
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan tiedotuslehti 1/2017    15.2.2017

Onko taimikkosi 
kunnossa talven jäljiltä

Tapahtumakalenteri

Veroasiaa

Jäsenedut

sivu 5

sivu 10 

sivut 22–24

sivut 26–27

Metsäpirkka

JUUPAJOKI
JÄMSÄ

MÄNTTÄ-VILPPULA
RUOVESI
ORIVESI

TAMPERE
VIRRAT

YLÖJÄRVI



MetsäPirkka
Mhy Pohjois-Pirkan tiedotuslehti 1/2017
Julkaisija Mhy Pohjois-Pirkka
23. vuosikerta

Toimituskunta:
Harri Katajamäki
Heli Mutkala-Kähkönen

Osoitemuutokset
Puh. 03 486 4551 tai
pohjois-pirkka@mhy.fi

ISSN 1459-2398
Taitto: M-Print Oy, Vilppula
Paino: SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Kannen kuva: Jere Leppämäki

Satavuotias Suomi elää metsistä
Parhaillaan vietetään Suomi 100 -juh-
lavuotta. Koko itsenäisyyden ajan ja 
jo ennen sitä on metsillä ollut todel-
la suuri merkitys Suomen kehittymi-
sessä metsätalouden kärkimaaksi. Iso 
osa tätä kehitystä ovat olleet metsän-
omistajien parhaaksi toimineet met-
sänhoitoyhdistykset. Metsänhoitoyh-
distysten toiminnan voidaan katsoa al-
kaneen vuonna 1906 silloisten Karttu-
lan ja Vesannon kuntien alueella. Nykyi-
sen mhy Pohjois-Pirkan alueen ensim-
mäinen metsänhoitoyhdistys perustet-
tiin Ruovedelle 11.4.1911.  Suurin osa 
Länsi-Suomen metsänhoitoyhdistyksis-
tä syntyi 1920-luvun lopulla ja 1930-lu-
vulla.  Perustamisen syynä olivat puu-
kaupalliset tarpeet ja metsänomista-
jien neuvonta. Tänäkin päivänä met-
sänhoitoyhdistykset toimivat samoista 
lähtökohdista, metsänomistajien asial-
la. Metsänhoitoyhdistyksen tärkeimpiä 
tehtävä on metsänomistajien neuvonta 
ja edunvalvonta, sekä palvelu metsien 
käytössä ja hyödyntämisessä. Metsän-
omistaja saa kaikki tarvittavat palvelut 
taimikon perustamisesta puunkorjuu-
seen saakka samasta paikasta. 

Vielä vajaat kymmenen vuotta sitten 
Suomen metsäteollisuutta väitettiin au-
ringonlaskun alaksi ja vannottiin, ettei 
Suomeen investoida uusia puuta käyt-
täviä teollisuuslaitoksia. Toisin on käy-
nyt – onneksi. Voisi sanoa, että juhlavuo-
den kunniaksi jo valmistuneet, valmis-
teilla ja suunnitteilla olevat metsäteolli-
suuden investoinnit lisäävät puun kysyn-
tää ja käyttöä. Tätä metsänomistajat ovat 
odottaneet ja toivoneet. Lisääntyvä puun 
käyttö, biotalouden kasvu ja uudet puus-
ta saatavat tuotteet antavat uskoa metsä-
talouden kannattavuudelle ja tulevaisuu-
delle. Kannattavuuden paraneminen lisää 
varmasti metsänomistajien uskoa ja mo-
tivaatiota metsien hoitamiseen.

Suomi on elänyt metsästä viimeiset 
sata vuotta ja näyttää siltä, että metsän 
merkitys pysyy ennallaan seuraavatkin 
sata vuotta. Näin ainakin moni Helsingin 
Sanomien haastattelemista 17 suuryrityk-
sen johtajasta uskoo. Suuryritysten toimi-
tusjohtajien ennustaessa millainen Suo-
mi on 100 vuoden päästä, moni heistä pi-
ti metsää Suomen valttina tulevaisuudes-
sakin. He uskoivat, että Suomi elää sadan 
vuoden kuluttua entistäkin monipuoli-

semmin metsästä. OP-ryhmän pääjoh-
taja Reijo Karhinen totesi haastatte-
lussa: - ”Olemme etuoikeutettuja, että 
meillä on tämä valtava uusiutuva luon-
nonvara, jonka hyötykäytössä on rajat-
tomat mahdollisuudet. Jälkipolvet voi-
vat kutsua meitä tumpeloiksi, jos em-
me pysty metsän ympärille kehittä-
mään uutta menestyvää liiketoimintaa.”

Tehdään yhdessä tästä isänmaamme 
juhlavuodesta mahdollisimman hyvä ja 
toiminnallinen metsävuosi kukin tahol-
lamme.

Hyvää 100v juhlavuotta 2017!

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
Vuoden 2016 toiminnan tunnuslukuja

Puunmyyntisuunnitelmat  821  865 m3

Päätehakkuut  1 652 ha
Harvennushakkuut  3 933 ha
Ensiharvennukset  1 489 ha
Ylispuiden poisto  322 ha
Yhteensä  7 396 ha
Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat)  550 747 m3

Korjuupalvelu  165 000 m3

Energiapuutoimitukset  40 000 m3

Maanmuokkaus  1 183 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet  1 524 280 kpl
Taimen istutus  667 ha
Kylvöt  131 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän kunnostukset 2 147 ha
Metsäteiden rakennus- ja perusparannus  22 km
Metsäsuunnittelu  5 986 ha
Metsäarviot  5 833 ha
Henkilökohtainen neuvonta  3 975 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja asiakastilaisuudet  13 kpl
  2383 henkilöä
Liikevaihto  8,34 m€

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
TULOSLASKELMA  1.1.–31.12.2016 € 
VARSINAINEN TOIMINTA 
   
Edistämistoiminta   91967
KULUT   
Henkilöstökulut   -440231
poistot   -1665
Muut kulut   -251248
Kulut yhteensä   -693144
Vars.toiminnan kulujäämä -601177
LIIKETOIMINTA   
Tuotot   7688978
Kulut   -7458799
Liikevoitto   230179
Tulovero   -47172
Jäsenmaksut   526989
Korko- yms. tuotot   35093
Tilikauden ylijäämä   143912

Antero Unkila
hallituksen puheenjohtaja

Mhy Pohjois-Pirkka
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VARMISTA MIELENRAUHASI PUUKAUPASSA 

PUUNMYYNTI-
SUUNNITELMA

Maksuton jäsenille

Ilman jäsenyyttä 70 €/h + alv

Hinta sisältää:
• Maastokäynti

• Arvio puumäärästä

• Hinta-arvio

• Työmaakartta

• Metsänkäyttöilmoituksen teko

• Jatkotöistä sopiminen, esim. uudistamistyöt

PUUKAUPAN
TOIMEKSIANTO

Alkaen 100 € + 0,63 €/m3 + alv
Jäsenalennus -15%

Hinta sisältää:
• Puunmyyntisuunnitelma, kts. viereinen 

taulukko
• Puukaupan kilpailutus eri ostajien kesken
• Tarjousten vertailu
• Ostajan valinta
• Hakkuun suunnittelu
• Ilmoitus puunkorjuun alkamisesta
• Korjuujäljen valvonta
• Puunkorjuun valvontaraportti
• Puukaupan päättäminen 

Tee sopimus oman metsäasiantuntijasi kanssa! 
Yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta 26.

Varmista hakkuiden
sujuminen suunnitellusti!

Puukauppakokemus käytössäsi!

Varmista puukaupan tarkka 
sisältö metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Pirkasta.

Luota kokemukseen puukauppa-asioissa. Kun voit olla varma siitä, että puukaupan pienimmätkin yksityis-
kohdat hoidetaan huolellisesti sinun eduksesi, nukut yösi paremmin eikä kauppoihin jää jossiteltavaa.

JÄSENENÄ

varmistat

edullisemmat 

hinnat!

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
OTA YHTEYTTÄ P. 03 4864 551 tai pohjois-pirkka@mhy.fi

Puukauppavuodesta odotetaan 
vilkasta. Metsäteollisuuden to-
teutuneet ja tulevat investoin-
nit sekä vientimäärien kas-
vu tulevat näkymään puun ky-
synnässä. Muutoinkin metsä-
sektorilla on positiiviset näky-
mät ja hyvä vire. Hyvän kysyn-
nän lisäksi tarvitaan puumark-
kinoilla myös kilpailua. Aino-
astaan kilpailuttamisen kaut-
ta syntyvä markkinavoima yl-
läpitää ja vahvistaa puun hin-
tatasoa. Metsänhoitoyhdistyk-
sillä on erittäin merkittävä roo-
li puumarkkinoiden toimivuu-
dessa ja kilpailun ylläpidossa 
puumarkkinoilla.

Metsänomistamisen kannat-
tavuus ratkaistaan puumark-
kinoilla ja onnistuneilla puu-
kaupoilla. Lähtökohta onnis-
tuneelle puukaupalle on teet-
tää metsänhoitoyhdistyksellä 
puunmyyntisuunnitelma. Met-

sänhoitoyhdistys pitää puun-
myyntisuunnitelman tekoa niin 
tärkeänä metsänomistajille, et-
tä se maksuton, jäsenmaksulla 
katettava palvelu. Puunmyyn-
tisuunnitelmateon yhteydessä 
metsänomistaja saa myös hyö-
dyllistä ja rahanarvoista tietoa 
hintatasosta, tukinkatkonnasta 
ja puumarkkinoista.

Jäsenille tehtävät puunmyyn-
tisuunnitelmat edustavat noin 
80 prosentin osuutta puukaup-
pamäärästä. Puunmyyntisuun-
nitelma mahdollistaa myös tar-
jousten pyytämisen ja kilpailut-
tamisen puukaupan toimeksi-
annolla. Laajalla leimikoiden 
kilpailuttamisella lisätään va-
paata kilpailua ja vaikutetaan 
muodostuvaan keskihintata-
soon. Puukaupan toimeksianto-
kaupat ovat kasvattaneet vuo-
si vuodelta suosiotaan. Puu-
kaupan toimeksiantopalvelun 

suosiota selittävät puukaupan 
helppous, turvallisuus ja talou-
delliset näkökulmat. Puukaupat 
kilpailutetaan kaikkien puunos-
tajien kesken parhaan taloudel-
lisen tuloksen saamiseksi. Puu-

Odotettavissa vilkas 
puukauppavuosi

Puutavaralaji €/m3

 
Mäntytukki 55,75
Mäntykuitu 17,50
 
Kuusitukki 56,75
Kuusikuitu 19,00
 
Koivutukki 38,75
Koivukuitu 16,75

Keskihinnat tammikuussa 
2017 uudistushakkuissa 
mhy pohjois-pirkan 
alueella

kauppapalvelujemme etu koh-
distuu metsänomistajalle. 

Harri Katajamäki
johtaja
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Kuvassa vasemmalta:  Hannu Lemmetty (vpj) Längelmäki, 
Sakari Keskinen Kuorevesi, Johanna Kallenautio Juupajo-
ki, Teija Lindell Ruovesi, Heikki Hietalahti Teisko, 
Antero Unkila (pj) Orivesi, Jukka Salin (vpj) Virrat, Mika 
Nieminen Kuru

TAIDETTA JA TARINOITA 
Kaksi museota, kolme museorakennusta. Useita näyttelyitä: 

nykytaiteen isoja nimiä, kultakauden mestareita,  
dramatisoitua historiaa. Göstan veistospuisto.  

Taavetinsaari. Puhtaiden makujen ravintola Gösta.  
Museokauppoja kaksin kappalein.

Näe mm. Paperiperkele – metsäteollisuuslegenda  
G. A. Serlachiuksen tarina, Maisema – tekemistä kaikenikäisille, 

Niittyjä ja erämaita – maisemataiteen klassikkoteoksia.

Gösta, Joenniementie 47 | Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 
Mänttä | (03) 488 6800 |serlachius.fi  

Avoinna: 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, 1.9.–31.5. ti–su 11–18.
 Serlachius-bussilla Tampere - Mänttä - Tampere suoraan museoihin! 

Tulevaisuuden kuusi kutsuu 
kaikki suomalaiset istuttamaan 
juhlavuoden puita satavuotiaal-
le Suomelle. Kampanja on osa 
Suomi 100 -juhlavuoden viral-
lista ohjelmaa, ja sen suojelija-
na toimii Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö. Kampanjaa to-
teuttaa ENO-verkkokoulun tu-
ki ry ja 4H-yhdistykset vastaa-
vat kuusipakettien tilauksista ja 
myynnistä paikkakunnillaan. 

Helsingin Kaivopuistossa 
kasvaa 1917 kylvetty Itsenäi-
syyden kuusi. Suomen täyttä-
essä 50 vuotta vuonna1967 is-
tutettiin 30 000 kotikuusta eri 
puolille Suomea. Nyt perinnet-
tä jatketaan istuttamalla Tule-
vaisuuden kuusia. Niitä istut-
tamaan kutsutaan koulut, kun-
nat, yritykset, kyläyhdistykset 
ja järjestöt, mutta myös yksi-
tyiset ihmiset ovat tervetullei-

ta mukaan. Kuusi voi juhlistaa 
esimerkiksi syntymäpäivää, 
lapsen syntymää, häitä tai hää-
päivää tai vaikkapa uutta kotia.

Tulevaisuuden 
kuusia voi tilata 
oman paikkakunnan 
4H-yhdistykseltä

Tulevaisuuden kuusi -pakettia 
myyvät 4H-yhdistykset. Paket-
tiin kuuluu juhlataimen lisäksi 
kuparilaatta, sekä Heli Laakso-
sen ja Iiris Kalliolan kirjoitta-
ma kirja, jossa kerrotaan mm. 
kotikuusien historiaa, muisto-
ja kuusista ja metsistä sekä las-
ten mietelmiä. Paketin hinta on 
100 euroa (alv-vapaa tuote). 

Paketin tuotto ohjataan Suo-
men Kulttuurirahastoon perus-
tettavaan lasten ja nuorten met-
sä- ja ympäristökasvatusrahas-

toon. Paikallinen 4H-yhdistys 
saa provision kuusien pakkaa-
misesta ja toimittamisesta. Pa-
ketin toimitusajankohdaksi voi 
valita joko tulevan kevään tai 
syksyn. Taimet paketteihin 4H-
yhdistykselle toimittaa paikal-
linen metsänhoitoyhdistys. 

Tulevaisuuden kuusi -pake-
tin voi tilata osoitteessa: 
www.4h.fi/tulevaisuudenkuusi

Tulevaisuuden kuusia istutetaan 
100-vuotiaalle Suomelle

Lisätiedot: 
www.tulevaisuudenkuusi.fi

Mhy Pohjois-Pirkan 
hallitus 2016–2017
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Lunta on jouluna satanut 
kolmas osa, mattina puolet.

Kuorevesi

Kun laskiaisena sataa, 
tulee hyvä marjavuosi.

Kuru

Markku marjat vie, sanoo 
sananparsi, jos silloin on 

kylmä. Jos on lämmin,
 marjoja tulee hyvin.

Virrat
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 LATAUSNOPEUS
 LAAJAKAISTA KUITU
Tiedostotyyppi ja kesto/koko 10 Mbit/s 20 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Musiikkikappale, 4 min/4 Mb 3 s 1,5 s 0,3 s 0,03 s
Video, 5 min/30 Mb 26 s 13 s 2,5 s 0,2 s
Äänikirja, 9 tuntia/110 Mb 1,5 min 46 s 9,2 s 0,9 s
TV-sarjan jakso, 45 min/200 Mb 3 min 1,5 min 16 s 1,7 s
Elokuva, 2 tuntia/1,0-1,5 Gb 21,5 min 10,5 min 1,5 min 8 s
HD-elokuva, 2 tuntia/3,0-4,5 Gb 60 min 32 min 4,5 min 25 s
Sekalainen tiedostokansio 10 Gb Kauan Hidas Parempi 1 min 20 s

Kuinka nopea Kuitu on?

Myymälät avoinna ma-pe 9-17
Asiakaspalvelu 03 486 4300, www.phpoy.fi
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy

Todella nopea. Hanki valokuituyhteys PHPOY:ltä! Lisätietoa valokuidusta 
saat asiakaspalvelustamme, myymälöistämme tai www-sivuiltamme.

Vaikka parhaillaan eletään kes-
kitalven aikaa, niin kevääntulo 
lähestyy. Lumien sulettua on 
aika tehdä keväinen metsäret-
ki, jolloin on syytä tarkastaa 
riskikohteiden taimikot. Hir-

vien talvilaidunalueiden lähei-
syydessä sijaitsevat taimikot 
ovat erityisen suuressa vaaras-
sa ja ne tuleekin metsänomista-
jan tarkastaa säntillisesti vuo-
sittain. Vaikka aiemmin tuho-

0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidolla

Onko taimikkosi kunnossa 
talven jäljiltä

Vihreät havupuun taimet on helppo löytää heinittyneeltä-
kin viljelyalalta aikaisin keväällä.

ja ei olisikaan havaittu, saat-
taa taimikon kasvun myötä li-
sääntynyt näkösuoja houkutella 
hirvikarjan syöntipuuhiin. Ris-
kikohteita ovat erityisesti koi-
vu- ja mäntyvaltaiset taimikot 
aina 5-6 metrin pituusvaihee-
seen saakka.

Muutamaa vuotta aiemmin 
viljellyt istutusalueet kannat-
taa myös tarkastaa varhain ke-
väällä. Koska heinäkasvusto 
on vielä ruskeaksi kuivunutta, 
niin pienetkin havupuun tai-
met ovat helposti löydettävis-
sä ja pelastettavissa kasvukel-
poisiksi taimiksi. Heinän ja lu-
men painamat taimet on vapau-
tettava mahdollisimman hy-
vään kasvuasentoon. Koska tä-
mä työ ei ole erityisen raskasta, 
se sopi hyvin koko perheen ul-
koilupäiväteemaksi. Erityisesti 
viljavissa kohteissa heinäämi-

nen on käytännöllisesti katso-
en välttämätöntä tasaisen tai-
mikon aikaan saamiseksi. 

Hannu Kivi-Mannila
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PIENPUU LIIKKEELLE –HANKKEEN 
KOULUTUSTILAISUUDET: 
METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS 
Orivesi Cafe Herkkuhetki torstai 2.3.2017 klo 17.00-20.30 
Kahvitarjoilu klo 17.00 ja luento alkaa klo 17.30 
Tilaisuudessa käydään läpi metsätilan sukupolvenvaihdoksen kaikki eri vaihtoehdot 
veroseuraamuksineen. Lisäksi kerrotaan metsäpuolen suunnitteilla olevista vero-      
muutoksista, mm. metsälahjavähennyksestä. 
Luennoitsijana toimii Antti Pajula Metsäkeskuksesta. 
Ilmoittautumiset 23.2.2017 mennessä 
 

KUOLINPESÄ JA VEROTUSYHTYMÄ METSÄN 
OMISTUSMUOTONA

                                  Tilaisuudessa käydään läpi kuolinpesän ja verotusyhtymän eroja niin omistusmuo- 
                                                                     toina kuin verotuksellisesti. Lisäksi selvitetään kuinka kuolinpesässä ja yhtymässä                                                          
                                                                     voidaan tehdä omistusjärjestelyjä.  

                 
                      Virrat 

                                          Marttinen tiistai 21.3.2017 klo 18.00 - 20.00 
                                          Ilmoittautumiset 14.3.2017 mennessä  

                 
                Mänttä-Vilppula 

                                          Cafe Herkkuhetki Myllyranta tiistai 28.3.2017 klo 18.00 - 20.00 
                                          Ilmoittautumiset 21.3.2017 mennessä 
 

   RAIVAUSSAHAKURSSIT 

     
   Raivaussaha on metsänomistajan tärkein työkalu!       
   Taimikonhoitoa teoriassa ja käytännössä. 
   Naisten  
   raivaussahakurssi               9.5.2017      Orivesi                  
   Raivaussahakurssi            10.5.2017      Mänttä-Vilppula             
   Ilmoittautumiset viimeistään 5.5.2017 mennessä 

METSÄNUUDISTAMINEN  

 
Kerrataan istuttamisen perusteet ja saadaan vinkkejä 
metsänuudistamisen onnistumisista. 
Istutuspäivä  18.5.2017  Ruovesi 
Ilmoittautumiset viimeistään 5.5.2017 mennessä 
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
 

 

 

Projektipäällikkö Atte Vartiamäki 
puh. 044 580 1042 
sposti: atte.vartiamaki@mhy.fi 
Pienpuu liikkeelle -hanke

     Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman Toimintaa metsiin Pirkanmaalla –hankkeen kanssa. 
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Puun myyntimäärien osalta alku näyttää 
lupaavalta. Tammikuun ensimmäisen kah-
den viikon aikana yksityismetsänomistajat 
myivät puuta lähes 1,7 miljoonaa kuutio-
metriä. Viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana ainoastaan vuonna 2007 puu-
kauppa on alkanut vilkkaammin. Tarjontaa 
näyttää piisaavan, sillä puun hinnat ovat 
kasvavista määristä huolimatta pysyneet 
vakaana sekä tukilla että kuidulla. 

Vaihtelevista puun korjuukeleistä huo-
limatta, puuta on korjattu vilkkaasti. Tä-
mä ennakoi vilkasta puukauppaa myös tu-
levaisuudessa. 

Suomen puumarkkinat 
kilpailukykyiset investoijille

Suomessa puun hintakehitys on kilpaili-
jamaihimme verrattuna ollut viime vuosi-
na hyvin vakaa ja ennustettava. Tämä on 

varmasti myötävaikuttanut investointiai-
keiden merkittävään kasvuun. Suunnitte-
luvaiheessa olevat investoinnit pitää myös 
saada saatettua maaliin, jotta saadaan rat-
kaistua metsätalouden kannattavuuden ja 
puumarkkinoiden suurin ongelma -  hak-
kuumahdollisuuksiin verrattuna riittämä-
tön kuitupuun kysyntä. 

Puukauppa on tällä hetkellä harvinai-
sen kuusitukkivetoista. Havukuitujen se-
kä mäntytukin kysyntä ja tarjonta ovat ko-
konaisuudessaan melko hyvin tasapainos-
sa. Puumarkkinoiden ongelma-artikkeliksi 
on vakiintunut koivukuitu. Puun ostajatkin 
ovat ilmoittaneet, että koivukuitukauppo-
jen aika ei ole nyt. Koivukuidun tuonti on 
jonkin verran supistunut, mutta nykyisel-
lekään koivukuidun tuontimäärälle ei ole 
kotimaisen tarjonnan eikä hinnan näkö-
kulmasta perusteita. Energiakäyttökään ei 
merkittävästi ratkaise koivukuidun menek-

kiongelmia. Myös uusia koivukuitua käyt-
täviä investointeja kaivataan. 

Vientimarkkinoilta ei uutta

Puusta valmistettujen tuotteiden viennis-
sä ei ole tapahtunut merkittäviä muutok-
sia. Sahatavaran, sellun ja kartongin vien-
timäärissä lyödään jatkuvasti ennätyksiä. 
Ennusteiden perusteella vientimäärien 
kasvun pitäisi jatkua myös tänä vuonna. 
Iso-Britannian linjaukset EU-erosta ovat 
vahvistaneet punnan kurssia. Tämän pitäi-
si parantaa suomalaisen sahatavaran vien-
tiedellytyksiä Iso-Britannian markkinoille. 

Sahatavaran tuotannon kannattavuudes-
sa on isoja eroja yrityksittäin, mutta ko-
konaisuutena toimialan kyky tehdä tulos-
ta on heikko. Ongelmat ovat kuitenkin en-
nen kaikkea lopputuotemarkkinoista joh-
tuvia. Rakentamisen pitäisi vilkastua, ja 
sahatavaraa tuotetaan globaalisti runsaasti 
kysyntään nähden. Lisäksi sahateollisuu-
della on sivutuotteiden eli kuoren ja purun 
menekin kanssa vakavia ongelmia. Sahoil-
la on kuitenkin jatkuva ostotarve sekä kuu-
si- että mäntytukista, joten niiden riittävä 
markkinoille tulo pitää varmistaa.

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry

Puukauppa rapsakasti liikkeelle 
– tarjontaa piisaa

Kuusitukki, suosittu puutavaralaji - käy kaupaksi.

Alkaneen vuoden puukauppa 
näyttää suotuisalta. Metsäsek-
torin suhdanne-ennusteiden ja 
puun käyttöä lisäävien inves-
tointien perusteella kotimai-
sen puun kysynnän pitäisi tänä 
vuonna entisestään kasvaa. 

Hyljeksitty kotimainen koivukuitu - ei kelpaa
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– Omistuksia ei ole ratkaistu 
ja asiaa on lykätty. Osakeyhtiö 
esimerkiksi olisi hyvä omistus-
muoto tällaiseen tapaukseen, 
kertoilee Antti Teivaala, yksi 
yhtymän nykyisistä osakkaista, 
Kustaan pojanpoika. Tilojen si-
jainti Ylöjärven taajaman lähei-
syydessä ei ole omiaan helpot-
tamaan omistusjärjestelyjen te-
kemistä. Osuuksien lunastami-
nen muilta on vaikeaa. Tei-
vaalaa on louhittu yhteiskun-
nan käyttöön asutukseen, vir-
kistys- ja suojelualueiksi sekä 
tiealueiksi. Teivon ABC muun 
muassa valtasi kuuluisan Tei-
vaalan koivikon, jonka kasvua 

Pirkanmaalla aikaisemmin yl-
peinä esiteltiin vierailijoille. 

Yhtymä on omistusmuoto-
na hyvä siitä, että saadaan ti-
la säilymään kokonaisuutena. 
Toisaalta yhtymässä pitää teh-
dä yksimieliset päätökset, eikä 
se aina ole ihan yksinkertaista.

Kaavoituksessa alueelle on 
suunniteltu 5000 - 6000 hen-
gen asuinaluetta. Tilakeskuk-
sen lähipellot on katsottu ar-
vokkaaksi viljelymaisemak-
si ja ne tulevat todennäköises-
ti ainakin seuraavat vuosikym-
menet säilymään viljelysmaa-
na. Tällä hetkellä metsätalous-
maata on jäljellä n. 350 hehtaa-

ria. Teivaala on saanut kokea 
yhteiskunnan ja kaavoituksen 
paineet etunenässä. Siksi var-
maan Antti Teivaalakin on ollut 
mukana monessa ympäristöasi-
oita ja maanomistuksia pohti-
vassa ryhmässä, mm. metsän-
omistajien edustajana alueelli-
sessa PEFC:n metsäsertifiointi-
toimikunnassa. 

Muutoksiin voi vaikuttaa 
luottamustehtävissä
Antti Teivaala kertoo olleen-
sa metsänomistaja henkisesti 
koko ikänsä, mutta virallises-
ti yhtymän osakkaan 1990-lu-
vun puolesta välistä. Omiin ni-
miinsä ei Antin ole tullut met-
siä hankittua, vaikka niitä hä-
nelle lähistöltä aina silloin täl-
löin on tarjottukin.

–Erilaiset luottamustehtävät 
ovat Antin mielestä olleet ta-
vattoman mielekkäitä. Muu-
toksia on vuodesta -95 alka-

en tullut kaiken aikaa ja pal-
jon. Lait ovat muuttuneet, on 
tullut sertifiointi, kansainväli-
siä vaikutuksia ja paljon muu-
ta. Niitä asioita on ollut mielen-
kiintoista seurata ja olla muka-
na vaikuttamassa. Antti Tei-
vaalan ansiolista on pitkä, ei-
kä se jää pelkästään metsälli-
siin luottamustehtäviin. Hän 
on puheenjohtajana mm. Pir-
kanmaan mhy:n hallituksessa, 
Yksityismetsätalouden työn-
antajat ry:n hallituksessa, Pir-
kanmaan alueellisessa metsä-
neuvostossa ja Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV:n hallituk-
sessa. Ja jäsenenä MTK:n met-
säjohtokunnassa, MTK:n alu-
eellisessa ympäristö- ja maan-
käyttövaliokunnassa, Ylöjär-
ven kaupunginvaltuustossa ja 
-hallituksessa, Ylöjärven ym-
päristölautakunnassa, Tampe-
reen seudun OP:n hallintoneu-
vostossa ja Kokoomuksen Pir-
kanmaan piirihallitus

Mielenkiintoisia reissuja 
riittää

Menoja luottamustehtävissä 
riittää, mutta kaikissa on ollut 
mielenkiintoisia projekteja ja 
asioita. 

– Sain osallistua esimerkik-
si juuri päättyneeseen USO-, 
eli Uuden sukupolven organi-
saatiot ja johtaminen -projek-
tiin. Kuntaliiton järjestämäs-
sä verkostoprojekti tarjosi tu-
kea erikokoisille ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä toimi-
ville kunnille. Siellä sai paljon 
uusia ajatuksia ja näkökulmia 
asioihin. Projektin tarkoituk-
sena olikin tarjota tukea tule-
vaisuuden kuntien johtamisel-
le uudessa tilanteessa sekä kes-
tävän kuntatalouden edellytyk-
sille, kertoilee Antti Teivaala. 

– Politikointi ei sinänsä mi-
nua kiinnosta, mutta eteenpäin 

Teivaalassa on 80 vuotta 
ollut monta isäntää yhtä aikaa

 Metsäselain, eli metsäsuunnitelma kännykässä, löytyy luontevasti Antti Teivaalan tas-
kusta ja on ahkerassa käytössä.

Teivaalan kartanon metsät, pellot ja rakennuk-
set Ylöjärvellä ovat olleet yhtymäomistuksessa 
jo vuodesta 1936 alkaen isäntä Kustaa Teivaalan 
kuoltua. Tällä hetkellä yhtymässä on viisi osakas-
ta. Yhtymän purkaminen on ollut harkinnassa ai-
ka ajoin. 
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Teivaalassa on paljon vanhoja rakennuksia. Taustalla ole-
valla tallilla on kokoa, mutta yhtään hevosta siellä ei enää 
ole. 

Teivaalassa on 80 vuotta 
ollut monta isäntää yhtä aikaa

 Monien metsäretkeilyjen kohdetta, Teivaalan koivikkoa, on jäljellä enää pieni kuvio. Mutta kannattaa kesällä pysähtyä 
Teivon ABC:n lähituntumassa katsomassa, miten koivu kasvaa.  

katsominen. Sama tulevaisuu-
teen suuntaaminen kiinnostaa 
mhy Pirkanmaankin toimin-
nassa. 

Mhy Pirkanmaalle 
haetaan 
huippuhallitusta

Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maan valtuuston syyskokouk-
sessa asetettiin toimikunta, jo-
ka etsii mahdollisimman osaa-
via jäseniä ehdolle hallituk-
seen. Valtuusto tietysti tekee 
valinnan, mutta uusilta jäse-
niltä toivottaisiin monipuolista 
osaamista ja näkemystä. 

– Paikkakuntasidonnaisuu-
desta pitäisi päästää vähitellen 
irti ja korostaa mitä muuta an-
nettavaa jäsenillä on. Myös riip-
pumattomuus sidosryhmistä pi-
täisi huomioida, että pystytään 
tekemään päätöksiä pelkästään 
yhdistyksen ja jäsenten hyväk-
si, valottaa Antti Teivaala.

– Kyllä Suomessa on tietotai-
toa, jota voitaisiin viedä muual-
lekin, hän toteaa.

Metsätietojen julkisuudesta 
on keskusteltu paljon. MET-
SO-suojelukohteet ovat tul-
leet esille Metsään.fi-palve-
luun. Antti Teivaala tunnustau-
tuu avoimuuden kannattajaksi 
monissa asioissa. 

– Mutta eihän se välttämät-
tä ole kivaa, jos kaikki on jul-
kisesti tiedossa, vaikka että tä-
män kuvion hakkuutulo on 14 
192 euroa ja siinä tarvitaan me-
kaanista raivausta. Jo nykyisin 
saatavissa olevia tietoja yhdis-
telemällä saman tiedon pystyy 
laskemaan. 

– Uskon, että moni metsän-
omistaja haluaisi tietää mah-
dollisista METSO-kohteista 
metsissään ja olisi halukas suo-
jelemaan ne. Olisi paljon rei-
lumpaa, jos Metsäkeskus voi-
si tiedottaa niistä suoraan met-
sänomistajille, eikä laittaa net-
tipalveluun esille.

– Tilayhtymä käyttää met-
sänhoitoyhdistyksen palveluja. 
Puukaupan kilpailuttaminen on 
niistä ehdottomasti tärkeimpiä. 
Hoitotöitä teetetään yhdistyk-

sellä, ellei ehditä itse tekemään 
ja viimeiset puunkorjuutkin on 
yhdistys hoitanut. Vaikka koi-
vikosta on vain rippeet jäljellä, 
käy Teivaalan metsissä vieläkin 
silloin tällöin vierailijaryhmiä. 
Viimeksi pieni ryhmä Brys-
selistä tutustumassa käynnis-
sä olevaan ensiharvennushak-

kuuseen. Kiinnostuneet vieraat 
ovat jälkeenpäinkin ottaneet 
Anttiin yhteyttä. 

Heli Mutkala-Kähkönen
Kenttäpäällikkö
MTK metsälinja
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Keskustelu metsätalouden kes-
tävyyden ja metsien monimuo-
toisuuden turvaamisesta kiih-
tyy samalla kun puun käyttö 
lisääntyy. Vaikka ihan tavalli-
sen metsänhoidon ohessa teh-
däänkin paljon monimuotoi-
suutta edistäviä toimenpiteitä, 
on erilaisia hankkeita käynnis-
tetty niin talousmetsien luon-
nonhoitoon kuin metsien suo-
jeluunkin liittyen.

 
Luontolahjani 
satavuotiaalle 
-suojelukampanja

Ympäristöministeriön ja maa- 
ja metsätalousministeriö käyn-
nistivät 11.1. Luontolahjani sa-
tavuotiaalle -kampanjan, jos-

sa maaomistajia kannustetaan 
perustamaan omalle maalleen 
luonnonsuojelualue. Tavoittee-
na on saada jokaiseen maakun-
taan vähintään 100 hehtaaria 
uusia maanomistajan omistuk-
seen jääviä, pysyviä suojelu-
alueita. Suojeltavat alueet voi-
vat olla esimerkiksi metsää tai 
suota. Ensimmäisiä kampan-
jaan tarjottuja kohteita esitel-
lään nettisivulla luontolahjani.
fi, josta löytyy myös lisätietoja 
kampanjasta sekä hakulomake 
maanomistajia varten. 

Metso -ohjelma jatkuu 
edelleen

Kampanja ei korvaa Metso-oh-
jelmaa, jonka kautta on suojel-

Metsien monimuotoisuutta 
edistetään useissa hankkeissa

Tapahtumakalenteri metsänomistajille
Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjä Lisätietoja 
2.3. Metsätilan sukupolvenvaihdos Orivesi Mhy Pohjois-Pirkka ja Atte Vartiamäki puh. 044 580 1042 
klo 17 - 20.30  Cafe Herkkuhetki Metsäkeskus  
14.3. Sukupolvenvaihdosluento Hämeenkyrö Iisakki  Mhy Pirkanmaa ja ilm. Mari Lilja puh. 0400 727 048  
klo 17:30  Taitokuja 3 Metsäkeskus tai www.metsakeskus.fi/tapahtumat  
    10.3. mennessä. 
18.3. Korjuupalvelunäytös Nokia Tottijärvi Mhy Pirkanmaa Arto Sivén 0400 636 115 
klo 10 - 14  Vesilahdentie 124   
18.3. Korjuutyö- ja ennakkoraivaus- Kolho Mhy Pohjois-Pirkka  Atte Vartiamäki puh. 044 580 1042 
klo 10-14 näytös    
18.3. Ennakkoon ilmoittautuneilla Mänttä Mhy Pohjois-Pirkka Ilmoittautumiset ti 28.2. mennessä 
klo 11-17 Mhy Pohjois-pirkan jäsenillä    Atte Vartiamäki puh. 044 580 1042 tai sposti 
 vapaapääsy Serlachius-museoihin   atte.vartiamaki@mhy.fi 
21.3.  Kuolinpesä ja verotusyhtymä Virrat Mhy Pohjois-Pirkka ja Atte vartiamäki puh. 044 580 1042 
klo 18-20.00 Omistusmuotona Marttinen Metsäkeskus Ilmoittautumiset 14.3. mennessä 
Maaliskuu Korjuunäytös Virrat Mhy Pohjois-Pirkka Atte vartiamäki puh. 044 580 1042 
 Itsenäisyyskuusikon harvennus    
28.3. Kuolinpesä ja verotusyhtymä Orivesi Mhy Pohjois-Pirkka ja Atte vartiamäki puh. 044 580 1042 
klo 18 - 20.00 Omistusmuotona Cafe Herkkuhetki Metsäkeskus Ilmoittautumiset 21.3. mennessä 
9.5. Naisten raivaussahakurssi Orivesi Mhy Pohjois-Pirkka ja Atte vartiamäki puh. 044 580 1042 
   Metsäkeskus Ilmoittautumiset 5.5. mennessä 
10.5. Raivaussahakurssi Mänttä-Vilppula Mhy Pohjois-Pirkka ja Atte vartiamäki puh. 044 580 1042 
   Metsäkeskus Ilmoittautumiset 5.5. mennessä 
18.5. Metsänuudistaminen Ruovesi Mhy Pohjois-Pirkka ja Atte vartiamäki puh. 044 580 1042 
   Metsäkeskus Ilmoittautumiset 5.5. mennessä 
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Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

Metsänomistajat KERTTU NISKANEN

MHY:SSÄ ON
HOMMA HANSKASSA!
Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät 
taustajoukot.
Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää vain ja 
ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta saat kattavat 
jäsenedut ja palvelut.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

Metsänomistajat KERTTU NISKANEN

MHY:SSÄ ON
HOMMA HANSKASSA!
Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät 
taustajoukot.
Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää vain ja 
ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta saat kattavat 
jäsenedut ja palvelut.
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Metsien monimuotoisuutta 
edistetään useissa hankkeissa

tu pysyvästi lähes 60 000 heh-
taaria. Vaikka ohjelman määrä-
rahat ovat supistuneet, kannat-
taa metsänomistajien tarjota 
edelleen monimuotisuudeltaan 
arvokkaita kohteita ohjelmaan. 
Ohjelma jatkuu vuoteen 2025.  

Monimetsä-hanke etsii 
uusia toimintamalleja

Talousmetsien monimuotoi-
suutta edistetään Monimetsä-
hankkeessa. Hankkeen tavoit-
teena on tunnistaa, kokeilla 
ja viedä käytäntöön toiminta-
malleja, joilla monimuotoisuu-
den turvaaminen voidaan kus-
tannustehokkaasti viedä osak-
si arkimetsänhoitoa ja puun-
korjuuta. Kehittämiskokeiluis-
sa selvitetään mm., miten met-
sänomistajan luonnonhoitota-
voitteet saataisiin mukaan niin 
metsänhoitotöiden kuin hak-
kuiden suunnitteluun ja toteu-
tukseen sekä miten luonnon-
hoidon paikkatietoa voitaisiin 
paremmin hyödyntää maas-
tossa tapahtuvan suunnittelun 

vähentyessä. Lisätietoa hank-
keesta: https://www.metsakes-
kus.fi/monimetsa-hanke

Tekopökkelöitä 
maanomistajan 
suostumuksella 
sähkölinjojen varsille

MTK, SLC ja Energiateolli-
suus ryhtyvät tuottamaan laho-
puuta ja kolopuita sähkölinjo-
jen reunoille. Tämä lisää met-
sien monimuotoisuutta, paran-
taa sähkönjakelun luotettavuut-
ta sekä tuo kustannussäästöjä. 
Sähkökatkoksia aiheuttavista 
riskipuista tehdään tekopökke-
löitä metsänomistajan suostu-
muksella. Toimintamalli tarjo-
aa uusia mahdollisuuksia laho-
puun lisäämiseen. Maanomis-
taja saa kuitenkin viime kädes-
sä päättää, hyödyntääkö mah-
dollisuuden.

Lea Jylhä
metsäasiantuntija

MTK ry
Metsänhoitoyhdistykset 

seisovat metsänomistajan rinnalla
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Puunkorjaajia saatetaan ha-
kea vastuuseen tien kunnos-
ta ja ylläpidosta turhaankin ja 
vaatia sorastusta. Vaatimuksia 
on perusteltua esittää, jos puun-
korjuu on aiheuttanut vaurioita, 
joita ei pelkällä lanauksella saa 
korjattua. 

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan kiinteistö- ja tie-
asioista vastaavat asiantunti-
jat Miika Bucktman ja Ja-

ri Hemminki vastasivat kysy-
myksiin ja antoivat toimintaoh-
jeita tievaurioiden välttämisek-
si ja vaurioiden korjaamiseksi.  

Joku on rikkonut tien
- mitä teen? 

- Ihan ensiksi pitää ilmoit-
taa tienpitäjälle ja varoit-
taa vaikkapa liikennemer-
killä tiellä liikkujia, ettei sa-
tu muita vahinkoja, esimer-
kiksi autojen rikkoontumisia. 
Varoittamisen laiminlyönnin 
vuoksi saattaa pahimmassa 
tapauksessa tulla korvaus-
vastuu tienpitäjälle, vaikka-
pa tiekunnalle. Sitten vasta 
etsimään vahingolle maksu-

Menikö tie rikki - mitä nyt?
Teiden käytöstä ja kunnosta syntyy herkästi ris-
tiriitoja. Tiet tehdään käyttöä varten, mutta kuka 
pitää huolta niiden kunnosta. Harmittaa, jos tie 
on runnottu kulkukelvottomaksi, eikä pääsekään 
ajamaan metsäpalstalle tai mökille. Mitä tehdä, 
kun toteaa vaurion ja miten estää niitä jatkossa? 

miestä, vastaa Miika Buckt-
man yllättävästi. 

- Korvausasia on sinänsä yk-
sinkertainen, tien rikkoja on 
aina lain mukaan korvaus-
vastuussa. Ongelmana käy-
tännössä onkin osoittaa, ku-
ka ja milloin on tien rikko-
nut. Mikäli tie on rikkoon-
tunut puunajossa, on yleen-
sä puiden ostaja-tai korjaa-
jaorganisaatio viime kädes-
sä vastuussa.
Toimimalla mahdollisimman 

pian vahingon havaitsemisesta 
asiat selviävät helpoimmin. Pit-
kän ajan kuluttua voi olla vai-
kea enää osoittaa syyllistä ja 
löytää maksajaa. Asian selvit-
telyssä voi käyttää apuna met-

Tästä tiestä ei voi sanoa, että se olisi mennyt rikki. Kyseessä on pintakelirikko. Kuivahtamisen ja lanaamisen jälkeen jäl-
leen hyvässä kunnossa.

Jos sanotaan, että tie on rikki, 
siinä on selkeät raiteet tai pai-
numat, tai sen runko on pettä-
nyt. Rungon pettäessä ajokalus-
to on painunut jo niin syvälle, 
että on jäänyt kiinni tai on pai-
numisesta huolimatta väkisin 
runnonut raskaan kuorman läpi.

Normaalin kulumisen piik-
kiin menee parin kolmen sen-
tin painumaraiteet jossain koh-
dassa tietä.
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Oikealla ajoituksella heikonkin tien takaa saadaan puut ajettua vaurioitta.

sänhoitoyhdistyksen toimihen-
kilöitä. Kännykällä napatut ku-
vat auttavat myös.  Jos vahin-
gon on aiheuttanut yhdistyk-
sen puunkorjuu, kannattaa ky-
syä korjuusta vastannutta hen-
kilöä, niin asia selvitetään.

Vinkit tievahinkojen 
minimointiin

Kaikkia tievaurioita ei pysty-
tä välttämään, mutta vähentä-
mään kylläkin. 
- Tärkeintä on oikein suunni-

teltu ja kunnostettu tie. Sillä 
vältetään pahimmat vauriot, 
toteaa Jari Hemminki.

- Vahinkoja voidaan estää 
myös oikealla hakkuuajan-
kohdan suunnittelulla, jossa 
otetaan huomioon tien kunto 
ja kantavuus. Huonolle tielle 

ei mennä kuin talvella tai ke-
säkuivalla. 
Leimikon korjuukelpoisuus-

luokitus koskee myös tietä. 
Leimikoiden korjuussa on pää-
sääntöisesti käytössä kolme eri 
korjuukelpoisuusluokkaa: tal-
vi, kesä ja aina. Talvikelpoi-
suus tarkoittaa vain maan jääty-
neenä ollessa. Kesäkelpoisuus 
kuivaa kesäaikaa, eli touko-
kuulta syyskuulle, ja aina kor-
juukelpoinen tarkoittaa, mihin 
vuodenaikaan tahansa.

Korjuukelpoisuus ei tarkoita 
pelkästään tien tai varastopai-
kan kuntoa, vaan myös pikitien 
varrella tai kesäkelpoinen pää-
tehakkuukuvio huonon polan-
teen takana. Tien ja hakkualu-
een korjuuluokkien pitää olla 
ajankohtaan sopivat ja korjuu-
ajankohdan oikein suunniteltu, 

silloin saadaan korjuu onnistu-
maan pienillä vahingoilla ja vä-
häisillä erimielisyyksillä.

Painorajoitus 
tarvittaessa

Yksityistiellä tienpitäjä, eli 
tiekunta voi asettaa kelirikon 
ajaksi painorajoituksen. Tie-
kunnan asettama merkki on 
lainvoimainen ja sitä on nouda-
tettava. Painorajoituksella saa-
daan varjeltua tien runkoa vau-
rioitumasta sen ollessa märkä. 
Painorajoitusmerkki ei kuiten-
kaan saa olla ympärivuotinen. 
Silloin tulkitaan, ettei tie vas-
taa käyttötarkoitustaan ja tie-
kunnan on ruvettava toimiin 
tien kunnostamiseksi. 

Heli Mutkala-Kähkönen

Neuvotteluja perustellaan eri-
tyisesti tie- ja ojituspalvelui-
den heikolla tilauskannalla. 

Metsäpalveluja tarjoava Otso 
käynnistää yt-neuvottelut. Har-
kinnassa on liiketoimintapro-
sessien ja organisaation edel-
leen selkeyttäminen, tavoittee-

na on 2,5 miljoonan euron vuo-
tuiset kustannussäästöt. 

Neuvotteluja perustellaan 
erityisesti tie- ja ojituspalve-
luiden heikolla tilauskannal-
la. Tie- ja ojitusinvestoinneista 
päättäminen on yhtiön mukaan 
hidastunut. Kemerajärjestel-

män muutokset ovat aiheutta-
neet epävarmuutta ja vaikutta-
vat maanomistajien investointi-
haluihin. Otsolla tämä on näky-
nyt tilausten merkittävänä vä-
henemisenä.

Ongelmia yhtiön toiminnalle 
ovat aiheuttaneet myös keme-

Otso aloittaa yt-neuvottelut
ramaksatusten pitkät viiveet. 
Olisikin erittäin tärkeätä, että 
viranomaiset saisivat kemeran 
maksatusjärjestelmän ja käsit-
telyprosessin mahdollisimman 
nopeasti kuntoon, yhtiöstä toi-
votaan.
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Vanhin toiminnassa oleva 
”metsäalan opinahjo” Pirkan-
maalla on Hyytiälän metsäase-
ma Juupajoella. Se on Helsin-
gin Yliopiston metsätieteiden 
laitoksen yksikkö, jossa met-
sänhoitajiksi opiskelevat met-
säylioppilaat suorittavat pakol-
liset harjoittelujaksonsa. 

Hyytiälän historia sai alkun-
sa, kun korkein metsäopetus 
siirrettiin Evon metsäopistos-
ta Suomen keisarilliseen Alek-
santerin yliopistoon Helsin-
kiin vuonna 1907. Huhtikuus-

sa 1910 Suomen senaatti luo-
vutti Hyytiälän metsäylioppi-
laiden harjoitusalueeksi ja tou-
kokuussa ensimmäiset metsä-
ylioppilaat jo saapuivat sinne.

Alkuvuosina opetuksen pai-
nopiste oli suoranaisessa työn-
teossa ja metsäylioppilailla oli 
mm. ojankaivu-urakoita. Nais-
ten osuus opiskelijoista oli vä-
häinen aina 1980-luvulle saak-
ka, nykyään se on noin puolet.

Tutkimustyö Hyytiälässä al-
koi vilkkaammin 1960-luvul-
la. Nykyisin tehdään metsiin, 

soihin ja ilmakehään liittyvää 
tutkimusta. Metsien ja soiden 
merkitystä ilmastonmuutospro-
sessissa tutkitaan yhteistyössä 
ilmakehätieteilijöiden kanssa.

Nykyisin metsäylioppilai-
den noin 50 opiskelijan kurssi 
tulee ensimmäisenä syksynään 
viikoksi Hyytiälään kuukauden 
kuluttua opintojen alkamises-
ta. Seuraavana kesänä he viet-
tävät siellä 7-9 viikon harjoitte-
lujakson. Vuosien varrella noin 
5000 metsänhoitajaa on saanut 
maasto-oppinsa Hyytiälän met-

sissä, laskeskelee metsäaseman 
johtaja MMT Antti Uotila. 

Näyttöä metsänhoito-opeis-
ta on lähiympäristössä. Aivan 
pihapiiriin 35 vuotta sitten is-
tutettu muistokoivikko on jo 
20-metristä ja mottejakin löy-
tyy. Muutamia pienaukkohak-
kuukoealojakin on olemassa.  

Lakkasuo, noin viisi kilomet-
riä Hyytiälästä etelään valtatie 
66:n lähituntumassa, on hel-
posti saavutettava mielenkiin-
toinen kohde. Antti Uotila epäi-
lee, että se on maailman eniten 

Metsäopetusta Pirkanmaalla toista sataa vuotta - 
koulutustarjonta monipuolista nykyisinkin

Näkymä Hyytiälästä 1916, 
kun vanhan pihapiirin ra-
kennukset ovat nelisen 
vuotta vanhoja ja sama pi-
hapiiri 2016 lintuperspek-
tiivistä 100 metrin korkui-
sesta mastosta kuvattu-
na. Kuivajärven takana nä-
kyvän kylän pellot kasva-
vat puuta ja itse kylä, ku-
ten metsäaseman vanhat 
rakennuksetkin piiloutuvat 
vihreään.
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tutkittu suo. Suolla on 24 suo-
tyyppinäytealaa ja pitkospuut 
helpottavat kulkemista. Mie-
lenkiintoinen on myös SMEA-
RII-tutkimusasema, jossa mita-
taan ilmakehän ja metsän suh-
teita pohjoisella ilmastovyö-
hykkeellä. 

Kurun normaali 
metsäoppilaitos

1930-luvulla laman hellittä-
essä Suomessa syntyi puu-
te metsätyönjohtajista. Tarvit-
tiin lisää metsäkouluja. Kurus-
sa syntyi kansanliike ajamaan 
metsäkoulun sijoittamista paik-
kakunnalle. Toimikunta järjes-
ti kansalaiskokouksen Kurun 
Seurahuoneessa 1.11.1936. 
Kutsu alkoi sanoin: ”MET-
SÄ ON KURULAISEN AITTA, 
mutta sekin tyhjenee ellei si-
tä asianmukaisesti hoida. Sii-
hen taas tarvitaan ammatti-
tietoja joita saa metsäkouluis-
sa. Sen vuoksi METSÄKOULU 
KURUUN.” Eduskunta päätti-
kin toukokuussa 1937 sijoittaa 
metsäkoulun Kuruun ja samana 
vuonna se aloitti toimintansa. 

Kurun metsäopetus eli kulta-
kauttaan 80-luvulla. Silloisesta 
Normaalimetsäoppilaitoksesta 
valmistui metsätalousinsinöö-
rejä, metsäkoneenkuljettajia 
ja metsureita, ja siellä voi pä-
tevöityä metsäalan opettajaksi. 
Lisäksi annettiin metsänomis-
tajille kurssimuotoista koulu-
tusta. Oppilaita oli noin 200, 
opettajia kolmisenkymmen-
tä ja muuta henkilökuntaa sa-
man verran. 

Vuonna 1995 koulu siirtyi 
Tampereen kaupungin omis-
tukseen. Sen seurauksena mti-
koulutus siirtyi Tampereelle 
ammattikorkeakoululle. 

Nykyisin oppilaitos on osa 
Tredua, Tampereen seudun am-
mattiopiston Metsätien toimi-
piste. Siellä koulutetaan met-
säkoneenkuljettajia ja logis-

Metsäopetusta Pirkanmaalla toista sataa vuotta - 
koulutustarjonta monipuolista nykyisinkin

AMK:n metsätalouden oppilaat ja taustalla opettaja pitä-
vät ongelmaperustaiseen oppimiseen liittyvää tutoriaali-
istuntoa keväällä 2016.

tiikkapuolella puutavara-auton 
kuljettajia. Metsäkoneasentaji-
en koulutusta annetaan naapu-
rikunnassa Ylöjärvellä ja bio-
energia-alan ammattitutkinnon 
autohakkurin käyttö- ja kuljet-
tajakoulutus pyörii Hämeenky-
rössä. Oppilaita Kurussa on täl-
lä hetkellä 110, Ylöjärvellä 16 
ja Hämeenkyrössä 16. Metsän-
omistajien koulutusta järjeste-
tään edelleen ja suositut hirsira-
kennuskurssitkin pyörivät.

Metsäinssiksi TAMKista

1990-luvun lamassa metsä-
oppilaitokset siirtyivät koulu-
tuskuntayhtymien ja kuntien 
omistukseen. Siitä alkoi myös 
metsätalousinsinöörien koulu-
tus Tampereen ammattikorkea-
koulussa. Se on yksi Suomen 
suurimmista amkeista. Tutkin-
to-opiskelijoita on kaikkiaan 
noin 10 000. Näistä luonnon-
vara- ja ympäristöalalla, johon 
mti-koulutuskin kuuluu, oli 
179 opiskelijaa vuonna 2015. 
Metsätalouden AMK-tutkinto-
jen koulutuksessa on vuosit-
tain nykyisin 30 aloituspaik-
kaa. Tampere on ollut hakija-
määrien perusteella suosituin 
opiskelupaikkakunta. Koulu-
tukseen haetaan yhteishaun 
kautta. Tänä vuonna 15.3. -5.4. 

Luonnonvara-ala on hyvin 
pieni koulutusala TAMK:ssa, 
vain noin puolitoista prosent-
tia Kuntokadun pääkampuk-
sen opiskelijoista on metsäläi-
siä. Iso oppilaitos mahdollistaa 
monialaiset projektiopinnot ja 
laajentaa näkökulmaa muuhun 
yhteiskuntaan paremmin kuin 
saloseuduilla sijainneet metsä-
oppilaitokset aikoinaan. Ope-
tuksessa käytetään menetel-
mänä ongelmaperustaista op-
pimista.   

TAMK järjestää mti (AMK) 
-koulutusta myös monimuo-
to-opiskeluna. Viime syksy-
nä aloitti kurssi työn ohella 
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opiskelevia aikuisia itsenäisen 
opiskelun, jota täydennetään 
muutamalla lähiopetuspäiväl-
lä kuukaudessa.  Tällä hetkellä 
on käynnissä myös oppilasva-
linta metsätalouden ylempään 
AMK-tutkintoon. Englannin-
kielinen koulutus alkaa ensi 
syksynä. 

Muita läheisiä 
koulutuksia

Pirkanmaalla on myös mui-
ta metsäalaan liittyviä tai si-
tä sivuavia koulutusmahdolli-
suuksia. Luonto-ohjaajaksi voi 
opiskella Ahlmanin ammatti-
opistossa Tampereella, Erä- ja 
luonto-oppaaksi Karkun evan-
kelisella opistolla, Luonto- ja 

ympäristöneuvojaksi Iisakissa 
Osarassa, Prosessinhoitajak-
si Valkeakosken ammattiopis-
tossa ja Iisakissa Hämeenky-
rössä. Puunjalostukseen liitty-
viä opintomahdollisuuksia on 
TAMK:n teknisellä koulutus-
alalla ja Tampereen Teknises-
sä Yliopistossa.

Heli Mutkala-Kähkönen
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Metsänhoitoyhdistys ei luokitte-
le jäseniään, kaikki metsänomis-
tajat ovat yhtä arvokkaita ja saa-
vat samat palvelut ja edut. Met-
sänhoitoyhdistys ei myöskään 
sido metsänomistajan käsiä mil-
lään sopimuksella vaan päinvas-
toin haluaa olla yksi vaihtoehto 
lisää kilpailutuksissa. Metsän-
hoitoyhdistys on aina metsän-
omistajan asialla.

Metsänhoitoyhdistys on met-
sänomistajien oma järjestö, jon-
ka ensisijaisena tehtävänä ei 
ole puunhankinta tai osakkeen-
omistajien hyvä tulos. Metsän-
hoitoyhdistyksen monipuoliset 
palvelut ja koko edunvalvonta-
ketjun saa jokainen jäsen hak-
kuumahdollisuuksistaan ja met-

säpinta-alastaan huolimatta.

Metsäpalveluiden 
tavaratalosta löytyy 
ratkaisu jokaiseen asiaan

Metsänhoitoyhdistysten palve-
lut ovat monipuolistuneet pe-
rinteisistä metsänhoitotöistä 
ja neuvonnasta lähes kaikkeen 
mitä metsänomistaja voi tar-
vita. Omaisuudenhoidossa on-
nistuvat sukupolvenvaihdok-
set ja kiinteistökaupat, tila-arvi-
ot, metsäsuunnitelmat sekä ve-
ropalvelut. Uusi metsänomista-
ja perehdytetään metsänomista-
miseen maksuttoman tilakäyn-
nin ja neuvonnan avulla. 

Tie- ja ojapalvelut mahdol-
listavat puun kasvun ja kor-
juun vaikeammissakin paikois-
sa. Puunkorjuuta tehdään myös 
pienemmissä leimikoissa ja 
energiapuun hankinnan avulla 
on saatu lisähintaa kuitupuulle. 
Kemera-tukirahat siis käyttöön 
ja nuoria metsiä kuntoon!

Jäsenmaksu kuittaantuu 
jo yhdellä jäsenedulla

Jäseneduista arvokkain on pai-
kallinen metsäasiantuntija, jon-
ka puoleen voi kääntyä kaikis-
sa metsällisissä kysymyksissä. 
Hän tuntee usein metsän his-
torian sekä puumarkkinatilan-
teen, yrittäjät, ostajat ja niiden 
katkonnan.

Metsäselain on mobiilimet-
säsuunnitelma GPS-ominaisuu-
della, jonka jokainen jäsen saa 
ilmaiseksi. Jäsenenä sinun met-
säsi sertifioidaan PEFC-standar-
din mukaisesti, vaatimukset on 
laadittu suomalaisen perhemet-
sätalouden pohjalta. PEFC-ser-
tifikaatti on merkki siitä, että si-
nun metsäsi on kestävin metsä-
talouden keinoin kasvatettu.

Yhdistyskohtaiset 
jäsenedut

Kaikki yhdistykset tiedottavat 
jäsenlehden kautta, jonka lisäksi 
Maaseudun Tulevaisuuden met-
sänomistajat -numero tulee nel-

Jäsenenä kelpaa olla
jä kertaa vuodessa pelkällä jä-
senmaksulla. Lisäksi on tarjol-
la kursseja ja koulutusta, maas-
toretkiä, metsämatkoja ja tapah-
tumia sekä metsätaitokilpailuja.

Yhdistyskohtaisia jäsenetuja 
on paljon ja ne selviävät oman 
metsänhoitoyhdistyksen sivuilta 
ja tiedotteista. Valtakunnallisia 
jäsenetuja on sekä mhy-jäsenil-
le että MTK-yhdistysten jäsenil-
le. Nämä vaihtuvat pitkin vuot-
ta, joten ne kannattaa varmistaa 
mtk.fi-sivuilta. 

Jäsenkortti on tulossa

Vuoden 2017 metsänhoitoyh-
distyksen jäsenmaksulaskut ja 
jäsenkortit saapuvat lähiaikoi-
na kaikille vanhoille jäsenil-
le. Myös tapaukset, joissa jäse-
nyydestä ei olla varmoja, voivat 
saada vielä laskun. 

Jotta jäsenlasku ja muukin jä-
senposti löytäisi postia odotta-
van metsänomistajan, osoite-
tietojen täytyy olla ajan tasalla 
metsänhoitoyhdistyksessä. Mhy 
ei saa enää omistus- tai yhteys-
tietoja verottajalta, joten met-
sänomistajan itsensä pitää il-
moittaa mahdolliset muutokset. 
Vaikeimmin tavoitettavia ovat 
tuoreet kuolinpesät, joissa uutta 
yhteyshenkilöä eikä hänen yhte-
ystietojaan saada selville muu-
ten kuin puskaradion kautta.

Antti Koskinen

Läntisen alueen PEFC-ryh-
mäsertifioinnin tarkastus teh-
tiin viime syksynä. Alueen 
sertifiointitoimikunta on laa-
tinut korjaavien toimenpitei-
den suunnitelmaan yhdek-
sään lievään poikkeamaan. 
Monet suunnitelman toimen-
piteet edellyttävät toimia kai-
kilta sertifiointiryhmään si-
toutuneilta toimijoilta. 

Suunnitelma on lähetetty 
sertifiointitarkastuksen suo-
rittaneelle Inspecta Oy:lle. Se 
joko hyväksyy suunnitelman 
sellaisenaan tai vaatii lisätar-
kennuksia tai täydennyksiä. 
Hyväksymisen jälkeen voi-
daan läntiselle alueelle saa-
da uusien vaatimusten mu-
kainen metsäsertifikaatti tänä 
keväänä.

Sertifioinnin korjaavien 
toimenpiteiden 
suunnitelma laadittu
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Tiesitkö, että metsänomistaja-
na ja metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä sinulla on kymmenit-
täin rahanarvoisia etuja käytös-
säsi. Valitettavan usein jäsen-
kortit unohtuvat piirongin laa-
tikkoon, eivätkä ne ole mukana 
silloin kun niille olisi käyttöä.

Jäsenetuja hyödyntämällä 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen-
maksu on kuitenkin äkkiä kui-
tannut jo itsensä takaisin. 

– LähiTapiolan vakuutus-
tarjoukset lienee yksi käyte-
tyimmistä jäseneduista, vink-
kaa MTK:n jäsensihteeri Tui-
ja Rantalainen.

Metsänhoitoyhdistysten jä-
senkortti on jatkossa kuitenkin 
aina matkassasi, kun lataat suo-
malaisen Pivo-mobiililompak-
kosovelluksen, joka kokoaa 
monet etuohjelmat alennusku-
ponkeineen samaan paikkaan. 

Parempi pyy Pivossa 
– sähköisessä jäsenkortissa

Puunkäytön voimakas lisään-
tyminen edellyttää myös li-
sää panostusta luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseen. 
Suomen Metsäkeskuksessa 
Pirkanmaan alueella käynnis-
tynyt Metsäbiotaloutta kestä-
västi Pirkanmaalla -tiedonvä-
lityshanke tukee tätä. 

Vielä tänä keväänä pyritään 
testaamaan säästöpuuryhmi-
en polttoa. Kohteiksi soveltu-
vat hyvin mm.  kuusikon avo-

hakkuuleimikot, joissa ei ole 
säästöpuiksi juuri muuta jätet-
tävää kuin kuusia.  Jotta polt-
to onnistuisi tehokkaasti, kan-
nattaa ryhmän pohjalle kasata 
hakkuutähteitä noin 1,5 met-
rin kerros. Poltto toteutetaan 
keväällä viimeisten lumikeli-
en aikaan. Lisätietoja saa Teu-
vo Tauralta puh. 0400 298652 
tai metsänhoitoyhdistyksestä.

Lisää monimuotoisuutta 
säästöpuuryhmiä 
polttamalla

Näin lataat ja käytät 
sovellusta:
1. Avaa puhelimesi sovellus-

kauppa ja lataa Pivo.
2. Syötä sovellukseen puhe-

linnumerosi. Näin rekiste-
röidyt käyttäjäksi.

3. Etsi ’Edut ja palvelut’-vä-
lilehdellä Metsänomistajat, 
jolloin sovellus tarjoaa si-
nulle jäsenkorttia.

Huom! 
Sähköisen jäsenkortin saami-
nen edellyttää, että metsänhoi-
toyhdistyksellä on ajantasai-
nen tieto puhelinnumerostasi. 
Mikäli sovellus ei hyväksy pu-
helinnumeroasi, on mahdollis-
ta ettei numeroasi ei ole met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenre-
kisterissä. Ota yhteyttä yhdis-
tykseesi, mikäli uskot syyn ole-
van jälkimmäinen.

Osuuspankin kehittämään Pi-
voon pankin asiakkaat voivat 
myös liittää maksukorttinsa ja 
tarkkailla sen kautta heidän ku-
lutustaan ja tilitapahtumia. 
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Suomalaisen metsänomista-
jan etua ajetaan pohjoismai-
sella, eurooppalaisella ja kan-
sainvälisellä tasolla.  MTK vai-
kuttaa vahvasti kansainvälises-
sä metsäedunvalvonnassa ja te-
kee myös yhteistyössä muiden 
organisaatioiden kanssa. Met-
säedunvalvonnassa MTK:n tär-
keimmät yhteistyöorganisaa-
tiot ovat Pohjoismaiden met-
sänomistajien järjestö (NSF), 
Euroopan metsänomistajien 
järjestö (CEPF) ja Maailman 
metsänomistajien järjestö (IF-
FA) sekä Euroopan maatalous-
tuottajien järjestö (Copa). Näi-
den kanssa tehdään tiivistä ja 
päivittäistä työtä. 

Kansainvälinen metsäedun-
valvonta konkretisoituu mo-
nella tavalla suomalaisen met-
sänomistajan arkeen ja päätök-
siin. Suomi on sitoutunut maa-
na kansainvälisiin sopimuk-
siin ja Euroopan unionin ta-
solla asetuksiin, direktiiveihin 
ja päätöksiin. Nämä ohjaavat, 
mitä omistaja voi metsässään ja 
metsällään tehdä. Politiikka voi 
joko mahdollistaa tai vaikeut-
taa metsänomistajan asemaa ja 
itsemääräämistä.

Metsät ja ilmasto 
tapetilla

Juuri tällä hetkellä meillä Suo-
messa on voimakas halu panos-
taa biotalouteen, joka mahdol-
listaisi puun entistä suuremman 
käytön ja sitä kautta lisää tuloja 
suomalaisille metsänomistajil-
le. Euroopan komissio on kui-
tenkin antanut LULUCF-esi-
tyksen, joka vaikeuttaisi suo-
malaisen puun käyttöä.

LULUCF-esitys on komis-
sion ehdotus ilmastoarkkiteh-
tuurille: pohjimmiltaan kyse 
on siitä, miten Pariisin ilmas-

tosopimuksen tavoitteet saa-
vutetaan Euroopan unionissa 
ja mihin komissio olettaa jo-
kaisen jäsenmaansa sitoutu-
van. LULUCF-sektori tarkoit-
taa maankäyttöä, maankäytön 
muutosta ja metsiä. Komissio 
laskentamallit perustuvat ver-
tailuvuosiin 1990-2009, jol-
loin Suomessa hakattiin ky-
synnän puutteen vuoksi ennä-
tyksellisen vähän puuta. Tämän 
vertailun ja muiden laskentaan 
liittyvien seikkojen takia Suo-
men metsät uhkaavat aiheuttaa 
Suomelle laskennallisen pääs-
tön, vaikka luonnontieteellises-
ti metsät toimisivatkin merkit-
tävänä hiilinieluna.

Esitys on edennyt Euroopan 
parlamenttiin ja metsäedun-
valvojat paiskivat nyt töitä se-
littääkseen parlamentaarikoil-
le, miksi komission ehdotus on 
joiltain osin mahdoton. Täs-
sä yhteydessä MTK ajaa met-
sänomistajan etua itsenäisesti, 
yhdessä muiden suomalaisten 
metsäsektorin edunvalvojien 
kanssa sekä jäsenenä CEPF:n 
ja NSF:n kautta. Suomalaisen 
metsänomistajan ääni kuuluu 
siis eri väyliä pitkin.

Aktiivisesti ajan 
hermolla

Kansainvälinen metsäedun-
valvonta ei eroa kotimaises-
ta edunvalvonnasta kuin ehkä 
mittasuhteiltaan. Jos Suomes-
sa on 200 kansanedustajaa, on 
europarlamentaarikkoja 751. 
Suomessa on helppoa ottaa asi-
oita puheeksi ministerin kans-
sa, Euroopassa komissaarin pu-
heille ei marssita ennen avus-
tajakunnan hyväksyntää. Suo-
messa ymmärretään metsätalo-
utta, mutta nykyiselle unionin 
puheenjohtajamaalle, Maltal-

Lobbausta suomalaisen 
metsänomistajan eduksi

le, on haasteellista selittää met-
siemme laajuutta ja merkitystä 
kansantaloudelle.

Metsälobbarin näkökulmas-
ta kansainvälinen metsäedun-
valvonta tarkoittaa aktiivista 
tiedon hakemista, ajan hermol-
la olemista, kärsivällisyyttä se-
kä yhteistyön ja verkostoitumi-
sen tärkeyttä kotimaassa ja ul-
komailla. Maailmalta tulee mo-
nenlaisia vaikutteita, jotka vai-
kuttavat sekä asioihin että ih-
misiin: edunvalvojan onkin pi-
dettävä tiukasti mielessä, ke-
nen etua ajaa. MTK:lle met-
sänomistaja on ykkönen.

Satu-Marja Tenhiälä
asiantuntija, kansainväliset 

metsäasiat
MTK 
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Tutustu kohteisiimme ja palveluihimme www.metsatilat.fi/lansisuomi

etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
www.metsatilat.fi

Palkkio 4,5 %, minimi 2 250 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV

Mhy Pohjois-Pirkka
Miika Bucktman
040 557 3947
LKV, KiAT, AKA, kaupanvahvistaja

 TAMPERE, Teisko, Näsijärven rantamaisemissa iso 
kiinteistökokonaisuus. Myynnissä on neljä vierekkäin sijait-
sevaa rekisteritilaa (kiinteistöä), joista kaksi on rakennettu. 
Villa Toni on puurakenteinen iso omakotitalo, jonka kerros-
ala on 306 m² ja kiinteistöveroilmoituksen mukainen pinta-
ala noin 389 m². Talon ulkomitat ovat 17,6 x 9,1 metriä. 
Lisäksi useita Näsijärven rantarakennuspaikkoja sekä 
32 ha/6160 m³ metsämaata. Tutustu ja tee tarjous! 
 ORIVESI, Iso-Teerijärvi, kolme vapaa-ajan asunnon ranta-
tonttia Teerimaantien varressa. Tie perille saakka. 
N. 3000 m² tontit ja hinnat 50 000 – 56 000 € / tontti
 JÄMSÄ, 5 ha tila lähellä Mäntän taidekaupunkia. 
Peltoa, metsää ja 2 kaavan mukaista rantarakennuspaikkaa. 
Hyvät, kovat rannat lounaaseen. Hp. 107 000 €

Monenlaista 
myytävää jo nyt ja 

kevättä kohden 
aina vilkastuu. Tutustu!

Jukka Pusa 
0400 636 113 
toimitusjohtaja, LKV, AKA, kaupanvahvistaja

 SASTAMALA, Suodenniemi, yrittäjän kokonaisuus, josta 
ei puutu mitään. Suurehko hirsitalo, jossa on maalämpö ja 
kaikki nykyaikaiset mukavuudet. Lämpimät yritystilat re-
montoitu hyväryhtiseen navettarakennukseen. Erillinen 
idyllinen pihasauna, terassit, kylpypaljut ja grillikota suurella 
puutarhatontilla. Asfaltille puoli kilometriä eli siistiä 
kulkemista maailmalle. Hp. 250 000 € 
 LEMPÄÄLÄ, runsaspuustoinen pikkutila pienen lammen 
rannalla. Tie perille, harvennettavat puustot. 3,6 ha/700 m³. 
Tarj. 14.2.
 IKAALINEN, edulliset rantatontit. Valmiiksi kaavoitettu, 
jo keväällä rakentamaan. Useilla pienemmillä järvillä Luha-
lahden ja Poikeluksen välillä. Hinnat alkaen 29 500 €

Mhy Pohjois-Pirkka
Janne Savilahti  
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

 RUOVESI, 4,6 ha metsämaata + vanha hirsirakennus. 
Hp. 10 000 € / tarjous 24.2.

 PARKANO, taimikkovaltainen metsätila 32 ha Mustajär-
ventien varressa Kuivasjärvellä. Varttuneet taimikot perattu 
ja tilalla oma noin hehtaarin kokoinen Vähä-Pelijärvi. 
Hp. 55 000 €
 PARKANO, puustoinen metsätila 11 ha/1830 m³. 
Tarj. 26.2.
 JÄMIJÄRVI, 14 ha maatila, keskuslämmityksellä varustet-
tu asuinrakennus ja runsaasti varastotilaa muissa rakennuk-
sissa. Sähkö- ja vesiliittymät. Metsää 5,5 ha ja peltoa 6,7 ha. 
Hp. 69 000 €

Mhy Kihniö-Parkano
Sauli Kallio 
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

TILAVAHTI VALVOO 
www.metsatilat.fi
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Suomessa yleisimpiä ruokitta-
via luonnoneläimiä ovat piha-
piireissä kätevästi ruokittavat 
linnut. Lintulaudalla voi nähdä 
muun muassa hömötiaisen, kel-
tasirkun ja viherpeipon. Met-
säkauriit ja valkohäntäpeurat 
ovat myös suosittuja ruokit-
tavia niiden riistanhoidollisen 
merkityksen takia.

Samoille ruokintapaikoil-
le löytävät tiensä myös monet 
muut metsän asukkaat. Jänikset 
ja vieraslaji supikoira käyvät 
mielellään aterioimassa sork-
kaeläimille tarkoitetulla ruo-
kintapaikalla.

Yleisintä ruokintapaikal-
la tarjottavaa ravintoa on vil-
ja. Hukkakauraa ei kuitenkaan 
sovi tarjota, sillä se kulkeutuu 
eläinten mukana laajallekin 
alueelle. Ruokintapaikoille voi 
myös viedä hedelmiä ja juurek-
sia, jotka maistuvat hyvin pie-
nille hirvieläimille.

Vaikka varsinaista ruokin-
tapaikkaa ei haluaisi perus-
taa, voi eläinten hyväksi tehdä 
myös muuta hyvää.

Haavanrunkoja voi kaataa 
maahan makaamaan tai jättää 
ne hakkuussa poimimatta, jä-
nikset pitävät niistä huolen ka-
luamalla tarkasti kuoren pois.

Tärkeä asia ruokinnassa on 
sen jatkuvuus. Mikäli eläimet 

Talviruokinta auttaa eläimiä 
selviämään talvesta

Rungosta huomaa selvästi, kun kuorta on pistetty parempiin suihin.

Omenat ovat pienten hirvieläinten herkkua.

Hömötiainen on yksi Suomessa talvehtivista pikkulinnuista.

Ihminen voi omalta osaltaan edistää eläinlaji-
en runsautta omassa metsässään muun muassa 
ruokinnalla. Etenkin runsaslumisina talvina mo-
net eläimet ovat hätää kärsimässä ja ruokinnal-
la voidaankin vähentää talvikuolleisuutta. Luon-
noneläinten ruokinnalla voi myös saada eläinkan-
toja vakiintumaan tietyille alueille.

tottuvat alkutalvesta siihen, että 
tietyltä paikalta löytyy säännöl-
lisesti ruokaa, täytyy ruokintaa 
jatkaa kevääseen saakka. Ke-
vättä kohden edetessä ruokin-
nan merkitys maaliskuisilla 
hangilla vain kasvaa, kun ras-
vavarastot ovat jo talven pak-
kasilla huvenneet tehokkaasti.

Antti Koskinen

M
ar

kk
u

 W
iik

Ju
kk

a 
H

er
n

ej
är

vi
20  Metsänomistajat 1/2017



T R I O T R A V E L S
Matka täynnä sisältöä 

Pääkaupunki  
Zagreb

Tutustumista  
paikalliseen  

metsänhoitoon

Hurmaava Opatijan  
rantakaupunki  

ja Krk:n saari

Päiväristeily Adrianmereltä

Ruokanautintoja ja rentoa  
kroatialaista tunnelmaa

Metsänhoitoyhdistysten
jäsenmatka

6.– 13.9.2017

Kroatiaan

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.4.2017 mennessä 
Trio Travels Oy (vastuullinen matkanjärjestäjä),  
puh. 020 756 8610 tai sales@triotravels.fi 
Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa www.triotravels.fi

Lähde mukaan Metsänhoitoyhdistysten jäsenmatkalle Euroopan Unionin tuoreempaan jäsenmaahan.  
Matkalla on runsaasti metsäaiheista ohjelmaa sekä tutustumista paikalliseen luontoon ja kultttuuriin  
paikallisen metsäammattilaisen ja suomalaisen oppaan johdolla.  Aloitamme matkamme Kroatian pääkau-
pungista Zagrebista, josta siirrymme matkan loppuajaksi Adrianmeren rannikolle, Opatijan rantakaupunkiin.  

Matka sisältää ainut- 
laatuista ohjelmaa sekä 
tietoa metsänhoidosta:  
kansallispuiston 
metsäluonnonhoitoa, 
metsävierailuja ja MHY:n 
ajankohtaiskatsaus.

Matkan hinta: 1460 eur/hlö jaetussa  
2 hh:ssa (sis. edestakaiset lennot Helsinki– 
Ljubljana, kuljetukset kohteessa, ***hotelli  
aamiaisella, runsas retkiohjelma, ruokailut 
matkaohjelman mukaisesti, suomenkieli- 
nen opas), 1hh-lisä 175 eur. Trio Travelsin 
palvelumaksu 15 eur/hlö.

Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

Taimitapion toimittamiin männyn ja kuu-
sen taimiin on mahdollista saada pitkä-
vaikutteinen ja ympäristöystävällinen
Tukki-Tapio-käsittely tukkimiehentäin
torjuntaan.
Kysy lisätietoa Tukki-Tapiosta ja mah-
dollisuuksista sen käyttöön jo nyt.
Tukki-Tapio-käsittelyn taimille saa vain
Taimitapiolta.

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

Lapin ammattikorkeakoulun 
aja Suomen 4H-liiton EU-ra-
hoitteisessa Äkräs-hankkees-
sa on koottu metsällisiä pele-
jä osoitteeseen Metsäpelit.fi. 
Nimi Äkräs juontuu kansan-
perinteessä esiintyneestä mo-
nipuolisesta sadon ja kasvilli-
suuden haltijasta, joka oli eri-
tyisesti nauriiden suojelija.

Metsäpelit.fissä on mm. 
Puunkaato- ja Liito-oravape-

Metsäaiheisia 
pelejä netissä

lit sekä Lintumetsällä- ja Met-
sänvartija-pelit. Lisäksi sivulle 
on linkitetty marjojen ja sieni-
en tunnistustestejä.

Lapin ammattikorkeakoulul-
la on paljon kokemusta met-
sällisten pelien rakentamises-
ta. Tuottavatuohi.fi osoittees-
sa on esimerkiksi metsällinen 
strategiapeli, jossa voi kokeil-
la miten hyvin fiktiivisen met-
sänsä saa tuottamaan. 
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Kemera-tuet, eli metsätalouden rahoitus-
lain nojalla maksettavat valtion tuet, met-
sätalouden toimenpiteisiin ovat veron-
alaista tuloa. Metsänhoidon kustannukset 
taas vähennettäviä menoja.

Yleisimmät kemera-tukea saavat työla-
jit ovat taimikon varhaishoito, nuoren met-
sän hoito ja metsäteiden perusparannukset 
sekä kunnostusojitukset. Tukien käsittely 

verotuksessa ja veroilmoituksessa voi ol-
la hankalaa, koska niitä koskevat tilitykset 
ja laskut vilisevät erilaisia summia, joihin 
oman lisänsä tuo arvonlisäverotus. Jos tun-
tuu, ettei saa itse näitä järjellisesti muis-
tiinpanoissa käsiteltyä ja verolomakkeille 
siirrettyä, kannattaa etsiä käsiinsä metsän-
hoitoyhdistyksen asiantuntija tai muu met-
säverotuksen ammattilainen. Verottajan si-

vuilta osoitteesta www.vero.fi löytyy yri-
tyspuolelta oma osio maatalousyrittäjille ja 
metsänomistajille. Päiväaikaan toimii pu-
helinpalvelunumero 029 497 016.

Infotauluissa pääpiirteittäin erilaisten 
kemera-tukien käsittely verotuksessa.

Heli Mutkala-Kähkönen

Kemera-tuet ovat koukeroita 
verotuksessa

Taimikon varhaishoito tai nuoren metsän hoito ilman myyntipuuta
• Kemera-tuki metsätalouden tuloksi
• Kustannukset metsätalouden menoa
• Työpalvelusta maksettu arvonlisävero vähennettävää alv:a
• Tuet ja kulut ilmoitetaan verotuksessa sinä vuonna, kun ne on maksettu

Kunnostusojitus tai metsätien parannus tilojen yhteishankkeena
• Kemera-tuki maksetaan hankkeen toteuttajalle
• Maksettujen kustannusten vähentäminen menojäännöspoistoina aloitetaan valmistumisvuonna
• Poistojen pohjana on metsänomistajan maksama hankintameno ilman alv:ja
• Vuotuinen poisto on 15 % poistamattomasta menojäännöksestä
• Loppu menojäännös voidaan poistaa kerralla, kun se on 200 euroa

Nuoren metsän hoito, josta tulee myyntipuuta
• Kemera-tuki maksetaan joko metsänomistajalle tai työn toteuttajalle
• Jos tuki metsänomistajalle -> kemera ja puun myynnistä saatu tulo ovat metsätalouden tuloa ja 

maksetut kustannukset vähennettäviä menoja, alv:t oman käsittelynsä mukaan
• Jos tuki maksetaan mhy:lle tai muulle toimijalle -> puun myyntitulo verotettavaa tuloa, laskutetut 

työkustannukset metsätalouden menoja ja alv:t omien käsittelyjensä mukaan (sekä maksettavaa 
että vähennettävää arvonlisäveroa). Kemera-tukea ei tarvitse ilmoittaa verolomakkeessa.

• Numeroi kuitit tositteiksi aikajärjestyksessä
• Kuitteja ei lähetetä, ne on säilytettävä kuusi vuotta  
• Työvaatteiden ja -jalkineiden kulut mukaan - muista 

myös alv:t
• Puhelinkulut ja ammattilehdet vähennyksiin
• Matkakuluvähennys omalla autolla on 24 senttiä/km
• Matkakuluja syntyy myös hallinnollisista käynneistä tilalla
• Poistojen, varausten ja metsävähennysten tekemisessä 

auttaa edellinen veroilmoitus 

• ALV-lomakkeen nimi on nyt oma-aloitteisten verojen il-
moituslomake, sen voi tulostaa netistä verottajan sivuil-
ta, ellei käytä sähköisiä palveluja

• Ellei arvonlisävelvollista toimintaa  
koko verovuonna, ilmoitusta ei tarvitse tehdä

• Ellei metsätaloudessa yhtään tuloja tai menoja, varaus-
ten muutoksia tai poistoja, ei veroilmoitusta tarvitse täyt-
tää ja palauttaa

• MAKSA arvonlisäverot viimeistään 28.2. 
• Palauta lomake määräpäivään mennessä: alvilliset 28.2. al-

vittomat 9.5. tai 16.5. liikkeen- tai ammatinharjoittajat 3.4.
• Ota itsellesi kopio täytetystä lomakkeesta ensi vuotta 

varten 
• Muista allekirjoittaa KAIKKI lomakkeet, joissa on paikka 

allekirjoitukselle

Muistilistaa ja vinkkejä 
verotukseen
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15 kysymystä 
veroasiantuntijalle 

Verohallinnon 
veroasiantuntija 
Suvi Niittyoja vastaa 
metsänomistajia 
askarruttaviin 
metsäverokysymyksiin.

1 Miten määräytyy, onko 
metsäpalsta tontti vai 

metsäveroilmoituksen vaa-
tiva metsätila?
Kyseessä on metsätila, jos sillä 
voi harjoittaa metsätaloutta kes-
tävästi. Oikeuskäytännön myö-
tä metsätilan pinta-alan alara-
jaksi on muodostunut 2 hehtaa-
ria. Sitä pienemmät kiinteistöt 
ovat tontteja. 

2 Miten verottaja löytää 
kuolinpesien yhteystie-

dot veroilmoituksen lähet-
tämistä varten?
Tietoja saadaan perunkirjasta. 
Kuolinpesän osakkaat voivat 
myös yhdessä ilmoittaa osoite-
tiedot Verohallintoon. Jos osak-
kaat ovat valtuuttaneet jonkun 
hoitamaan kuolinpesän asioita, 
valtuutettu voi itse ilmoittaa esi-
merkiksi osoitteenmuutoksen.

3 Mikä metsäkiinteistö-
kaupassa ratkaisee ve-

rovelvollisuusvuoden? 

Tuloverolain 110 §: Luovutus-
voitto katsotaan sen verovuoden 
tuloksi, jona kauppa on tehty. 
Käytännössä siis kauppakirjan 
allekirjoitusvuosi on verovuosi.

4 Saako verottaja kaikki 
metsätalouden tulot tie-

toonsa automaattisesti? 
Ei saa. Esimerkiksi omaan käyt-
töön otettavista rakennuspuista 
muodostuvia tuloja tai yksityis-
ten henkilöiden välisten joulu-
puukauppojen tuloja ei saada 
tietoon. Kaikki tulot tulee il-
moittaa 2C-lomakkeella.

5 Mikä on yleisin vähen-
nyskelpoinen meno, jo-

ka jää metsänomistajilta il-
moittamatta? 
Metsäpalstoille vievien yksityis-
teiden maksuja ja muita pieneh-
köjä menoja jää ilmoittamatta 
varsinkin niinä vuosina kun ei 
ole tuloja.

6 Voiko vähennyksen to-
distaa pelkällä tiliot-

teella? 
Pääsääntöisesti ei. Tosite täytyy 
olla. Varsinkin arvonlisävero-
laki on tässä tarkka ja siellä on 
lueteltu tarkasti laskussa vaadit-
tavat merkinnät.

7 Voiko palautettua met-
säveroilmoitusta muut-

taa jälkikäteen esim. kirjoi-
tusvirheen vuoksi? 
Korjauksia voi tehdä lokakuun 
puoliväliin saakka antamalla 
uusi paperinen ilmoitus tai te-
kemällä korvaavan ilmoituksen 
sähköisesti suomi.fi -palvelussa.

8 Mitä tapahtuu, jos ar-
vonlisäverovelvollisuu-

den 10 000 euron raja ylit-
tyy metsänomistajan tietä-
mättä? 
Jos raja ylittyy, koko vuoden 
puukaupat tulevat alv:n piiriin. 
Alv:t siis tulee maksaa takautu-
vasti. Siksi onkin hyvä olla tark-
kana puukauppoja suunnitelles-

sa ja jos on riski, että raja ylit-
tyy, kannattaa etukäteen ilmoit-
tautua alv-velvolliseksi.

9 Mitä tapahtuu, jos met-
säveroilmoituksen jät-

tää myöhässä? 
Verohallinto voi kysyä myöhäs-
tymisen syytä. Jos myöhästymi-
seen on hyväksyttävä syy (esim. 
äkillinen sairaalassaolo veroil-
moituksen jättöaikana) ei seu-
raamuksia yleensä aiheudu. Jos 
myöhästyminen on reilu tai tois-
tuva, voidaan määrätä veronko-
rotus.

10 Mitkä asiat on hyvä 
selvittää liitteillä? 

Ei oikeastaan mitään. Kaik-
ki tiedot tulee olla säilytettyi-
nä omissa muistiinpanoissa, ja 
jos verotukseen tarvitaan lisä-
tietoja jostain asiasta, niitä pyy-
detään. Jos laitat puhelinnume-
ron lomakkeelle ja vastaat kun 
soitamme 02951-alkuisesta nu-
merosta, asiat selviävät nopeiten 
puhelimitse. 

11Voiko palautettua 
metsäveroilmoitusta 

muuttaa jälkikäteen esim. 
kirjoitusvirheen vuoksi? 
Voi. Se käy helposti varsinkin 
sähköisesti suomi.fi -palvelus-
sa. Tehdään uusi, korvaava il-
moitus. Toki paperillakin voi 
antaa uuden ilmoituksen, jos 
nettiä ei ole käytössä. Korjauk-
sia voi tehdä lokakuun puolivä-
liin saakka. 

12Miksi metsänomista-
jan kannattaisi jättää 

veroilmoitus sähköisesti? 
Siksi, että ilmoituksen lähettä-
misestä saa kuittauksen. Kun 
saat vastaanottokuittauksen, 
voit olla varma, että tiedot on 
vastaanotettu Verohallinnossa. 
Lisäksi tiedot siirtyvät suoraan 
ilmoittamasi mukaisina Vero-
hallintoon ilman erillistä pos-
titusta ja tallennusta. Sähköiset 
tiedot eivät myöskään voi kado-

ta matkalla, kuten paperilomak-
keille saattaa käydä. Jos jätät ar-
vonlisäveron ilmoituksen säh-
köisesti ja olet saamassa alv:n 
palautusta, voit saada palautuk-
sen huomattavasti nopeammin 
kuin paperilomakkeella ilmoit-
tamalla. 

13Miksi ns. arvonlisä-
verolomakkeen nimi 

muuttuu niin usein? 
Se johtuu laista. Verotililaki toi 
mukanaan käsitteen kausive-
roilmoitus. Nyt kun verotilila-
ki kumottiin ja tuli uusi oma-
aloitteisten verojen verotusme-
nettelylaki, nimi muuttui muo-
toon ”veroilmoitus arvonlisäve-
rosta”.

14Jos arvonlisäverotie-
dot ilmoittaa paperi-

lomakkeella, millä viitenu-
merolla maksetaan arvon-
lisävero? 
Viitenumeron saa kirjautumal-
la OmaVero-palveluun tai soit-
tamalla Verohallintoon. Oma-
Veroon kirjaudutaan metsätalo-
uden harjoittajana omilla pank-
kitunnuksilla, ja kuolinpesän tai 
yhtymän asioissa Katso-tunnis-
teella.

15Jos metsää yhdessä 
omistanut pariskun-

ta on eronnut verovuoden 
aikana, miten veroilmoituk-
sen kanssa toimitaan?
Verotus tapahtuu viralliseen 
avioeropäivämäärään saakka 
puolisoina kuten ennenkin. Jos 
tämän jälkeenkin metsiä on yh-
teisessä omistuksessa, toimi-
tetaan verotus yhtymällä. Puo-
lisoina verottaminen päättyy 
avioeroon, ja tapahtumista avio-
eroon saakka tulee antaa puoli-
soiden metsätalouden veroil-
moitus ja tarvittaessa ilmoitus 
arvonlisäverosta. Avioeron jäl-
keiselle yhtymälle tulee hakea 
oma y-tunnus ja sen tulee tar-
vittaessa rekisteröityä alv-vel-
volliseksi. 
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Alv –ilmoitus annetaan viimeistä 
kertaa paperisena
Ensi vuonna on vain sähköinen ilmoitus mahdollista. 
Lomakkeita saa metsänhoitoyhdistykseltä.
Arvonlisäverovelvolliset met-
sänomistajat eivät saa arvon-
lisäveroilmoituslomaketta pa-
perisena, vaan lomake on itse 
tulostettava netistä tai tilatta-
va verottajalta tai tehtävä ilmoi-
tus sähköisesti verottajan sivuil-
la www.vero.fi/omavero. Met-
sänhoitoyhdistyksen toimistoil-
ta saa lomakkeita. Maa- ja met-
säveroilmoitukset tulevat enti-
seen tapaan paperisina.

Alv-ilmoitus annettava 28.2. 
mennessä

Alv-ilmoitus on tehtävä helmikuun lop-
puun mennessä joko sähköisesti tai han-
kittava paperilomake, joita saa metsän-
hoitoyhdistyksen toimistolla, toteaa met-
säasiantuntija Sauli Kallio. Autamme ja 
neuvomme mielellämme jäseniämme lo-
makkeen täytössä.

Tilitettävän arvonlisäveron maksussa on 
käytettävä oikeaa viitenumeroa. Verottaja 
toivoo, että mahdollisimman moni met-
sänomistaja siirtyy sähköiseen ilmoitta-
miseen. 

Metsätalouden harjoittajan Alv –
ilmoitusvelvollisuus keveni

Alv-ilmoitus on annettava joka vuosi, jos 
on ollut alv-tuloja tai alv-menoja. Ilmoi-
tusta ei tarvitse antaa, jos ei ole mitään il-

moitettavaa. Alv-ilmoituksen saa palauttaa 
metsäverolomakkeen mukana ja makset-
tava arvonlisävero on tilitettävä valtiolle 
28.2.2017 mennessä. Myöhästyneelle ar-
vonlisäverolle määrätään ensimmäisten 45 
päivän osalta myöhästymismaksua 3 eu-
roa päivältä. Tämän jälkeen myöhästymis-
maksu on 135 euroa ja lisäksi 2 prosent-
tia korkoa.

Ilmoita Omavero -palvelussa

Yksityinen henkilö voi ilmoittaa tiedot 
verkossa omilla verkkopankkitunnuksil-
laan. Kuolinpesät ja verotusyhtymät tar-
vitsevat sähköiseen asiointiin Katso-tun-
nisteen, jossa yksi osakkaista muiden val-
tuuttamana hoitaa asioita. 

Vero.fi –sivuilta löytyy ohjeita lomak-
keiden täyttämiseen, sähköiseen asiointiin 
ja lomakepohjia.
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BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO
Maatilayrittäjille ja biokaasun ja aurinkoenergian tuotannosta 
kiinnostuneille suunnattu koulutus 21.2.2017, Ilmajoki.

METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO
Tule syventämään metsäkonealan osaamistasi tai opiskele uusi 
osaamisala; ajokone tai moto, 1.3. 2017, Jalasjärvi. 
15.5.2017, Ähtäri.

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
Metsänomistajille ja metsäpalveluyrittämisestä kiinnostuneille. 
Koulutuksen aikana voit laatia metsäsuunnitelman omalle tilalle tai 
perustaa metsäpalveluyrityksen, 15.5.2017, Ähtäri.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO, METSÄTALOUDEN OSAAMISALA
Opiskele metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi tai 
metsäkoneenkuljettajaksi, 15.5.2017, Ähtäri. 
Lisätiedot: www.seduaikuiskoulutus.fi ja Jyrki Ilves p. 040 680 7149
ja Asko Ämmälä p. 040 830 2177, etunimi.sukunimi@sedu.fi

PERINTEINEN HIRRENVEISTO -KOULUTUS
Hirsi- ja pyöröhirsirakentamista ja tekniikkaa käsittelevä koulutus 
18.-21.4.2017 Ähtärissä. Seuraava on 24.-28.4.2017. Kouluttaja 
Esa Eloranta.

OLETKO KIINNOSTUNUT METSÄPALVELU- TAI 
BIOENERGIAYRITTÄMISESTÄ?

010 256 2901



Nyt saat metsänhoitoyhdistyksestä 
apua tiekunnan hallintoon
	 tiekunnan kokouksen järjestäminen
	 yksikkölaskelmien teko ja päivittäminen
	 tiemaksujen perintä
	 tiekunnan kirjanpito

Kaipaako tie kunnostusta
Metsänhoitoyhdistys tarjoaa kohteeseen 
parhaan kunnostusvaihtoehdon. 
Ota yhteyttä kun pohdit 
mitä tielle pitäisi tehdä.

Tiesitkö, että yksityistien 
kunnostamiseen on
saatavissa myös valtiontukea.

Metsänparannusesimies Jari Hemminki 
puh. 044 7764 549 
jari.hemminki@mhy.fi

Myynti: 
Wolffintie 36,  Vaasa

Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

www.skogsplantor.fi

Se on geeneissä.

Jalostetut taimet on varmin ja kustannustehokkain ratkaisu puus-
ton laadun parantamiseen  ja metsän arvokasvun nopeuttamiseen.

Pakkasvarastoituja, jalostettuja taimiamme on saatavana nyt koko 
Suomesta. Kysy lisää paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Tutkitusti enemmän kasvuvoimaa 
ja jopa tuplasti tuottoa

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen

*Esimerkki perustuu Skogsforskin 17,9%:n kasvuerolaskelmaan kuu-
sitaimikossa, johon on istutettu Svenska Skogsplantor AB:n Ålbrunnan 
siemenviljelmillä tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa  
arvossa mitattuna

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nykyarvoon 3%:n 
korko-olettamalla.

Metsikkötaimi 
100%

Jalostettu taimi 

223%

Nyt 
entistäkin 
parempaa 

tuottoa!
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Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6, 35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomo-
tuotteista ja lounaasta

Virhydro
Pirkantie 22, 34800 Virrat
www.virhydro.fi
-10% alennus 
normaalihintaisista 
Husqvarna moottori- ja 
raivaussahoista 
-15% alennus 
normaalihintaisista muista 
metsurintarvikkeista ja 
välineistä 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2017: 
Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

Aihtiantie 9, 35300 Orivesi
p.(03)335 2867

Aihtiantie 9, 35300 Orivesi
p.(03)335 2867

Hyvinvointiverstas Relevo
Virtaintie 36, 34800 Virrat
www.relevo.fi
-10% alennus kaikista 
normaalihintaisista 
hieronnoista 
-15% alennus kymmenen 
kerran hierontasarjakorteista

Konekeskus 58 Oy
Mäntäntie 446, 35300 Orivesi
www.konekeskus58.fi
-15% alennus 
normaalihintaisista 
Husqvarnan metsurin 
varusteista, 
 tarvikkeista ja varaosista 
 

Virtain kumikorjaamo Oy
Kiertotie 6, 34800 Virrat
virtain@kumikorjaamo.net
Vannetyöt veloituksetta 
kaikkien rengaskauppojen 
yhteydessä

VK-Motors Oy, 
Kuruntie 15, 34600 Ruovesi
www.vk-motors.fi
-5% alennus moottorisaha-
tarvikkeista, -10% alennus 
normaalihintaisista Stihl 
moottori- ja raivaussahoista 
-10% alennus alkuperäisistä 
normaalihintaisista Stihl 
metsuritarvikkeista 

Virtain Varaosa Oy
 Keskustie 7, 34800 Virrat: 
www.virtainvaraosa.fi
-15% alennus normaali-
hintaisista Bosch pyyhkijän-
sulista , -15% alennus 
normaali-hintaisista AmPro 
käsityö-kaluista,-15% alennus 
normaali-hintaisista Sonax 
autonhuoltotuotteista 
 

Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Myllyranta
Myllyrannantie 5, Mänttä
www.cafeherkkuhetki.fi/
myllyranta
-5% alennus 
leipomotuotteista ja 
lounaasta

Mhy Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 • Faksi 03 486 4558
Toimisto avoinna 7.30 - 15.00
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
etunimi.sukunimi@mhy.fi
pohjois-pirkka@mhy.fi

Ruovesi
Kuruntie 12

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
044 775 9866

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
0400 159 152

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589 

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Metsäasiantuntija
Pauliina Salin
044 776 4554

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

Kenttäesimies
Elina Kotilainen
044 580 1049

Kuru
Suittilahdentie 1

Metsäasiantuntija
Vesa Kastari
044 776 4560

Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Teisko
Terälahdentie 1095

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

Kuorevesi
Kotovainiontie  8 A 2

Metsäasiantuntija
Tomi-Pekka Heikkilä
044 7764 550

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Metsäasiantuntija
Jere Aalto
044 776 4557

Metsäasiantuntija
Tero Puolitaival
044 776 4558

Orivesi
Keskustie 35

Kiinteistöasian tuntija, LKV, 
KiAT, 
Kaupanvahvistaja
Miika Bucktman
040 557 3947

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Rami Raittinen
0400 131 340

Kenttäesimies
Antti Kujala
Kenttäesimies
044 580 1046

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

Metsäasiantuntija
Juha Ruuska
0400 131 337

Virrat
Virtaintie 40 A

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

Kenttäesimies
Kerkko Koro
044 580 1043

Kiinteistöasiantuntija, 
LKV, kaupan vahvistaja
Janne Savilahti
044 760 7788

Projektipäällikkö
Atte Vartiamäki
044 580 1042
Pienpuu liikkeelle -hanke

Längelmäki
Aallontie 6

Metsäasiantuntija
Hannu Varjoranta
0400 361 723

Metsäasiantuntija
Pentti Alanko
0400 238 590
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut:
• Maksuton PEFC-sertifi ointi
• Maksuton                                     puunmyyntisuunnitelma
• Henkilökohtainen 

metsäasiantuntija
• Maksuton neuvonta
• Tiedotuslehti 4 kertaa vuodessa 

• Alennusta 15% kaikista
metsäasiantuntijapalveluistamme

• Maaseudun Tulevaisuuden
metsänomistajanumero 4 krt/v

• Metsäselain, metsäsuunnitelma
älypuhelimeen

Valtakunnalliset jäsenedut mm.:

• AGA-kaasut: teollisuus- ja nestekaasut sekä pullovuokrat edullisin jäsenhinnoin.
• Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle

300-500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.
• Grolls työvaateliike: Dimex -työvaatteet jäsenetuhintaan
• Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä

metsuritarvikkeista alennus 10 %.
• K1 Katsastajat: K1 Katsastajat antaa 8 %:n alennuksen aseman halvimmasta hinnasta.
• Kärcher: alennuksen ammattikäyttöön tarkoitetuille koneille (mm. pesurit ja imurit).

Alennuksen saat K-maatalousketjun myymälöissä.
• LähiTapiola: 10 %:n alennus metsä- ja kotivakuutuksesta.
• Ramirent: 35 %:n alennuksen voimassa olevasta vuokrahinnastosta.
• Restel hotellit:  20 %:n alennus päivän majoitushinnasta. Etu koskee torstain ja

maanantaiaamun välisiä majoittumisia kaikissa Restelin hotelleissa.
• Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voiteluaineet,

autokemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.

Tarkemmat tiedot eduista löydät MTK:n jäsenverkosta mtk.fi /reppu.
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KORJUUTYÖ- JA ENNAKKORAIVAUSNÄYTÖS
Lauantaina 18.3.2017 kello 10 – 14 Kolhossa
Kohde sijaitsee Kolhosta 2,5 km Keuruulle päin. Opastus.
 
Paikalla soppatykki ja hernekeittotarjoilu klo 11 alkaen
niin kauan rokkaa piisaa.
Lisäksi tarjolla nokipannukahvia ja makkaraa.
Kansanedustaja Arto Pirttilahti käy 
kertomassa biotaloudesta.

METSÄNOMISTAJAN 
MAALISLAUANTAI 18.3.2017

TERVETULOA!
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Atte Vartiamäki
Puh. 044 580 1042
sposti: atte.vartiamaki@mhy.fi
Pienpuu liikkeelle -hanke

SERLACHIUS MUSEOT, 
MÄNTTÄ
Ennakkoon ilmoittautuneilla 
Mhy Pohjois-Pirkan 
jäsenillä on vapaapääsy 
Gustaf ja Gösta museoihin 
maalislauantaina 18.3.2017.
Ilmoittautumiset 
viimeistään ti 28.2. 
mennessä: 
Atte Vartiamäki 
p. 044 580 1042 tai 
sposti: 
atte.vartiamaki@mhy.fi


