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Pakkaskelejä odotellessa
Hyvää uutta vuotta ja vuosikymmentä kaikille tämän lehden lukijoille.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan viime vuosi oli toiminnallisesti erittäin vilkas, vaik-
ka puukauppa hiipuikin kesän jälkeen. Talvikelejä kaivataan nyt kovasti, mutta tuntuu, 
että tuleeko niitä ollenkaan. Positiivistäkin lumettomuudessa tietysti on se, että metsu-
reilla raivaussahatyöt vaan jatkuvat, eikä lomautuksia ole tarvittu. Myös kaivurit pysty-
vät tekemään ensi kevään istutusalojen muokkauksia valmiiksi.

Kunnon pakkaskelejä odotellaan kovasti, jotta päästäisiin talvileimikoita korjaamaan. Ke-
lirikko ja muut kantavan maan kohteet ovat olleet jo monta kuukautta ainoita paikkoja, 
joissa puunkorjuuta on pystytty tekemään. Huonojen puunkorjuuolosuhteiden myötä 
ovat tehtaiden ylisuuret puuvarantopinot huvenneet. Nyt kannattaakin suunnitella keli-
rikko- tai kesäkorjuukelpoisia leimikoita valmiiksi, sillä yhtiöt ovat hakanneet sulan ke-
lin leimikot vähiin. 

Harmillista, että Kuopion biojalostetehtaan ympäristölu-
pa evättiin, vaikka se olisi ollut päästöiltään vielä niukem-
pi kuin Äänekosken tehdas. Uusi laitos olisi ollut tervetul-
lut ja tärkeä alueellisesti juuri itäosiin maatamme. Toivotta-
vasti johonkin muualle Suomeen saadaan lisää jalostuskapa-
siteettia, eikä Kuopion hankkeen kaatuminen anna sellais-
ta kuvaa ulkomaisille sijoittajille, ettei tähän maahan kan-
nata investoida. 

Tulevalle kesälle on tarjolla myös lentolannoitushankkeita. 
Lannoituksellahan saa hyvän lisäkasvun ja tuoton pääomal-
leen. Samalla vahvistetaan myös metsien hiilinielua.

Se ihmetyttää, että meitä metsänomistajia ja viljelijöitä jatku-
vasti syyllistetään hakkuista ja ilmaston muutoksesta, kun 
kuitenkin hyvin hoidetut metsät ja pellot ovat niitä, jotka si-
tovat hiiltä.

Tämän vuoden aikana tehdään jonkin verran muutoksia yh-
distyksen organisaatioon, jonka ansiosta pystymme tarjoa-
maan edelleen jatkossakin laadukkaita palveluita.

Kiitokset vilkkaasta viimevuodesta kaikille, niin asiakkail-
le, toimihenkilöille kuin kaikille muille toiminnassa mukana 
olleille. Tehdään yhdessä tästäkin vuodesta yhtä hyvä. Met-
sänhoito kannattaa aina!
Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja 
I Mhy Pohjois-Pirkka
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Harri Katajamäki I johtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Viime vuoden syksy oli aina marras-
kuun puoleen väliin asti erittäin suo-
tuisaa puunkorjuulle. Pitkästä aikaa 
marraskuun alussa maat jäätyivät en-
nen lumentuloa, mutta sen jälkeen säät 
muuttuivat, ja kelit alkoivat vesisatei-
den myötä huonontua. Tätä huonom-
paa kelijaksoa on nyt jatkunut 2,5 kuu-
kautta. Tämä on johtanut siihen, että 
on jouduttu hakkaamaan etuajassa lei-
mikoita, jotka oli suunniteltu korjatta-
van vasta keväällä kelirikkoaikaan. Ve-
sisateet ovat pehmittäneet metsäpoh-
jat niin, etteivät ne ole kantaneet ko-
neita. Vesisateiden pehmittämät met-
säpohjat ovat olleet suurempi ongelma 
kuin metsäteiden kunto. Pitkään jatku-
nut leuto ja sateinen sää on pehmentä-
nyt paikoin tietkin niin, että niille on 
jouduttu laittamaan painorajoituksia. 
Näin ei ole käynyt kovin montaa ker-
taa tammikuussa. Vaikeissa oloissa on 
ennenkin töitä tehty, mutta nyt huonot 
kelit ovat väkisinkin vaikuttaneet se-
kä puunkorjuuseen että kuljetuksiin. 
Korjuusuunnitelmia on jouduttu te-
kemään uusiksi, kun huonojen säiden 
vuoksi ei joka paikkaan ole päässyt. 

Tuskin talvi jää kokonaan pois välis-
tä, mutta lyhyeksi se joka tapauksessa 
jää. Puunkorjuussa kaivataan kunnon 
pakkasia kovettamaan metsänpohjat 
ja tiet. Näin saataisiin korjattua edes 
osa talvileimikoista.  

Katse kesäleimikoihin

Erityisen suurta kysyntää puusta ei 
tällä hetkellä ole, mutta huonojen keli-
en jatkuessa voi kysyntä kääntyä nou-
suun nopeastikin kovan maan kohteil-
la. Puumarkkinoilla alkuvuoden nä-
kymät ovat toistaiseksi sumeat. Kat-
seet kannattaakin kohdentaa kelirik-
ko- ja kesäkorjuukelpoisiin leimikoi-
hin, joilla on aina kysyntää. Samoin 
hyvien tieolosuhteiden piirissä ole-
vat leimikot tulevat olemaan kysytty-
jä. Kysyntää tulee olemaan sekä har-
vennus- että päätehakkuuleimikoil-
la. Kesällä korjattavat leimikot on hy-
vä suunnitella ja valmistella etukä-
teen odottamaan kasvavaa kysyntää. 
Puunmyyntiä suunnittelevien kan-
nattaa teettää markkinatilanteeseen 
sopiva leimikko valmiiksi metsänhoi-
toyhdistyksen ammattilaisilla. Puun-
myyntisuunnitelman eli leimikon te-
ko on metsänhoitoyhdistyksen jäse-
nelle maksuton. Samalla metsänomis-
taja saa ajankohtaista tietoa puumark-
kinoista ja niiden kehittymisestä. 

Leimaus- ja taimitilausten aika 

Nyt on hyvä aika teettää puunmyynti-
suunnitelma valmiiksi. Valmiin puun-
myyntisuunnitelman kanssa on hel-
pompi seurata puumarkkinoiden ke-

Talvi jää lyhyeksi

hitystä ja hyödyntää parhaat myynti-
ajankohdat. Kesä- ja kelirikkokohtei-
den leimikoista tullee kova kilpailu. 
Myös taimitilausten aika on nyt. Näin 
voimme varata taimituottajalta riit-
tävän määrän taimia kevään istutuk-
siin. Näissä asioissa kannattaa ottaa 
yhteyttä omaan metsäasiantuntijaan 
ja suunnitella tämän vuoden hakkuu- 
ja taimiasiat kuntoon. 

Jos kelit jatkuvat lumettomina, niin 
olosuhteet ovat mitä parhaimmat met-
säkäynnille oman metsäasiantuntijan 
kanssa. Metsäkäynnin aikana voit-
te yhdessä katsoa, mitä metsäsi tar-
vitsee. Voit vaihtoehtoisesti tilata val-
miin toimenpide-esityksen, jos et pää-
se itse osallistumaan metsäkäynnille. 
Metsäasiantuntijat ovat vain puhelin-
soiton päässä auttamassa sinua met-
säasioissa.

 Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan  
 Vuoden 2019 toiminnan tunnuslukuja 
 
 Puunmyyntisuunnitelmat 743 000 m3 Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 656 000 kpl
 Päätehakkuut 1 230 ha Taimen istutus 660 ha
 Harvennushakkuut 5 040 ha Kylvöt 130 ha
 Ensiharvennukset 1 995 ha Taimikonhoidot ja nuoren metsän kunnostukset 2 300 ha
 Ylispuiden poisto 260 ha Metsäteiden rakennus- ja perusparannus 25 km
 Muut hakkuut 170 ha Metsäsuunnittelu 8 270 ha
 Yhteensä 8 695 ha Metsäarviot 6 000 ha
 Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 480 730 m3 Henkilökohtainen neuvonta 3 975 kpl
 Korjuupalvelu 208 500 m³ Kolulutus-,neuvonta- ja asiakastilaisuudet 13 kpl
 Energiapuutoimitukset 56 000 m³  2383 henkilöä
 Maanmuokkaus 1 180 ha Liikevaihto 10 milj.€
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Elina Kotilainen I operaatioesimies 

Talven tuloa odotellessa pääsimme 
jututtamaan lisää urakoitsijoitamme. 
Tällä kertaa vuorossa on MiKi-Ura-
kointi Ay, Vilppulasta. Yrityksen muo-
dostavat veljekset Mika ja Kimmo 
Peltola. Työlajeissa veljeksillä on sel-
vä työnjako; Mika hoitaa maanmuok-
kaukset ja energiapuun teon kaivuri-
giljotiinilla pääasiassa Ruoveden alu-
eella, kun taas Kimmon valtakuntaa 
on energiapuuhakkuu heidän uusim-
malla hankinnallaan Ponssen Beave-
rilla koko metsänhoitoyhdistyksem-
me alueella.

Kauanko yrityksenne on toiminut?
M ja K:
Kaivinkonehommia olemme tehneet 

vuosia ennen MiKi-urakoinnin perus-
tamista. Oman yrityksen perustami-
nen nousi ensimmäisen kerran esille 
vuoden 2010 tienoolla, mutta silloin 
asia ei vielä ottanut tuulta alleen. Asia 
tuli ajankohtaiseksi, kun vuonna 2012 
aloitimme polttopuunteolla. Vuon-
na 2014 aloimme urakoimaan maan-
muokkaustöitä metsänhoitoyhdistyk-
selle ja siitä pikkuhiljaa olemme yh-
teistyön kasvaessa lisänneet eri työla-

jeja niin, että vuodesta 2017 eteenpäin 
aloitimme tekemään energiapuuhak-
kuita kaivurigiljotiinilla ja viime vuo-
den lopulla kalustoon lisättiin Pons-
sen Beaver.

Mikä töissä on parasta?
Vapaus ehdottomasti! Kuten yrittä-

jyydessä yleensäkin, ja kun voi määri-
tellä oman aikataulunsa, tietysti ura-
kanantajan kanssa sovituissa raameis-
sa. Lisäksi on mahtavaa, kun tässä 
työssä näkee välittömästi oman työn 
aikaansaannokset.

MiKi-Urakointi - puunkorjuusta    maanmuokkauksiin
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MiKi-Urakointi - puunkorjuusta    maanmuokkauksiin

MiKi-Urakointi yrityksen muodostavat veljekset Kimmo (vas.) ja Mika Peltola.

Mitkä ovat hyvän korjuujäljen/
muokkausjäljen peruskulmakivet?

M: Muokkaustöitä ajatellen tärkein-
tä on, että risut olisi ajettu palstalta. 
Työ nopeutuu ja helpottuu, ja myös 
työnjälki on parempaa. Mikäli risu-
ja ei ajeta pois, niin työtä helpottaisi 
se, että risujen annettaisi olla useam-
pi kuukausi palstalla niin, että ne oli-
sivat jo hieman kuivuneet. Lisäksi uu-
distusalanraivaus olisi hyvä tehdä, sil-
lä myös se helpottaa ja nopeuttaa teke-
mistä huomattavasti.

K: Hyvä ennakkoraivaus! Näkyvyys 

paranee huomattavasti sekä korjuu-
vauriot vähenevät. Metsänhoitoyh-
distyksellä tämä asia on kyllä suju-
nut hyvin, koska palautetta on annet-
tu puolin toisin ja yhteistyö pelaa niin 
metsureiden kuin toimihenkilöiden-
kin suuntaan.

Millainen on hyvin suunniteltu työ-
maa?

Kaikki lähtee siitä, että ohjeet ovat 
selkeät ja, että koko ketjussa työt on 
tehty niiden ohjeiden mukaisesti. 

Vaikuttaako huono alkutalvi toimin-
taanne tällä hetkellä millä tavalla?

K: Kokopuunkorjuu on työlajina 
hakkuun osalta vapaampaa, koska 
ajon kanssa ei ole samalla tavalla kiire 
kuin ainespuun kanssa. Tällä hetkel-
lä työt ovat siis vielä onnistuneet on-
gelmitta.

M: Kaivinkonegiljotiinityöhön huo-
no talvi vaikuttaa sen verran, että kos-
ka lunta ja pakkasta ei ole ollut nyt 
juuri lainkaan, niin pellonreunahak-

kuut vaikeutuvat, eikä niitä ole pääs-
ty tekemään.

Millaista on tehdä töitä mhy:lle?
K: Työskentely on sujunut hyvin 

niin toimihenkilöiden kuin muiden-
kin urakoitsijoidenkin kanssa. Metsu-
reiden kanssa olemme muun muassa 
tehneet yhteistyötä ennakkoraivauksi-
en suhteen. On mukavaa, kun asioita 
voidaan tehdä ja suunnitella yhdessä 
ilman suuria muureja työlajien ja teki-
jöiden välillä.

M: On ollut mukavaa. Yhteistyö on 
sujunut hyvin ja töitä on riittänyt!

Toimihenkilöt saa hyvin kiinni ja 
mahdolliset ongelmat työmailla sel-
viää jouhevasti. On hienoa pystyä te-
kemään samalle organisaatiolle laa-
jemminkin töitä, ja vuoden ympä-
ri. Talon tavat tulevat samalla tu-
tuksi, kun tekee useampia työlajeja. 

Terveisiä Metsäpirkan lukijoille?
Talvisempia kelejä ja mukavaa alka-

nutta vuotta!
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Vuoden alussa saimme suruviestin. 
Mhy Pohjois-Pirkan Längelmäen alu-
een pitkäaikainen metsäasiantuntija 
Pentti Alanko oli menehtynyt 2.tam-
mikuuta 2020 vaikeaan sairauskohta-
ukseen. Pentti oli marraskuun lopul-
la palaamassa kotiin työpäivän päät-
teeksi, kun sairauskohtaus iski. Sisa-
rusten huolenpito ja lääkäreiden pon-
nistelut elämän ylläpitämiseksi eivät 
riittäneet, kun kutsu iäisyyteen tuli.

Pentti syntyi 13.5.1961 ja vietti lap-
suutensa Kuhmalahden Pajulan ky-
lässä suuren sisarusparven keskellä 
maalaistalon poikana. Kuuselan talos-
sa Veli-isän ja Helmi-äidin huomassa 
hän kasvoi mukaan maatilan töihin ja 
oppi arvostamaan työtekoa. 

Metsällinen ura kiinnosti Penttiä jo 
nuorena. Hän oli harjoittelijana Kuh-
malahden metsänhoitoyhdistyksessä 
ja kaivoi metsäojia kaivurikuskina ko-
tikuntansa ja myös Längelmäen met-
sissä. Metsurin raskaisiin töihin hän 
sai tuntuman kasatessaan koivupölle-
jä vahvassa hangessa metsäyhtiön sa-
votoilla. 

Metsätalousinsinööriksi Pentti val-
mistui Kotkan metsä- ja puutalousop-
pilaitoksesta 1990. Monipuolisen työ-
kokemuksensa ansiosta hän selviytyi 
helposti metsällisistä oppiaineista ja 
niiden harjoituksista. Vieraiden kiel-
ten opiskelu vaati vähän enemmän 
ponnisteluja. Pentti oli kurssinsa väri-
läiskä. Jo silloin hän oli innokas väitte-
lijä ja antautui väittelyyn niin metsälli-
sistä kuin muistakin asioista. 

Työura metsänhoitoyhdistyksessä

Työuransa Pentti teki Längelmäen 
metsänhoitoyhdistyksen ja yhdistymi-
sen jälkeen Mhy Pohjois-Pirkan palve-
luksessa. 

Työt Längelmäen mhy:ssä Pentti 
aloitti keväällä 1995 metsänviljelykau-
den alussa. Hyvin muistan sen alkuke-
sän aamun, kun Pentti tuli töihin Län-
gelmäelle. Katseltiin vähän paikkoja ja 
sitten hän rupesikin töihin. Maatilan 
poikana käytännön metsäasiat olivat 

Pentillä hyvin hallussa. Metsänhoi-
toyhdistysten käytössä olevat atk-oh-
jelmatkin hän omaksui nopeasti, vaik-
ka joskus aina uhkasikin heittää tak-
kuilevan tietokoneensa Längelmäve-
teen. Pentti oli aikainen mies, kun seit-
semän maissa tuli toimistolle, oli hän 
siellä jo täydessä työn touhussa. Työ-
tehtävät hän hoiti täsmällisesti ja ri-
peästi ammattitaidolla, eikä aikaillut 
tarttua toimeen. Rehdillä metsänomis-
tajaa aina puolustavalla toiminnallaan 
hän saavutti nopeasti metsänomista-
jien luottamuksen. Pentillä oli taita-
vaa ongelmanratkaisukykyä erityises-
ti käytännön asioissa ja hän oli myös 
huumorimies. Erityisesti metsänomis-
tajien kesäretkillä ja pikkujoulureis-
suilla tämä piirre hänestä nousi esiin 
loputtomina sutkautuksina ja nasevi-
na kommentteina. Työkaverina Pentti 
oli rehti ja hänen sanaansa pystyi ai-
na luottamaan. Aina hän ei ollut työ-
tavoista ja -asioista samaa mieltä ja toi 
sen kyllä julki. Usein hänen kritiikis-
sään kuitenkin oli totuuden siemen, 
joka johti työtapojen tarkasteluun ja 
parempiin työkäytäntöihin. 

Metsänomistajien edunvalvonta ja 
puolustaminen oli Pentin työssä etu-

sijalla. Puunostajien tukin ”pätkin-
tää”, niin kuin hän itse sanoi, hän seu-
rasi erityisen tarkasti. Jos hän huoma-
si metsänomistajan kärsineen vääryyt-
tä, ei hän kaihtanut ryhtyä puolusta-
maan, oli sitten vastassa suuri metsä-
yhtiö tai valvova virkamies. Useimmi-
ten hän oli oikeassa ja sai asiat korjat-
tua metsänomistajan parhaaksi. 

Päivätyönsä lisäksi Pentti teki yh-
dessä veljensä kanssa myös kotitilan-
sa maatalous- ja metsätöitä. Niin tou-
kotyöt keväällä kuin puinti- ja kyntö-
työt syksyllä olivat hänelle mieluista 
puuhaa. Pentti oli kiinnostunut auto-
urheilusta ja erityisesti ralli oli lähellä 
hänen sydäntään. Rallikilpailujen seu-
raaminen oli Pentille mieluinen har-
rastus. Hän tiesi kertoa muillekin kat-
selupaikat, joissa oli vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita pikataipaleilla. Puheli-
aana ja hauskana seuramiehenä Pent-
ti kävi ainakin kesäisin ahkerasti tans-
seissa. Monena maanantaiaamuna sai-
kin kuulla häneltä raportin Rönnin la-
van lauantain tanssi-illan vaiheista. 

Pentti on poissa, mutta suoraselkäi-
sen metsäammattilaisen muisto elää 
pitkään meissä ja kädenjälki Längel-
mäen metsissä. 

Metsämies aina metsänomistajan 
asialla
Hannu Varjoranta I Pentin työkaverina 24 vuotta Längelmäellä
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Puumarkkinoilla on ollut varsin 
vaisua vuosikymmenen vaih-
teessa. Toisaalta suuria muutok-
sia näkyy vuosia keskenään ver-
tailtaessa. Puukauppatilannetta 
kannattaa nyt seurata tarkkaan. 
Korjuukeleillä ja muilla tekijöillä 
saattaa olla siihen merkittäviä 
vaikutuksia.

Loppuvuoden 2019 viikoittaiset puu-
kauppamäärät olivat suurimmillaan 
lähes miljoona kuutiota edellistä vuot-
ta pienempiä. Kokonaisuudessaan vii-
me vuoden puukauppamäärät jäivät 
noin 30 prosenttia vuotta 2018 pie-
nemmiksi. Pudotus on niin suuri, et-
tä se näkyy myös alempina raakapuun 
hintoina. Tukkipuun hinnat ovat las-
keneet kuitupuuta enemmän. Taus-
talla on sekä maailmanmarkkinoiden 
hiipuminen että Euroopan hyönteis- 
ja myrskytuhojen yhteisvaikutus. Nä-

mä ovat luoneet ylitarjontaa etenkin 
mekaanisen metsäteollisuuden lop-
putuotemarkkinoille. Toisaalta kuitu-
pohjaisilla tuotteilla on ollut vakaam-
pi kysyntä, joskin niidenkin maail-
manmarkkinahinnat ovat alentuneet. 

Puukauppa pakittanut entiseen 

Puukaupan määrät ja hinnat tippui-
vat viime vuoden aikana, mutta hak-
kuumäärät eivät vähentyneet samas-
sa suhteessa. Hakkuumäärissä onkin 
palattu normaaliin määriin edeltävi-
en korkeiden hakkuuvuosien jälkeen. 
Vuoden 2019 lokakuun lopussa yksi-
tyismetsien hakkuumäärät olivat vä-
hentyneet viisi prosenttia (2,1 milj.m3) 
verrattuna edeltäneeseen vuoteen. 
Tukkipuun hakkuut vähenivät enem-
män kuin kuitupuun hakkuumäärät, 
jotka olivat lähes edellisen ennätys-
vuoden tasolla. 

Puun hintataso oli viime vuoden 
loppupuolella selvästi edellistä vuot-
ta alhaisempi. Kuidulla keskimää-
rin 10 ja tukkipuulla noin 15 prosent-
tia. Tukkipuun hintatasolla on kuiten-
kin huomattavasti suurempi vaikutus 
metsänomistuksen kannattavuuteen 
kuin kuitupuulla. 

Tilannetta kannattaa tarkkailla

Vuosi 2020 alkaa puumarkkinoilla ti-
lanteessa, jota kannattaa seurata tar-

kasti. Alkuvuoden leuto sää on 
vaikeuttanut puunkorjuuta. Tal-

vikorjuukohteille ei ole pääs-
ty ja metsäteiden kantavuu-

dessa on ollut ongelmia. 
Tämä johtaa lyhyeen tal-

vikorjuukauteen, joka 

saattaa ohjata myös alkuvuoden puu-
kauppaa ja hakkuumääriä. Etenkin 
kelirikko- ja kesäkorjuukohteilla saat-
taa olla kysyntää. Myös viimeaikaisil-
la Lähi-idän levottomuuksilla voi ol-
la vaikutusta metsäteollisuustuottei-
den kysyntään. Toisaalta muutami-
en metsäteollisuustuotteiden hintojen 
lasku oli ehtinyt jo loppuvuotta kohti 
vähintäänkin loiventumaan.  

Puumarkkinatilanne vaihtelee alu-
eiden välillä melko paljon ja metsän-
omistajien on järkevää hyödyntää 
oman alueen metsänhoitoyhdistys-
tä puukaupan suunnittelussa. Siel-
tä löytyy kaikissa puumarkkinatilan-
teissa ajantasaisin, monipuolisin ja tar-
kin puukauppatieto. Julkisten hintati-
lastojen hyödynnettävyyttä heiken-
tävät tilastoimattomat hinta- ja mää-
rälisät sekä kirjavat puutavaralajien 
hinnoittelukäytännöt, jotka ovat hy-
vin yleisiä. Tämä vaikeuttaa omatoi-
mista puukauppojen vertailua, mutta 
Mhy:ssä tilanne tunnetaan. 

Kilpailuttaminen aina tärkeää

Puukauppojen kilpailuttaminen on jo-
ka markkinatilanteessa välttämätöntä. 
Metsänhoitoyhdistysten valtakirja-
kauppa tarjoaa siihen oivan avun. Kil-
pailutuksen ohella tärkeää on muistaa 
katkonnan vaikutus puukauppaan ja 
hakkuutulokseen. Katkonnan pitää 
aina olla puukauppasopimusten mu-
kaista, eikä esimerkiksi tämän hetken 
markkinatilanne, jossa tukilla on pie-
nempi kysyntä, saa vaikuttaa hakkui-
den katkontaan. Korjuun valvonnassa 
Kannattaa hyödyntää metsänhoitoyh-
distyksen asiantuntija-apua, joka kuu-
luu valtakirjakauppaan. 

Puumarkkinat siirtyivät uudelle 
vuosikymmenelle

Kalle Karttunen aloitti MTKn tutkimuspäällikkönä joulukuun 
alusta. Hän toimi aiemmin LUT-yliopistolla bioenergia-alan 
tutkijana. Edellinen tutkimuspäällikkö Erno Järvinen siirtyi 
Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajaksi. 

Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö I Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
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Kai Miesmäki on ollut Teiskossa kesä-
asukkaana vuodesta 1951 ja vakituise-
na asukkaana noin 30 vuotta.

Työurallaan Kai Miesmäki toimi teolli-
suuden johtotehtävissä ja yksityisyrit-
täjänä. Kai Miesmäki tunnetaan myös 
pitkäaikaisena vaikuttajana jääkiek-
koseura Tapparassa, jonka kunniapu-
heenjohtaja hän on.

Kyselimme laajan näkökulman 
omaavalta Miesmäeltä hänen met-
sistään, kiinnostavista metsäasioista, 
metsään sijoittamisesta ja metsänhoi-
toyhdistyksen palveluista. 

Miten aloititte metsän omistamisen 
ja metsään sijoittamisen?

– Harrastan ja olen nuoresta saakka 
harrastanut metsästystä ja metsissä 
liikkumista. Halusin yhdistää metsän 
omistamiseen myös lomailun pohjoi-
sessa. Jo nuorena mietinkin metsän 
hankkimista Lapista, mutta silloin se 
ei vielä ollut mahdollista. Myöhem-
min miettiessäni sijoitusvaihtoehtoja 
koin metsän yhdeksi hyväksi sijoitus-
kohteeksi. Ensimmäisen metsäsijoi-
tukseni hankinkin sitten pohjoisesta.

Miksi metsä sijoitusmuotona?  
– Pidän metsää turvallisena ja pit-

käaikaisena sijoitusmuotona. Pitkäl-
lä tähtäimellä uskon metsäsijoituk-
sen olevan kilpailukykyinen vaihto-
ehto. Uskon, että seuraavat sukupol-
vet saavat hekin nauttia vielä näistä si-
joituksista. 

Millä kriteereillä hankitte metsäti-
loja?

– Tietysti kriteerejä on useita. Met-
sän ja maapohjan laatu merkitsevät 
tietysti paljon, mutta merkittävin teki-
jä on kuitenkin alue, jossa metsä sijait-

see. Itse olen pitänyt tärkeänä sitä, et-
tä metsät eivät ole hajallaan, vaan kes-
kittyneenä jollekin alueelle. Tämä hel-
pottaa metsien hoitoa ja silmälläpitoa.  

Onko tavoitteena lisätä metsäpinta-
alaa jatkuvasti?

– Kyllä tavoitteena on metsäpinta-
alan kasvattaminen. Puuta olen myy-
nyt aika-ajoin, mutta kertyneet varat 
olen pyrkinyt sijoittamaan takaisin 
metsään.

Millaisena näette metsätilojen hinta-
kehityksen tällä hetkellä?

– Metsätilojen hintakehitys on kak-
sijakoinen. Mukaan on tullut suuria 
rahastoja, jotka hankkivat mielellään 
isoja tiloja, mielestäni välillä kovaan-
kin hintaan. Sitten näkyy selvästi, et-
tä kokoluokaltaan reilun 20 hehtaa-
rin tilat suurten kaupunkien lähei-
syydessä ovat kysyttyjä. Niillä pää-
see usein jo metsästysseuran jäsenek-
si. Toisaalta on puun hinnan viime-
aikainen lasku vaikuttanut tilojen-
kin hintaan ja vaikuttanee vielä jon-
kun aikaa. Tämä heilahtelu kuuluu 
kuitenkin luontojaan metsän hinnan 
kehitykseen.

Oletteko tyytyväinen metsänhoi-
toyhdistyksen tekemiin tila-arvioi-
hin?

– Olen tyytyväinen. Olen asioinut 
parinkin metsänhoitoyhdistyksen 

Miesmäen harrastus muuttui 
sijoituskohteeksi
Elina Kotilainen I operaatioesimies

”Metsänhoitoyhdistyksestä 
löydän aina ystävän 
langan päähän.”

Tampereen Teiskossa asustavaa varatuomari ja insinööri Kai 
Miesmäkeä on metsä kiinnostanut nuoresta saakka. Aluksi metsä 
oli enemmän harrastuspaikka, mutta aikojen saatossa metsästä on 
tullut myös sijoituskohde. 

8  Metsäpirkka 1/2020



Miesmäen harrastus muuttui 
sijoituskohteeksi

kanssa ja saanut varsin asiantuntevaa 
ja hyvää palvelua. Varsinkin etäällä 
olevien metsien osalta on tämä pal-
velu avainasemassa. Käytän palvelua 
mielelläni myös kotinurkilla, sillä itse-
hän olen näissä asioissa lähes maallik-
ko. Metsänhoitoyhdistykseltä saan ai-
na asiantuntevaa palvelua. 

Teettekö paljon kauppaa Länsi-Suo-
men Metsätilojen kautta?

– Metsätilat ovat olleet merkittävä 
yhteistyökumppani. Sieltä olen saa-
nut tietoja myynnissä olevista tiloista 
ja samoin tarkkaa ja tarpeellista tietoa 

itse tiloista ja niiden metsistä. Lisäk-
si olen kirjautunut heidän palveluun-
sa, jolloin saan tietoa automaattisesti 
tietyillä alueilla myyntiin tulevista ti-
loista. Paitsi että tiedän alueen myy-
tävistä tiloista, saan tätä kautta myös 
tärkeää tietoa alueen hintakehitykses-
tä ja monesta muusta metsään liitty-
västä asiasta. 

Oletteko metsänhoitoyhdistyksen jä-
sen ja käyttättekö metsänhoitoyhdis-
tyksen palveluita?

– Olen parinkin metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsen ja käytän heidän palve-

lujaan. Heidän palvelunsa helpottavat 
suuresti asioiden hoitoa, etenkin etääl-
lä olevien metsien osalta. Metsänhoi-
toyhdistyksestä löydän aina ystävän 
langan päähän.

Mitä metsänhoitoyhdistyksen palve-
luita pidätte tärkeimpänä?

– Harvennus- ja hakkuuasiat hoi-
tuvat hyvin heidän avullaan. Heidän 
kauttaan olen myös saanut apua is-
tutus- ja ojituskysymyksiin. Minun-
laiselleni maallikolle on yleinen neu-
vontakin osoittautunut ensiarvoisen 
tärkeäksi.
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Suomen ympäristökeskuksen ylläpi-
tämään Hertta-paikkatietojärjestel-
mään tallennetaan liito-oravahavain-
toja. Havainnon voi ely-keskukselle 
ilmoittaa esimerkiksi metsänomista-
ja itse, metsäalan toimija, kunta, kon-
sultti tai luontoharrastaja. Sama Hert-
ta-aineisto pitäisi olla myös metsäalan 
toimijoiden käytössä, mutta jatkuvas-
ti päivittyvien havaintojen hallinta on 
vaikeaa.

Mikäli havaintoja ei usean vuoden 
seurantatietojen mukaan ole viimeis-
ten viiden vuoden ajalta, voidaan ha-
vainto merkitä hävinneeksi. Elyllä it-
sellään ei ole resursseja seurannan te-
kemiseen, mutta tietoja otetaan vas-
taan ulkopuolisilta.

Resurssipula haittaa, mutta ei 
havaintojen vastaanottoa 

Pirkanmaan elyssä 1-2 henkilöä hoitaa 
liito-orava-asioita, mutta ei päätoimi-
sesti. ”Uusia havaintoja on talletettu 

melko paljon lakimuutoksen jälkeen”, 
Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkas-
taja Marja-Liisa Pitkänen kertoo. 

Ulkopuolisten havainnot talletetaan 
sillä tarkkuudella, kuin ne elylle an-
netaan. Metsänomistajalle ilmoitetaan 
havainnot, jotka ely itse on tehnyt tai 
tarkastanut. Ulkopuolisia havaintoja 
ei ehditä tarkistaa maastossa resurssi-
pulan vuoksi. Puita ei myöskään mer-
kitä maastoon. 

Katse ylös ja alas

”Maastotarkastuksissa liito-oravan 
kolo varmistetaan silmämääräises-
ti, apuna voi käyttää kiikareita tai ka-
meraa. Puuhun ei kuitenkaan tarvitse 

lähteä kiipeämään”, kertoo Pitkänen. 
Pesä voi olla myös linnunpöntössä tai 
oravan tekemässä risupesässä.

Yleensä havainto tehdään sen perus-
teella, löytyykö liito-oravan jätöksiä. 
”Kesällä tehty tarkastus ei ole usein-
kaan riittävä, sillä silloin jätöksiä on 
vaikea havaita, ja ne maatuvat nope-
asti”, Pitkänen täsmentää. Metsäasi-
antuntijoilla on vaikeuksia löytää jä-
tökset myös syksyllä ja talvella, pui-
den lehtien tai lumen peittäessä maan.

”Neuvontaa ja ohjeita annamme ai-
na”, Pitkänen vakuuttaa. Toiminta-
ohjeet lähetetään yleensä kirjallisi-
na. ”Haastavissa tapauksissa lähdem-
me myös mukaan maastoon, mutta 
pelkästään jätöksiä emme enää läh-

Liito-orava hyppyyttää käräjillä
Anita Vilén-Hemilä, Emma-Ilona Tervonen

Mhy Pirkanmaan toimihenkilöt olivat viime vuonna kaksi kertaa 
käräjäoikeudessa epäiltyinä luonnonsuojelurikoksesta, jossa liito-oravan 
lisääntymis- tai levähtämispaikkoja oli heikennetty. Molemmat syytteet 
hylättiin, mutta liito-orava puhuttaa ja työllistää edelleen.

”Liito-orava liikkuu jatkuvasti 
eikä se tee muuttoilmoitusta.”
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Liito-orava hyppyyttää käräjillä taa loputtomia neuvotteluja, myyn-
tikelvotonta leimikkoa tai omatoimi-
selle metsänomistajalle jopa käräjä-
kutsua.

Monta puuta ja monta 
suojavyöhykettä

Uusi luonnonsuojelulaki ei sisällä suo-
javyöhykkeiden metrimääriä. Kun jo-
kainen potentiaalinen pesä- ja leväh-
tämispuu sekä kulkureitit tarvitsevat 
nykyisin myrskynkestävän suojavyö-
hykkeen, itse leimikko voi jäädä haa-
veksi. Samat suojavyöhykevaatimuk-
set koskevat myös esim. jatkuvaa kas-
vatusta. Pitkäsen mukaan 30 metrin 
suojavyöhyke on aina riittävä, mutta 
tilanteita tulkitaan tapauskohtaisesti.  

Esitutkintapyyntö voidaan tehdä 
tilanteessa, jossa liito-oravan lisään-
tymis- ja levähdyspaikkaa katsotaan 
heikennetyn tai hävitetyn. Tämän voi 
aiheuttaa liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen säilymisen turvaa-
miseksi ely-keskuksen antamien oh-
jeiden laiminlyönti. Ely ottaa vastaan 
myös muualta tulleita epäilyjä hei-
kentämisestä tai hävittämisestä, mut-
ta käy aina tarkastamassa kohteet 
maastossa, mikäli katsoo ilmoituksen 
aiheelliseksi. Pirkanmaalla esitutkin-

tapyyntöjä on tehty vuosittain yksit-
täisiä.

Korvauskäytäntö lupauksista 
teoiksi

Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkas-
taja Kai Koiviston mukaan liito-ora-
vatapauksissa merkittävän haitan 
kynnys arvioidaan tapauskohtaisesti. 
Tällöin metsänomistaja voi saada kor-
vauksia menetyksistään. Määräaikai-
sessa suojelussa korvataan suojelun 
aikana puille tapahtunut arvon ale-
neminen. Mikäli merkittävä haitta on 
pysyväluonteinen, puusto korvataan 
täydestä arvostaan. Tällaisia tapauk-
sia ei Pirkanmaan ely-keskuksella ole 
ollut. Metso-suojeluun eivät pelkät lii-
to-oravahavainnot riitä.

Metsänhoitoyhdistyksillä on halu ja 
valmiudet yhteistyöhön, jossa voitai-
siin löytää ja huomioida arvokkaim-
mat liito-oravakohteet metsänomis-
tajaa kuunnellen. Silloin eivät kolot, 
papanat ja metrimäärät ole ratkaise-
via, vaan todellinen suojeluhalu. Täl-
löin metsänomistaja saa vaihtoehtoja ja 
riittävän korvauksen uhanalaisen lajin 
suojelusta. Metsänhoitoyhdistyksissä 
etsitään ratkaisu vaikeissakin tilanteis-
sa, yhdessä metsänomistajan kanssa.

Jätökset kertovat, onko liito-orava 
paikalla. Niiden havainnointi on 

haastavaa ja onnistuu parhaiten 
kevättalvella.

de metsätoimijan kanssa etsimään.” 
Mhy Pirkanmaan toimihenkilöt koke-
vat, että kirjalliset ohjeet eivät kuiten-
kaan tarjoa riittävästi ratkaisuja käy-
tännön ongelmiin. 

Montako tarkastuskäyntiä on 
riittävästi?

Ely toivoo, että liito-oravan huomioi-
minen kerrottaisiin jo metsänkäyttöil-
moituksessa. Ensimmäinen maasto-
käynti tehdään yhdistyksen sen het-
ken havaintotietojen varassa. Met-
sänkäyttöilmoituksen jälkeen tulee 
elyn toimintaohjeet, joissa havainto-
jen määrä poikkeuksetta lisääntyy. Jos 
papanatilanne käydään tarkistamassa 
optimivuodenaikaan ja leimikko tar-
kastetaan elyn toiveiden mukaan vielä 
juuri ennen hakkuuta, tämä tietää toi-
mijalla useita eri maastokäyntejä jat-
kotoimenpiteineen liito-oravan vuok-
si. Liito-orava liikkuu jatkuvasti eikä 
se tee muuttoilmoitusta. Elyn lausun-
noista runsaine havaintopisteineen ei 
ole apua, kun yritetään huomioida jat-
kuvasti pesää vaihtavaa liito-oravaa. 
Metsänomistajallekin prosessi tietää 
epävarmuutta myytävästä puumää-
rästä, korjuuajankohdasta ja kantora-
hatuloista. Pahimmillaan se tarkoit-

Syytökset:
Ensimmäinen epäilykohde oli 0,2 ha:n avo-
hakkuukuvio, jossa suojavyöhykettä naapu-
ritilan parin vuoden takaisiin liito-oravaha-
vaintoihin pidettiin liian kapeana. Toisessa 
tapauksessa Pirkanmaan ely-keskus kieltäy-
tyi mhy:n pyytämästä neuvonnasta maastos-
sa, mutta piti jälkikäteen suojavyöhykkeitä 
riittämättöminä. 

Fakta:
Liito-orava on suurisilmäinen yöeläin, joka 
elää noin 2-3 vuotta. Liito-orava vaihtaa pe-
säpaikkaa useamman kerran vuodessa, ja 
ruokailupuinaan se käyttää haapaa, koivua 
ja leppää. 
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METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (Lomake 2C) viimeis-
tään 2.3.2020 paitsi jos harjoitat myös maataloutta tai elin-
keinotoimintaa tai olet rajoitetusti verovelvollinen eli esim. 
asut ulkomailla

MAATALOUDEN TAI ELINKEINOTOIMINNAN HARJOITTA-
JAT antavat veroilmoituksensa viimeistään 2.4.2020

Rajoitetusti verovelvolliset antavat metsätalouden veroil-
moituksensa toukokuussa samaan aikaan esitäytetyn veroil-
moituksen kanssa.

ARVONLISÄVEROILMOITUS viimeistään 2.3.2020
Ilmoita ja maksa arvonlisävero tällöin, jos verokautesi on ka-
lenterivuosi. Arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, ellei 

verovuodelta ole mitään ilmoitettavaa (esim. puun myynte-
jä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, ettet 
harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

ESITÄYTETTY VEROILMOITUS HENKILÖKOHTAISISTA TU-
LOISTA
Korjaukset esitäytettyyn ilmoitukseen on tehtävä toukokuus-
sa lomakkeessa mainittuun päivään mennessä.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, 
määräpäivä on 2.4.2020.

VEROILMOITUKSEN TÄYTYY OLLA PERILLÄ VEROHALLIN-
NOSSA VIIMEISTÄÄN MÄÄRÄPÄIVÄNÄ. Veroilmoituksen 
myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. 

Jälleen on aika tehdä verottajalle tiliä   metsän tuloista ja menoista

Veroilmoitusten antamisen määräpäivät 2020 

Metsätulot
• Pystykauppatulot
• hankintakauppatulot
• tulot hakkeesta, polttopuusta, havuis-

ta, joulukuusista ym. puuaineksesta
• metsätalouteen kohdistuvat vahingon- 

ja vakuutuskorvaukset
• metsätalouden tuet (paitsi kertakorva-

ukset Luonnonsuojelulain mukaisista 
rauhoituksista) 

• maatalouden tai yrityksen rakentami-
seen käytetyn puutavaran arvo

• yli 125 m3 ylittävä hankintatyön arvo/
maatila on verotettavaa työtuloa 

• sivutuotteiden ja jatkojalosteiden 
myynti sekä vuokratulot alueesta ovat 
maatalouden tuloa

Verovapaata on mm:
• lämmitys- ja tarvepuu omaan käyttöön
• yhteismetsän maksama ylijäämä
• marjojen, sienten, käpyjen ja kasvien 

myyntitulo

MUISTA KAIKKI 
VÄHENNETTÄVÄT KULUT
Vuosimenoina vähennettäviä kuluja ovat: palk-
kausmenot, matkakulut, vakuutusmaksut, met-
sänhoitotöiden kulut, tarvikkeet, työkalut, työ-
vaatteet, ostopalvelut, metsäsuunnitelma, 
Mhy:n jäsenmaksu, alan kirjallisuus ja lehdet, 
koulutus, kurssit, hallintokulut, toimistotarvik-
keet, puhelinkulut, toimistohuonekulu, metsä-
matkat, polttoaineet ym. ym.

Sähköinen ilmoittaminen
Veroasioiden hoito onnistuu nopeasti omalla tietokoneella verottajan Oma-
Vero-palvelussa www.omavero.fi. Metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroil-
moituksen voi täyttää siellä sähköisesti. Tilitettävän arvonlisäveron voi 
myös maksaa sitä kautta. 

OmaVero-palveluun kirjautumisessa tarvitaan verkkopank-
kitunnukset, mobiilivarmenne tai Katso-tunniste. Toisen puo-
lesta asioitaessa tarvitaan valtuus. Valtuuden 
voi antaa Suomi.fi-palvelussa tai Kat-
so-tunnisteena. Omistusmuo-
dosta, valtuutetusta ja hoidet-
tavista asioista riippuu, mikä 
valtuus tarvitaan. Lisätieto-
ja verottajan sivuilta www.
vero.fi osiosta Asioi verkos-
sa ja Näin valtuutat.
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Muista arvonlisävero
Verottaja ei lähetä arvonlisäveroa varten ilmoitus- tai tilisiirtolomaketta. 
Ilmoituksen voi tehdä helpoiten OmaVero-palvelussa.

Ellet käytä OmaVeroa, muista palauttaa lomake nimeltä Veroilmoitus 
oma-aloitteisista veroista ja maksaa arvonlisävero pankin kautta ajoissa. 
Lomakkeen voi tulostaa netissä www.vero.fi:ssä tai hakea verotoimistos-
ta. Tili- ja viitenumerot löytyvät edellisen vuoden maksutiedoista, Oma-
Verosta tai Verohallinnon puhelinpalvelusta nro 029 497 026. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelu verotuksessa
Koko puukauppasumma kirjataan tuloksi hankin-
takaupasta. Toimesta ei synny hankintatyön arvoa. 
Työstä aiheutuneet korjuukulut kirjataan menoksi 
ja vähennetään ilmoituksen kohdassa Muut vuo-
simenot. Käyttämätöntä metsävähennystä omaa-
vat metsänomistajat hyötyvät tästä menettelystä.  

Tasaa vuosittaisia tuloja 
menovarauksella
Menovarauksella voi siirtää tuloja seuraaville verovuosille. Me-
novaraus on tarkoitettu käytettäväksi metsätalouden pää-
omatulojen hankkimisesta seuraavina vuosina aiheutunei-
den menojen kattamiseen. Varauksen määrä on enintään 15 
% verovuoden metsätalouden pääomatuloista, joista on ensin 
vähennetty mahdollisesti käytetty metsävähennys.

Tehty varaus on tuloutettava Etelä-Suomessa viimeistään 
neljän seuraavan verovuoden aikana.

Käyttämättä oleva varaus on ilmoitettava veroilmoitukses-
sa vuosittain. 

Metsävähennys
Vuonna 1993 tai sen jälkeen ostetut 
metsät kuuluvat metsävähennyksen 
piiriin. 60 prosenttia metsän hankin-
tamenosta on tilan metsävähennys-
pohja. Kun tilalta saadaan tuloja, voi-
daan niistä tehdä verovähennys, jo-
ka on enintään 60 prosenttia veron-
alaisesta pääomatulosta. Perusteellis-
ta lisätietoa on vero.fi:n syventävissä 
vero-ohjeissa.    

Jälleen on aika tehdä verottajalle tiliä   metsän tuloista ja menoista

MATKAKULUT
Metsätalouden matkat ovat vähennyskelpoisia. 
Vuonna 2019 oman auton kilometrikorvaus on 
0,25 €/km. Matkoista on pidettävä ajopäiväkir-
jaa ja kirjattava matkan tarkoitus. Muista omaan 
metsään tehtyjen käyntien lisäksi matkat Mhy:n 
toimistolle, koulutuksiin, varusteiden hankinta-
käynnit, sahan vienti huoltoon jne.  

Kuolinpesä tai verotusyhtymä voi maksaa 
osakkaalle verovapaasti matkakuluja muilta 
kuin asunnon ja metsän välisiltä matkoilta. Mat-
kalaskut vähennetään yhteisomistuksen veroil-
moituksessa palkkausmenoina. 

Yrittäjävähennys 5 %
Verottaja hoitaa virkatyönä metsätalou-
den harjoittajan yrittäjävähennyksen. Se 
on viisi prosenttia muiden vähennysten 
jälkeen jäävästä pääomatulosta. 

Poistoprosentit 
metsätaloudessa
Pitkäaikaiset hankinnat vähennetään 
menojäännöspoistoina. Poistomenet-
telyllä käsitellään käyttöajaltaan yli kol-
men vuoden ja hinnaltaan yli 200 euron 
hankinnat. 
Enimmäispoistoprosentit vuonna 
2019 ovat: 
• Koneet ja laitteet   25 %
• Metsäojat ja -tiet  15 %
• Rakennukset ja rakennelmat 10 %
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Suomi on tuhansien järvien maa. Jär-
vien lisäksi meillä on lampia, jokia ja 
puroja, merta unohtamatta. Näiden 
tuhansien vesistökohteiden viereen 
rajautuu metsätiloja, joilla metsien kä-
sittelyyn liittyy erityisiä huomioitavia 
seikkoja.

PEFC-sertifioiduissa metsissä täy-
tyy jättää vesistöjen ja lähteiden var-
sille vähintään 5–10 metrin levyinen 
suojakaista, jolla säilytetään kerroksel-
linen kasvillisuus (PEFC FI 1002:2014, 
kriteeri 17). Suojakaistan tehtävänä on 
sitoa kiintoaineita sekä ravinteita, jotta 
ne eivät pääse valumaan vesistöihin.

Suojakaistan leveyden määrittelevät 
rantakaistan maaston muoto sekä kas-
villisuus. Rannan ollessa jyrkkä ja vä-
häpuustoinen, ja maalajin hienojakoi-
nen, tulee suojakaistan olla vähintään 
10 metriä, jotta vältetään kiintoainei-
den ja ravinteiden huuhtoutuminen 
vesistöön. Puusto ja kasvillisuus ran-
takaistalla tehostavat ravinteiden pi-
dätystä, ja juuristo vähentää eroosiota.

Puuston poiminta sallittua

Suojakaistoilta voi poimia puita, kui-
tenkin niin, että pensaskerrosta ja pie-
nikokoista puustoa säilytetään. Kä-

siteltävän kohteen rajoittuessa vesis-
töön, suositellaan säästöpuut jätettä-
väksi suojakaistalle. Näitä säästö- tai 
lahopuita ei kuitenkaan poimita, vaan 
ne jätetään paikoilleen.

Puuston poiminta pitää tehdä huo-
lellisesti, sillä maanpintaa ei saa rik-
koa. Suojakaistan pituudesta yli 90 
prosentilla maanpinnan täytyy säilyä 
rikkoutumattomana ja kasvillisuuden 
kerroksellisena, jotta PEFC-vaatimus 
täyttyy.

Rajoituksia suojakaistoilla

Suojakaistoilla ei saa tehdä kaikkia 
toimenpiteitä. Kantojen korjuu, lan-
noitus, pensaskerroksen kasvillisuu-
den raivaus sekä kemiallinen torjun-
ta kasvinsuojeluaineilla on kiellettyä. 
Latvusmassan jättämistä suojakaistoil-
le pitää välttää.

Myös maanmuokkaus on kiellettyä 
suojakaistalla. Tarkastuksissa havai-
taan monesti, että hakkuutöiden aika-
na suojakaista säilyy vaatimusten mu-
kaisena, mutta maanmuokkaukses-
sa sattuu virheitä. Yksi selittävä teki-
jä on, että ohjeistus suojakaistojen kä-
sittelystä ei välity maanmuokkaajalle 
asti. Tiedonkulkuun onkin kiinnitettä-

Tuhansien suojakaistojen maa
Aija Tapio
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Puron varteen on jätetty liian kapea suo-
jakaista. Jyrkähkössä rinteessä sen pitäi-
si olla vähintään kymmenen metriä. Siten 
maanmuokkaustakaan ei päästäisi teke-
mään liian lähelle puroa.

Rantaan ulottuvalla hakkuukohteella on jätetty vaatimukset täyttävä suojakaista.

vä erityistä huomiota, jotta vältytään 
vahingoilta maanmuokkauksen yhte-
ydessä.

Lähde: Kestävän metsätalouden yhdistys
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Metsänhoito on pitkäjännitteistä toimin-
taa. Puukaupasta saaduista tuloista osa 
kannattaa investoida takaisin metsään. 
Näin metsästä saadaan tuottava sijoitus-
kohde. 

Tehty taimikonhoito näkyy tulevai-
suuden puukauppatuloissa. Luonnon-
varakeskuksen mukaan ajallaan tehty 
taimikonhoito lisää puukauppatuloja jo-
pa 40 prosenttia. Esimerkiksi 5000 euron 
puukaupasta saakin 7000 euroa ajallaan 
tehdyn taimikonhoidon ansiosta. Taimi-
konhoidon tulos näkyy jo ensimmäises-
sä harvennuksessa kasvaneina puukaup-
patuloina. Tilaa taimikonhoito metsän-
hoitoyhdistykseltä. Näin turvaat tuoton 
myös tuleville sukupolville. 

Tilaa taimikonhoito 1.1.–31.5. niin 
osallistut kylpyläloman arvontaan. Ar-
vomme 10 kpl yhden vrk:n kylpylälomia 
kahdelle (arvo 138€). Lahjakortti sisältää 

Taimikonhoitokampanja alkaa
Raivaa tilaa puuston arvon kasvulle

Tutustu taimikonhoidon etuihin ja tilaa heti:  mhy.fi/taimikonhoito

Arvokkaiden taimien kasvu ja kehitys hidastuu, mikäli taimikonhoito 
viivästyy. Optimaaliseen aikaan tehty taimikonhoito säästää rahaa ja metsä 
pysyy kasvukykyisenä. Taimikonhoito kasvattaa tukkipuun osuutta  
tulevissa hakkuissa: saat vähintään 40 % enemmän hakkuutuloja
kuin taimikonhoidon laiminlyömällä saisit.

RAIVATAAN TILAA 
METSÄSI ARVON 
KASVULLE
Tilaa taimikonhoito 
metsänhoitoyhdistykseltäsi!

TILAA  
METSÄNHOITOYHDISTYKSEN 
TAIMIKONHOITO 31.5.2020  
MENNESSÄ JA OLET MUKANA 
ARVONNASSA!

VOITA

K Y L P Y L Ä L O M
A

!

Arvomme yhteensä 10 kpl lahja-
kortteja Holiday Club kylpylöihin 
(arvo 138 €).  Lahjakortti oikeuttaa  
2 hengen1 vrk:n kylpylälomaan.  

www.mhy.fi/taimikonhoito

TILAA HETI,
OSALLISTUT ARVONTAAN

Metsänhoitoyhdistys

majoituksen jaetussa kahden hengen 
huoneessa, aamiaisen, kylpylän ja kunto-
salin vapaan käytön. Lue lisää kilpailusta 
osoitteessa: www.mhy.fi/taimikonhoito

Viisi syytä taimikonhoidon 
tilaamiseen:

1. Ajallaan tehty taimikonhoito lisää puu-
kauppatuloja jo ensiharvennuksesta 
alkaen.

2. Taimikonhoito nopeuttaa puuston 
kasvua. Kasvava metsä sitoo hiiltä par-
haiten.

3. Taimikonhoidolla edistät metsäsi ter-
veyttä, mikä on paras keino ehkäistä 
tuhoja.

4. Ammattitaitoiset metsurimme teke-
vät taimikonhoidon laadukkaasti. Heil-
lä on silmää sille, että parhaat yksilöt 
jäävät kasvamaan nuoreksi metsäksi. 

Taimikonhoito tulee tehtyä ajallaan.
5. Hoidettu metsä on ilo silmälle ja tarjo-

aa myös hyvät olosuhteet virkistäyty-
miseen ja retkeilyyn.
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Lajinsa kolminkertainen maa-
ilman mestari, lumilautaili-
ja Roope Tonteri, teki vuosi 
sitten uuden aluevaltauksen 
ryhtymällä kymenlaaksolai-
seksi metsänomistajaksi.

Sosiaalinen media ja vide-
oiden tuottaminen kuuluvat 
lumilautailijan arkeen. Yh-
teiskunnallinen keskustelu 
metsistä sai Tonterin pohti-
maan, kuinka voisi edesaut-
taa suomalaisten tietämys-
tä metsistä ja metsätaloudes-
ta. Silloin syntyi ajatus seitse-
mänosaisesta sarjasta Menes-
tystä Metsästä.

Metsäsäätiö rahoitti Lumi-
lautailija Roope Tonterin Me-
nestystä Metsästä -projektia 
yhdessä muiden metsäalan 
toimijoiden kanssa kesällä ja 
syksyllä 2019. Tavoitteena oli 
kertoa Roopen suulla ja hä-
nen tekemisensä kautta hä-
nen näkemyksiään suoma-
laisesta hyvästä ja vastuulli-
sesta metsätaloudesta.

Projektissa onnistuttiin hy-
vin tuomaan nuoren metsän-
omistajan näkemystä metsän 
hankinnasta, hoidosta ja vir-
kistyskäytöstä rennolla ta-
valla laajan katsojakunnan 
nähtäviksi. Mukana oli laaja 
asiantuntijajoukko ja ammat-
tilaisvieraat toivat tietoa mo-
nipuolisesti metsänhoidosta 
ja sen ammattimaisesta vas-
tuullisuudesta Suomessa.

Videot on nähnyt Roope 
Tonterin laaja seuraajajouk-
ko sosiaalisessa mediassa ja 
INEZ median ja Alfa TV:n 
kanavilla. Kaikkiaan vide-
ot on nähnyt jo yli miljoona 
katsojaa.

Videot löytyvät Youtubes-
ta hakusanoilla Roope Ton-
teri Menestystä Metsästä.

Lähde: Suomen Metsäsäätiö,  
www.metsasaatio.fi
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Menestystä Metsästä
Lumilautailija metsänomistaja Roope Tonteri kertoo rennosti mutta asiantuntevasti
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Yksityistiekurssi Kurussa
Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke järjestää yhteistyössä 
Tampereen seudun työväenopiston kanssa kolmen illan yk-
sityistiekurssin 17.3.–31.3.2020. Opetus tapahtuu Kurun yh-
teinäiskoulun luonnontiedon luokassa kolmena peräkkäi-
senä tiistai-iltana klo 18.00–20.30. Aiheina ovat yksityistie-
laki, tieyksiköinti ja kokousmenettely sekä tien kunnossa-
pito ja parantamishankkeiden rahoitus.

Luennoitsijana ja lisätietojen antajana kurssista toimii 
Teuvo Taura Suomen metsäkeskuksesta 0400 298 652, teu-
vo.taura@metsakeskus.fi.

Ilmoittautuminen Tampereen seudun työväenopistoon 
www.opistopalvelut.fi/Tampere->kurssi 290904. Kurssi-
maksu 24 € maksetaan työväenopistoon ilmoittautumisen 
yhteydessä.

metsänhoitoyhdistys

Kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin ostajan 
pitää maksaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveron ilmoitta-
minen ja maksaminen muuttuivat marraskuussa 2019. 

Kiinteistöt

Ostetuista kiinteistöistä on annettava varainsiirtoveroilmoi-
tus. Ostajan on annettava se kuuden kuukauden kuluessa 
kaupan teosta. Ilmoituksen voi antaa Verohallinnon Oma-
Vero-palvelussa www.omavero.fi. Henkilöasiakkaat voi-
vat käyttää tarvittaessa myös paperilomaketta. Varainsiir-
tovero on maksettava ennen lainhuudon hakemista. Veron 
määrä kiinteistöissä on neljä prosenttia kauppahinnasta tai 
muun vastikkeen arvosta. 

Lainhuudon hakemisen viivästyminen nostaa 
varainsiirtoveroa

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kau-
panvahvistajan vahvistettua kiinteistön kauppakirjan tai 
lahjakirjan. Jos lainhuutoa ei haeta määräajassa, varainsiir-
toveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuu-
delta kuukaudelta. 

Helpointa lainhuudon hakeminen on Maanmittauslaitok-
sen sähköisen asiointipalvelun kautta.

1.11. alkaen tehtyjen kauppojen kirjaamishakemukseen 
ei tarvitse enää liittää kuittia varainsiirtoveron suorittami-
sesta. Tieto veron suorittamisesta siirtyy Verohallinnolta 
Maanmittauslaitokseen automaattisesti. 

Henkilökohtaiset viitenumerot käyttöön

Asunnon tai kiinteistön ostajan on marraskuusta alkaen 
käytettävä maksamisessa omaa varainsiirtoveron viitenu-
meroaan, jotta maksu kohdistuu oikein. Esimerkiksi paris-
kunnat eivät voi siis maksaa varainsiirtoveroa samalla vii-
tenumerolla. 

Varainsiirtoveron maksaminen 
muuttui marraskuun alusta
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Talvilintujen ruokinta on suosittu har-
rastus. Lintujen puuhien seuraaminen 
on rentouttavaa ja mielenkiintoista. 
Samalla autetaan lintuja selviytymään 
talviajan ankarista olosuhteista. Ny-
kyään monen lintulajin talvinen elä-
mä perustuu lintulautojen tarjontaan. 
Aktiivinen talviruokinta on auttanut 
osaa harvinaisemmista lajeista selviy-
tymään ja osittain lisääntymään. Tästä 
yksi esimerkki on valkoselkätikan le-
vittäytyminen Etelä -Suomeen.

Valkoselkätikka, harvinaisin tikkalajim-
me, on hieman käpytikkaa suurempi ja 
nokka pidempi. Keskiselkä laajalti valkoi-
nen ja kupeet pitkittäisviiruiset. Kuvan 
naaraalla on musta päälaki, koiraalla se 
on punainen.

Tikkoja ikkunassa – 
rasva houkuttelee

Harmaapäätikkapariskunta tavoittelee 
taliateriaa. Punaotsainen koiras vasem-
malla. Harmaapäätikka on lajina elinvoi-
mainen. 

Käpytikka on yleisin tikkalajimme. Keski-
selkä on musta, hartioilla valkoiset laikut. 
Kupeet viiruttomat ja alaperä punainen.

On vaalivuosi. Ensi marraskuussa jär-
jestetään jälleen vaalit metsänhoitoyh-
distysten valtuustojen valitsemiseksi. 
Neljän vuoden kausi päättyy ja seuraa-
valle valtuustokaudelle 2021–2024 vali-
taan ylintä päätösvaltaa metsänhoitoyh-
distyksissä käyttävät luottamushenkilöt. 

Ehdokasasettelu alkaa maalislauantai-
na 14.3. Enää ehdokkaaksi asettamisessa 
ei tarvita kahta jäsentä suosittelemaan. 
Yksi riittää. Eli ehdokkaaksi voi ilmoit-
tautua itse täyttämällä kaavakkeen.

Ehdolle kaivataan kehittämishenki-
siä henkilöitä, jotka haluavat vaikuttaa 
oman yhdistyksensä toimintaan ja olla 
mukana metsänomistajien edunvalvon-
nassa. Valtaa ja vastuuta on tarjolla.  

Vaalien järjestelyjen suunnittelussa on 
vilauteltu digitaalisuuden hyödyntä-
mistä. Sähköisistä palveluista saattaisi-
kin olla apua ehdokkaaksi asettumisessa 
ja äänestämisessä. Jäädään innolla odot-
tamaan, miten asiat kehittyvät. 

Valmistaudu - Mhy-valtuustovaalit 
pidetään syksyllä

Jouluristikon 
ratkaisu ja voittajat

Joulukuussa ilmestyneessä jä-
senlehdessä oli Metsänomista-
jan jouluristikko. Ristikon rat-
kaisu on julkaistu metsänhoi-
toyhdistysten nettisivuilla vuo-
den toisella viikolla. Oikean 
vastauksen palauttaneiden kes-
ken tehdyssä arvonnassa 50 eu-
ron lahjakortin voittivat Aune 
Linnainmaa, Kaarina Niemi ja 
Terttu Vartiamäki. Onnea! Pal-
kinnot on toimitettu voittajille. 
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jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu

1  Tilaa netissä osoitteessa  
aarrelehti.fi/jasenetu

2  Soita numeroon  
020 413 2277 

Asiakaspalvelu palvelee arkisin 
klo 8–21. Mainitse tilaustunnus 
AAM0025. Puhelun hinta on 8,35 
snt/puhelu + 16,69 snt/min.

KATSO KESTOTILAAJAN EDUT OSOITTEESTAaarrelehti.fi/ edut

Tilaa Aarre 
etuhintaan!

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä voit tilata ja tutus-
tua Aarteeseen etuhintaan. 
Saat kestotilauksen 1. jakson 
11 lehteä (12 kk) vain 89 € 
(norm 109,80 €). Lisäksi saat 
kaupan päälle Ankara savotta 
-kirjan, jonka arvo on 25 €.

Aarteen tilausmaksu 

on metsä verotuksessa 

vähennyskelpoinen!
Psst...

11 lehteä (12 kk) 
jäsenetu hintaan

89,00
VAIN

VALITSE HELPOIN 
TILAUSTAPA

metsänhoitoyhdistys
Arvonnan säännöt: aarrelehti.fi/arvonta

Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti  
ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

Tapahtumakalenteri metsänomistajille v. 2020
Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjät Lisätietoja

7.2. klo 12 –21
Laske ystäväsi  
-laskettelutapahtuma jäsenille Ellivuoren laskettelukeskus, Sastamala Mhyt ja MTK-liitot

www.mhy.fi/metsanhoitoyhdistykset/ 
tapahtumakalenteri                     Säävaraus!

10.2. klo 18.00 Metsäveroilta
ABC Kolmenkulma,  
Rounionkatu 140, 37150 Nokia Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi/pirkanmaa/tapahtumat

11.2. klo 17.30 Metsäveroilta
OP Ruoveden kokoustilat,  
Ruovedentie 13, Ruovesi

Mhy Pohjois-Pirkka ja  
OP Ruovesi ilm. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi

11.2. klo 18.00 Perintöverosuunnittelu
Parkanon Kaupungin valtuustosali,  
Parkanontie 37

Mhy Kihniö-Parkano ja  
Veronmaksajat Aki Haapaniemi p. 044 7393 100

12.2. klo 17.30 Metsäveroilta OP Kurun kokoustilat, Kauppatie 11, Kuru Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Kuru ilm. 010 257 2301 tai kurun@op.fi

13.2. klo 17.30 Metsäveroilta
Parkanon Kaupungin valtuustosali,  
Parkanontie 37 Mhy Kihniö-Parkano Aki Haapaniemi p. 044 7393 100

17.2. klo 18.00 Metsäveroilta
Maa- ja metsätalon Maitolaituri,  
Näsilinnankatu 48 E, Tampere Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi/pirkanmaa/tapahtumat

18.2. klo 17.30 Metsäveroilta Puumilan taitotalo, Kuruntie 1, Kihniö Mhy Kihniö-Parkano Aki Haapaniemi p. 044 7393 100

18.2. klo 17.30 Metsäveroilta
OP Pohjois-Hämeen kokoustilat,  
Seppälän puistotie 8, Mänttä

Mhy Pohjois-Pirkka ja  
OP Pohjois-Häme ilm. 044 5400 4322 tai pohjois-hame@op.fi

19.2. klo 17.30 Metsäveroilta Cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6, Orivesi Mhy Pohjois-Pirkka ilm. 03 4864 551 tai pohjois-pirkka@mhy.fi
14.3. klo 10–14 Monien mahdollisuuksien metsä Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, Ylöjärvi Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi/pirkanmaa/tapahtumat

14.3. klo 11–15 Metsänomistajien Maalislauantai
Pukkivuoren laskettelurinne,  
Urheilukuja 1, 34800 Virrat Mhy Pohjois-Pirkka

www.mhy.fi/pohjois-pirkka/tapahtumat  
Säävaraus!

17.3.–31.3. Yksityistiekurssi
Kurun yhteinäiskoulu,  
Myllymäentie 2, 34300 Kuru

Pirkanmaan  
metsälogistiikka -hanke

Teuvo Taura p. 0400 298652,  
teuvo.taura@metsakeskus.fi.

23.3. klo 17 Mhy Pirkanmaa Helsingissä Maalaisten talo, Simonkatu 6, HKI Mhy Pirkanmaa
ilm. https://www.mhy.fi/pirkanmaa/ 
tapahtumat

24.–25.3.
Retki Fiskarsiin ja  
risteily Tukholmaan

Mhy Kihniö-Parkano ja  
Green Economy hanke

Hannu Marttila p. 044 7393 103 tai  
hannu.marttila@mhy.fi

20.4. klo 9–15 Taimikonhoitokurssi
Urhatun leirikeskus,  
Urhatuntie 80, Nokia Mhy Pirkanmaa

ilm. https://www.mhy.fi/pirkanmaa/ 
tapahtumat

17.–19.4. Tarton Maamess retki
Mhy Kihniö-Parkano ja  
Green Economy hanke

Ilm. Aino Lamminmäki 0400 428 853  
tai Kirsi Leivo 0500 182 210

28.4. klo 17
Huhtikuun metsäkävely:  
Raivaussahatyöt

Koivukuja 6 A, Sastamala  
(kuntoradan parkkipaikka) Mhy Pirkanmaa

https://www.mhy.fi/pirkanmaa/ 
tapahtumat

27.5. klo 17
Toukokuun metsäkävely:  
Uudistaminen ABC Viiala, Ruusutarhankatu 1, Akaa Mhy Pirkanmaa

https://www.mhy.fi/pirkanmaa/ 
tapahtumat
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

 

sanovat että raha 
ei kasva puissa.

olemme eri mieltä.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

TUOTAMME LUKIJOILLEMME KESKIMÄÄRIN 3968 € PAREMPANA TUOTTONA METSÄSTÄ.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai numerosta 09 315 49 840.
Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.
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Asiantuntijamme apunasi puukaupassa
Metsäasiantuntijamme auttavat puun ostajien sopi-
musehtojen ja hintatietojen vertailussa. Olemme edus-
tajasi puukaupassa ja teemme työtä sen eteen, että saat 
puustasi reilun hinnan kussakin markkinatilanteessa.

Puukaupan hintatiedot
Metsänhoitoyhdistysten keräämät puun hintatiedot 
ovat osoitteessa: www.mtk.fi/puumarkkinat. Hinta-
tietojen tarkasteleminen vaatii sisäänkirjautumisen 
jäsentunnuksilla.

Koulutustilaisuuksia ja maksutonta neuvontaa 
jäsenille
Järjestämme jäsenille koulutusta ja retkiä. Julkaisem-
me jäsenlehteä. Vastaamme metsänhoitoon ja -käyt-
töön liittyviin kysymyksiisi. Saat tietoa hinnoista ja 
paikkakunnan puumarkkinatilanteesta. Uusille met-
sänomistajille tarjoamme maksuttoman maastokäyn-
nin.

Laadukkaat metsäpalvelut jäsenhintaan
Jäsenenä saat yhdistykseltä metsän uudistamisen, tai-
mikonhoidon ja paikalliset luottometsurit jäsenhin-
taan. Samoin puukaupan kilpailutuksen ja katkonta-
vertailun, puunkorjuupalvelun, tila- ja tuhoarviot se-
kä metsäsuunnitelman.

PEFC-metsäsertifiointi
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä kiinteistösi ovat ser-
tifioituja PEFC-järjestelmässä. Se todistaa, että metsiä-
si hoidetaan hyvin ja puulla on luotettava alkuperä.

LähiTapiola
Saat alennusta metsä- ja kotivakuutuksesta, jos olet 
Mhy:n jäsen ja LähiTapiolan kokonaisasiakas.

Metsälehti
Metsälehden määräaikainen 12 kk:n tilaus jäsenhin-
taan 85 € (normaalisti 155 €). 

Maaseudun Tulevaisuuden Metsänomistaja-
numerot maksutta
Jäsenemme saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Maaseudun Tulevaisuuden Metsänomistaja-numeron. 

Maksutonta lakineuvontaa jäsenille
MTK:n lakiasiantuntijat antavat monipuolista jäsen-
ten yritystoimintaan liittyvää opastusta ja neuvontaa. 

MTK:n jäsenedut
Metsänhoitoyhdistysten jäsenet saavat myös keskus-
liitto MTK:n jäsenedut. Ne löytyvät osoitteesta www.
mtk.fi/jasenedut, jonne vaaditaan kirjautuminen jä-
sentunnuksilla

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenellä on etuja

Metsänomistajan pitää 
itse vahtia metsäänsä ja etujaan.
Eihän se nyt niin mene!

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä sinulla on etujasi  
ajamassa ja toimintasi tukena koko metsänomistaja-
organisaatio metsän sijaintipaikkakunnalta aina  
Brysseliin saakka ja maailman laajuisesti. 

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK vaikuttavat  
sinun edustajanasi mm. kaavoituksiin, metsä-  
ja riistapolitiikkaan sekä lainsäädäntöön  
perhemetsätaloutta puolustaen.  

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tarjoaa myös  
lukuisia jäsenetuja, joista merkittävimpiä on metsäsi  
PEFC-sertifiointi. 

Metsänhoitoyhdistyksen avulla hoidat metsääsi  
hyvin, asuit sitten lähellä tai kaukana. Tee metsä-
omaisuuden hoitosopimus, niin huolehdimme 
metsästäsi ja sinä saat huolehtia itsestäsi. 

Yhteystiedot löydät osoitteesta www.mhy.fi ja 
www.metsänomistajat.fi.

Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan pitää  
vahtia metsäänsä.

Eihän se nyt niin mene! 
Metsänhoitoyhdistyksen avulla hoidat  
metsääsi hyvin, asuit sitten lähellä tai kaukana.  
Tee metsäomaisuuden hoitosopimus, niin 
huolehdimme metsästäsi, toteutamme 
metsänhoitotyöt ja autamme puukaupan tekemisessä. 

Kysy lisää metsäomaisuuden hoitosopimuksesta 
omalta metsänhoitoyhdistykseltäsi. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.mhy.fi ja www.metsänomistajat.fi.

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.
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Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6,  
35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomon
omista tuotteista

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2020: 
Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

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

   

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 

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

Hyvinvointiverstas Relevo
Virtaintie 36, 34800 Virrat
www.relevo.fi
-5% alennus kaikista 
normaalihintaisista 
hieronnoista 
-10% alennus viiden kerran 
hierontasarjakorteista
-15% alennus kymmenen 
kerran hierontasarjakorteista

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

Apupapu
Teollisuustie 16,  
35300 Orivesi
www.apupapu.fi
-10 % alennus normaalihin-
taisista Stihl moottori- ja 
raivaussahoista.
-15% alennus normaalihin-
taisista Stihl ja Polaris 
tarvikkeista sekä varusteista.

Cafe Virtainportti
Vaskivedentie 1415,  
34710 Vaskivesi
- 10% alennus normaali-
hintaisista kahvilatuotteista
- 10% alennus normaali-
hintaisista ruoka-annoksista

Metsätiloista maksetaan nyt hyvin
Sauli KallioI Kiinteistövälittäjä, LKV I Kaupanvahvistaja

Metsätilakauppa kävi vilkkaasti vuon-
na 2019. Pankkien nollakorot, luotta-
mus metsään vakaana sijoituskohteena 
ja hyvät puukauppavuodet olivat var-
masti osaltaan vaikuttamassa asiaan. 
Hyvä kysyntä nosti tiloista maksetta-
via hintoja, erityisesti hyväpuustoisten 
tilojen osalta.  

Älä hakkaa puustoa,  
jos olet aikeissa myydä tilasi

Ostajat ovat huomattavasti kiinnostu-
neempia hyväpuustoisista tiloista, joil-
la on hakkuumahdollisuuksia. Ostajal-
la on tällöin mahdollisuus saada puu-
kauppaa tekemällä osa hinnasta he-
ti takaisin. Ostaja voi myös käyttää ti-
lakaupan yhteydessä tullutta metsävä-
hennysoikeutta, joka pienentää oleelli-
sesti puunmyynnistä maksettavaa pää-
omaveroa. 

Toinen tärkeä seikka myyjän kannal-
ta on verotus. Puunmyyntituloista ve-
roa joutuu maksamaan 30 - 34 prosent-
tia, kun taas tilan myynnistä menevä 
luovutusvoittovero on huomattavas-

ti pienempi. Metsätilan kauppahinnas-
ta veroa joutuu maksamaan 18 – 20,4%, 
jos on oikeus 40% hankintameno-olet-
tamaan. Tällöin tilan on pitänyt omis-
taa yli 10 vuotta.  Vaihtoehtoisesti kaup-
pahinnasta saa vähentää kiinteistön to-
dellisen hankintahinnan kuluineen ja 
erotuksesta eli myyntivoitosta mak-
saa tällöin veroa 30-34 prosenttia. Alle 
10 vuotta omistetuilla tiloilla hankinta-
meno-olettama on 20%.

Joissakin tilanteissa perintötila 
kannattaisi myydä

Perinnöksi tai lahjaksi saadun metsäti-
lan myymistä kannattaa harkita, erityi-
sesti jos perintö- tai lahjavero lasketaan 
2. veroluokan mukaan. Tällöin makset-
tava perintö- tai lahjavero on huomatta-
vasti korkeampi. Perinnöstä tai lahjasta 
ei saa myöskään metsävähennysoikeut-
ta. Mahdollisesta puunmyynnistä jou-
tuu siten maksamaan täyden veron, 30-
34 prosenttia. Vuoden 2017 alusta käy-
tössä ollut metsälahjavähennys koskee 
pääsääntöisesti isoja metsätiloja. 

Vaihtoehtoisesti myymällä metsäti-
lan, selviää yhdellä verolla, jos tila on 
arvostettu käypään arvoon perintö- tai 
lahjaverotusta varten. 

Esimerkki: Pekka saa tilan lahjaksi tädiltään
Pekka saa tädiltään lahjaksi hyväpuustoisen metsä-
tilan, jonka käypä arvo on 100.000 euroa. Tilan arvo 
muodostuu pääosin puuston arvosta. Lahjavero las-
ketaan 2. veroluokan mukaan. Lahjaveron määrä 
on 24.450 euroa

Vaihtoehto 1
Pekka haluaa pitää tilan itsellään ja päättää hak-
kauttaa tilan koko puuston pois. Puuston arvo 
100.000 euroa. Puunmyynnistä Pekka joutuu mak-
samaan veroa 32.800 euroa. Maksettu vero yh-
teensä 57.250 euroa eli lahjavero ja puunmyyn-
nistä menevä pääomavero yhteensä.

Vaihtoehto 2
Pekka päättää reilun vuoden jälkeen myydä met-
sätilan eteenpäin 100.000 eurolla, jolloin hänen ei 
tarvitse maksaa luovutusvoitosta veroa. Maksettu 
vero yhteensä 24.450 euroa eli ainoastaan lah-
javeron määrä.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

15

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

4

Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

14

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Rasmus 
Nokelainen
044 776 4554

7

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

12

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

10

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka Heikkilä 
044 776 4550

13
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

11

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

2 5Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
044  580 1042 

3Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

9
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www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Päätoimisto Ruovesi, Kuruntie 12, 
34600 Ruovesi, avoinna 7.30 - 15.00

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Operaatioesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 11–15

Hankkeiden toteutus

Kuljetus- ja  
operaatioesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–4

Operaatioesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 5–10

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Metsäasiantuntija 
Annamari Rajoo
040 580 3981
annamari.rajoo@mhy.fi

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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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

ti Alanko eli Längelmäellä valtatie 9:n 
eteläpuolella.

Kerro Tommi hieman itsestäsi:
Olen 23-vuotias nuorukainen kotoi-

sin Saarijärveltä Keski-Suomesta. Met-
sässä on tullut viihdyttyä pienestä pi-
täen kaikennäköisten metsätöiden pa-
rissa tai makkaraa tulilla paistellessa. 
Hakeutuminen metsäalan töihin tun-
tuukin olevan sukuvika. Vapaa-aikana 
käyn usein uimassa tai punttisalilla.

Mikä on metsäalassa parasta? 
Metsäalassa parasta on sen käytän-

nön- ja luonnonläheisyys. Koko päi-
vää ei tarvitse istua aina toimistol-
la. Lisäksi tarjolla on monipuolisia ja 
vaihtelevia työtehtäviä, joten kahta 
samanlaista työpäivää tuskin tulee. 
Lisäksi pääsee toimimaan ihmisten 
kanssa yhteistyössä. 

Rasmus Nokelainen aloitti tammi-
kuun alussa metsäasiantuntijana Kim-
mo Olkinuoralta vapautuneelta alu-
eella. Rasmuksen toimialue käsittää 
kylät Jäähdyspohja, Pourunperä, Laa-
kanperä, Karjula, Pihlajalahti, Musta-
järvi, Pajuskylä ja Visuvesi.

Kerro Rasmus hieman itsestäsi:
Olen 24-vuotias nuorimies ja kotoi-

sin Lopelta, Etelä-Hämeestä. Valmis-
tuin Hämeen Ammattikorkeakoulusta 
metsätalousinsinööriksi vuonna 2017. 
Armeija tuli käytyä vuonna 2018, ja 
työelämässä olen ollut vuoden 2019 
alkupuolelta asti. Tampereelle muutin 
vuoden päivät sitten, joten olen koh-
tuullisen tuore pirkanmaalainen. Har-
rastuksiani ovat moottoripyöräily, voi-
maharjoittelu sekä kesäaikaan tennis. 
Odotan jo kuumeisesti seuraavan ajo-
kauden alkua, sillä syksyllä hankittu 
Triumph odottaa tallissa. Olen myös 
metsänomistaja, ja hoidan metsätilaa-
ni aktiivisesti kotipuolessa Lopella.

Mikä on metsäalassa parasta? 
Metsäalassa pidän erityisesti siitä, 

että työskentelemme yhdessä luon-
non kanssa siten, että omalla toimin-
nallamme pystymme edistämään met-

sien hyvinvointia ja samanaikaises-
ti saamme siitä niin taloudellista kuin 
henkistä pääomaa. Toisin sanoen, on 
hienoa nähdä, kun sijoitus ”kasvaa”.

Miksi taimikonhoito kannattaa teh-
dä ajallaan?

Hyvin hoidettu metsä on siis sijoi-
tus, jonka tuottoina toimivat niin ul-
koilumahdollisuudet ja luonnon tuo-
ma mielenrauha kuin puusta saatava 
myyntitulo. Tämän takia metsänhoi-
totyöt kuten taimikonhoidot kannat-
taa tehdä ajallaan. Kulkeminen metsi-
kössä on paljon rauhoittavampaa, kun 
risut eivät lätki naamaan tuon tuosta. 
Metsään sijoitettu työ maksaa itsensä 
moninkertaisena takaisin vuosien ku-
luessa.

Terveisesi alueesi metsänomistajille:
Toivon, että pääsen kohtaamaan 

mahdollisimman monia alueeni asi-
akkaista tulevina kuukausina ja että 
voimme hoitaa metsäasioita hyvällä 
yhteishengellä.

Rasmuksen yhteystiedot:
Puhelin 044 7764 554
sähköposti: rasmus.nokelainen@mhy.fi

Miksi taimikonhoito kannattaa ajal-
laan?

Ajallaan tehdyllä taimikonhoidol-
la varmistetaan hyvälaatuisen, hyvin 
kasvavan ja terveen puuston kehitys, 
joka tuottaa tulevaisuudessa hyvin tu-
loja metsänomistajalle. Taimikonhoito 
on investointi metsän tulevaisuuteen.

Terveiset alueen metsänomistajille:
Metsänhoidossa tavoitteena on et-

tä investoinneille saadaan myös tuot-
toa. Hoidetaan siis yhdessä metsän-
hoitotyöt ja hakkuut ajallaan kuntoon. 
Apua saa kysymällä ja olen myös var-
masti yhteydessä alueeni metsänomis-
tajiin oma-aloitteisestikin.

Tommin yhteystiedot:
Puhelin 0400 238 590
sähköposti tommi.leppanen@mhy.fi 

Tommi Leppänen aloitti metsäasian-
tuntijana tammikuun alkupuolella 
Längelmäellä, kun tieto Pentti Alan-
gon menehtymisestä tuli tietoon. Tom-
mi toimii samalla alueella kuin Pent-

Rasmus Nokelainen

Toimihenkilömuutoksia

Tommi Leppänen

26  Metsäpirkka 1/2020



 emmulevlapästeM
 ellunis

 .atla notak namas tulevlapsutuukav aj -ikknap ikkiak najatsimonästem emmaojraT
 aavipos ellaharästem oktidhoP ?ätis ässämyym iat äästem assamikknah oktelO

 nettis telO ?atsimaavrut isetuusiamoästem öktiteim iat attedhoksutiojis
 .tulevlap tavaatsav isatieprat taas ätliem ,iraknok iat isuu anajatsimonästem

 
 .0050 0010 atios iat astem/fi.po atseettioso ääsil euL

15150 0010 aj 0050 0010 .nim/e 761,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam aj -aknal atsisiamitok toremunsytiry-010  
.nim/e 21,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam aj -aknal atsisiamitok toremun 6050 4030 aj 3030 3030 .mpm/mpp toremun  

 )%42 .vla .sis(
 

@opruovesi
www.facebook.com/opruovesi Puh. 0100 0500

www.op.fi

TERVETULOA TEKEMÄÄN 
PAREMMAT KAUPAT!
MA-PE KLO 8-17 | LA KLO 9-14 

POLTTOAINESÄILIÖ
JERRY IBC 450L 
12-24V

899€OVH 995€

POLTTOAINESÄILIÖ
JERRY IBC 250L 
12-24V

699€OVH 798€

RAJOITETTU ERÄ
POLTTOAINESÄILIÖITÄ

Huomaatko eron? 
Oikea taimivalinta voi nostaa metsäsi arvoa 24%

Olemme jalostaneet taimia jo puolen vuosisadan ajan, minkä ansiosta voimme 
tarjota jopa 24% paremman kasvun. Ota yhteyttä, niin saat parhaat mahdolliset 
taimet ja suurimman kasvupotentiaalin juuri sinun metsääsi. Saat sekä varmuutta 
että vaurautta.

Taimet välittää Metsänhoitoyhdistys 
Lue lisää www.skogsplantor.se/fi

Nyt jo toisen jalostusasteen kuusen siemeniä saatavana 
Suomessa!
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TERVETULOA!

HELMI- 
KUUTA

11.

HELMI- 
KUUTA

12.

HELMI- 
KUUTA

HELMI- 
KUUTA

18.

20.

METSÄVEROILLAT

RUOVESI tiistai 11.2.2020 
OP Ruovesi kokoustilat,  
Ruovedentie 13
Ilmoittautuminen viimeistään 7.2. 
puh. 010 256 2901 tai  
ruoveden@op.fi

KURU keskiviikko 12.2.2020
OP Kuru kokoustilat, Kauppatie 11
Ilmoittautuminen viimeistään 10.2. 
puh. 010 257 2301 tai kurun@op.fi

MÄNTTÄ tiistai 18.2.2020
OP Pohjois-Häme kokoustilat, 
Seppälän puistotie 8
Ilmoittautuminen viimeistään 14.2. 
puh. 044 500 4322 tai
pohjois-hame@op.fi 

ORIVESI torstai 20.2.2020
Cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6
Ilmoittautuminen viimeistään 18.2. 
puh. 03 4864 551 tai  
pohjois-pirkka@mhy.fi

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja 
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla. Luennoitsijana Antti Kujala mhy Pohjois-Pirkasta.
Ennakkoilmoittautumiset vaaditaan tarjoilun vuoksi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa!

Lauantaina 14.3.2020 kello 11 – 15 Virroilla
Pukkivuoren laskettelurinne, Urheilukuja 1, 34800 Virrat

METSaNOMISTAJIEN METSaNOMISTAJIEN 
MAALISLAUANTAI 14.3.2020MAALISLAUANTAI 14.3.2020

Säävaraus

Pulkkamäki    Arpajaiset

Mhy Pohjois-Pirkan 
jäsenkortilla laskettelemaan. 

Laskettelumahdollisuus 
jäsenille perheineen, joka 

sisältää kokopäivän rinnelipun 
ja tarvittaessa välineet.

TARJOLLA 
hernekeittoa soppatykistä 

300 henkilölle sekä 
kahvia ja pullaa

Laavulla mahdollisuus 
omatoimiseen 

makkaranpaistoon.

Paikalla Paikalla 
Mhy Pohjois-Pirkan 

korjuupalvelukalustoa 
ja toimihenkilöitä


