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Omavaraisuus kunniaan

Mhy.fi/pohjois-pirkkaMetsässä hyvä

Raivataan tilaa metsäsi arvon kasvulle
Arvokkaiden taimien kasvu ja kehitys hidastuu, mikäli taimikonhoito viivästyy. Opti-             
maaliseen aikaan tehty taimikonhoito säästää rahaa ja metsä pysyy kasvukykyisenä.    
Taimikonhoito kasvattaa tukkipuun osuutta tulevissa hakkuissa: saat vähintään                             
40 % enemmän hakkuutuloja kuin taimikonhoidon laiminlyömällä saisit.

Tilaa taimikonhoito metsänhoitoyhdistykseltäsi:  www.mhy.fi/pohjois-pirkka/taimikonhoito

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
Kuruntie 12 34600 Ruovesi 
pohjois-pirkka@mhy.fi

Noin kaksi ja puoli vuotta sitten alka-
nut koronapandemia ja siihen liitty-
vät poikkeusolot vaikutuksineen yl-
lättivät, samoin yllätti myös tämän 
vuoden helmikuussa Venäjän hyök-
käys Ukrainaan ja sen laajat seurauk-
set. Juuri kun ehdittiin elätellä toivei-
ta siirtymisestä korona-ajasta normaa-
limpaan elämänrytmiin, uusi poikke-
usolotilanne tuli päälle. Tämä osoit-
taa maailman ennalta arvaamatto-
muuden.

Vielä puoli vuotta sitten pidettiin so-
taa Euroopassa täysin mahdottomana 
ajatuksena, mutta nyt sitä on kestänyt 
jo kolme kuukautta. Inhimillisen kär-
simyksen lisäksi käynnissä oleva sota 
on muuttanut maailmantaloutta rajus-
ti ja luultavasti vaikutukset kestävät 
pitkään. Sota vaikuttaa Suomen talo-
uteen. Metsänomistajina voimme teh-
dä oman osamme harjoittamalla talou-

dellista ja kestävää metsänhoitoa. Kun 
talouden rattaat pyörivät, niin Suomi 
kestää vahvana.

Mahdollisiin poikkeusoloihin tu-
lee varautua parantamalla huoltovar-
muutta ja lisäämällä omavaraisuutta. 
Poikkeuksellisina aikoina omavarai-
suuden ja huoltovarmuuden merki-
tys kasvaa. Omassa maassa tuotettu 
ruoka ja energia ovat elintärkeitä asi-
oita niin meillä kuin kaikkialla maail-

massa. Ruoka ei kasva kaupan hyllyllä 
eikä sitä pidä pitää itsestäänselvyyte-
nä. Kotimaisesta ruuantuotannosta ra-
kentuu kansallinen ruokaturva. Siksi 
se pitää saada turvattua. Tämä on erit-
täin tärkeä osa huoltovarmuutta. 

Kotimainen metsäenergia eri muo-
doissaan on varmin raaka-aine lämpö-
energian tuotantoon turpeen lisäksi. 
Muu uusiutuva energia ei pysty vielä 
pitkään aikaan korvaamaan lämmön-
tuotannossa fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä. Pitkään harjoitetun kestävän 
metsätalouden ansiosta metsien puu-
varat ovat kasvaneet ja näin meillä on 
onneksi mahdollisuus lisätä metsä-
energian käyttöä. 

Omavaraisuuden merkitys koros-
tuu kriisiaikana. Pidetään huoli, että 
jatkossakin kotimaista ruokaa ja puu-
ta riittää. 

”
Pidetään huoli, että 

jatkossakin kotimaista 
ruokaa ja puuta riittää. 
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Kotimaan puumarkkinoilla on uusi ti-
lanne, kun puun ja hakkeen tuonti Ve-
näjältä loppui Ukrainan sodan vuok-
si. Samoin raakapuun lisäksi sahata-
varan ja puutuotteiden tuonti Venäjäl-
tä ja Valko-Venäjältä EU-maihin lop-
pui, mikä voi avata uusia vientimark-
kinoita suomalaiselle sahatavaralle. 

Kotimaisella puulla korvataan tuon-
tipuu ja suurimmat vaikutukset puun 
tuonnin loppumisesta Venäjältä koh-
distuvatkin koivukuituun ja energia-
hakkeeseen erityisesti Itä-Suomes-

Puumarkkinoilla uusi aika
sa. Venäjän puun tuon-
nista 4 miljoonaa kuu-
tiometriä on koivukui-
tua ja toiset 4 miljoonaa 
kuutiometriä haketta. 
Vuosikymmeniä kestä-
nyt kuitupuun ylitar-
jonta on muuttumassa, 
kun kotimaisella puul-
la korvattaan venäläis-
tä puuta ja haketta.

Puun hyvä kysyntä 
näkyy tarjousten mää-
rissä ja hinnoissa. Ha-
lutuimpia leimikoi-
ta ovat kesäkorjuukel-
poiset leimikot. Kaikil-
le puutavaralajeille on 
kysyntää. Ostajat ovat 
liikkeellä hyvin erilai-
silla yksikköhinnoilla, 
joten leimikon kilpai-
luttamisella metsän-
omistaja saa leimikos-
taan sen arvoa vastaa-
van hinnan. Kilpailut-
tamalla puukaupat voi-
daan vaikuttaa hintata-
soon. Jos tarjotut hinnat 
eivät tyydytä, kauppa 
kannattaa jättää teke-

mättä ja odottaa parempia tarjouksia. 
Metsänomistaja ratkaisee puunmyyn-
tinsä aina tapauskohtaisesti tarjotun 
kauppahinnan ja muiden ehtojen pe-
rusteella. Tarjousten vertailussa kan-
nattaa käyttää oman metsänhoitoyh-
distyksen ammattiapua.

Huomisen metsät  
tehdään tänään

Metsän kasvu ja tuotto ratkaistaan 
pitkälti jo metsän kehityksen alkuvai-

heessa. Hoidettu metsä antaa hyvän 
taloudellisen tuoton ja on omaisuute-
na arvokkaampi kuin hoitamaton met-
sä. Metsänhoitoon on saatavissa myös 
kestävän metsätalouden rahoituslain 
(Kemera) tukia. Metsätalouden tuil-
la halutaan kannustaa metsänomista-
jia hyvään metsänhoitoon. Kemera-tu-
kia on ollut hyvin saatavilla ja usea-
na vuonna hoitorästeihin suunnattuja 
varhaishoidon- ja nuoren metsän hoi-
don tukia on jäänyt käyttämättä. Il-
man tukiakin metsänhoitotöiden teke-
minen on sijoitus tulevaisuuteen, sillä 
metsän kasvuun eivät vaikuta kriisit, 
eikä pörssin heilahtelut.

Nuoren metsän  
hoitotuki nousee

Nuoren metsän hoitotuki nousee 
1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaarilta, 
jos hoidon yhteydessä kerätään pien-
puuta. Myös tuen saannin ehdot lieve-
nevät. Muutosten tavoitteena on kan-
nustaa metsänomistajia nuorten met-
sien hoitoon ja sen yhteydessä tehtä-
vään pienpuun keruuseen. Muutos-
ten seurauksena yhä useampaan nuo-
ren metsän hoitotyöhön voi saada ke-
mera-tukea. Oikea-aikaisten hoitotoi-
mien tavoitteena on vahvistaa puus-
ton kasvua ja hiilensidontaa. Korke-
ampaa tukea saavat kohteet, joiden 
hakemus on jätetty Suomen metsäkes-
kukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen. 

Ota yhteyttä omaan metsäasiantun-
tijaan ja päivitä hänen kanssaan met-
säsi ajankohtaiset metsänhoitotarpeet 
ja puukauppamahdollisuudet samal-
la kertaa.

Hyvää kesää!
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Kevättalvella tuli metsänhoitoyhdis-
tyksen energiapuunkorjuun palvelu-
valikoimaan uuden tyyppisellä hak-
kuupääkouralla varustettu kaivuri, 
kun virtolainen Jarkko Iivonen hank-
ki yritykseensä Tmi JJ-Iivonen telakai-
vurin ja siihen Risupeto-nimisen kaa-
topään. Risupeto on kaatopää, ener-
giapuukoura ja raivauslaite, jota voi-
daan kutsua myös energiapuupoimu-
riksi. 

– Peruskoneena on Kobelcon kaivu-
ri, johon on saatu lisäpainoa levysuk-

silla tasapainottamaan konetta. Koura 
on aivan uuden tyyppinen, eikä vas-
taavanlaisia ole ennen ollut. Tämä-
kin on vasta toinen mallisarjan kou-
ra maailmalla. Tietysti kourantekijä 
on testannut ja kehittänyt sitä vuosien 
ajan, kertoo Jarkko Iivonen. 

Koura toimii kuin leikkuupuimuri. 
Kaksi syöttölavoin varustettua pys-
tysuorassa pyörivää kelaa kahmi-
vat puita kouran kitaan. Samalla ke-
lojen alapään hammastetut pyöröte-
rät katkovat runkoja jatkuvatoimi-

sesti. Puut kasautuvat kimpuksi, jon-
ka kone kääntää ajouran varteen ka-
saksi. Koneen kaatamat ja niputtamat 
puut ajetaan tienvarteen metsätrakto-
rilla. Korjuu tapahtuu näissä kohteis-
sa kokopuukorjuuna, jolloin korjat-
tavaa puuta ei siis karsita ollenkaan, 
vaan rungot kerätään talteen oksineen 
ja latvoineen. Koneen tuotos ei mer-
kittävästi riipu korjattavien runkojen 
koosta. Hakkuukertymän pienenemi-
nen sen sijaan heikentää tuntituotos-
ta. Käsiteltävien runkojen läpimitta 
0–30 cm.
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Ruoveden korjuutyönäytöksessä Risupedolla siistittiin tienvarsia ja tontteja.  

Risupeto korjaa 
rästipusikot 
energiaksi
Harri Katajamäki
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– Paras työmaa Risupedolle on sellainen mihin metsäkoneet eivät halua mennä. Hoidan raivaamaton kohteen kerralla kuntoon, ker-
too Jarkko Iivonen. 

Ennakkoraivausta ei tarvita

Risupedon käyttömahdollisuus on 
laaja taimikon varhaishoidosta ensi-
harvennukseen, mutta tuottavin se on 
raivaamattomien nuorten metsien hoi-
tokohteiden korjuussa. Risupeto suo-
rittaa raivauksen energiahakkuun yh-
teydessä koneellisesti. Alustan raiva-
us metsurityönä on tarpeetonta, toi-
sin kuin moton edellä. Risupedon te-
kemänä kaikki energiapuu saadaan 
hyötykäyttöön. Kaivinkoneen puo-
miin asennettavan jatkeen ansiosta 

hakkuu sujuu 20 metrin välein olevil-
ta ajourilta. Puita voidaan kerätä myös 
jäävien puiden takaa, koska jatke on 
kääntyvä.

– Itsellä on kokemusta energiapuun 
teosta motolla. Matkan varrella mie-
tin ja etsin ratkaisua energiapuukoh-
teiden ennakkoraivaukseen. Tämä lai-
te on ratkaisu siihen ongelmaan, sillä 
tälle ei tarvitse tehdä ennakkoraivaus-
ta, avaa Jarkko Iivonen päätymistä Ri-
supedon hankintaan ja jatkaa

– Tämä on omimmillaan hoitamatto-
missa nuoren metsän kunnostuksissa 

ja sellaisissa kohteissa, joista on järke-
vä tehdä energiaa. Isorunkoiset puut 
kannattaa tehdä eri menetelmällä ja 
korjata motolla. 

Energiapuukohteen voi hakata ilman 
metsurin ennakkoraivausta. Hoitama-
ton nuori metsä jääkin usein kunnos-
tamatta, koska siitä koituu välittömästi 
vain kuluja. Risupeto-raivauslaitteella 
voidaan nämä metsät muuttaa tuotta-
vaan kuntoon. Ota yhteyttä omaan met-
säasiantuntijaasi, niin katsotaan olisiko 
sinun metsässäsi sopivaa kohdetta täl-
laiselle raivauskoneelle.
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Taimikonhoito on kannattava inves-
tointi, jonka avulla turvataan taimi-
en kasvu ja metsän tuotto. Pahimmas-
sa tapauksessa istutetut taimet voivat 
kuolla ja tilalle tulee vain energiapuu-
ta ja lehtikuitua. Kannattaa siis huo-
lehtia taimikon hyvinvoinnista. Ajal-
laan tehty taimikonhoito tulee myös 
edullisemmaksi ja helpommaksi to-
teuttaa. 

Taimikossa tehdään tyypillisesti 
kaksi kertaa toimenpiteitä: varhais-
perkaus ja taimikonharvennus.

Huomioi tämä 
varhaisperkauksessa 

Varhaisperkaus tulee ajankohtaiseksi, 
kun taimilla on pituutta 0,5-1 metriä. 
Lehtipuun taimia ei saa päästää kasva-
maan havupuiden päälle eli varhais-
perkaus on suositeltavaa tehdä lehti-
puiden ollessa havupuun kanssa sa-
man pituisia. Parhaiten työn tarpeel-
lisuuden ymmärtää miettimällä hait-
taavatko lehtipuut taimien kasvua. 

Taimikkoon ei kuitenkaan kannata 
mennä liian aikaisin, ettei joudu teke-
mään varhaisperkausta kahteen ker-
taan. Havupuiden hävitessä kilpailun 
pituuskasvusta lehtipuiden kanssa, 
hidastuu niiden kasvu ja pahimmas-
sa tapauksessa ne jopa kuolevat. Tä-
män takia onkin erittäin tärkeää teh-
dä taimikonhoidot ajallaan. Varhais-
perkauksessa poistetaan kaikki havu-
puita haittaavat lehtipuut. 

Riittävästi kasvutilaa 
tulevaisuuden tukkipuille 

Harvennuksella tähdätään puiden riit-
tävään kasvutilaan, jolloin ne järeyty-
vät nopeammin tukkipuiksi ja säilyvät 
elinvoimaisina. Ero hoitamattomiin 
taimikoihin voi olla jopa 50 prosenttia. 

Taimikonharvennus tehdään 10-20 
vuoden päästä perustamisesta. Män-
tyvaltaisessa taimikossa työt tehdään 

puuston saavuttaessa 5-7 metrin kes-
kipituuden. Kuusivaltaisessa taimi-
kossa taimikonharvennus tehdään 
3-4 metrin keskipituisena ja koivuval-
taisessa taimikossa 4-5 metrin keski-
pituudessa. 

Taimikko harvennetaan kasvatusti-
heyteen, joka on kuusivaltaisessa tai-
mikossa 1800-2000 taimea hehtaaril-
le, mäntyvaltaisessa taimikossa 2000-
2200 ja rauduskoivulla 1600 taimea 
hehtaarille. Hieskoivikot on suositel-
tavaa jättää tiheämmäksi 2000-2500 
taimea hehtaarille, koska hieskoivun 
järeytyminen on hitaampaa kuin rau-
duskoivulla. Hieskoivu ei täten hyö-
dy kasvaneesta kasvutilasta samalla 
tavalla kuin rauduskoivu. 

Havupuuvaltaisiin taimikoihin tu-
lisi jättää taimikonharvennuksen yh-
teydessä myös lehtipuuta n. 200 run-
koa hehtaarille. Sekametsissä metsä-
tuhojen riski on pienempi kuin yhden 
puulajin metsiköissä. Älä kuitenkaan 
jätä havupuiden taimien kasvua hait-
taavia lehtipuita. 

Oikean ajoituksen merkitys 

Keväällä kasvukauden alussa, on hy-
vä hetki tehdä taimikoiden tarkas-
tuskierros. Voit pyytää myös met-
sänhoitoyhdistyksen asiantuntijaa 
selvittämään, olisiko oikea hetki tai-
mikonhoidolle. 

Näistä syistä oikea ajoitus on tärke-
ää:

• Oikein ajoitettu taimikonhoito 
turvaa taimien hyvän kasvun.

• Syntyy nopeammin arvokasta ja 
hyvälaatuista puuta.

• Tulee kustannuksiltaan halvem-
maksi kuin myöhästyneenä te-
keminen. Työn hinta muodos-
tuu ajasta, miten kauan metsuril-
la menee työn teossa. Jos taimi-
en kasvu on hitaampaa, mahdol-
lisia hakkuutuloja joutuu odotta-
maan kauemmin.

Vinkit oikea-aikaiseen ja 
laadukkaaseen taimikonhoitoon
Eero Hakala I operaatioasiantuntija I Mhy Lounametsä

Hoidetut taimikot järeytyvät nopeammin 
tukkipuuksi ja säilyvät elinvoimaisina. 

• Hoitamaton taimikko kärsii her-
kemmin lumituhoista taimien 
riukuuntumisen takia.

• Hirvet talvehtivat hoitamatto-
massa taimikossa, joissa on hel-
posti ravintoa saatavilla.

• Elinvoimaiset järeytyvät puut 
ovat myös ilmastolle eduksi.
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Hyödynnä Kemera-tuet 
Taimikonhoitoon ja nuoren metsän hoitoon on saatavilla 
Metsäkeskuksen myöntämää Kemera-tukea.

Tuki taimikon varhaishoitoon
- 160 €/ha
- Taimien pituus 0,7–3 metriä
- Hanke vähintään 1 ha
- Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha
- Poistuma vähintään 3000 runkoa/ha
- Jäävän puuston tiheys max. 5000 runkoa/ha

Tuki nuoren metsän hoitoon (Uudet kriteerit koskevat 1.6 
ja sen jälkeen tehtyjä hakemuksia. Sitä ennen tehdyt käsitellään 
nykyisen lain mukaisesti. Suluissa nykyiset kriteerit)  
- 230 €/ha
- Hanke vähintään 2 ha
- Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha
- Jäävän puuston pituus vähintään 3 m
- Rinnankorkeusläpimitta enintään 16 cm työn jälkeen 
- Poistuma vähintään 1000 runkoa/ha (1500 runkoa/ha), 

lasketaan min. 3 cm (2 cm) kannot. Lisäksi poistumaan 
lasketaan vain rungot, joiden pituus on vähintään 
puolet vallitsevan jakson pituudesta.

- Jäävä puusto ohjetiheyden mukainen

Tuki pienpuun keruuseen (Uudet kriteerit koskevat 1.6 ja 
sen jälkeen tehtyjä hakemuksia. Sitä ennen tehdyt käsitellään 
nykyisen lain mukaisesti. Suluissa nykyiset kriteerit)  
- Nuoren metsän hoidon kemera -kohteille
- +220 €/ha (200 €/ha)
- Kertymä min. 35 m3/ha
- Vaatii virallisen mittausasiakirjan

Kemera-tuet on haettava kirjallisesti etukäteen, ja työt voi 
aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Tuki maksetaan, 
jos tuen kriteerit täyttyvät ja työ on tehty asianmukaisesti 
sekä toteutusilmoitus jätetty Metsäkeskukselle. Metsän-
hoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat auttavat myös tukien 
hakemisessa ja voivat hoitaa ne metsänomistajan puolesta.

Mäntytaimikon varhaisperkaus tehdään, kun lehtipuustoa 
on runsaasti ja männyn latvat ovat vaarassa. Paras ajan-
kohta työhön on juhannuksesta heinäkuun loppuun, jolloin 
uudelleen vesominen on pienintä.
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Kuitupuun reaalinen kantohinta on 
laskenut koko 2000-luvun. Se on ollut 
mahdollista ennen kaikkea siksi, et-
tä kuitupuun jalostajia on meillä vain 
kolme. Niiden yhteenlaskettu markki-
navoima suhteessa kymmeniin tukkia 
jalostaviin sahoihin ja satoihin tuhan-
siin puunmyyjiin verrattuna on suu-
ri. Tukin hankinnan yhteydessä ker-
tyvät kuitupuut ja hakkeet päätyvät 
kuidun jalostuksen raaka-aineeksi. Li-
säksi tullitilastojen mukaan kotimais-
ta kalliimpi tuontipuu on laskenut ko-
timaisen puun tarvetta, jonka hinta ei 
noussut loppumarkkinoiden vetämä-
nä. Puunostajat ovat lisäksi tarjonneet 
metsänomistajille sopimusasiakkuuk-
sia, joihin on rakennettu hinnantarkas-
tusmenetelmä alkuvuonna puita myy-
ville. Näillä takuuhintasopimuksilla 

on onnistuttu saamaan puuta halval-
la hinnalla niin paljon, että hinnantar-
kastukselle ei ole ollut tarvetta. 

Kuiduttavalla teollisuudella 
tuloksentekokykyä

Kuiduttavan teollisuuden maksuky-
vystä ei ole puutetta. UPM, Stora Enso 
ja Metsä Group tekivät viime vuonna 
voittoa yhteensä noin 3,8 miljardia eu-
roa. Jokaista Suomesta korjattua kui-
tupuukuutiota kohden ne tekivät voit-
toa keskimäärin yli sata euroa. Hur-
jasta tuloksentekokyvystä huolimatta 
Luonnonvarakeskuksen hintatilaston 
mukaan kuitupuun keskihinta kohosi 
viime vuonna vain kahdesta kolmeen 
prosenttia. Kuusikuitupuusta makset-
tiin viime vuonna keskimäärin 20,7 
euroa, mäntykuitupuusta 18,4 euroa 
ja koivukuitupuusta 17,7 euroa kuu-
tiometriltä. 

Metsänomistajia on pyydetty kui-
tupuutalkoisiin, kun Ukrainan sodan 
pakotteet sulkivat venäläisen puun 
tuontihanat. Etujärjestönä olemme 
viestineet metsäteollisuudelle, että 
puuta saa ostamalla ja metsänomista-
jille malttia kilpailutta puut ja hakea 
markkinoilta maksukyvyn mukais-
ta puun hintaa. Etujärjestönä emme 
voi asettaa tavoitehintaa, mutta kan-
nustamme metsänomistajaa tarkkaile-
maan vertailun vuoksi esimerkiksi jul-
kisesti saatavilla olevia markkinahin-
toja vaikkapa Baltian maista, jossa kui-
tupuun tienvarsihinnat ovat jyrkässä 
nousussa.  

Tukkipuumarkkinassa markkinata-
lous on perinteisesti toiminut kuitu-
puumarkkinaa paremmin. Vanha vii-
saus hintasuositussopimusten ajoil-
ta oli, että tukkipuun maksukyky on 
noin kolmannes sahatavaran vienti-
hinnasta. Historiatilastoista näkyy, et-
tä tämä vanha viisaus piti kutinsa hy-
vin viime kevääseen saakka. Viime 
vuonna sahatavaran vientihinnat kä-
vivät lähes 400 eurossa/m3. Tukki-

puumarkkinoille kehitys ei valitetta-
vasti heijastunut. Huonoon hintake-
hitykseen syynä on pidetty sopimus-
asiakkaiden vilkkaiden takuuhinta-
kauppojen lisäksi aavistushakkuiden 
tarjontaa lisäävää vaikutusta repivän 
metsäkeskustelun säestämänä. 

Sahatavaran kysyntä vahvaa

Sahatavaran markkinakysyntä on 
edelleen vahvaa. Tällä hetkellä ha-
vusahatavaran vientihinta on lähellä 
300 euroa/m3. Keski-Euroopassa sa-
hatavaran kysyntää vahvistaa se, että 
kirjanpainajatuhojen puut on sahat-
tu ja Saksassa edessä on yli 30 miljar-
din euron tulvatuhojen jälleen raken-
nusurakka. Ukrainan sodan konflik-
timaista on tullut EU alueelle saman 
verran sahatavaraa kuin koko Suomen 
sahatavaran vuosittainen vientivolyy-
mi on. Pakotteiden ja sertifikaattien 
hyllyttämisen vuoksi konfliktipuuta 
ei markkinaan enää tule. Keski-Euroo-
passa tukkipuun hintatasot ovat nous-
seetkin vahvasti, mutta meillä kanto-
hinnat eivät vielä ole reagoineet lop-
putuotteen rajusti nouseviin hintoihin. 
Huhtikuun alussa kotimaiset puuta-
varaliikkeet ovat ilmoittaneet nosta-
vansa 20–30 prosenteilla puutavaran 
myyntihintoja. Jotkut ottavat välistä 
ja reilusti.

Aavistushakkuille ei metsänomista-
jien kannata sännätä. Etujärjestö tekee 
töitä omaisuudensuojan puolesta. Ve-
näläisestä fossiilienergiasta irti pääse-
minen vaatii jo huoltovarmuussyistä 
EU komission metsien käytön rajoit-
tamiselle suitsia. Etujärjestö antaa kyl-
lä signaalin, jos omaisuudensuojaa ol-
laan loukkaamassa. 

Kaikkein keskeisintä on maltaa seu-
rata teollisuuden ostohaluja, markki-
noiden kehittymistä ja suunnitella val-
miiksi korjattavia leimikoita sekä rea-
goida markkinakysyntään kilpailut-
tamalla jokainen leimikko oman met-
sänhoitoyhdistyksen kautta.

Myyjän markkinassa pitää olla 
malttia kilpailuttaa
Mikko Tiirola I MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja
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Kotimainen puuntarve on korkeal-
la tasolla ja näkymät ovat hyvät niin 
tälle kuin ensi vuodelle. Metsäteolli-
suus on kaikkien aikojen huippusuh-
danteessa ja tekee ennätystuloksia ko-
honneiden lopputuotteiden hintojen 
ansiosta.

Venäjän puuntuonnin ja UPMn la-
kon loppumisen myötä puulle on en-
tistä suurempi tarve loppuvuodeksi. 
Puun kysyntätilanne on erinomainen, 
mutta metsänomistajien korkeammat 
odotukset puunhinnasta eivät ole vie-
lä johtaneet puukaupoille. Puun tar-
jonta lähtee voimakkaammin liiken-
teeseen vasta, kun kysyntä on riittä-
vällä tasolla. MTK muistuttaa, että 
puuta saa lisää ostamalla.

Puun tarve voimakas syksyllä ja 
ensi vuonna

Nyt kysyntä kohdistuu kesä- ja keli-
rikkokelpoisiin kohteisiin, jotka ovat 
metsänomistajien parhaita leimikoita. 
Puun kysyntä ei ole kuitenkaan vie-
lä voimistunut. Alkuvuoden ensim-
mäisellä kvartaalilla on ostettu puuta 
lisää vasta vajaa 8 miljoonaa kuutio-
metriä. Tämä tietää sitä, että kysyntä 
siirtyy koko ajan vaan eteenpäin ja al-
kanee voimistumaan siinä vaiheessa, 
kun aiemmin ostetut puut eli pysty-
varastot pienenevät riittävästi. 

Metsäyhtiöt tekivät viime vuon-
na loistavat tulokset ja niin ikään al-
kuvuoden kehitys on ollut päätähui-
maava. Esimerkiksi StoraEnson lii-
ketulos oli kolmelta kuukaudelta yli 
puoli miljardia. Samaan suuruusluok-
kaan olisi yltänyt myös UPM, mutta 
lakon seurauksena tulos jäi pienem-
mäksi. Tulos oli kuitenkin samansuu-
ruinen kuin viime vuoden vastaavana 
aikana. Huipputulokset johtuvat lop-

putuotteiden korkeiksi kohonneista 
hinnoista. 

Tällä hetkellä tärkeänä pidetään, 
että puumarkkinat toimisivat rei-
lummin ja joustavammin kuin vii-
me vuonna, jolloin metsäteollisuu-
den puun ostot painottuivat voimak-
kaasti touko-kesäkuulle. Tämä joh-
ti puuntarpeen laskuun loppuvuo-
desta. Metsäteollisuus pyrkii tällä 
hetkellä lisäämään metsänomistaji-
en myyntiaktiivisuutta mainoskam-
panjoilla, joissa luvataan puukaup-
paan lisiä, bonuksia ja kylkiäisiä. Näi-
hin kannattaa suhtautua varauksella, 
sillä niiden tarkoitus ei ole metsän-
omistajan kannalta pyhä. Metsäyh-
tiöillä on myös voimakas rekrytoin-
ti meneillään puunhankintaan. Tämä 
tietää hyvää puukaupan kilpailulle. 
Puukaupat kannattaakin aina kilpai-
luttaa parhaimpien etujen saamisek-
si metsänhoitoyhdistyksen edunval-
vonnan kautta. 

Puuntarve on voimakas,  
mutta hintakehitys  
ei vielä kiihdytä kauppaa
Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö  
I Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto MTK ry

Myyntierien kilpailuttaminen 
erittäin tärkeää

Puukaupan valmistelu kannattaa 
aloittaa ottamalla yhteyttä oman met-
sänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön, 
joka on metsänomistajan tukena kai-
kissa puukauppaan liittyvissä asiois-
sa. Tällä hetkellä markkinat ovat eri-
koisessa tilanteessa, joten paikallinen 
asiantuntija tuntee parhaiten alueel-
lisen kysynnän kehittymisen. Puu-
kaupan kilpailuttaminen on ainoita 
keinoja, joilla voidaan ylläpitää puu-
markkinoiden toimivuutta. Kilpai-
luttaminen metsänhoitoyhdistyk-
sen kautta tarjoaa metsänomistajalle 
asiantuntevan ja edunvalvonnallisen 
tuen. Tarjoukset vertaillaan metsäyhti-
öiden aiemman katkontatiedon perus-
teella. Mikäli tarjoukset sopimusehtoi-
neen eivät miellytä, puukauppaa ei ole 
pakko tehdä. Puukaupan lopullisen 
päätöksen tekee aina metsänomistaja. 

Venäjän puuntuonnin loppuminen lisää kotimaisen kuitupuun kysyntää.
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Metsätilakauppaa  
nousevin hinnoin

Metsän myyntimäärät ovat kasva-
neet selvästi. Pitkään kasvu oli hidas-
ta, mutta viime vuosina kiihtyvää. Vii-
me vuoden 2021 metsätilakauppojen 
lukumäärä kasvoi 10 % edellisvuodes-
ta ja pinta-ala vielä enemmän eli 14 %. 
Viiden vuoden takaiseen kauppojen 
lukumäärään kasvu on jo 48 %. Luvut 
ovat puhtaiden metsämaata sisältävi-
en kiinteistöjen kauppoja. Metsää on 
siis lisäksi vaihtanut omistajaa myös 
muissa kaupoissa, joissa on ollut mu-
kana myös rakennuksia tai esim. pel-
toa.

Hintakehitys on aivan vastaava. 
Maanmittauslaitoksen tilastossa vuo-
den 2021 puhtaiden metsämaakaup-
pojen mediaanihinta oli 3164 €/heh-
taari (keskihinta 3362 €/ha), jossa oli 
nousua edellisvuoteen 10 %. Metsäti-
lat-ketjun omien kauppojen hintaseu-
rannan mukaan keskihinta vuonna 
2021 oli 4566 €/hehtaari, jossa myös 
nousua edellisvuodesta 10 %. Tämän 
hetken tilanteessa hintojen nousun 
voisi ainakin toistaiseksi olettaa päät-
tyvän.

Erilaisten instituuttisijoittajien 
osuus kaupasta kasvaa nyt vuosi vuo-
delta. Viimeisen kahden vuoden aika-
na ulkomainen pääoma on voimak-
kaammin tullut mukaan markkinoil-
le ja se selittää ilmeisesti huomatta-
van osan viime vuoden aiempaa voi-

makkaammasta hintatason nousus-
ta. Maailmantaloutta on pönkitetty jo 
pitkään uudella keskuspankkien luo-
malla rahalla, joka valuu erilaisiin si-
joituskohteisiin, myös suomalaisiin 
metsiin. Onhan meillä maailman te-
hokkain puuntuotanto ja samalla se on 
myös vastuullisin suhteessa kestävyy-
teen ja ympäristöön. Silti valtaosa kau-
pasta edelleen on kotimaisten ostajata-
hojen tekemää. Mukana on yksityisiltä 
ihmisiltä pääomansa kerääviä rahasto-
ja kuin myös suomalaisten eläkesijoit-
tajien täysin kotimaista pääomaa. Tar-
koituksena on sen pitkäaikainen, tur-
vallinen ja tuottava sijoittaminen.

Länsi-Suomen alueella metsärahas-
tojen ja vastaavien instituuttien osuus 
metsämaan ostosta oli viime vuonna 
31 % pinta-alasta, mutta 12 % kaup-
pojen lukumäärästä. Keskimääräinen 
kauppa on siis monta kertaa suurem-
pi kuin yksityisten kaupoissa.

Maatalouden ahdinko painaa 
pellon hintaa

Peltokaupan määrissä ei ole valtakun-
nan tasolla tapahtunut juuri muutos-
ta kolmen viime vuoden aikana. Puh-
taiden peltomaakauppojen määrä on 
vuositasolla ollut 720 – 780 välillä ja 
keskikoko noin 8 hehtaaria. Mediaa-
nihinta eli keskimmäinen hehtaarihin-
ta on liikkunut 8400 – 8800 euron välil-
lä. Puolet kaupoista on siis tehty me-
diaanihintaa korkeammalla ja puolet 

matalammalla hehtaarihinnalla. Erot 
maan eri osissa ovat suuria, mutta tä-
mä kuvaa kokonaisuutta. Korkein hin-
tataso oli jakson ensimmäisenä vuon-
na eli 2019. 

Hienoisesti laskeva hintataso ku-
vaa maatalouden vaikeaa tilannetta 
ja heikkenevää kannattavuutta. Talo-
usvaikeuksien kautta päätyy pelto-
ja kaupan kohteeksi aiempaa enem-
män. Myös kokonaisia maatiloja, joi-
den kaupat eivät näy edellä olevissa 
metsä- ja peltomaan luvuissa. Hyvin 
tyypillistä on, että kokonainen maati-
la myydään usealla eri kaupalla eri os-
tajille.

Lainaraha on ollut koko kauden erit-
täin edullista, mutta vakuusvaatimuk-
set kiristyneet koko ajan. Tiivistetysti 
voikin sanoa, ettei maatalous ole ra-
hoittajien suosiossa ja usko kannatta-
vuuteen on rahoittajilla heikko. 

Korona lisäsi maaseutuasuminen 
suosiota

Edellisten kahden vuoden pandemia-
olosuhteet ovat lisänneet selvästi kiin-

Metsätilakauppa 
myötätuulessa  
kautta maan

Metsätilat-ketjun yhtiöt ovat johtava toimija metsien myyjänä ja 
suuressa osassa maata myös muiden maaseudun kiinteistöjen 
kaupassa. Tunnemme siis markkinat ja toiminnan perusteellisesti. 
Teemme myös omaa tilastointia ja analyysia markkinoista.

Jukka Pusa l toimitusjohtaja l Länsi-Suomen Metsätilat Oy
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nostusta asua tai ainakin viettää aikaa 
kaupunkia väljemmissä olosuhteissa. 
Erityisesti ns. lähimaaseutu, josta on 
hyvät yhteydet tai ainakin kohtuulli-
nen matka käydä työssä taajamissa, on 
ollut kiinnostuksen kohteena. Monelle 
etätyö varmasti tulee olemaan jatkos-
sakin aiempaa suuremmassa roolissa. 
Kahden osoitteen asuminen on silloin 
varsin houkutteleva vaihtoehto.

Tonttikaupassakin tämä näkyy sel-
keästi. Rakentamattomien rantatont-
tien kauppamäärä on kahtena koron-
avuonna ollut yli puolitoistakertai-
nen vuoteen 2019 verrattuna ja sel-
västi korkeampi aiempiin vuosiinkin 
verrattuna. Hintataso ei sen sijaan ole 
noussut. Toki hintaerot ovat valtavia 
ja isojen vesistöjen hyvät kohteet ovat 
myös kallistuneet, mutta edullisia ran-
tatontteja on edelleen tarjolla. Mediaa-
nihinta vapaa-ajan rantarakennuspai-
kalle onkin noin 30 000 euron vaiheil-
la koko maan aineistosta.

Rannalla sijaitsevien vapaa-ajan 
asuntojen kauppamäärä on lähes kak-
sinkertaistunut vuodesta 2019 kah-
teen koronavuoteen. Lukumäärät 715 

(2019), 1250 (2020) ja 1391 (2021). Hin-
tataso mediaanihinnalla mitaten on 
noussut vain lievästi 40 000 eurosta 
noin 45 000 euroon. Jälleen hyvällä si-
jainnilla olevien tasokkaiden kohtei-
den hinta on noussut selvästi voimak-
kaammin.

Varsinaisten asuinkiinteistöjen tai 
asuinkäyttöön käytettyjen pientilojen 
kysyntä ja kauppa riippuu voimak-
kaasti sijainnista. Kauppamäärä val-
takunnan tasolla on kasvanut, mutta 
vain maltillisesti, vajaat 10 %. Hinta-
taso on säilynyt ennallaan. Mediaani-
hinta haja-asutusalueen asuinkiinteis-
tölle on ollut vakaasti noin 120 000 eu-
roa.

Niin sanotun lähimaaseudun koh-
teet ovat kysytympiä ja hintataso hie-
man nousussakin ja syvällä maaseu-
dulla hinta laskee edelleen. Myynti 
on hidasta eikä kaikille kohteille löy-
dy ostajaa pitkänkään markkinoinnin 
kautta.

Metsätilat-yhtiöt
Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n 
vuonna 2021 välittämien kiin-
teistökauppojen määrä ylitti 600 
kpl ja maata niihin sisältyi noin 
9500 hehtaaria. Kauppoihin si-
sältyy myös noin 100 kpl asumi-
seen tai loma-asumiseen liittyvää 
kauppaa, tontteja tai rakennettu-
ja kiinteistöjä.

Koko Suomessa Metsätilat-ket-
jun yhtiöt tekivät noin 2200 kpl 
kauppoja ja ketjun yhteinen liike-
vaihto kohosi noin 8,5 miljoonaan 
euroon. Ketju onkin Suomen 
kymmenen suurimman kiinteis-
tönvälitysalan toimijan joukossa.
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sille, hiilijalanjälkeään kompensoiville 
yrityksille. Sopimus tehdään metsän-
hoitoyhdistyksen kanssa, mutta lan-
noituksella aikaansaadun lisäisen hii-
lensidonnan markkinoinnista huoleh-
tii Green Carbon Finland.

Metsänhoitoyhdistysten Hiilipalve-
lu sisältää HiiliPlus+ -sopimuksen ja 
Hiiliplus-lannoituksen. Hiilipalvelu 
perustuu todennettuun lisäkasvuun 
ja sen takia ennen sopimuksen tekoa 
on tehtävä maastokäynti, jossa kartoi-
tetaan sopiva kohde sekä puuston ja 
kasvupaikan tiedot.

Metsänhoitoyhdistys suunnitte-
lee kohteelle soveltuvan lannoituk-
sen ja Green Carbon Finland tekee 
laskelman lannoituksen vaikutukses-
ta puuston kasvuun. Laskelma perus-
tuu Luonnonvarakeskuksen Motti-oh-
jelmaan ja laskelman tuloksena saatu 
lisäkasvu muunnetaan hiiliyksiköiksi, 
joiden perusteella metsänomistajalle 
maksetaan vuosittain korvaus.

 
Hiilensidontasopimus kiinnostaa

Uuden palvelun sopimuksia tehtiin 
pilotointimielessä jo viime vuonna, ja 
yksi ensimmäisistä hiilensidontapal-
veluun liittyneistä oli helsinkiläinen 
Teemu Nojonen. Hän on osakkaa-
na kahdessa suvun metsäyhtymässä 
Kangasniemellä ja molempiin tehtiin 
Hiilipalvelu-sopimus.

”Suunnittelimme jo aiemmin alus-
tavasti lannoitusta metsänhoitoyhdis-
tyksen metsäasiantuntija Teuvo Pulli-
aisen kanssa, ja hän ehdotti Hiilisopi-
muksen tekemistä kohteisiin”, Nojo-
nen sanoo.

”Teuvo pystyi valitsemaan sopivat 
kohteen ja luotan metsäasioissa kyllä 
hänen ammattitaitoonsa.”

Teuvo Pulliainen sanoo, että viime 
vuonna Kangasniemen kunnan alu-
eella tehtiin Hiilipalvelu-sopimuk-
sia jo reilulle 100 hehtaarille. Kaikis-
sa kohteissa lannoituksen toteutuksen 
edellytyksenä oli juuri Green Carbon 
Finlandin hyväksymä hiilensidonta-
sopimus.

”Monille metsänomistajille hiilensi-
donnan lisääminen alkaa olla jo tärke-
ää.”

 
Hiilensidontakorvaus merkittävä 
osa lannoituskustannusta

Teemu Nojosen yhtymien lannoitus-
hankkeet olivat kivennäismaakohtei-
ta ja yhteensä kooltaan noin 45 hehtaa-
ria. Toinen kohteista oli mäntyvaltai-
nen ja toinen puhdas männikkö. Lan-
noitus tehtiin helikopterilevityksenä.

”Näissä kolmoskehitysluokan koh-
teissa oli tehty harvennus pari vuot-
ta ennen lannoitusta eli ne olivat juu-
ri sopivia Hiilipalvelu-hankkeeseen”, 
Pulliainen sanoo.

Matti Turtiainen 

Metsänhoitoyhdistykset kannustavat 
ilmastotyöhön

Hiilinielujen kasvatuksesta 
lisätuloja metsänomistajille

Metsäasiantuntija Teuvo Pulliainen 
ehdotti sopimusta Hiilipalvelusta met-
sänomistaja Teemu Nojosen metsiin.

Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoimaan tänä keväänä tullut 
Hiilipalvelu kannustaa lisäämään metsien kasvua lannoituksella. 
Kasvun myötä lisääntyy myös metsien hiilensidonta, ja palvelun 
kautta metsänomistaja saa siitä rahallisen korvauksen.

Metsänhoitoyhdistykset lähtevät mu-
kaan kaupalliseen hiilikompensaatio-
toimintaan, kun metsänomistajille tar-
jotaan mahdollisuutta saada ns. lisäi-
sestä hiilensidonnasta korvausta yh-
distysten Hiilipalvelun kautta.

Hiilipalvelun kautta metsänomista-
ja voi tehdä sopimuksen metsälön lan-
noituksesta ja sen avulla saatavan hii-
lensidonnan markkinoinnista kotimai-
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Hän laskeskelee, että Hiilipalvelun 
kautta saatavalla korvauksella pysty-
tään kattamaan noin kolmannes koko 
lannoituskustannuksesta. Kivennäis-
maalla sopimus tehdään 5 vuodeksi 
ja turvemaalla 10 vuodeksi.

”Kivennäismaalla käytetään moni-
ravinteisia lannoitteita tai salpietaria 
ja turvemaan lannoituksessa tuhka-
pohjaisia lannoitteita.”

 
Sopimuksen teko on vaivatonta

Teemu Nojonen sanoo painottavan-
sa metsänhoidossa moninaiskäyttöä 
ja monimuotoisuutta, mutta myös 
talouskäyttö on tärkeää. Siitä syystä 
metsien lannoituskin kiinnostaa var-
sinkin, kun sen avulla voidaan tode-
tusti lisätä hiilensidontaa metsässä.

Hän sanoo hiilensidonnan ja ilmas-
toasioiden olevan tuttuja jo oman 
työnsä kautta. Nojonen on arkkitehti 
ja nykyaikaiseen rakennussuunnitte-
luun kuuluu oleellisesti myös ilmas-
toasioiden huomioi-
minen.

”Hiilisopimuksen 
tekoon vaikutti ni-
menomaan se, että 
pystymme sen avul-
la lisäämään hiilen-
sidontaa metsissäm-
me”, hän sanoo.

Nojonen kehuu myös Hiilipalvelun 
helppoutta. Samalla sopimuksella hoi-
tuu niin lannoitus kuin hiiliyksiköiden 
myyntikin.

Standardoinnilla 
luotettavuutta 
hiilensidontaan
Green Carbon Finland Oy:n HiiliPlus+ -sopimus, joka on 
osa MHY Hiilensidonta-palvelua, noudattaa kansainvä-
lisen ISO-standardin vaatimuksia ja sen on auditoinut 
Det Norske Veritas (DNV GL), sanoo Green Carbon Fin-
landin hiilimetsäasiantuntija Juha Sankola.

”Olemme ensimmäisenä Suomessa saaneet ISO 14064 
-standardin metsien kasvun lisäämiseen perustuviin hii-
linieluhankkeisiimme. Näin pystymme todentamaan 
hyvän kompensaation kriteerit, mikä on luotettavan toi-
minnan edellytys.”

Green Carbon on toiminut hiilikompensoinnin parissa 
jo vuodesta 2019 ja metsänomistajien kanssa yhteistyö-
tä on tehty parin vuoden ajan. Nyt käynnistyvä yhteis-
työ Metsänhoitoyhdistysten lanseeraamassa Hiilipalve-
lussa nostaa metsien hiilikompensaation uudelle tasol-
le, uskoo Sankola.

”Hiilensidontasopimuksia voidaan nyt markkinoida 
koko Suomessa, joten kaikilla metsänomistajilla on mah-
dollisuus hyötyä hiilensidonnasta.”

Yhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa hyödyttää 
kaikkia osapuolia, sillä metsänhoitoyhdistyskentällä on 
paljon tietoa sopivista kohteista.

”Yhdistyksen metsäasiantuntijat pystyvät hoitamaan 
niin maastokäynnit kuin lannoitushankkeetkin. Metsän-
omistaja saa siis yhdestä paikasta koko palvelun”, San-
kola sanoo.

Lue lisää 
Hiilipalvelusta:
hiilipalvelut.fi 
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Omametsä -palvelusta on tulossa yk-
si Suomen suosituimmista metsäisis-
tä verkkopalveluista. Palvelulla on jo 
kymmeniä tuhansia ja lisää metsän-
omistajia rekisteröityy tasaisesti. Var-
sinkin mahdollisuus käyttää mobiili-
laitteen paikannusominaisuutta esi-
merkiksi rajojen hakemiseen ja lisätä 
palveluun paikkaan sidottuja valoku-
via ovat tuoneet palveluun runsaasti 
uusia käyttäjiä. 

OmaMetsä nyt myös puhelimeen

Metsänhoitoyhdistysten OmaMet-
sä -verkkopalvelu täytti maaliskuus-
sa vuoden. Palvelu on alusta asti tar-
jonnut metsänomistajille näkymän 
omiin metsävaratietoihin ja viesti-
en vaihtoon oman Metsänhoitoyh-
distyksen metsäasiantuntijan kanssa.  
- Vuodessa on menty eteenpäin valta-
vasti, toteaa hankeen projektipäällik-
kö Juha Laitinen Metsänhoitoyhdis-
tysten Palvelu MHYP Oy:stä. Olemme 
kehittäneet sekä asiointiin että kartta-
palveluihin uusia ominaisuuksia. Esi-
merkiksi teemakartat ja laadukkaat il-

makuvat ovat saaneet positiivista pa-
lautetta. Viimeisin uudistus on mo-
biiliversio, jolla OmaMetsä -palvelu 
kulkee aina mukana mobiililaittees-
sa. Mobiiliversion voi ladata Googlen 
Play-kaupasta tai suoraan OmaMet-
sän verkkosivulta.

Sopimusten allekirjoittaminen 
käy OmaMetsän kautta

Asiointipalvelun kehittäminen Oma-
Metsään on yksi vuoden 2022 merkit-
tävimmistä kehitysaskeleista. Lähtö-
kohtana oli helpottaa metsänomista-
jan kanssakäymistä oman metsäasi-
antuntijansa kanssa. Tarjouspyyntö-
jen tekeminen metsänhoito- ja puu-
kauppapalveluista, sopimusten alle-
kirjoittaminen ja asiantuntijan kanssa 
käydyt keskustelut tallentuvat Oma-
Metsään ja ovat aina sieltä luettavissa. 

Palveluiden tilaaminen onnistuu 
OmaMetsässä ensimmäisestä yhtey-
denotosta aina sopimuksen allekir-
joittamiseen asti. Myös niissä tapauk-
sissa, joissa tilalla on useampia omis-
tajia. Metsänomistajan ei tarvitse enää 

arkistoida sähköposteja ja postittaa so-
pimuspapereita, vaan metsäomaisuu-
den hoito käy näppärästi ja tietotur-
vallisesti OmaMetsässä.

OmaMetsän kehitystyö jatkuu

Palvelun kehittämiseen panostetaan 
myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on 
tuoda muun muassa satelliittitul-
kintoihin sekä hiilensidontaan liitty-
viä ominaisuuksia. OmaMetsän ke-
hityksessä kuunnellaan myös met-
sänomistajien toiveita. Asiakkail-
la on mahdollisuus vaikuttaa palve-
lun sisältöihin muun muassa vastaa-
malla käyttäjäkyselyyn, mikä on par-
haillaan auki OmaMetsän etusivulla. 
- Kyseessä on metsänhoitoyhdistysten 
kärkituote niin jäsenten kuin muiden-
kin asiakkaiden palvelemiseen. Met-
sänomistajien eli palvelun käyttäjien 
palaute on meille erittäin tärkeää, jot-
ta OmaMetsä tarjoaisi jatkossakin asi-
akkaillemme laadukkaan käyttäjäko-
kemuksen, toteaa Juha Laitinen.

OmaMetsä sähköiseen asiointiin ja 
mukaasi metsään!
Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP oy
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IT-alan asiakaspalvelutehtävissä työs-
kentelevästä Paula Ranta-ahosta, 56 
vuotta, tuli metsänomistaja sattumal-
ta, kun hän etsi miehensä kanssa va-
paa-ajan paikkaa. He tulivat valin-
neeksi vanhan pientilan, johon kuu-
lui myös metsää. Metsä ei vaikuttanut 
hankintapäätökseen, mutta alusta asti 
pariskunta tiedosti myös metsän ole-
massaolon ja sen, että sitä pitäisi osa-
ta hoitaa. Metsä oli ollut pitkään täysin 
hoitamatta ja se oli todella tiheää, osit-
tain jopa läpipääsemätöntä tiheikköä. 
Alusta asti oli selvää, että metsän har-
ventaminen olisi ensimmäinen met-
sänhoidollinen toimenpide. Avohak-
kuu oli maisemallisista syistä pois sul-
jettu toimenpide.

Metsä on ollut Paulalle pienestä pi-
täen tärkeä paikka. Metsä on ollut leik-
kipaikka ja paikka, missä rauhoittua ja 
ladata akkuja. Metsä on vetänyt Pau-
laa puoleensa myös harrastusten osal-
ta. Suunnistus on ollut mieluisa har-
rastus jo useiden vuosien ajan, samoin 
retkeily yhdessä koiran kanssa. Maal-
le muuton myötä myös marjastus on 
alkanut kiinnostamaan, kun metsä on 
ihan lähellä – sinne on helppo lähteä 
lyhyeksikin ajaksi. Näiden metsäisten 
harrastusten myötä kiinnostus myös 
metsänhoitoon on herännyt. Hyvin 
hoidetussa metsässä kulkeminen on 
miellyttävää.

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäseneksi

Paulan oma tietämys metsänhoidosta 
ja hakkuista oli alussa vähäistä. Oman 
metsän hoito- ja hakkuutarve oli kui-
tenkin tiedossa. Tiedossa oli myös, että 
puuta kertyisi hakkuussa niin paljon, 
ettei sitä kaikkea voisi jalostaa polt-
topuiksi omaan käyttöön. Aviomie-
hellä oli perustiedot olemassa, mutta 
silti oli tunne, että tietoa pitäisi saada 
enemmän. Pariskunta tiesi myös, että 
on olemassa metsänhoitoyhdistyksiä, 

joista metsänomistaja saa neuvoja ja 
palveluja. Seuraava toimenpide olikin 
hakeutua metsänhoitoyhdistyksen jä-
seneksi ja sitten neuvoja kyselemään. 
Puukauppa oli ensimmäinen asia, jos-
sa tarvittiin apua, jotta harvennus saa-
taisiin tehtyä asianmukaisesti.

Paula antaa kiitosta niille metsän-
hoitoyhdistyksen henkilöille, joiden 
kanssa on ollut tekemisissä. Heillä 
on riittänyt ymmärrystä ja kärsivälli-
syyttä neuvoa metsäasioiden untuvik-
koa. Se rohkaisee hakemaan jatkossa-
kin apua metsänhoitoyhdistykseltä. 
Paulaa kiinnostaisivat kovasti erilai-
set metsäalan lyhytkurssit, esimerkik-
si raivaussahan käytön kurssi voisi ol-
la sellainen. 

Tietoa hankkimaan

Metsää käytiin sitten läpi metsän-
hoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan 
kanssa. Metsäasiantuntija oli mukava 
ihminen ja kävi asiat ammattitaitoises-
ti läpi, mutta osa käsitteistä oli Paulal-
le kovin vieraita. Puhuttiin leimikos-
ta, mutta ei oikein ymmärtänyt, mitä 
sillä oikeastaan tarkoitetaan. Metsän-
hoitoyhdistyksen jäsenlehdessä sattui 
olemaan mainos Riverian järjestämäs-
tä metsätalousyrittäjäkoulutuksesta. 
Paula tarttui tähän. Tässä olisi tilai-
suus laajentaa omaa tietämystä. Kou-
lutus on avain moneen ja tarjoaa pal-
jon hyödyllistä tietoa, vaikka tavoit-
teena ei olisikaan metsäalalle työllis-
tyminen tai metsäomaisuuden laajen-
taminen. Koulutuksesta on ollut pal-
jon apua ja lisääntynyt tieto on vain li-
sännyt tiedonjanoa.

Metsänomistajana Paula haluaa 
vaalia ensisijaisesti metsän luonto- ja 
virkistysarvoja. Pienellä tilalla puu-
kaupasta saatava tulo ei ole merkittä-
vä. Tavoitteena on hoitaa metsää mah-
dollisimman hyvin niin, että tulevat 
sukupolvetkin saisivat siitä vielä hyö-
tyä, ainakin virkistyksen muodossa.

Metsänomistaja hankkimassa 
lisätietoa metsätalouden 
harjoittamiseen
Lehtori Marja-Leena Annala l Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
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EU-komission 
esitykset huolettavat 
– aavistushakkuisiin 
ei kuitenkaan aihetta
Mikko Kriikku I kenttäpäällikkö I MTK metsänomistajat -linja

Ennallistamislainsäädäntö

Komission esitys ennallistamislain-
säädännöksi pohjautuu 2020 julkistet-
tuun EU:n biodiversiteettistrategiaan. 
Helmikuussa MTK julkisti komissios-
ta vuotaneen esityksen oikeudellisesti 
sitoviksi ennallistamistavoitteiksi. Ko-
mission oli määrä julkistaa tavoitteet 
vasta maaliskuussa. Ukrainan tapah-
tumien seurauksena julkistusta pää-
tettiin kuitenkin siirtää. Tämän het-
ken tietojen mukaan virallinen julkis-
tus olisi juhannusviikolla. 

Ennallistaminen on yksi keino luon-
non monimuotoisuuden turvaami-
seksi. Suomessa ennallistaminen on 
jo otettu laajasti käyttöön. Suomessa 
ennallistamista on esimerkiksi soiden 
osalta lähdetty edistämään Helmi-oh-
jelmalla maanomistajien vapaaehtoi-
suuteen perustuen. EU:n komission 
mielestä pakko on kuitenkin parempi 
ja se ajaa velvoittavaa lainsäädäntöä.

Esitetyt ennallistamistavoitteet voi-
vat tarkoittaa velvoitetta jopa miljoo-
nien hehtaarien palauttamista luon-
nontilaan vuoteen 2050 mennessä. Ar-
vioiden mukaan vaikutukset ulottui-
sivat myös suojeltujen alueiden ulko-
puolella harjoitettavaan metsätalou-
teen, sillä komissio suunnittelee kiin-
nittävänsä huomiota mm. lahopuun 
määrään ja metsälintujen runsauteen. 

Komissio ei siis ole vielä antanut 
ehdotustaan, joten sisältö voi muut-
tua siitä, mitä tähän asti on saatu tie-
toon. MTK pyrkii hyödyntämään kai-
kin keinoin julkaisulle otettua aikali-
sää metsänomistajien edunvalvonnas-
sa. Luvassa on luultavasti pitkähkö 
lainsäädäntöprosessi ja metsänomis-
tajien kannalta tyydyttävän lopputu-
loksen aikaansaaminen edellyttää ak-
tiivisen vaikuttamistyön jatkamista se-
kä kotimaassa että EU-tasolla. 

Metsäkatosäädös

Metsäkadon torjumiseksi komissio 
on ottamassa käyttöön metsäkatosää-
döstä. Kyse on kiellosta EU:n alueel-
le tuotavista eräistä elintarvikkeista se-
kä puusta, joiden tuotanto on aiheutta-
nut metsäkatoa tai metsien tilan heik-
kenemistä. 

Metsäkato on maailmanlaajuistes-
ti suuri ongelma. Vuosina 1990 - 2020 
metsää on hävitetty noin 14 miljoonaa 
hehtaaria vuosittain. 80 – 90 % tästä on 
otettu maatalousmaaksi. Euroopassa 
tilanne on muuta maailmaa parempi. 
Metsien pinta-ala on lisääntynyt mai-
nitulla ajanjaksolla 9%. Suomessa met-
sää katoaa pääasiassa rakentamisen, lä-
hinnä suurten kaupunkien kasvun alle. 

Metsäkatoasetus tulee vaikuttamaan 
myös EU:n sisällä. Tuotaville tuotteil-

le ei voi vapailla markkinoilla olla ko-
vempia vaatimuksia kuin kotimarkki-
noilla. Metsätalouden kannalta mer-
kittävä asia metsäkatoasetuksessa on 
vaikeasti määriteltävissä oleva vaati-
mus metsien tilan heikentämättömyy-
destä. Mitä se tarkoittaa Suomessa, 
jossa päätehakkuun jälkeen huolehdi-
taan uuden taimikon perustamisesta? 
Mahdoton on myös vaatimus pystyä 
osoittamaan kuviotasolle asti, mistä 
sellupaaliin käytetty puu on peräisin.

Biodiversiteettistrategia

EU:n komissio julkaisi biodiversiteet-
tistrategiansa keväällä 2020. Sen mu-

Ukrainan sota on nostanut keskusteluun Euroopan 
riippuvuuden venäläisestä energiasta ja raaka-aineista. 
Tämä ei kuitenkaan ole hillinnyt komission intoa edistää 
suomaisen kestävän metsätalouden kannalta ongelmallisten 
lainsäädäntöhankkeiden eteenpäin viemistä.
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EU-vaikuttaminen on Marko Mäki-Hakolalle keskeinen osa MTK:n metsäjohtajan työtä.

kaan maa- ja vesialueista on suojelta-
va 30%, joista kolmasosa on jätettävä 
kokonaan käytön ulkopuolelle ja kak-
si kolmasosaa rajoitetun käytön pii-
riin. Tämän strategian toimeenpano 
on käynnissä, kun Suomeen ollaan 
valmistelemassa kansallista biodiver-
siteettistrategiaa. 

Sinänsä EU:n biodiversiteettistra-
tegian suurilta kuulostavat tavoit-
teet eivät välttämättä muodosta suur-
ta ongelmaa ja taloudellisia menetyk-
siä suomalaisille metsänomistajille. 
Suomi on jo kunnostautunut tiukassa 
suojelussa ja vaadittu on 10 prosentin 
tavoite voidaan saavuttaa jo tehdyil-
lä päätöksillä, jos halutaan. Myös 20 

prosentin rajoitetun käytön vaatimus 
täyttyy nykyisellä sääntelyllä.

Vaikka suojelualueiden määrä on 
eteläisessäkin Suomessa jo varsin 
kohtuullisella tasolla, painottuu suo-
jelualueiden määrä Pohjois-Suomeen. 
Nyt keskustelua käydään siitä, mil-
lä tasolla kymmenen prosentin vaati-
musta pitää tulkita. Jos tulkinta, kuten 
jotkut haluavat, tehtäisiin maakunnit-
tain, tarkoittaisi se lisää suojelualuei-
ta Etelä- ja Keski-Suomeen. Kymme-
nen prosentin tavoitteesta kansalli-
sesti mentäisiin reilusti yli ja aiheutui-
si suuria kustannuksia suomalaisel-
le yhteiskunnalle sekä suomalaiselle 
metsätaloudelle ja -teollisuudelle. 

Edunvalvontaa – ei 
aavistushakkuita

Metsänomistajien edunvalvonta tekee 
näiden ja monen muun asian parissa 
kovaa työtä Brysselissä. On tehnyt jo 
pitkään. Vaikka haasteet ovat isot, on 
MTK hyvin selvillä meneillään olevis-
ta asioista ja vaikuttaa niihin vahvasti. 
Siksi EU:n komission valmisteilla ole-
vat lainsäädäntöhankkeet eivät anna 
aihetta aavistushakkuisiin. Me ker-
romme kyllä, jos tilanne muuttuu. 

Metsänomistajana vaikutat antamal-
la tukesi edunvalvontatyölle jäsenyyte-
si kautta metsänhoitoyhdistyksessäsi ja 
käyttämällä yhdistyksesi palveluja.
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Tuulivoimayhdistyksen mukaan 2019 
lopussa Suomen tuulivoimakapasi-
teetti oli noin 6 terawattituntia (TWh). 
Tuulivoimapotentiaaliksi vuonna 2030 
on arvioitu 30 TWh. Ennusteen mu-
kaan 2040 Suomessa voisi olla jopa 60 
TWh tuulivoimatuotantoa. 

Tulevaisuudessa siis yhä suurempi 
osa sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. 
Pääosa tuulivoimaloista on rakennettu 
läntiseen Suomeen Satakunnasta Poh-
jois-Pohjanmaalle, mutta hankkeet le-
vittäytyvät pikkuhiljaa myös muualle 
Suomeen Pirkanmaa mukaan lukien. 

Pirkanmaalla hankkeet sijoittuvat 
pääasiassa Näsijärven länsipuolelle ja 
pohjoisosiin. Tällä hetkellä ainoa vi-
reillä oleva uusi hanke Näsijärven itä-
puolella on Ruoveden Murskemäki. 

Tuulivoiman rakentamista rajoitta-
vat monet tekijät. Asutukseen on ol-
tava riittävä etäisyys (500-1000 met-
riä). Tämä ohjaa rakentamisen har-
vaan asutetuille alueille. Lentokentti-
en läheisyys estää niin ikään tuulivoi-
man rakentamisen. Tuulivoimalat ei-
vät myöskään saa estää tai häiritä il-
matilan valvonnassa käytettävien tut-
kien toimintaa. Lentoliikenne ja maan-
puolustus eivät saa vaarantua. Muita, 

yllättäviäkin esteitä saattaa tuulivoi-
man tielle tulla. Vastikään hallinto-oi-
keus eväsi luvan tuulivoimapuistolle 
susireviirin takia Ylivieskassa. 

Merkittävä 
tuulivoimarakentaminen 
tarvitsee kaavan

Suuret, noin 10 tuulimyllyä tai yli kä-
sittävät tuulivoima-alueet pitää mer-
kitä maakuntakaavaan. Tämä ei yksis-
tään riitä, vaan alueelle tulee maakun-
takaavan lisäksi laatia myös yleiskaa-
va. Pienemmät hankkeet, mutta kui-
tenkin vähintään viisi tuulimyllyä si-
sältävät hankkeet vaativat yleiskaa-
voituksen. Alle viiden tuulimyllyn 
hankkeita ei tavallisesti tarvitse kaa-
voittaa, vaan ne ratkaistaan yleensä 
suunnittelutarveratkaisuilla ja raken-
nuslupien kautta. 

Tekeillä olevaan 
vaihemaakuntakaavaan 
merkinnät tuulivoima-alueista

Parhaillaan valmisteltava vaihemaa-
kuntakaavatyössä käsitellään tuuli-
voiman sijoittumista maakunnassa. 

Kaavatyön pohjana on Tuulienergia-
potentiaalin mahdollisuudet maakun-
takaavassa Pirkanmaalla -selvitys. Sel-
vitys osoittaa, että merkittävin tuuli-
voimapotentiaali on Luoteis-Pirkan-
maalla. Voimaloiden kokonaismää-
rä vaihtelee 57 ja 534 voimalan välil-
lä riippuen käytetyistä suojaetäisyyk-
sistä. Tämä on hyvä muistutus siitä, 
että valituilla parametreillä on valta-
va merkitys selvitysten ja tutkimusten 
lopputulemaan! 

Mitä tehdä, jos alueelleni tulee 
tuulivoimahanke?

Kun tuulivoimahanke tulee vireil-
le, ottaa hankkeesta vastaava yhteyt-
tä alueen maanomistajiin vuokraso-
pimusten tiimoilta. Jos tällainen yh-
teydenotto tulee, on tärkeää vetää en-
sin henkeä ja rauhoittua. Mihinkään 
ei ole kiire, vaikka kiireeseen saate-
taankin vedota hankkeen eteenpäin 
viemiseksi. Tuulivoimarakentamisen 
projektit kestävät aina vuosia. Muuta-
ma päivä, viikko tai kuukausikaan ei 
estä tai edes hidasta projektin etene-
mistä. Tarjottuun ensimmäiseen sopi-
musehdotukseen ei pidä hätäpäissään 

Tuulivoima lisääntyy  
myös Pirkanmaalla
Mikko Kriikku 
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mennä nimeään raapustamaan. Tarjot-
tu sopimus on yhden osapuolen läh-
tökohdista kirjoitettu. Muista, että yh-
tään tuulivoimalaa ei voida rakentaa 
maanomistajan tahdon vastaisesti!

Sopimusneuvotteluihin kannattaa 
maanomistajien yhdistää voimansa. 
Ota siis yhteyttä metsänhoitoyhdis-
tykseesi. Se auttaa kokoamaan alu-
een maanomistajat yhteen. Metsän-
hoitoyhdistys auttaa myös tarvittavan 
asiantuntija-avun saamisessa. Muista 
kuitenkin myös itse olla aktiivinen ja 
ottaa yhteyttä naapureihisi.  

Maanomistajien kannattaa kokoon-
tua ja valita neuvottelukunta tuulivoi-
mayhtiön kanssa neuvottelujen käy-
miseksi. Usein tämä on myös tuuli-
voimayhtiön toive, koska prosessi on 
tällöin hallittu ja toimiva. Neuvottelu-
kunnan on syytä käyttää neuvotteluis-
sa asiantuntija-apua, jotta sopimuksiin 
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tulee maanomistajan kannalta kaikki 
oleelliset ja tarvittavat asiat huomioi-
duiksi ja oikealla tavalla kirjatuiksi. 
Metsänhoitoyhdistysten jäsenten apu-
na ovat usein MTK ja Maanomistaji-
en Arviointikeskus. Asiantuntija-avun 
kustannuksia ei ole syytä pelätä, sil-
lä apu maksaa itsensä yleensä jo en-
simmäisenä vuonna parempien sopi-
musehtojen myötä. Lisäksi monet tuu-
livoimayhtiöt maksavat maanomista-
jien neuvottelukulut.

Voimalinjojen rakentamisessa 
uutta asentoa maanomistajien 
kohteluun

Tuulivoimaloilla tuotetun sähkön vie-
minen edelleen kantaverkkoon vaa-
tii uusien voimalinjojen rakentamista. 
Maanomistajien kannalta voimalinja-
rakentaminen on paljon tuulivoimara-

kentamista ikävämpää, sillä voimalin-
jojen tarvitsemiin alueisiin voidaan so-
veltaa lunastuslakia, eikä maanomis-
tajien suostumusta tarvita.

Edunvalvontatyössä MTK ja met-
sänhoitoyhdistykset ovat tehneet pal-
jon työtä tämän hankalan ja maan-
omistajien kannalta hyvin epäreilun 
tilanteen korjaamiseksi. Tavoitteena 
on, että nykyisen pienen kertakorva-
uksen sijaan maanomistajille makset-
taisiin voimalinjan alle jäävästä maas-
ta vuosittaista vuokraa samaan tapaan 
kuin tuulivoimalan alueellakin. 

Tulee kuitenkin huomata, että edellä 
mainittu koskee tuulivoimapuiston ja 
kantaverkon välisiä siirtolinjoja. Tuu-
livoimapuiston alueen sisällä olevista 
linjojen, teiden ja sähköaseman vuok-
rasta tulee sopia jo tuulivoima-alueen 
vuokrasopimuksella.
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MT Metsä Digi -tilauksella luet kaikki Maaseudun Tulevaisuuden  
ja Aarteen metsäsisällöt ja -palvelut verkossa. Voit lisätä tilaukseesi myös  

ajankohtaislehti MT Metsän kotiinkannettuna 10 kertaa vuodessa.

Tilaa MT Metsä nyt ja ole oman metsäsi asiantuntija.

Tarjous on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Paperisiin laskuihin lisätään 2,90 € paperilaskulisä. Tilaus 
jatkuu vaivattomana kestotilauksena kulloinkin voimassa olevaan edulliseen kestotilaushintaan. Viestimedia 
Oy / Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, puh 020 413 2277 (ark 8-21). Puhelun hinta on 8,35 senttiä/puhelu + 
16,69 senttiä/min. Asiakastietoja koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta viestimedia.fi.

Lehti + Digi 
 nyt vain

Kestotilauksena

1290
€/kk

MT Metsä Digi 
nyt vain

Kestotilauksena
1090

€/kk

Tilaa soittamalla!
020 413 2277

Tilaa netissä!
MT.FI/MHYjasen 

Mainitse tilaustunnus TAM2038tai käytä oheista QR-koodia

LEHTI METSÄSTÄ

VUOSIEN VIISAUS 
KÄYTÖSSÄSI
PUUKAUPOISSA
Onnistuneiden puukauppojen ensiaskel  
otetaan OmaMetsän kautta.

Halutessasi voit myös antaa kaupankäynnin 
kokonaan Metsänhoitoyhdistyksen ammatti-
laisten hoidettavaksi. Tee siis puukauppasi  
OmaMetsässä, niin me autamme sinua  
saamaan parhaan lopputuloksen.
Omametsä.fi
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Metsätalousyrittäjä (AT) 
Metsäalan ammattitutkinto, 150 osp

Koulutus soveltuu nykyisille ja tuleville metsänomis- 
tajille sekä muille metsällistä tietoa tarvitseville!
Koulutukseen hakijalta ei edellytä aikaisempaa metsäalan  
koulutusta. Haku käynnissä: koulutuskalenteri.fi

Seuraava aloitus 8.8.2022 – koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta. 
Haku päättyy 17.6.2022. Lisätietoja: Marja-Leena Annala,  
p. 050 522 0471

Koulutuksen toteutus
>  teoriaopetus etäyhteydellä iltaisin:  

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

> maasto-opetus päiväopetuksena viikonloppuna,  
yhteensä 4–5 x 2 päivää 
> itsenäisiä maastotehtäviä omassa tai muussa  
   sovitussa metsässä

> maasto-opetus järjestetään Pirkanmaan seudulla

Opiskele oman metsäsi asiantuntijaksi!
Pirkanmaalla

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. 

PUUKAUPPOJEN VUOKSI  
EI TARVITSE  
VÄÄNTÄYTYÄ SOLMUUN
Viisas pääsee vähemmällä, sillä  
Metsänhoitoyhdistykseltä saat  
tietoa ja apua puukauppojen tekemiseen.

Halutessasi voit antaa koko puukaupan  
hoidettavaksemme, hyväksyt vain tarjouksen  
ja me huolehdimme kaikesta muusta.  
Puukauppojen solmut ovat meille tuttuja,  
joten ota rennosti ja nauti metsäsi tuomasta 
turvasta pankkitililläsi.
Mhy.fi/puukauppa
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Metsänomistaminen on vuosikymmenten mittainen projekti, josta 
saa parhaimmillaan taloudellista hyötyä ja mielen täyteen iloa. 
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

taitavan 
oppaan kanssa
on turvallista 
kulkea. Tilausmaksu  

on vähennys- 
kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500

(norm. 159 €)
Etusi 74 €
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Tutustu etuihin ja hyödynnä ne jo tänään:
www.mtkhankinnat.fi

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

UUSI JÄSENETU MTK HANKINNOILTA: 

TANKKAA EDULLISEMMIN!

MTK Hankinnat ja S-Business tuovat sinulle MTK-, Mhy- ja SLC-jäsen  
uuden jäsenedun, jolla säästät selvää rahaa aina kun asioit  
ABC-asemalla. 
Saat jäsenedun polttonesteistä, kun käytössäsi on S-Business-kortti. 
 
Katso tarkemmat tiedot jäsenedusta ja S-Business-kortin hakemisesta 
mtkhankinnat.fi/s-business

Saat jäsenedun asioidessasi ABC-asemilla ympäri Suomen.
Lähes 450 ABC-asemaa käytössäsi! 



Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi | www.metsatilat.fi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Metsänomistajien oma ja Suomen suurin välityspalvelu
hoitaa maaseudun kiinteistöjen välitystehtävät. Myös
perheen tai lähisuvun sisäiset omistajanvaihdokset ja
muut omaisuudenhoitotehtävät ammattitaidolla ja
kokemuksella.

Metsätilat-ketju on Suomen kymmenen suurimman
kiinteistönvälitystoimĳan joukossa. Teimme viime vuonna
2200 kiinteistökauppaa ja Länsi-Suomessakin reilusti
yli 600 kauppaa. Tunnemme markkinat ja meidät
tunnetaan.

Koko ajan vaihtuva määrä metsätiloja,
jotka eivät ehdi hitaaseen julkaisuun.
Muita kohteitamme:
Virrat, remonttitaitoisen mummonmökki 5 km taajamasta.
Tontti 2500 m². Hp. 12 000 €
Virrat, erä- ja luontoharrastajan mökki 1,5 ha tontilla.
Komeista hirsistä tehty saunamökki + kaksi varastoa ja
grillikatos. Hp. 45 000 €
Virrat, kuusi loma-asuntotonttia sekä metsämaata käsittävä
upea saarikohde Näsĳärven vesistön Runoilĳantien
laivaväylän läheisyydessä. 8,3 ha ja 900 metriä rantaa.
Hp. 220 000 €
Janne Savilahti, 044 760 7788

Parkano, Kovesjärven rantatontti ilta-auringon suuntaan,
ala 4060 m². Hp. 47 000 €
Sauli Kallio, 044 7393 110

Orivesi, Längelmäveden Haukansaaren rantatontti.
Koko 5900 m² ja rantaa 150 m. Rakennusoik. 120 m².
Hp. 53 000 €
Miika Bucktman, 040 557 3947

Me välitämme alueellasi

Janne Savilahti
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

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

Oiva Vierikka
040 580 3144
LKV, AKA

Sauli Kallio
044 7393 110
LKV, kaupanvahvistaja

Kasvata hyvää 

Metsänomistajana voit osallistua ilmastonmuu-
toksen torjuntaan entistä helpommin lisäämällä 
oman metsäsi kasvua ja sitä kautta vahvistaa  
hiilinieluja. Kun kasvatat hyvää, kasvatat samalla 
myös lompakkoasi. Tilaa Hiilipalvelu Metsänhoi-
toyhdistykseltä.  
Lue lisää osoitteessa hiilipalvelut.fi

NÄIN HIILIPALVELU TOIMII

Hiilipalvelu on palvelu, jolla vah-
vistat oman metsäsi hiilinieluja.

Metsänkasvua lisätään lannoituksella 
perustuen hyvään metsänhoitoon.

Metsänomistajana sitoudut metsän  
kasvatukseen sopimuksen mukaan  
5 tai 10 vuodeksi.

Saat vuosittaisen korvauksen  
lisääntyneestä hiilensidonnasta. 

Tuotettu hiilensidonta välitetään  
yrityksille hiilikompensaatioksi.

Ota yhteyttä omaan Metsänhoito-
yhdistykseen, joka laittaa hankkeen 
tulille.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

CO2

– Hiilipalvelu
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Varmat merkit keväästä ovat taimien 
ilmestyminen varastoille sekä reippai-
den toimihenkilöharjoittelijoiden saa-
puminen toimistoille. Metsänhoitoyh-
distyksemme työllistää tänä kesänä 
viisi harjoittelijaa. Heistä Pinja Juu-
rakko työskentelee Ruovedellä, Silja 
Järvensivu ja Mika Heikkilä Mänttä-
Vilppulan ja Oriveden toimistojen alu-
eella, Martti Yli-Pärri Teiskossa ja Art-
tu Suokas Virtain alueella.

– Odottavin fiiliksin ollaan ja on kiva 
päästä töihin, kommentoi Pinja ensim-
mäisen työpäivän tunnelmiaan. Muut 
samaistuvat tunnelmaan.

Nuorten työtehtävät koostuvat 
avustavista toimihenkilön tehtävistä, 
kuten taimivarastojen ylläpidosta, lei-
mikon nauhauksista, maastotarkas-
tuksista ja -inventoinneista, työmaa-
valvonnoista ja hankkeiden suunnit-
telusta. Nämä työtehtävät ovat heil-
le osin jo tuttuja sillä Pinja, Silja, Mika 
ja Arttu työskentelivät meillä jo viime 
kesänä. Martinkin saattoi tavata istu-
tus- ja raivaustyömailta Teiskossa.

– Työssä parasta on, kun saa työs-
kennellä sekä ulkona että sisällä. Työ-
tehtävät ovat monipuolisia ja siksi päi-
vät kuluvatkin hyvin nopeasti. Yksi-

kään päivä ei ole samanlainen, he ker-
tovat.

Metsänomistajilla on suuri toden-
näköisyys tavata harjoittelija omas-
sa metsässä. Varsinkin jos parhaillaan 
on hankkeita vireillä. Harjoittelijat lä-
hettävät Metsäpirkan lukijoille seuraa-
vanlaiset terveiset.

– Olkaahan aktiivisia metsäasioissa! 
Itse ei tarvitse kaikkea osata ja täällä 
on töissä asiantuntevaa porukkaa apu-
na. Odotamme mukavia kohtaamisia 
teidän maanomistajien kanssa kesän 
aikana.

Odottavin fiiliksin avustaviin 
toimihenkilön tehtäviin
Sami Heikkilä I Metsäasiantuntija

Ku
va

: S
am

i H
ei

kk
ilä

Toimihenkilöharjoittelijamme Pinja Juurakko, Silja Järvensivu, Mika Heikkilä, Martti Yli-Pärri ja Arttu Suokas kuvattuna perehdytys-
päivänä toukokuun alussa Ruovedellä.
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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 
Antti Heikkilä
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Aleksi Kulmala
044 776 4552

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

5Metsäasiantuntija
Pete Törmä
044 776 4554

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
Vanhempainvapaalla

2Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

4Metsäasiantuntija
Saara Hietala
044 776 4557
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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

Metsänhoitoyhdistysten 
Palvelutoimisto, pääkaupunkiseutu
Simonkatu 6 (PL 510), 00101 Helsinki 

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi

Metsäjuristi
Ulla Pakarinen 
Omistuksenvaihdospalvelut
Ajanvaraus: sähköposti:  
ulla.pakarinen@mhy.fi
040 720 3160/Tiina Salminen
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Jäsenenä voit valita itsellesi mieluisimman tavan. 

OmaMetsä-
verkkopalvelu on auki 
24 h. Asioi ja tilaa 
palvelu sinulle sopivana 
ajankohta.
OmaMetsä.fi

Tutustu ja pyydä tarjous 
osoitteessa
Mhy.fi

Lähetä sähköpostia. 
Osoitteet ovat muodossa 
etunimi.sukunimi@mhy.fi

Soita omalle 
metsäasiantuntijallesi. 
Löydät yhteystiedot 
osoitteesta 
Mhy.fi//pohjois-pirkka
ja tämän lehden sivulta 26.

Asioi miten haluat

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
Kuruntie 12 34600 Ruovesi 
p. 03 486 4551 • pohjois-pirkka@mhy.fi

Mhy.fiMetsässä hyvä

tai 
Osta verkkokaupasta 
www.mhypp.fi

Hyvin suunniteltu on metsässä tehty

TILAA METSÄSUUNNITELMA
Metsäsuunnitelma on opas oman metsän tietoihin, joka 
kokoaa tiedot metsätilan puustosta, metsänhoitotarpeista ja 
puunmyyntimahdollisuuksista. Suunnitelman avulla voit 
suunnitella puukaupat ja hoitotyöt oikea-aikaisesti sekä 
ennakoida metsätalouden tuotot ja kustannukset.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka Ry  •  Kuruntie 12  • 34600 Ruovesi  •  Puh.  03 4864 551 •  www.mhy.fi/pohjois-pirkka 

Metsäsuunnitelma laaditaan maastossa tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella. 
Suunnittelun lähtökohta on aina metsänomistajan omat tavoitteet ja toiveet. Saat suunnitelman 
luovutuksen yhteydessä myös henkilökohtaista opastusta metsäsi käytöstä. 

Vinkki!
Metsäsuunnitelman tiedot kulkevat nyt kätevästi mukana OmaMetsä -palvelussa!
Tutustu osoitteessa www.omametsa.mhy.fi

Kysy lisää ja tilaa

metsäsuunnitelma!

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaan ja tilaa: 
Hannu Kivi-Mannila      p. 0400 159 151 
Juhani Luumi      p. 044 580 1037
Tero Puolitaival      p. 044 776 4558
tai omaan metsäasiantuntijaasi, joiden 
yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta 26.
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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

Noin 200 yläkoululaista Kihniöstä, 
Ruovedeltä, Mänttä-Vilppulasta ja 
Virroilta kokoontuivat Nuorisokes-
kus Marttiseen alueelliseen metsätee-
mapäivään toukokuun alussa. Kaksi-
päiväisessä tapahtumassa koululaiset 
(8 lk) pääsivät viettämään päivän met-
säisen tekemisen ja kokemisen paris-
sa. Marttisen monipuolinen, toimin-
nallinen ja turvallinen luontoympä-
ristö tarjosi hyvät puitteet elämyksel-
liseen yhdessäoloon ja mukavaan te-
kemiseen metsäteemapäivässä. Päivä 
oli Nuorisokeskus Marttisen ja Virtain, 
Kihniön, Mänttä-Vilppulan ja Ruove-
den 4H-yhdistysten yhdessä metsäis-
ten kumppaneiden kanssa järjestämä.

Nuorten metsäteemapäivä Virroilla 

Mhy Pohjois-Pirkan rastilla nuoret mitta-
sivat kuitupuupinon ja laskivat sille tau-
lukoiden mukaan euromääräisen arvon. 
Tässä koululaisia opastavat Arttu Suokas 
ja Timo Voimala. Ku
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Kunkin yrityksen 
tarjoaman edun saat 

näyttämällä jäsenkorttia
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2022: 

   

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
Kääjäntie 3, 35300 Orivesi • www.apupapu.fi
-10% alennus Stihl ja Husqvarna sahoista,  
tarvikkeista ja varusteista

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

Metsänhoitoyhdistys järjesti pitkäs-
tä aikaa yhteistyössä metsäkoneval-
mistaja ProSilvan kanssa työnäytös-
päivän huhtikuun lopulla Ruovedel-
lä. Tapahtuma sai väen liikkeelle, sil-
lä olihan se ensimmäinen korona ajan-
jakson jälkeen. Paikalla oli runsaasti 
metsänomistajia, metsäammattilaisia 
ja koneyrittäjiä. 

Hakkuukoneitta esittelivät tehtaan 
edustajat ProSilvalta ja metsänhoi-
toyhdistyksen metsäasiantuntijat kes-
kustelivat metsänomistajien kanssa 
ajankohtaisista asioista ja toimivat lii-
kenteenohjaajina.  

Näytösalueella oli kahvi- ja mak-
karatarjoilun lisäksi esillä ProSilvan 
S3 4x4 hakkuukone Keslan kaato-
päällä, ProSilvan S3 6x6 hakkuukone 
Warratah:n kaatopäällä, ProSilvan S4 
hakkkuukone Keslan kaatopäällä ja te-
lavarustuksella, Kobelcon telakaivu-
ri varustettuna Risupeto korjuupääl-
lä teki energiapuuta ja hakkuutähdet-
tä haketettiin Albach Diamant suurte-
hohakkurilla.

Hakkuunäytöksessä maistui kahvi ja 
makkara. Taustalla Lauresko Oy:n Albach 
Diamant suurtehohakkuri hakettamassa 
hakkuutähdettä ja ProSilvan S3 4X4.

Telavarustuksella varustettu ProSilva S4.

Korjuutyönäytöspäivä 
kiinnosti Ruovedellä
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Metsäiltamat
Pohjaslahden Vehkakosken lavalla 

lauantaina 6.8.2022 klo 16.00–01.00.

Metsäpaneelissa asioina: energiapuu, 
taksonomia, Venäjän pakotteet ja tuulivoima. 
Puhujina ovat mm. UPM Metsän metsäjohtaja Sauli 
Brander, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola 

ja metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola 
sekä kansanedustaja Arto Pirttilahti.

Metsäalan toimijoiden
 esittelyteltat klo 16.00–22.00
Lisäksi mm. moottorisahaveistoa, 

puomijuoksu-, traktorinveto- ja 
voimakisa.

Tervetuloa!
Liput 20 €, lapset alle 
15 v. vanhempiensa 

kanssa ilmaiseksi

Järj. Virtain Urheilijat 
yhteistyössä metsäalan 

toimijoiden kanssa.

Iltamien Iltamien 
tanssimusiikista vastaa tanssimusiikista vastaa   

Kyösti Mäkimattila Kyösti Mäkimattila ja ja 
VarjokuvaVarjokuva

100 vuotta 
moottorisahoja

Lisätietoja Matti Kivistö • matti.kivisto@phpoint.fi • p. 050 526 4726

Avoinna yleisölle 11.6. klo 10–15

Moottorisahakeräilijöiden 
 kokoontuminen 

11.6.–12.6.2022 Kivistöntie 166, Ruovesi

Kesäkuun toisella viikolla on mahdollisuus tutustua ter-
vanpolttoon ja vanhoihin moottorisahoihin Ruovedellä. 
Tervahauta palaa 9.-12.6 Pyynikkilässä, osoitteessa Pyy-
nikkiläntie 88, Ruovesi ja sen pitäisi olla parhaimmillaan 
lauantaina 11.6. 

Samalla suunnalla kansainvälinen moottorisahakeräi-
lijöiden kokoontuminen järjestetään Kivistöllä ja yleisö-
tapahtuma pidetään lauantaina 11.6. klo 10-15, osoittees-
sa Kivistöntie 166, Ruovesi. Yleisöpäivänä pääsee tutustu-
maan vanhoihin moottorisahoihin ja niiden käyttöön. Ki-
vistön rantaan saapuu myös höyrylaivoja. Kyläyhdistys 
huolehtii kahviosta ja soppatykistä Jokiseneväiden keit-
toa.

Tervanpolttoa ja 
vanhoja moottorisahoja

Edellisen kerran tervahauta oli Pyynikkilässä vuonna 2020.
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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
Metsäarviot
Metsätuhojen arviointi
OmaMetsä

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  
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 sivuilta 26–27 tai osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajan palvelusopimus
Kokonaisvaltainen palvelu 
metsäasioiden hoidossa

Sertifiointi ja luonto
Metsien PEFC-sertifiointi
METSO- ja luontohankkeet


