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MIKKO HÄYRYNEN

HALLITUKSEN esitys ensi vuo-
den budjetiksi leikkaa kemeraa 
12 miljoonalla 55 miljoonaan 
euroon. Kemerauudistuksessa 
ennallaan säilyy vain taimikon 
varhaishoidon tuki. Työlajeis-
ta häviävät juurikäävän torjun-
ta sekä terveyslannoitus. Suo-
metsän hoitotyönä tehtävään 
tuhkalannoitukseen tukea kui-
tenkin saa jatkossakin.

Tukitasoa lasketaan metsä-
teiden rakentamisessa muual-
la kuin Pohjois-Suomessa ja 
suometsän hoidossa, eli käy-
tännössä ojitusalueiden kun-
nostuksessa.

Nuoren metsän hoidon heh-
taaritukea lasketaan parilla-

kymmenellä eurolla. Tuki oh-
jataan nykyistä selkeämmin 
riukuuntuneisiin kohteisiin 
säätämällä puuston keskiläpi-
mitalle yläraja.

Lain vaatimaa ympäristö-
tuen eli luontokohteiden suu-
remman suojelun hehtaarikoh-
taista korvausta nipistetään.

Lakiuudistus on parhail-
laan lausuntokierroksella, ja 
esityksen on tarkoitus mennä 
eduskunnan käsittelyyn mar-
raskuussa. Muutokset tulevat 
voimaan vuoden vaihteessa.

Lakiluonnoksen mukaan 
maa- ja metsätalousministe-
riö voi keskeyttää tukihake-
musten hyväksymisen, jos vuo-
sittaista myöntämisvaltuutta ei 
ole enää riittävästi. Se tarkoit-
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MAAILMANLAAJUISESTI tun-
nettu istutusputki on suoma-
lainen keksintö. Niitä on val-
mistettu 1970-luvulta alkaen, 
ja pääosan aikaa asialla on ol-
lut Veme Oy. 

Pottiputkena tunnetun 
punaisen istutusputken tuo-
teoikeudet siirtyivät Ruotsiin 
2000-luvun alkuvuosina, kun 
Lännen Plantsystems myytiin 
taimitarhatekniikkaa valmis-
tavalle BCC-yhtiölle. Putkien 
valmistus jatkui Suomessa 
vuoteen 2010, kunnes uusi 
omistaja siirsi myös tuotan-
non Ruotsiin. 

Sen jälkeen Veme jatkoi is-
tutusputkien valmistamista 
Uittokaluston lukuun Finn-
putki-nimellä. Samalla putken 
väri muuttui siniseksi. Uitto-
kalusto päätti hyllyttää tuote-
merkin tänä vuonna.

Jatkossa Veme valmistaa 
istutusputkia uudella, suo-
malaisuutta korostavalla ni-
mellä. Sininen väri säilyy jat-

Istutusputkien valmistus 
jatkuu sittenkin Suomessa
Laitilassa toimiva 
Veme Oy jatkaa 
istutusputkien 
tekemistä. Uusien 
putkien nimi on 
vielä salaisuus.

Veme Oy valmistaa istutusputkia ensi kevään tarpeisiin Laitilassa.

Kemeraan
suurremontti
Budjetti karsii kemerasta lähes 
viidenneksen. Rahaa osoitetaan 
puun liikkeelle saamiseen.

kossakin. Nimeä ei toistaiseksi 
ole julkistettu.

”Meillä on työkalut ja osaa-
minen istutusputkien valmis-
tukseen. Olemme lisäksi kor-
jailleet Pottiputkea vaivanneita 
heikkouksia”, Vemen toimitus-
johtaja Lasse Aaltonen kertoo.

Samalla merkillä aletaan val-
mistaa myös sinisiä istutusvak-
koja. Vakka on hieman perin-
teistä Lännen/BCC:n vakkaa 
tilavampi. 

Välineillä luvassa 
hinnanlaskua
Sekä istutusputket että vakat 
ovat täysin kotimaisia. Vemen 
tarkoitus on myydä istutusväli-
neitä suoraan asiakkaille. Se voi 
tarjota iloisen hintayllätyksen.

”Tähän asti putket ovat myy-
ty asiakkaille useiden välikä-
sien kautta ja ne ovat lisänneet 
oman katteensa tuotteen hin-
taan. Jatkossa pystymme alen-
tamaan putkien ja vakkojen 

hintaa merkittävästi”, Lasse Aal-
tonen lupaa.

Istutusputkia myydään Suo-
messa vuosittain muutamia tu-
hansia kappaleita.

Veme Oy on alihankintaan eri-
koistunut metallialan yritys, joka 
tekee muun muassa auton osia 
Uudenkaupungin autotehtaalle. 

Yritys on viime vuosina kas-
vanut nopeasti. Tänä vuonna sen 
liikevaihto kohoaa noin 11 mil-
joonaan euroon.

da puhtaaksi sen mukana leviä-
vistä taudinaiheuttajista ennen 
kuin jompikumpi pääpuulajeis-
ta rupeaa kuolemaan joukolla.”

taa loppua käytännölle, että lop-
puvuonna myönnettyjä keme-
ratukia on maksettu seuraavan 
vuoden rahoista.

Juurikäävän torjunta 
muuttuu velvoitteeksi
Juurikäävän torjunnan hallin-
nointi on kuluttanut suhteellisen 
paljon Suomen metsäkeskuk-
sen resursseja. Vaikka torjunta 
poistuu kemerasta, niin torjun-
ta ei kuitenkaan vähene vaan 
tiukkenee.

Jatkossa juurikäävän torjun-
ta ajatellaan vakiintuneeksi met-
sätaloustoimeksi, ja se kirjataan 
lainmuutoksella metsätuholain 
velvoitteeksi. Torjuntavastuu ja 
torjunnan kustannukset tulevat 
metsän hakkaajalle eli käytän-
nössä korjuuyrittäjälle tai oma-
toimiselle hankintahakkaajalle.

Yrittäjämäisen 
metsätalouden  
rajaa haetaan
Hallituksen Puu liikkeelle ja 
uusia tuotteita metsästä -kärki-
hankkeelle osoitetaan kolmen 
seuraavan vuoden aikana budjet-
tivaroja 50 miljoonaa euroa, jos-
ta ensi vuodelle 14,5 miljoonaa.

Maa- ja metsätalousministe-
riön vastuulla on puun markki-
noille tulon edistäminen. Siihen 
pyritään etenkin metsätilojen 
keskikokoa kasvattamalla ja su-
kupolvenvaihdoksia vauhditta-
malla. Lisäksi yrittäjämäiseen 
metsätalouteen kannustetaan 
veroeduilla.

Vero- ja muiden muutosten 
on tarkoitus tulla voimaan vuo-
den 2017 alusta, mutta vielä ei 
ole selvää mitä muutokset ovat 
ja mihin vedetään yrittäjämäisen 
metsänomistuksen raja.

Puun tarjontaa vahvistetaan 
myös Suomen metsäkeskuk-
sen metsätietojärjestelmiä sekä 
sähköisiä palveluita kehittämäl-
lä, mikä tarkoittaa lähinnä Met-
sään.fi-palvelua. Budjettirahoi-
tusta on varattu kolmen vuoden 
ajalle 13 miljoonaa euroa.

Muita merkittäviä toimia 
ovat puurakentamisen edistä-
minen säädöksiä ja rakentamis-
määräyksiä purkamalla, met-
säteollisuuden investointien ja 
mekaanisen metsäteollisuuden 
edistäminen sekä biotalouden 
tutkimus- ja innovaatio-ohjel-
mat. Edistämisrahaa jaetaan ha-
kemusten perusteella.


