
selkälihaksen välissä olevat ruotorivit eivät pienemmillä kaloilla
syömistä juuri haittaa.
Ahven kuten muutkin kalat
sisältävät elimistölle tärkeitä A-,
B- JA D- vitamiineja. Näitä tarvitaan mm. suojaamaan tartuntataudeilta, vahvistamaan näköä
ja luustoa ja pitämään muutenkin terveenä. Kalaa kestää syödä
myös paljon sellaisen joka pelkää
ylimääräistä lihomista, sillä vähärasvaisena ruokana kala ei lihota.
MM

”Koukun pää ei näkyny, niin nappas.”

Joulukuusen neulaset

Tässä ruotsalainen tutkimus joulukuusen neulasten määrästä. Haluamme
lukijoilta loppiaisen jälkeen kokemuksia käyrän paikkansapitävyydestä.
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ECHO CS 420 ES

TPO
MAATALOUS
Tikkasentie 8
0500 287 392

www.tpomaatalous.fi

475€

Suositut ja hyvätuottoiset
taimet suomalaiseen metsään
kasvattaa Pohjan Taimi.
Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

• MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT

Suometsänhoito- ja
metsätiepalvelut
POHJAN TAIMI • Katin taimitarha, 88610 Vuokatti • P. 020 7939 800, f. 020 7939 804

Koneellinen
puunkorjuu ja
lähikuljetus
Metsäkorjuu
A. ja M. Mustonen Ay

Ii,Yli-Ii:
Kangas p. 020 772 7178
Onkalo p. 020 772 7047
Haukipudas, Hailuoto,
Kempele, Oulu,
Oulunsalo:

Metsänomistaja

Törrönen p. 020 772 7044

Vaadi laatua! Me teemme sitä!

Metsäk
oneur
ak
ointi
Metsäkoneur
oneurak
akointi

Utajärvi, Muhos:
Repola p. 020 772 7110

Per
ttunen Oy
erttunen

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

Oulu, Kiiminki:
Parkkinen p. 020 772 7063

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Salus

posti@metsakorjuumustonen.fi
www.metsakorjuumustonen.fi

SUOLAHUONE

Metsäsuunnittelu- ja
metsänarviointipalvelut

Suolahuone Salus
Laurintie 2, Ii (torin laidalla)
Ajanvaraus puh. 045 351 6180

Ii:
Leskelä p. 020 772 7116
Väänänen p. 020 772 7055
Turtinen p. 020 772 7054

Yli-Ii:
Luonnonmukaista hoitoa hengityselin- ja ihosairauksiin
Lisäksi: suolatuotteet, Tulsi-yrttijuomat
sekä Pur Aloe -tuotteet
Uutuutena Lymfa- kehonpuhdistushoito

5520,-

Zatelliitintie 10, 90440 Kempele

Mikko Kontio p. 010 7684 915

Leskelä p. 020 772 7116
Turtinen p. 020 772 7054

Haukipudas, Kiiminki:
Vehkaperä p. 020 772 7046
Koistinen p. 020 772 7184

Utajärvi, Muhos:

www.mhy.fi

Jotta
onnistuisit
kerralla!

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!

Kamula p. 020 772 7108

Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.

Vuotikka p. 020 772 7045
Kanniainen p. 020 772 7061

*
*
*
*
*
*
*
*

VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..0
VERKKOPALVELUSOPIMUS.......................0
TILIOTE.........................................................0
e-LASKUT .....................................................0
MAKSUPALVELU .........................................0
SUORAVELOITUS........................................0
LASKUN MAKSU ..........................................0
LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
PALVELUMAKSU .........................................0

€
€
€
€
€
€
€
€

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonusetu: kun bonuksesi eivät kulu palvelumaksuihin, saat ne
rahana tilillesi tai voit käyttää ne täysimääräisinä
Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä Pohjolan
vakuutusmaksuihin käytettävien bonusten lisäksi saat
Utajärven Osuuspankista myös kaikki muut OP-Pohjolaryhmän keskittämisedut, kuten ilmaisen Ostoturvavakuutuksen OP-Visalla.
Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

100 v

Oulu, Oulunsalo,
Hailuoto, Kempele:

Metsälakien toimeenpano ja valvonta sekä
metsänhoitotuet
Ii, Yli-Ii, Haukipudas,
Kiiminki,Oulu,Oulunsalo
Hailuoto,Kempele:
Koistinen p. 020 772 7052

Utajärvi, Muhos, Oulu:
Mikkonen p.020 772 7106

Metsäluonnon
monimuotoisuuden
edistäminen
Ympäristötuki ja
luonnonhoitohankkeet
Ruokanen p. 020 772 7011

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

HAUKIPUDAS

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala
0400 338661

Revontie 47, 90830 Haukipudas (08) 563 2600,
fax (08) 563 2610, www.rautia.fi/haukipudas
etunimi.sukunimi@rautia.fi

PALVELEMME:
arkisin 7–19
lauantaisin 9–16

www.rautia.fi

Metsänomistajien
koulutus ja
neuvontapalvelut
Tervonen p. 020 772 7016

Hankkeet
:
Bioenergian edelläkävijät:
Lepistö p. 020 772 7041

Toimiva metsä:
Honkanen p. 020 772 7119

• Puutavaran
koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

•
•
•
•

Metsänparannustyöt
Maanrakennustyöt
Puutavaran kaukokuljetukset
Energiapuun kuljetukset

www.metsakeskus.fi/pp

