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Pääkirjoitukset

Energiapuu.

Nosteessa vai laskussa?

Energiapuusta on toivottu ja kaavailtu uutta metsäalan veturia
uudeksi puukaupan ja jalostuksen tuotteeksi. Mutta kuinka energiapuun käy, kun kaikki kaavailut perustuvat vain ja ainoastaan
energiapuun tukipolitiikkaan. Energiapuun käytön lisääminen olisi
toivottavaa, mutta kuka sitä pystyy lisäämään, kuka sitä pystyy tuottamaan, aika näyttää.
Uusiutuvan energian osuus
energian kokonaiskulutuksesta on vuodelle 2020 asetettu 38 % tasolle ja silloin
tukimuotoja ei pitäisi olla.
Energiapuun tulisi soutaa
omilla airoillaan ilman yhteiskunnan tukea. Kovat ovat
haasteet. Tietäneekö kukaan
energiapuun kanssa suuntaviittoja suunnitteleva turhantärkeä käytännön elämästä
vieraantunut toimikuntalainen, kuinka työntäyteistä
operaatiot energiapuun kor-

juu ja toteutukset ruohonjuuritasolla todellisuudessa
ovat? Tuskinpa tietävät.
Kohteita olisi valtavasti, mutta tekijöitä ja toteuttajia on vähän. Jopa alueemme
etujärjestön johtaja kyseenalaisti taloudellisesti ajatellen
toimintatapaamme,
ajatuksella, että miksi lähteä
toteuttamaan vähäkatteisia
energiapuukohteita, kun tarjolla olisi parempituottoisia
korjuupalvelukohteita normaalien harvennushakkui-

denjapäätehakkuidenparissa.
Laitoin hänen kommenttinsa
omaan arvoonsa, koska etujärjestöt organisaationa tuskin todellisuudessa koskaan
pystyvät laskeutumaan ajatusmaailmassaan ruohonjuuritasolle, metsänomistajaa
palvellakseen.
Oikeassahan hän oli asiassaan, mutta me sitoutuneet
ämhooyyläiset toimihenkilöt emme voi valikoida asiakkaitamme, toisin kuin
puunostajat. Energiapuun

korjuu itse työnä on hidasta
ja tuotot jäävät kieltämättä
pieniksi, mutta toteutuksen
lopputukokset ovat tärkeitä; nuori metsä tulee hoidettua, vaikka hoito on ollutkin
todellisen hyvän metsähoidon laiminlyöntiä. Metsänhoitoyhdistyksen ei tule
väheksyä minkäänlaista toimeksiantoa, mikäli toimintaa
on tarkoitus jatkaa metsänomistajan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Energiapuusta on tullut uusi puutavaralaji, jota
kannattaa kerätä tai korjata kohteista, jotka ovat sille toimintamallille sopivia;
oksamassat päätehakkuukohteilta sekä ensikertaiset
harvennukset. Mutta, mutta…

Mustia pilviä taivaalla
Mahdollinen KEMERA lain muutos heikentää energiapuun tilannetta mm.
siinä, että haketustuki loppuu. Mahdollisessa PETU
tukimuodossa ei ole haketustukea, eikä jatkossa KEMERA tuessakaan. Tämä
tulee väistämättä näkymään
energiapuun hinnoittelussa.
Ensiharvennuskohteiden hinnasta lähtee 4,5 €
pois, joten vähennys kohdis-

Hyvä paha metsänhoitomaksu puhuttaa jälleen
Tarvitaanko metsänhoitoyhdistyksiä?

Metsälehden surullisen kuuluisasta keskustelupalstasta voisi saada
sen kuvan, että metsänhoitoyhdistykset olisivat tarpeettomia ja kukaan ei tarvitsisi neuvontaa. Totuus on kuitenkin toisenlainen.
Se joukko, joka kaipaa apua,
ei notkuile Metsälehden
yleisöpalstalla, jossa joka toinen ketjun aloittaja on katkera entinen mhy:n urakoitsija
tai muu alan yrittäjä katkeruudesta metsänhoitoyhdistys kenttään kohden. Toki

joissain kirjoituksien ajatuksissa on myös järkeä. Hakea
punainen lanka siitä, mikä
kiikastaa ja mitä pitäisi toiminnassa muuttaa, vaatii
asiaan perehtymistä. Tämä
toki vaatii myös rohkeutta
ja uskallusta. Mutta asiallista

kritiikkiä tulee myös sietää.
Ja vastaus otsikkoon; tarvitaan, mm. siksi, että…

…metsätietämyksissä
puutteita
Metsänomistajakentällä on
metsänomistajia, joilla ei

ole, ei sitten minkäänlaista
todellista järkevää käsitystä metsänhoidosta, metsien
järkevästä käsittelystä, puukaupasta tai vaikkapa verotuksesta. Näitä varten ovat
metsänhoitoyhdistykset. Ei
taustalla negatiivista tietoa
levittäviä varten. He eivät
palveluta tarvitse.
Kumma kyllä, että ne,
jotka eivät käytä, tai eivät
edes aio käyttää metsänhoi-

Kuitupuun hinta jo Euroopan halvimpia
Suomessa puun hinta on kehittynyt kilpailijamaihin verrattuna maltillisesti viime vuosina. MTK:n keräämien tietojen mukaan kuitupuun
hinta tienvarressa on jo Euroopan halvimpia.
Kuusitukkien hinnat ovat
laskeneet vuodesta 2007 huipusta yli kaksikymmentä euroa kuutiometriltä ja laskua
tapahtuu edelleen. Sama tilanne on myös mäntytukilla,
joka samoin loppuvuodesta
2011 lähti nopeaan laskuun.
Taustalla ovat sahatavaran
tämänhetkiset sumuiset näkymät. Yleinen taloustilanne
heijastuu puun hintakehityksessä.
Suomalaista mäntykuitupuuta saa nyt halvemmalla
kuin samaa puutavaralajia
esim. Ruotsissa, Virossa, Itävallassa tai Saksassa. Ruotsissakin pitkäkuituisen sellun
raaka-aineen hinta ohitti
Suomen hintatason viime
vuoden lopulla. Kuitupuun
kysyntä säilyi kuitenkin
puumarkkinoita
ajatellen loppuvuodesta, kos-

ka lauha syksy toi uusia
haasteita teollisuuden puuhuoltoon. Talvileimikoiden
korjuun käynnistyttyä, uusien puukauppojen teko tyssäsi lähinnä hinnasta johtuen.
Myös talvileimikoiden osalta esiintyi ostamattomuutta.
Koska koivukuidun osuus
Suomessa on niin vajaata,
niin lienee järkevintä suunnata se polttoon. Koivuklapit
ovat trendikäs ja siisti tuote,
jota tavalliset omakotitaloasukkaat mielellään ostavat
ja käyttävät rakennuksiensa tulipesissä. Mutta koivun
markkinat eivät vielä toimi. Koivukaupassa olisi tällä
hetkellä myyjän markkinat,
mutta myyjäpuolen edustajana metsänhoitoyhdistykset
eivät ole tätä asiaa riittävästi
sisäistäneet. Myyjäjärjestön
tulisikin kohdistaa huomio-

ta koivun todellisiin markkinamahdollisuuksiin, koska
alalle on ilmaantunut lukuisia klapikauppiaita. Mutta hinta laahaa vielä liikaa
paperiteollisuuden hinnoittelun ehdoilla. Pitäisi pyrkiä vastaavaan kuin esim.
pikkutukin kohdalla tukin
ostotoiminnassa; 10 - 15 € lisähintaa. Silti myyntikatteet
lopputuotteessa suhteessa
raaka-aineeseen liikkuu 300
% -500 % tietämillä. Mittaus
ja tuotteen hinta onkin sitten
jo täysin oma taiteenalansa;
kuka myy mitä ja millä mitalla?

Pakko ei toimi puukaupassa
Puukauppa tai tällä hetkellä sen olemattomuus herättää jälleen keskustelua.

Milloin syyllistetään puun
myyjää ahneudesta, milloin
metsänhoitoyhdistyskenttää
liiallisesta sekaantumisesta
puukauppaan ja puunkorjuuseen. Myös MTK:n roolia
seurataan ja kytätään verhojen takaa.
Metsäteollisuus ei ainakaan paperinvalmistuksessa
ole tällä haavaa in. Tehtaiden sulkemiset leikkaavat
työpaikkoja alueilla, joille ne
olisivat kultaakin kalliimpia.
Yleismaailman taantuma ja
sen sanelema tuotteiden kysynnän hiipuminen ovat
asian ydin. Paperilla ei ole
imua. Pois lukien pehmopaperit, kirjaimellisesti.
Jos metsäteollisuus todellakin luulee ja uskottelee itselleen, että syypäänä
huonoon olotilaan ovat metsänhoitoyhdistykset, niiden
korjuupalvelutoiminta, valtakirjakauppa ja metsänhoitomaksu, niin se erehtyy.
Puut, varsinkin myytävät
ovat metsänomistajien ta-

tuu suoraan ostajalle maksettavaan kantorahahintaan.
Nyt kun puhtaan energiapuun kantoraha-arvot ovat
liikkuneet leimikkokohtaisesti 4-7 € välimaastossa,
hintahaitari tällä uhkakuvalla laskee 1-3 € kiintokuutiolle maksettavaan tuloon.
Tähän hintaan tuskin monetkaan
metsänomistajat
markkinoivat energiapuuleimikoitaan eteenpäin. Myyjälle maksettavan tulotaso
olisi päätehakkuilta kerättävän oksamassan hinta. Oululaisittain kiteytettynä; ”Ei
ne isännät ala”. Metsänomistajat siirtävät myyntipäätöksiään myöhempään
ajankohtaan. Mistä silloin
saadaan energiapuuta?
Tätä kirjoittaessani tietoon tuli jälkikäteen, että
koko Petu tukimuoto on
kaatunut EU komission päätöksellä. Yksi mutka vaihtoehdoissa vähemmän.

Metsäteollisuuden
puunkäyttö vähenee
paperinvalmistuksessa
Viime vuosien metsäteollisuuden tuotantolaitoksien alasajot kielivät sitä, että

”

puuntarve pienenee. Uutinen on luonnollinen seuraus
edeltäviin toimenpiteisiin.
Silti ei kannata huolestua. Paperiteollisuuden metsäosaston maksamalla puutilillä ei
tule koskaan olemaan niin
suurta painoarvoa kuin sahateollisuuden puukaupasta saatavalla tulolla. Mikäli
paperinvalmistus hiipuu ja
massapuun tarve heikkenee,
astuu pikkuhiljaa energiapuu esiin. Tukipolitiikka tosin jarruttaa tätä toimintaa
kaikella rintamalla. Uutista
osattiin siis jo odottaakin.
Vuositasolla 10 miljoonan
vähennys kotimaisen teollisuuden puunkäytössä on samaa luokkaa kuin nykyinen
metsäteollisuuden
tuonti.
Määrä on kuitenkin merkittävä, kun huomioimme metsien kasvun olevan puolet
suurempi kuin vuosittain hakattava puumäärä. Markkinatalous ei huomioi metsien
kasvu- ja hoitotarpeita. Tähän rakoon iskeytyy sähköinen media, joka syö paperin
kulutusta ja näin vauhdittaa
kannattamattoman paperiteollisuuden toimintakykyä
Suomessa.

Koivukaupassa olisi tällä hetkellä myyjän markkinat, mutta metsänhoitoyhdistykset eivät ole tätä
asiaa riittävästi sisäistäneet

toyhdistyksien palveluita,
että juuri näillä henkilöillä
tuntuu olevan negatiivisimmat käsitykset metsänyhdistyksien toiminnasta. Osa
notkuilee päivittäin Metsälehden surullisen kuuluisalla
keskustelupalstalla. Palstaa
vilkaisemalla voi hyvinkin
saada sellaisen kuvan, että
metsänhoitoyhdistykset olisivat tarpeettomia ja kukaan
metsänomistaja ei tarvitsisi

neuvontaa. Totuus on toisin.
Aidosti tietoa hamuavat
metsänomistajat tarvitsevat
henkilökohtaista asiantuntevaa palvelua, jonka palvelu ei tähtää metsäteollisuus
tyyppiseen liiketoiminnalliseen yhtälöön. Jos side
metsänhoitoyhdistykseen
katkeaa esim. metsänhoitomaksun poistumisen myötä
veikkaan, että metsäteollisuus elää ja voi hyvin.

kana, ei palvelusopimuksissa. Vaikkakin yliaktiivisia
toimihenkilöitä on alalle ilmaantunut palvelusopimusten hankintaan, kohdistaen
voimansa lähinnä isojen pinta-alakohtaisten metsätilojen
saamiseksi sopimustilaksi, ei
tilanne puuhuollon kohdalla
ole muuttunut. Ja vastapainoksi pienet tilat eivät juurikaan kiinnosta.
Puukauppaa ei pelasta
indeksikauppa, ei sähköinen
kauppapaikka, projektit ym.
bonus- tai takuuhintajärjestelmät. Puukaupan pelastaa puusta maksettava hinta,
rungon katkonta ja kokonaistulos, joka puunmyyjälle jää.
Verojärjestelmän muutos
90-luvulla toi siirtymäajan
aikana puuta enemmän kuin
tarpeeksi. Elettiin ns. veroleimikoiden aikakautta. Sitten
hieman vauhti hiljeni puukaupassa. Sitten tuli kesä ja
syksy 2007 ja puukauppa
kävi, johtui hinnasta. Kauppa hiipui, kunnes keksittiin
verohuojennuskauppa. Nyt
niitä huojennuksia ei enää
ole. Lähteekö kauppa käyn-

tiin porkkanoilla vai kepeillä? Ensimmäinen keppi on jo
heitetty; pääomaveron korotus 2 % - 4 %. Miten myyjä
tähän reagoi? Tuskin harkitsee ainakaan puunmyynnin
lisäystä.
Puumarkkinoiden suuretkin
vaihtelut
kuuluvat markkinatalouteen, jota
metsäteollisuus suureen ääneen toitotti 90-luvun alkutaipaleella, hintasuositusten
loppuessa. Miksi ihmeessä
teollisuus kitisee jatkuvasti
puumarkkinoiden toimimattomuudesta? Pitäisiköhän
myös heidän katsoa peiliin?
Hyvät metsänomistajat.
Toivotan antoisia lukuhetkiä
sekä kauniita kevätkelien ulkoilupäiviä Teille kaikille
lehtemme lukijoille.

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma
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MetsäSanoma uutiset

Coming soon

TULOSSA!

Metsäiltamat Kiimingin Koitelissa
Metsäaiheinen teemapäivä pidetään
Kiimingin Koitelin alueella la 25. elokuuta 2012.

teen
Tilaisuu ääsy
p
on vapaa
Tapahtumassa mm. kone-esittelyjä, tuote-esittelyä, tehtäväratoja, kilpailuja,
metsällisiä teemapuheita, Metsäsanoma tähtiä, musiikkia sekä Sahasaaren
lavatanssit. Seuraa ilmoituksia kotisivuiltamme ja kesän jälkeen lehdistä.
KIIMINGIN METSÄNHOITOYHDISTYS RY KARTTALIITE
Kunta:
29.02.2012
Kylä:
Tila:
© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11
Kp: 444584, 7219875 Karttalehti: R4423R

1:5000

Metsäsanoma kilpailun
palkinnot noudettavissa
Palkinnot on noudettavissa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.
Onnettarena toimi tällä kerralla pesäpalloguru
Jarmo Korhonen Muhoksen metsäoppilaitokselta.
Tuotepalkinnot kilpailuun
lahjoitti Pölkky Metsä
Kuusamosta.
Metsäsanomakilpailunpalauteosion voittivat seuraavat henkilöt:
Pietilä Anna-Liisa,
Yli-Iin Mhy
Koskinen Veikko,
Iin Mhy
Hätälä Tuomas,
Oulun seudun Mhy
Karjalainen Sirkka,
Kiimingin Mhy
Toimikunta kiittää lukijoitaan aktiivisuudesta.
Palkinnot on noudettavissa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Kadoksissa olevat Rahapuut
löytyivät sivulta 3, 16 ja 22.
Positiivinen ”OSTETAAN
TUKKEJA” mainos löytyy
Haapajärveltä HASA-yhtymän Haapajärven sahan kamarikuivaamon seinustalta.

Kysymys osoittautui erittäin haastavaksi.
Onnea voittajille ja kiitokset juttuvinkeistä !

Toimituskunta

METSÄNOMISTAJA
Tarvitsemme energiapuuta alueemme lämpölaitosten tarpeisiin.
Mikäli teillä on varastossa energiapuuta tai teette sitä tai haluatte
meidän keräävän puolestanne, ottakaapa yhteys omaan neuvojaan.
Mukana ovat kaikki MetsäSanoma alueemme metsänhoitoyhdistykset, joten kaikki jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteemme.

metsänhoitoyhdistys

METSÄNOMISTAJA!

Tiesitkö, että metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä voit tilata
koska tahansa omalta metsänhoitoyhdistykseltä

MAKSUTTOMAN METSÄKÄYNNIN
Metsäkäynnin yhteydessä voidaan…
- Selvittää tilan hoito- ja hakkuutarpeita
- Suunnitella metsänhoitotöitä
- tehdä puunmyyntisuunnitelmia
- pohtia puumarkkinatilannetta,
metsäverotusta jne.

Suunnista lähimpään
SUUNNISTA LÄHIMPÄÄN
metsänhoitoyhdistykseen.
METSÄNHOITOYHDISTYKSEEN

Kustannukset katetaan metsänhoitomaksuvaroin.
Ottakaapa yhteyttä, niin käydään metsässä!

Metsänhoitoyhdistyksistä saat
parhaat metsänhoitopalvelut

Metsänomistajaviikon valtakunnallinen päätapahtuma

Lähimmän yhdistyksen
yhteistiedot löydät osoitteesta
WWW.mhy.fi

Oulussa Yliopiston Saalastin salilla
os. Pentti Kaiterankatu 1, 90570 Oulu 26.4.2012

17.30
18.00
18.10
18.40
19.15
19.45
20.00

OHJELMA
Kahvitarjoilu
Avaus
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola
Suomi, vihreiden elinkeinojen suurvallaksi
Tohtori Paavo Väyrynen
Sopiiko vapaa kasvatus metsiin?
Professori Kari Mielikäinen, Metla
Nordean puheenvuoro
Aluejohtaja Pekka Koskela
Vuoden nuoren metsänomistajan julkistaminen
Mikko Tiirola ja Pekka Koskela
Keskustelua ja tilaisuus päättyy

Kahvitusjärjestelyjen takia ennakkoilmoittautuminen omaan
metsähoitoyhdistykseen tai Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomeen
sähköpostilla marjo.karjalainen@mhy.fi tai puhelimella 020 413 3856

MetsäSanoma

Minna Kauppi

www.mhy.fi

MetsäSanoma
METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

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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Puukaupan seuraava siirto
Metsänhoitoyhdistykset aktivoivat puukauppaa
ja puukaupan kilpailutusta ilmaisella leimauksella
Jukka Aula
Johtaja
Metsänomistajien liitto
Talvileimikoiden puunkorjuu on nyt loppusuoralla.
Talvileimikoita ei tämän talven korjuuseen enää sovi.
Kaikki ainespuun korjuukalusto on ollut täyskäytössä.
Pakkasista ja hyvistä korjuukeleistä otettu kaikki hyöty irti.
Metlan tiedotteen mukaan tammikuussa 2012 hakattiin markkinapuuta koko

maan puitteissa kaikkiaan
4,7 miljoonaa kuutiometriä.
Yleistalouden heikoista näkymistä huolimatta määrä oli vain yhden prosentin
viimevuotista ja kolme prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson tammikuiden
keskiarvoa pienempi.
Puukaupassa tavallista
vilkkaamman tammikuun
jälkeen puukauppaa on käyty Pohjois-Suomessa viimevuosien tavanomaiseen
tahtiin. Helmikuun kauppamäärä Pohjois-Suomessa
oli n 130 000 mikä on n 10 %

hiljaista viimevuotta enemmän.
Puukaupassa mielenkiinto kohdistuu nyt kesäkorjuukelpoisten leimikoiden
kysyntään ja hintaan.
Talventulon
lykkääntymisen vuoksi syksyllä
jouduttiin hakkaamaan kesäkohteita 1- 2 kk normaalia pidempään. Ne ovat nyt
pois tulevan kesän leimikkovarannosta. Kysyntä painottuu kevään edetessä entistä
enemmän kesäkorjuukelpoisiin kohteisiin. Metsänhoitoyhdistykset
arvioivat

Tuontipuu kertoo maksukyvyn ylärajan
Tuontipuun ja kotimaisen puun
keskihinnat 2010 ja 2011, koko maa,
Lähde: Metla

kaupan vilkastuvan selvästi lähimpien kuukausien aikana.
Metsänomistajan kannattaa jo nyt laatia leimikko valmiiksi odottamaan kaupan
vilkastumista. Metsänhoitoyhdistykset kampanjoivat
puunmyyntisuunnitelmien
eli leimikoiden teon aikaistamiseksi. Tuontipuun hinnat ovat nousseet viidessä
vuodessa 20 €/m3, kun kotimaan kuitupuun nimellishinnat ovat vahvistuneet
vain 3 -4 euroa. Ero kasvoi
myös viime vuonna.

€/m3
Tuontihinta rajalla 2010
Tuontihinta rajalla 2011
Tienvarsihinta 2010
Tienvarsihinta 2011
Kantohinta 2010
Kantohinta 2011

Puun hinnat ovat maailmanlaajuisesti olleet huipputasolla vuosiin. Suomen
osalta tämä on näkynyt vain
tuontipuun hinnassa. Venäjä ja Baltian maat ovat
osanneet kilpailuttaa ostajat. Kotimaassa ostajien viimevuosina
vahvistunut
myyjien sitouttamisen strategia on vähentänyt kilpailua. Bonukset, takuuhinnat,
metsäpalvelut vetoavat moniin myyjiin. Niillä on kuitenkin merkitystä vain jos
puukaupan hinnat ovat
muutoinkin
kohdallaan.

Mäntykuitu muutos
47		
53
+6 €
28,7		
30,4
+1,7 €
15,5		
16,1
+ 0,6 €

Myöskään menekin vuoksi
ei tarvita yhteistyösopimuksia. Hyvistä tukkileimikoista on jatkuvasti kilpailua ja
meillä on Perämeren kaarella Euroopan tasolla yksi
suurimmista massa ja paperiteollisuuden keskittymistä.
Olemme kuitenkin jääneet
jälkeen naapurimaiden puun
hintakehityksestä. Paljon puhuttu maailman kallein puu
on nyt eurooppalaisittain
halvimmasta päästä.

Koivukuitu
45
50
29,1
30,6
15,5
15,8

muutos
+5€
+1,5 €
+0,3 €

Hyvät suhteet kaikkiin ostajiin, annetan euron ratkaista kauppa kerrallaan
Karkean arvion mukaan kolme neljästä suoran kaupan
tehneistä metsänomistajasta saisi paremman hinnan
kilpailuttamalla. Siinä tarvitaan silloin toimivia kauppasuhteita kaikkiin ostajiin.
Tiedossa oleva vahva sitoutuminen johonkin ostajaan
vierottaa tehokkaasti muut
ostajat.
Tärkein asia on leimikko.
Jos sitä ei ole, ja ostaja suunnittelee hakkuut, ei kilpailu-

tilannetta synny.
Metsänhoitoyhdistysten
tekemät puunmyyntisuunnitelmat ovat olleet yleensä
maksuttomia. Harvoin puukauppaa tekeville tämä ei
kuitenkaan ole itsestään selvää. Leimikon puustoarviot
ja nelivärikartat saa sähköisenä ja ne on helppo lähettää
ostajille sähköpostina. Palvelu on maksuton ja sitä kannattaa käyttää vaikka olisi
itse
metsäammattilainen.

Tässä ei ole kysymys myyjien ja ostajien vastakkainasettelusta vaan puhtaasta
markkinatalouden hyödyntämisestä. Puun hinta on
viimevuosina ollut melko
vakaa, eikä näköpiirissä ole
nytkään merkittäviä suhdannemuutoksia.
Hinnan
erot syntyvät leimikoiden
laadusta ja kilpailutuksesta.
Parasta aikaa valmistellaan myös sähköistä markkinapaikkaa, jonka odotetaan

olevan käytössä vuoden loppuun mennessä. Metsäsuunnitelman kuviotiedoilla voi
kyllä kilpailuttaa, mutta kuviotiedot ovat yleensä päivittämättömiä ja sen vuoksi
aliarvioita. Metsäsuunnitelmatiedoista ei myöskään saa
yhtä helposti irrotettua sähköpostiliitteitä.
Kilpailutuksesta
huolimatta leimikot päätyvät
osaksi samoille ostajille kuin
nytkin. Kilpailutetussa kau-

passa erona on vain se että
myyjä on hintatietoisempi, kun on ”mustaa valkoisella” useampia tarjouksia.
Isot metsäyhtiöt ovat yleensä kiinnostuneita sekä tukki
että kuituleimikoista. Tukkileimikoissa sahat ovat aktiivisia ja harvennuskohteissa
saa tarjouksia energiapuufirmoilta ja metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelusta.
Männyn sahaajat voivat ottaa pikkutukkia jopa 10 cm

läpimitasta ja Pohjanmaalla
pienemmästäkin alkaen. Silloin harvennusleimikkokin
voi olla tukkileimikko.

KANTOHINNAT 1.2.2012-15.3.2012
ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS
PÄÄTEHAKKUU
Alin Korkein
Alin Korkein
Alin Korkein
Mäntytukki
42,70 48,00
44,00 49,90
51,00 55,75
Kuusitukki
42,70 47,60
42,00 49,90
48,00 55,75
Mäntykuitu
10,00 15,00
12,00 17,40
17,00 22,00
Kuusikuitu
10,00 15,00
12,00 17,40
17,00 22,00
Koivukuitu
10,00 15,00
12,00 17,40
16,00 21,30
parru / pikkutukki
20,20 28,00
23,20 27,40
26,00 31,30
parru / pikkutukki
20,20 27,00
23,20 27,40
25,00 31,30
Karsittu energiaranka havu 7,00 8,00						
Karsittu energiaranka koivu 7,00 18,65						
Energiapuu karsimaton
3,70 8,00
3,00 4,00
2,00 4,00
HANKINTAHINNAT

								
Alin Korkein						
Mäntytukki
63,00 65,00						
Kuusitukki
62,00 65,00						
Mäntykuitu
30,00 34,00						
Kuusikuitu
30,00 34,00						
Koivukuitu Koivuep.
30,00 40,50						
Mäntyparru
40,00 44,00						
Kuusiparru
40,00 44,00						
Karsittu energiaranka havu 18,00 24,40						
Karsittu energiaranka koivu 18,00 24,40						
Energiapuu karsimaton
18,00 22,90			

II
YLI-II

KIIMINKI
OULUN SEUTU

YLIKIIMINKI
MUHOS

UTAJÄRVI
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Puumarkkinat/Puukaupan seuraava siirto
MISSÄ MENEE SAHATEOLLISUUS?
Pikainen haastattelukierros alueemme sahapuun ostajilta. Arvio tulevasta
keväästä ja syksystä sahurin silmin.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

Epävarmuus jatkuu
Euroalueen taloustilanne ei,
massiivisista tukipaketeista
huolimatta, osoita juurikaan
piristymisen merkkejä.
Päinvastoin,
heikkona jatkuva kehitys levittää
epävarmuuttamyöskokomaailmantalouteen. Viime vuoden lopulla maailmantalouden kasvuennustetta korjattiin hieman alaspäin ja
Euroalueen ennustetta tarkistettiin tammikuussa lievästi miinukselle. Epävarmuus
vaikuttaa suoraan investointeihin ja edelleen rakentamiseen. Suomessa rakentamisen
arvioidaan laskevan viime vuodesta, joka ei sekään
ollut kovin hyvä. Rakennuslupiamyönnettiinviimevuoden loka-marraskuussa lähes 20 % vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Kovin pu-

dotus näyttää olevan kerrostalojen osalla.
Korjausrakentaminen sen
sijaan jatkuu edelleen suhteellisen vilkkaana. Korjausrakentamisen osuus onkin jo
n. 50 % koko rakentamisen
kokonaisvolyymistä.
Samankaltainen
tilanne rakentamisen suhteen on
keskimäärin myös muualla
Euroopassa, jakaantuen kuitenkin niin, että suuremmissa sahatavaran tuottaja- ja
kuluttajamaissa kuten Saksassa Ruotsissa ja Itävallassa näkymät ovat suhteellisen
positiiviset kun taas talouskriisin ongelmamaissa IsoBritanniassa, Portugalissa,
Kreikassa ja Espanjassa tilanne on heikompi.
Sahateollisuuden kannattavuus heikkeni suhteellisen

hyvän alkuvuoden jälkeen
voimakkaasti viime vuoden
loppuun mennessä niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
Heikentyvä markkinatilanne
ja laskevat sahatavaran hinnat painoivat sahateollisuuden tulokset nollan pintaan
ja allekin. Markkinahintojen lasku johti siihen, että
tälle keväälle lähdettiin
taas jälleen kerran tilanteessa jossa varannoissa olevan sahapuun hinta on liian
korkea lopputuotteiden hintatasoon nähden. Sahateollisuuden tuotanto nousi viime
vuonna yli 10,1 milj. kuutiometriin mikä ylittää vuoden
2010 tuotannon 7 %:lla. Tuotannon lisäys toteutui lähinnä kuusen kautta. Kuluvan
vuoden tammikuun tuotannot jäivät, tuotantojen rajoituksista johtuen, n. 5 % alle
viime vuoden tammikuun.
Tuotantojen
rajoitusten myötä ostajien varasto-

taso on laskenut ja siitä on
seurannut hienoista nousua sahatavaran hintoihin.
Nähtäväksi jää miten hinnat kehittyvät loppuvuotta
kohden koska varsinaisessa kysynnässä ei ole juurikaan odotettavissa kasvua.
Suomalaisen sahateollisuuden korkea kustannusrakenne syö kilpailukykyä muihin
tuottajamaihin verrattuna.
Polttoaineiden hinnannousut pitkien kuljetusmatkojen maassa jäävät myyjän
kustannukseksi, niitä ei ole
mahdollista lisätä myyntihintoihin. Erikoisesti Pohjois-Suomessa kuljetustuen
leikkausten vaikutukset ovat
kriittiset. Kuljetustuen avulla on pyritty kompensoimaan pitkiä kuljetusmatkoja
vientisatamiin ja se on ollut
jo pitkään elintärkeä kompensaatio Pohjois-Suomen
teollisuuden kulurakenteessa. Ruotsissa vastaava tuki

Päätehakkuuleimikot ykkössijalla
Talvileimikot alkavat olla
pikkuhiljaa pinossa ja näyttää että suoriudumme niistä suurin piirtein kuin on
sopimuksilla sovittu. Tämä
edellyttää kuitenkin sitä että
talvi jatkuisi vielä maaliskuun loppuun. Tämä talvi
on ollut korjuukelien puolesta erittäin hankala ja jouduimme hakkaamaan vielä
tammikuun alkupäivinä kesäleimikoita. Näin ollen talvileimikoiden hakkuuaika
jää tänä vuonna noin kahteen ja puoleen kuukauteen.
Tukit ovat kuitenkin riittäneet kahden vuoron sahaukseen emmekä ole joutuneet

tuotannon pienennykseen
raaka-aine pulan takia.
Meillä on tarkoitus sahata jatkossakin normaalisti kahdessa vuorossa joten
kesäleimikoita tarvitaan tulevalle kesällekin. Meille sopivia ovat kuusi- ja
mäntytukkileimikot.
Päätehakkuuleimikot ovat ykkössijalla, mutta myöskin
varttuneen kasvatusmetsän
leimikotkin käyvät. Hintataso on ollut talven aikana loivasti laskeva, mutta uskon
että kesäleimikoiden tarpeen
kautta niiden hinta pysyy
myyjääkin tyydyttävällä tasolla. Tosin sahatavaramark-

Energiapuukauppa
-Energiapuumarkkinoilla
riittää haasteita talvisesta kelistäkin johtuen, kertoo Kuusankoski Oy:n asiakkuuspäällikkö Timo Vanhala.
-Varsinkin tänä talvena
on metsäpolttoaineen huolto-/toimitusvarmuus ollut
suuressa roolissa. Alkutalvi
oli lauha ja metsiin ei koneilla päästy, sitten tuli tulipalopakkaset ja hakkeen kysyntä

”pompsahti”. Nyt on paksu
lumikerros hidasteena. Uskoa energiapuuhun kuitenkin on:
-Olemme vuoden aikana kolminkertaistaneet niin
hankinnan, kuin voimalaitostoimituksetkin eri laitoksille ja uusia, eri kokoisia
puuta käyttäviä energialaitoksia on nousemassa eri puolille Pohjois-Suomea lähi-

kinoilla vallitseva tilanne ei
anna aihetta odottaa hintapiikkejäkään. Toivottavasti
olemme menossa kohti vilkasta puukauppakevättä ja
mahdollisimman moni metsänomistaja saa leimikkonsa
markkinoitua ja sen myötä kaikki paikalliset toimijat pysyvät raaka-aineessa ja
pystyvät palvelemaan omat
asiakkaansa nyt ja tulevaisuudessa.

Terveisin
Oy Sinshowa Finlandin
hankintaesimies
Juha Raappana

vuosien aikana useita. Energiapuun tarve ja kysyntä
kasvaa siis koko ajan.
-Vaikeaksi
pitkäjänteisen energiapuun hankinnan tekee valtiovalan poukkoileva ja täysin ennalta arvaamaton tukipolitiikka. Esimerkiksi haketustuen poistuminen tekee nuorenmetsänhoitopuun
ostamisen nykyhinnoilla kannattomaksi ja pitkään venyvät
energiapuutukien
maksatukset rasittavat alal-

la toimivien taloutta. Lisäksi
pienpuunenergialain (Petu)
valmistelu alkaa muistuttaa
huonoa komediaa. Lain piti
tulla voimaan jo vuosi sitten, nyt laki tuli Brysselistä
bumerangina takaisin, kukaan ei vielä tässä tilanteessa
tiedä milloin ja minkälainen
laki sieltä on joskus tulossa,
Vanhala jatkaa. Puuta kuitenkin tarvitaan ja sitä yritetään hankkia koko ajan,
toteaa Vanhala lopuksi.

on lähes kymmenkertainen
Suomeen verrattuna. Suomen hallituksen budjetissa se rahamääränä on pieni,
mutta Pohjois-Suomessa alueellisesti merkittävä. Toivottavasti tästä asiasta tullaan
vielä keskustelemaan ja päätöstä muutetaan.
Pölkky Oy:n tuotanto viime vuonna oli n. 430 000 m3
sahatavaraa ja eriasteisia jalosteita, sahapuun käyttö oli
yli 920 000 m3, viennin osuus
on 70 %. Raaka-aineen rakenne on muuttunut voimakkaasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Viime vuonna jo yli puolet sahatuista sahapuukappaleista oli
pikkutukkeja. Kaksi Pölkky
Oy:n kolmesta sahasta sahaa pääasiassa pikkutukkeja. Konsernin investoinnit
viime vuosina ovat suuntautuneet erityisesti jatkojalostuksen kehittämiseen ja
tuotannon tehostamiseen.

Viimeisin, nyt käynnistymässä oleva liimapalkkitehdas, on yhtiön suurin
yksittäinen investointi kautta aikojen jonka arvo on lähes 9 M€. Yhtiössä uskotaan
edelleenkin, että PohjoisSuomessa voi kannattavasti
harjoittaa mekaanista puunjalostusta ja laadukkaille
tuotteille löytyy ostajat. Alkaneelle vuodelle laadittu
tuotantobudjetti on vähintäänkin viime vuoden tasoa
sillä edellytyksellä, että raaka-ainetta löytyy.

Puukauppaterveisin
Hannu Virranniemi,
Pölkky Metsä Oy
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Puunkorjuu
” Risustako rahhaa?

Integroidun energiapuun

korjuun merkitys ensiharvennuksissa
Ensiharvennus on ensimmäinen metsikössä
tapahtuva kaupallinen hakkuu. Hakkuukertymä ei yleensä ole kovinkaan suuri ja työ on
tärkeää tehdä lähinnä metsänhoidon takia.
Ainespuukertymä on heikko varsinkin kohteilla, joilla taimikonhoito on jäänyt tekemättä ja metsikkö on päässyt riukuuntumaan.
Tällaisille kohteille on mahdollisuus saada
nuoren metsän hoidon ja energiapuun korjuun Kemera-tukea.

Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Metsänomistaja voi ensin
pettyä kuullessaan puutavaranostajalta kohteensa pystykauppahinnan, koska ainespuukertymä jää heikoksi
ei kantorahatulokaan päätä huimaa. Puutavaranostaja
voi kuitenkin tarjota metsänomistajalle vaihtoehtoa korjata kaikki kohteelta kertyvä
puutavara energiapuuksi ja
kasvattaa tällä tavoin kertyvää puutavaramäärää.
”Saisinko minä muka
tuolla risulla rahhaa?”, ajattelee metsänomistaja ja toive

puukaupasta alkaa sittenkin
herätä.
Kaikki puutavara oksista runkoihin kerättäisiin samaan kasaan energiapuuksi
ja kertyneelle energiapuulle maksetaan yksi läpihinta.
Harvennustyö toteutetaan koneellisesti
hakkaamalla
kaikki samoihin kasoihin ja
ajokoneenkuormainvaakakertoo kertyneen energiapuumäärän. Energiapuu varastoidaan joko metsään ja
haketetaan myöhemmin, tai
puutavara kuljetetaan terminaaliin välittömästi hakkuun
jälkeen. Eikö kuullostakin
helpolta ja selkeältä?

MÄT KUT Mäpt Kupt HAK LEK energiapuu yht.m3
Esimerkkikohde
29,2 0,9
50,9 4,0 120,0 55,5 198,0
458,5
									
osuus % ptlajit
6,4
0,2 11,1 0,9 26,2 12,1 43,2
100%
yksikköhinnat €/m3
45
45
25
25 12
12
6		
integroituna korjuuna 1314 41
1273 100 1440 666 1188
6021€
kaikki energiapuuksi							
458,5x6 € 2751€
							
Erotus
3270€
keskim. yksikkö hinta/m3		
13,13 €						
Nimi vaan paperiin ja risukko muuttuu rahaksi.
Tuleepahan ainakin nuo hoitotyöt tehtyä.
”Niin no, samahan tuo on,
kun sitä kuitua ei sieltä juurikaan kerry ja joku yksittäinen tukki ei paljon maailmaa
paranna”, ajattelee metsänomistaja ja tekee puukaupan
jossa kaikki puutavara menee energiapuuksi.
Mutta onko se sittenkään
aivan sama sille pienelle kuitu- ja tukkipuukertymälle?

Tutkitaanpas asiaa
tarkemmin

”

menee miten koneellisesti
korjatun puutavaraleimikon
kantorahatulo muodostuu.
Kohde hakattiin Kiimingin
MHY:n korjuupalvelun toimesta helmikuussa 2012.
Kohteelta korjattiin tukki-,
pikkutukki-, kuitupuu ja
energiapuuosuudet omiin
pinoihinsa.
Pinta-alaa esimerkkikohteella oli 4,3 ha ja tälle haettiin Kemera-tuki. Energiapuun osuus puutavaran
kokonaismäärästä oli 43,1
prosenttia.Kantorahatuloametsänomistajalle kertyi yhteensä 6021 €.

Yllä olevasta taulukosta il-

Ei liene epäselvää kummalla
menetelmällä nuoren metsän hoitokohteet kannattaa hakata.

Markku Rämet ja Jouni Parkkinen integroidun energiapuun korjuukohteella.
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Puunkorjuu

Kaikki energiapuuksi?
Toinen
vaihtoehto
olisi ollut hakata kaikki kohteelta kertyvä puutavara
energiapuuksi. Laskennallisesti maanomistajalle tässä vaihtoehdossa kertyisi
kantorahatuloa seuraavasti:
458,5 m3 x 6 € = 2751 €.
Kun vertaillaan näitä kahta vaihtoehtoa keskenään,
niin huomataan kuinka selvä ero todellisuudessa on.
Tällä esimerkki kohteella
laskennallinen ero on 3270 €
integroidun korjuun eduksi.
Ei liene epäselvää kummalla
menetelmällä nuoren metsän
hoitokohteet kannattaa hakata. Jotta vaihtoehto korjata kaikki energiapuuksi olisi
edes lähelle kilpailukykyinen, tulisi metsänomistajalle
maksettavan kantorahatulon
energiapuulle olla vähintään
13 €/ m3. Nykyinen hintakehitys ei aivan tätä suuntausta ole ollut.
Puutavaraleimikon kantorahatulo riippuu olennaisesti siitä miten kohde hakataan
ja mitä sieltä otetaan talteen.
Tukki- ja pikkutukkimäärien maksimoiminen on tärkein tekijä metsänomistajan
kantorahatulon
muodos-

tumisessa. Myös kuitupuu
kannattaa eritellä tarkasti talteen. Toki energiapuuta kannattaa korjata nuoren
metsän hoitokohteilta, tuohan se oman lisänsä hakkuukertymiin.
Esimerkkikohteella metsänomistajalle
energiapuu toi kantorahaa 1188 €
ja energiapuun osuus koko
puutavarakertymästä oli 43
prosenttia.
Seurantamme
mukaan
toteutuneiden integroituna
korjattujen kohteiden energiapuumäärien osuus on
ollut keskimäärin noin 40
prosenttia hakkuukertymän
kokonaismäärästä.

Ennakoraivuuta ei
tarvita, varastotilaa
oltava riittävästi
Energiapuuhakkuun
etuna voidaan pitää jonkinlaisen kantorahatulon lisäksi
sitä että kohteiden ennakkoraivaus jää pois ja tuo kustannus säästöä tätä kautta.
Tämän päivän hakkuukoneet joukkokäsittelykourilla
varustettuina mahdollistavat metsiköissä hyvän har-

vennusjäljen. Tosin hyvän
työnjäljen aikaansaaminen
vaatii koneenkuljettajalta rautaisen ammattitaidon.
Mutta ei energiapuun
korjuu edes integroituna
korjuuna aivan ongelmitta useinkaan suju. Yhtenä
ongelmana on ollut energiapuun vaatima iso varastotila. Tämä johtuu siitä
että integroidussa korjuussa
puutavaralajeja syntyy monta ja vaativat näin ollen suuren tilan.
Myös kaukokuljetuksen
järjestely tuo lisää haasteita.
Energiapuutavaran kuljetuksessa käytössä olevat puutavara-autot vaativat kokonsa
puolesta ison kääntöpaikan
talviteiden päihin. Korjuuvaurioiden minimoiminen
vaatii ajokoneenkuljettajalta
paljon, koska kuormaajalle
syntyy enemmän nostokertoja runsaassa puutavaralajimäärässä.
Korjuukustannusten
ja
energiapuusta maksettavan
hinnan olisi kuljettava käsikädessä, jotta energiapuun
korjuu olisi taloudellisesti
kannattavaa. Täytyyhän metsänomistajalle energiapuus-

ta kuitenkin jonkinlainen
kantoraha jäädä. Rahoitustukien jäykkyys ja tukivarojen puute muodostavat
suuren ukkospilven energiapuun ylle. Kaavailtu pienpuun energiatuki-rahoitus
eli PETU sai jo metsänomis-

tajien suupielet virneeseen.
Mutta niinhän siinä kävi että
koko rahoitus kaatua rojahti
jo ennen kuin se edes pääsi
jaloilleen.
Tällä hetkellä ainoa voimassa oleva rahoitustuki
energiapuun korjuuseen on

Kemera- rahoitus, joka uhkaavasti näyttää vaan käydä riittämättömäksi. Tuoko
tulevaisuus tullessan sitten
jotakin parannusta rahoitustukiin? Se jää nähtäväksi.

Integroidussa energiapuunkorjuussa puutavaralajit eritellään tarkasti

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Mhy Muhos teki korjuupalvelulla ensiharvennus/harvennushakkuuleimikon joulukuussa 2011. Leimikon pinta-ala oli 10,2 ha. Sopimus leimikosta tehtiin lokakuussa 2011.
Harvennuksesta kertyi puuta 355 m3 eli keskimäärin 35 m3/ha. Ajomatka oli 100 - 200 m. Puusto oli kuivan kankaan ylitiheässä kasvanutta mäntypuuta. Poistettavan rungon keskitilavuus oli 77 dm3.
Kantohinta		
Mäntytukki
46,00 €/m3
Mäntypikkutukki
24,00 €/m3
Mäntykuitu
16,50 €/m3

Kertymä
17 %
23 %
60 %

Oulun seudun metsänhoitoyhdistyksen alueella tehtiin
harvennus, jonka pinta-ala oli 1,8ha. Kohde oli talvikorjuukelpoinen. Maastokuljetusmatkaa oli alle 100m ja jatkettua lähikuljetusta penkkatietä pitkin 600m. Ongelmallisen
talven vuoksi penkkatietä piti polkea useampaan kertaan.
Metsänomistaja hoiti itse tämän homman hienosti. Puuston keskilitrakoko oli 152 litraa. Hakkuun kokonaiskertymä
oli n. 151,6 m3. Alue oli tiheää, harventamatonta ja hyvälaatuista männikköä, joten hehtaaripoistuma oli kohtalaisen kova. Koivut omistaja otti itselleen polttopuuksi.

Anna Taskila
Oulun seudun mhy

Kantohinnaksi jäi maanomistajalle:
mät (50%)
47 €/m3
mäpt (6%)
21 €/m3
kut (8%)
44 €/m3
kupt (3%)
20 €/m3
havu (28%)
14 €/m3
kok (5%)
polttopuu
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Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun
Isokatu 70, 90120 Oulu
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035

OULUN
SEUTU

kesäretki

Joensuun maisemiin 14.6.-16.6.2012
Anna Taskila
Juho Kuukasjärvi
Seija Torvela
Seppo Tikkala
Mikko Harju
040 579 6225
0400 124 564
040 719 7640 (08) 547 2035, 044 579 6226 0400 864 132
anna.taskila@mhy.fi juho.kuukasjarvi@mhy.fi mikko.harju@mhy.fi
seija.torvela@mhy.fi seppo.tikkala@mhy.fi

Tukin tekijä
Kevät oli kerennyt huhtikuulle, kun ajoin rautaleton
tietä Hailuodossa kohti Kästämän Martin tukkilanssia.
Merikotka katseli haavan oksalta laiskannäköisenä kulkuani. Se ei vaivautunut lentoon, vaikka pysäytin auton ja kiikaroin tovin komeaa lintua.
Juho Kuukasjärvi
MetsäSanoma
Mutkan takaa ilmestyi tukkilaveri näkyviin ja rupesin heti
mittaamaan Martin tekemiä kuusitukkeja. Hetken päästä ilmestyi
isäntä paikalle. Oli kuullut tuloni
samalla, kun mittailin ja juttelimme kuulumisia. Kun Martti rupesi muistelemaan vuotta jolloin oli
kuuset istuttanut, tipahti minulta
sakset maahan ja kysyin että ootko ite istuttanu nämä tukit? Hain
välittömästi kameran autosta ja komensin isännän tukkilaverin eteen
ja otin muutaman kuvan. Kerroin
Martille etten aiemmin ole mitannut tukkeja, jotka on sama isäntä
istuttanut ja hakannut. Martin mukaan istutusvuosi oli 1958. Silloin
puiden ikä on 55vuotta. Kyllä se
puu pohjolassakin kasvaa kun on
maassa potkua.
Tämä sattui noin vuosi sitten.
Nyt istuskelen Kästämän pirtissä Raija ja Martti Smedin kanssa
kahvilla. Utelen lehtijutun tukkikuvan ympärille vähän Hailuotolaisen Kästämän tilan historiaa.
Talo on isännän synnyinkoti.

Martti on veljensä Leon kanssa joutunut miesten töihin tilalla 1950-luvun puolivälissä vanhan isännän
kuoltua.
Myöhemmin
veljekset jakoivat tilan ja Martti jäi asumaan kotitilaa. Raijalla ja Martilla
oli alkuun navetassa lypsykarjaa,
myöhemmin lihakarjaa, viimeksi lampaita. Metsätyöt kuuluvat
Kästämällä jokavuotiseen rutiiniin. Hakkuut on yhtä pystykauppaa lukuun ottamatta tehty aina
itse. Moottorisaha pysyy myös
emännän käsissä. Taimikonhoidot
ja nuorten metsien harvennukset
on hoidettu omin voimin. Samoin
maanmuokkaukset ja kylvö sekä
istutustyöt.
Asia missä isäntäväki kokee
epäonnistuneensa on ”vapaaehtoinen” suojelu, jonka he ovat valinneet n. 30 hehtaarille metsätilaansa.
Tarkemmin asiaa kyseltyäni, paljastui vapaaehtoisen suojelun toiseksi vaihtoehdoksi pakkolunastus
maapohjineen. Nyt jäi sentään
maapohja itselle. Kovin korkealle
ei isäntäväki ympäristökeskuksen
luonnonsuojeluporukkaa arvosta.
Eipä kuulostanut isäntäväki pysyneen poissa mereltäkään, vaan

kalassa on kuljettu läpi vuoden. Se
on enempi emännän himoharrastus.
Sukunimi Smed ei ole tässä tapauksessa sattuma, se tarkoittaa
suomennettuna seppää. Melkoiseksi sepäksi isäntä paljastuukin.
Kuulin hailuotolaiselta metsäkeskuksen metsäammattilaiselta Jussi
Vuotikalta Martin tehneen maatilalleen melkein kaikki tarvekalut
itse paskatykistä mettäkärryyn. Aiemmalla käynnillä Kästämän pirtissä noin vuosi takaperin ihastelin
uutukaista leivinuunia ja kysyin
muurarin nimeä, jolloin isäntä kertoi itse sen emännän kanssa muuranneensa. Kun utelin lisää, oli
viimeisin pihapiirin hirsirunkoinen rakennuskin omatekemä sekä
kymmenkunta erikokoista kalastajavenettä merelle.
Veneen teko kiinnosti kaupunkilaista keskikämmenpeukaloa ja
piti siitä hieman kysellä lisää. Veneiden teko alkaa puiden valinnasta omasta metsästä. Ne tehdään
männystä. Sahataan ja höylätään.
Vähintään kolme runkoa jopa viisi
kuluu yhteen veneeseen. Riippuu
veneen koosta. Paljon juttua kaarista ja vannaspuista, joka meni ohi
ymmärrykseni, mutta jäi mieleen
että, jos jollain on tiedossa ruotsalaisia venenauloja voisi ne toimittaa Martille, sillä niitä ei tahdo enää
saada mistään.
Lähtöä tehdessäni valmistui
emännän kutoma luotolainen villapusero ja sain kokeilla sitä ylleni.
Lämpimältä tuntui, niin kuin ilmapiiri luotolaisessa pirtissä.

Taasen mukava retki tiedossa. Matkaan lähdetään 14.6. torstaiaamuna. Majoitutaan Joensuussa Sokos Hotelli Kimmelissä. Iltaristeily Pielisjoella, vierailu Pohjois-Karjala museossa, Mooseksen
perintö-kesäteatteriesitys, vierailu perhospuutarhassa, opastettu
kiertoajelu Joensuussa. Kotiin palataan lauantaina illansuussa.

Retken hinta 230 € /hlö,
sis. matkan, majoitus, aamupalat, päivälliset, sekä pääsyliput.
Ilmoittautumiset mahd. pian Seijalle
puh. 08-5472035 tai 044-5796226
Mukaan mahtuu 46 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seppo Tikkala

Mhy Oulun Seudun määräaikaisena
metsätoimihenkilönä
Seppo Tikkala on jo jonkin
aikaa työskennellyt mhy
Oulun Seudun palveluksessa. Seppo on kotoisin
Haukiputaalta, joten hän
on ehtinyt tulla tutuksi monelle metsänomistajalle, sekä vapaa-ajan että
työtehtäviensä puolesta.
Seppo jatkaa toimihenkilön tehtävässä tämän
vuoden loppuun asti.
Työtehtävinä on neuvojan tehtävät, ojitushankkeet ja korjuuhommat.

Lannoituksella metsät kuntoon!
Lannoitteita levitetään
kevään ja kesän aikana.
Ota yhteyttä, jos asia
kiinnostaa.

Kyllä se puu pohjolassakin kasvaa kun on maassa potkua. Martti Kästämä on istuttanut kuvan
tukit 1958.
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Hiihtolatujen ylläpitosopimuksia
päivitetään Kiimingissä
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KIIMINKI

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

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

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Jouni Parkkinen
0400 560 389

jouni.parkkinen@mhy.fi

Kiimingissä metsää omistava:

Oletko aikeissa myydä puuta?

Kiimingin kunnan liikuntatoimi ja Kiimingin metsänhoitoyhdistys ovat yhteistyössä päivittämässä sopimuksia maanomistajien kanssa hiihtolatujen linjauksista Kiimingin kunnan alueella.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Kiimingin kunnan liikuntatoimi on vuosittain ylläpitänyt latuverkostoja eri puolilla Kiiminkiä.
Hiihtolatuja on talvisin vedetty koneellisesti maastoon arviolta n. 80
kilometriä ja ladut ovat olleet kaik-

kien kuntalaisten käytössä. Osa
laduista kulkee Kiiminkijokea pitkin, mutta pääosin ladut kulkevat
yksityisten maanomistajien mailla.
Maanomistajia, joiden mailla hiihtolatuja kulkee, on yhteensä n.180
kpl.
Latujen linjauksista on aiemmin sovittu suullisesti ja käytän-

tö on ollut voimassa pitkän aikaa.
Hankkeen tarkoituksena on päivittää sopimukset kirjalliseen muotoon ennen kuntaliitosta Uuden
Oulun kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda selvät toimintatavat latujen vetämisestä maanomistajien
ja hiihtolatujen ylläpitäjän välillä.
Tärkeimpänä tavoitteena on turvata latuverkostojen säilyvyys tulevaisuudessa. Palvelevathan ladut
kaikkia halukkaita hiihtäjiä ja ovat
tarpeen ihmisten virkistyskäytön
kannalta.

Kiimingin
metsänhoitoyhdistys
kerää parhaillaan valtakirjoja puun
yhteismyynteihin/toimituskauppoihin tulevan syksyn ja ensi talven
kohteisiin. Sinulla on mahdollisuus teettää maksuton puunmyyntisuunnitelma, jossa kartoitamme
mahdolliset hakkuumahdollisuudet ja hakkuutavat.
Tilastot ja tulokset osoittavat
valtakirjakauppojen merkittävät
edut puukauppojen toteutuksissa.
Kysyntää eri puutavaralajeilla on.

Hinnat määräytyvät markkinoilla,
joilla pienetkin erät saavat hintahyödyn leimikkokeskittymällä.
Ota yhteyttä metsänyhdistykseemme. Puukauppa-asioita hoitavat toiminnanjohtaja Timo Mikkola
p. 0400-560 498 sekä metsäneuvoja
Jouni Parkkinen p. 0400-560 389.

Kiimingin MHY
Hallitus

Metsäaiheinen teemapäivä
Kiimingin alakoulujen oppilaille
Loppusyksy rikastutti nuorta oppilassukupolvea, kun saivat kirmata
Koitelin maastossa tehtäväratojen
ja metsällisten luentojen parissa.
Kiimingin
metsänhoitoyhdistys
onkin jo tovin tehnyt myös yhteistyössä alueensa 4-H yhdistyksen
kanssa yhteishankkeina metsätietämyksen sekä luontoon tutustumisen viemisen paikkakuntansa
oppilaille. Pienet houkuttelevat
metsälliset tietoiskut, nuotiolla
paistetut vaahtokarkit, makkarat
ja vapaa keskustelu metsällistä asioista piristivät kummasti normaalista poikkeavaa koulupäivää.

Suometsänhoitopalvelut

MEILTÄ

Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen palveluvalikoima sisältää tällä hetkellä myös kokonaisvaltaiset suometsien kunnostustyöt. Toteutamme
hoitotyöt metsänomistajan puolesta kokonaispakettina, mikä sisältää
kaikki työt suometsissä.
Palvelu sisältää: puunkorjuun suunnittelun - ojitussuunnitelman
laadinnan - piennartasanteiden rakentamisen - harvennus - ja
ojalinjahakkuiden toteuttamisen - ojien kaivutyöt - mahdolliset
terveyslannoitukset.
Kunnostusojitukseen on mahdollista saada Kemera- tukea. Rahoitustuki kattaa suunnittelutyön kokonaisuudessaan sekä toteutuksen tuki
on yhteishankkeissa n. 55 % toteutuneista kustannuksista.
Ojitustyö voidaan suorittaa myös yhden maanomistajan hankkeena.
Suometsän hoidon yhteydessä toteutettaviin nuoren metsän hoitoon
ja energiapuun korjuuseen on saatavana myös Kemera- tukea, joka
haetaan samassa yhteydessä.
Samalla kertaa toteutamme myös muut tilanne hakkuu- ja metsänhoitotyöt kuntoon. Hakkuissa kertyvän puutavaran välitämme metsänomistajan valtuuttamana puutavaran ostajille.
Metsänomistajan tarvitsee vain valtuuttaa metsänhoitoyhdistys hoitamaan metsänsä kuntoon.
Mikäli suometsänne kaipaa kunnostustöitä ottakaapas yhteyttä toimihenkilöihimme.

Elinvoimainen metsätila -hankkeen osallistujia Kiimingissä kunnantalon valtuustosalissa.
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UTAJÄRVI

Vanhatie 33, 91600 Utajärvi
(08) 542 1280

Tuomo Törrö
Teuvo Murtovaara
0400 184 017
0400 283 023
teuvo.murtovaara@mhy.fi tuomo.torro@mhy.fi

Nuoren metsänhoitokilpailun
palkintoraivaussahan luovutus
Utajärven Osuuspankin edustajana
Vuokko Paso ja Muhoksen Rautian
puolesta Reima Mertaniemi luovuttivat Nuorenmetsänhoitotöitä 2011
tehneiden 25 kilpailuun osallistu-

Finngrid Oyj:n 400 kV valtakunnan verkon runkovoimajohtohanke
Keski-Suomi-Oulujoki esittely- ja kuulemistilaisuus Utajärvellä
Kantaverkkoyhtiö Fingridin KeskiSuomesta Oulujoelle, Muhoksen Montalle ulottuvaa voimajohtohanketta esiteltiin ja käsiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 18.1.2012
Utajärvellä mukana oli mhy:iden
edustajat ja paikalle oli saapunut 14 kuulijaa antamaan palautetta sähkölinjan linjausvaihtoeh-

doista, joista tarkempaa tietoa löytyy netistä. Kuulemistilaisuudessa läsnäolleiden kantana laadittiin
ja toimitettiin Keski-Suomen ELYkeskukselle muistutus, että Haapajärveltä Muhokselle paras esitetyistä
suunnittelureittivaihtoehdoista on
3A, jossa uusi voimajohto toisi maaja metsänomistajille vaikutuksiltaan
vähiten haittaa. Itäiset voimalinja-

vaihtoehdot 3 B ja 3C hankaloittaisivat Oulujokivarren toimintaa ja
niiden toteuttamiseksi olisi raivattava uutta johtokäytävää sekä linjaukset kulkisivat poikittain vasten
Oulujokivarren maatiluksia ja näin
toteutuessaan pirstoisivat kappalemääräisesti enemmän tiluksia
vaihtoehtoon 3A verraten.

Tarkempaa tietoa linjausvaihtoehdoista löytyy hankkeen verkkosivuilta osoitteessa;
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/ymparisto/yva-menettelyt/keski-suomi_-_oulujoki_400_kv/

jan kesken arvotun raivaussahapalkinnon 8.2.2012 Irja Marttinen
Vaalasta. ONNEA VOITTAJALLE!
Uusi kilpailu on jo käynnissä vuoden 2012 osalta.

On
voitta nea
jalle!

Nuoret Toppilan turvevoimalan
tutustumisretkeilyllä
Nuorten metsäosaamista ja ammatinvalintaa kehittävää toimintaa
jatkettiin Utajärven metsänhoitoyhdistyksen toimesta 9.11.2011
Oulun Energian Toppilan turvevoimalan tutustumisretkeilyllä.
Kohderyhmänä olivat Utajär-

ven Yläkoulun 9-luokan 43 oppilasta ja 3 opettajaa. Retkeilyllä
tutustuttiin Turvevoimalan puun
ja turpeenkäyttöön sekä lämpö- ja
sähköenergian tuottamiseen että
tuotantoprosessiin ja siihen liittyviin ammatteihin.

Oulun Energia on merkittävä energiantuottaja, jonka energianhankinnan perustan muodostaa oma sähkön ja lämmön
yhteistuotanto. Vuonna 2011 noin 42
prosenttia Oulun Energian hankkimasta
sähköstä ja noin 93 prosenttia kaukolämmöstä saatiin Toppilan voimalaitoksilta.

Perinnepäivillä lapsille opetettiin vanhoja maaseudun käden taitoja ja kuva- ja esinenäyttelyn
avulla tutustuttiin metsätyöhön ja metsätyövälineisiin.

Utajärven perinnepäivillä tutustuttiin
metsätyöhön ja metsätyövälineisiin
Utajärven perinnepäivät järjestettiin 27.2.-29.2. 2012 ja ne oli suunnattu erityisesti päiväkoti-ikäisille
lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Perinnepäivillä lapsille opetettiin
vanhoja maaseudun käden taitoja, opeteltiin lypsysimulaattorilla
lypsämään lehmää, separoitiin ker-

maa separaattorilla, tehtiin kirnulla voita ja pestiin pyykkilaudalla
pyykkiä.
Lisäksi tutustuttiin maakuntien
kansallispukuihin. Lopuksi kuvaja esinenäyttelyn avulla tutustuttiin
Utajärven metsänhoitoyhdistyksen
kuva- ja esinenäyttelyn myötä met-

sätyöhön ja metsätyövälineisiin
sekä näytettiin, miten tuohi ja päretöitä tehdään sekä välineitä teroitetaan. Näyttelyssä riitti tungosta
perinnepäivien aikana n. 300 vieraan verran.

Korjuunäytös metsänomistajille ja nuorille
Nuorten metsäosaamisen retkeily
järjestettiin 15.11.2011 Särkijärvellä yhdistelmämonitoimikoneen
korjuunäytöksen ja Kurimon kosken entisen Ruukin raunioiden
historian esittelyn myötä Utajärven Yläkoulun 7-luokkaisille.
Mukana oli 40 oppilasta ja 3 opettajaa.

Metsäomistajille järjestettiin samana aikana nuorten tapahtuman
rinnalla yhdistelmämonitoimikoneen korjuunäytös, jossa jaettiin samalla puumarkkinatietoa tulevan
talven osalta. Tapahtumaan osallistui 40 metsänomistajaa ja kilpailutehtävänä olleen monitoimikoneen
aarin harvennuspuun kokonais-

määrän 1,6 m3 ja tukin määrän
1,34 m3 tiesivät tarkimmin 1. Tapio Jurva (1,6 m3 ja 1,3m3) 2. Toini
Jurva (1,58 m3 ja 1,43m3) 3. Jukka
Jurva (1,62 m3 ja 1,48 m3), puukäsityöpalkintoina olleista vangin
lukoista vastasi Utajärven vanhin
metsuri Reino Peltoniemi.

Utajärven Metsänhoitoyhdistys ry. on perustettu 1951 tarkoituksenaan edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja metsätaloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien käyttöä että hoitoa. Puukaupallinen ja metsänhoidollinen tietämyksemme auttaa metsänomistajaa ratkaisujen teossa ja toteutuksessa.

http://www.mhy.fi/utajarvi
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Tapio Kylmänen Muhoksen
uusi metsäneuvoja
Metsätalousteknikko Tapio Kylmänen on aloittanut työt vuoden alusta Muhoksen
metsänhoitoyhdistyksessä. Tapio siirtyi Muhokselle Mhy Siikalakeudesta.
- Olen 47-vuotias metsätalousteknikko ja asustelen tällä hetkellä Tyrnävällä. Perheeseen kuuluu
vaimo ja neljä lasta, joista kolme
vanhinta asuvat jo omillaan.
Harrastuksista aikaa vievimpiä on syksyinen hirvenpyynti ja
kaikenlainen remontointi ja rakentelu. Tällä hetkellä mökki/
piilopirtti projekti Temmekselle
lohkaisee suurimman ajan. Kesäisin kalastelen jonkin verran lähivesillä ja kerran vuodessa Norjaan
jäämerelle tehtävä viikon kalastukseen painottuva reissu on aina kesän kohokohta.
- Peruskoulun jälkeen kävin
maatilateknisen koulun. Työuran
alkuaika meni maanviljelyksen
ja metsurintöiden parissa. Metsätalousteknikoksi
valmistuin
Saarijärveltä v 1998. Metsänhoitoyhdistykseen tulin vuoden 1999
loppupuolella hoitamaan silloiseen Rannikon mhy:een vuorotteluvapaan sijaisuutta Raahen
alueelle. Siitä saakka olen hoitanut
erilaisia tehtäviä Rannikon ja fuusion jälkeen Siikalakeuden metsänhoitoyhdistyksessä. Ensimmäiset
kuusi vuotta tein pääasiassa aluevastaavan tehtäviä, viimeiset kuusi
vuotta pyöritin Mhy:n korjuupalvelua.

- Kun loppuvuodesta 2011 tuli
Muhokselle toimihenkilön paikka
auki niin päätin heti hakea paikkaa. Muhos pienenä kahden toimihenkilön yhdistyksenä ja sen
tarjoamat haasteet sekä monipuoliset työtehtävät kiinnosti erityisesti.
Myös metsällisesti ja sijainniltaan
Muhos tuntui mielenkiintoiselta
paikalta.
- Tällä hetkellä muutaman kuukauden kokemuksen jälkeen ennakko odotukset ovat toteutuneet
täysin ja jopa ylittyneet. Työtehtäviini kuuluu lähes kaikki metsähoitoyhdistyksen palveluvalikoima.

Varsinaista aluejakoa emme ole
Muhoksella tehneet, työt jaetaan
tapauskohtaisesti, ainakin näin
aluksi. Työtehtäviin liittyviä työn
jakoja tullaan tekemään tai on jo
osittain tehty.
- Olen useiden vuosien kokemuksella oppinut huomaamaan
kuinka erilaisia toimintatapoja eri
yhdistyksissä on. Metsänomistajien, hallinnon ja toimihenkilöiden
yhteistoiminnasta muodostuu jokaiseen yhdistykseen omat toimintamallit ja palvelut. Toivottavasti
tuon Muhokselle omalta osaltani
jotakin uutta. Parasta tässä on ollut
se että olen jo saanut olla kehittämässä ja luomassa uusia palveluita
metsänomistajille. Suometsienhoito paketin olemme ottaneet uutena
työlajina käyttöön, siihen kuuluvat
kunnostusojitussuunnitelmat
ja
niiden toteutukset, ojalinja- ja tarvittavat hoitohakkuut ja terveyslannoitukset.
- Odotan mielenkiinnolla tulevia haasteita uusien työtehtävien
myötä ja hyvää yhteistyötä metsänomistajien kanssa. Metsänomistajille lopuksi sellaisia terveisiä että
hoitakaa metsiä, tehkää hoitotyöt ja
hakkuut ajallaan, niin metsät pysyvät tuottavina seuraavillekin sukupolville, päättää Kylmänen.

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

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

11

MUHOS

Tapio Kylmänen
044 734 2702
tapio.kylmanen@mhy.fi

Raivaussaha Esa Oksalle
Muhoksen metsänhoitoyhdistys
järjesti vuonna 2011 nuoren metsänhoidon
kannustekilpailun,
jonka palkintona arvottiin raivaussaha. Raivaussahan voitti Muhoslainen metsänomistaja Esa Oksa.
Kannustekilpailuun osallistuivat kaikki Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen alueella vuonna 2011
Kemera-avustuskelpoista nuoren
metsänhoitoa toteuttaneet metsänomistajat. Kannustekilpailussa yhteistyössä mukana olivat Rautia
Muhos ja Oulun osuuspankki. Raivaussaha luovutettiin voittajalle
perjantaina 3.2.2012.

Metsänhoitoyhdistys
Muhos
järjestää vuonna 2012 uuden nuoren metsänhoidon kilpailun, johon
voivat osallistua yhdistyksemme
alueella vuonna 2012 tukikelpoista
nuoren metsänhoitoa toteuttaneet
metsänomistajat. Kannustekilpailun pääpalkintona arvomme vuoden lopussa raivaussahan.
Lisätietoa
saa
metsänhoitoyhdistyksestä: Pertti Moilanen
0400-283301 ja Tapio Kylmänen
044-7342702.
Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille ja nuoren metsänhoitoa
tehneille metsänomistajille.

Metsänhoitoyhdistyksen uutena
palveluna suometsien hoito
Olemme aloittaneet vuoden alussa metsänhoidon uutena palveluna suometsien hoidon. Suometsien
hoitoon kuuluvat kunnostusojitus suunnitelmien laatiminen ja toteutus, ojalinjahakkuut ja harvennukset turvemailla, terveyslannoitukset sekä mahdollisten kulkuyhteyksien suunnittelu ja toteutus.
Pyrimme suometsien hoitopalvelulla hoitamaan kerralla kuntoon turvemaakohteet. Kysy lisää metsänhoitoyhdistyksestä Pertti Moilaselta ja Tapio Kylmäseltä ja tule keskustelemaan turvemaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta.

Raivaussahan luovutuksessa mukana olivat Matti Tyhtilä, Reima
Mertaniemi, Jari Haapasalo ja Esa Oksa.

Avoimet ovet
MUHOKSEN TOIMISTOLLA

Yrittäjä Jouko Siika-aho korjaa mhy Muhoksen korjuupalvelupuuta.

Metsänhoitoyhdistys Muhos järjesti metsänomistajille ja yhteistyökumppaneille avoimet ovet
tilaisuuden tiistaina 7.2.2012 metsänhoitoyhdistyksen toimistolla.
Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua yhdistyksemme toimintaan, keskustella metsäisistä
asioista ja tutustua uuteen toimihenkilöön Tapio Kylmäseen.
Maanomistajat olivat varsinkin
kiinnostuneita uudesta suometsienhoito palvelustamme. Vuoden
alussa aloitettu suometsien hoi-

to palvelu käsittää turvemaiden
puunkorjuu (ojalinjahakkuut ja
harvennukset), kunnostusojitukset
ja kulkuyhteyksien tekemisen sekä
terveyslannoituksen.
Kävijöillä oli mahdollisuus päivän aikana saada tiloistaan ilmavalokuva. Kahvipannu porisi päivän
aikana kuumana ja tilaisuudessa
kävi n. 60 henkeä. Kaikkien kävijöiden kesken suoritettiin arvonta,
jossa onni suosi Leila Kontiota.
KIITOS kaikille kävijöille ja tilaisuuteen osallistujille.
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Talven myrskyt ja lumikuormat ovat vaikeuttaneet sähkönjakelua ja
aiheuttaneet huolestuttavan pitkiä katkoja.

Tiivistyykö sähköyhtiöiden ja
metsänhoitoyhdistysten yhteistyö?
Raha puhuu myös sähkökaupassa, mutta kalikka saattaa joskus osua
myös omaan nilkkaan. Tähän on tultu, kun kaikki lasketaan tiukasti
hyvän tuloksen tavoittelussa. Mutta nyt on alkanut luonnon lait tulla
vastaan, sähköyhtiöillekin. Puunkaatoapua ei ole aina herunut, miten jatkossa?
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Yhteistyö sähköyhtiön kanssa kangerteli hieman tienvarsimetsien hoidossa Kiimingin Huttukylässä keväällä 2011. Metsänhoitoyhdistys
Kiiminki pyysi Oulun Energialta puunkaatoapua ns.
ongelmapuiden osalta kolmelle eri korjuupalvelukohteelle Huttukylän taajaman
läheisiltä hakkuualueille, joiden vaikutusalueella oli ns.
20kW linjojen läheisyydessä
poistettavia havupuurunkoja. Rungot olivat välittömästi linjan kaatuma-alueella
kallistuen linjaan päin.
Oulun energian edustaja Jukka Lappalainen kävi
kyseisillä kohteilla ilmoittamani sijainnin perusteella,
koska urakoitsija kieltäytyi

kaatamasta riskialttiit, linjan
välittömässä läheisyydessä
olevat puut, joiden painopiste oli linjaan päin sekä kallellaan linjaan päin. Oulun
Energian edustajan mielestä
puut eivät ole linjan vaikutusalueella.

Kaatoavun pelisäännöt
eivät olleet selvillä
Metsäkoneurakointi Risto
Tuohimaa Ky:n kone kuski
Rami Tuohimaa selvitti yhtiönsä toimintatavan, että
aikaisemmin selvissä riskitapauksissa energialaitos hoitaa riskipuiden kaadot.
- Me valmistamme sitten
kaadetuista rungoista monitoimikoneella
runkojen
katkonnan”, selvittää Rami
Tuohimaa.
- Riskit ovat suuret ja vakuutusyhtiöillä on tapana

vetäytyä vastuuvelvollisuudesta, jos riski on tiedossa, ja
se toteutetaan kuitenkin, selvittää urakoitsija Risto Tuohimaa.
– Tiedän mitä tapahtuu,
kun runko jää kiinni voimajohtoon, siinä leikki ei ole
kaukana, jatkaa Risto.
– Tässä säästetään väärässä asiassa, päättää Tuohimaa.
Oulun Energian edustajan Jukka Lappalaisen mukaan tarvittaessa linjan
virran voi katkaista kolmen
vuorokauden varoitusajalla.
Tämä toimintatapa on kuitenkin teoriaa, jota kukaan
urakoitsija ei voi hyödyntää
omassa ketjutetussa korjuuohjelmassaan.
Eräs korjuupalvelukohteen metsänomistajasta otti
tietoisen riskin ja kävi jälki-

käteen kaatamassa omatoimisesti muutaman linjaan
päin kallistuneen rungon
traktorikoura apunaan. Riski oli ilmeinen, mutta onneksi vahinkoa ei syntynyt.
Muutamia vuosia sitten
sähköyhtiöiltä herui herkemmin kaatoapua, kuin
tänään. Metsänhoitoyhdistyksien toimihenkilöt merkitsivät
korjuupalvelukohteen ns. ongelmapuut ja ilmoittivat siitä paikalliselle
energiayhtiölle. Yhtiön silloinen edustaja vastaavasti
ilmoitti asiasta urakoitsijalle,
joka kävi kaatamassa merkatut rungot yksittäin turvallisuustekijät huomioon
ottaen.
Vaihtoehtoisesti
sähköyhtiön edustaja pyysi metsänhoitoyhdistyksen
edustajaa ottamaan suoraan yhteyttä kaadosta vastaavaan
yrittäjämetsuriin
ja laskun ohjaamaan suoraan energiayhtiölle. Runkojen katkonnan hoiti sitten
monitoimikoneella
puunkorjuuyrittäjä. Mutta nyt yhteistyötä on jälleen herätelty
erityisesti vierimetsien hoi-

don suhteen sekä valmiudesta myrskytilanteisiin.

päämäärämme.
Myrskytuhoja
ajatellen on olemassa erityinen
valmiusorganisaatio. Eikö
tämä ennakoiva yhteistyö
olisi parasta yhteistoimintaa mahdollisen suurmyrskyn kohdatessa?
- Ehdottomasti on. Tä-

tä varten olemme tehneet
varallaolosopimuksia
ja
mahdollisen myrskyn iskeytyessä, myös sopimusehdot välittömän operatiivisen
toiminnan käynnistämiselle
myrskytilanteissa.
Onko tarkoitus jatkossa
lisätä yhteistyötä metsän-

Koneyrittäjien liitto
perää sähköyhtiöiltä
yhteistyötä
Koneyrittäjät
ehdottavat
sähköyhtiöille myrsky- ja
lumituhojen korjuun tehostamista konetyöllä. Se
edellyttäisi paikallisen yhteistyön aloittamista. Talven myrskyt ja lumikuormat
ovat vaikeuttaneet sähkönjakelua ja aiheuttaneet huolestuttavan pitkiä katkoja.
– Näiden seurauksena on
tullut kyselyitä, miksi sähkölinjoja raivataan hitaasti metsurityönä eikä koneyrittäjien
kalustoa ja ammattitaitoa
hyödynnetä puiden raivauksissa, kertoo Simo Jaakkola
Koneyrittäjien liitosta.
- Ennakoivalla koulutuksella työskentelystä poikkeusolosuhteissa turvataan
nopeampi sähköjen palautuminen, päättää Jaakkola.
Tämä edellyttää verkostojen
luomista yrittäjien sekä sähkönsiirrosta vastaavien yhtiöiden kesken. Tällöin esim.

metsänhoitoyhdistykset olisivat oiva vaihtoehto, koska
yhdistyksillä on useita koneurakoitsijoita ympärivuotisessa sopimusurakoinnissa.;
hakkuukoneita, metsätraktoreita sekä kaivinkoneita. Koneilla voidaan työskennellä
myös pimeän aikaan tehokkaasti ja turvallisesti hyvien
työvalojen ansiosta.

Piinapenkissä
Matti Lehto, Oulun Energia
Miksi kaatoavun yhteistyö takkuili viime keväänä,
Matti Lehto Oulun Energiasta?
- Jukka Lappalainen toimi
annettujen ohjeitten mukaisesti. Oma kantani olisi, ettei työmailla olisi useita eri
urakoitsijoita, vaan Oulun

Energia tekee työolosuhteet
sellaiseksi, että työskentely
on turvallista.
- Jotta päästäisiin resursseissa järkevään lopputulokseen, on aloitettu selvitystyö
yhteistyön sovittaminen selvin pelisäännöin.
Muualla huudetaan yh-

teistyön perään. Onko näin
käynyt Oulun Energian
kohdalla?
- Joustavuutta on tarkoitus luoda uusilla yhteistyösopimuksissa
alueemme
metsänhoitoyhdistyksien
kanssa. Yhteistyö metsänhoitoyhdistyksien kanssa on

hoitoyhdistyksien kanssa
linjapuiden kohdalla? Samoin onko tarkoitus luoda
myrskyjen varalta valmiustilaorganisaatio metsänomistajajärjestön kanssa?
- On. Sopimuksiin metsänhoitoyhdistyksien kanssa
on nyt päästy.
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Johtoalueiden vierimetsien hoito
Sähköyhtiöt rakentavat edelleen uusia johtolinjoja ja parantavat
vanhoja johtolinjojaan. Eteenkin maaseudulla linjat ovat pääasiassa
ilmajohtoja. Yli puolet sähkölinjoista sijaitsee metsissä, mistä johtuen johdot ovat alttiita sille, että puita voi kovan tuulen, myrskyn, tai
lumikuorman vuoksi kaatua tai taipua niiden päälle.
Mikko Harju
MetsäSanoma
Myös hakkuissa saattaa tapahtua vahinkoja, joissa
yksittäinen puu varotoimenpiteistä huolimatta kaatuu
johdon päälle. Sähköhäiriöiden yleisin syy onkin sähköjohdon päälle kaatunut tai
siihen nojaava puu. Hoidettu
metsä tuottaa parhaiten. Reunametsän
asianmukainen
hoito on sekä metsänomistajan että verkonhaltijan etu.
Oikein hoidetut reunametsät lisäävät oleellisesti sähköntoimituksen varmuutta
ilman, että siitä aiheutuu
kustannuksia tai menetyksiä
metsänomistajalle.

Vierimetsän
uudistaminen
Metsä voidaan uudistaa joko
luontaisesti tai viljelemällä.
Luontaisessa uudistamisessa hakkuualueelle jätetään
hyvälaatuisia siemen – tai
suojuspuita. Siemenpuita ei
tule jättää niin lähelle sähköjohtoja, että ne kaatuessaan yltäisivät sähköjohtojen
päälle.
Metsänviljelyssä siemeniä ei kannata kylvää eikä
taimia istuttaa johtoalueelle eikä riippujohdon alle.
Johtoalueen leveys riippuu

johtolajista. 20kv:n avojohdoilla johtoaleen leveys on
10 metriä ja päällystetyllä
johdolla 6 metriä. Kokemusten mukaan lehtipuiden taipuminen tai katkeaminen
sähköjohtojen päälle on suurempi riski sähkönjakelun
kannalta kuin havupuiden
aiheuttamat sähkökatkokset.
Näin ollen sähköjohtojen läheisyyteen kannattaa istuttaa havupuita, mieluummin
kuusta mikäli maaperä on
riittävän viljavaa.

Vierimetsän
taimikonhoito.
Ajallaan tehdyllä taimikonhoidolla varmistetaan hyvälaatuisen puuston suotuisa
alkukehitys. Johtoalueen vierimetsän taimikko hoidetaan
normaalin taimikon tavoin.
Taimikonhoidossa havutaimikosta poistetaan kaikki lehtipuut jotka ovat kasvatettavaksi
tarkoitettuja
havupuita pitempiä. Rauduskoivu taimikot harvennetaan
istutustiheyteen,
jolloin ne järeytyvät jo varhaisessa vaiheessa ja kestävät näin paremmin tuulia ja
lumi kuormaa.

Vierimetsän
ensiharvennus
Metsikön ensiharvennus teh-

Myrskysopimus

dään yleensä silloin, kun
puuston pituus on ylittänyt
12 metriä. Mikäli taimikonhoito on jäänyt tekemättä
tehdään ensiharvennus metsikön ollessa 8-10 metristä.
Johtoalueen reunasta mitattuna noin 20 metriä leveässä
vierimetsässä ensiharvennus
suositellaan tehtäväksi ajallaan, koska näin kasvamaan
jäävä puusto parantuvan
kasvunsa ansiosta kestää paremmin lumi-, tuuli- ja myrskytuhoja.
Ensiharvennus tehdään
hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti jättämällä puusto reuna-alueella
keskimääräistä hiukan harvemmaksi. Harvennuksessa
suositaan havupuita. Lehtipuut jotka ovat kasvaneet
muuta puustoa pitemmäksi,
suositellaan poistettavaksi.
Näin estetään riukumaisiksi
kehittyneiden puiden taipuminen johtojen päälle.

Vierimetsän varttuneen
puuston harvennus
Ajallaan tehdyn ensiharvennuksen ansiosta puuston toinen harvennushakkuu tehdään normaalisti 20-30 vuotta ensiharvennuksen jälkeen.
Johtoalueen vierimetsästä toisessa harvennukses-

sa suositellaan poistettavan
ensisijaisesti kaikki pitkät ja
kapealatvaiseksi kehittyneet
lehtipuut sekä kaikki vahingoittuneet ja kallistuneet
puut. Muutoin harvennus
suositellaan tehtäväksi hieman lievempänä kuin mitä
metsänhoidon suosituksissa
esitetään.

Vierimetsän
uudistaminen
Kun johtoalueen vierimetsän

Entäpä sen jälkeen? Sitten
täytyy karttojen avulla päästä tarkasti kaapelin päälle
oletetulla etäisyydellä, saada
metrinen lumikerros pois ja
maamikrofonilla kuuntelemalla paikallistaa vikapaikka syöksyaallon lyödessä
läpi vikakohdassa.
Saavatko asiakkaat nyt
sähkönsä - no ei. Alkaa roudan sulattaminen, kaivurin
paikalle saaminen ja kaivutyö. Kun vikaantunut kohta
on saatu esille, suurjännitekaapeliin jatkon tekeminen
kunnolla vie vajaat 10 h ja
lähes aina on laitettava kaapelia väliin ja tehtävä kaksi jatkoa. Vian korjaus vie
siis helposti kolmekin vuorokautta edellyttäen että
vikapaikan etsiminen on onnistunut.

Ilmajohtojen
vikaherkkyyden vähentämiseksi huoltojen, lahotarkastusten jne.
lisäksi on huolehdittava raivauksista. Tässä tarvitaan
metsäalan
ammattilaisten
apua.
Sähkömies tarvitsee metsuria ja metsuri tarvitsee
sähkömiestä voidakseen turvallisesti hoitaa työnsä. Linja-aukkoja on raivattava ja
nyt on kiinnitetty huomiota
reunametsien hoitoon. Reunapuu kun voi kaukaakin
kaatua johdolle ja johtoaukko suurjännitteellä on 6- 10
m leveä.

Miksi kerroin noin pitkän tarinan? Siksi että suurin osa
maamme
sähköverkoista
on vielä ilmajohtoina ja esimerkiksi kertomistani syistä
on varmaan pitkään jatkossakin. Johtoja on siis vain
huoltovarmuuden
vuoksi
saatava teiden varsille ja johtoaukoilla on päästävä kulkemaan.

heuttamatta lisävahinkoa.
Automatiikka voi kytkeä linjaan sähköt vaikka se vaarattomalta näyttääkin ja
katkenneessa johdossa tai
kaatuneessa puussa voi olla
tappava jännite. Lisäksi metsäkone ja metsuri puidessaan eivät aiheuta niin paljon
puun haaskaamista. Myös
teiden raivausta tarvitaan.

Nimi ei tarkoita, että Maakaapelointi ei
olisimme sopineet il- ratkaise kaikkia
matieteen laitoksen ongelmatilanteita
kanssa myrskyjen li- Yhtenä eniten esille nostettuna parannuksena on pusäämisestä. Loppu- huttu maakaapeloinnista,
vuodesta 2011 myrs- mutta ei kaapelointikaan onole. Vian sattueskyt tekivät ennen- gelmatonta
sa kaapeliin, sen löytäminen
näkemätöntä tuhoa on esimerkiksi talviolosuhtoivottoman vaikeeteläisessä Suomessa teissa
aa. Pitkän maaseutuverkon
usean sähkönjakelu- kaapelin vikaantuessa on läverkonhaltijan alueel- hes ainoa mahdollisuus saaMyrskyihin pitää varautua
da asiakkaille kohtuullisessa
la ehkä pahimpana ajassa sähköt palautettua nk.
Myrskytuhojen raivaus on
ammattilaisten ja koneiden
Fortumin ja silloisen rengasverkko.
Sen rakentaminen pitkien
työtä. Sähkömiesten tehVattenfallin (nyk. LNI yhteyksien maaseutuverktävä on huolehtia sähkö-verkko) alueilla.
koon onkin sitten jo kustanja metsuri
Ilmajohdot huoltovarmoja turvallisuudesta
nuksiltaan aivan eri luokkaa.
kaataa puun turvallisesti aiSähkönjakelun
turvaamisen kannalta verkkoyhtiöt
ovat kautta aikain tehneet
kunnossapitoa ja investointisuunnitelmia
minimoidakseen viat ja pitääkseen
keskeytysajat lyhyenä. Moitteitakin on saatu, aiheesta ja
aiheetta.

Vian paikannus tehdään
usein ajamalla suurijännitteistä pulssia nk. syöksyaaltoa kaapeliin ja tutkan avulla
pyritään paikallistamaan vikapaikan etäisyys. Tähän
tarvitaankaapelityypinsyöksyaaltonopeus ja paljon kokemusta erottamaan jatkot ja
muut kohdat varsinaisesta
vikapaikasta.

puusto saavuttaa läpimitaltaan tai iältään uudistuskypsyyden, ei sitä enää suositella
harvennettavan. Uudistuskypsän metsän suositeltava
hakkuutapa on avohakkuu.
Uudistamista ei pidä lykätä tarpeettomasti, sillä
ikääntyvässä puustossa voi
laho lisätä myrsky- tuulituhojen riskiä. Päätehakkuu
suositellaan tehtävän aina
johtokatuun saakka. Sähkölinjojen reunamaille ei tule

jättää kapeita puustokaistaleita, joiden puusto altistuu
etenkin heti hakkuiden jälkeisinä vuosina tuulille ja
myrskyille ja myöhempinä
vuosina aiheuttaa todennäköisesti ylimääräisiä hoitoja hakkuutöitä. Säästöpuita
tai säästöpuuryhmiä ei tule
jättää johtoalueen läheisyyteen.

Eivät armeijan nuoret voi
myrskytuhoja raivata. Armeijan apua voidaan käyttää
kuljetuksiin ja ruokahuoltoon, kenties telttamajoituksiin, mutta ei myrskytuhojen
raivaukseen. Yksikin kuolonuhri on liikaa.
Näistä syistä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy onkin
turvautunut alueensa metsänhoitoyhdistyksien apuun.
Oulun Seudun MHY:n toiminnanjohtajan kanssa solmittiin 2.2.2012 sopimukset
varallaolosta ja raivausavun
saannista myrskytilanteissa tai myrskyn uhatessa.
Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopimus
syntyi 08.03.2012
Toinen tärkeä ja merkittävä sopimus on sopimus vierimetsien hoidosta,
jossa
metsänhoitoyhdistys valtuutetaan sopimaan
metsänhoitajien kanssa vierimetsien hoidosta OESJ:n
ottaessa suositusten mukaisesti osaa raivauskustannuksiin.
Toivomme vilpittömästi
että kaikki Oulun ja Kiimingin alueiden metsänomistajat lähtisivät talkoisiin
mukaan. MHY voi tehdä
laajemman kartoituksen ja

hakkuusopimukset metsänomistajien kanssa ja verkonhaltija on mukana johdon
reunapuiden harvennusten
kustannuksissa. Hyötyä koituu siis kaikille osapuolille.
Ja kuten amerikkalaisissa
mainoksissa, eikä tässä vielä kaikki:
Metsäkeskus on selvittämässä mahdollisuutta luiskata johtoaukkojen poikittaisojat ja jos maanomistajat
siihen suostuvat, helpottaa
se heidän kulkuaan ja vikapartioiden kulkua esimerkiksi tykkylumiongelmissa. Jos
vielä saataisiin valtakunnalliseksi ohjeistus poikkiojien
luiskauksesta jo tekovaiheessa, olisi yksi merkittävä kulkueste poistettu huolto- ja
korjaustöiltä.
Toivommekin hyvää yhteistyötä metsänomistajien
kanssa yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi ja vikojen,
myrskytuhojen vähentämiseksi ja ennen kaikkea siten
että työt tehdään turvallisesti.

Yhteistyöterveisin
Matti Lehto
Oulun Energia Siirto ja
Jakelu Oy
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Kiimingin metsät sertifioitiin
Viime syksynä tarkastettiin alueemme metsiä
uusien sertifiointiohjeistuksien mukaisesti.
Arviointi tehtiin ensimmäistä kertaa uusilla
kriteereillä, jotka tulivat voimaan viime vuoden alussa.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Kiimingin metsät ja Kiimingin
metsänhoitoyhdistys
alueensa metsänhoidon päätoimija oli myös uuden tarkastustoiminnan kohteena.
Tarkastuksen suoritti sertifioinnin suorittajana DNV.
Maasto ja toimistotiloissa tapahtunut asiakirjojen tarkistus osui marraskuulle.

Luontokohteet
säilyneet hyvin
Arvokkaiden elinympäristöiden kohdalta asiat olivat
hyvin hoidettu. Ongelmia
kuitenkin saattaa tulla vastaan esim. muinaismuistokohteiden esim. vanhojen
pyyntikuoppien, keitinpaikkojen ja kivikautisten asuinpaikkojen kohdalla, joita

alueellamme on runsaasti.
Metsänhoitoyhdistys on
omissa ohjeistuksissaan kiinnittänyt asiaan riittävästi
huomiota, eikä näin poikkeamia esiintynyt. Alueellamme tarkastuksessa ilmaantui
tosin erään yhtiön toimesta
maanmuokkauksella pilattu
muinaismuistokohde. Uudisojituksia ei alueellamme
esiintynyt, ja kunnostusojituksien hoito on kriteerien
mukaisesti toteutettu.

Työnantajavelvoitteita
ei ole laiminlyöty
Tilaajavastuulaki ja sertikriteeri 23 kulkevat käsi
kädessä.Urakanantajanontarkistettava vuosittain alihankkijoiden kuulumisen ennakonpidätysrekisteriin sekä
urakoitsijoiden vero- sekä eläkemaksujen ajantasaisuus.

Konekuskit koulutettiin mm. Länsikainuun mhy:n järjestämillä koealoilla Puolangan maisemissa.
Kaikki urakointisopimukset
pitää tehdä kirjallisesti. Näiden suhteen asiat ovat Kiimingissä kunnossa. Myös
muut yhdistyksen viralliset
asiapaperit ovat kunnossa
sertifioinnin mukaisesti.

päiväkatsaus Durbanista turpaan

Metsäpolitiikan

Suomi maksaa jatkossa kalliin maksun hiilinielun muuttuessa päinvastaiseksi. Metsät ovat merkittävä hiilinielu. Ne ottavat kasvaessaan
hiiltä ilmasta ja sitovat puuaineeseen.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Viimeisen 10 vuoden aikana
Suomen metsät ovat sitoneet
vuosittain liki puolet kaikis-

ta maamme hiilipäästöistä.
Käytännössä, muttei teoriassa. Aikoinaan ympäristöministeriä oli muuan viiksipelle
Haavisto (tämän vaalikauden toisen kierroksen pre-

sidenttiehdokas), nyt sitä
vakanssia hoitaa muuan pelle Niinistö. Vihreä hänkin.
Ympäristöministeri Niinistö iloitsi Durbanin ilmastointikokouksesta tultuaan

Lapset ja nuoret
huomioitu
Aikaisempien vuosien tapaan kiitosta saatiin lasten
ja nuorten metsäosaamisen
lisäämisestä. Erikoismainin-

siitä, että Suomi saa edelleenkin harjoittaa monikäyttöistä metsätaloutta, metsiin
liittyvää mittavaa hiilinielua
ei kokonaisuudessaan julisteta päästölähteeksi sekä
nielukatto on käytettävissä
metsien hävittämisestä johtuvasta metsäkadosta aiheutuvien kompensoitumiseen.
Palkinnoksi metsäkatopäästöistä Niinistö toi tulessaan
20-30 miljoonan euron vuosittaisen maksun veronmaksajille. Hienoa huonoa asian

nan sai Kiimingin Metsänhoitoyhdistys, joka on jo pitkään toiminut asian eteen
mm. kummiluokan, yhteistyökuvioiden
alakoulujen
kanssa sekä yhdistänyt oppiaineet, yrittäjäkasvatuksen

sekä virkistyskäytön alakoulun oppilaiden opetussuunnitelmiin. Tarkoitus onkin
jatkaa uraa uurtavalla tiellä
koululaisten parissa.

hoitamista. On epäoikeudenmukaista, että maailman
parhaiten hoidetussa metsävaltiossa rangastaan asioiden tulkintaerimielisyyksillä
puolustamalla todellista metsien tilaa maassamme. Niinistöä huijattiin suostumaan
liian kalliiseen ratkaisuun.
Kokemattomuus on ollut
harvoin valttia ilmastointikokouksissa.

Pohjoisessa vältyttiin Tapani –myrskyn tuhoilta
Viime vuoden lopulla riehuneet Tapani ja Hannu-myrskyt tukahduttivat puukauppa lounaisessa Suomessa. MetsäSanoman yhdistyksien alueella Oulun ympäristössä myrskyn tuhoilta vältyttiin täysin.
Tapanin päivän myrskyä voidaan pitää harvinaisena, muttei ihan
poikkeuksellisena. Edellinen vastaavanlainen myrsky oli Janika marraskuussa 2001.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Myrskystä on otettu opiksi aina valtiovaltaa myöten,
kehittämällä suunnitelmia
myrskyihin varautumiseen.
Tällaista kehitystyötä tehdään koko ajan lehtemmekin
alueella kun mm. energiayh-

tiöt ovat ruvenneet varmistamaan riittävän metsuri ja
konekaluston saamista myrskytilanteessa erilaisen yhteistyön kautta.
Lounaisessa suomessakin
myrsky jumitti puukaupan
ja valtaosa sahoista ja suurista metsäyhtiöistä on asettanut ostolleen rajoitteita.

Alueellammekin mahdollisessa myrsky tilanteessa tilannetta varmasti helpottaisi,
kun metsänyhdistyksillä olisi jo olemassa valmiita toimitussuunnitelmia ja kauppoja
puuta ostavien ja jalostavien
yhtiöiden kanssa.
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MetsäSanoma uutiset

Puukauppa notkahti
Metsäntutkimuslaitoksen
(Metla) keräämien tietojen
mukaan puukauppa väheni
viime vuonna koko maassa
kahdeksan prosenttia. Kaikkiaan puuta ostettiin 25 miljoonaa kuutiota.Pohjois-Suomen
ostot hiipuivat 1,6 miljoo-

naa kuutiota. Puuta ostettiin
3,8 miljoonaa kuutiota. Pohjoisessa puukauppa notkahti
n. 30 %. Tukkikauppa taantui Pohjois-Pohjanmaalla 30
prosenttia. Kuidun ostot putosivat hieman vähemmän.
Puun hintakehitys oli vuo-

den mittaan vakaa ja seurasi
edellisvuoden muutoksia. Alkuvuodesta hinnat nousivat
kesää kohden, mutta kääntyivät synkkenevien talousnäkymien myötä syksyn mittaan
loivaan laskuun. Loppuvuoden lasku oli jyrkkää.

Oulukin vaatii korvauksia kartellitapauksessa

Kaupunki arvioi menettäneensä puukartellin takia ainakin 600 000 euroa
Myös Oulun kaupunki aikoo
vaatia metsäyhtiöiltä vahingonkorvauksia puukartellista. Kaupunki on arvioinut
myyneensä puuta etenkin
Stora Ensolle sekä Metsäliitto Osuuskunnalle 1997- 2004
vuosittain 300 000 - 500 000

Fakta

euron edestä.
Puunostokartellin on arvioitu laskeneen hintoja n.
25 prosenttia. Teknisen keskuksen arkistosta löytyvät tiedot ovat puutteelliset,
koska kaupunki on säilyttänyt puukauppoihin liitty-

vät metsänhoitajapäätökset
ja laskutuksen mittaustodistukset kahdelta edelliseltä
vuodelta. Ostajilla on paremmat arkistot kartellivuosilta, mutta niiden saaminen
kaupungin käyttöön voi olla
vaikeaa. Voi olla, että oikeus

jossain vaiheessa velvoittaa
metsäyhtiöt luovuttamaan
tietonsa puukaupan osapuolille.
Kuntaliiton mukaan kartellikorvauksia aikoo vaatia
ainakin nelisenkymmentä
kuntaa.

Joukkoon mahtuvat mm.
Rovaniemi. Kunnat katsovat, että niillä on riittävät
edellytykset vaatia korvauksia. Kanteiden määrä kertoo,
että kunnat myös uskovat
mahdollisuuksiinsa menestyä. (lähde: Kaleva 12/01)

Arviot kartellivahingoista vaihtelevat
Markkinaoikeus tuomitsi 2009 Stora Enson 30 miljoonan ja Metsäliiton 21 miljoonan euron sakkoihin raakapuukartellista 1997-2004.
UPM vältti sakot, koska ilmoitti asiasta kilpailuvirastolle. Markkinaoikeuden mukaan yhtiöt syyllistyivät valtakunnalliseen kiellettyyn
hintayhteistyöhön ja hintojen vaihtoon raakapuun hankinnassa. Metsäntutkimuslaitos on arvioinut, että kartellista koitui metsänomistajille 1,5 miljardin euron vahingot.

Haukiputaan ulkometsän tilusjärjestelytoimitus
Haukiputaan Ulkometsän tilusjärjestelyalue
sijaitsee Haukiputaan keskustasta noin 20 km koilliseen ja
15 km Kiimingin keskustasta pohjoiseen. Alueen poikki
kulkee Kiiminki -Yli-Ii maantie ja alueen läpi virtaa Martimojoki.
Alue on pääosin metsätalousaluetta. Martimojoen
ja pienten järvien rannoilla on parisenkymmentä lomarakennusta. Alueella on
339 maanomistajan tilat, tilan
palstoja tai osuuksia yhteisistä. Rekisteriyksiköitä on 260
kappaletta.
Metsäkeskus PohjoisPohjanmaan hallinnoima EUrahoitteinen Toimiva metsähanke järjesti alueen maanomistajille
tilusjärjestelyn
ja yhteismetsän esittelytilaisuuden keväällä 2010.
Samana keväänä alueen
maanomistajat
pyysivät
Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistoa laatimaan tilusjärjestelyn tarveselvityksen. Tarveselvityksessä tut-

kitaan tietyn alueen kiinteistörakenne, haastatellaan
maanomistajat ja laaditaan
esitys kiinteistörakenteen parantamiseksi. Tarveselvitys
on maanomistajille maksuton.
Tarveselvityksessä
tutkitun alueen pinta-ala
oli noin 5700 hehtaaria, josta varsinaista metsämaata oli
noin 4100 hehtaaria ja kitusekä joutomaata 1600 hehtaaria. Alue jakaantuu 260 tilalle
574 palstaan. Tilojen keskiko-

ko on 22 ha ja palstojen keskikoko 10 ha. 55 % palstoista
on alle 5 hehtaarin suuruisia.
Yhteisiä alueita on 16 kappaletta, jotka muodostuvat 61
palstasta,
yhteispinta-alaltaan n. 549 ha. Pääongelmina
Ulkometsän alueella metsätalouden kannalta ovat tilusten
nauhamaisuus ja pirstaleisuus, palstojen huono muoto metsätalouden tarpeisiin
sekä tilarajojen epäselvyys.

maanomistajahaastatteluissa
tilusjärjestelyn suorittamista
alueelle kannattavat maanomistajat omistavat 80 %
tarveselvitysalasta. Haastatteluissa kysyttiin myös metsänomistajien kiinnostusta
yhteismetsän perustamiseen
mahdolliselle tilusjärjestelyalueelle. Yhteismetsästä kiinnostuneet
maanomistajat
omistavat 59 % tarveselvitysalasta eli yli 3300 hehtaaria.

Metsäkeskus PohjoisPohjanmaan suorittamissa

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston
laatimassa
tarveselvitysraportissa
todetaan, että tilusjärjestelyllä
ja yhteismetsän perustamisella alueen metsäpalstojen lukumäärää voidaan vähentää 574:stä noin 120:een. Samalla palstakoko kasvaisi 10
hehtaarista 46,5 hehtaariin.
Yhteismetsän
ulkopuolelle jäävien palstojen keskikoko kasvaisi tilusjärjestelyillä
15 hehtaariin. Samalla metsäkuljetusmatkat lyhenisivät
0,5 kilometristä 0,3 kilometriin.

Koko hankkeen kustannuksiksi on laskettu 1,07
miljoonaa euroa ja hyödyksi
1,96 miljoonaa euroa. Valtio
maksaa yhteismetsän perustamiseen liittyvät kulut kokonaan ja lisäksi 80 % muun
tilusjärjestelyn kustannuksista. Loput 20 % tilusjärjestelyn
kustannuksista ositellaan tilusjärjestelystä hyötyneiden
kiinteistöjen
maksettavaksi. Kokonaiskustannukset sisältävät toimituskustannusten lisäksi noin 40 000 euron
edestä metsäojituksia ja piennarteiden rakentamista.
Varsinainen
tilusjärjestelytoimitus
käynnistettiin joulukuussa
2011. Parhaillaan maanmittaustoimisto selvittää tarkemmin yhteismetsään mukaan
haluavia kiinteistöjä. Maastokaudella 2012 Suomen
metsäkeskuksen
PohjoisPohjanmaan aluekeskus ja
Metsänhoitoyhdistys Oulun
Seutu suorittavat yhteistyössä kiinteistöjen arviointiin
liittyvät maastotyöt.

Arviointiin
liittyvät
laskennat tehdään maanmittauslaitoksesaMETLA:nkehittämällä MOTTI-ohjelmistolla metsän tuottoarvoon
perustuen. Kiinteistöjen arviointitietoja käytetään sekä
tilusten järjestelyssä että yhteismetsäosuuksien arvojen
määrittelyssä.
Tavoitteena on, että
kiinteistöjen arvotiedot olisivat käytössä vuoden 2013
alussa, jolloin maanomistajat päättävät lopullisesti liittymisestään perustettavaan
yhteismetsään. Toimitus on
tarkoitus saada päätökseen
vuoden 2015 loppuun mennessä.

Pekka Törmi
maanmittausinsinööri (DI)
Pohjois-Pohjanmaan
maanmittaustoimisto
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Vorellirannantie 1
91200 Yli-Ii

YLI-II

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

Raivaussahan voitto

Kahden metsätoimihenkilön
yhdistys osoittautunut toimivaksi
Yli-Iin mhy:n toimistolla on
liki vuoden ajan ollut vain
metsätoimihenkilöistä koostuva henkilöstö.
Aiemmin toimistonhoitajan töihin kuuluneet työt kirjanpidon ja palkanlaskennan
osalta on nyt hoidettu ostopalveluna tilitoimistolta.
Kahden metsätoimihenkilön
konseptilla myös lomien ja
tuurauksien käyttö on tullut

mahdolliseksi.
Vuosi 2011 olikin yhdistyksen toiminnassa ennätyksellisen vilkasta. Uutta
ojasuunnitelmaa laadittiin n.
50 km. Yhdistyksen hankintapalvelussa on ollut useampia koneketjua kuin koskaan
aiemmin ja myös korjatut
puumäärät ovat tuplaantuneet aiemmista vuosista. Energiapuuta välitettiin

n. 10000 m3 pääosin Ouluun
Toppilan voimalaitokseen.
Energiapuun välityksessä
yhteistyö kumppanina on
ollut Kuusakoski Oy. Syyskokouksessaan Joulukuussa
valtuusto päätti laskea myös
vuodelta 2012 kerättävää
metsänhoitomaksua.
Veli-Hannu
Pesämaan
työnkuvaan on kuulunut
mm. ojitussuunnitellua ja to-

teutusta, metsäsuunnittelua,
tila-arvioiden tekemistä sekä
leimikoiden suunnitelua ja
korjuuta. Toimistoon liittyvistä rutiineita mm. maksatuksista, laskuttamisesta ja
puutilityksistä on vastannut
Mikko Mäkelä, mutta molemmat
metsätoimihenkilöt ovat kokonaisuudessaan
enempi metsässä kuin toimistolla.

Kuollut taimi
Mhy Yli-Iin vuoden 2011
tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun
raivaussahan voitti Niilo Ylisiuruan kuolinpesä. Vuonna
2011 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 399 ha. Palkintona olleen raivaussahan sponsoroi

Oy Shinshova Finland ltd.
Sahan arvonta suoritettiin
13.3 pidetyssä valtuuston
kevätkokouksessa, jossa arvonnan suorittivat Mervi
Kyrönlampi ja Janne Manninen. Onnettarena toimi Pekka Saikkonen.

SAHASTA KILPAILLAAN TAAS
Yli-Iin metsänhoitoyhdistys järjestää
jälleen vuoden 2012 aikana tehtyjen

nuorenmetsänhoitohankkeiden
välisen kilpailun
Palkintona arvotaan raivaussaha.

Viime keväänä lumien sulettua paljastui mittavia myyrätuhoja. Vielä
tänäkin keväänä taimikoita kannattaa tarkastaa. Myyrien tuhoamien taimikoiden uusimiseen/ täydentämiseen on mahdollista saada
myös KEMERA- tukea.

Kilpailun palkintona arvotaan
kaikkien vuoden aikana tehtyjen
hankkeiden kesken raivaussaha
Sahan sponsoroi Pölkky Metsä Oy
Lisätietoa nettisivuillamme

Metsurin varusteet
saat Yli-Iin toimistolta
Välitämme metsänomistajille
edullisesti metsurin varusteita
Valikoimaamme kuuluu mm.
- Metsurin pusero ja sadeviitta
- Metsurin turvahousut sekä raivaussahahousut
- Hanskat, kinttaat ja kypärät
- Turvasaappaat jne.
Varustevalikoimasta ja hinnoista
sekä kaikenlaista muutakin hyödyllistä
tietoa löytyy kattavasti nettisivultamme
www.mhy.fi/yliii

...ja siellä kaikilla oli niin mukava, oi jospa...

RETKELLE MENNÄÄN TAAS
JOHONKIN PÄIN SUOMEA
Seurailkaa ilmoittelua
Rantapohjassa kesällä!
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Kehno korjuutalvi

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

Niille kohteille joihin päästiin penkkateitä pitkin,
saatiin helpommin tehtyä talvitiet. Joillekin kohteille ilman penkkateitä ei olisi edes päästy.
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Raimo Jokikokko
Juhani Heikkinen
0400 580152
0400 287 288
raimo.jokikokko@mhy.fi juhani.heikkinen@mhy.fi

Taimikonhoitotöitä
tehdään vaikka Kemera-rahat
viipyvätkin

Kaksi edellistä talvea 2009 – 2010 ja 2010 – 2011 olivat erittäin huonoja puunkorjuun osalta. Oli oletuksena, että kulunut talvi 2011 –
2012 olisi ollut parempi kuin aikaisemmat talvet mutta ei kaksi ilman
kolmatta. Kulunut talvi oli todella surkea, kaikkien huonoin korjuutalvi Ylikiimingissä viimeisen 30 vuoden aikana.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Syynä huonoihin korjuuolosuhteisiin olivat pitkä sateinen ja lämmin syksy sekä
alkutalvi. Vasta lumien tultua maahan kunnolla tammikuussa päästiin toimimaan
talvikohteisiin. Kun maaperä oli erittäin vetinen, useasti ajettaessa samaa jälkeä
tahtoi suonpinta mennä rikki ja koneet huppuroivat sen
takia. Yhdistyksen palveluksessa oleva koneyrittäjä Risto Tuohimaa totesikin, että
ellei olisi osalla leimikoita

polettu maataloustraktorilla varsiteitä, olisi lähikuljetus jäänyt tekemättä. Myös
osassa Ylikiiminkiä oli lunta niin paljon helmi-maaliskuun vaihteessa, että esim.
ylispuuleimikoiden korjuu
tuli kannattomaksi yrittäjän
kannalta.
Polttoainekulut
nousivat pilviin suhteessa
saatuihin tuottoihin.
Osalla leimikoista on ollut sellaisia kuvioita, joita ei
ole saatu kohtuudella korjattua koko talvena. Ei tietenkään ole tarkoituksen
mukaista, että upotetaan
satojen tuhansien eurojen

arvoiset koneet suohon. Ongelmaksi tulevat tietenkin
metsänomistajan kannalta,
kun kaikkia puita ei ole pystytty korjaamaan, saamattomat puukauppatulot. Jos
talvi olisi ollut normaali, ei
olisi ollut epäselvyyttäkään,
kaikki kuviot olisi pitänyt
korjata. Luonnon olosuhteille ei voida mitään, tänä talvena ns. force major ehtoon
yhtiöt ovat mielestäni voineet vedota.
Pystytäänkö tulevaisuudessa varautumaan tällaisiin
huonoihin sääolosuhteisiin?
Mielestäni pääosin pysty-

Metsätalon ajankohtaiset asiat
Tähän saakka Ylikiimingin metsätalolla on ollut metsäkeskus vuokralla. Metsänomistajat ovat saaneet metsätalolta metsäpalveluita siten,
että metsäkeskus on pääosin hoitanut metsäsuunnittelua, metsäojitusta ja metsätiehankkeita. Muita palveluita metsätalolta on saatu
yhdistyksen puolelta.
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma
Vuoden alusta metsäkeskus on siirtänyt toimistonsa Muhokselle. Miten on,
joutuvatko metsänomistajat matkaamaan Muhokselle
asioita hoitamaan? Vastaus
on yksinkertaisesti, ei. Sillä metsätalolta saa edelleen
kaikki palvelut ja vieläpä
samalta luukulta, yhdistys
tekee kaikkia metsässä suoritettavia töitä. Voidaankin
ehkä ajatella, että oli jopa
hyvä metsäkeskuksen siirto Muhokselle. Eihän ole
järkevää, että kilpailevat organisaatiot ovat samassa toimistossa.

Metsänomistajilta on tullut paljon palautetta siitä,
että miten nykyisin ojitusja tiehankkeilla on niin suuret yleiskulut. On kysytty,
perustuvatko yleiskulut johonkin Kemera-lakiin? Yleiskulut on organisaatiosta
riippuva kuluerä eli sen pitää kattaa organisaation ns.
työnjohto, hallinto yms. kulut. Yleiskulut ovat eri organisaatioissa erisuuruiset. Jos
yleiskulujen määrä nousee
25 - 35 prosenttiin, voidaan
kysyä onko yleiskulun suhde varsinaisiin työn toteutuskuluihin nähden oikea.
Saattaa jopa käydä niin, että
on edullisempaa metsänomistajalle tehdä työt omana

työnä ilman Kemera -rahoja.
Olemme laskeneet, että yleiskulujen järkiperäinen taso on
10 prosentin tienoilla. Tämä
10 prosenttia on keskimäärin yhdistyksen yleiskulutaso. Elikkä suunniteltaessa
tie- ja ojitusasioita kannattaa olla yhteydessä yhdistyksen poikiin, niin saadaan
työt tehtyä mahdollisimman
edullisesti.
Puukauppa hiljeni yllättäen syksyllä 2011 vaikka normaalisti syysaikana tehdään
pääosa vuoden puukaupoista. Syyt olivat moninaiset,
verohuojennuksista aina yhtiöiden ostohaluttomuuteen.
Myymättä jäi runsaasti etenkin harvennusleimikoita. On

tään, rakentamalla ojituksien
yhteydessä kattavat penkkatieverkostot. Tänäkin talvena niille kohteille joihin
päästiin penkkateitä pitkin,
saatiin helpommin tehtyä
talvitiet. Joillekin kohteille ilman penkkateitä ei olisi edes
päästy. Tietenkin sellaiset
penkkatiet, jotka ovat pelkillä rahikoilla, saattavat olla
huonoja jäätymään kuivina
vuosina. Penkkatien tekeminen ojituksen yhteydessä
on suhteellisen halpaa, avustuksien jälkeen metsänomistajan maksuosuus on noin
0,5 euroa metriltä. Lisäksi
olemassa oleva penkkatie takaa usein metsänomistajalle
sen, että saa talvileimikoihin
tarjouksia. Talvitien tekokustannukset yhtiöille ovat
pienemmät kuin, jos ei olisi
penkkateitä.

oletettavaa, että puukauppa käynnistyy huhti - toukokuussa kesäleimikoiden
osalta jopa vilkkaana. Syynä pääosin on yhtiöiden leimikoiden puute. Kun puun
tarve on suuri, kannattaa
leimikot kilpailuttaa, jotta
saadaan hinnat kohdilleen.
Talvileimikoiden osalta oikea myyntiaika alkaa kesälomien jälkeen syksyllä.
Talvileimikoiden kysyntä on
ollut viime vuosina heikonlaista, johtuen lyhyistä korjuutalvista.
Onhan kuitenkin tosiasia,
että valtaosa leimikoista on
talvikohteita. Kun tehollinen korjuuaika on ollut vain
3 kuukautta, voidaan päätellä, että kaikkia talvileimikoi-

”

Esimerkkinä tärkeistä hoitotöistä ovat taimikonhoitotyöt,
jos niiden suorittaminen ajallaan laiminlyödään, siitä kärsitään koko kiertoajan eli lähes
sata vuotta.

ta ei ole ehditty korjata.
Valtiovallan rahatalous
on suhteellisen tiukalla, sitä
ei ole meidän vaikea edes
huomata. Se on näkynyt
metsäpuolella Kemera- rahojen loppumisena edeltävinä vuosina jo alkuvuodesta,
eikä tämäkään vuosi tee siitä
poikkeusta. Näyttää pitkällä
tähtäimellä siltä, että valtiovallan tukiaisiin ei kannata
luottaa. Tärkeät työt on tehtävä siitä huolimatta tuleeko
avustusrahat nyt, ensi vuonna tai tulevatko ne ollenkaan. Esimerkkinä tärkeistä
hoitotöistä ovat taimikonhoitotyöt, jos niiden suorittaminen ajallaan laiminlyödään,
siitä kärsitään koko kiertoajan eli lähes sata vuotta.

Tämän vuoden alusta Kemera-rahat ovat veronalaista tuloa eli niistä maksetaan
pääomaveroa.
Täytettäessä veroilmoituksia vuodelta
2011 pisti silmään metsänomistajien passiivisuus menokulujen kirjaamiseen.
Väitän, että valtakunnan
tasolla laiskuuden takia maksetaan turhaan metsätalouden veroja miljoonia euroja.
Nyt avustuksien tulleessa
veron piiriin, korostuu kulujen vieminen muistiinpanoihin. Vähimmäisvaatimus
metsänomistajilla on kulukuittien kerääminen vuoden
aikana, kyllä ne saadaan sitten alkuvuodesta 2013 vietyä verolomakkeelle.
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Metsänhoitoyhdistys Ii
hakee palvelukseensa

Haminantie 8 91100 Ii
puh. (08) 817 4222

METSÄNEUVOJAA
määräaikaiseen työsuhteeseen
1.4.-31.12.2012

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

Iihin Suomen suurin
tuulivoimalapuisto
Tuulimyllyjen napakorkeus on n. 120
metriä, joten ne näkyvät kauas.

Haemme henkilöä, joka kykenee työskentelemään
korjuupalvelussa, metsänhoitotehtävissä sekä
tekemään metsäarvioita ja muita vastaavia töitä.
Edellytämme palkattavalta metsätalousinsinöörin
koulutusta.

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

Puistoon tulee 38 myllyä yhteisteholtaan 114 MW. Investoinnin kustannus on 150
miljoonaa euroa. Iin mhy on
hakkuuttanut ensimmäisen
vaiheen tielinjat. Metsänomistajat ovat tehneet sopimukset tuulivoimaloiden
paikoista Tuuliwatti Oy:n
kanssa. Vuokrat ovat euroa/
vuosi ja sidottu indeksiin.
Itse myllyistä ei ole metsille nykytiedon mukaan mitään haittaa. Hyötyjä on
metsäautoteiden parantuminen ja niiden aukipitäminen talvisin. Jos joskus mylly
puretaan, jää siitä jäljelle
vain pyöreä betoninen ympyrä ja kuparisten johtojen
päät kuten Laitakarissa puretun myllyn paikalla nähdään. MTK:ssa on laadittu
suositukset tuulimyllyvuokrista. Vaihtoehtoina on vuosivuokra tai maksu sähkönä
tai osakkuuksina. Vuokratasostakin on suositukset olemassa. Iihin on suunnitteilla
lisääkin tuulimyllyjä. Sopimusmalleja löytyy MTK:n
sivulta.

Polttopuukauppa käy

Ii on alueemme vanhin pitäjä ja haluaa pysyä itsenäisenä. Kuvan
vuosiluku on tutkija Jouko Vahtolan mukaan perustellusti Iin ikä. Ii
voi toki ottaa vastaan liittyjiä, kuuluihan Suur-Iihin aikoinaan monia
nykyisin itsenäisiä ja sen menettäneitä pitäjiä. Iin Metsänhoitoyhdistys on myös halunnut säilyä omanaan, vaikka ympäristön paineet
pyrkivät isompiin kokonaisuuksiin. Aika näyttää, mikä on viisas tie.

Hakemukset 15.4. mennessä osoitteella:
Iin Metsänhoitoyhdistys,
Haminantie 8, 91100 Ii
tai eero.alaraasakka@mhy.fi
Lisätiedot toiminnanjohtaja
Eero Alaraasakka p. 0400 281 524

Metsätie omatoimisesti
Metsäautotien suunnittelu ja rakentaminen
on isotöistä hommaa. Mutta sen voi tehdä
keveämminkin. Seuraavassa esimerkissä on
Iihin toteutettu 2 kilometrin pituinen metsätie ilman minkäänlaisia avustuksia. Kemeraohjeet määräävät tienrakennukselle määräyksiä jotka nostavat rakentamisen hintaa.
Laskelmissa tien kilometrihintana käytetään
paljon suurempia summia. Toki kustannukset
vaihtelevat suuresti riippuen siitä, millaisella
alueella tie sijaitsee.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Tien suunnittelu: 0-500 euroa. Metsänhoitoyhdistyksen
ammattilainen suunnittelee
kartalla ja maastossa reitin
paikan ja kun sopiva reitti
on hyppysissä merkataan se
maastoon GPS-laitteen avulla. Samalla laite piirtää reitin
myös karttaan.
Metsänkäyttöilmoitus:
Mhy:n toimistolla laaditaan
metsänkäyttöilmoitus ja varmistetaan onko alueella tärkeitä elinympäristöjä.
Hakkuu:
Motomies pystyy avaamaan
tielinjan keskilinjan merkkien avulla. Tiealue hakataan

sellaiseen aikaan, että tukit
voi jättää tien varteen odottamaan talvea tai ajetaan ne
kesäkulkuisen tien varteen.
Pohjan kaivuu ja rumpujen laitto:
4500 €. Poistetaan kannot ja osa kuntasta. Kosteammille kohdille kaivetaan
penkkaa. Laitetaan muovirummut (ko. kohde 4 kpl)
ojien kohdalle tai vaihtoehtoisesti tasoitetaan luiska.
Maanajo:
800 €. 25 tonnia sepeliä.
Maan jäätyessä ajetaan karkeaa sepeliä rumpujen kohdalle, jotta vesi ei vie maita
mennessään. Sovitaan paikallisen hirviporukan kanssa
talkoot, jolloin muulle alu-

Rummun kohdalle karkeaa sepeliä ja matalin kohta
jätetään sivummalle.

eelle ajetaan hietamoreenia
tai muuta vastaavaa maata, jotta kesäaikaan voidaan
käyttää tietä hyväksi.
Tien tason tarve on yleensä sellainen, että sitä voi
käyttää talvella rekka-autol-

la jo pikkupakkasten jälkeen
ja toki sinne tarvitsee päästä
myös kesällä vähintään traktorilla.

metsänhoitoyhdistys

Iin mhy toimittaa koivukuitua polttopuuksi omakotiasujille. Polttopuiden kuljetusta hoitava Reijo Backman puntarilla.
Iin mhy toimittaa koivukuitua polttopuuksi omakotiasujille. Puut mitataan
painomitalla. Kuljetuksen
hoitaa Reijo Backman, joka
ottaa myös kuittauksen ostajalta. Auton paino on 15 710
kg, joten kuorman paino on
13 490 kg.
Kun kuutiopaino on 882
kg/m3, on kuormassa siten

15,3 m3. Tästä erästä saadaan
koivuklapeja 26,8 pino-m3
tai 38,3 heitto-m3. Puun hinta on 35 €/m3 + alv.
Kun puut ladotaan hyvin
saadaan tästä erästä lämpöä
n. 1000 kW/heitto-m3 eli 38
000 kW. On muistettava, että
uunin hyötysuhde on noin
70 %.

METSÄNOMISTAJIEN JA
YRITTÄJIEN METSÄPÄIVÄ
Ii:n ja Pudasjärven Metsänhoitoyhdistykset järjestävät yhteistyössä 5.4.2012 klo 10-15.00 metsäpäivän Ii:ssä Iin Metsästysyhdistyksen majan lähellä.
Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu metsänomistajille ja yrittäjille,
mutta kaikki metsällisistä asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Päivän ohjelmassa on mm. hakkuunäytös Ecolog 560D – harvesterilla, Tietoa suometsien tuhkalannoituksesta sekä moottori- ja raivaussaha esittely.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja makkaranpaiston tarjoaa Pölkky Oy.

Yhteistyössä mukana:

Opastus tilaisuuteen on järjestetty tieltä 4/E75. Parkkipaikkana
toimii Kärkkäinen Express – kauppa-aseman parkkipaikka, n. 3 km Ii:n
keskustasta Ouluun päin. Parkkipaikalta siirtyminen jalkaisin tapahtumapaikalle n. 300 m.
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Metsäkoneurakointi ja maanrakennustyöt
nykyaikaisella kalustolla
Rakennuspaikkojen valmistelutyöt

OSTETAAN
TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

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

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

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

P. 0400 188 058

Kestinraitti 185 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Koneurakointi

Mustonen Ky
MUHOS

• metsätyöt
• kaivutyöt
• traktorityöt
Puh ja fax 533 4778, 0400 283 441

YHTEISTYÖ TAKAA TULOKSEN

METSÄKONEURAKOINTI

R. Tuohimaa Ky

Näätämönkuja 1, KIIMINKI

Terveet ja terhakat
taimet tuovat
voitot kotiin
metsänuudistajalle.

0400 585 080

www.biowatti.fi

Fin Forelia Oy | Rovaniemen taimitarha

Kalle
Mäkikokko
Tapani
Kervinen, gsm
gsm 0400
0400695
695348
348

www.finforelia.fi

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.
Jaakko Visuri

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

Ostetaan energiapuuta
Nuoren metsän hoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen.
Hoidamme nuoria metsiä ja korjaamme samalla puuta
puhtaaseen energiakäyttöön.

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

Olemme erikoistuneet energia- ja ensiharvennuksiin.
Alan johtavana toimijana takaamme ammattimaisen
korjuun sekä kilpailukykyisen hinnoittelun korjattavalle
puulle.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Jarkko Hokkanen
Metsäpalveluasiantuntija
Puh 050 599 8465
Puusta puhdasta energiaa
L&T Biowatti
p.010 4608

JK-Infra Oy
-

maanajot
mullan toimitukset
pihan rakennustyöt
puun ajot

- kaikenlaiset
traktorityöt
- maanrakennustyöt
- kaivinkonetyöt

puh. 040 838 1648
www.jkinfra.fi
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Yli-iin Puu ja Turve

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

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

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

TERVANTIEN LÄMPÖ OY

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

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

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

Kuljetusliike
Backman Ky

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Utajärvi

Pudasjärvi-lehti Oy

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

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

Kysy lisää:
Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

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

www.mhy.fi

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
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

040 767 3371

Jotta
onnistuisit
kerralla!

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
Seppo Miettunen
p. 020 764 0261
Hankintatoimisto
Saha

Suomussalmi
Oulu

Puunkorjuu Orava Ay

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

HAUKIPUDAS
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
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Metsänomistaja! Metsäkeskuksen
Metsäpalvelut käytettävissäsi!

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT
Myytävänä Oulun seudulla:

• Metsäsuunnitelmat
• Tila-arviot
• Suometsänhoito
• Metsäteiden rakennus
• Metsäteiden perusparannus
• Yksityisteiden perusparannus
• Tiekuntien hallintopalvelu
• Puukaupan avustaminen

PUDASJÄRVI/Kollaja, määräala n. 0,4 ha.
Määräala Kipinässä sillan kupeessa,
jossa voimassa oleva rakennuslupa
asuinrakennukselle, sievä paikka.
Hp. 23.300 €.
OULU/Oulunsalo,Ylikiimingin Laajinperällä
tontti n. 1,0 ha. Rakennuslupa
vapaa-ajan rak. on (54 m2+parvi).
Hp. 20.000 €

Ii ja Yli-Ii
Haminantie 8, 91100 Ii
Kaisto Päivi
0400 266 063
Kangas Ari
040 761 8768
Onkalo Pekka
040 527 2670

MUHOS/Muhos, määräala 11,1 ha.
Lehtoseläntien varressa oleva, myös
mahdollinen rakennuspaikka
(kaavan mukaan saa muodostaa taaja-asutusta).
Puuta kaikkiaan 561 m3 (tukkia 100 m3).
Hp. 40.000 €.

Ylikiiminki, Muhos ja Utajärvi
Valtatie 17, 91500 Muhos
Kanniainen Pekka 040 753 5256
Pajala Jari
040 822 0545
Repola Petri
040 778 6056
Tomperi Mika
040 540 3012
Haukipudas, Hailuoto, Kempele,
Kiiminki, Oulu ja Oulunsalo
Rautionkatu 2C, 90401 Oulu
Koistinen Mikko
040 487 2262
Törrönen Petri
040 732 2083

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

etunimi.sukunimi@metsakeskus.
www.metsakeskus./metsapalvelut

Salus

SUOLAHUONE

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

Luonnonmukaista hoitoa hengityselin- ja ihosairauksiin
Lisäksi: suolatuotteet, Tulsi-yrttijuomat
sekä Pur Aloe -tuotteet
Uutuutena Lymfa- kehonpuhdistushoito
Yhteydenotot: Petri Jykylä, puh. 040-845 7212

email: petri.jykyla@forestvital.com

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala
0400 338661

• Puutavaran
koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

•
•
•
•

Metsänparannustyöt
Maanrakennustyöt
Puutavaran kaukokuljetukset
Energiapuun kuljetukset

Perinteinen II-laadun
puutavaran huutokauppa
Perinteinen
LauantainaII-laadun
14.4. klo 11.00
puutavaran huutokauppa

Tervetuloa
huutamaan!
Lauantaina
14.4. klo
11.00
Tervetuloa huutamaan!
Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com
Karpalotie
20, 90820 Kello
p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com

BIOMEGA OY
Ostamme tienvarteen toimitettuja
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.
Otamme myös vastaan Martinniemen
terminaaliin tonteilta tulevat kannot,
risut ja purkupuut.

5520,-

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

0400 388 500 • 08 562 3000
toimisto@martinniemitimber.fi

Zatelliitintie 10, 90440 Kempele

Mikko Kontio p. 010 7684 915
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Metsätalous

KÄPYJEN KERUU
Kahden aikaisemman heikomman männyn siemenvuoden jälkeen
moni alueemme yhdistys on kerännyt käpyjä. Käpyjä oli vaihtelevasti alueemme metsissä ja käpymäärät jäivät keskinkertaisiksi. Käpyjen
keruun ansiosta paikallinen siemenaines saadaan talteen metsien
viljelyä varten.
Pertti Moilanen
MetsäSanoma

Siemenkeräysilmoitus
tehtävä
Metsänviljelyaineiston toimittajan on tehtävä ilmoitus
metsäpuiden siementen tai
käpyjen keräyksestä viimeistään kaksi viikkoa ennen
keräyksen aloittamista. Siemenkeräysilmoitus tehdään
elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Ilmoituksessa tulee ilmetä kunta, miltä alueelta käpyjä kerätään sekä
keräysaika. Siemenkeräysilmoitus on edellytys kantatodistuksen saamiselle myö
hempää karistusta varten.

Ilmoitus mahdollistaa, että
käpyerän alkuperä tunnetaan ja keräystä voidaan valvoa.

Keräyskausi
marras-maaliskuu
Havupuiden käpyjen keräyskausi alkaa siementen tuleennuttua loka-marraskuulla ja kestää maalis-huhtikuulle. Käpyjen keruu lopetetaan
kevätauringon lämmittäessä
ja käpyjen avautuessa. Käpyjä kerätään yleensä hakkuun jäljiltä maassa olevista
oksista.
Miestyön jäljiltä latvukset
ovat levällään enempi jolloin
keräys on helpompaa kuin
hakkuukoneiden jäljestä.

Maanomistajalta
lupa keräykseen
Käpyjen keruuseen tulee olla
maanomistajan lupa. Käpyjen keruussa ei päde jokamiehenoikeudetkutenesimerkiksi luonnonmarjojen keruussa.Männynkävynkeruusta maksettiin alueellamme
keskimäärin 0,80 €/l ja käpyjen keruu on verotonta tuloa.

Puhtaat kävyt
paperisäkkeihin
Kävyt tulee kerätä puhtaina
ja varastoida viileään ja kuivaan paikkaan ennen karistusta. Alueellamme käpyjen
keruu on lähes ainoastaan

männynkäpyjen keruuta ja
minimikoko on niillä 3 cm:ä.
Kävyt tulee olla suomuistaan kiinni olevia, vihreitä
tai osin ruskeita sen vuoden
käpyjä. Kävyt pakataan paperisäkkeihin karistamoon
vientiä varten. Pakatessa
säkkeihin laitetaan tiedot käpyerästä.

Karistus
Karistamolla kävyt karistetaan puhaltamalla niille + 40
asteista ilmaa, jolloin käpysuomut aukeavat ja siemenet irtoavat. Tämän jälkeen
siemenet puhdistetaan len-

ninsiivistä ja roskista ja lajitellaan painon ja koon
mukaan. Siemenet tulisi varastoida n. 2 asteen lämpötilassa, jolloin ne säilyvät
itävinä vuosia. Siementen
itävyys voidaan testata ennen keruuta, mutta viimeistään karistuksen yhteydessä.
Itävyydestä tulee tieto valmiin siemenerän mukaan
sekä siementen paino.

Siemenet
keväällä maahan
Männyn siementen itävyys
tulisi olla n. 90 % luokkaa.

Metsään kylvettävän siemenen itävyys voi olla heikompikin, koska samaan
laikkuun kylvetään useampia siemeniä ja näin turvataan taimen alkuun lähtö.
Konekylvö
muokkauksen
yhteydessä on yleistynyt lähes ainoaksi kylvömuodoksi, mutta vielä pienempiä
alueita varsinkin voidaan
käsinkin kylvää. Kylvössä
siementä laitetaan maahan
n. 300 g/ha. Parasta kylvöaikaa on keväällä heti maan
sulettua kesäkuun loppuun
saakka.

Metsänhoitoyhdistyksien valtuustovaalit

Metsän omistajien vaikuttamisen paikka!
Mikkoa Mäkelä
MetsäSanoma
Metsänhoitoyhdistyksien
nykyisten valtuustojen nelivuotinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa
ja uudet valtuustot ja valtuutetut valitaan alkusyksyllä
toimitettavissa postivaaleissa. Vaaleissa valitaan jäsenet
nelivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2013 – 2016. Alueemme yhdistykset kun ovat
jäsenmääriltään pieniä yhdistyksiä, valtuustojen koko
yhdistyksissä on lain sallimat minimivaltuustot eli 15
valtuutettua.
Valtuusto on yhdistyksen
korkein päättävä elin joka
päättää mitä yhdistyksissä
tehdään ja touhutaan. Valtuusto päättää vuosittain toimintakertomusten ja tilien
hyväksymisestä ja hyväksyy
seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion.

Valtuuston päätettäväksi tulee kaikki yhdistyksen
suuremmat linjaukset, kuten mahdolliset yhdistymiset tai kiinteistöjen kaupat.
Valtuusto valitsee myös yhdistykselle hallituksen, vaalitoimikunnan ja yhdistyksen
edustajat muihin kokouksiin. Vuosittain sääntömääräisiä kokouksia on kaksi ja
ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa.

Äänioikeus
mhy:n jäsenillä
Valtuuston vaaleissa äänioikeus on kaikilla yhdistyksen
metsänhoitomaksua maksavilla jäsenillä. Yhteisomistustiloilla kuten kuolinpesillä ja
yhtymillä on yksi yhteinen
ääni käytettävissä. Valtuutetut valitaan enemmistövaaleilla, eli eniten ääniä saaneet
15 henkilöä valitaan valtuustojen jäseniksi edustamaan
rivijäseniä yhdistyksen hal-

linnossa.
Varavaltuutetut
valitaan äänien antamassa
järjestyksessä ja varavaltuutettujen toimikausia alkaa
mikäli jonkun varsinaisen
valtuutetun toimiminen valtuutettuna on estynyt pysyvästi.

Valtuustovaalien
2012 järjestelyt ja
tärkeät ajankohdat
Yhdistyksien nykyiset valtuustot ovat valinneet vaalitoimikunnat, jotka hoitavat
yhdistyksittäin vaalien käytännön järjestelyt yhdessä
Silvadatan ja postin kanssa.
Vaalitoimikunnat huolehtivat ehdokasasettelun laillisuuden, äänioikeusrekisterin
laadinnan ja mm. äänten laskun.

Ehdokasasettelu
Valtuustoehdokkaiden hakemisen ja asettamisen eh-

dokkaaksi voivat suorittaa
kaksi mhy:n jäsentä ehdottamalla jotakuta yhdistyksen
jäsentä ehdokkaaksi. Ehdokkaaksi asetettavat on saatava suostumus tehtävään.
Valmiiksi painettuja ehdokashakemus
kaavakkeita
saa yhdistyksien toimistoista tai nettisivuilta. Ehdokasasettelussa on tavoitteena
että ehdokkaita saadaan ja
myös vaalien tuloksena metsänomistajakunta olisi valtuustossa
monipuolisesti
edustettuna mm. sukupuolen, iän, eri ammattiryhmien
ja asuinpaikan osalta. Ehdokashakemukset on jätettävä
viimeistään 10.8.

Äänioikeusrekisteri
Vaalitoimikunta laatii ja
asettaa
äänioikeusrekisterin nähtäville 8.6. – 29.6. Mikäli rekisterissä havaitaan
puutteita ne oikaistaan tarvittaessa. Vaalitoimikunta

vahvistaa äänioikeusrekisterin viimeistään 3.8.2012.

Äänestys
postivaalina
Vaalimateriaali kuten äänestysliput, ehdokaslistat ja
palautuskuoret postitetaan
jäsenille 31.8.2012. Äänestysaikaa jäsenillä on liki kuukausi ja äänestysaika päättyy
21.9, jolloin äänestyskuoret
on viimeistään jätettävä postiin. Vaalien tulokset ovat
selvillä 27.9.

Metsänhoitoyhdistyksen
hallintoon?
Koska metsään huutamalla äänesi menee hukkaan,
tule mukaan ja asetu ehdolle metsänhoitoyhdistyksesi
valtuustovaaleissa. Siellä äänesi ja mielipiteesi ovat tärkeitä.
Valtuutetun toimi on tär-

keä, jotta metsänomistajien
ääni päätöksenteossa kuuluu.
Metsänhoitoyhdistys
toimii juuri niin hyvin kuin
metsänomistajat
haluavat
sen toimivan. Siksi tarvitsemme hallintoon ihan tavallisia metsänomistajia.
Päätöksenteon ja vaikuttamisen lisäksi valtuutettuna
saa myös paljon hyödyllistä
tietoa. Valtuuston kokouksien yhteydessä järjestetään
usein asiantuntijaluentoja tai
seminaareja ajankohtaisista
metsätaloudellisista aiheista, kuten metsätuhojen torjunnasta, lannoituksesta tai
vaikkapa metsälainsäädännöstä. Luottamustehtävissä voi myös tutustua muihin
metsänomistajiin, joilla saattaa olla hyviä ja hyödyllisiä
ideoita tai kokemuksia metsänhoidosta.
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Metsätalous ja jalostus

Kellon Puu

vaihtoi omistajaa

Kiiminkiläislähtöinen yrittäjä Heikki Piippo on Haukiputaalla sijaitsevan Kellon Puun uusi toimitusjohtaja. Yrityskaupat solmittiin joulukuussa 2011 ja toiminta on täydessä käynnissä.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Piipolla on yrittäjätaustaa noin parinkymmenen
vuoden ajalta. Puu on tullut tutuksi mm. kuormalavojen
aliurakoinnissa
kiiminkiläisen Jussi Inkalan
yrityksen Lavajussin parissa, aitaelementtiedustuksen
aikana sekä hieman talourakoinnin aikana. Mielenkiinto Kellon Puuta heräsi, kun
hän huomasi yrityksen olevan myynnissä. Aikaisempi omistaja Kalevi Teppola
siirtyi näin ansaituille eläkepäiville ja vetovastuu on
näin Heikillä.
Yrityksen liikevaihto liikkuu miljoonan euron tietämillä. Sivutoimipisteenä on
tällä haavaa Pudasjärven
toimipiste. - ” Mikäli toimintaa laajennetaan, se tapahtuu
maltillisesti ja tarvittaessa li-

sätään sivupisteitä toisille paikkakunnille,” selvittää
Piippo.
– Liikevaihdosta n. 20- 30
% kohdistuu Pudasjärven
myyntipisteeseen ja loput
tänne varsinaiseen jalostuspisteeseen Kelloon” jatkaa
Heikki. Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on
säilyttää liikevaihto samalla tasolla, ja säilyttää asemat
yksityisten asiakkuuksien
parissa.

Keskittyminen
höyläykseen ja
erikoistuotteisiin
Varsinaisen pääraaka-aineen
eli sahatavaran yritys ostaa alueemme sahoilta, kuten Shinshowalta, Pölkyltä
sekä hieman pieniä eriä Puumerkiltä. Pieniä erikoiseriä on mahdollisuus sahata
myös omalla kenttäsirkkelil-

lä. Raakapuuta yritys ei varsinaisesti osta, pois lukien
erikoistuotteet, kuten esim.
koivutukki voisi olla artikkeli, jolle kysyntää voisi olla
puusepänteollisessa käytössä. Alueemme koivu tuottaa tosin ongelmia lahovian
ja järeyden suhteen, koska
pääsääntöisesti koivu on
hieskoivua.
Myös hirsiaiheet, pienet
hirsirakennukset,
saunat,
hirsiladot kuuluvat erikoistilaustuotteisiin.
Kellon Puulta kysytäänkin usein harvinaisempia
höylätuotteita ja tilataan erikoishöylättyä tavaraa tehtaalla valmiiksi tehtynä.
Rakennusliikkeiden osuus
kaupoista jää alle 10 %, joten Kellon Puu palvelee pääsääntöisesti yksityissektorin
rakentajia. Asiakkaita tulee
pääsääntöisesti Oulun talousalueelta sekä esim. Tyr-

nävältä ja Raahestakin asti.

Yritys työllistää
Erikoispaneelit, listat, erikoislista ja kaikenkattava
ulkoverhous- sekä sisäverhouslaudat satoine dimensioineen on Kellopuun myyntivaltti, jolla Piippo aikoo

leipätyönsä ansaita. Tällä
hetkellä yritys työllistää Heikin lisäksi neljä kokoaikaista
työntekijä ja osa-aikaisen taloushenkilön.
Piippo rentoutuu parhaiten harrastusten parissa, josta tärkeimmäksi nostaa tällä
hetkellä pelaamisen harras-

tekiekon parissa.
– Kiiminki Capitalsin pelipaitaa on kunnia kantaa, samoin kasvattajaseura KKP:n
värejä puolustaa. Ja ennen
kaikkea pukea paidat viikoittain päälle, harrastelätkästä ja joukkuepelaamisesta
nauttien, päättää Piippo.
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Metsän historiaa

Ilmastonmuutos
käynnissä
Todennäköinen
toteutuma

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin mukaan ilmaston lämpeneminen
on kiistaton tosiasia ja johtuu 90 %:lla todennäköisyydellä ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasu- ja nokipäästöistä. Valtaosa
tutkijoista pitää lämpenemistä ilmiselvänä. Tilannetta ei muuta yksittäisten tutkijoiden ja tv-ohjelmien vastakkaiset mielipiteet.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Mikäli ennusteet toteutuvat
niin lämpeneminen vaikuttaa myös meidän metsiemme ja muun ympäristön
tilaan suuresti. Vaikka muutoksella on maailmanlaajuisesti negatiivinen vaikutus,
on sillä Skandinaavisella
alueella ennusteen mukaan
myös positiivisia vaikutuksia.
Ennusteiden
mukaan
maapallon lämpötila kohoaa välillä 1990-2100 1,8-4,5
astetta. Se voi yhtäkkiä tuntua pieneltä, mutta vertailun
vuoksi muutaman asteen
lämpötilan lasku voi aiheuttaa jääkauden.

Positiivista:
Lämpösumma (yli 5 asteen
ylittävät päivän keskilämpötila-asteet kasvukautena) on
lehtemme alueellamme noin
1050 astetta. Se noussee sadassa vuodessa vähintään
1300 asteeseen eli Ahvenanmaan tasolle ja todennäköisesti 1500 asteeseen eli
Etelä-Ruotsin tasolle. Metsien tuotto lisääntyy huomattavasti. Lämpötilan lisäksi
syynä kasvun lisäykseen on
kangasmaille
kertyneen
kuntan nopeampi maatumi-

nen ja ravinteiden vapautuminen.
Ojitettujen
turvemaiden kohdalla puun kasvu
voi lisääntyä vielä enemmän, koska haihtumisen lisääntymisen vuoksi turpeen
hajoaminen nopeutuu. Tutkimukset eivät pysty tähän asiaan vielä antamaan
kattavia selvityksiä. Maailmanlaajuisesti havumetsien pinta-ala pienenee,
joten on odotettavissa kysyntää hyvälaatuiselle tukille ja miksei kuitupuullekin.
Energiapuun käyttö todennäköisesti lisääntyy ja hiilitasapainon kannalta käyttö on
myös moraalisesti järkevää.

pistä kuin Keski-Euroopan
pohjoisosissa on nykyään.

Kasvullisuusvyöhykkeiden
siirtyminen alueellemme eri
ennustemalleilla

Esimerkkejä historiasta
Kierikin kulttuuri oli voimissaan 5000 vuotta sitten,
jolloin ilmasto oli kolmisen
astetta nykyistä lämpimämpää. Kasvisto oli samantyyp-

Lämpeneminen eri skenaarioilla. Tutkijoiden mukaan ylin on todennäköisin.

Tanska
Skåne

Negatiivista:
Metsiin tulee uusia tuhohyönteislajeja, joihin puut
eivät ole tottuneet. Monet lajit ovat jo tulleet pohjoisemmaksi, mm. hirvikärpänen.
Myös uusia sieni- ja kasvitauteja tulee. Talvet lauhtuvat, joten
talviteiden
jäädyttäminen ei välttämättä onnistu joka talvi.

Matala
ennuste

Mitä metsänhoidossa
tulee ottaa huomioon?
Ei välttämättä mitään. Puulajimme kasvavat paremmin
ilmaston lämmetessä.
Jos joku metsänomistaja
on varma, että ilmasto lämpenee, niin toki silloin kannattaa siemenen alkuperäksi
valita eteläisempää lajia esimerkiksi
Keski-Suomesta
poisluettuna koivu, mikä on
tottunut täkäläiseen valoi-

suuteen eikä eteläisempi lajike osaa hyödyntää pitkää
valoista aikaa.
Männyn ja kuusen täkäläiset alkuperät pystyvät
hyödyntämään lisääntyvän
lämmön tehokkaasti. Mutta
tuskin metsäorganisaatioilta tulee ohjeisiin muutoksia
tulevien ilmastoennusteiden
takia. Ehkä vanhainkodissa
ajattelemme sitten, että olisi
sittenkin pitänyt ottaa huomioon.

Lähde: Ilmatieteen laitos

Lähde: Ilmatieteen laitos

Iissä
tuulimyllyjä
jo lähes sata
vuotta sitten
Räihänniemellä Iissä, nykyisessä Yliiissä, tulevassa Oulussa, rakennettiin
jo 10-20 luvunvaihteessa tuulimylly,
mikä pumppasi vettä Yliräihän talon
navettaan. Miehet ovat paneutuneet
tosissaan myllyn rakentamiseen. Se
on taitavasti tehty ja oli pystyssä parikymmentä vuotta. Kuvassa miehet
ovat nostamassa myllyä pystyyn.
Joten perinteitä myllynrakentamisesta löytyy alueeltamme. Tämän

myllyn napakorkeus on ehkä viisitoista metriä. Kuvasta huomataan myös,
että jokivarret ovat olleet puuttomia.
Maisema on avara, viljelykset ja laitumet ovat rantaan saakka. Nykyisin jokea, mitä siitä on jäljellä, ei näe
kuin silloilta ja pieninä vilahduksina
maantieltä. Metsälaki eikä muukaan
laki rajoita maiseman avartamista.
Siitä vaan hakkaamaan näkymäalueita jokivarsille.
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Saikkosen Pekka eläkkeelle

Saikkosen Pekka jää eläkkeelle huhtikuun alusta 2012. Pekalle on kertynyt työvuosia Metsänomistajien liitossa melko tarkalleen 9 vuotta.
Sitä ennen Pekka ehti työskennellä Rauma-Repolalla, kuorma-autoliitossa, Venäjällä puunhankintahommissa ja kuljetusliike Eskolassa.
Anna Taskila
MetsäSanoma
Pekka on tykännyt kovasti työstään. Työ on ollut
vaihtelevaa. Erityisesti yhteisten koulutuspäivien järjestäminen on ollut Pekasta
mukavaa. Työssä on ollut
haastavaa oppia tuntemaan
erilaiset ja erikokoiset metsänhoitoyhdistykset ja niiden toimintatavat. Myös
sertifiointi on teettänyt melko paljon työtä.
Työsaralla Pekka näkee
muutoksen tuulien puhaltelevan hiljalleen. Metsänhoitoyhdistyslain muutos ja
metsänhoitomaksun poistaminen on nyt mielessä päällimmäisenä.

”

Pekan mielestä työskenteleminen metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun porukan
kanssa on ollut mukavaa. Ja
tätä työyhteisöä hän epäilee
jäävänsä eniten kaipaamaankin. Pekka on kuitenkin luvannut toimia vielä ainakin
tämän vuoden Sertifiointitoimikunnan puheenjohtajana, joten saamme vielä
jonkin verran nauttia Pekan
lupsakkaasta seurasta. Eläkepäivänsä Pekka suunnittelee viettävänsä mökkeilyn
parissa.
Myös lapsenlapset ovat
ajatuksissa, eli heidän kanssaan tulee todennäköisesti
puuhailtua.
Myös matkusteluhaaveita on, suomessa ja Euroo-

passa olisi mahtava käydä
katselemassa paikkoja. Vaimokin on osa-aikaeläkkeellä, joten nyt voisi siihen olla
enemmän aikaa. Karavaanariehdotukset Pekka kuitenkin tyrmää heti.
Mhy:n porukka täällä Oulussa on haikeilla mielin, kun
me olemme niin tykänneet
Pekasta. Pekan reipas ote
kaikkeen ja iloinen olemus
on ollut virkistävää työseuraa. Tästä lähtien joudumme
itse viemään pahvi- ja lehtiroskamme ja valitsemaan
seuraavan mikrotukihenkilön joukostamme. Toivotamme onnellisia, aurinkoisia,
iloisia ja lapsekkaita eläkepäiviä. Tervetuloa kahvihetkiämme piristämään aina
kun ohi kuljet.

Pekan reipas ote kaikkeen ja iloinen olemus on
ollut virkistävää työseuraa. Tästä lähtien joudumme
itse viemään pahvi- ja lehtiroskamme ja valitsemaan
seuraavan mikrotukihenkilön joukostamme

Onhan siitä jo jonkin aikaa huhuttu,
Pekan eläkepäivistä puhuttu.
Nyt lähtee kaapista Pekan kahvimuki,
loppuu meiltä myös mikrotuki.

Harrastuksena Pekalla
mhyjääkiekko säilyy,
maalia puolustamassa
”papparainen” häilyy.

Pekka töissä välillä laulun lurautti,
ja palavereihin autolla hurautti.
Vei monesti kirjeitä postiin,
ja pahviroskat roskiin.

Lieko suuria suunnitelmia
tulevaisuudessa,
mahtava ura mhyn
voimisteluporukassa.

Pekalla paljon ystäviä ja tuttuja,
kuka meille nyt
kertoilee mukavia juttuja?

Nyt Pekka lähtee viettämään eläkepäiviä,
aurinkoisia mökkipäiviä,
vailla huolenhäiviä.

Pekka on mukava ja
avulias työkaveri,
onneksi vielä pitämättä
muutama sertipalaveri.

Toivottavasti vielä joskus
tomistolle kurvailee,
ja meille vanhasta muistista
vitsin murjaisee.

Raivaussahan luovutus Yli-Iissä

Juha Raappana
luovutti nuoren
metsän hoidon
palkintona
olleen raivaussahan Terho
Ylisiurualle
Yli-Iissä.
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Vieraskirjoittaja

Mitä tapahtuu metsänhoitoyhdistyslaille?
Metsänhoitoyhdistyslaki on ollut voimassa 60 vuotta. Laki luotiin
varmistamaan yhdistysten taloutta ja pitkäjänteistä toimintaa metsänomistajien neuvonnassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Viimeksi
lakia on uudistettu vuonna 1998.
EU jäsenyyden myötä kilpailulainsäädäntö on tiukentunut. Nykyisen mhy-lain
ongelmaksi on koettu, että
lakisääteisen maksun turvin metsänhoitoyhdistykset
saavat metsäpalvelumarkkinoilla kilpailuetua muihin
toimijoihin verrattuna.
Kilpailuviraston mielestä
keskeisin ongelma on tasapuolisen valinnan vapauden
puute. Yhdistyksen jäsenyydestä metsänomistaja pääsee
eroon pelkällä ilmoituksella,
mutta metsänhoitomaksusta
vapautuakseen hän joutuu
maksamaan ja osoittamaan,
että metsät ovat metsänhoidollisesti paremmassa kunnossa kuin keskimäärin.
Toisaalta kilpailuvirasto on myöntänyt, että metsänhoitoyhdistykset tuovat
toiminnallaan lisää kilpailua keskittyneille puumarkkinoille. Puukaupassa
liikkuvat suuret rahat –
metsäpalveluissa
pienet.
On selvää, että ilman metsänhoitoyhdistysten
toimintaa
raakapuukartellin
vaikutukset olisivat olleet
paljon
kohtalokkaammat
metsänomistajien
kannalta. Metsäteollisuuden motiivi mhy-lain uudistamisessa
tuskin on halu päästä kantamaan taimipusseja, vaan
motiivina on halu heikentää
puumarkkinoille kilpailua
tuovaa metsänomistajaorganisaatiota. Teollisuus tavoittelee suoria asiakassuhteita,

jolloin puuta ei tarvitse kilpailuttaa.
Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu:
”Uudistetaan metsänhoitoyhdistyslaki tavalla, jolla
varmistetaan tasapuolinen
kilpailuasema eri toimijoille
metsäpalvelumarkkinoilla.”
Ministeri Koskiselle työnsä
luovuttanut työryhmä näkee, että hallitusohjelman
linjauksesta seuraa kaksi
vaihtoehtoa: joko metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen
tai sen kumoaminen. Ministeri Koskinen on avannut
keskustelun tästä.

Rajoitteet tulee purkaa
Jos päädytään mhy-lain uudistamiseen, täytyy mhy-toiminnan rajoitteita purkaa.
Siihen metsänomistajat eivät
halua suostua, että mhy-laki jätettäisiin voimaan rajoitteineen, mutta automaattijäsenyydestä jouduttaisiin
luopumaan.
Uusista
metsänomistajista pitäisi jatkossakin tulla
yhdistyksen jäseniä - tämän
jälkeen he voivat tehdä päätöksen eroamisestaan tai jatkamisestaan, ilman maksuja
ja byrokratiaa.
Jos siirryttäisiin pelkän
yhdistyslain
noudattamiseen, poistuisivat metsänhoitoyhdistyksiltä
kaikki
metsäpoliittiset ja yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsien sertifiointi, luontoarvojen
suojelu, puun käytön lisää-

minen, metsänhoitotöiden
edistäminen ja energiapuun
käytön lisääminen sekä
esim. yksityismetsien suorite- ja kustannustietojen tilastointi ja lapsiin ja nuoriin
kohdistuva työ muuttaisivat
muotoaan.
Velvoitetta
tasapuolisuudestakaan ei voisi vaatia. Metsänomistajakunnan
ikääntymisen ja tilojen pirstoutumisen vuoksi vaikutukset olisivat merkittäviä.
Toisaalta metsänomistajien
edunvalvonta varmasti ärhäköityisi ilman rajoitteita.
Lain kumoaminen vähentäisi vääjäämättä yhdistyksissä
työskentelevien toimihenkilöiden ja metsureiden määriä,
kun
rahoituspohja
ohenisi.
Metsänomistajan kannalta
verottajan kuoressa tulevan
lakisääteisen metsänhoitomaksun vaihtuminen yhdistyksen
jäsenmaksuksi
kuulostaa positiiviselta asialta. Jäsensuhde varmasti lähenisi. Metsänhoitomaksun
lakisääteisyyden poistumisen tekee ongelmalliseksi se,
että maksu on tähän asti toiminut tulppana muille maksuille.
Metsäteollisuus ry ajoi
pari vuotta sitten aktiivisesti
metsänomistus- tai metsätilamaksua, joka olisi yhdistysten sijasta kerätty valtiolle.
Myös kiinteistöveroa on vilkuteltu lähes jokaisten hallitusneuvottelujen alla. Omalle

yhdistykselle kerätyt miljoonat ovat tukeneet metsänomistajien asioiden ja etujen
ajamista. Maksuista on päätetty demokraattisesti lain
suomissa rajoissa. Edunvalvonnalle riittää siis tulevina
vuosina haasteita.
Metsänomistajat luottavat
metsänhoitoyhdistyksiin. He
antavat poikkeuksetta kiitettäviä arvosanoja yhdistysten
palvelusta. Millään toisella organisaatiolla ei ole miehitystä jokaisessa Suomen
kunnassa ja kylässä. Puukaupallinen edunvalvonta

erottaa yhdistykset kaikista muista toimijoista: reaaliaikainen ja tarkka tieto puun
hinnasta ja katkonnasta sekä
valtakirjakauppa ovat ne vahvuudet, joita vain metsänhoitoyhdistys voi tarjota.
Edunvalvontakoneisto
ulottuu joka kylästä maakuntien kautta Helsinkiin
ja Brysseliin saakka. Barrikadin toisella puolella metsäteollisuusyritykset
ovat
käräjillä vastaamassa kielletystä hintayhteistyöstä. Ei
teollisuudella ole kovin paljon valtteja tarjotessaan so-

pimusasiakkuutta – siis
laillista kartellia – metsänomistajille.

keimmistä toiminnan kehittämisen kohteista.
Metsien omistus on nopeasti kaupungistumassa. Samalla myös eläkeläisten
määrä lisääntyy. Maatalouden harjoittajia on enää alle
viidennes kaikista metsän-

omistajista. Muutoksen tuloksena
keskimääräinen
metsänomistaja on menettämässä aktiivisen kiinnostuksen metsäänsä. Metsän
omistus ja siihen liittyvä
metsän hoitaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa tu-

Mikko Tiirola
MTK:n metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja

Puheenjohtajan mietteitä

Metsien omistus kaupungistumassa
Mikä on metsänomistajan etu? Kuka valvoo metsänomistajan etua
ja miten? Kuka metsänomistajan etua uhkaa ja millä tavoin?
Viime vuosina ja erityisesti viime aikoina metsäalan
tapahtumat ja muutokset –
ei kehitys, sillä vain positiivinen muutos on kehitystä
– viittaavat kovin vahvasti siihen suuntaan, että niin
sanotuissa
metsänomistajan edunvalvonnan tehtävissä toimivat eivät kovinkaan
paljon ole yllä olevia kysymyksiä itsellensä asettaneet

ja niitä pohtineet.
Muutosboomi alkoi metsänhoitoyhdistysten yhdistämiskampanjalla,
johon
ryhdyttäessä ei kysytty yhdistysten mieltä eikä se
perustunut todellisen yhdistystoiminnan analysointiin, vaan ilmeisesti syntyi
korkean tason virkamiesaloitteena, minkä jälkeen
virkamiesten/virkamiehen

toimintaa ohjaavat ja valvovat luottamusmiehet pitivät
sitä täysin teoreettisinea perusteluineen hyvänä ja päättivät panna sen toimeksi.
Yhä jatkuvan yhdistymisprosessin merkittävin seuraus on ollut syntyneiden
jättiyhdistysten yksittäistten
jäsenen aikaisempaakin suurempi vieraantuminen ja arkuus käyttää yhdistyksen

palveluita. Tällä tarkoitan sitä
merkittävää osaa jäsenkunnastamme, joka suhteessaan
yhdistykseensä on passiivista. Jäsenistömme tämän osan
herättäminen tiedostamaan,
mitä etuja metsänhoitoyhdistyksen monipuolisten ja
laadullisesti korkeatasoisten
palveluiden hyväksi käyttäminen tuo tullessaan, oli
aiemmin ja on yhä yksi tär-

MetsäSanoma 1/2012

Kolumni

Heikki Peuraniemi

Fissiosta fuusioon!
Vuonna 1945 atomipommi oli uusi ja peljättävä. Niinpä myös Sotkamon kunnan
päättäjät katsoivat ilmeisen uhan johdosta
välttämättömäksi päättää jotakin. Pitkän
pähkäilyn jälkeen kunnanvaltuustossa nuijittiin pöytään yksimielinen päätös: ”Sotkamon kunnan alueelle ei saa pudottaa
atomipommia”.
Tänä päivänä on nähtävissä, miten viisas ja kauas kantava päätös oli: Eipä ole
Sotkamoon atomipommia pudotettu.
Nyt on sotkamolaisilla uusi huoli. Talvivaaran kaivoksen sivutuotteena aiotaan
rikastaa uraania, mikä ei istu seudun imagoon, jossa matkailu on tärkein.
No niin. Tuo oli vain kevennys tälle jutulle, sillä jatkossa joudumme perimmäisten kysymysten äärelle.
Ihan pitää hämmästellä, miten rauhallisesti japanilaiset suhtautuvat maanjäristyksen ja sen jälkeisen hyökyaallon tuhoihin.
Hetkessä tuhansia ihmisiä ja puoli miljoonaa kotia pyyhkiytyi pois. Ja ydinvoimalat poksahtelivat ja puhaltelevat saasteita.
Mutta japanilaiset heti ovat lähteneet sotkua selvittämään. Valmisukin on hyvä, sillä siellä maa tärähtelee alituisesti.
Seuraavassa tarkastelen ydinvoimaa
sillä vähäisellä asiantuntemuksella, minkä
oma pääkoppa voi ilmi antaa.
Tärkeä pikku ipana on atomi, suomennettuna jakamaton, mutta pilkotaan ydinreaktiossa. Toiminta perustuu ilmiöön
nimeltä fissio. Siinä mennään törmäyskurssilla. Kevyellä vetyatomilla ammutaan
raskasta uraaniatomia, iso atomi hajoaa,
jolloin syntyy vallan uusien alkuaineiden
atomeja. Ydinreaktorin tehtävänä on tuottaa lämpöä, jonka avulla tuotetaan höyryä,
joka pyörittää turpiini, joka jauhaa sähköä.
Siinäpä relatiivilauseita.
Teoriassa on jo olemassa fissiolle vastakkainen sana fuusio. Kun kaksi vetyatomia törmäävät toisiinsa, syntyy yksi uusi
atomi, helium. Samalla vapautuu energiaa,
eikä synny saasteita, kuten fissiossa. Fuusio on vielä teoria-asteella. Sen tarvitsema
korkea lämpötila on tekninen, vielä ratkaisematon ongelma.
Maapallolla on tällä hetkellä noin tuhat

lot ja menot kulkevat usein
eri tahtiin. Tämän vuoksi yhteiskunta on kehittänyt
erilaisia tukimuotoja turvatakseen metsien jatkuvan
hoidon ja hakkuukypsyyden
saavuttamisen.
Hakkuun jälkeen
uudistettu metsä on valmis
päätehakkuuseen vasta kolmannen tai neljännen sukupolven aikana ja sitä ennen
taimikon perustaminen ja
hoito vaativat rahaa. Kuitenkin metsä on näihin saakka
osoittautunut ihan hyväksi
sijoituskohteeksikin, mutta
se ei sovi äkkirikastumisesta
haaveilevalle.
Tämän
hetken
kuumin metsänomistajan etua
ja asemaa koskeva aihe on
metsälain ja metsänhoitoyhdistyslain muutos, mitkä oli
kirjattu jo hallitussopimukseen. Olivatko metsäomista-

toimivaa ydinvoimalaa. Näiden toiminta
ja säteilyturvallisuus ovat hyvällä tasolla.
Vuosikymmenten aikana on sattunut toistakymmentä vakavaa ydinonnettomuutta, joissa säteilyä on päässyt ilmaan, lisäksi
pieniä vahinkoja, Suomessakin muutamia.
Fissiossa jää terveydelle vaarallista, radioaktiivista ydinjätettä, jota Suomessakin
piilotetaan kallion sisään. Näin järjestyy
tuleville sukupolville saastemiilu. Vielä
tuhannen vuoden kuluttua polttoaineen
lähellä voi olla vain hetken, 10 000 vuoden
kuluttua aine voi aiheuttaa vaaran hengitettynä tai syötynä.
Ja entäpä, jos sattuu kallio halkeamaan
vaikka huomenissa? Kaikkinensa ihmisen
ja muun elollisen kohtalonkysymys on,
älytäänkö ajoissa lopettaa atomin kanssa
rassautuminen.
Ydinvoiman tilalle voidaan osoittaa
pari suuntaa.
Uusiutumaton, geoterminen lämpövarasto piilee maapallon uumenissa. Maapallon kiinteä kuori on vain parinkymmenen
kilometrin vahvuinen. Jo muutaman kilometrin syvyydessä kierrätetty vesi on
hyvästikin suihkuveden lämpöistä. Kuoren alla on laavapallo, jonka halkaisija on
kolmetoistatuhatta kilometriä. On siinä
pallossa semmoinen lämpövarasto, että
pitkässäkin juoksussa sitä voi sanoa ikuiseksi. Geoterminen lämpö on vielä täysin
hyödyntämättä.
Uusiutuvan lämmön lähde tietysti on
meidän ikioma aurinko armas. Sillä tiellä
jo harrastellaankin ja se on oikea tie. Lämpöä puusta, maasta, ilmasta, tuulesta… Ja
auringon säteistä suoraan.
On myös järkeenkäypä ajatus, että kaikki oleva, kuka hän sitten lieneekin, on
piilotellut tähän palloon valtaisat mahdollisuudet, joita ihminen on kyennyt vasta
pikkuisen raapaisemaan. Voimme kuvitella, miten Ylimaan Ukko myötämielellä
seurailee, miten tässä meidän käy.

Kirjoittaja on
kirjailija Joutsasta
metsaheikki.arkku.net

jan edunvalvojat siinä vaiheessa mukana?
Vaikuttaa siltä, että eivät olleet. Vaatimus metsänhoitolain muuttamiseksi tuli
puunjalostusteollisuuden eli
suurpääoman taholta. Vaatimusta on perusteltu sillä,
että metsänhoitoyhdistykset
käyttävät metsähoitomaksua
lainvastaisesti maksupalvelunsa hintojen alentamiseen,
ja siten vääristävät metsäpalveluyritysten välistä kilpailua.
Näiden
perusteettomien syytösten kiistämisessä
edunvalvojamme ovat toimineet varsin ponnettomasti.
On suorastaan tunnustettu,
että syytöksissä mahtaa olla
perää ja vaadittu yhdistyksiä
tarkentamaan toimintaansa. Tarmokas edunvalvoja
olisi vaatinut konkreettista
näyttöä rikomuksista ja syyl-

listen asettamista lailliseen
edesvastuuseen.
Sen jälkeen, mikäli konkreettisissa
tutkimuksissa
rikkomuksia todellakin havaitaan,
tulee
katseet
kääntää
metsäkeskuksen
suuntaan,sillälainmukaanmetsäkeskuksen tulee valvoa
metsänhoitoyhdistysten toimintaa. Jos lainrikkomista on
tapahtunut, niin miksi metsäkeskukset eivät ole siihen
puuttuneet. Koska syytteet
lainrikkomuksista ovat yksilöimättömiä ja vailla näyttöä, ne kohdistuvat samalla
tavoin jokaista metsänhoitoyhdistystä kohtaan mukaan luettuna myös kaikkia
tämän lehden alueen metsähoitoyhdistyksiä.
Tämän vuoksi tulen esittämään seuraavassa hallituksen kokouksessa, että joka
vastedes julkisesti esittää mei-
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Kemera-tuet muuttuivat
veronalaisiksi 1.1.2012
Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla maksetut
tuet ovat vuoden 2012 alusta
lukien saajalleen veronalaista tuloa. Kun parhaillaan komissiossa hyväksyttävänä
olevat laki pienpuun energiatuesta ja uudistettu Kemera-laki saadaan voimaan,
ovat myös näiden lakien nojalla saadut tuet veronalaista
tuloa. Kaikki metsätalouden
tuet ovat siten 1.1.2012 alkaen muiden yritystukien tavoin saajalleen veronalaista
tuloa.
Kemera-tuet veronalaisiksi muuttavan lain voimaantuloon ei liity mitään
poikkeuksia tai siirtymävaihetta. Rahoitushakemuksen
tai työn tekemisen ajankohdalla ei ole vaikutusta tuen
veronalaisuuteen. Veronalaisiksi tulevat siten esimerkiksi
myös jo vuonna 2011 aloitettuihin hankkeisiin vuoden
2012 puolella maksetut tuet
ja vanhojen ympäristötukisopi-musten voimassaolon
uudelle kymmenvuotiskaudelle vuonna 2012 maksetut
korvaukset.
Kaikkiin metsäkeskuksen vuonna 2012 lähettämiin
maksatusilmoituksiin ja rahoituspäätöksiin tulostetaan
tukien
veronalaisuudesta
muistuttava teksti: ”Tämä
tuki on veronalaista tuloa”.
Metsäkeskuksen metsänomistajalle maksamat tuet
ovat 1.1.2012 alkaen metsänomistajalle metsätalouden
veronalaista pääomatuloa.
Tästä tulosta on mahdollista
tehdä menovaraus ja vaatia
myös metsävähennystä vä-

”

hennysoikeuden puitteissa.
Tuki on kassaperusteisesti
tuloa sinä verovuonna, jona
metsänomistaja on sen tililleen saanut. Tuki on arvonlisäverotonta.
Vastaavasti kaikki metsänomistajan maksamat tuettavan hankkeen menot ovat
hänelle jatkossa täysimääräisesti vähennyskelpoisia metsätalouden pääomatulojen
verotuksessa. Menot vähennetään kassa- eli maksuperusteisesti sinä verovuonna,
jona ne on maksettu.
Suomen
metsäkeskus
suosittaa, että rahoitushakemuksissa maanomistajille
myönnettävien tukien osalta heidät ilmoitetaan myös
maksunsaajaksi. Metsäteiden
tekemiseen tai kunnostusojitukseen liittyvissä yhteishankkeissa tuet maksetaan
kuitenkin edelleen hankkeen
osakkaiden sijasta hankkeen
toteuttavalle toimijalle (metsänhoitoyhdistys,
metsäkeskuksen
Metsäpalvelut
–yksikkö, metsäpalveluyritykset tmv.). Myös esimerkiksi vuoden 2012 alkaessa
kesken olleissa hankkeissa
tukia voidaan maksaa metsänomistajan sijaan valtuuttamansa toimijan tilille.
Toimijalle maksettu tuki
on näissä tapauksissa toimijan veronalaista tuloa.
Toimija laskuttaa metsänomistajalta sen osan hankkeen kuluista, jota tuki ei
kata. Laskun perusteella
maksamansa meno on puolestaan
metsänomistajalle
vähennyskelpoinen metsätalouden pääomatulojen vero-

tuksessa.
Koska toimijan metsänomistajan
valtuuttamana
saama tuki on osa sovittua
palvelun myyntihintaa, toimija lukee tuen arvonlisäveron perusteeseen ja maksaa
siitä arvonlisäveron. Toimija voi laskuttaa metsänomistajalta arvonlisäveron myös
tuen kattamasta palvelunsa
myyntihinnan osasta.
Joissakin
Kemera-tuella rahoitettavissa toimenpiteissä (juurikäävän torjunta,
energiapuun haketus) toimijat ovat suoraan tuen hakijoita. Tällöinkin toimijan
saama tuki on veronalaista
tuloa, mutta arvonlisäveroa
ei toimijan maksettavaksi
tule, koska hakijan suoraan
saama tuki on arvonlisäverottomaksi katsottavaa yleistukea.
Kun tuki maksetaan metsänomistajan sijasta toimijalle, on verotuksellinen
lopputulos tuki-hankkeessa metsänomistajan kannalta muuten sama kuin tuen
itselleen saadessaan, mutta
metsänomistajalle ei muodostu mahdollisuutta vaatia tuloverotuksessaan tuen
määrästä menovarausta tai
metsävähennystä.
Veronalaisiksi muuttuviin tukiin ei liity ennakkoperintää. Metsäkeskus ei
siis toimita ennakonpidätystä metsänomistajille vuonna
2012 maksamistaan tuista.

Heikki Vähätalo
Suomen Metsäkeskus

Toimija laskuttaa metsänomistajalta sen osan hankkeen kuluista, jota tuki ei kata. Laskun perusteella maksamansa meno on puolestaan metsänomistajalle vähennyskelpoinen metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

dän rikkoneen lakia, eikä kykene sitä todeksi näyttämään,
haastetaan raastupaan kunnianloukkauksesta ja vaaditaan merkittävät korvaukset
maineemme tahraamisesta
aiheutuneista taloudellisista
menetyksistä.
Ei suurteollisuus suinkaan ole huolestunut metsäpalveluyritysten
kilpailukyvystä, vaan sitä häiritsee metsänhoitoyhdistysten
toiminta metsänomistajan
apuna puukaupoissa. Metsänhoitoyhdistys tekee metsänomistajan niin halutessa
hakkuusuunnitelman ilmaisena jäsenpalveluna ja sen
jälkeen, jos metsänomistaja edelleen niin haluaa, saamallaan valtakirjalla pyytää
tarjoukset potentiaalisilta ostajilta.
Eri ostajien tarjoukset on
usein laadittu siinä mää-

rin toisistaan poikkeaviksi ja vaikeaselkoisiksi, että
puukaupan
kiemuroihin
perehtymättömän
tavallisen metsäomistajan on lähes
mahdoton vertailla niitä keskenään. Tällöin metsänhoitoyhdistyksen ammattitaito
on käytettävissä, mutta kaupasta päättää yksinomaan
metsäomistaja. Sen jälkeen
voi metsähoitoyhdistys vielä toimia hakkuun valvojana
tai hakkuupalvelun suorittajana.
Valtakirjakaupat ja hakkuupalvelu ovat metsänhoitoyhdistyksen
maksullista palvelutoimintaa, joka ei
suinkaan ole liiketoimintaa
sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä päinvastoin
kuin tavanomainen liiketoiminta, metsänhoitoyhdistys
ei pyri voittoon eikä voiton
maksimointiin, vaan hin-

noittelee toimintansa niin,
että se juuri kattaa kustannukset.
Tämä on yksi syy siihen,
miksi liiketoimintaa harjoittavilla metsäpalveluyrityksillä
on vaikeuksia palveluittensa hinnoitteluissa. Kiimingin
metsänhoitoyhdistys ei koe
kilpailevansa metsäpalveluyritysten kanssa, koska se ei
harjoita liiketoimintaa, vaan
palvelee jäseniään omakustannushintaan.
Toivon, että myös meidän
edunvalvojamme valtakunnallisella tasolla ymmärtävät
ja tiedostavat tämän yksinkertaisen tosiasian.

Juhani Paakkola
Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen
hallituksen
puheenjohtaja
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TEEMANA: Puunkorjuu

Ponssen matka Vieremän tehtaalta Kiimingin metsiin
Joulukuinen aamu räntäsateineen ei ollut vielä kunnolla valjennut,
kun Perätalon Pasin auton keula suuntasi kohti Savon maata. Matkaa
lähtivät suorittamaan delegaatio Kiimingistä eli Perätalo, Parkkinen
ja Mikkola. Sää ja pimeys eivät miesten mieltä kuitenkaan lannistaneet, sillä retken odotukset olivat äärimmäisen korkealla. Olimmehan matkalla suomalaisen metsäkoneteollisuuden Mekkaan – Vieremälle, Ponsse OYJ:n tehtaalle.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Perille päästyämme meille järjestettiin opastettu tehdasvierailu, jossa pääsimme
tutustumaan koko tuotantoketjuun miten Ponsse- koneet syntyvät. Ponsse -metsäkoneet ainakin nimenä
ovat varmasti monelle metsänomistajille melko tuttuja.

Onhan Ponsseja valmistettu Vieremällä sarjatuotantona jo 70- luvulta lähtien ja
Ponsse- koneet ovat vakiinnuttaneet asemansa suomen
metsissä.
Ponsse-koneita tapaa nykyään ympäri maailmaa ja
konsernin
palveluksessa
on n. 800 työntekijää. Toimintaa Ponssella on jo 40
maassa. Ponsse- koneiden

kotimaisuusaste on tänä
päivänä reilusti yli 50 prosenttia. Niinpä tuote onkin
palkittu suomalaisen työn
liiton avainlippu tunnuksella. Ponssen voidaan todeta
olevan suomalaisen metsäkoneosaamisen huipputuote
jota kelpaa markkinoida ympäri maailman. Mitä kuuluu
tänä päivänä Ponsse- koneiden markkinoille?

Fakta

- Vaiha kaapeli, vaiha boxi, mutta kun se ei sovi tuohon lähtevään. Menihän tuo viimeks, tuumasivat
konekuski Markku Rämet sekä huoltoneuvoja Kari
Piiponnniemi.

Kauppias Eloranta, toteaja Parkkinen ja ostaja Perätalo linjalta valmistuvan koneen valmistumisesittelyssä.

Summa summarium

Yli 8000 Ponssea

Suomalaisessa metsäkonetuotannon historiassa on saavutettu jälleen yksi rajapyykki kun 8000. Ponssen metsäkone on luovutettu asiakkaalle.
Koneyrittäjä Einari Vidgren perusti Ponssen tehtaan
Vieremälle vuonna 1970, josta alkoi Ponssen menestystarina. Kaikki Ponsse- metsäkoneet on valmistettu perheyrityksen synnyinsijoilla Vieremällä.
Tällä hetkellä tehtaan tuotanto toimii täydellä kapasiteetilla. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana otetaan käyttöön tehtaan laajennusosa, jonka jälkeen
tuotantotilojen koko on 2,7 hehtaaria. Yritys on myös
palkannut uutta henkilöstöä lähinnä tuotantoon ja huoltoon.
Metsälehden Metsäuutiset 10.2.2012

Kokemuksen kierros tehtaalla oli äärimmäisen valaiseva.
Tehtaan
henkilökunnasta
huokui ystävällinen ja vieraanvarainen suhtautuminen
kaikkiin vieraisiin. Tunnelma oli mukavan rempseä ja
kaikkialla näkyi tekemisen
meininki. Kokemukseksi jäi
että olimme käyneet paikassa missä tehdään hyviä metsäkoneita eikä meinata.
Mieleeni jäi tehtaalla nä-

kemäni valokuva, johon oli
kirjoitettu yksi Einari Vidgrenin kuolemattomista lauseista. Se meni muistaakseni
näin: ”Pitää tehdä sellainen
kone, että se kestää.”
Ja Ponssehan kestää... Ainakin siihen asti kunnes tulee joku vika.
Kiitokset haastatteluista
Hannulle ja Karille. Mukavaa keväänjatkoa!

Kiitokset haastatteluista Hannulle ja Karille. Mukavaa keväänjatkoa!

Vaihtoehtoista puunkorjuupalvelua
tarjoaa MetsäSanoma ikoni Taavetti Rämekorpi. Siinä ajassa, kun
moto-kuski pui mäntyrungon 48 sekuntiin, hoitaa Taavetti jo pelkästään kaadon 8 minuuttiin ja 37 sekuntiin. Rungon katkonta onkin sitten oma lukunsa.

”Tuntihommia!!!
Tuntihommia!!!
Näissä tienaa...”,
selventää Taavetti
Rämekorpi.
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TEEMANA: Puunkorjuu
Ponsse kolmen suurimman joukossa

”Hommais huoltoukot ku ei kerran ite tiiä! ”

Metsäsanoman toimitus haastatteli Ponsse OYJ:n aluemyyntipäällikköä Hannu
Elorantaa.

Hyvätkään koneet eivät kulje ilman huoltoa. Huippuunsa organisoitu huolto turvaa koneiden toimivuuden. Haimme näkökantaa Ponsse OYJ:n huoltoneuvoja Kari Piiponniemeltä

Kerro jotain itsestäsi. Millainen on työhistoriasi ja
mitä kuuluu toimenkuvaasi?
- Minullahan on metsäalan
koulutus, joista viimeisin
Tuomarniemeltä. Puunhankintatehtävissä aloitin vuonna -78 josta pääasiassa
puunostajana Tehdaspuulla aina vuoteen -96 jolloin
UPM – Metsä aloitti toimintansa. Apulaispiiripäällikön
tehtäviä hoitelin v. 2000 loppuun Nilsiän piirillä joka sitten lakkautettiin.
- Einari (Vidgren ) sitten kyseli, että josko lähtisin
Ponsselle koneita myymään
ja kun vähän yllytyshullu olen niin siitä vaan yrittämään. Tehtävänäni on
myydä uusia ja käytettyjä
metsäkoneita sekä huoltosopimusten tekeminen.
Kuinka laaja on toimialueesi?
- Myyntialueeni Vieremän alue on Oulun alapuolelta poikki Suomen, pääosa
Pohjois- Savoa ja osaksi Pohjanmaata.
Mitkä ovat tämän päivän
näkymät
metsäkonekau-

Mitä kuuluu työtehtäviisi
ja millä alueella työskentelet?
- Työuraa minulle on
Ponssen leivissä tähän päivään mennessä kertynyt 17
vuotta. Tällä hetkellä toimin
huoltoneuvojana ja toimialueenani on koko Suomi. Huollon toimipisteitä Suomessa
on kaikkiaan 19 kpl, joilla
pyrimme turvaamaan pikaisen palvelun saannin. Työnä
minulla on neuvoa metsäkoneurakoitsijoita ja kuljettajia
koneissa ilmenevien vikojen
korjaamiseksi. Urakoitsijoille annamme avoimesti kaiken mahdollisen tiedon ja
avun ongelmien selvittämiseksi.
- Koneiden on pysyttävä
mahdollisimman tehokkaasti liikkeellä, koska koneiden pysähtyminen käy aina
urakoitsijoiden lompakon
päälle. Tärkeimpänä tehtävänäni on puhelinneuvonta ongelmatilanteissa sekä
markkinoida Ponsse- koneita asiakkaille.
Mainitse työsi hyviä ja huonoja puolia?
- Avoimuus neuvonnassa

poissa Ponssen osalta?
- Konekaupan määrällinen taso Suomessa näyttää
ihan kohtuulliselta tällä hetkellä ja uskon että tavoitteet
uusien koneiden osalta tulevat tänä vuonna toteutumaan.
Millainen on tänä päivänä keskimääräinen Ponssehakkuukoneen käyttöikä?
- Kyllä niillä hakkuukoneillakin nykyään joku ajaa
aina sinne 30 tuhanteen tuntiin saakka ja ikäähän niille
silloin kertyy yli kymmenen
vuotta.
Mikä on kilpailuasetelma
tällä hetkellä Ponssen ja
muiden konevalmistajien
kesken?
- Viime vuonna oltiin rekisteritilastoinnin mukaan
Suomessa ykkösiä lähes 45 %
:n markkinaosuudella, John
Deeren. 26 % ja Komatsun
23 %. Maailmanlaajuisesti ei
tarkkoja tietoja löydy, mutta
tavaralajimenetelmäkoneiden osalta Ponsse on kolmen
suurimman joukossa.
Puutavaraleimikoiden rakenne on suuntautumassa
uudistushakkuita
enem-

män
harvennushakkuisiin ja leimikoista kerätään
myös energiapuuta. Millaisena näet tulevaisuuden
konerakenteen ja markkinanäkymät Ponssen osalta?
- Ponsse panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja asiakkaiden tarpeet koneiden
suhteen otetaan huomioon.
Huoltopalvelut ovat erittäin
tärkeä osa konemyynnin
kannalta ja Ponsselta löytyy paras verkosto Suomessa omia ja sopimushuolto
pisteitä. Pyritään tekemään
asiakkaille sopivia, kestäviä
ja tehokkaita koneita niihin
käyttökohteisiin jotka kullakin on. Jos tässä onnistutaan
riittävän hyvin, niin näkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa.

Yhdistelmämonitoimikoneen
(korjuri) käyttö puunkorjuussa
Utajärven mhy:n työmailla on syksystä 2011 ollut käytössä myös
yhdistelmäkorjuumonitoimikone, jonka käytöstä on talven aikana
tehty havaintoja ja kerätty kokemusta. Yhdistelmäkoneen käyttö ei
ole uusi asia; niitä on ollut käytössä varmaan ainakin 10 vuotta, jos
ei enemmänkin. Koneiden valmistajat lähtivät kehittämän niitä tarpeesta yksinkertaistaa ja tehostaa puunkorjuuta, sekä alentaa konekustannuksia.
Teuvo Murtovaara
MetsäSanoma

lyhyitä, pieniä leimikoita,
enemmän siirtoja

Yhdistelmäkorjuun
Yhdistelmäkorjuun etuja: haittoja:
-yksi kone, hankintahinta
pienempi, säästöä investoinnissa
- yksi kone, yksi kuljettaja työvuoroa kohti, säästöä
palkkakustannuksissa
-työjälki paranee, joudut ajamaan samat puut, mitä teet
- vähemmän ajourilla liikkumista, maastovauriot vähenee
- jos metsäkuljetusmatkat

-korjuu hidastuu, yhdistelmäkorjuulla ei päästä samaan määrään samassa
ajassa, palkkakustannusten
pieneneminen kompensoituu osittain
-hakkuu vaikeutuu, jos pankot paikoillaan, näkyvyys
huononee
-osa konetyypeistä liian raskaita pehmeillä mailla, kevyitäkin versioita on

- hakkuupään ja kouran yhteiskäyttö kömpelöä, jos
erillinen hakkuupää, vaihtaminen hidastaa työtä
- jos pitkiä metsäkuljetusmatkoja, korjuu hidastuu huomattavasti

Yhteenveto
Kuten Metsätehon tutkimuksessakintodetaan,yhdistelmäkorjuun edut saavutetaan parhaiten pienissä leimikoissa,
joissa hakataan pieniläpimittaista, osin, tai kokonaan energiapuuksi menevää puuta

ja työssä onnistuminen ovat
työssäni mukavia puolia.
Kun toimitaan metsäkoneiden parissa varsinkin talvella, jolloin koneet pyörivät
täysillä, on huoltohommien
tapahduttava ripeästi. Korjuuolojen vuodenaikaisvaihtelun takia työstä muodostuu
väkisin kausiluonteista.
- Huonoista puolista voidaan mainita urakoitsijoilta
joskus tuleva epäasiallinen
palaute. Äkäistä palautetta
tulee lähinnä uusilta urakoitsijoilta. Mutta on ymmärrettävä että kaikillahan se pinna
palaa joskus kun vastustaa.
Kanta-asiakkaiden kanssa
työskenteleminen on sitten
helpompaa.
Mitkä ovat yleisimpiä vikoja Ponsse- koneissa?
Korjaantuuko viat yleensä
vaihtamalla kaapeli ja vaiha boxi?
- Yleisimpiä vikoja ovat
mm. vuodot komponenteissa
ja puomille menevät kaapeloinnit. Vuodenaikojen vaihtelut aiheuttavat ongelmia
polttoaineen
kulkemisessa, ilmastoinnissa ja lämmityslaitteissa. Mielenharmia

tuottavat myös hakkuupäiden sähköistykset.
- Yleensä viat korjaantuvat vaihtamalla ne kuuluisat
”kaapeli ja boxi.”
Millaisena näet tulevaisuuden konekehityksen huoltomiehen näkökulmasta?
- Päästöjen pienentäminen tuo tullessaan uutta teknologiaa
metsäkoneisiin,
mikä lisää taas mahdollisuuksia laitteiden rikkoutumiselle.
- Energiapuun koneellisen korjuun lisääntymisestä
aiheutuvat puutavaran mittaustapojen ja mittalaitteiden kehittyminen, tuo kyllä
haastetta huollon toimintaan.
Mittalaitteiden tarkkuudelle
asetetaan koko ajan lisää tavoitteita, mikä luo painetta
huoltoon. Tänä päivänä metsäkoneiden tuotos on jo niin
huippua, että siellä ei juurikaan ole tehostamisen mahdollisuutta.
- Tärkeimpänä tulevaisuuden uhkana näen polttoaineen hinnassa tapahtuvat
muutokset ja sen vaikutukset metsäkonealalle.
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Veronurkka

Joko saa sanoa?
Metsäpolitiikkamme romutus

Ohi on
Se alkaa heti uudenvuoden jälkeen. Ensimmäiset metsänomistajat
soittavat jo ennen kuin kaavakkeet ovat saapuneet. On onnellisia
ulkomaille talveksi lähteviä tai muuten vain ajoissa liikkeellä olevia.
Verottajan ohjeetkaan eivät ole kaikki saapuneet. Tehdään niillä
tiedoilla mitä on, ja täydennetään tarvittaessa.
Seija Torvela
MetsäSanoma
Kirjanpidon ja vuodenvaihteen tilastot yritän tehdä
pois alta, kun kokemuksesta tiedän, mitä on tulossa.
Tammikuun puolivälistä alkaen veroilmoitusaikoja varataan kiihtyvään
tahtiin. Ilmoitus täytetään,
vaikka aikaa ei olisi varattukaan; ”Jätä vain siihen,
soitan, kun on valmis”.
Suurimalla osalla metsänomistajista on verokirjanpito jämptissä kunnossa.
Siitä on helppo siirtää tiedot
tietokoneohjelmaan.
Jonkin verran kyllä vieläkin tulee niitä mielenkiintoisia muovipusseja, joissa
saattaa olla koko vuoden
kirjo huusholliin hankituista tavaroista, tietenkin
myös metsään kohdistuvat
kulut, jotka päätyvät veroilmoitukseen.

Metsäveroilmoituksen
täyttäminen ei ole yksinkertaista, on tuloja, menoja,
verohuojennuksia, metsävähennyksiä, menovarauksia,
tuloutuksia, poistoja, Kemeroita ym. Monenlaista tietoa
on vuosien mittaan kertynyt, mutta aina saa ja pitää
lisätietoa hommata. Verottajan puhelinnumerotkin ovat
tulleet tutuiksi. Ilmoituksen
täytön kannalta onneksi nyt
loppuu nämä verohuojennukset.

Helmikuussa kiihtyy
Helmikuussa vauhti kiihtyy,
hartioita kolottaa. Kun on aikataulut vähän heittäneet,
kaksi tai kolmekin asiakasta
odottamassa vuoroaan, väkisellä siitä painetta syntyy.
Perjantai-iltana jo kädetkin
ovat turrana ja ”päässä surisee”. Onneksi pääsee kotitöitten ja lumitöitten kimppuun. Helmikuussa synty-

nyt kahdeksas lapsenlapsikin vaatisi osansa, ainakin
pitäisi keretä kunnolla paijaamaan.
Loppukuusta hartiat ja
kädet ovat jo niin kipeät,
että takkia ei meinaa saada
päälle. Aamuyöllä vähän
valvottaakin. Tilinpäätös
ja muut rästissä olevat työt
siirtyvät.
Lopulta tulee viimeinen
päivä ja viimeinen veroilmoitus on täytetty. Lähden
kotiin tuntia aikaisemmin,
enkä edes mieti, mitä Mikko on mieltä.
Varaan ajan fysioterapiaan.
Olen nauttinut tästä,
oli todella mukava tavata Teidät kaikki, vaihtaa
kuulumiset, ja olla siinä
tehtävässä, mikä minulle
on mieluisaa. Siis palvella
asiakkaita.

Tervetuloa taasen
ensi vuonna.

Kemera-tuet verollisiksi
Kestävän metsätalouden
rahoituslain
perusteella maksettavat tuet ovat
muuttuneet vuoden alusta
verollisiksi. Niihin kohdistuvat menot ovat vähennyskelpoisia.
Verollisuus koskee siis
pinta-alatukea,
energiapuun korjuutukea, haketustukea, viljelytukea, myös-

kin ympäristötuki on verollista tuloa vuoden alusta.
Tuen verollisuus määräytyy maksatuksen päivästä, eli kaikki 1.1.2012 jälkeen
maksetut Kemerat ovat verollisia.
Monissa tapauksissa kulu
on aiheutunut ja laskutettu
jo vuonna 2011. Nämä kulut
on siis merkitty vähennyk-

seksi v. 2011 verotuksessa
ja tuloutuvat v. 2012.
Varsinkin suuremmissa hankkeissa, kun Kemeratuki on metsätalouden
pääomatuloa, se vaikuttaa
myöskin metsävähennyksen määrään positiivisesti,
eli on siitä jotakin hyötyäkin.

Tiesitkö, että metsänhoitoyhdistyksen
jäsenenä voit tilata koska tahansa
omalta metsänhoitoyhdistykseltä
MAKSUTTOMAN METSÄKÄYNNIN
Metsäkäynnin yhteydessä voidaan…
- Selvittää tilan hoito- ja hakkuutarpeita
- Suunnitella metsänhoitotöitä
- tehdä puunmyyntisuunnitelmia
- pohtia puumarkkinatilannetta,
metsäverotusta jne.
www.mhy.fi

”

nasta riippuen 240- 1000
miljoonaa euroa vuodessa.
Pääministeri Kataiselta täytyy kysyä, antoiko
hän ympäristöministeri Ville Niinistölle valtuuden
luopua Suomen merkittävästä taloudellisesta edusta

ta ministerivastuulakia?
Ville Niinistö on selitellyt, että Durbanin sopimus on niin arvokas,
että Suomen edut kannatti uhrata sen hyväksi.
Tämä selitys on täyttä
huuhaata, sillä suurimmat

Suurimmat saastuttajat eivät sitoutuneet
mihinkään muuhun konkreettiseen kuin seuraavan
kokouksen pitämiseen muutaman vuoden päästä.
tökaupassa, EU:ssa tämä
sanomamme on jo ymmärretty. EU:ssa tämä sanomamme on jo ymmärretty.
Puustomme vuosittainen lisääntymisen arvo on
päästöoikeushiilitonnin hin-

päästökaupassa Durbanin ilmastokokouksessa.
Vai onko kyse siitä, että
vihreä ministeri myi Suomen edut vain edistääkseen omaa ideologiaansa?
Tarvittaisiinko jonkinlais-

saastuttajat eivät sitoutuneet mihinkään muuhun
konkreettiseen kuin seuraavan kokouksen pitämiseen
muutaman vuoden päästä.

T. Laiho

Latvasta puuhun
Maaseudun tulevaisuutta
sekä metsäalan lehtiä lukiessa tulee mieleen, että rakennekehitys ja fuusioituminen
ovat metsänhoitoyhdistysten tärkeintä toimintaa tänä
päivänä. Näin tapahtuu aina
valtuusvaalien alla. Niihin,
jotka metsävaltuuskunnan
komennoista huolimatta eivät yhdistymisneuvotteluissa viitsi aikaansa kuluttaa,
suhtaudutaan kuin tautisiin.
Metsänhoitoyhdistysten
asioissa vallitsee yksi ja ainoa totuus, jonka MTK:n
metsäosasto on meille armossaan ilmoittanut. Metsänhoitomaksuperusteiden
muutos teki useimpien yhdistysten tulorahoitukseen
aukon, joka ei ole perinteisellä mh-yhdistystoiminnalla paikattavissa, lisäksi
uusia toimijoita on tullut
jäädäkseen yhdistysten perinteisille reviireille. Ei ole
ihme, että asenteissa yhdistyskentän tulevaisuus
nähdään toivottomana.
MTK:n metsäosasto on
keksinyt taikasanan raken-

nekehitys ja fuusio. Kaikki ongelmat ratkeavat kun
puolenkymmentä köyhää
yhdistystä kerää hynttyynsä
yhteen ja alkaa toimia ”tehokkaasti”- entisten töiden
lisäksi - myös puumarkkinoilla. Puun kantohinta on
ihan pilvissä. Näin tuntuu
uskovan moni, ihan fiksulta vaikuttava metsänhoitoyhdistyksen hallintomies.

Mitä pitäisi tehdä?
Aikaa on miettiä miten sopeudutaan uuteen tilanteeseen. Näiden analyysien ja
ehdotuksien teko kuuluu
toiminnanjohtajalle ja henkilöstölle. On suurta harhaa uskoa, että hallinto voi
vaikuttaa yksittäisen yhdistyksen hyvään tulokseen, mutta se voi tuhota
hyvänkin talouden puuttumalla asioihin, jotka eivät
missään nimessä sille kuulu. Metsänhoitoyhdistyksen käytännön johtaminen
kuuluu toiminnanjohtajalle, joka nauttii hallinnon
ja jäsenten luottamusta.

Hallinnon rooli on keskustella ja päättää tavoitteista. Sekin energia, mitä
on kulutettu monissa fuusioneuvotteluissa, olisi
käytetty paremmin, mikäli olisi tutkittu oman yhdistyksen tuloslaskelmaa
ja tasetta sekä niiden antamia mahdollisuuksia ja keinoja. Tavoitteena pitäisi
olla mm. yhdistyksen alueen puumääristä vähintään
puolet valtakirjakauppojen, tai mieluummin oman
korjuupalvelun kautta.
Fuusioyhdistysten
käynnistäminen ja toimintakulttuurien yhdenmukaistaminen vie aikaa
vähintään viisi vuotta. Siinä
ajassa pienet ja nopeat metsäpalveluyrittäjät, palvelusopimukset ovat haukanneet
sen siivun puumarkkinoista,
mitä fuusioilla ajettiin takaa.
Esikuntaportaalta on
jäänyt huomaamatta, että
puun kaato kannattaa aloittaa tyvestä, ei latvasta.

E.P. ex-mhy pj.

Metsähakkeen käyttö turvattava

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen

MetsäSanoma

Suomen metsät sitovat hiiltä joka vuosi noin puolet
maamme hiilipäästöistä.
Metsä- ja ympäristöpolitiikkamme on jo pitkään
tähdännyt siihen, että metsiemme tehokas hiilisidonta
luetaan eduksemme pääs-

Minna Kauppi

Suomi on asettanut merkittävät lisäämistavoitteet metsähakkeen käytölle
osana EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa.
Nuorten metsien hoitokohteiden pienpuu on
tärkeä osa metsähakkeen
hankintaa. Pienpuun korjuu on kuitenkin kallista
poistettavien runkojen alhaisten litratilavuuksien takia. Siksi nuorten metsien
hoitoon on saanut muun

muassa korjuutukea.
Nuorten metsien hoito turvaa metsien suotuisan
kasvukehityksen ja työllistää maaseudulla. Puun
energiakäyttö vähentää kalliiden fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Uutiset
pienpuun korjuutuen romuttamisesta ihmetyttävät niin metsänomistajia,
alan organisaatioita kuin
metsäkoneyrittäjiäkin. KEMERA varat uhkaavat

huveta kansallisissa valtiotalouden säästötalkoissa.
Kemeratuet jäävät kuitenkin Suomen metsiin eivätkä valu ulkomaille
pankkitukiin. Metsäenergiasavotta on päässyt hyvään
alkuun. Pienpuun korjuutuet on turvattava kansallisten
ja EU-tason bioenergiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Risto Lauhanen

MetsäSanoma 1/2012

31

Luontonurkka

Rokua Geopark kertoo jääkauden tarinan
Rokua Geoparkin ovat perustaneet syksyllä 2009 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus sekä Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö.
Tuomo Törrö
MetsäSanoma
Rokua Geopark on noin 1300
neliökilometrin suuruinen
upea alue, joka yltää Oulun
lähistöltä Muhokselta Oulujoen vartta pitkin Oulujärvelle asti. Se kertoo komealla
tavalla jääkauden tarinan:
kuinka liikkuva jää on muovannut luontoa, miten ihminen on seurannut sulavaa
jäätä ja vetäytyvää merenrantaa sekä jättänyt oman
jälkensä ympäristöön.
Alueen ainutlaatuisuudesta kertoo, että se on
ensimmäisenä kohteena Suomessa ja pohjoisimpana maailmassa kelpuutettu Unescon
suojeluksessa toimivaan Geopark-verkostoon, joka on pe-

tä
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Le ittuja
poim
Kuntien kantojen tärkeydestä erimielisyyttä.
Maaseudun
tulevaisuus 15.02.2012

rustettu kesäkuussa 2000 ja
sen jäseniksi on päässyt kaikkiaan 77 kohdetta eri puolilla maailmaa.
Rokua hyväksyttiin mukaan vuoden 2010 syksyllä.
Geopark-verkostoon
pääsy vaatii alueelta paitsi geologista erikoisuutta myös
esimerkiksi hyvin toimivia
matkailupalveluja sekä kansainvälisesti
merkittävää
geologista perintöä ja joka
toiminnassaan ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet, lisäksi kohteilla on
oltava merkittäviä luoto ja
kulttuuri arvoja.
Verkoston suojelijana ja
kattojärjestönä toimii Yhdistyneiden kansakuntien
kasvatus, tiede ja kulttuurijärjestö Unesco Verkoston

kohteita löytyy Euroopan
lisäksi mm. Kiinassa, Vietnamissa,
Iranissa,
Etelä-Koreassa ja Malesiassa
.Eteläisin kohdealue sijaitsee
Australian Kanawinkassa ja
pohjoisin Suomen Rokualla.
Geopark-verkoston jäsenet
jakavat myös kokemuksia ja
parhaita käytäntöjä luonnontieteiden opetuksesta, geologisen perinnön suojelusta ja
kestävästä kehityksestä.

Hammashoidossa vielä paikattavaa.
Kaleva 23.01.

lussa.
Veturinkuljettajaa
epäilläänjunaliikennejuopumuksesta.
Lapin Kansa 09.05.

Keskon pääjohtaja selvinnee
elokuussa.
Aamuposti 02.05.
Presidentti selviää ehkä vasta ensi viikon lopulla.
Helsingin Sanomat
Paikallisjuna kulki aikatau-

Ainutlaatuinen
kokonaisuus
Rokuan luonnon muodot,
kasvit ja eläimet sekä kulttuuri muodostavat ainutlaatuisen elämyksen, joka
kumpuaa ikivanhoista geologisista tapahtumista ja alueen historiasta.

Linja-autossa oli yli 50 ihmistä. Mukana oli myös kolme
opettajaa.
Helsingin Sanomat
Valintatalo avaa kirkon kylässä. Uusittu myymälä poikkeaa ratkaisevasti entisestä.

Kokonaisuus on näkemisen ja kokemisen arvoinen.
Alueen peruskallio on 2,7
miljardia vuotta vanha. Sen
yläpuolella olevissa muodostumissa näkyvät selvästi vain 10 000 vuotta sitten
vallinneen jääkauden merkit, jotka voi nähdä ja kokea
aikamatkana opastuskeskus
Supassa olevassa näyttelyssä. Näyttely kertoo myös
maanviljelyksen, tervan ja
lohen historiasta sekä arkkitehtuurista.
Kolme kohdetta kiteyttää
Rokua Geoparkin luonteen
ja tarjonnan: Rokua on jääkauden oppikirja harjuineen,
hiekkadyynineen ja suppineen tarjoten luontoelämyksiä. Rokuan Kansallispuiston,
kylpylä- ja kuntouttamiskeskuksen sekä Metsähallituksen Opastuskeskus Supan
kautta matkailijat voivat samoilla luonnossa ja harrastaa alueella monipuolisten

reittien kautta . Oulujokivarsi vanha lohijoki- ja tervareitti on upea maisema-alue
harvinaisine
arkkitehtuurikohteineen. Oulujärvi ja
Manamansalo ovat hienoja kulttuurikohteita, jolla on
myös mielenkiintoinen geologinen historia. Parhaillaan
alueelle laaditaan laserskan-

nauksen perusteella tehtyä
3 D-panorama mallinnusta,
jolla alueen esittelyä varten
laaditaan matkailukarttaan
graafinen käyttöliittymä kevään aikana. Geopark statusta aletaan hyödyntää
laatimalla viestintä ja toimintastrategiat.
Tervetuloa Geoparkkiin.

Luoteis-Uusimaa 11.06.

Malmin hautausmaan liikenne yksisuuntainen
Helsingin Sanomat 24.12.

Huonokuuloisten maailmankonferenssissa huippupuhujia.
Kuulohuoltoliiton tiedotteen otsikko

Hakijaryntäys Espoon hautausmaalle
Espoon Seurakuntasanomat
Esimerkiksi luterilaiset ja ortodoksit elävät monilla itäsuomalaisilla hautausmailla
kauniisti rinta rinnan
Kotimaa 31.10.

Hankasalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaat
eivät jää syömättä.
Hankasalmen
Sanomat 18.02.
Työkaverinsa rintoja kähminyt sai jättikorvauksen.
Iltasanomat lööppi 05.02.

Öljy on peräisin viime kesänä jäihin pudonneesta
traktorista.
Keskisuomalainen
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KUVALÄHDE: www.nasa.gov

Metsänhoitoyhdistykset mukaan
Nasan kuulennolle

Alueemme metsänhoitoyhdistykset ovat ensimmäisenä suomalaisena ammattikuntana tekemässä historiaa, osallistumalla tulevan
kevään kuulennolle Yhdysvaltalaisen NASA avaruustutkinnan organisaatiossa. Tarkoituksena on telakoitua kierrolla olevaan kantasatelliittiin ja sieltä käsin hakeutua erityisaluksella kuun kamaralle noin
kolmen vuoden tutkimustyön toteuttamisen ajaksi. Viimekädessä
Yhdysvaltojen on tarkoitus rakentaa pysyvä tukikohta Kuun kamaralle. Metsällinen mainosarvo hankkeella on valtava, nyt kun metsänhoitoyhdistys on hankkeessa mukana
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Ajatus kuussa käynnistä
tuntui aluksi utopistiselta,
mutta muutaman vuoden
harkinnan jälkeen neljän yhdistyksen toiminnanjohtajat perustivat toimikunnan,
jonka tehtävänä oli saattaa aikaiseksi projekti, jolla
päästäisiin mukaan avaruustutkintaan.
Toiminta lähti verkkaisesti liikkeelle, mutta kun
hakupaperit hiljalleen alkoivat palautua ja rahoituspäätöstä saatiin mm. EU
rahoituksesta, Ely- keskuksesta sekä Suomen avaruustutkimusrahastolta, mukana
olo varmistui. Myös lennon
toteuttaja NASA osallistuu
omalla merkittävällä panoksellaan hankkeeseen. Nasa
on jo pari vuotta houkutellut kaupallisia tahoja mu-

kaan avaruuslentoihin ja on
sijoittanut satoja miljoonia
avaruusprojekteihin. Metsänhoitomaksua ei ole tarkoitus käyttää hankkeen
toteutuksessa.
Suunnitteluun sitä on kuitenkin jo hiukan kulunut.
Iin, Oulun Seudun, Kiimingin sekä Ylikiimingin
metsänhoitoyhdistykset
ovat hankkeessa mukana
ja lennolle pääsevät yhdistyksien toiminnanjohtajat.
Myös puheenjohtajien mukanaoloa harkittiin, mutta
luovuttiin kun selvisi, että
valtuustovaalit
saattavat
keskeyttää hallituskauden.
Näin ollen puheenjohtajalla ei välttämättä ole lennon
loppuvaiheessa
mandaattia yhdistykseen. Lennon
kustannukset olisivat verotuksellisista syistä sälytetty
puheenjohtajalle maksettavaksi.

Alueemme
metsänhoitoyhdistykset
valikoituivat erityisesti siitä syystä,
että ne ovat riittävän pienikokoisia sekä ovat tottuneet
kovempaan
paineensietokykyyn ja ennen kaikkea
riittävään
maksuvalmiuteen. Oulun Seudun kohdalla hieman mietittiin NASAn
taholta lähinnä suuremmasta yhdistyskoosta johtuen,
mutta lupalisenssi lennolle
lopulta heltisi.
- Hieno homma, että lupa-asiat ovat nyt kunnossa,
jotta pääsemme mekin tosissaan valmistelemaan kuulentoa aikataulun mukaisesti
kertoo Mikko Harju Oulun
Seudun mhy:stä.
- Epävarma tilanne asian
suhteen ja ne käytetyt sadat
tuhannet eurot tähän hankkeeseen olisivat valuneet
kuin Kankkulan kaivoon
omalta kohdaltamme, mikä-

li hanke ei olisi toteutunut
kohdaltamme, jatkaa Harju.
Nasa sai tänä vuonna liki
ennätysmäärän hakemuksia astronauttikoulutukseen.
Määräaikaan
mennessä
paikkaa haki 6372 henkilöä.
Luku on tuplasti normaalia
verrattuna ennen sukkulanlentojen alkamista. Varsinaisesti tähän uuteen ohjelmaan
valittiin vain 15 henkeä.
- Etsimme ihmisiä, jotka
todella erottuvat joukosta,
kertoo Johnsonin avaruuskeskuksen
pääastronautti
Peggy Whitson.

Pysyvä tukikohta
Kuun kamaralle
Yhdysvaltalainen
Newt
Gingrich lupaa, että pysyvä
tukikohta perustetaan heti
tämän lennon jälkeen ja osittain toteutetaan sen aikana
Kuun mantereelle.
Taustalla tälle lennolle on
tietysti politiikka ja republikaanien Floridan esivaalit,
jossa osavaltion ns. Avaruusrannikon imagoa on tarkoitus nostaa. Gingrich antaa
lisää rahaa avaruushallinto
Nasalle, jotta tekninen ja humanitaarinen kehitystyö etenisi eri kansakuntien välillä.
– Yhteistyön tiivistäminen eri maiden kanssa ja eri
ammattiryhmien kanssa luo
pohjan pitkän tähtäimen

hankkeille, selvittää Gingrich.
– Olemme ylpeänä esittelemässä uutta suomalaista sisukasta ammattikuntaa,
jonka olemme saaneet mukaan tähän ainutlaatuiseen
projektiimme,
tarkentaa
Newt metsänhoitoyhdistyksien mukana olosta.
- Kun kuussa asuu yli 13
000 amerikkalaista suomalaiset mukaan lukien, voivat he
hakea osavaltion oikeuksia”
päättää Gingrich. Republikaanien
ennakkosuosikki Mitt Romney Floridasta
päinvastoin kateellisena naureskelle näille heitoille.
– Taustalla on mitä ilmeisimmin kaupalliset, poliittiset sekä sotilaalliset intressit
avaruustutkimisen lisäksi,
päättää Romney.
Miehitetty lento kuuhun,
avaruusaseman kokoaminen
ja oman satelliittinavigointijärjestelmän rakentaminen
vie paljon mennessään rahaa
ja ihmistyövuosia. Taustalla
on myös Kiinan kilpailulliset
tavoitteet samoille apajille.
Terve kilpailu vain kiihdyttää hankkeen etenemistä.
Kiina valtiona haluaa osoittaa, mihin sen teknologiset
ratkaisut ja tieteelliset saavutukset tänä päivänä riittävät. Avaruusteollisuudessa
liikkuu siis entistä enemmän
kansainvälisiä yhteyksiä. Tä-

hän saumaan pääsivät metsänhoitoyhdistyksemme
iskeytymään.

Tavoitteena perustaa
Kuun metsänhoitoyhdistys ry.
Suomessa on ainutlaatuinen
järjestelmä nimeltä metsänhoitoyhdistys. Harmittavasti
niitä on enää jäljellä ainoastaan hieman yli sata kappaletta.
– Tämän hankkeen tai
projektin, kuinka tätä toimintamallia nyt oikealla
nimellä nimittäisi, tarkoituksena on samalla perustaa
aivan uusi ainutlaatuinen
metsänhoitoyhdistys, aivan
uudelle mantereelle eli kuun
kamaralle, selvittää toiminnanjohtaja Timo Mikkola
Kiimingin metsänhoitoyhdistyksestä.
– Monen monta asiaan on
tarkoitus toteuttaa toisin ja
paremmin, kuin nyt maassamme olevissa yhdistyksissä on aikaisemmin toimittu
ja tehty lähes sadan vuoden
aikajaksolla. Toimintamalleissa on ollut suoranaisia
virheitäkin pitkällä ajalla ja
järkimittareilla mitattuna”,
tähdentää Mikkola.
– Laatumittarit ovat historiaa, ainakin Kuun metsähoitoyhdistyksen toimintamallissa, päättää Timo.
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Kuun metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi otetaan vain
ns. vapaaehtoisjäseniä, joilla ei välttämättä tarvitse olla
metsää Suomessa eikä luonnollisesti myöskään maita kuussa. Jäseneksi pääsee
siis, jos on rahaa.
– Jäsenmaksu on kohtuullinen ja maksetaan suoraan
perustettavaan metsänhoitoyhdistykseen, eikä esim.
verottajan toimesta kannettuna veroluonteisena maksuna kuten nyt tehdään,
selvittää toiminnanjohtaja
Eero Alaraasakka Iin metsänhoitoyhdistyksestä.
– Lisäksi minkään sorttisia Kuun metsäomistajaliittoja tai kaiken maailman
Kuun Siwadatoja tuskin tarvitaan
yhdistystoiminnan
pyörittämiseen kuussa tai
maasta käsin, jatkaa Alaraasakka.
MHYP roolia osallistumista uuteen perustettavaan
yhdistykseen selviteltiin hieman kauemmin toimikunnan
kampaviinerikeskusteluissa. Kädenvääntö kesti lähes
kahden viikon ajan, mutta tästäkin organisaatiosta luovuttiin viimekädessä

koskien juuri tätä hanketta. Samaan johtopäätökseen
päädyttiin Meto:n (metsätoimihenkilöliitto), YT:n (yksityismetsätalouden työnantajaliitto), Metsäteollisuus
ry:n, Suomen Sahat ry:n,
Koneyrittäjien liiton, metsänomistajaliiton sekä Silvadatan kohdalla. Halukkaita
uuden yhdistyksen kassaralle oli valtavasti.
- Metsäteollisuus ry:n
edustajat päinvastoin olivat erittäin tyytyväisiä ajallisesti pitkään kestävään
kuulentoomme ja kuussa
käyntiimme, tähdentää Ylikiimingin metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja
Juhani Heikkinen.
- Ovatpahan nämä lennolle osallistuvat toimihenkilöt
pois häiritsemästä puumarkkinoita ja hilaamassa puunhintoja kilpailulla ylöspäin,
tuumi Heikkinen taustoja metsäteollisuuden tyytyväisyyttään hankkeesta,
vaikkakin eivät järkisyistä
päässeetkään mukaan perusteilla olevaan uuteen yhdistykseen.
– Aikoivat kuitenkin lahjoittaa kahvipaketit koko

ryhmälle lennon menomatkalle. Ilmeisesti metsäkahvia, päättää Heikkinen.

Tieto kuulennosta
herätti
Tieto alueemme metsänhoitoyhdistyksien osallistumisesta kuuhankkeelle aiheutti
suurta kuhinaa ja keskustelua myös muissakin metsänhoitoyhdistyksissä.
Mo-liittokin jo kiirehti perustamaan työryhmää selvittääkseen kuuluuko kuulento
mhy:n toimikuvaan, ja jos se
kuuluu, niin kirjataanko se
varsinaiseen toimintaan vai
liiketoimintaan?
Perustettuun työryhmään
valittiin edustajiksi toiminnanjohtajat Kuusamon ja
Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksistä. Lisäksi valittiin asiantuntijajäseneksi
joku vastaan kävellyt kylänmies Rovaniemeltä.

Metsäkeskukset
vetäytyivät hankkeesta
heti alkutaipaleella
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miksi metsäkeskuksen edustajat eivät innostuneet lähtemään mukaan hankkeeseen.
Onhan metsäkeskus jo hyvin
lähellä toimintatavoissaan
metsänhoitoyhdistyksiä palveluiden tuottajana ja neuvontaorganisaationa.
Ilmeisesti viranomaistoimintojen kytkentä ja valvontatoiminnan kytkeminen ns.
perinteisestä metsänhoitoyhdistystoiminnasta näin eri
korkeuksissa ja miljöissä olevaan yhdistykseen tuottaa
kustannuksia ja sitä kautta
käytännön valvontatyö ontuu. Myös lennon toteuttaja Yhdysvaltalainen Nasa ei
ole järin tuttu yritys metsäkeskuksen yhteistyökumppanina.
- Mutta hyvä näin, näillä mennään ja viemme suomalaista metsätietämystä ja
neuvontaa kuun kamaralle,
veistelevät Avaruustoimikunta Q:n toiminnanjohtajat
yhteen ääneen MetsäSanoman ja muun lehdistön yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Uusi organisaatio ja siihen
uppoavat henkiset voimavarat olivat suurimmat syyt,

Ole paikalla
1.4.2012
KUVALÄHDE: www.nasa.gov

Lähtöpäiväksi merkattu huhtikuun ensimmäinen

Eero Ennustaja

Sääennustus kesäksi 2012
Sieltä se kesä 2012 on tulossa. Se on varma se. Koska
edellinenkin ennustus sattui
yleisilmeeltään kohdalleen

niin on helpompi jo ottaa riskejä ja ennustaa erikoissäätä.
Joskin jokainen vuosi on erikoinen joltain osin. Mitähän

Varsinainen yleisölle suunnattu lähtötilaisuus lennolle pidetään Oulun Seudun
metsänhoitoyhdistyksen kokoustiloissa, jossa on penkkejä paljon, sunnuntaina 1.
huhtikuuta 2012 klo 9:00. Tilaisuuden aikana osallistujat voivat sovitella vaikkapa

käytettyjä avaruuspukuja jonottaessa kahvia sekä odotellessa lähdön h-hetkeä.
Lähtöaika on paikallista USA:n aikaa n. 01:00 eli
Suomen viisarit ovat siirtyneet jo reilusti keskipäivän
tunneille. Lähtöä seurataan
suorana lähetyksenä toi-

miston diaheittimeltä, mikäli joku paikallaolija osaa
käyttää laitetta. Samalla on
oiva tilaisuus liittyä uuden
perustettavan yhdistyksen
jäseneksi.
Hallintomalliksi onkin kaavailtu yleistä
kokousta jäsenten kesken,

eikä raskasta valtuustomallia vaalitoimituksineen. Tervetuloa rakentamaan uutta
yhdistystä ja kuuntelemaan
lisää kuulennosta. Kaffia ja
pullaakin on tarjolla.

meinasi se, kun Vetelissä tuli
helmikuun puolessavälissä
lumituiskussa moottoripyöräilijä vastaan. Joko jollakin
on ruuvit löysällä tai kesä
tulee aikaisin. Luulen, että
molemmat. 1900-luvun alussa tulvahuippu oli viikkoja
myöhemmin kuin nykyään.
J. F. Hiivala kirjoitti: Iin Haminan pikkupojat juoksivat
emännän luo sanomaan, että
’nyt tulva vie teidän avantonne’. ’Herra Jumala, missä
se Juuso on, hätääntyi emäntä. ’Menkää hakemaan köysiä, että saa avannon sitoa
kiinni’.

Jokohan ilmaston lämpeneminen pitäisi ottaa ennusteissa huomioon. Oulun
yliopistossa dosentti Usko
Ornot on tutkinut uusien lajien levinneisyyttä ja saanut
tulokseksi, että Afrikasta on
tullut tummia miehiä kauas
pohjoiseen. Varsinkin Afrikan sarven alueella on heidän mielestään niin kuumat
paikat, että sieltä pitää päästä pois. Jo Rovaniemellä on
tehty yksittäisiä havaintoja, mutta siitä pohjoiseen ei
tiettävästi. Ornotin mukaan
tulijoita piisaa. Miljardi olisi
heti tulossa kun kyydin saisi.

Määrä tuntuu paljolta, mutta Suomi on iso maa ja jokaiselle tulijalle riittäisi kolme
aaria. Vielä jokaiselle vesuri käteen niin tulisi pusikot
hoidettua.
Kevät tulee aikaisin kuten
viime keväänäkin ja puut alkavat pituuskasvun turhan
aikaisin. Kesäkuun alussa
on muutama kylmä räntäsadepäivä. Sitten on sateista,
mutta lämmintä juhannukseen saakka. Sitten alkaa
taas se intiaanikesä. Taitaa
tulla kaikkien aikojen lämpimin kesä. Kuivuus haittaa heinäkuussa. Elokuussa

tulee ukkosia ja syyskuussa
myrskyjä. Onhan edellisestä jo 30 vuotta. Vuonna 1982
syyskuun 22 päivä oli raju
Mauri-myrsky, jossa tuulen
nopeus nousi yli 30 metriin
sekunnissa. Silloin Iissä kaatui n. 15 000 m3 puuta. Nyt
samankaltainen myrsky kaataisi moninkertaisen määrän,
koska metsien rakenne on
erilainen. Meriveden pinta
nousi kaksi metriä. Muistan,
kun seisottiin Pukkisaaressa
Iijokisuulla 45 (+¬-2 astetta)
asteen etukenossa ja meinasi kaatua taaksepäin.

Avaruustoimikunta Q
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Urheiluagentti

Pesäpallolegenda Kumura Korhonen
Jarmo Korhonen on tuttu nimi niin pesäpalloa seuraavien penkkiurheilijoiden kuin Oulun talousalueen metsäammattilaisten kesken.
Kotiuttava metsuri liiteli urheiluotsikoissa etenkin 90 luvun alkutaipaleella.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Jarmo aloitti pesäpallouransa 9-vuotiaana isänsä johdatuksella Oulujoen Kiekossa,
jolloin ensimmäinen sarjapeli tapahtui 11-vuotiaitten sarjassa. Jarmon isä pelasi myös
pesäpalloa silloisen suomisarjan tasolla, joka vastaa
nykyisellään toiseksi ylintä sarjatasoa. Urheilu-urakehitys oli siis luonnollinen
jatke ”isältä pojalle” tapahtuma. Myös jääkiekko kiehtoi Jarmoa, ja pelasihan hän

vielä kärppien korttelisarjaa
C-juniori-ikäisenä 15 kesäisenä pojan naskalina. Kyytiongelmat koituivat Jarmon
harmiksi, joidenkin mukaan
onneksi, koska isän työ oli
edustustöiden takia vaikea
suhteuttaa pojan harjoitusvientiin jääurheilun pariin.
Mutta hyvä näin. Jarmosta
kasvoi pesäpalloilija.
Jarmon
ensiesiintyminen pääsarjatasolla tapahtui
vuonna 1982, jolloin Jarmo
puki ensikertaa Lippopaidan ylleen. Lippopaita päällä Korhonen on edustanut
urallaan 16 kautta, josta superpesiksen parissa on kulunut 7 kesää. Pääsääntöisesti
Jarmo toimi lukkarina sekä
sisäpelissä lyöjänroolissa ns.
vaihtajana kolmantena lyöjänä. 90-luvun alussa sääntöihin tuli ns. jokerilyöjä, joka
sopi Jarmon rooliin sopivasti. Lipon suurvuosina Korhosen rooli oli varalukkari
sekä kotiuttajajokeri.
- Kun Kalle (Kari Kallio)
oli pelikiellossa tai muuten
vain pois, niin lukkarin rooli asetettiin minulle. Se sopi
minulle, ja sain riittävästi
vastuuta pelien ratkaisutilanteissa, kertoo Korhonen.

Kumuralyönnin
spesialisti
-Pyöreä pallo, lyönti pallon ylälaitaan, jolloin pallon
alastulo
nopeutuu.
Pallo tavallaan sukeltaa alas
kenttään, selventää Jarmo
kuuluisaa kotiutuslyöntiään.
Myös muutkin lyöntivalikoimat piti hallita, kuten kovaa
takarajalle, jotta kopparit
pysyvät riittävän takana.
Samoin välillä vaihdettiin
hidastettuun varsilyöntiin

pussinpohjalle.
– Jokerirooli oli tyly; tulos
tai ulos, selventää Jarmo.
-Epäonnistumisia
tulee varmasti, mutta ne pitää kestää ja nollata ajatukset
taas seuraavalle lyöntivuorolle. Tilanteet tulevat niin
nopeasti eteen, että murehtimiseen ei ole aikaa”, jatkaa
Korhonen.
Taustalla on myös pelinjohtajan merkkipeli, joka
ohjaa lyöjän toimintaa, niin
kotiin otolla, kenttäsijoituksilla kuin lyöntivalikoimalla
eri riskit tietäen. Tarkoittaen
välipalojen minimoimista.

Lyöntitilaston
superpesiksen kakkonen
vuonna 1992
Paras kausi osui kauteen
92, jolloin Jarmo haastoi pesäpallolegenda Kari Kuusiniemen tuloksella 1+59
kotiutusta. Lipon kultavuotena 1994 Jarmo oli lyöjätilaston neljäs, ja oli yksi
suuri tekijä rantakentän mestaruusvuodelle.
- Rantakentän muistoihin
kuuluu myös ”fanit” ja kovaa
kannustava kotiyleisö. Paras
muistoni pesäpallon parista osuvatkin mestaruusvuoteen 94. Tähän tunnelmaan
kun lisätään mausteeksi kyläpersoonan Ilmarin kannustukset lukkarille; ”Kalle,
Ilimari on täällä!”, on tunnelma
katossa.
Ilmarin
peliareenalle tulo polkupyörällä kentälle muun joukkueen mukana pisti aluksi
yleisön
hämmentyneeksi,
myöhemmin vapautuneeksi,
muistelee Jarmo kultavuottaan. Värisuoraksi superpesismitaleita kertyi vuosilta
95, 94 sekä 93. Siihen aikaan

iski Oulun Lippo urheilullisesti sekä taloudellisesti kultasuoneen.
Korhonen on toiminut
pelinjohtajana mm. superpesiksessä kymmenen pelin
ajan sopupelien tutkintaja pelikieltoaikana, on ollut
naisten pesisjoukkueen taustatoiminnassa sekä toiminut
radiokommentaattorina radio Q:ssa.
Suosikkipelaajikseen Korhonen nosti lukkariksi pesispersoonana tunnetun Kari
Kallion, parhaaksi yleispelaajaksi Riku Kytösalmen
sekä pelinjohtajaksi Mauri
Pyhälahden. Kaikki pelaajat
ovat edustaneet Oulun Lippoa ja ovat tulleet tutuiksi
Jarmon kilpaurheiluaikana.

Lipon talousvaikeudet
alkoivat
- Jos seura ei keskity omaan
junioritoimintaan ja lisää uusien kalliiden pelaajien hankintaa, on yhtälö valmis.
Menestys ruokkii katsoja-

määriä ja sitä kautta lipputuloja. Jos menestystä ei tule, ei
ole katsojiakaan. Tämä heijastuu välittömästi seuran
talouteen, kertoo näkemyksestään Oulun Lipon talousvaikeuksista, jotka johtivat
toissa keväänä konkurssiin,
pähkäilee Jarmo Lipon taloustilanne menneiltä vuosilta.
- Kallis joukkue luo painetta menestymiselle, ja sitä
kautta riski kasvaa. Oululaisyleisö on vaativaa ja se
näkyy nopeasti. Omia kasvatteja olisi pitänyt ajaa
jatkuvasti joukkueeseen. Sotkamon Jymy on onnistunut
tässä asiassa erinomaisesti.
Heikosti menee, jos tulopuoli ei kata menopuolta, päättää Korhonen.
Toki taustalla on myös
muut urheilulajit, joista suurimpana jääkiekko, joka vie
suurimman mainosarvon ja
sitä kautta taloudellisimman
hyödyn toiminnalleen. Pesäpallo on nyt jäänyt hieman

sivummalle
Oululaisessa
urheiluelämässä verrattuna
jääkiekkoon.
– Samat virheriskit on
myös olemassa jääkiekon
seuratoiminnassa. Sopupelihässäkkä oli myös myrkkyä
pesäpallon maineelle, päättää Jarmo.

Pojista polvi paranee?
Jos Jarmo oli toisen polven
pesäpalloilija, niin pojat Matti ja Antti ovat kolmannen
polven palloilijat. 22-vuotisa Matti pelaa tällä haavaa
Nurmon Jymyn superpesisjoukkueessa; jokerilyöjänä.
Nuorempi poika Antti 18
v. kärkkyy vielä pelipaikkaa
try-out sopimuksella samoin
Nurmoon, mutta mikäli pelipaikkaa ei vielä heru, palaa
hän pelitoimiin Oulun talousalueen seura joukkueisiin kasvamaan lisäarvoa.
Molemmat pojat ovat jo
edustaneet nuorten ikäryhmissä Itä-Länsi otteluissa, joten aivan takarivin taaveista
ei siis liene kysymys.

Fakta:
d
erlun
West
:Jukka
a
v
u
K
11
-kisat 20
nskan MM
Minna Kauppi Ra

Suunnittele puukauppa

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

Jarmo Korhosen metsällinen ura alkoi 16-vuotiaana Vallinkorvan metsäkoulun metsurilinjalla. Tämän jälkeen Kajaani OY:n metsurityöt. Vuonna 82 Oulun kaupungin metsuriksi, jonka
palveluksessa vajaa 15 vuotta. Opintojen lisäystä vuosina 83-85 opettajakoulutuksella, jonka
jälkeen lyhytkestoisia opettajan tehtäviä Vallinkorvan metsäoppilaitoksella.2002-2006 Metsäkeskuksen projektissa energiapuun parissa. Opettajan virkaan vuonna 2010 syksyllä.
Muhoksen koulun toimipisteessä on oppilaita kaiken kaikkiaan lähes 360 henkeä, josta
metsäopinnoissa konekuskit mukaan lukien lähes sata oppilasta aikuisopinnot mukaan laskien. Opintosuuntana on metsätalouden perustutkinto, metsäenergialinja sekä koneenkuljettajatutkinto.
Lisäksi Korhosella on oma yritys Oulun metsäpalvelu, jonka päätoimialaan kuuluvat pihapuiden kaadot sekä kantojen jyrsintä.
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Janne Ukonmaanaho

Kohti uusia haasteita

Vuosi sitten teimme lehteen
jutun Janne Ukonmaanahosta. Tuolloin kaikki näytti hyvältä mentäessä kohti kesän
MM-kisoja. Janne ja Euroopan mestari Jukka Keskisalo
jäivät reilut 2 sekuntia MMkisojen A-rajasta, molemmat
alittivat B-rajan. Elikkä MMkisoihin valittiin Jukka Keskisalo, Jannen oli tyytyminen
katselemaan kisat televisiosta, vaikka kesän aikana oma
ennätys parani reilusti.
Kesän hyvät juoksut antoivat mojovan harjoitte-

lupohjan kohti Helsingin
EM-kisoja ja Lontoon olympialaisia. Mutta kaikki ei ole
mennyt niin kuin on suunniteltu, vammat ovat aiheuttaneet sen, että mahdollisesti
tuleva kesä on ns. taputeltu.
Meidän urheiluagenttien toiveena on, että Janne ei ripusta piikkareita naulaan vaan
tervehtymisen jälkeen kohti uusia haasteita. Olemme
sitä, että Janne ei ole juoksijana vielä näyttänyt kaikkia
kykyjään.

Keke, Keke, Parkkinen, Parkkinen!!!

Mitä kuuluu Kekelle?

Keijo ”Keke” Parkkinen on Ylikiimingin Nuijamiesten menestynein urheilija. Siitä on todisteena maailman cupin osakilpailuvoitto ja MMmitalit miesten pääsarjasta vuosilta 1989- 1995. Mutta mitä tämä vaatimaton ehkä kautta aikain Suomen taitavin suunnistaja touhuilee?
Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

sarjoissa. Keken suunnistustaitoa kuvaa kesällä
Sveitsissä 45-vuotiaitten sarjassa tullut maailmanmestaruus. Vielä ikämiesvuosina
Keijo on voittanut mennen
tullen pääsarjan kilpailuja täällä Pohjois-Suomessa.
Mutta oma menestys ei varmastikaan ole Keijolle enää
pääasia, sillä Keijolla on
kolme ihanaa tytärtä, jotka osaltaan vievät hierovan
vahtimestarin ajan. Lisäksi
yhdessä vaimon Pian kans-

Jarmo ”Kumura” Korhonen testasi lyöntitaitojaan ja tempaisi vaihteeksi hidastetuilla varsilyönneillään
takavääristä neljä pesäpalloa jonnekin lehtemme sivuille. Löydätkö kaikki ne neljä?
1.) Pallot löysin sivuilta _____________________________
2.) Kiiminki Capitalsin pelipaitaa sovitteli myös
Kuusamolainen Hannu Virranniemi PÖLKKY OY:stä.
Kumpi pelaajasta otettu kuva on pelin jälkeinen
otos tästä taitavasta täsmähankinnasta?
Huomautettakoon vielä, että Hannu teki jopa maalin,
tosin rankkarista…

)) )
)

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Nimi: _____________________________________________
MHY: _____________________________________________

Osoite: ____________________________________________

Kumpi pelaajasta otettu kuva on pelin jälkeinen?

pelaaja A

pelaaja B

)

Vuosikerta 1965 on merkittävä Ylikiiminkiläisen urheilun kannalta, kaikkiaan
puolenkymmentä
SM-tason urheilijaa on syntynyt
ko. vuonna. Heistä suurimmat saavutukset on niittänyt Keijo Parkkinen. Keijo
voitti ensimmäisenä suomalaismiehenä suunnistuksen
maailman cupin osakilpailun, tuo tapahtui Ranskassa.

Hän on voittanut MM-kisoissa yhden hopean ja kolme pronssia, mitalit kaikki
ovat tulleet viestisuunnistuksessa. Keijolta tiedusteltaessa mieliin jäävimmästä
saavutuksesta uran aikana,
tulevat edellä mainittujen lisäksi vuoden 1991 SM-pitkien matkojen ylivoimainen
voitto lähes 10 minuutin
erolla hopeamitalistiin.
Aktiiviuran jälkeen Keke
ei ole hylännyt lempilajiaan,
vaan kisat jatkuvat ikämies-

sa Keijon on vuosia vetänyt
Nuijamiesten
suunnistuskoulua, joka kokoaa iltaisin
jopa kymmeniä kotikylän
lapsia. Näin Parkkisen perhe
on turvaamassa Ylikiiminkiläistä suunnistusperinnettä.
Veri vetää vapaa-aikana Keijoa metsään muutenkin kuin suunnistuksen
merkeissä. Talven polttopuut Keijo tekee Nuorittalla
omasta metsästä, metsätöihin antaa hyvät edellytykset poikavuosina käyty alan
koulutus. Syksyisin mestarisuunnistaja nähdään myös
Korpisen sydänmailla juoksemassa hirvien perässä.
Keijo on kuulemma löytänyt
näistä nelijalkaisista metsäjuoksussa voittajansa.

Arvomme vastaajien kesken tuotepalkintoja
Palauta lipuke vastauksineen
osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma
Terveystie 2,
90900 KIIMINKI

3.) Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli sivulla ____________________________________________________________
4.) Onko puun hinta mielestäsi tällä hetkellä kohdallaan? _________________________________________________________
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SOFFAPERUNAT
-SOFFPOTATIS

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

terve taas arvostetut soffaperunat
ja kiitoksia edellisen lehden
vinkeistä koskien jokamiehenoikeuksia. Itse ajattelin vähän
toisenlaista opastusta. Mutta asiaan. Nyt ovat maailmankirjat täysin sekaisin. Homma
meni kutakuinkin näin:
Erään vaelluspäivän jälkeen olin tosi puhki. Niin puhki kuin rajamies voikaan olla
pitkän työpäivän jälkeen. Menin kohtuuaikaan nukkumaan
puolisoni kanssa, mutta heräsin yöllä kauheaan ja tuskaiseen kipuun. Jalkaani, lähinnä
pohjelihakseeni iski hirvittävä
kramppi tai sanotaanko suonenveto. Eikä siinä kaikki. Puolisonikin oli hereillä ja toljotti
minua vihaisin katsein. Syystä,
että olin juuri ennen heräämistä uneksinut ja puhunut kiihkeästi rakastellen salarakkaani
kanssa. Olin voihkinut ja toistellut naiseni nimeä useaan otteeseen. Ette usko soffikset,

kuinka tympi tilanne ja mitä
siinä muka pysty selittään.
Sen jälkeen mykkäkoulua
on kestänyt rapiat kolme kuukautta; ei se**iä, ei hellyyttä, ei
mitään yhteistä. Nyt avokumppanini on jälleen matkustamassa Kreikkaan Korfun saarelle,
yksin, jälleen kerran. Ja siellähän niitä ”vapaita” opettajia piisaa, kuten aikaisemmissa
kirjeissäni olen kertonut.
Hyvät soffaperunat, mitä
teen? Tilanteeni on vaikea, kun
asuntokin on kumppanini äidin
nimissä ja selväähän se on, että
kuka tästä huushollista lähtee,
minä vai puolisoni. Auttakaa
nyt minua kerrankin niin, että
osaan ratkaista elämänsuunnat
kohdaltani. Salarakkaastakaan,
entisestä opiskelukaveristani ei
haluaisi mielellään luopua.
Jukka taas

Soffaperunat vastaavat:
Jukka hyvä! Lihaskrampit
ovat hyvin yleisiä, sillä esimerkiksi vanhemmasta väestöstä joka kolmannen paikat
kramppaavat. Yleensä jalkakrampeille ei ole yksiselitteistä syytä.
Öiset jalkakrampit saattavat aiheutua esimerkiksi
liian kovasta rasituksesta, sokeritaudista, kilpirauhasen
vajaatoiminnasta tai jalkojen
turvotuksesta. Krampit saattavat johtua myös heikosta
suolatasapainosta, jos kehos-

sa on liian vähän natriumia,
kaliumia, kalsiumia tai magnesiumia.
Krapulaansa poisnukkuvien jalat kramppaavat usein
nestevajauksesta. Syitä on
siis monia. Öiset krampit tuskin viittaavat neurologiseen
vammaan. Venyttely ja hieronta auttavat asiaan.
Toivottavasti näistä tiedoista oli taas apua.
Jukka bra! Vi hoppas, at
vi kan hjälpa !

Mihin merkkaan puukaupassa
saamani metsäkahvipaketin
ja lippalakin?
Hei. Sain puukaupan yhteydessä isolta paperinvalmistajayhtiöltä
kauppakirjan
allekirjoittamistilaisuuden jälkeen kahvipaketin ja lippalakin. Nämä kylkiäisethän ovat
mielestäni selviä hyödykkeitä,
kuten esim. puukaupan indeksipohjaiset jälkitilit. Mutta mihin kohtaan veroilmoituksessa

merkkaan nämä ”tulot” ja mihin hintaan nämä arvostetaan?
Olen rehellinen metsänomistaja ja haluan, että ilmoitukseni on verotuksellisesti oikein.
Tunnetteko muuten vaimoani?
Ville

hI, PERUNAMIEHET!
Olen huolestunut Oululainen.
Olen kuullut, että kuitupuun
menekki Oulun tehtaille vähenee huonon kysynnän vuoksi. Olen vuosittain myynyt
leimikon ko. firmalle ja hakkuussa on tullut aina yli 90 %
kuitupuuta, mihin ne tulevaisuudessa pannaan, jos Oulun

tehtaiden käyttömäärät vähenevät. Olen luottanut teihin
sohviksiin aina, joten antakaa
hyvä ratkaisu tulevaan ongelmaani.
Nimimerkki yksinkertainen tomppeli

Soffaperunat vastaavat:
Sohvaperunat kävi joulun
aikoihin Thaimaassa katsomassa miten Aasiassa puu
kasvaa ja mihin sitä käytetään. Muuten Thaimaassa oli
loistavat kelit, aurinko porotteli pilviverhon läpi, joten
ei ollut liian kuumaa näin
pohjoismaalaisen
kannalta. Paikalliset tosin valittelivat viileyttä ja heillä pakkas
olemaan päällä pitkähihaiset paidat, kun me vaan vihellettiin menemään ilman
paitaa. Ruoka oli myös hyvää, etenkin kanaruuat olivat meikäläisen makuun.
Myös ”eksoottiset” ruuat kuten pizzat, lasagne ja hampurilaiset maistuivat.
Mutta asiaan, merkittävintä oli, että siellä ei valmisteta paperia lainkaan.
Väittivät, että suomalaiset
ovat niin tyhmiä, että tekevät puusta vessapaperia ja
se kelpaa vain takapuolen
pyyhkimiseen. Thaimaalaiset tekevät puusta kuulemma arvokkaampia tuotteita.

Joskus tuntuu, että me suomalaiset olemme metsäalalla
maailman napoja. Mutta tämäkin asia sen osoittaa, että
olemme jähmettyneet palvomaan vain paperiteollisuutta.
Onneksi me kaikki emme
sentään ole niin tomppeleita.
Paikallisten sahojen ja metsänhoitoyhdistyksien
korjuissa puuta otetaan talteen
siten, että 90 % korjatusta
puusta menee sahaukseen ja
vain 10 % jää paperiteollisuuden käyttöön. Yhä useampi
metsänomistaja on huomannut asian ja antanut korjuun
niille, jotka yrittävät tehdä
puusta muuta kuin paperin
tekoon menevää ”halppisraaka-ainetta”. Eipä tule liikaa
raaka-ainetta paperitehtaalle
ja täten sinunkin yksinkertaisen tomppelin puut mahtuu
sinne paperitehtaaseen. Joten yksinkertainen tomppeli
korjauta vain rauhassa puusi
”takapuolen tarpeisiin”.

miksi naapurini ei trarvitse maksaa?
Joudunko tosiaankin maksamaan Kemera-avustuksen
suunnittelun alv osuuden?
Miksi naapurini ei tarvitse maksaa kemera hankkeen
suunnittelun alv-osuutta?
Teetin ensiharvennushakkuun toimeksiannon metsänhoitoyhdistyksellä. Kohteella
oli paljon kemera kohteita.
Metsäneuvoja kertoi, että useat kohteet kelpuutetaan kemera tukikohteiksi, jolloin tuki
menee korjuuseen ja hankkeen
alvi laskutetaan jälkikäteen.
Niin tehtiinkin.
Mutta asiaan!

Miksi naapurini hanke, jossa
toteuttajana oli suomalaisruotsalaispaperinvalmistajayhtiö,
ei laskuttanut laadinnan ja toteutuksen alv-osuutta naapuriltani, vaikka tukea haettiin
naapurimetsänomistajan
nimissä. Kiersikö veroa yhtiö vai
naapurini?
Vi***ti niin, että päätin käydä ostamassa mäyräkoiran kolmosta ja vetää kunnon lärvit.
Miksi tämä käytäntö on näin
sekavaa?
Roope Oulun laitamilta

Soffaperunat vastaavat:
Hyvä Roope sieltä Kotirannantieltä! Mäyräkoiria onkin
nykyään monia eri alarotuja.
Vaihtoehtoisia valintoja koiranostoon sinua ajatellen olisivat esim. karkeakarvainen
mäyräkoira, joita käytetään
paljon esim. kauriinmetsästyksessä.
Pitkäkarvaiset mäyräkoirat vastaavasti
ovat lähinnä seurakoiria, jotka eivät valitettavasti sovi
rakennusmiehille. Kääpiömäyräkoirat mukautuvat hyvin lapsiperheisiin.
Mäyräkoirien väritys on
pääosin tumman ruskea,
mutta eri roduilla saattaa olla

pieniä mustia vivahteita päävärin yhteydessä. Häntää ei
saa typistää.
Mäyräkoiran jalat ovat
lyhyet, josta sen hyvin tunnistaa rotua ajatellen. Mäyräkoiran puruvoima on korkea,
ja siksi sitä käytetäänkin
esim. ketun metsästyksessä
luolakoirana. Luonteeltaan
koirat ovat iloisia ja lapsirakkaita.
Toivottavasti naapurisi
sopimuskumppani jää kiinni
arvonlisäveron kierroista ja
sinä nautit uudesta koirasta,
joka pissoo jatkuvasti naapurisi tontille.

Soffaperunat vastaavat:
Tunnetaanhan me vaimosi.
Tarjoaa muuten aika usein
päiväsaikaan iltapäiväkahvit, kun olet pitkillä työreissuilla. Mahtaa olla sitä aitoa
metsäkahvia. Kyllähän sinun
pitäisi merkata nämä kahvipaketit ja lakkiroinat kohtaan
muut pääomaksi luettavat
tulot. Käy kaupassa ja katso,
mitä kahvipaketti maksaa ja
mitä lakit keskimäärin mak-

saa. Jos sinulla on aikaisemmin jäänyt puukaupasta ns.
menovarausta, niin tulouta
menovarausta ainakin kahvipaketin verran, ehkä hieman
enemmänkin, niin rakas verottajatäti ei verota alle tietyn
rajan alle jäänyttä pääomatulon voittoa.
P.S Vaimosi osaa muutakin,
kuin keittää kahvia…

Kirjoitteleeko miesystäVÄni
soffaperunoille?
Hyvät soffaperunat. Olen kotoisin kaukaa ja ajattelin kysyä teiltä, että kirjoitteleeko
miesystäväni todellakin teille ja oletteko julkaisseet hänen
kirjoituksiaan? Olen seurustellut jo kauan tämän minua viisi vuotta nuoremman miehen
kanssa. Alusta asti olen epäillyt, että miehellä on nyt toinen
nainen. Hän tekstailee nykyään
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 työasioita raja-aiheisista asioista. Lisäksi mieheni
vakuuttelee uskollisuuttaan,
vaikka petti minua jo aikoinaan
erään naikkosen kanssa, on ko-

toisin jostain Pohjois-Suomesta, varmaankin Kuusamosta. Ja
nyt pyytää minua luottamaan
häneen, toistelee rakkauttaan
ja vinkuu su* sek**ä joka ilta,
paitsi perjantaisin, jolloin hän
käy pelaamassa salibandyä
koulun liikuntasalilla. Perkele!
En haluaisi jättää häntä,
mutta en jaksa riidelläkään asiasta. Mitä minun pitäisi tehdä?
Pettääkö hän jatkossakin minua? Muutenkin olisi mukava
taas lähteä ulkomaille, tietysti
likkaporukalla, nauttia komeista kreikkalaisista uroksista, ja
miksei myös turkkilainenkin
mies kelpaisi, eikä vaan miettiä
näitä seurusteluasioita.
P.S Ootteks te soffaperunat
muuten vapaita…?
Tuju 50

Soffaperunat vastaavat:
Tuju hyvä! Kyseessä on mitä
ilmeisemmin harrastuspohjainen
salibandytoiminta,
joita järjestävät esim. työpaikat tyky -liikunnaksi. Kansankielellä kutsumme lajia
sählyksi. Vaihtoehtoisesti kyseessä voi olla myös kunnan
liikuntapalveluilla katettava yleisövuoro, johon ilmoittaudutaan salikauden alussa.
Tavallisesti maksut kunnallisessa harrastustoiminnassa
ovat pienet, joten talouteen
tämä sählyn pelaaminen ei
ainakaan kaadu.
Ainoastaan urheiluseurojen kautta pelaaminen saattaa tulla kalliimmaksi. Silloin
tulee seuramaksuja, salivuo-

romaksuja,
sarjamaksuja,
lisenssimaksuja, peliasukustannuksia ja pelimatkoista kertyy maksettavaa. Sinkkuasiaa
suosittelemmetulemaantarkastelemaan paikanpäälle.
Mukaan tulee sinun ottaa viimeisin vahvistettu verotettu tuloverotustodistus,
kiinteistöverotodistus, mahdollinen metsänhoitomaksu, jossa ilmenee omistamasi
metsämaan hehtaarit sekä listatulos pankin arvopaperisäilytyksestä.
Näistä
asiapapereista,
kaikki yhdessä, selviää mitä
ilmeisimmin se, olemmeko
sinkkuja vai eikö olla.

HEIPPA SOHVIKSET
Kävin vuoden vaihteen jälkeen Thaimaassa Krabilla lomalla. Näin paikallislehdessä
oheisen valokuvan. Tarkemmin katsottuna siinä on toinen
urheiluagenteista nuoren thaimaalaistyttösen kanssa. Liekö
kuvassa agentin avioton lapsikin naisseikkailuista Aasian
”pornoluolissa”?
Olen pitänyt teitä siellä
MetsäSanoma lehdessä kun-

niallisina perheenisinä enkä
tällaisina omien himojen valtaamina sikailevina hormoonihiirinä. Pyydän selvitystä
moiseen raivostuttavaan perussuomalaismiehen
sairaaseen käyttäytymiseen ja vaadin
vastauksen heti.
nm. Kyseistä agenttia aina rakastanut neitokainen

Soffaperunat vastaavat:
Hyvä neitokainen, oikaisen
toimituksen puolesta asian
heti, ajatuksesi on mennyt
väärille raiteille. Kyseinen
urheiluagentti laitettiin vuoden vaihteessa tekemään
juttua thaimaalaisesta potkunyrkkeilijästä Jomhod Kiatadisak eli tuttavallisemmin
”jompasta”.
Jomppa on moninkertainen maailmanmestari. Tarkoituksena oli tehdä juttu,
ennen jompan tuloa Suomeen. Agentin mennessä
haastattelemaan jomppaa, oli
jomppa joutunut lähtemään
kutsukilpailuun Las Vegasiin. Näin meni kauan suunniteltu haastattelu mönkään.
Krabin
potkunyrkkeilyillassa, Krabin stadionilla,
esiintyi kuvassa oleva Thaimaassa suuren
kuuluisuuden saanut
Rosie. Urheiluagentti neuvotteli Rosien
kanssa esiintymistä elokuussa 25.
päivänä
Koitelin
metsäiltamissa teidän
kaikkien alueen
metsän-

omistajien iloksi. Tällöin paikalle sattui paikallislehden
paparazzi, joka oli etsimässä juorujuttua Rosiesta. Tämän takia kuva oli lehdessä
ja myös siinä yhteydessä oli
perätön juttu. Muuten, paparazzin kanssa kuvaa oli ottamassa agentin vaimo, joten
eiköhän käyttäytyminen ollut urheiluagenteille tyypillisen fiksua ja asiallista.
Ps. Aluksi Rosie lupautui
esiintymään Koitelissa kohtuulliseen hintaan, mutta
menestys maailmalla on nostanut palkkion nyt seitsennumeroiseen lukuun, joten
joudumme tyytymään suomalaisiin mutta laadukkaisiin esiintyjiin.
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Nainen on biologinen ihme.
Siinä on puoleksi koiraa ja puoleksi argeologiaa.
Jos se ei hauku, se kaivelee menneitä.
Mitä yhteistä on Oululaisella taksikuskin palkalla ja naisten kuukautisilla?
Kummatkin tulee kerran kuussa ja kestää muutaman päivän…

Tähdet kertovat

Odotettu, palkittu, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, maalintekijöinäkin onnistuneet, intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, metsänhoitomaksulla katettu, sykähdyttävä, arvostettu, aidot vale-ennustajat ennustuspalsta; Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…
OINAS 21.3-19.4
Teet uusia ehdotuksia työnantajallesi. Se
tyrmää esityksesi, ja heittäydyt sanomaan
”Heitetään pois, heitetään pois...”. Se sopii
myös palkanmaksajallesi, joten saat kenkää. Nyt kyselet taimikonhoitokohteita,
joita haluaisit tehdä ” pimeästi” pelkällä
tukiavustuksella. Ajattelet, että tulta munille yhteiskunnan veronmaksuille, kun
kerran mukaan on lähdetty. Uranuksen
kuu on niin hämärä, ettei saa selvää jäätkö kiinni harmaasta taloudesta vai etkö.
Nynny et ole, mutta kiinni jäät. Päättäväisyytesi on ihailtavaa, ystäväsikin sen
huomaa, sinusta tulee reipas linnakundi,
olet oikea kaltereiden tuleva nahkakuula. Saat ihailua osaksesi jopa naapurisellin
pöyhkeältä ylipainoiselta motoristikundilta. Varo, ettei vanginvartija huomaa mitä
teerenpeliä pidätte.
HÄRKÄ 20.4-20.5
Kumppanisi mankuu romantiikkaa. Itse
olet maskuliinisena osapuolena enemmältikin vaille” vain sitä yhtä” parisuhteen
henkisestä puolesta tippaakaan piittaamatta. Naisesi ei ymmärrä tätä termiä
”vain yhtä”, epäilee sen liittyvän kokkaustaitoon, imuri-innokkuuteen tai vaihtoehtoisesti kykyyn kestää kälättäviä naisia.
Kolaroit pulloilla kerätyillä rahalla saaduilla avoautolla. Suomennettu vakuutusyhtiö
”JOS” ei korvaa kolarointia, koska pitäytyy omissa tulkinnoissaan. Osta siis uusi
avoauto. Ja vaihda vakuutusyhtiötä.
KAKSOSET 21.5-20.6
Kuulit hyvältä naapuriltasi, että nyt myös
metsänhoitoyhdistys tarjoaa ojitussuunnitelmia ja hoitaa alueen harvennukset
ojalinjojen aukaisun yhteydessä. Tähdet
johdattavat yhdistyksen neuvojan puheille. Kuuntele ja tee päätös heti.
Nainen: Sinua tympii koska miehesi kaipaa läheisyyttä, eikä hyppää asiaan ja heti.
Mielestäsi varsinaisessa asiassa pitää olla
johdanto, käsittely ja pöyristyttävä loppu. Päätät, ettei nimettömiäsi riisuta enää
pelkällä kalliilla illallisella ja kukkakimpulla,
ei edes naapurin miehen tarjoamat.
RAPU 21.6-22.7
Vetovoimasi hiipuu. Olet liian virkamiesmäinen, jopa liiankin koppava tunne-elämäsi tietäen. Nyt on aika hellittää
ja hymyillä asiakkaillesi. Kiirehdi kotiisi
ja tee kumppanillesi sitä, mistä hän eniten nauttii ja pitää. Raha: Halu Kreikkaan
on suunnaton, mutta rahaa on niukasti,
kreikkalaisellakin, joka haluaa, että palaat
jälleen saarelle.Tyydy siis tällä kertaa Helsinkiin ja Korkeasaareen. Erikoistilauksesta me Hifkijätkät tulemme oppaaksi,
tueksi ja turvaksi, petojen saarelle.
LEIJONA 23.7-22.8
Pistä elämä risaiseksi. Hanki superkalliit
liput jääkiekon MM-kisoihin Helsinkiin.
Katso siellä Ruotsin ottelu ja toteat, että
keskiviikkona iltapäivällä pelataan Jäälihallissakin parempaa kiekkoa. Toki mukavaa
menoa on, kun on go-go tyttöjä, joita Jäälihallissa ei näy. Pane raha kiertoon ja osta
osake Helsingistä, ja HIFK-fanitakki kaupanpäälle, sillä ennen kesän alkua euron

arvo menee nollaan. Asunto-osakkeessa
arvo säilyy, kuten mannet naapurissasi. Rakkaus raatelee, ei mene hyvin. Mitäpä tuosta,
onhan sinulla se osake Hesassa. Ajele sporalla shoppaileen…
NEITSYT 23.8-22.9
Metsäpalsastasi kuuluu kummia; hirvet eivät
olekaan viime talvena syöneet taimikkoasi.
Hirvikanta on romahtanut eikä taimikkosi maistu. Mistä saadaan tuloja, kun hirvivahinkokorvaukset menevät sivusuun? Kutsu
apuun neuvokkaat metsänhoitoyhdistyksen
miehet, jotka neuvovat myymään leimikkosi
sahafirmalle. Saat roimasti enemmän tukkia
ja parrua leimikostasi entisen ison yhtiön
korjaaman kuitupuun sijaan.Taloutesi on pelastettu.Vaimokin huomaa hyvän kehityksen
taloudessasi, pettää sinua vähemmän, ja vaatii jopa sinua loppukesästä mukaan lomalle
Madeiralle. Älä hyväksi matkan ajankohdaksi elokuuta vaan syyskuu, sillä muuten jäät
paitsi Kiimingin Koitelissa pidettävää ainutlaatuista metsäiltamaa.
VAAKA 23.9-23.10
Ensi kesä on kuuma. Älä haaveile tekeväsi
polttopuita vaan tilaa ne naapuriltasi. Osta
uudet uikkarit ja pari cäissiä, sillä kesä on todella kuuma ja kostea. Maapallo lämpenee,
niin misukin, jopa koko kesä- elokuun ajan.
Istuta alkusyksystä metsääsi eucalyptusta ja
öljypalmuja, sillä havupuut katoavat kokonaan lähivuosina tilaltasi. Ryhdy suunnitteleman öljyn puristuslaitosta, sillä joka sen
tekee ensin, on miljonääri. Naapurisi pitävät
sinua ylikiiminkiläisenä ja nauravat sinulle; se
parhaiten nauraa joka viimeksi nauraa. Rakastut rahaan ja kostea misusi saa lähteä. Jonossa uusia hesalaisia pimuja piisaa, kunhan
et pöyhkeile liikaa rahoillasi.
SKORPIONI 24.10-22.11
Tunnet edelleen vetoa vihreähenkisiin puolueisiin, ja päätit äänestää Sakkea
pressavaaleissa. Annoit äänesi kuitenkin
kirkkoveneelle, koska Aku Ankka on viime
numerossa liittynyt keskustaan. Sinua harmittaa, sillä Aku voitti kirkkoveneen niukasti kolmella äänellä. Seuraavat äänesi annat
odotetun kunnallisvaalien kokoomuslaiselle ääniharavalle, joka puoltaa rakennuslupahankettasi haja-asutusalueelle. Rakkaus:
Metsäretkeä sinulle ei siunaannu tänä vuonna.Vie kumppanisi Lappiin ja kylpylään.
JOUSIMIES 23.11-21.12
-” Ei perkele ollut ammattimies tämä, ” totesit kun tarkistit palvelusopimukseen kuuluvan taimikonhoitokohteen. Pienimmät
tarrit poistettu sieltä täältä ja laskuna 580 €
Ha +alv 23 %. Päätit perua palvelusopimuksen ja liittyä takaisin mhy:n jäseneksi. No
hyvä! Järki voitti sinutkin. Uutuutena joudut
oppimaan puukaupassa hyvään katkontaan
ja sahoille suuntautuvaan tukinkatkontaan.
Olet tyytyväinen päätökseesi ja pyrit mhy:n
valtuustoon ja sitä kautta sinulle aukeaa
mahdollisuus arvostettuun hallituspaikkaan.
Vaimosi kehui sinua jopa komeaksikin. Olet
muuttunut eduksesi.
KAURIS 22.12-19.1
Olet tietoinen siitä, että olet puolisoasi
parempi tietokilpailussa, vain koska osaat

käyttää tietokonetta. Nautit tilanteesta,
varsinkin siitä kun kumppaniasi suorastaan ärsyttää tämä tilanne. Kumppanisi pitäisi mennä tietokone kurssille, mutta hän
ei halua mennä, koska kurssi kestää viikon
ja pidetään pääkaupunkiseudulla, lähellä
Jyväskylää. Koko kylä supattelee, ketä kyläläiset ja varsinkin te olette äänestäneet
presidenttivaaleissa. Älä murehdi. Väyrystä äänestämällä kummallakin kierroksella, menivät äänet samalla tavalla hukkaan.
Onnistu paremmin tulevissa mhy:n valtuustovaaleissa ja äänestä kumppaniasi.
VESIMIES 20.1-19.2
Sinulla on taas miesten juoksuajat. Toiset tulkitsee asian väärin, sillä haluat vai
käydä lenkillä. Älä siis loukkaannu naisten ehdotuksille, he ovat käsittäneet asian väärin, ne haluavat vain sitä yhtä, mitä
naiset yleensäkin. Nainen, sinun paikkasi
on sohvalla, ei sängyn ja hellan välissä, ja
seurata kuinka metsäteollisuuden pörssit
painuvat edelleen alaspäin, ja koska 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 jälleen uusia ulottuvuuksia.Vaihdat puoluekantaasi sen mukaan, missä työskentelet. Syksyn vihreät
vaihtuvat jälleen tuttuun vaalean vihreän
keskustapuolueen jäsenkirjaan. Talvivaalit menivät kokoomuksen kirjoissa. Rivitaloelämää suosittelisin jatkossa. Tai ainakin
rakentamalla itse niitä. Hellitä hetkeksi,
palaa sohvallesi ja vaadi palvelua; muista
kylmäsilta jääkaapin ja soffan välillä. Raha:
Kemera hankkeesi meni uusintatarkastukseen. Työnjälki sai kehuja, jopa loistavaksikin ylistettiin varsinaista toteutusta.
Olit otettu ja tyytyväinen. Tyytyväisyys
hiipui hieman, kun sai kirjallisen päätöksen, että et tule saamaan lantin lanttia tukiavustusta liian pienen poistuman takia.
Kohtaat yllätyksen: sait verottoman avustuksen, muttet hoksaa keneltä. Harrastus:
innostuit elokuvien katseluista ja varsinkin
Hanniball Lecter on tuleva suosikkinäyttelijäsi. Samaistut hänen hoidokkeihinsa ja
hiippailet öisin keittiön ja makuuhuoneen
väliä valaisevilla lukulaseilla vain kumppaniasi pelotellaksesi.

Skorpioni Aino
Kaisen kannattaa tänä vuonna
viedä kumppaninsa Lappiin
ja kylpylään.

Aviopari kävi tutustumassa juuri avattuun Hailuodon Eläintarhaan.
Kun he tulivat gorillahäkin eteen,
mies sanoi vaimolleen:
-Vilauta tissiä gorillalle”.
Vaimo vastusteli, mutta vilautti kumminkin.
Gorilla innostui ja alkoi karjahdella.
-Vilauta hieman sille myös tussua.” mies pyysi.
Vaimo vastusteli, mutta vilautti lopulta.
Nähtyään karvatupsun gorilla vauhkoontui.
Se huusi, mylvi, repi puita maasta irti ja juoksi ympäriinsä. Samassa mies avasi häkin oven, työnsi vaimon sisään ja sanoi:
-Selitä nyt sille, että sun pää on kipeä!”
Aslak matkusti junalla Helsingistä Kemijärvelle ja vastapäätä istui hieno daami joka välillä kiljahteli suurieleisesti.
Aslak ihmetteli moista, johon daami: ”olen oopperalaulaja ja avaan ääntäni koska olen menossa keikalle Lahteen”.
No matka jatkui ja Aslak päästi mahtavan pierun.
Daami närkästyi ja sanoi Aslakille: ”hyi te brutaali mies, mitä te teette!” Aslak vastasi: ”Avaan peppuani, kun ajattelin käydä Riihimäellä paskalla”.
Kuorma-auton pysähtyessä punaisiin valoihin, viereen ajaa pikkuinen Suzuki Swift, josta pomppaa blondi ulos ja juoksee kuorma-auton ympäri koputtamaan kuskin ikkunaan. Kuski avaa ikkunan ja blondi selittää:
”Moi mun nimi on Linda ja sun kuormas alkaa valua ulos lavalta”, johon
kuski vaan kattoo blondia hiljaa kieroon ja jatkaa matkaa.
No seuraavissa punaisissa taas tää Suzuki ajaa kuorma-auton viereen ja
blondi kirmaa kuorma-auton ympäri ja koputtaa kuskin ikkunaan. Kuski
avaa taas ikkunan ja blondi selittää:
”Moi mun nimi on Linda ja sun kuormas alkaa valua ulos lavalta”. Taas
kuski vaan puistaa päätään ja ruuvaa
ikkunan kiinni ja jatkaa matkaa taas
kolmansiin punaisiin valoihin.
No, kolmansissa punaisissa valoissa
taas blondi ajaa Suzukinsa kuormaauton viereen ja blondi taas juoksee
kuorma-auton ympäri ja koputtaa kuskin ikkunaan. Kuski avaa taas ikkunan ja blondi selittää: ”Moi mun nimi on Linda ja sun kuormas alkaa valua
ulos lavalta”.
Kun valot vaihtuivat vihreäksi kuski painoi kaasua ja kerkis seuraaviin
punaisiin ennen blondin Suzukia, hyppää ulos kuorma-autosta ja juoksee
Suzukin kuskin puolelle ja koputtaa ikkunaan. Blondi avaa ikkunan ja kuorma-auton kuski sanoo:
”Hei mun nimi on Lauri, ja tää on tiensuolausauto!”

Laihialaisisäntä soittaa pojalleen Ouluun juuri ennen joulua ja kertoo:
”En haluaisi pilata jouluasi, mutta äitisi ja minä olemme päättäneet erota,
45 vuoden kärsimys saa riittää”.
”Isä mitä sinä puhut”,huutaa poika luuriin.
Isä jatkaa, ”me ei tulla toimeen
keskenämme, enkä minä jaksa puhua
siitä nyt enempää. Soita siskollesi
Helsinkiin ja kerro hänelle uutinen,
minä en jaksa”.
Poika soittaa siskolleen, joka saa raivarin.
”Ei ikinä, ne ei saa erota. Minä hoidan tämän.” Ja tytär soittaa välittömästi isälleen.
Laihialaisisäntä tuumii vaimolleen: ”Nyt se on järjestetty. Molemmat
lapset tulevat tänne jouluksi ja maksavat matkansa itse.
Saatihin kakarat kotihin ja ilimaaseksi.”
Blondille ilmestyi hyvä haltijatar ja sanoi että blondi saa toivoa kolme toivomusta ja ne täytetään heti. Blondi mietti ja sanoi sitten että haluaisi hiuksensa vielä vaaleammaksi. Haltijatar heilautti taikasauvaansa ja hiukset
muuttuivat hunajan vaaleiksi. Blondi mietti toista toista toivomusta. -Haluaisin silmäni vielä suuremmiksi, hän sanoi. Jälleen toivomus toteutettiin.
Kolmas oli vaikea. Mitä toivoisin, mietti blondi. Sitten. -Ah, haluaisin vielä
tyhmemmäksi, hän huudahti. Haltijatar heilautti sauvaansa, ja kas, blondi
muuttui mieheksi!
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teijän keittiössä

Janin keittiöstä…
Minun nuoruudessani - ennen sotia ja saksalaisten suorittamaa täystuhoa - ei Lapissa ollut monessakaan talossa varsinaista keittiötä, vaan ruoka valmistettiin pirtissä uunin kupeen hellan reiissä tai piisin loisteessa.
Kotikylän Petkulan posti oli Lanttolassa, jonka pirtinpöydälle aina
iltasella postiauton jättämä koko
kylän posti levitettiin ja jokainen
sitten otti omansa. Postiauton aikataulu ei ollut kovinkaan säännöllinen ja kylän nuorempi väki
kertyi aina hyvissä ajoin Lanttolan pirttiin odottamaan postin tuloa. Niinpä taasen kerran pimeänä
syysiltana Lanttolan piisivalkean
päällä oli kypsymässä kuivalihakeitto ja postinodottajapojat istuivat seinänvieruspenkillä. Mukana
oli myös jo puolivälissä toista vuosikymmentään käyvä Snikkarisen
Eino, salskea lähes kolmen kyynärän mittainen nuorimies.
Einolla oli samanlainen karvalakki kuin Lapin ravartiostan komentajalla eversti Villamolla, minkä
vuoksi häntä sanottiin Everstiksi.
Sulavan käytöksensä ja puheliaisuutensa vuoksi Eversti oli myös
postitalon isännän , herastuomari
Sanfrid Lanttolan eli Lantto-Sampan suosikki. Postiauton viipyessä
Lanttolan Emäntä lähti käymään
navetassa ja Samppa hyysissä. Piisin ranssilla oli Emännän navettakinttaat kuivumassa ja Eversti
äkkäsi ne. Hän otti toisen kinttaista
ja nopeasti sipulsi sen lihakeittopataan. Emäntä tuli kohta navetasta,
kattoi pöydän ja käskin Sampan
syömään. Vähän ajan päästä Samppa otti puukon avuksi lihanhienontamiseen, kun suuhun sattui
kinttaanpalanen, ja totesi:
”Titkatta te tuo vatikan vattanahka on.” Samppa kun ei osannut
sanoa s-kirjainta. Seuraava palanen sattui olemaan kinttaan peukalon tyvisauma ja senhän Samppa
tietysti tunnisti. Saman tien hän
syöksyi vihaisen ylös, tarttui ranstaakaan ja karjaisi:
”Ulot, kaikki muut paitti Evertti!” Eihän Samppa suosikkipoikaansa voinut moisesta tihutyöstä
epäillä ja ulos ajaa. Everstin kertoman mukaan Samppa jatkoi syömistään, mutta erotteli kinttaanpalaset
pois, kehottipa Everstiäkin pöy-

tään, mutta tämä häveliääasti kiittäen kieltäytyi.
Yleensä kuitenkin oli niin, että
ruokaa – toisenkin ruokaa – pidettiin arvossa ja kunnioitettiin. Kaikki, mikä oli syömäkelpoista syötiin
eikä heitetty hukkaan. Potutkin piti
syödä kuorineen. Niinpä Siurunmaassa Onnelan rikkaassa talossa
piiat olivat jouluaaton kunniaksi
kuorineet potut pottuvoita varten,
kun isäntä tuli tallista ja havaitsi
asian. Tuimasti hän tarttui kuoriastiaan, tyhjensi sen pottuvoipataan
ja totesi:
” Jos vain ei kelepaa kuorinhen
syyä, niin olokhot sitte syömättä.”
Monimutkaista ruuanvalmistus ei yleensä ollut.Perusainekset
olivat liha, kala, leipä, voi, maito,
piimä ja ryynit. Läskisoosissa tietenkin nisujauhot. Liha saatiin joko
navetasta tai metsästä, tosin hirveä saatiin luvallisesti syödä vasta
syksystä 1953 alkaen, joten metsän
anti oli maa- ja vesilintuja hanhet
ja joutsenet mukaanluettuina. Vesilinnuista kuikkaa ja kaakkuria ei
tavallisesti syöty, mutta Pietikäisen Nante kehitti ihan oman resep-

tinsä kuikkakeittoa varten. Lintuja
ei yleensä nyljetty vaan nykittiin
ja untuvat korvennettin tuohenkäppyrällä. Eihän ravintoarvoltaa ja
maultaan erinomaista linnunahkaa sopinut hukkaan heittää. Nante kuitenkin ensin nylki kuikan ja
liotti sitä yönyli melko väkevässä
etikkaliemessä. Seuraavana päivänä hän keitti kuikkaa kaksi tuntia
suolavedessä, heitti veden pois ja
keitti toiset kaksi tuntia maidossa.
Tämän jälkeen hän kaatoi maidon
pois ja pani koskenkorvaa tilalle.
Parin tunnin kuluttua hän sitten
heitti kuikan pois ja nautti koskenkorvan suurella mielihyvällä.
Tutuksi tuli lintukeitto minullekin syksyllä 1950, jolloin äidin
sydänvaivojen vuoksi jäin pois
koulusta hoitamaan kotitaloutta ja
viittä lypsävää, kun isä halusi vielä käydä savotassa. Ansapyynti oli
silloin vielä ihan laillista. Ansoilla
sai lintuja niin kauan kuin ne hakivat ruokaansa maasta, eli marraskuun alkuun asti. Minä pidin
kirjaa vain metsoista ja koppeloista, joita kertyi yhteensä 43. Uusheränneitten saaranamies Tina-Aleksi
tuli Petkulaan pitämään seuroja ja
kortteerasi meillä. Minä keitin päiväruuaksi lintukeiton kahdesta
koppelosta, ja ennen ateriaa Aleksi
kiitti Taivaan Isää ruuasta ja totesi
lopuksi: ”Ei ole Jumalan kiitos nälijän puutetta tarvinnut kärsiä.”

Janin lintukeitto
Suolista pari teertä tai metso.
Ota sydän ja kivispiira talteen.Irroita kivispiira ulkolihat,
älä riko sisäkerrosta. Nyki linnut ja korvenna untuvat.
Katkaise siipispankat ulkonivelestä ja jalat alanivelestä. Raatsi linnut
kappaleiksi ja pane sisuskalujen kanssasopivasti suolaiseen veteen tulelle. Kuori ensivaahto pois. Nakkaa sekaan muutama maustepippuri.
Keitä hiljaisella tulella. Nuori lintu kypsyy tunnissa, vanhempi vaatii
pari tuntia.
Kuori potut ja porkkanat. Lisää porkkanapalat pataan ja viiden minuutin kuluttua potut. Tarkista suola.
Kun potut kypsyvät, keitto on valmis ja ainakin
Purontakasen Fanni totesi Janin lintukeitosta
että kylläpä tämä liemi on makiaa.

Hirvikäristys
Nykyään puhutaan paljon lähiruuasta ja siitä että ruuan
alkuperä tunnetaan. Hirvenlihan osalta, ainakin silloin
jos se on itse pyydettyä, voidaan puhua lähiruuasta.
Jos perunat, porkkanat ja sipulit ovat itse kasvattamia
ja puolukat itse kerättyjä, niin vielä parempi.
Tapio Kylmänen
MetsäSanoma
Hirvenliha on tummaa, karkeasyistä ja rasvatonta. Hirvenlihassa on varsin mieto riistanmaku.
Lisäksi se on naudanlihaa rasvattomampaa ja sisältää valkuais- ja
kivennäisaineita sekä joitakin vitamiineja hiukan enemmän kuin
naudanliha.
Seuraavaksi ohje hirvikäristyksen tekoon niin kuin minä sen tykkään tehdä. Käristyksen valmistus
on helppoa, mutta siihen menee
valmisteluineen sen verran aikaa
että mikään pikaruoka se ei ole.
Itse valmistan käristyksen yleensä
silloin jos meille on tulossa ruokavieraita, sitä on helppo valmistaa
suurempikin määrä ja ruoka maistuu varmasti kaikille.
Ruuan valmistus aloitetaan ottamalla pakasteesta jäinen lihapala
jääkaappiin muutama tunti ennen
kuin valmistus aloitetaan. Tähän
käy hyvin lapa tai paistipalanen.
Kuuden hengen ruokaan tarvitaan
lihaa n 800 g. Jäisestä lihakimpaleesta vuollaan tukevalla ja terävällä veitsellä ohuita lastuja, niiden
pitää olla mahdollisimman ohuita.
Jääkaapissa ollut liha on sen verran pehmentynyt että vuoleminen
helpottuu, mutta varo että liha ei
ehdi sulaa liikaa, ohuita lastuja ei
saa kuin jäisestä lihasta. Lihat paistetaan mieluiten voissa pienissä
erissä, maustetaan suolalla ja mustapippurilla. Itse käytän suolana
aromisuolaa, mutta tavallinenkin
käy. Kun liha on kypsynyt, lisätään
loraus vasikanfondia ja reilusti kokonaisia rosepippureita. Paistettu
liha siirretään uuninkestävään astiaan ja laitetaan uuniin mietoon
lämpöön odottamaan ruokailua.
Pitkää haudutusta käristys ei vaa-

di, onhan liha ohuina siivuina ja
valmiiksi ruskistettuna jo kypsää.
Fondi pitää lihan kosteana, mutta
jos se tuntuu kuivuvan voi siihen
lisätä vähän vettä.
Vuoleskelu on hikistä hommaa,
mutta kannatta kyllä
800 g käristyslihaa
mustapippuria
suolaa
vasikanfondia
Käristyksen kanssa tarjotaan perunamuusia, keitettyjä porkkanoita ja
puolukkahyytelöä.
Erittäin hyvän perunamuusin
saa aikaiseksi puikulaperunoista.
Muusin teko aloitetaan kuorimalla
riittävä määrä perunoita. Perunoita ei kannata pieniä kovin pieneksi, koska puikula kypsyy nopeasti
ja hajoaa aika helposti. Maito ja pilkottu sipuli kuumennetaan hellalla
tai mikrossa ja annetaan hautua perunoiden kypsymisen ajan, näin sipuli pehmenee ja siitä irtoaa makua
paremmin. Perunoiden kypsyttyä
kaadetaan keitinvesi pois, lisätään
lämmin sipulimaito, nyrkillinen
voita ja vähän suolaa. Soseutetaan
sähkövatkaajalla. Maidon määrässä alkuvaiheessa kannatta olla varovainen että muusista ei tule liian
vetelää, sitä on helppo lisätä lopuksi mutta vaikea ottaa pois.
kilo perunoita
2 sipulia
0,3 – 0,4 litraa maitoa
Suolaa
Porkkanat pilkotaan ja keitetään.
Kypsät porkkanat maustetaan aromisuolalla ja lopuksi päälle nokare voita. Puolukkahyytelö tai -sose
kruunaa koko makunautinnon. Ja
ei muuta kuin ääntä kohti.

URHEILUAGENTIT
Heikkinen! Pitääkö
paikkaansa, että olet
harjoitellut lukkarin taitoja
Oulun Raksilan marketin
eteisaulassa?

Miksi ihmeessä
treenaat siellä
pesisoppeja?

No tavallaan
siksi, että…

No joo, kyllä se taitaa
pitää paikkaansa.
No miksi?

No, kun eteisen pulloautomaatin kyljessä luki, että
syötä yksi kerrallaan…
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Työryhmä ehdottaa

Metsänhoitomaksun tilalle vapaaehtoinen jäsenmaksu
Metsänhoitoyhdistyslakia pohtinut työryhmä ehdottaa vapaaehtoiseen metsänhoitomaksuun siirtymistä. Samalla laki metsänhoitoyhdistyksestä kumotaan.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
-Metsänhoitoyhdistysten tasapuolinen kilpailu metsäpalveluyritysten kanssa
toteutuisi, jos pakollinen
metsänhoitomaksu poistuisi” toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
(kok).
- Silloin metsänomistaja saisi vapaasti valita, kuukuuko hän yhdistykseen, ja
jos kuuluu, niin mihin niistä.
Lain uudistamista pohtinut työryhmä, jossa on ollut edustajia MTK:sta sekä
maa- ja metsätalousministeriöstä, mutta yllättäen myös
edustajia metsäteollisuudesta. Niiden roolin tarkoitus
lienee ilmeinen. Vaikka metsänhoitoyhdistykset
ovat
saaneet aikaan paljon hyvää, on taustalla häämöttänyt jonkinlaisena ongelmana
juuri metsänhoitomaksu. On
jopa väitetty, että metsänhoitomaksusta vapautuminen
olisi vaatinut tavallista korkeampaa metsänhoidon tasoa. Tämä väite lienee täysin
perätön, ainakin Kiimingin
ja lähikuntien alueilla. Esimerkkejä kyllä löytyy.
Jos ja kun metsänhoitomaksu poistuu, yhdistykset
rahoittavat toimintansa jäsenmaksulla, palvelumaksulla
ja liiketoiminnan tuotoilla.
Toiminta selkiytyy ja yhdistyksien paikoin jopa taakaksi
asti tullut seuranta palvelu-

toiminnan ja ns. varsinaisen
toiminnan, johon kuuluu
neuvonta, koulutus ja hallinto, eriyttäminen poistuu.
Neuvonta ja markkinointi
varmasti nivoutuu tiiviimmin yhteen palvelumyyntikokonaisuuksissa.
Metsänhoitoyhdistyslain
poistuminen antaisi myös
yhdistyksille entistä paremmat mahdollisuudet järjestellä toimintansa tehokkaiksi.
Paljon verkkokeskusteluissa
kritisoitu valtuustomalli varmaankin poistuu, ja jäsenille
avataan mahdollisuus osallistua jälleen avoimiin yhdistyksien vuosikokouksiin.
Metsänomistaja voi jatkossa vapaasti valita yhdistyksensä
Nykyäänkin voi metsänhoitoyhdistyksen jäsen
itse valita ja ostaa yhdistyksien palveluita myös niillä paikkakunnilla, joissa
ei ole yhdistyksen jäsenenä. Esimerkiksi jos metsänomistaja asuu muualla,
kuin missä metsätila sijaitsee. Käytännössä tämä on
ollut tapana mm. veroilmoituksien laadinnassa, puunhintatiedusteluissa, koulutus-

”

tilaisuuksissa tai muussa neuvontaa aiheuttavissa toiminnoissa. Samoin jos
metsänomistajalla on maita useamman yhdistyksen
mailla, on metsänomistaja
voinut ostaa esim. puukauppapalveluita tutulta metsäneuvojalta.
Toki löytyy tapauksia,
että metsänomistaja ostaa
puukaupallisia
palveluita
naapuriyhdistykseltä esim.
jos oma yhdistys ei pysty
järjestämään esim. korjuupalvelua metsänomistajalle.
Tai yhdistyksellä ei ole laajamittaista eri puutavaralajia
kattavaa valtakirjakauppaa,
kuten esim. energiapuun
korjuuta. On myös törmätty
tapauksiin, että metsänomistaja hoidattaa valtakirjalla
pystykaupan naapuriyhdistyksen toimihenkilöllä. Tuotot toimeksiannosta siirtyvät
siis naapuriyhdistyksen liiketoimintaan.
Kuluneen
kuukauden
aikana törmäsin myös tilanteeseen, että naapuriyhdistyksen
toimihenkilö
oli laatinut tila-arvion naapuriyhdistyksen
alueella perikuntaa edustavalle

On jopa väitetty, että metsänhoitomaksusta vapautuminen olisi
vaatinut tavallista korkeampaa metsänhoitotasoa. Väite lienee täysin
perätön.

Metsäpalvelusopimus asiakkaalle luotu
100-vuotiasta alikasvoskuusentaimikkoa. Parhaat puut poimittu harsintahakkuulla. Paluu
1900-luvun alkupuoliskolle on alkanut?

metsänomistajalle. Törmäyskurssi oli ilmeinen, kun
perikunnan varsinainen pesänselvittäjä teetättikin tilaarvion metsätilan varsinaisena jäsenenä olevan metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöllä.
Jos huudetaan yhtenäisyyden rintamaan, niin miksi näin ei tehdä?

Metsänhoitomaksun
poistuminen poistanee
myös osan
yhteistyökuvioista
Selvimmin metsänhoitomaksun poistuminen mietityttää myös yhdistyksien mukanaoloa nykyisellä tasolla
esim. metsänomistajien liitoissa, koska liitot perivät
jo nykyään omaa jäsenmaksua suoraa metsänomistajilta metsänhoitoyhdistyksien
jäsenmaksujen lisäksi.
Metsänomistajaliittoperustelee yhdistyksien jäsenmaksujen suuntautuvan edunvalvontaan, joka lauselma
jää jokaisen yhdistyksen itse
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Raimo Jokikokko
0400 580152

Jouni Parkkinen
0400 560 389

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Tapio Kylmänen
044 734 2702

J

Seppo Tikkala
0400 864 132

Q

J

Mietityttää MTK:n vaisu
kommentti asian tultua julki. Maaseudun Tulevaisuus
lehden otsikolla ” MTK säilyttäisi metsänhoitoyhdistykset” kuvaa sitä polkua,
mitä MTK aja takaa. Mtk:n
metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja Mikko Tiirola
kuitenkin korostaa yhdistyksien merkityksen ajassa,
jolloin metsäteollisuus vähentää kilpailua sopimusasiakkaittensa avulla.
– Metsänhoitoyhdistykset pitävät taas vastaavasti metsänomistajien puolta”,
selventää Tiirola.
- Metsäyhtiöiden kartellituomio on selvä esimerkki
siitä, että kilpailua pyritään
vähentämään puukaupassa.”
Ilman metsänhoitoyhdistyksiä kartelli olisi toiminut paljon tehokkaammin.
Tiirolan mukaan metsänhoitoyhdistyksien säilyminen on metsänomistajien
edun mukaista. Niistä eroaminen pitäisi olla nykyistä
helpompaa.
Lakisääteinen metsänhoitomaksu nykymuotoisena
lienee siis tullut tiensä päähän? Siis, hyvä ja paha metsänhoitomaksu.
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yhdistys harkinnee tarkoin
missä ovat mukana, kun jäsenmaksupohja joka tapauksessa pienenee. Se mitä
jäsenmaksulla katetaan, harkitaan varmasti tarkasti.
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Mikko Mäkelä
0400 285 943

Pertti Moilanen
0400 283 301

arvioitavaksi. Metsänomistajaliitto toimii MTK:n ohjauksessa ja ohjeistuksissa,
jotka eivät aina ole samassa linjassa kentällä toimivien metsänhoitoyhdistyksien
koon, neuvonnan ja palvelumyyntien kanssa.
Metsänhoitoyhdistys kirjaa
liiton
jäsenmaksun
metsänhoitomaksulla
katettavaan toimintaan kirjanpidossaan. Esim. Kiimingissä
jäsenmaksut ja muut oheismaksut
Metsänomistajaliitolle ovat n.10 % tasoa
kerätyistä metsänhoitomaksuista. Miten jatkossa?
Selvää lienee se, että yhteisside liittoon viilenee tai
jopa poistuu, koska liitto perii myös suoraa jäsenmaksua metsänomistajilta. Liitto
pyrkii tehostamaan omalla
tavallaan omaa edunvalvontatoimintaansa.
Sama linjaus tullee olemaan myös MHYP:n kohdalla, jonka rooli heikkenee
hieman. Sen osuus metsänhoitoyhdistyksemme kuluna
oli esim. viimevuoden tilinpäätöksessä kuitenkin ainoastaan n. 2 % tasoa.
Leikkauslistalla saattaa
olla myös ohjelmatoimittaja
Silvadata, jonka suuromistajana MTK ja metsänomistajaliiton rooli on merkittävä.
Maksuja ohjelmavalmistajalta kertyi Kiimingin mhy:lle
viime vuonna n. 7500 €, jonka osuus metsänhoitomaksusta oli jopa yli 20 %.
Aika näyttää, millä tasolla yhteistyö eri organisaatioiden välillä jatkuu. Jokainen

Mitä MetsäSanoma edellä, sitä Kantri perässä.
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Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!

MAALLE, METSÄÄN JA
MAANTIELLE TÄYSIN KOTIMAISEN
RENGASLIIKKEEN KAUTTA!

Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.

• Renkaita ja vanteita traktoreihin, kuorma-autoihin ja työkoneisiin • Valmistamme myös vanteita • Puramme raskasta
kalustoa • Traktorit ja metsäkärryt • Lavetteja • Pyöräkoneita
• Kuorma-autoja • Dumppereita • Maansiirtokoneita • Kaivureita
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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

€
€
€
€
€
€
€

KONEET JA LAITTEET p. 0500 382 560
RASKAAT RENKAAT p. 08 211 7123, p. 050 369 4940

€

TALVIPITOA • KESÄVETOA

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!

Puurtajankatu 2, 92160 SALOINEN

RAAHEN RENGAS & LAITE OY
Hallitie 6, 61600 Jalasjärvi
p. 064 565000, 0500 683505, 050 4325898
Honkajoki p. 044 5565038,
Liminka p. 08 381171, 050 5611296
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www.mhy.fi
- itsenäinen ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa

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

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

Kiertotie 11
91600 Utajärvi
Markku puh:
0400 585 754
Ari puh:
040 575 6033
Faksi:
5421 888
posti@metsakorjuumustonen.fi
www.metsakorjuumustonen.fi

Metsänomistaja

Vaadi laatua! Me teemme sitä!
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Metsäkoneur
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Per
ttunen Oy
erttunen
Oulu

www.metsaperttunen.fi
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Document3

4.2.2005

15:30

Page 1

Kaikki kohteemme netissä, osoitteessa:

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV

METSÄAMMATTILAISILTA TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!

Hyvist siemenist kasvaa

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


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


Siemenkeskus
POHJAN TAIMI • Katin taimitarha, 88610 Vuokatti • P. 020 7939 800, f. 020 7939 804

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

