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Toiveissa normaaliolot
Koronaepidemia on määritellyt elämäämme ja toimin-
taamme jo toista vuotta. Tänä aikana suurin osa tapaa-
misista, kokouksista ja palavereista on ollut etäyhteydellä 
toteutettuja, joka ei kuitenkaan vastaa kasvokkain käytyä 
keskustelua ja päätöksen tekoa. Metsänomistajia on palvel-
tu puhelimella ja sähköpostilla sekä tapaamisilla metsässä, 
jotta metsien ja metsänomistajien tarpeet on saatu toteu-
tettua. Toimistoillakin on metsänomistajilla ollut mahdolli-
suus tavata metsäasiantuntijoita kasvotusten, kun on nou-
datettu koronasuosituksia. Myös metsänhoitoyhdistyksen 
uuden valtuuston toimikausi on alkanut etäkokouksilla 
Teamsin kautta tammi- ja maaliskuussa. Etätekniikka on 
mahdollistanut kokousten pitämisen, mutta se ei korvaa 
toisten tapaamista ja toisiin tutustumista. Myöskään aja-
tustenvaihto, ideointi ja toiminnan kehittäminen ei onnis-
tu samalla tavalla kuin kasvotusten tapahtuisi. 

Etätekniikalla on omat hyvätkin puolensa. MTK:n pu-
heenjohtaja Juha Marttila saatiin mukaan valtuustom-
me kevätkokoukseen etäyhteydellä Simosta ja selvittele-
mään MTK:n uuden jäsenmaksujärjestelmän toimimatto-
muudesta aiheuttaneita sekaannuksia. Järjestelmän, jon-

ka kautta metsänhoitoyhdistystenkin jäsenmaksut nyt en-
simmäistä kertaa laskutettiin. MTK ei ole vieläkään saanut 
selvitettyä virheellisiä laskuja ja niiden oikaiseminen näyt-
tää tämän hetken tiedon mukaan kestävän ilmeisesti syk-
syyn saakka. Tilanne on aiheuttanut valitettavan runsaasti 
ylimääräistä työtä metsänhoitoyhdistyksen toimistollakin.

Etäyhteyksien mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää 
tulevaisuudessakin siltä osin, että on mahdollisuus saa-
da vaikkapa luennoitsijoita sekä muita tarpeellisia henki-
löitä kuultavaksi kokouksiin ja muihinkin tilaisuuksiin tai 
tapahtumiin.

Kaikilla on jo vahva toive, että korona laantuisi, roko-
tukset toimisivat, ja rajoitukset poistuisivat, jonka myö-
tä palattaisiin jälleen normaalioloihin. Samalla metsänhoi-
toyhdistys pystyisi järjestämään yhteisiä tapahtumia, ku-
ten hakkuunäytöksiä ym. Ideoita on kyllä rajoitusten aika-
na kertynyt varastoon. Onko jo syksyllä niiden toteuttami-
nen mahdollista, jää nähtäväksi.

Järjestöuudistus 

Järjestöuudistus tuli jäsenmaksun osalta konkreettisesti 
metsänomistajille näkyviin kaikille yhtäläisenä edunval-
vontamaksuna uudistuneen laskupohjan mukana. Joille-
kin metsänomistajille tuli yllätyksenä se tieto, että olem-
me myös MTK:n jäseniä. Metsänhoitoyhdistykset liittyi-
vät MTK:n jäsenyhdistyksiksi jo vuonna 2015. MTK on ai-
noa maanomistajien etuja ajava järjestö, joka hoitaa met-
sänomistajien edunvalvontaa niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisesti. Ne asiat voivat tuntua kaukaisilta, mutta esi-
merkiksi suojelusäädösten toteutuessa ne tulisivat koske-
maan ihan jokaista metsänomistajaa. MTK huolehtii sii-
tä, että metsänomistajana sinulla on oikeus päättää omien 
metsiesi käytöstä, olipa se sitten talouskäyttöä tai suojelua. 

Metsänomistajien etujen valvonnalle on tarvetta, kos-
ka toimivillakin puumarkkinoilla ostajien ja puunmyyji-
en tarpeet ovat usein erilaiset. Myöskin maankäytön edun-
valvontaa tarvitaan, sillä entistä useammin eteen tuntuu 
tulevan tilanteita, joissa joku tai jotkut intressiryhmät ha-
luavat kertoa metsän tai pellon omistajille, mitä toimin-
taa kyseisillä alueilla saa harjoittaa. Tärkeää on, että me 
metsänhoitoyhdistyksen hallinnossa toimivat henkilöt se-
kä yksittäiset jäsenetkin pidämme silmät ja korvat auki ja 
olemme kiinnostuneita ja otamme kantaa oman alueem-
me maankäytölle suunniteltuihin rajoituksiin. Oikea-aikai-
nen, oikean tiedon kulku turvaa parhaiten mahdollisuu-
den vaikuttaa näihin päätöksiin. Meidän luottamushenki-
löiden tehtävä on miettiä, mikä on sitä parhainta ja tarpeel-
lisinta edunvalvontaa.

Hyvää kesää kaikille!

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja I Mhy Pohjois-Pirkka
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Maailman sahatavaramarkkinat ovat 
sekaisin koronapandemian vaikutus-
ten ja yllättävien kysyntäpiikkien seu-
rauksena. Tämän seurauksena saha-
tavaran hinta on ollut huimassa nou-
sussa. Varsinkin Yhdysvalloissa hin-
nat ovat moninkertaistuneet lyhyessä 
ajassa, kun sahatavarasta on pula. Yh-
dysvaltoihin on viety viime vuodes-
ta alkaen enenevässä määrin keskieu-
rooppalaista sahatavaraa, niin suoma-
laista sahatavaraa kysytään vastaavas-
ti Kesk- Eurooppaan. Suomen sahata-
varamarkkina on sidoksissa kansain-
väliseen kehitykseen. 

Puun hyvä kysyntä näkyy tarjous-
ten määrissä ja hinnoissa. Halutuim-
pia leimikoita ovat havutukkivaltaiset 
päätehakkuuleimikot, mutta myös ke-
säkorjuukelpoiset harvennusleimikot 
ovat kysyttyjä. Kaikille puutavarala-
jeille on kysyntää. Ostajat ovat liik-
keellä hyvin erilaisilla yksikköhinnoil-
la, joten leimikon kilpailuttamisella 
metsänomistaja saa leimikostaan sen 
arvoa vastaavan hinnan. Metsänomis-
taja ratkaisee puunmyyntinsä kuiten-
kin tapauskohtaisesti tarjotun kaup-
pahinnan ja muiden ehtojen perus-
teella. Tarjousten vertailussa kannat-
taa käyttää oman metsänhoitoyhdis-
tyksen ammattiapua. 

Puun myyntisuunnitelma 

Onnistunut puukauppa lähtee liik-
keelle etukäteen tehdystä puunmyyn-
tisuunnitelmasta eli leimikosta, joka 
tehdään metsänomistajan tarpeiden 
mukaisesti. Puunmyyntisuunnitelma 

on tuote, jota on helppo kilpailuttaa 
eri ostajien välillä. Leimikon teko on 
maksuton palvelu Metsänhoitoyhdis-
tys Pohjois-Pirkan jäsenille. Metsän-
omistajan halutessa metsänhoitoyh-
distyksen metsäasiantuntija voi hoi-
taa myös muun puukaupan liittyvän: 
ostajien kilpailuttamisen, tarjouksien 
vertailun, puukaupan teon, korjuun 
valvonnan jne, joko yhdessä metsän-
omistajan kanssa tai ”avaimet käteen” 
palvelupakettina. Metsäasiantuntija 
kilpailuttaa puukaupan asiantunte-
vasti ja hänellä on paikallisesti paras 
tieto alueensa puunostajista sekä siitä, 
kuinka eri ostajat hinnoittelevat ja kat-
kovat arvokkaan leimikkosi.

Metsänhoitoa ei kannata unohtaa

Metsä antaa anteeksi monet asiat, 
mutta taimikonhoidon laiminlyöntiä 
se ei anna. Usein käy kuitenkin niin, 
että metsäuudistamiseen sijoitetut eu-
rot valuvat hukkaan, kun taimikon-
hoito laiminlyödään. Taimikonhoi-
to tuottaa tuloksia vasta vuosien ku-
luttua. Tekovaiheessa hoitotyöt aihe-
uttavat yleensä vain kuluja. Kaikkein 
kalliimmaksi tulee kuitenkin hoitotöi-
den laiminlyönti. Silloin puuston ar-
vokasvu myöhästyy hoidon viivästy-
essä ja taloudellinen tuotos vähenee. 
Tutkimusten mukaan hoidettu taimik-
ko johtaa aina parempaan taloudelli-
seen lopputulokseen kuin hoitamaton. 

Metsänhoito on metsänomista-
jan omana työnä kannattavaa, mutta 
myös aikaa vievää. Metsänhoitoyhdis-
tys auttaa hoitotöiden tekemisissä nii-

Puulla hyvä kysyntä

tä metsänomistajia, joilla ei ole aikaa 
tai muuta mahdollisuutta tehdä hoi-
totöitä itse.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantun-
tijaan ja päivitä hänen kanssa metsä-
si ajankohtaiset metsänhoitotarpeet 
ja puukauppamahdollisuudet samal-
la kertaa.
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Virtain Kotalassa asuva Metsäpalve-
luyrittäjä Jussi Jouttijärvi on työsken-
nellyt metsäalalla 3 vuotta. Jouttijärvi 
opiskeli Ähtärissä metsäpalveluiden 
tuottaja -koulutuksen, jonka jälkeen 
hän perusti oman metsäpalveluyri-
tyksen. Yrityksen perustamisesta tuli 
nyt huhtikuussa 3 vuotta. Hän tarjo-
aa metsuripalveluita metsänhoitoyh-
distykselle ja työlajeina ovat pääasias-
sa raivaus, istutus ja pihapuiden kaa-
toa. Metsänhoitoyhdistys on päätyöl-
listäjä, mutta välillä hän tekee myös 
yksityisille metsätöitä pääasiassa Vir-
tain alueella. Jussi Jouttijärveltä löytyy 
myös traktorimoto, jolla hän on ura-
koinut hakkuita sekä energiapuukoh-
teita yksityisille. Yritys ei tällä hetkellä 
työllistä muita yrittäjän itsensä lisäk-
si. Ennen metsäalalle siirtymistä hän 
on työskennellyt rakennushommien 
parissa. 

Metsäpalveluyrittäjä Jouttijärven 
mielestä yrittämisessä parasta on eh-
dottomasti työntekoon liittyvä va-
paus. Yrittäjä saa itse määritellä, mil-
loin työnteon aloittaa, kunhan työt tu-
lee tehdyksi. 

– Aikataulun töihin lähtemiseen 
määrittää useimmiten säätila ja tyk-
kään lähteä kuitenkin metsään useim-
miten aamupainoitteisesti, jotta ilta-
päivällä pääsee kotiin jo hyvissä ajoin, 
toteaa Jouttijärvi ja jatkaa 

– Luonnossa työskennellessä tarvi-
taan säänkestävyyttä, vaikkei räntä 
ja vesisade ole aina niin mieleen, niin 
luonnossa työskennellessä sekin me-
nee. 

Paras palkinto hyvin tehdystä työstä 
on hänelle muilta ammattilaisilta saa-
tu palaute. - Metsäalan ammattilainen-
kin voi aina kehittyä kokeneemmilta 
alan ammattilaisilta. Aina voi oppia 
jotain uutta, kun on avoimesti ja vas-
taanottavaiseseti liikkeellä, summaa 
Jouttijärvi. Yrittäjän ja muiden alan 
ammattilaisten kanssa yhteistyö on 
sujunut yrittäjän sanoin hyvin. 

Metsäpalvelu J.Jouttijärvi 
- monipuolista ja ammattitaitoista 
metsäosaamista

Jussi Jouttijärvi tankkaa sahan 
ja jatkaa taimikonhoidon parissa 
aamuauringossa. 

Runsasluminen talvi ei kuitenkaan 
täysin estänyt menemästä metsähom-
miin, sillä hän avusti metsäkoneita tal-
vella tonttihakkuissa metsurina. Yrit-
täjä ehti myös touhuta talvella omis-
sa metsissä, kun lumi esti raivaamaan 
menoa. Ennakkoraivaus on yrittäjän 
mieluisin työlaji ja siinä häntä kieh-
too se, että homma on selkeää ja usein 

myös työmaa etenee hyvää vauhtia. 
Jussi Jouttijärven terveiset metsän-

omistajille ovat, että taimikot tulisi 
hoitaa ajallaan, jotta työ olisi vaivat-
tomampaa ja kustannukset eivät nou-
sisi kohtuuttoman korkeiksi. Hoita-
mattoman taimikon raivaaminen on 
huomattavasti työläämpää ja vie ai-
kaa enemmän.

Pinja Juurakko I
harjoittelija I Mhy Pohjois-Pirkka
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Me tienkäyttäjät kiinnitämme huomi-
ota tiellä oleviin kuoppiin ja siellä ole-
viin maakiviin. Tiessä on myös raken-
teita, joiden heikkoa kuntoa emme au-
tolla ajaessa pysty tunnistamaan. Täl-
laisia ovat sillat ja isot rumpuraken-
teet. Valtaosa yksityisteillä olevista 
silloista on kokonaan puurakentei-
sia tai ainakin kansirakenne on tehty 
puusta. Isot rumpurakenteet ovat val-
taosin teräksestä valmistettuja. Kuten 
tiedetään, on puurakenteen käyttöikä 
rajallinen puun lahoamisen ja mekaa-
nisen rasituksen aiheuttaman kulumi-
sen takia. Teräsrakenteen taas heiken-
tää korroosio. 

Puurakenteisen sillan 
tarkastuksessa huomioitavia 
asioita

Pikaisellakin silmämääräisellä tarkas-
tuksella voidaan todeta siltaraken-
teen heikko kunto. Siltarakenteen tar-
kastuksessa tulee huomioida seuraa-
vat kolme asiaa. 

1. Kansilankutuksen kunto. Pui-
sen kansilankutuksen kunto heikke-
nee mekaanisen kulumisen ja laho-
amisen seurauksena. Mikäli tähän rea-
goidaan riittävän ajoissa, eivät vauri-
ot pääse etenemään syvemmälle sillan 
rakenteisiin ja selvitään pelkällä kansi-
lankutuksen uusimisella.

2. Pääkannattajien kunto. Puukan-
tisen sillan pääkannattajien materiaa-
lina käytetään puu- tai teräspalkke-
ja. Teräspalkkien kestävyyttä heiken-
tää korroosio. Lievä korroosio on lä-
hinnä visuaalinen haitta. Pidemmälle 
edennyt korroosio näkyy teräspalkissa 
ruostekuoppina ja ruosteen lehteilynä, 
tällöin saatetaan havaita teräspalkeis-
sa myös taipumia. Näin pitkälle eden-
nyt vaurio edellyttää pääkannattajien 
uusimista. Puupalkkisten pääkannat-
tajien vauriot ovat lahoamisen ja puun 
halkeilun aiheuttamia. Pitkälle eden-
nyt lahovaurio ja halkeamat vaativat 
pääkannattajien uusimista.

3. Maatukien kunto. Maatukien teh-
tävänä on yhdistää siltarakenne muu-
hun liikenneväylään. Lyhyillä silloilla 

Moni silta päältä kaunis
Jari Hemminki I metsänparannusesimies I Mhy Pohjois-Pirkka

Sillan pääkannattajat pahoin lahonneet ja betoniset maatuet rapautuneet ja hal-
keilleet. Kiireellinen korjauskohde.

Routa siirtänyt betonisen maatuen paikaltaan. 
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Kansilankutus pahoin lahonnut. Pääkannattajat näyttävät vielä ehjiltä.

Teräsputken alapinta ruostunut pahoin. Rummun luhistuminen odotettavissa.

maatuet muodostavat kansirakenteen 
kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. 
Pitkillä silloilla maatuki ja päällysra-
kenne erotetaan toisistaan liikuntasau-
malla.  Puukantisen sillan maatukien 
materiaalina on käytetty puuta tai be-
tonia, myös kivestä tehtyjä maatukia 
on käytössä. Puusta tehdyn maatu-
en vauriot ovat lahoamien, puun hal-
keilu ja maatukien siirtymät. Vastaa-
vasti betonisten maatukien vaurioita 
ovat betonin haurastuminen iän myö-
tä, betonin halkeilu ja roudan aiheut-
tama maatukien siirtyminen. Kives-
tä tehtyä maatukirakennetta voi rou-
ta liikutella. 

Teräsrumpujen tarkastuksessa on 
kaksi huomioitavaa asiaa.

1. Rummun ruostevauriot. Teräsrum-
mun on pinta on sinkitty, joka estää 
ruosteen pääsyä sisempänä olevaan 
teräkseen. Aikaa myöten sinkitys ku-
luu rikki vedenvirtauksen vaikutuk-
sesta, jolloin teräksen ruostuminen 
alkaa ja lopulta teräs ruostuu puhki. 
Laaja-alaiset puhki ruostumiset  hei-
kentävät rumpurakenteen koossa py-
symistä ja lopulta seurauksena voi ol-
la rummun kasaan romahtaminen. 
Ruostumisen astetta voi testata vasa-
ralla kevyesti koputtelemalla. Mikäli 
ruosteen vaurioittamia alueita on laa-
jalti etenkin rummun keskiosissa, on 
syytä ryhtyä rummun uusimiseen.

2. Rummun muodonmuutokset. Te-
räsrumpu valmistetaan kierresaumaa-
malla ja ainevahvuus on vain muuta-
mia millejä, jolloin rummun asenta-
minen vaatii huolellisuutta. Rummun 
huolellisella ympärystäytöllä varmis-
tetaan rummun koossa pysyminen. 
Mikäli rummun ympärystäyttö teh-
dään huolimattomasti, voi aikaa myö-
ten syntyä muodonmuutoksia rumpu-
rakenteessa. Mikäli muutokset ovat 
vähäisiä ja ne havaitaan riittävän ajois-
sa, voidaan rummun uudelleen asen-
tamisella pelastaa rumpu sortumisel-
ta.  Jos rummun saumat ovat auenneet 
on edessä rummun uusiminen. 

Yksityistielle olevien siltojen kun-

nostukseen on saatavissa avustus-
ta ELY-keskuksen kautta. Avustuk-
sen suuruus on 50 % tai 75 % riippu-
en siitä, onko sillan osittainen korja-
us vai sillan uudelleen rakentaminen. 
Myös kunnat ja kaupungit avustavat 
siltahankkeita teillä, joissa on pysyvää 
asutusta ja ELY:n avustusta olisi tulos-

sa. Metsäteillä olevien siltojen kunnos-
tukseen on mahdollista saada Keme-
ra-avustusta. Kemera-avustus silta-
hankkeisiin on 50-60 %. 

Metsänhoitoyhdistyksestä on saata-
vissa apua sillan tai rummun kunto-
kartoitukseen ja avustusten hakemi-
seen.
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”Kokemus on, että 
elleivät metsänomistajat 
huolehdi eduistaan, sitä ei 
tee kukaan muukaan ”

Metsänhoitoyhdistys 
ajaa vain jäsentensä etua
Matti Kärkkäinen I emeritusprofessori, puuntuottaja

Tarinan mukaan opiskelijalta kysyttiin tentissä, mikä ero on ompeluseuralla ja metsänhoi-
toyhdistyksellä. Täydellinen vastaus on lyhyt: Ompeluseurassa tavoitteena on muiden etu. 
Metsänhoitoyhdistys ajaa sitä vastoin jäsentensä etua.

Metsänhoitoyhdistyksen rooli on täsmennetty tällaiseksi lakiuudistuksessa, joka tuli voi-
maan vuoden 2015 alusta. Harmillista, että nykyisen lain nimi on ”Laki metsänhoitoyhdis-
tyksistä”. Täsmälleen samanniminen oli vuoden 1950 laki, 
jonka henki oli aivan toinen.

Vanhan lain mukaan metsänhoitoyhdistykset oli valjas-
tettu valtakunnallisen metsäpolitiikan toteuttajiksi. Valta 
oli silloisilla keskusmetsäseuroilla ja metsänhoitolautakun-
nilla, jotka valvoivat toimintaa ja antoivat ohjausta.

Nyt tilanne on toinen. Metsänhoitoyhdistykset ovat sel-
keästi osa metsänomistajien omaa edunvalvontaorgani-
saatiota. Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä, ja 
ne voivat sitä kautta vaikuttaa ennakoivasti sekä kotimai-
siin säädöksiin että Euroopan unionin tasolla suuriin met-
sätalouteen vaikuttaviin päätöksiin.

Saako metsänomistaja hyötyä jäsenmaksustaan?

Kokenut metsänomistaja voi tuumia, että hän osaa itse tehdä puukauppoja ja hoitaa met-
sänhoitotyöt ihan omatoimisesti ilman metsänhoitoyhdistystä. Pitäisikö silti olla jäsen, jos 
ei tarvitse mitään metsänhoitoyhdistyksen palvelua?

On kovin kapea näkökulma miettiä vain käytännön asioiden pyöritystä. Kannattaa miet-
tiä myös suurten asioiden edunvalvontaa.

Esimerkiksi kunnallisen ja maakunnallisen kaavoituksen seuraami-
nen ja siihen vaikuttaminen on aivan keskeistä edunvalvontaa. Ko-
kemus on, että elleivät metsänomistajat itse huolehdi omista eduis-
taan, sitä ei tee kukaan muukaan. 

Esimerkiksi Pohjois-Savon vanhassa maakuntakaavassa oli Iisal-
men maaseudulle osoitettu laajoja yksityismetsien alueita erämat-
kailualueiksi. Maakuntakaavan tekijät eivät ottaneet mitään yhteyt-
tä yksityismaiden omistajiin, vaan asia paljastui heille vasta sitten 
kun oli liian myöhäistä vaikuttaa asioihin. Ei ole varmaa tietoa, 
keiden vaikutuksesta kaavoituksessa tehtiin tällaisia ratkaisu-
ja. Joka tapauksessa kyse oli haavekuvista, jotka on uusis-
sa kaavoissa haluttu unohtaa, ja hyvä niin. Eivät pienia-
laiset Iisalmen yksityismetsät voi olla mitään erämat-
kailun kohteita.

Vielä suurempia päätöksiä tehdään Brysselissä. 
Jos metsänomistajat eivät ole mukana vaikutta-
massa asioiden etenemiseen, vaarana on, että 
Pohjois-Savon maaseudulla joudutaan kärsi-
mään ratkaisuista, joiden tekijöillä on koke-
musta vain keskieurooppalaisista virkistys-
metsistä, jos niistäkään.

Jäsenmaksusta on siis hyötyä. Ja erityises-
ti suurissa asioissa.
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Metsäteollisuuden puustamaksukyky 
on parantunut lopputuotteiden hinto-
jen nousun myötä. Suuret metsäteol-
lisuusyritykset tekivät alkuvuodesta 
roiman tulosparannuksen kasvaneen 
kysynnän ja hintojen nousun siivit-
täminä. Sahatavaramarkkinoille Eu-
rooppaan on iskenyt Amerikan huu-
ma. Kaikkien muidenkin lopputuottei-
den hinnat, paperia lukuun ottamatta, 
ovat parantuneet huomattavasti. Pa-
periteollisuuden kapasiteettia pienen-
netään koko Euroopassa ja Suomessa, 
viimeisin päätös on Veitsiluodon sul-
keminen. Vaikka tehtaan alasajo ei Sto-
ra Enson ilmoituksen mukaan vaikut-
taisi kotimaiseen puunhankintaan pi-
demmällä aikavälillä, vaikuttaa se lä-
hivuosina merkittävästi puukauppaan 
ja puun virtoihin. 

Tarjonta kasvaa hinnan 
noustessa

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet 
ja puunhintaodotukset ovat kasva-
neet MTK:n kevään Metsätutka -ky-
selyn mukaan. Vastausten perusteel-

la reilulla neljänneksellä metsänomis-
tajista on puunmyyntiaikeita vielä tä-
män vuoden aikana. Puolet metsän-
omistajista arvioi tukkipuun hinnan 
nousevan ja kolmasosa hinnan säi-
lyvän ennallaan. Kuitupuun osal-
ta hintaodotukset ovat maltillisem-
mat, nousua ennusti reilu kolmannes 
vastanneista. Myös energiapuun hin-
taodotukset ovat kasvaneet huomat-
tavasti, sillä lähes puolet odottaa hin-
nan nousevan kuluvan vuoden aika-
na. Se on huomattavasti suurempi osa 
metsänomistajista kuin vuosi sitten.

Puun hinnan noustessa tarjonta-
kin yleensä kasvaa. Toisaalta joskus 
markkinoilla voi olla odotuksia vie-
lä korkeammasta puun hintatasosta 
ja puukauppa jumiintuu. Puukaup-
pa oli kasvussa alkuvuodesta, mutta 
hiipui maaliskuusta lähtien aina pää-
siäisviikoille asti. Nyt puukauppa on 
vauhdittunut taas alkuvuoden myyn-
timääriin. Puun hinnan nousu on tu-
kenut kauppaa. Nousua on kertynyt 
vuodenvaihteesta 4-7 prosenttia, mi-
kä tarkoittaa keskimäärin neljää eu-
roa havutukeille ja euroa kuitupuille. 

Toisaalta lopputuotteiden hinnat ovat 
nousseet paljon hurjemmin samaan 
aikaan. Esimerkiksi havusellun hin-
ta on noussut 30 prosenttia ja viimei-
simmät hintatiedot Euroopan mark-
kinoilta ovat näyttäneet jopa 40 pro-
sentin nousua sahatavaralle vuoden 
vaihteesta.

Metsänhoitoyhdistysten 
puukaupalliset palvelut 
suosiossa

Metsänomistajan puukaupallisten 
palveluiden suosio on kasvanut vii-
meisimmän Metsätutka-kyselyn mu-
kaan. Kun edellisenä vuonna noin 
puolet vastanneista kertoi tarvitse-
vansa metsänhoitoyhdistysten puu-
kaupallisia palveluita, niin tänä ke-
väänä erilaisia tarpeita liittyen puu-
kaupallisiin palveluihin oli ollut kah-
della kolmanneksella metsänomista-
jista. Edellisvuoteen verrattuna alku-
vuonna puukauppaa tehneiden mää-
rä on kasvanut eniten suurempien 
metsätilojen omistajien joukossa.  

Puukaupan valmistelu alkaa otta-
malla yhteyttä oman metsänhoitoyh-
distyksen toimihenkilöön. Metsän-
hoitoyhdistyksen puukauppapalve-
luun kuuluu leimikon suunnittelu, 
kilpailutus, tarjousten vertailu sekä 
korjuun valvonta. Puukaupan tarjo-
usten vertailu toteutetaan puun kat-
kontatietokannan, hintojen sekä mui-
den sopimusehtojen perusteella. Puu-
markkinatilanne vaihtelee paljon ja 
eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoil-
la on erilainen kysyntä alueesta ja 
ajankohdasta riippuen. Omassa yh-
distyksessä tunnetaan alueen erityis-
piirteet, mikä helpottaa puukaupan 
suunnittelua ja toteuttamista. Tilasto-
ja puumarkkinoilta löytyy osoitteesta 
www.mtk.fi/puumarkkinat.

Kysyntä vetää puukauppaa 
kasvuun
Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö I Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Kaikkien puutavaralajien kysyntä on vahvaa tällä hetkellä. Puukauppa on vilkastunut huomattavasti 
viime viikkojen aikana ja hinnat ovat myös olleet nousussa. Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja 
hintaodotukset ovat kyselyiden mukaan lisääntyneet ja metsänhoitoyhdistysten puukaupallisten 
palvelujen suosio on kasvanut. 

Tukin hintakehitys mhy:sten valtakirjakaupoissa koko maassa kaikkien hakkuuta-
pojen keskiarvo.
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Mhy Roineen uusi puheenjoh-
taja Outi Pettersson on yllätyk-
siä täynnä. Konetekniikan dip-
lomi-insinööri on tehnyt metsu-
rin hommia toiminimellään ja 
markkinoinut Kangasalan kau-
pungin matkailumahdollisuuk-
sia. Repussa on eväinä paljon 
erilaista näkemystä yhdistyksen 
hallintoon. 

Outi Pettersson on asunut Kangasal-
la 26 vuotta. Nykyisin koti on Mäy-
rävuoressa ja lähes kaupungin pe-
rimmäisessä nurkassa Kuhmalahden 
Vehkajärvellä sijaitsevassa vapaa-ajan 
asunnossa. 

Outi ja miehensä Juha-Pekka ovat 
molemmat diplomi-insinöörejä. Ou-
ti toimi viimeiset lähes 20 vuotta No-
kialla hyvin erilaisissa tehtävissä laa-
tuinsinöörinä, tuotepäällikkönä, kou-
luttajana sekä sisäisestä ja ulkoisesta 

viestinnästä vastaavana. Kun Noki-
an matkapuhelintoiminto romahti, ei 
työtehtäviä Tampereen seudulta tah-
tonutkaan löytyä millään. Tämän jäl-
keen Outi on opiskellut ja tehnyt mo-
nenmoista, aina metsurinhommista 
viestintään omalla toiminimellä.  

Vahingossa metsänomistajiksi

Petterssonit tulivat metsänomistajiksi 
vahingossa. Ollessaan hankkimassa 

Heli Mutkala I kenttäpäällikkö I MTK metsälinja

Vahingossa metsänomistajaksi, 
mutta ei yhdistyksen 
puheenjohtajaksi

Oman tiensä kulkija Outi Pettersson on toiminut Mhy Roineen hallituksen puheenjohtajana puolisen vuotta. Naisena ja yrittäjänä  
häneltä on odotettavissa tuoreita näkemyksiä. Puiden halaaminenkin sujuu mutkattomasti.
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kesäasuntoa Juha-Pekka bongasi Veh-
kajärveltä pienen maapaikan. Kolme-
lapsinen perhe ihastui paikkaan kah-
den järven rantamaisemissa. Iso piha 
ja nykyajan mukavuudet olivat piste 
iin päällä. 

– Siinä sitten seisoimme metsän lai-
dassa kaksi diplomi-insinööriä ja huo-
masimme olevamme metsänomistajia. 
Ryhdyimme etsimään metsätietoa ne-
tistä ja ilmoittauduimme Metsäkes-
kuksen järjestämälle uusien metsän-
omistajien kurssille Sampolaan.

Metsäoppia olan takaa

Siitä alkoi Petterssonien metsäinnos-
tus. Outi kertoo viihtyneensä aina 
metsässä.  Se on helppo uskoa, sillä 
kansalaisopiston kurssin jälkeen hän 
kävi vuonna Kurun metsäoppilaitok-
sella metsänomistajakoulun, josta val-
mistui vuonna 2012 metsuri-metsäpal-
velujen tuottajaksi. Sen jälkeen hän 
osallistui Tampereen ammattikorkea-
koulun Monitavoitteinen metsänhoi-
to -koulutukseen. Tähän metsätalous-
insinööreille tarkoitettuun täydennys-
koulutukseen Outi pääsi, koska mti-
hakijoita ei ollut tarpeeksi. Hän piti 

koulutusjaksoa hyvin mielenkiintoi-
sena. 

– Tällä hetkellä jatkan opintojani Itä-
Suomen Yliopiston avoimessa yliopis-
tossa metsätieteiden perusopinnoilla. 
Mulla kun kiinnostusta ja halua oppia 
riittää, ja on mielenkiintoista laajentaa 
näkemyksiä, kertoo Outi Pettersson.

Nopea nousu puheenjohtajaksi

Outi Pettersson tuli valituksi Mhy Roi-
neen valtuuston kaudeksi 2017-2020. 
Viime syksyn vaaleissa tuloksena oli 
varasija. Pettersson odotti varasijan 
muuttumista varsinaiseksi valtuuston 
jäsenyydeksi hallituksen järjestäytyes-
sä, kun sai ennen kokousta puhelinsoi-
ton, jossa kysyttiin halukkuutta halli-
tukseen. Hallituspaikasta sukeutuikin 
sitten puheenjohtajan pesti. Melkoi-
sen nopea urakehitys luottamustehtä-
vissä. Kertyneen koulutuksensa ja eri-
näisistä muista yhdistyksistä hankki-
mansa hallituskokemuksen avulla se-
kä naisena ja yrittäjänä Outi tuonee 
erilaista tuoretta näkemystä metsän-
hoitoyhdistyksen hallintoon.       

– Olihan se yllätys ja kunnianosoi-
tus, että niin paljon luotetaan. Olen 

kiitollinen, että hallituksessa on ko-
keneita ihmisiä, joilla on laaja-alaista 
osaamista metsäalalta, toteaa Petters-
son ja jatkaa, että jäsenmaksu-uudis-
tus on tuonut mielenkiintoisen alun 
puheenjohtajan uralle. 

Outi Pettersson kertoo aina olleen-
sa oman tiensä kulkija. Se näkyy myös 
metsäpalstan toimenpiteissä. Kaikkea 
mielenkiintoista on kokeiltu. 

– Pinta-alan puitteissa ei ihan nor-
maali metsätalous anna suurta kan-
nattavuutta. Niinpä meillä on esimer-
kiksi istutettu visakoivuja lähelle piha-
piiriä, kuusen seuraksi on istutettu ter-
valeppää ja lehtikuusta ja viime syksy-
nä huonokasvuiseen koivikkoon ym-
pättiin pakurikääpää, valottaa Outi.

Petterssonien koivikkoon ympättiin viime syksynä pakurikääpää. Järjestettyyn työnäytökseen osallistui kymmeniä kiinnostuneita.
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OmaMetsässä metsänomistaja voi hal-
linnoida metsäomaisuuttaan helposti 
ja pitää yhteyttä omaan metsäasian-
tuntijaan. 

– OmaMetsä on monta asiaa samaan 
aikaan. Se on paikka, jossa on kootus-
ti kaikki metsiisi liittyvä tieto helpos-
ti ja yhdellä kertaa. Sieltä löytyy tiedot 
puumääristä, kasvupaikoista, suositel-
luista hakkuista ja hoitotöistä ja vielä-
pä niin, että noita tarpeellisia palvelu-
ja on helppo ”tilata” omasta metsän-
hoitoyhdistyksestä. On metsäsi puus-
ton arvoa sekä erilaisia karttoja ja il-
makuvia, kuvailee Mhy Pohjois-Kar-
jalan johtaja Harri Välimäki. 

OmaMetsään on koostettu metsän-
hoitoyhdistyksen ja sen metsäasian-
tuntijan vuosien mittaan metsänomis-
tajan metsistä karttunut tieto ja osaa-
minen. Se on selkeässä paketissa, hel-
posti luettavissa ja ymmärrettävissä. 
Eikä syytä huoleen, vaikket olisikaan 
käyttänyt metsänhoitoyhdistyksen 

palveluja. Tällöin palvelussa on käy-
tettävissä Metsäkeskuksen Metsään.fi 
-palvelusta saatava metsävaratieto sel-
keästi esitettynä. 

Asentaminen onnistui hyvin

Metsänomistaja Tuomo Sulkunen 
Jämsän Eväjärveltä on ladannut Oma-
Metsän käyttöönsä ja on tyytyväinen 
palveluun. Sen verran vähän hän on 
palvelua vasta tutkaillut, ettei osaa sa-
noa mitä lisää OmaMetsältä odottaisi 
ja haluaisi.

– Ihan kelpo tapaukselta ja hyvin 
selkeältä OmaMetsä vaikuttaa. Siellä 
näyttäisi olevan kaikki tarvittava tie-
to. En ole mikään tietokonemies, mut-
ta hyvin tämä asentaminen onnistui. 
Minulla näkyy tällä hetkellä kaksi ti-
laa palvelussa, kolmas puuttuu jostain 
syystä. Pitää selvittää, miksi. 

– Sellaisille metsänomistajille, jotka 
eivät tiedä, mitä heidän metsässään 

on, tämä palvelu on hyvä. Mobiiliver-
sioon voisi laittaa kännykän ruudul-
la vilkkuvan punaisen valon hakkuu-
kohteisiin, siistit sanalliset hakkuueh-
dotukset kyllä näkyvät, mutta ei niis-
tä kaikki paljon perusta. 

– Myös metsänomistajien tavoitta-
minen OmaMetsän kautta voisi esi-
merkiksi näin puun hinnan ollessa 
korkealla olla hyvä ominaisuus, maa-
lailee Sulkunen, joka on myös Mhy:n 
valtuuston jäsen. 

Sulkusen metsäasiantuntija Sami 
Heikkilä Mhy Pohjois-Pirkasta tote-
aa, että OmaMetsässä metsänomista-
jalla on metsäsuunnitelma käytössään. 

– Vaikka ei olisikaan omaa metsä-
suunnitelmaa, jonka voi ladata Oma-
Metsään, voi myös korvaava avoin 
metsävaratieto herättää metsänomis-
tajalle ajatuksia metsän käsittelystä.

– Hyvä ominaisuus on, että met-
sää koskeva tapahtumahistoria säilyy 
OmaMetsässä, vaikka metsänomistaja 
tai metsäasiantuntija vaihtuisikin. 

– Palvelusta löytyy myös puumark-
kinatietoa ja ajantasaiset hinnat sekä 
muita ajankohtaisia metsäuutisia, va-
lottaa Heikkilä.

Yhteydenpidosta tehty helppoa

OmaMetsä on yhteydenpitokana-
va yhdistykseen. Palvelun kautta voi 
hankkia vaikkapa taimikonhoitopal-
velun tai käynnistää puukaupan. Vies-
tin laittaminen on helppoa ja helpot-
tuu edelleen vuoden lopulla käyttöön 
tulevan mobiilisovelluksen avulla.

Heli Mutkala

OmaMetsästä hyviä 
käyttökokemuksia

Metsänhoitoyhdistysten jäsenilleen tarjoama verkkopalvelu Oma-
Metsä avattiin maaliskuussa. Sähköinen palvelu ja sen ominaisuu-
det kehittyvät vähitellen, tavoitteena on metsänomistajan monipuo-
lisin ja kattavin verkkopalvelu.
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Tilaus sisältää myös MT Digin jatkuvasti päivittyvän uutissisällön. Painettu 
Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy 3 kertaa viikossa. Tilaus alkaa ensimmäisestä 
mahdollisesta numerosta ja se laskutetaan tilauksen alettua. Paperisiin laskuihin 
lisätään 1,90 € paperilaskulisä. Tutustumistarjouksella ei voi korvata voimassa 
olevaa tilausta.  Tarjous on  voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan 
tilauksia. Tilaus jatkuu vaivattomana kestotilauksena kulloinkin voimassa  
olevaan edulliseen kesto tilaushintaan niin kauan kuin asiakas itse haluaa.

Maaseudun Tulevaisuus 
etuhintaan! Tiesitkö?

Sanomalehtemme 
painetaan suomalaiselle 

paperille Suomessa! 
Suosimme kotimaista 
metsäteollisuutta ja 

maaseutua.

Tilaa ja voita mönkijä,

 arvo 16 290,00 €! 

Arvonnan säännöt: MT.FI/arvonta

Tilaa soittamalla!
020 413 2277

Mainitse tilaustunnus MAM0026

Tilaa netissä!
MT.FI/jasenetu

59€
 Lehti + digi 

jäsenetuhintaan

(norm. 76,50 €)

 /3 kk

Kestotilauksen 1. jakso

Nyt korona-aikana opittu asioiden 
etähoito on kätevää varsinkin, jos met-
sänomistaja asuu kaukana metsästään. 
Jatkossa toimihenkilö voi metsäkäyn-
nillä ottaa kuvan, paikantaa sen kar-
talle ja lähettää palvelussa metsän-
omistajalle - todellista reaaliaikaista 

huolenpitoa. 
Jotta palvelusta saisi täyden hyödyn, 

kannattaa varmistaa, että metsäsuun-
nitelma on ajan tasalla. Metsänhoi-
toyhdistyksen tekemän uuden metsä-
suunnitelman tiedot siirtyvät suoraan 
OmaMetsään. Metsänomistaja ja met-

säasiantuntija pystyvät yhdessä suun-
nittelemaan tulevia hakkuita ja hoito-
toimia, kun molemmat näkevät samat 
kartta- ja metsätiedot samaan aikaan 
omalta ruudultaan. Tutustu Oma-
Metsä-verkkopalveluun osoitteessa: 
www.mhy.fi/omametsa
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Äärevät sääilmiöt aiheuttavat metsil-
le erilaisia stressitiloja, jotka lisäävät 
metsien alttiutta uusille riskitekijöille 
kuten tuhohyönteisille. Viime vuosien 
kuivat ja kuumat kesät ovat lisänneet 
hyönteistuhojen riskiä ja esiintymistä 
merkittävästi myös Suomessa. 

Taloudellisesti merkittävin tuholai-
semme on järeitä kuusikoita uhkaava 

kirjanpainaja (Ips typographus), noin 
puolen sentin mittainen kaarnakuo-
riainen. Kirjanpainajaa esiintyy koko 
Suomessa, mutta erityisesti Etelä-Suo-
men vanhat kuusikot ovat alttiita läm-
möstä nauttivalle kuoriaiselle. Kirjan-
painajan tuhoalueet ovat toistaisek-
si onneksi olleet kohtuullisen pieniä, 
mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa 

ja Etelä-Ruotsissa hyönteistuhojen vai-
kutukset ovat olleet massiiviset. 

Vanhat kuusikot vaarassa

Kirjapainaja iskeytyy herkästi myrs-
kytuhon runtelemaan tai muuten hei-
kentyneeseen kuusikkoon. Yksittäisis-
tä puista kirjanpainaja voi joukkovoi-
man säestämänä levitä myös tervei-
siin pystypuihin aiheuttaen merkit-
tävää taloudellista tuhoa. Kuivuus ja 
pidentyneet lämpöjaksot edesauttavat 
kirjanpainajan leviämistä.  Hellekesi-
nä voi syntyä vielä toinen sukupolvi, 

Kirjanpainajatuhojen riski 
kasvanut – torju ennakoimalla
Mikko Syri I kenttäpäällikkö I MTK:n metsälinja

Tuulenkaadot ja paahteisen reuna-
metsän varttuneet kuuset ovat alttiita 
kirjanpainajan iskeytymiselle. 

Ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt altistavat metsiä hyön-
teistuhoille. Kirjanpainajat uhkaavat vanhoja kuusikoita. Kuoriaiset 
leviävät kesällä kuorellisen puun varastoista ympäröiviin metsiin yhä 
aikaisemmin.
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jolloin kirjanpainajan iskeytymiä ha-
vaitaan alkukesän lisäksi elokuussa. 

Pyöreitä reikiä ja purukasoja

Selvä merkki kirjanpainajan iskeyty-
misestä ovat pienet ruskeat puruka-
sat kuusen tyvellä tai tuulenkaadon 
rungolla. Tarkempi tutkistelu paljas-
taa nuppineulanpään kokoisia reikiä 
rungossa. 

Näitä merkkejä kannattaa tarkkailla 
kuusikoissa touko-kesäkuussa. 

Kirjanpainaja tuhoaa puun nestevir-
tauksen, mikä aiheuttaa puun kuole-

Metsätuhojen torjuntaa koskeva laki ja-
kaa Suomen A-, B- ja C- alueisiin mää-
rittäen päivämäärät, joihin mennessä 
katkottu havupuutavara on kuljetetta-
va pois hakkuupaikalta ja välivarastol-
ta. B-alueella, johon Pirkanmaa kuuluu, 
nykyisen lain mukaan mäntypuutava-
ra on kuljetettava pois 1.7. ja kuusi 24.7. 
mennessä. 

Vaihtoehtoisena toimena puupino-
jen pintakerros voidaan kuoria tai pino 
peittää. Yksittäisten runkojen tai run-
gonosien poistamista laki ei edellytä. 
Kuusen osalta laki koskee yli 10 kuu-
tiometrin hehtaarikohtaisia puumääriä 
ja männyllä yli 20 kuutiometrin puu-
määriä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuo-
reen arvion pohjalta aikarajoihin esi-
tetään muutoksia, sillä erityisesti B-
alueen eteläosissa on havaittu kirjan-
painajien leviävän puupinoista jo en-
nen aikarajan loppua. B-alueen kuusta 
koskevaa aikarajaa tulisi siis aikaistaa 
nykyisestä, jotta lain tarkoitus toteutui-
si. Lakiluonnos on tarkoitus saada lau-
sunnoille toukokuun lopulla ja hallituk-
sen esitys eduskuntaan syyskuussa. Ta-
voitteena on, että uusi laki olisi voimas-
sa vuoden 2022 alussa.

Kirjanpainajien 
tehokas 
lisääntymiskierto
Maaperän karikkeessa talvehtiva 
aikuinen kuoriainen aloittaa par-
veilunsa ilman lämpötilan lähenty-
essä kahtakymmentä astetta. Par-
veilu päättyy juhannuksen tienoil-
la. Koiraan iskeydyttyä puuhun kir-
janpainaja erittää feromonia, joka 
houkuttelee paikalle naaraita. Kir-
janpainajanaaras kaivertaa puu-
hun emokäytävän, ja munii siihen 
munansa. Munista kehittyvät tou-
kat syövät nilaan kukin oman käy-
tävänsä muodostaen lajille ominai-
sen syöntikuvion, josta kuoriainen 
on saanut myös kuvaavan nimen-
sä. Toukat koteloituvat ja koteloista 
kuoriutuvat täysikasvuiset kuoriai-
set heinä-elokuun vaihteessa. 

huttaessa taloudelliset tappiot ovat 
siis merkittävät.

Ennakointi tärkeää

Kuinka sitten välttyä kirjanpainajan 
tuhoilta?  Tuhojen torjunta perustuu 
ennaltaehkäisemiseen. Hoidettu met-
sä kestää stressitekijöitä paremmin. 
Hyvä metsänhoito on parasta enna-
kointia myös metsän terveyttä silmäl-
lä pitäen. Mikäli kirjanpainajatuho-
ja havaitaan, oleellista on estää tuho-
jen jatkuminen. Jos pystypuissa ha-
vaitaan kirjanpainajan iskeytymiä, on 
syytä suunnitella hakkuu.  Tärkein en-
nakoiva toimenpide on kuitenkin tuu-
lenkaatojen ja kuorellisen puutavaran 
kuljettaminen pois metsästä. Tähän 
velvoittaa myös laki. 

Metsänomistajien ja puutavaran 
omistajien tulee huolehtia puunkor-
juusta sekä vahingoittuneiden pui-
den poistamisesta metsätuholain mää-
rittelemien aikarajojen mukaisesti si-
ten, etteivät hyönteistuhot pääse leviä-
mään metsissä.

Metsätuholain maantieteelliset alueet ja 
kuorellisen puutavaran poiskuljetuksen 
aikarajat. Aikoihin on suunnitteilla muu-
toksia, koska tuhohyönteisten parveilu on 
ilmaston lämpenemisen myötä aikaistu-
nut. (Kartta:Luke)
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Pienet ruskeat purukasat kuusen tyvel-
lä touko-kesäkuussa ja nuppineulanpään 
kokoiset reiät rungossa kertovat kirjan-
painajan iskeytymisestä. Tällaiset rungot 
on syytä poistaa viipymättä. 
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misen kohtuullisen nopeasti, jopa sa-
man kasvukauden aikana. Lisäksi kir-
janpainaja levittää puuhun sinistäjä-
sientä. Lopulta kirjanpainajan tuhoa-
ma puusto kelpaa vain polttopuuksi. 
Metsänomistajan näkökulmasta pu-

Paineita metsätuholain 
muuttamiseen
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Mikko Kriikku I kenttäpäällikkö I MTK metsälinja

Hei! Olen Mikko Kriikku. Aloitin 
MTK:n metsälinjan Pirkanmaan kent-
täpäällikkönä huhtikuun lopulla, kun 
edeltäjäni Heli Mutkala on jäämäs-
sä hyvin ansaituille vapaille. Koulu-
tukseltani olen metsätalousinsinööri 
(AMK). Aiemmin työskentelin Metsä 
Groupilla metsäasiantuntijana. Työ-
kokemusta on kertynyt lisäksi muun 
muassa Eduskunnasta kansanedus-
tajan avustajana, Etelä-Pirkanmaan 
MHY:stä sekä tietenkin Teiskossa si-
jaitsevalta kotitilaltani, joka on ollut 
minulla kohta parikymmentä vuotta. 
Perheeseeni kuuluu avopuoliso, koira 
ja kaksi kania.

Vaikuttaminen ollut iso osa 
elämää

Olen jo yläkouluikäisestä ollut kiin-
nostunut yhteiskunnallisista asioista. 

Tuo kiinnostus vei minut mukaan po-
litiikkaan, jossa olenkin ollut mukana 
koko aikuisikäni. Tie on vienyt pai-
kallisosastotasolta aina kaupungin-
valtuustoon ja -hallitukseen sekä töi-
hin eduskuntaan. Maakuntavaltuus-
to, lautakunnat ja monet muut luotta-
mustehtävät ovat tulleet tutuksi, ku-
ten myös ihmiset ja poliittinen toimin-
ta ja vaikuttaminen ylipäätään. Luot-
tamustehtäviä on matkan varrella ol-
lut myös ei-poliittiselta puolelta, jois-
ta mainittakoon esimerkiksi Pohjois-
Pirkan metsänhoitoyhdistyksen val-
tuusto, Pirkanmaan Lähivakuutuk-
sen hallintoneuvosto sekä Tampereen 
Sähkölaitos oy:n hallitus, jossa vaiku-
tan edelleen.

Vaikuttaminen ja metsänomistaji-
en asia ovat lähellä sydäntäni. Sik-
si minulle oli perin luontevaa hakea 
MTK:n metsälinjan kenttäpäällikön 

paikkaa. Tässä pääsen hyödyntämään 
kokemustani ja osaamistani. Erityisen 
tärkeää on kuitenkin työn tekeminen 
metsänomistajien eteen. Koen sen hy-
vin merkitykselliseksi ja arvomaail-
maani sopivaksi.

Vapaa-aikana minut löytää useim-
miten Teiskosta kotitilaltani puuhas-
telemasta. Metsänhoitotöissä kun-
to kasvaa, mieli lepää ja pääsee näke-
mään kättensä jäljen. Toki vanhalla ti-
lalla riittää muutakin tekemistä. Mu-
siikki on myös lähellä sydäntäni. In-
strumenttini on rummut, joita soitan 
parissa bändissä. Kitaraa rämpyttelen 
omaksi ilokseni ehkä auttavalla leiri-
nuotiosoittaja-tasolla. Labradorinnou-
tajani kanssa ulkoilen ja käyn syksyllä 
kyyhkys- ja sorsametsällä. 

Perehdytys ja edunvalvonnan 
jatkuvuus tärkeää

Kenttäpäällikön tehtävien vaihto on 
suunniteltu hyvin ja Heli ennättää 
perehdyttää minua tässä alkuun jon-
kin aikaa. Perehtymistä kyllä riittää-
kin. Asioita on meneillään valtavas-
ti ja niihin voi vaikuttaa vain olemal-
la mahdollisimman hyvin niistä peril-
lä. Helillä on pitkä uran tuomaa osaa-
mista metsänomistajien edunvalvon-
nasta ja on tärkeää, että hiljainen tieto 
saadaan siirtymään eteenpäin. Se kun 
siirtyy huonosti pelkästään paperilla 
tai tietojärjestelmissä. Kiitokset Helil-
le jo tässä vaiheessa!

Metsiin ja niiden käyttöön liittyen 
kohdistuu koko ajan enemmän vaati-
muksia, paineita ja erilaisia intressejä. 
Metsänomistajien edunvalvonta ei saa 
nukahtaa hetkeksikään. MTK:n metsä-
linja tekee edunvalvontaa maakunnis-
ta aina EU- ja globaalille tasolle asti. 
Kenttäpäällikön keskeinen tehtävä on 
huolehtia maakunnallisesta edunval-
vonnasta yhteistyössä metsänhoitoyh-
distysten kanssa. MTK ja metsänhoi-
toyhdistykset muodostavat osaamisel-
laan ja yhteistyöllään rautaisen met-
sänomistajien edunvalvonnan. Ja ai-
noan. Olen ylpeä saadessani olla osa 
tätä joukkoa!

Pirkanmaan uusi kenttäpäällikkö 
esittäytyy
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Puu poistaa hiiltä ilmasta yhteyttä-
mällä. Kone toimii! Kun metsien kas-
vu ylittää vuosittaisen poistuman, 
toimivat metsät myös positiivisina 
hiilinieluina. Näin on Suomessa ol-
lut 1970-luvulta saakka. Tuosta ajas-
ta metsävaramme ovat paisuneet mil-
jardilla kuutiometrillä - samassa ajassa 
metsistä on hakattu raaka-aineeksi yli 
kolme miljardia kuutiota. Hyvän met-
sänhoidon avulla metsämme säilyvät 
valtavina hiilinieluina kaikissa tutki-
tuissa skenaarioissa.

Lisää puuston kasvua ja määrää

Uudista metsäsi aina tehokkaasti. Met-
sälaki mahdollistaa niin viljelyn kuin 

luontaisen uudistamisen eri muodois-
saan. Kasvupaikan mahdollisuuksista 
kaikki lähtee, mutta sekametsän suo-
siminen kannattaa. Se tuottaa enem-
män puuta ja lehtipuissa hiilen osuus 
on suurempi.

Metsänhoidossa ei ole löysäilyn va-
raa. Laiminlyönnit nuorten ikäluokki-
en hoidossa ovat rasite sekä metsän-
omistajan kukkarolle että hiilensidon-
nalle. Tee taimikonhoidot ja ensihar-
vennukset aina ajallaan.

Jos kohde mahdollistaa, voit säilyt-
tää metsän hiilivarastona kauemmin 
kiertoaikaa pidentämällä. Saat samal-
la enemmän arvokasta tukkia, ja suu-
rempi osa puutavarasta päätyy pit-
käikäisiin puutuotteisiin, hiilivarasto-

ja nekin. Vaikuta puura-
kentamisen lisäämiseen.

Metsittämällä puut-
tomia joutomaita tuotat 
kokonaan uusia hiilinie-
luja. Metsitystä tuetaan 
valtion varoin. 

Metsien hoidon lisää-
minen on erittäin kustan-
nustehokasta ilmastotyö-
tä. Hakkuiden vähentä-
minen on yli kymmenen 
kertaa kalliimpaa, kun 
samalla menetetään lisä-
arvo ja fossiilisten raaka-
aineiden korvaaminen.

Vähennä 
maaperäpäästöjä

Suometsät ovat suurin 
haaste. Ojitetusta suos-
ta tulee ilmastopäästö, 
kun kuivuva turve ha-
joaa mikrobitoiminnan 
nopeuduttua. Suomet-

sätaloudessa pohjaveden pinnansää-
tely vaikuttaa kasvihuonekaasujen li-
säksi myös vesistöpäästöihin. Nieluna 
toimivan puuston kasvusta pitää huo-
lehtia.

Tuhkalannoitus on erinomainen 
vaihtoehto turvemaille. Lisääntyvä 
kasvu kasvattaa hiilinielua ja suurem-
pi yhteytys pitää pohjaveden alhaal-
la. Myös jatkuva metsänkasvatus so-
pii erityisesti turvemaille. Kun elävää 
puustoa on aina vähintään 100–120 
kuutiota hehtaarilla, puuston haihdu-
tus yleensä riittää. Molemmat keinot 
voivat vähentää kunnostusojitusten 
tarvetta merkittävästi, ja samalla vesi-
en tila paranee. 

Metsänhoitosuositusten mukaises-
ti toteutettu hakkuutähteiden keruu 
bioenergiaksi on ilmaston kannalta 
kannattavaa. Nopeasti hajoava hak-
kuutähde kannattaa hyödyntää ener-
giaksi.

Hillitse metsätuhoja ja sopeudu

Ilmastonmuutosta ei voi estää. Se on 
jo täällä ja etenee. Kaikki metsätuhot 
Etelä-Suomen lumituhoja lukuun otta-
matta tulevat todennäköisesti lisään-
tymään. Siksi pitää sopeutua.

Paranna metsän myrskynkestävyyt-
tä tekemällä harvennukset ajallaan ja 
jättämällä säästöpuut ryhmiin. Se-
kametsät kestävät tuhoja paremmin, 
suosi siis niitä. 

Kiinnitä huomio vanhoihin kuusi-
koihin, ja uudista kärsivät ajoissa, näin 
estät kirjanpainajatuhoja. Juurikäävän 
kohdalla vaihda puulajia. Käytä jalos-
tettuja taimia, ne kasvavat tehokkaam-
min ja ovat kestävämpiä tuhoja vas-
taan. 

Ylipäänsä jatka erinomaista työtäsi 
metsänhoidon parissa, ja lue MTK:n 
Ilmasto-ohjelma. Siellä luodaan us-
koa tulevaan. Lopeta syyllistyminen. 
Maa- ja metsätalouden osoittelijoita 
tulee riittämään, mutta sinä et ole on-
gelma. Olet osa ratkaisua.

Kiitos jokaiselle maa- ja metsätalo-
ustuottajalle! Teillä on ne ainoat nielut.

Markus Nissinen I ympäristöasiantuntija I MTK metsälinja

Metsänomistaja 
ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Luonto ei ehdi sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamaan 
nopeaan lämpenemiseen. Ainut todellinen tapa pysäyttää 
ilmastonmuutos on fossiilipäästöjen raju vähentäminen.  
Mutta tarvitsemme myös tehokkaita keinoja muutoksen hillintään. 
Mitä yksittäinen metsänomistaja voi tehdä? Paljon!
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PEFC-standardia päivitetään säännöl-
lisesti noin viiden vuoden välein. Eri-
laisin tavoittein työhön useita kerto-
ja osallistuneet organisaatiot ja toimi-
jat ovat hyväksyneet, että lopputulos 
on aina kompromissi. Viime talvena 
tehdyt muutokset kohdistuvat erityi-
sesti ekologisen kestävyyden edistä-
miseen. 

Aiempaa selvästi suuremmalla mää-
rällä eläviä ja kuolleita säästöpuita tur-

vataan monimuotoisuudelle tärkeiden 
rakennepiirteiden säilymistä metsäs-
sä. Jos kuollutta puuta ei ole riittäväs-
ti, lisätään sen määrää tekemällä teko-
pökkelöitä. 

Kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa 
tulee säilyttää suojatiheikköjä ja vaa-
lia sekapuustoisuutta. Nämä ovat esi-
merkkejä uusiin kriteereihin sisälty-
vistä monimuotoisuutta edistävistä 
vaatimuksista. 

PEFC -metsäsertifiointi edistää 
kestävää metsätaloutta ja 
monimuotoisuutta
Juho Ikonen I puheenjohtaja I läntinen metsäsertifiointitoimikunta

Suomen PEFC-standardin päivitys ja työhön osallistuneiden 
Ely-keskusten kritiikki on herättänyt vilkkaan ja kärkevän 
keskustelun. Eri mieltä näytetään olevan sekä itse kriteereistä, että 
toimintatavoista. 

Metsiemme kruunupää, hirvi, on kau-
nis ja kallis eläin. Kallista on ravinto, 
jolla se herkuttelee istutetuissa män-
nyntaimikoissa ja kalliiksi käy hirven 
kaataminen. Metsästäjien kuulee sil-
loin tällöin esittävän laskelmia, pal-
jonko hirvenlihakilo on heille harras-
tuksen kuluina tullut maksamaan. Jos 
lisättäisiin metsästäjien kustannuksiin 
lupahallinnon aiheuttamat kokousku-
lut valmisteluineen ja osallistuneiden 
ajankäyttö ja matkakulut, päästäisiin 
monenkertaisiin kilohintoihin.     

Hirvikantatavoitteiden käsittely ja 
lupien haku- ja myöntämisprosessi 
on hämmästyttävä härdelli. Tapahtu-
mat alkavat sidosryhmäpalaverista ja 
kahdeksannessa vaiheessa kaatolupa 
on silloin, kun sitä tarvitaan, eli jahdis-
sa. Kuluu aikaa, rahaa ja pullaa. Ennen 
meni tupakkiakin, nykyisin enemmän 

pullaa. Ei voi käsittää, miten tällaisen 
asian päätökseen viemiseen tarvitaan 
monta kuukautta ja kymmeniä koko-
uksia riistakeskusalueilla. 

Mitättömät 
vaikutusmahdollisuudet 
kyllästyttävät

Suomessa metsästysoikeus kuuluu 
maanomistajalle, mutta kuuluuko 
maanomistajan ääni hirvikannan suu-
ruudesta päätettäessä.

Kymmenen vuotta voimassa ollut 
Riistahallintolaki määrää, että jokai-
sessa alueellisessa riistaneuvostossa ja 
jokaisen riistanhoitoyhdistyksen halli-
tuksessa tulee olla yksi maanomista-
jien edustaja ja hänellä varahenkilö. 
Heidät pitää nimittää maanomistaja-
järjestön ehdottamista henkilöistä. 

Monivaiheinen hirvenkaatolupien käsittely 
hukuttaa metsänomistajan äänen
Heli Mutkala 

Alueellisissa riistaneuvostoissa on 
enintään kymmenen jäsentä, joista 
kuusi on riistanhoitoyhdistysten alu-
eellisen kokouksen valitsemia. Maan-
omistajien edustajan lisäksi on edus-
taja maakuntaliitosta, Ely-keskukses-
ta ja metsäkeskuksesta. Riistanhoito-
yhdistyksen hallitukseen taas kuuluu 
5-8 jäsentä, yleensä innokkaita met-
sästäjiä, ja yksi maanomistajien edus-
taja. Vaikutusmahdollisuudet ovat on-
nettomat, jos hallituksen jäsenten kan-
nankasvatusinto ylittää maanomistaji-
en tarpeet.  

Hirvikantatavoitteet asetetaan hirvi-
talousalueille, joiden rajat on määritel-
ty Suomen hirvikannan hoitosuunni-
telmassa. Riistakeskus järjestää kaikil-
le sidosryhmille tilaisuuden, jossa esi-
tellään kannankehitystä ja maanomis-
tajien edustajat muiden sidosryhmi-
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maaliskuu 

huhtikuu 

loka-, marras,
joulu-, tammikuu

Monivaiheinen hirvenkaatolupien käsittely 
hukuttaa metsänomistajan äänen

PEFC kattaa noin 90 prosenttia ta-
lousmetsistämme. Ilman sen kaltaista 
laaja-alaista ja vaikuttavaa sertifikaat-
tia toimintaa ohjaisi ainoastaan lain-
säädäntö. PEFC-sertifioinnin kriteeri 
1, lakisääteisiä vaatimuksia noudate-
taan, luo perustason. Sen lisäksi edel-
lytetään 31 muun kriteerin noudatta-
mista. Kriteerien vaatimukset kohdis-
tuvat mm. monimuotoisuuden turvaa-
miseen, metsien terveyden ja kasvun 
ylläpitoon, virkistyskäytöstä ja työ-
oloista huolehtimiseen. PEFC ei siis 
ainoastaan tähtää hyvään kokonais-
kestävyyteen, vaan asettaa selvästi 
lain vaatimuksia tiukemmat reunaeh-
dot metsissä toimimiselle monimuo-
toisuutta unohtamatta. 

PEFC -sertifioinnin alueellisuus ja 
suuri kattavuus mahdollistavat mo-
nimuotoisuustekojen vaikuttavuuden 
kaikissa metsissä. Metsäsertifiointi al-
koi jo viime vuosituhannen lopulla ja 
vaikutukset metsäluonnon monimuo-
toisuuteen ovat olleet positiivisia. Ve-
sistöjen suojakaistoilla on turvattu en-
nen kaikkea vesistöjen tilaa, lisäksi yh-

dessä säästöpuuryhmien kanssa moni-
muotoisuudelle arvokkaiden haapojen 
sekä lahopuiden määrä ja koko ovat 
selvästi kasvaneet.

Koko metsätalouden kenttä 
toteuttaa PEFC-vaatimuksia

PEFC-sertifioinnin toteutuminen edel-
lyttää vapaaehtoista sitoutumista ser-
tifioinnin kriteeristöjen noudattami-
seen metsätalouden koko toimintaket-
jussa metsänomistajasta alkaen. PEFC-
metsäsertifiointi on yksi metsänhoi-
toyhdistyksen jäseneduista ja se on 
metsänomistajalle vapaaehtoinen. Jä-
senetuna PEFC ei ole pelkkä sertifi-
kaattimerkki metsänomistajan pape-
reissa, se on toimijoiden lupaus kes-
tävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesta metsien monitavoitteellisesta 
hoidosta ja käytöstä.

Metsien puuston säilyminen hiili-
nieluna varmistetaan sillä, että pois-
tuma ei ylitä puuston kasvua viiden 
vuoden tarkastelujakson aikana. Met-
sänomistajan on mahdollisuus vaikut-

taa sekä kasvuun että poistumaan har-
joittamalla hyvän metsänhoidon suo-
situsten mukaista metsätaloutta. Oi-
kea-aikaisilla metsänkäsittelyillä tur-
vataan metsän kasvua ja hakkuiden 
puuvirrat voidaan ennustaa. 

PEFC edellyttää myös lasten ja nuor-
ten metsätietämyksen ja luontosuh-
teen kehittymisen edistämistä, mikä 
auttaa meitä varmistamaan, että Suo-
messa on osaavia metsänomistajia ja 
metsätalouden ammattilaisia myös tu-
levaisuudessa.

Kestävä metsätalous tähtää hyvään 
ja ylisukupolviseen kokonaiskestä-
vyyteen edistämällä metsien talou-
dellista, sosiaalista ja ekologista kes-
tävyyttä. PEFC edistää näiden toteu-
tumista. 

Kestävyyden eri ulottuvuudet poik-
keavat toisistaan, eivätkä niiden ta-
voitteet aina ole helposti yhteenso-
vitettavissa. Tasapainoilu johtaa par-
haimmillaankin vain hyvään komp-
romissiin, jossa kestävyyden eri ulot-
tuvuudet on sovitettu yhdeksi koko-
naisuudeksi. 

en joukossa voivat esittää käsityksen-
sä ja vaatimuksensa hirvikantaa kos-
kien. Oheisesta kaaviosta näkee, mi-
ten asia tämän tilaisuuden jälkeen ete-
nee. Peräkkäiset vaiheet seuraavat toi-
siaan, mutta alueellisen riistaneuvos-
ton, riistanhoitoyhdistysten ja metsäs-
tysseurojen päätökset eivät sido tois-
tensa toimintaa. Tulee mieleen, onko 
hirvitalousaluekohtainen palaveri tar-
peen vai joutaisiko sen poistaa.

Monet metsänomistajat ovat kylläs-
tyneet siihen, että valtion karja laidun-
taa heidän metsissään tuhoten taimi-
koita ja aiheuttaen laatutappioita kas-
vunsa alussa oleviin puihin. Pirkan-
maan metsävaliokunta, joka koos-
tuu alueen metsänhoitoyhdistysten 
ja MTK-Pirkanmaan johtohenkilöistä, 
suositteleekin tällaisille maanomista-
jille metsästysmaan vuokrasopimus-
ten uusimista ja muutaman metsästys-
tä aktivoivan lisäehdon lisäämistä nii-
hin. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yh-
teyttä metsänhoitoyhdistyksiin. 
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Puukauppapalvelut
Puunmyyntisuunnitelman
laadinta
Valtakirjakauppa
Puunkorjuun, katkonnan
ja puutavaran mittauksen
valvonta
Ennakkoraivaus
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja välitys

Arviointipalvelut
Metsäsuunnitelman laadinta
ja päivitys
Metsäselain
Metsäarviot
Metsätuhojen arviointi

Koulutus ja neuvonta
Henkilökohtainen neuvonta
ja opastus
Metsänomistajien koulutus
Metsätyönäytökset
Nuorten metsäosaamisen
edistäminen

Metsän hoitopalvelut
Metsänuudistaminen
Muokkaus
Taimet ja istutus
Siemenet ja kylvö
Taimikon ja nuoren metsän hoito
Lannoitus

Omistuksenvaihdospalvelut  
Kiinteistönvälitys
Metsätilojen
sukupolvenvaihdokset
Kauppa- ja lahjakirjat
Perikunta yhtymäksi
Metsäveropalvelut

Tie- ja ojapalvelut
Metsätien rakennus ja
perusparannus
Kunnostusojitus
Suometsien hoito

Täyden palvelun 

METSÄTALO
Mitä metsässäsi tarvitsekaan, niin ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi. 

Yhteystiedot löydät tästä lehdestä tai osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajan palvelusopimus
Kokonaisvaltainen palvelu 
metsäasioiden hoidossa

Sertifiointi ja luonto
Metsien PEFC-sertifiointi
METSO- ja luontohankkeet

KIHNIÖ-PARKANO
metsänhoitoyhdistys

POHJOIS-PIRKKA
metsänhoitoyhdistys

ROINE
metsänhoitoyhdistys
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riveria.fi/metsaopetus

Metsätalousyrittäjä (AT) 
Metsäalan ammattitutkinto, 150 osp

Koulutus soveltuu nykyisille ja tuleville  
metsänomistajille! 
Koulutukseen hakijalta ei edellytä aikaisempaa metsäalan  
koulutusta. Haku menossa: koulutuskalenteri.fi

Seuraava aloitus 16.8.2021 – koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta. 
Haku päättyy 18.6. Lisätietoja: Marja-Leena Annala,  
p. 050 522 0471 (14.–18.6. Tommi Anttonen, p. 050 547 1008)

Koulutuksen toteutus
>  teoriaopetus etäyhteydellä iltaisin:  

> 2–3 iltaa/kuukausi, á 2,5 h 
> verkkomateriaalit ja -tehtävät

> maasto-opetus päiväopetuksena viikonloppuna,  
yhteensä 4 x 2 päivää 
> itsenäisiä maastotehtäviä omassa tai muussa  
   sovitussa metsässä 
> myös henkilökohtaista maasto-ohjausta

> maasto-opetus järjestetään Pirkanmaan seudulla

Opiskele oman metsäsi asiantuntijaksi!
Pirkanmaalla

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/

Tiesitkö, että palvelemme sinua metsäasioissa myös Helsingin  
keskustassa Simonkadulla? Varaa aika metsäasiantuntijallemme.  
Yhteystiedot: puh. 040 720 3160 • 040 580 3981 
palvelutoimisto@mhy.fi • www.mhy.fi/palvelutoimisto

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

Pääkaupunkiseudulla asuva  
jäsenemme!

Olet myös tervetullut Metsänomistajien Palvelutoimiston  
järjestämiin tapahtumiin. 

QX-810QX-850

QuattroX-kesäTARJOUKSET!
Hinta 
ennen: 39315,-

35900,-Nyt vain:

Katso kaikki pienkuormaajat: www.quattrox.fi

3415,-Etusi 2600,-Etusi

YL
IV

OIMAINEN

H
IN

TA-L A ATUSU
H

D
E

xHinta 
ennen: 22500,-

19900,-Nyt vain:

QuattroX-jälleenmyyjät:
Hydroforest.fi, Tammisaari. VK-motors.fi, 
Ruovesi. Veljekset Holtinkoski, 0400-565648, 
Ylikiiminki. Konehuoltoseppanen.fi, Kajaani. 
Tehokone.net, Joensuu

QuattroX-myynti:
Harri Kangaspusu, 050 595 3112
harri.kangaspusu@quattrox.fi
Arto Karioja, 050 370 1288
arto.karioja@quattrox.fi KOVAN TYÖN TEKIJÄLLE

Kaikki hinnat 
alv 0 %
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Tutustu etuihin ja hyödynnä ne jo tänään:
www.mtkhankinnat.fi

Metsänomistajat
Tee edullisia kauppoja  Tutustu MTK Hankintojen neuvottelemiin jäsenetuihin ja hyödynnä 
MTK- ja mhy-jäsenten huomattavat alennukset verkkokaupassa tai toimipisteissä.

YHDESSÄ KOHTI  

KANNATTAVAMPAA HUOMISTA

MTK:n ja mhy:n jäsen!  
MTK Hankintojen neuvot
telemilla sopimuksilla saat 
tuntuvia alennuksia nyt jo 
28 yhteistyökumppanilta. 
Jäsenedut on neuvoteltu 
tukemaan jäsentemme 
yritystoimintaa ja elin
keinoa. Jäsenmaksuja 
ei käytetä jäsenetuihin 
vaan ne ovat kokonaan 
yhteistyökumppanien 
rahoittamat. 

Huomattavat alennukset 28 tunnetulta tuotemerkiltä

THERE’S ONLY ONE



Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €
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Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Me välitämme Pirkanmaalla
OTA YHTEYTTÄ

Timo Vesterinen
050 412 3102
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja

Sauli Kallio
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

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

Oiva Vierikka
040 580 3144
LKV, AKA

Janne Savilahti
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

Jukka Pusa
0400 636 113
toimitusjohtajaj, LKV, AKA,
kaupanvahvistaja

Maaseudun kiinteistöjen ammattilaiset
palveluksessasi, ollaan yhteydessä!

SUOMEN SUOSITUIN
metsän ja tonttien

kauppapaikka
Koko ajan vaihtuva valikoima

metsätiloja, suurempia ja pienempiä.

Laaja tonttivalikoima, erityisesti vapaa-ajan
asumiseen mutta myös ok-tontteja

esim. Tampereella.

Edullisia asuinkiinteistöjä,
erityisesti Sastamalassa.

www.metsatilat.fi

Kihniö, erittäin puustoinen metsämääräala
24 ha hyvien tieyhteyksien varrella.
Metsistä yli puolet on uudistuskypsää puustoa
ja noin kolmannes varttunutta kasvatusmetsää.
Arvioitu kokonaispuusto noin 5300 m³, josta
tukin osuus noin 3300 m³. Tarj. 13.6.

Kihniö, pieni metsätila 5 ha Niininevan metsä-
tien varressa. Tilasta reilu puolet on varttunutta
kasvatusmetsää ja loput hyvässä kasvussa
olevaa nuorta taimikkoa. Arvioitu kokonais-
puusto noin 500 m³. Tarj. 6.6.

Ikaalinen, kahdesta tilasta koostuva metsätila-
kokonaisuus 31 ha, erinomaisten tieyhteyksien
varrella. Myyntikohde sisältää Ahvenlammin-
tien länsipuolella olevat metsät ja rajoittuu tie-
hen. Arvioitu kokonaispuusto noin 2800 m³.
Yli puolet on taimikkoa ja nuorta kasvatusmet-
sää. Hoidettua ja hyvässä kasvussa olevaa
varttunutta kasvatusmetsää on noin kolmannes
pinta-alasta. Uudistuskypsää puustoa on
noin 2 hehtaaria. Hyvät kasvupohjat. Tarj. 2.6.

Orivesi, Västiläntien varressa kolmen tilan
kokonaisuus 22 ha yhtenä kohteena. Tilojen
kehitysluokkajakauma on valtaosa kasvatus-
metsää ja tilat ovat puustoltaan hyvässä kun-
nossa. Kokonaispuusto tiloilla on yhteensä
n. 3400 m³. Nopeasti vaikka leimikon tekoon.
Tarj. 15.6.

Tampere, Teiskon Kapeessa, Näsijärven ran-
nassa hyvä vapaa-ajan asunnon rakennuspaik-
ka. Kiinteistö on kooltaan reilut 7000 m² ja se
sijaitsee rantayleiskaavan alueella. Rakennus-
oikeutta on 170 m² (mökki, vierasmaja, sauna ja
talousrakennus). Maastoltaan melko tasainen ja
sen varttunut puusto on viime talvena harven-
nettu nätiksi ja sen takalaitaa menee tie. Mah-
dollista saada helposti sähköliittymä.
Hp. 125 000 €

Ruovesi, Jäminkipohjan Isojärvellä hyvä vapaa-
ajan asunnon rakennuspaikka. Tontti on au-
rinkoinen ja osin kovarantainen. Rantaviivaa
reilut 80 metriä ja sen ilmansuunta on
länteen/lounaaseen. Rakennusoikeutta on kaik-
kiaan 175 krsm² (mökki 120 m², sauna 30m² ja
talousrakennus 25m²). Sähköliittymän saa pe-
rushinnalla ja kunnan juomavesilinja kulkee ton-
tin halki vanhaa tielinjaa. Hp. 38 000 €

Sastamala, Ellivuori Ski Centerin alueella Ku-
loveden omarantainen kiinteistökokonaisuus
Hiedanvuolteen tuntumassa. Maa-aluetta
8344 m² ja omaa rantaa noin 190 metriä. Ase-
makaavan mukaan rakennusoikeutta on kaikki-
aan 800 m². Rakennusoikeus jakautuu saunan
sijaintipaikalle 350 m² ja kolmeen vapaa-ajan
asunnon rakennuspaikkaan kullekin 150 m².
Saunarakennus on kooltaan 200 m². Se on
valmistunut 1968 ja käyttökunnossa. Punainen,
perinteinen puutalo on valmistunut 1950 ja sen
kerrosala on 80 m². Rakennukset on liitetty ve-
si- ja viemäriverkkoon. Hp. 750 000 €

Sastamala, Ellivuori Ski Centerin laskettelurin-
teiden välissä sijaitseva maisemaltaan harvi-
nainen tontti 818 m², rakennusoik. 130 m².
Myytävä tontti on eturivissä vesistön suuntaan,
rinne jyrkkenee heti tontin edestä eli maisema
avautuu upeasti. Teitä ja kunnallistekniikkaa
ollaan juuri aloittamassa, pian pääsee rak-
entamaan. Hp. 49 500 €

Poimintoja
www.metsatilat.fi

Sauli Kallio 044 739 3110

Miika Bucktman 040 557 3947

Jukka Pusa 0400 636 113
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1

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

3

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

13

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

7

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

8
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

9

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

11 Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

12Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

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

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
Vanhempainvapaalla

2Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

4

Haku 
käynnissä.

Haku 
käynnissä.

(puhelut kääntyvät 
sijaiselle)
044 776 4557

(puhelut kääntyvät 
sijaiselle)
044 776 4552
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

8

12

7

5

9

10

11

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

Johto ja hallinto

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
044 580 1046 
Eteläinen alue

Hankkeiden toteutus

Metsänhoitoesimies 
Tommi Suoranta 
044 568 8545
Pohjoinen alue

Kuljetus- ja korjuuesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi

Toimihenkilömme lomailevat 
pääosin heinäkuussa.

Löydät www.mhy.fi/pohjois-pirkka 
nettisivujen uutisista lomakalenterin, 

josta selviää oma-ajankohdat ja 
päivystävät toimihenkilöt.
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Varhaisperkauksessa poistetaan havu-
puutaimikosta taimien kasvua haittaa-
va lehtipuuvesakko. Koivusekoitus-
ta syntyy ja saa syntyäkin, mutta vä-
hän ja hallitusti. Koivu vähentää maan 
happamoitumista ja haittaa vähän la-
hon leviämistäkin. Kun varhaisperka-
us tehdään oikeaan aikaan, lisää se tai-
mien kasvua ja säästää rahaa tulevissa 
taimikonhoitotöissä. 

Varhaisperkauksen 
ajankohta

Varhaisperkaus on ajankohtaista, kun 
lehtipuusto on havupuun taimien ko-
koisia. Kasvatettavat havupuuntaimet 
ovat tuolloin noin metrinmittaisia eli 
istutuksesta on kulunut 4–8 vuotta. 
Perkaustarve voi olla ajankohtainen 
jo aikaisemminkin, jos lehtipuuvesak-

koa on männyn seassa runsaasti. Vii-
västyminen hidastaa puuston kasvua, 
heikentää laatua ja lisää kustannuksia.

Oikea-aikainen varhaishoito on 
edullinen toteuttaa. Lisäksi riittävän 
varhain tehty perkaus, jossa peratta-
vien lehtipuiden kannot ovat pieniä - 
alle 3 cm läpimitaltaan - pienentää sel-
västi syntyvien vesovien kantojen lu-
kumäärää ja hidastaa vesojen kasvu-
nopeutta. Ajoissa tehty perkaus vä-
hentää myös varsinaisen taimikon-
hoidon kustannuksia, sillä poistetta-
va puusto ei ole läpimitaltaan ja pi-
tuudeltaan niin kookasta. 

Tarkkaa ajankohtaa tärkeämpää on, 
että työ tulee tehtyä ennen kuin on liian 
myöhäistä. Sen voi sanoa, että mitä ai-
kaisemmin tai useammin taimien avuk-
si menee, sitä helpommalla siitä selviää. 

Varhaisperkaus kannattaa 
tehdä ajoissa

Kuvan etureunassa viime vuonna perattua 6 vuotta vanhaa kuusentaimikkoa, kuusentaimien latvat ovat vapaana venymään lisää 
pituutta. Taustalla samaa taimikkoa odottaa vielä tekijää perkaushommiin.

Istutustaimikosta kehittyy väkisin sekametsä, kun luontaisesti istu-
tuskohteelle syntyy lehtipuustoa. Kaikki luontaisesti ympärille syn-
tyneet taimet ovat yleensä istutettuja taimia taloudellisesti vähäar-
voisempia. Istutetut puuntaimet ja luontaisesti syntynyt lehtipuuve-
sakko kilpailee vedestä, ravinteista ja tilasta. Tästä syystä taimikon 
varhaisperkauksella on tärkeä merkitys metsän häiriöttömän kas-
vun ja tuoton kannalta.
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Kuusentaimet erottuvat hyvin, kun lehtipuissa ei ole vielä lehteä. Kun lehti tulee puihin ja muukin heinäkasvillisuus alkaa kasva-
maan ja vihertymään, niin perkaustyö hidastuu. 

Kymmenen hyvää syytä varhaisper-
kaukseen
1. Metsän uudistamiseen sijoittamasi 

rahat eivät mene hukkaan
2. Mahdolliset myöhemmät taimi-

konhoitokustannukset alenevat
3. Taimikon kasvu ei pääse hidastu-

maan
4. Puiden järeytyminen nopeutuu ja 

ensiharvennus aikaistuu
5. Laatuvauriot vähenevät, kun lehti-

puut eivät piiskaa taimien latvoja
6. Oikein ajoitetuilla varhais- ja tai-

mikonhoidoilla saat jopa 6,5 % 
vuotuisen tuoton sijoitetulle pää-
omalle

7. Ajallaan varhaisperatussa taimi-
kossa on helpompi liikkua

8. Hyvin hoidettu taimikko on muka-
van näköinen

9. Työn kustannuksiin saa Kemera-
tukea

10. Hoidettu taimikko nostaa metsäti-
lasi arvoa

Varhaishoidon 
Kemera -tuki

Taimikon varhaishoito tarkoittaa tai-
mikon perkausta ja harvennusta sekä 
taimikon yllä kasvavan verhopuuston 
poistoa ja harvennusta. Tukea on ha-
ettava kirjallisesti ennen toimenpiteen 
aloittamista. Työn voi aloittaa heti ha-
kemuksen jättämisen jälkeen. Toimen-
piteen toteuttamisesta on tehtävä to-
teutusilmoitus Metsäkeskukselle.
Ehdot taimikon varhaishoidon tuen 
myöntämiselle:
• Hakemuksessa on kerralla haettava 

tukea vähintään 1 hehtaarille 
• Yksittäisen kuvion koko vähintään 

0,5 hehtaaria
• Kasvatettavan taimikon keskipi-

tuus työn jälkeen vähintään 0,7 
metriä ja enintään 3 metriä

• Poistuma vähintään 3 000 runkoa 
hehtaarilta

• Työn jälkeinen tiheys on enintään 5 
000 runkoa hehtaarilla

Varhaishoitoon voi saada tukea, kun 
Kemera-lain mukaisesta metsityksestä 
tai nuoren metsän hoidosta on kulu-
nut vähintään 10 vuotta tai taimikon 
varhaishoidosta on kulunut vähintään 
7 vuotta. Taimikon varhaishoidon tuki 
on 160 euroa hehtaarilta.
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Maisematyölupaa lähtökohtaisesti edellytetään, kun 
tehdään maisemaa muuttavaa rakennustyötä tai laa-
jaa puunkaatoa asemakaava- tai ranta-asemakaava-
alueilla. Myös yleiskaavassa voidaan erikseen mää-
rätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä, pui-
den kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimen-
pidettä saa suorittaa ilman maisematyölupaa. Yleis-
kaavassa maisematyölupaa on käytetty esimerkik-
si luontoarvojen tai maisema-arvojen turvaamisek-
si (MU- ja MY-alueet). Kaavamääräyksistä ja mai-
sematyölupavaatimuksista vastaa kunta ja käytän-
nöt vaihtelevat suuresti kunnittain säädösten olles-
sa usein tiukimmat suuremmissa keskuksissa ja väl-
jimmät pienimmissä kunnissa.

Maisematyölupaa myönnettäessä voidaan tarpeen 
mukaan ottaa huomioon myös toimenpiteen vaiku-
tukset laajemmalle alueelle. Maisematyölupamenet-
tely poikkeaa esimerkiksi yleiskaavassa annettavista 
suojelumääräyksistä ja metsälain kohteiden huomi-
oimisesta siten, että se mahdollistaa toimenpiteen ja 
sen vaikutusten huomioimisen osana laajempaa ko-
konaisuutta yksittäisen kohteen ominaisuuksien li-
säksi. Metsätalouteen liittyviin maisematyölupaha-
kemuksiin voi kuulua melko usein naapurien kuu-
leminen ja lupaprosessi voi usein kestää useitakin 
kuukausia, mikä luonnollisesti vaikeuttaa hakkui-
den toteuttamista saavutettavuuden näkökulmas-
ta, mikäli kohde rajoittuu vain talvella suoritetta-
viin toimenpiteisiin ja lupaprosessi kestää talven yli.

Yksittäisen metsänomistajan kannalta maisema-
työlupa on merkittävä lisäkulu metsänhoidon ja 
hakkuiden näkökulmasta ja kustannus yhtä hake-
musta kohden on helposti useita satoja euroja (vaih-
telee huomattavasti kunnittain). Pahimmassa tapa-
uksessa maisematyölupaa ei välttämättä myönne-
tä tai esimerkiksi avohakkuita ei saa suorittaa mikä 
luonnollisesti vaikuttaa normaalin metsätalouden 
harjoittamiseen. Yksittäisen puunmyyntisuunnitel-
man sijaan maisematyölupaa voidaan hakea kerral-
la kokonaiselle metsäsuunnitelmalle, joka useim-
min laaditaan 10 vuodeksi. Tällöin kaikki suunnitel-
maan kootut toimenpiteet voidaan hyväksyttää ker-
ralla ja saada ns. ”vapaat kädet” toimia pitkäksi ajak-
si, mikäli koko suunnitelma hyväksytään toimenpi-
teineen. Näin maisematyölupa tulee huomattavas-
ti edullisemmaksi toimenpidettä kohden verrattu-
na erillisiin hakemuksiin jokaista leimikkoa kohden.

Metsäsuunnitelma on hyvin 
kannattava 
maisematyölupakohteilla
Juhani Luumi I metsäasiantuntija I Mhy Pohjois-Pirkka
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Kunkin yrityksen 
tarjoaman edun saat 

näyttämällä jäsenkorttia
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2021: 

   

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

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

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

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

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

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

Pirkanmaan alueella alkaa elokuussa 
2021 metsänomistajille suunnattu met-
sätalousyrittäjäkoulutus. 

Koulutus soveltuu nykyisille ja tule-
ville metsänomistajille. Koulutus an-
taa hyvät valmiudet hoitaa ja käyttää 
metsiä omien tavoitteiden mukaan. 

Koulutus sisältää etänä arki-iltoina 
tapahtuvaa teoriaopetusta, itsenäis-

Tietotaitoa ja varmuutta oman 
metsän hoitoon opiskelemalla
Tommi Anttonen I Koulutuspäällikkö Riveria
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tä opiskelua verkossa ja maastossa se-
kä muutaman maasto-opetusviikon-
lopun. Aikaisempaa metsäalan kou-
lutusta ei edellytetä. Koulutus kestää 
noin 1,5 vuotta ja se toteutetaan moni-
muotokoulutuksena. 

Vuosi sitten aloittaneen ryhmän 
maasto-opetus tapahtuu Länsi-Teis-
kon alueella. Maasto-opetuksessa voi-

daan huomioida opiskelijoiden koti-
paikka. Koulutuksessa hyödynnetään 
mm. paikallisen metsänhoitoyhdis-
tyksen metsäosaamista. 

Metsäalan koulutuspäällikkö Tom-
mi Anttonen Riveriasta toteaa metsä-
talousyrittäjän ammattitutkintokou-
lutuksen olevan oiva esimerkki met-
säalan koulutusten monipolisuudes-
ta. Tutkinto on suunniteltu siten, että 
sen sisältö sopii niin aloittavalle omien 
metsien hyödyntäjälle kuin myös hen-
kilölle, joka haluaa metsätaloudesta 
pää- tai sivuelinkeinon. Metsänomis-
taja päättää itse omasta metsästä. Tie-
to ei lisää tuskaa, vaan mahdollistaa 
omia tavoitteita tukevan päätöksente-
on myös tietoon eikä pelkästään tun-
teeseen perustuen. 

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

Tutustu taimikonhoidon etuihin:  www.mhy.fi/taimikonhoito
ja tilaa heti tulevalle kesälle: metsäasiantuntijoiden yhteystiedot sivulla 26.

RAIVATAAN TILAA 
METSÄSI ARVON 
KASVULLE
Tilaa taimikonhoito 
metsänhoitoyhdistykseltäsi!

  www.mhy.fi/pohjois-pirkka 

UUDISTA METSÄSI TUOTTAMAAN

METSÄNUUDISTAMISPAKETTI

Tilaa huoleton pakettiratkaisu!

Kokonaisuus sovitaan kirjallisesti. 

Pakettihinta, alk. xx e. 

• Metsänuudistamissuunnitelman laatiminen

• Maanmuokkaus

• Siementen ja taimien toimitus

• Kylvö ja istutus

• Metsänuudistamisen laadunvarmistus

• Ehdotus taimikon jatkohoitotöistä

MetsänuudistaminenLISÄPAKETTI
Lisäpaketti antaa vauhtia tuottavuuteen!
Kokonaisuus sovitaan kirjallisesti. 
Pakettihinta, alk. xx e. • Uudistusalan raivaus • Kulotus

• Säästöpuuryhmien poltto• Uudistusalan seuranta ja raportointi 
• Heinäntorjunta tai taimikon varhaisperkaus

JÄSENENÄ

VARMISTAT

EDULLISEMMAT

HINNAT!

Sovi pakettien tarkka sisältö ja tee sopimus metsänhoitoyhdistyksesi kanssa.

Metsänhoidon tärkein toimenpide on metsänuudistaminen.
Luota Mhy:n kokemukseen ja jätä meille tehtäväksi vaikka koko uudistamisketju! 
Toki voit tehdä osan itsekin ja jättää meille loput. Sovitaan yhdessä sinulle paras ratkaisu!

Valtakirjakaupassa sinun ei tarvitse
huolehtia yksityiskohdista.

 Puunmyyntisuunnitelma.

 Puukaupan kilpailutus ja tarjousten 
 vertailu. Hyödynnämme vertailutie- 
 toamme eri ostajien puun katkonnasta.

 Suosittelemme parasta tarjousta.  
Lopullinen päätösvalta on sinulla.

 I lmoitus puunkorjuun alkamisesta.

 Puunkorjuun valvonta.

 Puukaupan päättäminen. Hyväksymme 
 mittaustodistuksen ja toimitamme sen 
 sinulle.

Teemme suunnitelman sinun metsän- 
hoidollisten tavoitteidesi mukaisesti.

 Arvio myytävästä puumäärästä.

 Arvio puunmyyntitulosta.

 Metsänkäyttöilmoituksen teko  
 viranomaisille.

Suunnitelma metsän uudistamisesta.

Puunmyyntisuunnitelma voidaan  
tehdä myös eri-ikäisrakenteisen  
metsänhoidon eli jatkuvan  
kasvatuksen tavoitteita noudattaen.

Puunmyyntisuunnitelma Puukaupan toimeksianto

PARAS PUUKAUPPA
Metsänhoitoyhdistys on luotettava ja asiantunteva kumppanisi, 
kun harkitset puun myyntiä. Valvomme etujasi ja teemme työtä 
sen eteen, että saat puustasi reilun hinnan vallitsevassa 
markkinatilanteessa.

Luota kokemukseen

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja tilaa!
Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivulta 26.

PUUKAUPPA  
AVAIMET KÄTEEN 
-PERIAATTEELLA

www.mhy.fi/pohjois-pirkka


