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Mietteitä vaalivuoden alussa
Viime vuosi oli todella vilkas puukaupan ja metsänhoitotoimien suhteen. Toivottavasti tä-
mä hyvä vire jatkuu edelleen tänä vuonnakin. Tukin kysyntä on tällä hetkellä hieman hiljai-
sempaa, kun sahurit odottavat mihin menekki ja hinnat asettuvat. Kuitupuun ja niistä val-
mistettujen tuotteiden markkinat näyttävät edelleen yhtä vilkkailta kuin viime vuonna. Tu-
levien leimikoiden suunnittelussa onkin tärkeää pyrkiä halutuimpiin puustotyyppeihin me-
nekin varmistamiseksi. 

Kyllä siinä meinaa verenpaine nousta, kun katselee tilastoja metsäyhtiöiden viime vuoden 
puuntuonnista ulkomailta. Määrät ovat nousseet edellisvuodesta 13% ja tuontipuusta makse-
taan aivan huimasti kovempia hintoja kuin kotimaisesta. Täytyy todeta, että ”kyllä olisi kir-
veellä töitä”, sillä ne puut kyllä löytyisivät kotimaastakin ja jäisivät nekin rahat parantamaan 
kotimaista taloutta. Kun nykyään niin paljon puhutaan hiilijalanjäljestä, niin kotimainen lähi-
puu, jota osa teollisuudesta käyttää markkinavalttinaan, saadaan korjattua ja kuljetettua huo-
mattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin tuontipuu.

Metsäteiden perusparannuksiin on saatavilla kemeravaroja, joita kannattaa hyödyntää, et-
tä puutavaran kuljetus, ja muutkin metsänhoitoon liittyvät kuljetukset saadaan hoidettua su-

juvasti kaikilla keleillä. Samalla kannattaa laitaa tie-
kuntien asiat uuden yksityistielain mukaiseen kun-
toon. Näihin tieasioihinkin löytyy avuksi ammatti-
henkilö omasta yhdistyksestämme.

Myrskyjä ja runsaasti lunta on saatu heti vuoden 
alkajaisiksi. Kannattaakin käydä tarkastamassa onko 
omassa metsässä tullut tuhoja. Onneksi yhdistyksem-
me alueella ei mitään kovin suuria tuhoja ole tullut il-
mi. Lähinnä puita on kaatunut vain hiljattain harven-
netuilla kuvioilla jonkin verran. Niiden korjuu on tie-
tysti työlästä ja taloudellinen tulos on monesti plus-
miinusnolla. Niiden korjuu on enempi maiseman hoi-
toa ja tuholaisten torjuntaa.

Päättyneen hirvenmetsästyskauden aikana huoma-
sin, että lupamäärien nosto oli tarpeen. Jahtikauden 
jälkeen hirvikanta jäi kuitenkin edelleen monin pai-
koin aivan liian korkeaksi. Ensi syksylle pitääkin saa-
da vielä enemmän kaatolupia, jotta päästäisiin ase-
tettuihin kantatavoitteisiin ja saataisiin hirvien aihe-
uttamat vahingot metsille ja liikenteelle minimoitua.

Tänä vuonna on tulossa useammatkin vaalit. Omaa 
ehdokasta valitessaan kannattaa ottaa huomioon 
myös, miten ehdokkaat suhtautuvat metsäasioihin. 
Laittakaa siis ehdokkaat tiukille eri tilaisuuksissa, et-
tä saadaan myönteisesti metsäasioihin suhtautuvia 
päättäjiä.

Hyvää alkanutta vuotta kaikilla metsänomistajille!

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja 
I Mhy Pohjois-Pirkka
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Harri Katajamäki I johtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsän-
omistajille tärkein palveluiden tuotta-
ja ja edunvalvoja. Metsänhoitoyhdis-
tyksestä saa yhden luukun periaatteel-
la kaiken metsään liittyvän palvelun 
ja avun metsäomaisuuden hoitoon. 
Näitä palveluja voidaan kutsua lähi-
palveluiksi. Monet palvelut ovat ka-
donneet pitäjistä, mutta mhyn palve-
lut ovat edelleen lähellä. Ne ovat pu-
helinsoiton päässä. Mhyn metsäasi-
antuntijoilla on vahva paikallistunte-
mus metsäasioihin ja tämä on tärkeää 
palvellessa lähi- tai etämetsänomista-
jia. Mhyn palvelut lähtevät puhtaas-
ti metsänomistajien tarpeista ja tavoit-
teista. Metsänomistajan tavoitteet met-
sältään voivat olla taloudellisia, virkis-
tyksellisiä tai luonnonhoidollisia.

Puukauppa ja siinä onnistuminen 
on metsänomistajan harjoittaman met-
sätalouden kannattavuuden kannalta 
tärkein vaihe. Mhyn puukaupallisten 
palvelujen suosio on kasvanut vuosi-

en aikana. Tämä kertoo metsänomista-
jien luottamuksesta puukauppapalve-
luja kohtaan. Puun hinta muodostuu 
kauppojen ja kilpailuttamisen kautta. 
Puukauppapalvelun valinta on met-
sänomistajalle luotettava tapa hoitaa 
puukauppa onnistuneesti. Metsän-
omistaja saa käyttöönsä mhyn laajan 
asiantuntemuksen puumarkkinoista 
ja käyvästä hintatasosta. Parhaan os-
totarjouksen tehnyt ostaja saa puut ja 
metsänomistaja parhaan lopputulok-
sen.

Metsänomistaja, metsänhoitoyhdis-
tyksesi auttaa sinua metsäomaisuu-
tesi hoidossa tavoitteesi mukaisesti. 
Tehtävämme on auttaa ja neuvoa si-
nua metsiesi hoidossa ja hyödyntämi-
sessä. Kartoitamme korvauksetta met-
säsi hakkuu- ja hoitotarpeet sekä sel-
vitämme saatavat tuet. Ota yhteyttä 
metsäasiantuntijaasi! 

Metsänhoitoyhdistys tarjoaa 
lähipalvelua

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
Vuoden 2018 toiminnan tunnuslukuja
 
Puunmyyntisuunnitelmat 1 010 384 m3

Päätehakkuut 2 247 ha
Harvennushakkuut 4 488 ha
Ensiharvennukset 1 891 ha
Ylispuiden poisto 281 ha
Yhteensä 8 907 ha
Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 629 788 m3

Korjuupalvelu 203 927 m3

Energiapuutoimitukset 49 700 m3

Maanmuokkaus 1 208 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 507 500 kpl
Taimen istutus 570 ha
Kylvöt 85 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän kunnostukset 2 284 ha
Metsäteiden rakennus- ja perusparannus 23 km
Metsäsuunnittelu 6 191 ha
Metsäarviot 5 677 ha
Henkilökohtainen neuvonta 4 250 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja asiakastilaisuudet 16 kpl
 2230 henkilöä
Liikevaihto 9 M€

Keskihinnat 
tammikuussa 2019 
uudistushakkuissa Mhy 
Pohjois-Pirkan alueella

Puutavaralaji €/m3

 
MÄNTYTUKKI 61,5
MÄNTYKUITU 17,75
 
KUUSITUKKI 64,5
KUUSIKUITU 20,75
 
KOIVUTUKKI 42,5
KOIVUKUITU 17,25
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joittuvat kattavasti koko yhdistyksen 
alueelle, jolloin kuljetusmatkat pysy-
vät melko kohtuullisina. Tämä hel-
pottaa mm. kuljetusyrittäjien päivien 
pituutta, koska työaikalait säätelevät 
päivittäistä ajoaikaa. Varsinkin talvi-
sin sillä on suuri merkitys, koska ener-
giapuun kulutus on kylminä kuukau-
sina suurinta ja päiväkohtaiset kuor-
mamäärät voivat olla isojakin.

Kaikille energiapuulajeille 
tarvetta

Laitokset käyttävät oman polttopro-
senssinsa mukaan erilaisia polttoai-

nelajikkeita. Tähän vaikuttaa mm. 
laitteistot, lämmöntarpeen vaihte-
lu, toimittajien sopimustilanteet se-
kä monet muut polttoaineiden läm-
pöominaisuudet. Tällä hetkellä tar-
ve on kaikille lajikkeille, niin karsi-
tulle rangalle, kokopuulle kuin hak-
kuutähteellekin. Kaikki laitokset ei-
vät tokikaan käytä näitä kaikkia la-
jikkeita, vaan esim. Naistenlahden 
voimalaitokseen mhy Pohjois-Pirkka 
toimittaa lähinnä hakkuutähdettä. Ja 
pienet paikalliset laitokset käyttävät 
yleensä lähinnä hyvälaatuista karsit-
tua rankaa tai kokopuuta. Tosin lai-
toksissa on aina eroja ja se mikä käy 

Energiapuun kysyntä lisääntymässä

Sari Kaleva I metsäpäällikkö I Mhy Pohjois-Pirkka

Mhy Pohjois-Pirkan hakeurakoitsija Veljekset Koivula Oy hakettamassa karsittua rankaa, joka toimitetaan paikalliselle lämpölaitok-
selle.

Useamman vuoden hiljaiselon jälkeen on energiapuukaupassa kääntymässä uusi suunta. Ylisuuret varas-
tot sekä teiden varsilta että lämpölaitosten välivarastoista ovat pienentyneet ja on tullut tarve hankkia li-
sää varastoja sekä korjuukohteita.

Toimituskohteita yhdistyksen 
joka kolkassa

Mhy Pohjois-Pirkka toimittaa energia-
puuta suoraan sähkö- ja lämpölaitok-
sille useaan eri toimituskohteeseen. 
Kohteita ovat mm. Tampereen Sähkö-
laitoksen Naistenlahden voimalaitos, 
Elenian Oripohjan lämpölaitos, Vir-
tain Energian lämpölaitos, Vapon Ruo-
veden lämpölaitos ja Jämsän alueläm-
mön Hallin lämpölaitos. Näiden lisäk-
si mm. Kurun hakelämpö sekä muuta-
mat isommat tilakeskukset ja puutar-
hat käyttävät mhy Pohjois-Pirkan toi-
mittamaa energiapuuta. Laitokset si-
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Riittävä määrä aluspuita ristikolla pitää kasan irti maasta. ”Kissan tulee mahtua kulke-
maan kasan ali häntä pystyssä.”

Korkea, suora kasa ja oikein kiinnitetty peitepaperi takaavat hyvälaatuisen energiapuun.

yhteen laitokseen, ei välttämättä käy 
johonkin toiseen.

Kasojen teko ja varastointi vaatii 
tietoa sekä taitoa

Hyvässä varastossa on kantava alusta 
ja reilut aluspuut. Kasan tulee olla sel-
västi irti maasta. Ilmavan perustan va-
rastolle saa, kun kasaa järeästä kuitu-
puusta monikerroksisen ristikon. Ka-
san tulee olla lisäksi riittävän korkea, 
koska korkeassa varastossa sateelle 
altistuvien pintapuiden osuus koko 
varaston tilavuudesta on pienempi. 
Näin ollen korkeasta varastosta teh-
tävän hake-erän keskimääräinen kos-
teus on alhaisempi. Kuivuessaan ka-
sa painuu ja altistuu romahtamisel-
le. Ryhdikkään varaston kasaaminen 
vaatii taitoa. Varastoa tulee kasata ko-
ko matkalta hieman etunojaan, jolloin 
kasa on vielä kuivumisen jälkeenkin 
ryhdikäs. Varaston päällimmäinen 
kerros energiapuuta muodostaa li-
pan. Suojaava lippa on 0,5 - 1 metriä 
muuta varastoa ulompana ja vähin-
tään puoli metriä paksu. Lipattomas-
sa varastossa kaikkien rankojen päät 
altistuvat sateelle ja vesi valuu runkoja 
myöten kasan sisään. Lipan vaihtoeh-
tona on varaston peittäminen peitto-
paperilla, joka estää veden pääsyä ka-
san sisään. Talvella suojasään ja pak-

kasen vuorotellessa peittämätön kasa 
voi jäätyä niin, että haketus ei onnistu. 
Peitepaperin etuna on, että se voidaan 
hakettaa hakkeen joukkoon ja varasto-
paikka jää siistiksi. Myös varaston si-
jainnilla on väliä. Se tulee sijoittaa ai-
na tuuliselle ja mahdollisimman au-
rinkoiselle paikalle, ei koskaan metsä-
tien päähän viimeiseen peränurkkaan. 
Oikealla sijainnilla saavutetaan kuivu-
misen kannalta huomattavasti parem-
pi lopputulos.

Metsänomistajan on hyvä kiinnittää 

huomiota kasojen puhtauteen ener-
giapuuta tehdessään. Kasoista löytyy 
toisinaan epäpuhtauksia esim. kiviä, 
puun juurakoita, maa-ainesta tai jopa 
rautaesineitä, jotka haittaavat haketus-
ta merkittävästi. Haketettaessa kivet 
tai rauta rikkoo hakkurista vähintään 
terät, mutta pahimmillaan koko hak-
kurin. Vahinko on aina satoja euroja 
ja lisäksi se keskeyttää työt joskus tun-
niksi, toisinaan jopa päiviksi. Vastuu 
on viimekädessä aina kasan tekijällä.
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0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidolla

Näkyvät vaatteet 
metsätyömaalle

Vaikka parhaillaan eletään keskitalven 
aikaa, niin kevääntulo lähestyy. Lu-
mien sulettua on aika tehdä keväinen 
metsäretki, jolloin on syytä tarkastaa 
riskikohteiden taimikot. Hirvien tal-
vilaidunalueiden läheisyydessä sijait-
sevat taimikot ovat erityisen suuressa 
vaarassa ja ne tuleekin metsänomista-
jan tarkastaa säntillisesti vuosittain. 
Vaikka aiemmin tuhoja ei olisikaan ha-
vaittu, saattaa taimikon kasvun myötä 
lisääntynyt näkösuoja houkutella hir-
vikarjan syöntipuuhiin. Riskikohteita 
ovat erityisesti koivu- ja mäntyvaltai-
set taimikot aina 5-6 metrin pituusvai-
heeseen saakka.

Muutamaa vuotta aiemmin viljellyt 
istutusalueet kannattaa myös tarkas-
taa varhain keväällä. Koska heinäkas-
vusto on vielä ruskeaksi kuivunutta, 
niin pienetkin havupuun taimet ovat 
helposti löydettävissä ja pelastetta-
vissa kasvukelpoisiksi taimiksi. Hei-
nän ja lumen painamat taimet on va-
pautettava mahdollisimman hyvään 
kasvuasentoon. Koska tämä työ ei ole 
erityisen raskasta, se sopi hyvin koko 
perheen ulkoilupäiväteemaksi. Erityi-
sesti viljavissa kohteissa heinääminen 
on käytännöllisesti katsoen välttämä-
töntä tasaisen taimikon aikaan saami-
seksi. 

Onko taimikkosi kunnossa 
talven jäljiltä

Metsätyömaan käynnistymi-
nen omassa metsässä on odo-
tettu hetki ja sen edistymistä 
on mielenkiintoista seurata. 
Työmaalla voi vierailla, kun 
muistaa turvallisuuteen liitty-
vät asiat.

Ilmoita ennakkoon tulostasi 
ja soita ensin metsätyömaan 
kyltin kertomaan koneenkul-
jettajan puhelinnumeroon. 
Pue kirkkaanväriset vaatteet 

ja huomioliivi päällesi, niin erotut pa-
remmin maastossa. Myöskin kypärä ja 
suojalasit on hyvä olla, sillä pystypuis-
ta voi tippua oksia hakkuun jäljiltä tai 
risut voivat iskeä silmään. 

Muista turvaetäisyydet. Pysähdy 
vähintään 90 metrin päähän koneesta 
niin pitkäksi aikaa, että kuljettaja on 
huomannut sinut, sammuttanut ko-
neen moottorin, laskenut kouran maa-
han ja avannut koneeen oven. Mini-
mietäisyys työskentelevään hakkuu-
koneeseen on 90 metriä, muihin työ-
koneisiin ja kuormaavaan puutavara-
autoon 20 metriä. Työskentelevää met-
suria voit lähestyä vasta, kun sinut on 
havaittu ja työskentely on keskeytetty.

Koneen kuljettajat ja metsurit ker-
tovat mielellään työmaasta, mutta an-
na tämän jälkeen heille työrauha, sillä 
metsätyö vaatii kaiken huomion.
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Puunostajien varastot ovat vuo-
den alussa merkittävästi aiem-
paa suuremmat. Puukauppa kä-
vi poikkeuksellisen vilkkaasti aina 
jouluun saakka. 

Yksityiset metsänomistajat myivät vii-
me vuonna puuta 23 prosenttia enem-
män kuin edellisvuonna. Ennakkotie-
tojen mukaan puuta myös korjattiin 
yli kymmenys vuotta 2017 enemmän. 
Puun käytön kasvu metsäteollisuu-
dessa oli selvästi puumarkkinoiden 
kehitystä vaatimattomampaa. 

Kysyntä on todennäköisesti alku-
vuonna viime syksyä heikompaa. 
Puumarkkinoilla vallitsee tällä het-
kellä poikkeuksellinen tilanne: kui-
tupuun kysyntä näyttää tukkia valoi-
sammalta. 

Metsänhoitoyhdistyksestä apua 
vaihteleviin tilanteisiin

– Metsänomistajien on järkevää tar-
kistaa puukauppatilanne oman alu-
een metsänhoitoyhdistyksestä. Siel-
tä löytyy kaikissa puumarkkinatilan-
teissa ajantasaisin, monipuolisin ja tar-
kin puukauppatieto. Tilastoimattomat 
hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puu-
tavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat 

hyvin yleisiä, mikä heikentää julkis-
ten hintatilastojen hyödynnettävyyttä, 
neuvoo tutkimuspäällikkö Erno Järvi-
nen MTK:sta.

– Puukauppaa harkitsevien metsän-
omistajien kannattaa toimia vallitse-
van puumarkkinatilanteen mukaises-
ti. Kuitupuuleimikoiden kysyntä näyt-
tää vuoden 2019 alkupuolella suotui-
salta, joten metsänomistajien kannat-
taa tarjota niitä ja kilpailuttaa ostajat, 
jatkaa Järvinen.

– Puukaupassa kilpailutus ja kat-
konnan valvonta ovat avainasemas-
sa. Erityisen tärkeitä ne ovat nykyi-
sessä puumarkkina- ja metsäteolli-
suuden kannattavuustilanteessa. Kes-
kimääräisessä leimikossa katkonnas-
ta johtuvat erot eri ostajien välillä voi-
vat olla tuhansia euroja. Homma hoi-
tuu luontevasti antamalla valtakirja 
metsänhoitoyhdistykselle. Epäselvis-
sä katkontatapauksissa voi pyytää vi-
rallisen mittaajan lausuntoa. Myös ko-
korunkokaupalla voidaan välttää kat-
kontaan liittyvää epävarmuutta.

 
Kuitupuun jalostuksen 
menestys jatkuu

Vuoden 2018 lopun tilanteeseen verrat-
tuna metsäteollisuustuotteiden mark-
kinoilla ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia. Sahatavaran lähiajan mark-
kinanäkymät ovat edelleen heikot. 

Massa- ja paperiteollisuuden kan-
nattavuus ja puustamaksukyky sen si-
jaan pysyy erinomaisena. Tilastokes-
kuksen ja Luonnonvarakeskuksen ti-
lastojen perusteella Suomessa toimiva 
massa- ja paperiteollisuus teki vuonna 
2017 liiketulosta noin 38 euroa jalostet-
tua puuraaka-ainekuutiometriä koh-
den. Lopputuotemarkkinakehityksen 
perusteella tilanne säilyi viime vuon-
na vähintään yhtä hyvänä. 

Havusellun dollarimääräinen mark-
kinahinta Euroopassa kääntyi joulu-
kuun alussa lievään laskuun, mutta 
hintataso on yhä erittäin korkea. Li-
säksi kartongin markkinatilanne jat-
kuu ennusteiden perusteella suotui-
sana.

– Puun hinta määräytyy markki-
noilla kysynnän ja tarjonnan pohjalta. 
Puun hinnan puolustamiseen tehok-
kain lääke on uuden kysynnän luomi-
nen. Uusien investointien lisäksi puun 
vienti, mistä monilla metsänhoitoyh-
distyksillä on kokemusta, on tällä het-
kellä todella kilpailukykyinen vaihto-
ehto, toteaa Erno Järvinen.

Tutkimuslaitosten ennusteiden mu-
kaan teollisuuspuuta hakataan ja puu-
kauppaa käydään suunnilleen samaan 
tahtiin kuin viime vuonna. 

Kuitupuun kysyntä näyttää 
suotuisalta
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Punkalaitumen Oriniemessä Juhen ti-
lalla asuu nuori ja aktiivinen perhe. 
Heikki ja Hanna Juhe käyvät kumpi-
kin tilan ulkopuolella naapurikunnis-
sa töissä. Heikki työskentelee Vesilah-
della Doranova Oy:ssä. Siellä projek-
teina on biokaasua hyödyntävät lai-
tokset kotimaahan ja maailmalle. Han-
na on tällä hetkellä vanhempainlomal-
la terveystarkastajan töistä Valkeakos-
kelta, koska perheen esikoinen, Joel, 
on vasta puolen vuoden ikäinen.

Heikki Juhe toteaakin, että hänellä 
on oikeastaan kolme työpaikkaa. Päi-
vätyö Vesilahdella, maanviljelys koti-
tilalla ja metsänhoito. 

Normaalia taloudellista 
metsätaloutta

Juhella on noin 60 hehtaaria omaa 
metsää ja 34 hehtaaria yhteistä vel-
jensä kanssa. Sukupolvenvaihdos ti-
lalla tehtiin vuonna 2014. Heikki Juhe 

on tyytyväinen, että on saanut hankit-
tua hiukan lisää metsää. Raivausten li-
säksi istutukset tehdään itse. Niissä on 
Heikin äiti ollut ahkerana, työ kun sat-
tuu hankalasti päällekkäin kevätkyl-
vöjen kanssa. Heikillä olisi halua teh-
dä enemmänkin omatoimisesti metsä-
töitä, vaikkapa ensiharvennuksia, jos 
vain ehtisi.

– Meidän metsiä hoidetaan ihan nor-
maalein taloudellisin periaattein ja pe-
rinteisin menetelmin. Harvennukset ja 

”Nautin raivaussahan 
käyttämisestä 
suunnattoman paljon”
Heli Mutkala I kenttäpäällikkö I MTK metsälinja

Hiljattain harvennetusta kasvavasta männiköstä taustalla voi olla ylpeä. Hoito on tehty oikeaan aikaan.

Nuorena ehtii. Diplomi-insinööri voi olla myös maanviljelijä ja metsänomistaja, joka kuntoilee käyttämällä 
ahkerasti raivaussahaa. Metsänomistuksen alkutaipaleella metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijapalveluille 
on tarvetta.
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hoidot tehdään, kun metsä niitä tarvit-
see. Minun silmääni kaunein metsä on 
1-4 -metrinen hoidettu kuusikko. Pää-
tehakkuiden tekemistä ja ajankohtaa 
voi sitten jonkun verran siirrellä ra-
han tarpeen mukaan. Virkistyskäyt-
töä metsillä on toki myös, koska met-
sästän ja paljon, myöntää Heikki Juhe.

– Kävin Ahlmanilla maatalousyrittä-
jäkurssin, joka vaaditaan, että voi har-
joittaa maataloutta ja saada maatalous-
tukia. Siellä oli myös vähän metsätalo-
utta. Lähinnä olen kasvanut maanvil-
jelijäksi ja metsänraivausta olen tehnyt 
paljon jo nuoresta pitäen.

Joululahjasaha ahkerassa 
käytössä  

Heikki Juhe on käyttänyt raivaussahaa 
aktiivisesti puolet elämästään. Hom-
ma alkoi isosedältä lainatulla Stihlil-
lä. 15-vuotiaana hän sitten toivoi jou-
lulahjaksi raivaussahaa ja sai sen. Sa-
ma saha toimii edelleen, mutta aktiivi-
käytössä on jo uudempi malli. 

– Tärkein työkaluni on raivaussaha. 
Sen käyttämisestä nautin suunnatto-
masti. On hienoa saada taimikot kun-
toon ja rästit vähemmäksi. Metsästys-
harrastuksen vuoksi pyrin jättämään 
taimikonhoidossa myös riistatiheik-
köjä.

– Raivaaminen on parasta kuntoilua, 
ei tarvitse mennä salille. Olen yrittänyt 
saada vaimoakin innostumaan raivaa-
misesta, mutta en ole vielä onnistunut. 

Veljesten yhteisessä ja omassa met-
sässä on tehty ennakkoraivausta ja 
nuoren metsän hoitoa vuoden sisäl-
lä yhteensä noin 10 hehtaaria ja tai-
mikonhoitoa kolmisen hehtaaria. Tä-
nä vuonna olisi tarkoitus tehdä taimi-
konhoitoa jotakuinkin 15 hehtaaria. 
Kemera-tukia on haettu ja haetaan so-
piviin alueisiin.  

Asiantuntijapalvelua 
metsänhoitoyhdistykseltä

– Olen käyttänyt monta kertaa Laiti-
sen Ollin asiantuntijapalvelua. Heti 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen käve-
limme tilan metsät läpi Ollin kanssa. 
Tällä neuvontakävelyllä kerroin, mitä 
olin milläkin kuviolla ajatellut tehtä-
väksi, ja sen jälkeen Olli kertoi omat 
näkemyksensä. Myöhemminkin olem-
me yhdessä Ollin kanssa pohtineet 
metsien käsittelyä tapauskohtaisesti. 

Metsänhoitoyhdistyksen palvelu-
ja Heikki Juhe käyttää myös suurem-
missa kaupoissa ja taimihankinnoissa.

Raivaussaha on Heikki Juhen tärkein työkalu 
metsänhoidossa. Seinää vasten ensimmäinen, 
joululahjaksi saatu saha.
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Lannoituksilla voidaan tuottaa enem-
män käyttöpuuta, nopeuttaa puiden 
järeytymistä sekä aikaistaa hakkui-
ta. Investoinnin hyöty näkyy muihin 
metsänhoitotöihin verrattuna suh-
teellisen pian, sillä lisätuotto realisoi-
tuu pääosin jo seuraavassa hakkuussa.

Milloin ja missä kannattaa 
lannoittaa?

Metsänlannoituksella lisätään niitä ra-
vinteita, joita maapohjassa on niukas-
ti puiden tarpeeseen nähden. Kasvua 
rajoittavia ravinteita ovat yleensä joko 
typpi tai fosfori. Typestä on pulaa lä-
hinnä kivennäismailla ja fosforista tur-
vemailla. Boorin puutosta voi esiintyä 
molemmilla.

Paras tuotto lannoitusinvestoinnista 
saadaan, kun tukkipuun osuutta lisää-
vä lannoitus tehdään noin 6–10 vuotta 
ennen uudistushakkuuta, kertoo Met-

sänhoidon suositukset -opas. Maan 
ravinnetila kannattaa selvittää ennen 
lannoitusta. Lannoitukset on kannat-
tavinta toteuttaa yhteishankkeina, jol-
loin lannoitteiden hehtaarikohtaiset 
hankkimis- ja levityskustannukset py-
syvät kohtuullisina.

Tuhkaa turvemaille

Turvemailla on yleensä pulaa kaikis-
ta muista ravinteista paitsi typestä. 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tut-
kimuksen mukaan puutuhka sisäl-
tää kaikkia rämemänniköiden tarvit-
semia ravinteita. Tuhkalannoituksen 
seurauksena puuston kasvu lisääntyy 
2–3-kertaiseksi lannoittamattomaan 
verrattuna. Sopivia tuhkalannoitus-
kohteita ovat ojitetut turvemaat, jois-
sa turpeen paksuus on vähintään 0,5m 
ja puuston määrä riittää ylläpitämään 
kuivaustehoa. Koska tuhka on pitkä-
vaikutteinen lannoite, sen vesistöhai-
tatkin ovat pienempiä.

Euro lannoitukseen tuottaa kolme 
euroa takaisin
Metsänhoitosuositusten mukaan Ete-
lä- ja Keski-Suomen kivennäismail-
la saadaan varttuneissa metsissä typ-
pilannoituksella tuotettua lisäpuu-
ta yleensä 12–20 kuutiota hehtaarilla. 

Anne Rauhamäki I viestinnän suunnittelija I  MTK ry

Lannoita metsäsi tuottamaan

Metsänlannoitus on taloudellisesti yksi kannattavimmista metsätalouden investoinneista. 

Turvemailla tuhkalannoituksella voi-
daan lisätä männyn kasvua vuosita-
solla jopa 2–4 kuutiota. Pohjois-Suo-
men eteläosassa lannoituksella saa-
tava kasvunlisäys on kivennäismail-
la 60–80 prosenttia Etelä-Suomen ar-
voista. 

Hyvin kasvava metsä sitoo 
enemmän hiiltä

Metsän lannoitus on myös ilmastote-
ko. Lannoituksen aiheuttama kasvun-
lisäys sitoo jopa 10 tonnia hiilidioksi-
dia hehtaarille sen lisäksi, mitä metsä 
normaalisti kasvaessaan sitoisi. Vaik-
ka lannoitteen tuotanto ja levittäminen 
aiheuttavakin päästöjä, niiden aiheut-
tama hiilidioksidipäästö on lannoittei-
den valmistajien mukaan vain noin 0,5 
tonnia per hehtaari. Lannoituksen il-
mastotase on siis reilusti positiivinen.

Lannoituskulut voi vähentää 
metsäverotuksessa

Metsänlannoituksesta aiheutuneet 
kustannukset ovat vähennyskelpoi-
nen menoerä metsäverotuksessa. 
Lannoituskustannukset vähennetään 
puunmyyntiverotuksessa kertapois-
tona. Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa 
osa metsätuloista takaisin metsään. 
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Läntisen Suomen PEFC-sertifioinnin 
tarkastuksissa vuonna 2018 pysyttiin 
hyvällä tasolla. Esiin tuli poikkeamia 
vain kolmen kriteerin vaatimuksista. 

Edellisenä vuonna saatu vakava 
poikkeama kulotuksissa suljettiin nyt 
pois, kun kulotusten ja metsäpalojen 
määrä vuonna 2017 nousi nipinnapin 
vaaditulle tasolle. 

Kaksi muuta poikkeamaa tuli kritee-
reihin 17 ja 18, eli vesiensuojeluun liit-
tyviin vaatimuksiin. 

Kriteeri 17 vaatii jättämään vesistö-
jen ja pienvesien rannoille suojakais-
tat. Luontolaadun tarkastuksissa oli il-
mennyt, että tässä ei kaikissa tarkaste-
tuissa kohteissa ollut onnistuttu.

PEFC-sertifioinnin tarkastusten 
tulokset lännessä

Heli Mutkala

Kriteeri 18 puolestaan edellyttää 
vesiensuojelutoimenpiteitä tehtäväk-
si ojitusmätästys- ja kunnostusojitus-
kohteilla. Metsäkeskus oli tarkastanut 
luonnonhoidon laadun arvioinneis-
saan kaikkiaan 20 maanmuokkaus-
kohdetta, niistä neljällä vesiensuojelu 
oli ollut puutteellista. Joten lievä poik-
keama tuli arviointiraporttiin tästäkin.  

Ulkopuolisena auditoijana syys-
kuussa 2018 tehdyissä tarkastuksissa 
toimi Inspecta Oy. Alueen sertifiointi-
toimikunta laati korjaavien toimenpi-
teiden ohjelman tammikuussa viimei-
sessä kokouksessaan ennen toimin-
nan siirtymistä suurempiin sertifioin-
tialueisiin. 

Kestävän Metsätalouden Yhdistys 
ry on päättänyt muuttaa alueellis-
ta PEFC-ryhmäsertifiointialueja-
koaan. Jatkossa sertifikaatteja hae-
taan kolmelle alueelle. Nykyiset 
sertifikaatit ovat voimassa viidel-
lä alueella siihen asti, kunnes uu-
det sertifikaatit myönnetään uusil-
le alueille. 

Läntiseen alueeseen kuuluvat 
Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-
Häme, Pohjanmaa, Ahvenanmaa, 
Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Sa-
takunta, Etelä-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Itäi-
seen alueeseen kuuluvat Pohjois-
Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Poh-
joiseen alueeseen kuuluvat Poh-
jois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. 

Kestävien hakkuumäärien tar-
kastelu on tarkoituksenmukaista 
suurilla alueilla, koska puuta kul-
jetetaan yli maakunta- ja aluerajo-
jen. Yhdistyksen toiminnan kan-
nalta suurempien alueiden hallin-
ta on tehokkaampaa ja myös alu-
eellisten sertifiointitoimikuntien 
toiminta yhtenäistyy. Auditointeja 
tekevät sertifiointiyritykset kilpai-
lutetaan alkuvuodesta, joten tarjo-
ukset saadaan suoraan uusille alu-
eille.

Kestävän 
Metsätalouden 
Yhdistys 
muuttaa aluejakoaan

Kolme poikkeamaa - kaksi vesiasioista
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Metsät ovat ilmastonmuutoksen tor-
junnassa avainasemassa. Kasvava 
metsä sitoo hiiltä ja torjuu ilmaston-
muutosta, mutta lämpenemisen myö-
tä metsien kasvukunnosta huolehtimi-
seen tulee myös lisää haasteita. Metsä-
tuhojen riski kasvaa. Mutta ei hätää.

– Ilmastonmuutokseen ja sen myö-
tä lisääntyviin metsätuhoriskeihin voi 
varautua. Metsätuhojen torjunta pe-
rustuu ensisijaisesti niiden ennalta-
ehkäisyyn, eli hyvään metsänhoitoon, 
muistuttaa MTK:n metsäasiantuntija 
Lea Jylhä. 

Tuulituhoriski huomioon 
metsänhoidossa

Moniin luonnontuhoihin on mahdol-
lista varautua huolehtimalla puuston 
elinvoimaisuudesta. 

– Esimerkiksi tuuli- ja lumituhoja 
voi vähentää yksinkertaisesti hoita-
malla taimikot ja nuoret metsät ajois-
sa, jotteivat ne pääse riukuuntumaan, 
sekä välttämällä voimakkaita hakkui-
ta tuulituhoille alttiilla alueilla ja vart-
tuneiden kasvatusmetsien reunoilla, 
opastaa Jylhä. Tuulituhoille kaikkein 
alttiimmilla alueilla voi puuston kier-
toaikaa lyhentää. 

Tuulituhojen todennäköisyyttä voi 
arvioida uuden Luken tuulituhoriski-
kartan avulla: www.metsainfo.luke.fi

Monimuotoinen metsä vastustaa 
tuholaisia

Ilmaston lämpeneminen lisää sellaisia 
taudin- ja tuhonaiheuttajia, joiden le-
viämistä aiemmin on ehkäissyt Suo-
men kylmä ilmasto. Luken tutkija He-
li Viiri ennusti keväällä Mhy-päivil-
lä, että pääsemme lähivuosina tutus-
tumaan mm. havununnan, erilaisten 
sienitautien ja aasianrunkojäärän ai-
heuttamiin tuhoihin. Myös nykyis-
ten tuhohyönteisten levinneisyysraja 
nousee koko ajan kohti pohjoista. Vii-
me kesä oli erityisen otollinen kirjan-
painajien leviämiselle. 

Myös kuusikoita vaivaavan juuri-

käävän levinneisyysalue siirtyy poh-
joisemmaksi. Uudistushakkuuta kan-
nattaa aikaistaa, jos juurikääpä lahot-
taa puustoa, mutta kasvattaa puus-
to tavanomaista järeämmäksi laaduk-
kaissa metsissä.

Luonnon monimuotoisuuden yllä-
pitäminen vahvistaa myös metsien 
kykyä sopeutua ympäristön muutok-
siin. Esimerkiksi suosimalla sekapuus-
toisuutta voidaan vähentää hyönteis- 
ja sienituhojen riskiä, sillä tuholaiset 
käyvät yleensä vain yhden puulajin 
kimppuun. 

Metsänhoitosuositukset: www.metsan-
hoitosuositukset.fi

Näin voit auttaa 
metsääsi sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen

• Valitse kasvatettava puulaji/ puula-
jit kasvupaikan ja maalajin mukaan. 
Vältä erityisesti kuusen istuttamista 

Hyvä metsänhoito 
pitää tuhot loitolla

liian kuivalle kasvupaikalle. 
• Vältä tilatasolla yksipuolista puus-

torakennetta käyttämällä monipuo-
lisesti eri metsänkasvatuksen mene-
telmiä niille soveltuvilla kohteilla. 

• Huomioi luonnon monimuotoisuus 
kaikissa toimenpiteissä ja suosi se-
kapuustoisuutta ja lehtipuusekoi-
tusta soveltuvilla kohteilla.

• Hoida taimikot ajallaan ja jätä havu-
puuvaltaiseen taimikkoon mahdolli-
suuksien mukaan lehtipuusekoitus 
taimikonharvennuksessa (huomi-
oiden kuitenkin eri puulajien kas-
vurytmit). 

• Teetä puuston ensiharvennus oikea-
aikaisesti, niin vältät nuorten puus-
tojen liiallisen tiheyden aiheuttamaa 
riukuuntumista.

• Vältä uudistushakkuita varttunei-
den kasvatusmetsien reunoilla. Eri-
tyisesti kuusikot ovat alttiita tuulitu-
hoille talvella, jos maa ei jäädy kun-
nolla. 

Anne Rauhamäki
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Helmikuussa monen metsänomista-
jan postiluukkuun kolahtaa kirje, jos-
sa on laaja metsänomistajakysely. Sii-
hen voi vastata joko paperilla tai säh-
köisesti. Kyselyn vastaajiksi on arvot-
tu noin 16 000 erilaista metsänomista-
jaa ympäri Suomen. 

Kyselyssä kartoitetaan millaisia met-
sänomistajat ovat, mitä tavoitteita heillä 
on ja miten he metsiään käyttävät. Eri-
tyisesti selvitetään metsänomistajien 
käsityksiä siitä, millaisia palveluja he 
haluavat, mitä mieltä he ovat erilaisis-
ta metsän käsittelymenetelmistä tai mil-
laisia yleishyödyllisiä palveluja he kat-
sovat metsänsä puun lisäksi tuottavan.

– Kyselyllä pyritään saamaan mah-
dollisimman kattava kuva suomalai-
sista metsänomistajia. Jokaisen kyse-
lyn saaneen kannattaa vastata. Met-
sänomistajan oma ääni on tärkeä, to-
teaa tutkimushankkeen johtaja Heimo 
Karppinen. Tuloksia kyselystä on lu-
vassa vuonna 2020.

Miksi metsäomistajia tutkitaan?

Metsät ovat tärkeä osa kansallisvaral-
lisuuttamme. Suurimman osan met-
sistä omistavat tavalliset perheet. 

– Kolme tasakymmeniin pyöristet-
tyä lukua kuvaa hyvin perhemetsän-
omistajien merkitystä: he omistavat 
metsämaasta 60 prosenttia, puuston 
kasvusta 70 prosenttia ja myyvät teol-
lisuudelle 80 prosenttia sen tarvitse-
masta kotimaisesta puusta, Karppi-
nen havainnollistaa. 

Perhemetsätiloja on noin 350 000. 
Omistajia näillä tiloilla on kuitenkin 
kaksinkertainen määrä, yli 600 000, sil-
lä osan tiloista omistavat puolisot yh-
dessä ja osa on yhteisomistuksessa jo-
ko kuolinpesinä tai yhtyminä. Perhe-
metsätilat ovat varsin pieniä: keskiko-
ko on 30 hehtaaria.

Karppinen sanoo metsänomistaja-
kunnan muuttuvan siinä kuin suoma-
lainen yhteiskuntakin. Kaupungistu-

Metsänomistaja 2020 
– valtakunnallinen metsänomistajatutkimus

minen ja ikääntyminen, ja myös kou-
lutuksen lisääntyminen näkyvät met-
sänomistajakunnassa. Näillä muutok-
silla on vaikutuksensa metsänomista-
jien tavoitteisiin ja siihen miten met-
siä käytetään.

Metsänomistajakunnan muutok-
sen nykytilasta ja sen vaikutuksista ei 
ole saatavilla ajantasaista tietoa. Uusi 
laaja tutkimus, Metsänomistaja 2020, 
paikkaa tätä puutetta. 

Tutkimuksen toteuttajat

Tutkimusta johtaa Helsingin yliopisto 
ja lisäksi siinä ovat mukana Luonnon-
varakeskus, Pellervon taloustutkimus 
ja Työtehoseura. Tutkimusta rahoittavat 
maa- ja metsätalousministeriö, Suomen 
Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. 
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Metsätalouden veroilmoitus lähetetään verovuoden ai-
kana metsää omistaneille henkilöille, verotusyhtymille ja 
kuolinpesille. Jos metsätaloudessa ei ole ollut tuloja tai me-
noja, tai varauksiin ja metsävähennyksiin ei ole ilmoitetta-
via tietoja, ei veroilmoitusta tarvitse antaa.

Sama koskee arvonlisäveroa. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, 
ellei verovuodelta ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä 
tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että 
verokautena on kalenterivuosi, eikä harjoiteta muuta ar-
vonlisäverollista toimintaa.

Muutoksia veroilmoitusten antamisen aikataulussa

• Metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) annettava vii-
meistään 28.2.2019. Aikaisemmasta poiketen koskee 
myös metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovel-
vollisia. 

• Arvonlisävero ilmoitettava ja maksettava viimeistään 
28.2.2019, jos verokausi on kalenterivuosi.

• Jos harjoittaa myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, 
kaikki tuloveroilmoitukset annetaan 2.4.2019 mennessä.

• Rajoitetusti verovelvolliset (esim. ulkomailla asuvat) pa-
lauttavat metsätalouden veroilmoituksen viimeistään 
21.5.2019.
Veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa vii-

meistään määräpäivänä! Myöhästymisestä seuraa myö-
hästymismaksu - luonnollisille henkilöille 50 euroa, yhtei-
söille ja yhtymille 100 euroa. Jos veroilmoitusta ei anneta 
lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi 
olla veronkorotus. 

Veroilmoituksen antamisen väylät

• Veroilmoituksen voi tehdä OmaVero-palvelussa www.
omavero.fi. Siellä voi antaa kaikki veroilmoitukset, pait-
si kiinteistötietojen muutokset.

Metsätalouden veroilmoituksen voi antaa myös
• tiedostona Ilmoitin.fi:ssä
• Tyvi-palvelussa (osa palveluista on maksullisia)
• verkkolomakkeella lomake.fi:ssä
• paperilomakkeella

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä enää painettua täyt-
töopasta tai palautuskuorta. Veroilmoitusten täyttöohjeet 
ovat vero.fi:ssä. Samoin kaikkia verolomakkeita voi edel-
leen tulostaa sieltä. Palautuskuoren saa tarvittaessa vero-
toimistosta tai pyytämällä sen puhelimitse.

Verkkopalveluihin kirjautuminen

• Omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteel-
la

• Asianhoitajan (esim. tilitoimiston) valtuuttaminen an-
tamalla tälle tarvittavat valtuudet osoitteessa suomi.fi/
valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee valtuuden 
”veroasioiden hoito”.

• Katso-valtuuksia voi käyttää vielä vuoden 2019 loppuun 
saakka. Asianhoitajalle annettava OmaVeroa varten roo-
li ”henkilön ja yrittäjän OmaVero”.

• Kuolinpesä tai verotusyhtymä tunnistautuu verkkopal-
veluihin Katso-tunnisteella. Osakas ei voi antaa veroil-
moitusta omilla tunnuksillaan.

Huomattavaa metsätalouden 
veroilmoituksissa
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Antti Koskinen I tiedottaja I Mhy Pirkanmaa

?
Kysymys: Minulla on puolison kanssa yhteinen pankkitili 
ja yhteiset nettipankkitunnukset. Voinko siis valtuuttaa 
mhy:n tekemään sähköisen metsäveroilmoituksen kysei-
sillä pankkitunnuksilla?

Vastaus: Vaikka pankkitili olisikin yhteinen, ovat nettipank-
kiin saadut tunnukset aina henkilökohtaisia. Mikäli netti-
pankkitunnukset ovatkin siis kirjattu puolisosi nimiin, et voi 
käyttää niitä valtuutuksen antamisessa. Saat itsellesi omat 
nettipankkitunnukset asioimalla pankin kanssa.

Kysymyksiä 
metsäverotuksesta

?
Kysymys: Voiko kuolinpesä vähentää tappiollisia vuosia 
osakkaiden henkilökohtaisessa verotuksessa?

Vastaus: Ei valitettavasti voi. Yksityishenkilöllä vuotuinen 
tappio on helppo vähentää tuloverotuksen puolella, mutta 
metsää omistavilla kuolinpesillä on harvoin ansiotuloja ja ne 
joutuvat odottamaan vähennysten kanssa seuraavaa voitol-
lista vuotta. On kuitenkin muistettava, että vähennysoikeus 
on voimassa vain seuraavat kymmenen vuotta, jonka jälkeen 
niitä ei enää voi vähentää.

Metsänomistajat ovat jälleen tänä vuonna käyneet ahkerasti metsänhoitoyhdistyksen 
metsäveroilloissa. Olemme poimimeet tälle sivulle muutamat tapahtumissa esiintyneet 
kysymykset, jotka sinunkin kannattaa tietää.

?
Kysymys: Onko jäljellä oleva metsävähennyspohjani 
merkittävä metsäveroilmoitukseen, vaikken olisi käyt-
tänyt sitä verovuonna?

Vastaus: Kyllä on, mikäli olet hyödyntänyt vähennyspoh-
jaa jo aiemmin. 2C-lomake on ainoa verottajalla oleva rekis-
teri metsänomistajien metsävähennyksistä ja siksi sen mää-
rä on ilmoitettava vuosittain. Ennen metsävähennyspohjan 
käytön aloittamista vähennyspohjaa ei tarvitse ilmoittaa.

?
Kysymys: Voinko maksaa puukaupasta saadun arvonlisä-
veron jo ennakkoon, jottei minun tarvitse murehtia siitä 
myöhemmin?

Vastaus: Kyllä voit, ja kannattaakin. Vuosittain on monia ta-
pauksia, joissa metsänomistajan on maksettava puukaupan 
yhteydessä saatu arvonlisävero, mutta verorahat on käytetty 
vahingossa jo johonkin muuhun. Maksamalla arvonlisäveron 
ennakkoon vältyt tällaisilta murheilta. Arvonlisäveron voit 
maksaa ennakkoon OmaVero-palvelussa.
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Kaikki metsänomistajat ja 
kyläläiset Teiskossa tuntevat 
rauhallisen ja hyväntuulisen 
metsämiehen, Leo Kinnusen. 
Mutta kaikki eivät ehkä tiedä, 
että jo vuosikymmeniä hän 
on viilettänyt luonnonjäillä, 
syksyllä ensimmäisten, ja 
keväällä viimeisten joukossa. 

Vuodesta 1985 metsänhoitoyhdistyk-
sen neuvojana ja asiantuntijana Tam-
pereen Teiskossa toiminut Leo Kinnu-
nen harrastaa retkiluistelua. Muut per-
heenjäsenet eivät ole siitä innostuneet. 
Vaimoa harrastus lähinnä huolettaa ja 
kauhistuttaa.

− Turvallisuus on tietysti tärkeää. 
Vesiin putoaminen on kumminkin 

harvinaista. On laskettu, että luistelu-
seuran retkillä plutaus tapahtui jäse-
nelle viime kaudella keskimäärin 11 
000 kilometriä luisteltua. Minulle si-
tä ei ole vielä kuitenkaan sattunut. To-
dennäköisempiä ovat muut tapatur-
mat, kaatumiset ja sen sellaiset. Ohjei-
den mukaiset turvavarusteet pitää ai-
na olla mukana, kertoilee Leo Kinnu-
nen harrastuksensa vaaroista rauhalli-
sesti hymy suupielessä väreillen.

Aluksi Leo Kinnunen luisteli hokka-
reilla, mutta retkiluistelun kipinä iski 
rajusti vuonna 1995, kun Erälehdessä 
oli retkiluistintesti. 

− Oli heti selvää, että tollaset pitää 
saada. Eikä niitä edes saanut kuin Hel-
singistä, joten tilasin postimyynnistä 
ja hokkarit sai jäädä nurkkaan, muis-
telee Kinnunen.

Retkiluistelussa häntä viehättää 
luonnossa liikkuminen ja vapaus, sekä 

Syysjää houkuttaa ja 
kevätjää kestää 
- vai kestääkö

Teksti Heli Mutkala I Kuvat Eero Jurvelin

Luisteluretken vetäjänä Leo Kinnunen etenee letkan kärjessä tarkastellen jään kestävyyttä. Toinen vetäjistä tulee viimeisenä valvoen, 
että kaikki pysyvät mukana.  

Leo Kinnunen luisteluvarusteissa Murikan 
edustalla mukanaan oma erikoisvarus-
te vesuri. Joskus on sitäkin käytetty jään 
paksuuden arviointiin. Kuvassa näkyvät 
myös luistimet, jääsauvat ja naskalit. 
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keveä ja nopea liikkumistapa. Kym-
menen vuotta sitten Kinnunen ilmoit-
tautui Suomen Retkiluistelijoihin jäse-
neksi ja toimii nykyään myös retkien 
vetäjänä. 

Miten paksu tai ohut jää kantaa? Se 
on yleisesti esitetty kysymys. Ja mää-
reitä on monia, 6-7 cm teräsjäätä on 
Kinnusen mielestä jo hyvä määrä. Hu-
moristisesti sanotaan myös, että viisi 

senttiä kantaa ihmisen, mutta kaksi 
senttiä pilkkimiehen.  

Varusteet
tärkeitä

Retkiluistelua harrastetaan erityisil-
lä retkiluistimilla. Ne ovat terät, jot-
ka kiinnitetään joko tukeviin vaellus-
kenkiin, telemark-monoihin tai hiihto-

luistelumonoihin. Varusteilla on mer-
kitystä. Jos joudutaan vaikka siirty-
mään jäiltä jalkamiehiksi rannan puo-
lelle, on mukavampaa ja turvallisem-
paa kulkea maastokengissä kuin luis-
telumonoissa. 

Retkiluistelijan 
varustus
– Jääsauva
− Naskalit
− Vaihtovaatteet vedenpitävästi 

repussa
− Heitto- ja pelastusköysi
− Eväät ja lämmintä juotavaa
− Luistelukaveri
Lisäksi voi olla hyötyä polvisuojista, 
kypärästä ja varaluistimesta. 

Järjestäytynyttä 
harrastustoimintaa

Retkiluistelu on lisännyt suosiotaan 
viime vuosina. Tampereella on noin 
200 seuran jäsentä ja tulokaskurssit ja 
retket täyttyvät nopeasti. Retkistä il-
moitetaan ja raportoidaan retkiluisteli-
joiden nettisivuilla. Raporteissa on ku-
vien lisäksi mm. luisteltu reitti, osan-
ottajien määrä ja vauhti. 

Nettisivuilla on myös jäähavaintoja. 
Niitä saadaan luistelijoilta ja satellii-
teista. Nasan ja Sentinellin kuvat ker-
tovat lähinnä jään tasaisuudesta. Sisä-
maan vireimpiä luistelukaupunkeja 
ovat Tampere, Jyväskylä ja Lahti. 

– Tämän talven luistelukausi tääl-
lä näyttää olevan ohi ainakin pariksi 
kuukaudeksi, toteaa Kinnunen. 

– Nyt pitäisi mennä merelle - Porin 
edustalle tai Helsinkiin. Viime vuon-
na saaristomeri jäätyi todella upeaksi.

Leon luistelukausi alkoi 24.11. Tam-
mikuun puoliväliin mennessä hän oli 
tehnyt 25 retkeä ja käynyt 36:ssa eri ve-
sistössä. Vesistöjen määrää lisäsi Kin-
tulammen kierros, missä samalla ret-
kellä luisteltiin peräti 20 eri vesistössä. 
Tavallisesti retki kestää nelisen tuntia 
ja matkaa kertyy noin 30 km. 

Jos innostuit retkiluistelusta, lisätie-
toa löydät netistä os. www.skrinnari.
fi. Ennen kuin pääsee mukaan järjes-
tetyille retkille, pitää osallistua tulo-
kaskurssille, johon kuuluu tulokaslu-
ento ja -retki sekä vapaaehtoinen plu-
tausharjoitus.

Luonnosta nauttimista jäällä.
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PEFC-metsäsertifiointi

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä 
saat haluamasi metsät mukaan 
PEFC-sertifiointiin.  Emme peri 
siitä erillistä maksua. Sertifiointi 
varmistaa, että puusi käyvät 
kaupaksi. Puun ostajat haluavat 
sertifioitua puuta tuotteisiinsa, 
jotta niillä on menekkiä ja kestävä 
alkuperä.

Alennusta vakuutusmaksuista

LähiTapiola myöntää 15 
prosentin alennuksen 
metsä- ja kotivakuutuksista 
kokonaisasiakkuuden omaaville 
metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenille, joilla on vähintään 10 
000 euron sijoitus LähiTapiolan 
säästöhenkivakuutuksessa. Ilman 
sijoitusta alennus on 10 prosenttia.   

Metsäselain kännykkään

Metsäselain-mobiilisovellus 
käyttöösi ilmaiseksi. Näet tarkat 
tila- ja kuviorajat, jonka lisäksi 
GPS-ominaisuus näyttää sijaintisi 
maastossa liikkuessasi. Sovelluksen 
avulla metsätilasi tiedot ovat 
kätevästi saatavissa missä vain. 
Metsäselaimen käyttöön tarvitaan 
melko tuore ja yhteensopiva 
metsäsuunnitelma. 
Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenet saavat MTK:n 
valtakunnalliset jäsenedut. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenedut vain jäsenille

(norm. 152,00)
Etusi 67,00

JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

www.edutjasenelle.fi/mhy
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

 Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen 
metsän puolestapuhujana jo 85 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta, ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta 
metsän omistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia. www.metsalehti.fi

Polku omaan metsään. 
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Vesienhoidon ensimmäinen neuvottelukunta 
perustettu Pirkanmaalle. 

Laaja joukko eri organisaatioiden edustajia aina kyläyh-
distyksistä kuntiin sekä maa -ja metsätaloustoimijoista ve-
siensuojeluyhdistyksiin osallistui joulukuun puolessa vä-
lissä Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan pe-
rustamiskokoukseen Ikaalisissa. Neuvottelukunta on tar-
koitettu pysyväksi. Sen kevyt, mutta mahdollistava hal-
lintorakenne palvellee parhaiten Ikaalisten reitin vesien-
hoidon yhteistyötä.

– Neuvottelukunta on ensimmäinen lajissaan Pirkan-
maalla ja nyt Ikaalisten reitin alueen toimijat saavat ai-
dosti vaikuttaa ja kantaa vastuuta vesienhoitosuunnitel-
man ja toimintaohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta, 
iloitsee Olli Madekivi Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Neuvottelukunta herätti laajaa kiinnostusta 

Neuvottelukuntaan kutsuttiin eri tahoja jäseniksi ja yh-
teistyö kiinnosti laajasti, sillä 62 eri organisaatiota nimesi 
edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta on hy-
vin monipuolinen, edustajia on eri sektoreilta: maakun-
taliitosta, kunnista, luonnonsuojeluliitosta, vesiensuojelu-
yhdistyksistä, MTK:n tuottajayhdistyksistä ja metsänhoi-
toyhdistyksistä, Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:stä, ka-
lastusalueista ja osakaskunnista sekä parista yrityksestä-
kin. Näin tulee tärkeä paikallinen näkemys sekä alueen 
tuntemus mukaan toimintaan.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tehdä käytännönlä-
heinen vesienhoidon toimeenpano-ohjelma vuonna 2019. 
Konkreettisten toimenpiteiden avulla vesistöjen tilaa voi-
daan parantaa esim. vähentämällä vesistöihin pääsevää 
ravinnekuormitusta. Myöskin kalakannoille otollisten olo-
suhteiden luominen on tärkeää. Laajalla yhteistyöllä toi-
votaan päästävän lähemmäs tavoitteita ja vesienhoidon 
onnistuvan.

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, jär-
vien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaik-
kien vesien vähintään hyvään tilaan. 

Valmisteleva työryhmä nimetty

Neuvottelukunta valitsi toisessa kokouksessaan tammi-
kuun puolivälissä työryhmän tekemään tarkempaa val-
mistelutyötä neuvottelukunnan kokouksia varten. Met-
sänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien edustajaksi ryh-
mään nimettiin Aki Haapaniemi Parkanosta ja varajä-
seneksi Markus Nissinen. MTK:ta ja maataloustuottajia 
edustaa Jarmo Ylä-Viteli Ikaalisista varajäsenenään Vi-
sa Merikoski.

Uusi toimintatapa 
vesienhoitoon 
Ikaalisten reitillä
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Tavattiin luontotyyppejä. Tyyppien tavoitteena on jatkuva, ja vain jatkuva kasvatus met-
sänhoidossa. Asiaansa ajavat vetoomuksilla ja itkuvirsillä Tuomiokirkon kryptassa. Au-
ta varjele.

Suunta puustoiselle luontotyypille, joita myös metsiksi kutsutaan. Löytyi järeää mut-
ta nuorta puustoa, eli rehevää sekapuustoa, muttei eri-ikäisrakennetta, lahopuuta, mut-
ta kirjanpainajaa. Tässähän on mahdollisuuksia mihin vain, totesimme yhdestä suusta. Ei-
kä tietoakaan nokittelusta. Vain tyyppejä luonnossa vaihtamassa ajatuksia ja oppimassa. 

Mikä sitten on metsän luontotyyppi? Kansainvälisen vertailtavuuden takaava sekasotku. 
Kasvupaikkatyypit jaetaan puuston suhteen ikäluokkiin (nuoret, keski-ikäiset, vanhukset), 
ja saadaan elinympäristöt triplaava luontotyyppijaottelu. Kultakin tyypiltä lasketaan järe-
än, lahon ja lehtipuun määrät, ja verrataan luontaisen kehityksen metsiin. Suuri osa met-
säluontotyypeistä on siten uhanalaisia, terveisin selvitys joulukuulta.

Vai onko? Luontotyyppien ekologinen tila on heikentynyt noiden kolmen muuttujan 
suhteen, ei itse luontotyyppi. Semantiikkaa ja totta. Lehti- ja lahopuun lisääminen talous-
metsissä on samalla luonnonhoidon perustavoitteita. Sekin on totta: ne on ne säästöpuut. 

Tyyppiretken metsänomistajalla oli ajatukset kirkkaina. Ostamansa metsät ovat erityises-
ti hiilensidontaa ja monimuotoisuutta turvaamassa. Eikä avohakkuita. Luontoarvot eivät 
riittäneet METSOon, joten jatkuvaa kasvatusta oli luonnollista ehdottaa. Tarkoittaisi kuu-
sen pienaukotusta, eli tarpeeksi valoa, eli taimia.

Tuttu mhy-toiminnanjohtaja tokaisi ytimeen: ”Jos 
metsänomistaja kysyy jatkuvaa kasvatusta, hän on 
valintansa jo tehnyt. Meidän tehtävä on toteuttaa.” 
Hieno lähtökohta neuvonnalle, kun metsänomistaja 
oikeasti tietää mitä metsiltään haluaa. Tiedätkö sinä? 

Luulen luontotyyppien kätkevän kuulemansa metsä-
opit ja tutkistelevan niitä sydämessään. Sama täällä. 
Paikoin sietämätön puhevirtani katkesi luontotyypin 
tokaistessa ”luonnossahan me hengitämme enkelei-
tä”. Metafysiikkaa, mutta miksei. Näin eri tavoin me 
maailman käsitämme.

Kohdattiin ihminen näkemyksineen, ohitettiin so-
men kohinat. Päivä päättyi yhteiseen hyrinään van-
hassa pirtissä. 

Onneksi kohta on taas syksy. 

Luontotyypeistä ja 
luontotyypeistä
Markus Nissinen I ympäristöasiantuntija I MTK metsälinja

KO
LU

M
NI
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VANKKA SUORITUSKYKY  
JA TARKKA PUOMI
Antti Harala, puh. 040 526 0984 
HaralaAntti@JohnDeere.com 

JohnDeere.fi/Forestry

TAPAHTUMAKALENTERI METSÄNOMISTAJILLE
Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjät Lisätietoja
8.2. Laskettelutapahtuma jäsenille Ellivuori, Sastamala Mhy:t Karhu, Kihniö-Parkano, Lounametsä,  www.mhy.fi.tapahtumat
   Pirkanmaa ja Satakunta sekä 
   MTK-liitot Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi 

12.2. Metsäveroilta OP Ruovden kokoustilat,  Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Ruovesi ilm. 010 256 2901 tai
  Ruovedentie 13, Ruovesi  ruoveden@op.fi

13.2. Metsäveroilta OP Pohjois-Hämeen kokoustilat,  Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Pohjois-Häme ilm. 044 500 4322 tai 
  Seppälän puistotie 8, Mänttä  pohjois-hame@op.fi

14.2. Metsäveroilta OP Kurun kokoustilat,  Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Kuru ilm. 010 257 2301 tai
  Kauppatie 11, Kuru  kurun@op.fi 

18.2. Metsäveroilta OP Virtain kokoustilat,  Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Virrat ilm. 010 257 3701 tai
  Virtaintie 40, Virrat  virtain@mhy.fi

16.3. Maalislauantain työnäytöspäivä Oriveden seudulla,  Mhy Pohjois-Pirkka www.mhy.fi.pohjois-pirkka 
  seuraa ilmoittelua  

16.3. Maalislauantain ilmastopäivä Nokian Kolmenkulma, Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi.pirkanmaa
  Leppiojankadulla

6.–9.5. Metsäseminaari  Luxemburgissa Green Economy hanke mhy.fi/kihnio-parkano
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Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala 
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi 
www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 480 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

TILAVAHTI
kiinnostavat kohteet 

sähköpostiisi
Rekisteröidy

www.metsatilat.fi

Rantatontteja, 
hienoja maaseudun 

asuinkiinteistöjä.

Vapautta ja 
rauhaa järkevään 

hintaan.

Tutustu sivuillamme.

Me välitämme Pirkanmaalla
OTA YHTEYTTÄ

Erkko Koivurinne  
0400 837 218
myyntineuvottelija 

Sauli Kallio  
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

Kari Jeskanen 
0500 335 526
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja 

Miika Bucktman
040 557 3947
LKV, KiAT, AKA, kaupanvahvistaja 

Vesa Yli-Hongisto 
0500 832 681
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja 

Oiva Vierikka 
040 580 3144
LKV, AKA 

Janne Savilahti  
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja 

SUOMEN SUOSITUIN

metsän ja tonttien 
kauppapaikka

talvellakin myynnissä noin 250 
metsätilaa, tonttia ja 

muuta maaseudun kiinteistöä
Metsän myynti on usein 
pitkän harkinnan tulos. 

Kaupankäynti ei ole vaikeaa. 
Lataa sivuiltamme 

Metsän myyjän opas. 
Kirjoitin sen avuksesi! 

JUKKA PUSA
TOIMITUSJOHTAJA, LKV, 

AKA, KAUPANVAHVISTAJA
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Viime vuoden puolella Pohjois-Pirkan suunnittelu- ja arvi-
ointitiimi sai lisää resursseja, kun Oriveden toimistolle pal-
kattiin Arto Hallamäki ja Juhani Luumi.

Arto Hallamäki
- Kotoisin Kylmäkoskelta (Akaa)
- Orivedellä asunut 1995 alkaen
- Metsätalousinsinööri, valmistunut 1990 Joensuusta
- Työpaikat: Metsälautakunta, Metsäkeskus, Otso ja Upm
- Oja- ja tieasioita, kylämetsuri, projektineuvoja, Tredun 
metsänomistajakurssien näyttöjen arvioija
- Harrastuksia mm. sulkapallo, kuntosali ym. monipuoli-
nen liikunta, sekä metsänhoitotyöt

Metsäsuunnitteluun ja arviointiin 
lisää toimihenkilöitä

Juhani Luumi
- Kuhmoislainen 24- vuotias metsätilan kasvatti
- Metsätalousinsinööri, valmistunut 2018 Evolta Ammat-
tikorkeakoulusta
- Työharjoittelut Metsänhoitoyhdistykset Kanta-Häme ja 
Pohjois-Pirkka
- Harrastuksena metsienhoito suvun tilalla, metsäalan tek-
niset sovellukset sekä kulttuurimatkailu

Arto Hallamäki on työskennellyt vakituisesti metsäalalla 
yli 25 vuotta. Hänen yli 20 vuoden kokemus metsäsuunnit-
telijan töistä ja osin entinen asiakaskunta toimii erinomai-
sena pohjana nykyiselle työnkuvalle.

Juhani Luumi on hankkinut kokemusta metsätaloudesta 
erittäin paljon 200 vuotta vanhan sukutilan metsissä. Päi-
vätyön ja omien metsien hoidon yhdistäminen ovat osa hä-
nen tavoitteita. Atk- ja teknisiin sovelluksiin perehtynee-
nä Juhani on tärkeä osaaja nykyisessä kehittyvässä työpo-
rukassa.

Arto Hallamäki, p. 0400 131 340 ja Juhani Luumi p. 044 
580 1037 molemmat tekevät metsäsuunnitelmia ja tila-arvi-
oita koko Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistyksen alueella.

Virtolainen Urpo Metsäranta päätti 
metsurin uransa Metsänhoitoyhdis-
tys Pohjois-Pirkan palveluksessa syk-
syllä 2018. Urpo aloitti silloisen Vir-
tain metsänhoitoyhdistyksen vakitui-
sessa palveluksessa vuonna 2006. Hän 
on tehnyt kuitenkin töitä yhdistyksel-
le jo 80-luvulta alkaen keväisin uudis-
tamistöiden parissa.

Työnkuva yhdistyksessä piti sisäl-
lään metsänhoito- ja uudistamistöitä 
sekä moottorisahalla suoritettuja pui-
den kaatoja, joissa Urpon ammattitaito 
ja rauhallisuus olivat vertaansa vailla. 

Urpon metsäura alkoi vuonna 1970 
vain 15 -vuotiaana. Työura on pitä-
nyt sisällään useita eri organisaatioi-
ta mm. Pohjan saha, Serla ja Metsäliit-
to. Lopputiliä Urpo ei saanut koskaan 

Urpo jäi eläkkeelle
vaan siirtyi vanhana työntekijänä fuu-
sioissa uuteen firmaan. 

Metsäala on kokenut Urpon työuran 
aikana suuria muutoksia niin työteh-
tävien kuin teknologian parissa. Jos 
ennen oli saha ja mies työn keskiös-
sä niin viimeisinä vuosina astuivat ku-
vaan myös erilaiset luontoasia ja tek-
nologia myös metsureiden työhön.

Eläkepäivät eivät Urpoa hidasta 
vaan päivät sujuvat kuulemma met-
säaskareiden parissa myös jatkossa-
kin. Saatetaan Urpo myös nähdä ke-
väisin vielä metsänhoitoyhdistyksen 
työmaillakin.

Metsänhoitoyhdistyksen toimihen-
kilöt, yrittäjät ja metsurit haluavat kiit-
tää Urpoa menneistä vuosista ja toi-
vottaa mielekkäitä vapaapäiviä. 

Arton ja Juhanin mielestä 
metsäsuunnitelma on 
erinomainen apuväline 
metsänhoidon suunnittelussa
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Pienpuu liikkeelle -hanke pyrki lisää-
mään metsänomistajien tietoa ja käsi-
tyksiä, niin metsätaloudesta yleensä, 
kuin tila-/metsänomistajakohtaises-
ti. Hanke kehitti toimintamallia, jolla 
metsänomistajien aktiivisuus saadaan 
ylläpidettyä ja mahdollisimman moni 
metsätila voidaan pitää tuottavassa ja 
kestävässä kasvukunnossa. Toiminta-
mallissa yhdistetään tehokas metsäva-
ratietojen käyttö tilakohtaisella tasolla 
sekä metsänomistajat tavoittava jouk-
kotiedottaminen ja koulutus. Lisäk-
si hankkeen tuloksena urakoitsijoiden 
ja työntekijöiden osaaminen kasvoi ja 
metsänomistajien käyttöön saatiin en-
tistä osaavampi ja ammattitaitoisempi 
joukko metsäalan ammattilaisia. 

Hanke aktivoi passiivisia metsän-

omistajia tiedostamaan metsiensä 
mahdollisuudet ja tarpeet. Kohderyh-
mään kuuluivat myös kaupunkilais-
metsänomistajat, perikunnat ja uudet 
metsänomistajat. Tavoitteena oli ta-
voittaa metsänomistajia, osallistua eri-
laisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, ak-
tivoida metsänomistajia hyvään met-
sänhoitoon, toteuttaa tilakohtaista 
neuvontaa ja järjestää koulutusta met-
sänomistajille. 

Tavoitteet ja toteutus

Käytännössä hankkeen perustavoittee-
na oli saada hallintaan toiminta-alueen 
metsänhoitorästejä koskien nuoren-
metsän hoitokohteita, ensiharvennuk-
sia ja harvennuksia. Tällaisten metsän-

hoidollisten operaatioiden ajallaan to-
teutus turvaa mahdollisimman hyvän 
tuoton metsänomistajan talouteen ja 
myös turvaa metsäteollisuuden puu-
huolto näkymää. Taimikonhoitojen ja 
metsänhoidollisten harvennusten mää-
rää on mahdollista lisätä edelleen huo-
mattavasti ja tuoda näin tehokkuutta 
yksityisen sektorin puuntuotantoon.

Hanke toteutettiin koko metsänhoi-
toyhdistys Pohjois-Pirkan toimialueel-
la. Pääpainopisteenä olivat yhdistyk-
sen pohjoisimmat osat; Virrat, Ruo-
vesi, Mänttä-Vilppula sekä Juupajoki. 
Hanke kuuluu Leader-toimintalinjaan 
ja vastaava toimintaryhmä on Poko ry. 
Hankkeelle myönnettiin 184 340 euron 
kokonaisrahoitus, josta julkisen rahoi-
tuksen osuus oli 80% ja yksityisen 20%.  

Pienpuu liikkeelle 
-hanke päätökseen

Tapahtumien tunnelmia vuosilta 2016-2018. Bioaikarekka vieraili, Vehkakosken metsäiltamissa metsänhoitoyhdistyksen kutsuma-
na elokuussa 2017.

Atte Vartiamäki
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Kannattavuutta metsänhoitoon

Pienpuu liikkeelle -hankkeen tavoit-
teet olivat hyvin laaja-alaiset ja tavoi-
teltu vaikuttavuus toiminta-alueella 
varsin huomattava. Pääosin metsäl-
liset tavoitteet koostuivat nyt jo vah-
vistetun metsäohjelman huomiois-
ta. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä 
panoksia lähinnä metsänkasvatuksen 
kannattavuuteen sekä hakkuumahdol-
lisuuksien hyödyntämiseen hakemalla 
uusia mahdollisuuksia ja tapoja met-
sänomistajien neuvontaan ja koulutuk-
seen sekä kehittää organisaation ja toi-
mijoiden ammattitaitoa. 

Hankkeen toiminnan hyödynsaajat 
olivat toimialueen metsänomistajat, 
jotka osaavat hyödyntää metsäomai-
suuttaan tehokkaammin sekä saavat 
enemmän kantorahatuloja. Hyödyn-
saajina kaikki tavoitetut metsänomis-
tajat, metsätaloutta tukevat yritystoi-
minnot, yrittäjät ja urakoitsijat hyöty-
vät lisääntyvästä työmäärästä.

Kursseja, koulutuksia ja 
työnäytöksiä

Hankkeen aikana järjestettiin moni-
puolisesti erilaisia kursseja ja tapah-
tumia. Kurssit ja tapahtumat järjestet-
tiin laaja-alaisesti koko toimialueella. 
Hanke vastasi kentältä tulleisiin toivei-
siin, järjestettiin sitä mitä ihmiset toi-
voivat ja sen mukaan muokattiin tar-
jontaa. Kurssit olivat erittäin suosittu-
ja ja suurin osa täyttyi heti, kun mark-

Pienpuu liikkeelle 
-hanke päätökseen

Kurssilaiset valmistautuvat maastokohteelle siirtymiseen Naisten raivaussahakurssilla Tampereen Terälahdessa syyskuussa 2018.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
kiittää hankkeen toimintaan ja 
tapahtumiin aktiivisesti osallistuneita 
metsänomistajia, yrittäjiä, metsureita, 
Suomen metsäkeskusta, sekä 
kaikkia yhteistyökumppaneita hyvin 
onnistuneesta hankkeesta. 

Pienpuu liikkeelle 
-hanke
• Hankeaika 1.1.2016 – 31.12.2018
• Kursseille osallistui 229 hlö
• Tilakohtaista neuvontaa 113 

metsätilalla
• 24 kpl koulutustilaisuutta, joissa 

noin 1300 osallistujaa
• 21 tapahtumaa, joissa noin 3500 

osallistujaa
• 9 kpl työ- ja korjuunäytöksiä
• Myönnetty rahoitus 184 340,00€
• Käytetty rahoitus 150 050,18€

kinointi aloitettiin, ja kaikki halukkaat 
eivät aina mahtuneet mukaan. Kurssi-
en järjestäminen onnistui erinomaisen 
hyvin. Osallistujat olivat erittäin moti-
voituneita ja veivät varmasti kursseilla 
oppimansa asiat omiin metsiin ja lait-
tavat taimikoita kuntoon. 

Kurssit järjestettiin pääosin yhteis-
työssä Suomen metsäkeskuksen hal-
linnoiman Toimintaa metsiin Pirkan-
maalla -hankkeen kanssa. Kurssit 
koostuivat noin 50% teoriaosuudes-
ta, joka tapahtui yleensä sisätiloissa 
ja 50% käytännön harjoituksista, jol-
loin kurssilaiset pääsivät harjoittele-
maan raivaussahatyöskentelyä maas-
tossa. Maastokohteeksi valittiin pää-
osin taimikon varhaishoitokohteita. 
Varhaishoito on työlajina helpompaa 
vasta-alkajalle, kuin varttuneemman 
taimikon harvennustyö.

Näytökset vetivät yleisöä

Korjuu- ja työnäytöksien teemoina oli-
vat ensiharvennus- ja harvennushak-
kuut. Näytösten tarkoituksena oli esi-
tellä metsänomistajille kasvatushak-
kuiden tärkeyttä metsänhoidossa. 
Näytöksissä esiteltiin myös ennakko-
raivausta ja sen vaikutusta ja tärkeyttä 
korjuujälkeen sekä korjuun toteutuk-
seen. Taimikonhoitoa esiteltiin metsu-
rityönä kolmessa näytöksessä, joissa 
esillä olivat niin varhaishoitokohteita 
kuin myös myöhempää taimikonhar-
vennusta. Taimikonhoidon esittelyn 
ohessa järjestettiin myös raivaussahan 

käyttö- ja huolto-opastusta metsurien, 
Husqvarna ketjun edustajien sekä jäl-
leenmyyjien toimesta. Juupajoen työ-
näytöspäivässä syyskuussa 2017 esitel-
tiin myös energiapuun haketusta. 
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Mhy Pohjois-Pirkka

Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 
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 Kuivaniemi
0400 159 152

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Metsäasiantuntija
Kimmo Olkinuora 
044 776 4554

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

Operaatioesimies
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

Längelmäki
Aallontie 6

Metsäasiantuntija
Sami Heikkilä
0400 361 723

Metsäasiantuntija
Pentti Alanko
0400 238 590

Orivesi
Keskustie 35

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

Metsäasiantuntija
Juha Ruuska
0400 131 337

Operaatioesimies
Antti Kujala
Kenttäesimies
044 580 1046

Kiinteistöasiantuntija,
LKV, KiAT,
Kaupanvahvistaja
Miika Bucktman
040 557 3947

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Arto Hallamäki
0400 131 340

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Metsäasiantuntija
Jere Aalto
044 776 4557

Metsäasiantuntija
Tero Puolitaival
044 776 4558

Virrat
Virtaintie 40 A

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kuljetus- ja 
operaatioesimies
Kerkko Koro
044 580 1043

Kiinteistöasiantuntija,
LKV, kaupanvahvistaja
Janne Savilahti
044 760 7788

Tilaa metsänhoitoyhdistyksen 
Metsänlannoitus 31.3.2019 
mennessä ja olet mukana  
arvonnassa!

TILAA HETI,
OSALLISTUT ARVONTAAN

VOITA

H
E L IK O P T E R ILE N

T
O

Arvomme yhteensä 5 kpl 
helikopterilentoja ja 1 kpl 
Metsänhoitoyhdistyksen 
lannoituspalveluseteli (arvo 500 €). 

www.mhy.fi/lannoitus

Metsänomistajat
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka Ry •  Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi  •  Puh.  03 486 4551 •  www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Metsän lannoituksella vauhditat puuston kasvua. Saat enemmän ja arvokkaampaa 
puuta seuraavassa puunkorjuussa, jopa 20 m3/ha. Metsän kiertoaika lyhenee ja 
metsän harvennukset voidaan tehdä lyhyemmällä aikavälillä. Metsätilasi  
arvo kasvaa ja lannoituskustannukset voit vähentää verotuksessa.

Meillä metsänlannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset pysyvät 
kurissa. Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi. Yhteystiedot löytyvät tämän lehden 
sivuilta 24 - 25. 

Yhteistyössä:

MIELITKÖ 
LISÄÄ 
SENTTEJÄ?

– ja samalla myös euroja?

Metsän lannoittaminen on sijoitus, joka  
maksaa itsensä nopeasti takaisin, korkojen kera!
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METSÄALAN PERUSTUTKINTO  
monimuotokoulutuksena työn ohessa, jatkuva haku tai 
päiväkoulutuksena, haku 19.2.-12.3.
metsäkoneenkuljettaja tai metsuri-metsäpalvelutuottaja.

METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
metsätalousyrittäjän tai metsäpalveluyrittäjän osaamisala 

PERINTEINEN HIRRENVEISTO
8.-12.4. tai 23.-26.4.

LUONNONHOITOKORTTIKOULUTUS
alkaa 15.4.

ASENNETTA JA OSAAMISTA

sedu.fi 
hakijapalvelut@sedu.fi 
p. 040 830 2275

Katso tarkemmat tiedot ja hakeudu: 
SEDU.FI/HAENYT

jatkuva haku Seduun

LYHYTKOULUTUKSET:

Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6, 35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomon
omista tuotteista

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 2019: 
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
-5% alennus kaikista 
normaalihintaisista 
hieronnoista 
-10% alennus viiden kerran 
hierontasarjakorteista
15% alennus kymmenen 
kerran hierontasarjakorteista

   

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

Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Myllyranta
Myllyrannantie 5, Mänttä
www.cafeherkkuhetki.fi/
myllyranta
-5% alennus leipomon
omista tuotteista

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 
 

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

010 256 2901facebook.com/opruovesi

 tektehakkuh atO
 nööttyäkytöyh
 .ulaköytsuolat neniöttyäkoppleh näjättiry no iliibomsytiry-PO

 iat neskutuksal tadioh ässiläv ässim aithop estivrat ie äänE
 niollis itsopleh taisasuolat iseskytiry adioH .nuskam nejuksal

 .iipos ellunis nuk
 

 iliibomsytiry/fi.po ,utsutut aj isellesti aakia eeT
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KORJUUTYo-
NaYToS

TERVETULOA!

Metsänomistajien 
maalislauantaita vietetään 
Oriveden seudulla.
Seuraa ilmoittelua 
www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Lauantaina 16.3.2019 
kello 10–14 Oriveden seudulla

ORIVESI torstaina 7.2.2019
Cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6
Ilmoittautuminen viimeistään 4.2. 
puh. 03 4864 551 tai 
pohjois-pirkka@mhy.fi

RUOVESI tiistaina 12.2.2019 
OP Ruovesi kokoustilat, 
Ruovedentie 13
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2. 
puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi

MÄNTTÄ keskiviikkona 13.2.2019
OP Pohjois-Häme kokoustilat, 
Seppälän puistotie 8
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2. 
puh. 044 500 4322 tai  
pohjois-hame@op.fi 

KURU torstaina 14.2.2019
OP Kuru kokoustilat, Kauppatie 11
Ilmoittautuminen viimeistään 11.2. 
puh. 010 257 2301 tai kurun@op.fi

VIRRAT maanantaina 18.2.2019 
OP Virrat kokoustilat, Virtaintie 40
Ilmoittautuminen viimeistään 15.2. 
puh. 010 257 3701 tai virtain@op.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa!

METSÄVEROILLAT

Ennakkoilmoittautumiset vaaditaan tarjoilun vuoksi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla.
Luennoitsijana Antti Kujala mhy Pohjois-Pirkasta.

Tarjolla 
nokipannukahvia 
ja makkaraa.


