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ONKO ENERGIAPUUSTA HYÖTYÄ?
Energiapuu on ollut viime vuodet jatkuvasti puheissa ja julkisuudessa. Siitä on väännetty kättä ja tehty
politiikkaa. Itse olen suhtautunut energiapuuhun vähätellen. Olen tuijottanut energiapuun kantohintaa ja
pitänyt sitä merkitykseltään hyvin pienenä verrattuna tukkipuuhun. Poliittisin perustein luodut runsaat valtion
tuetkaan eivät vakuuta minua – ne kun tuppaavat yleensä tulemaan ja menemään poliittisten suhdanteiden
mukana.
Minun on myönnettävä, että tässä asiassa olen muuttanut käsityksiäni. Viimeksi kuluneella viikolla kävin
rehevän maan vasta tehdyllä päätehakkuullani ja totesin, että taimikon perustaminen ei tule onnistumaan ellei
hakkuun jäljiltä korjata pois oksia, latvuksia ja jäljelle jääneitä huonokuntoisia lehtipuita. Aikaisemmin samassa
tilanteessa olisin joutunut teettämään siivouksen rahalla ja silti puulle ei olisi ollut ottajaa. Nyt energiapuulla on
hintaa ja tekijä löytyy eli alue saadaan siivottua istutuskelpoiseen kuntoon.
Toinen oivallus, joka on poistanut ennakkoluulojani energiapuuta kohtaan, liittyy korkoon. Sijoitetun pääoman
korkohan tarkoittaa, että aikaisemmin ansaitut eurot ovat arvokkaampia kuin myöhemmin ansaitut. Siksi
energiapuun tuomat nuoren metsän hoidon lisäeurot eivät ole suoraan vertailukelpoisia päätehakkuun
tukkipuu-euroihin. Ehkä korostan liikaa euroja, sillä euroja tärkeämpää nuoren metsän käsittelyssä on
hoitotulos. Siinäkin asiassa olen muuttanut käsityksiäni energiapuuhakkuista parempaan suuntaan, kun
kohteita osataan nyt valita paremmin eikä kuvitella, että energiapuu tekisi raivauksen tarpeettomaksi.
Yhdistyksemme metsäenergia-retken tarkoitus on pöyhiä juuri näitä samoja asioita, käsityksiä ja kuvitelmia.
Ehkä siellä osa erilaisista kuvitelmista muuttuu tiedoksi?
Vuosikokouksemme pidettiin 24.3. ja paikalla oli noin 50 jäsentä. Vuoden 2010
tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Alustukset
kirvoittivat keskustelua mm. hiilensidonnasta osana metsätaloutta.
Kaikki tämän kevään tilaisuutemme sattuvat hyvin tiiviisti maalis-huhtikuulle.
Selvitämme vielä muutamaa ideaa touko- tai kesäkuulle ja palaamme niihin tarvittaessa.
Heinäkuun retkelle Latviaan ja Viroon on vielä tilaa ja ilmoittautumisaikaa. Venäjänretkestäkin voi vielä kysyä matkatoimistosta onko tilaa jäljellä. Tarkkailkaa myös
nettisivujamme. Siellä tieto on aina runsaampaa ja tuoreempaa kuin jäsenkirjeessä.
Miten metsän hiilinieluilla voisi käydä kauppaa?
ihmettelee Jaakko Temmes, puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
METSÄN YHTEISOMISTAMISEN TEEMAILTA TI 5.4. klo 17.45
Kahvi alkaa 17.30. Ohjelma alkaa klo 17.45. Tilaisuuden tiedot ovat edellisessä jäsenkirjeessä.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

METSÄENERGIA-AIHEINEN ILTARETKI TI 12.4. klo 15.30
Metsäenergian iltaretken teemme yhdessä L&T Biowatti Oy:n kanssa Uudellemaalle.
Näemme mm. puuenergiaa käyttävän polttolaitoksen ja ketjun toisen pään eli energiapuun korjuukohteen.
Lähtö klo 15.30 Pekolan linja-autolla.
Lähtö PKMO:n retkille on jatkossa Helsingin ydinkeskustasta:
Linja-autojen vinopysäköintialueelta, joka on musiikkitalotyömaan ja päärautatien välissä.
Paikka on siis hotelli Holiday Inn:n pohjoispuolella.
Retkimaksu on jäsenille 12 euroa. Ei-jäsenille 32 euroa. Se tulee maksaa 7.4. mennessä PKMO:n tilille 155530102096 käyttäen viitettä 2228.
Ilmoittautuminen 7.4. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.

PKMO:N RETKI LATVIAAN JA VIROON 21–23.7.
Mielenkiintoiset metsätalouteen ja historiaan liittyvät kohteet, mm. taimitarha, saha, arboretum sekä
KuusiSaaristen metsätila. Yöpymiset hotelli Kolonna, Cesis, Latvia ja hotelli Tamula, Võru, Viro. Retken hinta on
305 euroa 2 h huoneessa. Lisämaksu 1 h huoneesta 64 euroa. Voit ilmoittautua myös nais- tai miespaikalle 2hhuoneeseen. Retken hintaan sisältyvät myös yhteiset ateriat. Järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi.
Ilmoittautuminen mieluiten 28.4. mennessä nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai 0400 205 995 Samuli
Notko. Retkelle mahtuu mukaan 40 jäsentä.

2
SMTOL METSÄTILANOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU LA 14.5.
Tapahtuma järjestetään Evon hienoissa metsämaisemissa Lammilla Hämeenlinnassa. Tämä kilpailu sopii hyvin
kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tehdä normaalien metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 28.4. mennessä PKMO:n sihteeriin sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049.
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 27.8.
Metsäkeskus Häme-Uusimaa järjestää kilpailun Tuuloksessa Hämeenlinnassa. Kilpailukeskuksena toimii
kauppakeskus Tuulonen, josta kilpailijat kuljetetaan bussilla maastoon. Kauppakeskuksen ulkopuolella pidetään
Metsämessut. Paikalle odotetaan 600 kilpailijaa. Jos voisit osallistua PKMO:n joukkueessa, ota yhteyttä PKMO:n
sihteeriin Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. Tapahtumasta on enemmän tietoa jo nyt sivulla
http://www.metsataito.fi
Metsäliiton jäsenille on tullut äänestyskirje jo postissa kotiin. Seuraavat PKMO:n jäsenet ovat ehdolla
vaaleissa: Kirsi Uotila, Ilkka Heikola, Kyllikki Arohonka, Björn-Erik Holmberg, Veli Snellman, Riitta
Rühr, kaikki pääkaupunkiseudun vaalipiirissä.

JÄSENMAKSUT
Maksamalla jäsenmaksun annat tukesi PKMO:n toiminnalle ja mahdollistat osallistumisesi PKMO:n järjestämiin
tilaisuuksiin. Edellisessä kirjeessä oli mukana jäsenmaksulomake. Jos maksaminen unohtui, voit tehdä sen nyt.
Käytäthän lomakkeessa olevaa viitenumeroa, jotta maksutiedot saadaan siirrettyä jäsenrekisteriin
automaattisesti.
PKMO:n
jäsenmaksun,
retkimaksut
ja
matkakulut
tilaisuuksiin
voi
vähentää
metsäverotuksessa. Ethän halua jäädä paitsioon mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta ohjelmasta!

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Motteja ja kiloja – miten puuta mitataan? 13.4. klo 18–20 Porthania, sali P1, Yliopistonkatu 3, Helsinki.
Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteinen luontoretkikalenteri ilmestyy lähiaikoina.
Vaelluksia mm. Sipoonkorpeen ja Nuuksioon. Myös lapsille sopivia retkiä. Kalenterin voi noutaa kaupunkien
asiakaspalvelupisteistä, esim. Helsingin Virka Infosta, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13.
Luontoretkikalenteri on jo nyt sivulla http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Ymp_rist_kasvatus/Luontoretket
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset kanslisti Seija Suhonen 050 415 5623 tai
seija.suhonen@hyria.fi
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