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Pohjois-Pohjanmaan 

HANKKEEN LOPPURAPORTTI 
 

Liite kehittämishankkeen maksamis- 
lomakkeeseen 316_01  

 

Työvoima- ja elinkeinokeskus EUROOPAN YHTEISÖ 
Euroopan maatalouden ohjaus- 

ja tukirahasto 

 
Hankkeen nimi Hankkeen numero 

PERKKU 1225 
Hankkeen diaarinumero 

2690/3510-200 
Hankkeen toteuttaja Yhteyshenkilö 

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistys Ry Mikko Puhakka 
Lähiosoite Puhelin Fax 

Pl. 62 08-5145911  08-5145913 
Postinumero Postitoimipaikka Sähköposti 

93100 PUDASJÄRVI antti.harkonen @ pudasjarvenmhy.fi 
 

Hankkeen toteutusaika 02.05.2001 - 30.06.2003 
 

Ohjelma 

Alma        

Tavoite 1 Pohjois-Suomen tavoite 1-ohj 
 
1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet) 

Nimi Tehtävänimike ja vastuualue 

Puhakka Mikko Hankevetäjä 

Pudajärven Mhy:n toimihenkilöt Toiminnanjohtaja/aluevastaavat  /toimistonhoitaja 

            

            

            

            
 
2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet Organisaatio 

Härkönen Antti Pudasjärven Mhy 

Puhakka Mikko Pudasjärven Mhy 

Piipponen Esko Pudasjärven Mhy 

Sormunen Pirjo Pudasjärven Mhy 

Lesonen Irma Liisa Pudasjärven kunta 

Riekki Vesa Pudasjärven kunta 

Oinas-Panuma  Eero  Pudasjärven kunta 

Isolahti Maria Pohjois-Pohjanmaan metsätalouden työohjelma 

Paavo Kurttila Pudasjärven Osuuspankki 

            

            
 
3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT  

Pudasjärven kunta  ,  Pudasjärven kansalaisopisto ,  

Pudasjärven Osuuspankki 

 Pohjois - Pohjanmaan metsäkeskus 
Verotoimisto Pudasjärvi , Oulun maistraatti Pudasjärven palveluyksikkö, Osuuskunta Puupudas,Kainuun-
Koillismaan maanmittaustoimisto , ym. 
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4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTTEESSA HANKESUUNNITELMAAN  
(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään  internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla 
kehittämishankehakemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä) 
Hankehakemuksen kohdan 5. mukaiset määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet hankkeen aikana ja toteutuvat 
vielä hankkeen päätymisen jälkeenkin. 

      

      

      

      

      
 
5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA  (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
Toiminta keskittynyt valmennuksen avulla saamaan perikuntien metsät  hoidon ja käytön piiriin  kohdistamalla 
tiedotus ja koulutus osakkaisiin . Kartoittamalla asenteita ja selvittämällä metsällistä tietämystä on luotu edelly-
tykset  tilakartoituskäynneille .  Perikuntien osakkaat  on selvitetty ja rekisteröity tiloittain  samoin  on selvitetty  
osakkaiden metsällinen tietämys /metsien tarpeet  tiloilla. 
Tilakohtaisilla neuvonta-/kartoituskäynneillä on tehty suunnitelmia rästitöiden hoitamiseksi,annettu valmennus-
ta,neuvontaa ja koulutusta metsien hoitoon ja tilan hallinnointiin liittyvissä asioissa .Palvelupaketti  on tehty tiloil-
le samalla . Koulutustapahtumat eri muodoissa kaupungeissa ja Pudasjärvellä hankkeen toimesta yksin ja yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa.Yhteisomistustilojen-  ja perikuntaosakkaiden rekisterien aikaansaaminen on 
ollut keskeinen toiminta muiden toimien onnistumiseksi . 

 
6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA  
(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehit-
tämishankkeen  (Lnro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
Kehityshankkeen avulla on saatu perikunnat / yhteisomistustilojen osakkaat aktiivisen tiedotuksen ja koulutuk-
sen piiriin.Tilojen metsät saatettu tuottamaan sekä  saatu hoidon ja käytön alaiseksi . Hakkuista tulevat kantora-
hatulot ja valtion avustusrahat on saatu hyödyntämään metsänomistajia  ja alueen yrittäjiä. Hankkeen avulla on 
lisätty työtä metsissä ja parannettu työmahdollisuuksia sivukylillä. Osuuskunta- ja yrittäjämetsureille ym.on saa-
tu lisää työtilaisuuksia Metsätalouden kannattavuutta on parannettu mhy:n neuvonnan avulla tiloilla . Metsäserti-
fioinnin vaatimukset ja nuoren metsän kunnostuskampanjatavoitteiden saavuttamista on pystytty helpottamaan 
ja varmistamaan yhteisomistustilojen metsien käsittelyssä luonnon monimuotoisuuden huomioiva toimintatapa. 

 
7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 

      

      

      

      

      
 
8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
Metsänhoitoyhdistyslain muutosesitys koskien  metsänhoitomaksuvelvollisia- verottajalta saatava tiedot 
tarvittaessa vuosittain.  
 Puuntarjonnan ja rästitöiden kasvavaan hoitotarpeeseen vastaaminen  perikuntien metsissä ja  huolehtiminen 
niiden hoitamisesta osuuskunnan , yrittäjien ja yhtiöiden toimesta jatkossa.Työvoiman varaaminen ja 
turvaaminen tulevaisuudessa.. 

 Hankkeen myötä  syntyneiden rekistereiden  aktiivinen ylläpito , täydentäminen ja hyödyntäminen.  

Neuvonnan ja koulutuksen keskittäminen / lisääminen  koskemaan perikuntia   

Perikuntiin  keskittyvän  henkilöstö- ym. resurssien varaaminen  organisaatioihin .  

Ennaltaehkäisevän koulutuksen ja neuvonnan lisääminen uusien perikuntien syntymisen torjuntaan .   
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Seniorimetsänomistajien neuvonnan lisääminen - hankeselvitys / -hakemus  
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9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet)  (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 

Hanke-esite, saatteet , esitemateriaali koottuna Kemera-eduista 

Maatilatietolomake 

Yhteydenottopyyntö lomake  

Tilaluettelo 

Yritysluettelo 

Henkilö-ja henkilöjäsenet luettelo 
 
10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKJEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
Tietosuojalain tuomat ongelmat rekisteritietojen saatavuudessa .  
Metsänhoitoyhdistyslaki koskien metsänhoitomaksuvelvollisia. 
Perikuntaomistusten pirstoutuminen kymmenille osakkaille pesissä. 
Tilojen rajojen umpeutuminen metsien hoidon puuttuessa. 
Lähitulevaisuudessa  rajulla nopeudella  lisääntyvä perikuntaomistusten kasvu. 
Tiedon puute metsäasioissa nuoremman polven keskuudessa - myös asenteet . 
Riitaiset perikunnat . 
Seniorimetsäomistajiin keskittyvän  ajoissa tapahtuvan neuvonan ja omistusjärjestelyihin keskittyvän valmennuk-
sen puuttuminen . 
 
11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA 

Kustannuslaji Markkaa Euroa 

Palkat ja sivukulut       93657:83 

Ostopalvelut , palkkiot ,ja niiden sivukulut       10199:40 

Matkakulut       11074:96 

Muut kustannukset , vuokrat       2227:25 

Muut kustannukset , tstokulut       28806:00 

Muut , poistot       3714:91 

                  

Bruttomenot yhteensä       149680:35 

Tulot (vähennetään)             

Nettomenot yhteensä       149680:35 
 
12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ 
Rahoittajan nimi EU Valtio Kunnat Yksityinen Muu rahoitus Oma rahoitus Yhteensä 

i 41623:06 32257:23 9365:84 9074:49             92320:62 

                                                

                                                

                                                

                                                
 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Pudasjärvi  11.09.2003 Antti Härkönen                                 Esko Piipponen 
 
LIITTEET        kpl 
 


