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Pääkirjoitukset

Kuusitukkien hinnat ovat 
laskeneet vuodesta 2007 hui-
pusta yli kaksikymmentä eu-
roa kuutiometriltä ja laskua 
tapahtuu edelleen. Sama ti-
lanne on myös mäntytukilla, 
joka samoin loppuvuodesta 
2011 lähti nopeaan laskuun. 
Taustalla ovat sahatavaran 
tämänhetkiset sumuiset nä-
kymät. Yleinen taloustilanne 
heijastuu puun hintakehi-
tyksessä.

Suomalaista mäntykuitu-
puuta saa nyt halvemmalla 
kuin samaa puutavaralajia 
esim. Ruotsissa, Virossa, Itä-
vallassa tai Saksassa. Ruotsis-
sakin pitkäkuituisen sellun 
raaka-aineen hinta ohitti 
Suomen hintatason viime 
vuoden lopulla. Kuitupuun 
kysyntä säilyi kuitenkin 
puumarkkinoita        aja- 
tellen loppuvuodesta, kos-

Kuitupuun hinta jo Euroopan halvimpia            

Uusiutuvan energian osuus 
energian kokonaiskulutuk-
sesta on vuodelle 2020 ase-
tettu 38 % tasolle ja silloin 
tukimuotoja ei pitäisi olla. 
Energiapuun tulisi soutaa 
omilla airoillaan ilman yh-
teiskunnan tukea. Kovat ovat 
haasteet. Tietäneekö kukaan 
energiapuun kanssa suunta-
viittoja suunnitteleva turhan-
tärkeä käytännön elämästä 
vieraantunut toimikuntalai-
nen, kuinka työntäyteistä 
operaatiot energiapuun kor-

Energiapuu.
Nosteessa vai laskussa?
Energiapuusta on toivottu ja kaavailtu uutta metsäalan veturia 
uudeksi puukaupan ja jalostuksen tuotteeksi. Mutta kuinka ener-
giapuun käy, kun kaikki kaavailut perustuvat vain ja ainoastaan 
energiapuun tukipolitiikkaan. Energiapuun käytön lisääminen olisi 
toivottavaa, mutta kuka sitä pystyy lisäämään, kuka sitä pystyy tuot-
tamaan, aika näyttää.

juu ja toteutukset ruohon-
juuritasolla todellisuudessa 
ovat? Tuskinpa tietävät. 

Kohteita olisi valtavas-
ti, mutta tekijöitä ja toteutta-
jia on vähän. Jopa alueemme 
etujärjestön johtaja kyseen-
alaisti taloudellisesti aja-
tellen toimintatapaamme, 
ajatuksella, että miksi lähteä 
toteuttamaan vähäkatteisia 
energiapuukohteita, kun tar-
jolla olisi parempituottoisia 
korjuupalvelukohteita nor-
maalien harvennushakkui-

den ja päätehakkuiden parissa. 
Laitoin hänen kommenttinsa 
omaan arvoonsa, koska etu-
järjestöt organisaationa tus-
kin todellisuudessa koskaan 
pystyvät laskeutumaan aja-
tusmaailmassaan ruohon-
juuritasolle, metsänomistajaa 
palvellakseen.

Oikeassahan hän oli asi-
assaan, mutta me sitoutuneet 
ämhooyyläiset toimihenki-
löt emme voi valikoida asi-
akkaitamme, toisin kuin 
puunostajat. Energiapuun 

korjuu itse työnä on hidasta 
ja tuotot jäävät kieltämättä 
pieniksi, mutta toteutuksen 
lopputukokset ovat tärkei-
tä; nuori metsä tulee hoidet-
tua, vaikka hoito on ollutkin 
todellisen hyvän metsähoi-
don laiminlyöntiä. Metsän-
hoitoyhdistyksen ei tule 
väheksyä minkäänlaista toi-
meksiantoa, mikäli toimintaa 
on tarkoitus jatkaa metsän-
omistajan tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Energiapuusta on tul-
lut uusi puutavaralaji, jota 
kannattaa kerätä tai korja-
ta kohteista, jotka ovat sil-
le toimintamallille sopivia; 
oksamassat päätehakkuu-
kohteilta sekä ensikertaiset 
harvennukset. Mutta, mut-
ta…

Mustia pilviä taivaalla
Mahdollinen KEMERA - 
lain muutos heikentää ener-
giapuun tilannetta mm. 
siinä, että haketustuki lop-
puu.  Mahdollisessa PETU 
tukimuodossa ei ole hake-
tustukea, eikä jatkossa KE-
MERA tuessakaan. Tämä 
tulee väistämättä näkymään 
energiapuun hinnoittelus-
sa. Ensiharvennuskohtei-
den hinnasta lähtee 4,5 € 
pois, joten vähennys kohdis-

tuu suoraan ostajalle mak-
settavaan kantorahahintaan. 
Nyt kun puhtaan energia-
puun kantoraha-arvot ovat 
liikkuneet leimikkokohtai-
sesti 4-7 € välimaastossa, 
hintahaitari tällä uhkaku-
valla laskee 1-3 € kiintokuu-
tiolle maksettavaan tuloon. 
Tähän hintaan tuskin mo-
netkaan metsänomistajat 
markkinoivat energiapuulei-
mikoitaan eteenpäin. Myy-
jälle maksettavan tulotaso 
olisi päätehakkuilta kerättä-
vän oksamassan hinta. Ou-
lulaisittain kiteytettynä; ”Ei 
ne isännät ala”. Metsän-
omistajat siirtävät myynti-
päätöksiään myöhempään 
ajankohtaan. Mistä silloin 
saadaan energiapuuta?

Tätä kirjoittaessani tie-
toon tuli jälkikäteen, että 
koko Petu tukimuoto on 
kaatunut EU komission pää-
töksellä. Yksi mutka vaihto-
ehdoissa vähemmän. 

Metsäteollisuuden 
puunkäyttö vähenee 
paperinvalmistuksessa
Viime vuosien metsäteol-
lisuuden tuotantolaitoksi-
en alasajot kielivät sitä, että 

puuntarve pienenee. Uuti-
nen on luonnollinen seuraus 
edeltäviin toimenpiteisiin. 
Silti ei kannata huolestua. Pa-
periteollisuuden metsäosas-
ton maksamalla puutilillä ei 
tule koskaan olemaan niin 
suurta painoarvoa kuin sa-
hateollisuuden puukaupas-
ta saatavalla tulolla. Mikäli 
paperinvalmistus hiipuu ja 
massapuun tarve heikkenee, 
astuu pikkuhiljaa energia-
puu esiin. Tukipolitiikka to-
sin jarruttaa tätä toimintaa 
kaikella rintamalla. Uutista 
osattiin siis jo odottaakin.

Vuositasolla 10 miljoonan 
vähennys kotimaisen teolli-
suuden puunkäytössä on sa-
maa luokkaa kuin nykyinen 
metsäteollisuuden tuonti. 
Määrä on kuitenkin merkit-
tävä, kun huomioimme met-
sien kasvun olevan puolet 
suurempi kuin vuosittain ha-
kattava puumäärä. Markki-
natalous ei huomioi metsien 
kasvu- ja hoitotarpeita. Tä-
hän rakoon iskeytyy sähköi-
nen media, joka syö paperin 
kulutusta ja näin vauhdittaa 
kannattamattoman paperi-
teollisuuden toimintakykyä 
Suomessa.

Se joukko, joka kaipaa apua, 
ei notkuile Metsälehden 
yleisöpalstalla, jossa joka toi-
nen ketjun aloittaja on katke-
ra entinen mhy:n urakoitsija 
tai muu alan yrittäjä katke-
ruudesta metsänhoitoyhdis-
tys kenttään kohden. Toki 

Hyvä paha metsänhoitomaksu puhuttaa jälleen
Tarvitaanko metsänhoitoyhdistyksiä?

joissain kirjoituksien ajatuk-
sissa on myös järkeä.  Hakea 
punainen lanka siitä, mikä 
kiikastaa ja mitä pitäisi toi-
minnassa muuttaa, vaatii 
asiaan perehtymistä. Tämä 
toki vaatii myös rohkeutta 
ja uskallusta. Mutta asiallista 

kritiikkiä tulee myös sietää. 
Ja vastaus otsikkoon; tarvi-
taan, mm. siksi, että…

…metsätietämyksissä 
puutteita
Metsänomistajakentällä on 
metsänomistajia, joilla ei 

ole, ei sitten minkäänlaista 
todellista järkevää käsitys-
tä metsänhoidosta, metsien 
järkevästä käsittelystä, puu-
kaupasta tai vaikkapa vero-
tuksesta. 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-

toyhdistyksien palveluita, 
että juuri näillä henkilöillä 
tuntuu olevan negatiivisim-
mat käsitykset metsänyh-
distyksien toiminnasta. Osa 
notkuilee päivittäin Metsä-
lehden surullisen kuuluisalla 
keskustelupalstalla. Palstaa 
vilkaisemalla voi hyvinkin 
saada sellaisen kuvan, että 
metsänhoitoyhdistykset oli-
sivat tarpeettomia ja kukaan 
metsänomistaja ei tarvitsisi 

neuvontaa. Totuus on toisin.
Aidosti tietoa hamuavat 

metsänomistajat tarvitsevat 
henkilökohtaista asiantun-
tevaa palvelua, jonka palve-
lu ei tähtää metsäteollisuus 
tyyppiseen liiketoiminnal-
liseen yhtälöön. Jos side 
metsänhoitoyhdistykseen 
katkeaa esim. metsänhoito-
maksun poistumisen myötä 
veikkaan, että metsäteolli-
suus elää ja voi hyvin.

Metsälehden surullisen kuuluisasta keskustelupalstasta voisi saada 
sen kuvan, että metsänhoitoyhdistykset olisivat tarpeettomia ja ku-
kaan ei tarvitsisi neuvontaa. Totuus on kuitenkin toisenlainen.

ka lauha syksy toi uusia 
haasteita teollisuuden puu-
huoltoon. Talvileimikoiden 
korjuun käynnistyttyä, uusi-
en puukauppojen teko tyssä-
si lähinnä hinnasta johtuen. 
Myös talvileimikoiden osal-
ta esiintyi ostamattomuutta.

Koska koivukuidun osuus 
Suomessa on niin vajaata, 
niin lienee järkevintä suun-
nata se polttoon. Koivuklapit 
ovat trendikäs ja siisti tuote, 
jota tavalliset omakotitalo-
asukkaat mielellään ostavat 
ja käyttävät rakennuksien-
sa tulipesissä. Mutta koivun 
markkinat eivät vielä toi-
mi. Koivukaupassa olisi tällä 
hetkellä myyjän markkinat, 
mutta myyjäpuolen edusta-
jana metsänhoitoyhdistykset 
eivät ole tätä asiaa riittävästi 
sisäistäneet. Myyjäjärjestön 
tulisikin kohdistaa huomio-

ta koivun todellisiin markki-
namahdollisuuksiin, koska 
alalle on ilmaantunut lukui-
sia klapikauppiaita. Mut-
ta hinta laahaa vielä liikaa 
paperiteollisuuden hinnoit-
telun ehdoilla. Pitäisi pyr-
kiä vastaavaan kuin esim. 
pikkutukin kohdalla tukin 
ostotoiminnassa; 10 - 15 € li-
sähintaa. 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 mi-
talla?

Pakko ei toimi puu-
kaupassa
Puukauppa tai tällä hetkel-
lä sen olemattomuus he-
rättää jälleen keskustelua. 

Milloin syyllistetään puun 
myyjää ahneudesta, milloin 
metsänhoitoyhdistyskenttää 
liiallisesta sekaantumisesta 
puukauppaan ja puunkor-
juuseen. Myös MTK:n roolia 
seurataan ja kytätään verho-
jen takaa.

Metsäteollisuus ei aina-
kaan paperinvalmistuksessa 
ole tällä haavaa in. Tehtai-
den sulkemiset leikkaavat 
työpaikkoja alueilla, joille ne 
olisivat kultaakin kalliimpia. 
Yleismaailman taantuma ja 
sen sanelema tuotteiden ky-
synnän hiipuminen ovat 
asian ydin. Paperilla ei ole 
imua. Pois lukien pehmopa-
perit, kirjaimellisesti.

Jos metsäteollisuus to-
dellakin luulee ja uskotte-
lee itselleen, että syypäänä 
huonoon olotilaan ovat met-
sänhoitoyhdistykset, niiden 
korjuupalvelutoiminta, val-
takirjakauppa ja metsänhoi-
tomaksu, niin se erehtyy. 
Puut, varsinkin myytävät 
ovat metsänomistajien ta-

kana, ei palvelusopimuksis-
sa. Vaikkakin yliaktiivisia 
toimihenkilöitä on alalle il-
maantunut palvelusopimus-
ten hankintaan, kohdistaen 
voimansa lähinnä isojen pin-
ta-alakohtaisten metsätilojen 
saamiseksi sopimustilaksi, ei 
tilanne puuhuollon kohdalla 
ole muuttunut. Ja vastapai-
noksi pienet tilat eivät juuri-
kaan kiinnosta.

 Puukauppaa ei pelasta 
indeksikauppa, ei sähköinen 
kauppapaikka, projektit ym. 
bonus- tai takuuhintajärjes-
telmät. Puukaupan pelas-
taa puusta maksettava hinta, 
rungon katkonta ja koko-
naistulos, joka puunmyyjäl-
le jää. 

Verojärjestelmän muutos 
90-luvulla toi siirtymäajan 
aikana puuta enemmän kuin 
tarpeeksi. Elettiin ns. verolei-
mikoiden aikakautta. Sitten 
hieman vauhti hiljeni puu-
kaupassa. Sitten tuli kesä ja 
syksy 2007 ja puukauppa 
kävi, johtui hinnasta. Kaup-
pa hiipui, kunnes keksittiin 
verohuojennuskauppa. Nyt 
niitä huojennuksia ei enää 
ole. Lähteekö kauppa käyn-

tiin porkkanoilla vai kepeil-
lä? Ensimmäinen keppi on jo 
heitetty; pääomaveron koro-
tus 2 % - 4 %. Miten myyjä 
tähän reagoi? Tuskin harkit-
see ainakaan puunmyynnin 
lisäystä.

Puumarkkinoiden suu-
retkin vaihtelut kuulu-
vat markkinatalouteen, jota 
metsäteollisuus suureen ää-
neen toitotti 90-luvun alku-
taipaleella, hintasuositusten 
loppuessa. Miksi ihmeessä 
teollisuus kitisee jatkuvasti 
puumarkkinoiden toimimat-
tomuudesta? Pitäisiköhän 
myös heidän katsoa peiliin?

Hyvät metsänomistajat. 
Toivotan antoisia lukuhetkiä 
sekä kauniita kevätkelien ul-
koilupäiviä Teille kaikille 
lehtemme lukijoille.
Timo Mikkola 
päätoimittaja 
MetsäSanoma

        Koivukaupassa olisi tällä het-
kellä myyjän markkinat, mutta met-
sänhoitoyhdistykset eivät ole tätä 

asiaa riittävästi sisäistäneet

Suomessa puun hinta on kehittynyt kilpailijamaihin verrattuna mal-
tillisesti viime vuosina. MTK:n keräämien tietojen mukaan kuitupuun 
hinta tienvarressa on jo Euroopan halvimpia.

”
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MetsäSanoma uutiset

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

MetsäSanoma

Julkaisija Metsänhoitoyhdistys

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Tiesitkö, että metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä voit tilata 
koska tahansa omalta metsänhoitoyhdistykseltä

METSÄNOMISTAJA!

Kustannukset katetaan metsänhoitomaksuvaroin.
 Ottakaapa yhteyttä, niin käydään metsässä!

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

MAKSUTTOMAN  METSÄKÄYNNIN

Mukana ovat kaikki MetsäSanoma alueemme metsänhoito-
yhdistykset, joten kaikki jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteemme.

Coming soon TULOSSA!
Metsäiltamat Kiimingin Koitelissa

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

Tapahtumassa mm. kone-esittelyjä, tuote-esittelyä, tehtäväratoja, kilpailuja, 
metsällisiä teemapuheita, Metsäsanoma tähtiä, musiikkia sekä Sahasaaren 
lavatanssit. Seuraa ilmoituksia kotisivuiltamme ja kesän jälkeen lehdistä.

Palkinnot on noudettavis-
sa omasta metsänhoitoyh-
distyksestä. 

Onnettarena toimi täl-
lä kerralla pesäpalloguru 
Jarmo Korhonen Muhok-
sen metsäoppilaitokselta. 
Tuotepalkinnot kilpailuun 
lahjoitti Pölkky Metsä 
Kuusamosta.
Metsäsanoma kilpailun pa- 
lauteosion voittivat seu-
raavat henkilöt: 
Pietilä Anna-Liisa, 
Yli-Iin Mhy
Koskinen Veikko, 
Iin Mhy
Hätälä Tuomas, 
Oulun seudun Mhy
Karjalainen Sirkka, 
Kiimingin Mhy 

Toimikunta kiittää lu-
kijoitaan aktiivisuudesta. 
Palkinnot on noudettavis-
sa omasta metsänhoitoyh-
distyksestä. 

Metsäsanoma kilpailun 
palkinnot noudettavissa

Kadoksissa olevat Rahapuut  
löytyivät sivulta 3, 16 ja 22.

Positiivinen ”OSTETAAN 
TUKKEJA” mainos löytyy 
Haapajärveltä HASA-yhty-
män Haapajärven sahan ka-
marikuivaamon seinustalta. 

Kysymys osoittautui erit-
täin haastavaksi.
Onnea voittajille ja kiitok-
set juttuvinkeistä !

Toimituskunta

Kunta:
Kylä:
Tila:

KARTTALIITE
29.02.2012

KIIMINGIN METSÄNHOITOYHDISTYS RY

© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11 Kp: 444584, 7219875   Karttalehti: R4423R 1:5000

Tilaisuuteen 

on vapaa pääsy

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

Metsänomistajaviikon valtakunnallinen  päätapahtuma 
Oulussa Yliopiston Saalastin salilla

 os. Pentti Kaiterankatu 1, 90570 Oulu 26.4.2012

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

 

Suunnista lähimpään
metsänhoitoyhdistykseen.

Minna Kauppi

Tarvitsemme  energiapuuta alueemme lämpölaitosten tarpeisiin. 
Mikäli teillä on varastossa energiapuuta tai teette sitä tai haluatte 

meidän keräävän  puolestanne, ottakaapa yhteys omaan neuvojaan.

METSÄNOMISTAJA

metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistyksistä saat 
parhaat metsänhoitopalvelut
 
Lähimmän yhdistyksen 
yhteistiedot löydät osoitteesta
WWW.mhy.fi

MetsäSanoma www.mhy.fi

SUUNNISTA LÄHIMPÄÄN 
METSÄNHOITOYHDISTYKSEEN
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Puukaupan seuraava siirto
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UTAJÄRVIMUHOS

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

Karkean arvion mukaan kol-
me neljästä suoran kaupan 
tehneistä metsänomistajas-
ta saisi paremman hinnan 
kilpailuttamalla. Siinä tarvi-
taan silloin toimivia kaup-
pasuhteita kaikkiin ostajiin. 
Tiedossa oleva vahva sitou-
tuminen johonkin ostajaan 
vierottaa tehokkaasti muut 
ostajat. 

Tärkein asia on leimikko. 
Jos sitä ei ole, ja ostaja suun-
nittelee hakkuut, ei kilpailu-

Tuontipuu kertoo maksukyvyn ylärajan

Metsänhoitoyhdistykset aktivoivat puukauppaa 
ja puukaupan kilpailutusta ilmaisella leimauksella
Jukka Aula
Johtaja
Metsänomistajien liitto

Talvileimikoiden puunkor-
juu on nyt loppusuoralla. 
Talvileimikoita ei tämän tal-
ven korjuuseen enää sovi. 
Kaikki ainespuun korjuuka-
lusto on ollut täyskäytössä. 
Pakkasista ja hyvistä korjuu-
keleistä otettu kaikki hyö-
ty irti.

Metlan tiedotteen mu-
kaan tammikuussa 2012 ha-
kattiin markkinapuuta koko 

maan puitteissa kaikkiaan 
4,7 miljoonaa kuutiometriä. 
Yleistalouden heikoista nä-
kymistä huolimatta mää-
rä oli vain yhden prosentin 
viimevuotista ja kolme pro-
senttia edeltävän kymmen-
vuotisjakson tammikuiden 
keskiarvoa pienempi.

Puukaupassa tavallista 
vilkkaamman tammikuun 
jälkeen puukauppaa on käy-
ty Pohjois-Suomessa vii-
mevuosien tavanomaiseen 
tahtiin. Helmikuun kaup-
pamäärä Pohjois-Suomessa 
oli n 130 000 mikä on n 10 % 

hiljaista viimevuotta enem-
män. 

Puukaupassa mielenkiin-
to kohdistuu nyt kesäkor-
juukelpoisten leimikoiden 
kysyntään ja hintaan.

Talventulon lykkään-
tymisen vuoksi syksyllä 
jouduttiin hakkaamaan ke-
säkohteita 1- 2 kk normaa-
lia pidempään. Ne ovat nyt 
pois tulevan kesän leimikko-
varannosta. Kysyntä painot-
tuu kevään edetessä entistä 
enemmän kesäkorjuukelpoi-
siin kohteisiin. Metsänhoi-
toyhdistykset arvioivat 

kaupan vilkastuvan selväs-
ti lähimpien kuukausien ai-
kana. 

Metsänomistajan kannat-
taa jo nyt laatia leimikko val-
miiksi odottamaan kaupan 
vilkastumista. Metsänhoi-
toyhdistykset kampanjoivat 
puunmyyntisuunnitelmien 
eli leimikoiden teon aikais-
tamiseksi. Tuontipuun hin-
nat ovat nousseet viidessä 
vuodessa 20 €/m3, kun ko-
timaan kuitupuun nimel-
lishinnat ovat vahvistuneet 
vain 3 -4 euroa. Ero kasvoi 
myös viime vuonna.

Puun hinnat ovat maail-
manlaajuisesti olleet huip-
putasolla vuosiin. Suomen 
osalta tämä on näkynyt vain 
tuontipuun hinnassa. Ve-
näjä ja Baltian maat ovat 
osanneet kilpailuttaa osta-
jat. Kotimaassa ostajien vii-
mevuosina vahvistunut 
myyjien sitouttamisen stra-
tegia on vähentänyt kilpai-
lua. Bonukset, takuuhinnat, 
metsäpalvelut vetoavat mo-
niin myyjiin. Niillä on kui-
tenkin merkitystä vain jos 
puukaupan hinnat ovat 
muutoinkin kohdallaan. 

Myöskään menekin vuoksi 
ei tarvita yhteistyösopimuk-
sia. Hyvistä tukkileimikois-
ta on jatkuvasti kilpailua ja 
meillä on Perämeren kaa-
rella Euroopan tasolla yksi 
suurimmista massa ja pape-
riteollisuuden keskittymistä. 
Olemme kuitenkin jääneet 
jälkeen naapurimaiden puun 
hintakehityksestä. Paljon pu-
huttu maailman kallein puu 
on nyt eurooppalaisittain 
halvimmasta päästä.

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   

tilannetta synny. 
Metsänhoitoyhdistysten 

tekemät puunmyyntisuun-
nitelmat ovat olleet yleensä 
maksuttomia. Harvoin puu-
kauppaa tekeville tämä ei 
kuitenkaan ole itsestään sel-
vää. Leimikon puustoarviot 
ja nelivärikartat saa sähköi-
senä ja ne on helppo lähettää 
ostajille sähköpostina. Palve-
lu on maksuton ja sitä kan-
nattaa käyttää vaikka olisi 
itse metsäammattilainen. 

Tässä ei ole kysymys myy-
jien ja ostajien vastakkain-
asettelusta vaan puhtaasta 
markkinatalouden hyödyn-
tämisestä. Puun hinta on 
viimevuosina ollut melko 
vakaa, eikä näköpiirissä ole 
nytkään merkittäviä suh-
dannemuutoksia. Hinnan 
erot syntyvät leimikoiden 
laadusta ja kilpailutuksesta.

Parasta aikaa valmistel-
laan myös sähköistä markki-
napaikkaa, jonka odotetaan 

olevan käytössä vuoden lop-
puun mennessä. Metsäsuun-
nitelman kuviotiedoilla voi 
kyllä kilpailuttaa, mutta ku-
viotiedot ovat yleensä päi-
vittämättömiä ja sen vuoksi 
aliarvioita. Metsäsuunnitel-
matiedoista ei myöskään saa 
yhtä helposti irrotettua säh-
köpostiliitteitä.

Kilpailutuksesta huo-
limatta leimikot päätyvät 
osaksi samoille ostajille kuin 
nytkin. Kilpailutetussa kau-

passa erona on vain se että 
myyjä on hintatietoisem-
pi, kun on ”mustaa valkoi-
sella” useampia tarjouksia. 
Isot metsäyhtiöt ovat yleen-
sä kiinnostuneita sekä tukki 
että kuituleimikoista. Tukki-
leimikoissa sahat ovat aktii-
visia ja harvennuskohteissa 
saa tarjouksia energiapuu-
firmoilta ja metsänhoitoyh-
distysten korjuupalvelusta. 
Männyn sahaajat voivat ot-
taa pikkutukkia jopa 10 cm 

Hyvät suhteet kaikkiin ostajiin, annetan euron ratkaista kauppa kerrallaan
läpimitasta ja Pohjanmaalla 
pienemmästäkin alkaen. Sil-
loin harvennusleimikkokin 
voi olla tukkileimikko.

Tuontipuun ja kotimaisen puun 
keskihinnat 2010 ja 2011, koko maa, 
Lähde: Metla

€/m3 Mäntykuitu muutos Koivukuitu muutos
Tuontihinta rajalla 2010 47  45 
Tuontihinta rajalla 2011 53 +6 € 50 + 5 €
Tienvarsihinta 2010 28,7  29,1 
Tienvarsihinta 2011 30,4 +1,7 € 30,6 +1,5 €
Kantohinta 2010 15,5  15,5 
Kantohinta 2011 16,1 + 0,6 € 15,8 +0,3 €
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Pikainen haastattelukierros alueemme sahapuun ostajilta. Arvio tulevasta 
keväästä ja syksystä sahurin silmin.
Timo Mikkola 
MetsäSanoma

MISSÄ MENEE SAHATEOLLISUUS?

Euroalueen taloustilanne ei, 
massiivisista tukipaketeista 
huolimatta, osoita juurikaan 
piristymisen merkkejä.

Päinvastoin, heikko-
na jatkuva kehitys levittää 
epävarmuutta myös koko maa-
ilmantalouteen. Viime vuo- 
den lopulla maailmantalou- 
den kasvuennustetta kor-
jattiin hieman alaspäin ja 
Euroalueen ennustetta tarkis- 
tettiin tammikuussa lieväs-
ti miinukselle. Epävarmuus 
vaikuttaa suoraan investoin-
teihin ja edelleen rakentami-
seen. Suomessa rakentamisen 
arvioidaan laskevan vii-
me vuodesta, joka ei sekään 
ollut kovin hyvä. Raken-
nuslupia myönnettiin viime vuo- 
den loka-marraskuussa lä-
hes 20 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin.  Kovin pu-

Epävarmuus jatkuu
dotus näyttää olevan kerros-
talojen osalla. 

Korjausrakentaminen sen 
sijaan jatkuu edelleen suh-
teellisen vilkkaana. Korjaus-
rakentamisen osuus onkin jo 
n. 50 % koko rakentamisen 
kokonaisvolyymistä. 

Samankaltainen tilan-
ne rakentamisen suhteen on 
keskimäärin myös muualla 
Euroopassa, jakaantuen kui-
tenkin niin, että suuremmis-
sa sahatavaran tuottaja- ja 
kuluttajamaissa kuten Sak-
sassa Ruotsissa ja Itävallas-
sa näkymät ovat suhteellisen 
positiiviset kun taas talous-
kriisin ongelmamaissa Iso-
Britanniassa, Portugalissa, 
Kreikassa ja Espanjassa ti-
lanne on heikompi.

Sahateollisuuden kannat-
tavuus heikkeni suhteellisen 

hyvän alkuvuoden jälkeen 
voimakkaasti viime vuoden 
loppuun mennessä niin Suo-
messa kuin Ruotsissakin. 
Heikentyvä markkinatilanne 
ja laskevat sahatavaran hin-
nat painoivat sahateollisuu-
den tulokset nollan pintaan 
ja allekin. Markkinahinto-
jen lasku johti siihen, että 
tälle keväälle lähdettiin 
taas jälleen kerran tilantees-
sa jossa varannoissa ole-
van sahapuun hinta on liian 
korkea lopputuotteiden hin-
tatasoon nähden. Sahateolli-
suuden tuotanto nousi viime 
vuonna yli 10,1 milj. kuutio-
metriin mikä ylittää vuoden 
2010 tuotannon 7 %:lla. Tuo-
tannon lisäys toteutui lähin-
nä kuusen kautta. Kuluvan 
vuoden tammikuun tuotan-
not jäivät, tuotantojen rajoi-
tuksista johtuen, n. 5 % alle 
viime vuoden tammikuun.

Tuotantojen rajoitus-
ten myötä ostajien varasto-

taso on laskenut ja siitä on 
seurannut hienoista nou-
sua sahatavaran hintoihin. 
Nähtäväksi jää miten hin-
nat kehittyvät loppuvuotta 
kohden koska varsinaises-
sa kysynnässä ei ole juuri-
kaan odotettavissa kasvua. 
Suomalaisen sahateollisuu-
den korkea kustannusraken-
ne syö kilpailukykyä muihin 
tuottajamaihin verrattuna.

Polttoaineiden hinnan-
nousut pitkien kuljetusmat-
kojen maassa jäävät myyjän 
kustannukseksi, niitä ei ole 
mahdollista lisätä myynti-
hintoihin. Erikoisesti Poh-
jois-Suomessa kuljetustuen 
leikkausten vaikutukset ovat 
kriittiset. Kuljetustuen avul-
la on pyritty kompensoi-
maan pitkiä kuljetusmatkoja 
vientisatamiin ja se on ollut 
jo pitkään elintärkeä kom-
pensaatio Pohjois-Suomen 
teollisuuden kulurakentees-
sa. Ruotsissa vastaava tuki 

on lähes kymmenkertainen 
Suomeen verrattuna. Suo-
men hallituksen budjetis-
sa se rahamääränä on pieni, 
mutta Pohjois-Suomessa alu-
eellisesti merkittävä. Toivot-
tavasti tästä asiasta tullaan 
vielä keskustelemaan ja pää-
töstä muutetaan.

Pölkky Oy:n tuotanto vii-
me vuonna oli n. 430 000 m3 
sahatavaraa ja eriasteisia ja-
losteita, sahapuun käyttö oli 
yli 920 000 m3, viennin osuus 
on 70 %. Raaka-aineen raken-
ne on muuttunut voimak-
kaasti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Viime vuon-
na jo yli puolet sahatuis-
ta sahapuukappaleista oli 
pikkutukkeja. Kaksi Pölkky 
Oy:n kolmesta sahasta sa-
haa pääasiassa pikkutukke-
ja. Konsernin investoinnit 
viime vuosina ovat suun-
tautuneet erityisesti jatkoja-
lostuksen kehittämiseen ja 
tuotannon tehostamiseen. 

Viimeisin, nyt käynnis-
tymässä oleva liimapalk-
kitehdas, on yhtiön suurin 
yksittäinen investointi kaut-
ta aikojen jonka arvo on lä-
hes 9 M€. Yhtiössä uskotaan 
edelleenkin, että Pohjois-
Suomessa voi kannattavasti 
harjoittaa mekaanista puun-
jalostusta ja laadukkaille 
tuotteille löytyy ostajat. Al-
kaneelle vuodelle laadittu 
tuotantobudjetti on vähin-
täänkin viime vuoden tasoa 
sillä edellytyksellä, että raa-
ka-ainetta löytyy.
Puukauppaterveisin 
Hannu Virranniemi,  
Pölkky Metsä Oy

Puumarkkinat/Puukaupan seuraava siirto

Talvileimikot alkavat olla 
pikkuhiljaa pinossa ja näyt-
tää että suoriudumme niis-
tä suurin piirtein kuin on 
sopimuksilla sovittu. Tämä 
edellyttää kuitenkin sitä että 
talvi jatkuisi vielä maalis-
kuun loppuun. Tämä talvi 
on ollut korjuukelien puo-
lesta erittäin hankala ja jou-
duimme hakkaamaan vielä 
tammikuun alkupäivinä ke-
säleimikoita. Näin ollen tal-
vileimikoiden hakkuuaika 
jää tänä vuonna noin kah-
teen ja puoleen kuukauteen. 
Tukit ovat kuitenkin riittä-
neet kahden vuoron sahauk-
seen emmekä ole joutuneet 

tuotannon pienennykseen 
raaka-aine pulan takia.

Meillä on tarkoitus sa-
hata jatkossakin normaalis-
ti kahdessa vuorossa joten 
kesäleimikoita tarvitaan tu-
levalle kesällekin. Meil-
le sopivia ovat kuusi- ja 
mäntytukkileimikot. Pää-
tehakkuuleimikot ovat yk-
kössijalla, mutta myöskin 
varttuneen kasvatusmetsän 
leimikotkin käyvät. Hintata-
so on ollut talven aikana loi-
vasti laskeva, mutta uskon 
että kesäleimikoiden tarpeen 
kautta niiden hinta pysyy 
myyjääkin tyydyttävällä ta-
solla. Tosin sahatavaramark-

kinoilla vallitseva tilanne ei 
anna aihetta odottaa hinta-
piikkejäkään. Toivottavasti 
olemme menossa kohti vil-
kasta puukauppakevättä ja 
mahdollisimman moni met-
sänomistaja saa leimikkonsa 
markkinoitua ja sen myö-
tä kaikki paikalliset toimi-
jat pysyvät raaka-aineessa ja 
pystyvät palvelemaan omat 
asiakkaansa nyt ja tulevai-
suudessa.
Terveisin 
Oy Sinshowa Finlandin  
hankintaesimies 
Juha Raappana

Päätehakkuuleimikot ykkössijalla

Energiapuukauppa
-Energiapuumarkkinoilla 
riittää haasteita talvisesta ke-
listäkin johtuen, kertoo Kuu- 
sankoski Oy:n asiakkuus-
päällikkö Timo Vanhala. 

-Varsinkin tänä talvena 
on metsäpolttoaineen huol-
to-/toimitusvarmuus ollut 
suuressa roolissa. Alkutalvi 
oli lauha ja metsiin ei koneil-
la päästy, sitten tuli tulipalo-
pakkaset ja hakkeen kysyntä 

”pompsahti”. Nyt on paksu 
lumikerros hidasteena. Us-
koa energiapuuhun kuiten-
kin on: 

-Olemme vuoden aika-
na kolminkertaistaneet niin 
hankinnan, kuin voimalai-
tostoimituksetkin eri laitok-
sille ja uusia, eri kokoisia 
puuta käyttäviä energialai-
toksia on nousemassa eri puo- 
lille Pohjois-Suomea lähi-

vuosien aikana useita. Ener-
giapuun tarve ja kysyntä 
kasvaa siis koko ajan. 

-Vaikeaksi pitkäjäntei- 
sen energiapuun hankin- 
nan tekee valtiovalan pouk- 
koileva ja täysin ennal-
ta arvaamaton tukipolitiik- 
ka. Esimerkiksi haketustu-
en poistuminen tekee nuo- 
renmetsänhoitopuun os- 
tamisen nykyhinnoilla kan-
nattomaksi ja pitkään ve-
nyvät energiapuutukien 
maksatukset rasittavat alal-

la toimivien taloutta. Lisäksi 
pienpuunenergialain (Petu) 
valmistelu alkaa muistuttaa 
huonoa komediaa. Lain piti 
tulla voimaan jo vuosi sit-
ten, nyt laki tuli Brysselistä 
bumerangina takaisin, ku-
kaan ei vielä tässä tilanteessa 
tiedä milloin ja minkälainen 
laki sieltä on joskus tulossa, 
Vanhala jatkaa. Puuta kui-
tenkin tarvitaan ja sitä yri-
tetään hankkia koko ajan, 
toteaa Vanhala lopuksi.
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Puunkorjuu

Jouni Parkkinen 
MetsäSanoma

 
Metsänomistaja voi ensin 
pettyä kuullessaan puutava- 
ranostajalta kohteensa pys-
tykauppahinnan, koska ai-
nespuukertymä jää heikoksi 
ei kantorahatulokaan pää-
tä huimaa. Puutavaranostaja 
voi kuitenkin tarjota metsän-
omistajalle vaihtoehtoa kor-
jata kaikki kohteelta kertyvä 
puutavara energiapuuksi ja 
kasvattaa tällä tavoin kerty-
vää puutavaramäärää.

”Saisinko minä muka 
tuolla risulla rahhaa?”, ajat-
telee metsänomistaja ja toive 

Integroidun energiapuun  

Ensiharvennus on ensimmäinen metsikössä 
tapahtuva kaupallinen hakkuu. Hakkuuker-
tymä ei yleensä ole kovinkaan suuri ja työ on 
tärkeää tehdä lähinnä metsänhoidon takia. 
Ainespuukertymä on heikko varsinkin koh-
teilla, joilla taimikonhoito on jäänyt tekemät-
tä ja metsikkö on päässyt riukuuntumaan. 
Tällaisille kohteille on mahdollisuus saada 
nuoren metsän hoidon ja energiapuun kor-
juun Kemera-tukea.

puukaupasta alkaa sittenkin 
herätä.

Kaikki puutavara oksis-
ta runkoihin kerättäisiin sa-
maan kasaan energiapuuksi 
ja kertyneelle energiapuul-
le maksetaan yksi läpihinta. 
Harvennustyö toteutetaan ko- 
neellisesti hakkaamalla 
kaikki samoihin kasoihin ja 
ajokoneen kuormainvaaka ker- 
too kertyneen energiapuu-
määrän. Energiapuu va-
rastoidaan joko metsään ja 
haketetaan myöhemmin, tai 
puutavara kuljetetaan termi-
naaliin välittömästi hakkuun 
jälkeen. Eikö kuullostakin 
helpolta ja selkeältä?

Nimi vaan paperiin ja ri-
sukko muuttuu rahaksi. 
Tuleepahan ainakin nuo hoi-
totyöt tehtyä.

”Niin no, samahan tuo on, 
kun sitä kuitua ei sieltä juu-
rikaan kerry ja joku yksittäi-
nen tukki ei paljon maailmaa 
paranna”, ajattelee metsän-
omistaja ja tekee puukaupan 
jossa kaikki puutavara me-
nee energiapuuksi.

Mutta onko se sittenkään 
aivan sama sille pienelle kui-
tu- ja tukkipuukertymälle?

Tutkitaanpas asiaa 
tarkemmin
Yllä olevasta taulukosta il-

” Risustako rahhaa?

 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 €      

korjuun merkitys ensiharvennuksissa

menee miten koneellisesti 
korjatun puutavaraleimikon 
kantorahatulo muodostuu. 
Kohde hakattiin Kiimingin 
MHY:n korjuupalvelun toi-
mesta helmikuussa 2012.

Kohteelta korjattiin tukki-, 
pikkutukki-, kuitupuu ja 
energiapuuosuudet omiin 
pinoihinsa. 

Pinta-alaa esimerkkikoh- 
teella oli 4,3 ha ja tälle haet-
tiin Kemera-tuki. Energia- 
puun osuus puutavaran 
kokonaismäärästä oli 43,1 
prosenttia. Kantorahatuloa met- 
sänomistajalle kertyi yhteen-
sä 6021 €.

Markku Rämet ja Jouni Parkkinen integroidun ener-
giapuun korjuukohteella.

    Ei liene epäselvää kummalla 
menetelmällä nuoren metsän hoi-

tokohteet kannattaa hakata.”
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Puunkorjuu

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

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

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Mhy Muhos teki korjuupalvelulla ensiharvennus/harvennushakkuuleimikon joulukuus-
sa 2011. Leimikon pinta-ala oli 10,2 ha. Sopimus leimikosta tehtiin lokakuussa 2011.
Harvennuksesta kertyi puuta 355 m3 eli keskimäärin 35 m3/ha. Ajo-
matka oli 100 - 200 m. Puusto oli kuivan kankaan ylitiheässä kasvanut-
ta mäntypuuta. Poistettavan rungon keskitilavuus oli 77 dm3.

 Kantohinta  Kertymä
Mäntytukki 46,00 €/m3 17 %
Mäntypikkutukki 24,00 €/m3 23 %
Mäntykuitu 16,50 €/m3 60 %

Toinen vaihtoehto oli-
si ollut hakata kaikki koh-
teelta kertyvä puutavara 
energiapuuksi. Laskennal-
lisesti maanomistajalle täs-
sä vaihtoehdossa kertyisi 
kantorahatuloa seuraavasti: 
458,5 m3 x 6 € = 2751 €.

Kun vertaillaan näitä kah-
ta vaihtoehtoa keskenään, 
niin huomataan kuinka sel-
vä ero todellisuudessa on.

Tällä esimerkki kohteella 
laskennallinen ero on 3270 € 
integroidun korjuun eduksi. 
Ei liene epäselvää kummalla 
menetelmällä nuoren metsän 
hoitokohteet kannattaa ha-
kata. Jotta vaihtoehto korja-
ta kaikki energiapuuksi olisi 
edes lähelle kilpailukykyi-
nen, tulisi metsänomistajalle 
maksettavan kantorahatulon 
energiapuulle olla vähintään 
13 €/ m3. Nykyinen hintake-
hitys ei aivan tätä suuntaus-
ta ole ollut.

Puutavaraleimikon kanto-
rahatulo riippuu olennaises-
ti siitä miten kohde hakataan 
ja mitä sieltä otetaan talteen. 
Tukki- ja pikkutukkimääri-
en maksimoiminen on tär-
kein tekijä metsänomistajan 
kantorahatulon muodos-

Kaikki energiapuuksi?
tumisessa. Myös kuitupuu 
kannattaa eritellä tarkas-
ti talteen. Toki energiapuu-
ta kannattaa korjata nuoren 
metsän hoitokohteilta, tuo-
han se oman lisänsä hakkuu-
kertymiin. 

Esimerkkikohteella met-
sänomistajalle energia-
puu toi kantorahaa 1188 € 
ja energiapuun osuus koko 
puutavarakertymästä oli 43 
prosenttia. 

Seurantamme mukaan 
toteutuneiden integroituna 
korjattujen kohteiden ener-
giapuumäärien osuus on 
ollut keskimäärin noin 40 
prosenttia hakkuukertymän 
kokonaismäärästä.

Ennakoraivuuta ei  
tarvita, varastotilaa 
oltava riittävästi
Energiapuuhakkuun etu-
na voidaan pitää jonkinlai-
sen kantorahatulon lisäksi 
sitä että kohteiden ennakko-
raivaus jää pois ja tuo kus-
tannus säästöä tätä kautta. 
Tämän päivän hakkuuko-
neet joukkokäsittelykourilla 
varustettuina mahdollista-
vat metsiköissä hyvän har-

vennusjäljen. Tosin hyvän 
työnjäljen aikaansaaminen 
vaatii koneenkuljettajalta rau- 
taisen ammattitaidon.

Mutta ei energiapuun 
korjuu edes integroituna 
korjuuna aivan ongelmit-
ta useinkaan suju. Yhtenä 
ongelmana on ollut ener-
giapuun vaatima iso va-
rastotila. Tämä johtuu siitä 
että integroidussa korjuussa 
puutavaralajeja syntyy mon-
ta ja vaativat näin ollen suu-
ren tilan.

Myös kaukokuljetuksen 
järjestely tuo lisää haasteita. 
Energiapuutavaran kuljetuk-
sessa käytössä olevat puuta-
vara-autot vaativat kokonsa 
puolesta ison kääntöpaikan 
talviteiden päihin. Korjuu-
vaurioiden minimoiminen 
vaatii ajokoneenkuljettajalta 
paljon, koska kuormaajalle 
syntyy enemmän nostoker-
toja runsaassa puutavarala-
jimäärässä.

Korjuukustannusten ja 
energiapuusta maksettavan 
hinnan olisi kuljettava käsi-
kädessä, jotta energiapuun 
korjuu olisi taloudellisesti 
kannattavaa. Täytyyhän met-
sänomistajalle energiapuus-

ta kuitenkin jonkinlainen 
kantoraha jäädä.  Rahoitus-
tukien jäykkyys ja tukiva-
rojen puute muodostavat 
suuren ukkospilven energia-
puun ylle. Kaavailtu pien-
puun 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 voi-
massa oleva rahoitustuki 
energiapuun korjuuseen on 

Kemera- rahoitus, joka uh-
kaavasti näyttää vaan käy-
dä riittämättömäksi. Tuoko 
tulevaisuus tullessan sitten 
jotakin parannusta rahoitus-
tukiin? Se jää nähtäväksi.

Integroidussa energiapuunkorjuussa puutavaralajit eritellään tarkasti

Anna Taskila 
Oulun seudun mhy



8 MetsäSanoma 1/2012

Isokatu 70, 90120 Oulu 
(08) 547 2035

Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas 
(08) 547 2035

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

juho.kuukasjarvi@mhy.fi

Mikko Harju
040 719 7640

mikko.harju@mhy.fi

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

seija.torvela@mhy.fi

OULUN
SEUTU

Anna Taskila
040 579 6225

anna.taskila@mhy.fi

Seppo Tikkala
0400 864 132

seppo.tikkala@mhy.fi

Juho Kuukasjärvi 
MetsäSanoma

Mutkan takaa ilmestyi tukki-
laveri näkyviin ja rupesin heti 
mittaamaan Martin tekemiä kuu-
situkkeja. Hetken päästä ilmestyi 
isäntä paikalle. Oli kuullut tuloni 
samalla, kun mittailin ja juttelim-
me kuulumisia. Kun Martti rupe-
si muistelemaan vuotta jolloin oli 
kuuset istuttanut, tipahti minulta 
sakset maahan ja kysyin että oot-
ko ite istuttanu nämä tukit? Hain 
välittömästi kameran autosta ja ko-
mensin isännän tukkilaverin eteen 
ja otin muutaman kuvan. Kerroin 
Martille etten aiemmin ole mitan-
nut tukkeja, jotka on sama isäntä 
istuttanut ja hakannut. Martin mu-
kaan 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 pirtis-
sä Raija ja Martti Smedin kanssa 
kahvilla. Utelen lehtijutun tukki-
kuvan ympärille vähän Hailuoto-
laisen Kästämän tilan historiaa. 

Talo on isännän synnyinkoti. 

Seppo Tikkala on jo jonkin 
aikaa työskennellyt mhy 
Oulun Seudun palveluk-
sessa.  Seppo on kotoisin 
Haukiputaalta, joten hän 
on ehtinyt tulla tutuk-
si monelle metsänomista-
jalle, sekä vapaa-ajan että 
työtehtäviensä puolesta.

Seppo jatkaa toimihen-
kilön tehtävässä tämän 
vuoden loppuun asti. 
Työtehtävinä on neuvo-
jan tehtävät, ojitushank-
keet ja korjuuhommat.

Tukin tekijä
Kevät oli kerennyt huhtikuulle, kun ajoin rautaleton 
tietä Hailuodossa kohti Kästämän Martin tukkilanssia. 
Merikotka katseli haavan oksalta laiskannäköisenä kul-
kuani. Se ei vaivautunut lentoon, vaikka pysäytin au-
ton ja kiikaroin tovin komeaa lintua.

Martti on veljensä Leon kanssa jou-
tunut miesten töihin tilalla 1950-lu-
vun puolivälissä vanhan isännän 
kuoltua. Myöhemmin veljek-
set jakoivat tilan ja Martti jäi asu-
maan kotitilaa. Raijalla ja Martilla 
oli alkuun navetassa lypsykarjaa, 
myöhemmin lihakarjaa, viimek-
si lampaita. Metsätyöt kuuluvat 
Kästämällä jokavuotiseen rutii-
niin. Hakkuut on yhtä pystykaup-
paa 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 ”vapaaehtoi-
nen” suojelu, jonka he ovat valin-
neet n. 30 hehtaarille metsätilaansa. 
Tarkemmin asiaa kyseltyäni, pal-
jastui vapaaehtoisen suojelun toi-
seksi vaihtoehdoksi pakkolunastus 
maapohjineen. Nyt jäi sentään 
maapohja itselle. Kovin korkealle 
ei isäntäväki ympäristökeskuksen 
luonnonsuojeluporukkaa arvosta.

Eipä kuulostanut isäntäväki py-
syneen poissa mereltäkään, vaan 

kalassa on kuljettu läpi vuoden. Se 
on enempi emännän himoharras-
tus.

Sukunimi Smed ei ole tässä ta-
pauksessa sattuma, se tarkoittaa 
suomennettuna seppää. Melkoi-
seksi sepäksi isäntä paljastuukin. 
Kuulin hailuotolaiselta metsäkes-
kuksen metsäammattilaiselta Jussi 
Vuotikalta Martin tehneen maati-
lalleen melkein kaikki tarvekalut 
itse paskatykistä mettäkärryyn. Ai-
emmalla käynnillä Kästämän pir-
tissä noin vuosi takaperin ihastelin 
uutukaista leivinuunia ja kysyin 
muurarin nimeä, jolloin isäntä ker-
toi itse sen emännän kanssa muu-
ranneensa. Kun utelin lisää, oli 
viimeisin pihapiirin hirsirunkoi-
nen rakennuskin omatekemä sekä 
kymmenkunta erikokoista kalasta-
javenettä merelle.

Veneen teko kiinnosti kaupun-
kilaista keskikämmenpeukaloa ja 
piti siitä hieman kysellä lisää. Ve-
neiden teko alkaa puiden valin-
nasta omasta metsästä. Ne tehdään 
männystä. Sahataan ja höylätään. 
Vähintään kolme runkoa jopa viisi 
kuluu yhteen veneeseen. Riippuu 
veneen koosta. Paljon juttua kaa-
rista ja vannaspuista, joka meni ohi 
ymmärrykseni, mutta jäi mieleen 
että, jos jollain on tiedossa ruotsa-
laisia venenauloja voisi ne toimit-
taa Martille, sillä niitä ei tahdo enää 
saada mistään.

Lähtöä tehdessäni valmistui 
emännän kutoma luotolainen vil-
lapusero ja sain kokeilla sitä ylleni. 
Lämpimältä tuntui, niin kuin ilma-
piiri luotolaisessa pirtissä.

Kyllä se puu pohjolassakin kasvaa kun on maassa potkua. Martti Kästämä on istuttanut  kuvan 
tukit 1958. 

Seppo Tikkala
Mhy Oulun Seudun määräaikaisena  
metsätoimihenkilönä

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

Joensuun maisemiin 14.6.-16.6.2012

Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun

kesäretki

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.

Lannoitteita levitetään 
kevään ja kesän aikana. 
Ota yhteyttä, jos asia 
kiinnostaa.

Lannoituksella metsät kuntoon!
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mirja.polojarvi@
pohjois-suomen-mhy.f

timo.mikkola@
pohjois-suomen-mhy.fi

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

Timo Mikkola
0400 560 498

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Jouni Parkkinen
0400 560 389

Jouni Parkkinen 
MetsäSanoma

Kiimingin kunnan liikuntatoi-
mi on vuosittain ylläpitänyt latu-
verkostoja eri puolilla Kiiminkiä. 
Hiihtolatuja on talvisin vedetty ko-
neellisesti maastoon arviolta n. 80 
kilometriä ja ladut ovat olleet kaik-

Loppusyksy rikastutti nuorta oppi-
lassukupolvea, kun saivat kirmata 
Koitelin maastossa tehtäväratojen 
ja metsällisten luentojen parissa. 
Kiimingin metsänhoitoyhdistys 
onkin jo tovin tehnyt myös yhteis-
työssä alueensa 4-H yhdistyksen 
kanssa yhteishankkeina metsätie-
tämyksen sekä luontoon tutustu-
misen viemisen paikkakuntansa 
oppilaille. Pienet houkuttelevat 
metsälliset tietoiskut, nuotiolla 
paistetut vaahtokarkit, makkarat 
ja vapaa keskustelu metsällistä asi-
oista piristivät kummasti normaa-
lista poikkeavaa koulupäivää.

Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen palveluvalikoima sisältää tällä het-
kellä 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. Rahoitus-
tuki 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 metsänhoi-
totyöt kuntoon. Hakkuissa kertyvän puutavaran välitämme metsän-
omistajan valtuuttamana puutavaran ostajille.
Metsänomistajan tarvitsee vain valtuuttaa metsänhoitoyhdistys hoi-
tamaan metsänsä kuntoon.

Mikäli suometsänne kaipaa kunnostustöitä ottakaapas yhteyttä toimi-
henkilöihimme. 

Kiimingin metsänhoitoyhdistys 
kerää parhaillaan valtakirjoja puun 
yhteismyynteihin/toimituskaup-
poihin tulevan syksyn ja ensi talven 
kohteisiin. Sinulla on mahdolli-
suus teettää maksuton puunmyyn-
tisuunnitelma, jossa kartoitamme 
mahdolliset hakkuumahdollisuu-
det ja hakkuutavat.

Tilastot ja tulokset osoittavat 
valtakirjakauppojen merkittävät 
edut puukauppojen toteutuksissa. 
Kysyntää eri puutavaralajeilla on. 

Kiimingissä metsää omistava: 
Oletko aikeissa myydä puuta?

Hinnat määräytyvät markkinoilla, 
joilla pienetkin erät saavat hinta-
hyödyn leimikkokeskittymällä.

Ota yhteyttä metsänyhdistyk-
seemme. Puukauppa-asioita hoita-
vat toiminnanjohtaja Timo Mikkola 
p. 0400-560 498 sekä metsäneuvoja 
Jouni Parkkinen p. 0400-560 389.

Kiimingin MHY 
Hallitus

Hiihtolatujen ylläpitosopimuksia  
päivitetään Kiimingissä

Kiimingin kunnan liikuntatoimi ja Kiimingin metsän-
hoitoyhdistys ovat yhteistyössä päivittämässä sopi-
muksia maanomistajien kanssa hiihtolatujen linjauk-
sista Kiimingin kunnan alueella.

kien kuntalaisten käytössä. Osa 
laduista kulkee Kiiminkijokea pit-
kin, mutta pääosin ladut kulkevat 
yksityisten maanomistajien mailla. 
Maanomistajia, joiden mailla hiih-
tolatuja kulkee, on yhteensä n.180 
kpl.

Latujen linjauksista on aiem-
min sovittu suullisesti ja käytän-

tö on ollut voimassa pitkän aikaa. 
Hankkeen tarkoituksena on päivit-
tää sopimukset kirjalliseen muo-
toon ennen kuntaliitosta Uuden 
Oulun kanssa. Hankkeen tavoittee-
na on luoda selvät toimintatavat la-
tujen vetämisestä maanomistajien 
ja hiihtolatujen ylläpitäjän välillä. 
Tärkeimpänä tavoitteena on turva-
ta latuverkostojen säilyvyys tule-
vaisuudessa. Palvelevathan ladut 
kaikkia halukkaita hiihtäjiä ja ovat 
tarpeen ihmisten virkistyskäytön 
kannalta.

Suometsänhoitopalvelut

MEILTÄ

Metsäaiheinen teemapäivä  
Kiimingin alakoulujen oppilaille

Elinvoimainen metsätila -hankkeen osallistujia Kiimingissä kunnantalon valtuustosalissa.

timo.mikkola@mhy.fi

jouni.parkkinen@mhy.fi
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UTAJÄRVI
Vanhatie 33, 91600 Utajärvi 
(08) 542 1280

Tuomo Törrö
0400 184 017

tuomo.torro@mhy.fi

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

teuvo.murtovaara@mhy.fi

Nuoret Toppilan turvevoimalan 
tutustumisretkeilyllä

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Keski- 
Suomesta Oulujoelle, Muhok-
sen Montalle ulottuvaa voimajoh- 
tohanketta esiteltiin ja käsitel-
tiin kaikille avoimessa yleisötilai- 
suudessa keskiviikkona 18.1.2012  
Utajärvellä mukana oli mhy:iden 
edustajat ja paikalle oli saapu- 
nut 14 kuulijaa antamaan palau-
tetta sähkölinjan linjausvaihtoeh- 

Finngrid Oyj:n 400 kV valtakunnan verkon runkovoimajohtohanke  
Keski-Suomi-Oulujoki esittely- ja kuulemistilaisuus Utajärvellä

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

vaihtoehdot 3 B ja 3C hankaloittai-
sivat  Oulujokivarren toimintaa ja 
niiden toteuttamiseksi olisi raivat-
tava uutta johtokäytävää sekä lin-
jaukset kulkisivat poikittain vasten 
Oulujokivarren maatiluksia ja näin 
toteutuessaan pirstoisivat kappa-
lemääräisesti enemmän tiluksia 
vaihtoehtoon 3A verraten. 

doista, joista tarkempaa tietoa löy-
tyy netistä. Kuulemistilaisuudes-
sa  läsnäolleiden kantana laadittiin 
ja toimitettiin Keski-Suomen ELY-
keskukselle muistutus, että Haapa-
järveltä Muhokselle paras esitetyistä 
suunnittelureittivaihtoehdoista on 
3A, jossa uusi voimajohto toisi maa- 
ja metsänomistajille vaikutuksiltaan 
vähiten haittaa. Itäiset voimalinja-

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

Nuorten metsäosaamisen retkeily 
järjestettiin 15.11.2011 Särkijärvel-
lä yhdistelmämonitoimikoneen 
korjuunäytöksen ja Kurimon kos-
ken entisen Ruukin raunioiden 
historian esittelyn myötä Uta-
järven Yläkoulun 7-luokkaisille. 
Mukana oli 40 oppilasta ja 3 opet-
tajaa.  

Korjuunäytös metsänomistajille ja nuorille
Metsäomistajille järjestettiin sa-

mana aikana nuorten tapahtuman 
rinnalla yhdistelmämonitoimiko-
neen korjuunäytös, jossa jaettiin sa-
malla puumarkkinatietoa tulevan 
talven osalta. Tapahtumaan osallis-
tui 40 metsänomistajaa ja kilpailu-
tehtävänä olleen  monitoimikoneen 
aarin harvennuspuun kokonais-

määrän 1,6 m3 ja tukin määrän 
1,34 m3 tiesivät tarkimmin 1. Ta-
pio 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), puukä-
sityöpalkintoina olleista vangin 
lukoista vastasi Utajärven vanhin 
metsuri Reino Peltoniemi.

Utajärven Osuuspankin edustajana 
Vuokko Paso ja Muhoksen Rautian 
puolesta Reima Mertaniemi luovut-
tivat Nuorenmetsänhoitotöitä 2011 
tehneiden 25  kilpailuun osallistu-

Nuoren metsänhoitokilpailun  
palkintoraivaussahan luovutus

jan kesken arvotun raivaussaha-
palkinnon 8.2.2012  Irja Marttinen 
Vaalasta. ONNEA VOITTAJALLE! 
Uusi kilpailu on jo käynnissä vuo-
den 2012 osalta. 

Onnea voittajalle!

Utajärven perinnepäivät järjestet-
tiin 27.2.-29.2. 2012 ja ne oli suun-
nattu erityisesti päiväkoti-ikäisille  
lapsille ja heidän vanhemmilleen. 
Perinnepäivillä lapsille opetettiin 
vanhoja maaseudun käden taito-
ja, opeteltiin lypsysimulaattorilla 
lypsämään lehmää, separoitiin ker-

Utajärven perinnepäivillä tutustuttiin  
metsätyöhön ja metsätyövälineisiin

maa separaattorilla, tehtiin kirnul-
la voita ja pestiin pyykkilaudalla 
pyykkiä. 

Lisäksi tutustuttiin maakuntien 
kansallispukuihin. Lopuksi kuva- 
ja esinenäyttelyn avulla tutustuttiin 
Utajärven metsänhoitoyhdistyksen 
kuva- ja esinenäyttelyn myötä met-

sätyöhön ja metsätyövälineisiin 
sekä näytettiin, miten tuohi ja pä-
retöitä tehdään sekä välineitä teroi-
tetaan. Näyttelyssä riitti tungosta 
perinnepäivien aikana n. 300 vie-
raan verran.

http://www.mhy.fi/utajarvi

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

Nuorten metsäosaamista ja amma-
tinvalintaa kehittävää toimintaa 
jatkettiin  Utajärven metsänhoi-
toyhdistyksen toimesta 9.11.2011 
Oulun Energian Toppilan turve-
voimalan tutustumisretkeilyllä. 

Kohderyhmänä olivat  Utajär-

ven Yläkoulun 9-luokan  43 op-
pilasta ja 3 opettajaa. Retkeilyllä 
tutustuttiin Turvevoimalan puun 
ja turpeenkäyttöön sekä lämpö- ja 
sähköenergian tuottamiseen että 
tuotantoprosessiin ja siihen liitty-
viin ammatteihin. 

Oulun Energia on merkittävä energian-
tuottaja, jonka energianhankinnan perus-

tan muodostaa oma sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto. Vuonna 2011 noin 42 

prosenttia Oulun Energian hankkimasta 
sähköstä ja noin 93 prosenttia kaukoläm-

möstä saatiin Toppilan voimalaitoksilta.
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MUHOS

Pertti Moilanen
0400 283 301

pertti.moilanen@mhy.fi

Ratatie 41, 91500 Muhos
(08) 533 1119

Tapio Kylmänen
044 734 2702

tapio.kylmanen@mhy.fi

Yrittäjä Jouko Siika-aho korjaa mhy Muhoksen korjuupalvelupuuta.

Olemme aloittaneet vuoden alussa metsänhoidon uutena palveluna suometsien hoidon. Suometsien 
hoitoon kuuluvat kunnostusojitus suunnitelmien laatiminen ja toteutus, ojalinjahakkuut ja harvennuk-
set turvemailla, terveyslannoitukset sekä mahdollisten kulkuyhteyksien suunnittelu ja toteutus.

Pyrimme suometsien hoitopalvelulla hoitamaan kerralla kuntoon turvemaakohteet. Kysy lisää met-
sänhoitoyhdistyksestä Pertti Moilaselta ja Tapio Kylmäseltä ja tule keskustelemaan turvemaiden koko-
naisvaltaisesta hoidosta.

- Olen 47-vuotias metsätalous-
teknikko ja asustelen tällä hetkel-
lä Tyrnävällä. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja neljä lasta, joista kolme 
vanhinta asuvat jo omillaan. 

Harrastuksista aikaa vievim-
piä on syksyinen hirvenpyynti ja 
kaikenlainen remontointi ja ra-
kentelu. Tällä hetkellä mökki/
piilopirtti projekti Temmekselle 
lohkaisee suurimman ajan. Kesäi-
sin kalastelen jonkin verran lähi-
vesillä ja kerran vuodessa Norjaan 
jäämerelle tehtävä viikon kalastuk-
seen painottuva reissu on aina ke-
sän kohokohta.

- Peruskoulun jälkeen kävin 
maatilateknisen koulun. Työuran 
alkuaika meni maanviljelyksen 
ja metsurintöiden parissa. Met-
sätalousteknikoksi valmistuin 
Saarijärveltä v 1998. Metsänhoi-
toyhdistykseen tulin vuoden 1999 
loppupuolella hoitamaan silloi-
seen Rannikon mhy:een vuorot-
teluvapaan sijaisuutta Raahen 
alueelle. Siitä saakka olen hoitanut 
erilaisia tehtäviä Rannikon ja fuu-
sion jälkeen Siikalakeuden metsän-
hoitoyhdistyksessä. Ensimmäiset 
kuusi vuotta tein pääasiassa alue-
vastaavan tehtäviä, viimeiset kuusi 
vuotta pyöritin Mhy:n korjuupal-
velua. 

Tapio Kylmänen Muhoksen  
uusi metsäneuvoja
Metsätalousteknikko Tapio Kylmänen on aloittanut työt vuoden alusta Muhoksen 
metsänhoitoyhdistyksessä. Tapio siirtyi Muhokselle Mhy Siikalakeudesta.

- Kun loppuvuodesta 2011 tuli 
Muhokselle toimihenkilön paikka 
auki niin päätin heti hakea paik-
kaa. Muhos pienenä kahden toi-
mihenkilön yhdistyksenä ja sen 
tarjoamat haasteet sekä monipuoli-
set työtehtävät kiinnosti erityisesti. 
Myös metsällisesti ja sijainniltaan 
Muhos tuntui mielenkiintoiselta 
paikalta.

- Tällä hetkellä muutaman kuu-
kauden kokemuksen jälkeen en-
nakko odotukset ovat toteutuneet 
täysin ja jopa ylittyneet. Työtehtä-
viini kuuluu lähes kaikki metsähoi-
toyhdistyksen 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 koke-
muksella oppinut huomaamaan 
kuinka erilaisia toimintatapoja eri 
yhdistyksissä on. Metsänomistaji-
en, hallinnon ja toimihenkilöiden 
yhteistoiminnasta muodostuu jo-
kaiseen yhdistykseen omat toimin-
tamallit ja palvelut.  Toivottavasti 
tuon Muhokselle omalta osaltani 
jotakin uutta. Parasta tässä on ollut 
se että olen jo saanut olla kehittä-
mässä ja luomassa uusia palveluita 
metsänomistajille. Suometsienhoi-
to paketin olemme ottaneet uutena 
työlajina käyttöön, siihen kuuluvat 
kunnostusojitussuunnitelmat ja 
niiden toteutukset, ojalinja- ja tar-
vittavat hoitohakkuut ja terveys-
lannoitukset.

- Odotan mielenkiinnolla tule-
via haasteita uusien työtehtävien 
myötä ja hyvää yhteistyötä met-
sänomistajien kanssa. Metsänomis-
tajille lopuksi sellaisia terveisiä että 
hoitakaa metsiä, tehkää hoitotyöt ja 
hakkuut ajallaan, niin metsät pysy-
vät tuottavina seuraavillekin suku-
polville, päättää Kylmänen.

Raivaussaha Esa Oksalle

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

Muhoksen metsänhoitoyhdistys 
järjesti vuonna 2011 nuoren met-
sänhoidon kannustekilpailun, 
jonka palkintona arvottiin raivaus-
saha. Raivaussahan voitti Muhos-
lainen metsänomistaja Esa Oksa.

Kannustekilpailuun osallistui-
vat kaikki Muhoksen metsänhoi-
toyhdistyksen alueella vuonna 2011 
Kemera-avustuskelpoista nuoren 
metsänhoitoa toteuttaneet metsän-
omistajat. Kannustekilpailussa yh-
teistyössä mukana olivat Rautia 
Muhos ja Oulun osuuspankki. Rai-
vaussaha luovutettiin voittajalle 
perjantaina 3.2.2012.

Metsänhoitoyhdistys Muhos 
järjestää vuonna 2012 uuden nuo-
ren metsänhoidon kilpailun, johon 
voivat osallistua yhdistyksemme 
alueella vuonna 2012 tukikelpoista 
nuoren metsänhoitoa toteuttaneet 
metsänomistajat. Kannustekilpai-
lun pääpalkintona arvomme vuo-
den lopussa raivaussahan.

Lisätietoa saa metsänhoi-
toyhdistyksestä: Pertti Moilanen 
0400-283301 ja Tapio Kylmänen 
044-7342702.

Kiitos kaikille kilpailuun osal-
listuneille ja nuoren metsänhoitoa 
tehneille metsänomistajille.

Metsänhoitoyhdistyksen uutena  
palveluna suometsien hoito

Avoimet ovet

Metsänhoitoyhdistys Muhos jär-
jesti metsänomistajille ja yhteis-
työkumppaneille avoimet ovet 
tilaisuuden tiistaina 7.2.2012 met-
sänhoitoyhdistyksen toimistolla.

Päivän aikana oli mahdolli-
suus tutustua yhdistyksemme toi-
mintaan, keskustella metsäisistä 
asioista ja tutustua uuteen toimi-
henkilöön Tapio Kylmäseen.

Maanomistajat olivat varsinkin 
kiinnostuneita uudesta suomet-
sienhoito palvelustamme. Vuoden 
alussa aloitettu suometsien hoi-

to palvelu käsittää turvemaiden 
puunkorjuu (ojalinjahakkuut ja 
harvennukset), kunnostusojitukset 
ja kulkuyhteyksien tekemisen sekä 
terveyslannoituksen.

Kävijöillä oli mahdollisuus päi-
vän aikana saada tiloistaan ilmava-
lokuva. Kahvipannu porisi päivän 
aikana kuumana ja tilaisuudessa 
kävi n. 60 henkeä. Kaikkien kävi-
jöiden kesken suoritettiin arvonta, 
jossa onni suosi Leila Kontiota.

KIITOS kaikille kävijöille ja tilai-
suuteen osallistujille.

MUHOKSEN TOIMISTOLLA
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Timo Mikkola 
MetsäSanoma

Yhteistyö sähköyhtiön kans- 
sa kangerteli hieman tien-
varsimetsien hoidossa Kii- 
mingin Huttukylässä kevääl-
lä 2011. Metsänhoitoyhdistys 
Kiiminki pyysi Oulun Ener-
gialta puunkaatoapua ns. 
ongelmapuiden osalta kol-
melle eri korjuupalvelukoh-
teelle Huttukylän taajaman 
läheisiltä hakkuualueille, joi-
den vaikutusalueella oli ns. 
20kW linjojen läheisyydessä 
poistettavia havupuurunko-
ja. Rungot olivat välittömäs-
ti linjan kaatuma-alueella 
kallistuen linjaan päin.

Oulun energian edusta-
ja Jukka Lappalainen kävi 
kyseisillä kohteilla ilmoitta-
mani sijainnin perusteella, 
koska urakoitsija kieltäytyi 

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, mi-
ten jatkossa?

kaatamasta riskialttiit, linjan 
välittömässä läheisyydessä 
olevat puut, joiden painopis-
te oli linjaan päin sekä kal-
lellaan linjaan päin. Oulun 
Energian edustajan mielestä 
puut eivät ole linjan vaiku-
tusalueella.

Kaatoavun pelisäännöt 
eivät olleet selvillä
Metsäkoneurakointi Risto 
Tuohimaa Ky:n kone kuski 
Rami Tuohimaa selvitti yh-
tiönsä toimintatavan, että 
aikaisemmin selvissä riskita-
pauksissa energialaitos hoi-
taa riskipuiden kaadot.

- Me valmistamme sitten 
kaadetuista rungoista mo-
nitoimikoneella runkojen 
katkonnan”, selvittää Rami 
Tuohimaa.

- Riskit ovat suuret ja va-
kuutusyhtiöillä on tapana 

vetäytyä vastuuvelvollisuu-
desta, jos riski on tiedossa, ja 
se toteutetaan kuitenkin, sel-
vittää urakoitsija Risto Tuo-
himaa. 

– Tiedän mitä tapahtuu, 
kun runko jää kiinni voima-
johtoon, siinä leikki ei ole 
kaukana, jatkaa Risto. 

– Tässä säästetään vää-
rässä asiassa, päättää Tuo-
himaa.

Oulun Energian edusta-
jan Jukka Lappalaisen mu-
kaan tarvittaessa linjan 
virran voi katkaista kolmen 
vuorokauden varoitusajalla. 
Tämä toimintatapa on kui-
tenkin teoriaa, jota kukaan 
urakoitsija ei voi hyödyntää 
omassa ketjutetussa korjuu-
ohjelmassaan.

Eräs korjuupalvelukoh-
teen metsänomistajasta otti 
tietoisen riskin ja kävi jälki-

käteen kaatamassa omatoi-
misesti muutaman linjaan 
päin kallistuneen rungon 
traktorikoura apunaan. Ris-
ki oli ilmeinen, mutta onnek-
si vahinkoa ei syntynyt.

Muutamia vuosia sitten 
sähköyhtiöiltä herui her-
kemmin kaatoapua, kuin 
tänään. Metsänhoitoyhdis- 
tyksien toimihenkilöt merkit- 
sivät korjuupalvelukoh-
teen ns. ongelmapuut ja il-
moittivat siitä paikalliselle 
energiayhtiölle. Yhtiön sil-
loinen edustaja vastaavasti 
ilmoitti asiasta urakoitsijalle, 
joka kävi kaatamassa mer-
katut rungot yksittäin tur-
vallisuustekijät huomioon 
ottaen. 

Vaihtoehtoisesti säh-
köyhtiön edustaja pyy-
si metsänhoitoyhdistyksen 
edustajaa ottamaan suo-
raan yhteyttä kaadosta vas-
taavaan yrittäjämetsuriin 
ja laskun ohjaamaan suo-
raan energiayhtiölle. Run-
kojen katkonnan hoiti sitten 
monitoimikoneella puun-
korjuuyrittäjä. Mutta nyt yh-
teistyötä on jälleen herätelty 
erityisesti vierimetsien hoi-

don suhteen sekä valmiu-
desta myrskytilanteisiin.

Koneyrittäjien liitto 
perää sähköyhtiöiltä 
yhteistyötä
Koneyrittäjät ehdottavat 
sähköyhtiöille myrsky- ja 
lumituhojen korjuun te-
hostamista konetyöllä. Se 
edellyttäisi paikallisen yh-
teistyön aloittamista. Tal-
ven myrskyt ja lumikuormat 
ovat vaikeuttaneet sähkönja-
kelua ja aiheuttaneet huoles-
tuttavan pitkiä katkoja. 

– Näiden seurauksena on 
tullut kyselyitä, miksi sähkö-
linjoja raivataan hitaasti met-
surityönä eikä koneyrittäjien 
kalustoa ja ammattitaitoa 
hyödynnetä puiden raivauk-
sissa, kertoo Simo Jaakkola 
Koneyrittäjien liitosta.

- Ennakoivalla koulutuk-
sella työskentelystä poik-
keusolosuhteissa turvataan 
nopeampi sähköjen palau-
tuminen, päättää Jaakkola. 
Tämä edellyttää verkostojen 
luomista yrittäjien sekä säh-
könsiirrosta vastaavien yhti-
öiden kesken. Tällöin esim. 

metsänhoitoyhdistykset oli-
sivat oiva vaihtoehto, koska 
yhdistyksillä on useita kone-
urakoitsijoita ympärivuoti-
sessa sopimusurakoinnissa.; 
hakkuukoneita, metsätrakto-
reita sekä kaivinkoneita. Ko-
neilla voidaan työskennellä 
myös pimeän aikaan tehok-
kaasti ja turvallisesti hyvien 
työvalojen ansiosta.

Piinapenkissä
Matti Lehto, Oulun Energia
Miksi kaatoavun yhteis-
työ takkuili viime keväänä, 
Matti Lehto  Oulun Energi-
asta?

- Jukka Lappalainen toimi 
annettujen ohjeitten mukai-
sesti. Oma kantani olisi, et-
tei työmailla olisi useita eri 
urakoitsijoita, vaan Oulun 

Energia tekee työolosuhteet 
sellaiseksi, että työskentely 
on turvallista.

- Jotta päästäisiin resurs-
seissa järkevään lopputulok-
seen, on aloitettu selvitystyö 
yhteistyön sovittaminen sel-
vin pelisäännöin.

Muualla huudetaan yh-

teistyön perään. Onko näin 
käynyt Oulun Energian 
kohdalla?

- Joustavuutta on tarkoi-
tus luoda uusilla yhteistyö-
sopimuksissa alueemme 
metsänhoitoyhdistyksien 
kanssa. Yhteistyö metsän-
hoitoyhdistyksien kanssa on 

päämäärämme.
Myrskytuhoja ajatel-

len on olemassa erityinen 
valmiusorganisaatio. Eikö 
tämä ennakoiva yhteistyö 
olisi parasta yhteistoimin-
taa mahdollisen suurmyrs-
kyn kohdatessa?

- Ehdottomasti  on. Tä- 

tä varten olemme tehneet 
varallaolosopimuksia ja 
mahdollisen myrskyn is-
keytyessä, myös sopimuseh-
dot välittömän operatiivisen 
toiminnan käynnistämiselle 
myrskytilanteissa.

Onko tarkoitus jatkossa 
lisätä yhteistyötä metsän-

hoitoyhdistyksien kanssa 
linjapuiden kohdalla? Sa-
moin onko tarkoitus luoda 
myrskyjen varalta valmi-
ustilaorganisaatio metsän-
omistajajärjestön kanssa?

- On. Sopimuksiin met-
sänhoitoyhdistyksien kanssa 
on nyt päästy.

       Talven myrskyt ja lu-
mikuormat ovat vaikeut-
taneet sähkönjakelua ja 

aiheuttaneet huolestutta-
van pitkiä katkoja. 

”
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Mikko Harju 
MetsäSanoma

Myös hakkuissa saattaa ta-
pahtua vahinkoja, joissa 
yksittäinen puu varotoimen-
piteistä huolimatta kaatuu 
johdon päälle. Sähköhäiri-
öiden yleisin syy onkin säh-
köjohdon päälle kaatunut tai 
siihen nojaava puu. Hoidettu 
metsä tuottaa parhaiten. Reu-
nametsän asianmukainen 
hoito on sekä metsänomis-
tajan että verkonhaltijan etu. 
Oikein hoidetut reunamet-
sät lisäävät oleellisesti säh-
köntoimituksen varmuutta 
ilman, että siitä aiheutuu 
kustannuksia tai menetyksiä 
metsänomistajalle. 

Vierimetsän  
uudistaminen
Metsä voidaan uudistaa joko 
luontaisesti tai viljelemällä. 
Luontaisessa uudistamises-
sa hakkuualueelle jätetään 
hyvälaatuisia siemen – tai 
suojuspuita. Siemenpuita ei 
tule jättää niin lähelle säh-
köjohtoja, että ne kaatues-
saan yltäisivät sähköjohtojen 
päälle. 

Metsänviljelyssä sieme-
niä ei kannata kylvää eikä 
taimia istuttaa johtoalueel-
le eikä riippujohdon alle. 
Johtoalueen leveys riippuu 

Johtoalueiden vierimetsien hoito
Sähköyhtiöt rakentavat edelleen uusia johtolinjoja ja parantavat 
vanhoja johtolinjojaan. Eteenkin maaseudulla linjat ovat pääasiassa 
ilmajohtoja. Yli puolet sähkölinjoista sijaitsee metsissä, mistä johtu-
en johdot ovat alttiita sille, että puita voi kovan tuulen, myrskyn, tai 
lumikuorman vuoksi kaatua tai taipua niiden päälle.

johtolajista. 20kv:n avojoh-
doilla johtoaleen leveys on 
10 metriä ja päällystetyllä 
johdolla 6 metriä. Kokemus-
ten mukaan lehtipuiden tai-
puminen tai katkeaminen 
sähköjohtojen päälle on suu-
rempi riski sähkönjakelun 
kannalta kuin havupuiden 
aiheuttamat sähkökatkokset. 
Näin ollen sähköjohtojen lä-
heisyyteen kannattaa istut-
taa havupuita, mieluummin 
kuusta mikäli maaperä on 
riittävän viljavaa.

Vierimetsän  
taimikonhoito.
Ajallaan tehdyllä taimikon-
hoidolla varmistetaan hyvä-
laatuisen puuston suotuisa 
alkukehitys. Johtoalueen vie-
rimetsän taimikko hoidetaan 
normaalin taimikon tavoin. 

Taimikonhoidossa havu- 
taimikosta poistetaan kaik-
ki lehtipuut jotka ovat kas-
vatettavaksi tarkoitettuja 
havupuita pitempiä. Rau-
duskoivu taimikot harven-
netaan istutustiheyteen, 
jolloin ne järeytyvät jo var-
haisessa vaiheessa ja kestä-
vät näin paremmin tuulia ja 
lumi kuormaa.

Vierimetsän  
ensiharvennus
Metsikön ensiharvennus teh- 

dään yleensä silloin, kun 
puuston pituus on ylittänyt 
12 metriä. Mikäli taimikon-
hoito on jäänyt tekemättä 
tehdään ensiharvennus met-
sikön ollessa  8-10 metristä. 
Johtoalueen reunasta mitat-
tuna noin 20 metriä leveässä 
vierimetsässä ensiharvennus 
suositellaan tehtäväksi ajal-
laan, koska näin kasvamaan 
jäävä puusto parantuvan 
kasvunsa ansiosta kestää pa-
remmin lumi-, tuuli- ja myrs-
kytuhoja. 

Ensiharvennus tehdään 
hyvän metsänhoidon suo-
situsten mukaisesti jättä-
mällä puusto reuna-alueella 
keskimääräistä hiukan har-
vemmaksi. Harvennuksessa 
suositaan havupuita. Leh-
tipuut jotka ovat kasvaneet 
muuta puustoa pitemmäksi, 
suositellaan poistettavaksi. 
Näin estetään riukumaisiksi 
kehittyneiden puiden taipu-
minen johtojen päälle.

Vierimetsän varttuneen 
puuston harvennus
Ajallaan tehdyn ensiharven-
nuksen ansiosta puuston toi- 
nen harvennushakkuu teh-
dään normaalisti 20-30 vuot- 
ta ensiharvennuksen jäl-
keen. 

Johtoalueen vierimetsäs-
tä toisessa harvennukses-

sa suositellaan poistettavan 
ensisijaisesti kaikki pitkät ja 
kapealatvaiseksi kehittyneet 
lehtipuut sekä kaikki va-
hingoittuneet ja kallistuneet 
puut. Muutoin harvennus 
suositellaan tehtäväksi hie-
man lievempänä kuin mitä 
metsänhoidon suosituksissa 
esitetään.

Vierimetsän  
uudistaminen
Kun johtoalueen vierimetsän 

puusto saavuttaa läpimital-
taan tai iältään uudistuskyp-
syyden, ei sitä enää suositella 
harvennettavan. Uudistus-
kypsän metsän suositeltava 
hakkuutapa on avohakkuu.

Uudistamista ei pidä ly-
kätä tarpeettomasti, sillä 
ikääntyvässä puustossa voi 
laho lisätä myrsky- tuulitu-
hojen riskiä. Päätehakkuu 
suositellaan tehtävän aina 
johtokatuun saakka. Sähkö-
linjojen reunamaille ei tule 

jättää kapeita puustokaista-
leita, joiden puusto altistuu 
etenkin heti hakkuiden jäl-
keisinä vuosina tuulille ja 
myrskyille ja myöhempinä 
vuosina aiheuttaa todennä-
köisesti ylimääräisiä hoito- 
ja hakkuutöitä. Säästöpuita 
tai säästöpuuryhmiä ei tule 
jättää johtoalueen läheisyy-
teen. 

Sähkönjakelun turvaami-
sen kannalta verkkoyhtiöt 
ovat kautta aikain tehneet 
kunnossapitoa ja investoin-
tisuunnitelmia minimoi-
dakseen viat ja pitääkseen 
keskeytysajat lyhyenä. Moit-
teitakin on saatu, aiheesta ja 
aiheetta.

Myrskysopimus
Maakaapelointi ei  
ratkaise kaikkia  
ongelmatilanteita
Yhtenä eniten esille nostet-
tuna parannuksena on pu-
huttu maakaapeloinnista, 
mutta ei kaapelointikaan on-
gelmatonta ole. Vian sattues-
sa kaapeliin, sen löytäminen 
on esimerkiksi talviolosuh-
teissa toivottoman vaike-
aa. Pitkän maaseutuverkon 
kaapelin vikaantuessa on lä-
hes ainoa mahdollisuus saa-
da asiakkaille kohtuullisessa 
ajassa sähköt palautettua nk. 
rengasverkko.

 Sen rakentaminen pitkien 
yhteyksien maaseutuverk-
koon onkin sitten jo kustan-
nuksiltaan aivan eri luokkaa. 
Vian paikannus tehdään 
usein ajamalla suurijännit-
teistä pulssia nk. syöksyaal-
toa kaapeliin ja tutkan avulla 
pyritään paikallistamaan vi-
kapaikan etäisyys. Tähän 
tarvitaan kaapelityypin syöksy- 
aaltonopeus ja paljon koke-
musta erottamaan jatkot ja 
muut kohdat varsinaisesta 
vikapaikasta.

 Entäpä sen jälkeen? Sitten 
täytyy karttojen avulla pääs-
tä tarkasti kaapelin päälle 
oletetulla etäisyydellä, saada 
metrinen lumikerros pois ja 
maamikrofonilla kuuntele-
malla paikallistaa vikapaik-
ka syöksyaallon lyödessä 
läpi vikakohdassa.

 Saavatko asiakkaat nyt 
sähkönsä - no ei. Alkaa rou-
dan sulattaminen, kaivurin 
paikalle saaminen ja kaivu-
työ. Kun vikaantunut kohta 
on saatu esille, suurjännite-
kaapeliin jatkon tekeminen 
kunnolla vie vajaat 10 h ja 
lähes aina on laitettava kaa-
pelia väliin ja tehtävä kak-
si jatkoa. Vian korjaus vie 
siis helposti kolmekin vuo-
rokautta edellyttäen että 
vikapaikan etsiminen on on-
nistunut.

Ilmajohdot huoltovarmoja
Miksi kerroin noin pitkän ta-
rinan? Siksi että suurin osa 
maamme sähköverkoista 
on vielä ilmajohtoina ja esi-
merkiksi kertomistani syistä 
on varmaan pitkään jatkos-
sakin. Johtoja on siis vain 
huoltovarmuuden vuoksi 
saatava teiden varsille ja joh-
toaukoilla on päästävä kul-
kemaan.

Ilmajohtojen vikaherk-
kyyden vähentämiseksi huol- 
tojen, lahotarkastusten jne. 
lisäksi on huolehdittava rai-
vauksista. Tässä tarvitaan 
metsäalan ammattilaisten 
apua. 

Sähkömies tarvitsee met-
suria ja metsuri tarvitsee 
sähkömiestä voidakseen tur-
vallisesti hoitaa työnsä. Lin-
ja-aukkoja on raivattava ja 
nyt on kiinnitetty huomiota 
reunametsien hoitoon. Reu-
napuu kun voi kaukaakin 
kaatua johdolle ja johtoauk-
ko suurjännitteellä on 6- 10 
m leveä.

Myrskyihin pitää varautua
Myrskytuhojen raivaus on 
ammattilaisten ja koneiden 
työtä. Sähkömiesten teh-
tävä on huolehtia sähkö-
turvallisuudesta ja metsuri 
kaataa puun turvallisesti ai-
heuttamatta lisävahinkoa. 
Automatiikka voi kytkeä lin-
jaan sähköt vaikka se vaa-
rattomalta näyttääkin ja 
katkenneessa johdossa tai 
kaatuneessa puussa voi olla 
tappava jännite. Lisäksi met-
säkone ja metsuri puides-
saan eivät aiheuta niin paljon 
puun haaskaamista. Myös 
teiden raivausta tarvitaan.

Eivät armeijan nuoret voi 
myrskytuhoja raivata. Ar-
meijan apua voidaan käyttää 
kuljetuksiin ja ruokahuol-
toon, kenties telttamajoituk-
siin, mutta ei myrskytuhojen 
raivaukseen. Yksikin kuo-
lonuhri on liikaa.

Näistä syistä Oulun Ener-
gia Siirto ja Jakelu Oy onkin 
turvautunut alueensa met-
sänhoitoyhdistyksien apuun. 
Oulun Seudun MHY:n toi-
minnanjohtajan kanssa sol-
mittiin 2.2.2012 sopimukset 
varallaolosta ja raivausavun 
saannista myrskytilanteis-
sa tai myrskyn uhatessa. 
Kiimingin metsänhoitoyh-
distyksen kanssa sopimus 
syntyi 08.03.2012

Toinen tärkeä ja mer-
kittävä sopimus on sopi-
mus vierimetsien hoidosta, 
jossa metsänhoitoyhdis-
tys valtuutetaan sopimaan 
metsänhoitajien kanssa vie-
rimetsien hoidosta OESJ:n 
ottaessa suositusten mukai-
sesti osaa raivauskustannuk-
siin. 

Toivomme vilpittömästi 
että kaikki Oulun ja Kiimin-
gin alueiden metsänomis-
tajat lähtisivät talkoisiin 
mukaan. MHY voi tehdä 
laajemman kartoituksen ja 

hakkuusopimukset metsän-
omistajien kanssa ja verkon-
haltija on mukana johdon 
reunapuiden harvennusten 
kustannuksissa. Hyötyä koi-
tuu siis kaikille osapuolille. 

Ja kuten amerikkalaisissa 
mainoksissa, eikä tässä vie-
lä kaikki: 

Metsäkeskus on selvit- 
tämässä mahdollisuutta luis-
kata johtoaukkojen poikit-
taisojat ja jos maanomistajat 
siihen suostuvat, helpottaa 
se heidän kulkuaan ja vika-
partioiden kulkua esimerkik-
si tykkylumiongelmissa. Jos 
vielä saataisiin valtakunnal-
liseksi ohjeistus poikkiojien 
luiskauksesta jo tekovaihees-
sa, olisi yksi merkittävä kul-
kueste poistettu huolto- ja 
korjaustöiltä.

Toivommekin hyvää yh-
teistyötä metsänomistajien 
kanssa yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja vikojen, 
myrskytuhojen vähentämi-
seksi ja ennen kaikkea siten 
että työt tehdään turvallises-
ti.

Yhteistyöterveisin 
Matti Lehto  
Oulun Energia Siirto ja 
Jakelu Oy

Nimi ei tarkoita, että 
olisimme sopineet il-
matieteen laitoksen 
kanssa myrskyjen li- 
säämisestä. Loppu-
vuodesta 2011 myrs-
kyt tekivät ennen-
näkemätöntä tuhoa 
eteläisessä Suomessa 
usean sähkönjakelu-
verkonhaltijan alueel-
la ehkä pahimpana 
Fortumin ja silloisen 
Vattenfallin (nyk. LNI 
-verkko) alueilla.
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Timo Mikkola 
MetsäSanoma

Kiimingin metsät ja Kiimin-
gin metsänhoitoyhdistys 
alueensa metsänhoidon pää-
toimija oli myös uuden tar-
kastustoiminnan kohteena. 
Tarkastuksen suoritti serti-
fioinnin suorittajana DNV. 
Maasto ja toimistotiloissa ta-
pahtunut asiakirjojen tarkis-
tus osui marraskuulle.

Luontokohteet  
säilyneet hyvin
Arvokkaiden elinympäris-
töiden kohdalta asiat olivat 
hyvin hoidettu. Ongelmia 
kuitenkin saattaa tulla vas-
taan esim. muinaismuisto-
kohteiden esim. vanhojen 
pyyntikuoppien, keitinpaik-
kojen ja kivikautisten asuin-
paikkojen kohdalla, joita 

Mikko Mäkelä 
MetsäSanoma

Myrskystä on otettu opik-
si aina valtiovaltaa myöten, 
kehittämällä suunnitelmia 
myrskyihin varautumiseen. 
Tällaista kehitystyötä teh-
dään koko ajan lehtemmekin 
alueella kun mm. energiayh-

MetsäSanoma uutiset

Timo Mikkola 
MetsäSanoma

Viimeisen 10 vuoden aikana 
Suomen metsät ovat sitoneet 
vuosittain liki puolet kaikis-

Metsäpolitiikan Durbanista turpaan
Suomi maksaa jatkossa kalliin maksun hiilinielun muuttuessa päin-
vastaiseksi. Metsät ovat merkittävä hiilinielu.  Ne ottavat kasvaessaan 
hiiltä ilmasta ja sitovat puuaineeseen.

ta maamme hiilipäästöistä. 
Käytännössä, muttei teorias-
sa. Aikoinaan ympäristömi-
nisteriä oli muuan viiksipelle 
Haavisto (tämän vaalikau-
den toisen kierroksen pre-

sidenttiehdokas), nyt sitä 
vakanssia hoitaa muuan pel-
le Niinistö. Vihreä hänkin.

Ympäristöministeri Nii-
nistö iloitsi Durbanin ilmas-
tointikokouksesta tultuaan 

siitä, että Suomi saa edel-
leenkin harjoittaa monikäyt-
töistä metsätaloutta, metsiin 
liittyvää mittavaa hiilinielua 
ei kokonaisuudessaan ju-
listeta päästölähteeksi sekä 
nielukatto on käytettävissä 
metsien hävittämisestä joh-
tuvasta metsäkadosta aiheu-
tuvien kompensoitumiseen. 
Palkinnoksi metsäkatopääs-
töistä Niinistö toi tulessaan 
20-30 miljoonan euron vuo-
sittaisen maksun veronmak-
sajille. Hienoa huonoa asian 

hoitamista. On epäoikeu-
denmukaista, että maailman 
parhaiten hoidetussa metsä-
valtiossa rangastaan asioi-
den tulkintaerimielisyyksillä 
puolustamalla todellista met-
sien tilaa maassamme. Nii-
nistöä huijattiin suostumaan 
liian kalliiseen ratkaisuun. 
Kokemattomuus on ollut 
harvoin valttia ilmastointi-
kokouksissa.

Kiimingin metsät sertifioitiin
Viime syksynä tarkastettiin alueemme metsiä 
uusien sertifiointiohjeistuksien mukaisesti. 
Arviointi tehtiin ensimmäistä kertaa uusilla 
kriteereillä, jotka tulivat voimaan viime vuo-
den alussa.

Konekuskit koulutettiin mm. Länsikainuun mhy:n järjestämillä koealoilla Puolangan maisemissa.

alueellamme on runsaasti.
       Metsänhoitoyhdistys on 
omissa ohjeistuksissaan kiin- 
nittänyt asiaan riittävästi 
huomiota, eikä näin poikkea-
mia esiintynyt. Alueellam-
me tarkastuksessa ilmaantui 
tosin erään yhtiön toimesta 
maanmuokkauksella pilattu 
muinaismuistokohde. Uu-
disojituksia ei alueellamme 
esiintynyt, ja kunnostusoji-
tuksien hoito on kriteerien 
mukaisesti toteutettu.

Työnantajavelvoitteita 
ei ole laiminlyöty
Tilaajavastuulaki ja serti-
kriteeri 23 kulkevat käsi 
kädessä. Urakanantajan on tar- 
kistettava vuosittain alihank-
kijoiden kuulumisen enna-
konpidätysrekisteriin sekä 
urakoitsijoiden vero- sekä elä-
kemaksujen ajantasaisuus. 

Kaikki urakointisopimukset 
pitää tehdä kirjallisesti. Näi-
den suhteen asiat ovat Kii-
mingissä kunnossa. Myös 
muut yhdistyksen viralliset 
asiapaperit ovat kunnossa 
sertifioinnin mukaisesti.

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

nan sai Kiimingin Metsän-
hoitoyhdistys, joka on jo pit-
kään toiminut asian eteen 
mm. kummiluokan, yhteis-
työkuvioiden alakoulujen 
kanssa sekä yhdistänyt op-
piaineet, yrittäjäkasvatuksen 

sekä virkistyskäytön alakou-
lun oppilaiden opetussuun-
nitelmiin. Tarkoitus onkin 
jatkaa uraa uurtavalla tiellä 
koululaisten parissa.

Pohjoisessa vältyttiin Tapani –myrskyn tuhoilta
Viime vuoden lopulla riehuneet Tapani ja Hannu-myrskyt tukahdut-
tivat puukauppa lounaisessa Suomessa. MetsäSanoman yhdistyk-
sien alueella Oulun ympäristössä myrskyn tuhoilta vältyttiin täysin. 
Tapanin päivän myrskyä voidaan pitää harvinaisena, muttei ihan 
poikkeuksellisena. Edellinen vastaavanlainen myrsky oli Janika mar-
raskuussa 2001.

tiöt ovat ruvenneet varmis-
tamaan riittävän metsuri ja 
konekaluston saamista myrs-
kytilanteessa erilaisen yh-
teistyön kautta.

Lounaisessa suomessakin 
myrsky jumitti puukaupan 
ja valtaosa sahoista ja suu-
rista metsäyhtiöistä on aset-
tanut ostolleen rajoitteita. 

Alueellammekin mahdolli-
sessa myrsky tilanteessa ti-
lannetta varmasti helpottaisi, 
kun metsänyhdistyksillä oli-
si jo olemassa valmiita toimi-
tussuunnitelmia ja kauppoja 
puuta ostavien ja jalostavien 
yhtiöiden kanssa.

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

naa kuutiota. Puuta ostettiin 
3,8 miljoonaa kuutiota. Poh-
joisessa puukauppa notkahti 
n. 30 %. Tukkikauppa taan-
tui Pohjois-Pohjanmaalla 30 
prosenttia. Kuidun ostot pu-
tosivat hieman vähemmän. 
Puun hintakehitys oli vuo-

den mittaan vakaa ja seurasi 
edellisvuoden muutoksia. Al-
kuvuodesta hinnat nousivat 
kesää kohden, mutta kääntyi-
vät synkkenevien talousnäky-
mien myötä syksyn mittaan 
loivaan laskuun. Loppuvuo-
den lasku oli jyrkkää.

Myös Oulun kaupunki aikoo 
vaatia metsäyhtiöiltä vahin-
gonkorvauksia puukartellis-
ta. Kaupunki on arvioinut 
myyneensä puuta etenkin 
Stora Ensolle sekä Metsäliit-
to Osuuskunnalle 1997- 2004 
vuosittain 300 000 - 500 000 

Oulukin vaatii korvauksia kartellitapauksessa
Kaupunki arvioi menettäneensä puukartellin takia ainakin 600 000 euroa

euron edestä.
Puunostokartellin on ar-

vioitu laskeneen hintoja n. 
25 prosenttia. Teknisen kes-
kuksen arkistosta löyty-
vät tiedot ovat puutteelliset, 
koska kaupunki on säilyt-
tänyt puukauppoihin liitty-

vät metsänhoitajapäätökset 
ja laskutuksen mittaustodis-
tukset kahdelta edelliseltä 
vuodelta. Ostajilla on parem-
mat arkistot kartellivuosil-
ta, mutta niiden saaminen 
kaupungin käyttöön voi olla 
vaikeaa. Voi olla, että oikeus 

jossain vaiheessa velvoittaa 
metsäyhtiöt luovuttamaan 
tietonsa puukaupan osapuo-
lille.

Kuntaliiton mukaan kar-
tellikorvauksia aikoo vaatia 
ainakin nelisenkymmentä 
kuntaa. 

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 metsänomis-
tajille 1,5 miljardin euron vahingot. 

Fakta
Arviot kartellivahingoista vaihtelevat

HAuKiPuTAAn uLKO-
METSän tilusjärjestelyalue 
sijaitsee Haukiputaan keskus-
tasta noin 20 km koilliseen ja 
15 km Kiimingin keskustas-
ta pohjoiseen. Alueen poikki 
kulkee Kiiminki -Yli-Ii maan-
tie ja alueen läpi virtaa Mar-
timojoki.  

Alue on pääosin metsä-
talousaluetta. Martimojoen 
ja pienten järvien rannoil-
la on parisenkymmentä lo-
marakennusta. Alueella on 
339 maanomistajan tilat, tilan 
palstoja tai osuuksia yhteisis-
tä. Rekisteriyksiköitä on 260 
kappaletta.

METSäKESKuS Pohjois-
Pohjanmaan hallinnoima EU- 
rahoitteinen Toimiva metsä-
hanke järjesti alueen maan-
omistajille tilusjärjestelyn 
ja yhteismetsän esittely- 
tilaisuuden keväällä 2010. 
Samana keväänä alueen 
maanomistajat pyysivät 
Pohjois-Pohjanmaan maan-
mittaustoimistoa laatimaan ti- 
lusjärjestelyn tarveselvityk- 
sen. Tarveselvityksessä tut-

Haukiputaan ulkometsän tilusjärjestelytoimitus
kitaan tietyn alueen kiin-
teistörakenne, haastatellaan 
maanomistajat ja laaditaan 
esitys kiinteistörakenteen pa-
rantamiseksi. Tarveselvitys 
on maanomistajille maksu-
ton.

TARVESELViTyKSESSä 
TuTKiTun alueen pinta-ala 
oli noin 5700 hehtaaria, jos-
ta varsinaista metsämaata oli 
noin 4100 hehtaaria ja kitu- 
sekä joutomaata 1600 hehtaa-
ria. Alue jakaantuu 260 tilalle 
574 palstaan. Tilojen keskiko-

ko on 22 ha ja palstojen kes-
kikoko 10 ha. 55 % palstoista 
on alle 5 hehtaarin suuruisia. 
Yhteisiä alueita on 16 kappa-
letta, jotka muodostuvat 61 
palstasta, yhteispinta-alal-
taan n. 549 ha. Pääongelmina 
Ulkometsän alueella metsäta-
louden kannalta ovat tilusten 
nauhamaisuus ja pirstalei-
suus, palstojen huono muo-
to metsätalouden tarpeisiin 
sekä tilarajojen epäselvyys.

METSäKESKuS Pohjois-
Pohjanmaan suorittamissa 

maanomistajahaastatteluissa 
tilusjärjestelyn suorittamista 
alueelle kannattavat maan-
omistajat omistavat 80 % 
tarveselvitysalasta. Haastat-
teluissa kysyttiin myös met-
sänomistajien kiinnostusta 
yhteismetsän perustamiseen 
mahdolliselle tilusjärjestely-
alueelle. Yhteismetsästä kiin-
nostuneet maanomistajat 
omistavat 59 % tarveselvitys-
alasta eli yli 3300 hehtaaria.

POHJOiS-POHJAn-
MAAn MAAnMiTTAuS-
TOiMiSTOn laatimassa 
tarveselvitysraportissa to-
detaan, että tilusjärjestelyllä 
ja yhteismetsän perustami-
sella alueen metsäpalstojen lu- 
kumäärää voidaan vähen-
tää 574:stä noin 120:een. Sa-
malla palstakoko kasvaisi 10 
hehtaarista 46,5 hehtaariin. 
Yhteismetsän ulkopuolel-
le jäävien palstojen keskiko-
ko kasvaisi tilusjärjestelyillä 
15 hehtaariin. Samalla met-
säkuljetusmatkat lyhenisivät 
0,5 kilometristä 0,3 kilomet-
riin.

KOKO HAnKKEEn kus-
tannuksiksi on laskettu 1,07 
miljoonaa euroa ja hyödyksi 
1,96 miljoonaa euroa. Valtio 
maksaa yhteismetsän perus-
tamiseen liittyvät kulut ko-
konaan ja lisäksi 80 % muun 
tilusjärjestelyn kustannuksis-
ta. Loput 20 % tilusjärjestelyn 
kustannuksista ositellaan ti-
lusjärjestelystä hyötyneiden 
kiinteistöjen maksettavak-
si. Kokonaiskustannukset si- 
sältävät toimituskustannus-
ten lisäksi noin 40 000 euron 
edestä metsäojituksia ja pien-
narteiden rakentamista.

VARSinAinEn TiLuS-
JäRJESTELyTOiMiTuS 
käynnistettiin joulukuussa 
2011. Parhaillaan maanmit-
taustoimisto selvittää tarkem-
min yhteismetsään mukaan 
haluavia kiinteistöjä. Maas-
tokaudella 2012 Suomen 
metsäkeskuksen Pohjois-
Pohjanmaan aluekeskus ja 
Metsänhoitoyhdistys Oulun 
Seutu suorittavat yhteistyös-
sä kiinteistöjen arviointiin 
liittyvät maastotyöt. 

ARViOinTiin liittyvät 
laskennat tehdään maan-
mittauslaitoksesa METLA:n ke- 
hittämällä MOTTI-ohjelmis-
tolla metsän tuottoarvoon 
perustuen. Kiinteistöjen ar-
viointitietoja käytetään sekä 
tilusten järjestelyssä että yh-
teismetsäosuuksien arvojen 
määrittelyssä. 

TAVOiTTEEnA On, että 
kiinteistöjen arvotiedot oli-
sivat käytössä vuoden 2013 
alussa, jolloin maanomista-
jat päättävät lopullisesti liit-
tymisestään perustettavaan 
yhteismetsään. Toimitus on 
tarkoitus saada päätökseen 
vuoden 2015 loppuun men-
nessä.

Pekka Törmi 
maanmittaus- 
insinööri (DI) 
Pohjois-Pohjanmaan 
maanmittaustoimisto

Joukkoon mahtuvat mm. 
Rovaniemi. Kunnat katso-
vat, että niillä on riittävät 
edellytykset vaatia korvauk-
sia. Kanteiden määrä kertoo, 
että kunnat myös uskovat 
mahdollisuuksiinsa menes-
tyä. (lähde: Kaleva 12/01)
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YLI-II
Vorellirannantie 1 
91200 Yli-Ii

Mikko Mäkelä
0400 285 943

mikko.makela@mhy.fi

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

veli-hannu.pesamaa@mhy.fi

Yli-Iin mhy:n toimistolla on 
liki vuoden ajan ollut vain 
metsätoimihenkilöistä koos-
tuva henkilöstö. 

Aiemmin toimistonhoita-
jan töihin kuuluneet työt kir-
janpidon ja palkanlaskennan 
osalta on nyt hoidettu os-
topalveluna tilitoimistolta. 
Kahden metsätoimihenkilön 
konseptilla myös lomien ja 
tuurauksien käyttö on tullut 

Mhy Yli-Iin vuoden 2011 
tehtyjen nuoren metsähoito-
hankkeiden kesken arvotun 
raivaussahan voitti Niilo Yli-
siuruan kuolinpesä. Vuonna 
2011 tehty NMH ala Yli-Iis-
sä oli 399 ha. Palkintona ol-
leen raivaussahan sponsoroi 

nuorenmetsänhoito-
hankkeiden 
välisen kilpailun

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

RETKELLE MENNÄÄN TAAS 
JOHONKIN PÄIN SUOMEA

Seurailkaa ilmoittelua 
Rantapohjassa kesällä!

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

Raivaussahan voitto

Oy Shinshova Finland ltd. 
Sahan arvonta suoritettiin 
13.3 pidetyssä valtuuston 
kevätkokouksessa, jossa ar-
vonnan suorittivat Mervi 
Kyrönlampi ja Janne Manni-
nen. Onnettarena toimi Pek-
ka Saikkonen.

Kahden metsätoimihenkilön  
yhdistys osoittautunut toimivaksi

mahdolliseksi.
Vuosi 2011 olikin yhdis-

tyksen toiminnassa ennä-
tyksellisen vilkasta. Uutta 
ojasuunnitelmaa laadittiin n. 
50 km. Yhdistyksen hankin-
tapalvelussa on ollut useam-
pia koneketjua kuin koskaan 
aiemmin ja myös korjatut 
puumäärät ovat tuplaan-
tuneet aiemmista vuosis-
ta. Energiapuuta välitettiin 

n. 10000 m3 pääosin Ouluun 
Toppilan voimalaitokseen. 
Energiapuun välityksessä 
yhteistyö kumppanina on 
ollut Kuusakoski Oy. Syys-
kokouksessaan 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 liitty-
vistä rutiineita mm. maksa-
tuksista, laskuttamisesta ja 
puutilityksistä on vastannut 
Mikko Mäkelä, mutta mo-
lemmat metsätoimihenki-
löt ovat kokonaisuudessaan 
enempi metsässä kuin toi-
mistolla.

SAHASTA KILPAILLAAN TAAS

Sahan sponsoroi Pölkky Metsä Oy
Lisätietoa nettisivuillamme

Palkintona arvotaan raivaussaha. 

Yli-Iin metsänhoitoyhdistys järjestää 
jälleen vuoden 2012 aikana tehtyjen

Kilpailun palkintona arvotaan 
kaikkien vuoden aikana tehtyjen
hankkeiden kesken raivaussaha

Välitämme metsänomistajille 
edullisesti metsurin varusteita

Metsurin varusteet  
saat Yli-Iin toimistolta

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

Kuollut taimi
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YLIKIIMINKI

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

Raimo Jokikokko 
0400 580152 

raimo.jokikokko@mhy.fi

Juhani Heikkinen
0400 287 288

juhani.heikkinen@mhy.fi

Juhani Heikkinen 
MetsäSanoma

Syynä huonoihin korjuuolo-
suhteisiin olivat pitkä satei-
nen ja lämmin syksy sekä 
alkutalvi. Vasta lumien tul-
tua maahan kunnolla tammi-
kuussa päästiin toimimaan 
talvikohteisiin. Kun maape-
rä oli erittäin vetinen, use-
asti ajettaessa samaa jälkeä 
tahtoi suonpinta mennä rik-
ki ja koneet huppuroivat sen 
takia. Yhdistyksen palveluk-
sessa oleva koneyrittäjä Ris-
to Tuohimaa totesikin, että 
ellei olisi osalla leimikoita 

Juhani Heikkinen 
MetsäSanoma

Vuoden alusta metsäkes-
kus on siirtänyt toimiston-
sa Muhokselle. Miten on, 
joutuvatko metsänomista-
jat matkaamaan Muhokselle 
asioita hoitamaan? Vastaus 
on yksinkertaisesti, ei. Sil-
lä metsätalolta saa edelleen 
kaikki palvelut ja vieläpä 
samalta luukulta, yhdistys 
tekee kaikkia metsässä suo-
ritettavia töitä. Voidaankin 
ehkä ajatella, että oli jopa 
hyvä metsäkeskuksen siir-
to Muhokselle. Eihän ole 
järkevää, että kilpailevat or-
ganisaatiot ovat samassa toi-
mistossa.  

Kehno korjuutalvi

Kaksi edellistä talvea 2009 – 2010 ja 2010 – 2011 olivat erittäin huo-
noja 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 korjuu-
talvi Ylikiimingissä viimeisen 30 vuoden aikana.

polettu maataloustraktoril-
la varsiteitä, olisi lähikulje-
tus jäänyt tekemättä. Myös 
osassa Ylikiiminkiä oli lun-
ta niin paljon helmi-maalis-
kuun vaihteessa, että esim. 
ylispuuleimikoiden korjuu 
tuli kannattomaksi yrittäjän 
kannalta. Polttoainekulut 
nousivat pilviin suhteessa 
saatuihin tuottoihin.

Osalla leimikoista on ol-
lut sellaisia kuvioita, joita ei 
ole saatu kohtuudella kor-
jattua koko talvena. Ei tie-
tenkään ole tarkoituksen 
mukaista, että upotetaan 
satojen tuhansien eurojen 

arvoiset koneet suohon. On-
gelmaksi tulevat tietenkin 
metsänomistajan kannalta, 
kun kaikkia puita ei ole pys-
tytty korjaamaan, saamat-
tomat puukauppatulot. Jos 
talvi olisi ollut normaali, ei 
olisi ollut epäselvyyttäkään, 
kaikki kuviot olisi pitänyt 
korjata. Luonnon olosuhteil-
le ei voida mitään, tänä tal-
vena ns. force major ehtoon 
yhtiöt ovat mielestäni voi-
neet vedota. 

Pystytäänkö tulevaisuu-
dessa varautumaan tällaisiin 
huonoihin sääolosuhteisiin? 
Mielestäni pääosin pysty-

tään, rakentamalla ojituksien 
yhteydessä kattavat penk-
katieverkostot. Tänäkin tal-
vena niille kohteille joihin 
päästiin penkkateitä pitkin, 
saatiin helpommin tehtyä 
talvitiet. Joillekin kohteille il-
man penkkateitä ei olisi edes 
päästy. Tietenkin sellaiset 
penkkatiet, jotka ovat pel-
killä rahikoilla, saattavat olla 
huonoja jäätymään kuivina 
vuosina. Penkkatien teke-
minen ojituksen yhteydessä 
on suhteellisen halpaa, avus-
tuksien jälkeen metsänomis-
tajan maksuosuus on noin 
0,5 euroa metriltä. Lisäksi 
olemassa oleva penkkatie ta-
kaa usein metsänomistajalle 
sen, että saa talvileimikoihin 
tarjouksia. Talvitien teko-
kustannukset yhtiöille ovat 
pienemmät kuin, jos ei olisi 
penkkateitä.           

Niille kohteille joihin päästiin penkkateitä pitkin, 
saatiin helpommin tehtyä talvitiet. Joillekin koh-
teille ilman penkkateitä ei olisi edes päästy. 

Metsätalon ajankohtaiset asiat
Tähän saakka Ylikiimingin metsätalolla on ollut metsäkeskus vuokral-
la. Metsänomistajat ovat saaneet metsätalolta metsäpalveluita siten, 
että metsäkeskus on pääosin hoitanut metsäsuunnittelua, metsäoji-
tusta ja metsätiehankkeita. Muita palveluita metsätalolta on saatu 
yhdistyksen puolelta. 

Metsänomistajilta on tul-
lut paljon palautetta siitä, 
että miten nykyisin ojitus- 
ja tiehankkeilla on niin suu-
ret yleiskulut. On kysytty, 
perustuvatko yleiskulut jo-
honkin Kemera-lakiin? Yleis-
kulut on organisaatiosta 
riippuva kuluerä eli sen pi-
tää kattaa organisaation ns. 
työnjohto, hallinto yms. ku-
lut. Yleiskulut ovat eri orga-
nisaatioissa erisuuruiset. Jos 
yleiskulujen määrä nousee 
25 - 35 prosenttiin, voidaan 
kysyä onko yleiskulun suh-
de varsinaisiin työn toteu-
tuskuluihin nähden oikea. 
Saattaa jopa käydä niin, että 
on edullisempaa metsän-
omistajalle tehdä työt omana 

työnä ilman Kemera -rahoja. 
Olemme laskeneet, että yleis-
kulujen järkiperäinen taso on 
10 prosentin tienoilla. Tämä 
10 prosenttia on keskimää-
rin yhdistyksen yleiskulu-
taso. Elikkä suunniteltaessa 
tie- ja ojitusasioita kannat-
taa olla yhteydessä yhdis-
tyksen poikiin, niin saadaan 
työt tehtyä mahdollisimman 
edullisesti. 

Puukauppa hiljeni yllättä-
en syksyllä 2011 vaikka nor-
maalisti syysaikana tehdään 
pääosa vuoden puukaupois-
ta. Syyt olivat moninaiset, 
verohuojennuksista aina yh-
tiöiden ostohaluttomuuteen. 
Myymättä jäi runsaasti eten-
kin harvennusleimikoita. On 

oletettavaa, että puukaup-
pa käynnistyy huhti - tou-
kokuussa kesäleimikoiden 
osalta jopa vilkkaana. Syy-
nä pääosin on yhtiöiden lei-
mikoiden puute. Kun puun 
tarve on suuri, kannattaa 
leimikot kilpailuttaa, jotta 
saadaan hinnat kohdilleen. 
Talvileimikoiden osalta oi-
kea myyntiaika alkaa ke-
sälomien jälkeen syksyllä. 
Talvileimikoiden kysyntä on 
ollut viime vuosina heikon-
laista, johtuen lyhyistä kor-
juutalvista. 

Onhan kuitenkin tosiasia, 
että valtaosa leimikoista on 
talvikohteita. Kun teholli-
nen korjuuaika on ollut vain 
3 kuukautta, voidaan päätel-
lä, että kaikkia talvileimikoi-

ta ei ole ehditty korjata. 
Valtiovallan rahatalous 

on suhteellisen tiukalla, sitä 
ei ole meidän vaikea edes 
huomata. Se on näkynyt 
metsäpuolella Kemera- ra-
hojen loppumisena edeltävi-
nä vuosina jo alkuvuodesta, 
eikä tämäkään vuosi tee siitä 
poikkeusta. Näyttää pitkällä 
tähtäimellä siltä, että valtio-
vallan tukiaisiin ei kannata 
luottaa. Tärkeät työt on teh-
tävä siitä huolimatta tuleeko 
avustusrahat nyt, ensi vuon-
na tai tulevatko ne ollen-
kaan. Esimerkkinä tärkeistä 
hoitotöistä ovat taimikonhoi-
totyöt, jos niiden suorittami-
nen ajallaan laiminlyödään, 
siitä kärsitään koko kierto-
ajan eli lähes sata vuotta. 

Tämän vuoden alusta Ke-
mera-rahat ovat veronalais-
ta tuloa eli niistä maksetaan 
pääomaveroa. Täytettäes-
sä veroilmoituksia vuodelta 
2011 pisti silmään metsän-
omistajien passiivisuus me-
nokulujen kirjaamiseen.

Väitän, että valtakunnan 
tasolla laiskuuden takia mak-
setaan turhaan metsätalou-
den veroja miljoonia euroja.  
Nyt avustuksien tulleessa 
veron piiriin, korostuu ku-
lujen vieminen muistiinpa-
noihin. Vähimmäisvaatimus 
metsänomistajilla on kulu-
kuittien kerääminen vuoden 
aikana, kyllä ne saadaan sit-
ten alkuvuodesta 2013 vie-
tyä verolomakkeelle.      

 

Taimikonhoitotöitä 
  tehdään vaikka Kemera-rahat 
viipyvätkin

     Esimerkkinä tärkeistä hoito-
töistä ovat taimikonhoitotyöt, 
jos niiden suorittaminen ajal-

laan laiminlyödään, siitä kärsi-
tään koko kiertoajan eli lähes 

sata vuotta. 

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

II

Anita Keskikallio
040-7252610

anita.keskikallio@mhy.fi

Eero Alaraasakka  
0400-281 524

eero.alaraasakka@mhy.fi

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 Metsänhoitoyhdis-
tys on myös halunnut säilyä omanaan, vaikka ympäristön paineet 
pyrkivät isompiin kokonaisuuksiin. Aika näyttää, mikä on viisas tie.

Polttopuukauppa käy

Metsätie omatoimisesti
Metsäautotien suunnittelu ja rakentaminen 
on isotöistä hommaa. Mutta sen voi tehdä 
keveämminkin. Seuraavassa esimerkissä on 
Iihin toteutettu 2 kilometrin pituinen met-
sätie ilman minkäänlaisia avustuksia. Keme-
raohjeet määräävät tienrakennukselle mää-
räyksiä 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 eu-
roa. Metsänhoitoyhdistyksen 
ammattilainen suunnittelee 
kartalla ja maastossa reitin 
paikan ja kun sopiva reitti 
on hyppysissä merkataan se 
maastoon GPS-laitteen avul-
la. Samalla laite piirtää reitin 
myös karttaan.

Metsänkäyttöilmoitus:
Mhy:n toimistolla laaditaan 
metsänkäyttöilmoitus ja var-
mistetaan onko alueella tär-
keitä elinympäristöjä.

Hakkuu: 
Motomies pystyy avaamaan 
tielinjan keskilinjan merkki-
en avulla. Tiealue hakataan 

sellaiseen aikaan, että tukit 
voi jättää tien varteen odot-
tamaan talvea tai ajetaan ne 
kesäkulkuisen tien varteen.

Pohjan kaivuu ja rumpu-
jen laitto: 

4500 €. Poistetaan kan-
not ja osa kuntasta. Koste-
ammille kohdille kaivetaan 
penkkaa. Laitetaan muovi-
rummut (ko. kohde 4 kpl) 
ojien kohdalle tai vaihtoeh-
toisesti tasoitetaan luiska.

Maanajo: 
800 €. 25 tonnia sepeliä. 
Maan jäätyessä ajetaan kar-
keaa sepeliä rumpujen koh-
dalle, jotta vesi ei vie maita 
mennessään. Sovitaan pai-
kallisen hirviporukan kanssa 
talkoot, jolloin muulle alu-

Iihin Suomen suurin  
tuulivoimalapuisto

Puistoon tulee 38 myllyä yh-
teisteholtaan 114 MW. In-
vestoinnin kustannus on 150 
miljoonaa euroa. Iin mhy on 
hakkuuttanut ensimmäisen 
vaiheen tielinjat. Metsän-
omistajat ovat tehneet so-
pimukset tuulivoimaloiden 
paikoista Tuuliwatti Oy:n 
kanssa. Vuokrat ovat euroa/
vuosi ja sidottu indeksiin. 
Itse myllyistä ei ole metsil-
le  nykytiedon mukaan mi-
tään haittaa. Hyötyjä on 
metsäautoteiden parantu-
minen ja niiden aukipitämi-
nen talvisin. Jos joskus mylly 
puretaan, jää siitä jäljelle 
vain pyöreä betoninen ym-
pyrä ja kuparisten johtojen 
päät kuten Laitakarissa pu-
retun myllyn paikalla näh-
dään. MTK:ssa on laadittu 
suositukset tuulimyllyvuok-
rista. Vaihtoehtoina on vuo-
sivuokra  tai maksu sähkönä 
tai osakkuuksina. Vuokrata-
sostakin on suositukset ole-
massa. Iihin on suunnitteilla 
lisääkin tuulimyllyjä. Sopi-
musmalleja löytyy MTK:n 
sivulta. 

eelle ajetaan hietamoreenia 
tai muuta vastaavaa maa-
ta, jotta kesäaikaan voidaan 
käyttää tietä hyväksi.

Tien tason tarve on yleen-
sä sellainen, että sitä voi 
käyttää talvella rekka-autol-

la jo pikkupakkasten jälkeen 
ja toki sinne tarvitsee päästä 
myös kesällä vähintään trak-
torilla. 

Tuulimyllyjen napa-
korkeus on n. 120 
metriä, joten ne nä-
kyvät kauas.

iin mhy toimittaa koivu-
kuitua polttopuuksi oma-
kotiasujille. Puut mitataan 
painomitalla. Kuljetuksen 
hoitaa Reijo Backman, joka 
ottaa myös kuittauksen osta-
jalta. 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 hin-
ta 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 %.

Iin mhy toimittaa koivukuitua polttopuuksi omakoti-
asujille. Polttopuiden kuljetusta hoitava Reijo Back-
man puntarilla.

Rummun kohdalle karkeaa sepeliä ja matalin kohta 
jätetään sivummalle. 

Ii:n ja Pudasjärven Metsänhoitoyhdistykset järjestävät yhteis-
työssä 5.4.2012 klo 10-15.00 metsäpäivän Ii:ssä Iin Metsästysyh-
distyksen majan lähellä. 
    Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu metsänomistajille ja yrittäjille, 
mutta kaikki metsällisistä asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita!
    Päivän ohjelmassa on mm. hakkuunäytös Ecolog 560D – harveste-
rilla, Tietoa suometsien tuhkalannoituksesta sekä moottori- ja raivaus-
saha esittely.
    Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja makkaranpaiston tarjoaa Pölkky Oy.

METSÄNOMISTAJIEN JA 
YRITTÄJIEN METSÄPÄIVÄ

metsänhoitoyhdistys

    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 tapahtu-
mapaikalle n. 300 m.

Yhteistyössä mukana:

Lisätiedot toiminnanjohtaja 
Eero Alaraasakka p.  0400 281 524

Metsänhoitoyhdistys Ii 
hakee palvelukseensa

METSÄNEUVOJAA

Haemme henkilöä, joka kykenee työskentelemään 
korjuupalvelussa, metsänhoitotehtävissä sekä 

tekemään metsäarvioita ja muita vastaavia töitä. 
Edellytämme palkattavalta metsätalousinsinöörin 

koulutusta.

Hakemukset 15.4. mennessä osoitteella: 
Iin Metsänhoitoyhdistys, 

Haminantie 8, 91100 Ii 
tai eero.alaraasakka@mhy.fi

määräaikaiseen työsuhteeseen 
1.4.-31.12.2012
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Fin Forelia Oy | Rovaniemen taimitarha
Tapani Kervinen, gsm 0400 695 348

Terveet ja terhakat 
taimet tuovat 
voitot kotiin 
metsänuudistajalle.

www.finforelia.fi

YHTEISTYÖ TAKAA TULOKSEN

Kalle Mäkikokko gsm 0400 695 348

PP-Service/Pasi Perätalo

Metsäkoneurakointi ja maanrakennustyöt 
nykyaikaisella kalustolla

Rakennuspaikkojen valmistelutyöt

Kestinraitti 185 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

Koneurakointi 

MuHOS

• metsätyöt 
• kaivutyöt 

• traktorityöt
Puh ja fax 533 4778, 0400 283 441

Mustonen Ky

JK-Infra Oy
- maanajot
- mullan toimitukset
- pihan rakennustyöt
- puun ajot

puh. 040 838 1648

- kaikenlaiset 
 traktorityöt
- maanrakennustyöt
- kaivinkonetyöt

www.jkinfra.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

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA

PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

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

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

METSÄKONEURAKOINTI
R. Tuohimaa Ky

Näätämönkuja 1, KIIMINKI
0400 585 080

Aines- ja energiapuun korjuu
Metsämaan muokkaus

P. 0400 188 058

H.A.Forest Oy

Nuoren metsän hoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. 
Hoidamme nuoria metsiä ja korjaamme samalla puuta 
puhtaaseen energiakäyttöön. 
 
Olemme erikoistuneet energia- ja ensiharvennuksiin.  
Alan johtavana toimijana takaamme ammattimaisen 
korjuun sekä kilpailukykyisen hinnoittelun korjattavalle 
puulle.

Ostetaan energiapuuta

Puusta puhdasta energiaa
L&T Biowatti  
p.010 4608 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jarkko Hokkanen 
Metsäpalveluasiantuntija 
Puh 050 599 8465

www.biowatti.fi
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Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266
91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

Metsäalan
kokonais-

urakointia

Kannolta
tehtaalle

P. 0400 391 855

Iin Metsätyö Oy

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

TURTI-SET OY

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

• Harvennushakkuut ja 
  ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Ym. alaan kuuluvat työt

Kuljetusliike
Backman Ky
Pojankuja 3, 91100 Ii

p. 817 3272, 0400 387 682

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

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

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

 HAUKIPUDAS

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

etunimi.sukunimi@rautia.fi

www.rautia.fi
PALVELEMME: 

arkisin 7–19  
lauantaisin 9–16

Jotta  
onnistuisit  
kerralla!

Markku Mustonen  puh. 0400 585 754
Jukka Koistinen  puh. 050 583 1465
Juha Moilanen  puh. 0400 180 480

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

OSTAMME EnERGiAPuuTA
OuLuJOKiVARREn ALuEELTA

Kysy lisää:

040 767 3371
Puunkorjuu Orava Ay

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

www.mhy.fi
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Metsänomistaja! Metsäkeskuksen 
Metsäpalvelut käytettävissäsi!

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

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

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

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

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

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT
Myytävänä Oulun seudulla:

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 €

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 €.

Yhteydenotot: Petri Jykylä, puh. 040-845 7212    email: petri.jykyla@forestvital.com

Zatelliitintie 10, 90440 Kempele Mikko Kontio  p. 010 7684 915

5520,-

•	Puutavaran	
	 koneellinen	korjuu
•	Energiapuun	korjuu
•	Kannon-nosto

Reijo	Holtinkoski	0400	298741
Pekka	Inkala									0400	338661

•	Metsänparannustyöt
•	Maanrakennustyöt
•	Puutavaran	kaukokuljetukset
•	Energiapuun	kuljetukset

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

Salus
SUOLAHUONE

BIOMEGA OY

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

Ostamme tienvarteen toimitettuja
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

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

Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300

www.kellonpuu.com

Perinteinen II-laadun
puutavaran huutokauppa

Lauantaina 14.4. klo 11.00

Tervetuloa huutamaan!
Karpalotie 20, 90820 Kello

p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com

Perinteinen II-laadun
puutavaran huutokauppa

Lauantaina 14.4. klo 11.00

Tervetuloa huutamaan!
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Metsätalous

Pertti Moilanen 
MetsäSanoma

Siemenkeräysilmoitus 
tehtävä
Metsänviljelyaineiston toi-
mittajan on tehtävä ilmoitus 
metsäpuiden siementen tai 
käpyjen keräyksestä viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen 
keräyksen aloittamista. Sie-
menkeräysilmoitus tehdään 
elintarviketurvallisuusviras- 
to Eviraan. Ilmoituksessa tu-
lee ilmetä kunta, miltä alu-
eelta käpyjä kerätään sekä 
keräysaika. Siemenkeräysil-
moitus on edellytys kanta-
todistuksen saamiselle myö 
hempää karistusta varten. 

Kahden aikaisemman heikomman männyn siemenvuoden jälkeen 
moni alueemme yhdistys on kerännyt käpyjä. Käpyjä oli vaihtelevas-
ti alueemme metsissä ja käpymäärät jäivät keskinkertaisiksi. Käpyjen 
keruun ansiosta paikallinen siemenaines saadaan talteen metsien 
viljelyä varten.

Ilmoitus mahdollistaa, että 
käpyerän alkuperä tunne-
taan ja keräystä voidaan val-
voa.

Keräyskausi  
marras-maaliskuu
Havupuiden käpyjen kerä-
yskausi alkaa siementen tu- 
leennuttua loka-marraskuul-
la ja kestää maalis-huhtikuul-
le. Käpyjen keruu lopetetaan 
kevätauringon lämmittäessä 
ja käpyjen avautuessa. Kä-
pyjä kerätään yleensä hak-
kuun 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. Kä- 
pyjen keruussa ei päde joka-
miehenoikeudet kuten esimer- 
kiksi luonnonmarjojen ke-
ruussa. Männyn kävyn keruus- 
ta maksettiin alueellamme 
keskimäärin 0,80 €/l ja kä-
pyjen keruu on verotonta tu-
loa.

Puhtaat kävyt  
paperisäkkeihin
Kävyt tulee kerätä puhtaina 
ja varastoida viileään ja kui-
vaan paikkaan ennen karis-
tusta. Alueellamme käpyjen 
keruu on lähes ainoastaan 

männynkäpyjen keruuta ja 
minimikoko on niillä 3 cm:ä. 
Kävyt tulee olla suomuis-
taan kiinni olevia, vihreitä 
tai osin ruskeita sen vuoden 
käpyjä. Kävyt pakataan pa-
perisäkkeihin karistamoon 
vientiä varten. Pakatessa 
säkkeihin laitetaan tiedot kä-
pyerästä.

Karistus
Karistamolla kävyt kariste-
taan puhaltamalla niille + 40 
asteista ilmaa, jolloin käpy-
suomut aukeavat ja sieme-
net irtoavat. Tämän jälkeen 
siemenet puhdistetaan len-

ninsiivistä ja roskista ja la-
jitellaan painon ja koon 
mukaan. Siemenet tulisi va-
rastoida n. 2 asteen lämpö-
tilassa, jolloin ne säilyvät 
itävinä vuosia. Siementen 
itävyys voidaan testata en-
nen keruuta, mutta viimeis-
tään karistuksen yhteydessä. 
Itävyydestä tulee tieto val-
miin siemenerän mukaan 
sekä siementen paino.

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

Metsään kylvettävän sie-
menen itävyys voi olla hei-
kompikin, koska samaan 
laikkuun kylvetään useam-
pia siemeniä ja näin turva-
taan taimen alkuun lähtö. 
Konekylvö muokkauksen 
yhteydessä on yleistynyt lä-
hes ainoaksi kylvömuodok-
si, mutta vielä pienempiä 
alueita varsinkin voidaan 
käsinkin kylvää. Kylvössä 
siementä laitetaan maahan 
n. 300 g/ha.  Parasta kylvö-
aikaa on keväällä heti maan 
sulettua kesäkuun loppuun 
saakka.

KÄPYJEN KERUU

Mikkoa Mäkelä 
MetsäSanoma

Metsänhoitoyhdistyksien 
nykyisten valtuustojen ne-
livuotinen toimikausi päät-
tyy tämän vuoden lopussa 
ja uudet valtuustot ja valtuu-
tetut valitaan alkusyksyllä 
toimitettavissa postivaaleis-
sa. Vaaleissa valitaan jäsenet 
nelivuotiseksi toimikaudek-
si vuosille 2013 – 2016. Alu-
eemme yhdistykset kun ovat 
jäsenmääriltään pieniä yh-
distyksiä, valtuustojen koko 
yhdistyksissä on lain salli-
mat minimivaltuustot eli 15 
valtuutettua. 

Valtuusto on yhdistyksen 
korkein päättävä elin joka 
päättää mitä yhdistyksissä 
tehdään ja touhutaan. Val-
tuusto päättää vuosittain toi-
mintakertomusten ja tilien 
hyväksymisestä ja hyväksyy 
seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelman sekä talousar-
vion. 

Metsänhoitoyhdistyksien valtuustovaalit
Metsän omistajien vaikuttamisen paikka!

Valtuuston päätettäväk-
si tulee kaikki yhdistyksen 
suuremmat linjaukset, ku-
ten mahdolliset yhdistymi-
set tai kiinteistöjen kaupat. 
Valtuusto valitsee myös yh-
distykselle hallituksen, vaali-
toimikunnan ja yhdistyksen 
edustajat muihin kokouk-
siin. Vuosittain sääntömää-
räisiä kokouksia on kaksi ja 
ylimääräisiä kokouksia tar-
vittaessa.

Äänioikeus  
mhy:n jäsenillä
Valtuuston vaaleissa äänioi-
keus on kaikilla yhdistyksen 
metsänhoitomaksua maksa-
villa jäsenillä. Yhteisomistus-
tiloilla kuten kuolinpesillä ja 
yhtymillä on yksi yhteinen 
ääni käytettävissä. Valtuute-
tut valitaan enemmistövaa-
leilla, eli eniten ääniä saaneet 
15 henkilöä valitaan valtuus-
tojen jäseniksi edustamaan 
rivijäseniä yhdistyksen hal-

linnossa. Varavaltuutetut 
valitaan äänien antamassa 
järjestyksessä ja varavaltuu-
tettujen toimikausia alkaa 
mikäli jonkun varsinaisen 
valtuutetun toimiminen val-
tuutettuna on estynyt pysy-
västi. 

Valtuustovaalien  
2012 järjestelyt ja  
tärkeät ajankohdat
Yhdistyksien nykyiset val-
tuustot ovat valinneet vaali-
toimikunnat, jotka hoitavat 
yhdistyksittäin vaalien käy-
tännön järjestelyt yhdessä 
Silvadatan ja postin kanssa. 
Vaalitoimikunnat huolehti-
vat ehdokasasettelun lailli-
suuden, äänioikeusrekisterin 
laadinnan ja mm. äänten las-
kun.

Ehdokasasettelu
Valtuustoehdokkaiden ha-
kemisen ja asettamisen eh-

dokkaaksi voivat suorittaa 
kaksi mhy:n jäsentä ehdotta-
malla jotakuta yhdistyksen 
jäsentä ehdokkaaksi. Ehdok-
kaaksi asetettavat on saa-
tava suostumus tehtävään. 
Valmiiksi painettuja ehdo-
kashakemus kaavakkeita 
saa yhdistyksien toimistois-
ta tai nettisivuilta. Ehdokas-
asettelussa on tavoitteena 
että ehdokkaita saadaan ja 
myös vaalien tuloksena met-
sänomistajakunta olisi val-
tuustossa monipuolisesti 
edustettuna mm. sukupuo-
len, iän, eri ammattiryhmien 
ja asuinpaikan osalta. Ehdo-
kashakemukset on jätettävä 
viimeistään 10.8.

Äänioikeusrekisteri
Vaalitoimikunta laatii ja 
asettaa äänioikeusrekiste-
rin nähtäville 8.6. – 29.6. Mi-
käli rekisterissä havaitaan 
puutteita ne oikaistaan tar-
vittaessa. Vaalitoimikunta 

vahvistaa äänioikeusrekiste-
rin viimeistään 3.8.2012.

Äänestys  
postivaalina
Vaalimateriaali kuten ää-
nestysliput, ehdokaslistat ja 
palautuskuoret postitetaan 
jäsenille 31.8.2012. Äänestys-
aikaa jäsenillä on liki kuu-
kausi ja äänestysaika päättyy 
21.9, jolloin äänestyskuoret 
on viimeistään jätettävä pos-
tiin. Vaalien tulokset ovat 
selvillä 27.9.

Metsänhoito- 
yhdistyksen  
hallintoon? 
Koska metsään huutamal-
la äänesi menee hukkaan, 
tule mukaan ja asetu ehdol-
le metsänhoitoyhdistyksesi 
valtuustovaaleissa. Siellä ää-
nesi ja mielipiteesi ovat tär-
keitä.

Valtuutetun toimi on tär-

keä, jotta metsänomistajien 
ääni päätöksenteossa kuu-
luu. Metsänhoitoyhdistys 
toimii juuri niin hyvin kuin 
metsänomistajat haluavat 
sen toimivan. Siksi tarvit-
semme hallintoon ihan ta-
vallisia metsänomistajia.

Päätöksenteon ja vaikut-
tamisen lisäksi valtuutettuna 
saa myös paljon hyödyllistä 
tietoa. Valtuuston kokouk-
sien yhteydessä järjestetään 
usein asiantuntijaluentoja tai 
seminaareja ajankohtaisista 
metsätaloudellisista aiheis-
ta, kuten metsätuhojen tor-
junnasta, lannoituksesta tai 
vaikkapa metsälainsäädän-
nöstä. Luottamustehtävis-
sä voi myös tutustua muihin 
metsänomistajiin, joilla saat-
taa olla hyviä ja hyödyllisiä 
ideoita tai kokemuksia met-
sänhoidosta.  
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Metsätalous ja jalostus

Timo Mikkola 
MetsäSanoma

Piipolla on yrittäjätaus-
taa noin parinkymmenen 
vuoden ajalta. Puu on tul-
lut tutuksi mm. kuorma-
lavojen aliurakoinnissa 
kiiminkiläisen Jussi inkalan 
yrityksen Lavajussin paris-
sa, aitaelementtiedustuksen 
aikana sekä hieman taloura-
koinnin aikana. Mielenkiin-
to Kellon Puuta heräsi, kun 
hän huomasi yrityksen ole-
van myynnissä. Aikaisem-
pi omistaja Kalevi Teppola 
siirtyi näin ansaituille elä-
kepäiville ja vetovastuu on 
näin Heikillä.

Yrityksen liikevaihto liik-
kuu miljoonan euron tietä-
millä. Sivutoimipisteenä on 
tällä haavaa Pudasjärven 
toimipiste. - ” Mikäli toimin-
taa laajennetaan, se tapahtuu 
maltillisesti ja tarvittaessa li-

Kellon Puu  
vaihtoi omistajaa

Kiiminkiläislähtöinen yrittäjä Heikki Piippo on Haukiputaalla sijaitse-
van Kellon Puun uusi toimitusjohtaja. Yrityskaupat solmittiin joulu-
kuussa 2011 ja toiminta on täydessä käynnissä.

sätään sivupisteitä toisil-
le paikkakunnille,” selvittää 
Piippo. 

– Liikevaihdosta n. 20- 30 
% kohdistuu Pudasjärven 
myyntipisteeseen ja loput 
tänne varsinaiseen jalostus-
pisteeseen Kelloon” jatkaa 
Heikki. Ensimmäisen toi-
mintavuoden tavoitteena on 
säilyttää liikevaihto samal-
la tasolla, ja säilyttää asemat 
yksityisten asiakkuuksien 
parissa.

Keskittyminen  
höyläykseen ja  
erikoistuotteisiin
Varsinaisen pääraaka-aineen 
eli sahatavaran yritys os-
taa alueemme sahoilta, ku-
ten Shinshowalta, Pölkyltä 
sekä hieman pieniä eriä Puu-
merkiltä. Pieniä erikoise-
riä on mahdollisuus sahata 
myös omalla kenttäsirkkelil-

lä. Raakapuuta yritys ei var-
sinaisesti osta, pois lukien 
erikoistuotteet, kuten esim. 
koivutukki voisi olla artik-
keli, jolle kysyntää voisi olla 
puusepänteollisessa käytös-
sä. Alueemme koivu tuot-
taa tosin ongelmia lahovian 
ja järeyden suhteen, koska 
pääsääntöisesti koivu on 
hieskoivua.

Myös hirsiaiheet, pienet 
hirsirakennukset, saunat, 
hirsiladot kuuluvat erikoisti-
laustuotteisiin.

Kellon Puulta kysytään-
kin usein harvinaisempia 
höylätuotteita ja tilataan eri-
koishöylättyä tavaraa teh-
taalla valmiiksi tehtynä. 
Rakennusliikkeiden osuus 
kaupoista jää alle 10 %, jo-
ten Kellon Puu palvelee pää-
sääntöisesti yksityissektorin 
rakentajia. Asiakkaita tulee 
pääsääntöisesti Oulun ta-
lousalueelta sekä esim. Tyr-

nävältä ja Raahestakin asti.

Yritys työllistää
Erikoispaneelit, listat, eri-
koislista ja kaikenkattava 
ulkoverhous- sekä sisäver- 
houslaudat satoine dimensi-
oineen on Kellopuun myyn-
tivaltti, jolla Piippo aikoo 

leipätyönsä ansaita. Tällä 
hetkellä yritys työllistää Hei-
kin lisäksi neljä kokoaikaista 
työntekijä ja osa-aikaisen ta-
loushenkilön.

Piippo rentoutuu parhai-
ten harrastusten parissa, jos-
ta tärkeimmäksi nostaa tällä 
hetkellä pelaamisen harras-

tekiekon parissa.
– Kiiminki Capitalsin peli-

paitaa on kunnia kantaa, sa-
moin kasvattajaseura KKP:n 
värejä puolustaa. Ja ennen 
kaikkea pukea paidat vii-
koittain päälle, harrastelät-
kästä ja joukkuepelaamisesta 
nauttien, päättää Piippo.
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Matala
ennuste

Todennäköinen
toteutuma

Tanska

Skåne

Kasvullisuusvyöhykkeiden 
siirtyminen alueellemme eri 

ennustemalleilla

Eero Alaraasakka 
MetsäSanoma

Mikäli ennusteet toteutuvat 
niin lämpeneminen vaikut-
taa myös meidän metsiem-
me ja muun ympäristön 
tilaan suuresti. Vaikka muu-
toksella on maailmanlaajui-
sesti negatiivinen vaikutus, 
on sillä Skandinaavisella 
alueella ennusteen mukaan 
myös positiivisia vaikutuk-
sia.

Ennusteiden mukaan 
maapallon lämpötila koho-
aa välillä 1990-2100  1,8-4,5 
astetta. Se voi yhtäkkiä tun-
tua pieneltä, mutta vertailun 
vuoksi muutaman asteen 
lämpötilan lasku voi aiheut-
taa jääkauden.

Positiivista:
Lämpösumma (yli 5 asteen 
ylittävät päivän keskilämpö-
tila-asteet kasvukautena) on 
lehtemme alueellamme noin 
1050 astetta. Se noussee sa-
dassa vuodessa vähintään 
1300 asteeseen eli Ahvenan-
maan tasolle ja todennä-
köisesti 1500 asteeseen eli 
Etelä-Ruotsin tasolle. Metsi-
en tuotto lisääntyy huomat-
tavasti. Lämpötilan lisäksi 
syynä kasvun lisäykseen on 
kangasmaille kertyneen 
kuntan nopeampi maatumi-

Ilmastonmuutos 
käynnissä

Metsän historiaa

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin mukaan ilmaston lämpeneminen 
on kiistaton tosiasia ja johtuu 90 %:lla todennäköisyydellä ihmis-
kunnan aiheuttamista kasvihuonekaasu- ja nokipäästöistä. Valtaosa 
tutkijoista pitää lämpenemistä ilmiselvänä. Tilannetta ei muuta yksit-
täisten tutkijoiden ja tv-ohjelmien vastakkaiset mielipiteet.

nen ja ravinteiden vapautu-
minen. 

Ojitettujen turvemai-
den kohdalla puun kasvu 
voi lisääntyä vielä enem-
män, koska haihtumisen li-
sääntymisen vuoksi turpeen 
hajoaminen nopeutuu. Tut-
kimukset eivät pysty tä-
hän asiaan vielä antamaan 
kattavia selvityksiä. Maa-
ilmanlaajuisesti havumet-
sien pinta-ala pienenee, 
joten on odotettavissa ky-
syntää hyvälaatuiselle tukil-
le ja miksei kuitupuullekin. 
Energiapuun käyttö toden-
näköisesti lisääntyy ja hiilita-
sapainon kannalta käyttö on 
myös moraalisesti järkevää.

Negatiivista:
Metsiin tulee uusia tuho-
hyönteislajeja, joihin puut 
eivät ole tottuneet. Monet la-
jit ovat jo tulleet pohjoisem-
maksi, mm. hirvikärpänen. 
Myös uusia sieni- ja kasvi-
tauteja tulee. Talvet lauh-
tuvat, joten  talviteiden 
jäädyttäminen ei välttämät-
tä onnistu joka talvi.

Esimerkkejä historiasta
Kierikin kulttuuri oli voi-
missaan 5000 vuotta sitten, 
jolloin ilmasto oli kolmisen 
astetta nykyistä lämpimäm-
pää. Kasvisto oli samantyyp-

pistä kuin Keski-Euroopan 
pohjoisosissa on nykyään.

Lämpeneminen eri skenaarioilla. Tutki-
joiden mukaan ylin on todennäköisin.

Mitä metsänhoidossa 
tulee ottaa huomioon?
Ei välttämättä mitään. Puu-
lajimme kasvavat paremmin 
ilmaston lämmetessä. 

Jos joku metsänomistaja 
on varma, että ilmasto läm-
penee, niin toki silloin kan-
nattaa siemenen alkuperäksi 
valita eteläisempää lajia esi-
merkiksi Keski-Suomesta 
poisluettuna koivu, mikä on 
tottunut täkäläiseen valoi-

suuteen eikä eteläisempi la-
jike osaa hyödyntää pitkää 
valoista aikaa. 

Männyn ja kuusen tä-
käläiset alkuperät pystyvät 
hyödyntämään lisääntyvän 
lämmön tehokkaasti. Mutta 
tuskin metsäorganisaatioil-
ta tulee ohjeisiin muutoksia 
tulevien ilmastoennusteiden 
takia. Ehkä vanhainkodissa 
ajattelemme sitten, että olisi 
sittenkin pitänyt ottaa huo-
mioon. 

 

Lähde: Ilmatieteen laitos 
Lähde: Ilmatieteen laitos

Räihänniemellä Iissä, nykyisessä Yli-
iissä, 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 pa-
rikymmentä vuotta. Kuvassa miehet 
ovat nostamassa myllyä pystyyn. 

Joten perinteitä myllynrakenta-
misesta löytyy alueeltamme. Tämän 

Iissä 
tuulimyllyjä 
jo lähes sata 
vuotta sitten

myllyn napakorkeus on ehkä viisitois-
ta metriä. Kuvasta huomataan myös, 
että jokivarret ovat olleet puuttomia. 
Maisema on avara, viljelykset ja lai-
tumet ovat rantaan saakka. Nykyi-
sin jokea, mitä siitä on jäljellä, ei näe 
kuin silloilta ja pieninä vilahduksina 
maantieltä. Metsälaki eikä muukaan 
laki  rajoita maiseman avartamista. 
Siitä vaan hakkaamaan näkymäaluei-
ta jokivarsille.
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Onhan siitä jo jonkin aikaa huhuttu,
Pekan eläkepäivistä puhuttu.
Nyt lähtee kaapista Pekan kahvimuki,
loppuu meiltä myös mikrotuki. 

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

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

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

Anna Taskila 
MetsäSanoma

Pekka on tykännyt kovas-
ti työstään. Työ on ollut 
vaihtelevaa. Erityisesti yh-
teisten koulutuspäivien jär-
jestäminen on ollut Pekasta 
mukavaa. Työssä on ollut 
haastavaa oppia tuntemaan 
erilaiset ja erikokoiset met-
sänhoitoyhdistykset ja nii-
den toimintatavat. Myös 
sertifiointi on teettänyt mel-
ko paljon työtä.

Työsaralla Pekka näkee 
muutoksen tuulien puhal-
televan hiljalleen. Metsän-
hoitoyhdistyslain muutos ja 
metsänhoitomaksun poista-
minen on nyt mielessä pääl-
limmäisenä.

Pekan mielestä työskente-
leminen metsänhoitoyhdis-
tys Oulun Seudun porukan 
kanssa on ollut mukavaa. Ja 
tätä työyhteisöä hän epäilee 
jäävänsä eniten kaipaamaan-
kin. Pekka on kuitenkin lu-
vannut toimia vielä ainakin 
tämän vuoden Sertifioin-
titoimikunnan puheenjoh-
tajana, joten saamme vielä 
jonkin verran nauttia Pekan 
lupsakkaasta seurasta. Elä-
kepäivänsä Pekka suunnit-
telee viettävänsä mökkeilyn 
parissa. 

Myös lapsenlapset ovat 
ajatuksissa, eli heidän kans-
saan tulee todennäköisesti 
puuhailtua. 

Myös matkusteluhaavei-
ta on, suomessa ja Euroo-

passa olisi mahtava käydä 
katselemassa paikkoja. Vai-
mokin on osa-aikaeläkkeel-
lä, joten nyt voisi siihen olla 
enemmän aikaa. Karavaa-
nariehdotukset Pekka kui- 
tenkin tyrmää heti. 

Mhy:n porukka täällä Ou-
lussa on haikeilla mielin, kun 
me olemme niin tykänneet 
Pekasta. Pekan reipas ote 
kaikkeen ja iloinen olemus 
on ollut virkistävää työseu-
raa. Tästä lähtien joudumme 
itse viemään pahvi- ja leh-
tiroskamme ja valitsemaan 
seuraavan mikrotukihenki-
lön joukostamme. Toivotam-
me onnellisia, aurinkoisia, 
iloisia ja lapsekkaita eläke-
päiviä. Tervetuloa kahvihet-
kiämme piristämään aina 
kun ohi kuljet.

Saikkosen Pekka jää eläkkeelle huhtikuun alusta 2012. Pekalle on ker-
tynyt työvuosia Metsänomistajien liitossa melko tarkalleen 9 vuotta. 
Sitä ennen Pekka ehti työskennellä Rauma-Repolalla, kuorma-auto-
liitossa, Venäjällä puunhankintahommissa ja kuljetusliike Eskolassa.

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

seuraavan mikrotukihenkilön joukostamme

Saikkosen Pekka eläkkeelle

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

Lieko suuria suunnitelmia 
tulevaisuudessa,
mahtava ura mhyn 
voimisteluporukassa.

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

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

Juha Raappana 
luovutti nuoren 
metsän hoidon 
palkintona 
olleen raivaus-
sahan Terho 
Ylisiurualle 
Yli-Iissä.

Raivaussahan luovutus Yli-Iissä
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Viime vuosina ja erityises-
ti viime aikoina metsäalan 
tapahtumat ja muutokset – 
ei kehitys, sillä vain positii-
vinen muutos on kehitystä 
– viittaavat kovin vahvas-
ti siihen suuntaan, että niin 
sanotuissa metsänomista-
jan edunvalvonnan tehtävis-
sä toimivat eivät kovinkaan 
paljon ole yllä olevia kysy-
myksiä itsellensä asettaneet 

Mikä on metsänomistajan etu?  Kuka valvoo metsänomistajan etua 
ja miten? Kuka metsänomistajan etua uhkaa ja millä tavoin? 

keimmistä toiminnan kehit-
tämisen kohteista. 

Metsien omistus on nope- 
asti kaupungistumassa. Sa-
malla myös eläkeläisten 
määrä lisääntyy. Maatalou-
den harjoittajia on enää alle 
viidennes kaikista metsän-

omistajista. Muutoksen tu-
loksena keskimääräinen 
metsänomistaja on menet-
tämässä aktiivisen kiinnos-
tuksen metsäänsä. Metsän 
omistus ja siihen liittyvä 
metsän hoitaminen on pitkä-
jänteistä toimintaa, jossa tu-

Puheenjohtajan mietteitä

ja niitä pohtineet. 
Muutosboomi alkoi met-

sänhoitoyhdistysten yhdis-
tämiskampanjalla, johon 
ryhdyttäessä ei kysytty yh-
distysten mieltä eikä se 
perustunut todellisen yh-
distystoiminnan analysoin-
tiin, vaan ilmeisesti syntyi 
korkean tason virkamies-
aloitteena, minkä jälkeen 
virkamiesten/virkamiehen 

toimintaa ohjaavat ja valvo-
vat luottamusmiehet pitivät 
sitä täysin teoreettisinea pe-
rusteluineen hyvänä ja päät-
tivät panna sen toimeksi. 

Yhä jatkuvan yhdistymis-
prosessin merkittävin seu-
raus on ollut syntyneiden 
jättiyhdistysten yksittäistten 
jäsenen aikaisempaakin suu-
rempi vieraantuminen ja ar-
kuus käyttää yhdistyksen 

palveluita. Tällä tarkoitan sitä 
merkittävää osaa jäsenkun-
nastamme, joka suhteessaan 
yhdistykseensä on passiivis-
ta. Jäsenistömme tämän osan 
herättäminen tiedostamaan, 
mitä etuja metsänhoitoyh-
distyksen monipuolisten ja 
laadullisesti korkeatasoisten 
palveluiden hyväksi käyt-
täminen tuo tullessaan, oli 
aiemmin ja on yhä yksi tär-

Metsien omistus kaupungistumassa

EU jäsenyyden myötä kil-
pailulainsäädäntö on tiuken-
tunut. Nykyisen mhy-lain 
ongelmaksi on koettu, että 
lakisääteisen maksun tur-
vin metsänhoitoyhdistykset 
saavat metsäpalvelumark-
kinoilla kilpailuetua muihin 
toimijoihin verrattuna. 

Kilpailuviraston mielestä 
keskeisin ongelma on tasa-
puolisen valinnan vapauden 
puute. Yhdistyksen jäsenyy-
destä metsänomistaja pääsee 
eroon pelkällä ilmoituksella, 
mutta metsänhoitomaksusta 
vapautuakseen hän joutuu 
maksamaan ja osoittamaan, 
että metsät ovat metsänhoi-
dollisesti paremmassa kun-
nossa kuin keskimäärin. 

Toisaalta kilpailuviras-
to on myöntänyt, että met-
sänhoitoyhdistykset tuovat 
toiminnallaan lisää kil-
pailua keskittyneille puu-
markkinoille. Puukaupassa 
liikkuvat suuret rahat – 
metsäpalveluissa pienet. 
On selvää, että ilman met-
sänhoitoyhdistysten toi-
mintaa raakapuukartellin 
vaikutukset olisivat olleet 
paljon kohtalokkaammat 
metsänomistajien kannal-
ta. Metsäteollisuuden motii-
vi mhy-lain uudistamisessa 
tuskin on halu päästä kan-
tamaan taimipusseja, vaan 
motiivina on halu heikentää 
puumarkkinoille kilpailua 
tuovaa metsänomistajaorga-
nisaatiota. Teollisuus tavoit-
telee suoria asiakassuhteita, 

Vieraskirjoittaja

Mitä tapahtuu metsänhoitoyhdistyslaille?
Metsänhoitoyhdistyslaki on ollut voimassa 60 vuotta. Laki luotiin 
varmistamaan yhdistysten taloutta ja pitkäjänteistä toimintaa met-
sänomistajien neuvonnassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Viimeksi 
lakia on uudistettu vuonna 1998.

jolloin puuta ei tarvitse kil-
pailuttaa.

Kataisen hallituksen oh-
jelmaan on kirjattu: 

”Uudistetaan metsänhoi-
toyhdistyslaki tavalla, jolla 
varmistetaan tasapuolinen 
kilpailuasema eri toimijoille 
metsäpalvelumarkkinoilla.” 
Ministeri Koskiselle työnsä 
luovuttanut työryhmä nä-
kee, että hallitusohjelman 
linjauksesta seuraa kaksi 
vaihtoehtoa: joko metsänhoi-
toyhdistyslain uudistaminen 
tai sen kumoaminen. Minis-
teri Koskinen on avannut 
keskustelun tästä.

Rajoitteet tulee purkaa
Jos päädytään mhy-lain uu-
distamiseen, täytyy mhy-toi-
minnan rajoitteita purkaa. 
Siihen metsänomistajat eivät 
halua suostua, että mhy-la-
ki jätettäisiin voimaan ra- 
joitteineen, mutta automaatti- 
jäsenyydestä jouduttaisiin 
luopumaan. 

Uusista metsänomista-
jista pitäisi jatkossakin tulla 
yhdistyksen jäseniä - tämän 
jälkeen he voivat tehdä pää-
töksen eroamisestaan tai jat-
kamisestaan, ilman maksuja 
ja byrokratiaa. 

Jos siirryttäisiin pelkän 
yhdistyslain noudattami-
seen, poistuisivat metsän-
hoitoyhdistyksiltä kaikki 
metsäpoliittiset ja yhteiskun-
nalliset velvoitteet. Metsi-
en sertifiointi, luontoarvojen 
suojelu, puun käytön lisää-

minen, metsänhoitotöiden 
edistäminen ja energiapuun 
käytön lisääminen sekä 
esim. yksityismetsien suo-
rite- ja kustannustietojen ti-
lastointi ja lapsiin ja nuoriin 
kohdistuva työ muuttaisivat 
muotoaan. 

Velvoitetta tasapuoli-
suudestakaan ei voisi vaa-
tia. Metsänomistajakunnan 
ikääntymisen ja tilojen pirs-
toutumisen vuoksi vaiku-
tukset olisivat merkittäviä. 
Toisaalta metsänomistajien 
edunvalvonta varmasti är-
häköityisi ilman rajoitteita. 
Lain kumoaminen vähentäi-
si vääjäämättä yhdistyksissä 
työskentelevien toimihenki-
löiden ja metsureiden mää-
riä, kun rahoituspohja 
ohenisi.

Metsänomistajan kannalta 
verottajan kuoressa tulevan 
lakisääteisen metsänhoito-
maksun vaihtuminen yh-
distyksen jäsenmaksuksi 
kuulostaa positiiviselta asi-
alta. Jäsensuhde varmasti lä-
henisi. Metsänhoitomaksun 
lakisääteisyyden poistumi-
sen tekee ongelmalliseksi se, 
että maksu on tähän asti toi-
minut tulppana muille mak-
suille. 

Metsäteollisuus ry ajoi 
pari vuotta sitten aktiivisesti 
metsänomistus- tai metsäti-
lamaksua, joka olisi yhdistys-
ten sijasta kerätty valtiolle. 
Myös kiinteistöveroa on vil-
kuteltu lähes jokaisten halli-
tusneuvottelujen alla. Omalle 

yhdistykselle kerätyt miljoo-
nat ovat tukeneet metsän-
omistajien asioiden ja etujen 
ajamista. Maksuista on pää-
tetty demokraattisesti lain 
suomissa rajoissa. Edunval-
vonnalle riittää siis tulevina 
vuosina haasteita.

Metsänomistajat luottavat 
metsänhoitoyhdistyksiin. He 
antavat poikkeuksetta kiitet-
täviä arvosanoja yhdistysten 
palvelusta. Millään toisel-
la organisaatiolla ei ole mie-
hitystä jokaisessa Suomen 
kunnassa ja kylässä. Puu-
kaupallinen edunvalvonta 

erottaa yhdistykset kaikis-
ta muista toimijoista: reaali-
aikainen ja tarkka tieto puun 
hinnasta ja katkonnasta sekä 
valtakirjakauppa ovat ne vah- 
vuudet, joita vain metsän-
hoitoyhdistys voi tarjota.

Edunvalvontakoneisto 
ulottuu joka kylästä maa-
kuntien kautta Helsinkiin 
ja Brysseliin saakka. Barri-
kadin toisella puolella met-
säteollisuusyritykset ovat 
käräjillä vastaamassa kiel-
letystä hintayhteistyöstä. Ei 
teollisuudella ole kovin pal-
jon valtteja tarjotessaan so-

pimusasiakkuutta – siis 
laillista kartellia – metsän-
omistajille.

Mikko Tiirola 
MTK:n metsä- 
valtuuskunnan 
puheenjohtaja
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lot ja menot kulkevat usein 
eri tahtiin. Tämän vuok-
si yhteiskunta on kehittänyt 
erilaisia tukimuotoja turva-
takseen metsien jatkuvan 
hoidon ja hakkuukypsyyden 
saavuttamisen. 

Hakkuun jälkeen  uu-
distettu metsä on valmis 
päätehakkuuseen vasta kol-
mannen tai neljännen suku-
polven aikana ja sitä ennen 
taimikon perustaminen ja 
hoito vaativat rahaa. Kuiten-
kin metsä on näihin saakka 
osoittautunut ihan hyväksi 
sijoituskohteeksikin, mutta 
se ei sovi äkkirikastumisesta 
haaveilevalle.

Tämän hetken kuu-
min metsänomistajan etua 
ja asemaa koskeva aihe on 
metsälain ja metsänhoitoyh-
distyslain muutos, mitkä oli 
kirjattu jo hallitussopimuk- 
seen. Olivatko metsäomista-

jan edunvalvojat siinä vai-
heessa mukana? 

Vaikuttaa siltä, että ei-
vät olleet. Vaatimus metsän-
hoitolain muuttamiseksi tuli 
puunjalostusteollisuuden eli 
suurpääoman taholta. Vaa-
timusta on perusteltu sillä, 
että metsänhoitoyhdistykset  
käyttävät metsähoitomaksua 
lainvastaisesti maksupalve-
lunsa hintojen alentamiseen, 
ja siten vääristävät metsä-
palveluyritysten välistä kil-
pailua. 

Näiden perusteettomi-
en syytösten kiistämisessä 
edunvalvojamme ovat toimi-
neet varsin ponnettomasti. 
On suorastaan tunnustettu, 
että syytöksissä mahtaa olla 
perää ja vaadittu yhdistyksiä 
tarkentamaan toimintaan-
sa. Tarmokas edunvalvoja 
olisi vaatinut konkreettista 
näyttöä rikomuksista ja syyl-

listen asettamista lailliseen 
edesvastuuseen. 

Sen jälkeen, mikäli konk-
reettisissa tutkimuksissa 
rikkomuksia todellakin ha- 
vaitaan, tulee katseet  
kääntää metsäkeskuksen 
suuntaan, sillä lain mukaan met- 
säkeskuksen tulee valvoa 
metsänhoitoyhdistysten toi-
mintaa. Jos lainrikkomista on 
tapahtunut, niin miksi met-
säkeskukset eivät ole siihen 
puuttuneet. Koska syytteet 
lainrikkomuksista ovat yk-
silöimättömiä ja vailla näyt-
töä, ne kohdistuvat samalla 
tavoin jokaista metsänhoi-
toyhdistystä kohtaan mu-
kaan luettuna myös kaikkia 
tämän  lehden alueen metsä-
hoitoyhdistyksiä. 

Tämän vuoksi tulen esit-
tämään seuraavassa hallituk-
sen kokouksessa, että joka 
vastedes julkisesti esittää mei- 

dän rikkoneen lakia, eikä ky-
kene sitä todeksi näyttämään, 
haastetaan raastupaan kun-
nianloukkauksesta ja vaadi-
taan merkittävät korvaukset 
maineemme tahraamisesta 
aiheutuneista taloudellisista 
menetyksistä.

Ei suurteollisuus suin-
kaan ole huolestunut met- 
säpalveluyritysten kilpai-
lukyvystä, vaan sitä häirit-
see metsänhoitoyhdistysten 
toiminta metsänomistajan 
apuna puukaupoissa. Met-
sänhoitoyhdistys tekee met-
sänomistajan niin halutessa 
hakkuusuunnitelman ilmai-
sena jäsenpalveluna ja sen 
jälkeen, jos metsänomista-
ja edelleen niin haluaa, saa-
mallaan valtakirjalla pyytää 
tarjoukset potentiaalisilta os-
tajilta. 

Eri ostajien tarjoukset on 
usein laadittu siinä mää-

rin toisistaan poikkeavik-
si ja vaikeaselkoisiksi, että 
puukaupan kiemuroihin 
perehtymättömän tavalli-
sen metsäomistajan on lähes 
mahdoton vertailla niitä kes-
kenään. Tällöin metsänhoi-
toyhdistyksen ammattitaito 
on käytettävissä, mutta kau-
pasta päättää yksinomaan 
metsäomistaja. Sen jälkeen 
voi metsähoitoyhdistys vie-
lä toimia hakkuun valvojana 
tai hakkuupalvelun suoritta-
jana.

Valtakirjakaupat ja hak-
kuupalvelu ovat metsänhoi- 
toyhdistyksen maksullis-
ta palvelutoimintaa, joka ei 
suinkaan ole liiketoimintaa 
sanan varsinaisessa merki-
tyksessä, sillä päinvastoin 
kuin tavanomainen liiketoi-
minta, metsänhoitoyhdistys 
ei pyri voittoon eikä voiton 
maksimointiin, vaan hin-

noittelee toimintansa niin, 
että se juuri kattaa kustan-
nukset. 

Tämä on yksi syy siihen, 
miksi liiketoimintaa harjoitta-
villa metsäpalveluyrityksillä 
on vaikeuksia palveluitten-
sa hinnoitteluissa. Kiimingin 
metsänhoitoyhdistys ei koe 
kilpailevansa metsäpalvelu-
yritysten kanssa, koska se ei 
harjoita liiketoimintaa, vaan 
palvelee jäseniään omakus-
tannushintaan. 

Toivon, että myös meidän 
edunvalvojamme valtakun-
nallisella tasolla ymmärtävät 
ja tiedostavat tämän yksin-
kertaisen tosiasian.

Juhani Paakkola 
Kiimingin metsän- 
hoitoyhdistyksen  
hallituksen  
puheenjohtaja

Kolumni

Vuonna 1945 atomipommi oli uusi ja pel-
jättävä. Niinpä myös Sotkamon kunnan 
päättäjät katsoivat ilmeisen uhan johdosta 
välttämättömäksi päättää jotakin. Pitkän 
pähkäilyn jälkeen kunnanvaltuustossa nui-
jittiin pöytään yksimielinen päätös: ”Sot-
kamon kunnan alueelle ei saa pudottaa 
atomipommia”. 

Tänä päivänä on nähtävissä, miten vii-
sas ja kauas kantava päätös oli: Eipä ole 
Sotkamoon atomipommia pudotettu. 

Nyt on sotkamolaisilla uusi huoli. Tal-
vivaaran kaivoksen sivutuotteena aiotaan 
rikastaa uraania, mikä ei istu seudun ima-
goon, jossa matkailu on tärkein. 

No niin. Tuo oli vain kevennys tälle ju-
tulle, sillä jatkossa joudumme perimmäis-
ten kysymysten äärelle. 

Ihan pitää hämmästellä, miten rauhalli-
sesti japanilaiset suhtautuvat maanjäristyk-
sen ja sen jälkeisen hyökyaallon tuhoihin. 
Hetkessä tuhansia ihmisiä ja puoli miljoo-
naa kotia pyyhkiytyi pois. Ja ydinvoima-
lat poksahtelivat ja puhaltelevat saasteita. 
Mutta japanilaiset heti ovat lähteneet sot-
kua selvittämään. Valmisukin on hyvä, sil-
lä siellä maa tärähtelee alituisesti. 

Seuraavassa tarkastelen ydinvoimaa 
sillä vähäisellä asiantuntemuksella, minkä 
oma pääkoppa voi ilmi antaa.

Tärkeä pikku ipana on atomi, suomen-
nettuna jakamaton, mutta pilkotaan ydin-
reaktiossa. Toiminta perustuu ilmiöön 
nimeltä fissio. Siinä mennään törmäys-
kurssilla. Kevyellä vetyatomilla ammutaan 
raskasta uraaniatomia, iso atomi hajoaa, 
jolloin syntyy vallan uusien alkuaineiden 
atomeja. Ydinreaktorin tehtävänä on tuot-
taa lämpöä, jonka avulla tuotetaan höyryä, 
joka pyörittää turpiini, joka jauhaa sähköä. 
Siinäpä relatiivilauseita.

Teoriassa on jo olemassa fissiolle vas-
takkainen sana fuusio. Kun kaksi vetyato-
mia törmäävät toisiinsa, syntyy yksi uusi 
atomi, helium. Samalla vapautuu energiaa, 
eikä synny saasteita, kuten fissiossa. Fuu-
sio on vielä teoria-asteella. Sen tarvitsema 
korkea lämpötila on tekninen, vielä ratkai-
sematon ongelma. 

Maapallolla on tällä hetkellä noin tuhat 

Fissiosta fuusioon!
toimivaa ydinvoimalaa. Näiden toiminta 
ja säteilyturvallisuus ovat hyvällä tasolla. 
Vuosikymmenten aikana on sattunut tois-
takymmentä vakavaa ydinonnettomuut-
ta, joissa säteilyä on päässyt ilmaan, lisäksi 
pieniä vahinkoja, Suomessakin muutamia. 

Fissiossa jää terveydelle vaarallista, ra-
dioaktiivista 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 hengi-
tettynä 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 lämpöva-
rasto piilee maapallon uumenissa. Maapal-
lon kiinteä kuori on vain parinkymmenen 
kilometrin vahvuinen. Jo muutaman ki-
lometrin syvyydessä kierrätetty vesi on 
hyvästikin suihkuveden lämpöistä. Kuo-
ren alla on laavapallo, jonka halkaisija on 
kolmetoistatuhatta kilometriä. On siinä 
pallossa semmoinen lämpövarasto, että 
pitkässäkin juoksussa sitä voi sanoa ikui-
seksi. Geoterminen lämpö on vielä täysin 
hyödyntämättä. 

Uusiutuvan lämmön lähde tietysti on 
meidän ikioma aurinko armas. Sillä tiellä 
jo harrastellaankin ja se on oikea tie. Läm-
pöä puusta, maasta, ilmasta, tuulesta… Ja 
auringon säteistä suoraan. 

On myös järkeenkäypä ajatus, että kaik-
ki oleva, kuka hän sitten lieneekin, on 
piilotellut tähän palloon valtaisat mahdol-
lisuudet, joita ihminen on kyennyt vasta 
pikkuisen raapaisemaan. Voimme kuvi-
tella, miten Ylimaan Ukko myötämielellä 
seurailee, miten tässä meidän käy. 

Kirjoittaja on 
kirjailija Joutsasta
metsaheikki.arkku.net

Heikki Peuraniemi

Kestävän metsätalouden ra-
hoituslain nojalla maksetut 
tuet ovat vuoden 2012 alusta 
lukien saajalleen veronalais-
ta tuloa. Kun parhaillaan ko-
missiossa hyväksyttävänä 
olevat laki pienpuun ener-
giatuesta ja uudistettu Ke-
mera-laki saadaan voimaan, 
ovat myös näiden lakien no-
jalla saadut tuet veronalaista 
tuloa. Kaikki metsätalouden 
tuet ovat siten 1.1.2012 alka-
en muiden yritystukien ta-
voin saajalleen veronalaista 
tuloa.

Kemera-tuet veronalai-
siksi muuttavan lain voi-
maantuloon ei liity mitään 
poikkeuksia tai siirtymävai-
hetta. Rahoitushakemuksen 
tai työn tekemisen ajankoh-
dalla ei ole vaikutusta tuen 
veronalaisuuteen. Veronalai-
siksi tulevat siten esimerkiksi 
myös jo vuonna 2011 aloitet-
tuihin hankkeisiin vuoden 
2012 puolella maksetut tuet 
ja vanhojen ympäristötuki-
sopi-musten voimassaolon 
uudelle kymmenvuotiskau-
delle vuonna 2012 maksetut 
korvaukset.

Kaikkiin metsäkeskuk-
sen vuonna 2012 lähettämiin 
maksatusilmoituksiin ja ra-
hoituspäätöksiin tulostetaan 
tukien veronalaisuudesta 
muistuttava teksti: ”Tämä 
tuki on veronalaista tuloa”.

Metsäkeskuksen metsän-
omistajalle maksamat tuet 
ovat 1.1.2012 alkaen metsän-
omistajalle metsätalouden 
veronalaista pääomatuloa. 
Tästä tulosta on mahdollista 
tehdä menovaraus ja vaatia 
myös metsävähennystä vä-

Kemera-tuet muuttuivat  
veronalaisiksi 1.1.2012

hennysoikeuden puitteissa. 
Tuki on kassaperusteisesti 
tuloa sinä verovuonna, jona 
metsänomistaja on sen tilil-
leen saanut. Tuki on arvon-
lisäverotonta.

Vastaavasti kaikki met-
sänomistajan maksamat tuet-
tavan hankkeen menot ovat 
hänelle jatkossa täysimääräi-
sesti vähennyskelpoisia met-
sätalouden pääomatulojen 
verotuksessa. Menot vähen-
netään kassa- eli maksupe-
rusteisesti sinä verovuonna, 
jona ne on maksettu.

Suomen metsäkeskus 
suosittaa, että rahoitusha-
kemuksissa maanomistajille 
myönnettävien tukien osal-
ta heidät ilmoitetaan myös 
maksunsaajaksi. Metsäteiden 
tekemiseen tai kunnostuso-
jitukseen liittyvissä yhteis-
hankkeissa tuet maksetaan 
kuitenkin edelleen hankkeen 
osakkaiden sijasta hankkeen 
toteuttavalle toimijalle (met-
sänhoitoyhdistys, metsä-
keskuksen Metsäpalvelut 
–yksikkö, metsäpalveluyri-
tykset  tmv.). Myös esimer-
kiksi vuoden 2012 alkaessa 
kesken olleissa hankkeissa 
tukia voidaan maksaa met-
sänomistajan sijaan valtuut-
tamansa toimijan tilille.

Toimijalle maksettu tuki 
on näissä tapauksissa toi-
mijan veronalaista tuloa. 
Toimija laskuttaa metsän-
omistajalta sen osan hank-
keen kuluista, jota tuki ei 
kata. Laskun perusteella 
maksamansa meno on puo-
lestaan metsänomistajalle 
vähennyskelpoinen metsäta-
louden pääomatulojen vero-

tuksessa.
Koska toimijan metsän-

omistajan valtuuttamana 
saama tuki on osa sovittua 
palvelun myyntihintaa, toi-
mija lukee tuen arvonlisäve-
ron perusteeseen ja maksaa 
siitä arvonlisäveron. Toimi-
ja voi laskuttaa metsänomis-
tajalta arvonlisäveron myös 
tuen kattamasta palvelunsa 
myyntihinnan osasta. 

Joissakin Kemera-tuel-
la rahoitettavissa toimenpi-
teissä (juurikäävän torjunta, 
energiapuun haketus) toi-
mijat ovat suoraan tuen ha-
kijoita. Tällöinkin toimijan 
saama tuki on veronalaista 
tuloa, mutta arvonlisäveroa 
ei toimijan maksettavaksi 
tule, koska hakijan suoraan 
saama tuki on arvonlisäve-
rottomaksi katsottavaa yleis-
tukea.

Kun tuki maksetaan met-
sänomistajan sijasta toimi-
jalle, on verotuksellinen 
lopputulos tuki-hankkees-
sa metsänomistajan kannal-
ta muuten sama kuin tuen 
itselleen saadessaan, mutta 
metsänomistajalle ei muo-
dostu mahdollisuutta vaa-
tia tuloverotuksessaan tuen 
määrästä menovarausta tai 
metsävähennystä.

Veronalaisiksi muuttu-
viin tukiin ei liity ennak-
koperintää. Metsäkeskus ei 
siis toimita ennakonpidätys-
tä metsänomistajille vuonna 
2012 maksamistaan tuista.  

       Toimija laskuttaa metsänomistajalta sen osan hank-
keen kuluista, jota tuki ei kata. Laskun perusteella maksa-
mansa meno on puolestaan metsänomistajalle vähennys-
kelpoinen metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.”

Heikki Vähätalo  
Suomen Metsäkeskus 
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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 lannista-
neet, sillä retken odotukset olivat äärimmäisen korkealla. Olimme-
han matkalla suomalaisen metsäkoneteollisuuden Mekkaan – Viere-
mälle, Ponsse OYJ:n tehtaalle.

Jouni Parkkinen 
MetsäSanoma

Perille päästyämme meil-
le järjestettiin opastettu teh-
dasvierailu, jossa pääsimme 
tutustumaan koko tuotan- 
toketjuun miten Ponsse- ko-
neet syntyvät. Ponsse -met-
säkoneet ainakin nimenä 
ovat varmasti monelle met-
sänomistajille melko tuttuja. 

Onhan Ponsseja valmistet-
tu Vieremällä sarjatuotan-
tona jo 70- luvulta lähtien ja 
Ponsse- koneet ovat vakiin-
nuttaneet asemansa suomen 
metsissä. 

Ponsse-koneita tapaa ny-
kyään ympäri maailmaa ja 
konsernin palveluksessa 
on n. 800 työntekijää. Toi-
mintaa Ponssella on jo 40 
maassa. Ponsse- koneiden 

kotimaisuusaste on tänä 
päivänä reilusti yli 50 pro-
senttia. Niinpä tuote onkin 
palkittu suomalaisen työn 
liiton avainlippu tunnuksel-
la. Ponssen voidaan todeta 
olevan suomalaisen metsä-
koneosaamisen huipputuote 
jota kelpaa markkinoida ym-
päri maailman. Mitä kuuluu 
tänä päivänä Ponsse- konei-
den  markkinoille? 

Suomalaisessa metsäkonetuotannon historiassa on saa-
vutettu jälleen yksi rajapyykki kun 8000. Ponssen metsä-
kone on luovutettu asiakkaalle.

Koneyrittäjä Einari Vidgren perusti Ponssen tehtaan 
Vieremälle vuonna 1970, josta alkoi  Ponssen menestysta-
rina.  Kaikki Ponsse- metsäkoneet on valmistettu perheyri-
tyksen synnyinsijoilla Vieremällä.

Tällä hetkellä tehtaan tuotanto toimii täydellä kapasi-
teetilla. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aika-
na otetaan käyttöön tehtaan laajennusosa, jonka jälkeen 
tuotantotilojen koko on 2,7 hehtaaria. Yritys  on myös 
palkannut uutta henkilöstöä lähinnä tuotantoon ja huol-
toon.

                               Metsälehden Metsäuutiset 10.2.2012

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

Kokemuksen kierros tehtaal-
la oli äärimmäisen valaiseva. 
Tehtaan henkilökunnasta 
huokui ystävällinen ja vie-
raanvarainen suhtautuminen 
kaikkiin vieraisiin. Tunnel-
ma oli mukavan rempseä ja 
kaikkialla näkyi tekemisen 
meininki. Kokemukseksi jäi 
että olimme käyneet paikas-
sa missä tehdään hyviä met-
säkoneita eikä meinata.

Mieleeni jäi tehtaalla nä-

Kauppias Eloranta, toteaja Parkkinen ja ostaja Perätalo linjalta valmistuvan ko-
neen valmistumisesittelyssä.

Fakta Yli 8000 Ponssea
Summa summarium

kemäni valokuva, johon oli 
kirjoitettu yksi Einari Vid-
grenin kuolemattomista lau-
seista. Se meni muistaakseni 
näin: ”Pitää tehdä sellainen 
kone, että se kestää.”

Ja Ponssehan kestää... Ai-
nakin siihen asti kunnes tu-
lee joku vika.

Kiitokset haastatteluista 
Hannulle ja Karille. Muka-
vaa keväänjatkoa!

Kiitokset haastatteluista Hannul-
le ja Karille. Mukavaa keväänjatkoa!

tarjoaa MetsäSanoma ikoni Taavetti Rämekorpi. Siinä ajassa, kun 
moto-kuski pui mäntyrungon 48 sekuntiin, hoitaa Taavetti jo pelkäs-
tään kaadon 8 minuuttiin ja 37 sekuntiin. Rungon katkonta onkin sit-
ten oma lukunsa. 

Vaihtoehtoista puunkorjuupalvelua

”Tuntihommia!!! 
Tuntihommia!!!

Näissä tienaa...”, 
selventää Taavetti 

Rämekorpi.
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Mitä kuuluu työtehtäviisi 
ja millä alueella työskente-
let?

- Työuraa minulle on 
Ponssen leivissä tähän päi-
vään mennessä kertynyt 17 
vuotta. Tällä hetkellä toimin 
huoltoneuvojana ja toimialu-
eenani on koko Suomi. Huol-
lon toimipisteitä Suomessa 
on kaikkiaan 19 kpl, joilla 
pyrimme turvaamaan pikai-
sen palvelun saannin. Työnä 
minulla on neuvoa metsäko-
neurakoitsijoita ja kuljettajia 
koneissa ilmenevien vikojen 
korjaamiseksi. Urakoitsijoil-
le annamme avoimesti kai-
ken mahdollisen tiedon ja 
avun ongelmien selvittämi-
seksi. 

- Koneiden on pysyttävä 
mahdollisimman tehokkaas-
ti liikkeellä, koska konei-
den pysähtyminen käy aina 
urakoitsijoiden lompakon 
päälle. Tärkeimpänä tehtä-
vänäni on puhelinneuvon-
ta ongelmatilanteissa sekä 
markkinoida Ponsse- konei-
ta asiakkaille.
Mainitse työsi hyviä ja huo-
noja puolia?

- Avoimuus neuvonnassa 

ja työssä onnistuminen ovat 
työssäni mukavia puolia. 
Kun toimitaan metsäkonei-
den parissa varsinkin talvel-
la, jolloin koneet pyörivät 
täysillä,  on huoltohommien 
tapahduttava ripeästi. Kor-
juuolojen vuodenaikaisvaih-
telun takia työstä muodostuu 
väkisin kausiluonteista.

- Huonoista puolista voi-
daan mainita urakoitsijoilta 
joskus tuleva epäasiallinen 
palaute. Äkäistä palautetta 
tulee lähinnä uusilta urakoit-
sijoilta. Mutta on ymmärret-
tävä että kaikillahan se pinna 
palaa joskus kun vastustaa. 
Kanta-asiakkaiden kanssa 
työskenteleminen on sitten 
helpompaa.
Mitkä ovat yleisimpiä vi-
koja Ponsse- koneissa? 
Korjaantuuko viat yleensä 
vaihtamalla kaapeli ja vai-
ha boxi?

- Yleisimpiä vikoja ovat 
mm. vuodot komponenteissa 
ja puomille menevät kaape-
loinnit. Vuodenaikojen vaih-
telut aiheuttavat ongelmia 
polttoaineen kulkemises-
sa, ilmastoinnissa ja lämmi-
tyslaitteissa. Mielenharmia 

tuottavat myös hakkuupäi-
den sähköistykset. 

- Yleensä viat korjaantu-
vat vaihtamalla ne kuuluisat 
”kaapeli ja boxi.”
Millaisena näet tulevaisuu-
den konekehityksen huol-
tomiehen näkökulmasta?

- Päästöjen pienentämi-
nen tuo tullessaan uutta tek-
nologiaa metsäkoneisiin, 
mikä lisää taas mahdolli-
suuksia laitteiden rikkoutu-
miselle. 

- Energiapuun koneelli-
sen korjuun lisääntymisestä 
aiheutuvat puutavaran mit-
taustapojen ja mittalaittei-
den kehittyminen, tuo kyllä 
haastetta huollon toimintaan. 
Mittalaitteiden tarkkuudelle 
asetetaan koko ajan lisää ta-
voitteita, mikä luo painetta 
huoltoon. Tänä päivänä met-
säkoneiden tuotos on jo niin 
huippua, että siellä ei juuri-
kaan ole tehostamisen mah-
dollisuutta. 

- Tärkeimpänä tulevai-
suuden uhkana näen poltto-
aineen hinnassa tapahtuvat 
muutokset ja sen vaikutuk-
set metsäkonealalle.

”Hommais huoltoukot ku ei kerran ite tiiä! ”
Hyvätkään koneet eivät kulje ilman huoltoa. Huippuunsa orga-
nisoitu huolto turvaa koneiden toimivuuden. Haimme näkökan-
taa Ponsse OYJ:n huoltoneuvoja Kari Piiponniemeltä

Metsäsanoman toimitus haastatteli Pons-
se OYJ:n aluemyyntipäällikköä  Hannu 
Elorantaa.

Kerro jotain itsestäsi. Mil-
lainen on työhistoriasi ja 
mitä kuuluu toimenkuvaa-
si?

- Minullahan on metsäalan 
koulutus, joista viimeisin 
Tuomarniemeltä. Puunhan-
kintatehtävissä aloitin vuon-
na -78 josta pääasiassa 
puunostajana Tehdaspuul-
la aina vuoteen -96 jolloin 
UPM – Metsä aloitti toimin-
tansa. Apulaispiiripäällikön 
tehtäviä hoitelin v. 2000 lop-
puun Nilsiän piirillä joka sit-
ten lakkautettiin. 

- Einari (Vidgren ) sit-
ten kyseli, että josko lähtisin 
Ponsselle koneita myymään 
ja kun vähän yllytyshul-
lu olen niin siitä vaan yrit-
tämään. Tehtävänäni on 
myydä uusia ja käytettyjä 
metsäkoneita sekä huoltoso-
pimusten tekeminen.
Kuinka laaja on toimialu-
eesi?

- Myyntialueeni Viere-
män alue on Oulun alapuo-
lelta poikki Suomen, pääosa 
Pohjois- Savoa ja osaksi Poh-
janmaata.
Mitkä ovat tämän päivän 
näkymät metsäkonekau-

poissa Ponssen osalta? 
- Konekaupan määrälli-

nen taso Suomessa näyttää 
ihan kohtuulliselta tällä het-
kellä ja uskon että tavoitteet 
uusien koneiden osalta tu-
levat tänä vuonna toteutu-
maan.
Millainen on tänä päivä-
nä keskimääräinen Ponsse- 
hakkuukoneen käyttöikä?

- Kyllä niillä hakkuuko-
neillakin nykyään joku ajaa 
aina sinne 30 tuhanteen tun-
tiin saakka ja ikäähän niille 
silloin kertyy yli kymmenen 
vuotta.
Mikä on kilpailuasetelma 
tällä hetkellä Ponssen ja 
muiden konevalmistajien 
kesken?

- Viime vuonna oltiin re-
kisteritilastoinnin mukaan 
Suomessa ykkösiä lähes 45 % 
:n markkinaosuudella, John 
Deeren. 26 % ja Komatsun 
23 %. Maailmanlaajuisesti ei 
tarkkoja tietoja löydy, mutta 
tavaralajimenetelmäkonei-
den osalta Ponsse on kolmen 
suurimman joukossa. 
Puutavaraleimikoiden ra-
kenne on suuntautumassa 
uudistushakkuita enem-

Ponsse kolmen suurimman joukossa

män harvennushakkui-
siin ja leimikoista kerätään 
myös energiapuuta. Mil-
laisena näet tulevaisuuden 
konerakenteen ja markki-
nanäkymät Ponssen osalta?

- Ponsse panostaa vah-
vasti tuotekehitykseen ja asi-
akkaiden tarpeet koneiden 
suhteen otetaan huomioon. 
Huoltopalvelut ovat erittäin 
tärkeä osa konemyynnin 
kannalta ja Ponsselta löy-
tyy paras verkosto Suomes-
sa omia ja sopimushuolto 
pisteitä. Pyritään tekemään 
asiakkaille sopivia, kestäviä 
ja tehokkaita koneita niihin 
käyttökohteisiin jotka kulla-
kin on. Jos tässä onnistutaan 
riittävän hyvin, niin näky-
mät ovat hyvät myös tule-
vaisuudessa.

TEEMANA: Puunkorjuu

Teuvo Murtovaara 
MetsäSanoma

Yhdistelmäkorjuun etuja:
-yksi kone, hankintahinta 
pienempi, säästöä investoin-
nissa
- yksi kone, yksi kuljetta-
ja työvuoroa kohti, säästöä 
palkkakustannuksissa
-työjälki paranee, joudut aja-
maan samat puut, mitä teet
- vähemmän ajourilla liikku-
mista, maastovauriot vähe-
nee
- jos metsäkuljetusmatkat 

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 tar-
peesta yksinkertaistaa ja tehostaa puunkorjuuta, sekä alentaa kone-
kustannuksia.

lyhyitä, pieniä  leimikoita, 
enemmän siirtoja

Yhdistelmäkorjuun 
haittoja:
-korjuu hidastuu, yhdistel-
mäkorjuulla ei päästä sa-
maan määrään samassa 
ajassa, palkkakustannusten 
pieneneminen kompensoi-
tuu osittain
-hakkuu vaikeutuu, jos pan-
kot paikoillaan, näkyvyys 
huononee
-osa konetyypeistä liian ras-
kaita pehmeillä mailla, kevyi-
täkin versioita on

- hakkuupään ja kouran yh-
teiskäyttö kömpelöä, jos 
erillinen hakkuupää, vaihta-
minen hidastaa työtä
- jos pitkiä metsäkuljetusmat-
koja, korjuu hidastuu huo-
mattavasti

Yhteenveto
Kuten Metsätehon tutkimuk-
sessakin todetaan, yhdistelmä- 
korjuun edut saavutetaan par- 
haiten pienissä leimikoissa, 
joissa hakataan pieniläpimit-
taista, osin, tai kokonaan ener- 
giapuuksi menevää puuta

Yhdistelmämonitoimikoneen 
(korjuri) käyttö puunkorjuussa
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Veronurkka

Seija Torvela 
MetsäSanoma

Kirjanpidon ja vuodenvaih-
teen tilastot yritän tehdä 
pois alta, kun kokemukses-
ta tiedän, mitä on tulossa. 

Tammikuun puolivälis-
tä alkaen veroilmoitusai-
koja varataan kiihtyvään 
tahtiin. Ilmoitus täytetään, 
vaikka aikaa ei olisi varat-
tukaan; ”Jätä vain siihen, 
soitan, kun on valmis”. 
Suurimalla osalla metsän-
omistajista on verokirjan-
pito jämptissä kunnossa. 
Siitä on helppo siirtää tie-
dot tietokoneohjelmaan. 
Jonkin verran kyllä vielä-
kin tulee niitä mielenkiin-
toisia muovipusseja, joissa 
saattaa olla koko vuoden 
kirjo huusholliin hanki-
tuista tavaroista, tietenkin 
myös metsään kohdistuvat 
kulut, jotka päätyvät ve-
roilmoitukseen.

Suomen metsät sitovat hiil-
tä joka vuosi noin puolet 
maamme hiilipäästöistä. 
Metsä- ja ympäristöpoli-
tiikkamme on jo pitkään 
tähdännyt siihen, että met-
siemme tehokas hiilisidonta 
luetaan eduksemme pääs-

Maaseudun tulevaisuutta 
sekä metsäalan lehtiä lukies-
sa tulee mieleen, että raken-
nekehitys ja fuusioituminen 
ovat metsänhoitoyhdistys-
ten tärkeintä toimintaa tänä 
päivänä. Näin tapahtuu aina 
valtuusvaalien alla. Niihin, 
jotka metsävaltuuskunnan 
komennoista huolimatta ei-
vät yhdistymisneuvotteluis-
sa viitsi aikaansa kuluttaa, 
suhtaudutaan kuin tautisiin.

Metsänhoitoyhdistysten 
asioissa vallitsee yksi ja ai-
noa totuus, jonka MTK:n 
metsäosasto on meille ar-
mossaan ilmoittanut. Met-
sänhoitomaksuperusteiden 
muutos teki useimpien yh-
distysten tulorahoitukseen 
aukon, joka ei ole perintei-
sellä mh-yhdistystoimin-
nalla paikattavissa, lisäksi 
uusia toimijoita on tullut 
jäädäkseen yhdistysten pe-
rinteisille reviireille. Ei ole 
ihme, että asenteissa yh-
distyskentän tulevaisuus 
nähdään toivottomana.

MTK:n metsäosasto on 
keksinyt taikasanan raken-

Suomi on asettanut mer-
kittävät lisäämistavoit-
teet metsähakkeen käytölle 
osana EU:n energia- ja il-
mastopolitiikkaa.

Nuorten metsien hoi-
tokohteiden pienpuu on 
tärkeä osa metsähakkeen 
hankintaa. Pienpuun kor-
juu on kuitenkin kallista 
poistettavien runkojen al-
haisten litratilavuuksien ta-
kia. Siksi nuorten metsien 
hoitoon on saanut muun 

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.

Metsäveroilmoituksen 
täyttäminen ei ole yksin-
kertaista, on tuloja, menoja, 
verohuojennuksia, metsävä-
hennyksiä, menovarauksia, 
tuloutuksia, poistoja, Keme-
roita ym. Monenlaista tietoa 
on vuosien mittaan kerty-
nyt, mutta aina saa ja pitää 
lisätietoa hommata. Verotta-
jan puhelinnumerotkin ovat 
tulleet tutuiksi.  Ilmoituksen 
täytön kannalta onneksi nyt 
loppuu nämä verohuojen-
nukset.

Helmikuussa kiihtyy
Helmikuussa vauhti kiihtyy, 
hartioita kolottaa. Kun on ai-
kataulut vähän heittäneet, 
kaksi tai kolmekin asiakasta 
odottamassa vuoroaan, vä-
kisellä siitä painetta syntyy. 
Perjantai-iltana jo kädetkin 
ovat turrana ja ”päässä su-
risee”. Onneksi pääsee ko- 
titöitten ja lumitöitten kimp- 
puun.  Helmikuussa synty-

nyt kahdeksas lapsenlapsi-
kin vaatisi osansa, ainakin 
pitäisi keretä kunnolla pai-
jaamaan.

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 veroil-
moitus on täytetty. Lähden 
kotiin tuntia aikaisemmin, 
enkä edes mieti, mitä Mik-
ko on mieltä.

Varaan ajan fysioterapi-
aan.

Olen nauttinut tästä, 
oli todella mukava tava-
ta Teidät kaikki, vaihtaa 
kuulumiset, ja olla siinä 
tehtävässä, mikä minulle 
on mieluisaa. Siis palvella 
asiakkaita.
Tervetuloa taasen 
ensi vuonna.

Kestävän metsätalouden 
rahoituslain perusteel-
la maksettavat tuet ovat 
muuttuneet vuoden alusta 
verollisiksi. Niihin kohdis-
tuvat menot ovat vähen-
nyskelpoisia.

Verollisuus koskee siis 
pinta-alatukea, energia-
puun korjuutukea, haketus- 
tukea, viljelytukea, myös-

Kemera-tuet verollisiksi
kin ympäristötuki on verol-
lista tuloa vuoden alusta.

Tuen verollisuus mää-
räytyy maksatuksen päiväs-
tä, eli kaikki 1.1.2012 jälkeen 
maksetut Kemerat ovat ve-
rollisia. 

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 suuremmis-
sa hankkeissa, kun Keme-
ratuki on metsätalouden 
pääomatuloa, se vaikuttaa 
myöskin metsävähennyk-
sen määrään positiivisesti, 
eli on siitä jotakin hyötyä-
kin.

Joko saa sanoa?

Metsäpolitiikkamme romutus
nasta riippuen 240- 1000 
miljoonaa euroa vuodessa.

Pääministeri Kataisel-
ta täytyy kysyä, antoiko 
hän ympäristöministeri Vil-
le Niinistölle valtuuden 
luopua Suomen merkittä-
västä taloudellisesta edusta 

ta ministerivastuulakia?
Ville Niinistö on seli-

tellyt, että Durbanin so-
pimus on niin arvokas, 
että Suomen edut kannat-
ti 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 ymmär-
retty. EU:ssa tämä sano-
mamme on jo ymmärretty.

Puustomme vuosittai-
nen lisääntymisen arvo on 
päästöoikeushiilitonnin hin-

päästökaupassa Durba-
nin ilmastokokouksessa.

Vai onko kyse siitä, että 
vihreä ministeri myi Suo-
men edut vain edistääk-
seen omaa ideologiaansa? 
Tarvittaisiinko jonkinlais-

saastuttajat eivät sitoutu-
neet mihinkään muuhun 
konkreettiseen kuin seuraa-
van kokouksen pitämiseen 
muutaman vuoden päästä.

T. Laiho

Latvasta puuhun
nekehitys ja fuusio. Kaik-
ki ongelmat ratkeavat kun 
puolenkymmentä köyhää 
yhdistystä kerää hynttyynsä 
yhteen ja alkaa toimia ”te-
hokkaasti”- entisten töiden 
lisäksi - myös puumarkki-
noilla. Puun kantohinta on 
ihan pilvissä. Näin tuntuu 
uskovan moni, ihan fiksul-
ta vaikuttava metsänhoi-
toyhdistyksen hallintomies.

Mitä pitäisi tehdä?
Aikaa on miettiä miten so-
peudutaan uuteen tilantee-
seen. Näiden analyysien ja 
ehdotuksien teko kuuluu 
toiminnanjohtajalle ja hen-
kilöstölle. On suurta har-
haa uskoa, että hallinto voi 
vaikuttaa yksittäisen yh-
distyksen hyvään tulok-
seen, mutta se voi tuhota 
hyvänkin talouden puuttu-
malla asioihin, jotka eivät 
missään nimessä sille kuu-
lu. Metsänhoitoyhdistyk-
sen käytännön johtaminen 
kuuluu toiminnanjohtajal-
le, joka nauttii hallinnon 
ja jäsenten luottamusta.

Hallinnon rooli on kes-
kustella ja päättää tavoit-
teista. Sekin energia, mitä 
on kulutettu monissa fuu-
sioneuvotteluissa, olisi 
käytetty paremmin, mikä-
li olisi tutkittu oman yh-
distyksen tuloslaskelmaa 
ja tasetta sekä niiden anta-
mia mahdollisuuksia ja kei-
noja. Tavoitteena pitäisi 
olla mm. yhdistyksen alu-
een puumääristä vähintään 
puolet valtakirjakauppo-
jen, tai mieluummin oman 
korjuupalvelun kautta.

Fuusioyhdistysten 
käynnistäminen ja toi-
mintakulttuurien yhden-
mukaistaminen vie aikaa 
vähintään viisi vuotta. Siinä 
ajassa pienet ja nopeat met-
säpalveluyrittäjät, palvelus-
opimukset ovat haukanneet 
sen siivun puumarkkinoista, 
mitä fuusioilla ajettiin takaa.

Esikuntaportaalta on 
jäänyt huomaamatta, että 
puun kaato kannattaa aloit-
taa tyvestä, ei latvasta.
E.P. ex-mhy pj.

Metsähakkeen käyttö turvattava
muassa korjuutukea.

Nuorten metsien hoi-
to turvaa metsien suotuisan 
kasvukehityksen ja työl-
listää maaseudulla. Puun 
energiakäyttö vähentää kal-
liiden fossiilisten tuontipolt-
toaineiden käyttöä. Uutiset 
pienpuun korjuutuen ro-
muttamisesta ihmetyttä-
vät niin metsänomistajia, 
alan organisaatioita kuin 
metsäkoneyrittäjiäkin. KE-
MERA varat uhkaavat 

huveta kansallisissa valtio-
talouden säästötalkoissa.

Kemeratuet jäävät kui-
tenkin Suomen metsiin ei-
vätkä valu ulkomaille 
pankkitukiin. Metsäenergi-
asavotta on päässyt hyvään 
alkuun. Pienpuun korjuutu-
et on turvattava kansallisten 
ja EU-tason bioenergiata-
voitteiden saavuttamiseksi.
Risto Lauhanen 

 

 

Minna KauppiMetsäSanoma

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
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
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Luontonurkka

Tuomo Törrö 
MetsäSanoma

Rokua Geopark on noin 1300 
neliökilometrin suuruinen 
upea alue, joka yltää Oulun 
lähistöltä Muhokselta Oulu-
joen vartta pitkin Oulujär-
velle asti. Se kertoo komealla 
tavalla jääkauden tarinan: 
kuinka liikkuva jää on muo-
vannut luontoa, miten ihmi-
nen on seurannut sulavaa 
jäätä ja vetäytyvää meren-
rantaa sekä jättänyt oman 
jälkensä ympäristöön. 

 Alueen ainutlaatui-
suudesta kertoo, että se on 
ensimmäisenä kohteena Suo-
messa ja pohjoisimpana maa-
ilmassa kelpuutettu Unescon 
suojeluksessa toimivaan Geo- 
park-verkostoon, joka on pe-

Rokua Geopark kertoo jääkauden tarinan 
Rokua Geoparkin ovat perustaneet syksyllä 2009 Muhoksen, Utajär-
ven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus sekä Rokuan Terveys- ja Kuntout-
tamissäätiö.

rustettu kesäkuussa 2000 ja 
sen jäseniksi on päässyt kaik-
kiaan 77 kohdetta eri puolil-
la maailmaa.

Rokua hyväksyttiin mu-
kaan vuoden 2010 syksyllä. 
Geopark-verkostoon pää-
sy vaatii alueelta paitsi geo-
logista erikoisuutta myös 
esimerkiksi hyvin toimivia 
matkailupalveluja sekä kan-
sainvälisesti merkittävää 
geologista perintöä ja joka 
toiminnassaan ottaa huomi-
oon kestävän kehityksen pe-
riaatteet, lisäksi kohteilla on 
oltava merkittäviä luoto ja 
kulttuuri arvoja. 

Verkoston suojelijana ja 
kattojärjestönä toimii Yh-
distyneiden kansakuntien 
kasvatus, tiede ja kulttuuri-
järjestö Unesco Verkoston 

kohteita löytyy Euroopan 
lisäksi mm. Kiinassa, Viet-
namissa, Iranissa, Ete-
lä-Koreassa ja Malesiassa 
.Eteläisin kohdealue sijaitsee 
Australian Kanawinkassa ja 
pohjoisin Suomen Rokualla. 
Geopark-verkoston jäsenet 
jakavat myös kokemuksia ja 
parhaita käytäntöjä luonnon-
tieteiden opetuksesta, geolo-
gisen perinnön suojelusta ja 
kestävästä kehityksestä.

Ainutlaatuinen  
kokonaisuus 
Rokuan luonnon muodot, 
kasvit ja eläimet sekä kult-
tuuri muodostavat ainut-
laatuisen elämyksen, joka 
kumpuaa ikivanhoista geo-
logisista tapahtumista ja alu-
een historiasta. 

Kokonaisuus on näkemi-
sen ja kokemisen arvoinen. 
Alueen peruskallio on 2,7 
miljardia vuotta vanha. Sen 
yläpuolella olevissa muo-
dostumissa näkyvät selväs-
ti vain 10 000 vuotta sitten 
vallinneen jääkauden mer-
kit, jotka voi nähdä ja kokea 
aikamatkana opastuskeskus  
Supassa olevassa näyttelys-
sä. Näyttely  kertoo myös 
maanviljelyksen, tervan ja 
lohen historiasta sekä arkki-
tehtuurista. 

Kolme kohdetta kiteyttää 
Rokua Geoparkin luonteen 
ja tarjonnan: Rokua on jää-
kauden oppikirja harjuineen, 
hiekkadyynineen ja suppi-
neen tarjoten  luontoelämyk-
siä. Rokuan Kansallispuiston, 
kylpylä- ja kuntouttamiskes-
kuksen sekä Metsähallituk-
sen Opastuskeskus Supan 
kautta matkailijat voivat sa-
moilla luonnossa ja harras-
taa alueella monipuolisten 

reittien kautta . Oulujokivar-
si vanha lohijoki- ja terva-
reitti on upea maisema-alue 
harvinaisine arkkitehtuu-
rikohteineen. Oulujärvi ja 
Manamansalo ovat hieno-
ja kulttuurikohteita, jolla on 
myös mielenkiintoinen geo-
loginen historia. Parhaillaan 
alueelle laaditaan laserskan-

nauksen perusteella tehtyä 
3 D-panorama mallinnusta, 
jolla alueen esittelyä varten 
laaditaan matkailukarttaan 
graafinen käyttöliittymä ke-
vään aikana. Geopark sta-
tusta aletaan hyödyntää 
laatimalla viestintä ja toi-
mintastrategiat. 
Tervetuloa Geoparkkiin.

Lehdistä

poimittuja

Kuntien kantojen tärkey-
destä erimielisyyttä.
Maaseudun 
tulevaisuus 15.02.2012

lussa. Veturinkuljettajaa 
epäillään junaliikennejuopu- 
muksesta.
Lapin Kansa 09.05.

Linja-autossa oli yli 50 ihmis-
tä. Mukana oli myös kolme 
opettajaa.
Helsingin Sanomat

Valintatalo avaa kirkon kyläs-
sä. Uusittu myymälä poikke-
aa ratkaisevasti entisestä.

Luoteis-Uusimaa 11.06.

Hakijaryntäys Espoon hauta-
usmaalle
Espoon Seurakuntasanomat

Esimerkiksi luterilaiset ja or-
todoksit elävät monilla itä-
suomalaisilla hautausmailla 
kauniisti rinta rinnan
Kotimaa 31.10.

Malmin hautausmaan liiken-
ne yksisuuntainen
Helsingin Sanomat 24.12.

Hankasalmen terveyskes-
kuksen pitkäaikaispotilaat 
eivät jää syömättä.
Hankasalmen 
Sanomat 18.02.

Työkaverinsa rintoja kähmi-
nyt sai jättikorvauksen.
Iltasanomat lööppi 05.02.

Huonokuuloisten maail-
mankonferenssissa huip-
pupuhujia.
Kuulohuoltoliiton tie-
dotteen otsikko

Öljy on peräisin viime ke-
sänä jäihin pudonneesta 
traktorista.
Keskisuomalainen

Hammashoidossa vielä pai-
kattavaa.
Kaleva 23.01.

Keskon pääjohtaja selvinnee 
elokuussa.
Aamuposti 02.05.

Presidentti selviää ehkä vas-
ta ensi viikon lopulla.
Helsingin Sanomat

Paikallisjuna kulki aikatau-
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Timo Mikkola
MetsäSanoma
Ajatus kuussa käynnistä 
tuntui aluksi utopistiselta, 
mutta muutaman vuoden 
harkinnan jälkeen neljän yh-
distyksen toiminnanjohta-
jat perustivat toimikunnan, 
jonka tehtävänä oli saat-
taa aikaiseksi projekti, jolla 
päästäisiin mukaan avaruus-
tutkintaan. 

Toiminta lähti verkkai-
sesti liikkeelle, mutta kun 
hakupaperit hiljalleen al-
koivat palautua ja rahoi-
tuspäätöstä saatiin mm. EU 
rahoituksesta, Ely- keskuk-
sesta sekä Suomen avaruus-
tutkimusrahastolta, mukana 
olo varmistui. Myös lennon 
toteuttaja NASA osallistuu 
omalla merkittävällä panok-
sellaan hankkeeseen. Nasa 
on jo pari vuotta houkutel-
lut kaupallisia tahoja mu-

Metsänhoitoyhdistykset mukaan  
Nasan kuulennolle

Alueemme metsänhoitoyhdistykset ovat ensimmäisenä suomalai-
sena ammattikuntana tekemässä historiaa, osallistumalla tulevan 
kevään kuulennolle Yhdysvaltalaisen NASA avaruustutkinnan orga-
nisaatiossa. Tarkoituksena on telakoitua kierrolla olevaan kantasatel-
liittiin ja sieltä käsin hakeutua erityisaluksella kuun kamaralle noin 
kolmen vuoden tutkimustyön toteuttamisen ajaksi. Viimekädessä 
Yhdysvaltojen on tarkoitus rakentaa pysyvä tukikohta Kuun kamaral-
le. Metsällinen mainosarvo hankkeella on valtava, nyt kun metsän-
hoitoyhdistys on hankkeessa mukana

kaan avaruuslentoihin ja on 
sijoittanut satoja miljoonia 
avaruusprojekteihin. Met-
sänhoitomaksua ei ole tar-
koitus käyttää hankkeen 
toteutuksessa. Suunnitte-
luun sitä on kuitenkin jo hiu-
kan kulunut.

Iin, Oulun Seudun, Kii-
mingin sekä Ylikiimingin 
metsänhoitoyhdistykset 
ovat hankkeessa mukana 
ja lennolle pääsevät yhdis-
tyksien toiminnanjohtajat. 
Myös puheenjohtajien mu-
kanaoloa harkittiin, mutta 
luovuttiin kun selvisi, että 
valtuustovaalit saattavat 
keskeyttää hallituskauden. 
Näin ollen puheenjohtajal-
la ei välttämättä ole lennon 
loppuvaiheessa mandaat-
tia yhdistykseen. Lennon 
kustannukset olisivat vero-
tuksellisista syistä sälytetty 
puheenjohtajalle maksetta-
vaksi.

Alueemme metsänhoi-
toyhdistykset valikoitui-
vat erityisesti siitä syystä, 
että ne ovat riittävän pieni-
kokoisia sekä ovat tottuneet 
kovempaan paineensieto-
kykyyn ja ennen kaikkea 
riittävään maksuvalmiu-
teen. Oulun Seudun kohdal-
la hieman mietittiin NASAn 
taholta lähinnä suuremmas-
ta yhdistyskoosta johtuen, 
mutta lupalisenssi lennolle 
lopulta heltisi.

- Hieno homma, että lu-
pa-asiat ovat nyt kunnossa, 
jotta pääsemme mekin tosis-
saan valmistelemaan kuu-
lentoa aikataulun mukaisesti 
kertoo Mikko Harju Oulun 
Seudun mhy:stä.  

- Epävarma tilanne asian 
suhteen ja ne käytetyt sadat 
tuhannet eurot tähän hank-
keeseen olisivat valuneet 
kuin Kankkulan kaivoon 
omalta kohdaltamme, mikä-

li hanke ei olisi toteutunut 
kohdaltamme, jatkaa Harju.

Nasa sai tänä vuonna liki 
ennätysmäärän hakemuk-
sia astronauttikoulutukseen. 
Määräaikaan mennessä 
paikkaa haki 6372 henkilöä. 
Luku on tuplasti normaalia 
verrattuna ennen sukkulan-
lentojen alkamista. Varsinai-
sesti tähän uuteen ohjelmaan 
valittiin vain 15 henkeä. 

-  Etsimme ihmisiä, jotka 
todella erottuvat joukosta, 
kertoo Johnsonin avaruus-
keskuksen pääastronautti 
Peggy Whitson.

Pysyvä tukikohta  
Kuun kamaralle
Yhdysvaltalainen newt  
Gingrich lupaa, että pysyvä 
tukikohta perustetaan heti 
tämän lennon jälkeen ja osit-
tain toteutetaan sen aikana 
Kuun mantereelle. 

Taustalla tälle lennolle on 
tietysti politiikka ja republi-
kaanien Floridan esivaalit, 
jossa osavaltion ns. Avaruus-
rannikon imagoa on tarkoi-
tus nostaa. Gingrich antaa 
lisää rahaa avaruushallinto 
Nasalle, jotta tekninen ja hu-
manitaarinen kehitystyö ete-
nisi eri kansakuntien välillä. 

– Yhteistyön tiivistämi-
nen eri maiden kanssa ja eri 
ammattiryhmien kanssa luo 
pohjan pitkän tähtäimen 

hankkeille, selvittää Ging-
rich. 

– Olemme ylpeänä esit-
telemässä uutta suomalais-
ta sisukasta ammattikuntaa, 
jonka olemme saaneet mu-
kaan tähän ainutlaatuiseen 
projektiimme, tarkentaa 
Newt metsänhoitoyhdistyk-
sien mukana olosta. 

-  Kun kuussa asuu yli 13 
000 amerikkalaista suomalai-
set mukaan lukien, voivat he 
hakea osavaltion oikeuksia” 
päättää Gingrich. Repub-
likaanien ennakkosuosik-
ki Mitt Romney Floridasta 
päinvastoin kateellisena nau- 
reskelle näille heitoille. 

– Taustalla on mitä ilmei-
simmin kaupalliset, poliitti-
set sekä  sotilaalliset intressit 
avaruustutkimisen lisäksi, 
päättää Romney.

Miehitetty lento kuuhun, 
avaruusaseman kokoaminen 
ja oman satelliittinavigointi-
järjestelmän rakentaminen 
vie paljon mennessään rahaa 
ja ihmistyövuosia. Taustalla 
on myös Kiinan kilpailulliset 
tavoitteet samoille apajille. 
Terve kilpailu vain kiihdyt-
tää hankkeen etenemistä. 
Kiina valtiona haluaa osoit-
taa, mihin sen teknologiset 
ratkaisut ja tieteelliset saa-
vutukset tänä päivänä riittä-
vät. Avaruusteollisuudessa 
liikkuu siis entistä enemmän 
kansainvälisiä yhteyksiä. Tä-

hän saumaan pääsivät met-
sänhoitoyhdistyksemme 
iskeytymään.

Tavoitteena perustaa 
Kuun metsänhoito- 
yhdistys ry.
Suomessa on ainutlaatuinen 
järjestelmä nimeltä metsän-
hoitoyhdistys. Harmittavasti 
niitä on enää jäljellä ainoas-
taan hieman yli sata kappa-
letta. 

– Tämän hankkeen tai 
projektin, kuinka tätä toi-
mintamallia nyt oikealla 
nimellä nimittäisi, tarkoituk-
sena on samalla perustaa 
aivan uusi ainutlaatuinen 
metsänhoitoyhdistys, aivan 
uudelle mantereelle eli kuun 
kamaralle, selvittää toimin-
nanjohtaja Timo Mikkola 
Kiimingin metsänhoitoyh-
distyksestä. 

– Monen monta asiaan on 
tarkoitus toteuttaa toisin ja 
paremmin, kuin nyt maas-
samme olevissa yhdistyksis-
sä on aikaisemmin toimittu 
ja tehty lähes sadan vuoden 
aikajaksolla. Toimintamal-
leissa on ollut suoranaisia 
virheitäkin pitkällä ajalla ja 
järkimittareilla mitattuna”, 
tähdentää Mikkola.

– Laatumittarit ovat his- 
toriaa, ainakin Kuun metsä-
hoitoyhdistyksen toiminta-
mallissa, päättää Timo.

KUVALÄHDE: www.nasa.gov
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KUVALÄHDE: www.nasa.gov

Kuun metsänhoitoyhdis-
tyksen jäseneksi otetaan vain 
ns. vapaaehtoisjäseniä, joil-
la ei välttämättä tarvitse olla 
metsää Suomessa eikä luon-
nollisesti myöskään mai-
ta kuussa. Jäseneksi pääsee 
siis, jos on rahaa. 

– Jäsenmaksu on kohtuul-
linen ja maksetaan suoraan 
perustettavaan metsänhoi-
toyhdistykseen, eikä esim. 
verottajan toimesta kannet-
tuna veroluonteisena mak-
suna kuten nyt tehdään, 
selvittää toiminnanjohtaja 
Eero Alaraasakka Iin met-
sänhoitoyhdistyksestä. 

– Lisäksi minkään sort-
tisia Kuun metsäomistaja-
liittoja tai kaiken maailman 
Kuun Siwadatoja tuskin tar-
vitaan yhdistystoiminnan 
pyörittämiseen kuussa tai 
maasta käsin, jatkaa Alaraa-
sakka. 

MHyP roolia osallistu-
mista uuteen perustettavaan 
yhdistykseen selviteltiin hie-
man kauemmin toimikunnan 
kampaviinerikeskusteluis-
sa. Kädenvääntö kesti lähes 
kahden viikon ajan, mut-
ta tästäkin organisaatios-
ta luovuttiin viimekädessä 

koskien juuri tätä hanket-
ta. Samaan johtopäätökseen 
päädyttiin Meto:n (metsätoi-
mihenkilöliitto), yT:n (yksi- 
tyismetsätalouden työnan-
tajaliitto), Metsäteollisuus 
ry:n, Suomen Sahat ry:n, 
Koneyrittäjien liiton, met-
sänomistajaliiton sekä Silva-
datan kohdalla. Halukkaita 
uuden yhdistyksen kassaral-
le oli valtavasti.

 - Metsäteollisuus ry:n 
edustajat päinvastoin oli-
vat erittäin tyytyväisiä ajal-
lisesti pitkään kestävään 
kuulentoomme ja kuussa 
käyntiimme, tähdentää Yli-
kiimingin metsänhoitoyh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Juhani Heikkinen. 

- Ovatpahan nämä lennol-
le osallistuvat toimihenkilöt 
pois häiritsemästä puumark-
kinoita ja hilaamassa puun-
hintoja kilpailulla ylöspäin, 
tuumi Heikkinen tausto-
ja metsäteollisuuden tyy-
tyväisyyttään hankkeesta, 
vaikkakin eivät järkisyistä 
päässeetkään mukaan pe-
rusteilla olevaan uuteen yh-
distykseen. 

– Aikoivat kuitenkin lah-
joittaa kahvipaketit koko 

ryhmälle lennon menomat-
kalle. Ilmeisesti metsäkah-
via, päättää Heikkinen.

Tieto kuulennosta 
herätti
Tieto alueemme metsänhoi-
toyhdistyksien osallistumi-
sesta kuuhankkeelle aiheutti 
suurta kuhinaa ja keskuste-
lua myös muissakin metsän-
hoitoyhdistyksissä. 

Mo-liittokin jo kiirehti pe-
rustamaan työryhmää selvit-
tääkseen kuuluuko kuulento 
mhy:n toimikuvaan, ja jos se 
kuuluu, niin kirjataanko se 
varsinaiseen toimintaan vai 
liiketoimintaan?

Perustettuun työryhmään 
valittiin edustajiksi toimin-
nanjohtajat Kuusamon ja 
Kalajokilaakson metsänhoi-
toyhdistyksistä. Lisäksi va-
littiin asiantuntijajäseneksi 
joku vastaan kävellyt kylän-
mies Rovaniemeltä.

Metsäkeskukset  
vetäytyivät hankkeesta  
heti alkutaipaleella
Uusi organisaatio ja siihen 
uppoavat henkiset voima-
varat olivat suurimmat syyt, 

miksi metsäkeskuksen edus-
tajat eivät innostuneet lähte-
mään mukaan hankkeeseen. 
Onhan metsäkeskus jo hyvin 
lähellä toimintatavoissaan 
metsänhoitoyhdistyksiä pal-
veluiden tuottajana ja neu-
vontaorganisaationa.

Ilmeisesti viranomaistoi-
mintojen kytkentä ja valvon-
tatoiminnan kytkeminen ns. 
perinteisestä metsänhoitoyh-
distystoiminnasta näin eri 
korkeuksissa ja miljöissä ole-
vaan yhdistykseen tuottaa 
kustannuksia ja sitä kautta 
käytännön valvontatyö on-
tuu. Myös lennon toteutta-
ja Yhdysvaltalainen Nasa ei 
ole järin tuttu yritys metsä-
keskuksen yhteistyökump-
panina.

- Mutta hyvä näin, näil-
lä mennään ja viemme suo-
malaista metsätietämystä ja 
neuvontaa kuun kamaralle, 
veistelevät Avaruustoimi-
kunta Q:n toiminnanjohtajat 
yhteen ääneen MetsäSano-
man ja muun lehdistön yhtei-
sessä tiedotustilaisuudessa.

Varsinainen yleisölle suun-
nattu lähtötilaisuus lennol-
le pidetään Oulun Seudun 
metsänhoitoyhdistyksen ko-
koustiloissa, jossa on penk-
kejä paljon, sunnuntaina 1. 
huhtikuuta 2012 klo 9:00. Ti-
laisuuden aikana osallistu-
jat voivat sovitella vaikkapa 

Lähtöpäiväksi merkattu huhtikuun ensimmäinen

Ole paikalla 
1.4.2012

Eero Ennustaja

Sieltä se kesä 2012 on tulos-
sa. Se on varma se. Koska 
edellinenkin ennustus sattui 
yleisilmeeltään kohdalleen 

niin on helpompi jo ottaa ris-
kejä ja ennustaa erikoissäätä. 
Joskin jokainen vuosi on eri-
koinen joltain osin.  Mitähän 

meinasi se, kun Vetelissä tuli 
helmikuun puolessavälissä 
lumituiskussa moottoripyö-
räilijä vastaan. Joko jollakin 
on ruuvit löysällä tai kesä 
tulee aikaisin. Luulen, että 
molemmat. 1900-luvun alus-
sa tulvahuippu oli viikkoja 
myöhemmin kuin nykyään. 
J. F. Hiivala kirjoitti: Iin Ha-
minan pikkupojat juoksivat 
emännän luo sanomaan, että 
’nyt tulva vie teidän avan-
tonne’. ’Herra Jumala, missä 
se Juuso on, hätääntyi emän-
tä. ’Menkää hakemaan köy-
siä, että saa avannon sitoa 
kiinni’.

Jokohan ilmaston läm-
peneminen pitäisi ottaa en-
nusteissa huomioon. Oulun 
yliopistossa dosentti Usko 
Ornot on tutkinut uusien la-
jien levinneisyyttä ja saanut 
tulokseksi, että Afrikasta on 
tullut tummia miehiä kauas 
pohjoiseen. Varsinkin Afri-
kan sarven alueella on hei-
dän mielestään niin kuumat 
paikat, että sieltä pitää pääs-
tä pois. Jo Rovaniemellä on 
tehty yksittäisiä havainto-
ja, mutta siitä pohjoiseen ei 
tiettävästi. Ornotin mukaan 
tulijoita piisaa. Miljardi olisi 
heti tulossa kun kyydin saisi. 

Määrä tuntuu paljolta, mut-
ta Suomi on iso maa ja jokai-
selle tulijalle riittäisi kolme 
aaria. Vielä jokaiselle vesu-
ri käteen niin tulisi pusikot 
hoidettua. 

Kevät tulee aikaisin kuten 
viime keväänäkin ja puut al-
kavat pituuskasvun turhan 
aikaisin. Kesäkuun alussa 
on muutama kylmä räntä-
sadepäivä. Sitten on sateista, 
mutta lämmintä juhannuk-
seen saakka. Sitten alkaa 
taas se intiaanikesä. Taitaa 
tulla kaikkien aikojen läm-
pimin kesä. Kuivuus hait-
taa heinäkuussa. Elokuussa 

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

Sääennustus kesäksi 2012

käytettyjä avaruuspukuja jo-
nottaessa kahvia sekä odo-
tellessa lähdön h-hetkeä. 
Lähtöaika on paikallis-
ta USA:n aikaa n. 01:00 eli 
Suomen viisarit ovat siirty-
neet jo reilusti keskipäivän 
tunneille. Lähtöä seurataan 
suorana lähetyksenä toi-

miston diaheittimeltä, mi-
käli joku paikallaolija osaa 
käyttää laitetta. Samalla on 
oiva tilaisuus liittyä uuden 
perustettavan yhdistyksen 
jäseneksi. Hallintomallik-
si onkin kaavailtu yleistä 
kokousta jäsenten kesken, 

eikä raskasta valtuustomal-
lia vaalitoimituksineen. Ter-
vetuloa rakentamaan uutta 
yhdistystä ja kuuntelemaan 
lisää kuulennosta. Kaffia ja 
pullaakin on tarjolla.

Avaruustoimikunta Q
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Urheiluagentti

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Jarmo aloitti pesäpallouran-
sa 9-vuotiaana isänsä johda-
tuksella Oulujoen Kiekossa, 
jolloin ensimmäinen sarjape-
li tapahtui 11-vuotiaitten sar-
jassa. Jarmon isä pelasi myös 
pesäpalloa silloisen suomi-
sarjan tasolla, joka vastaa 
nykyisellään toiseksi ylin-
tä sarjatasoa. Urheilu-ura-
kehitys oli siis luonnollinen 
jatke ”isältä pojalle” tapah-
tuma. Myös jääkiekko kieh-
toi Jarmoa, ja pelasihan hän 

Jarmo Korhonen on tuttu nimi niin pesäpalloa seuraavien penkkiur-
heilijoiden kuin Oulun talousalueen metsäammattilaisten kesken. 
Kotiuttava metsuri liiteli urheiluotsikoissa etenkin 90 luvun alkutai-
paleella.

pussinpohjalle. 
– Jokerirooli oli tyly; tulos 

tai ulos, selventää Jarmo. 
-Epäonnistumisia tu-

lee varmasti, mutta ne pi-
tää kestää ja nollata ajatukset 
taas seuraavalle lyöntivuo-
rolle. Tilanteet tulevat niin 
nopeasti eteen, että mureh-
timiseen ei ole aikaa”, jatkaa 
Korhonen.

Taustalla on myös pe-
linjohtajan merkkipeli, joka 
ohjaa lyöjän toimintaa, niin 
kotiin otolla, kenttäsijoituk-
silla kuin lyöntivalikoimalla 
eri riskit tietäen. Tarkoittaen 
välipalojen minimoimista.

Lyöntitilaston  
superpesiksen kakkonen 
vuonna 1992  
Paras kausi osui kauteen 
92, jolloin Jarmo haastoi pe-
säpallolegenda Kari Kuu-
siniemen tuloksella 1+59 
kotiutusta. Lipon kultavuo-
tena 1994 Jarmo oli lyöjä-
tilaston neljäs, ja oli yksi 
suuri tekijä rantakentän mes-
taruusvuodelle. 

- Rantakentän muistoihin 
kuuluu myös ”fanit” ja kovaa 
kannustava kotiyleisö. Paras 
muistoni pesäpallon paris-
ta osuvatkin mestaruusvuo-
teen 94. Tähän tunnelmaan 
kun lisätään mausteeksi ky-
läpersoonan Ilmarin kan-
nustukset lukkarille; ”Kalle, 
Ilimari on täällä!”, on tun-
nelma katossa. Ilmarin 
peliareenalle tulo polkupyö-
rällä kentälle muun jouk-
kueen mukana pisti aluksi 
yleisön hämmentyneeksi, 
myöhemmin vapautuneeksi, 
muistelee Jarmo kultavuot-
taan. Värisuoraksi superpe-
sismitaleita kertyi vuosilta 
95, 94  sekä 93. Siihen aikaan 

iski Oulun Lippo urheilulli-
sesti sekä taloudellisesti kul-
tasuoneen.

Korhonen on toiminut 
pelinjohtajana mm. super-
pesiksessä kymmenen pelin 
ajan sopupelien tutkinta-
ja pelikieltoaikana, on ollut 
naisten pesisjoukkueen taus-
tatoiminnassa sekä toiminut 
radiokommentaattorina ra-
dio Q:ssa.

Suosikkipelaajikseen Kor-
honen nosti lukkariksi pesis-
persoonana tunnetun Kari 
Kallion, parhaaksi yleispe-
laajaksi Riku Kytösalmen 
sekä pelinjohtajaksi Mauri 
Pyhälahden. Kaikki pelaajat 
ovat edustaneet Oulun Lip-
poa ja ovat tulleet tutuiksi 
Jarmon kilpaurheiluaikana.

Lipon talousvaikeudet 
alkoivat
- Jos seura ei keskity omaan 
junioritoimintaan ja lisää uu-
sien kalliiden pelaajien han-
kintaa, on yhtälö valmis. 
Menestys ruokkii katsoja-

määriä ja sitä kautta lipputu-
loja. Jos menestystä ei tule, ei 
ole katsojiakaan. Tämä hei-
jastuu välittömästi seuran 
talouteen, kertoo näkemyk-
sestään Oulun Lipon talous-
vaikeuksista, jotka johtivat 
toissa keväänä konkurssiin, 
pähkäilee Jarmo Lipon ta-
loustilanne menneiltä vuo-
silta. 

- Kallis joukkue luo pai-
netta menestymiselle, ja sitä 
kautta riski kasvaa. Oulu-
laisyleisö on vaativaa ja se 
näkyy nopeasti. Omia kas-
vatteja olisi pitänyt ajaa 
jatkuvasti joukkueeseen. Sot-
kamon Jymy on onnistunut 
tässä asiassa erinomaisesti. 
Heikosti menee, jos tulopuo-
li ei kata menopuolta, päät-
tää Korhonen.

Toki taustalla on myös 
muut urheilulajit, joista suu-
rimpana jääkiekko, joka vie 
suurimman mainosarvon ja 
sitä kautta taloudellisimman 
hyödyn toiminnalleen. Pesä-
pallo on nyt jäänyt hieman 

sivummalle Oululaisessa 
urheiluelämässä verrattuna 
jääkiekkoon. 

– Samat virheriskit on 
myös olemassa jääkiekon 
seuratoiminnassa. Sopupeli-
hässäkkä oli myös myrkkyä 
pesäpallon maineelle, päät-
tää Jarmo. 

Pojista polvi paranee?
Jos Jarmo oli toisen polven 
pesäpalloilija, niin pojat Mat-
ti ja Antti ovat kolmannen 
polven palloilijat. 22-vuoti-
sa Matti pelaa tällä haavaa 
Nurmon Jymyn superpesis-
joukkueessa;  jokerilyöjänä.

Nuorempi poika Antti 18 
v. kärkkyy vielä pelipaikkaa 
try-out sopimuksella samoin 
Nurmoon, mutta mikäli pe-
lipaikkaa ei vielä heru, palaa 
hän pelitoimiin Oulun ta- 
lousalueen seura joukkuei-
siin kasvamaan lisäarvoa. 
Molemmat pojat ovat jo 
edustaneet nuorten ikäryh-
missä Itä-Länsi otteluissa, jo-
ten aivan takarivin taaveista 
ei siis liene kysymys.

vielä kärppien korttelisarjaa 
C-juniori-ikäisenä 15 kesäi-
senä pojan naskalina. Kyy-
tiongelmat koituivat Jarmon 
harmiksi, joidenkin mukaan 
onneksi, koska isän työ oli 
edustustöiden takia vaikea 
suhteuttaa pojan harjoitus-
vientiin jääurheilun pariin. 
Mutta hyvä näin. Jarmosta 
kasvoi pesäpalloilija.

Jarmon ensiesiintymi-
nen pääsarjatasolla tapahtui 
vuonna 1982, jolloin Jarmo 
puki ensikertaa Lippopai-
dan ylleen. Lippopaita pääl-
lä Korhonen on edustanut 
urallaan 16 kautta, josta su-
perpesiksen parissa on kulu-
nut 7 kesää. Pääsääntöisesti 
Jarmo toimi lukkarina sekä 
sisäpelissä lyöjänroolissa ns. 
vaihtajana kolmantena lyöjä-
nä. 90-luvun alussa sääntöi-
hin tuli ns. jokerilyöjä, joka 
sopi Jarmon rooliin sopivas-
ti. Lipon suurvuosina Kor-
hosen rooli oli varalukkari 
sekä kotiuttajajokeri. 

- Kun Kalle (Kari Kallio) 
oli pelikiellossa tai muuten 
vain pois, niin lukkarin roo-
li asetettiin minulle. Se sopi 
minulle, ja sain riittävästi 
vastuuta pelien ratkaisuti-
lanteissa,  kertoo Korhonen.

Kumuralyönnin  
spesialisti

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

Jarmo Korhosen metsällinen ura alkoi 16-vuotiaana Vallinkorvan metsäkoulun metsurilinjal-
la. 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 Metsä-
keskuksen 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 las-
kien. Opintosuuntana on metsätalouden perustutkinto, metsäenergialinja sekä koneenkul-
jettajatutkinto.

Lisäksi Korhosella on oma yritys Oulun metsäpalvelu, jonka päätoimialaan kuuluvat piha-
puiden kaadot sekä kantojen jyrsintä.

                                          Minna Kauppi Ranskan MM-kisat 2011 Kuva:Jukka Westerlund

Suunnittele puukauppa 
Suunnista metsänhoitoyhdistykseen

OTSIKKO (MYRIARD PRO BOLD VERSAALI 12 PT)
Teksti(Myriad Pro Regular 12 pt. Tasapalsta ja viimei-
nen rivi tasattu vasemmalle

Fakta: 

Pesäpallolegenda Kumura Korhonen
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Juhani Heikkinen
MetsäSanoma

Vuosikerta 1965 on merkit-
tävä Ylikiiminkiläisen ur-
heilun kannalta, kaikkiaan 
puolenkymmentä SM-ta-
son urheilijaa on syntynyt 
ko. vuonna. Heistä suurim-
mat saavutukset on niittä-
nyt Keijo Parkkinen. Keijo 
voitti ensimmäisenä suoma-
laismiehenä suunnistuksen 
maailman cupin osakilpai-
lun, tuo tapahtui Ranskassa. 

Vuosi sitten teimme lehteen 
jutun Janne Ukonmaanahos-
ta. Tuolloin kaikki näytti hy-
vältä mentäessä kohti kesän 
MM-kisoja. Janne ja Euroo-
pan mestari Jukka Keskisalo 
jäivät reilut 2 sekuntia MM-
kisojen A-rajasta, molemmat 
alittivat B-rajan. Elikkä MM-
kisoihin valittiin Jukka Kes-
kisalo, Jannen oli tyytyminen 
katselemaan kisat televisios-
ta, vaikka kesän aikana oma 
ennätys parani reilusti. 

Kesän hyvät juoksut an-
toivat mojovan harjoitte-

Urheiluagentti

Janne Ukonmaanaho

Kohti uusia haasteita
lupohjan kohti Helsingin 
EM-kisoja ja Lontoon olym-
pialaisia. Mutta kaikki ei ole 
mennyt niin kuin on suunni-
teltu, vammat ovat aiheutta-
neet sen, että mahdollisesti 
tuleva kesä on ns. taputeltu. 
Meidän urheiluagenttien toi-
veena on, että Janne ei ripus-
ta piikkareita naulaan vaan 
tervehtymisen jälkeen koh-
ti uusia haasteita. Olemme 
sitä, että Janne ei ole juoksi-
jana vielä näyttänyt kaikkia 
kykyjään. 

Keke, Keke, Parkkinen, Parkkinen!!!

Keijo ”Keke” Parkkinen on Ylikiimingin Nuijamiesten menestynein ur-
heilija. Siitä on todisteena maailman cupin osakilpailuvoitto ja MM-
mitalit miesten pääsarjasta vuosilta 1989- 1995. Mutta mitä tämä vaa-
timaton ehkä kautta aikain Suomen taitavin suunnistaja touhuilee?

Hän on voittanut MM-ki-
soissa yhden hopean ja kol-
me pronssia, mitalit kaikki 
ovat tulleet viestisuunnis-
tuksessa. Keijolta tiedustel-
taessa mieliin jäävimmästä 
saavutuksesta uran aikana, 
tulevat edellä mainittujen li-
säksi vuoden 1991 SM-pit-
kien matkojen ylivoimainen 
voitto lähes 10 minuutin 
erolla hopeamitalistiin.      

Aktiiviuran jälkeen Keke 
ei ole hylännyt lempilajiaan, 
vaan kisat jatkuvat ikämies-

sarjoissa. Keken suunnis-
tustaitoa kuvaa kesällä 
Sveitsissä 45-vuotiaitten sar-
jassa tullut maailmanmesta-
ruus. Vielä ikämiesvuosina 
Keijo on voittanut mennen 
tullen pääsarjan kilpailu-
ja täällä Pohjois-Suomessa.  
Mutta oma menestys ei var-
mastikaan ole Keijolle enää 
pääasia, sillä Keijolla on 
kolme ihanaa tytärtä, jot-
ka osaltaan vievät hierovan 
vahtimestarin ajan. Lisäksi 
yhdessä vaimon Pian kans-

Mitä kuuluu Kekelle?
sa Keijon on vuosia vetänyt 
Nuijamiesten suunnistus-
koulua, joka kokoaa iltaisin 
jopa kymmeniä kotikylän 
lapsia. Näin Parkkisen perhe 
on turvaamassa Ylikiiminki-
läistä suunnistusperinnettä.

Veri vetää vapaa-aika-
na Keijoa metsään muu-
tenkin kuin suunnistuksen 
merkeissä. Talven poltto-
puut Keijo tekee Nuorittalla 
omasta metsästä, metsätöi-
hin antaa hyvät edellytyk-
set poikavuosina käyty alan 
koulutus. Syksyisin mesta-
risuunnistaja nähdään myös 
Korpisen sydänmailla juok-
semassa hirvien perässä. 
Keijo on kuulemma löytänyt 
näistä nelijalkaisista metsä-
juoksussa voittajansa.            

)

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… 

3.) Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli sivulla  ____________________________________________________________

4.) Onko puun hinta mielestäsi tällä hetkellä kohdallaan? _________________________________________________________

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke

Kumpi pelaajasta otettu kuva on pelin jälkeinen?

pelaaja A pelaaja B

Nimi: _____________________________________________

MHY: _____________________________________________

Osoite: ____________________________________________

Arvomme vastaajien  kesken tuotepalkintoja
Palauta lipuke vastauksineen 
osoitteeseen:

MHY/MetsäSanoma
Terveystie 2, 
90900 KIIMINKI

) ))
)
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SOFFA-
PERUNAT

-SOFFPOTATIS

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

Mihin merkkaan puukaupassa 
saamani metsäkahvipaketin 
ja lippalakin?
Hei. Sain puukaupan yhtey-
dessä isolta paperinvalmis-
tajayhtiöltä kauppakirjan 
allekirjoittamistilaisuuden jäl-
keen kahvipaketin ja lippala-
kin. Nämä kylkiäisethän ovat 
mielestäni selviä hyödykkeitä, 
kuten esim. puukaupan indek-
sipohjaiset jälkitilit. Mutta mi-
hin kohtaan veroilmoituksessa 

merkkaan nämä ”tulot” ja mi-
hin hintaan nämä arvostetaan? 
Olen rehellinen metsänomis-
taja ja haluan, että ilmoitukse-
ni on verotuksellisesti oikein. 
Tunnetteko muuten vaimoani?

Ville

Tunnetaanhan me vaimosi. 
Tarjoaa muuten aika usein 
päiväsaikaan iltapäiväkah-
vit, kun olet pitkillä työreis-
suilla. Mahtaa olla sitä aitoa 
metsäkahvia. Kyllähän sinun 
pitäisi merkata nämä kahvi-
paketit ja lakkiroinat kohtaan 
muut pääomaksi luettavat 
tulot. Käy kaupassa ja katso, 
mitä kahvipaketti maksaa ja 
mitä lakit keskimäärin mak-

Soffaperunat vastaavat:

saa. Jos sinulla on aikaisem-
min jäänyt puukaupasta ns. 
menovarausta, niin tulouta 
menovarausta ainakin kahvi-
paketin verran, ehkä hieman 
enemmänkin, niin rakas ve-
rottajatäti ei verota alle tietyn 
rajan alle jäänyttä pääomatu-
lon voittoa.

P.S Vaimosi osaa muutakin, 
kuin keittää kahvia…

miksi naapurini ei trarvitse maksaa?
Joudunko tosiaankin mak-
samaan Kemera-avustuksen 
suunnittelun alv osuuden? 

Miksi naapurini ei tarvit-
se maksaa kemera hankkeen 
suunnittelun alv-osuutta?

Teetin ensiharvennushak-
kuun toimeksiannon metsän-
hoitoyhdistyksellä. Kohteella 
oli paljon kemera kohteita. 
Metsäneuvoja kertoi, että use-
at kohteet kelpuutetaan keme-
ra tukikohteiksi, jolloin tuki 
menee korjuuseen ja hankkeen 
alvi laskutetaan jälkikäteen. 
Niin tehtiinkin.

Mutta asiaan!

Miksi naapurini hanke, jossa 
toteuttajana oli suomalaisruot-
salaispaperinvalmistajayhtiö, 
ei laskuttanut laadinnan ja to-
teutuksen alv-osuutta naapu-
riltani, vaikka tukea haettiin 
naapurimetsänomistajan ni-
missä. Kiersikö veroa yhtiö vai 
naapurini?

 Vi***ti niin, että päätin käy-
dä ostamassa mäyräkoiran kol-
mosta ja vetää kunnon lärvit. 
Miksi tämä käytäntö on näin 
sekavaa?

Roope  Oulun laitamilta

Hyvä Roope sieltä Kotiran-
nantieltä! Mäyräkoiria onkin 
nykyään monia eri alarotuja. 
Vaihtoehtoisia valintoja koi-
ranostoon sinua ajatellen oli-
sivat esim. karkeakarvainen 
mäyräkoira, joita käytetään 
paljon esim. kauriinmet-
sästyksessä. Pitkäkarvai-
set mäyräkoirat vastaavasti 
ovat lähinnä seurakoiria, jot-
ka eivät valitettavasti sovi 
rakennusmiehille. Kääpiö-
mäyräkoirat mukautuvat hy-
vin lapsiperheisiin.

Mäyräkoirien väritys on 
pääosin tumman ruskea, 
mutta eri roduilla saattaa olla 

pieniä mustia vivahteita pää-
värin yhteydessä. Häntää ei 
saa typistää.

Mäyräkoiran jalat ovat 
lyhyet, josta sen hyvin tun-
nistaa rotua ajatellen. Mäyrä-
koiran puruvoima on korkea, 
ja siksi sitä käytetäänkin 
esim. ketun metsästyksessä 
luolakoirana. Luonteeltaan 
koirat ovat iloisia ja lapsirak-
kaita.

Toivottavasti naapurisi 
sopimuskumppani jää kiinni 
arvonlisäveron kierroista ja 
sinä nautit uudesta koirasta, 
joka pissoo jatkuvasti naapu-
risi tontille.

Soffaperunat vastaavat:

Kirjoitteleeko miesystäVÄni 
soffaperunoille?
Hyvät soffaperunat. Olen ko-
toisin kaukaa ja ajattelin ky-
syä teiltä, että kirjoitteleeko 
miesystäväni todellakin teil-
le ja oletteko julkaisseet hänen 
kirjoituksiaan? Olen seurustel-
lut jo kauan tämän minua vii-
si vuotta nuoremman miehen 
kanssa. Alusta asti olen epäil-
lyt, että miehellä on nyt toinen 
nainen. Hän tekstailee nykyään 
jatkuvasti jonkun kanssa, mut-
ta ei suostu myöntämään sitä. 

Nainen ei ilmeisestikään 
tule tapaamaan miestäni, kun 
en itse ole paikalla. Olen use-
asti huomauttanut miestäni 
viestittelystä, mutta hän sanoo 
käyvänsä työasioita raja-aihei-
sista asioista. Lisäksi mieheni 
vakuuttelee uskollisuuttaan, 
vaikka petti minua jo aikoinaan 
erään naikkosen kanssa, on ko-

toisin jostain Pohjois-Suomes-
ta, 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 asi-
asta. Mitä minun pitäisi tehdä? 
Pettääkö hän jatkossakin mi-
nua? Muutenkin olisi mukava 
taas lähteä ulkomaille, tietysti 
likkaporukalla, nauttia komeis-
ta 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 harrastuspoh-
jainen salibandytoiminta, 
joita järjestävät esim. työpai-
kat tyky -liikunnaksi. Kan-
sankielellä kutsumme lajia 
sählyksi. Vaihtoehtoisesti ky-
seessä voi olla myös kunnan 
liikuntapalveluilla katetta-
va yleisövuoro, johon ilmoit-
taudutaan salikauden alussa. 
Tavallisesti maksut kunnal-
lisessa harrastustoiminnassa 
ovat pienet, joten talouteen 
tämä sählyn pelaaminen ei 
ainakaan kaadu.

 Ainoastaan urheiluseuro-
jen kautta pelaaminen saat-
taa tulla kalliimmaksi. Silloin 
tulee seuramaksuja, salivuo-

romaksuja, sarjamaksuja, 
lisenssimaksuja, peliasukus-
tannuksia ja pelimatkoista ker-
tyy maksettavaa. Sinkkuasiaa 
suosittelemme tulemaan tarkas- 
telemaan paikanpäälle.

Mukaan tulee sinun ot-
taa viimeisin vahvistettu ve-
rotettu tuloverotustodistus, 
kiinteistöverotodistus, mah-
dollinen metsänhoitomak-
su, jossa ilmenee omistamasi 
metsämaan hehtaarit sekä lis-
tatulos pankin arvopaperisäi-
lytyksestä. 

Näistä asiapapereista, 
kaikki yhdessä, selviää mitä 
ilmeisimmin se, olemmeko 
sinkkuja vai eikö olla.

terve taas arvostetut soffaperunat
ja kiitoksia edellisen lehden 
vinkeistä koskien jokamiehe-
noikeuksia. Itse ajattelin vähän 
toisenlaista opastusta. Mut-
ta asiaan. Nyt ovat maailman-
kirjat täysin sekaisin. Homma 
meni kutakuinkin näin:

Erään vaelluspäivän jäl-
keen olin tosi puhki. Niin puh-
ki kuin rajamies voikaan olla 
pitkän työpäivän jälkeen. Me-
nin kohtuuaikaan nukkumaan 
puolisoni kanssa, mutta herä-
sin yöllä kauheaan ja tuskai-
seen kipuun. Jalkaani, lähinnä 
pohjelihakseeni iski hirvittävä 
kramppi tai sanotaanko suo-
nenveto. Eikä siinä kaikki. Puo-
lisonikin oli hereillä ja toljotti 
minua vihaisin katsein. Syystä, 
että olin juuri ennen heräämis-
tä uneksinut ja puhunut kiih-
keästi rakastellen salarakkaani 
kanssa. Olin voihkinut ja tois-
tellut naiseni nimeä useaan ot-
teeseen. Ette usko soffikset, 

kuinka tympi tilanne ja mitä 
siinä muka pysty selittään. 

Sen jälkeen mykkäkoulua 
on kestänyt rapiat kolme kuu-
kautta; ei se**iä, ei hellyyttä, ei 
mitään yhteistä. Nyt avokump-
panini on jälleen matkustamas-
sa Kreikkaan Korfun saarelle, 
yksin, jälleen kerran. Ja siel-
lähän niitä ”vapaita” opetta-
jia 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

Jukka hyvä! Lihaskrampit 
ovat hyvin yleisiä, sillä esi-
merkiksi vanhemmasta väes-
töstä joka kolmannen paikat 
kramppaavat. Yleensä jal-
kakrampeille ei ole yksiselit-
teistä syytä. 

Öiset jalkakrampit saat-
tavat aiheutua esimerkiksi 
liian kovasta rasituksesta, so-
keritaudista, kilpirauhasen 
vajaatoiminnasta tai jalkojen 
turvotuksesta. Krampit saat-
tavat johtua myös heikosta 
suolatasapainosta, jos kehos-

sa on liian vähän natriumia, 
kaliumia, kalsiumia tai mag-
nesiumia.

Krapulaansa poisnukku-
vien jalat kramppaavat usein 
nestevajauksesta. Syitä on 
siis monia. Öiset krampit tus-
kin viittaavat neurologiseen 
vammaan. Venyttely ja hie-
ronta auttavat asiaan. 

Toivottavasti näistä tie-
doista oli taas apua.

 Jukka bra! Vi hoppas, at 
vi kan hjälpa !

Soffaperunat vastaavat:

Olen huolestunut Oululainen. 
Olen kuullut, että kuitupuun 
menekki Oulun tehtaille vähe-
nee huonon kysynnän vuok-
si. Olen vuosittain myynyt 
leimikon ko. firmalle ja hak-
kuussa on tullut aina yli 90 % 
kuitupuuta, mihin ne tulevai-
suudessa pannaan, jos Oulun 

hI, PERUNAMIEHET!
tehtaiden käyttömäärät vä-
henevät. Olen luottanut teihin 
sohviksiin aina, joten antakaa 
hyvä ratkaisu tulevaan ongel-
maani. 

Nimimerkki yksin-
kertainen tomppeli

Sohvaperunat kävi joulun 
aikoihin Thaimaassa katso-
massa miten Aasiassa puu 
kasvaa ja mihin sitä käyte-
tään. Muuten Thaimaassa oli 
loistavat kelit, aurinko po-
rotteli pilviverhon läpi, joten 
ei ollut liian kuumaa näin 
pohjoismaalaisen kannal-
ta. Paikalliset tosin valitteli-
vat viileyttä ja heillä pakkas 
olemaan päällä pitkähihai-
set paidat, kun me vaan vi-
hellettiin menemään ilman 
paitaa. Ruoka oli myös hy-
vää, etenkin kanaruuat oli-
vat meikäläisen makuun. 
Myös ”eksoottiset” ruuat ku-
ten pizzat, lasagne ja hampu-
rilaiset maistuivat. 

Mutta asiaan, merkittä-
vintä oli, että siellä ei val-
misteta paperia lainkaan. 
Väittivät, että suomalaiset 
ovat niin tyhmiä, että teke-
vät puusta vessapaperia ja 
se kelpaa vain takapuolen 
pyyhkimiseen. Thaimaalai-
set tekevät puusta kuulem-
ma arvokkaampia tuotteita. 

Soffaperunat vastaavat:
Joskus tuntuu, että me suo-
malaiset olemme metsäalalla 
maailman napoja. Mutta tä-
mäkin asia sen osoittaa, että 
olemme jähmettyneet palvo-
maan vain paperiteollisuut-
ta. 

Onneksi me kaikki emme 
sentään ole niin tomppeleita. 
Paikallisten sahojen ja met-
sänhoitoyhdistyksien kor-
juissa puuta otetaan talteen 
siten, että 90 % korjatusta 
puusta menee sahaukseen ja 
vain 10 % jää paperiteollisuu-
den käyttöön. Yhä useampi 
metsänomistaja on huoman-
nut asian ja antanut korjuun 
niille, jotka yrittävät tehdä 
puusta muuta kuin paperin 
tekoon menevää ”halppisraa-
ka-ainetta”. Eipä tule liikaa 
raaka-ainetta paperitehtaalle 
ja täten sinunkin yksinkertai-
sen tomppelin puut mahtuu 
sinne paperitehtaaseen. Jo-
ten yksinkertainen tomppeli 
korjauta vain rauhassa puusi 
”takapuolen tarpeisiin”.   

Kävin vuoden vaihteen jäl-
keen Thaimaassa Krabilla lo-
malla. Näin paikallislehdessä 
oheisen valokuvan. Tarkem-
min katsottuna siinä on toinen 
urheiluagenteista nuoren thai-
maalaistyttösen kanssa. Liekö 
kuvassa agentin avioton lap-
sikin naisseikkailuista Aasian 
”pornoluolissa”?  

Olen pitänyt teitä siellä 
MetsäSanoma lehdessä kun-

HEIPPA SOHVIKSET

Hyvä neitokainen, oikaisen 
toimituksen puolesta asian 
heti, ajatuksesi on mennyt 
väärille raiteille. Kyseinen 
urheiluagentti laitettiin vuo-
den vaihteessa tekemään 
juttua thaimaalaisesta potku-
nyrkkeilijästä Jomhod Kia-
tadisak eli tuttavallisemmin 
”jompasta”. 

Jomppa on moninkertai-
nen maailmanmestari. Tar-
koituksena oli tehdä juttu, 
ennen jompan tuloa Suo-
meen. Agentin mennessä 
haastattelemaan jomppaa, oli 
jomppa joutunut lähtemään 
kutsukilpailuun Las Vega-
siin. Näin meni kauan suun-
niteltu haastattelu mönkään. 
Krabin potkunyrkkeilyil-
lassa, Krabin stadionilla, 
esiintyi kuvassa ole-
va Thaimaassa suuren 
kuuluisuuden saanut 
Rosie. Urheiluagent-
ti neuvotteli Rosien 
kanssa esiinty-
mistä elo-
kuussa 25. 
päivänä 
Koitelin 
metsäil-
tamis-
sa teidän 
kaikki-
en alueen 
metsän-

niallisina perheenisinä enkä 
tällaisina omien himojen val-
taamina sikailevina hormooni-
hiirinä. Pyydän selvitystä 
moiseen raivostuttavaan pe-
russuomalaismiehen sairaa-
seen käyttäytymiseen ja vaadin 
vastauksen heti.

nm. Kyseistä agenttia aina rakas-
tanut neitokainen

omistajien iloksi. Tällöin pai-
kalle sattui paikallislehden 
paparazzi, joka oli etsimäs-
sä juorujuttua Rosiesta. Tä-
män takia kuva oli lehdessä 
ja myös siinä yhteydessä oli 
perätön juttu. Muuten, papa-
razzin kanssa kuvaa oli otta-
massa agentin vaimo, joten 
eiköhän käyttäytyminen ol-
lut urheiluagenteille tyypilli-
sen fiksua ja asiallista. 

Ps. Aluksi Rosie lupautui 
esiintymään Koitelissa koh-
tuulliseen hintaan, mutta 
menestys maailmalla on nos-
tanut palkkion nyt seitsen-
numeroiseen lukuun, joten 
joudumme tyytymään suo-
malaisiin mutta laadukkai-
siin esiintyjiin.  

Soffaperunat vastaavat:
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Tähdet kertovat

Tähdet kertovat

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 ken-
kää. Nyt kyselet taimikonhoitokohteita, 
joita haluaisit tehdä ” pimeästi”  pelkällä 
tukiavustuksella. Ajattelet, että tulta mu-
nille yhteiskunnan veronmaksuille, kun 
kerran mukaan on lähdetty. Uranuksen 
kuu on niin hämärä, ettei saa selvää jäät-
kö kiinni harmaasta taloudesta vai etkö. 
Nynny et ole, mutta kiinni jäät. Päättä-
väisyytesi on ihailtavaa, ystäväsikin sen 
huomaa, sinusta tulee reipas linnakundi, 
olet oikea kaltereiden tuleva nahkakuu-
la. Saat ihailua osaksesi jopa naapurisellin 
pöyhkeältä ylipainoiselta motoristikundil-
ta. Varo, ettei vanginvartija huomaa mitä 
teerenpeliä pidätte. 

HÄRKÄ 20.4-20.5
Kumppanisi mankuu romantiikkaa. Itse 
olet maskuliinisena osapuolena enem-
mältikin vaille” vain sitä yhtä” parisuhteen 
henkisestä puolesta tippaakaan piittaa-
matta. Naisesi ei ymmärrä tätä termiä 
”vain yhtä”, epäilee sen liittyvän kokkaus-
taitoon, imuri-innokkuuteen tai vaihtoeh-
toisesti kykyyn kestää kälättäviä naisia.
Kolaroit pulloilla kerätyillä rahalla saaduil-
la avoautolla. Suomennettu vakuutusyhtiö 
”JOS” ei korvaa kolarointia, koska pitäy-
tyy omissa tulkinnoissaan. Osta siis uusi 
avoauto. Ja vaihda vakuutusyhtiötä.

KAKSOSET 21.5-20.6
Kuulit hyvältä naapuriltasi, että nyt myös 
metsänhoitoyhdistys tarjoaa ojitussuun-
nitelmia ja hoitaa alueen harvennukset 
ojalinjojen aukaisun yhteydessä. Tähdet 
johdattavat yhdistyksen neuvojan puheil-
le. Kuuntele ja tee päätös heti.
Nainen: Sinua tympii koska miehesi kai-
paa läheisyyttä, eikä hyppää asiaan ja heti. 
Mielestäsi varsinaisessa asiassa pitää olla 
johdanto, käsittely ja pöyristyttävä lop-
pu. Päätät, ettei nimettömiäsi riisuta enää 
pelkällä kalliilla illallisella ja kukkakimpulla, 
ei edes naapurin miehen tarjoamat.
 
RAPU 21.6-22.7
Vetovoimasi hiipuu. Olet liian virka-
miesmäinen, jopa liiankin koppava tun-
ne-elämäsi tietäen. Nyt on aika hellittää 
ja hymyillä asiakkaillesi. Kiirehdi kotiisi 
ja tee kumppanillesi sitä, mistä hän eni-
ten nauttii ja pitää. Raha: Halu Kreikkaan 
on suunnaton, mutta rahaa on niukasti, 
kreikkalaisellakin, joka haluaa, että palaat 
jälleen saarelle. Tyydy siis tällä kertaa Hel-
sinkiin ja Korkeasaareen. Erikoistilauk-
sesta 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 Jäälihal-
lissakin parempaa kiekkoa. Toki mukavaa 
menoa on, kun on go-go tyttöjä, joita Jää-
lihallissa ei näy. Pane raha kiertoon ja osta 
osake Helsingistä, ja HIFK-fanitakki kau-
panpäälle, sillä ennen kesän alkua euron 

Odotettu, palkittu, tarkka, luotettava, päättäjien suosima, kokovartaloiset, maalintekijöinäkin on-
nistuneet, intuitiivinen, tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, metsänhoitomaksulla katettu, sykäh-
dyttävä, arvostettu, aidot vale-ennustajat ennustuspalsta; Tähdet Kertovat … jatkaa tuloaan…

arvo menee nollaan. Asunto-osakkeessa 
arvo säilyy, kuten mannet naapurissasi. Rak-
kaus raatelee, ei mene hyvin. Mitäpä tuosta, 
onhan sinulla se osake Hesassa. Ajele spo-
ralla shoppaileen…

NEITSYT 23.8-22.9
Metsäpalsastasi kuuluu kummia; hirvet eivät 
olekaan viime talvena syöneet taimikkoasi. 
Hirvikanta on romahtanut eikä taimikko-
si maistu. Mistä saadaan tuloja, kun hirviva-
hinkokorvaukset 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 pe-
lastettu. Vaimokin huomaa hyvän kehityksen 
taloudessasi, pettää sinua vähemmän, ja vaa-
tii jopa sinua loppukesästä mukaan lomalle 
Madeiralle. Älä hyväksi matkan ajankohdak-
si elokuuta vaan syyskuu, sillä muuten jäät 
paitsi Kiimingin Koitelissa pidettävää ainut-
laatuista 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 to-
della kuuma ja kostea. Maapallo lämpenee, 
niin misukin, jopa koko kesä- elokuun ajan. 
Istuta alkusyksystä metsääsi eucalyptusta ja 
öljypalmuja, sillä havupuut katoavat koko-
naan lähivuosina tilaltasi. Ryhdy suunnitte-
leman öljyn puristuslaitosta, sillä joka sen 
tekee ensin, on miljonääri. Naapurisi pitävät 
sinua ylikiiminkiläisenä ja nauravat sinulle; se 
parhaiten nauraa joka viimeksi nauraa. Ra-
kastut rahaan ja kostea misusi saa lähteä. Jo-
nossa uusia hesalaisia pimuja piisaa, kunhan 
et pöyhkeile liikaa rahoillasi.

SKORPIONI 24.10-22.11
Tunnet edelleen vetoa vihreähenki-
siin puolueisiin, ja päätit äänestää Sakkea 
pressavaaleissa. Annoit äänesi kuitenkin 
kirkkoveneelle, koska Aku Ankka on viime 
numerossa liittynyt keskustaan. Sinua har-
mittaa, sillä Aku voitti kirkkoveneen niukas-
ti kolmella äänellä. Seuraavat äänesi annat 
odotetun kunnallisvaalien kokoomuslaisel-
le ääniharavalle, joka puoltaa rakennuslu-
pahankettasi haja-asutusalueelle. Rakkaus: 
Metsäretkeä sinulle ei siunaannu tänä vuon-
na. Vie kumppanisi Lappiin ja kylpylään.

JOUSIMIES 23.11-21.12
-” Ei perkele ollut ammattimies tämä, ” to-
tesit kun tarkistit palvelusopimukseen kuu-
luvan taimikonhoitokohteen. Pienimmät 
tarrit poistettu sieltä täältä ja laskuna 580 € 
Ha +alv 23 %. Päätit perua palvelusopimuk-
sen 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 suoras-
taan ärsyttää tämä tilanne. Kumppanisi pi-
täisi mennä tietokone kurssille, mutta hän 
ei halua mennä, koska kurssi kestää viikon 
ja pidetään pääkaupunkiseudulla, lähellä 
Jyväskylää. Koko kylä supattelee, ketä ky-
läläiset ja varsinkin te olette äänestäneet 
presidenttivaaleissa. Älä murehdi. Väyrys-
tä äänestämällä kummallakin kierroksel-
la, menivät äänet samalla tavalla hukkaan. 
Onnistu paremmin tulevissa mhy:n val-
tuustovaaleissa ja äänestä kumppaniasi. 

VESIMIES 20.1-19.2
Sinulla on taas miesten juoksuajat. Toi-
set tulkitsee asian väärin, sillä haluat vai 
käydä lenkillä. Älä siis loukkaannu  nais-
ten ehdotuksille, he ovat käsittäneet asi-
an 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 myy-
dä niitä korkeasuhdanneaikaan. Jos horo-
skoopit tuntuvat liian ahdistavilta, älä lue 
muiden ennustuksia, keskity omiin tai älä 
lue mitään.

KALAT 20.2-20.3
Olet löytänyt itsestäsi jälleen uusia ulot-
tuvuuksia. Vaihdat puoluekantaasi sen mu-
kaan, missä työskentelet. Syksyn vihreät 
vaihtuvat jälleen tuttuun vaalean vihreän 
keskustapuolueen jäsenkirjaan. Talvivaa-
lit menivät kokoomuksen kirjoissa. Rivita-
loelämää suosittelisin jatkossa. Tai ainakin 
rakentamalla itse niitä.  Hellitä hetkeksi, 
palaa sohvallesi ja vaadi palvelua; muista 
kylmäsilta jääkaapin ja soffan välillä. Raha: 
Kemera hankkeesi meni uusintatarkas-
tukseen. Työnjälki sai kehuja, jopa loista-
vaksikin ylistettiin varsinaista toteutusta. 
Olit otettu ja tyytyväinen. Tyytyväisyys 
hiipui hieman, kun sai kirjallisen päätök-
sen, että et tule saamaan lantin lanttia tu-
kiavustusta liian pienen poistuman takia. 
Kohtaat yllätyksen: sait verottoman avus-
tuksen, muttet hoksaa keneltä.  Harrastus: 
innostuit elokuvien katseluista ja varsinkin 
Hanniball Lecter on tuleva suosikkinäyt-
telijäsi. Samaistut hänen hoidokkeihinsa ja 
hiippailet öisin keittiön ja makuuhuoneen 
väliä valaisevilla lukulaseilla vain kumppa-
niasi pelotellaksesi.

Skorpioni Aino 
Kaisen kannat-
taa tänä vuonna 
viedä kumppa-
ninsa Lappiin 
ja kylpylään.

Aviopari kävi tutustumassa juuri avat-
tuun 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. Sa-
massa mies avasi häkin oven, työnsi vaimon sisään ja sanoi: 
-Selitä nyt sille, että sun pää on kipeä!”

Nainen on biologinen ihme. 
Siinä on puoleksi koiraa ja puoleksi argeologiaa.
Jos se ei hauku, se kaivelee menneitä.

Mitä yhteistä on Oululaisella taksikus-
kin palkalla ja naisten kuukautisilla?
Kummatkin tulee kerran kuus-
sa ja kestää muutaman päivän…

Kuorma-auton pysähtyessä punaisiin valoihin, viereen ajaa pikkuinen Suzu-
ki Swift, josta pomppaa blondi ulos ja juoksee kuorma-auton ympäri koput-
tamaan 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 ympä-
ri ja koputtaa kuskin ikkunaan. Kuski 
avaa taas ikkunan ja blondi selittää: 
    ”Moi mun nimi on Linda ja sun kuor-
mas 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 kuorma-
auton viereen ja blondi taas juoksee 
kuorma-auton ympäri ja koputtaa kuskin ikkunaan. Kuski avaa taas ikku-
nan 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 kuor-
ma-auton kuski sanoo: 
    ”Hei mun nimi on Lauri, ja tää on tiensuolausauto!”

Aslak matkusti junalla Helsingistä Kemijärvelle ja vasta-
päätä istui hieno daami joka välillä kiljahteli suurieleisesti. 
Aslak ihmetteli moista, johon daami: ”olen oopperalaula-
ja ja avaan ääntäni koska olen menossa keikalle Lahteen”. 
No matka jatkui ja Aslak päästi mahtavan pierun. 
Daami närkästyi ja sanoi Aslakille: ”hyi te brutaa-
li mies, mitä te teette!” Aslak vastasi: ”Avaan peppua-
ni, kun ajattelin käydä Riihimäellä paskalla”.

Laihialaisisäntä soittaa pojalleen Ouluun juuri ennen joulua ja kertoo: 
”En haluaisi pilata jouluasi, mutta äiti-

si 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 tä-

män.” 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 toi-
vomusta ja ne täytetään heti. Blondi mietti ja sanoi sitten että haluaisi hiuk-
sensa vielä vaaleammaksi. Haltijatar heilautti taikasauvaansa ja hiukset 
muuttuivat hunajan vaaleiksi. Blondi mietti toista toista toivomusta. -Ha-
luaisin 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!

K-18
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teijän keittiössäJauhopeukalot

Kotikylän Petkulan posti oli Lant-
tolassa, jonka pirtinpöydälle aina 
iltasella postiauton jättämä koko 
kylän posti levitettiin ja jokainen 
sitten otti omansa. Postiauton ai-
kataulu ei ollut kovinkaan sään-
nöllinen ja kylän nuorempi väki 
kertyi aina hyvissä ajoin Lantto-
lan pirttiin odottamaan postin tu-
loa. Niinpä taasen kerran pimeänä 
syysiltana Lanttolan piisivalkean 
päällä oli kypsymässä kuivaliha-
keitto ja postinodottajapojat istui-
vat seinänvieruspenkillä. Mukana 
oli myös jo puolivälissä toista vuo-
sikymmentään käyvä Snikkarisen 
Eino, salskea lähes kolmen kyynä-
rän mittainen nuorimies. 

Einolla oli samanlainen karva-
lakki kuin Lapin ravartiostan ko-
mentajalla eversti Villamolla, minkä 
vuoksi häntä sanottiin Everstiksi. 
Sulavan käytöksensä ja  puheliai-
suutensa vuoksi Eversti oli myös 
postitalon isännän , herastuomari 
Sanfrid Lanttolan eli Lantto-Sam-
pan suosikki. Postiauton viipyessä 
Lanttolan Emäntä lähti käymään 
navetassa ja Samppa hyysissä. Pii-
sin ranssilla oli Emännän navet-
takinttaat kuivumassa ja Eversti 
äkkäsi ne. Hän otti toisen kinttaista 
ja nopeasti sipulsi sen lihakeittopa-
taan. Emäntä tuli kohta navetasta, 
kattoi pöydän ja käskin Sampan 
syömään. Vähän ajan päästä Samp-
pa otti puukon avuksi lihanhie-
nontamiseen, kun suuhun sattui 
kinttaanpalanen, ja totesi: 

”Titkatta te tuo vatikan vatta-
nahka on.” Samppa kun ei osannut 
sanoa s-kirjainta. Seuraava pala-
nen sattui olemaan kinttaan peu-
kalon tyvisauma ja senhän Samppa 
tietysti tunnisti. Saman tien hän 
syöksyi vihaisen ylös, tarttui rans-
taakaan ja karjaisi: 

”Ulot, kaikki muut paitti Evert-
ti!” Eihän Samppa suosikkipoi-
kaansa voinut moisesta tihutyöstä 
epäillä ja ulos ajaa. Everstin kerto-
man mukaan Samppa jatkoi syömis-
tään, mutta erotteli kinttaanpalaset 
pois, kehottipa Everstiäkin pöy-

Tapio Kylmänen
MetsäSanoma

Hirvenliha on tummaa, karke-
asyistä ja rasvatonta. Hirvenlihas-
sa on varsin mieto riistanmaku. 
Lisäksi se on naudanlihaa rasvat-
tomampaa ja sisältää valkuais- ja 
kivennäisaineita sekä joitakin vi-
tamiineja hiukan enemmän kuin 
naudanliha.

Seuraavaksi ohje hirvikäristyk-
sen tekoon niin kuin minä sen tyk-
kään 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 ruoka-
vieraita, sitä on helppo valmistaa 
suurempikin määrä ja ruoka mais-
tuu varmasti kaikille. 

Ruuan valmistus aloitetaan ot-
tamalla 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 lihakimpa-
leesta vuollaan tukevalla ja terä-
vällä veitsellä ohuita lastuja, niiden 
pitää olla mahdollisimman ohuita. 
Jääkaapissa ollut liha on sen ver-
ran pehmentynyt että vuoleminen 
helpottuu, mutta varo että liha ei 
ehdi sulaa liikaa, ohuita lastuja ei 
saa kuin jäisestä lihasta. Lihat pais-
tetaan mieluiten voissa pienissä 
erissä, maustetaan suolalla ja mus-
tapippurilla. Itse käytän suolana 
aromisuolaa, mutta tavallinenkin 
käy. Kun liha on kypsynyt, lisätään 
loraus vasikanfondia ja reilusti ko-
konaisia rosepippureita. Paistettu 
liha siirretään uuninkestävään as-
tiaan ja laitetaan uuniin mietoon 
lämpöön odottamaan ruokailua.  
Pitkää haudutusta käristys ei vaa-

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.

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 peru-
namuusia, keitettyjä porkkanoita ja 
puolukkahyytelöä.

Erittäin hyvän perunamuusin 
saa aikaiseksi puikulaperunoista. 
Muusin teko aloitetaan kuorimalla 
riittävä määrä perunoita.  Perunoi-
ta ei kannata pieniä kovin pienek-
si, koska puikula kypsyy nopeasti 
ja hajoaa aika helposti. Maito ja pil-
kottu sipuli kuumennetaan hellalla 
tai mikrossa ja annetaan hautua pe-
runoiden kypsymisen ajan, näin si-
puli pehmenee ja siitä irtoaa makua 
paremmin.  Perunoiden kypsyttyä 
kaadetaan keitinvesi pois, lisätään 
lämmin sipulimaito, nyrkillinen 
voita ja vähän suolaa. Soseutetaan 
sähkövatkaajalla. Maidon määräs-
sä alkuvaiheessa kannatta olla va-
rovainen että muusista ei tule liian 
vetelää, sitä on helppo lisätä lopuk-
si mutta vaikea ottaa pois.

 
kilo perunoita
2 sipulia
0,3 – 0,4 litraa maitoa
Suolaa 

Porkkanat pilkotaan ja keitetään. 
Kypsät porkkanat maustetaan aro-
misuolalla ja lopuksi päälle noka-
re voita. Puolukkahyytelö tai -sose 
kruunaa koko makunautinnon. Ja 
ei muuta kuin ääntä kohti. 

Janin keittiöstä…
Minun nuoruudessani - ennen sotia ja saksalaisten suo-
rittamaa täystuhoa -  ei Lapissa ollut monessakaan ta-
lossa varsinaista keittiötä, vaan ruoka valmistettiin pir-
tissä uunin kupeen hellan reiissä tai piisin loisteessa. 

tään, mutta tämä häveliääasti kiit-
täen kieltäytyi. 

Yleensä kuitenkin oli niin, että 
ruokaa – toisenkin ruokaa – pidet-
tiin arvossa ja kunnioitettiin. Kaik-
ki, mikä oli syömäkelpoista syötiin 
eikä heitetty hukkaan. Potutkin piti 
syödä kuorineen. Niinpä Siurun-
maassa Onnelan rikkaassa talossa 
piiat olivat jouluaaton kunniaksi  
kuorineet potut pottuvoita varten, 
kun isäntä tuli tallista ja havaitsi 
asian. Tuimasti hän tarttui kuorias-
tiaan, tyhjensi sen pottuvoipataan 
ja totesi: 

” Jos vain ei kelepaa kuorinhen 
syyä, niin olokhot sitte syömättä.”

Monimutkaista ruuanvalmis-
tus ei yleensä ollut.Perusainekset 
olivat liha, kala, leipä, voi, maito, 
piimä ja ryynit. Läskisoosissa tie-
tenkin nisujauhot. Liha saatiin joko 
navetasta tai metsästä, tosin hir-
veä saatiin luvallisesti syödä vasta 
syksystä 1953 alkaen, joten metsän 
anti oli maa- ja vesilintuja hanhet 
ja joutsenet mukaanluettuina. Ve-
silinnuista kuikkaa ja kaakkuria ei 
tavallisesti syöty, mutta Pietikäi-
sen Nante kehitti ihan oman resep-

tinsä kuikkakeittoa varten. Lintuja 
ei yleensä nyljetty vaan nykittiin 
ja untuvat korvennettin tuohenkä-
ppyrällä. Eihän ravintoarvoltaa ja 
maultaan erinomaista linnunah-
kaa sopinut hukkaan heittää. Nan-
te kuitenkin ensin nylki kuikan ja 
liotti sitä  yönyli melko väkevässä 
etikkaliemessä. Seuraavana päivä-
nä 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 kosken-
korvan suurella mielihyvällä.

Tutuksi tuli lintukeitto minul-
lekin syksyllä 1950, jolloin äidin 
sydänvaivojen vuoksi jäin pois 
koulusta hoitamaan kotitaloutta ja 
viittä lypsävää, kun isä halusi vie-
lä käydä savotassa. Ansapyynti oli 
silloin vielä ihan laillista. Ansoilla 
sai lintuja niin kauan kuin ne ha-
kivat ruokaansa maasta, eli mar-
raskuun alkuun asti. Minä pidin 
kirjaa vain metsoista ja koppelois-
ta, joita kertyi yhteensä 43. Uushe-
ränneitten saaranamies Tina-Aleksi 
tuli Petkulaan pitämään seuroja ja 
kortteerasi meillä. Minä keitin päi-
väruuaksi lintukeiton kahdesta 
koppelosta, ja ennen ateriaa Aleksi 
kiitti Taivaan Isää ruuasta ja totesi 
lopuksi: ”Ei ole Jumalan kiitos näli-
jän puutetta tarvinnut kärsiä.”

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 tu-
lelle.  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 minuu-
tin kuluttua potut. Tarkista suola. 

Kun potut kypsyvät, keitto on valmis ja ainakin 
Purontakasen Fanni totesi Janin lintukeitosta 
että kylläpä tämä liemi on makiaa. 

Janin lintukeitto

uRHEiLuAGEnTiT

Heikkinen! Pitääkö 
paikkaansa, että olet 

harjoitellut lukkarin taitoja 
Oulun Raksilan marketin 

eteisaulassa?

No joo, kyllä se taitaa 
pitää paikkaansa.

Miksi ihmeessä 
treenaat siellä 
pesisoppeja?

No tavallaan 
siksi, että…

No miksi?

No, kun eteisen pulloauto-
maatin kyljessä luki, että 
syötä yksi kerrallaan…



39MetsäSanoma 1/2012

Q

Q

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Mirja Polojärvi
041 502 6640

Q

Q

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

Seija Torvela
(08) 547 2035, 044 579 6226

K

K

Mikko Harju040 719 7640

Mikko Harju 040 719 7640

K

K

Juhani Heikkinen0400 287 288

Juhani Heikkinen 0400 287 288

K

K

Timo Mikkola
0400 560 498

Timo Mikkola
0400 560 498

K

K

Eero Alaraasakka  

0400-281 524

Eero Alaraasakka  

0400-281 524 Q

Q

Anita Keskikallio
040-7252610

Anita Keskikallio
040-7252610

Q

Q

Anna Taskila
040 579 6225

Anna Taskila
040 579 6225

J

J

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

Veli-Hannu Pesämaa
044 017 0161

J

J

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Tapio Kylmänen
044 734 2702

J

J

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

Teuvo Murtovaara
0400 283 023

J

J

Seppo Tikkala
0400 864 132

Seppo Tikkala
0400 864 132

J

J

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

Juho Kuukasjärvi
0400 124 564

J

J

Raimo Jokikokko
0400 580152

Raimo Jokikokko
0400 580152

J

J

Jouni Parkkinen
0400 560 389

Jouni Parkkinen
0400 560 389

K

K

Mikko Mäkelä
0400 285 943

Mikko Mäkelä
0400 285 943

K

K

Pertti Moilanen
0400 283 301

Pertti Moilanen
0400 283 301

K

K

Tuomo Törrö
0400 184 017

Tuomo Törrö
0400 184 017

Timo Mikkola
MetsäSanoma

-Metsänhoitoyhdistysten ta-
sapuolinen kilpailu met-
säpalveluyritysten kanssa 
toteutuisi, jos pakollinen 
metsänhoitomaksu poistui-
si” toteaa maa- ja metsäta-
lousministeri Jari Koskinen 
(kok). 

- Silloin metsänomista-
ja saisi vapaasti valita, kuu-
kuuko hän yhdistykseen, ja 
jos kuuluu, niin mihin niis-
tä.

Lain uudistamista poh-
tinut työryhmä, jossa on ol-
lut edustajia MTK:sta sekä 
maa- ja metsätalousministe-
riöstä, mutta yllättäen myös 
edustajia metsäteollisuudes-
ta. Niiden roolin tarkoitus 
lienee ilmeinen. Vaikka met-
sänhoitoyhdistykset ovat 
saaneet aikaan paljon hy-
vää, on taustalla häämöttä-
nyt jonkinlaisena ongelmana 
juuri metsänhoitomaksu. On 
jopa väitetty, että metsänhoi-
tomaksusta vapautuminen 
olisi vaatinut tavallista kor-
keampaa metsänhoidon ta-
soa. Tämä väite lienee täysin 
perätön, ainakin Kiimingin 
ja lähikuntien alueilla. Esi-
merkkejä kyllä löytyy.

Jos ja kun metsänhoito-
maksu poistuu, yhdistykset 
rahoittavat toimintansa jäsen-
maksulla, palvelumaksulla 
ja liiketoiminnan tuotoilla. 
Toiminta selkiytyy ja yhdis-
tyksien paikoin jopa taakaksi 
asti tullut seuranta palvelu-

Työryhmä ehdottaa

Metsänhoitomaksun tilalle vapaaehtoinen jäsenmaksu
Metsänhoitoyhdistyslakia pohtinut työryhmä ehdottaa vapaaehtoi-
seen metsänhoitomaksuun siirtymistä. Samalla laki metsänhoitoyh-
distyksestä kumotaan.

toiminnan ja ns. varsinaisen 
toiminnan, johon kuuluu 
neuvonta, koulutus ja hal-
linto, eriyttäminen poistuu. 
Neuvonta ja markkinointi 
varmasti nivoutuu tiiviim-
min yhteen palvelumyynti-
kokonaisuuksissa.

Metsänhoitoyhdistyslain 
poistuminen antaisi myös 
yhdistyksille entistä parem-
mat mahdollisuudet järjestel-
lä toimintansa tehokkaiksi. 
Paljon verkkokeskusteluissa 
kritisoitu valtuustomalli var-
maankin poistuu, ja jäsenille 
avataan mahdollisuus osal-
listua jälleen avoimiin yhdis-
tyksien vuosikokouksiin.

Metsänomistaja voi jat-
kossa vapaasti valita yhdis-
tyksensä

Nykyäänkin voi met-
sänhoitoyhdistyksen jäsen 
itse valita ja ostaa yhdistyk-
sien palveluita myös niil-
lä paikkakunnilla, joissa 
ei ole yhdistyksen jäsene-
nä. Esimerkiksi jos metsän-
omistaja asuu muualla, 
kuin missä metsätila sijait-
see. Käytännössä tämä on 
ollut tapana mm. veroilmoi- 
tuksien laadinnassa, puun-
hintatiedusteluissa, koulutus- 

tilaisuuksissa tai muus-
sa neuvontaa aiheuttavis-
sa toiminnoissa. Samoin jos 
metsänomistajalla on mai-
ta useamman yhdistyksen 
mailla, on metsänomistaja 
voinut ostaa esim. puukaup-
papalveluita tutulta metsä-
neuvojalta.

Toki löytyy tapauksia, 
että metsänomistaja ostaa 
puukaupallisia palveluita 
naapuriyhdistykseltä esim. 
jos oma yhdistys ei pysty 
järjestämään esim. korjuu-
palvelua metsänomistajalle. 
Tai yhdistyksellä ei ole laa-
jamittaista eri puutavaralajia 
kattavaa valtakirjakauppaa, 
kuten esim. energiapuun 
korjuuta. On myös törmätty 
tapauksiin, että metsänomis-
taja hoidattaa valtakirjalla 
pystykaupan naapuriyhdis-
tyksen toimihenkilöllä. Tuo-
tot toimeksiannosta siirtyvät 
siis naapuriyhdistyksen lii-
ketoimintaan.

Kuluneen kuukauden 
aikana törmäsin myös ti-
lanteeseen, että naapuri-
yhdistyksen toimihenkilö 
oli laatinut tila-arvion naa-
puriyhdistyksen alueel-
la perikuntaa edustavalle 

metsänomistajalle. Törmä-
yskurssi oli ilmeinen, kun 
perikunnan varsinainen pe- 
sänselvittäjä teetättikin tila- 
arvion metsätilan varsinai- 
sena jäsenenä olevan met-
sänhoitoyhdistyksen toimi-
henkilöllä. 

Jos huudetaan yhtenäi-
syyden rintamaan, niin mik-
si näin ei tehdä?  

Metsänhoitomaksun 
poistuminen poistanee 
myös osan 
yhteistyökuvioista
Selvimmin metsänhoitomak- 
sun poistuminen mietityt-
tää myös yhdistyksien mu-
kanaoloa nykyisellä tasolla 
esim. metsänomistajien lii-
toissa, koska liitot perivät 
jo nykyään omaa jäsenmak-
sua suoraa metsänomistajil-
ta metsänhoitoyhdistyksien 
jäsenmaksujen lisäksi. 

Metsänomistajaliitto perus- 
telee yhdistyksien jäsenmak-
sujen  suuntautuvan  edun- 
valvontaan, joka lauselma 
jää jokaisen yhdistyksen itse 

arvioitavaksi. Metsänomis-
tajaliitto toimii MTK:n oh-
jauksessa ja ohjeistuksissa, 
jotka eivät aina ole samas-
sa linjassa kentällä toimivi-
en metsänhoitoyhdistyksien 
koon, neuvonnan ja palvelu-
myyntien kanssa.

Metsänhoitoyhdistys kir- 
jaa liiton jäsenmaksun 
metsänhoitomaksulla ka-
tettavaan toimintaan kirjan-
pidossaan. Esim. Kiimingissä 
jäsenmaksut ja muut oheis-
maksut Metsänomistaja-
liitolle ovat n.10 % tasoa 
kerätyistä metsänhoitomak-
suista. Miten jatkossa?

 Selvää lienee se, että yh-
teisside liittoon viilenee tai 
jopa poistuu, koska liitto pe-
rii myös suoraa jäsenmak-
sua metsänomistajilta. Liitto 
pyrkii tehostamaan omalla 
tavallaan omaa edunvalvon-
tatoimintaansa.

Sama linjaus tullee ole-
maan myös MHYP:n koh-
dalla, jonka rooli heikkenee 
hieman. Sen osuus metsän-
hoitoyhdistyksemme kuluna 
oli esim. viimevuoden tilin-
päätöksessä kuitenkin aino-
astaan n. 2 % tasoa.

 Leikkauslistalla saattaa 
olla myös ohjelmatoimittaja 
Silvadata, jonka suuromista-
jana MTK ja metsänomista-
jaliiton rooli on merkittävä. 
Maksuja ohjelmavalmistajal-
ta kertyi Kiimingin mhy:lle 
viime vuonna n. 7500 €, jon-
ka osuus metsänhoitomak-
susta oli jopa yli 20 %.

 Aika näyttää, millä tasol-
la yhteistyö eri organisaatioi-
den välillä jatkuu. Jokainen 

yhdistys harkinnee tarkoin 
missä ovat mukana, kun jä-
senmaksupohja joka tapa-
uksessa pienenee. Se mitä 
jäsenmaksulla katetaan, har-
kitaan varmasti tarkasti. 

MTK:n kannanotot 
varovaisia
Mietityttää MTK:n vaisu 
kommentti asian tultua jul-
ki. Maaseudun Tulevaisuus 
lehden otsikolla ” MTK säi-
lyttäisi metsänhoitoyhdis-
tykset” kuvaa sitä polkua, 
mitä MTK aja takaa. Mtk:n 
metsävaltuuskunnan pu-
heenjohtaja Mikko Tiirola 
kuitenkin korostaa yhdistyk-
sien merkityksen ajassa, 
jolloin metsäteollisuus vä-
hentää kilpailua sopimusasi-
akkaittensa avulla.

 – Metsänhoitoyhdistyk-
set pitävät taas vastaavas-
ti metsänomistajien puolta”, 
selventää Tiirola.  

- Metsäyhtiöiden kartel-
lituomio on selvä esimerkki 
siitä, että kilpailua pyritään 
vähentämään puukaupassa.” 
Ilman metsänhoitoyhdistyk-
siä kartelli olisi toiminut pal-
jon tehokkaammin.

Tiirolan mukaan met-
sänhoitoyhdistyksien säily-
minen on metsänomistajien 
edun mukaista. Niistä eroa-
minen pitäisi olla nykyistä 
helpompaa.

Lakisääteinen metsänhoi-
tomaksu nykymuotoisena 
lienee siis tullut tiensä pää-
hän? Siis, hyvä ja paha met-
sänhoitomaksu.

       On jopa väitetty, että metsän-
hoitomaksusta vapautuminen olisi 

vaatinut tavallista korkeampaa met-
sänhoitotasoa. Väite lienee täysin 

perätön.

”

Mitä MetsäSanoma edellä, sitä Kantri perässä.

           
  Metsänhoitoyhdistyksiemme toimihenkilöt

Metsäpalvelusopimus asiakkaalle luotu 
100-vuotiasta alikasvoskuusentaimikkoa. Par-
haat puut poimittu harsintahakkuulla. Paluu 
1900-luvun alkupuoliskolle on alkanut?
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Metsänomistaja
Vaadi laatua! Me teemme sitä!

MetsäkMetsäkMetsäkMetsäkMetsäkoneuroneuroneuroneuroneurakakakakakointiointiointiointiointi
PPPPPerererererttunen Oyttunen Oyttunen Oyttunen Oyttunen Oy

Oulu
www.metsaperttunen.fi

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

Suositut ja hyvätuottoiset
taimet suomalaiseen metsään

kasvattaa Pohjan Taimi.

Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

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

Koneellinen
puunkorjuu ja
lähikuljetus
Metsäkorjuu

A. ja M. Mustonen Ay

posti@metsakorjuumustonen.fi
www.metsakorjuumustonen.fi

www.mhy.fi

Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.

Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

€

€

€

€

€

€

€

€

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

*
*
*
*
*
*
*
*

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonus-
etu: 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-Pohjola-
ryhmän keskittämisedut, kuten ilmaisen Ostoturvava-
kuutuksen OP-Visalla.

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!

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

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa

100 v

Hallitie 6, 61600 Jalasjärvi
p. 064 565000, 0500 683505, 050 4325898 
Honkajoki p. 044 5565038, 
Liminka p. 08 381171, 050 5611296

MAALLE, METSÄÄN JA 
MAANTIELLE TÄYSIN KOTIMAISEN 

RENGASLIIKKEEN KAUTTA!
• Renkaita ja vanteita traktoreihin, kuorma-autoihin ja työ-

koneisiin • Valmistamme myös vanteita • Puramme raskasta 
kalustoa • Traktorit ja metsäkärryt • Lavetteja • Pyöräkoneita 

• Kuorma-autoja • Dumppereita • Maansiirtokoneita • Kaivureita

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

Puurtajankatu 2, 92160 SALOINEN

TALVIPITOA • KESÄVETOA

RAAHEN RENGAS & LAITE OY

ERÄPAIKAT, METSÄTILAT, TONTIT

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV

METSÄAMMATTILAISILTA TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!

Kaikki kohteemme netissä, osoitteessa:   


