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Pidetään pyörät pyörimässä

Olemme eläneet maaliskuun puolivä-
listä asti erittäin poikkeuksellista aikaa. 
Monet korona-rajoitukset, jotka on ase-
tettu terveytemme turvaamiseksi, hal-
litsevat nyt elämäämme.

Päätöksenteko ja asioidenhoito perin-
teisin tavoin on käynyt vaikeammaksi, 
osin mahdottomaksi. Kokouksia ja ti-
laisuuksia on peruttu tai siirretty ha-
maan tulevaisuuteen toinen toisen pe-
rään. Oleelliset asiat ovat kuitenkin saa-
tu hyvin hoidettua. 

Yht´äkkiä vaihtuivat kokoukset ja pa-
laverit sähköisiksi ja kokouksissa istu-
taankin kotona tietokoneen ääressä! Tu-
tuksi ovat tulleet meikäläisellekin het-
kessä mm. Teams- ja Skype-palaverit ja 
sähköiset allekirjoitukset, joihin ei ole 
itsellä vielä aikaisemmin ole ollut juu-
rikaan tarvetta. 

Toivottavasti kuitenkin pian taas 
päästään takaisin naamatusten -koko-
uksiinkin, vaikkakin sähköinen asioin-

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

ti ja kaikenlainen etätoiminta tulee jat-
kossa varmasti entistä enemmän käyt-
töön. Hyvä niin, otetaan kaikki hyöty 
alati kehittyvästä tekniikasta. 

Poikkeuksellista oli myös vähälu-
minen ja lauha talvikausi alueellam-
me, kun toisaalta taas Pohjois-Suomes-
sa oli ennätysmäärät lunta. Alkuvuosi 
on ollut otollista aikaa taimikonhoito-
töille vähäisen lumen vuoksi, mutta su-
la maa ja vesisateet vaikeuttivat pahas-
ti hakkuita.

Talven hirvituhot ovat aiheellista taas 
tarkastaa ja mikäli korvausta edellyttä-
viä vahinkoja on tapahtunut, niin tu-
lee vahingot ilmoittaa. Näin vahinko-
jen laajuus valtakunnallisestikin tuli-
si yleiseen tietoon ja saadaan perusteet 
hirvikannan säätelyyn.

Mitä metsä sinulle merkitsee?

Painotatko tuottoa, hiilinielua, jatku-
vaa kasvatusta, puuenergiaa, puun laa-
tua ja/tai määrää, tehokkuutta, erityis-
kasveja, riistaa, marjoja ja sieniä, ympä-
ristöarvoja, vapaa-ajanviettomahdolli-
suutta, kauneutta, työllistävyyttä, pe-
rinteitä, monimuotoisuutta.

Meitä metsänomistajia on jokaisesta 
ammatista, opiskelijoista eläkeläisiin, 
kaikenikäisiä miehiä ja naisia, yhtymiä, 
kaupunkeja, seurakuntia, kuolinpesiä, 
yhteismetsiä jne

Ovatpa metsän omistusmuoto, mer-
kitys ja tavoitteet minkälaiset tahansa, 
mhy:n toimihenkilöt auttavat asiakas-
lähtöisesti kunkin omaan tavoitteeseen 
pääsemiseksi. Metsänhoitotöistä sopi-
minen voidaan hoitaa puhelimitse ja 
sähköisesti, ja turvavälit ihmisten vä-
lillä on helppo pitää metsässä kulkiessa.

Juuri nyt olemme ennen näkemättö-
män yhteiskunnallisen tilanteen kes-
kellä, emmekä tiedä kuinka pitkä täs-
tä tulee. Poikkeusolot ja talouden epä-

varmuus näkyvät ensimmäisenä yrittä-
jien työllisyydessä. Me metsänhoitoyh-
distykset olemme merkittävä alueelli-
nen työllistäjä. Pyrimme nyt kaikin kei-
noin työllistämään urakoitsijoitamme, 
ja metsäasiantuntijamme etsivät jatku-
vasti uusia työmaita metsureille, maan-
muokkaajille ja puunkorjuuketjuille.

Metsäsektorin yritysten lomautus-
riskin hälventäminen onnistuu parhai-
ten, kun metsissä pyörii puukauppa 
ja hoitotyöt mahdollisimman normaa-
listi vallitsevasta tilanteesta huolimat-
ta. Metsässä työskennellään yksin eikä 
siellä koronavirus leviä. 

Metsänomistajilta toivomme aktiivis-
ta panostusta puukauppaan ja metsän-
hoitoon. Maamme 600 000 metsänomis-
tajaa voivat nyt omalta osaltaan teh-
dä paljon sen eteen, että yhteiskunnan 
pyörät pyörivät ja tästä poikkeustilan-
teesta noustaan mahdollisimman vähil-
lä vaurioilla.

Metsäteollisuudelta toivomme reilua 
hinnoittelua ja yhteiskuntavastuullis-
ta toimintaa, niin että yhdessä kansa-
kuntana selviämme näistä haastavista 
ajoista. 

Vaalit

Tätä kirjoittaessa ehdokasasettelu met-
sänhoitoyhdistyksen valtuustovaalei-
hin on käynnissä. Poikkeuksena edel-
lisiin vaaleihin on se, että kannattajia 
ei tarvita, vaan jokainen vuoden 2020 
alussa metsää omistanut aikuinen jä-
senemme voi ryhtyä ehdokkaaksi täy-
sin itsenäisesti. Lisäksi äänestää voi nyt 
sähköisestikin perinteisen kirjevaalin 
sijaan. 

Kannustan ryhtymään ehdokkaaksi 
ja vaikuttamaan äänestämällä!

Hyvää kesää kaikille!
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Harri Katajamäki I johtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Metsät kasvavat koronaepidemiasta 
huolimatta ja metsätalouteen korona 
ei ole toistaiseksi vaikuttanut suures-
ti.  Metsätaloudella on tulevaisuutta ja 
tämä luo uskoa metsänomistajille sii-
tä, että metsiin ja kestävään metsän-
hoitoon kannattaa sijoittaa. Näin tur-
vataan suomalaisen metsätalouden 
menestys myös tulevaisuudessa. 

Eikä puukauppakaan ole täysin py-
sähtynyt. Nytkin käydään kauppaa 
niillä leimikoilla, joilla on kysyntää 
eli päätehakkuu- ja energiapuuleimi-
koilla. Jos koronaepidemia äityy maa-
ilmanlaajuiseksi finanssikriisiksi, se 
tulee sitten koskemaan metsätalout-
ta aivan yhtä lailla kuin kaikkia mui-
takin bisneksiä. Tällä hetkellä useilla 
metsäteollisuuden toimialoilla, kuten 
pakkauksilla, sellulla ja erilaisilla uu-
silla biomateriaaleilla sekä rakennus-
materiaaleilla kysyntä näyttää hyväl-
tä epidemiasta huolimatta. 

Metsänomistaja voi myös omalla 
työpanoksellaan vaikuttaa metsien-

sä elinvoimaan ja kasvuun. Kas-
vava metsä sitoo tehokkaasti il-
makehän hiilidioksidia ja hillit-
see ilmastonmuutosta. Tämä on 
lisännyt ihmisten kiinnostus-
ta metsäsijoittamiseen ja met-
sää ostetaan myös ilmastosyis-
tä. Osalle metsän ostajista raha 
ei olekaan tärkein arvo. Omas-
sa metsässä kävely ja marjasta-
minen voivat olla arvoltaan kor-
vaamattomia. Moni pitää myös 
metsää vakaampana sijoituskoh-
teena heittelehtiviin osakesijoituk-
siin nähden.

Me metsänhoitoyhdistyksessä tarjo-
amme palveluita kaikille metsänomis-
tajille epidemiasta huolimatta.

Metsänomistajana voit olla huolet-
ta yhteydessä omaan metsäasiantun-
tijaasi, joka selvittää sinulle metsäsi 
hoito- ja hakkuumahdollisuudet. Pu-
helimella ja sähköpostilla saamme so-
vitut asiat liikkeelle. Ota siis rohkeas-
ti yhteyttä.

Metsä kasvaa tänäänkin

Hyvää kesää ja 
pysytään terveinä!

Uusi toimintamalli tuo metsänomistajille hyötyä 
palvelujen tason nousun ja parempien resurssien 
kautta. 

Toukokuun alussa aloitetulla uudella toimintamallilla 
haetaan rationaalisempaa ja tehokkaampaa töiden to-
teutusta koko Mhy Pohjois-Pirkan toiminta-alueelle ja 
samalla mahdollistetaan resurssien tasaisempi sekä jous-
tavampi käyttö. Mhy Pohjois-Pirkan alue on jaettu kah-
teen operatiivisen toiminta-alueeseen: eteläiseen ja poh-
joiseen. Aluerajana toimii Näsijärven vesistö Mänttä-
Vilppulasta Tampereelle.

Eteläisellä alueella korjuuesimiehenä on Jere Aalto ja 
metsänhoitoesimiehenä Antti Kujala. Pohjoisella alueel-
la korjuu- ja kuljetusesimiehenä toimii Kerkko Koro ja 
metsänhoitoesimiehenä Tommi Suoranta.

Kerkko Koron vastuulle kuuluu myös autokuljetus-
ten järjestelyt koko mhyn alueella.  

Metsäasiantuntijat ovat edelleen toimintamallin muu-
toksesta huolimatta metsänomistajien ensisijaisia yhte-
yshenkilöitä niin puukauppaan kuin metsänhoitoon liit-
tyvissä asioissa.

 
Toimihenkilömuutoksia

Henkilöstössä tapahtuu kuluvan kevään ja kesän aikana 
muutoksia. Metsäasiantuntija Jere Aallon siirryttyä kor-
juuesimieheksi, hänen paikallaan metsäasiantuntijana 
Mänttä-Vilppulassa aloitti huhtikuussa Eero Peltola. Myös 
pitkäaikaiset metsäasiantuntijat Leo Kinnunen ja Reijo 
Rantala ilmoittivat kevään aikana halunsa jäädä pois met-
sänhoitoyhdistyksen palveluksesta. Tämän johdosta ope-
raatioesimies Elina Kotilainen siirtyy metsäasiantuntijak-
si Teiskoon Leo Kinnusen paikalle. Reijo Rantalalle ei valit-
tu seuraajaa, vaan metsäasiantuntija Auvo Marttila palve-
lee jatkossa koko Kurun alueen metsänomistajia. 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka tehostaa 
operatiivista toimintaa
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Kuorevesiläisen mäntykankaan 
kupeesta kuuluu tuttua metsä-
koneen jylinää. Salomaan Juha 
siellä harventaa juuri kakkos-
harvennus ikään tullutta män-
tymetsää ja vieressä Huikurin 
Matti ajaa puita kasalle. Soitan 
Juhalle metsäkoneeseen, jot-
ta tietää sammuttaa koneet pie-
nen juttutuokion ajaksi.  Paikal-
le saapuu myös Kivelän Satu, 
joka on lehtijutun teon ajaksi 
päättänyt pitää tauon lähellä si-
jaitsevalta ennakkoraivaustyö-
maalta. Pääsin näin kevään kor-
valla haastattelemaan metsän-
hoidon ammattilaisia itse työn-
teon lomassa. 

Metsäpalvelu J & S on yrityksenä to-
dellinen metsäpalvelun moniosaaja. 
Yrityksen palveluvalikoima on laaja. 
Se kattaa mm. koneellisen ja metsuri-
työnä suoritettavan puunkorjuun, pi-
hapuun kaadot sekä metsänuudista-
mis -ja raivaussahatyöt. Näin ollen met-
sän kanssa ollaan tekemisissä ihan siel-
tä pienen taimen istutusvaiheesta aina 
harvennuksiin ja päätehakkuuseenkin 
asti. Yritys työllistää tällä hetkellä 3-4 
ihmistä, mutta metsänuudistamisen ai-
kaan työvoimaa on töissä enemmänkin. 
Yrityksen vetovastuu on Juhalla ja Sa-
dulla.

Historia metsähommissa on kaksi-
kolla jo varsin pitkä, varsinkin isännäl-
lä. Juha muistelee aloitelleensa ensim-
mäisiä töitänsä vuonna 1983 silloisen 
mhy:n palveluksessa. Ensimmäisenä 
työlajina olivat istutustyöt. Oman met-
säpalveluyrityksen toiminta alkoi met-
sissä kuitenkin vasta vuonna 1994. Satu 

teki alkujaan metsätöitä harvakseltaan 
Juhan kanssa, mutta jäi päätoimiseksi 
metsäpalveluyrittäjäksi vuoden 2010 
tienoolla. Näin ollen Sadullakin tulee 
jo täydet 10 vuotta täyteen täyspäiväi-
senä metsätyöläisenä.

Vuoden kierto on metsätöiden 
osalta monipuolinen. 

– Talvet ollaan pääosin hakkuilla pai-
nottuen nykyisin harvesterin ja ajoko-
neen voimin tehtäviin harvennushak-
kuisiin, mutta metsurihakkuita tehdään 
myös. Keväällä siirrytään sitten istutus-
töihin ja kun juhannuksen jälkeen alkaa 
taimet olla maassa, ollaankin jo taimi-
koiden kimpussa raivaussahan kans-
sa, Juha kertoo. Tätä työsarkaa riittää-
kin aina syksyyn asti, jolloin Juha siir-
tyy taas pääosin hakkuukoneen puik-
koihin ja Satu muiden työntekijöiden 
kanssa hoitaa raivaussahatyöt. Tieten-

Tomi-Pekka Heikkilä I metsäasiantuntija

Metsäpalvelu J & S 
- metsänhoitoa taimesta puun  korjuuseen
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Metsäpalvelu J & S 
- metsänhoitoa taimesta puun  korjuuseen

kin myös harvennushakkuita edeltävät 
ennakkoraivaukset pyörivät käynnissä 
lähes ympäri vuoden. Esimerkiksi vii-
me talven vähänlumisuus mahdollisti 
myös talviaikaisen raivauksen. 

Vihjeitä metsänhoitotöiden 
onnistumiseen

Nyt kun metsänuudistamiskausi alkaa 
olla taas käsillä, kysyinkin heiltä vink-
kejä hyvän istutustuloksen saavuttami-
seksi. Kaksikko pitää tärkeänä asiana 
laadukasta maanmuokkausta, joka on 
parhaimmillaan tehty edellisenä syk-
synä ennen istutusta, mutta myös ke-
väällä tehty maanmuokkaus takaa tai-
melle hyvät kasvuedellytykset. Taimien 
laadun kanssa oli aikanaan jonkin ver-
ran ongelmia, nykyiset taimet ovat Ju-
han mukaan erittäin laadukkaita. Satu 
painottaa, että istuttaessa kannattaa toi-
mia huolellisesti. Eli muistetaan istut-

taa taimi syvälle ja tiivistää taimen ym-
pärys hyvin.

Rohkea ennakkoraivaus takaa 
laadukkaan korjuujäljen

Kun hyvin istutettu taimikko sitten n. 
4-6 vuoden päästä tulee siihen ikään, et-
tä varhaishoito alkaa olla ajankohtaista, 
ei kannata turhia viivytellä raivauksen 
suhteen. – Mieluummin teettää raiva-
uksen hiukan ajoissa, kuin liian myö-
hään. Varhaishoitoon paras tekoaika on 
keskikesällä, mutta pääasia on, että rai-
vaus tulee tehdyksi. Varhaishoidossa 
kannattaa myös muistaa sahata raivat-
tava lehtipuu mahdollisimman lyhyeen 
kantoon Juha ja Satu vinkkaavat.

Nyt kun tuo raivaussahatyö tuli pu-
heeksi, niin sivusimme myös aihet-
ta harvennuksen ennakkoraivauksien 
osalta. Tästä kaksikolla on varsin hyvä 
näkemys, koska Juha pääsee hakkuu-

koneen puikoissa monesti näkemään 
ja hakkaamaan omalla porukallaan rai-
vattua työmaata. – Hyvin tehdyssä en-
nakkoraivauksessa on monta tärkeää 
muistettavaa asiaa. Pitää uskaltaa rai-
vata rohkeasti ainespuuksi kelpaama-
ton ja hakkuuta haittaava puusto pois. 
Tällöin hakkuukoneen kuljettajan nä-
kökyky metsään paranee ja näin ollen 
myös korjuujälki on laadukasta, eikä 
tule turhia vaurioita kasvamaan jätet-
tävään puustoon. Lisäksi on muistet-
tava sahata riittävän lyhyeen kantoon. 
Tällä säästetään konetta ja myös helpo-
tetaan metsässä kulkemista Juha linjaa 
ja Satukin tuntuu olevan samaa mieltä.

Juttutuokiomme lopuksi kysyin vie-
lä, mikä on parasta metsätöissä? Tähän 
molemmat vastasivat, että työnsopiva 
vaihtelevuus. Varsinaista lempityöla-
jia ei ole, mutta vuodenaikojen myötä 
vaihtuvat työtehtävät tuovat kivaa pi-
ristystä arjen rutiineihin.
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Kadonneen kivipyykin metsäs   tämistä

Joskus kohteena on pelkästään oi-
keuksia yhteisiin maa- ja vesialuei-
siin tai yhteismetsäosuuksia, jolloin 
saa omistukseensa ”osakkeita” kuten 
kerrostalohuoneistossa. On oikeus 
huoneiston hallintaan, mutta kerros-
talon kaikki huoneistot omistaa asun-
to-osakeyhtiö. 

Lohkomisessa määräalan rajat 
määritetään maastossa

Lohkominen on virallinen maanmit-
taustoimitus, johon kutsutaan mää-
räalan omistaja ja tarvittaessa myös 
kaikki rajanaapurit. Näin menetel-
lään aina, jos on syytä epäillä, että ra-
japyykkejä on kadonnut ja rajat ovat 
epäselvät. Lohkomistoimituksen kut-
suu koolle maanmittausinsinööri. Par-
kanossa kesällä suoritettiin lohkomis-
toimitus, jonka oli kutsunut koolle 
maanmittausinsinööri Juho Kotakor-
va Pirkanmaan-Satakunnan maan-

mittaustoimistolta. Kyseessä oli kah-
den erillisen määräalan lohkominen, 
joka oli saanut runsaan joukon naa-
pureita paikalle. Mökkitontin omista-
ja Antti Mäkelä Tampereelta oli saa-
punut paikalle pelkästä mielenkiin-
nosta, koska häntä kiinnosti, mitä toi-
mituksessa tapahtuu.

Lohkominen käynnistyy 
alkukokouksella

Lohkominen käynnistyi Kotakorvan 
auton takakontista käsin pitämällä 
muutaman minuutin alkukokouksella, 
jossa todettiin läsnäolijat ja kokouksen 
laillisuus. Tämän jälkeen lähes kymme-
nen hengen joukko siirtyi hakemaan sa-
dan vuoden aikana kadonneita pyyk-
kejä. Tie- ja rajaojien kaivun yhteydes-
sä monet pyykit olivat kokeneet kovia 
ja kadonneet lopullisesti. Päivän aika-
na rakennettiin kaksi aivan uutta pyyk-
kiä, merkittiin uusilla rajamerkeillä kol-

Aki Haapaniemi

Kiinteistökaupassa kaupan koh-
teena on koko kiinteistö, määräala 
tai määräosa. Kiinteistö muodos-
tuu yhdestä yhtenäisestä palstas-
ta tai sitten useammasta palstasta, 
joiden etäisyys voi olla useita kilo-
metrejä. Määräala on taas kauppa-
kirjassa rajoiltaan määritelty osa 
kiinteistöstä, joka lohkomisessa 
erotetaan omaksi kiinteistökseen 
tai erillinen palsta, joka on maas-
toon jo pyykitetty. Tällöinkin ky-
symyksessä on lohkominen, jos-
sa erillispalstasta muodostetaan 
oma rekisterikiinteistö. Määräosa 
eli murto-osa tarkoittaa esimer-
kiksi ¼ omistusosaa kiinteistöstä. 
Murto-osassa omistuksen sijainti 
on määrittelemätön ja kertoo vain 
omistuksen suuruuden.  

Lohkomistoimitus käynnistyy toimitusinsinööri Juho Kotakorvan toimesta auton peräkontista käsin. Kuulolla rajanaapurit Jyrki Lau-
rikainen (oik.), Pauli Jokela, Antti Mäkelä, Keijo Koro ja Raine Konttinen.
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Kadonneen kivipyykin metsäs   tämistä
Lohkomiskustannukset 
määräytyvät lohkottavan 
määräalan pinta-alan mukaan:

 Pinta-ala Toimitusmaksu, 
 enintään, ha euroa

0,1 850

1 1 010

5 1 240

20 1 530

60 1 950

100 2 300

200 3 200

300 4 150

400 5 250

500 6 350

Kukin seuraava 
alkava 100 ha 560

me kadonnutta pyykkiä ja kunnostet-
tiin pari pyykkiä, jotka olivat kaatuneet 
maahan. Toimitusinsinööriä avusti an-
siokkaasti harjoittelija Milla Aaltonen.

Jännitystä rajojen  
pysyvyydestä

Ilmassa oli kansanjuhlan tuntua tai ai-
nakin Suomi-Ruotsi maaottelun tun-
nelmaa, koska jännitystä nostavat 
mahdolliset rajamuutokset ja nautin-
ta-alueiden tarkistukset. Yli satavuot-
ta vanhat kartat ja nykyaikaiset mit-
tausmenetelmät eivät aina kohtaa ja 
maanmittausinsinööri joutuu asioita 
sovittelemaan. 

Maastotyöt sujuivat kuitenkin hy-
vässä ymmärryksessä ja iltapäivän 
puolella väki siirtyi pitämään lop-
pukokousta Pauli Jokelan tarjoamil-
le kahveille. Kaikki olivat tyytyväisiä 
päivän kulkuun. Kadonneet rajapyy-
kit oli uudestaan mitattu ja maastoon 
merkitty ja rajat olivat oikeilla paikoil-
la. Samoin tieoikeudet ja yksityistei-
den sijainti oli toimituskartalle nyt oi-

Rajanaapurit Jyrki Laurikainen ja Keijo 
Koro ovat tyytyväisiä, kun kadonneet raja-
merkit ovat nyt paikoillaan.

Kadonnut kivipyykki on kaivettu esiin 
ojan pohjalta Milla Aaltosen, Keijo Koron, 
Raine Konttisen ja Juho Kotakorvan toi-
mesta.

kein sijoitettu. Loppukokouksesta al-
kaa kuukauden mittainen valitusaika, 
jos joku on tyytymätön toimitukseen 
ja sen päätöksiin. Lisätietoja lohkomis-
toimituksesta saa Maanmittauslaiton 
sivuilta www.maanmittauslaitos.fi

Oranssinen metallinen rajapyykki on lai-
tettu paikalleen. Maanmittausinsinööri 
Juho Kotakorva määrittää sen tarkan si-
jainnin gps-laitteella.
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Helsingin Yliopiston Hyytiälän Met-
säaseman johtaja Antti Uotila vasta-
si muutamaan asiaa koskevaan kysy-
mykseen. 

1. Lisääkö leuto, lähes pakkaseton 
talvi sieni- ja hyönteistuhoja metsis-
sä? Mitä tuhoja erityisesti? Miksi?

Eniten lauha talvi voi vaikuttaa nii-
den hyönteisten yleisyyteen, joiden 
munat tuhoutuvat kovassa pakkases-
sa. Yksi näistä on havununna, joka on 
Etelä-Suomessa yleistymässä. Havu-
nunna on Keski-Euroopassa merkittä-
vä havupuiden neulasten tuholainen. 
On hyvin mahdollista, että havunun-
natuhoja alkaa ilmetä Etelä-Suomes-
sa. Kaksi edellistä kesää olivat kuivia 
ja lämpimiä, joten nyt on odotettavis-
sa enemmän hyönteistuhoja kuin sie-
nitauteja.

2.Onko roudattomalla talvella mui-
ta vaikutuksia puihin? Minkälaisia? 

Roudattomana talvena juurten hen-
gitys on vilkkaampaa, mutta juurten 
energiavaraston pitäisi riittää hengi-
tyksen lisäykseen. Ajourapainumia 
tulee enemmän, mistä on seuraukse-
na ajouran reunapuiden kasvun pie-
nenemistä ja lahovikoja.

3.Pitääkö olla huolissaan? Onko 
meillä mahdollisuudet kohdata sa-
manlaisia hyönteistuhoja kuin Kes-
ki-Euroopassa?

 Kaksi edellistä kesää olivat säiltään 
kirjanpainajille optimaaliset, mutta en 
pitäisi lauhaa talvea isona riskinä. Kes-
ki-Euroopan täystuhoalueilla on kyse 
siitä, että kuusta on istutettu alueille, 
joissa kasvukauden sademäärä on lii-
an pieni kuusen menestymiselle. Tois-
tuvaa kuivuutta kärsivät kuuset eivät 
kykene torjumaan kirjanpainajaiskey-
tymiä. Ilmastonmuutoksen edetessä 
osaa Etelä-Suomen kuusikoista uhkaa 
vakavat kirjanpainajatuhot. 

Hyytiälän metsäaseman johtaja Antti Uotila on tutkinut työkseen erilaisia metsätuhoja 
ja on itsekin metsänomistaja.

Ei yksi leuto talvi tee hyönteistuhoja 
– vaan ilmastonmuutos
Kyselijänä Heli Mutkala I kenttäpäällikkö I MTK Metsälinja

Viime talvi oli poikkeuksellisen leuto ja lumeton Etelä-Suomessa. Tämä nosti metsänomistajien mie-
leen kysymyksiä ja huolia. Miten metsäni pärjäävät, onko mahdollisesti tuhoja tulossa? 
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Puukaupalle ja metsänhoito-
töille on nyt hyvät edellytykset. 
Epävarmuutta lisäävät korona-
viruksen monitahoiset vaiku-
tukset metsäalalle. Puukaupas-
sa määrät ja hinnat ovat nous-
seet. Metsäteollisuustuotteiden 
globaaleilla markkinoilla osa 
hyötyy koronaviruksen vaiku-
tuksista, mutta osa ei. 

Puunostojen painopiste on siirtynyt 
voimakkaasti kesä- ja kelirikkokorjuu-
kohteisiin. Alkuvuoden heikon puu-
kauppavuoden jälkeen puuvarannot 
olivat vähentyneet ja ostoja on näin li-
sättykin huomattavasti. Huomioita-
vaa on, että viime viikkoina on käyty 
kovasti puukauppaa. Hinnatkin ovat 
olleet nousussa vuoden alusta, kuitu-
puun hieman tukkia enemmän. Viriili 
puukauppa mahdollistaa haastavassa 
taloudellisessa tilanteessa hyvän avun 
metsänomistajille. Myös muille met-
sänhoitotöille on otollinen aika eteläi-
sessä Suomessa, kun maa on lumeton 
ja kevätkelit aurinkoisia. Toki matkoil-
la metsätilallekin pitää välttää ihmis-
kohtaamisia. Metsänhoitoyhdistykset 
ovat käynnistäneet aktiivista yhtey-
denpitoa metsänomistajiin puukaupan 
ja metsänhoitotöiden liikkeelle laitta-
miseksi. Metsät eivät ole kiinni!

Koronavirus vaikuttaa 
kahdella tavalla 
vientimarkkinoihin 

Vaikka koronaviruksen yleiset mark-
kinavaikutukset ovat negatiivisempia 
kuin ennalta osattiin arvioida, niin 
Pellervon taloustutkimuksen (PTT) 
mukaan metsätoimiala selvinnee mui-
ta toimialoja pienemmillä vahingoil-
la. Toisaalta PTT:n metsäennuste mai-
nitsee, että yritysten ja tuoteryhmien 
välillä on suuria eroja. Pehmopaperi-
tuotteiden globaalin kysynnän kasvu 

lisää etenkin sellun viennin tarvetta. 
Toisaalta paperituotteissa on ollut hii-
puvaa kysyntää, mikä saattaa vaikut-
taa sellu- ja paperituotannon tasoihin 
Suomessa. Kartonkituotteiden osalta 
kysynnän ennakoidaan lisääntyvän, 
sillä yksilöpakkausten tarve on glo-
baalisti lisääntynyt koronan johdos-
ta. Sahatavaratuotannon ja puutuot-
teiden kysyntä on heikentynyt rajoi-
tustoimien seurauksena ja monet yri-
tykset ovatkin jo ilmoittaneet mah-
dollisista lomautuksista ja seisokeista. 
Lopputuotteiden kysynnän muutok-
set näkyvät viiveellä raakapuumark-
kinoilla. Raakapuumarkkinoilla on ol-
lut kysyntää etenkin kuitu- ja energia-
puusta, mutta tukkipuun menekki on 
joillain alueilla jo heikentynyt. 

Parhaiden kesä- ja 
kelirikkokohteiden 
kilpailuttaminen tärkeää

Puumarkkinat ovat siirtyneet kesä- 
ja kelirikkokohteiden ostoon. Nämä 

Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö I Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Metsänhoitotöille ja -hakkuille on 
nyt kysyntää 

ovat niitä logistisesti parhaimpia lei-
mikoita, joiden hintataso on perintei-
sesti korkeampi kuin talvikorjuukoh-
teissa. Puukauppojen kilpailuttami-
nen onkin erityisen tärkeää, että haas-
tavassa markkinatilanteessa saadaan 
parhaista leimikoista hyvä hinta. Hin-
nat ja ostomäärät ovatkin olleet nou-
sussa. Digitaalinen puukauppapalve-
lu, Kuutio.fi -palvelu, mahdollistaa 
puukaupan kilpailuttamisen verkos-
sa. Vaikka puukaupan kilpailuttami-
nen itsenäisesti on tehty helpoksi, niin 
edunvalvonnan näkökannalta on suo-
siteltavaa hyödyntää siinäkin metsän-
hoitoyhdistysten apua. Metsänhoi-
toyhdistykset tarjoavatkin asiantun-
tija-apua puukauppaan valtakirja-
kaupoin kilpailuttamalla ja vertaile-
malla leimikot metsänomistajan puo-
lesta ja toteuttamalla korjuun valvon-
nan. Puukaupat ovat monelle met-
sänomistajalle iso taloudellinen apu 
ja tällöin on tärkeää, että asiat mene-
vät eteenpäin sovitusti.  
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Metsä merkitsee Jani Körhämölle 
erittäin paljon. Se tarkoittaa elinkei-
noa, työtä ja harrastusta. Hänen met-
säsuhteensa pohjaa luonnon kunnioi-
tukseen.

– Maatilan poikana metsäala tuli 
valittua jotenkin ihan itsestään lukion 
jälkeen. Opiskelin ensin metsätalous-
insinööriksi Evolla ja heti perään met-
sänhoitajaksi. Lähes heti valmistuttua-
ni aloitin nykyisessä työssäni. Viihdyn 
työssäni, vaikka joskus on kaipuuta ol-
lut muihinkin hommiin.

Körhämön vaimo Aino on työssä 
sosiaalialalla Tampereella. Pariskunta 
asuu Pälkäneen Luopioisissa Haltian 
kylässä, missä Jani Körhämö isännöi 
Yli-Körhämön tilaa. Tilan metsät ovat 

kahdessa eri lohkossa ja oma metsä al-
kaa aivan talon takaa kurottaen kohti 
laajaa Laipanmaan metsäaluetta.

Kestävyysurheilua eri lajeissa har-
rastavalle pariskunnalle on mukava, 
että suoraan kotipihasta pääsee len-
kille luontoon ja tekemään metsäret-
kiä. Metsissä samoilevat myös monet 
muut luonnossa kulkijat, mikä on Ja-
nin mielestä ihan hyvä asia. Yli-Kör-
hämön metsässä on ikioma pieni jär-
vi, Haisjärvi. joka on yksi mieluisista 
retkikohteista.

Tilanpito ja kokopäivätyö
onnistuvat 

Körhämö on tyytyväinen kokopäiväi-
sen palkkatyön ja sivutoimisen maa- 
ja metsätalouden harjoittamisen yh-
distelmään. 

– Hyvää on monipuolisuus, käy-
tännön työt tuovat hyvää vastapai-
noa palkkatyölle ja pitävät jalat kiin-
ni maassa ja metsässä. Miinuspuole-
na on toki se, että työtunteja kertyy ai-
ka lailla. Palkkatyöni on käytännössä 
toimistotyötä, mutta metsätöissä saa 
myös liikuntaa, joka on minulle har-
rastustenkin kautta erittäin tärkeää.

Riistakeskuksessa työajat ovat vaih-
televia, mikä osaltaan merkitsee jous-
tavuutta myös tasausten ja lomien si-
joitteluun. Tilan työt kun täytyy sovit-
taa vapaapäiville ja loma-aikoihin. 

Yli-Körhämön pellot ovat nurmella 
ja rehuviljalla, sivutoimena myydään 
hiukan polttopuuta. Myös puusepän-
töitä Jani Körhämö on ehtinyt tehdä 
pienessä määrin ulkopuolisillekin.  

Metsänhoitoa, riistanhoitoa 
vai molempia

Yli-Körhämössä tehdään hakkuita ja 
hoitotöitä säännöllisesti. Metsä pyri-
tään pitämään hyvässä kasvukunnos-
sa. Tavoitteena on taloudellinen tuot-

tavuus ja säännölliset puunmyyntitu-
lot, mutta tärkeitä ovat myös metsän 
muut arvot, kuten virkistyskäyttö ja 
luonto.

Maapohjat ovat pääosin lehtomai-
sia ja tuoreita kankaita, kuten seudul-
la yleisesti. Myös karumpaa mahtuu 
vähän mukaan.

Tärkeään kysymykseen ”Harjoite-
taanko teillä riistametsänhoitoa?” Kör-
hämö vastaa tunnustuksella. 

– En ole tässä mallioppilas, mutta 
jossain määrin kyllä. Hoidan metsiäni 
tasaikäisrakenteisina, mutta hoitotöis-
sä koitan jättää tiheikköjä ja sekapuus-
toisuutta sopiville paikoille.

– Pyrin tekemään hoitotyöt, ku-
ten metsänviljelyt sekä taimikonhoi-
dot itse. Lisäksi hakkaan energiapuu-
ta vuosittain, koska tilakeskus lämpi-
ää hakkeella ja teen polttopuuta hiu-
kan myös myyntiin. Vuosittain kor-
jaan puuta vähän puusepänpuuksi ja 
tilan tarpeisiin sahattavaksi. Myynti-
puuhakkuuta en ole itse tehnyt. Isäni 
Tapio Körhämö auttelee jonkin ver-
ran raivaussahahommissa ja mielel-
lään puutavaran ajossa, joka häneltä 
sujuu vanhasta muistista paremmin 
kuin minulta.

– Tulevaisuudessa metsissäni pitäisi 
parantaa metsätieverkkoa. Myös eri-
koispuiden kasvattaminen kiinnos-
taisi, mutta ei ole aika riittänyt tähän 
saakka.

Jani Körhämöllä on toimiva suhde 
metsänhoitoyhdistykseen, opiskelu-
aikoina hän oli yhdistyksessä töissä-
kin. Nykyisin tutuilta toimihenkilöi-
tä myös tulee toisinaan kyselyä asi-
antuntemusta ja näkemystä. Osan lei-
mikoista hän on myynyt valtakirja-
kauppoina ja jotain myös korjuupal-
velun kautta. Metsänviljelymateriaa-
lia on tullut yhdistyksen välityksel-
lä ja vuosien varrella teetetty joitakin 
hoitotöitä.

Tilan hoidossa ja maakunnan 
riista-asioissa riittää tekemistä

Lenkkipolku omasta pihasta omaan met-
sään on luksusta, varsinkin jos liikunta on 
rakas harrastus.  

Riistakeskuksen riistapäällikkö Pohjois-Hämeen alueella vuodesta 2003. 
Metsänhoitaja Jani Körhämö on myös maanviljelijä ja metsänomistaja, 
joka harrastaa kestävyysurheilua, sahausta ja puusepäntöitä. 

Heli Mutkala I Kenttäpäällikkö I MTK metsälinja
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Jani Körhämö on itse rakentanut vannesahan tänä vuonna. Tilalta tuntuu löytyvän 
paikka kaikenlaiselle puuhaamiselle, oli sitten kysymyksessä metallityöt tai puusepän 
hommat.  
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Tulokset osoittavat, että metsänhoi-
donsuositusten mukaisella taimikon-
hoidolla voidaan lisätä merkittävästi 
järeän ainespuun tuotosta. Hoidetussa 
taimikossa puilla on riittävästi kasvu-
tilaa ja niiden järeytyminen on nope-
aa. Tämä aikaistaa merkittävästi tukki-
saantoa ja lisää hakkuukertymän kes-
kijäreyttä etenkin väliharvennuksissa.

Käytännön taimikonhoidoissa on 
paljon parantamisen varaa. Taimi-
konhoitotarpeesta on toteutettu koko 
maassa vain vähän yli puolet. Valta-
kunnan metsien 12. inventointitulos-
ten mukaan taimikonhoitorästejä on 
yli 700 000 hehtaaria.

– Nykyisten pienten taimikoiden 
hoitamisella voitaisiin saada lähes 10 
prosenttia suurempi tukkikertymä 
seuraavan 100 vuoden aikana verrat-
tuna siihen, että taimikonhoitoja teh-
dään nykytason mukaan jatkossakin, 
toteaa erikoistutkija Saija Huuskonen 
Lukesta.

Hoidetuissa taimikoissa 
kustannuksia 
varhaisperkauksesta ja 
taimikonhoidosta, 
hoitamattomissa 
ennakkoraivauksesta

Tutkimuksessa vertailtiin taimikoiden 
pitkän aikavälin puuntuotosta erilaisia 
taimikonhoidon intensiteettejä edusta-
villa skenaarioilla. Skenaariovaihtoeh-
dot olivat ”Taimikonhoidosta luovu-
taan”, ”Nykyinen taimikonhoidon ta-
so” ja ”Taimikonhoitoa tehostetaan”.

”Taimikonhoitoa tehostetaan” -ske-
naariossa kustannuksia aiheutui met-

sänhoitosuositusten mukaisista, pää-
puulajin, kasvupaikan ja metsikön si-
jainnin perusteella vaihtelevista var-
haisperkauksista ja taimikonharven-
nuksista. ”Taimikonhoidosta luovu-
taan” -skenaariossa taimikonhoitoja ei 
tehty lainkaan, mutta useissa tapauk-
sissa kustannuksia syntyi ensiharven-
nuksen yhteydessä tarvittavasta en-
nakkoraivauksesta.

Taimikonhoidon tehostamisella tuk-
kipuun tuotos lisääntyi sadan vuo-
den aikana 34 miljoonaa kuutiometriä 
ja vastaavasti kuitupuun tuotos vähe-
ni 28 miljoonaa kuutiometriä nykyta-
soon verrattuna. Tämä johtaisi samal-
la ajanjaksolla noin 2 miljardin euron 
kantorahatulojen lisäykseen. Samalla 
metsänhoidon kustannukset kasvai-
sivat noin 0,6 miljardia euroa nykyta-
soon verrattuna.

– Tulokset osoittavat, että yhden eu-
ron panostus taimikonhoitoon johtaa 
pitkällä aikavälillä keskimäärin 3 eu-
ron lisäykseen kantorahatuloissa, tote-
aa Huuskonen.

– Ilmastonmuutoksen näkökulmas-
ta taimikonhoito on myös tärkeä met-
sänhoidollinen toimenpide. Taimikon-
hoidolla turvataan puuston elinvoi-
maisuutta, jotta puut ovat kestäväm-
piä tuhoja vastaan. Taimikonhoidol-
la voidaan suosia sekapuustoisuutta 

ja vaikuttaa siten metsikön puulajise-
koitukseen.

Skenaariolaskelmat osoittavat 
potentiaalin

Skenaariotarkastelussa voidaan ver-
tailla mahdollisia vaihtoehtoisia tule-
vaisuusennusteita ja tarkastella tulok-
sia metsikkötason sijasta myös suur-
alueilla. Skenaariotulokset osoittavat 
teoreettisesti saavutettavissa olevan 
puuntuotoksen potentiaalin, mutta se, 
miten paljon toimenpiteitä käytännös-
sä tehdään ja mikä on markkinoille tu-
leva puumäärä, riippuu monista eri te-
kijöistä.

Tämän skenaariotarkastelun lähtö-
aineiston muodostivat valtakunnan 
metsien 11. inventoinnin (VMI11) ra-
joittamattoman puuntuotannon metsä-
maan koealat nuorissa taimikoissa (n. 
6 900 koealaa). Jokaisen koealan puus-
ton kehitys ennustettiin mitatusta ny-
kyhetken tilanteesta alkaen lukuisilla, 
kunkin skenaarion mukaisilla metsän-
kasvatusketjuilla (10–170 ketjua kasvu-
paikasta riippuen). Kehitys ennustet-
tiin tulevalle sadalle vuodelle Luken 
Motti-ohjelmistolla. Laskelmissa käy-
tettiin pitkän aikavälin keskimääräisiä 
metsänhoidon kustannuksia ja kanto-
hintoja.

Taimikonhoito lisää tukkipuun 
tuotosta ja kantorahatuloja
Luonnonvarakeskus (Luke) sel-
vitti taimikonhoidon merkitys-
tä pitkän aikavälin puuntuotok-
seen tekemällä skenaariolaskel-
mia koko maan nuorista taimi-
koista. Tulosten mukaan taimi-
konhoidon lisääminen nykyta-
sosta kasvattaisi merkittävästi 
mahdollisuuksia tuottaa enem-
män järeää ainespuuta.

Luonnonvarakeskuksen tiedote
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Valtioneuvoston asettama metsä-
neuvosto työskentelee maa- ja met-
sätalousministeriön tukena laaja-
kantoisissa ja periaatteellisesti tär-
keissä metsäpoliittisissa kysymyk-
sissä. 

Vapun alla järjestetyssä ylimääräi-
sessä kokouksessaan se pohti metsä-
alan roolia koronakriisissä ja sen jäl-
keisessä elvytyksessä. 

Sähköisesti järjestetyn puheenjoh-
tajana toimi maa- ja metsätalousmi-
nisteri Jari Leppä (kesk).

MTK:n metsäjohtaja Juha Hak-
karainen osallistui kokoukseen. 
Hänen mukaansa metsäsektori on 

avainasemassa taloudellisesta taan-
tumasta noustaessa ja Suomen tu-
lisi uudistaa kansallinen biotalous-
strategia sekä vaikuttaa aktiivises-
ti Euroopan unionissa, jotta biota-
lous saataisiin vahvemmin mukaan 
Green Dealiin ja EU:n koronaelvy-
tykseen.

Hakkarainen kaipaa kannustusta 
biotalous- ja bioteollisuusinvestoin-
teihin ja metsäverotuksen kehittä-
mistä. Samalla pitää huolehtia met-
sien hyvästä kasvukunnosta, turva-
ta monimuotoisuus metsänomista-
jalähtöisesti, lisätä puurakentamis-
ta sekä parantaa tiestön kuntoa.

Metsäneuvosto pohti Koronan 
jälkeistä aikaa

Metsätuholain vaikutukset ovat olleet 
tarkastelun alla. Arvioinnin kohteena 
ovat olleet lain vaikutukset kirjanpai-
najan leviämiseen ja männyn pysty-
nävertäjän aiheuttamien kasvuvauri-
oihin. Selvityksen kohteena on puuta-
varan poiskuljetuksen päivämäärien 
aikaistaminen tuhojen ehkäisemiseksi.

Tarkastelun alla on myös juurikää-
vän torjunnan velvoitteen laajentami-
nen turvemaan männiköihin ja met-
sätuholain omavalvonnan ulottami-
nen myös puuta välittäville tahoille, 
metsänhoitoyhdistykset mukaan lu-
kien. Muutosten on tavoitteena astua 
voimaan alkuvuodesta 2022. 

Metsätuholakiin 
muutoksia

Uudistamistyöt kannattaa tehdä mah-
dollisimman pian hakkuiden jälkeen. 
Mitä nopeammin saat taimet maahan, 
sitä varmempaa on onnistuminen. Hy-
vä laadukas taimi pääsee nopeasti kas-
vuun ja heinän aiheuttamat vaikeu-
det vähenevät. Suunnittele aikataulu 
asiantuntijoidemme kanssa jo leimi-
kon suunnittelun yhteydessä.

Nopein mahdollinen ketjuhan on: 
talvihakkuu, hakkuutähteiden ajo ke-
väällä, heti perään muokkaus ja istu-
tus. Tätä ei käytännössä kuitenkaan ai-
na pystytä toteuttamaan, koska hak-
kuutähteiden keruu vaikuttaa asiaan.

Kevät on uudistamisen aikaa. Muis-
ta myös aiempien istutusten tarkastus!

Tehokkaalla 
uudistamisketjulla 
saat metsän 
tuottamaan

Tiekuntien toimintaan kuuluvat ko-
koukset, jotka on perinteisesti pidet-
ty keväällä. Vanha tielain mukaan 
vuosikokous oli pidettävä ennen ke-
säkuun loppua. 

– Enää tätä vaatimusta ei ole, mut-
ta jos kokouksessa on tarkoitus vah-
vistaa kuluvan vuoden talousarvio, 
on kokous syytä järjestää ennen kuin 
kesäkauden tienhoitotöitä isommin 
tehdään, ohjeistaa Teuvo Taura Suo-
men metsäkeskuksesta.

Tänä keväänä koronaviruksen ta-
kia ei saa järjestää yli 10 hengen ti-
laisuuksia, ja moni tiekunnan osakas 
kuuluu riskiryhmään. Joten kannat-
tanee lykätä kokousta myöhempään 
ajankohtaan tai jättää kokonaan pi-
tämättä. Vaihtoehdoksi voi nousta 
myös sähköisen etäkokouksen järjes-
täminen, jos siihen on kaikilla osak-
kailla tekninen mahdollisuus ja osaa-

minen. Sähköisen kokouksen järjes-
tämisestä pitää olla kuitenkin päätös 
tehtynä aikaisemmin pidetyssä tie-
kunnan kokouksessa. Harvalla tie-
kunnalla on tällaista päätöstä. 

Rahaa tienpitoa varten kuitenkin 
tarvitaan, jotta normaalit tienhoito-
työt saadaan tehtyä. Jos kokouksen 
pitämisestä päätetään luopua, voi 
tiemaksut periä samoilla perusteilla 
kuin edellisenä vuonna. Tällöin tie-
maksut eivät kuitenkaan ole ulosot-
tokelpoisia.

Jos tämän vuoden tiemaksuja jää 
saamatta, on vuoden 2021 vuosi-
kokouksessa syytä vahvistaa myös 
vuoden 2020 maksuunpanoluette-
lo. Luettelon vahvistamisen jälkeen 
lähetetään laskut niille tieosakkaille, 
jotka eivät ole vuoden 2020 tiemak-
sua maksaneet. 

Koronakriisi hankaloittaa tiekuntien 
toimintaa
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Metsänhoitoyhdistysten ja 
MTK:n hiilimarkkinakehittäjien 
ryhmä tekee työtä luodakseen 
suomalaiselle metsänomista-
jalle puitteet toimia hiilinielun 
myyjänä. Tehtävä ei ole helppo. 
Jo nyt markkinoilla toimii pal-
jon erilaisia yrittäjiä. Läpinäky-
vyyttä ja luotettavuutta tarvi-
taan.

Niin kauan kuin valtioiden välistä il-
mastopolitiikkaa on harjoitettu, on 
päästökauppa ollut osa ilmastopo-
liittista keskustelua. Ideana on, että 
markkinat valitsevat kustannusjärjes-
tyksessä keinot, joilla ilmakehän kas-
vihuonekaasupitoisuutta lasketaan. 
Päästöjen vähentämisen ja ilmakehäs-
tä päästöjä poistavien toimien tulisi 
lähtökohtaisesti olla samalla viivalla 
kilpailussa. Tämä ei olemassa olevis-
sa järjestelmissä toteudu.

Metsänomistajasta 
nielukauppiaaksi
Anssi Kainulainen I energia-asiantuntija I MTK ry

Ja
an

a 
Ka

nk
aa

np
ää

14  Metsäpirkka 2/2020



An
na

 H
äy

ry
ne

n

Metsänomistajat tuottavat ilmasto-
hyötyjä ylläpitämällä ja kiihdyttämäl-
lä yhteyttämistä. Politiikan rajauksista 
johtuen metsänomistajien mielenkiin-
to kohdistuu pääasiassa vapaaehtois-
ten kompensaatiomarkkinoiden kehi-
tykseen. 

Kansainvälisen ilmastopolitiikan 
keskeisimmän sopimuksen eli Parii-
sin ilmastosopimuksen 5. ja 6. artik-
la tukevat nielujen keskeistä roolia il-
makehän hiilidioksidipäästöjen ma-
daltajina ja hiilimarkkinoiden kehit-
tämistä. 

Päästöjen kompensoinnilla
on monta syytä

Kompensaatiomarkkinat perustuvat 
siihen, että päästöjä tuottavalla toimi-
jalla on jokin motiivi korvata tuotta-
miaan päästöjä. Motiivi voi perustua 
hallinnolliseen pakkoon, vaihtoehtois-
kustannuksen kohoamiseen tai johon-
kin saavutettavaan hyötyyn, kuten lii-
ketoiminnan imagon parantamiseen - 
tai edellisten yhdistelmään. Markki-
noita päästöjen kompensoinnille voi 

syntyä esimerkiksi lentoliikenteen 
jäännöspäästöjen kuolettamisesta tai 
kuluttajatuotteiden ilmastomerkintö-
jen kautta. Markkinat eivät näiltä osin 
ole läheskään kypsät. Ilahduttavaa on 
ollut huomata, että Suomesta löytyy 
useampia toimijoita, jotka pyrkivät 
tuotteistamaan metsien kasvua liike-
taloudellisin periaattein markkinakel-
poisiksi tuotteiksi. Suomalaiset yrityk-
set ovat tervetulleita, koska maailmal-
la ei ole sellaisenaan Suomessa toimi-
vaa markkinamallia. 

Tekninen kehitys voi tuottaa läpinä-
kyvämpiä, luotettavampia, nopeam-
pia ja edullisempia keinoja tehokkaan 
kaupankäynnin toteuttamiseen. Stan-
dardien ja skaalautuvien mittaustek-
nologioiden kehitys ovat hiilimarkki-
noiden synnyttämisen näkökulmasta 
varhaisessa, lupaavassa vaiheessa. 

Markkinoilla menestymisen ratkai-
see kyky luoda asiakasarvoa. Mark-
kinoiden synnyttäminen vaatii pa-
noksia, joiden kattaminen asiakkailta 
saatavalla kassavirralla tapahtuu vas-
ta markkinoiden kehityttyä. Markki-
noiden kehittäminen vaatii taakseen 
riskirahoitusta, että ideasta päästään 
kaupankäyntiin. Metsänhoitoyhdis-
tykset ja MTK ovat tarttuneet toimeen. 
Kuluvan vuoden aikana kartoitetaan 
mahdollisuudet ja tavoitteena on luo-
da suomalaiselle metsänomistajalle 
sopiva malli.     

EU:n päästökaupasta 
ei paljon iloa

EU:n päästökauppajärjestelmä on suu-
rin lajissaan. Se on toimintaperiaat-
teeltaan cap & trade -markkina, jossa 
kaupankäynnin kohteena olevia pääs-
tökiintiöitä leikataan lainsäädännös-
sä asetettujen periaatteiden mukaan. 
Kaupankäynti ei ole mahdollista pääs-
tökaupan sisällä olevien päästöjen tai 
kaupan ulkopuolella tuotettavien nie-
lujen välillä. Tämä johtuu EU:n ilmas-
topolitiikasta. Päästökaupan hyötynä 
voi olla, että sen avulla nähdään läpi-
näkyvästi alin hintataso, jolla päästö-
kaupassa sisällä olevat toimijat teke-
vät päästövähennyksiä tai ilmakehäs-
tä hiilidioksidia poistavia toimia. 

Metsäpirkka 2/2020 15 



Noin 40 000 suomalaista 
kuolinpesää omistaa vähintään 
2 hehtaaria metsämaata. 
Kuolinpesiä ei ole pakko 
purkaa. Niiden suurin ongelma 
on päätöksenteko. Kaikki 
keskeiset toimenpiteet myös 
metsässä vaativat osakkailta 
täyden yksimielisyyden. 
Purkamiseen on eri tapoja 
tilanteesta riippuen.

Kuolinpesät omistavat yksityismetsi-
en pinta-alasta noin 9 prosenttia eli 1,2 
miljoonaa hehtaaria. Omistusosuus 
vaihtelee maakunnittain 6 -11 %. Vii-
me vuosina se on vähentynyt tehos-
tuneen neuvonnan ja sukupolvenvaih-
doskoulutuksen ansiosta.

Vanhimmat Suomen kuolinpesät 
ovat syntyneet 1800-luvulla ja niissä 
saattaa olla jopa satoja osakkaita ym-
päri maailman. Tällaiset ja paljon tuo-
reemmatkin kuolinpesät ovat täysin 
halvaantuneita. 

Metsää omistavat kuolinpesät kan-
nattaa lähes aina purkaa kohtuuajas-
sa eli viimeistään silloin, kun kuolin-

pesän ensimmäisen polven osakkaat 
ovat vielä täysissä ruumiin ja sielun 
voimissa. 

Verotus kohtelee kaltoin

Kuolinpesämuotoisessa metsänomis-
tuksessa on monia tuloverotukseen 
tai metsätilan omistajanvaihdoksiin 
liittyviä verotuksellisia haittoja yksin-
omistukseen tai yhtymämuotoiseen 
omistukseen verrattuna. 

Kuolinpesien vuotuiset metsätalou-
den tappiot eivät välity osakkaille ve-
rotuksessa. Jos kuolinpesän metsäta-
lous on tappiollista yli 10 vuotta, saat-

Kuolinpesän metsäomistuksen voi   purkaa eri tavoilla

Antti Pajula I metsätilarakenteen johtava asiantuntija I Suomen metsäkeskus  
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tavat tappiot mennä täysin hukkaan.
Itsenäisenä verovelvollisena kuolin-

pesässä pääomatulojen korkeamman 
34 %:n verokannan raja, 30 000 euroa, 
ylittyy helpommin kuin yhtymämuo-
toisessa omistuksessa, jossa jokaisella 
osakkaalla on oma henkilökohtainen 
30 000 euron rajansa. 

Purkamiseen eri tapoja 

Kuolinpesän purkamisessa on monta 
eri tapaa. Niitä on vaikea panna pa-
remmuusjärjestykseen. Jokaisen kuo-
linpesän kannattaa ratkaista purkuta-
pa omista tavoitteistaan lähtien.

Kuolinpesän 
metsäomistuksen 
purkaminen 

1. myynti vapailla markkinoilla 
2. liittäminen yhteismetsään 
3. muuttaminen verotusyhtymäksi 
4. jako osakkaiden kesken 

1. Myynti vapailla  
markkinoilla

Ellei kukaan kuolinpesän osakkaista 
ole kiinnostunut metsänomistukses-
ta, osakkaiden kannattaa myydä met-
säomaisuus vapailla markkinoilla. 
Rahaa on paljon helpompi jakaa kuin 
metsää. Metsätiloilla on pitkään ollut 
kova kysyntä ja kauppahinnat ovat ol-
leet korkeita.

Vapailla markkinoilla myytyjen ti-
lojen luovutusvoitoista joutuu mak-
samaan 30-34 prosentin luovutusvoit-
toveron. Luovutusvoitto lasketaan vä-
hentämällä metsätilan myyntihinnas-
ta perukirjan mukainen metsän perin-
töveroarvo sekä metsätilan myynnin 
kulut. 

Yli 10 vuotta vanhat kuolinpesät 
voivat vaihtoehtoisesti vähentää met-
sätilan myyntihinnasta 40 prosentin 
hankintameno-olettaman, mutta ei-
vät metsätilan myynnin kuluja.

Kuolinpesän metsäomistuksen voi   purkaa eri tavoilla
Jos kuolinpesä on melko uusi eli 

syntynyt v. 2015-2020, ja metsät myy-
dään vuoden 2020 loppuun mennessä, 
voivat kuolinpesän osakkaat oikaista 
perintöverotusta verottajalle ja välttyä 
kokonaan luovutusvoittoverosta. Var-
sinkin lähisukulaisten muodostamis-
sa kuolinpesissä oikaisu kannattaa, 
koska maksettava luovutusvoittove-
ro (30-34%) on huomattavasti korke-
ampi kuin lähisukulaisen perintöve-
ro (0-19 %).

2. Liittäminen  
yhteismetsään 

Jos kuolinpesän metsien hoitaminen 
koetaan hankalaksi osakkaiden iän, ai-
kapulan, pitkien etäisyyksien tai mui-
den syiden takia, voidaan metsä liit-
tää johonkin alueelliseen yhteismet-
sään. Yhteismetsämuotoinen metsän-
omistus on helppoa, koska hoitokunta 
huolehtii asioista ja yhteismetsä jakaa 
osakkailleen verovapaata ylijäämää. 
Yhteismetsään liittyminen tapahtuu 
Maanmittauslaitoksen tekemällä mak-
suttomalla maanmittaustoimituksella 
eikä liittymisestä aiheudu veroseuraa-
muksia.

Jos kuolinpesä omistaa metsää sa-
toja hehtaareita, voidaan muodostaa 
perheen tai suvun oma yhteismetsä. 
Tällöin yhteismetsälle pitää löytää ak-
tiivinen toimitsija, joka huolehtii yh-
teismetsän kaikista metsäasioista.

3. Kuolinpesästä 
verotusyhtymäksi

Kuolinpesä voidaan muuttaa samojen 
osakkaiden verotusyhtymäksi allekir-
joittamalla perinnönjakosopimus eli 
paperi, jolla kuolinpesä jaetaan mää-
räosiin. Näin kuolinpesän osakkaat 
jatkavat omistusta verotusyhtymänä.

Heti perinnönjakosopimuksen alle-
kirjoittamisen jälkeen osakkaat voi-
vat tehdä kauppoja osuuksista keske-
nään. Näistä kaupoista syntyy jäljelle 
jääville omistajille täysi metsävähen-
nysoikeus, ja myyvät osakkaat saavat 
myyntihinnan puhtaana käteen ilman 
luovutusvoittoveroa, jos kauppa teh-
dään lähisukulaisten kesken ja edelli-
sestä kaupasta on kulunut yli 10 vuot-

ta. Lähisukulaisia ovat lapset, lapsen-
lapset ja sisarukset puolisoineen.

4. Kuolinpesän  
jako osakkaille

Kuolinpesän metsät voidaan jakaa 
osakkaille siten, että kukin osakas saa 
oman metsän. Tämä ei ole kovin jär-
kevää, koska metsät pirstoutuvat, ei-
kä metsätalouden harjoittaminen pie-
nillä palstoilla ole taloudellista. Näis-
sä jaoissa kannattaa pyrkiä ns. sopu-
jakoon, jossa joku ulkopuolinen, vaik-
ka metsäammattilainen, tekee jakoesi-
tyksen, ja palstat arvotaan tai sovitaan 
osakkaiden kesken.

Jos kuolinpesässä on useita eri omai-
suuslajeja, kuten metsää, peltoa, asun-
toja, rahaa, pörssiosakkeita jne., voi-
daan jako tehdä siten, että kukin osa-
kas saa haluamaansa omaisuuslajia 
ja mahdollinen tasoitustarve voidaan 
hoitaa joko pesän tai osakkaiden omil-
la rahoilla.

Jos riitaisassa kuolinpesässä ei pääs-
tä sopujakoon ja joku osakas hakee pe-
sänselvitystä käräjäoikeudesta, kuluu 
paljon aikaa ja rahaa - isommilla pin-
ta-aloilla kymmeniä tuhansia euroja. 
Tämäkin on parempi vaihtoehto kuin 
satojen tuhansien arvoinen täysin hal-
vaantunut kuolinpesä, josta yksikään 
osakas ei saa mitään hyötyä.
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Teppo, 42 Matti , 55 Oletko SINÄ tässä?

?

Metsänomistajat

- on metsänhoitoyhdistysten vaalivuosi!

Jäsenet ovat metsänhoitoyhdistysten tärkein voimavara. 
Päätöksentekoon tarvitaan monenlaisia metsänomistajia. 
Valtuutettuna edustat kaikkia mhy:n jäseniä, tule mukaan!

Lue lisää mihin voit valtuutettuna vaikuttaa ja asetu ehdolle!

SKOGSVÅR DSFÖR E NINGAR NAS
FULMÄKTIGEVAL | 4.–25.11.2020

Maija, 33

METSÄNOMISTAJA,

ASETU EHDOLLE
30.9. MENNESSÄ

www.mhy.fi/vaalit

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenten pää-
tösvaltaa käyttää valtuusto, jonka jä-
senet valitsevat vaaleilla. Uudet met-
sänhoitoyhdistysten valtuustot vuo-
siksi 2021-2024 valitaan marraskuus-
sa 2020. Ensimmäistä kertaa on mah-
dollisuus äänestää myös sähköisesti 
perinteisen postivaalin lisäksi. 

Valtuutetut päättävät, millaista 
edunvalvontaa ja millaisia palveluja 
metsänomistajille yhdistyksessä tar-
jotaan. Valtuusto kokoontuu vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa varsinai-
siin kokouksiinsa. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi metsänhoitoyhdistyk-
sen valtuusto antaa evästyksiä yhdis-
tyksen toimintaan ja voi ottaa kantaa 

ajankohtaisiin metsäasioihin. Kokouk-
sissa saa tietoa metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnasta, puukauppatilantees-
ta ja muista metsäasioista. 

Tervetuloa ehdolle valtuustoon! 

Jos olet kiinnostunut metsänhoitoyh-
distyksestäsi ja sen toiminnasta, läh-
de rohkeasti ehdokkaaksi. Mitään sen 
kummempia pääsy- tai pätevyysvaa-
timuksia ei ole. Metsäsi kaipaa moni-
muotoisuutta, niin myös metsänhoi-
toyhdistyksesi! Tarvitsemme mukaan 
metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon 
aktiivisia eri-ikäisiä ja -taustaisia met-
sänomistajia. 

Ehdokkaaksi asettamiseen tarvitaan 
nykyisin vain yhden jäsenen esitys. Eli 
jos tunnet vetoa luottamustehtäviin ja 
mukaan päättämään yhdistyksen asi-
oista, voit aivan hyvin itse asettua eh-
dokkaaksi. Metsänomistajuuden ja jä-
senyyden tilanne 1.1.2020 on merkittä-
vä. Vaalikelpoisia jäseniä ovat metsää 
kalenterivuoden alkaessa omistaneet 
henkilöt tai yhteenliittymät.

Lisätietoa vaaleista ja ehdolle aset-
tumisesta saat omasta metsänhoitoyh-
distyksestäsi ja osoitteesta www.mhy.
fi/vaalit, siellä voi myös täyttää eh-
dokaslomakkeen. Paperilomakkeita 
saa yhdistyksen toimistosta, jonne ne 
myös täytettynä palautetaan.   

Kuka päättää asioista 
metsänhoitoyhdistyksessä? 

Vaalien ehdokasasettelu on käynnissä ja ehdokkaaksi voi asettua 30.9. saakka. Äänestysaika on 4.–25.11.
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Ympäristöministeriön vetämä Helmi-
ohjelma tulee tutun METSO-ohjelman 
rinnalle. Helmi laajentaa vapaaehtoi-
set toimet metsistä muihinkin elin-
ympäristöihin. MTK:lla on edustus 
ohjausryhmässä, jossa yksityiskohtia 
hiotaan vuoteen 2021. Käytännön toi-
mia luonnossa voi silti tehdä jo nyt. 
Suojelusta maksetaan maanomistajal-
le korvaus, ja luonnonhoitotöiden kus-
tannukset korvataan.

Virallisesti Helmi-ohjelma toteute-
taan vuosina 2021-2030. Toimenpitei-
den tavoitteet on päätetty vasta kulu-
valle hallituskaudelle.

Suot ja vesielinympäristöt

Vapaaehtoisen soidensuojelun neu-
vottelut aloitetaan Soidensuojelun täy-
dennysehdotuskohteista (SSTE). Ne 
ovat luontoarvoiltaan valtakunnalli-
sesti merkittäviä soita. Muitakin luon-
toarvoiltaan kovia soita voi tarjota.

SSTE-suot valittiin valmisteltaessa 
Soidensuojelun täydennysohjelmaa, 
pakkosuojelua. Nyt suojelun toteutus 
perustuu maanomistajien halukkuu-
teen. Kohteet löytyvät netistä. Mukana 
on sekä puustoisia että puuttomia soi-
ta. Puuttoman suon suojelukorvauk-
siin saadaan lisää tietoa lunastuslain 
päivityksen yhteydessä noin vuoden 
sisällä. Soidensuojelu tavoite hallitus-
kaudelle on 20 000 ha.

Ennallistamisella palautetaan muut-
tuneiden soiden luonnontilaa. Tavoite 
on 12 000 ha. Työt aloitetaan valtion 
suojelualueilla ihmisen muuttamilta 
soilta. Yksityismailla ennallistamises-
ta neuvotellaan aina maanomistajan 
kanssa. Ympäröivien alueiden kuiva-
tus tulee turvata.

Lisäksi 80 arvokkainta lintuvesistöä 
kunnostetaan monimuotoisuudelle ar-
vokkaiksi kosteikoiksi mm. ruoppaa-
malla ja vedenpintaa nostamalla. Pu-
roja ja lähteikköjä kunnostetaan. 

Puustoiset elinympäristöt

Helmi tarjoaa suojelun ja luonnon-
hoidon mahdollisuuksia puustoisille 
elinympäristöille, joihin METSO-oh-
jelman rahoitus ei sovellu hyvin. Täl-
laisia ovat esimerkiksi hoitoa vaativat 
Natura-alueet. Perinnebiotoopit ovat 
vanhoja metsälaitumia, niittyjä ja ke-
toja, joilla elää kaikkein uhanalaisim-
pia lajeja. Kohteet vaativat säännöllis-
tä hoitoa, kuten raivaamista. Tähän 
Helmi tarjoaa ratkaisuja.

Sopimisen pitää olla maanomista-
jille mahdollisimman yksinkertaista. 
Siksi metsänhoitoyhdistysten toimi-
henkilöitä tullaan kouluttamaan Hel-
mi-neuvontaan. 

Markus Nissinen I Ympäristöasiantuntija I MTK metsälinja

Helmi-ohjelma on vapaaehtoista 
suojelua ja luonnonhoitoa

Helmi-ohjelmalla parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Käytännössä suojellaan ja ennallistetaan 
soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympä-
ristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Kaikki toiminta on yksityisille maanomistajille vapaa-
ehtoista.

Metsäpirkka 2/2020 19 



Tämänkin lehden sanaristikoiden ta-
kana on metsänhoitaja. Sellainen Sa-
naris Oy:n toimitusjohtaja Erkki Vuo-
kila nimittäin on koulutukseltaan, 
vaikka hän ei ole päivääkään valmis-
tumisensa jälkeen metsänhoitajan töi-
tä tehnyt. - Suomen metsille on vain 
hyväksi, etten lähtenyt sähläämään 
sinne, luonnehtii Vuokila metsäta-
lousuraansa. Vuokila ei myöskään ole 
hankkinut omaa metsää, mökkitonttia 
lukuun ottamatta.

Vuokilalle metsätalous tuli isänpe-
rintönä. Isänsä Yrjö Vuokila oli Met-
säntutkimuslaitoksella professorina ja 
nuori Erkki ei keksinyt oikein mitään 
muutakaan, mitä olisi voinut opiskel-
la. Joten yleissivistävä metsänhoitajan 
tutkinto tuli suoritettua sen todellisen 
kiinnostuksen kohteen, eli sanaristi-
koiden teon lomassa. 

Sanaristikot olivat vieneet miehen 
mukanaan jo pienenä. – Isä niitä ai-
na ratkoi ja jotenkin ne vaan valitsi-
vat minut. Ristikoiden laatiminen oli 
kiehtovaa.  Ensimmäiset ristikkonsa 
Vuokila julkaisi jo 13-vuotiaana. Per-
hettä perustaessa sitten alkoi muut-

”Ristikot valitsivat minut”
tua työksi opiskelun ohella. – Kotona 
pelotti kertoa, että taidan jäädä töihin 
tänne ristikkopuolelle, mutta vanhem-
mat kertoivat sen jo arvanneensa.

Valmistuttuaan Erkki perusti sana-
ristikoita tekevän Sanaris -yrityksen 
yhdessä isänsä ja biologiaa opiskel-
leen vaimonsa kanssa. Firma ja toinen 
lapsi syntyivät samaan aikaan vuon-
na 1985 ja sillä tiellä ollaan edelleen.  – 
Tiedä sitten, onko se suunta ylös- vai 
alaspäin, Vuokila naureskelee.

Nykyään Sanaris Oy on Suomen 
suurin sanaristikoita ja muita ajanvie-
tetehtäviä laativa yritys. Palkkalistoil-
la on yli 20 freelancer-pohjalta toimi-
vaa ristikoiden laatijaa, puolentusinaa 
piirtäjää ja valikoimassa parikymmen-
tä erilaista tehtävätyyppiä perinteisis-
tä kuvaristikoista sudokuihin ja mui-
hin aivopähkinöihin.

Vuokila pyrkii aina siihen, että ris-
tikko jotenkin ilmentäisi sitä lehteä, 
jossa se julkaistaan. Aiheet, kuvitus, 
ja jopa värimaailma pyritään sovitta-
maan muuhun julkaisuun. Suurin osa 
ristikoista laaditaan myös edelleen kä-
sin, vaikka tietokoneellakin ristikoita 

Anne Rauhamäki I Viestinnän suunnittelija I MTK ry

pystyy laatimaan. Sanarisin toiminta-
ajatuksena on kuitenkin tuottaa jokai-
selle yksilöllinen ristikko ja Erkin sa-
noin - Tietokoneohjelmia toki on, mut-
ta kun se hauskin homma on juuri se 
laatiminen.

Pirkanmaan metsävaliokunta esitti maaliskuussa alu-
eelliselle riistaneuvostolle ja metsästäjille lisääntyneen 
huolensa hirvieläinkantojen tasosta. Korkeana pysyvä 
hirvikanta ja varsinkin Pirkanmaan etelä- ja lounaisosi-
en valtaisa valkohäntäpeurakannan kasvu koettelevat 
maanomistajien kärsivällisyyttä. 

Kolmivuotinen hirvieläinkantojen verotuksen suun-
nittelujakso päättyy ensi keväänä. Alueellisen riistaneu-
voston tavoitteisiin ei päästä todennäköisesti yhtenä-
kään vuonna kuin pienessä osassa maakuntaa, jonne 
metsävaliokunta haluaa osoittaa kiitoksen.

Pirkanmaan metsävaliokunta esittää alueelliselle 
riistaneuvostolle tehokkaan toimenpideohjelman laa-
timista seuraavalle suunnittelujaksolle. Hirven ja val-
kohäntäpeuran kanta pitää laskea siedettävälle tasolle, 
ja asetetut tavoitteet saavuttaa. Maanomistajien mieles-
tä minimitavoitteena pitäisi olla asetettujen tavoittei-
den saavuttaminen edes yhtenä vuotena kolmen vuo-
den kaudella.

Myös valkohäntäpeuralle pitäisi asettaa selkeä kantaa 
leikkaava tavoite. Nyt maanomistajat eivät tiedä, mikä 
on metsästyksen tavoitekannan vähentäminen vai säi-

lyttäminen tuottavalla tasolla.  
Pirkanmaan metsävaliokunnassa on pohdittu lisäeh-

toja maanvuokrasopimuksiin. Onnistunut tavoitteiden 
mukainen kannanhoito takaisi metsästäjille edelleen il-
maisen metsästysoikeuden. Mutta jatkuvat laiminlyön-
nit toisivat mukanaan sanktioita. 

Toinen lisäehto kieltäisi valkohäntäpeurojen kantaa 
ylläpitävän talviruokinnan, mutta houkutustarkoituk-
sessa tehty lyhytaikainen ruokinta olisi sallittua. 

Metsästysseurojen ja hirviporukoiden ikääntymisen 
estämiseksi maanomistajat esittävät metsästäjille yh-
teistyötä jäsenhankinnassa. He voisivat suositella ja 
markkinoida metsästysseurojen jäsenyyttä esimerkiksi 
nuorehkoille sukulaisilleen, jotka välttämättä eivät asu 
paikkakunnalla, mutta olisivat innostuneita metsästyk-
sestä. Tämä edellyttäisi paikoitellen metsästysseurojen 
jäsenyysvaatimusten väljentämistä ja seurojen avautu-
mista muuhun yhteiskuntaan.  

Pirkanmaan metsävaliokunta on maanomistajien edusta-
jista koostuva elin, jossa ovat edustettuina kaikki maakunnan 
metsänhoitoyhdistykset ja MTK-Pirkanmaa.

Maanomistajat vaativat pienempiä hirvieläinkantoja
Heli Mutkala
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Metsänhoitoyhdistyksen jäsenille 1.jakso 12kk vain 189,90 € (norm. 274,00 €)

Kestotilaajan täysi paketti!
• Painettu lehti kotiisi kannettuna.
• Verkkopalvelun rajaton luku oikeus. 

Sähköiset palvelut ovat käytettävis-
säsi millä tahansa pääte laitteella, 
myös älypuhelimella.

• Kaikki MT Plus -sisällöt vapaasti 
luettavissasi.

• Näköislehdet käytössäsi – pääset  
selailemaan painetun lehden 
näköis versiota aina kun haluat.

• MT:n seinäkalenteri joulukuussa
• Automaattinen osallistuminen 

vuosittaiseen suurarvontaan. 
Voit voittaa 32 000,00 € arvoisen 
henkilö auton!  
Arvonnan säännöt: MT.fi/arvonta

Tilaa verkossa: Tee tilaus  
osoitteessa MT.FI/jasenetu
Soita: 020 413 2277 (ark. 8-21).  
Mainitse tilaustunnus MAM0026.

Painettu Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy 3 kertaa viikossa. Tilaus alkaa ensimmäisestä mahdollisesta numerosta ja laskutetaan tilauksen alettua.  
Tutustumistarjouksella ei voi korvata voimassaolevaa tilausta. Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti ja koskee uusia kotimaan tilauksia. Tilaus jatkuu  
vaivattomana kestotilauksena kulloinkin voimassa olevaan edulliseen kestotilaushintaan niin kauan kuin asiakas itse haluaa.

Tiesitkö?
Sanomalehtemme 

painetaan suomalaiselle 
paperille Suomessa! 

Suosimme kotimaista 
metsäteollisuutta ja 

maaseutua.

Maaseudun Tulevaisuus etuhintaan!

Tilaa ja voita auto, arvo 32 000,00 €! 

Arvonnan säännöt: MT.FI/arvonta

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/

Jämsä 3.-5.9.
www.finnmetko.fi

TAPAHTUMIA 
METSÄNOMISTAJILLE 2020

9.6. Kesäkuun metsäkävely, Akaa
Mhy Pirkanmaa   0102719141

11.8. Elokuun metsäkävely, Luhalahti, Ikaalinen
Mhy Pirkanmaa   0102719141

13.-14.8. Metsänomistajareissu,
Itä-Suomi: Lusto, Verlan tehdasmuseo, Taimitapion tarha

Mhy Roine   toimisto@mhyroine.fi

20.8. Tapion Malja -metsätaitokilpailut
Mhy:t Pirkanmaa ja Pohjois-Pirkka

Jukka Pohjonen  050 5404 354

21.8. Naisten metsäpäivä
Mhy Pirkanmaa   0102719141

25.-26.8. Retki ja laivaristeily
Fiskarsin ruukkikylä ja Viking Grace

Mhy Kihniö-Parkano  Hannu Marttila 044 7393103

3.9. Bussikuljetus Finnmetko-messuille Jämsään
Mhy Kihniö-Parkano

Hannu Marttila   044 7393103

11.–13.9. Retki Maamessuille, Tarto, Viro
Mhy Kihniö-Parkano  Hannu Marttila 044 7393103

12.9. Metsäliikuntapäivä, Ritajärvi, Sastamala
Mhy Pirkanmaa   0102719141

Syksyllä Retki kansallispuistoon, Lauhavuori, Kauhajoki
Mhy Kihniö-Parkano  Hannu Marttila 044 7393103

SYYS- 
KUUTA

3. MATKA 
FINNMETKO
-TAPAHTUMAAN
JÄMSÄÄN

METSÄNHOITOYHDISTYKSEN GREEN 
ECONOMY - HANKE  JÄRJESTÄÄ ILMAISEN 
BUSSIKULJETUKSEN FINNMETKOON - SUOMEN 
SUURIMPAAN MAANRAKENNUS- JA METSÄALAN 
NÄYTTELYYN TORSTAINA 3.9.2020. 

Bussi lähtee Parkanon Shelliltä klo 07.00 ja 
Kihniöstä M-Marketin pihasta klo 07.30. Paluu n. 
klo 19.00.

Ilmoittautumiset 27.8. Hannu Marttilalle puh. 
044 7393 103. Matkalle mahtuu 50 henkilöä.

SYYS- 
KUUTA

3. MATKA 
FINNMETKO
-TAPAHTUMAAN
JÄMSÄÄN

METSÄNHOITOYHDISTYKSEN GREEN 
ECONOMY - HANKE  JÄRJESTÄÄ ILMAISEN 
BUSSIKULJETUKSEN FINNMETKOON - SUOMEN 
SUURIMPAAN MAANRAKENNUS- JA METSÄALAN 
NÄYTTELYYN TORSTAINA 3.9.2020. 

Bussi lähtee Parkanon Shelliltä klo 07.00 ja 
Kihniöstä M-Marketin pihasta klo 07.30. Paluu n. 
klo 19.00.

Ilmoittautumiset 27.8. Hannu Marttilalle puh. 
044 7393 103. Matkalle mahtuu 50 henkilöä.
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

 

sanovat että raha 
ei kasva puissa.

olemme eri mieltä.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

TUOTAMME LUKIJOILLEMME KESKIMÄÄRIN 3968 € PAREMPANA TUOTTONA METSÄSTÄ.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai numerosta 09 315 49 840.
Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.
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Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6,  
35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomon
omista tuotteista

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

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

   

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

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

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

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

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

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

Tein opinnäytetyöni Metsänhoi-
toyhdistys Pohjois-Pirkalle kauko-
kartoitusaineiston luotettavuudesta 
metsän arvon määrityksessä. Työssä 
vertailin Metsänhoitoyhdistyksen 
laatimia tila-arvioita sekä avoimeen 
metsävaratietoon pohjautuvien au-
tomaattisovellusten tuottamia met-
sän arvoja keskenään. 

Perinteiset maastokäyntiin perustuvat 
tila-arviot ovat olleet valtamenetel-
miä tila-arvioiden laadinnassa muun 
muassa kiinteistökauppaa, sukupol-
venvaihdoksia, perunkirjaa tai lainan 
vakuutta varten. Metsänhoitoyhdis-
tys Pohjois-Pirkan laatimat tila-arviot 
tehdään myöskin maastokäyntiin pe-
rustuen, Trestima-kuvasovellusta hyö-
dyntäen.  Nykyään muun muassa met-
säyhtiöt ja pankit tarjoavat asiakkail-
leen kaukokartoitusaineistoon perus-
tuvia automaattisovelluksia tila-arvi-
oihin, jotka perustuvat muun muas-
sa Luonnonvarakeskuksen valtakun-
nan metsien monilähdeinventointiin 

sekä Metsäkeskuksen avoimeen met-
sävaratietoon. 

Opinnäytetyön tuloksista voidaan 
vetää johtopäätös, että metsätilan ar-
von määrittämiseen automaattisovel-
luksissa on epäluotettavuutta. Tila-ar-
vioiden välillä on huomattavia eroja, 
jopa useisiin kymmeniin prosentteihin 
asti. Eroja arvoissa on riippumatta tilan 
koosta. Tällä on metsänomistajan kan-
nalta merkittävä vaikutus taas makset-
taviin veroihin, kuten perintö - ja lah-
javeroon. 

Automaattisovellusten riskitekijät

Automaattisovellusten tuottamiin met-
sän arvoihin sisältyy paljon riskitekijöi-
tä, sillä metsätilan ominaispiirteet eivät 
välttämättä tule yhtä luotettavasti esil-
le kuin maastokäynnissä. Esimerkke-
jä on tiloista, jossa avoimessa metsäva-
ratiedossa muutaman vuoden ikäiset 
taimikot ovat edelleen uudistuskypsiä 
metsiä. Viimeaikaiset hakkuut eivät siis 
päivity aivan hetkessä avoimeen met-
sävaratietoon. Kaukokartoitusaineis-

Metsän arvo kannattaa määrittää maastossa
tossa eivät tule myöskään huomioiduk-
si metsätuhot, kuten lumi-, tuuli ja hir-
vituhot. Metsänhoitoyhdistyksen teke-
missä tila-arvioissa otetaan huomioon 
metsän arvoa alentavatkin tekijät, ku-
ten huonot korjuu – ja kuljetusolosuh-
teet, epäedullinen sijainti tai muut ti-
lan arvoon vaikuttavat kustannukset.  

Automaattisovellukset ovat kuiten-
kin hyviä apuvälineitä suuruusluokki-
en tarkasteluun, vaikka ne eivät met-
sätilan tarkkaan arvioimiseen sovel-
lu. Puuston määrät ovat kaukokartoi-
tusaineistossa melko lähellä maasto-
arvioita. Taimikoiden arviointiin liit-
tyy kuitenkin epäluotettavuutta auto-
maattisovelluksissa. Taimikoiden tau-
lukkoarvot eivät välttämättä vastaa 
totuudenmukaista kuvaa taimikon ar-
vosta, mikäli esimerkiksi metsänhoito-
rästejä on paljon tai puuston kasvu ei 
ole vastannut yleisten mallien mukais-
ta kehitystä. Metsänomistajan kannat-
taakin laatia tila-arvio maastokäyntiin 
perustuen, jotta veroseuraamuksia ei 
kerry yliarvostetun tila-arvion perus-
teella sukupolvenvaihdostilanteessa. 

Eero Peltola I metsäasiantuntija
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Teiskon toimipisteellämme on 
tulossa muutoksia kesän jäl-
keen, kun pitkäaikainen metsä-
asiantuntijamme Leo Kinnunen 
35 metsänhoitoyhdistysvuoden 
jälkeen antaa tilaa nuoremmille 
metsäammattialisille. Leon seu-
raajana jatkaa metsäasiantunti-
ja Elina Kotilainen.

Metsäuran Leo aloitti Kotkan metsä-
opistossa vuonna 1980, josta hän pää-
si suorittamaan harjoittelut Puulaaki 
OY:lle ja Ylöjärvi-Nokian metsänhoi-
toyhdistykselle. Valmistumisen jäl-
keen Leo vietti muutaman kuukau-
den Myllykoski OY:llä, jonka jälkeen 
ura Teiskon metsänhoitoyhdistyksellä 
pääsi alkamaan. Sillä samaisella tiellä 
hän on edelleen.

Miten koet metsäalan 
muuttuneen työurasi aikana?
Metsäala on kyllä kokenut isoja muu-
toksia tässä vuosien varrella. Työuran 
alussa hakkuut tehtiin pääasiassa met-
surityönä. Pinomäen harvesterit olivat 
tulleet uutena ja niillä aloitettiin ko-
neellista puunkorjuuta. Hankintahak-
kuut olivat alkuaikana hyvin yleisiä ja 
muutamalla isännällä oli vielä hevo-
nenkin ajokalustona.

Metsänhoitoyhdistyksellä oli muu-
tama oma metsuri töissä kesäaikana 
ja tämän lisäksi hoitotöissä käytettiin 
yhtiöiden lainametsureita. Teiskossa 
metsureita oli parhaimmillaan yli 20, 
kun tänä päivänä heitä on enää muu-
tama.

Metsänviljelytöissä oli pitkään käy-
tössä avojuuritaimet ja ne istutettiin 
kuokalla. Taimista pääosa oli mänty-
jä, kun nykyään suurin osa istutustai-
mista on kuusia.

Myös puukauppojen keskikoot ovat 
muuttuneet huomattavasti. Alussa ta-
vallinen pystykauppa oli n. 200m3, 
kun nykyään keskimääräinen koko 
on jo yli 500m3. Energiapuun korjuus-

ta on tullut normaalia toimintaa ja on 
hienoa, että kotimaista energiaa käyte-
tään entistä enemmän.

Metsissä on myös entistä enemmän 
puuta, ja kasvut ja hakkuumäärät ovat 
nousseet.

Myös luonto- ja ympäristöasiat ovat 
tulleet voimakkaasti mukaan metsä-
alalle. Ennen hakkuissa yritettiin teh-
dä liiankin siistiä jälkeä, esim. kerää-
mällä kuolleet puut pois. Nykyään 
hakkuiden ja hoitotöiden yhteydessä 
luonnon monimuotoisuus huomioi-
daan paremmin esim. säästöpuilla ja 
tekopökkelöillä.

Työnteon rytmi on myös muuttunut 
alkuajoista. Toimistotyön osuus on li-
sääntynyt huomattavasti ja maasto-
työn osuus taas vastaavasti vähenty-
nyt. Ennen kännykkäaikaa maastoai-
kana hoidetut puhelut piti soitella il-
lalla kotona lankapuhelimella.

Kumpi on muuttunut enemmän, 
työntekijä itse vai asiakaskunta?
Sekä työntekijä että asiakaskunta ovat 
muuttuneet ja muutokset ovat olleet 
nopeita.

Varsinkin metsänomistajarakenne 
on vuosien varrella muuttunut suures-

ti. Alkuaikoina oli paljon maanviljeli-
jöitä ammatinharjoittajina, ja nyt niitä 
on enää muutamia. Iso osa kuitenkin 
asuu edelleen paikkakunnalla tai vä-
hintäänkin Pirkanmaan alueella. 

Hauskin muisto tai kömmähdys 
työuralta?
Joskus aikanaan Pinsiön taimitarhalta 
olimme aikeissa hakea koivuntaimia. 
Taimitarhan johtaja teki kuorman ja 
lähdettiin takaisin Teiskoon. Kuorma 
oli Teiskossa jo puoliksi purettu, kun 
huomasimme, että taimet näyttävät 
hieman oudoilta. Lopulta selvisi, että 
nehän olivatkin musta-aronian taimia, 
eivätkä niitä koivuja mitä oli tarkoitus 
hakea. Metsäammattilainenkin ja tässä 
tapauksessa parikin sellaista voi ereh-
tyä!

Suositteletko metsäalaa muille?
Metsäalaa voi kyllä edelleen suositel-
la työpaikaksi, puulle löytyy varmasti 
vielä uuttakin käyttöä.

Mitä suunnitelmia sinulla on 
lisääntyvälle vapaa-ajalle?
Vapaa-ajalla on tarkoitus harrastaa en-
tistä enemmän mökkeilyä Kapeessa. 
Melonta ja retkiluistelu tulevat myös 
säilymään harrastuksina edelleen.

Leppoisaa metsäneuvontaa 
Teiskossa jo 35 vuotta
Elina Kotilainen I metsäasiantuntija
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Ylöjärven Kurun metsäasiantun-
tija Reijo Rantala jää pois met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pir-
kan palveluksesta kevään 2020 
aikana. Toukokuun alusta alka-
en yhteydenotot metsäasioissa 
ovat suuntautuneet Auvo Mart-
tilalle, joka ottaa hoitaakseen 
koko Kurun alueen metsäasian-
tuntijan tehtävät.

Reijo Rantalalla on takanaan pitkä työ-
ura metsäalalla. Ura alkoi vuonna 1983 
Metsäliitto Osuuskunnan palveluk-
sessa ja jatkui Aureskoski Oy:n, UPM 
Kymmene metsän ja Visuvesi Oy:n 
kautta Mhy Pohjois-Pirkan palveluk-
seen, jossa Reijo aloitti työt vuonna 
2011. Vajaan 40 vuoden aikana maail-
ma, ja metsäala sen mukana, on muut-
tunut monessa suhteessa melkoisesti.

– Eniten on varmasti muuttunut hak-
kuutyö, kertoo Reijo. -80-luvun alus-
sa motot tekivät vasta tuloaan ja hak-
kuukoneina oli pääasiassa prosessorei-
ta, joille metsurit kaatoivat puut ja ko-
ne valmisti pölkyt siitä eteenpäin. Hak-
kuutyön lisäksi tietysti myös tietotek-
niikka on edennyt tämän 37 vuoden ai-
kana aimo harppauksia. Siirtyminen 
paperikartoilta älylaitteiden karttaso-
velluksiin ja kaikki muukin tietotek-
niikan käyttö työvälineenä on monel-
ta osin nopeuttanut ja helpottanut työs-
kentelyä. 

Oliko ennen sitten kaikki 
paremmin? 
– Aika tuppaa tietenkin kultaamaan 
muistot, mutta on moni asia kehittynyt 
hyvään suuntaan. Ennen työ oli ehkä 
ihmisläheisempää, kun asiat hoidet-
tiin pääasiassa kasvotusten, eikä pu-
helimen ja sähköpostin välityksellä ku-
ten nykyään. Toki nykyäänkin ihmis-
suhteet ovat metsäalalla tärkeässä roo-
lissa, ehkä metsäalalla vielä jopa suu-
remmassa roolissa kuin monella muul-

la alalla. Vuosien saatossa olen saanut 
näissä hommissa monta läheistäkin ys-
tävää ja tuttua.

– Lisäksi paljon hyviä ja hauskojakin 
muistoja. Paljon on näiden vuosien ai-
kana sattunut, mutta eräs tapahtuma 
on jäänyt erityisesti mieleeni, joka sat-
tui kerran Aureen perukoilla. Eräs met-
sänomistaja tilasi syksyllä metsäkäyn-
nin ja kartalta katsottiin tarkasti mitkä 
tilan nurkat piti kiertää ja missä käydä 
ja mihin mennä. Metsänomistaja ei mu-
kaan lähtenyt, vaan sovittiin että tavat-
taisiin sitten tietyn tien varressa. Läh-
din kiertämään metsää ja isäntä jäi tien 
varteen odottamaan. Metsikkö oli hy-
vässä kunnossa, eikä oikein tehtävää 
tahtonut löytyä. Välillä isäntä soittikin 
ja neuvoi mihin suuntaan pitäisi men-
nä. Kun aikani kuljettuani pääsin tien-
varteen, istui isäntä sovitussa paikas-
sa kannolla hirvikivääri sylissään. Jäl-
keenpäin hokasin, että metsässä ei ol-
lut aikomustakaan tehdä mitään, mut-
ta hirvenajomiehestä oli ollut puutetta, 
muistelee Reijo.

Työmaita on vuosien varrelle 
mahtunut monia, mutta mikä on 
ollut mieleenpainuvin?
– Paljon on ollut mieleen jääneitä työ-
maita. Varsinkin jotkin saarityömaat 
Aurejärvellä ja Näsijärvellä ovat aiheut-
taneet monenlaista pohtimista puiden 
kuljetuksen suhteen mantereen puolelle 
ja monesti on mennyt yöunetkin jäiden 
vahvuutta miettiessä. Myös eräs rinne-
työmaa on jäänyt elävästi mieleen. Sitä 
hakkasi eräs neljän miehen metsuripo-
rukka, jotka kaikki olivat sellaisia sotien 
jälkeen metsurinuransa aloittaneita ko-
keneita tekijöitä. Sovin miesten kanssa, 
että kyselen jostain traktoria vinssaa-
maan puita rinteestä, mutta parin päi-
vän päästä miehet sanoivat, että ei tar-
vitse, he kierittelivät jo puut rinteen ala-
reunaan kasalle käsipelissä. Eivät viit-
sineet kuulemma noin pienen asian ta-
kia pilata hyvän työmiehen mainetta. 
Muistaakseni puita oli rinteessä lähem-
mäs parisataa mottia.

Kumpi on sitten muuttunut 
enemmän näiden vajaan 40 
vuoden aikana, työntekijä itse vai 
asiakaskunta?

– Asiakaskunta varmaankin, pohtii 
Reijo. -80-luvun alussa metsänomistajat 
pääsääntöisesti asuivat paikkakunnal-
la, nykyään monesti jossain muualla. 
Kaikesta huolimatta Suomi seisoo edel-
leen tukevasti puujaloillaan ja varmas-
ti työmaata tulee piisaamaan jatkossa 
tulevillekin tekijöille. Näissä hommis-
sa ehdottomasti parasta on luonnonlä-
heisyys ja erilaisissa metsäympäristöis-
sä liikkuminen eri vuodenaikoina.

Miten metsäammattilainen sitten 
käyttää lisääntyvän vapaa-aikansa 
tulevaisuudessa? 

– No metsässä tietenkin! Kotitilan 
metsissä riittänee mielekästä työmaata, 
kertoo Reijo. -Myös metsästys ja met-
sästyskoiraharrastus ovat lähellä sy-
däntä ja vievät suuren osan vapaa-ajas-
ta, samoin kalastus.

Monta mieleen painunutta hetkeä 
metsäammattilaisuran varrelta
Auvo Marttila I metsäasiantuntija
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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

4

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

14

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Elina Kotilainen
044 776 4552

7

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

12

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

10

Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

13Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

11

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

2 5Metsäasiantuntija
Rasmus 
Nokelainen
044 776 4554

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
044  580 1042 

3Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555
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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

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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Uusia toimihenkilöitä
Eero Peltola 

Eero Peltola aloitti metsäasiantuntija-
na huhtikuun puolessa välissä Mänt-
tä-Vilppulassa. Eero toimii samalla 
alueella kuin Jere Aalto toimi aiem-

min ja siihen kuuluvat Ala-Kolkki, In-
nala, Kolho, Maakasperä, Huhtijärvi, 
Vilppula ja Mänttä.  

Kerro hieman itsestäsi:
Olen 23-vuotias nuori mies Längelmä-
eltä, ja valmistumassa metsätalousin-
sinööriksi tänä keväänä. Opintojeni ai-
kana olen ollut muun muassa kesäai-
kaan harjoitteluissa sekä sijaisuuksis-
sa Mhy Pohjois-Pirkassa Oriveden ja 
Längelmäen toimistoilla. Vapaa-ajalla-
ni pelaan muun muassa jääkiekkoa ja 
kesällä tykkään myös kalastaa. 

Mikä on metsäalassa parasta? 
Metsäalalla on vahva taloudellinen 
merkitys ympäri Suomen. Metsäalal-
la työskennellessä parasta on ihmisten 
ja luonnon parissa työskentely.  Jokai-
sen metsänomistajan metsäomaisuus 
ja tavoitteet metsänhoidon suhteen 
ovat erilaisia, joten työ on hyvin mo-
nipuolista.

Kuinka onnistua puukaupassa?
Omia tavoitteitaan ja suunnitelmiaan 
metsäomaisuuden suhteen on hy-
vä miettiä ennen puukauppaa. Puu-
kaupalla tehdään metsätalouden tili 
ja tämän vuoksi sen merkitys on suu-
ri. Puukauppasopimukseen kannat-
taa perehtyä tarkasti ennen allekirjoit-
tamista, ja sopimuksenkin jälkeen on 
valvottava, että puukauppa sujuu asi-
anmukaisesti sovitulla tavalla. Apua 
puukauppaan saa metsänhoitoyhdis-
tyksestä. 

Terveisesi alueesi 
metsänomistajille:
Metsänhoito – ja hakkuutyöt on hy-
vä tehdä ajallaan kuntoon. Ollaan yh-
teyksissä ja mietitään asioita metsäsi 
parhaaksi! 

Eeron yhteystiedot:
Puhelin 044 776 4557
sähköposti eero.peltola@mhy.fi 

Tommi Suoranta

Tommi Suoranta aloitti metsänhoitoesimiehenä huhtikuussa 
Ruovedellä. Tommin toimialue on Mhy Pohjois-Pirkan poh-
joinen alue, johon kuuluvat Kuru, osa Ruovedestä, suurin osa 
Mänttä-Vilppulasta ja Virrat. 

Kerro hieman itsestäsi:
43-vuotias Metsäammattilainen Juupajoelta, perheessä 3 las-
ta ja vaimo. Asun Juupajoella Koppelojärvellä perheeni kans-
sa. Työhistoria metsäalalla noin 20- vuotta erilaisissa asian-
tuntiatehtävissä paikallisesti niin yksityisillä kuin teollisuu-
den työnantajillakin.

Mikä on metsäalassa parasta? 
Työskentely erilaisten ihmisten kanssa, tyytyväiset ulkoiset ja 
sisäiset asiakkaat, ”Yhdessä tekemisen reipas meininki”. Met-
säalan töissä parasta vastuu ja vapaus. Kun työt tulee tehtyä 
hyvin on mahdollisuus suunnitella omat työt ja aikataulut-
taa ne itse.

Terveisesi Mhy Pohjois-Pirkan alueen 
metsänomistajille:
Pidetään Yhdessä Metsästä huolta ja tehdään metsänhoitotyöt 
ajallaan pois. Tällä varmistetaan pitkällä tähtäimellä metsäta-
louden paras tuotto.  Pidetään metsätalouden pyörät pyöri-
mässä tästä korona ajasta huolimatta!

Tommin yhteystiedot:
Puhelin 044 568 8545
sähköposti tommi.suoranta@mhy.fi 
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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.

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

Nyt jo toisen jalostusasteen kuusen siemeniä saatavana 
Suomessa!

Metsätalousyrittäjän koulutus on tarkoitettu metsänomis-
tajille. Koulutuksen aikana voit laatia metsäsuunnitelman 
omalle tilalle. Monimuotokoulutus, kesto on n. 1,5 vuotta. 
Lähipäiviä 3 pv/kk. Osallistumismaksu 250 €. 

Opiskele perustutkinnossa metsuri-metsäpalvelujen tuot-
tajaksi tai metsäkoneenkuljettajaksi. Monimuotokoulutus, 
lähipäiviä noin 4 pv/kk ja mahdolliset korttikoulutukset. 
Opiskelu ja ruokailu ovat maksuttomia.

LYHYTKOULUTUKSIA
■ Joulukuusen kasvatus 22.6. Hinta 80 €.
■ Visakoivun kasvatus 23.6. Hinta 80 €.
■ Eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely peruskurssi 
  25.6. Hinta 80 €

Katso lisää: sedu.f i /metsa

SEDU TARJOAA 
AMMATTITUTKINNOT JA 

NIIDEN OSAT MAKSUTTA, 
KUN ALOITAT OPINTOSI TAI HAET OPINTOIHIN 

TOUKOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ.

Toimintamme
koronapandemian aikana

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka pyrkii omalla 
toiminnallaan vähentämään tartuntariskejä.
Työt metsissä kuitenkin jatkuvat ja metsäasiantuntijamme 
ovat tavoitettavissa. Seuraamme kuitenkin valtioneuvoston 
asettamia ohjeistuksia vakavasti ja toivomme 
metsänomistajien yhteydenottoja pääsääntöisesti 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Jos toimistokäynti on välttämätön, tule ainoastaan terveenä, 
huolehdi käsihygieniasta ja vältä lähikontakteja.

Kesän tapahtumat peruttu

Koronapandemian vuoksi olemme peruneet kaikki kesälle 
suunnittelemamme tapahtumat. Tapahtumia järjestetään 
metsänomistajille taas heti kun se on mahdollista. Seuraa 
uutiskirjettämme sekä tapahtumasivujamme mhy.fi/pohjois-
pirkka/tapahtumat

Metsäasiantuntijat lomailevat

Kesälomakausi on alkanut, mutta työt metsissä jatkuvat. 
Tarkista oman metsäasiantuntijasi lomakalenteri osoitteesta 
mhy.fi/pohjois-pirkka/lomakalenteri-2020 tai soittamalla 
toimiston numeroon p. (03) 486 4551 saat tiedon paikalla 
olevasta henkilöstä.
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Yhdessä yli
vaikeidenkin aikojen

Tuki pankkiasioiden hoitoon on käden ulottuvilla välimatkasta huolimatta.
Arjen raha-asiat hoituvat kotona itsenäisesti tai tuellamme. 

Ohjeita maksamiseen ja muuhun etäasiointiin löydät osoitteesta www.op.fi/tuki

Tehtävämme on jo yli sadan vuoden ajan ollut omistaja-asiakkaidemme 
ja toimintaympäristömme hyvinvoinnin edistäminen.

Palvelut tarjoaa osuuspankki.

Verkkopalvelu Mobiili Asiakaspalvelu
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Yhdessä yli  
vaikeidenkin aikojen

Tuki pankkiasioiden hoitoon on  
käden ulottuvilla välimatkasta huolimatta. 

Arjen raha-asiat hoituvat  
kotona itsenäisesti tai tuellamme. 

Ohjeita maksamiseen ja muuhun etäasiointiin 
löydät osoitteesta www.op.fi/tuki

Tehtävämme on jo yli sadan vuoden ajan ollut
omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme

hyvinvoinnin edistäminen.

Asiakaspalvelu p. 0100 0500
op.fi/yla-pirkanmaa

facebook.com/opylapirkanmaa
instagram.com/opylapirkanmaa OP Ylä-Pirkanmaa

Elämäsi  
rennoimmat 
puukaupat

 TEE PARHAAT PUUKAUPAT  
ASIANTUNTIJOIDEMME AVULLA

Käyttäessäsi Metsänhoitoyhdistyksen 
Puukaupan toimeksianto -palvelua sinun  
ei tarvitse huolehtia yksityiskohdista. 
Omaan harkintaasi jää, kuinka aktiivisesti 
osallistut puukaupan eri vaiheisiin.  
Mikset antaisi puukaupan tekoa osaaviin käsiin?

Metsänhoitoyhdistyksen kattavat puukauppapalvelut: www.mhy.fi/puukauppa
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