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Puukauppa kannattaa 
suunnitella huolella
Jokainen metsänomistaja tietää, että 59 
€ on suurempi kuin 56 €, mutta moni-
ko tietää paljonko arvokkaampaa tuk-
kia eri yhtiöt saavat pinolle? Puukaupan 
onnistumisen kannalta tärkeimmät te-
kijät ovat leimikkokohtainen ostaji-
en kilpailuttaminen, katkontatietojen 
huomioiminen ja tarjouksien vertailu. 
Käyttämällä metsänhoitoyhdistyksen 
puukauppapalveluita hyväkseen, saa 
metsänomistaja käyttöönsä metsän-
hoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan 
ammatillisen osaamisen sekä tallenne-
tun tiedon eri ostajien tukinkatkonnas-
ta. Katkonta-aineiston avulla pystytään 
vertailemaan luotettavasti leimikosta 
saadut tarjoukset. Katkonnan sekä mit-
ta- ja laatuvaatimusten vaikutus puuti-
liin on usein yksikköhintaa suurempi. 
Kilpailu myös nostaa ja ylläpitää puun-
hintaa, joten leimikoiden kilpailutus to-
della kannattaa. Ilman vapaata kilpai-
lua ja ns. jäsenhinnoilla puusta saadaan 
paljon huonompi lopputulos. Metsän-
hoitoyhdistysten valtakirjalla kilpailut-
tamat leimikot määrittävät yleisen hin-
tatason, jonka perusteella myös firmo-
jen sopimusasiakkaat saavat mahdolli-
sen jälkitilinsä. Siis jos kaikki kilpailut-
taisivat, olisi puun hinta huomattavas-
ti tämänhetkistä parempi.

Onnistuneen puukaupan teko ei to-
dellakaan ole helppoa, vaikka osta-
jat niin mainostavat. Helposti tehdys-
sä puukaupassa jää monta tärkeää asia 
huomioimatta. Puukauppaa voi ver-
rata talon rakentamiseen, joka vaatii 
kunnollista suunnittelua ja vastaavan 
rakennusmestarin valvontaa. Samoin 
onnistuneen puukaupan yksi tärkeim-
piä tekijöitä on kokeneen metsäasi-
antuntijan suorittama valvonta. Tilan-
teet muuttuvat puumarkkinoilla koko 
ajan, ja metsänhoitoyhdistyksissä ol-

laan puukaupan kanssa tekemisissä joka 
päivä.  Tämä takaa ajankohtaisen ja puo-
lueettoman tiedon puumarkkinoista. Hy-
vin voi sanoa, että metsänhoitoyhdistys 
on puukaupassa metsänomistajalle tur-
va, kuten palomuuri on turvana tietoko-
neelle viruksia vastaan.

Valtakirja on metsänomistajan 
tahto

Kentältä on valitettavasti kuulunut tapa-
uksista, joissa yhtiöiden ostomiehet ovat 
olleet piittaamattomia metsänomistajien 
yhdistykselle myöntämiä puukaupan val-
takirjoja kohtaan ja ovat yrittäneet teh-
dä suoran kaupan. Tällainen toiminta ei 
ole mitenkään asiallista. Kun oikeustoimi-
kelpoinen metsänomistaja on miettinyt 
asian ja antanut valtakirjan metsänhoi-
toyhdistyksen metsäasiantuntijalle hoi-
taa puukauppa, niin tuntuu ihmeellisel-
tä, että puunostaja voi olla niin välinpi-
tämätön metsänomistajan päätöksestä ja 
vielä osoittaa, ettei kunnioita hänen tah-
toaan. Varmaankin ostomiehille ylhäältä-
päin ohjeistettua, koska muutamilla yh-
tiöillä tapauksia on kautta maan. Syy tä-
hän toimintaan on, ettei metsänhoitoyh-
distyksen ammattilainen analysoisi tehty-
jä tarjouksia eikä valvoisi korjuun toteu-
tumista. Tosiasiassa puunostajien tarjo-
usvertailuista on tullut niin monimutkai-
sia, että niissä tarvitaan metsänhoitoyh-
distysten ammattilaisten apua enem-
män kuin koskaan. Pitää myös muistaa, 
että kaikkien ostajien intressissä on kui-
tenkin loppujen lopuksi hankkia raaka-ai-
netta tehtailleen mahdollisimman edul-
lisesti. Yhtiöt eivät ole halukkaita runko-
hinnoitteluun, jolloin maksettaisiin mo-
teista, ja puun katkonnalla ei olisi mer-
kitystä metsänomistajan saamiin puun-
myyntituloihin.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille! 
Muistetaan kilpailuttaa puukaupat sa-
taprosenttisesti Suomi 100 -hengessä!

Antero Unkila
hallituksen puheenjohtaja
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Saappaat jalkaan ja metsään. 
Miten metsä on kasvanut? Pitäisikö siellä tehdä jotain?  
Onko tullut tuhoja? Mistä voisin myydä puuta ja miten?

Meiltä saat metsäasiantuntijan maksutta mukaasi metsään. Metsäkäynnillä 
saat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä sekä puunmyyntimahdollisuuk-
sista. Maksuttoman metsäkäynnin voit tilata myös etänä ja sopia yhteydenpi-
dosta.

Soita ja sovi metsäkäynnistä oman metsäasiantuntijan kanssa.  
Yhteydenottotiedot löydät lehden sivulta 26 tai  
www.mhy.fi/pohjoispirkka tai soittamalla toimistoomme p. 03 4864 551.

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Puukaupassa on selviä piristy-
misen merkkejä. Hyvä kysyn-
tä ja hintatason vahvistuminen 
ovat puukaupan osalta positii-
visia asioita. Tukkipuun osto-
halukkuus heijastuu nopeas-
ti yleiseen puukaupan ilmapii-
riin. Etenkin kelirikko- ja kesä-
korjuukelpoisia päätehakkuu-
leimikoista on kysyntää, mutta 
myös kesäkorjuukelpoiset har-
vennusleimikot kiinnostavat 
ostajia. Ostajien välillä on toki 
tarpeissa vaihtelua, mutta ylei-
sesti ottaen puun kysyntä on 
hyvällä tasolla. Paras kysyntä 
on kuusitukilla. Kuiduista puo-
lestaan paras veto on mäntykui-
dulla. Hankalin tilanne on koi-
vukuidulla, jonka käyttö on vä-
hentynyt. 

Puun hintataso on kevään ai-
kana ja kesää kohti ollut lieväs-
ti nouseva joidenkin puutavara-
lajien osalta. Lopputuotemark-
kinoilla ei ole tapahtunut mer-
kittävää muutosta hintatasos-
sa. Ainoastaan kuusisahatava-
ran osalta lopputuotteen hinta 

on noussut lievästi, mutta lai-
vakuljetusten hintojen nousu 
on syönyt hinnan nousua. 

Puunmyynti 
suunnitelmalla liikkeelle

Paikallisen markkinatilanteen 
tuntee parhaiten metsänhoi-
toyhdistyksen metsäasiantunti-
ja ja puukauppa lähtee helposti 
liikkeelle mhy:n jäsenelle mak-
suttomalla puunmyyntisuunni-
telman teolla. Metsänhoitoyh-
distyksen laatimassa puun-
myyntisuunnitelmassa otetaan 
huomioon korostetusti met-
sänomistajan etu. Myös met-
sänhoidolliset tarpeet otetaan 
huomioon puukaupan suun-
nittelussa. Metsänomistaja tie-
tää tavoitteensa ja metsäasian-
tuntija on ammattilainen puu-
kaupassa ja metsänhoidossa. 
Yhdistämällä metsänomista-
jan tavoitteet metsänhoitoyh-
distyksen tietotaitoon päästään 
parhaaseen lopputulokseen.

Metsänhoitoyhdistykset met-

Puukaupassa on hyvä vire
säasiantuntijat auttavat niin 
puukauppa kuin metsänhoi-
toasioissa. Nyt on hyvä aika 
suunnitella hoitotyöt ja hak-
kuut valmiiksi. Ottakaa yhteyt-
tä omaan metsäasiantuntijaan!

Hyvää alkavaa kesää!

Harri Katajamäki
johtaja
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Korjuupalvelussa metsän-
hoitoyhdistys hoitaa metsän-
omistajan puolesta valtakirjal-
la puun korjuuseen ja myyntiin 
kuuluvan kokonaisuuden. Juu-
ri valmistuneen tutkimuksen 
mukaan puunkorjuupalvelu on 
metsänomistajille ensiarvoisen 
tärkeä palvelumuoto.

Tutkimuksessa selvitettiin 
metsänomistajien puunkorjuu-
palvelun valintaan vaikuttanei-
ta tekijöitä sekä korjuupalve-
lun laatua ja kehittämiskohtei-
ta. Korjuupalvelussa yhdistys 
hoitaa puun korjuun ja myyn-
nin lisäksi tarvittavat luvat, il-
moitukset, dokumentit ja selvi-
tykset. 

Helppous ja 
vaivattomuus tärkeää

Metsänomistajien mielestä sel-
keästi tärkeimmäksi tekijäksi 
puunkorjuupalvelua valittaessa 
nousi palvelun helppous. Pal-
velu on turvallinen, vaivaton 
ja helppo tapa saada luotettava 
kokonaispaketti hakkuiden hoi-
tamisesta alusta loppuun. Tyy-
tyväisiä korjuupalvelussa ol-
tiin myös korjuujälkeen ja ai-
kaisempiin kokemuksiin sa-
masta palvelusta. Metsänomis-
tajat painottivat harvennuskoh-
teiden korjuujäljen ja laadun 
olevan paljon tärkeämpi tekijä 
kuin puutavarasta saatava hin-
ta, koska korjuujälki vaikuttaa 
jäävän puuston kasvuun pitkäl-
le tulevaisuuteen. 

Erittäin tärkeänä pidettiin 
myös metsäasiantuntijoiden 
ammattitaitoa ja luotettavuutta. 
Metsänhoitoyhdistyksen met-
säasiantuntijat osaavat hoitaa 
asiakkaiden metsälliset asiat 
parhaalla mahdollisella tavalla 
kokonaisuus huomioon ottaen. 
Tähän liittyy leimikon ja puu-
kaupan teon lisäksi mm. taimi-
konhoidot, ennakkoraivaukset, 
uudistamistyöt, kemera-tukien 
haku, veroneuvonta ja monet 
muut asiat, joita metsänomis-

taja kohtaa nykypäivän metsä-
talouden harjoittamisessa.

Kehittämiskohteina 
korjuuaikataulut, 
yhteydenpito ja 
tiedottaminen

Parannettavaa ja kehitettävää 
puunkorjuupalvelussa on kor-
juuaikataulujen pitämisessä, 
metsänomistajalle tiedottami-
sessa sekä yhteydenpidossa. 
Korjuuaikataulujen pitkittymi-
nen on aiheuttanut epätietoi-
suutta metsänomistajissa, joka 
olisi voitu ehkäistä tiedottamal-
la asioista paremmin. 

Kehittämällä monipuolista 
yhteydenpitoa voidaan paran-
taa asiakaspalvelua ja saada 
tyytyväisempiä metsänomista-
jia. Lisää tietoa kaivattiin myös 
puumaksujen aikatauluista, 
puiden jatkokuljetuksista, ener-
giapuiden haketusajankohdista 
sekä niiden tilityskäytännöistä 
ja puun hinnoittelusta.

Nykypäivän nopeat puu-
markkinatilanteiden heilah-
dukset ja puun välittäjän rooli 
aiheuttavat suuria haasteita ja 
ennalta-arvaamattomia muu-
toksia korjuupalvelun jokapäi-
väisessä toiminnassa ja organi-
soinnissa.  Tämä asettaa suuria 
haasteita puunkorjuupalvelun 
yhteydenpitoon. Kaikesta huo-
limatta metsänomistajien tar-

peiden ja toiveiden huomioi-
minen on ensiarvoisen tärkeää

Puunkorjuupalvelun 
tarve kasvaa 
metsänomistajakunnan 
muuttuessa

Metsänhoitoyhdistyksen puun-
korjuupalvelulle on siis tarvet-
ta. Metsänomistajat, jotka tar-
vitsevat helppoa, luotettavaa ja 
asiantuntevaa ”avaimet käteen” 
-muotoista palvelua puukaupan 
tai korjuu hoitamiseen, ovat ot-
taneet tämän palvelun omak-
seen. Aikaisemmin saatu hyvä 
kokemus puunkorjuupalvelusta 
rohkaisee metsänomistajaa va-
litsemaan palvelun uudelleen ja 
usein he myös suosittelevat pal-
velua ystäville tai tuttaville. 

Metsänomistajakunta muut-
tuu yhä enemmän kaupunki-

Harvennusmetsät helposti ja vaivattomasti 
kasvukuntoon korjuupalvelulla

Harvennusmetsät	  helposti	  ja	  vaivattomasti	  kasvukuntoon	  
korjuupalvelulla	  
Korjuupalvelussa	  metsänhoitoyhdistys	  hoitaa	  metsänomistajan	  puolesta	  valtakirjalla	  puun	  
korjuuseen	  ja	  myyntiin	  kuuluvan	  kokonaisuuden.	  Juuri	  valmistuneen	  tutkimuksen	  mukaan	  
puunkorjuupalvelu	  on	  metsänomistajille	  ensiarvoisen	  tärkeä	  palvelumuoto.	  

Tutkimuksessa	  selvitettiin	  metsänomistajien	  puunkorjuupalvelun	  valintaan	  vaikuttaneita	  tekijöitä	  
sekä	  korjuupalvelun	  laatua	  ja	  kehittämiskohteita.	  Korjuupalvelussa	  yhdistys	  hoitaa	  puun	  korjuun	  ja	  
myynnin	  lisäksi	  tarvittavat	  luvat,	  ilmoitukset,	  dokumentit	  ja	  selvitykset.	  	  

Helppous	  ja	  vaivattomuus	  tärkeää	  

Metsänomistajien	  mielestä	  selkeästi	  tärkeimmäksi	  tekijäksi	  puunkorjuupalvelua	  valittaessa	  nousi	  
palvelun	  helppous.	  Palvelu	  on	  turvallinen,	  vaivaton	  ja	  helppo	  tapa	  saada	  luotettava	  
kokonaispaketti	  hakkuiden	  hoitamisesta	  alusta	  loppuun.	  Tyytyväisiä	  korjuupalvelussa	  oltiin	  myös	  
korjuujälkeen	  ja	  aikaisempiin	  kokemuksiin	  samasta	  palvelusta.	  Metsänomistajat	  painottivat	  
harvennuskohteiden	  korjuujäljen	  ja	  laadun	  olevan	  paljon	  tärkeämpi	  tekijä	  kuin	  puutavarasta	  
saatava	  hinta,	  koska	  korjuujälki	  vaikuttaa	  jäävän	  puuston	  kasvuun	  pitkälle	  tulevaisuuteen.	  	  

	  

	  	  

	  

Erittäin	  tärkeänä	  pidettiin	  myös	  metsäasiantuntijoiden	  ammattitaitoa	  ja	  luotettavuutta.	  
Metsänhoitoyhdistyksen	  metsäasiantuntijat	  osaavat	  hoitaa	  asiakkaiden	  metsälliset	  asiat	  parhaalla	  
mahdollisella	  tavalla	  kokonaisuus	  huomioon	  ottaen.	  Tähän	  liittyy	  leimikon	  ja	  puukaupan	  teon	  
lisäksi	  mm.	  taimikonhoidot,	  ennakkoraivaukset,	  uudistamistyöt,	  kemera-‐tukien	  haku,	  
veroneuvonta	  ja	  monet	  muut	  asiat,	  joita	  metsänomistaja	  kohtaa	  nykypäivän	  metsätalouden	  
harjoittamisessa.	  

Kehittämiskohteina	  korjuuaikataulut,	  yhteydenpito	  ja	  tiedottaminen	  
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laismetsänomistajien ja eläke-
läisten suuntaan, jolloin tämän 
palvelun käyttäjäkunta kasvaa 
entisestään. Mutta yhtä lailla 
palvelu sopii jokaiselle metsän-
omistajalle, joka tuntee tarvit-
sevansa ammattilaisen luotet-
tavaa apua metsiensä hoidossa. 

Tutkimuksen teki mhy Poh-
jois-Pirkan korjuuesimies Sari 
Kaleva Metsätalouden liiketoi-
minnan ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon opinnäyte-
työnä.

Sari Kaleva
korjuuesimies 

mhy Pohjois-Pirkka 

Pasi Pakkala 
yliopettaja

Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu



Miksi ennakkoraivata?

Ennakkoraivaus vaikuttaa 
oleellisesti hakkuukoneen kul-
jettajan työskentelyyn. Läpi 
pääsemättömässä pusikossa ei 
korjuu ole mahdollista. Har-
vennusjälki on huonompaa rai-
vaamattomassa kohteessa, kos-
ka jäävä puusto vaurioituu, se 
on epätasaisempaa ja riukuun-
tunutta sekä alttiimpi esim. tuu-
li- ja lumituhoille. Usein maa-
han raivattu alikasvos myös 
auttaa suojaamaan jäävien pui-
den juuristoa ja ehkäisee ura-
painumia sekä maastovaurioi-
ta. 

– Hyvin tehty ennakkoraiva-
us luo edellytykset hyvälle kor-
juujäljelle, kertoo Sami Heik-
kilä.

Ennakkoraivaus pitää teh-
dä aina, kun kohteella on sil-
le tarvetta. Kuviolla on nähtävä 
ajouraväleille, 40 m eteenpäin 
ja poistettavien runkojen on ol-
tava käsiteltävissä. Ensiharven-
nukset tulisi ennakkoraivata ai-
na, sillä pitkässä juoksussa en-

nakkoraivausta ei pystytä vält-
tämään kuitenkaan.

Poistettavan puuston 
valinta merkitsee paljon

Heikkilä tutki opinnäytetyös-
sään metsänomistajien oma-
toimisten ennakkoraivauksien 
onnistumista. Tutkimus osoit-
ti, että metsänomistajien itse 
tehdyillä ennakkoraivauksilla 
jää leimikolle liian paljon run-
koja kaatamatta.

– Metsänomistajat haluavat 
uskoa, että pienestäkin rungos-
ta saa vielä kuitupuupölkyn, 
selventää Heikkilä.

Leimikolta tulisi ennakkorai-
vata kaikki alle kuitupuun täyt-
tävät rungot. Kuitupuun mini-
mi rinnankorkeusläpimitta on 
vähintään 8 cm. Puhdistus-
raivauksia on vältettävä, mut-
ta korjuuta haittaava alikasvos 
on poistettava.

Urakoitsijat kokeneet 
ongelmia vaihtelevassa 
työjäljessä

Heikkilän tekemässä tutkimus-
työssä haastateltiin paikallisia 
hakkuukoneyrittäjiä. He ovat 
kokeneet, että metsänomista-
jien omatoimisten ennakkorai-
vauksien laatu on vaihtelevaa. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
urakoitsijat kertovatkin, että 
useimmiten metsänomistajien 
tekemän ennakkoraivauksen 
tunnistaa työn laadusta.  

– Metsänomistajat raivaavat 
vai aivan pienimmän alikas-
voksen pois ja jättävät lähellä 
kuitupuun mitat täyttäviä run-
koja kaatamatta. Samoin kan-
not jätetään pitkiksi ja leimi-
kolta löytyy usein käsittelemät-
tömiä kohtia.

Kaadettavien puiden tyvil-
lä ja niiden välittömässä lähei-

syydessä oleva alikasvos hait-
taa urakoitsijan työtä eniten. 
Haastateltavat urakoitsijat ker-
tovat, että raivaamaton alikas-
vos haittaa urakoitsijan näky-
vyyttä poistettavien puiden va-
linnassa ja pahimmillaan se rik-
koo hakkuukoneen teräketjuja 
ja letkuja. 

– Huonosti tehty ennakkorai-
vaus aiheuttaa urakoitsijalle ta-
loudellisia tappioita ja harmai-
ta hiuksia.

Ennakkoraivaus on syytä 
tehdä ajallaan

Ennakkoraivaus pitää tehdä 
korjuuta edeltävänä vuonna. 

– On tärkeää, että ennakko-
raivaus tehdään ajallaan, jot-
ta raivattu puusto ehtii painua 
kunnolla maahan, selvittävät 
urakoitsijat. Urakoitsijat koki-
vat kuitenkin, että ennakkorai-
vauksia toteutetaan viime het-
kellä ennen korjuun aloitusta.

Myös Heikkilän tutkimus 
osoitti, että metsänomistajil-
la olisi parantamisen varaa en-
nakkoraivauksen aikataulutuk-
sen osalta. 

– Metsänomistajilla on mo-

nesti liian paljon muita töitä 
tehtävänä ja siksi ennakkorai-
vaus jää viime tippaan tai ko-
konaan tekemättä. Näissä ta-
pauksissa metsuri joutuu teke-
mään ennakkoraivausta hak-
kuukoneen edellä, mikä taas ei 
ole toivottava tilanne, kertoo 
Heikkilä.

Paikalliselta 
metsänhoito-
yhdistykseltä saat apua

Omatoiminen ennakkoraivaus 
on metsänomistajalle mones-
ti kannattava työvaihe. Apua 
ennakkoraivauksen toteutuk-
seen kannattaa kuitenkin pyy-
tää paikallista metsänhoitoyh-
distykseltä. 

– Paikallinen metsäasian-
tuntija osaa neuvoa parhaiten, 
miten ennakkoraivaus tulisi 
tehdä, selvittää Heikkilä.

Itsekin aktiivisesti metsän-
hoitotöitä tekevä Heikkilä suo-
sittelee kuitenkin käyttämään 
ennakkoraivauksissa ammatti-
laisten palveluja.

– Ammattimetsurin ennak-
koraivausjälki takaa leimikol-
le parhaan korjuujäljen. En-
nakkoraivauksessa ei todella-
kaan kannata pihistellä, toteaa 
Heikkilä.

Sami Heikkilä

Metsänomistajien 
ennakkoraivauksissa 
parannettavaa
Kokemusten perusteella metsänomistajien oma-
toimisen ennakkoraivauksen laatu on kirjavaa.

Sami Heikkilä on itse aktii-
vinen metsänhoitaja, mut-
ta ennakkoraivaukset hän 
teettäisi aina ammattimet-
surilla.

Ennakko-raivauksessa pois-
tetaan hakkuuta häiritsevä 
alikasvos ja alle kuitupuun 
mitat täyttävä puusto. 
Kuvan oikeudet: Metsäteho

“Ennakko
raivauksessa ei 

todellakaan 
kannata pihistellä”

Sami Heikkilä
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– Meitä ei sittenkään ole aivan 
kokonaan unohdettu, iloitsivat 
Sikkiläntien ensikesänä alkavan 
peruskunnostushankkeen val-
voja Jari Hemminki, toimitsi-
jamies Joni Packalen ja maan-
viljelijä Jukka Särkijärvi. Tie-
kunnalle on myönnetty avustus-
ta kustannusarvioltaan 108 000 
euron suuruiseen peruskunnos-
tukseen, kahdeksan kilometrin 
pituiselle yksityistielle. Sum-
masta 50 % tulee Pirkanmaan 
Ely-keskukselta, 25 % Ylöjär-
ven kaupungilta ja loppuneljän-
neksestä vastaa tiekunnan 64 
osakasta. 

Kunnostusurakka tehdään 
kahden vuoden aikana kahdes-
sa vaiheessa. Aluksi tien alku-
pää kunnostetaan 2,1 kilomet-
rin matkalta kaivamalla ojat, ja 
uusimalla tierumpuja.  Tierun-
koa vahvistetaan koko matkalla.

Sikkiläntie on jatkuvasti ko-
valla rasituksella, sillä ”Kurun 
maitolaaksoksi” kutsuttu perä-
kunta tuottaa suuren osan Ku-
run alueelta tulevasta maidos-
ta. Säännöllisen maitoautolii-
kenteen lisäksi tilojen rehun 
ja lannan kuljetukset rasittavat 
tietä varsinkin kelirikkoaikoina. 
Tien vaikutuspiirissä on myös 
merkittävät metsäalueet.

Nyt käynnistyvä kunnostus-
hanke ei kuitenkaan koske Sik-
kiläntien ja kantatie 65 liitty-
mää, jota pidetään vaarallisena. 

Näkyvyyttä risteyksestä pohjoi-
seen rajoittaa mäen kumpare. 
Lisäksi Parkkuun risteyksen no-
peusrajoitus päättyy juuri ennen 
risteystä, jolloin etelän suuntaan 
menevät autot alkavat kiihdyttä-
mään edessä olevaan Sulunmä-
keen juuri ennen risteystä.

Sikkiläntien kunnostus alkaa 
kesällä heti kun rehusato on saa-
tu suurimmaksi osaksi korjattua.  

Tienpito ja liikenne ovat ol-
leet viime aikoina valtakunnan 
politiikan keskiössä. Päättä-
jät ovat lopultakin yksissä tuu-
min havahtuneet tieverkon heik-
koon kuntokehitykseen. Varsin-
kin pienet yksityistiet, jotka jou-
tuvat huolehtimaan vuosittaises-
ta ylläpidosta lähes täysin omin 
varoin ovat vaikeuksissa kun 
kunnostuksiin ei saada rahoi-
tusta muutoin kun yksiköihin 
perustuvia maksuja korottamal-
la. Haja-asutusalueiden tilannet-
ta pahentaa myös täysin epäoi-
keudenmukainen kiinteistövero, 
josta osa palautetaan vain ydin-
keskusten kaava-alueiden teiden 
ylläpitoon.   

Kunnollisia teitä tarvitaan

Alkutuotannon ja uusiutuvan 
puhtaan energian käyttö edel-
lyttää läpi vuoden raskaan kuor-
ma-autoliikenteen kestävää tie-
verkostoa. Tilanne on huomioi-
tu myös maamme hallituksessa, 

joka tieverkoston rapautumisen 
pysäyttämiseksi on päättänyt 
mittavasta korjausvelkapake-
tista vuosille 2016–18. Yhteis-
työssä Liikenneviraston, minis-
teriön ja elinkeinoelämän kans-
sa on laadittu ohjelma, josta Pir-
kanmaan korjauskohteita rahoi-
tetaan 22,25 miljoonalla eurol-
la. Päätös on erittäin tervetul-
lut niin Ylöjärven kuin varsin-
kin Kurun kaltaisen alkutuotan-
toalueen kannalta, sillä sen tur-
vin tieverkon rapautuminen voi-
daan pysäyttää ja parantaa kuten 
nyt Sikkiläntiellä.

Avustusta Ely-
keskuksesta

Harkinnanvaraista avustusta voi 
hakea erillisellä hakemuksella, 

joka pohjautuu perusteltuun tie-
hankkeeseen. 

Avustuksien perusteluis-
sa painoarvoa antaa vakituisen 
asutuksen lisäksi se ettei tiel-
le ole aiemmin myönnetty Ke-
mera eikä Ely-keskusten myön-
tämiä hankeavustuksia. Maa- ja 
metsätalous ovat hyväksyttyjä 
perusteita.

Pirkanmaa on voimakkaas-
ti kehittyvä maakunta, jonka si-
jainti on kuljetusten kannalta 
keskeinen. Avustusten hakija-
na voi olla tiekunnan perustama 
projekti tai hanke. 

Apua hankesuunnitelmiin tar-
joaa myös metsänparannusesi-
mies Jari Hemminki  Mhy Poh-
jois-Pirkasta. 

Juhani Latoniemi

Yksityisteille saa taas avustuksia

Huonokuntoinen Sikkiläntie Kurussa on painorajoitettuna 
keväisin. Kuvassa Sikkiläntien peruskunnostushankkeen 
valvoja Jari Hemminki, toimitsijamies Joni Packalen Park-
kuusta. 

Sikkilän kylän karjatilalliset tuottavat suuren osan Kurun alueelta tulevasta maidosta. Tien vaikutuspiirissä on myös 
huomattavat metsäalueet.
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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 22.6.2017 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.

Kotimaan puumarkkinoil-
la on alkuvuonna ollut vilkas-
ta. Markkinahakkuita on teh-
ty vilkkaammin kuin koskaan. 
Puukaupan kasvu on hieman 
rauhoittunut, mutta hakkui-
den määrä ja suhdanne-ennus-
teet povaavat puukaupalle hy-
vää jatkoa. 

Metsänhoitoyhdistysten arvi-
on mukaan kuusi- ja mäntytu-
kille on eniten kysyntää. Niitä 
kannattaa tarjota aktiivisesti sa-
hatavaran markkinatilanteen ja 
sahateollisuuden puuvarantoti-
lanteenkin johdosta. Havukui-
dun kysyntä ja tarjonta ovat ta-
sapainossa. 

Koivukuidulla on edelleen 
menekkiongelmia. Hieman ti-
lannetta helpottaa, että viime 
vuoteen verrattuna tuonti vähe-
ni yli 16 prosenttia tammi-hel-
mikuun aikana. Pysyvä ratkai-
su kuitupuun heikkoon kysyn-
tään hakkuumahdollisuuksiin 

suhteutettuna saadaan vain uu-
silla investoinneilla. 

Massa- ja paperiteollisuu-
den kannattavuus on osavuo-
situlosten perusteella pysynyt 
kokonaisuutena erinomaisena. 
Tuotanto ja vienti on kehitty-
nyt suotuisasti. Paino- ja kir-
joituspaperin tuotanto ja vien-
ti sen sijaan supistuu tasaiseen 
tahtiin.

Sahateollisuudessa vienti 
ja tuotanto on kasvanut, mut-
ta kannattavuus on heikoissa 
kantimissa. Sahatavaran hinta-
kehityksen lisäksi sahoja kurit-
taa purun ja kuoren heikko me-
nekki. Tukilla on jatkuva osto-
tarve. 

Uusi työkalu 
kilpailutukseen

Sähköinen puukauppapaikka 
Kuutio on avattu. Myös met-
sänhoitoyhdistykset ja metsän-

omistajat aloittavat palvelun 
käytön vähitellen. Puukaupal-
lisen edunvalvonnan kivijalka 
on puukaupan kilpailutus. Kuu-
tio tuo kilpailutuksen piiriin 
sellaista puuta, jota ei aiemmin 
ole kilpailutettu lainkaan. 

Puukaupan onnistuminen 
ratkaistaan edelleen katkonnal-
la ja tukin tarkalla talteenotol-
la. Näiden vaikutusten vertai-
lua puukauppatarjouksiin met-
sänomistajille tarjoavat enti-
seen tapaan metsänhoitoyhdis-
tykset. Kuutiossa ei ole työka-
luja tähän. 

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry

Puukaupan kasvu rauhoittunut
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Oriveden Siitamassa asuva 
Unkila on vakaa ja luotettava, 
mutta huumorintajuinen met-
sänomistajien edusmies. Hä-
nen aiemmin ilmennyt sairau-
tensa paheni vähän yli viisi-
kymppisenä, ja vuoden 2011 
alusta tehtiin sukupolvenvaih-
dos. Onneksi Jussi, yksi Unki-
lan kolmesta pojasta, innostui 
jatkamaan tilan pitoa. Tilakau-
passa Anterolle jäi 10 hehtaarin 
”puuhapalsta” metsää ja kasvi-
maata aivan tilakeskuksen vie-
restä. Antero ja Leena Unkila 
asuvat nykyisin parin kilomet-
rin päässä. 

– Nivelpsoriasis ja selkäran-
gassa jylläävä reuma lopettivat 
maatilan työt. Sopivaan sau-
maan tuli tuo sairaus, jos ker-
ran tulla piti. Ihan riittävästi 
minä maata jo tongin, ja hie-
noa että Jussi pääsi sopivassa 
iässä jatkamaan. Tilanpitoa on 
ihan kiva seurata sivusta. Pää-
asiallinen apu nuorille on lap-
senpiikana toimiminen ja se on 
mukavaa, kertoilee Antero Un-
kila rauhalliseen tapaansa sai-
rastumisestaan.  

Antero Unkila oli monitoi-
minen ja -taitoinen isäntä, jo-
ka tarjosi palvelujaan myös ti-
lan ulkopuolelle. Leena leipoi 
myyntiin ja toimii edelleenkin 
tieisännöitsijänä. Hän hoitaa 
monen kymmenen yksityistien 
hallinnon, eli kokoukset ja pa-
perityöt, ja järjestää myös muu-
taman tien kunnossapidon.

Pienestä pitäen 
traktorin puikoissa

Metsähommat tulivat Anterol-
le tutuiksi jo pikkupoikana. 
Halkojen ajo hevosella ja tai-
mikonhoito vesurilla sytyttivät 

Antero Unkilan aktiiviura viljelijänä jäi taakse jo 
kuusi vuotta sitten. Mielenkiinto metsäasioihin on 
pysynyt ja metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
puheenjohtajan nuija heiluu kädessä edelleen. 

Antero, Manu ja Jussi, kolme polvea Unkiloita.

Monimuotoinen tilanpito jatkuu   Siitaman Unkilassa
Nuffield-traktori ostettiin tänä 
keväänä kymmenien vuosien 
jälkeen takaisin kotiin. Lisäk-
si on tullut hankittua naapu-
rustosta vanha puimuri, joka 
on tarkoitus entisöidä. 

Tällä hetkellä tärkein ja 
mieluisin harrastus on Kuusa-
mon erämaamökki keskellä ei 
mitään. Sinne mennään aina, 
kun vain mahdollista. Siel-
lä on lunta, voi moottorikelk-

myös maanomistajien edusta-
minen alueellisessa riistaneu-
vostossa, johon hänet nimitet-
tiin tänä vuonna. Antero odot-
taa kiinnostuneena, mitä tule-
man pitää. Sekä metsänomis-
tajana että metsästäjänä osaa 
puntaroida asioita monelta kan-
tilta. 

– Olen senkin ajan nähnyt, 
että hirvikanta oli ihan älytön. 
Nyt olisi helppo pitää se hal-
linnassa, jos halutaan. Haastei-
ta piisaa. Pahimmassa skenaa-
riossa hirvi syö taimien latvat, 
kauris hankaa kuoret ja villisi-
ka kyntää maapohjan.

Kuusamoon, Kuusamoon 
…

Antero Unkila on aina ollut 
kiinnostunut koneista ja nii-
den rassaamisesta. Tilan vanha 

metsäkipinän, joka vei metsä-
urakointiin ja luottamustehtä-
viin.

1990-luvun lopulla Unkila 
lupautui ajamaan 300 mottia 
puuta Isosaaresta, sekä jäädyt-
tämään ja auraamaan jäätien. 
Sana levisi, ja lopulta hän ajoi 
puita koko talven, kaikkiaan 4 
000 kuutiota. 

– Jos jotain entisistä töis-
tä kaipaan, se on laudan sa-
haus. Se oli oikein himohom-
maani. Halkaistun puun tuok-
su on huumaava. Saha on edel-
leen olemassa, ehkä se vielä 
joskus soikin, tuumailee Ante-
ro Unkila.  

Mhy - sukuvika
vai sydämenasia

Antero Unkila on ollut met-
sänhoitoyhdistyksen hallin-
nossa mukana vuodesta 1988. 
Kolme fuusiota ja monenlais-
ta mielenkiintoista on sattunut 
matkan varrella. Vaikeita ja 
raskaitakin ratkaisuja on jou-
tunut tekemään.

Antero kertoo metsänhoi-
toyhdistyksen olevan ”sukuvi-
ka”. Jo kolmas polvi Unkiloi-
ta on mukana, kun Jussi valit-
tiin viime syksynä valtuustoon. 

– Olen erittäin tyytyväinen 
Pohjois-Pirkan toimintaan. Yh-
tään tappiollista vuotta ei mi-
nun aikanani ole ollut, ja pal-
veluja ja organisaatiota on ke-
hitetty kaiken aikaa. Tavoittei-
ta on lisätty ja ne on saavutet-
tu. Kiitos nuorten, innokkaiden 
ja aikaansaavien toimihenki-
löiden. Olen pyrkinyt olemaan 
helposti lähestyttävä, enkä mi-
kään herra puheenjohtaja, toi-
vottavasti olen onnistunut.

Tärkeä tehtävä Unkilalla on 
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Jussi Unkila aloittaa ensi 
talvena harvennushakkuut 
koneella, mutta ei tällä Nuf-
filla, jolla isänsä aikoinaan 
puunajoon lähti.

Unkilassa on jauhot monessa eri pussissa
Jussi Unkila jatkaa tilanpitoa vaimonsa San-
nan kanssa. Pojat Manu, 5v. ja Kaapo, 3v. pitä-
vät huolta lisävauhdista.  

Viljanviljely ja metsätalous ovat päätuotanto-
suuntia, mutta niiden lisäksi tehdään lumenaura-
usta, maansiirtotöitä, teiden lanausta ja muuta hoi-
toa, piha- ja ongelmapuiden kaatoa ja metsänhoi-
totöitä. Myydään oman tilan viljasta tehtyjä jau-
hoja ja jalostetaan leivonnaisiksi asti, jotka myy-
dään erilaisissa myyntitapahtumissa ja markki-
noilla Orivedellä ja Tampereella sekä REKO-lähi-
ruokarenkaiden kautta. Päärakennukseen lisättiin 
jo edellisen polven aikana erillinen leipomotila. 

Koneverkosto toimii

Jussi kävi Jämsänkoskella metsäkonekuljettajan 
ja -asentajan kurssit.

Mutta on myös itseoppinut puissa kiipeilijä, 
eli kaataa piha- ja ongelmapuita, vaikka puus-
ta käsin. 

– Kun alkoi tulla kyselyjä, hankin vermeet ja 
rupesin opettelemaan. Kiipeämään pystyy moni, 
mutta ei välttämättä enää tekemään siellä ylhääl-
lä mitään. Päätä siinä kysytään. Mutta se on hy-
vää kuntoilua konetyön vastapainoksi.

Talvisin Jussi on ollut motokuskina. Nyt hän 
on hankkinut keskikokoisen hakkuukoneen puo-
liksi kaverinsa Kimmo Rentton kanssa. Syksyl-
lä aletaan tehdä harvennushakkuita pääasiassa 
metsänhoitoyhdistykselle. Kiinnostus koneisiin 
tuntuu olevan yhteinen piirre isä Anteron kans-
sa. Aikaisemmin tehtiin energiapuuhakkuita kai-
vurin runkoon liitetyllä omatekoisella hakkuu-
päällä. 

Verkostoituminen koneiden käytössä helpottaa 
viljelyäkin. Kaveriporukassa jollain on kylvöko-
ne, toisella äes, lannanlevitys- tai muu kalusto. 
Sitten tehdään samalla koneella kaikkien tilojen 
hommat. Jussi esimerkiksi kylvää tänä keväänä 
muiden peltoja rahtina 300 hehtaaria. 

Monimuotoinen tilanpito jatkuu   Siitaman Unkilassa
kailla ja pilkkiä. Ja pääseehän 
illalla rientoihin, vaikka toisen 
harrastuksen, karaoken pariin.  

– Luonto on siellä parasta. 
Kuukkelit, naavaiset puut, syk-
syn ruska ja järven puhdas vesi. 
Ihan erilaista kuin täällä, ylis-
tää Leena Unkila.

Heli Mutkala-Kähkönen

Siitaman kumpuilevat pellot, metsät ja Vesijärvi ovat Antero Unkilan sielunmaisemaa. 
Nykyisin myös Kuusamon erämaat.
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Puurakentaminen 
- taloutta virkistävä ekoteko

Puurakennukset ovat ekologisia, terveellisiä, il-
mastoystävällisiä, kotimaan työllisyyttä edistä-
viä ja ympäristöön kauniisti sopivia. Pudasjärven 
kaupunkia on ylistetty rohkeista puurakentamisen 
ratkaisuista.  Suunnitteilla on jopa hirsikerrostalo.

Mitä meillä Pirkanmaalla on saatu aikaan? Pi-
ristymistä puurakentamisessa on näkyvissä tääl-
läkin. Kuntien päättäjiltä toivotaan viisaita ja 
kauaskantoisia ratkaisuja. Homevaurioisia julki-
sia rakennuksia pitäisi korvata puisilla. Ja kaa-
voituksessa kannattaa muistaa, että tutkimusten 
mukaan suomalaiset haluavat asua puurakentei-
sissa pientaloissa. 

Virroilla on strategiana BioVir-
rat-ajatus. Sen mukaan Virrat pa-
nostaa uusiutuviin paikallisiin 
luonnonvaroihin ja pyrkii vähen-
tämään riippuvuutta fossiilisista. 

Koivurinteen 97-paikkai-
nen hirsinen päiväkoti valmis-
tui vuonna 2015. Rakennuksen 
kerrosala on 1260 neliötä. Ra-
kennustoimikunta tutustui ensin 
Haapaveden ja Pudasjärven hir-
sirakenteisiin päiväkoteihin. Sel-
vitysten ja vierailujen jälkeen to-
dettiin, että hirsirakentaminen ei 
ole muita vaihtoehtoja kalliim-
paa.

Syksyllä valmistuva ikäihmis-
ten palvelutalo Vihriälä-koti ra-
kennetaan puusta. Uuden yhte-
näiskoulukampuksen suunnitte-
lun yhteydessä Virtain kaupun-
ginvaltuusto linjasi, että puus-
ta rakentamisen mahdollisuudet 
selvitetään. 

Ruovedelle valmistui v. 2016 seura-
kuntatalo Aatos. Se sijoittui toisel-
le sijalle Vuoden 2016 puupalkinto-
kilpailussa voittaen esimerkiksi kuu-
luisan Helsingin Löyly-saunakomp-
leksin. Aatos edustaa hirsirakennus-
perinnettä modernilla kaupunkityylil-

lä. Tärkeitä ominaisuuksia ovat moni-
käyttöisyys, esteettömyys, puhdas si-
säilma sekä ekologisuus. Suunnitte-
lija on HIMLA arkkitehdit Oy:n Jus-
si Hietalahti. Materiaalina on lamelli-
hirsi, jonka toimitti Ollikaisen Hirsira-
kenne Oy Ruovedeltä.
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Ruoveden Aatos peittosi Löylyn

Virroilla Koivurinne, 
Vihriälä ja ehkä 
koulukampuskin
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Kihniöllä on esimerkki puurakentami-
sen perinteestä ja rakennusten pitkäs-
tä iästä. Jari Saarisen Parkanon Histo-
riaa -julkaisun (v. 2011) mukaan Tar-
sian eräaitta olisi peräisin jo vuodel-
ta 1441, joka luku on kaiverrettu aitan 

seinään. Tämä rakennus on joka tapa-
uksessa pysynyt pitkään hiilen varas-
toijana. 

Puurakentaminen 
- taloutta virkistävä ekoteko Vuores sijaitsee Tampereen ja Lempäälän rajalla. 

Sinne on rakentumassa Isokuusen alue, arkkiteh-
tuuriltaan yhtenäinen puusta rakennettu alue, jossa 
on puukerrostaloja, puisia liikerakennuksia ja pui-
sia pientaloja - toteutuessaan noin 4 000 asukkaan 
nykyaikainen puukaupunkiympäristö. Alueen eri 
osia yhdistävä puinen ajoneuvosilta puukansineen 
ja -kaiteineen on jo käytössä.

Ikaalisten keskustaan valmistuu kesäkuussa uusi 
240 oppilaan koulu. Ala-asteen koululaiset aloit-
tavat uusissa tiloissa syksyllä. Arkkitehtitoimis-
to Tilatakomo Oy:n Pekka Kolin suunnitteleman 
betonirakenteisen rakennuk-
sen seinien lamellihirret 
toimittaa Ollikaisen 
Hirsirakenne Oy. 
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Isokuusi - nykyaikainen 
puukaupunkiympäristö

Kihniön eräkautinen aitta
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i Puuseinät Ikaalisten Valkean ruusun 
kouluun
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Hyvinkään Sveitsin ulkoilualu-
eella liikkuu vihreään takkiin 
varustautunut nuori naishah-
mo. Iltapäivän aurinko paistaa, 
kevät tekee tuloaan ja sinivuo-
kot ovat puhjenneet kukkaan. 
Kävelytahti on verkkainen ja 
kasvojen ilme on rauhallinen. 
Välillä hahmo pysähtyy kat-
selemaan jotain. Hän vaikuttaa 
pohdiskelevan.

Tuo hyvinkääläinen nainen, 
Kata Vuorivirta, on päihde-
kuntoutuksen sosiaaliohjaaja 
sekä viime syksynä Metsämie-
li-kurssilta valmistunut Metsä-
mieli-ohjaaja. Metsämieli-me-
netelmä on kasvatustieteiden 
maisteri Sirpa Arvosen kehittä-
mä mielentaitojen kehittämis-
metodi, joka nimenomaises-
ti pohjautuu metsään ja luon-
toon. Sen pohjalta on julkaistu 
kaksi kirjaa Metsämieli - luon-
nollinen menetelmä mielentai-
toihin sekä Metsämieli – kehon 
ja mielen kuntosali. 

Metsä edistää terveyttä 
jo vartissa

Menetelmän ydinajatuksena 
ja lähtökohtana on tutkittu to-
siasia, että metsässä oleilu vä-
hentää stressiä ja pienentää ve-
renpainetta. Siitä lähtökohdas-
ta on luotu menetelmä, joka so-
pii jokaiselle toteutettavaksi. Jo 
20 minuutin oleskelu pienentää 
verenpainetta. Mieliala puoles-
taan kohenee jo viidessä mi-
nuutissa.

– Hankin ohjaajakoulutuk-
sen, koska ajattelin, että tästä 
voisi olla hyötyä myös työssä-
ni. Olenkin käyttänyt päihde-
kuntoutuksen asiakkaita kans-
sani metsässä tekemässä näi-
tä harjoituksia. Palaute on ol-
lut vain positiivista, Vuorivir-
ta kertoo.

Vuorivirta kertoo itsekin te-
kevänsä harjoituksia aina luon-
nossa ulkoillessaan.

– Mielestäni kaikkien tuli-
si tehdä silloin tällöin erilaisia 
kehon- ja mielenharjoituksia. 

Nykyään ihmisten ympärillä 
on usein kiire, ettei pohdiske-
lulle liiemmin jää aikaa ja niin 
monia stressitekijöitä, ettei nii-
tä kaikkia tiedostakaan.

– Esimerkiksi kaupungeis-
sa asuvat joutuvat päivittäin 
olemaan jatkuvasti valppaana, 
milloin voi mennä tien yli, ettei 
jää auton tai muun kulkuneu-
von alle, hän jatkaa.

– Metsä on siitä mielekäs 
paikka rauhoittumiseen, että 
mahdollisia yllättäviä, ennal-
ta-arvaamattomia asioita tulee 
vastaan paljon vähemmän.

Yleensä Vuorivirran järjes-
tämät metsäkäynnit ovat noin 
tunnin mittaisia ja niissä teh-
dään muutamia Metsämieli-
harjoituksia.

– Liikaa ei kannata lähteä 
liukuhihnalta suorittamaan, 
koska kiire ei saa olla. 

Hyvinkäällä haastattelun yh-
teydessä Vuorivirta antoi oh-
jeet neljään eri harjoitukseen. 
Ne keskittyivät muun muassa 

hengittämiseen, kiitollisuuden-
tunteen pohdiskeluun ja hyvi-
en asioiden näkemiseen omas-
sa itsessä.

Ensimmäisessä Metsämie-
li-kirjassa harjoitukset on jao-
teltu kolmeen eri osioon. Osiot 
on jaoteltu siten, onko kyseessä 
rentouttavia tai virkistäviä har-
joituksia, oman mielen tapah-
tumien tunnistamiseen liitty-
viä harjoituksia, tai onko niis-
tä apua selvittämään ajatuksia 
haastavissa elämäntilanteissa.

Stressi vähenee pelkillä 
luontokuvillakin

Vuorivirran mukaan luonnon 
vaikutusta terveyteen ei voi 
kiistää. Jopa pelkät kuvat luon-
nosta, olivat ne sitten maalauk-
sia taululla, kuvia paperilla tai 
tietokoneen näytöllä, saa ihmi-
sen aivoissa rauhoittavia vai-
kutuksia. Luontokuva työhuo-
neen seinällä voi olla pakopaik-
ka, johon ajatukset voi hetkek-

si siirtää muutaman kerran päi-
vässä.

Kokonaisuudessaan Metsä-
mieli-menetelmä on tervetul-
lut lisä viime aikoina suosiota 
kasvattaneeseen greencare-toi-
mintaan.

Green care tarkoittaa luon-
non hyödyntämistä terveys- ja 
hyvinvointipalveluissa. 

– Green Care toimintaa on 
muun muassa erilaiset luon-
to- ja eläinavusteiset menetel-
mät joissa toiminta on tavoit-
teellista ja ammatillista, Vuori-
virta kertoo.

Metsämieli-teos harjoituk-
sineen voi edesauttaa ihmisiä 
lähtemään ulkoilemaan ja aut-
taa pohdiskelemaan ja tunnista-
maan omia ajatuksia ja mielen 
sopukoita. Ne ovat tärkeitä tai-
toja nykymaailmassa, jossa kii-
reet ja stressi ovat osa jokapäi-
väistä elämää.

Antti Koskinen

Mieli lepää metsäpoluilla

Kata Vuorivirta hyödyntää metsän terveysvaikutuksia myös omassa työssään
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vat havupuuntaimet ovat tuol-
loin noin metrinmittaisia eli is-
tutuksesta on kulunut 4–8 vuot-
ta. Perkaustarve voi olla ajan-
kohtainen jo aikaisemminkin, 
jos lehtipuuvesakkoa on män-
nyn seassa runsaasti. Viivästy-
minen hidastaa puuston kasvua, 
heikentää laatua ja lisää kustan-
nuksia.

Oikea-aikainen varhaishoito 
on edullinen toteuttaa. Lisäk-
si riittävän varhain tehty per-
kaus, jossa perattavien lehti-
puiden kannot ovat pieniä - al-
le 3 cm läpimitaltaan - pienen-
tää selvästi syntyvien vesovi-
en kantojen lukumäärää ja hi-
dastaa vesojen kasvunopeutta. 
Ajoissa tehty perkaus vähentää 
myös varsinaisen taimikonhoi-
don kustannuksia, sillä poistet-
tava puusto ei ole läpimitaltaan 
ja pituudeltaan niin kookasta. 

Tarkkaa ajankohtaa tärkeäm-
pää on, että työ tulee tehtyä en-
nen kuin on liian myöhäistä. 

Harri Katajamäki

Varhaisperkaus – tärkeä 
taimikon kehitykselle

Metsän kasvu ja tuotto ratkais-
taan jo metsän kehityksen al-
kuvaiheessa. Vaivalla ja rahal-
la perustettu taimikko jää lii-
an usein oman onnensa nojaan. 
Kasvavat puuntaimet ja vesa-
kot kilpailevat taimien kanssa 
vedestä, ravinteista ja tilasta. 
Tästä syystä taimikon varhais-
perkauksella on tärkeä merkitys 
metsän häiriöttömän kasvun ja 
tuoton kannalta.

Varhaisperkauksessa poiste-
taan havupuutaimikosta taimi-
en kasvua haittaava lehtipuu-
vesakko. Kun varhaisperka-
us tehdään oikeaan aikaan, li-
sää se taimien kasvua ja sääs-
tää rahaa tulevissa taimikonhoi-
totöissä. Koivun ja haavan vil-
jelytaimikoissa ei varhaisperka-
usta yleensä tarvita.

Varhaisperkauksen 
ajankohta

Varhaisperkaus on ajankohtais-
ta, kun lehtipuusto on havupuun 
taimien kokoisia. Kasvatetta-

Kymmenen hyvää syytä 
varhaisperkaukseen
1. Metsän uudistamiseen sijoittamasi rahat eivät 

mene hukkaan
2. Mahdolliset myöhemmät taimikonhoitokustan-

nukset alenevat
3. Taimikon kasvu ei pääse hidastumaan
4. Puiden järeytyminen nopeutuu ja ensiharvennus 

aikaistuu
5. Laatuvauriot vähenevät, kun lehtipuut eivät piis-

kaa taimien latvoja
6. Oikein ajoitetuilla varhais- ja taimikonhoidoil-

la saat jopa 6,5 % vuotuisen tuoton sijoitetulle 
pääomalle

7. Ajallaan varhaisperatussa taimikossa on helpom-
pi liikkua

8. Hyvin hoidettu taimikko on mukavan näköinen
9. Työn kustannuksiin saa Kemera-tukea
10. Hoidettu taimikko nostaa metsätilasi arvoa

Tässä kohteessa oltiin myöhässä varhaisperkauksessa. Työ oli hitaampaa kookkaamman poistettavan lehtipuuston ta-
kia ja jos puissa olisi ollut lehti, niin myös se olisi vaikuttanut työhön hidastavasti.
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Metsänomistajien keski-ikä on varsin 
korkea ja on melko tavallista, että met-
sänomistaja joutuu korkealla iällä tai jon-
kun sairauden vuoksi turvautumaan kun-
nalliseen hoitoon. Kunnat perivät pysy-
vään hoitoon joutuvilta henkilöiltä kuu-
kausittain hoitomaksua, joka kattaa hoi-
topaikassa oman huoneen ja yleisten ti-
lojen vuokran, päivittäiset ruokailukulut 
sekä palvelumaksun hoidosta ja hoivas-
ta. Palvelumaksuun vaikuttavat hoidossa 
olevan henkilön kaikki säännölliset netto-
tulot yhteensä, eli eläkkeet, Kelan myön-
tämät etuudet, korkotulot, osinkotulot, si-
joitusasunnon vuokratulot, pellonvuokra-
tulot ja muut vastaavat pääomatulot kuten 
myös metsätulo.

Metsätulo huomioidaan  
laskennallisena tulona

Metsätuloa ei kuitenkaan hoitomaksua 
laskettaessa huomioida todellisena tulona, 
vaan se otetaan huomioon laskennallise-
na tulona. Hoitomaksuun vaikuttava met-
sätulo lasketaan siten, että metsänomista-
jan omistuksessa tai hallinnassa olevilla 
metsämaahehtaareilla kerrotaan verotta-
jan vahvistama kuntakohtainen metsäheh-

taarin tuotto, hallinta tarkoittaa eliniäksi 
tai määräajaksi pidätettyä hallintaoikeutta.

Kuntien asiakkailta perimät hoitomaksut 
eivät kuitenkaan kata niille hoidosta aiheu-
tuvia kokonaiskuluja, vaan suuri osa todel-
lisista hoitokuluista katetaan kuntien saa-
mista verotuloista ja valtionosuuksista.

Metsät voi siirtää 
uudelle omistajalle

Monet ikääntyneet metsänomistajat ovat-
kin ennakoineet asiaa ja siirtäneet metsän-
omistuksensa ajoissa joko lahjana tai kaup-
pana lähisukulaisille, tai myyneet metsän-
sä ulkopuolisille vapailla markkinoilla. Pi-
dätetystä elinikäisestä hallintaoikeudesta 
voi luopua esimerkiksi siten, että lahjoit-
taa sen metsän omistajille. Tällöin kysees-
sä on irtaimen omaisuuden lahjoitus. Näitä 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä metsänomis-
taja voi vapaasti omilla päätöksillään teh-
dä niin kauan, kun hänellä on oikeustoi-
mikelpoisuus.

Antti Pajula 
Metsätilarakenteen johtava asiantuntija  

Suomen metsäkeskus    

Esimerkki metsän vaikutuksesta 
hoitomaksuun:

Pysyvään kunnalliseen hoitoon 
joutuva henkilö omistaa tai 
hallitsee 50 metsähehtaarin 
metsätilaa Orivedellä, metsämaan 
pinta-ala otetaan esitäytetystä 
veroilmoituksesta.

- Vuoden 2017 metsän laskennallinen 
vuotuinen tuotto =  
50 ha x 132,90 €/ha/v = 6 645 €/v

- Laskennallinen metsän kuukausi-
tuotto = 6 645 € : 12 kk x 0,9  
(10 %:n alennus) = 498 €/kk

- Eri kuntien hoitomaksutaulukot 
vaihtelevat jonkin verran, mutta 
käytännössä pieni- ja keskituloisten 
hoidossa olevien eläkeläisten 
hoitomaksut nousevat metsän 
vuoksi koko laskennallisen 
metsätulon verran. 

- Hoidettavalle henkilölle jää aina 
omaan käyttöön tietty turvaosa,  
joka sekin vaihtelee kunnittain  
(100 – 250 €/kk)

Metsäomaisuuden on tarkoitus tuottaa omistajilleen taloudellis-
ta tuottoa, mutta joskus metsä voi aiheuttaa yllättäviä, metsätalo-
uteen liittymättömiä ylimääräisiä kustannuksia, kuten esimerkik-
si nostaa pysyvässä kunnallisessa hoidossa olevien hoitomaksuja.

Metsäomaisuus nostaa kunnallisia 
hoitomaksuja
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Muinaisjäännökset ovat maassa tai ve-
dessä säilyneitä muistoja menneistä su-
kupolvista. Jotkut muinaisjäännökset, ku-
ten hautaröykkiöt, uhrikivet ja linnavuoret, 
erottuvat maisemassa vielä tänäkin päivä-
nä. Toiset ovat kokonaan maan peitossa 
kuten asuin- ja työpaikat ja maahan kaive-
tut haudat. Veden alla yleisimpiä muinais-
jäännöksiä ovat laivojen hylyt.

Jääkautta edeltävältä ajalta Suomessa 
tunnetaan vain yksi muinaisjäännös, Su-
siluola Kristiinankaupungissa. Vanhim-
mat esihistoriallisen ajan muinaisjään-
nökset ovat 9000 vuotta vanhoja. His-
toriallisen ajan muinaisjäännökset ovat 
1200-1900-luvuilta. 

Kaikkia muinaisjäännöksiä ei ole vielä 
edes löydetty. Joka kesä arkeologit ja muut 
maastossa liikkujat löytävät ennestään tun-
temattomia muinaisjäännöksiä.

Laki ja sertifiointi suojaavat

Muinaismuistolain mukaan Kiinteät mui-
naisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoi-
na Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja 
historiasta. Ilman lain nojalla annettua lu-
paa kiinteän muinaisjäännöksen kaivami-
nen, peittäminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen, poistaminen ja muu siihen kajoa-
minen on kielletty.

Monia muinaisjäännöksiä saattaa olla 
vaikea huomata. Ne voivat olla vaatimat-
tomia kumpuja tai kiviröykkiöitä. Jos maa-
ta kaivettaessa tai muuta työtä suoritetta-
essa tavataan kiinteä muinaisjäännös, jota 
aikaisemmin ei ole tunnettu, on työ mui-
naisjäännöksen kohdalta heti keskeytettä-
vä ja työnjohdon on viipymättä ilmoitetta-
va asiasta Museovirastoon. 

Sertifiointikriteeri 30 edellyttää, et-
tä kiinteät muinaisjäännökset säilytetään 
metsätalouden toimenpiteissä. Varsin-
kin maanmuokkauksissa ja teiden raken-
tamisessa tulee olla tarkkana. Sertifiointi-
tarkastuksissa pyydetään lausunto asias-
ta Museovirastolta. Lisäksi on edellytetty, 
että kaikilla toimijoilla on tiedossa tunne-
tut muinaismuistot. Metsänhoitoyhdistyk-
sillä on Museoviraston tuottama paikka-
tieto kohteista tietojärjestelmissään, mut-
ta haasteena on, että tieto kulkee leimikon 
suunnittelusta aina muokkauskoneen hyt-
tiin saakka.

Tiedon kulku pitää varmistaa

Läntinen alue sai viime vuoden sertifioin-
titarkastuksessa lievän poikkeaman mui-
naisjäännösten säilyttämisestä. Keski-Poh-
janmaalla oli osa esihistoriallisesta röyk-
kiöalueesta tuhoutunut metsänäestykses-

sä ja asiasta oli tehty tutkintapyyntö po-
liisille. Kohde oli tiedossa ja tarkoitus jät-
tää muokkaamatta, mutta jostain syystä va-
hinko sattui.

Korjaavana toimenpiteenä läntinen serti-
fiointitoimikunta suosittaa, että suojeltavi-
en muinaisjäännösten säilymisen varmis-
tamiseksi kaikki toimijat laatisivat ja vah-
vistaisivat toimintamallin. Kohteiden ym-
pärille voisi jättää hakkuussa säästöpuita 
tai huomiota herättävän korkeita ”tumppi-
kantoja”. 

Netissä hyviä lähteitä 

Muinaismuistot eivät ole mitään salaista 
tietoa. Nykyisin netistä löytyy Museovi-
raston muinaisjäännösrekisterin tietokan-
ta karttasovelluksissa sekä paikkatiedot ja 
linkit infotietokantoihin. 

Kokemuksesta voin sanoa, että löytyy 
paljon mielenkiintoista tietoa, johon up-
poutumalla saattaa vierähtää tunti jos toi-
nenkin. Kokeile seuraavia: muinaismuis-
tot.info, kartta.museoverkko.fi, kyppi.fi tai 
paikkatietoikkuna.fi.

Heli Mutkala-Kähkönen
Läntisen sertifiointi toimikunnan 

puheenjohtaja

Muinaisjäännökset kertovat historiastamme
- säilytetään metsätalouden toimenpiteissä
Maapohjassamme on säilynyt paljon merkke-
jä entisaikojen ihmisten elämästä. Kiinteät mui-
naisjäännökset ovat lain nojalla rauhoitettuja. 
Ne kertovat elämisestä, asumisesta, liikkumises-
ta, elinkeinojen ja uskonnon harjoittamisesta se-
kä kuolleiden hautaamisesta. Myös PEFC-sertifi-
ointi edellyttää muinaisjäännösten säilyttämistä 
metsätalouden toimenpiteissä. 
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Vanha pyyntikuoppa on huomioitu Loimaan Krekilänkan-
kaalla. Harvennushakkuussa se on paljastettu näkyviin 
poistamalla puusto kuopasta.

Muinaismuistot.info-palvelussa on tietoa punaisella pisteel-
lä merkittyjen muinaisjäännösten lisäksi myös rakennuspe-
rintökohteista ja merkittävistä kulttuuriympäristöistä. 
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Varaa aika suoraan konttoriimme osoitteessa 
www.aitosp.fi  /varaa-aika

aitosp.fi • @aitosp

Tervetuloa aidon 
palvelun pankkiin!

Tutustu heti www.savotanpuoti.fi

Kaikki tarvikkeet omatoimiseen  
metsänhoitoon.

Savotan puoti
METSÄNOMISTAJAN VERKKOKAUPPA

Metsänomistajat Metsänomistajat

Hallitus hyväksyi 4.5.2017 muutokset 
riistavahinkoasetukseen. Asetus sääte-
lee korvauksia, joita maksetaan hirvi-
eläinten aiheuttamista metsävahingois-
ta ja petoeläinten aiheuttamista porova-
hingoista.

Hirvien aiheuttamien metsävahinko-
jen arviointimenetelmää yksinkertaiste-
taan ja asetuksen puulajikohtaisia vau-
rioluokkia vähennetään yhdistämällä. 
Lisäksi korvausten laskemisessa otetaan 
käyttöön uusimmat aputaulukot. Asetus 
tulee voimaan toukokuun puolivälissä. 

Toisaalta muutokset pienentävät huo-
mattavasti hallinnon kustannuksia Suo-
men metsäkeskuksessa, joka hoitaa hir-
vivahinkoarviointeja. Vahingonkorva-
ukset maksetaan hirvieläinten pyyntilu-
pamaksutuloilla.

– Asetuksen muutos on ollut pitkään 
työn alla.  ollut asetus on nyt hyväksyt-
ty.  Taimikoiden hirvivahinkokorvauk-
siin se merkitsee keskimäärin kolman-
neksen tasokorotusta. Maastomittausoh-
jeen muutokset edistävät vahingonkor-
vausten oikeudenmukaisuutta. 

– Lisäksi havaittava taimikonhoito-
tarve ei alenna korvaustasoa, kuten tä-
hän asti. Muutokset merkitsevät, että ai-
empaa lievemmin vaurioituneet taimi-
kot ylittävät 170 euron korvauskynnyk-
sen. 

Metsänomistajien kannattaa nyt ha-
kea korvauksia hirvituhoista, kun kor-
vauskynnys ylittyy. Saadut korvaukset 
muuttavat tilastotkin kuvaamaan pa-
remmin metsien todellista vahinkoti-
lannetta. 

Ministeriön mukaan hirvieläimet ai-
heuttivat vuonna 2016 metsävahinkoja 
noin 432 000 euron edestä. Uusimpien 
taulukoiden käyttöönotto saattaa nos-
taa vahingonkorvauksia noin 25 pro-
senttia. Lisäksi arviointimenetelmän 
yksinkertaistaminen nostaa keskimää-
räistä korvaustasoa noin yhdeksän pro-
senttia. Esimerkiksi vuoden 2016 hirvi-
vahinkojen korvauksiin korotukset oli-
sivat tuoneet noin 147 000 euroa lisää. 

Riistavahinkokorvauksiin 
parannusta

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on jälleen 
tarjolla avustuksia yksityisteiden korjauk-
siin. Tänä vuonna määrärahoja on 1,2 milj. 
euroa viimevuotisen 300 000 sijaan.

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien 
parantamiseen tai erityiskohteen ylläpitoon 
ja kunnostamiseen. Avustukset ovat harkin-
nanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, et-
tä tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat 
muun muassa huonokuntoiset sillat ja tie-
rummut, tulva- ja routavauriot, liikennetur-
vallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten 
vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkoh-
dan parantaminen tai tielinjan siirtäminen 
sekä tien kuivatuksen ja kantavuuden pa-
rantaminen. ELY-keskus arvioi hankkeen 
kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustus 
on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja 
tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustan-
nuksista. Avustusta ei voida myöntää jälki-
käteen. 

Ely-keskus suosittelee sähköistä asiointia. 
Hakemusasiakirjat voi lähettää ELY-keskus-
ten yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Asi-
ointilomake löytyy osoitteesta www.ely-
keskus.fi/asioiverkossa.

Avustuksia 
yksityisteille
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ajoittamisesta seuraavaa:
• Saunavastojen teko kuuluu 

monin paikoin Pietarinpäi-
vän 29.6. määrätöihin.

• ”Lauri lehteen kusee” -sa-
nonta 10.8. Laurinpäivästä 
kertoo, että sen jälkeen ei voi 
enää tehdä vihtoja, koska leh-
det alkavat vähitellen kellas-
tua.

• 24.8. Pärttylin päivän jälkeen 
vastojen tekoa on pidetty so-
pimattomana ihotautien pe-
lossa.

Pian saadaan saunaan vihta tai vasta

Länsisuomalainen vihta 
odottaa saunojia savusau-
nan seinustalla.

Oulu-Porvoo -linja jakaa Suo-
men vihta vai vasta -keskuste-
lussa. Vihtaa käytetään linjan 
länsipuolisissa saunoissa, mut-
ta Itä-Suomen alkuperäisasuk-
kaat käyttävät vastaa. Samoin 
tekevät heidän lähimmät itäi-
set kielisukulaisensa, karjalan, 
lyydin ja vepsän puhujat.

Sana vihta esiintyy myös 
viron kielessä. Se saattaa ol-
la johdettu vihtomisen äänes-
tä. Nykyisessä merkitykses-
sään sana on esiintynyt vuon-
na 1702 Henrik Florinuksen 
sananlaskukokoelmassa. Vihta 
on kuitenkin esiintynyt jo Ag-
ricolan kielessä syntiinlankee-
muskertomuksen yhteydessä: 
”Niin heidän molempain sil-
mät aukenit ja he äkkäsit alas-
ti olevansa, niin he sidoit fiiku-
nalehtiä yhteen ja teit heillens 
vihtat.”

Vasta-sanaa on arveltu lai-
naksi ruotsin kvast-sanasta, 
mutta itämurteille uskottavam-
pi selitys on lainaus muinaisve-

näjästä. Siellä verbi hvostat´ on 
tarkoittanut vihdalla kylpemis-
tä. Lisäksi vasta on voinut tar-
koittaa myös lehtiluutaa. 

Vihtoja kirkkotaiteessa

Aatami ja Eeva verhoutuivat 
Agricolan mukaan viikunan-
lehdistä sidottuun vihtaan, ei-
vätkä kietoneet lehtiä vyötäröl-
leen, niin kuin nykyisessä Raa-
matun suomennoksessa kerro-
taan. Paratiisin vihtoja on ku-
vattu myös Suomen keskiai-
kaisissa kirkkomaa-lauksissa. 
Hattulan Pyhän ristin kirkon 
seinäfreskoissa viikunanleh-
den sijalla on vihta. 

Helluntaisaunan vastalla 
voi ennustaa 

Toivon mukaan tänäkin vuonna 
koivu on lehdessä jo helluntai-
na ja saadaan tehtyä vihta. Sil-
lä voi nimittäin kansanperin-
teen mukaan ennustaa. 

”Helluntaina, lauantaina, uu-
si vihta vihdotaan, rieskavel-
li keitetään, lehmä aholle aje-
taan.” Saunasta tullen on alas-
tomana seisten vasta heitetty 
saunan katolle, ja sitten on sen 
asennosta ennusteltu muutamia 
elämän tärkeimpiä asioita. Jos 
heittäjä on naimaton, osoitti ka-
tolle lennähtäneen vastan tyvi 
sen suunnan, missä hänen tu-
leva puolisonsa asui; palvelija 
kysyi vastalta, muuttaako hän 
talosta. Jos vasta osoitti pihaan, 
pysyi hän talossa; jos muuanne, 
niin sinne päin tuli lähtö. Van-
hat kysyivät loppuansa. Jos 
vihdan tyvi osoitti kirkkoa ja 
hautausmaata kohti, tuli kuole-
ma, jos pihalle, niin pysyi ko-
tona, jos muualle, tuli muutto. 
Näin tärkeä on ollut se kesän 
ensimmäinen vasta, johon sau-
noja on hikensä kylpenyt, anta-
nut osan itsestään, kertoo Kus-
taa Vilkuna Vuotuinen Ajan-
tieto -kirjassa.

Sama teos kertoo vastanteon 
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Metsän terveysvaikutukset ovat nousseet viime vuosina julkiseen 
keskusteluun. Mitä urbaanimmaksi ja kiireisemmäksi ihmisten 
elämä on käynyt, sitä vahvemmin on käynyt ilmi, että ihmisen mieli 
ja keho tarvitsevat luontoa.
 Metsämieli-menetelmän kehittäjä Sirpa Arvonen on alan 
tienraivaaja Suomessa. Nyt hänen kirjansa Metsämieli – Luonnollinen 
menetelmä mielentaitoihin ja Metsämieli – Kehon ja mielen kuntosali ovat 
saatavilla edullisena, taskukokoisena yhteisniteenä. Lukijan on 
entistä helpompi ottaa mukaan ohjeet, joilla metsäluonnon hoitavat 
ja elvyttävät vaikutukset voidaan ottaa käyttöön niin mielen kuin 
kehonkin hyväksi.

Hinta 11,90 €

Mielen ja kehon taskukirja
Sirpa Arvonen

Metsämieli

Tilaukset verkkokaupastamme www.metsakirjakauppa.fi 
tai asiakaspalvelustamme, puh. 09 315 49 840 
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
Toimituskulut ovat 5 euroa/lähetys.
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* Nykyiset koti- ja liikennevakuutukset, 
   myös maatilavakuutuksissa.

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.

Kun tekeville 
ei satu, kaikki 
voittavat.
Kun ilmat lämpenevät ja päivät pitenevät, 
riittää maatilayrittäjillä töitä. Katse 
kääntyy kohti kesää, olo on toiveikas. 
Mutta toivo ei yksin saa jaksamaan. 

Maatilayrittäjän arkea ymmärtävänä 
vakuutuskumppanina ymmärrämme 
myös tämän. Haluamme tukea asiakkai-
demme työssä jaksamista konkreettisilla 
ratkaisuilla: esimerkiksi hyvinvointia 
edistävällä Älyhenkivakuutuksella. 

Tiesitkö, että maatilayrittäjänä 
oma toimintasi ja huolellisuutesi 
vaikuttavat suoraan siihen, 
kuinka paljon vakuutusmaksuja 
maksat? Asiakkaanamme saat tukea 

turvallisuuden parantamiseen tilallasi, 
joka puolestaan näkyy sinulle pienempinä 
vakuutusmaksuina. 

LähiTapiola on kumppani, joka palkitsee 
vahingottomuudesta. Kiitos asiakkai-
demme esimerkillisen toiminnan ja 
yhteisen ennaltaehkäisevän työn, on 
tullut aika korjata satoa. Vuonna 2017 
palkitsemme asiakkaitamme vahingotto-
muudesta laskemalla vakuutusten* hintaa 
14 miljoonalla eurolla. Lisäksi uusitun 
liikennevakuutuksen jopa 80 % bonuksen 
saa nyt myös kakkos- ja kolmosautolle. 

Kun vahinkoja sattuu vähemmän, kaikki 
voittavat. Lue lisää lahitapiola.fi/maatilasi
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Millainen on sun metsä? Vir-
kistys- ja lepopaikka, harras-
tusten kohde, työ-paikka, vai 
jotain ihan muuta? Ota kuva ja 
voita kopteri! Kilpailuun toivo-
taan erityisesti nuorten ja nuor-
ten aikuisten kuvia omasta met-
sästä, metsäalan töistä ja elin-
keinosta sekä luonnonläheises-
tä elämästä metsien ja maaseu-
dun ympäröimänä. Osallistua 
voi kuka tahansa, iästä, asuin-
paikasta tai muusta taustasta 
riippumatta.

Kilpailuun toivotaan ku-
via metsässä kaikkina vuo-
denaikoina, siksipä kisa on 
jaettu osakilpailuihin. Kilpai-
lu alkaa 25.4.2017 ja päättyy 
31.12.2017. Kilpailun ensim-
mäinen osa päättyy 31.5.2017, 
toinen osa 30.9. ja kolmas osa 
31.12.2017. Voittajat valitaan 

kunkin osakilpailun päätyt-
tyä, osittain yleisöäänestyksel-
lä ja osittain tuomariston pää-
töksellä.

Maaseutunuorten #munmetsä - kuvakilpailu

Näin osallistut:
1. Ota kuva ja jaa se 
Instagramissa tai Twitterissä 
varustettuna hashtageilla 
#munmetsä JA #mtk100
2. Jää odottamaan 
jännityksellä, oletko sinä 
kilpailun voittaja. Joka 
osakilpailussa on palkintona 
nelikopteri.
Lue kilpailun säännöt 
osoitteesta http://www.
maaseutunuoret.fi/ 
ennen kuin julkaiset 
kuvia. Kilpailun järjestää 
MTK ry:n maaseutunuoret, 
lisätietoja antaa 
maaseutu-nuorten 
asiamies, Heidi Siivonen, 
heidi.siivonen@mtk.fi tai 
p. 040 5329636

www.komatsuforest.fi

Komatsun hakkuukoneiden tuoteohjelmassa on viisi erikokoista 
tehoiltaan erilaista mutta hyvin saman näköistä harvesteria, 
yleiskoneita jokainen, ja mikä tärkeintä:  
perusratkaisuiltaan Komatsuja. 

Uusin jäsen harvestereiden tuoteperheessä on 
Komatsu 931XC. Se erottuu porukasta. 
Siinä on kahdeksan pyörää.

KOMATSU 931XC:STä lyhyeSTi
Hakkuukoneiden kahdeksanpyöräisten 20-tonnisten kokoluokka 
on kasvussa. Komatsu 931XC on siinä joukossa uusi tuttavuus. 

Yltiöpäisen uutta, mielenkiintoista ja samalla riskialtista 
XC-Komatsusta on turha hakea, koneen rakenteen ratkaisut  
on tunnettu jo pitkään. Komatsun omistajille teli, keinuakseli, 
pyörivä ohjaamo, runkorakenne, vakausmekanismi sekä 
paralleelinosturi ovat tuttuja vuosien ja vuosikymmenten ajoilta. 

Sama koskee ominaisuuksia. Vakaus maastokulkemisessa  
ja vakavuus työtä tehtäessä, hydrauliikan hyvät 
hyötysuhteet, voimansiirron käyttäytyminen 
ääritilanteissa, ohjaamon riittävät tilat ja 
alhainen polttoaineenkulutus, ne siirtyivät ihan 
semmoisenaan uuteen kahdeksanpyöräiseen.

Kilpailu 
Kiristyy 
teKnologia 
Kehittyy
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METSÄNOMISTAJA! 1
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Harvennuksen laatu tehdään oikealla puuvalinnalla
Sopivan, ketterän koneen avulla puuvalinta harvennuksessa 
voidaan tehdä parhaiden puiden hyväksi.

Täystiheä ja tasainen puusto - tuottava metsä
Ajouraverkosto voidaan tehdä puun tuottamista 
edistäväksi ja urien määrä pitää kohtuullisena.

Terveet ja ehjät puut tuottavat paremmin
Jäävä puusto säilyy ehjänä kun harvennuksen työkalut 
on mitoitettu puiden mukaan.

Kuvan harvesterin paino vain 9 tonnia • Lisätietoa aiheesta nettisivuiltamme www.sampo-rosenlew.fi

Miksi sinun kannattaa 
teettää harvennus 
Sampo-Rosenlewin 
metsäkoneilla?

YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN

YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN

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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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

TAPION MALJA 
metsätaitokilpailut

23.8.2017 Mhy Pirkanmaan ja Mhy Pohjois-Pirkan 
metsätaitomestaruuskilpailut sekä Tapion Malja – 
kilpailu. Kilpailu on samalla esikarsintakilpailu metsä
taitoilun SMkilpailuihin.

• Paikka ja aika: Ruovesi 23.8 klo 17.00 
• Kokoontuminen klo 16 alkaen
• Sarjat: naiset, miehet ja alle 30vuotiaat
• Joukkuekilpailu: 2 miestä, 1 nainen ja 1 alle 30vuotias
• Osallistumismaksu 15€ (maksu käteisellä paikan päällä)

Ilmoittaudu 21.8.2017 mennessä osoitteessa
minna.korhonen@mhy.fi tai puh. 03 4864 551 
Seuraa tapahtumaa: 
www.mhy.fi/pohjoispirkka/tapahtumat

METSÄ TUOTTAA MUUTAKIN
KUIN MIELENRAUHAA
Metsän hoitoon ja tuottavuuteen voit vaikuttaa, säähän et. 
Siksi ainoa tapa varmistaa, että metsä antaa arvoisensa
tuoton on vakuuttaa se kattavasti. Tutustu metsävakuu-
tukseemme osoitteessa op.fi/metsa tai soita 0100 0500 
(pvm/mpm) ja varaa aika konttoriin. Vakuutuksen myöntää 
OP Vakuutus Oy.
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Mhy Roine 
Oiva Vierikka 
040 580 3144
LKV, AKA

Tutustu kohteisiimme ja palveluihimme www.metsatilat.fi/lansisuomi

Mhy Pirkanmaa
Kari Jeskanen
0500 335 526
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja

 IKAALINEN, Juhtimäki, 70 ha/6200 m³, 1,5 km joenrantaa. 
Tarj. 15.6.
 IKAALINEN, Tevaniemi, 16 ha, 650 m rantaa, jossa kaksi 
asemakaavatonttia. Tarj. 30.6.
 IKAALINEN, Juhtimäki, 10 ha/1000 m³. Tarj. 15.6.
 IKAALINEN, Tevaniemi, talviasuttava mökki 82 m², 
tontti 3300 m², venepaikka Kyrösjärveen. Tarj. 15.6.
 IKAALINEN, Vatsiainen, 5,4 ha varttunutta kuusitaimikkoa. 
Tarj. 31.5.
 YLÖJÄRVI, Komi, m-ala 41 ha/6300 m³. Tarj. 15.6.

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

 SASTAMALA, Kaukola, iso maatilakeskus, kaksi hirsitaloa, 
yrityskäyttöön jalostettu navetta ja paljon muuta, rantasauna 
Kokemäenjoen rannassa ja saaripalsta. Asfaltin ja katuvalojen var-
ressa. Katso esittelyvideo. Hp. 350 000 € 
 SASTAMALA, täystiilitalo Vaununperäntie 21, peltoa 4,2 ha + 
hieman metsää muutama kilometri keskustasta. Käyttökelpoinen 
tiilinavetta, kivikellari ym. Hp. 250 000 €
 SASTAMALA, hieno hirsitalo + yritystilaa Sävintien varressa. 
Hp. 250 000 €
 URJALA, iso maatilakeskus, hieno perinteinen asuinrakennus + 
paljon muuta tilaa. Osa tuottaa hyvin vuokrattuna. Hp. 298 000 €
 IKAALINEN, erilaisia rantatontteja, edullisia tai rauhallisia ja 
isompia tarpeesi mukaan. Hp. alkaen 29 500 €

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, 12,8 ha/1500 m³, rehevät pohjat. Tarj. 31.5.
 TAMPERE, Kämmenniemi, Villa Toni + metsät ja rantatontit, 
tutustu!
 TAMPERE, Kapee, m-ala 11 ha/1570 m³. Tarj. 31.5.
 TAMPERE, Kapee, 7,3 ha/1450 m³ + peltoa 1,6 ha. Tarj. 31.5.
 TAMPERE, Kapee, 4,3 ha taimikkovalt. tila. Tarj. 31.5.

 TAMPERE, Aitolahti, kakkoskoti tai ykkönenkin 20 km Keskusto-
rilta järven rannassa. yht. 124 m² + rantasauna ja autotalli- 
/varastotilat 70 m². Hp. 220 000 €

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

 VIRRAT, m-ala 10 ha/1090 m³. Tarj. 2.6.
 YLÖJÄRVI, Kuru, 84 ha/15 700 m³, myös 4,5 ha tukioik. peltoa. 
Kaavatontti Vähä-Petäjäjärven rannassa. Tarj. 9.6.
 YLÖJÄRVI, 21 ha/2090 m³ + 6 ha tukikelp. peltoa. 
Hp. 115 000 € / tarj.
 MÄNTTÄ-VILPPULA, 7,8 ha/900 m³, rantaa 190 m, 
ei rantarak.oik. Tarj. 2.6.

 KANGASALA, 27 ha/3700 m³. Tarj. 29.5.
 YLÖJÄRVI, 27 ha/4500 m³ metsää. Tarj. 18.6.
 PARKANO, Aure 5,6 ha/570 m³ + vanha asuinrak. ym. 
rakennuksia. Hp. 30 000 € / tarjous
 PARKANO, Alinen Kirjasjärvi vapaa-ajan viettopaikka eteläran-
nalla. Mökki 80-luvulta 59 m² ja varastorak. 49 m², sähköt ja tie pe-
rille. Hp. 35 000 €
 PARKANO ja KIHNIÖ, Kuivasjärven ja Kankarijärven asemakaa-
vatontit Hp. Parkano 40 000 € ja Kihniö alk. 55 000 €

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

 KIHNIÖ, Nerkoonjärven tontti 4000 m², tie perille. Hp. 46 000 € 
 PARKANO, ok-talo ja metsätila, yht. 5,9 ha/580 m³. Huoneistoala 
110 m², puukeskuslämmitys ja ilmalämpöpumppu. Hp. 75 000 €

Nyt on monipuolisesti 
maaseutukiinteistöjä. 

Tutustu!
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Metsäkeskuksen Metsään.fi:n 
tiedot perustuvat laserkeilaa-
malla kerättyyn kaukokartoi-
tustietoon tai vanhempaan, 
maastossa kerättyyn ja ajanta-
saistettuun metsäsuunnittelu-
tietoon. Laserkeilauksella saa-
daan tarkimmin tieto puuston 
pituudesta ja kokonaispuuston 
määrästä. 

Metsään.fi:n ei korvaa met-
säsuunnitelmaa. Metsään.fi-
palvelussa esitetyt metsävara-
tiedot ovat tuotettu kuviokoh-
taisesti ja niiden toimenpiteet 
laskennallisesti, maastossa on 
käyty vain pienellä osalla ku-
vioista. Tästä syystä hyvässä 
kasvussa oleva kasvatusmetsä 
nousee Metsään.fi -palvelus-
sa uudistuskypsäksi metsäksi, 
kun jokin laskennallinen uu-
distamiskriteeri täyttyy. Met-

sään.fi-palvelun kuviotiedois-
sa puuston kokonaistilavuus ja 
kuviointi ovat melko oikein. 

Metsään.fi-palvelun tavoi-
te on tuoda julkisilla varoilla 
tuotettu metsävaratieto ja muu 
julkinen tieto metsänomistajan 
hyödynnettäväksi pankkitun-
nusten taakse. Tiedon hyödyn-
täminen ja jalostaminen ovat 
kuitenkin käyttäjän vastuulla. 
Palvelun sivulla kehotetaan tar-
kistamaan tiedot maastossa en-
nen puukauppaa tai hoitotöiden 
aloittamista.

Metsään.fi:n 
tietoihin ei kannata 
luottaa sokeasti
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PUTKET JA KAIVOT MAATALOUTEEN 
TEKEE JITA!

Tutustu lisää: 
www.jita.fi

Vettä varten

Suuri valikoima peltoputkia ja tarvikkeita 
yli 35 vuoden kokemuksella. 

Meiltä löydät: 
• Rumpuputket
• Valtaojaputket
• Salaojaputket
• Lieteputket
• Kaivot
• Osat ja tarvikkeet
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METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO
Tule syventämään metsäkonealan osaamistasi tai opiskele uusi 
osaamisala; ajokone tai moto, 21.8.2017, Jalasjärvi ja Ähtäri.

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
Metsänomistajille ja metsäpalveluyrittämisestä kiinnostuneille. 
Koulutuksen aikana voit laatia metsäsuunnitelman omalle tilalle tai 
perustaa metsäpalveluyrityksen, 21.8.2017, Ähtäri.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO
Opiskele metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi tai 
metsäkoneenkuljettajaksi, 21.8.2017, Ähtäri. 

PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSEN AMMATTITUTKINTO,
28.8.2017,  Jalasjärvi ja Ähtäri

Lisätiedot: www.seduaikuiskoulutus.fi ja Jyrki Ilves p. 040 680 7149
ja Asko Ämmälä p. 040 830 2177, etunimi.sukunimi@sedu.fi

METSÄALAN KOULUTUKSIA
- Sedu Ähtäri ja Jalasjärvi

26.6. Sukupolvenvaihdos ja sen vaikutukset tukiin.  
          Antti Pajula,  Metsäkeskus.
27.6. Eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely, maastokohteet.
28.6. Eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely ja yläharvennus,     
           maastokohteet.
29.6. Erikoispuiden kasvatus, joulukuusi. 
30.6. Erikoispuiden kasvatus, visakoivu. 

Ikaalisten Röyhiön kylästä ko-
toisin oleva 25-vuotias metsä-
talousinsinööri Auvo Marttila 
aloitti Kurun eteläpään metsä-
asiantuntijana huhtikuun alus-
sa. Aiemmin alueella toiminut 
Vesa Kastari siirtyi toisen työn-
antajan palvelukseen.

Auvo valmistui metsäta-
lousinsinööriksi Tampereen 
ammattikorkeakoulusta vuo-
si sitten ja hän on työskennel-
lyt metsänhoitoyhdistys Pir-
kanmaalla metsänhoitoesimie-
hen ja metsäasiantuntijan teh-
tävissä.

– Suhde metsään on alkanut 
jo pienenä kotitilalla ja metsään 
liittyvät asiat ovat kiinnosta-
neet minua aina, toteaa Auvo.

Työltään Auvo odottaa mah-
dollisimman paljon kontakteja 
metsänomistajilta sekä mielen-
kiintoisia haasteita. 

Auvo Marttila 
metsäasiantuntijaksi 
Kuruun

– Tässä työssä pääsee teke-
misiin erilaisten ihmisten kans-
sa ja luomaan sosiaalisia suh-
teita metsänomistajien ja met-
säalan ammattilaisten kans-
sa. Uskon, että yhteistyö hei-
dän kanssa sujuu hyvin, tuu-
maa Auvo.

Auvo Marttilan työpiste on 
Kurun toimistolla ja häneen 
saa yhteyden puhelinnumerol-
la 044 776 4560 tai sähköpos-
tilla auvo.marttila@mhy.fi.

Nimi Puhelinumero vuosi- ja ym.lomat 
Aalto Jere 044 776 4557 3.7.–29.7.2017 
Alanko Pentti 0400 238 590 26.6.–22.7.2017 
Bucktman Miika 040 557 3947 3.7.–19.7. ja 25.–28.7.   
  ja 7.–9.8.2017 
Heikkilä Tomi-Pekka 044 776 4550 17.7.–12.8.2017 
Hemminki Jari 044 776 4549 26.6.–8.7. ja
  24.7.–5.8.2017 
Kaleva Sari 044 557 8589 26.6.–12.8.2017 
Katajamäki Harri 044 776 4553 3.7.–5.8.2017 
Kinnunen Leo 044 776 4552 26.6.–29.7.2017 
Kivi-Mannila Hannu 0400 159 151 26.6.–22.7.2017 
Korhonen Minna 0400 159 152 5.6.–15.7.2017 
Koro Kerkko 044 580 1043 17.7.–9.9.2017 
Kotilainen Elina 044 580 1049 3.–29.7.2017 
Kujala Antti 044 580 1046 5.6.–1.7.2017 
Lehtimäki Markku 040 835 0239 3.–29.7.2017 
Leppämäki Jere 0400 159 153 3.7–26.8.2017 
Marttila Auvo 044 776 4560 
Moskari Katri 044 775 9866 17.7.–5.8.2017 
Mäkinen Jani 0400 745 715 10.7–5.8.2017 
Puolitaival Tero 044 776 4558 26.6.–16.7. ja 
  31.7.–6.8.2017 
Raittinen Rami 0400 131 340 3.–29.7.2017 
Rantala Reijo 044 776 4559 3.–29.7.2017 
Ruuska Juha 0400 131 337 17.7.–12.8.2017 
Salin Pauliina 044 776 4554 17.7.–12.8.2017 
Sarvana Antti 044 776 4555 3.–29.7.2017 
Savilahti Janne 044 760 7788 17.7.–11.8.2017 
Toijala Jaakko 044 776 4556 10.7-5.8.2017 
Varjoranta Hannu 0400 361 723 10.7.–12.8.2017 
Vartiamäki Atte 044 580 1042 14.8.–1.9.2017 

Toimihenkilöiden 
lomat 2017



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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Toukokuun toisella viikolla järjesti Pien-
puu liikkeelle -hanke yhteistyössä metsä-
keskuksen kanssa raivaussahakurssit Ori-
vedellä ja Mänttä-Vilppulassa. Nelisen-
kymmentä kurssilaista pääsi harjoittele-
maan raivaussahan käyttöä ja huoltoa kurs-
seilla. Suurin osa kurssilaisista oli ensim-
mäistä kertaa kokeilemassa sahan käyttöä. 
Kaikki sujui erinomaisesti ja kotiin lähdet-
tiin hymyissä suin. Yksi Oriveden naisille 
suunnatulla raivaussahakurssilla Oli Tuu-
la Oinonen Lahdesta. 

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Tuula Oinonen ja asun Lahdessa. 
Meillä on mökki Oriveden Talviaisissa ja 
metsätila Juupajoella.

Oletko ensimmäistä kertaa raivaussa-
han ohjaimissa?
Itseasiassa toista kertaa.

Miltä sahaushommat maastossa tuntu-
vat?
Paremmalta näin toisella kertaa, tällä kurs-
silla on saanut hyviä neuvoja ammattilai-
silta. Raivaussahan terän viilaus ja haritus-

kin tuli opittua. Tästä on hyvä jatkaa omis-
sa metsissä.

Neuvoja raivaussahatyötä aloittelevalle 
metsänomistajalle? 
Ajattelin ensin, että saha painaisi enem-
män, todellisuudessa se on paljon kevyem-
pi, kun valjaat saa säädettyä hyvin. Työ te-
kijäänsä opettaa tässäkin hommassa.

Mistä löysit tälle Naisten raivaussaha-
kurssille?
Veljeni oli kuuntelemassa järjestämäänne 
luentoa metsätilan sukupolvenvaihdokses-
ta Orivedellä, siellä oli kurssista mainittu 
ja hän vinkkasi sitten minulle.

Kevät terveisiä mhy:n väelle ja muille 
jäsenille? 
Kiitoksia kannustuksesta ja kurssista!

Atte Vartiamäki

Opetusta raivaussahan käytöstäToimihenkilöiden 
lomat 2017



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
Auvo Marttila
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-
Pirkka ry on usean vuoden ajan 
käyttänyt puukauppojen mark-
kinoinnissa sähköistä puukaup-
papaikkaa, joka on kantanut ni-
meä Puumarkkinat.fi . Kevät-
talvella 2017 Puumarkkinat.fi - 
ohjelmisto vaihtoi omistajaa ja 
nyt sitä hallinnoi puun myyjien 
ja ostajien yhteinen osakeyhtiö 
Puukauppa Oy. Samalla ohjel-
man ja palvelun nimeksi vaih-
tui KUUTIO.

Kuutio on kaikkien metsän-
omistajien käytössä oman met-
sänhoitoyhdistyksen kautta, eli 
yhdistykset laittavat metsän-
omistajien antamalla valtakir-
jalla myytävät leimikot markki-

Sähköinen puukauppapaikka vaihtui 
Kuutioksi

nalle nyt tähän uuteen Kuutioon. 
Metsänomistajiin päin puu-

kaupan palvelu toimii samalla 
tavalla kuin ennenkin. Metsän-
hoitoyhdistys laatii tuttuun ta-
paan metsänomistajan toimek-
siannosta puunmyyntisuunni-
telmat. Kuutiota apuna käyttä-
en yhdistys huolehtii kilpailut-
tamisesta, ostajien tekemien tar-
jousten vertailusta ja puunkor-
juun sekä mittauksen valvon-
nasta. Kuutio ei muuta tätä tut-
tua ja turvallista toimintamallia 
mihinkään, mutta palvelu toimii 
oivana apuna kilpailutuksessa.

Metsänomistaja voi halutes-
saan myös omatoimisesti lait-
taa myytävän puuerän myyntiin 

Kuutioon. Tapahtuipa Kuution 
käyttö metsänhoitoyhdistyksen 
kautta tai omatoimisesti, oleel-
lista tässä uudessa palvelussa 
on se, että pyritään lisäämään 
puukaupan kilpailua ja vähen-
tämään ilman kilpailua tapahtu-
vaa puukauppaa. 

Ilman kilpailua tapahtuva 
puukauppa heikentää metsän-
omistajien ja metsänhoitoyhdis-
tyksen mahdollisuuksia puolus-
taa puun hintaa. 

Tällä hetkellä ainakin osa 
puuta ostavista sahoista on vie-
lä Kuution ulkopuolella, joten 
palvelu ei ole vielä aukottoman 
toimintavalmis tältä osin. 
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Ruovedellä istutettiin 4H-juh-
lakuusikko 100-vuotiaan Suo-
men kunniaksi. Istuttajina oli 
60 reipasta esikoululaista ja 
koululaista Kirkonkylältä, Vi-
suvedeltä ja Pekkalasta. Kuusi-
kon kehitystä voi seurata Hauk-
kamaalla Murtolammin lähet-
tyvillä Pirkan Taipaleen polun 
varrella. Paikalle asennetaan 
myös muistolaatta.

4H-juhlakuusikko 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi

Kehityspäällikkö Juha Ruuska Suomen 4H-liitosta näyttää kohteelle laitettavaa muistolaattaa. 

0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidolla



Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaan  
Suomen nuorille. Koulukiertue pysähtyy noin 60 paikkakunnalla syksyn 2017  
aikana. Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö ovat hankkeen päärahoittajat.  
Bioaika-tapahtumakiertueen tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke.  

TÄMÄ REKKA KULKEE  
METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA 
JA BIOPOLTTOAINEELLA

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Hyppää kyytiin! bioaika.fi

Puunveistäjät aloittavat 
klo 16.30

Keskustelupaneelit: 
mm. Maa- ja metsätalous-
ministeri Jari Leppä, 
metsätalouden tulevaisuuden 
näkymät, metsäalan koulutus ja 
petoasiaa klo 17.15–20.30

Metsäalan toimijoiden 
esittelyteltat klo 18.00–22.00
Lisäksi tarjolla mm. Bioaikarekka, 
moottorisahaveistoa, puomilla 
juoksua ja traktorinvetoa.

Iltamien lopuksi tanssit 
tahdittaa YÖLINTU ja 
KÖPI KOSKI&PROJEKTI

Tervetuloa!
Liput 20 €, lapset alle 15 v. 
vanhempiensa kanssa ilmaiseksi

Järj. Virtain Urheilijat yhteistyössä
metsäalan toimijoiden kanssa.

Pohjaslahden Vehkakosken lavalla 
lauantaina 5.8.2017 klo 16.30–01.30.


