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Toivossa on hyvä elää
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan viime vuosi oli toiminnallisesti haastava, mutta toimin-
taa pystyttiin pyörittämään olosuhteisiin nähden suhteellisen hyvällä tasolla. Korjuukelien 
suhteen viime vuosi oli loppuun asti todella haasteellinen aiheuttaen monenlaisia vaikeuk-
sia ja lisäkustannuksia metsissä toimijoille. Kunnon pakkaskelejä saatiin odotella pari vuot-
ta, kunnes tämän vuoden puolella lämpömittari näytti kunnon pakkaslukemia ja päästiin 
talvileimikoita korjaamaan. Vieläkään talvikorjuukelit eivät ole optimaaliset, kun lumiker-
roksen alla on täysin sula maa, mutta olosuhteet ovat kuitenkin paremmat kuin viime vuon-
na. Kelirikko ja muut kantavan maan kohteet olivat lähes ainoita paikkoja, joissa puunkor-
juuta pystyttiin viime vuonna tekemään. Puukaupallisesti ja metsänhoidollisesti viime vuo-
si ei ollut huono ja toivottavasti tämä hyvä vire jatkuu edelleen tänä vuonnakin. Kuitupuun 
kysyntä on tällä hetkellä hieman hiljaisempaa, kun metsäteollisuudessa odottavat maail-
man markkinoiden paranemista. Tukin kysyntä ja sahatavaramarkkinat näyttävät edelleen 
yhtä vilkkailta kuin viime vuoden lopulla. Tulevien leimikoiden suunnittelussa onkin tär-
keää pyrkiä halutuimpiin puustotyyppeihin menekin varmistamiseksi. Kaikissa ennusteis-
sa tästä vuodesta odotetaan parempaa puukauppavuotta, jollei koronapandemia pistä maa-
ilman menoa uudelleen sekaisin.  Tämä Koronan mahdollinen pitkään jatkuminen tai jopa 
tilanteen paheneminen voi vaikuttaa metsänhoitoyhdistyksenkin kuluvan vuoden toimin-
taan merkittävästikin. Toivottavasti ennusteet pitävät paikkansa ja myös koronapandemia 
saadaan hallintaan. Toivossa on hyvä elää.

Toivotaan myös, että meitä metsänomistajia ja viljelijöitä ei jatkuvasti syyllistettäisi hak-
kuista ja ilmaston muutoksesta, kun kuitenkin hyvin hoidetut metsät ja pellot ovat niitä, 
jotka sitovat hiiltä. Yhtenä totuutena on noussut esiin myös jatkuva kasvatus ainoana met-

sienkäsittelymallina, mutta näinhän asia ei ole. Jat-
kuva kasvatus on varmaan hyvin soveltuva osal-
le turvemaiden metsänkasvatukseen, muttei pää-
toimenpidemalliksi. Kuitenkin pitää aina muistaa, 
että metsänomistaja itse päättää kuinka metsiään 
hoitaa ja hakkaa.     

Päättyneen hirvenmetsästyskauden jälkeen huo-
masin, ettei kaikkia hirvilupia käytetty, vaikka hir-
vikanta jäi edelleen monin paikoin aivan liian kor-
keaksi. Ensi syksynä pitäisi saada vielä enemmän 
kaatolupia ja kaikki luvat käytettyä. Luvat tulisi 
kohdentaa vielä tarkemmin tiheän hirvikannan 
alueille, että päästäisiin asetettuihin kantatavoit-
teisiin ja saataisiin hirvien aiheuttamat vahingot 
metsille ja liikenteelle minimoitua. 

Metsänomistajien luottamus palveluihimme ja 
puolueettomaan edunvalvontaan on säilynyt. Kii-
tos siitä kuuluu metsänomistajille, ahkerille ja am-
mattitaitoisille toimihenkilöille, metsureille, kone-
urakoitsijoille, autoilijoille ja ihan kaikille muille-
kin toimijoille. Tehdään yhdessä tästä vuodesta 
parempi. Metsänhoito kannattaa aina!

Hyvää alkanutta vuotta kaikille 
metsänomistajille!

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja 
I Mhy Pohjois-Pirkka
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Viime vuosi oli kaikille arvaamaton 
ja erikoinen, mutta metsänomistajil-
le ja metsäsektorille se oli lähempänä 
normaalia kuin monella muulla alal-
la. Tietysti poikkeuksellisen huonot 
puunkorjuuolosuhteet, metsäteolli-
suuden lakot ja työsulut alkuvuonna 
sekä korona keväästä lähtien aiheutti-
vat haasteita metsäsektorillekin. Lop-
puvuosi sujui kuitenkin paremmin ja 
lopulta metsävuodesta tuli lähes nor-
maalivuoden kaltainen. Puunhinto-
jen osalta viime vuosi ei ollut tavan-
omainen. Tavallisesti puukauppamää-
rät ja hinnat ovat korkeimmillaan lop-
pukeväästä alkukesään. Viime vuon-
na näin ei ollut, vaan puukaupassa 
niin määrät kuin hinnatkin kasvoivat 
loppuvuotta kohden. Samoin kävi en-
nusteille, kun niissä kysynnän ja osto-
jen odotettiin kohdistuvan erityisesti 
harvennuksiin ja kuitupuuhun. Todel-
lisuudessa näiden kauppamäärät pu-
tosivat kaikkein eniten ja kysyntä koh-
distui tukkiin ja päätehakkuisiin. Syy-

nä oli sahatavaramarkkinoiden paran-
tuminen ja toisaalta kuitupuumarkki-
noiden alavireisyys ja kuitupuun jat-
kuva ylitarjonta.

Kuluva vuosi ja talvi näyttää jo pa-
remmalta. Tammikuun alkupuolel-
la alkaneet pakkaset helpottivat tal-
vikorjuuta, vaikka lumen alla onkin 
haasteena täysin sula maa. Onnistuak-
seen talvileimikon puunkorjuussa pi-
tää ajaa jälkiä siten, että moto hakkaa 
ajourat auki ja ura jäätyy ennen kuin 
ajokone tulee ajamaan puut tienvar-
teen. Talviharvennuksiin puunostaji-
en kiinnostus on tosin heikkoa, koska 
kaksi edellistä lauhaa ja vähälumista 
talvea estivät talvikohteiden harven-
nukset ja tästä syystä niitä on metsä-
yhtiöillä runsaasti korjaamatta. Tal-
vikorjuusta tulee perinteisesti paljon 
kuitupuuta, joten puun kysyntä tul-
lee vuoden kuluessa kohdistumaan 
enemmän tukkipuuhun ja painottuu 
selvästi kesä- ja kelirikkoaikana kor-
jattavissa oleviin leimikoihin.

Odotuksissa hyvä puukauppavuosi

Puunmyyntisuunnitelmat 823 300 m3 Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 567 800 kpl
Päätehakkuut 1 670 ha Taimen istutus 830 ha
Harvennushakkuut 3 850 ha Kylvöt 80 ha
Ensiharvennukset 2 490 ha Taimikonhoidot ja nuoren metsän 

kunnostukset
2 395 ha

Ylispuiden poisto 230 ha Metsäteiden rakennus- ja  
perusparannus

24 km

Muut hakkuut 120 ha Metsäsuunnittelu 6 860 ha
Yhteensä 8 360 ha Metsäarviot 7 340 ha
Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 518 950 m3 Henkilökohtainen neuvonta 4 060 kpl
Korjuupalvelu 162 900 m3 Kolulutus-,neuvonta- ja  

asiakastilaisuudet
7 kpl

Energiapuutoimitukset 65 500 m3 273 henkilöä
Maanmuokkaus 1 183 ha Liikevaihto 9 milj.€

Haasteista huolimatta kuluvan vuo-
den näkymät ovat kohtalaiset hyväl-
le puukauppavuodelle. Metsäsekto-
ri on kärsinyt koronasta monia muita 
aloja vähemmän ja tuotemarkkinoilla 
on hyvä kysyntä. Sahatavaralla on ky-
syntää ja ostajien tukkivarannot ovat 
niukat, joten tukkileimikoiden kysyn-
tä jatkunee hyvänä. Myös kuitupuu-
ta käyttävän metsäteollisuuden näky-
mät ovat parantumassa, paperia lu-
kuun ottamatta. Ennustetaan, että tä-
nä vuonna on kaikki mahdollisuudet 
vilkkaaseen puukauppavuoteen. 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan Vuoden 2020 toiminnan tunnuslukuja
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Talven paukkupakkasilla jokainen 
meistä arvostaa varmaa ja katkeama-
tonta lämmöntoimitusta. Kuinka vai-
vatonta onkaan, kun kodin, työpaikan 
tai vapaa-ajan asunnon lämmitys tu-
lee suoraan kaukolämpöverkosta tai 
sähköpatterista. Tämän takaamisek-
si on kuitenkin oltava pitkä ketju am-
mattilaisia ja yrittäjiä, jotka huolehti-
vat energiapuun oikeaoppisesta kor-
jaamisesta ja kuljettamisesta lämpö- ja 
sähkölaitoksille. Yksi heistä on Pertti 
Kirkinen Ky, joka toimii Metsänhoi-
toyhdistys Pohjois-Pirkalla hakeura-
koitsijana toimittaen energiahaketta 
useisiin metsänhoitoyhdistyksen so-
pimuskohteisiin.

Sari Kaleva l Metsäpäällikkö l Mhy Pohjois-Pirkka
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Haketoimituksia lähes tauotta
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Vuosikymmenten kokemus 
hakeurakoinnista

Kirkisen yritys on perustettu vuon-
na 1981 eli tänä vuonna on menossa 
40. juhlavuosi. Heidän kalustoonsa 
käsittää kaksi kuorma-autoalustaista 
hakkuria ja 4 kpl täysperävaunu- tai 
puoliperävaunuyhdistelmiä. Kuljet-
tajia tarvitaan vuoden mittaan vaihte-
levasti, johtuen alan voimakkaasta ja 
osin ikävästäkin kausiluonteisuudes-
ta. Talvella päivät ja viikot ovat kiirei-
siä, eikä ylimääräisiä lomia ehdi pitä-
mään, mutta kesällä sen sijaan on hil-
jaista ja työt ovat lähes pysähdyksissä. 
Tällä hetkellä he työllistävät 5 työnte-
kijää oman väen lisäksi. Heidän työ-
alueensa painottuu Tampere-Virrat-
Jyväskylä alueen sisäpuolelle. - Met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka on 
suurin työllistäjä, mutta teemme ura-

Yrityksen vetovastuussa on Janne Kirkinen, jonka mukaan parasta työssä on haasteelli-
suus; jokainen päivä on erilainen ja saa olla luonnossa joka päivä.

kointia myös kolmelle muulle toimi-
jalle, kertoo Janne Kirkinen. -Yhteis-
työ metsänhoitoyhdistyksen kanssa 
on mahdollistanut toiminnan kehitty-
misen tehokkaammaksi, jonka ohella 
teemme myös merkittävän määrän ha-
ketta lukuisille maatiloille ja hakkeen 
pienkäyttäjille, hän lisää.

Lähienergia työllistää paikallisesti

Energiahakkeen kysyntä on viime ai-
koina kovasti kasvanut ja tulevaisuu-
den näkymät ovat tällä hetkellä valoi-
sat. Turpeen käytön väheneminen li-
sää metsähakkeen käyttöä ja sen myö-
tä alalla tarvitaan uusia tekijöitä. Met-

säenergiaa hyödyntäviä uusia laitok-
sia on Pirkanmaallakin otettu käyt-
töön viime vuosina useita ja sama ke-
hitys näyttää jatkuvan. Tämän myötä 
alalla on erittäin hyvä vire ja sen ansi-
osta myös Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan alueen metsänomistajien 
energiapuut hyödynnetään paikalli-
sella työvoimalla lähialueiden lämpö-
laitoksissa.
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• yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö
• tehtävänä metsäalan kehittäminen ja 

alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin 
edistäminen

• Säätiön alkupääoma on saatu 1940-luvun 
savottajätkiltä muonitustoimiston 
lakkauttamisen myötä

Lisätietoja: www.mmsaatio.fi

Mikäli sinulla ei ole työllesi jatkajaa, metsänhoidosta motivoitunutta jälkipolvea 
tai perillisiä, on mahdollista lahjoittaa metsäomaisuus tai osa siitä Metsämiesten 
Säätiölle. Lahjoitus voi tapahtua jo elinaikana tai sen jälkeen Metsätestamentti-
na. Elinaikainen lahjoitus on vaivattomin, sillä kuuntelemme herkällä korvalla 
mitä toiveita sinulla on metsien hoitoon liittyen ja jatkamme hoitoa tutun met-
sänhoidon kumppanisi kanssa. Näet työsi ja huolenpitosi metsässä jatkuvan. 

Metsätilasi tuotto käytetään lyhentämättömänä valitsemaasi kohteeseen met-
säalalla. Sinä päätät, onko se metsäalasta kertomista lapsille, metsäkulttuurin 
esillepanoa tai tulevaisuustutkimusta. 

Metsäala tuottaa hyvää yhteiskunnalle

Metsäsektori tuottaa työtä ja hyvinvointia kautta Suomen. Metsä on Suomen 
uusiutuva luonnonvara ja talouden sekä sivistyksemme perusta. Metsistä saa-
tavalla tuotolla Säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti yleishyödyllisesti sekä met-
säalan että sillä töitä tekevien ihmisten tulevaisuutta. 

Metsätestamentista tai lahjoituksesta kannattaa keskustella ennen päätöksen 
tekoa. Voit keskustella tutun metsäammattilaisesi kanssa vaihtoehdosta ja sen 
pohjalta päättää, otatko itse yhteyttä meihin vai välittääkö hän kiinnostuksesi. 
Kun saamme tiedon, otamme yhteyttä ja sovitaan, miten jatkamme keskuste-
lua ja mitkä ovat toiveesi. 

Lisätietoja Metsämiesten Säätiö, kehityspäällikkö Veikko Iittainen, puh. 040 
631 4771, veikko.iittainen@mmsaatio.fi

Metsä jää jälkeesi

Pelkkää metsätaloutta harjoittavan 
metsäveroilmoitus (2C-lomake) tulee 
olla perillä verottajalla viimeistään 
1.3.2021. Maataloutta ja elinkeino-
toimintaa harjoittavat voivat palaut-
taa metsäveroilmoituksen kuukautta 
myöhemmin, 1.4.2021 mennessä. Ar-
vonlisäveroilmoitus ja arvonlisäveron 
maksu tulee olla verottajalla kaikkien 
osalta maaliskuun alkuun mennessä.  

Metsäverotuksen päivärahavähen-
nykset nousivat hieman edellisvuo-
desta. Yli 6 tunnin matkan päiväraha-
vähennys on nyt 16 euroa ja yli 10 tun-
nin matkan 29 euroa. Päivärahavähen-
nystä ei voi tehdä metsäpalstalle suun-
tautuneesta matkasta, mutta sen voi 
tehdä esimerkiksi koulutus- tai mes-
sumatkoista. 

Myös verotuksessa ilmoitettavat kes-

kimääräiset hankintatyötaksat nousi-
vat 1,5 prosenttia, mikä vastaa palk-
kojen nousua. 

 
Tulevia muutoksia 
metsäverotukseen 

Metsätalouden koneiden, rakennus-
ten sekä ojitusten ja metsäteiden pois-
toraja verotuksessa nousee 200 eurosta 
600 euroon tänä vuonna. Jos poistetta-
van hyödykkeen hankintameno tai me-
nojäännös on alle 600 euroa, niin pois-
ton voi tehdä kerralla loppuun vuoden 
2021 metsäveroilmoituksessa.  

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 
nousee 10 000 eurosta 15 000. Metsän-
omistajien kannattaa edelleen hakeutua 
vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolli-
seksi, vaikka tuo raja ei ylittyisikään.  

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut 
metsänomistaja saa palautuksena kaik-
ki metsätalouden laskuissa maksaman-
sa arvonlisäverot.

Uudet metsämaan 
laskennalliset arvot 

erottaja on vahvistanut verovuodel-
le 2021 uudet maakunnalliset metsä-
maan laskennalliset arvot. Niitä so-
velletaan verovuonna 2021 perinnöis-
sä, lahjoituksissa ja kaupoissa silloin, 
kun ei ole käytettävissä metsäammatti-
laisen tekemää tila-arviota. Arvot ovat 
useimmissa maakunnissa nousseet 
edellisvuodesta noin 100–300 euroa 
hehtaarilta, mikä johtuu hintojen nou-
susta vapaiden markkinoiden metsä-
tilakaupoissa.  

Maanmittauslaitoksen taksoista ovat 
vuodenvaihteessa nousseet lainhuuda-
tusmaksu 132 euroon ja sähköisen kiin-
teistönvaihdannan palvelumaksu 185 
euroon. Ennallaan ovat pysyneet kau-
panvahvistusmaksu ja todistusmak-
sut. Lohkomis- ja halkomismaksuihin 
on tullut 1–1,5 prosentin korotukset.  

Vuodenvaihde toi muutoksia 
metsäverotukseen
Metsäverotuksen päivärahavähennys ja hankintatyön taksat nousi-
vat viime vuonna, mikä kannattaa muistaa vuoden 2020 metsäveroil-
moituksessa. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee tänä vuon-
na 10 000 eurosta 15 000 euroon. Metsätalouden poistojen viimeisen 
poiston raja nousee 200 eurosta 600 euroon. Vuodenvaihteessa muu-
toksia tuli myös metsämaan maakunnallisiin laskennallisiin arvoihin.  
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Kalle Karttunen l tutkimuspäällikkö l Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Metsäteollisuuden tilanne 
paperin kysyntää lukuun 
ottamatta näyttää hyvältä. 

Mainiot talvikorjuukelit 
vaikuttavat myös 
puumarkkinatilanteeseen. 

Suurin kysyntä kohdistuu 
uudistushakkuiden 
havutukkivaltaisiin kohteisiin. 

Korjuuketjut joutuvat tasapainottele-
maan tällä hetkellä päätehakkuiden ja 
huonommin kantavien maiden talvi-
harvennusten toteuttamisen välillä. 

Puun kuljetukset heikommin kanta-
vien teiden varsilta ovat nyt mahdol-
lisia. 

Talvikorjuukohteiden kaupalle on 
mahdollisuuksia, vaikka kesäkorjuu-
kelpoiset kohteet ovatkin edelleen os-
tolistan kärjessä. Viime talven heikot 
korjuukelit ovat muistissa, ja sydän-
talven kesto on viime vuosina lyhen-
tynyt. 

Puun hinnat ovat säilyneet kohtuul-
lisen hyvällä tasolla myös alkuvuodes-
ta. Puukauppaa onkin käyty vilkkaa-
seen tahtiin. Puumarkkinat ovat koko-
naisuutena tasapainoisessa tilantees-
sa. Lisäksi metsäteollisuuden näky-
mät ovat koronatilanteen pitkittymi-
sestä huolimatta kohtuullisen hyvät. 

Talvikorjuukohteiden
puukauppa tasapainossa

Puuta ostetaan edelleen aktiivises-
ti. Talvikorjuun harvennuskohteille 
ei kuitenkaan ole nähtävissä kysyn-
täryntäystä, sillä edelliseltä talvelta 
on jäänyt pystyvarastoja korjaamat-
ta. Nyt niitä päästään hakkaamaan, 
korjaamaan ja kuljettamaan. Toisaalta 
kysyntä painottuu edelleen enemmän 
tukkivaltaisiin kohteisiin, mikä on yl-
läpitänyt puun kohtuullisen hyvää 
hintatasoa. Päätehakkuiden talvikor-
juukohteiden kysynnän hyödyntämi-
nen voi paikoin avata metsänomistajil-

le hyviä puukaupan mahdollisuuksia. 
Havutukeilla näyttäisi olevan edelleen 
alitarjontaa. 

Vuoden alku näyttää koronatilan-
teen pitkittymisestä huolimatta met-
säteollisuuden näkökulmasta hyväl-
tä. Sahatavarakauppa vetää hyvin 
markkinoilla ja hintataso on korjaan-
tunut lähes pidemmän aikavälin tasol-
le. Myös sellun ja kartongin kysyntä 
ja hintataso ovat olleet nousussa. Hin-
tapainetta lisää edelleen konttirahtien 
hurja kallistuminen, joka johtuu Kii-
nan kaupan nopeasta elpymisestä. Pa-
periteollisuus kärsii kuitenkin heikos-
ta kysynnästä koronatilanteen jatku-
essa. Lisäksi papereiden hinnat ovat 
edelleen laskeneet. 

Huomio 
korjuukelpoisuuteen

Puukaupan suunnittelussa on tär-
keä tunnistaa kohteiden korjuukel-
poisuus. Hakkuut jaetaan talvi-, ke-
sä- ja kelirikkokorjuukelpoisiin. Talvi-
korjuukelpoiset kohteet voidaan kor-
jata vain talvella, kun taas kelirikko-
kelpoiset kohteet voidaan korjata ke-
leistä riippumatta. Metsänomistaja 

voi suunnitella yhdessä asiantunti-
jan kanssa mahdollisuuksia parantaa 
kohteidensa korjuukelpoisuutta. Kor-
juukelpoisuudelle ei riitä pelkästään 
metsien kantavuus, vaan myös teiden 
kunto on oleellinen. Talven hyvät kor-
juu- ja kuljetusolosuhteet ovat harvi-
naisia ilmaston lämmetessä, joten ti-
lannetta kannattaa hyödyntää puu-
kaupan suunnittelussa. 

Puukaupan suunnittelu kannattaa-
kin aloittaa ottamalla yhteyttä oman 
metsänhoitoyhdistyksen toimihenki-
löön. Puumarkkinatilanne voi vaih-
della voimakkaasti alueittain, joten 
eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla 
saattaa olla erilainen kysyntä alueesta 
ja ajankohdasta riippuen. Toimihenkilö 
tietää millainen kysyntä eri puutavara-
lajeille korjuukelpoisuuskohteittain on 
tällä hetkellä ja olisiko metsänomista-
jan tilalla mahdollisuus jatkossa paran-
taa kohteiden korjuu- ja kuljetuskelpoi-
suutta. Päivitettyjä tilastoja puumark-
kinoilta ja metsäteollisuudesta, met-
sänhoitoyhdistysten valtakirjakauppo-
jen hintatilastot sekä Luonnonvarakes-
kuksen puukaupan viikkotilastot löy-
dät osoitteesta https://www.mtk.fi/
puumarkkinat.

Havutukki vetää 
– huomiota korjuukelpoisuuteen
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Rami Rinneheimo asuu Tampereella 
ja metsätila on Parkanossa noin 100 ki-
lometrin päässä. Lukion jälkeen Par-
kanossa kasvanut maatilan poika lähti 
opiskelemaan Tampereelle yliopistoon 
ohjelmistokehitystä, valmistui filosofi-
an maisteriksi ja jäi kaupunkiin. Nyt 
44-vuotiaana hän vetää leipätyökseen 
Business Intelligence and Analytics 
-yksikköä isohkossa IT-talossa, Profit 
Softwaressa.

Metsä on osa Rinneheimon kotiti-
laa. Sukupolvenvaihdos tehtiin neli-
sen vuotta sitten. Päätös jatkaa tilan-
pitoa oli itsestään selvää. Muut sisa-
rukset eivät olleet kiinnostuneita, jo-
ten Rami osti tilan. Kokonaisuuteen 
kuuluu metsän lisäksi ulkovarastoja 

ja viljankuivaamo. Traktorin ja työka-
lut saa niihin mukavasti suojaan, mut-
ta talviaikaan pitää käydä paikalla pu-
dottelemassa rakennusten katoilta lu-
met pois. Pellot on vuokrattu paikalli-
selle viljelijälle.

Ramin isä myi Karvian tien varres-
sa sijaitsevasta Pentin tilasta asuinra-
kennuksen ja osan pelloista Parkanon 
kaupungille jo vuosia sitten. Asuinalu-
eeksi kaavoitettuna sinne nousee nyt 
vähitellen koteja parkanolaisille. 

Sukupolvien ketju jatkuu

Rinneheimolla on kaksi lasta, 14-vuo-
tias Helmi-Alina ja juuri 13 vuotta 
täyttänyt poika, Henrik. Hänkin on 

innostunut metsähommista ja retkei-
lystä metsässä. Taimikonhoitoa ja rai-
vaussahan käyttöä on jo harjoiteltu. 
Syntymäpäivälahjaksi isältä tuli met-
sällinen selviytymispakkaus, jossa oli 
kaikkea metsäretkillä tarpeellista ta-
varaa istuinalustaa ja kädenlämmit-
timiä myöten. Metsäinnostusta siirre-
tään siis jo seuraavalle polvelle. Rinne-
heimolle on tärkeää sukupolvien ket-
jun jatkaminen ja antaa lapsille sellai-
sia elämyksiä, joita kaupungista ei saa.

– Maa ja metsä säilyttävät arvonsa. 
Ihan kokonaan kaupunkilaiselle met-
sänomistajaksi ryhtyminen ei ole help-
poa. Mutta se on hienoa, kun voi ret-
keillä ja havainnoida omassa metsäs-
sä, huokaa Rami Rinneheimo.

Heli Mutkala l kenttäpäällikkö l MTK metsälinja

On hienoa olla metsänomistaja ja 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen

Kaupungissa asuvalle metsänomistajallekin on tärkeää jatkaa 
sukupolvien ketjua ja tilanpitoa. Työstressille saa vastapainoa 
metsässä retkeilystä ja raivaussahalla päristämisestä. 

8  Metsäpirkka 1/2021



– Istutin ala- ja yläasteen vaihtees-
sa männyntaimia. Nyt niistä on kas-
vanut jo ihan oikea kunnon metsä, jo-
ta pitää harventaa. 

Mielenkiintoinen 
ja työllistävä metsä

Rami Rinneheimon mielestä metsän-
hoito on mielenkiintoista. Siitä voi op-
pia koko ajan lisää. 

– Metsä kutkuttaa myös sijoitus-
mielessä ja rentoutumispaikkana, jos-
sa riittää hyödyllistä tekemistä. Tilan 
ostettuani kiertelin siellä ja mietin, että 
voivoivoi miten paljon täällä on teke-
mistä. Maatalon poikana ja hommiin 
tottuneena oli ajatus tehdä itse enem-
mänkin. Mutta aika on rajallista. Työt 
pitää hoitaa ja Parkanon matkaan ku-
luu vähintään tunti suuntaansa.

– Mutta nyt olen huomannut, et-
tä itse ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan 
apua saa metsänhoitoyhdistyksestä. 
Jussi Viinamäki hoiti hienosti asiat 
kuntoon. Metsäsuunnitelma ja Met-
säselain ovat hyviä työkaluja. Niistä 
on mukava katsella metsässä kulkies-
sa, mikä on ammattilaisen mielipide ja 
hoito-ohjeet milläkin kuviolla.

Rami Rinneheimo viettää metsäs-
sään kesäaikaan useampiakin ko-
konaisia viikonloppuja peräjälkeen. 
Mutta talvella voi käynneillä olla pari 
kuukauttakin väliä. 

– Kun on stressityö ja ajaa autolla 
paljon, kyllä sielu lepää, kun pääsee 
metsään sen verran kuin aikaa on.

Myös Ramin vanhemmat ahertavat 

metsässä. He ovat hyvässä kunnossa ja 
nauttivat metsähommista. Polttopuuta 
kertyy työn tuloksena mittavat määrät. 

Valtuuston jäsen 
ja yhdistyksen asiakas

Rami Rinneheimo on Kihniö-Parkanon 
Mhy:ksen valtuuston jäsen. Aikaisem-
min hänen isänsä oli valtuustossa, jo-
ten siinäkin tehtiin sukupolvenvaihdos. 

– Ihan mukava päästä mukaan toi-
mintaan. Kokouksissa saa paljon uut-
ta tietoa. Koronan mukanaan tuomat 
etäkokoukset ovat olleet ajankäytölli-
sesti tervetulleita.   

– Käytän paljon Mhy:n palveluja. 
En ollut aikaisemmin ymmärtänyt-
kään, miten hienosti se toimii. Ja mitä 
kaikkia palveluja on tarjolla. Seuraa-
vaksi metsässäni tehdään harvennus-
hakkuuta korjuupalveluna.

Henrik Rinneheimo on ihastunut retkeilyyn omassa metsässä.

Metsäselain käytössä Tauolla voi nauttia luonnonrauhasta
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– Parasta nimeä palvelulle etsittiin yh-
distysten toimihenkilöille järjestetyn 
nimikilpailun kautta, kertoo hankkeen 
projektipäällikkö Juha Laitinen. – Asi-
antuntijamme hoitavat päivittäin met-
sänomistajien metsiä. Katsoimme, et-
tä he ovat parhaat henkilöt miettimään 
uuden palvelun nimeä. Uusi palve-
lu on myös kanava metsänomistajien 
ja asiantuntijoidemme väliseen yhtey-
denpitoon, Juha sanoo.

– OmaMetsä nousi ehdotusten jou-
kosta selkeäksi voittajaksi. Etsimme ni-
meä, joka kuvaisi hyvin palvelua ja sen 
sisältöä. Mikäpä nimeksi sopisi parem-
min kuin OmaMetsä, sehän palvelusta 
nimenomaan löytyy. Metsänomistajan 

oman metsän tiedot, Juha sanoo ja jat-
kaa: - Viime aikojen vilkkaana käynees-
sä metsäkeskustelussa on hyvä muis-
taa, että metsänomistaja on se henki-
lö, joka päättää metsiensä käytöstä. Ni-
mi kuvaa hyvin myös metsänomista-
jan oikeutta päättää omista metsistään. 
Metsänomistaja käyttää ja hoitaa met-
siään omien tavoitteidensa mukaisesti. 
Nykyinen metsälaki mahdollistaa mo-
nipuolisesti valinnanvaraa tavoittei-
siin pääsemiseksi. Asiantuntijoiltam-
me metsänomistajat saavat tukea, neu-
voja ja palveluja metsien hoitoon.

Maailma digitalisoituu
- myös metsänomistajat 

– Metsänhoitoyhdistyksissä lähdet-
tiin kehittämään verkkopalvelua, jot-
ta voimme paremmin vastata metsän-
omistajien palvelutarpeisiin, kertoo 
Petri Takalo, OmaMetsä-projektiryh-
män puheenjohtaja ja Päijänteen Met-
sänhoitoyhdistyksen toiminnanjohta-
ja. -OmaMetsän avulla yhteydenpito 
omaan mhy:hyn ja metsäneuvojaan te-
hostuu, kun metsänomistaja näkee pal-
velussa aina ajantasaisen tiedon met-
sistään ja yhteydenpitoa voidaan tehdä 
metsätietoon sidottuna. Palvelun kaut-

OmaMetsä – uusi verkkopalvelu 
metsänomistajille
Tiina Salminen l metsäasiantuntija l Metsänomistajien Palvelutoimisto

ta voi myös hankkia esimerkiksi taimi-
konhoitopalvelun taikka ilmoittaa ha-
vaitsemistaan metsätuhoista. Palvelun 
avulla opimme myös tuntemaan met-
sänomistajamme ja heidän metsänhoi-
dolliset tavoitteensa aiempaa parem-
min, Petri lisää.

Palvelua testattu 
Pohjois-Karjalassa

Yksi palvelun testaamiseen osallistu-
neista yhdistyksistä on Pohjois-Karja-
lan Metsänhoitoyhdistys. Yhdistyksen 
johtaja Harri Välimäki kertoo pilotin 
etenemisestä: – Pilottikäytöstä on saa-
tu hyvää ja tarpeellista palautetta ohjel-
man kehittämisen pohjaksi, mm. esitet-
täviin tietosisältöihin, karttojen toimin-
nallisuuksiin ja käytettävyyteen liitty-
en. Palvelua on kehuttu helppokäyttöi-
seksi ja selkeäksi. Harri listaa innostu-
neena muutamia testaamisen yhteydes-
sä saatuja palautteita: 
-  Sivut ovat selkeitä ja niiltä löytää tar-

vitsemansa tiedot helposti.
- OmaMetsä tulee olemaan minulla 

käytössä.
- Olen paljolti ollut enempi paperi-

versio- ihminen, mutta aion opetella 
myös tätä sähköistä sähläämistä!

- Onpa helppokäyttöinen ja hyvä uusi 
palvelu, ensivaikutelma todella hyvä.

- Pilottikäytössä on nyt ollut palvelun 
ensimmäinen versio ja siihen on tu-
lossa vuoden mittaan paljon uusia 
ominaisuuksia, Harri jatkaa.

Verkkopalvelun käyttöön keväällä

Palvelun rakentamisvaihe jatkuu vuo-
den 2021 ajan. Rakentamisvaiheessa 
palveluun lisätään uusia ominaisuuk-
sia. Metsänomistajat saavat uudet omi-
naisuudet käyttöön vaiheittain vuoden 
kuluessa. Palvelusta voi kehitystyön 
edettyä seurata muun muassa meneil-
lään olevien hankkeiden tilaa. – Palvelu 
on myös kehitysvaiheen jälkeen aktiivi-
sesti kehittyvä, Petri Takalo lisää.

Metsänhoitoyhdistysten uusi verkkopalvelu on nimeltään OmaMetsä. 
Se on kanava metsänomistajien ja yhdistysten asiantuntijoiden  
väliseen yhteydenpitoon. Metsänomistaja näkee palvelussa aina  
ajantasaisen tiedon metsistään, mikä helpottaa yhteydenpitoa.

Tutustu OmaMetsä-verkkopalveluun  osoitteessa:
www.mhy.fi/omametsa

OmaMetsä-
verkkopalvelu avataan 
keväällä 2021
OmaMetsästä löydät:
- Metsätilasi tiedot
- Puustotiedot
- Arvion puuston arvosta
- Peruskartan ja metsätilan ilmakuvan
- Puun hintatiedot
- Ajankohtaisia metsäisiä blogeja

OmaMetsässä voit:
- lähettää viestin metsäasiantuntijoil-

lemme. 
- ottaa yhteyttä, kun suunnittelet 

puun myyntiä.
- pyytää tarjousta metsänhoitopalve-

luista, esimerkiksi taimikonhoidosta.
- tutustua metsänhoitoyhdistyksen 

palveluihin.

Kun palvelu avataan, löydät sieltä en-
simmäiseksi oman metsäsi tiedot. Pal-
velun rakentamisvaihe jatkuu vuoden 
2021 ajan. Rakentamisvaiheessa palve-
luun lisätään uusia ominaisuuksia.
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Ohjelman mukaan turvemaita tu-
lee hoitaa ilmastoviisaasti, tieverkon 
kuntoa parantaa, joutomaita metsit-
tää ja puurakentamista edistää. Met-
sien merkitys Pirkanmaan taloudel-
le on suuri. Metsillä on suuri merki-
tys myös yksittäisille ihmisille. Lähes 
jokainen pirkanmaalainen hyödyn-
tää metsiä jollakin tavalla: myy puu-
ta, kerää luonnonmarjoja tai harrastaa 
ulkoilua. Koronakriisin aikana pir-
kanmaalaisten luontosuhde on enti-
sestään vahvistunut. 

Puuston määrä kasvaa, eli metsät 
sitovat hiiltä enemmän kuin sitä va-
pautuu metsien käytön kautta. Metsä-
luonnon monimuotoisuuteen panoste-
taan METSO-ohjelmalla.

Metsien merkitys Pirkanmaan 
taloudelle
- Työllistävät yli 7 000 ihmistä
- Metsäsektorin liikevaihto noin 2,5 

miljardia €
- Metsän osuus Pirkanmaan 

teollisuuden liikevaihdosta yli 20 %
- 24 000 metsätilaa
- Keskimäärin hakataan 80–90 % 

puuston kasvusta /vuosi

Vihreää kasvua, osaamista ja 
innovaatioita

Metsätalouden ja luonnonhoidon li-
säksi uudessa Pirkanmaan metsäoh-
jelmassa on kehittämistavoitteita esi-
merkiksi puurakentamiseen, luonnon-
tuotteisiin ja luontomatkailuun sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään. Met-
säohjelmassa painottuvat ilmastokes-
tävä metsätalous ja ennen kaikkea oi-

kea-aikaiset metsänhoitotoimenpiteet 
metsien kasvun lisäämiseksi hiilensi-
dontaa tehostamaan. Lisäksi koroste-
taan luonnon monimuotoisuutta, ve-
siensuojelua ja yksityistiestön kuntoa. 
Pirkanmaan metsäohjelmassa on mu-
kana runsaasti toimenpiteitä, jotka tu-
kevat metsiin perustuvaa vihreää kas-
vua ja koronaelvytystä. Metsät näh-
dään Pirkanmaalla tärkeänä osana il-
mastoratkaisua, eikä sen ongelmana. 

– Ilmastonäkökulma on vahvasti 
mukana metsäohjelman eri tavoitteis-
sa ja toimenpiteissä. Maakunnan ta-
voite hiilineutraalisuuteen määräajas-
sa on tunnistettu. Pirkanmaan metsiä 
tulee hoitaa aktiivisesti ja korkealaa-
tuisesti hyvällä ammattitaidolla. Oi-
kea-aikaiset kestävät hoitotoimenpi-
teet ja kohdekohtaiset ratkaisut sekä 
metsien monimuotoisuudesta huo-
lehtiminen turvaavat metsien terveyt-
tä tuhoja vastaan ja varmistavat myös 
tehokkaat hiilinielut. Metsät ovat to-
dellakin ratkaisu ilmastonmuutok-
seen. Pirkanmaa on lisäksi teollisuu-
teen nähden hyvin sijoittunut maa-
kunta. Metsämaat soveltuvat hyvin 
puuntuotantoon ja tukkipuu on laa-
dukasta, myös pahoilta metsätuhoilta 
on tähän saakka säästytty, kertoo elin-
keinopäällikkö Ari Lähteenmäki Suo-
men metsäkeskuksesta.

Pirkanmaan uusi metsäohjelma val-
misteltiin laajassa yhteistyössä. Val-
mistelua ohjasi alueellinen metsäneu-
vosto. Mukana valmistelutyössä oli yli 
50 henkilöä eri organisaatioista ja si-
dosryhmistä Pirkanmaalta. Palautetta 
kerättiin luonnosvaiheessa ja lausun-
tokierroksella. 

Edellisen metsäohjelman 
tavoitteet toteutuivat

Edellisen metsäohjelmakauden alus-
sa vuonna 2016 tuskailtiin metsien vä-
häistä käyttöä Pirkanmaalla. Ohjelma-
kauden aikana kampanjoitiin runsaas-
ti puukaupan aktivoimiseksi ja hak-
kuukertymä nousikin vuositasolla lä-
hes miljoona kuutiota. Ensiharvennus-
ten määrässä olisi edelleen parannet-
tavaa. Pienaukko- ja poimintahakkui-
den määrä nousi Pirkanmaalla selvästi 
enemmän kuin muissa maakunnissa.   

Metsävaratiedon keruuta kehitettiin 
ja tiedon tarkkuutta saatiin myös pa-
rannettua. 

Metsien monimuotoisuuteen satsat-
tiin ohjelmakaudella monipuolisesti. 
Monimetsä -hankkeen luonnonhoi-
don tarkistuslista jalkautettiin toimi-
joille käytännön toiminnaksi ja Met-
so -ohjelmaa toteutettiin monipuoli-
sesti. Ohjelmakauden lopulla Pirkan-
maalla käytettiin mm. vapaaehtoiseen 
suojeluun ympäristötukivaroja eniten 
Suomen maakunnista. Lisäksi käyn-
nistettiin toistakymmentä kehittämis-
hanketta tukemaan metsäohjelman to-
teutusta.

Metsäohjelman 2016–2020 
toteutuminen
- 15 000 ha taimikonhoitoa v. 2020
- metsänlannoitusta 4000 ha/v
- lahopuuta >4 m3/ha
- kunnostusojitusta <200 ha/v  

(määrä romahti) 

Pirkanmaan metsäohjelma valmistui 
- metsiä hyödynnettävä monipuolisesti ja 
kokonaiskestävästi

Pirkanmaan metsäohjelma vuosille 2021–2025 on valmistunut. 
Uusi metsäohjelma kannustaa hyödyntämään ja hoitamaan metsiä 
aktiivisesti ja samalla turvaamaan niiden monimuotoisuutta. 
Metsäohjelma panostaa ilmastokestävyyteen ja oikea-aikaiseen 
metsänhoitoon sekä metsien kasvukunnon parantamiseen. 
Metsäohjelmalla tuetaan maakunnan hyvinvointia, työllisyyttä, 
vihreää kasvua ja koronaelvytystä.
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Metsitystuella tuetaan joutoalueiden 
metsittämistä. Joutoalueet ovat aluei-
ta, jotka eivät ole maatalousmaata ei-
vätkä metsämaata. Tukea ei saa maise-
man tai luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden avoimien alueiden 
metsitykseen. Asiasta pyydetään Ely-
keskuksen lausunto.

Metsitystukea myönnetään niin sa-
nottujen joutoalueiden, kuten maa-
talouskäytön ulkopuolelle jääneiden 
peltolohkojen ja käytöstä poistunei-
den turvetuotantoalueiden metsittä-
miseen. Aktiivisessa viljelyssä olevia 
peltoja ei ole tarkoitus metsittää. Tu-
en saamisen ehtona on, että peltoala 
ei ole saanut maatalouden tukia vuo-

den 2019 jälkeen.   Metsitystukea kos-
keva laki on voimassa vuoden 2023 
loppuun. 

Tukiehtojen mukaan metsitettävän 
alan tulee olla vähintään puolen heh-
taarin suuruinen, yhtenäinen ja kes-
kimäärin vähintään 20 metriä leveä. 
Alueen tulee olla luontaisesti ja vesi-
taloudeltaan metsänkasvatukseen so-
piva. Metsitystukea ei saa, jos kohteen 
metsittämiseen on jo aiemmin myön-
netty rahoitus.  

Suomessa metsitykseen soveltuvia 
joutoalueita on arvioitu olevan noin 
120 000 hehtaaria. Tämä vastaa suun-
nilleen vuosittain uudistettavaa met-
säpinta-alaa.

Tukea enintään  
2 900 euroa hehtaarille

Tuki muodostuu kiinteästä kustannus-
korvauksesta sekä hoitopalkkiosta ja 
perustuu keskimääräisiin laskennalli-
siin kustannuksiin hehtaaria kohden. 

Tuen määrä on entisillä turvetuotan-
toalueilla 1 000 - 1 500 euroa hehtaaril-
le ja muilla joutoalueilla 1 500 - 2 000 
euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi mak-
setaan hoitopalkkiota 900 euroa/heh-
taari siten että ensimmäinen erä (450€) 
maksetaan 2. vuonna ja toinen saman-
suuruinen erä 8. vuonna metsityksen 
jälkeen.

Kun rahoituspäätös on saatu, met-

Hiilinieluja joutomaiden 
metsitystuella
Anne Rauhamäki l viestinnän suunnittelija l MTK

Metsitystukea koskeva laki tuli voimaan vuoden alusta. Tukea voi hakea Metsäkeskuksesta 
maaliskuun alusta alkaen. 
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nimuotoisuutta, esimerkiksi kasvatta-
malla useampia puulajeja.  

Metsänhoitoyhdistykset auttavat tu-
en hakemiseen liittyvissä asioissa.

Keskimääräisiin kustannuksiin perus-
tuva korvaus johtaa helppojen koh-
teiden metsitykseen ja vaikeimmissa 
kohteiden toteuttamatta jäämiseen. 
Vaikeilla alueilla on tehtävä ennen 
metsitystä vesi- ja ravinnetaloutta pa-
rantavia toimia ja metsityksen jälkeen 
suuritöistä heinän- ja vesakontorjun-
taa sekä kannettava riskit myyrä-, hir-
vi- ja hallatuhoista. Metsänomistaja 
saattaa kokea pahan epäonnistumi-
sen. Hänelle sälytetään suuri vastuu 
työn onnistumisesta, riittääkö riskin-
kantokyky.

Maatalousmailla tuen riippuvuus 
maalajista aiheuttaa tulkintaa. Maala-
ji tai turvekerroksen paksuus voi vaih-
della peltolohkon sisällä vilkkaasti. 

Jos metsityksessä käytettävä puulaji 

sitystoimenpiteet pitää suorittaa tuki-
päätöstä seuraavan toisen kalenteri-
vuoden loppuun mennessä. Metsitys 
toteutetaan istuttamalla tai kylvämäl-
lä, turvepohjaiset entiset peltomaat 
kuitenkin vain istuttamalla. 

On hyvä, että joutomailla oleva po-
tentiaali niin puuntuotantoon kuin 
hiilen sidontaan saadaan käyttöön. 
Uusi tukijärjestelmä tuo tähän terve-
tulleen kannusteen maanomistajille. 
Maanomistajien kannattaa tarttua ti-
laisuuteen ja katsoa, löytyykö sopivia 
kohteita, toteaa metsäasiantuntija Lea 
Jylhä MTK:sta.

Lisää metsiä ja hiilinieluja  

Metsitystuen tavoitteena on lisätä met-
siä ja vahvistaa hiilinieluja. Tuella tu-
lisi saada aikaan pysyvä metsäala, jo-
ten metsitystukea ei myönnetä esimer-
kiksi joulukuusiviljelmille. Metsitettyä 
aluetta tulee hoitaa ja säilyttää metsä-
maana vähintään kymmenen vuotta.  

Tukea myönnettäessä otetaan huo-
mioon muun muassa luonnon moni-
muotoisuus, maaseutumaisema, vesi-
talous ja kaavarajoitteet. Metsäkeskus 
pyytää näistä ELY-keskukselta lausun-
non. Tukea ei esimerkiksi saa ympä-
ristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien 
alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ke-
tojen ja hakamaiden metsittämiseen. 
Metsitettävillä aloilla edistetään mo-
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on tiukasti sidottu maalajiin, muodos-
tuu metsitettävästä alueesta tilkkutäk-
ki, jonka tulevien hakkuu- ja hoitotöi-
den kustannustehokas toteutus on on-
gelmallista ja kallista.

Ongelmana on myös vähäisen vesa-
koitumisen määritelmä. Onko vähäis-
tä, jos ojissa tai peltosaralla kasvaa pa-
jupuskia tai muutama koivunrunko? 

Näiden metsityksen käytännön on-
gelmien lisäksi suunnitelmaa laaditta-
essa on huomioitava vielä monimuo-
toisuuden, maisema-arvojen, kaavoi-
tuksen ym. seikat. 

Kuka valvoo asetuksen vaatimuksia? 
Metsäkeskuksen tarkastajilla riittää 
mittaamista. Mitkä todisteet riittävät.

Tästä pari esimerkkiä:
- Männynsiemeniä konelevityksellä 

Metsitys ei ole helppoa - asetus vaativa
Aki Haapaniemi, l toiminnanjohtaja l Mhy Kihniö-Parkano

kylvettäessä on siemeniä käytettä-
vä vähintään 300 grammaa hehtaa-
ria kohden. Käsikylvössä koivunsie-
meniä on käytettävä vähintään 150 
grammaa hehtaaria kohden. Koi-
vunsiemenet on levitettävä kosteas-
sa sahanpurussa tai muussa vastaa-
vassa sidosaineessa. 

- Täydennysistutus tai -kylvö on teh-
tävä, jos taimikossa on noin 20 pro-
senttia vähemmän taimia kuin mi-
kä taimikon 7 §:ssä tarkoitettu kas-
vatustiheys on. 

- Viljelykäytöstä poistetuilla turve-
pohjaisilla alueilla on varmistettava 
kaliumin ja boorin ravinnetasapaino 
ja kivennäismaa-alueilla boorin ra-
vinnetasapaino. 
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Joulukuun alussa sai lukea uutisis-
ta (MT 6.12.2020), kuinka hakkuuko-
ne oli pudonnut osittain vanhaan kai-
voon. Tässä tapauksessa kuljettaja sel-
visi kuitenkin säikähdyksellä ja vaka-
vammilta henkilövahingoilta vältyt-
tiin. Kaivo ei erottunut ympäristöstä, 
eikä siitä ollut merkintää kartalla. Tä-
mä tapaus muistuttaa jälleen, että met-
sässäkin on vaaransa ja turvallisuus-
asiat kannattaa pitää mielessä siellä 
kulkiessaan.

Hankinta- ja polttopuiden teko

Vaikka koneellinen korjuu on nyky-
ään valtamenetelmä, moni metsän-
omistaja tekee hankintapuita tai aina-
kin polttopuita omiin tarpeisiin. Met-
sätyöt ovat hyvä virkistyskeino sisä-
työn ohella ja oivaa hyötyliikuntaa. 
Jotta työskentely onnistuisi mahdol-
lisimman pitkään, kannattaa muistaa 
tietyt turvallisuusasiat. Sahan kanssa 
työskennellessä metsään ei tule lähteä 

Muista turvallisuus 
metsätöissä
Hannu Marttila l metsäasiantuntija l Mhy Kihniö-Parkano

Huomioliivi erottuu metsässä kauas.Sahatöihin kannattaa hankkia kunnolliset turvavarusteet
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Tuulikaatoja karsiessa ja katkoessa pitää olla tarkkana juuripaakkujen kanssa.

verkkarit jalassa, vaan metsänomista-
jan on syytä hankkia turvahousut tai 
-haalari, metsurin kypärä ja turvajal-
kineet. Lisäksi puhelin ja taskukokoi-
nen ensiapupakkaus kannattaa pitää 
aina mukana. Tuulikaatojen korjuulle 
pitää mennä aina vain kaverin kanssa.

Hakkuutyömaalla vierailu

Metsänomistajalla voi olla usein ta-
pana käydä katsomassa omassa met-
sässä tapahtuvaa hakkuuta. Jos vain 
mahdollista, koneenkuljettajalle kan-
nattaa soittaa ennen kuin menee leimi-

kolle. Tällöin kuljettaja tietää varautua 
siihen, että joku on tulossa työmaal-
le. Jos kuljettajan numeroa ei ole tie-
dossa, tulee konetta lähestyä edestä-
päin ja pysyä riittävän etäällä, kunnes 
koneenkuljettaja huomaa vierailijan 
ja pysäyttää koneen. Leimikolle men-
nessä huomioliivi on ehdoton varus-
te, jonka avulla erottuu metsässä pal-
jon kauempaa.

Metsässä kulkeminen

Sahan tai koneen kanssa tapaturman 
sattuessa seuraukset voivat olla va-

kavat, mutta näitä huomattavasti to-
dennäköisempiä riskejä metsässä liik-
kuessa on liukastuminen, kompastu-
minen tai ojaan putoaminen. Metsäs-
sä maasto on epätasaista ja sammalet, 
risut tai lumi voivat haitata näkyvyyt-
tä. Maastoa kannattaakin havainnoida 
koko ajan liikkuessaan ja harkita mi-
ten etenee. Puhelin on hyvä pitää mu-
kana tapaturman tai eksymisen varal-
ta ja maalaisjärkeä käyttäen pärjää pit-
källe.
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Vuoden 2019 lopussa tuulivoimalla 
katettiin 7 prosenttia sähkön kulutuk-
sesta ja 9 prosenttia sähköntuotannos-
ta. Tuotannossa olevien 750 tuulivoi-
malan yhteenlaskettu tehokapasiteet-
ti on 2300 megawattia. Hankkeita on 
suunnitteilla liki 20 000 MW edestä, 
mutta kaikki niistä eivät toteudu. Yk-
sittäinen voimala oli muutama vuosi 
sitten teholtaan alle 3 MW. Nyt raken-
netaan 5-10 MW voimaloita.

Minne tuulivoimaa?

Korkealla ja merellä tuulee kovaa ja ta-
saisesti. Tuntureilla suojelu- ja maise-
ma-arvot kuitenkin voittavat ja meri-
tuulivoima maksaa kaksi kertaa maal-
le rakentamista enemmän. Tuulivoi-
marakentaminen alkoi tuulisen ran-
nikon talousmetsistä. Ne tarjoavat 
maankäytöllisesti ”tyhjän” alueen laa-
joillekin tuulipuistoille. 

Miten tuulivoimahanke etenee?

Tuulivoimalat rakennetaan monen 
voimalan tuulipuistoina. Prosessi al-
kaa, kun tuulivoimayhtiö kiinnostuu 

alueesta esimerkiksi tutustumalla tuu-
livoimaa koskeviin maakuntakaavoi-
hin. Yli 10 voimalan tuulipuistoja voi 
rakentaa vain maakuntakaavassa va-
ratuille alueille.

Maanomistajat tulee ottaa heti alusta 
mukaan. Joskus tuulivoimayhtiön en-
simmäinen yhteydenotto on kirje val-
miin maanvuokrasopimuksen kans-
sa, jonka allekirjoitusta toivotaan pi-
kaisesti. Tämä on vahva merkki siitä, 
ettei kiirettä ole. Tuulivoimaa ei raken-
neta kenenkään maalle ilman maan-
omistajan halua.

Oikea aloitustapa on tiedotustilai-
suus, jossa yhtiö esittelee hankeide-
ansa ja maanvuokrauksen perusteet. 
Jos maanomistajat pitävät ajatukses-
ta, maanvuokrasopimukset allekirjoi-
tetaan neuvottelujen jälkeen. Vuokra-
sopimus tulee olla samanlainen kai-
kille tuulivoimapuiston maanomista-
jille. Tuulifirmoja kannattaa myös kil-
pailuttaa ja pyytää apua metsänhoi-
toyhdistyksiltä ja MTK:lta.

Jos maanvuokraus, tarkemmat tuu-
limittaukset ja yhteistyö kunnan kans-
sa toimii, edetään kaavavaiheeseen. 
Kunta laatii kaikille vähintään 5 voi-

malan puistoille yleiskaavan, jonka 
nojalla myönnetään voimaloiden ra-
kennusluvat.

Tuulivoimamarkkinoilla toimii kah-
denlaisia yrityksiä. Monet yhtiöt hoi-
tavat koko projektin alusta loppuun. 
Toiset kehittämisyhtiöt taas hoitavat 
maanvuokrauksen, kaavoituksen ja 
luvituksen ja myyvät rakentamista 
vaille olevat hankkeet eteenpäin. 

Millainen on hyvä 
maanvuokrasopimus?

Vuokran muodostumiselle on kaksi 
päälinjaa. Yksinkertaisemmassa mal-
lissa kustakin voimalasta maksetaan 
vuosittaista kiinteää vuokraa. Nykyi-
sin harvinaisempi on tuottoon sidottu 
vuokra: mitä enemmän sähköntuotan-
toa, sitä enemmän vuokratuloja. Mi-
nimivuokra tulee sopia selvästi, kos-
ka tuulivoimaloissa on paljon huolto-
seisokkeja.

Teiden, johtokäytävien ja muunta-
mokenttien alle jäävästä maasta tulee 
saada vähintään kertakorvaus. 

Voimaloiden yhteenlasketut vuokra-
tuotot jaetaan maanomistajien kesken 

Vuokraisinko maata tuulivoiman 
tuotantoon?

Markus Nissinen l ympäristöasiantuntija l MTK metsälinja
Kuvien lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry  

Tuulivoima on fiksu vaihtoehto uusiutuvaan energiantuotantoon. 
Maanomistajille se tarkoittaa mahdollisuutta maanvuokratuloihin. 
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6 lehteä  
+ digitilaus  jäsenetu hintaan

59,00
VAIN

Aarteen tilausmaksu 

on vähennyskelpoinen 

metsä verotuksessa!
Psst..

.

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Tilaa Aarre ja tiedät 
enemmän metsäsi tuotosta 

ja hyvinvoinnista.

Katso kesto tilaajan monet 
edut ja tilaa lehti osoitteesta 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETUTarjoushinta voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

tuulivoimapuistoon kuuluvan pin-
ta-alan mukaisesti. Niille maanomis-
tajille, joiden maalle voimalat raken-
netaan, maksetaan toki korkeampaa 
vuokraa.

Maa- ja metsätalouden harjoittami-
nen ja metsästys tulee aina sallia tuu-
lipuiston alueella. Tästä pitää huoleh-
tia maanvuokrasopimuksissa ja yleis-
kaavan laadinnassa.

Vuokra-ajaksi voi suositella alle 35 
vuotta. Neuvottelut jatkosta pitää 
käynnistää ajoissa ennen vuokrakau-
den päättymistä. Voimaloiden purka-
minen tuotannon loputtua on kallista. 
Tätä varten sovitaan purkurahastosta, 
johon tuuliyhtiö tallettaa purkamiseen 
tarvittavat varat.

Tuulivoimayhtiö vastaa kaikista 
tuulivoimahankkeen veroista, mak-
suista ja muista kustannuksista.

Haasteita

Erityisesti tuulivoiman maisema- ja 
äänivaikutukset herättävät voimak-
kaita reaktioita. Kun suurimpien voi-
maloiden lavat pyörivät 300 met-
rin korkeudessa, ei niitä voi piilottaa 

maisemaan. Korkeuden lisääntymisen 
myötä tuulivoimapuistoja rakenne-
taan yhä enemmän myös sisämaahan.

Voimalat ovat pääasiassa hiljaisia, 
mutta lapojen liike saa aikaan ääntä. 
Äänen voimakkuudelle asetetaan lu-
vituksessa rajat.

Tuulivoimapuiston sisällä sähkö siir-
retään maakaapeleita pitkin. Mutta 
valtakunnan verkkoon tuulipuisto kyt-

ketään vähintään 110 kV:n ilmajohdoil-
la. Johtokäytävät voidaan lunastaa.

Rakentamiselle tulee rajoituksia. 
Uuden asunnon tai loma-asunnon ra-
kentaminen vaatii 1-2 kilometrin etäi-
syyden tuulivoimaloihin. Vastaavas-
ti voimaloita ei voi rakentaa olemas-
sa olevan asutuksen läheisyyteen. Sa-
ma pätee esimerkiksi suojelualueisiin 
ja lentokenttiin.
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Onko metsän veroasioiden hoitoon 
valtuutettu henkilö Katso-palvelussa? 
Tuo valtuutus pitää nyt pikapuoliin 
uudistaa Suomi.fi -palvelussa. Katso-
tunnusten käytön piti päättyä vuoden-
vaihteessa, mutta sille annettiin jatko-
aikaa huhtikuun loppuun saakka. 

Myös aivan uudet valtuudet hae-
taan Suomi.fi-palvelussa.

Yhtymät ja kuolinpesät 
jo asiaa hoitamaan

Metsäyhtymien, yhteismetsien ja kuo-
linpesien kannattaa lähteä hoitamaan 
asiaa jo nyt, sillä siihen pitää varata ai-
kaa. Kaikilla osakkailla pitää olla voi-
massa oleva passi tai henkilökortti. El-
lei niitä ole, prosessi alkaa jompikum-
pi hakemalla. 

Suomi.fi-palvelussa täytetty ja tu-
lostettu hakemus pitää palauttaa säh-
köisesti verkkopalvelun kautta, postin 
kautta tai hoitaa asia käymällä verotoi-
mistossa. Valitset toimitustavaksi min-
kä tahansa näistä kolmesta, hakemus 
pitää joka tapauksessa tulostaa pape-
rille ja allekirjoittaa käsin.

Moniosaiset ohjeet kannattaa lukea 
huolella läpi ja tarkistaa, että niin ha-
kemusta lähetettäessä kuin verotoi-
mistossa asioidessa mukana ovat kaik-
ki vaadittavat liitteet, kuten passeista 
tai henkilökorteista otetut kopiot. 

Näin valtuutat:

1) Yksittäinen metsänomistaja, jol-
la on pankkitunnukset, mobiilivar-
menne tai sähköinen henkilökortti: 
voi asioida omatoimisesti omasta puo-
lestaan tai kaupparekisteriin tai YTJ-
rekisteriin merkityn yrityksensä puo-
lesta Suomi.fi-palvelussa. (www.suo-
mi.fi )

2) Metsäyhtymät, yhteismetsät, sää-
tiöt/kunnat/seurakunnat, edunval-

Yhtymät, yhteismetsät ja y-tunnukselliset kuolinpesät: 
Valtuutus veroasioiden hoitoon on uusittava 
pikaisesti

Sari Haapamäki l tiedottaja 
l Mhy Keski-Suomi

vottavat ja kuolinpesät, joilla on y-
tunnus: valtuutushakemus tehdään 
Suomi.fi-palvelussa, tulostetaan, alle-
kirjoitetaan käsin ja lähetetään käsitel-
täväksi. 

Valitse omaa tapaustasi koskeva oh-
jeistus rastimalla neljä vaihtoehtoky-
symystä. Näin saat tarkat tiedot tarvit-
tavista liitteistä ja hakemuksen palaut-
tamisesta juuri sinun tapaustasi koski-
en. Linkki ohjeiden lataamiseen:

https://www.suomi.fi/valtuudet/
hakemuksella-valtuuttaminen/ohjeet-
hakemuksen-tekemiseen

Linkki 11-kohtaiseen hakemukseen: 
https://www.suomi.fi/valtuudet/

hakemuksella-valtuuttaminen/hake-
mus-valtuuden-rekisteroimiseksi

3) Kuolinpesät, joilla ei ole y-tunnus-
ta: ei voi asioida sähköisesti tai val-
tuuttaa. Metsäverotus hoidetaan pa-
perilla.

Suomi.fin valtuudet-sivulta löytyy 
myös noin kuuden minuutin pitui-
nen video, jossa selkeästi neuvotaan 
vaiheittain valtuutuksen tekeminen. 
Samoin siellä on opetusmateriaalina 
käytetty dia-sarja pdf-tiedostona.
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

9 numeroa vain

3990
norm. 65 €

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.
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Tarja Olli on ollut aktiivisesti mukana 
metsänhoitoyhdistyksen ja tuottajayh-
distyksen hallinnossa nelisen vuotta, 
ja sitä kautta myös tutustunut laajasti 
järjestön jäsenetuihin ja -palveluihin.

Järjestöaktiivius perintönä

Sukupolvenvaihdos Kirkkokankaan 
tilalla tehtiin 2016. Tila on siitä asti toi-
minut yhtymänä, jossa ovat mukana 
myös Tarja Ollin sisar sekä pienosak-
kaina heidän tätinsä ja setänsä, ja vil-
jelytyöt on pääosin ulkoistettu.

Vaikka leipätyö onkin toisaalla, Ol-
li halusi olla mukana järjestötoimin-
nassa.  

– Perintönähän tämä yhdistystoi-
minta kulkee. Isäni Erkki Olli oli ak-

– Oman neuvojan kanssa kierrettiin 
heti aluksi metsät ja tilattiin päivitys 
metsäsuunnitelmaan. Yhdistys tarjo-
aa uusille metsänomistajille ilmaisen 
tilakäynnin. Myös puunmyyntisuun-
nitelmat on aina teetetty metsänhoi-
toyhdistyksellä ja puukauppojen kil-
pailutus hoidettu sitä kautta.

Jäsenedut aktiivisessa käytössä

– Aivan ykkönen jäseneduissa on Met-
säselain. Sitä pitää hehkuttaa. Se on 
niin kätevä, kun missä tahansa liikku-
essa näkee tilanrajat ja omissa metsis-
sä kulkiessaan voi aina tarkistaa, että 
mitä se metsäasiantuntia tälle kuviol-
le on ajatellut. Minulla, siskolla ja isäl-
lä on se kaikilla, kun siihen saa liitet-
tyä useamman käyttäjän, Olli kiittelee.

Olli on hyödyntänyt ahkerasti myös 
Metsänomistajat-ketjun ja MTK:n tar-
joamia valtakunnallisia jäsenetuja. 

– LähiTapiolan etu koti- ja metsäva-
kuutuksesta sekä lehdet ovat plussaa. 
Uusista MTK-Hankintojen neuvottele-
mista valtakunnallisista jäseneduista 
hän on eniten hyödyntänyt Clas Ohl-
sonin alennuksia. 

–  Kun olin jo ennestään Clas Ohl-
sonin asiakas, edut sai käyttöön jäsen-
korttia näyttämällä. Myyjän piti kyl-
lä tarkistaa, mikä oli alennusprosent-
ti, kun ei ollut aiemmin asiaan tutus-
tunut. Mutta se on kätevää, kun sieltä 
saa niin paljon kaikkea mitä ihan nor-
maalielämässä tarvitsee, printterin 
musteesta puutarhatyökaluihin, lai-
dasta laitaan, Olli sanoo.

Iskun etua Olli hyödyntäisi myös 
mielellään, mutta lähin Iskun liike on 
vähän kaukana Kouvolassa.

Millaista jäsenetua Olli vielä kaipai-
si lisäksi? 

– Jokin Clas Ohlsonin tapainen liike 
olisi hyvä. Eli sellainen, mistä saa tuot-
teita elämän eri osa-alueilta ja minkä 
liikkeitä löytyy kattavasti ympäri Suo-
mea. Ehkä myös jokin kotimaan mat-
kailuun liittyvä etu olisi hyödyllinen. 

Jäsenedut käytössä
Anne Rauhamäki l viestinnän suunnittelija l MTK

Tarja Olli on omistanut Kirkkokankaan (ent. Ollila) sukutilan sisarensa kanssa yhtymä-
nä vuodesta 2016. tilalla on metsää reilut 70 ha, peltoa 18 ha ja lisäksi kiviaineksenot-
toalueita.

Erityisopettajana työskentelevä metsänomistaja ja yhdistysaktiivi 
Tarja Olli Kotkasta on tyytyväinen metsänhoitoyhdistyksen ja 
MTK:n tarjoamiin jäsenetuihin.

tiiviviljelyaikanaan myös erittäin ak-
tiivinen yhdistystoimija ja hoitaa edel-
leen paljon metsätöitä sekä kylän yh-
teistä sahaa. 

– Järjestötyö on ollut erittäin mielen-
kiintoista. Vaikka paljon on metsäasi-
oista tiennytkin, paljon on ollut myös 
opettelemista, Olli tunnustaa.

Metsänhoitoyhdistys apuna ja 
tukena

Metsätöitä Olli ei itse juurikaan tee. 
– Isä tekee jonkin verran, samoin sis-

konmies. Ja metsänhoitoyhdistyksellä 
teetetään paljon, viimeksi istutushom-
mat keväällä, hän kertoo.

Olli on muutenkin tukeutunut paljon 
metsänhoitoyhdistyksen palveluihin. 
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Metsänhoitoyhdistyksen ja MTK:n 
jäsenyydestä on edunvalvonnan ja 
palvelujen lisäksi myös monenlais-
ta muuta etua. Jäsenille on neuvotel-
tu koko joukko alennuksia ja bonuk-
sia eri yhteistyökumppaneilta ja pal-
veluja myyviltä firmoilta. Yhdistyksil-
lä saattaa myös olla ihan omia alueel-
lisia jäsenetuja.

Vakuutus-, neuvonta- ja 
lakipalvelut

MTK:n vakuutus-, neuvonta-, laki- ja 
koulutuspalvelut sekä sukupolven-
vaihdosedut löytyvät MTK:n netti-
sivuilta mtk.fi/jasenpalvelut.  

Käytössäsi ovat Suomen parhaim-
mat maa- ja metsätalouden lakiasian-
tuntijat. He antavat monipuolista jä-
senten yritystoimintaan liittyvää opas-
tusta ja neuvontaa. Maanomistajien 
Arviointikeskus tarjoaa etuna MTK:n 
jäsenille maksutonta pikaneuvontaa 
sähköpostitse.

Vanha tuttu jäsenetu, Lähitapiolan 
vakuutusalennukset ja sijoitusmah-
dollisuudet, on voimassa edelleen. 

25 kumppania tarjoaa jäsenetuja

Neuvoteltuja jäsenetuja on nyt yhteen-
sä 25 yhteistyökumppanilta. 

Jäsenenä saat alennuksia mm. hen-
kilö- ja pakettiautoista, renkaista, au-

tovaraosista, rakennustarvikkeista, te-
ollisuustuotteista, työkaluista, koneis-
ta ja huonekaluista. Yhteistyökump-
panimme autoasioissa ovat: Nissan, 
Isuzu, Dacia, Kia, Suzuki, Renault, 
Toyota, Mitsubishi, Fiat ja Jeep. 

Ahlsell, Clas Ohlson, Cramo, Euro-
master, Isku, Ramirent, STARK Suo-
mi Oy ja Vianor tarjoavat alennnuk-
sia sekä henkilö- että yrittäjäjäsenil-
le.   

Vain yrittäjäjäseniä koskevat AJ 
Tuotteiden, Motonet PRO:n ja Onni-
sen kanssa tehdyt sopimukset. 

Alennukset vaihtelevat tuotteesta ja 
sopimuksesta riippuen. Jäseneduilla 
halutaan tukea jäsenten elinkeinoa ja 
yrittäjyyttä. Siksi jotkut edut saa käyt-
töönsä vain avaamalla tilin, johon tar-
vitaan Y-tunnus. Tarkat tiedot löyty-
vät netistä osoitteesta www.mtkhan-
kinnat.fi.

 
Uudet jäsenedut – Kramp,
Can-Am, Lynx ja Ski-Doo
Uusia jäsenetuja tuli tarjolle 26. tam-
mikuuta alkaen. Alennusta saa nyt 
myös Krampin verkkokaupasta ja bo-
nusta Can-Am-mönkijöistä sekä Lynx- 
ja Ski-Doo-moottorikelkoista. 

Kramp
Krampin verkkokaupasta voit teh-
dä ostoksia edullisilla jäsenhinnoilla. 
Tarvitset y-tunnuksen avataksesi tilin. 

Can-Am-mönkijät ja
SSV-ajoneuvot
Saat 180 € bonuksen ostaessasi uuden 
Can-Am-mönkijän (ATV) ja 300 € bo-
nuksen ostaessasi uuden SSV-ajoneu-
von. Bonusta haetaan kolmen kuukau-
den kuluessa ajoneuvon toimitukses-
ta. 

Lynx-moottorikelkat
Saat 150 € bonuksen ostaessasi uuden 
Lynx-moottorikelkan. Lisäksi saat 15 
% alennuksen paikallisella jälleen-
myyjälläsi asennetuista lisälaitteista, 
jotka tilataan oston yhteydessä. 

Ski-Doo-moottorikelkat
Saat 150 € bonuksen ostaessasi uuden 
Ski-Doo-moottorikelkan. Lisäksi saat 
15 % alennuksen paikallisella jälleen-
myyjälläsi asennetuista lisälaitteista, 
jotka tilataan oston yhteydessä. 

Jäsenetuja pukkaa

Näin saat jäsenedut 
käyttöösi:
• Huolehdi, että jäsentietosi ovat 

ajan tasalla ja jäsenmaksu makset-
tu. 

• Jäsentiedot tarkastetaan aina tilin-
avauksessa.

• Esitä voimassa oleva jäsenkortti-
si vieraillessasi jäsenetukumppanin 
liikkeessä.

• Jos olet jo avannut tilin yhteistyö-
kumppanille, pyydä asiakaspalve-
lua liittämään asiakkuutesi MTK 
Hankintojen sopimukseen.
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Kunkin yrityksen 
tarjoaman edun saat 

näyttämällä jäsenkorttia
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2021: 

   

VK-Motors Oy  
Kuruntie 15, 34600 Ruovesi • www.vk-motors.fi
-5% alennus moottorisahatarvikkeista, -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 normaalihintaisista Bosch pyyhkijän-
sulista , -15% alennus normaalihintaisista AmPro 
käsityö-kaluista,-15% alennus normaalihintaisista 
Sonax autonhuoltotuotteista 

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 Oy
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 normaalihintaisista Stihl moottori- ja 
raivaussahoista.
-15% alennus normaalihintaisista Stihl ja Polaris 
tarvikkeista sekä varusteista.

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

Jäsenedut kasvavat vuonna 2021 jäsenmaksujärjestelmän uu-
distuessa. Metsänhoitoyhdistykset ottavat uudistuksen myö-
tä käyttöönsä asteittain myös uuden metsänomistajan extra-
netin, OmaMetsän. OmaMetsä avautuu keväällä 2021 ja on 
käytössä täydessä laajuudessaan loppuvuonna 2021.

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti sel-
keämmäksi. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mal-
lin mukaan jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmak-
susta ja 18 euron edunvalvontamaksusta. 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan jäsenmaksu vuodel-
le 2021:

Aviopuolisoiden erikseen omistamien tilojen kohdalla Mhy 
jäsenmaksu ja edunvalvontamaksu veloitetaan vain kerran, 
mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla. 

Mikä on edunvalvontamaksu? 
Mhy jäsenmaksulla ja edunvalvontamaksulla puolustamme 
metsänomistajien oikeuksia niin paikallisesti, maakunnalli-
sesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tätä ei muilta 
metsäpalvelujen tarjoajilta saa. Edunvalvontamaksu kattaa 
kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi teh-
dään kotimaassa sekä EU:ssa. Edunvalvonta on esimerkiksi 
sitä, että asiantuntijan lausunnolla saadaan maakuntakaavan 
pakkosuojelumerkinnät kääntymään vapaaehtoiseksi suoje-

luksi tai rajauksen muotoutumaan niin, että kaavan vaiku-
tuksia vähentämättä metsänomistajan oikeusturva säilyy. 

Yhtenäinen jäsenkortti 
Uudet jäsenkortit lähetetään laskun yhteydessä helmikuus-
sa kuten aiemminkin. Jäsenlaskutuksen uudistuessa otam-
me käyttöön uuden Oiva-jäsenlaskutusjärjestelmän. Oivas-
sa pääset itse tarkastelemaan laskutusperusteita. Tarvitset jä-
senkorttia mm. käyttäessäsi jäsenetuja. Jäsenkortissa näkyvät 
kaikki jäsenyydet, jos olet useamman MTK- tai metsänhoi-
toyhdistyksen jäsen. 

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät 
Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut. Jos 
yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on 
henkilöjäsenen hakeuduttava kannatusjäseneksi. Hänen jä-
senmaksunsa on 50,00 € vuodessa. 

Omistus yhdessä puolison kanssa 
Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. 
Mikäli molemmat haluavat käyttöönsä henkilökohtaisia etu-
ja, on toisen puolisoista liityttävä kannatusjäseneksi. Hänen 
jäsenmaksunsa on 50,00 € vuodessa. 

Miten jäsenyys minua käytännössä hyödyttää? 
Saat palvelumme jäsenetuhintaan ja MTK Hankinnat -etutar-
jonnan käyttöösi. Saat käyttöösi koko organisaatiomme osaa-
misen kustannustehokkaasta metsänhoidosta, puukaupasta, 
edunvalvonnasta sekä kattavasta metsäviestinnästä. Sertifi-
oimme metsäsi. Pidämme puoliasi niin lähikunnissa kuin 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Metsänomistajien omaisuu-
della olisi paljon muitakin ottajia, mutta vain harva on puo-
lustamassa. 

Uudistunut jäsenyys takaa entistä 
paremmat edut

Hehtaaria Mhy  
jäsenmaksu (€)

Edunvalvonta-
maksu (€)

Yhteensä  
(€)

0 – 9,9 40,00 18,00 58,00
10 – 19,99  60,00 18,00 78,00
20 – 49,99  80,00 18,00 98,00
50 – 99,99 125,00 18,00 143,00
100 – 199,99 200,00 18,00 218,00
200 - 300,00 18,00 318,00
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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

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Metsäasiantuntija 
Eero Peltola 
044 776 4557

3

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

13

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

7

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Elina Kotilainen
044 776 4552

8
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

9

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

11 Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

12Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

5Metsäasiantuntija
Pete Törmä
044 776 4554
(4.1.2021 alk.)

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
Vanhempainvapaalla

2Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

4
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www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Johto ja hallinto

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
044 580 1046 
Eteläinen alue

Hankkeiden toteutus

Metsänhoitoesimies 
Tommi Suoranta 
044 568 8545
Pohjoinen alue

Kuljetus- ja korjuuesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Toimitusjohtaja 
Jouni Tiainen  LKV, 
kaupanvahvistaja, 
metsälakiasiantuntija 
0400 158 369 
palvelutoimisto@mhy.fi

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi
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Metsäarviot on perinteisesti laadit-
tu summa-arvomenetelmällä maas-
tokäynnillä metsäkuvioittain tehty-
jen mittausten pohjalta. Viimevuosi-
na kaukokartoitusmenetelmien, eten-
kin laserkeilauksen yleistyessä rin-
nalle on tullut myös eri palveluntar-
joajien vaihtoehtoja metsän arviointiin 
jatkuvasti saatavilla olevan kaukokar-
toitustiedon pohjalta. Palveluja tarjo-
avat niin pankit kuin metsäyhtiötkin, 
joissa hyödynnetään Metsäkeskuksen 
avointa metsävaratietoa ja Luonnon-
varakeskuksen valtakunnan metsien 
monilähteistä inventointitietoa.

Arvion laadinta käyttämällä paikas-
ta riippumatonta jatkuvasti saatavil-
la olevaa avointa metsävaratietoa on 
luonnollisesti edullisempaa kuin pe-
rinteinen maastokäyntiin pohjautuva 
metsäarvio, sillä sen laatimiseen me-
nee huomattavasti vähemmän aikaa. 
Nykytekniikalla ja menetelmillä kau-
kokartoitustieto on kuitenkin epätar-
kempaa kuin tuore maastossa kerätty 

tieto. Kattavia laserkeilauksia ei tehdä 
vuosittain, joten avointa metsävaratie-
toa hyödyntävä tila-arvio voi käyttää 
pohjanaan hyvinkin vanhaa puusto-
tietoa. Kun tämä tieto on laskennal-
lisesti kasvatettu nykyhetkeen, voi 
puustotiedot poiketa huomattavasti-
kin todellisuudesta. 

Metsäarvio tarpeen mukaan

Keskeistä on ymmärtää lähtökohdat 
ja mitä metsäomaisuudelle ollaan te-
kemässä, kun arviota lähdetään tilaa-
maan. Verottaja rinnastaa ohjeistukses-
saan kaukokartoitusmenetelmin laa-
ditut ”kevytarviot” perinteisiin asian-
tuntijan laatimiin arvioihin eli perun-
kirjoituksessa ja sukupolvenvaihdok-
sessa joko lahjalla tai kaupalla tällai-
nen arvio käy. Se voi myös tuoda ei-
toivotun lopputuloksen, mikäli tark-
kuus eroaa huomattavastikin todel-
lisuudesta. Mikäli puuston määrä on 
yliarvioitu, eikä kaukokartoituksella 

kerätty metsävaratietoa huomioi koh-
teen metsänhoidollista tilaa ja hoito-
töiden tarvetta, voi määritelty arvo ol-
la todellisuutta huomattavasti korke-
ampi. Arvo olla alempikin, mikäli ti-
lalle on aiottu tehdä hakkuutoimen-
piteitä lähiaikoina, jotka ovat jääneet 
syystä tai toisesta tekemättä. Metsän-
käyttöilmoitus perustuu hakkuuaikee-
seen, eikä ole sitova päätös toimenpi-
teestä. Päätehakkuuilmoituksen saa-
puessa yksittäisen kuvion kehitysluok-
ka muuttuu automaattisesti Uudiskyp-
sästä metsästä (04) uudistamattomak-
si aukeaksi metsämaaksi (A0), vaik-
ka puita ei olisi hakattukaan, ja täten 
luonnollisesti pudottaa metsän arvoa 
voimakkaasti. Toisaalta päivittyminen 
voi usein kestää yllättävänkin kauan, 
joten hiljattain suoritetut hakkuut eivät 
välttämättä päivity nopeasti avoimeen 
metsävaratietoon, joten vastaistutetut 
taimikot voivat olla edelleen runsas-
puustoisia päätehakkuukypsiä metsiä 
avoimessa metsävaratiedossa.

Juhani Luumi, Metsäasiantuntija

Luotettavin metsäarvio pohjautuu 
maastokäyntiin

Kuvan esimerkissä avoin met-
sävaratieto väittää kuvion 
puustoksi 461 mottia per heh-
taari, vaikka kuvio on istu-
tettu keväällä 2015 ja kuviol-
la on nyt runkoluvultaan yli 
2000 runkoa per ha kuusentai-
mikko. Arvoksi kevytarvioso-
vellukset antavat kuviolle jo-
pa 26 500€ per hehtaari, vaik-
ka todellisuudessa kuvion ar-
vo on selvästi alle 2000 euroa 
per hehtaari.
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Pohjois-Hämeen
Puhelin on nyt

Tutustu kylän nopeimpaan yhtiöön:
elmonet.fi

Mikäli metsäomaisuudesta aio-
taan luopua kokonaan, on keskeis-
tä saada mahdollisimman tarkka ar-
vio jo omistajanvaihdokseen. Perin-
tö- ja lahjaveron ensimmäisessä ve-
roluokassa verotus on huomattavas-
ti luovutusvoittoveroa edullisem-
pi, ja saantoarvon ollessa mahdolli-
simman lähellä lopullista myyntihin-
taa, voidaan minimoida verotettavan 
luovutusvoiton määrä. Huonossa ta-
pauksessa voidaan joka tapauksessa 
päätyä tekemään perinteinen maas-
tokäyntiin pohjautuva arvio, mikä-
li huomataan perunkirjoituksessa tai 
lahjoitustilanteessa käytetyn ”kevy-
tarvion” poikkeavan todellisuudes-
ta huomattavastikin, eikä se kelpaa 

myynnin pohjaksi avoimessa kau-
passa.

Vaikka metsäomaisuus aiottaisiin-
kin pitääkin suvussa, on tärkeää, että 
metsän arvio perustuu mahdollisim-
man tarkasti todellisuuteen, jotta voi-
daan välttyä mahdolliselta perintö- tai 
lahjaveron liikamaksulta. Kaukokar-
toitusmenetelmät eivät usein saa yh-
tä tarkasti selville hoitotöiden tarvet-
ta ja metsänhoidollista tilaa verrattu-
na maastokäyntiin. 

Opinnäytetyö aiheesta

Aihetta tutkittiin tarkemmin kevääl-
lä Vilppulan metsäasiantuntijan Eero 
Peltolan opinnäytetyössä, jossa verta-

simme 50 maastokäyntiin pohjautu-
vaa tila-arviota kaikkiin yleisesti saa-
tavilla oleviin metsän pika-arviointi-
palveluihin. Avoimeen metsävaratie-
toon pohjautuvien arviointipalvelui-
den tarkkuus erosi maastokäyntiin 
pohjautuvista tila-arvioista 3–30%, 
eli suhteellisen paljon. Samat huomiot 
nousivat eroissa selville, eli tarkkuus 
ei välttämättä aina eroa merkittäväs-
ti kohteilla, jotka ovat puustoltaan ta-
saisesti hoidettuja ja erot korostuvat 
eniten vähäpuustoisilla kohteilla, jois-
sa on paljon hoitotöitä.

Opinnäytetyö tuloksineen on luet-
tavissa osoitteessa Theseus.fi nimellä 
Kaukokartoitusaineiston luotettavuus 
metsätilan arvon määrityksessä.

Metsäarvion laadinta pohjautuu perinteisesti maastokäynnillä tehtyihin puustomittauksiin.
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TTeerrvveettuullooaa oossttookkssiillllee!!

Tutustumyös puukaup
palaskuriin ja

puunostajav
ertailuun!
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Tutustumyös puukaup
palaskuriin ja

puunostajav
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www.mhypp.fi
Metsänomistajien oma verkkokauppa

Tervetuloa ostoksille!

Tutustu myös puukauppalaskuriin 
ja puunostajavertailuun!
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MIELITKÖ 
LISÄÄ 
SENTTEJÄ?

– ja samalla myös euroja?

www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Metsän lannoittaminen on sijoitus, joka
maksaa itsensä nopeasti takaisin, korkojen kera!

Tulevana kesänä toteutamme metsänlannoitukset metsänomistajien 
yhteishankkeena koko Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan alueella. 
Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset kopteri- ja maalevityksinä.
Lannnoitus sopii parhaite harvennetuille metsille. Metsän lannoituksella 
vauhditat puuston kasvua. Saat enemmän ja arvokkaampaa puuta seuraavassa 
puunkorjuussa. Ota yhteyttä metsäsasiantuntijaasi ja tee lannoitustilaus.

– ja toteuta itseäsi!

Metsänomistajat

Kevätaurinko
lämmittää 
puukaupan

 

www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Metsänhoitoyhdistyksen kattavat 
puukauppapalvelut: www.mhy.fi/puukauppa

TEE PARHAAT PUUKAUPAT  
ASIANTUNTIJOIDEMME AVULLA


