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Kesää kohti
Taas on talvi takana ja kesää kohti mennään. Lunta oli pitkästä aikaa oikein reilusti. Paikoin 
se aiheutti tuulen kanssa tuhojaan tuulikaatoina ja lumimurtoina, etenkin hiljattain harvenne-
tuissa metsissä. Nyt viimeistään onkin syytä taas käydä tarkastamassa omat metsät ja samalla 
katsoa ovatko hirvet tehneet tuhojaan. Ja jos on, niin pyytää mhy:n oman alueen toimihenkilö 
tekemään tuhoarviot vakuutusyhtiölle. Hirvien kaatolupamäärät tulevalle syksylle on haet-
tu ja lupia lisätty etenkin tiheimpien hirvikantojen alueille, jotta tavoitetiheyteen päästäisiin.

Eduskuntavaalitkin käytiin ja uudet päättäjät on vallittu. Tätä kirjoittaessani ei vielä ole tie-
dossa minkälainen hallituksen kokoonpano tulee olemaan. Toivoa vain sopii, että järkeä löy-
tyisi metsään liittyviin asioihin. Metsä ja sen tuomat tulot ja mahdollisuudet ovat maamme 
talouden suurimpia voimavaroja.

Kohta ovat sitten vuorossa eurovaalit. Niissäkin toivottavasti tulee valituksi sellaisia edus-
tajia, jotka ymmärtävät metsätalouden merkityksen maallemme ja puolustavat sitä.

Kevät tuli vauhdilla lämpimien, lähes kesäisten lämpötilojen myötä, mutta sitten iskikin ta-
katalvi. Tosin jonkinlaista takapakkia kesän tuloon osasi kyllä odottaakin. Nyt toivottavasti 
alkavat kylmät olla ohi ja kesä voi tulla. Metsissä on menossa vilkkain kylvö- ja istutuskausi. 
Sen perään tulee taimikoiden hoito ja tulevien hakkuiden suunnittelu. Kyllä puulle on tänä-
kin vuonna runsaasti tarvetta.

Eräänä iltana ajelin läpi useita lähiseudun metsäautoteitä ja tarkastelin siinä taimikoiden tal-
ventuhoja ja riistamääriä. Jälleen kerran huomasi metsäautoteiden kunnossapidon merkityk-
sen. Hoitamattomilla teillä oli melkoinen kelirikko, eikä niillä ole mitään mahdollisuutta ras-
kaille kuljetuksille tähän aikaan vuodesta. Kun taas tiet, joissa lanaukset ja muut kunnossapito-
toimenpiteet oli tehty, oli jo täysin kesäkeli. Metsäautoteihin saatavat Kemera-avustukset kan-
nattaa pitää mielessä ja laittaa tiet kuntoon. Lisäksi pitää muistaa teiden hoito isompien perus-
korjausten välillä. Metsäteiden kunnossapidosta vastaavien henkilöiden tulee myös huolehtia, 
että puutavarayhtiö tai metsänomistaja hoitaa tiet kuljetusten jälkeen suunnilleen samaan kun-

toon kuin mitä ne olivat ennen hakkui-
ta. Tämä on muistettava etenkin yhtiöil-
le suoraan myytyjen leimikoiden osalta. 
Mhy:n valtakirjakaupoissa korjuun val-
vontaan kuuluu myös teiden vaurioiden 
valvonta. Kun jäljet hoidetaan asiallises-
ti, on kaikkien osapuolien varmasti mu-
kavampi tehdä puukauppaa jatkossakin.

Uutisista on taas kuultu ja nähty tu-
levista metsäteollisuuden hankkeista, 
toivottavasti niitä toteutuu lähiaikoi-
na. Täällä Pirkanmaalla on luvassa aika 
suurtakin lisäkäyttöä energiapuulle eten-
kin Tampereen ympäristöön. Aika näyt-
tää minkälaisella osuudella meillä on 
mahdollista päästä niihin mukaan.

Hyvää kesää kaikille!

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

Ilmastonmuutokseen tuntuu jokaisella 
olevan oma näkemys tai tutkimuksen 
tulkinta. Se on selvää, että ilmaston-
muutosasia pitää ottaa erittäin vaka-
vasti. Itseä kuitenkin hämmentää pu-
heet hakkuiden vähentämisen puoles-
ta tai jopa uusien metsäteollisuusteh-
taiden rakentamisen kyseenalaistami-
nen Suomessa. Hyvin usein unohtuu, 
että ilmasto on maailmanlaajuinen, ei 
vain Suomen rajoja noudattava. Sik-
si pitää ilmastoasiaa miettiä globaali-
na asiana. Maailmanmarkkinat sane-
levat mille tuotteille on kysyntää ja ai-
na kysyntään vastataan tuottamalla si-
tä. Jos puhutaan sellusta, niin on tur-
ha luulla, että sellunkeitto loppuu, jos 
Suomessa evätään uudet laitokset. To-
dennäköisesti tuotanto siirtyisi mai-
hin, jotka huolehtivat ympäristöasi-
oista huomattavasti Suomea huonom-
min. Lisäksi pitää muistaa, että uusi-
en tehtaiden modernit tuotteet ottavat 
markkinoilla tilaa vanhanaikaiselta ja 
paljon saastuttavammalta tuotannolta.

Metsien kasvu

Metsiemme kasvu on hakkuita ja 
luonnonpoistumaa suurempaa. Kiitos 
vastuullisen metsänhoidon, Suomessa 
kasvaa nyt puuta enemmän kuin kos-
kaan. Suomen metsien kasvu on tällä 

hetkellä 107 miljoonaa kuutiota vuo-
dessa. Kasvu ei ole myöskään hidastu-
massa. Valtaosa kasvusta on metsän-
hoidon aikaansaannosta, mistä kunnia 
kuuluu metsänhoitoon satsanneille 
metsänomistajille. Hakkuiden rajoit-
tamisen sijasta kannattaisi nyt vauh-
dittaa metsien kasvua. Luonnonva-
rakeskuksen mukaan se on oi-keilla 
toimenpiteillä mahdollista nostaa jo-
pa 150 miljoonaan kuutioon vuodes-
sa seuraavien kolmen vuosi-kymme-
nen aikana. Se vaatii lannoitusten li-
säämistä, jalostetun viljelymateriaalin 
käyttöä ja hyvää metsänhoitoa eli tai-
mikonhoidot ja ensiharvennukset teh-
dään aina oikea-aikaisesti kuntoon.

Metsänomistajat päättävät 
metsänhakkuista

Eri yhteyksissä tuodaan julki, että suo-
malaiset metsät ovat pelkkiä avohak-
kuuaukioita. Jokainen metsänomistaja 
tietää, ettei se pidä paikkaansa. Viime 
vuonna keskimääräinen hakkuupinta-
ala oli 1,89 ha ja yksityismetsissä vie-
läkin pienempi. Yksityismetsien uu-
distushakkuuala oli keskimäärin 1,37 
ha. Puuntuotannollisesta metsämaas-
ta hakkuiden piirissä oli 3,9 prosenttia. 
Valtaosa hakkuista – 73 prosenttia – oli 
harvennushakkuita. Avohakkuita teh-

tiin 0,8 prosentilla metsäpinta-alasta.
Teollisuuden käyttöön tulevas-

ta puusta 80 % on yksityismetsistä. 
Hakkuumääristä ei päätetä poliitik-
kojen pöydissä, ei hallituksessa ei-
kä EU:ssa. Hakkuumäärän ratkaisee 
puun kysyntä ja tarjonta sekä 650 000 
yksityistä metsänomistajaa ja markki-
noilla toimiva teollisuus. 

Metsäteollisuuden merkitys suo-
malaiselle yhteiskunnalle on valtava. 
Jokainen miljoona kuutiota hakattua 
puuta tuo 242 miljoonaa euroa Suo-
men kansantalouteen. Metsien järkevä 
hyötykäyttö on Suomel-
le elintärkeää. Met-
sänomistajien on 
syytä jatkaa hy-
vää ja kestävää 
metsänhoitoa 
eli sankarillisia 
ilmastotekoja.

Metsänomistajat ovat 
ilmastosankareita
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Ensimmäisen kulotuksen tein vuonna 
1990 1,6 hehtaarin alalle.  Poltto onnis-
tui hyvin ja kuvio muokattiin syksyl-
lä kaivinkoneella kevyesti laikuttaen. 
Seuraavana keväänä istutimme rau-
duskoivuja 1600 kappaletta hehtaaril-
le. Taimet lähtivät kasvuun rivakasti.  
Tuolloinen hirvikanta mahdollisti vie-
lä koivun viljelyn eikä myöskään pa-
hoja myyrävuosia osunut 90-luvun al-
kuun.

Taimikon varhaisperkaajaa sen si-
jaan odotti yllätys. Koivun taimien li-
säksi koko kuvio oli täynnä luontai-
sesti tulleita männyntaimia kuin pis-
tettynä. Parhaita männyntaimia jä-

tettiin kasvamaan n. 3000 kpl ha koi-
vujen sekaan. Varsinaisen taimikon-
hoidon tullessa ajankohtaiseksi tehty 
ratkaisu osoittautui oikeaksi. Hyvä-
laatuisella mäntysekoituksella pys-
tyttiin korvaamaan lumenpainamia 
ja muuten huonosti kasvaneita koi-
vuja.

Ensiharvennus 23 vuotta 
istutuksesta

Ensiharvennuksen tein omalla Sam-
po-harvesterilla talvella 2014. Poistu-
ma kuitua ja energiapuuta oli varsin 
hyvä ottaen huomioon, että puuston 

ikä oli 23 vuotta. Vanha viisaus, että 
kirves on metsän paras lääke, toimii 
tälläkin kuviolla.  Arvelisin että toinen 
harvennus ja yksi väljennys on edessä 
ennen päätehakkuuta, joka ajoittunee 
aikaan, kun puusto on 65 - 70 vuoti-
asta. Allekirjoittanut lienee  keskimää-
räisen eliniänodotteen huomioiden jo 
siirtynyt tuolloin  Katarankankaaseen  
muita neuvomasta, mutta ken elää se 
näkee. 

Seuraava uudistus onnistuu luontai-
sesti kuuselle kunhan koivikko väljen-
netään tarpeeksi harvaksi. Harjoittelin 
asiaa isä-Markun kanssa 1980 luvulla 
saman metsätien varressa poistamal-

Kokemuksia kulotuksesta 
uudistamismenetelmänä
Mikko Lahdentausta I metsänomistaja

 Mikko Lahdentausta sytyttämässä hakkuualuetta kesäkuussa 1990. Taustalla oleva kuusikko kulotettiin sitten seuraavaksi v. 2002.
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la kuuset sekametsästä. Harvan koi-
vikon alle syntyi peittävä kuusennuo-
rennus, jonka olen jo kertaalleen ensi-
harventanut.

Toinen kerta kulotettiin v. 2002

Toisen kerran raapaisimme metsässä 
valkean naapurikuviolla vuonna 2002. 
Poltettava ala oli tuolloin 3,5 hehtaa-
ria. Metsänhoitoyhdistys vastasi ku-
lotuksesta kuten teki ensimmäisellä-
kin kerralla. Turvallista tulenkäsittelyä 
valvomaan saimme Kihniön VPK:n. 
Naisjaosto hoiti muonituksen ja hom-
ma onnistui hienosti silläkin kerralla.

Jälkivartiointi kulotuksen jälkeen on 
työläs homma. Onneksi apuna oli kes-
kimääräistä janoisempi naapurinmies, 
joka hoiti hyvinkin kohtuullisella kes-
kiolutmäärällä kolmen palon jälkeisen 
yön partioinnin. Neljäntenä päivänä 
tullut runsas sade palautti Maurinto-
rin olutmyynnin normaaliksi.

Kuvio muokattiin ja istutettiin kuu-
selle normitiheyteen 1800 tainta hehtaa-
rille.  Varhaisperkausta tehdessämme 
poikani Juhon kanssa totesimme luon-

non olleen taas antelias. Mäntyä ja koi-
vunvesaa oli koko puska täynnä. Tai-
mikonperkauksen tein lohkolla vuon-
na 2015. Lopputuloksena on sekametsä, 
jossa istutuskuusta ja luontaisesti tul-
lutta mäntyä on jokseenkin yhtä paljon.

Näiden kokemusten perusteella sa-
non, että kulotus siihen sopivalla maa-

pohjalla on varsin toimiva ja kasvua 
vuosikymmeniksi lisäävä uudistusme-
netelmä. Menetelmän kalleus ja suuri-
töisyys tietysti kallistaa vaakakupin 
useinkin ”tavanomaisempiin” tapoi-
hin saada aikaan uusi metsä hakatun 
tilalle.

Nuoria VPK:n talkoolaisia käynnistämässä pumppua, Jarkko Karppinen (oik), Mikko Korhonen, Hannu Koivistoinen (edessä) ja käyn-
nistäjä, jonka nimeä ei tiedossa.

Vuonna 1990 kulotettu ja seuraavana vuonna rauduskoivulle istutettu koivikko, joka 
on harvennettu vuonna 2014, kasvaa hyvälaatuista koivutukkia.
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Silta kantaa oman painonsa – ei muuta

Yksityisteiden ja metsäteiden perus-
kunnostuksiin on saatavissa rahaa 
ELY-keskuksesta ja Metsäkeskukses-
ta. Rahaa on ilmeisesti ollut tarjolla 
ainakin riittävästi, koska parin viime 
vuoden aikana rahaa olisi ollut tarjol-
la enemmän, kuin on ollut hakijoita. 
Pelkona on, että Metsäkeskusten kaut-
ta haettavat Kemera-varat teiden kun-
nostuksiin vähenevät, koska tarvetta 
rahalle ei ole ollut, jos asiaa tarkastel-
laan hakemusten perusteella. 

Asia ei tietenkään ole näin yksioikoi-
nen. Kunnostuksen tarpeessa olevia 
teitä maakunnasta löytyy, mutta tien 
perusparannukseen lähteminen vie 
oman aikansa ja avustusten saamisel-
le on olemassa tietyt ehdot. Vaikka Ke-
mera-ehdot ovat joiltain osilta paran-
tuneet hakijan näkökulmasta, on tiu-
kennuksiakin tullut. On suuri joukko 
metsäteitä, jotka on rakennettu met-
sänparannusvaroin, mutta Kemera va-
roja niiden kunnostuksiin ei ole mah-
dollista saada.

Metsätien rahoituskelpoisuus on 
selvitettävissä verrattain helposti ole-
massa olevien tietojen perusteella, 
apua selvittelyyn on saatavissa mm. 
metsänhoitoyhdistyksestä.

Nyt tiekunnan kannatta olla aktii-
vinen, sillä nykyinen Kemera-kausi 
päättyy ensivuoden toukokuussa ja 
jatkosta on vain arvailuja. Tukitaso-
jen parannusta tuskin tulemme näke-
mään.

Metsätie kannattaa kunnostaa – 
edut merkittävät

Metsätien perusparannus on ajankoh-
tainen, kun normaalit kunnossapito-
työt eivät enää riitä pitämään tietä ras-
kaan liikenteen vaatimukset täyttävä-
nä. Valtio tukee metsäteiden rakenta-
mista ja perusparannusta. Nyt on pit-
kästä aikaa positiivista kerrottavaa: 
valtion tuki eteläisessä ja keskisessä 
Suomessa metsäteiden perusparan-
nushankkeilla on 50 prosenttia ja va-
roja on tarjolla runsaasti.   

Metsänomistaja hyötyy metsäau-

toteiden kunnostamisesta. Puunkor-
juu on nykyään ympärivuotista, joten 
yhä useampi leimikko korjataan su-
lan maan aikana. Tukkirekka on pai-
sunut 1980-luvun 48 tonnin painosta 
nykyiseen 76 tonniin. Huonosti hoide-
tut metsätiet voivat jarruttaa puukul-
jetuksia ja metsänhoitotöitä. Pahim-
millaan puukaupat peruuntuvat ko-
konaan, jos tieyhteydet eivät ole kun-
nossa. 

Onko metsätien 
perusparantaminen kallista – ei 
välttämättä

Metsätien tukikelpoiset osakkaat voi-
vat saada metsäteiden rakentamiseen 
ja perusparantamiseen Kemera-tukea, 
eli kestävän metsätalouden rahoitus-
lakiin perustuvaa tukea. Metsänomis-
taja voi tämän lisäksi vähentää oma-
rahoitusosuutensa omassa metsävero-
tuksessaan 15 % vuosipoistoina. Ko-
konaiskululaskelma yllättää usein po-
sitiivisesti.

Esimerkkinä Virroilla oleva 3,50 ki-
lometrin pituinen metsätiekohde, jon-
ka kaikki osakkaat saavat Kemera-tu-
kea. Metsätien perusparannuskustan-
nus on 33 000 € (alv 0 %). Kemera-tu-
kea tieosakkaat saavat 50 prosenttia 
kokonaiskuluista eli 16 500 € ja vero-
vähennystä kaikkiaan 4 950 €. Lopulli-
nen kustannus on 11 550 € (alv 0 %) eli 
35 % kokonaiskustannuksesta. 

Leikkisästi voidaankin todeta, osta 3 
metriä maksa 1 metri.

Perusparannuskustannuksen ar-
vonlisävero on tässä tapauksessa ko-
konaan vähennyskelpoinen metsän-
omistajan arvonlisäverotuksessa.

Talvileimikko 
kesäkorjuukelpoiseksi

Hyvässä kunnossa oleva metsätie on 
oiva myyntivaltti puukaupassa. Kun 
talvileimikko muuttuu kesäleimikok-
si, korottaa se takuulla puusta mak-
settavaa kantohintaa. Metsänomistaji-
en kannattaa olla aktiivisia tiekunnan 

kokouksissa. Vain aktiiviset tiekun-
nat voivat hyötyä yhteiskunnan tuis-
ta metsäteiden perusparannuksessa.

Perusparannushanke esille 
tiekunnan kokouksessa

Metsätien perusparannus käsitellään 
tiekunnan kokouksessa aina oma-
na asiakohtana. Suositeltavaa on, et-
tä yhdessä asiakohdassa keskustel-
laan tarpeesta ja toisessa asiakohdas-
sa tehdään päätös. Tiekunnan kannat-
taa pyytää metsäteiden asiantuntijaa, 
esim. omasta metsänhoitoyhdistyk-
sestä, kertomaan tarvittavista toimen-
piteistä. Tällöin päätöksenteon turva-
na on asiantuntijan lausunto.

Tiekunnan kokouksessa keskuste-
lu voi olla ajoittain värikästäkin. Tä-
mä on täysin luontevaa, koska tieosak-
kailla on hyvin erilaisia tien käyttötar-

Jari Hemminki I Metsänparannusesimies I Mhy Pohjois-Pirkka

Rahaa tarjolla tien kunnostuksiin      – mistä kohteet
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Rahaa tarjolla tien kunnostuksiin      – mistä kohteet

Ruoste tekee tuhoa

koituksia. Aina kuitenkin pitää muis-
taa, että metsätien rakentaminen ja pe-
rusparantaminen on pitkäaikainen in-
vestointi, jolloin hankkeesta hyötyvät 
kaikki osakkaat jollain aikavälillä. 

Tien kriittiset kohdat   

Tien kunnostusta suunniteltaessa kan-
nattaa kartoittaa tiedossa olevat ongel-
makohdat. Etenkin keväällä ovat sel-
västi havaittavissa routivat kohdat, 
jotka aiheuttavat haittaa liikenteelle. 
Ne ovat voivat olla lyhyitäkin pätkiä, 
jotka kunnostamalla tien liikennöitä-
vyys saadaan parannettua. Mikäli tiel-
lä on siltoja tai isoja rumpuja, niiden 
kunnon tarkastaminen vaatii autosta 
jalkautumista. Rikkoutuessaan silta tai 
isorumpu voi estää tienkäytön pitkäk-
sikin aikaa, joten kuntotarkastus tulee 
tehdä riittävän usein.
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Viime talvi oli runsaslumisin moneen 
vuoteen. Lumimäärä lisääntyi helmi-
kuun loppupuolelle asti, jolloin en-
simmäiset suojasäät ja vesisateet poh-
joisella Pirkanmaalla alkoivat. Puus-
ton lumikuorma muodostui kriitti-
seksi juuri ennen suojasäitä, ja pahoja 
lumituhoja ehti syntyä runsaasti koko 
mhy:n alueella. Pahimpia tuhot näyt-
täisivät olevan alueilla, joiden korkeus 
merenpinnasta on vähintään 180 - 200 
metriä. Lumituhoja on syntynyt kai-
kenkokoisissa puustoissa, taimikois-
ta uudistuskypsiin metsiköihin. Hoi-
tamattomissa kohteissa tuhot ovat to-
dennäköisempiä, mutta hoidetuissa-
kin metsissä tuhoja on. Pahimmillaan 
katkenneita ja kaatuneita puita on ol-
lut parisataa kappaletta hehtaarilla.

Tuhopuiden korjuulla kiire

Talven aikana metsänhoitoyhdistys 
ehti korjata lumituhoja jo jonkin ver-
ran, ja nämä hakkuut jatkuvat kelirik-
koajan jälkeen. Hakkuista huolimatta 
vaarana on kuitenkin kuolleen puun 
määrän äkillinen lisääntyminen ja si-
ten varsinkin kuusen tuholaisen, kir-
janpainajan lisääntyminen. Teollisuu-
den käyttöön kelpaavan puutavaran 
korjuulla on myös kohta kiire pilaan-
tumisriskin vuoksi. Samoin laki met-
sätuhojen torjunnasta velvoittaa met-
sänomistajan huolehtimaan metsään 
jääneen havupuun korjuusta, kun 
kuutiomäärä ylittää puulajikohtaiset 
rajat. Mikäli metsänomistajalla on lu-
mituhot kattava vakuutus, on mah-
dollista saada korvausta. Lumituhojen 
lisäksi metsätuhoja on saattanut tänä 
vuonna syntyä myös Aapeli-myrskys-
sä heti vuodenvaihteen jälkeen.

Mikäli omistat metsää korkeilla alu-
eilla, kannattaa käydä tarkistamassa 
mahdollisten tuhojen tilanne tai ot-
taa yhteyttä paikalliseen metsäasian-
tuntijaan.

Lumituhoja syntyi laajoilla alueilla

Jaakko Toijala I metsäasiantuntija
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Puukauppa on rauhoittunut, 
mutta edelleen ollaan hieman 
vuoden 2018 alkua edellä. Hak-
kuiden ja puukaupan vauhdin 
perusteella ostajien pysty- ja 
katkotun puun varastot ovat jat-
kaneet kasvuaan. Myös puun 
hinnat ovat laskeneet hiljalleen. 

Huhtikuun puoliväliin mennessä yk-
sityismetsistä oli myyty puuta kolmi-
sen prosenttia viime vuoden vastaavaa 
ajankohtaa enemmän. Laskeva puun 
hintakehitys osoittaa, että tarjonta on 
ollut kysyntää suurempaa. Valtakun-
nallisesti havutukkien keskikantohin-
ta uudistushakkuilla on laskenut viime 
syksystä lähtien viidestä kuuteen eu-
roa. Myös kuitupuulla koko maan kes-
kihinnat ovat olleet laskussa. Alueelli-
sesti kantohintojen lasku on saattanut 
olla vieläkin voimakkaampaa. 

PTT ennustaa: 
puukauppa supistuu 
ja hinnat laskevat

PTT:n uusimman suhdannekatsauk-
sen mukaan metsäteollisuuden näky-
mät ovat tänä vuonna viime vuotta 
heikommat. Paperimarkkina on kään-
tynyt pieneen laskuun. 

Sellun hinta nousi voimakkaasti vii-
me vuoden lopulle saakka. Sen tuo-
tantoon ei Suomessa ole tulossa mer-
kittävää lisäkapasiteettia vuosina 
2019-2020. PTT:n arvion mukaan sel-
lun hinta laskee tänä vuonna, mutta 
säilyy edelleen korkealla tasolla. 

Sahatavaran tuotanto- ja vientimää-
rän PTT ennustaa supistuvan ja puu-
tuoteteollisuuden liiketuloksen heik-
kenevän edellisvuodesta.

Kehitys sahatavaran vientimarkki-
noilla heijastuu PTT:n mukaan puun 
hintoihin, ja mäntytukin keskihinta 

laskee viime vuoden keskihinnasta 
muutamia prosentteja. Kuusi- ja koi-
vutukin hinnat laskevat hieman enem-
män. Sellumarkkinoiden näkymä yl-
läpitää kuitupuun kysyntää, ja kui-
tupuun hinnat laskevat maltillisem-
min. PTT:n mukaan mäntykuitupuun 
vuotuinen keskihinta pysyttelee viime 
vuoden tasolla tänä vuonna. Kuusi- ja 
koivukuidun hinnat laskevat hieman 
viime vuoden keskihinnoista. Yksi-
tyismetsien bruttokantorahatulot las-
kevat viime vuoden huippulukemis-
ta noin 10 prosentilla.

Kertyneet puuvarastot ja tuonti-
puun käyttö vähentävät PTT:n mu-
kaan tänä vuonna hakkuita ja puu-
kauppoja, kun metsäteollisuuden 
puun tarve ei kasva. Ennusteen mu-
kaan puukaupat painottuvat aikai-
sempaa enemmän harvennusleimi-

Puun tarjonta on ollut kysyntää 
suurempaa
Erno Järvinen I tutkimuspäällikkö I MTK ry

koihin, mutta puukauppamäärä vä-
henee kokonaisuudessaan 13-14 pro-
senttia vuodesta 2018.

Kilpailutus ja katkonnan
valvonta kannattavat aina

Puukaupan onnistumisen takaavat 
kilpailutus ja katkonnan valvonta. 
Nämä molemmat hoituvat luontevas-
ti antamalla puukaupan teosta valta-
kirja metsänhoitoyhdistykselle. Tai-
tavalla katkonnalla myös harvennuk-
sista saadaan runsaasti tukkia. Puu-
kaupan mittausasiakirjoilla on voita-
va todentaa, että puukauppasopimuk-
sessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäsel-
vissä katkontatapauksissa kannattaa 
hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen 
asiantuntemusta ja tarvittaessa pyy-
tää virallisen mittaajan lausunto.  
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Jaakko ja Antti Lautamäki naapurista siir-
retyn vanhan riihen portailla, jolla koittaa 
uusi aikakausi Lautamäen pihapiirissä.
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Maa- ja metsätalouden harjoit-
tajat ovat ikääntymässä kovaa 
vauhtia ja nuoria on entistä vai-
keampi löytää jatkamaan toi-
mintaa. Varsinkin pelkkien met-
sänomistajien keski-ikä on har-
pannut jo yli 60 vuoden. Monel-
la tilalla kannattavuus on tiu-
koilla ja kannattavuuden paran-
taminen vaatisi isojakin inves-
tointeja.

Parkanon Vahojärvellä on parin vuo-
den pohdintojen jälkeen saatu uusi 
isäntä taloon. Jaakko ja Minna Lau-
tamäki luovuttivat tilan 30 vuotiaalle 
pojalleen Antti Lautamäelle, joka jat-
kaa vanhan sukutilan luomupeltojen 
viljelyä. Omien ja vuokramaiden kans-
sa peltoa on 110 hehtaaria ja metsää 
150 hehtaaria. Jaakolle jäi pari mökki-
tonttia ja omaa metsää 40 hehtaaria, 
joita ei ollut järkevää luovuttaa nyt, 
koska omistusaika jäi alle 10 vuoden.

Eniten miettimistä sukupolvenvaih-
doksessa aiheutti, kuka asuu missä-
kin, kertovat Jaakko ja Antti Lauta-
mäki. Lopulta päädyttiin siihen, että 
Antti muutti asumaan avopuolison-
sa kanssa vanhaan tilakeskukseen ja 
Jaakko ja Minna muuttivat asumaan 
Jaakon vanhempien asuntoon parin 
sadan metrin päähän jokirantaan. 

Ajoissa liikkeelle

Osapuolet ovat ratkaisuun tyytyväi-
siä. On oltu ajoissa liikkeellä pohti-
massa vaihtoehtoja, toteaa Jaakko 
Lautamäki. Ei ole tarvinnut liikaa kii-
rehtiä, vaikka luopumiseläkejärjes-
telmän päättyminen takarajan asetti. 
Uuden isännän työtaakkaa helpottaa 
Jaakon lupautuminen remonttiavuksi 

– korjattavaa maatilan koneissa ja ra-
kennuksissa riittää. Lisäksi Jaakko on 
kokenut viljelijätukien hakija, joka on 
avustanut muitakin viljelijöitä tukiha-
kemusten laatimisessa.

Laskuvarjohyppyä ja 
bänditoimintaa – metsäajokone 
omien metsien hoitoon

Vanha isäntä on harrastanut yli vuo-
sikymmenen laskuvarjohyppyä osal-
listuen aktiivisesti tarkkuushyppykil-
pailuihin Euroopassa kuin kauempa-
nakin. Antilla harrastus on painottu-
nut bänditoimintaan, vaikka maata-
louden kiireiden takia se on nyt ”te-
lakalla”. Käytetty metsäajokone tuli 
hankittua omien metsien harvennuk-
siin. Hakkuupää on nopeasti vaihdet-
tavissa kuormaimen päähän ja ajoko-
ne muuntuu nopeasti hakkuukoneek-

Eläkepäivikseen Jaakko Lautamäki hankkii hyväkuntoisen Valmet metsäajokoneen, jo-
hon on parissa tunnissa vaihdettavissa hakkuupää. Tällä ”kombikoneella” onnistuvat 
hakkuu ja ajo ja tarkoitus on laittaa ensimmäiseksi omat metsät mallikuntoon.

Aki Haapaniemi I toiminnanjohtaja I Mhy Kihniö-Parkano

Onnistunut viestinvaihto 
– pari vuotta asioita mietittiin

si, jolla on nätti harventaa energiapuu-
kohteita ja ensiharvennuksia. Jaakko 
toteaa aina viihtyneensä metsätöis-
sä ja nyt on hyvä hetki opetella met-
säkoneen käyttöä. Investointia voi pi-
tää kohtuullisena ja saahan koneesta 
omansa, kun myy eteenpäin.

MTK:n jäsenmaksu-uudistus 
mietityttää

MTK-Parkanon pitkäaikaisena jäsen-
sihteerinä ja Metsänhoitoyhdistys 
Kihniö-Parkanon entisenä hallituk-
sen jäsenenä Jaakko Lautamäki miet-
tii MTK:n jäsenmaksu-uudistuksen 
onnistumista. Ei taida mennä aivan 
nappiin, pohtii Jaakko. Jäsenmaksun 
reipas korotus karkottaa ”kannattaja-
jäsenet” ja osan aktiiveista ja lopputu-
loksena on nykyistä heikompi jäsen-
maksukertymä. 
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Istutettu nuori taimikko on noin 
viisi vuotta istutuksen jälkeen 
enemmän tai vähemmän pöpe-
likköä, joka huutaa raivaussa-
haa avuksi. Viisi vuotta sitten is-
tutetut taimet ovat vajaan met-
rin mittaisia ja hukkuvat lehti-
puuvesakon alle, vaikka lehti-
puusta ei ole istutusvaiheessa 
näkynyt merkkiäkään. 

Jos metsä jätetään tässä vaiheessa 
oman onnensa nojaan, niin satsaus tai-
miin ja istutukseen voidaan menettää. 
Tällaisen lapsuuden kohdanneesta tai-
mikosta kasvaa puuta, joka on alttiim-
pi hyönteistuhoille ja kasvitaudeil-
le, eikä sillä kolkutella sahan portte-
ja. Metsässä ei myöskään myöhemmin 
niin vain hiihdellä eikä kerätä marjo-
ja, koska metsässä on seinä vastassa. 

Ratkaisu tilanteeseen on hoitaa tai-
mikkoa, josta käytetään myös nimi-
tyksiä perkaus, varhaisperkaus ja tai-
mikon varhaishoito. Taimikonhoidon 
voi tehdä itse tai sen voi teettää am-
mattilaisella. Itse tehtynä raivaustyö 
on mitä parhainta hyötyliikuntaa ja te-
kijä saa itse päättää millaiseksi taimi-
kon perkaa. Itse tekemisen haasteena 
on, että työ on usein hidasta, aikaa vie-
vää ja saattaa jäädä kesken. Ammatti-
laisen tekemänä työ tulee varmuudel-
la tehtyä ja työn jälki on laadukasta.

Ilmasto- ja 
kannattavuusnäkökulma

Hiilivaraston kannalta hoitamatto-
massa taimikossa hiilen osuus on suu-
rempi kuin hoidetussa. Kun taas met-
sän koko elinkaarta katsotaan hiilen-
sidonnan kannalta, hoidettuun met-
sään sitoutuu enemmän hiiltä silloin 
kun metsä on hoidettu. Elinvoimainen 
ja kasvava metsä sitoo paremmin hiil-
tä kuin jo kasvunsa päättänyt. 

Ajallaan hoidettu kuusentaimik-
ko tuottaa myöhemmin lähes 20 pro-
senttia enemmän jalostettavaksi kel-
paavaa puuta kuin hoitamaton tai-

mikko. Tämä tarkoittaa sitä, että met-
sänomistaja saa metsästään myöhem-
min noin 30 prosenttia enemmän net-
totuloa. Oikea ajoitus on tärkeää, kos-
ka taimikonhoidon kustannukset nou-
sevat keskimäärin 10 prosenttia vuo-
dessa. Parhaan tuoton kannalta tarvi-
taan yleensä myös toinen taimikon-
hoito, joka tehdään noin 5-10 vuotta 
varhaisperkauksen jälkeen. 

Taimilapset tarvitsevat tilaa 
kasvaakseen

Hyvä ohjesääntö taimikonhoidon 
ajankohdasta on viisi vuotta istutuk-
sesta. Paras aika vuodesta on lehdel-
linen aika, mutta taimikonhoitoa voi 
tehdä muulloinkin, jos lehtipuiden 
vesominen ei hirvitä. Raivaussahalla 
pyritään poistamaan kaikki lehtipuus-
to noin metrin säteellä kasvatettavan 
puun ympäriltä. 

Mitä säästetään ja mitä ei?

Raivaussahaa ei tarvitse käyttää 
säntillisesti joka paikassa, vaan 
jonkin nurkan voi huoletta 
jättää käsittelemättä. Kos-
kemattomiksi voidaan jät-
tää esimerkiksi hyvin ki-
viset ja vaikeasti raivat-
tavat kohdat, jyrkät mä-
et ja hyvin märät painan-
teet tai puron varret.  Nä-
mä paikat saavat rauhas-
sa kehittyä riistatiheiköiksi 
ja metsästä kehittyy enem-
män metsä kuin puisto. 

Puulajeista säästettäviä ovat 
katajat, pihlajat, pajut, lepät, päh-
kinäpensaat sekä jalot lehtipuut. 
Lehtipuuta suositellaan säästettäväk-
si vähintään 10 %, koska lehtipuiden 
lehdet vähentävät maaperän happa-
muutta ja kiihdyttävät maaperän ha-
jotustoimintaa. Lehtipuiden norkot 
ovat ravintoa muun muassa monille 
linnuille.

Raivaussahalla poistettavia puita 
ovat kaikki sairaat, vahingoittuneet ja 
huonolaatuiset puut. Männyn taimi-

koissa kaikki elävät haavat suositel-
laan poistettavaksi, jottei männyn ver-
soruostesieni leviä. Poistettaviin pui-
hin kuuluvat myös kaikki lehtipuut, 
jotka voivat piiskata taimien latvoja tai 
ovat pidempiä kuin itse taimet. Havu-
puutaimikoissa suositeltavaa on pois-
taa hieskoivu ja jättää enemmän rau-
duskoivua. Turvemailla kasvaa yleen-
sä luontaisesti pelkästään hieskoivua.

Mikä on riittävä tiheys, joka 
raivauksessa jätetään?

Taimikonhoitoon on olemassa suosi-
tustiheys, jota voidaan mitata, vaikka 
jokaisen sahatun tankillisen jälkeen. 
Männyllä suositeltava tiheys on jo-
pa 4000-5000 kpl hehtaarilla, kuusel-
la 1600-1800 kpl hehtaarilla, raudus-
koivulla 1600 kpl hehtaarilla ja hies-
koivulla 2000 kpl hehtaarilla. 

Jäävän puuston tiheyttä voidaan mi-
tata esimerkiksi neljän metrin kepillä 

Miksi satsata taimiin, jos ei ole 
aikomusta hoitaa?

Säästöpuu

Riistatiheikkö

Puron varsi

Lotta Vähä-Ypyä I metsänhoitoesimies 
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pyörähtämällä. Ideana on, että laske-
taan neljän metrin säteeltä kaikki tai-
met ja kerrotaan luku 200:lla. Näin 
saadaan hehtaarikohtainen määrä ja 
tiheys laskettua.

Ja sitten se Kemera…

Omistusasuntoakin hoidetaan ja lai-
tetaan rahaa säästöön esimerkiksi tu-
levaa kattoremonttia varten. Tai sitten 
otetaan pankkilaina. Tämä pätee myös 

taimikonhoitoon. Kestävän metsäta-
louden rahoituslain mukaisen Keme-
ran avulla tuetaan yksityisten metsän-
omistajien tekemää taimikonhoitotyö-
tä, jotta taimikot tulisivat hoidetuiksi. 
Taimikon varhaishoidossa tuen mää-
rä on 160 €/ha. Ehdot ovat kuitenkin 
sellaiset, että ne eivät aina täyty. Esi-
merkiksi hoidettavan kuvion pinta-
ala voi olla liian pieni. Metsäkeskuk-
sen tekemissä tarkistuksessa rahoi-
tushakemushakemus saatetaan hylä-

tä ja siitä aiheutuu hampaiden kiris-
tystä niin toimija- kuin metsänomista-
japuolellekin. 

Ohjeenamme on, että taimikonhoi-
to tehtäisiin tuista riippumatta ja ajal-
laan. Rahaa jätetään hakkuista talteen 
taimikonhoitoa varten tai sitten hyö-
dynnetään erilaisia pankkien rahoitus-
vaihtoehtoja. Taimikon varhaishoidol-
la vaikutetaan siihen, onko päätehak-
kuussa myynnissä pääosin kuusituk-
kia vai koivukuitua. 
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Säästöpuu

Riistatiheikkö

Puron varsi
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Maaliskuussa 2019 julkaistiin 
tutkimustiedot Suomen lajien 
uhanalaisuudesta. Tiedot koo-
taan Punaiseen kirjaan - ei Ma-
on pieneen, vaan yli 1000-sivui-
seen järkäleeseen. Metsänomis-
tajille ja metsäalalle päätulos on 
selvä: metsälajien uhanalaisuus 
ei ole lisääntynyt.

alaisia. Syyt ovat selkeitä: ilmaston-
muutos ja porojen liikalaidunnus. Il-
mastonmuutos on globaalisti lajien 
uhanalaistumisen suurin uhka. Elin-
ympäristöt muuttuvat nopeasti ja en-
nalta-arvaamattomasti.

Perinnebiotoopit, eli niityt, kedot ja 
entiset metsälaitumet ovat kaikkein 
uhanalaisimpia elinympäristöjä. Siten 
niiden lajeillakin menee huonosti. Jos 
uhanalaisuus kiinnostaa, muista siis 
syödä lihaa. Laidunlihaa.

Miten tästä eteenpäin?

Suomi on sitoutunut kansainväliseen 
luonnon monimuotoisuustavoittee-
seen: lajien ja elinympäristöjen uhan-
alaistuminen pitää pysäyttää vuoteen 
2020 mennessä. Näin ei tule tapahtu-
maan Suomessa, eikä missään muus-
sakaan valtiossa.

Periksi ei silti anneta. Suosittelen 
vahvasti vanhojen ja muiden luonnon-
tilaisten metsien vapaaehtoista MET-
SO-suojelua.

Metsälajien uhanalaisuuden pääsyy 
ovat kuitenkin uudistamis- ja hoito-
toimet. Monimuotoisuuskysymykset 
ratkaistaankin talousmetsissä. Tar-
vitaan enemmän järeää puuta, lehti-

Markus Nissinen I ympäristöasiantuntija I MTK metsälinja

Lajien uhanalaisuus - loppu lähellä?

puuta ja erityisesti lahopuuta. Ne toi-
mivat elinympäristöinä monille uhan-
alaisille metsälajeille. Onneksi jo/vas-
ta (päätä itse) 90-luvulla aloitettiin ta-
lousmetsien luonnonhoito, jonka pe-
rusta on lainsäädännössä ja sertifioin-
nin kriteereissä. Lajien kannalta olen-
naisimpia ovat säästöpuut eri muo-
doissaan. Koska säästöpuut sääste-
tään metsässä maailman tappiin, kas-
vaa lahopuun määrä nykykehityksel-
lä jopa 20 kuutioon hehtaarilla. Parem-
paan suuntaan mennään, ja metsien 
terveys huomioidaan samalla. Metsi-
en luonnonhoidossa ja suojelussa teh-
dään siis jo kaikkia oikeita toimenpi-
teitä. Jatketaan näin! 

Edellinen arviointi käsitti vuodet 2000-
2010, ja uusin raportti jatkaa vuoteen 
2017. Suomen luonnossa elää arviolta 
48 000 lajia. Näistä reilun 22 000 uhan-
alaisuus on nyt arvioitu.

Lajeista 70 prosenttia on elinvoimai-
sia. Hyvä! Kehitys on kuitenkin huo-
nompaan suuntaan. Uhanalaistuvia 
lajeja on enemmän kuin lajeja, joiden 
kannat kehittyvät positiivisesti. Sam-
malilla ja linnuilla menee kaikkein 
huonoimmin.

Metsät

Suomen pinta-alasta valtaosa on met-
sää. Vähemmän yllättäen myös met-
sälajeja on paljon, arvioiden mukaan 
puolet kaikista lajeista. 10 000 metsä-
lajin uhanalaisuus on nyt selvitetty. 
Niistä uhanalaisia on 833 lajia. Eli kol-
masosa kaikista uhanalaisista lajeista 
on metsälajeja. 

Kun kaikkien elinympäristöjen la-
jeista 11,9 prosenttia on uhanalaisia, 
on metsälajeista uhanalaisia vain yh-
deksän prosenttia. Keskimäärin lajien 
uhanalaistuminen lisääntyy. Metsissä 
uhanalaisuus taas on pysynyt ennal-
laan koko 2000-luvun.

Metsälajeilla menee siis kaikista elin-
ympäristöryhmistä parhaiten. Luon-
nollisesti lajien uhanalaiskeskustelu 
käydään Suomessa lähes yksinomaan 
metsälajeista. 

Muut elinympäristöt

Kaikkein huonoiten menee tunturipal-
jakoiden lajeilla. Liki puolet on uhan-
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Metsäteiden kääntöpaikkojen 
vaatimukset ovat lisääntyneet. 
Syynä tähän ovat kuljetuska-
luston suurentuminen ja kehit-
tyminen. Uudet puutavaralajit 
vaativat erilaisia perävaunuja.

 
Hyvin rakennettu metsätie ei palve-
le tarkoitustaan, ellei siinä ole kun-
nollista kääntöpaikkaa. Kääntöpaik-
kojen merkitys on korostunut entises-
tään viime vuosina, kun metsästä on 

alettu käyttää materiaalia myös bio-
energiaksi. Sen kuljettamiseen käyte-
tään usein ns. puoliperävaunua, joka 
vaatii hiukan paremman kääntöpai-
kan, kuin perinteiset täysperävaunu-
yhdistelmät. Puoliperävaunulle tar-
koitetun kääntöpaikan vaatimukset 
korostuvat etenkin talviakaan, jolloin 
on liukasta. Myös perinteisten täyspe-
rävaunuyhdistelmien mitat ovat kas-
vaneet ja ne vaativat hieman lisää pi-
tuutta tai kääntösädettä kääntöpaikal-
ta. Entisenlaisia jatkettavia kärryjä ei 

Kääntöpaikka – tien heikoin lenkki?

uudemmissa yhdistelmissä ole, joten 
ajoneuvoyhdistelmä kulkee täyspitkä-
nä koko ajan.

Täydellinen
kääntöpaikka

Ideaalisijainti kääntöpaikalle olisi ta-
saisessa maaston kohdassa tai loivan 
kumpareen päällä, josta on helppo 
lähteä kuorman kanssa liikkeelle. Ei 
missään tapauksessa notkon pohjalla, 
missä joudutaan peruuttelemaan ja 
lähtemään liikkeelle ylämäkeen. Usein 
tuollaisen notkonpohjan maaperäkin 
on pehmeää ja siitä seuraa ongelmia 
kantavuuden kanssa. 

Suositeltavin kääntöpaikan malli on 
lenkki, jossa pääsee etenemään koko 
ajan pysähtymättä. Lenkin rakenta-
minen ei aina ole mahdollista. Silloin 
kääntöpaikka tehdään T-tai Y-mallise-
na. Se on toimiva ratkaisu, kun kaar-
teet ovat riittävän avarat ja haarat riit-
tävän leveät ja pitkät. 

Kääntöpaikan ulkopuolella tulisi ol-
la tilaa metsätraktorille kuorman pur-
kamista varten. Kuorman purkamis-
ta tieltä ei tule tehdä etenkään sulan-
maan aikaan, jolloin tie vaurioituu 
metsätraktorin liikkuessa tiellä.

Hyvän kääntöpaikan kustannushyö-
dyt ovat 4-5 €/m3, jos vaihtoehtona on 
nuppivarasto ja puiden telaaminen.

Jari Hemminki I metsänparannusesimies I Mhy Pohjois-Pirkka

Teen tai yyn mallisen kääntöpaikan haarojen pitää olla tarpeeksi leveät ja pitkät.  

Tämä lenkki ei ole heikko. Se on hyvän tien piste iin päällä.
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Metsätilojen kauppa on kasvanut Pir-
kanmaalla vähitellen. Tehtyjen kaup-
pojen määrä on lisääntynyt vuosikym-
menen alun tasolta noin 200 kaupasta 
vuodessa 230 kauppaan, eli kasvua on 
noin 15 prosenttia. Mediaanihinta on 
samana aikana kohonnut 3600 euros-
ta lähes 4300 euroon/hehtaari. Nousu 
on lähes 20 prosenttia, mutta hehtaa-
rihinnan seuranta ei huomioi samaan 
aikaan lisääntynyttä puuston määrää 
myydyillä tiloilla. Kun tilojen puuston 
määrä otetaan hintakehityksen perus-
teeksi, onkin nousu enää varsin nimel-
linen. Vuosikymmenen vaihteessa oli 
pieni hintapiikki laskettaessa hintaa ti-
lan puukuutiolle. Itse asiassa vasta vii-
me vuonna saavutettiin sama taso hie-
man yli 42 euroa/m3. Välivuodet hinta 
oli 40-41 euron tasolla hyvin tasaisesti. 

Vaihtelua maakunnan sisällä

Pirkanmaa on melko laaja maakun-
ta. Sekä kasvuolosuhteissa että muu-

ten on selviä eroja maakunnan sisällä. 
Tampereen läheisyys vaikuttaa selväs-
ti tilojen kysyntään, eli sitä on selväs-
ti enemmän kuin maakunnan laidoilla. 
Pohjoisin laita taas on kasvuoloiltaan 
hieman heikompaa aluetta kuin pää-
osa maakunnasta, ja tämäkin näkyy 
hinnoissa. Markkinat siis toimivat var-
sin rationaalisesti ja tunnistavat erot.

Parkanon-Kihniön alueella vuoden 
2018 aikana tehtiin Metsätilat Oy:n 
kautta noin 20 metsätilakauppaa. Kes-
kihehtaarihinta oli 3600 euroa ja puu-
kuution hinta runsaat 36 euroa. Virrat 
edustaa myös kauempana maakunta-
keskuksesta sijaitsevaa aluetta. Virroil-
la ja lähialueella tehtiin saman verran, 
eli noin 20 metsätilakauppaa. Keski-
hinta oli 3800 €/ha ja hinta puukuu-
tiolle 41 euroa. Pirkanmaan keski- ja 
eteläosissa vastaavat luvut ovat noin 
5000 €/ha ja 45 €/m3. Ero on siis selvä. 
Selittävänä tekijänä ovat sekä parempi 
kasvu, korkeampi puuston määrä, että 
suurempi kysyntä. 

Jukka Pusa I toimitusjohtaja I Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV

Metsätiloilla vakaat hinnat 
Pirkanmaalla

Metsätilojen kovat hinnat

Ovatko metsätilojen hinnat nousseet 
liian korkealle? Siihen suuntaan viit-
taavia kannanottoja on näkynyt julki-
suudessakin. Suurella osalla ihmisis-
tä on siis jatkuvasti käsitys, että ajan-
kohdan hinta on liian korkea. Maksa-
essahan se hinta kalliilta tuntuu. Olen 
jo useita vuosikymmeniä ehtinyt seu-
rata myös keskustelua metsän hinnas-
ta. Vanha totuus on, että metsästä on 
aina maksettu ajankohdan maksuky-
vyn mukaan. Metsä on lähes aina ol-
lut haluttua ja tarjontaa on myös ol-
lut kysyntää vähemmän. On siis luon-
nollista, että hinta on korkean tuntui-
nen ja perustuu maksukykyyn, joka 
ympäröivällä yhteiskunnalla on. Eli 
se taaksepäin katsottaessa edullisem-
malta tuntuva hinta on sitä vain nyky-
hetken näkökulmasta. Silloin aiemmin 
hinta tuntui yhtä kovalta kuin tämän 
hetken hinta nyt.
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Luonnosta nauttimista jäällä.

Sellun maailmanmarkkinoilla on vii-
me vuosina ollut huippusuhdanne ja 
se näkyy kolmen kuitupuuta jalosta-
van integraatin viime vuoden tulok-
sissa. Kantohintoihin sellun huippu-
hinnat eivät ole juurikaan valuneet, 
vaan historian kovimmasta sellusuh-
danteesta huolimatta metsäyhtiöt ovat 
pystyneet pitämään kuitupuun hin-
taa kurissa. Se on tehty ylihinnoitte-
lemalla tukkipuuta ja lisäämällä puun 
tuontia. Kantohinnoissa on jääty sel-
västi jälkeen edellisen hyvän suhdan-
teen hinnoista. Jonkin verran nousu-
ja kantohinnoissakin on nähty, ja aina-
kin osa niistä on puolentoista vuoden 
aikana lisääntyneen kuitupuun vienti-
kaupan ansiota.  

Vientikauppa purkanut 
ylitarjontaa

Sellun hyvä maailmanmarkkinatilan-
ne, syksyn 2017 huonot korjuukelit 
Baltiassa ja Pohjoismaissa, sekä kui-
tupuuvirtojen muutokset Euroopas-
sa vaikuttivat siihen, että ulkomaiset 
ostajat kiinnostuivat suomalaisesta 
puusta. Ensimmäiset kontaktit vien-
tikaupoissa olivat alkusyksystä 2017. 
Sen jälkeen Family Timber Finland 
aloitti vientitoimitukset. Ensimmäinen 
testilaiva lähti 2017 joulukuussa Lovii-
san sataman kautta ja Inkoosta alettiin 
kuitupuuta viedä talvella 2018. 

Puuta myydään nykyisin sinne, mis-

tä saadaan paras hinta. Ruotsalaiset 
ostajat ovat logistisesti sopivalla etäi-
syydellä ja siellä tehdyt tehdasinves-
toinnit lisäävät puunkäyttöä. 

– Tällä hetkellä viemme kuitupuuta 
kuudesta eri satamasta, kertoo Fami-
ly Timberin toimitusjohtaja Tapio Vii-
nikka. Suomalaista kuitupuuta me-
nee Ruotsiin, Puolaan, Saksaan ja Slo-
vakiaan.  Vientiin menee kaikkia kol-
mea kuitulajia, mänty- , kuusi- ja koi-
vukuitua.  

Ostajilla näyttää Viinikan mukaan 
olevan kiinnostusta tehdä pitkäaikais-
ta yhteistyötä, mikä on hyvä uutinen 
kotimaan mahdollista ylitarjontatilan-
netta ajatellen.

  
Toiminta-alue on laajentunut 

Family Timberin alkuperäisen toimi-
alueen lisäksi on toimintaa laajennet-
tu myös länsirannikon satamiin. Mhy 
Pirkanmaa toimii Tampereen ympä-
ristössä ja toimittaa puuta Poriin Tah-
koluodon satamaan. Johtaja Matti So-
jakan mielestä on metsänomistajan 
edun mukaista, että puun vientikaup-
paa tehdään. 

– Se vähentää pitkään jatkunut-
ta kuitupuun ylitarjontaa. Korjatusta 
kuitupuustamme menee tällä hetkellä 
vientiin kolmannes. Hinta on ollut ko-
timaan toimitushintoihin verrattuna 
hyvä, laatuvaatimukset löysemmät ja 
mittaustapa myönteinen. Vientikaup-

pa on näkynyt positiivisesti metsän-
hoitoyhdistyksen ja myös yksityisten 
sahojen maksamissa kuitupuiden kan-
tohinnoissa, toteaa Sojakka. 

Myös Pohjanmaan suunnalta tuli 
yhteydenottoja Family Timberiin vien-
nin aloittamisesta. Toiminta siellä al-
koi jo viime talvena. 

Johtaja Juha Laitinen Mhy Keski-
pohjasta kertoo, että heidän toimialu-
eellaan oli erittäin pitkään jatkunut 
vaikea kuitupuun ylitarjontatilanne 
ja kotimaan kaupan ehdot käytännös-
sä saneltiin. Vientikaupat ovat tuoneet 
lisää vaihtoehtoja markkinoille, hin-
nat ovat vahvistuneet ja ylitarjonta on 
kääntynyt kysynnän puolelle, tuumaa 
Laitinen tyytyväisenä.   

Vientikauppa lisää kilpailua 
kuitupuumarkkinoilla
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Heli Mutkala I MTK metsälinja I kenttäpäällikkö

Anna-Kaisa Ikonen Arto Pirttilahti Iiris Suomela

Esitimme kolmelle pirkanmaalaiselle 
kansanedustajalle näin vaalikauden 
aluksi muutamia metsällisiä kysy-
myksiä. Vastaajiksi valikoituivat Ko-
koomuksen Anna-Kaisa Ikonen Tam-
pereelta, uusi Eduskunnassa - vaan ei 
politiikassa, vanha konkari Keskustan 
Arto Pirttilahti Mänttä-Vilppulasta ja 
uusi ja tuore Vihreiden Iiris Suomela 
Tampereelta. Tässä heidän stilisoimat-
tomat vastauksensa. 

1) Minkälainen on mielimetsäsi?
2) Mitkä ovat mielestäsi parhaat kei-

not hiilinielun ylläpitämiseksi? 
Voiko valtio tehdä jotain asian 
hyväksi? 

3) Millä keinoilla puurakentamista 
voisi edistää?

Iiris Suomela:
1) Mielimetsäni on lapsuudenkotini 

läheinen metsä Tampereen Suoli-
järven lähistöllä. Myös sukuni maat 
Teiskossa ovat minulle tärkeää met-
sää. Molempia metsiä yhdistää mo-
nimuotoisuus ja paikoittainen soi-
nen maasto, mikä rikastaa kasvien, 
lintujen ja muiden lajien kirjoa ja on 
ilahduttanut minua pienestä pitäen.

2) Tehokkaimpia keinoja hiilinielu-
jen kasvattamiseksi ovat metsien 
ja soiden suojelun kehittäminen ja 
laajentaminen. Lisäksi hiilinielujen 
kasvattaminen on syytä nostaa yh-
deksi maa- ja metsätalouden tuki-
en kriteereistä, jotta ilmastotyöhön 
osallistumisesta tulee aina taloudel-
lisesti kannattavaa maanomistajille.

3) Rakentamisen normiston uusimi-
sen lisäksi puurakentamista voi-
taisiin edistää kaavoituksella, ku-
ten Tampereella ja monissa muis-
sa kunnissa onkin jo tehty. Kannus-
tan muitakin kaupunkeja ja kun-
tia tarttumaan mahdollisuuksiinsa 
edistää puurakentamista myös jul-
kisten rakennusten kohdalla – näin 
saataisiin myös ennaltaehkäistyä si-
säilmaongelmia!

Arto Pirttilahti:
1) Hyvin hoidettu terve ja kasvava ta-

lousmetsä. Metsään kuuluu myös 

monimuotoisia luontokohteita ja 
runsaasti metsäneläimiä. 

2) Metsien hiilinielujen ylläpitämisek-
si puusto tulee pitää hyvässä kas-
vukunnossa ja varmistaa metsän 
uudistuminen. Kemera-rahoituk-
sen jatko tulee varmistaa. Nyt tulee 
myös selvittää  rahoitusmahdolli-
suudet hiilinielujen ylläpitämises-
tä ja voidaanko tähän käyttää mm. 
päästökaupparahoitusta. 

3) Muuttaa rakentamisen normis-
toa puurakentamiseen ohjaavaksi. 
Normisto suosii tällä hetkellä be-
tonirakentamista. Ohjata mm. jul-
kisia hankintoja siten, että puura-
kentaminen on tasavertaisemmas-
sa asemassa hankinnoissa.

Anna-Kaisa Ikonen:
1) Lempimetsäni sijaitsee omalla met-

säpalstallamme. Se on sadunomai-
nen havumetsä, josta poimimme 
kesällä mustikoita ja syksyllä sup-
pilovahveroita.

2) Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen 
metsänhoitaminen on tärkeää, kos-
ka hyvin hoidettu metsä kasvaa, va-
rastoi hiilidioksidia ja jatkaa metsi-
en kestävää käyttöä. Kestävän met-
sätalouden rahoituslakia tarvitaan 
jatkossakin. Etenkin taimikoiden 
hoitorästit pitää saada kuntoon, 
jotta metsä saa hyvän alun pitkäl-
le kiertoajalle. Kun metsiä kasva-
tetaan ja käytetään, tavoitteena tu-
lee olla puun monipuolinen ja kes-
tävä hyödyntäminen: harvennus-

puu sellukattilaan ja tukki sahoille 
ja pitkäikäisiin puutuotteisiin, jol-
loin puuhun sitoutunut hiili säilyy 
tuotteissa mahdollisimman pitkään 
- tässä puurakentaminenkin toimii 
hiilivarastona. Sivutuotteena syn-
tyvällä puuenergialla voidaan li-
säksi korvata fossiilisia polttoai-
neita. Hiilinielujen ylläpitoa ei tule 
katsoa vain Suomen sisäisesti vaan 
voimme vaikuttaa asiaan myös laa-
jemmin. Suomalaista pitkäjänteisen 
metsänhoidon osaamista tulee vie-
dä maailmalle. Ilmakehässä olevaa 
hiiltä voidaan sitoa myös metsittä-
mishankkeilla ennen kaikkea muu-
alla kuin Suomessa.

3) Hallitusohjelmaan on saatava selke-
ät tavoitteet puurakentamisen edis-
tämiseen. On myös turvattava alan 
tarvitsema koulutus ja osaaminen.

Kaupungit voisivat sitoutua ra-
kentamaan enemmän puusta, jo-
pa kokonaisia kaupunginosia. Tä-
tä voitaisiin edistää muun muas-
sa rakentamisen ohjauksella, kun-
tastrategian velvoitteella selvittää 
puuvaihtoehto sekä säädöksillä ja 
rakennusmääräysten kehittämisel-
lä. Puurakentaminen on nähtävä 
kuntien yhtenä välineenä ilmaston-
muutoksen hillinnässä. Esimerkiksi 
Tampereella päätimme pormestari-
kaudellani kokonaisen puurakenta-
misen kaupunginosan toteutukses-
ta Vuoreksen Isokuuseen. 

Puunkäyttöä voitaisiin lisätä 
myös väylähankkeissa.

Kansanedustajien metsällisiä ja 
vähän muitakin mietteitä
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Helmikuun alussa Länsi-Suomen palvelualueen 
johtajana aloitti Helena Herttuainen. Alueeseen 
kuuluu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Satakunta,  
Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Suomen 4H- 
liitosta siirtyvän aluejohtajan toimipaikka on 
Tampereella.

Uusi aluejohtaja on kotoisin vantaalaisesta lähiöstä.  Ny-
kyisin Helena Herttuainen asuu Tuusulassa, kuusi vuotta 
sitten rakennetussa hirsitalossa opettajamiehen ja kolmen 
tyttärensä kanssa. Hän valmistui metsänhoitajaksi vuon-
na 2001 pääaineinaan suometsätiede. 

Herttuainen aloitti työuransa Hämeen 4H-piirissä nuori-
son metsäprojektilla ja ennen siirtymistään Metsäkeskuk-
seen hän toimi Suomen 4H-liiton aluejohtajana Etelä-Suo-
messa. Sitä ennen oli lyhyempiä työjaksoja eri metsäalan 
organisaatioissa. 

Herttuainen on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöi-
den liitto Loimun puheenjohtaja v. 2018-2019. Sitä ennen 
hän toimi Metsänhoitajaliiton varapuheenjohtajana. 

Uusi alue ja eri näkökulma 

– Alku on tuntunut todella mielenkiintoiselta ja antoisal-
ta, olen nauttinut kovasti tästä tehtävästä. Tässä on paljon 
uutta, mutta toisaalta vain asioiden katsomista eri näkö-
kulmasta. Mielenkiintoa on tuonut tutustuminen uusiin 
maakuntiin ja alueisiin, kuvailee Herttuainen.

– Tehtävänkuva on laaja, mutta mielenkiintoinen. Alue-
johtajalla on suuri joukko alaisia, joten henkilöjohtamista 
on paljon. Mutta sehän on vain väline, jolla ihmiset saa-
daan tekemään töitä tavoitteiden toteuttamiseksi.

Herttuainen pitää Metsäkeskuksen toiminnassa tärkeinä 
metsänomistajien neuvontaa, työtä sidosryhmien ja toimi-
joiden kanssa sekä kumppanuuksia ja hankkeita. 

Herttuainen korostaa maakunnallisten metsäneuvosto-
jen toimintaa ja niiden alueellisten metsäohjelmien laadin-
tatyötä. Uusien AMO:jen tekeminen alkaa ensi syksynä ja 
valmista pitää olla siitä noin vuoden kuluttua. Aluejohta-
ja tuntuu suhtautuvan tehtävään luottavaisesti. Ovathan 
metsäohjelmat hänelle tuttuja - kolmesta alueellisesta se-
kä valtakunnallisesta metsäneuvostosta.  

Metsätaloudessa on 
paljon haasteita

– Haasteita luovat metsänomistajakunnan moninaisuus ja 
heidän palvelutarpeensa, taimikonhoito- ja metsänhoito-
töiden tekeminen ajallaan, luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen ja parantaminen. Metsiä pitää hoitaa, että 
myös tulevaisuudessa riittää ainespuuta ja hakattavaa. 
Mutta tällä hetkellä Suomeen tarvitaan lisää hyvinvointia 
ja kestävyyttä luovia metsäteollisuusinvestointeja. 

Herttuainen näkee Metsäkeskuksen tulevaisuuden va-
loisana. Töitä alan kokoavana voimana riittää samoin kuin 
digitaalisten ja paikkatietoa käyttävien palvelujen kehittä-
misessä. 

Metsänomistajien koulutus on lisääntynyt viime vuosi-
na. Metsänomistajille on erilaisia tavoitteita. Niitä on ar-
vostettava ja metsäammattilaisten tehtävä on antaa tietoa, 
kertoa vaihtoehdoista ja tukea metsänomistajia päätöksen-
teossa.

Herttuainen toivoo, että metsänomistajat laittaisivat tai-
mikkonsa kuntoon ja ottaisivat kaikki sukupolvet mukaan 
metsäasioihin. Myös nuoret mukaan hommiin ja nautti-
maan metsistä.

Uusi johtaja Metsäkeskuksen 
läntiselle alueelle
Heli Mutkala

Helena Herttuainen
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16.
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ELO- 
KUUTA
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16.

TAPAHTUMAKALENTERI METSÄNOMISTAJILLE

(norm. 152,00)
Etusi 67,00

JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

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

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

Polku omaan metsään. 

TOUKOKUUN METSÄKÄVELY
Kokoontuminen Raivalantie 500, 
IKAALINEN
Järj. Mhy Pirkanmaa
Katso lisää www.mhy.fi/pirkan-
maa/tapahtumat

METSÄTAPAHTUMA 
Veikon Kone, PARKANO
Järj. Mhy Kihniö-Parkano ja 
Green Economy hanke
p. 044 7393 103

KESÄKUUN METSÄKÄVELY
Kokoontuminen Viialan ABC-
kylmäasema, Ruusutarhankatu 1,
AKAA
Järj. Mhy Pirkanmaa 
Katso lisää www.mhy.fi/pirkan-
maa/tapahtumat

RETKI OKRA MAATALOUS-
NÄYTTELYYN ORIPÄÄHÄN 
Järj. Mhy Kihniö-Parkano ja 
Green Economy hanke
Ilmoittautuminen 
p. 044 7393 103

KLO
TOUKO- 
KUUTA

23.
17.

KLO
KESÄ- 
KUUTA

5.
17.

METSÄILTAMAT  
Vehkakosken rantalava, 
MÄNTTÄ-VILPPULASSA 
Järj. Virtain Urheilijat ja metsälli-
set toimijat

METSÄTAITOKILPAILUT 
RUOVEDELLÄ 
Järj. Mhy Pohjois-Pirkka 
www.mhy.fi/pohjois-pirkka

MHY POHJOIS-PIRKAN 
ORIVEDEN TOIMISTON 
AVAJAISET 
Keskustie 38, Orivesi 
Mhy Pohjois-Pirkka www.mhy.fi/
pohjois-pirkka
   
 
ELOKUUN METSÄKÄVELY 
Kokoontuminen Häijään Neste, 
Kauppakuja 1, SASTAMALA 
Järj. Mhy Pirkanmaa 
Katso lisää www.mhy.fi/pirkan-
maa/tapahtumat
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M H Y  

P O H J O I S - P I R K K A  

J Ä R J E S T Ä Ä TA P I O N  

MA L JA

- M E T S Ä T A I T O K I L P A I L U T  

Tapion Malja on perinteikäs metsänhoitoyhdistysten 
järjestämä metsätaitokilpailu Pirkanmaalla. 
Kilpailu on samalla Mhy Pirkanmaan ja Mhy Pohjois-Pirkan 
jäsenten mestaruuskilpailu.

Tänä vuonna kilpailut järjestetään Ruovedellä. Tarkempi paikka ja 
aikataulut ilmoitetaan myöhemmin kotisivuillamme. 
 

Seuraa tiedottelua osoitteessa www.mhy.fi/pohjois-pirkka. 
Ilmoittautumiset 12.8. mennessä pohjois-pirkka@mhy.fi tai  
numeroon 03 4864 551.

S A R J A T
 Naiset 
 Miehet  
Alle 18-vuotiaat 
Joukkuekilpailu: kunkin mhy:n kolme parasta tulosta sarjasta riippumatta

OSALLISTUMISMAKSU

15 euroa, maksu paikan päällä käteisellä. 
Alle 18-vuotiaat maksutta!

ke 14.8.2019

Kylvä 
      hyvää!

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhalle

Siemenkeskus / puh. 0294 32 6000 siemenkeskus@tapio.�

Voit tilata siemeniä suoraan Tapion kaupasta: www.tapio.�
Lisää tietoa siemenistä: www.tapio.�/metsapuiden-siemenet/

Metsälakimies Tuomo Pesälä vastaa metsälakiin, 
sukupolvenvaihdoksiin ja omaisuusjärjestelyihin liittyvissä 
kysymyksissä maanantaisin klo 13-17.   
Hänet tavoittaa numerosta 0600 39 39 59.  
Puhelun hinta 4,17 €/min + pvm/mpm.

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

Lakiapua metsänomistajalle

Lisätietoa lakipalveluista www.mhy.fi/palvelutoimisto
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Me kaikki, jotka omistamme jotain, olem-
me kiinteistöveron maksajia. Kiinteistöve-
ro on verrattain uusi verotuksen muoto, jo-
ka säädettiin vasta 1993. Aiemmin taajami-
en alueiden kiinteistöjä verotettiin osin ka-
tumaksulain perusteella sekä asuntotulon 
mukaan ja muita kiinteistöjä manttaalimak-
suilla. Kiinteistövero on yleinen Euroopassa 
ja veron saajalle siinä mielessä helppo, että 
sen kohdetta ei voi siirtää muualle.

Me suomalaiset maksamme kiinteistöistä 
veroa erikseen ja erilaisesti maapohjan ja ra-
kennusten osalta. Vaikka kiinteistöverotus 
kohdistuu varsinaisesti kiinteistöjen omis-
tajiin, koskee se kuitenkin meitä kaikkia – 
vuokralla-asujatkin maksavat kiinteistöve-
roa osana asuntonsa vuokraa. Muodostaa-
han kiinteistövero esim. kerrostaloyhtiön 
kokonaismenoista 8-10 %.

Kiinteistöverotuksen pohjan laajentami-
seksi on osoitettu myös maa- ja metsätalous-
maata. Tämä on ollut osana monien puolu-
eiden vaaliohjelmaa. Saapa nähdä, miten 
kevään hallitusneuvotteluissa käy, otetaan-
ko asia esille. Toistaiseksi keskusjärjestöm-
me on onnistunut torppaamaan nämä vero-
pohjan laajennukset, vaikka jopa useat puu-
ta käyttävät yrityksetkin ovat samankaltai-
sia toimia ajaneet.

Virheitä kiinteistöveron
perusteissa

Henkilökohtaisesti minulla on kokemuk-
sia toimitetun kiinteistöverotuksen monis-
ta virheellisyyksistä. Tämän vuoksi jokai-
sen olisi selvitettävä omalta osaltaan, ovat-
ko perusteet kiinteistöverotukselle lähtö-
kohdiltaan oikeat. Vaikka maksettava ve-
ro ei olisi ylitsepääsemätön, niin perusteet 
kiinteistöveron määräämiselle voivat olla 
täysin väärät. 

Tässä esimerkki asiasta: 

Vuonna 1958 rakennettu omakotitalo, jonka 
tontti on ale kaksi hehtaaria, on nykyisin ke-
säasuntona. Verottaja käsittelee kaikkia ra-
kennettuja alle kahden hehtaarin maa-alu-
eita tontteina. Tosiasiassa tässä tapaukses-

sa maa-alasta noin 
1,2 hehtaaria on 
viljeltyä (vuokrat-
tua) peltoa. Oikai-
sun jälkeen kiinteis-
tövero aleni 42 pro-
senttia. Rahassa tosin 
vain 100 €, mutta veron-
palautus viideltä vuodelta 
olikin sitten jo 500 €.

Verohallinnon ohjeet kiinteistöverotuksen 
toimittamiselle eivät aina ole kovin helppo-
lukuisia. Maa- ja metsätalouskäytössä olevi-
en rakennusten osalta verotusarvon määri-
tys on kuitenkin selkeä – veroa maksetaan 
vain rakennuksen poistamattoman meno-
jäännöksen arvosta. Tosin asumiskäyttöön 
varattujen rakennusten, kuten vaarinpirt-
tien tai maatilamatkailuun käytettyjen, osal-
ta tästä säännöstä poiketaan. Kaavamäärä-
ykset voivat rajoittaa metsän käyttöä. Kaa-
voituksessa ulkoilu- ja virkistysalueiksi tai 
puistoiksi merkityt alueet jäävät kiin-
teistöverotuksen ulkopuolelle. Sen 
sijaan ainesmaan ottoalueet ovat 
ottotoiminnan aloittamisen jälkeen 
kiinteistöverotuksen alaisia.

Kiinteistöveropäätös kannat-
taa tarkistaa ja selvittää, mis-
tä mikäkin summa ja ve-
rotuskohde muodostuu. 
Vaikka kiinteistöveroli-
pussa on mainittu pa-
lautuspäivä, niin oikai-
sua voi vielä vaatia tä-
män vuoden maksui-
hin ja aikaisempia 
maksuja voi oikais-
ta aina vuoden 2013 
päätöksiin asti, kun-
han hoitaa asian en-
nen vuoden vaih-
detta.

Asiasta lisää 
www.vero.fi/kiin-
teistöverolain sovel-
tamisohje 25.3.2019

Jukka Vesanto I Puheenjohtaja I Mhy Kihniö-Parkano

Kiinteistöveron kiemurat
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Kesäkuun puolivälissä järjestetään 
Kangasalla maailman suurin suunnis-
tusviesti ja Suomen suurin urheiluta-
pahtuma. Lähes 20 000 kilpailijaa kir-
maa maastossa rastilta toiselle. Ensin 
lähtevät matkaan Venlat lauantaina il-
tapäivällä ja sitten Jussit iltayön hämä-
rässä klo 23.

Monet Jukolan viestit on järjestetty 
pääosin valtion, esimerkiksi Puolus-
tuslaitoksen hallinnoimilla mailla ja 
kilpailukeskukset on pystytetty lento-
kentille tai muille vastaaville paikoille. 
Kesäyö Kangasalla eroaa näistä. Kil-
pailualue, jolla suunnistetaan, on ko-
konaan yksityismailla ja kilpailukes-
kus rakennetaan pellolle.

Kangasala-Jukolan Kartat ja radat 
-toiminnoista vastaava Mikko Heik-
kinen kertoo, että kun Jukolan viestiä 
alettiin suunnitella Kangasalle vuosina 
2012–2014 oli ensisijaisena tavoitteena 

hyvät Kangasalla sijaitsevat suunnis-
tusmaastot. Kilpailunjohtaja Harri Vir-
ta oli jo silloin mukana neuvottelemas-
sa maankäyttösopimuksista. 

Heikkinen sanoo, että kilpailualu-
een maanomistajien kanssa on tehty 
kirjalliset sopimukset maan käytöstä.  
Hän hoitaa seurassa myös maanomis-
tajien luvat iltarasteille ja alueille, joille 
suunnistuskarttoja laaditaan. SK Kan-
gasala lähettää vuosittain maanomis-
tajille varmistuskirjeen suunnistus-
maastojen käyttöluvista. 

Maasto kuluu, mutta toipuu

On selvää, että kun valtaisat määrät 
suunnistajia rynnii metsässä, jää maas-
toon jälkiä ja vahvoja polkuja. Mut-
ta ellei niitä jatkossa käytetä, häviä-
vät polut muutamassa vuodessa lähes 
huomaamattomiksi. 

Kilpailun pääsihteeri Antti Ranta-
la kertoo, että herkät alueet, kuten tai-
mikot ja jäkäläkalliot pyritään välttä-
mään ratasuunnittelulla. Alueella ei 
hänen mukaansa ole paljon avokalli-
oita. 

Eniten haittaa aiheutuu peltojen 
omistajille, koska suurtapahtuma vai-
kuttaa useamman vuoden viljelysuun-
nitelmiin ja siten tuloihinkin, toteaa 
Rantala, joka kertoo myös, että aiheu-
tuneet vahingot korvataan. 

Jukolan viestin taustalla ovat Puo-
lustusvoimat, Suomen Suunnistusliit-
to ja Kaukametsäläiset ry. Mutta käy-
tännössä tapahtuman järjestämises-
tä vastaa aina joku paikallinen seura. 
Tänä vuonna siis SK Kangasala. Mhy 
Roine on yksi tapahtuman yhteistyö-
kumppaneista. Se huolehtii mm. tar-
vittaessa haketta paikalle ja tarvepuu-
ta somistuksiin. 

Maallikon silmään Heponie-
men ja Valkeisvuoren hyvät 
suunnistusmaastot näyttävät 
melko moninaisilta ja korkeus-
käyrät kiharaisilta.

Heli Mutkala

Kangasala Jukola 
valtaa Heponiemen
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Villiyrtit ovat kasvattaneet suo-
siota viime vuosina ja trendi jat-
kuu. Suomesta löytyy jo isoja 
toimijoita, jotka vievät jalostet-
tuja tuotteita ulkomaille.  

Kuusenkerkkien kerääminen voisi so-
pia metsänomistajalle verottomaksi li-
sätuloksi. 

Kerkkien kerääminen ei ole raskasta 
ja jos maanomistajan lupa on, niin so-
pivia keräyskohteita löytyy runsaasti. 
Neljästä litrasta tuoreita kerkkiä mak-
setaan 5-30 euroa ostajasta ja ostomää-
rästä riippuen. Ei kuulosta ollenkaan 
hassummalta. Joko ryhtyisi selvittele-
mään löytyykö paikallisia jatkojalosta-
jia tai raaka-aineesta kiinnostuneita ra-
vintoloita?

Maa- ja kotitalousnaisten Luonnosta 
lautaselle -hankevetäjä Katariina Jous-
mäki toppuuttelee kuitenkin ja toteaa, 
että keräämisessä on muutamia haas-
teita:

– Sesonkiaika on todella lyhyt ja ker-
kät pitää saada vielä samana päivänä 
jatkojalostajille, joista suurimmat ovat 
Kainuussa ja Lapissa. Keski-Suomessa 
raaka-aineen kysyntää voisi lisätä pai-
kallinen vastaanottopiste, jossa kerkät 
kuivattaisiin tai pakastettaisiin. 

Hankkeessa koulutetaan villiyrttien 
poimijoita sekä helpotetaan poimijoi-
den ja ostajien verkostoitumista. Täl-
lä hetkellä esimerkiksi Keski-Suomes-
sa on yrittäjiä, joiden tuotteita menee 
myös vientiin, mutta toistaiseksi toi-
minta on heillekin ollut sivuelinkeino.

– Villiyrtit sopisivat maaseudun si-
vuelinkeinoksi. Metsänomistaja voisi 
saada lisätuloja kerkkien lisäksi myös 
pakurin viljelystä, joka sopisi huonos-
ti tuottaviin koivikoihin, Jousmäki to-
teaa.

Sari Haapamäki I 
tiedottaja I Mhy Keski-Suomi

Kuusen kerkkä:
P kerätään touko-kesäkuussa 
P paras 2-4-senttisenä pehmeänä ja neulaset vielä supussa
P nuori kerkkä on vaalea ja tummuu vanhetessaan
P keräämiseen oltava maanomistajan lupa
P kuusenkerkkä sisältää A- ja C-vitamiinia,  
 hivenaineita ja antioksidantteja

Suojaa kasvu:
P älä katkaise latvaa
P kerää vain kolmannes puun kerkistä
P älä kerää taimikoista

Kerää puhtaasti:
P kerää vähintään 25 metriä hiekkatiestä ja 
 50–100 metriä valtatiestä
P älä kerää pihoilta, taajamista, teollisuusalueilta tai 
 peltojen läheisyydestä
P kerää hengittävään koriin

Käyttökohteet:
P siirappi, leivonnaiset, erilaiset juomat, tee,  
 uutettuna alkoholiin sopii snapsiksi ja boolin pohjaksi
P jauheena smoothiessa, teessä, puurossa, jogurtissa 
 tai mausteena mm. liharuokien, marinadien 
 sekä kalan maustamiseen
P kerkkätuotteet eivät sovi munuaisvaivoista kärsiville 
 eikä jatkuvaan käyttöön muidenkaan villiyrttien tapaan
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Luonnontuotteet 
ovat nyt in

Katariina Jousmäki muistuttaa, että puun kasvu pitää turvata, joten kerkkiä kerätään 
vain jo taimikkovaiheen ohittaneista puista.

Kuusen kerkät keruutuotteena 
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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

MTK:n jäsenedut - ota käyttöön

KAIKKI EDUT METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENILLE

MTK:n verkkosivusto on tietopankki ja  
kohtauspaikka 
Sopimusmalleja, puukaupan hintatietoja, ohjei-
ta ja tietoa kaavoitusasioista, tarkat jäsenedut. 

Näin kirjaudut sivustolle
Jotta pääset kirjautumaan sivustolle, ensimmäi-
sellä kertaa on rekisteröidyttävä sivuston käyt-
täjäksi. Voit rekisteröityä sähköpostiosoitteellasi 
osoitteessa: www.mtk.fi/rekisteroidy
 
Kun olet lisännyt sivulla pyydettyyn kenttään 
sähköpostiosoitteesi, sinulle tulee kyseiseen 
sähköpostiin varmistusviesti. Viestissä olevasta 
linkistä pääset viimeistelemään rekisteröity-
misen. 
 
Jatkossa pääset kirjautumaan suoraan Kir-
jaudu-napista käyttäen tunnuksenasi sähkö-
postiosoitettasi ja salasanana sitä, minkä luot 
rekisteröitymisen yhteydessä.

Rekisteröityminen edellyttää, että sähkö-
postisosoitteesi on tiedossa jäsenrekis-
terissämme. Jos sähköpostiosoite ei ole 
tiedossamme, sinut ohjataan lomakkeella 
ilmoittamaan osoitteesi meille. 

JÄSENILLE

Rahoitus ja vakuutus

LähiTapiola
10 %:n alennuksen metsä- ja kotivakuutuksesta. 
Alennuksen saaminen metsävakuutuksesta vaatii 
asiakkaalta LähiTapiolan kotivakuutuksen. 

15 %:n alennuksen metsävakuutuksesta, jos 
asiakkaalla on 10 000 euron sijoitus säästöhenki-
vakuutuksessa.

Omat edut astuvat voimaan seuraavan vakuu-
tuskauden alusta, kun asiakas on toimittanut 
jäsennumeron LähiTapiolaan. Yhteys omaan 
alueyhtiöön tai www.lahitapiola.fi/MHY

OP-Pohjola-ryhmä
Vakavan sairauden turva, Kiinteistövälityspalvelut, 
WebWakka- ja muut ohjelmistoedut.

Nordea
Nordean jäsenedut ovat uudistuneet. Kone- ja 
laiteinvestointeihin on saatavissa leasing- ja osa-
maksurahoitus.

Energia

Neste Oil
Polttonestealennuksen saa Neste Oil Yrityskortilla. 
Neste Yrityskorttihakemuksen voi tehdä verkossa  
www.neste.fi/yrityskortti -sivuilla. Alennus asema-
kohtaisista vähittäismyyntihinnoista laskutuksen 
yhteydessä: bensiini 2,5 senttiä/litra ja diesel 2,7 
senttiä/litra. 

Alennus ei koske Neste Oil Express-automaat-
tiasemia. Merkitse hakemukseen jäsennumero 
Lisätietoja –kohtaan.

St1 jäsenedut 
St1:n sopimusalennus bensasta, dieselistä, polt-
toöljystä ja pelletistä. Valittavissa: St1-yrityskortti, 
St1-käteisalennuskortti, Shell Private Card –yksi-
tyiskortin sopimusalennuksella. 

Teboil  
Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra 
alennusta. Voiteluaineet, autokemikaalit ja pesut 
10 % alennuksella. Korttihakemuksen voi täyttää 
Teboil-huoltamolla tai osoitteessa  
www.teboil.fi/kortit

E85 -jäsenetu 
E85-jäsenetu tarjoaa MTK-yhdistysten ja metsänhoi-
toyhdistysten jäsenille edullisen mahdollisuuden 
päivittää bensiinillä kulkeva henkilöautonsa bioeta-
nolipohjaisella E85-polttoaineella toimivaksi. 

Viestintä ja tietopalvelut

MTK:n verkkosivusto
tarjoaa uutisia, tietoja, neuvoja, puun ja maatalous-
tuotteiden hintatiedot, markkinakatsaukset ja sopi-
musmallit. www.mtk.fi

Maaseudun Tulevaisuus  
Metsänomistaja-numero (4 krt/vuosi) 

Maaltavastaajat podcast 
kuuntele ajankohtaiskatsauksia maatalous-ja metsä-
teemasta https://soundcloud.com/maaltavastaajat

Muut edut 
Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-
moottorikelkan ostajalle etuseteli
Etusetelin (300-500 €) voi käyttää tarvikehankin-
toihin mönkijän tai moottorikelkan ostopaikassa. 
Uuden Can-Am Spyder -roadsterin ostajalle 1500 
euron arvosta alkuperäisiä Cam-Am Spyder -ajo- ja li-
sävarusteita. Etu tulee käyttää laitteen ostopaikassa.

Hankkijan jäsenedut 
Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tar-
vikkeiden sekä metsuritarvikkeista alennus 10 % 
myymälävalikoimissa normaalihintaisista tuotteista. 

Alennuksen saamiseksi ilmoita Agrimarket myymä-
län henkilökunnalle liittyäksesi ”MTK-jäsen” –alen-
nusrekisteriin, todista samalla jäsenyytesi. Rekisteröi-
tymisen jälkeen jäsenetuja voi käyttää ilmoittamalla 
asiakasnumeron/oman nimensä ja näyttämällä 
jäsenkortin. 

Ramirent  
etuhinnat konevuokrauksista löytyvät Repusta.

Fortum 
Fortumin noutopalvelu maatalousmuoveille kattaa 
maatalouden muoviset pakkaus- ja suojamateriaa-
lit kuten heinäpaalien kiristekalvot, kääremuovit, 
aumakalvot, viljelyssä käytetyt kalvon, kanisterit ja 
lannoitesäkit.

Grolssilta  
työvaatteet ja varusteet 
 
Isku
10% alennus kaikista Iskun tuotteista

Kultajousi
20% kaikista myymälän valikoimassa olevista  
tuotteista paitsi Kalevala Koruista ja sveitsiläisistä 
kelloista 15%. Etuja ei voi yhdistää muihin mahdol-
lisiin alennuksiin ja kampanjahintoihin.

Neuvonta ja lakiapu

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

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

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2019: 
Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

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

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

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

   

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

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

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

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

Pohjoisen Pirkanmaan 8.-luokkalaiset 
Juupajoelta, Kihniöstä, Ruovedeltä, 
Mänttä-Vilppulasta ja Virroilta sekä 
virtolaisten mukana ryhmä vaihto-op-
pilaita Saksasta kokoontuivat Nuoriso-
keskus Marttiseen alueelliseen metsä-
teemapäivään toukokuun 9.-10. päivä. 
Kaksipäiväisessä tapahtumassa koulu-

Mhy Pohjois-Pirkan rastilla nuoret mittasivat puun koon eli tilavuuden ja muuttivat sen euroiksi.

laiset pääsivät viettämään päivän met-
säisen tekemisen ja kokemisen paris-
sa. Samalla tuotiin nuorille monipuo-
lisesti ja toiminnallisesti tutuksi met-
säalaa ja metsäluontoa 7 rastipisteellä. 
Rastien pääteemoja olivat 4H - metsäs-
sä tekemisen ilo, metsätalous, metsien 
monikäyttö ja ympäristötietoisuus.

Marttisen monipuolinen, toiminnal-
linen ja turvallinen luontoympäris-
tö tarjosi hyvät puitteet elämykselli-
seen yhdessäoloon ja mukavaan teke-
miseen metsäteemapäivässä. Tapahtu-
ma oli monen 4H-yhdistyksen ja Nuo-
risokeskus Marttisen yhteistyöllä ra-
kentamana. 
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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

3

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
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
Kimmo Olkinuora
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

Metsäasiantuntija
Arto Hallamäki
0400 131 340

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
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
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 Korhonen
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

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

Lakimies vastaa metsään liittyviin lakikysymyksiin 
maanantaisin klo 13–17.
puh. 0600 39 39 59 (4,17 €/min + pvm/mpm).

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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Mhy Pohjois-Pirkan kuljetus- ja ope-
raatioesimies Kerkko Koro sai tam-
mikuussa 500 euron suuruisen Met-
sämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä 
tyyppi” -stipendin. 

Organisaation luottopelaaja

Stipendiä esittivät Virtain toimiston 
metsäasiantuntijat Jere Aalto, Jere Lep-
pämäki, Hannu-Kivi-Mannila ja Ti-
mo Voimala sekä kiinteistöasiantun-
tija, LKV, kaupanvahvistaja Janne Sa-
vilahti. Stipendin perusteluksi he to-
teavat seuraavaa: ”Kerkko Koro hoi-
taa oman tiimimme alueella metsä-
hoitotöihin ja puunkorjuuseen liitty-
vät asiat sekä koko organisaation alu-
eella puiden kaukokuljetusta. Kerkko 
ottaa huomioon muiden työkaverei-
den tarpeet ja toiveet työmaihin liitty-
en. Hän pyrkii parhaan kykynsä mu-
kaisesti toteuttamaan asiat toiveiden 

ja sopimusten mukaisesti. Tästä joh-
tuen työtä tehdään monesti aikaa ja 
paikkaa katsomatta myös tarvittaessa 
kotioloissa. Päivittäinen kanssakäy-
minen yrittäjien ja metsureiden kans-
sa hoituu rauhallisesti ja määrätietoi-
sesti ottaen huomioon myös käytän-
nön työtä toteuttavien näkökulmat. 
Viimeisimpinä asioina Kerkko on ot-
tanut innostuneesti haltuunsa tietojär-
jestelmäuudistuksiin liittyvät koulu-
tukset niin metsureiden kuin urakoit-
sijoidenkin suuntaan. Lyhyesti luon-
nehdittuna Kerkko on organisaatiom-
me luottopelaaja, joka rohkeasti ottaa 
vastaan uusia haasteita.”

Stipendillä huomiota arjen 
sankareille

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa 
”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipen-
dillä esille arjen työyhteisösankareita 

Kuljetus- ja operaatioesimies 
Kerkko Korolle ”Työyhteisön hyvä 
tyyppi” -stipendi

metsäalalla, sillä osaava ja motivoitu-
nut ihminen on metsäalan tulevaisuu-
den keskeisin menestystekijä ja alan 
toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina 
ovat:
• itsensä johtaminen (innostuu arjen 

onnistumisista ja kannustaa onnis-
tumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla 
läsnä)

• vastuun ottaminen (tunnistaa omat 
ja muiden mahdollisuudet, huoleh-
tii työkavereista, suhtautuu rohkeas-
ti uuteen)

• oppii ja opastaa (on vastuullises-
ti utelias ja valmis kehittymään, in-
nostuu työelämän monimuotoisuu-
desta ja ajattelun laajuudesta)

• sekä rehdin ja luotettavan metsä-
mieshengen ylläpitäminen

Sari Kaleva I metsäpäällikkö
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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.

Lue lisää www.skogsplantor.se/fi 
Myynti Suomessa, puh. 0500 569 566

Nyt jo toisen jalostusasteen kuusen siemeniä saatavana 
Suomessa!

...TIEN-
RAKENTAMISEEN!

Laaja valikoima 
kokoluokassa 110–1360 mm, 

pituudet 6 m, 8 m ja 10 m. 

Kysy tarjous kohteeseesi!

Kotimaiset
Jita-rumpu-

putket...

 isästem oktennuT
 ?teduusillodham

 netim ätnE ?tyn no isästem neniovra äkniM
 ?anakia nedouv nenemmyk navaarues yyttihek ottout

 aattua aj novra isetuusiamoästem ootrek ästeM PO
 .äiskötääp aiveksok isattuusillarav näämeket aunis

 
 fi.astem-po asseettioso emmaulevlap eliekoK

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(
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Mhy Pohjois-Pirkka muuttaa 
kesän aikana Orivedellä

Uuden toimiston avajaiset 
pidetään Keskustie 38 pe 16.8. klo 10–15.

Tarjolla on kahvia ja pullaa sekä hernekeittoa 
klo 11 alkaen 300 ensimmäiselle.

 
Tervetuloa!

PUUNVEISTÄJÄT aloittavat klo 16.00
KESKUSTELUPANEELIT: 

mm. Ilmastoasiaa, metsäalan 
koulutus ja petoasiaa 

klo 17.40–20.30. Mukana ovat 
mm. Metsäliitto Osuuskunnan 

liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä 
ja MTK:n metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja Mikko Tiirola. 

Metsäalan toimijoiden 
ESITTELYTELTAT klo 16.00–22.00

Lisäksi tarjolla mm. 
MOOTTORISAHAVEISTOA, 

PUOMIJUOKSU- ja 
TRAKTORINVETOKISA.

Iltamien lopuksi TANSSIT tahdittaa 
Pekkaniskan Pojat

METSÄILTAMAT
Pohjaslahden Vehkakosken lavalla la 3.8.2019 klo 16.00–02.00.

Järj. Virtain Urheilijat yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa.

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

Tervetuloa!

KUITU AVARTAA
    MAAILMAN.

KUITUMAHDOLLISTAA.FI

Puh. 03 486 4300,  www.phpoy.fi 
facebook.com/

PohjoisHameenPuhelinOy 
Honkalantie 1, 34600 Ruovesi

Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä
Keskustie 7, 34800 Virrat

Maailma toimii hyvien tietoliikenneyhteyksien  
varassa. Kuitu mahdollistaa huippunopean netin,  
kaapeli-tv-kanavat, erilaiset netti-tv-palvelut ja 
rajattoman tiedonsiirron – se avartaa maailmasi!
  

Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin 
laitetaan tietoliikenneyhteytesi kuntoon:


