
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan tiedotuslehti 3/2019 11.9.2019

Metsäpirkka

Ostajilla on runsaasti puuta 
varastoissa
s. 9

Itsenäistä sahausta 
25 vuotta Juupajoella 
s. 10–11

Hae 
hirvivahinkokorvausta
s. 17



PÄ
ÄK

IR
JO

IT
US

MetsäPirkka
Mhy Pohjois-Pirkan tiedotuslehti 03/2019 
Julkaisija Mhy Pohjois-Pirkka
25. vuosikerta

Toimituskunta:
Harri Katajamäki
Heli Mutkala

Osoitemuutokset
Puh. 03 486 4551 tai
pohjois-pirkka@mhy.fi

ISSN 1459-2398
Taitto: M-Print Oy, Vilppula
Paino: Hämeen Kirjapaino, Tampere

Kannen kuva: Sami Heikkilä
Seuraava Metsäpirkka ilmestyy 
joulukuussa 2019

Sopimusehtojen kanssa 
pitää olla tarkkana
Puumarkkinoilla näyttää kesälomien jälkeinen tahti olevan yhtä vaikeasti ennustettavaa kuin 
alkuvuonnakin, mutta puukauppaa kuitenkin tehdään. Teollisuudella tuntuu olevan melko 
runsaasti puuta niin pystyvarantona kuin sahattuna sahatavarana. Se tietysti rajoittaa puun 
kysyntää. Verenpainetta nostattaa myös se, että kuluvan vuoden aikana yhtiöt ovat vaan jat-
kuvasti lisänneet puun tuontia. Toivotaan, että metsänhoitoyhdistysten alkuun laittamat vien-
tikanavat saataisiin edelleen lisääntymään ja määriä lisäämällä pystyttäisiin vaikuttamaan ko-
timaiseen kysyntään ja hintatasoon. On aivan sama mikä on määränpää, jos saadaan lisäar-
voa metsänomistajien puille.

Uutisista on saanut lukea, että sellun hinta on laskenut viime aikoina jopa reilustikin, mut-
ta ei se vieläkään huonoa hommaa ole. Sahatavaramarkkinoille ylitarjontaa aiheuttaa Euroo-
pan myrsky- ja hyönteistuhot. Kotimaan viime talven myrskyvahingot ovat kevään ja kesän 
aikana saatu korjattua. Valitettavasti metsiin jää hajanaisesti tuulikaatoja, joiden korjuu on 
taloudellisesti kannattamatonta. Toivottavasti niistä ei seuraa meille lisääntyviä hyönteistu-
hoja. Meillä on onneksi metsien terveystilanne tällä hetkellä hyvä verrattuna muihin maihin. 
Hyvää ja aktiivista metsien hoitoa kannattaa edelleen jatkaa. Toivottavasti sitä ei yhteiskun-
nan päätöksillä huononneta.

Muistutan jälleen olemaan tarkkana puukaupassa katkonnan mitta- ja laatuvaatimusten 
suhteen sekä muidenkin kauppakirjan pienellä painettujen ehtojen suhteen. Kaikissa leimi-
koissa hyvä tae onnistumiselle on kilpailutus ja valtakirja omalle metsänhoitoyhdistykselle. 
Tärkeää on myös, että metsänomistajalle tai hänen valtuuttamalleen taholle tulee aina asi-

anmukaisesti ilmoitus hakkuun aloituksesta, sekä mitta-
usasiakirjat, joista pystytään tarkistamaan, että korjuu ja 
etenkin katkonta on tapahtunut sopimuksen mukaisesti. 
Jos rikkeitä huomataan, niihin on puututtava vakavasti. 
Kannattaa muistaa, että kaikilla yhtiöillä ovat erilaiset eh-
dot kauppasopimuksissaan.

Sertifiointirintamalta kuuluu uusia ja ihmetystä aiheut-
tavia asioita. Suurin osa metsistä on jo pitkään ollut PEFC-
ryhmäsertifioinnin piirissä eli parikymmentä vuotta on 
metsiä hoidettu vastuullisesti niiden vaatimusten mukai-
sesti.  Kun viime aikoina osa metsänomistajista on siirty-
nyt teollisuuden suosiman FSC-sertifioinnin piiriin, niin 
kartoille on ilmestynyt omituisia korkean suojeluarvon 
HCV-merkintöjä, joiden kartoituksesta ei ole mitenkään 
informoitu metsänomistajia, mutta tiedot näyttävät ole-
van jaettu kaikille metsäalan toimijoille. Tekee mieli ky-
syä, että mikä taho on tällaisen tilannut ja mihin tällä lop-
pujen lopuksi pyritään, ja paljonko tällaiset merkinnät 
alentavat näiden metsälöiden arvoa ja hakkuumahdolli-
suuksia. Tämänkin asian suhteen kannattaa metsänomis-
tajan olla tarkkana.
Hyvää syksyä

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

Keskustelu ilmastoasioista on jatkunut 
koko kesän ja jatkuu edelleen. Ilmas-
tomuutoksen hillitsemiseen vaikutta-
vista toimenpiteistä on saatavissa run-
saasti tietoa, mutta tieto on ristiriitais-
ta. Metsänomistajiin ja päättäjiin yri-
tetään vaikuttaa monin eri motiivein 
ja jopa syyllistämään. Tämä voi johtaa 
metsänkäsittelyssä harkitsemattomiin 
ja ilmastonmuutosta kiihdyttäviin toi-
menpiteisiin ja vaatimuksiin. 

Suomessa pitäisi olla ylpeitä siitä, 
kuinka metsätalous on tehnyt tulok-

sekasta ilmastotyötä jo yli 100 vuot-
ta. Sadan vuoden aikana tapahtuneen 
metsien kasvun johdosta on puuta 
metsissämme nyt enemmän kuin kos-
kaan. Metsiemme kasvu on hakkui-
ta ja luonnonpoistumaa suurempaa. 
Monet maat olisivat iloisia, jos niiden 
metsätalous olisi yhtä hyvin toteutettu 
kuin Suomessa. Aktiivinen ja kestävä 
metsätalous on olennainen osa ilmas-
tonmuutosta hidastavaa maankäyttöä.

Kannattava ja kestävä metsätalo-
us pohjautuu hyvään metsänhoitoon. 
Metsähoidossa ei ole oikoreittejä, on 
metsä syntynyt joko luontaisesti tai vil-
jellen, niin se vaatii hoitoa. Uudistus-
hakkuun jälkeiset uudistamistoimenpi-
teet kannattaa tehdä huolella, eikä luot-
taa tuuriin. Samoin oikea aikaisella tai-
mikonhoidolla saadaan taimikon kas-
vu pysymään hyvänä ja nuoren met-
sän hoidolla saadaan taimikkoajan jäl-
keiset metsät pysymään kasvukunnos-
sa. Näihin molempiin hoitotyömuotoi-
hin saa Kemera-avustusta, jos kohde 
täyttää avustukseen vaadittavat kritee-
rit. Myöskin harvennuspuulla on tällä 
hetkellä hyvä kysyntä, joka kannustaa 
harvennushakkuiden tekemiseen. 

Tänä syksynäkin on vielä hyvä aika 
pistää taimikot ja nuoret metsät kas-

Metsänhoitoon kannattaa 
panostaa edelleen

vukuntoon, sillä valtion tukirahaa on 
paljon käyttämättä. Aktiivinen met-
sänomistaja voi itse tehdä taimikon-
hoidolla hyvän kasvuisan metsän ja 
itselleen ulkoilua sekä kunnon nou-
sua. Työnsä jäljen näkee heti ja myös 
tulevat sukupolvet saavat nauttia työn 
tuloksista. Metsänhoitoyhdistyksen 
metsäasiantuntijoilta saa tietoa Keme-
ra-tuista sekä metsänhoitoyhdistyk-
seltä löytyy metsureita tekemään hoi-
totyöt, jollei metsänomistaja itse suo-
rita työtä. Metsä ei anna pikavoittoja 
vaan vaatii pitkäjänteistä työtä, mut-
ta antaa ajan kuluessa paremmin tu-
loja hoidettuna kuin hoitamattomana.

Näin syksyllä on hyvä aika kiertää 
metsät ja tarkastaa metsien tila. Met-
sät kasvavat nopeasti ja jo muutamas-
sa vuodessa näkymät muuttuvat pal-
jon. Lähiaikoina istutetut taimikot on 
syytä tarkastaa ja katsoa miten kas-
vu on lähtenyt käyntiin ja onko hei-
nä vaarassa kaatua taimien päälle lu-
men painosta. Samalla on syytä katsoa 
ovatko hirvet vierailleet taimikoissa.

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasi-
antuntijat auttavat niin puukauppa 
kuin metsänhoitoasioissa, ottakaa yh-
teyttä!
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Sami Heikkilä I Metsäasiantuntija

Harvennushakkuulta odotetaan yleensä 
hyvää korjuujälkeä ja tarkkaa tukin katkontaa. 
Nämä ovat myös metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelun tärkeimpiä tavoitteita.

Aikaisempien yrittäjien eläköidyttyä Oriforest aloitti uu-
delleen hakkuu-urakoinnit metsänhoitoyhdistyksemme 
korjuupalvelun työmailla kahden vuoden tauon jälkeen. 

Toiminta on siirtynyt isiltä pojille kirjaimellisesti. Han-
nun poika Jussi Järvinen hoitaa hakkuut harvesterin pui-
koissa yhdessä Touko Tasasen kanssa ja Heimon poika 
Petri Järvinen kuljettaa puut ajokoneella tienvarteen.

Päätinkin lähteä metsään haastattelemaan heitä sekä 
kysymään mitä heille kuuluu ja miten se kehuttu hyvä 
korjuujälki saadaan aikaiseksi.

Oriforest – luotettavaa 
puunkorjuuta

 Jussi Järvinen

Petri Järvinen
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Kauankos olette tehneet metsätöitä?
J : Vuodesta 2003
P : Vuodesta 1994

Mikä on metsätöissä parasta?
J : Kyllä oma rauha, itsenäinen työs-
kentely ja työn teko luonnossa on met-
sätöissä parasta.
P : Parasta on työjälkensä näkeminen 
välittömästi ja hyvin onnistuneiden 
työmaiden palkitsevuus sekä yrittä-
jän vapaus.

Mitkä ovat hyvän korjuujäljen pe-
ruskulmakivet
J : Ammattitaitoinen kuljettaja ja hyvin 
tehty ennakkoraivaus.
P : Puun lähikuljetuksen näkökulmas-
ta havutus on kaikkein tärkein tekijä. 

Sa
m

i H
ei

kk
ilä

Myös ajon suunnittelu, sopiva uritus 
ja oikea korjuuolosuhde ratkaisevat 
paljon.

Miten tärkeää on ennakkoraivaus en-
nen hakkuita?
J : Erittäin tärkeä! Sen tärkeys koros-
tuu varsinkin ensiharvennuksilla.
P : Samaa mieltä Jussin kanssa. 

Millaista on tehdä töitä Mhy:lle?
J : On mukava työskennellä, kun ih-
misläheisyys ja koko korjuupalvelu-
kokonaisuus toimii hyvin aina ennak-
koraivauksesta puun viennistä teh-
taalle. Töitä tehdessä tuntuu, että on 
astetta lähempänä metsänomistajaa.
P : Mukavaa ja ihmisläheistä. Met-
sänhoitoyhdistyksen toimihenkilön 

saa kiinni ja joku tulee varmasti myös 
metsään käymään.

Terveisenne Metsäpirkan lukijoille
Vähäsateista syksyä ja hyviä korjuu-
kelejä!
Toivottaa Oriforest Oy
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Syyskuun alussa vanhempainvapaal-
ta palannut Pauliina Salin siirtyi kol-
manneksi metsäasiantuntijaksi Vir-
roille. Ennen äitiyslomaa Pauliina toi-
mi metsäasiantuntijana Ruovedellä ja 
hänen sijaisenaan toiminut Kimmo 
Olkinuora jatkaa metsäasiantuntijana 
Ruovedellä entisellä Pauliinan vastuu-
alueella. Pauliinan toimialue on pää-
asiassa Virtain pohjoisosissa Äijäne-
valta Killinkoskelle. 

Pauliina Salin kolmanneksi 
metsäasiantuntijaksi Virroille

Virtain alueen metsätoimihenkilöt: Hannu Kivi-Mannila, Pauliina Salin, Kerkko Koro, Jere Leppämäki ja Timo voimala. Kuvasta puut-
tuu kiinteistöasiantuntija Janne Savilahti.

Metsäasiantuntija Jere Leppämäen 
toimialue pysyy pääasiassa ennallaan 
Vaskivedeltä Kurjenkylään, ja kolman-
nen metsäasiantuntijan Timo Voima-
lan toimialueeksi tulee suurimmaksi 
osaksi entinen Hannu Kivi-Mannilan 
toimialue. Jatkossa Hannu Kivi-Man-
nila keskittyy metsäomaisuuden hal-
linta- ja suunnittelupalveluiden ky-
synnän kasvaessa enemmän metsä-
arvioiden ja metsäsuunnitelmien te-

koon sekä metsävero- ja sukupolven-
vaihdosneuvontaan. 

Hankkeiden toteutuksesta ja puu-
kuljetuksista vastaa kuljetus- ja ope-
raatioesimies Kerkko Koro. 

Pauliina Salinin tavoittaa puhelimit-
se numerosta 044 580 1042 ja sähkö-
postilla pauliina.salin@mhy.fi

Ylöjärven kaupungin sekä Hämeen-
kyrön ja Ruoveden kuntien pohja-
vesialueiden kuuleminen on 23.8.¬-
22.9.2019. Kuulemisen aikana kansa-
laisilla on mahdollisuus esittää kirjal-
lisesti mielipiteensä sekä uutta hyd-
rogeologista tietoa pohjavesialueilta. 
Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot 
ovat nähtävillä Ylöjärven kaupungin 
ilmoitustaululla osoitteessa Kurun-

tie 14, Hämeenkyrön kunnan ilmoi-
tustaululla osoitteessa Härkikuja 7 se-
kä Ruoveden kunnan ilmoitustaulul-
la osoitteessa Ruovedentie 30. Tausta-
aineistona käytetään kaikkia vanhoja 
tutkimuksia pohjavesialueilta.

Kuulemisasiakirjat löytyvät säh-
köisinä osoitteessa www.ymparisto.
fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjave-
den suojelu > Pohjavesialueet > (va-

litse Pirkanmaan ELY-keskus). Inter-
net-sivuilla on nähtävillä myös kartat 
muutoksista.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toi-
mittamaan joko postitse osoitteeseen 
Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 
Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan 
ELY-keskuksen kirjaamoon osoittee-
seen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.
fi 22.9.2019 16:15 mennessä.

Pirkanmaalla on tarkistettu pohjavesialueiden rajat ja luokat
Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Ylöjärven kaupungin sekä 
Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien alueilla. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa 
valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. 
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Pohjois-Hämeen Puumiehet miettivät miten juhlistaa satavuo-
tiasta Suomea ja saivat ajatuksen perustaa Puupuiston. Puu-
puisto oli osa Suomi 100 vuotta -ohjelmaa. Ideana oli istuttaa 18 
tyypillistä suomalaista puuta puistoon. Yhdistys rakensi Vilp-
pulan venesataman yhteyteen puupuiston vuoden 2017 aikana 
ja vuoden 2018 aikana se sai vierelleen ympärivuotiseen käyt-
töön tarkoitetun kodan.

Alue sattuu olemaan sopivasti Vilppulankosken koulun lä-
hellä, eikä lähin esikoulukaan ole kovin kaukana. Koulumaa-
ilma on ollut innostunut ja kiinnostunut hankkeesta. 

– Koulut voivat viedä oppilaita puupuistoon tutustumaan 
eri puulajeihin ja samalla oppivat miten eri puulajeja hyödyn-
netään kansantaloudessa, hankkeen vetäjä ja Pohjois-Hämeen 
Puumiesten puheenjohtaja Jarkko Salo toteaa. 

Jokaisen puun kohdalle on nimikyltti, joka kertoo puulajista. 
Kylttiin on lisätty QR-koodi, jonka avulla oppilaat voivat sel-
vittää miten kyseistä puulajia hyödynnetään. Pohjois-Hämeen 
Puumiehillä oli visio, jolla yläkoulun koululaisille saataisiin 
alasta tietoa ja mahdollisesti innostumaan opiskelemaan alalle.

Puupuisto, kota ja läheinen metsä auttavat erilaisia oppijoi-
ta oppimaan. Ulkona oppiminen antaa elämyksiä. Positiivinen 
luontosuhde muodostuu omien henkilökohtaisten kokemus-
ten ja elämysten avulla. 

Vilppulan puupuisto on hieno hanke, johon kannattaa käydä 
tutustumassa ja samalla voi tutustua suomalaisiin puulajeihin. 

Suomi 100 vuotta 
puupuisto Vilppulassa

Mhy Pohjois-Pirkan nimikkopuu on lehtikuusi.
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Valo-olosuhteiden raju muutos hak-
kuiden tai hoitotöiden yhteydessä ai-
heuttaa varjossa kasvaneille kuusille 
ongelman. Varjoneulasten vaihto va-
loneulasiksi vie muutaman vuoden. 
Puiden latvakasvaimista huomaa mil-
loin neulasten vaihto on ohi. Pituus-

kasvu alkaa monikertaisena verrat-
tuna aiempaan, tosin aikaa on voinut 
mennä jopa viisi vuotta. Usein käy 
niin, että osa kuusista kuolee heti va-
lo-olosuhteiden muuttuessa tai neu-
lasten vaihdon aikana. Puuston järey-
tyminen ja pituuskasvu muuttaa ko-
ko ajan metsän valo-olosuhteita. Kos-
ka valon määrä metsässä vaihtelee, 
kuusissa on oltava kumpiakin neula-
sia - latvassa valoneulasia ja alaoksis-
sa varjoneulasia.

Varjoneulaset

Havupuista kuuset kestävät hyvin 
varjostusta ja ne voivat olla vuo-
sikymmeniä alikasvoksena isom-
man puuston alla. Kaikki kas-
vit tarvitsevat yhtenä osana kas-
vamiseen auringonvaloa. Alikas-

voskuuset ovat sopeutuneet niuk-
kaan auringon valoon litteiden var-

joneulasten avulla. Alikasvoskuusien 
oksat ovat muodoltaan melko leveitä, 
neulasten poikkileikkaus on linssimäi-
nen, ja ne ovat kiinnittyneet ”siistillä 
jakauksella” vuosikasvaimiin. Litteät 
neulaset sekä oksien ja puun tasainen 

Kuusi reagoi valo-olosuhteiden 
muutokseen

Latvaosassa puuta (valo)neulasia on ta-
saisesti vuosikasvaimen ympäri. 

Arto Hallamäki I Metsäasiantuntija I Mhy Pohjois-Pirkka

Alikasvoskuusissa on pieni pituuskasvu ja leveät oksat. 
Alikasvoskuusissa on sulkamaiset vuosi-
kasvaimet. 

ja leveä muoto mahdollistavat kuusi-
en hitaan kasvun niukassa auringon-
valossa.

Valoneulaset

Kuten nimestäkin voi päätellä, valo-
neulaset sijaitsevat kuusen latvaosas-
sa, alueella jossa valosta ei ole puutet-
ta. Tämän vuoksi valoneulaset ovat 
poikkileikkaukseltaan neliön muo-
toisia eli valoneulasellakin sen muoto 
on valomäärän säätelykeino. Ne ovat 
myös hieman pitempiä kuin varjoneu-
laset. Hoidetussa kuusentaimikossa 
tosin on lyhyet valoneulaset. Neula-
set kiinnittyvät vuosikasvaimeen pys-
tymmässä asennossa kuin varjoneula-
set ja latvassa niitä on tasaisesti ympä-
ri vuosikasvainta, jolloin puu voi hyö-
dyntää auringon valoa koko päivän-
kierron.  

Pihkan eritys on havupuiden keino 
torjua kuoriaisten hyökkäys. Neulas-
ten vaihto heikentää puiden puolus-
tusmekanismeja. Puihin, joiden pih-
kan eritys on heikentynyt, kuoriaiset 
pääsevät tekemään lisääntymiskäytä-
vänsä.
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MTK:n tutkimuspäällikkö MMM Erno 
Järvinen siirtyy lokakuun alusta Suomen 
Metsäsäätiön toimitusjohtajaksi.

Ostajilla on edelleen runsaasti puuta 
sekä pystyvarastoissa että katkottuna 
puuna. Tämä rajoittaa puun kysyntää 
syksyn aikana. Heikentyneen kysyn-
nän vastapainoksi metsänhoitoyhdis-
tykset ovat onnistuneet kasvattamaan 
puun vientiä - toivottavasti kanavat 
pysyvät auki myös jatkossa. 

Metsänhoitoyhdistysten arvion mu-
kaan tällä hetkellä paras kysyntä on 
kesäkorjuuseen soveltuvilla harven-
nusleimikoilla. Hintakehityksen pe-
rusteella niiden tarjonta on kuitenkin 
vastannut kysyntää. Puun hintakehi-
tys Suomessa on viime aikoina ollut 
tasaista. Tosin alueellisesti saattaa ol-
la isojakin eroja. 

Suomen tärkeimpien vientimaiden 
yleisen talouden epävarmuus on vai-
kuttanut myös puupohjaisten tuottei-
den kysyntään. Sellun hinta on laske-
nut jyrkästi ja selluvarastot ovat poik-
keuksellisen korkealla tasolla. Sahata-

varamarkkinoita vaivaa ylitarjonta ja 
sen seurauksena heikko hintakehitys. 

Baltian maissa kuitupuun hinta on 
voimakkaan nousun jälkeen laske-
nut, mikä hillinnee sikäläisten metsän-
omistajien puunmyyntihalukkuutta. 
Ruotsissa taas metsänomistajien puun-
myyntiaikeita lisäävät kirjanpainajatu-
hot. 

Keski-Euroopassa puumarkkina-
tilannetta voisi kuvailla kaoottisek-

si. Hyönteistuhojen seurauksena puu-
ta on tarjolla selvästi kysyntää enem-
män, ja hinnat ovat monissa maissa las-
keneet jyrkästi. Tilanteen normalisoitu-
minen vie kauan. Puun runsas ylitar-
jonta heijastuu sekä lopputuote- et-
tä puumarkkinoille hyvin laajalla alu-
eella. Suomessa metsien terveystilanne 
on muihin maihin verrattuna onneksi 
edelleen hyvä. Metsiä kannattaa ja pi-
tää hoitaa aktiivisesti ja kestävästi. 

Ostajilla on runsaasti 
puuta varastoissa
Erno Järvinen I tutkimuspäällikkö I MTK ry

Puukaupan onnistumisen takaavat 
niin harvennusleimikoissa kuin uu-
distushakkuillakin kilpailutus ja kat-
konnan valvonta. Nämä molemmat 
hoituvat luontevasti antamalla puu-
kaupan teosta valtakirja metsänhoi-
toyhdistykselle. Taitavalla katkonnal-
la myös harvennuksista saadaan run-
saasti tukkia. Puukaupan mitta- ja laa-
tuvaatimuksiin pitää kiinnittää huo-
miota siis myös harvennuksilla. 

Puukaupan mittausasiakirjoilla on 
voitava todentaa, että puukauppaso-
pimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. 
Epäselvissä katkontatapauksissa kan-
nattaa hyödyntää metsänhoitoyhdis-
tyksen asiantuntemusta ja tarvittaes-
sa pyytää virallisen mittaajan lausun-
to. Lisäksi hyvään kauppatapaan kuu-
luu, että hakkuiden alkamisesta ilmoi-
tetaan etukäteen valtakirjan haltijalle 
tai metsänomistajalle. 

Puukauppaa tehtäessä pitää aina 
myös erityisellä huolella lukea puu-
kaupan yleiset sopimusehdot jokais-
ta yksityiskohtaa myöten. Ehdot ovat 
ostajakohtaisia ja valmiina puukaup-
palomakkeessa. Puukauppaosapuol-
ten yhdessä sopimia yleisiä ehtoja ei 
ole. Puun ostajien esittämistä ehdois-
ta voi aina myös neuvotella, eikä niitä 
tarvitse sellaisenaan hyväksyä.

Puumarkkinatilanteessa on vaihte-
lua maan eri osien ja ostajien välillä. 
Metsänomistajien on järkevää tarkis-
taa puukauppatilanne oman alueen 
metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löy-
tyy kaikissa puumarkkinatilanteissa 
tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset 
puukauppaan liittyvät lisät sekä kir-
javat puutavaralajien hinnoittelukäy-
tännöt ovat hyvin yleisiä, mikä hei-
kentää julkisten hintatilastojen hyö-
dynnettävyyttä. 

Puukaupan kaikki ehdot pitää aina tarkistaa

Puukauppa on jatkunut alkukesän malliin. Kauppamäärä on supistunut paljon, mutta markkina- 
hakkuita on tehty lähes viime vuoden tahtiin. Sekä puun tuonti että vienti on kasvanut.
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JPJ-Wood on 90-luvun laman  
aikaan vuonna 1994 perustettu 
yhtiö. Siihen aikaan sahoja  
paremminkin suljettiin eikä  
rakennettu. Mutta Kauko  
Luodelahti rakensi sahan 
raa’alle metsämaalle. Hanketta 
pidettiin lähes hulluna. Mutta 
kuinkas sitten kävikään?

 

Luodelahdella oli jo takanaan paljon 
kokemusta metsätöistä, puunhankin-
nasta ja puunjalostuksesta. Hän oli ol-
lut mm. Kopran sahalla metsäpäällik-
könä ja pyöritti Pihlavan Ikkunan toi-
mintaa Ruovedellä.

Pihlavan ikkunasta JPJ-Woodin pe-
rustaminen saikin alkunsa. Tontilla 

ei ollut tilaa laajentaa sahaustoimin-
taa, mutta Juupajoen Korkeakoskelta 
UPM:n sahan naapurista löytyi sopi-
va tontti ja näin sai alkunsa JPJ-Wood.  

JPJ-Wood tänään

JPJ-Wood tuottaa vuodessa noin 160 
000 kuutiota sahatavaraa, josta höylä-
tavaran osuus on noin neljäsosa, suu-
rimmaksi osaksi Englantiin. Vientiin 
koko tuotannosta menee yli 90 pro-
senttia. Puuta ostetaan noin 350 000 
kiintoa; kuusta 65 ja mäntyä 35 pro-
senttia. Henkilöstöä omilla palkkalis-
toilla lähes 50 ja vuotuinen liikevaihto 
liikkuu 40 miljoonan euron vaiheilla. 
Kannattavuusvertailuissa JPJ-Wood 
on Suomen sahojen parhaan neljän-
neksen joukossa. 

Puun hankinta-alue suuntautuu 
Juupajoelta Keski-Suomen suuntaan, 

lähinnä koilliseen. Puun kuljetusmat-
kan pitää pysyä kohtuullisena, ei-
kä vesistöjä kannata ruveta kiertele-
mään. Kaikki ostettu puu pitää kul-
jettaa - myös kuitu, joka viedään pää-
osin Keski-Suomeen. Nykyinen han-
kinta-alue tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det korkealaatuisen raaka-aineen han-
kintaan.

Juupajoen Tapulitiellä sijaitsee mel-
koinen sahauskeskittymä. JPJ:n naa-
purissa sahaa mäntyä integraatti 
UPM:n Korkeakosken saha eli entinen 
Kopran saha. Sen tuotanto on nykyi-
sin noin kaksi kertaa itsenäisen JPJ:n 
sahauksen verran. Metsäteollisuuden 
taloudellinen merkitys onkin pienelle 
alle 2000 asukkaan Juupajoelle suuri. 
Sahat työllistävät pitkälti toista sataa 
henkeä ja lisäksi kunnassa on kokoon-
sa nähden paljon metsäkoneyrittäjiä ja 
puutavara-autoilijoita. 

Heli Mutkala I Kenttäpäällikkö I MTK metsälinja

Itsenäistä sahausta 25 vuotta 
jatkuvasti kehittyen Juupajoella

 JPJ-Woodilla on 25 hehtaarin tontti, joka ei vielä ole täysin käytössä.   
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Yrityksen sukupolvenvaihdos

Vuonna 2005 Pihlavan Ikkuna myy-
tiin ja JPJ keskittyi sahaustoimin-
taan. Se olikin aina ollut tärkeämpää 
ja omempaa hommaa niin perustaja 
Kauko Luodelahdelle kuin seuraaval-
le yrittäjäpolvelle. Seuraavana vuon-
na tehtiin sukupolvenvaihdos, ja vel-
jekset Markus ja Manuel Luodelahti 
ottivat vastuun toiminnasta. 

Markus on toimitusjohtaja ja Ma-
nuel varatoimitusjohtaja, isä Kauko 
on edelleen hallituksen puheenjohtaja 
ja käy lähes päivittäin sahalla. Markus 
puhuu vuolaasti sahauksesta, markki-
noista, suhdanteista ja kehittämisestä. 
Hiljaisempi Manuel on keskittynyt 
enemmän talouteen, puunhankintaan 
ja tuotantoon. Roolit tuntuvat lankea-
van luonnostaan. 

JPJ-Woodia on kehitetty jatkuvasti. 
On tehty mittavia uusia investointeja 
ja yhdestä suusta Luodelahdet totea-
vat, että ovat olleet innostuneita uu-
desta sahatekniikasta. Se innostus on 
poikinut paljon uudistuksia toimin-
taan, eikä ilman tuota innostusta olisi 
kaikkea uskallettu toteuttaakaan. 

Manuel toteaa, että työnkuva, toi-
minta ja koko ala vaihtelee nopeasti ja 
voimakkaasti. Ei ainakaan ole tylsää!

Markus Luodelahti taas pitää pa-
himpina asioina sahateollisuuden 
suuria suhdannevaihteluita. Jos olisi 
tasaisempaa, pystyisi ennakoimaan ja 
suunnittelemaan uudistuksia parem-
min ja pitemmälle. 

Miten suhdanteista selvitään?

Tällä hetkellä eletään jälleen muuta-
man hyvän vuoden jälkeistä krapu-
laa. Kaikilla sahatavaramarkkinoilla 
hintakehitys on miinuksella. 

– Viime vuosina Ruotsi ja erityi-
sesti Venäjä ovat lisänneet sahojensa 
tuotantoa. Suomessa suunta on ollut 
päinvastainen. Naapurimaiden sahat 
hyötyvät valuuttakursseista ja raaka-
aineen hinta joustaa. Suomessa jous-
taa tuotanto ja välillä huonoina aikoi-
na on sahausta vähennettävä, selvittää 
Markus Luodelahti.

Tuotannon sopeuttamisen lisäk-
si JPJ-Woodilla on mahdollista tehdä 
pelkkää raakasahatavaraa, jos brexitin 
myötä höylätyn tavaran kysyntä sak-
kaa? Markus Luodelahti uskoo, että 
sahatavaran markkinatilanne taas ai-
kaa myöten paranee, mutta seuraavat 
1-2 vuotta näyttävät heikolta.

– Onneksi Suomessa on laadukas 

JPJ-Woodin tukinlajittelulinja on pitkä. 

Manuel (vas.) ja Markus Luodelahti viihtyvät JPJ-Woodin vuonna 2017 laajennetussa 
konttorissa.

1994 JPJ perustetaan
1995 Tukinlajittelu 32 lokeroa
1995 Yhdistetty rimoitus-ja 

paketointilaitos
1997 Sahaansyöttö, kuorimakone, 

sahakone ja varastohalli
1998 Lämpölaitos 5 Mw ja 6 

kuivaamokamaria
1999 Höylän osto UPM:ltä ja 4 

kuivaamokamaria lisää
2001 Höylän uudistus ja laajennus
2002 Konttorirakennus
2004 Höylän myynti (rahtihöylää 

edelleen JPJ:lle)
2007 2 kpl täysautomaattista 

kanavakuivaamoa
2008 Uusi tukinlajittelu 60 lokeroa

2009 Uusi sahansyöttö, kuorimo, 
sahalinja ja rimoitus-ja pake- 
tointi laitoksen modernisointi

2012 Varastokatos ja 
kamarikuivaamoiden 
modernisointi

2013 Uusi kuivan sahatavaran 
paketointilaitos

2015 Toinen lämpölaitos 6 Mw
2016 Täysautomaattinen sivulauta 

kanavakuivaamo, toinen 
varastohalli

2017 Tukkiröntgen ja konttorin 
laajennus

2018 Paketointikoneen 
uudistaminen

raaka-aine, joka on yksi kilpailuvalt-
ti monella markkinalla.

Sellun raaka-ainetta sahalta

JPJ:n saha tuottaa sahatavaran lisäksi 
haketta ja purua, kuori käytetään pää-
osin omalla energialaitoksella. 

Äänekosken biotuotetehtaan käyn-
nistymisen jälkeen Markus Luodelah-
den mukaan ei hakkeen menekissä ole 
ollut vaikeuksia. Hintakin on paran-
tunut. 

– Mutta onko se vieläkään OK, kun 
kustannuksina ovat tukin hinnalla os-
tettu raaka-aine sekä kuorinta- ja ha-
ketustyö, tuumailee sahuri.  

Suomen sahalaitokset ovat vähen-
tyneet jatkuvasti. Metsänomistaja voi 

kuvitella, mikä olisi tilanne tukkilei-
mikon kaupassa ja tukin hinnassa, jos 
sama suuntaus jatkuisi. Markus Luo-
delahden mukaan metsänomistajan 
kannattaa puuta myydessä ottaa huo-
mioon myös tukin katkonta eikä tui-
jottaa pelkästään yksikköhintoja.

JPJ-Woodin investointeja vuosien varrelta
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Anita Vilén-Hemilä I metsäasiantuntija | Mhy Pirkanmaa

Metsänhoitoyhdistysten metsäasiantuntijat te-
kevät metsän jatkuvaa kasvatusta käytännös-
sä, yleisöosastokirjoitusten ja somekeskustelun 
sijaan. Tutkittua tietoa on vasta vähän olemas-
sa, mutta kokemuksia ja mielipiteitä syntyy niin 
metsänomistajille kuin yhdistysväellekin.

Pisimpään töissä olleet muistavat kuusen suojuspuuasennot 
ja jopa harsitut metsätkin. Sillä kokemuksella jatkuvan kas-
vatuksen kohteiden valinnassa metsänhoitoyhdistyksissä 
ollaan tarkempia. ”Mäntyvaltaiset turvemaat ovat varmim-
pia tapauksia, koska niissä on valmista taimiainesta ja juuri-
kääpä on harvoin ongelmana. Kivennäismaiden kuusikois-
sa, joita toimialueellani pääasiassa on, taimiaineksen synty-
minen on epävarmempaa”, sanoo Nokian alueella työsken-
televä Markku Uosukainen. 

Ensin keskustellaan ja kerätään kokemuksia

Keskusteluja aiheesta käydään niin innostuneiden kuin 
epäilijöidenkin kanssa. Jokainen metsäasiantuntija on teh-
nyt vähintään muutamia poimintahakkuuleimikoita, sie-
menpuuhakkuita sekä pienaukkoja on tehty jatkuvasti. Tär-
keämpää on hakata jollakin tavalla kuin ei millään tavalla, 
ajattelee moni metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija. 

Yläharvennusta ja muita erikoishakkuita on tehty vir-
kistysmetsiin, asutusten lähelle ja avohakkuita karttaville 
metsänomistajille. Näissä ei tavoitellakaan eri-ikäisyyttä ja 
taimiaineksen syntymistä, vaan peitteisen metsän ja maise-
man säilyttämistä. 

Vesilahden Arto Sivén muistaa syytökset metsien kuuset-
tumisesta. ”Jatkuva kasvatus lisää edelleen kuusen osuut-
ta. Männyn ja koivun siemenpuuhakkuut ovat mahdollisia 
niin jatkuvassa kuin tasaikäisessä kasvatuksessa, siemen-
puita jää jatkuvassa kasvatuksessa hieman enemmän ja ne 
poistetaan useammassa vaiheessa.”

 
Aina ei onnistuta

Ne, jotka valitsevat jatkuvan kasvatuksen ainoastaan met-
sänhoitotöiden ja -kustannusten pelossa, eivät mieti asiaa 
loppuun saakka. ”Kalleinta on hakata arvokasvun huipus-
sa oleva metsä poimintahakkuuna harvennuspuiden hin-
nalla, korjata sieltä sen jälkeen myrskytuhopuita ja odot-
taa vaikka kymmenenkin vuotta uutta taimiainesta, jota ei 
välttämättä tule. 

Jos tavoitteena on edelleen talousmetsä, muita järkeviä 
vaihtoehtoja, kuin avohakkuu ja kuusen viljely, ei oikeas-
taan ole. Näin toimien on menetetty paljon kantorahatulo-
ja, uutta kasvua ja lisäksi maksettavaksi jää uudistamistyöt, 
joita aluksi kartettiin. Jatkuva kasvatus on hyvä vaihtoehto, 
mutta sitä ei saa pitää ratkaisuna kaikkeen. Työtavat täytyy 
suunnitella aina tapauskohtaisesti”, pohtii Veli-Pekka Ha-
kala Viljakkalasta.

Ratkaiseeko raha?

”Ensimmäiset poimintahakkuut tuottavat, mutta jatkoa 
on vaikea arvioida”, kommentoi Juha Koivu Lempäälästä. 
”Puuntuotos on pari mottia tasaikäistä metsää huonompi 
vuosittain. Seuraavan poimintahakkuun ajankohdan, mot-

Metsänhoitoyhdistyksessä     kokeillaan jatkuvaa     
kasvatusta mielenkiinnolla

Tässä kokeiluissa poimintahakkuu on tehty tasaikäiseen lahon 
vaivaamaan sekametsään. Koivua on suosittu myös tuulenkaa-
tojen pelossa. Neljän vuoden aikana kuusentaimia on syntynyt, 
mutta ei heinän valtaamille alueille. Eri-ikäisyyttä ei lähtötilan-
teessa ole ollut riittävästi.

Suurien puiden korjuu ensimmäisessä poimintahakkuussa on 
vaativaa. Ajourat ovat leveitä ja puita sekä hakkutähteitä ker-
tyy paljon, taimia ja jääviä puita saadaan säästymään lähinnä 
ryhmiin. 
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Metsänhoitoyhdistyksessä     kokeillaan jatkuvaa     
kasvatusta mielenkiinnolla

Karun rämeen männiköt ovat lähtötilanteeltaan sopivia. Hakkuu on lisännyt valoisuutta, jonka jälkeen taimia ja eri-ikäisyyttä alkaa 
syntyä. Männyn jatkuvaan kasvatukseen sopivia taimiryhmiä voi esiintyä myös karuilla kallioilla.

tien ja tulojen ennustaminen on vaike-
aa. Kaiken kokoisia puita hakataan, jä-
reys pienenee ja järkevän myyntimää-
rän kokoaminen vaati paljon hakkuu-
alaa. Tällöin myös ajomatkat pitenevät 
ja kaikki nämä laskevat kantohintoja, 
jotka ovat aina jatkuvassa kasvatukses-
sa harvennusleimikon hintoja.”

”Jos hakkuu on tehty pohjapinta-alan 
lakirajalle, myytävää puuta ensimmäi-
nen hakkuu antaa huomattavasti tule-
via hakkuita enemmän. Kun uudista-
misvelvoitettakaan ei synny, jatkuva 
kasvatus saattaa houkuttaa tuloshakui-
sia sijoittajia laittamaan metsäkiinteis-
tön nopeasti myyntiin heti ensimmäis-
ten hakkuiden jälkeen”, tietää Erkko 
Koivurinne omaisuuspalveluista.

Hoitotöitä ja taimituhoja 
vähemmän

Metsänhoitoesimies Lotta Vähä-Ypy-
än mukaan jatkuvan kasvatuksen 
kohteissa on vähemmän hoitotöitä. 
”Hoitotöiden vähäisyys johtuu siitä, 
että jatkuvan kasvatuksen metsä on 

muun muassa rakenteeltaan ja valo-
olosuhteiltaan erilaista kuin tasaikäi-
nen metsä. Hoitotyöt kohdistuvat jat-
kuvan kasvatuksen metsässä yleensä 
pien aukkojen taimiryhmien harven-
tamiseen ja poimintahakkuuta edel-
tävään ennakkoraivaukseen. Täy-
dennysistutusta voidaan tehdä tar-
peen mukaan. Työt tehdään usein 
tuntityönä, koska jatkuvan kasvatuk-
sen metsissä ei ole selviä kuvioita ja 
pinta-aloja.” 

Tukkimiehentäi tai myyrä eivät tee 
tuhoa kuten tasaikäisessä metsässä, 
koska taimia ei yleensä istuteta.  Jat-
kuvan kasvatuksen luontaisesti syn-
tyneissä männiköissä hirvivahinkoja 
on vähemmän, koska ne eivät hou-
kuttele hirviä kuten yhtenäiset män-
tytaimikot, tietää Lotta.

Suuria odotuksia

”Hakkuukoneen kuljettajalle asetetaan 
suuret vaatimukset, kun alikasvoskuu-

sia pitäisi saada säästymään ilman kor-
juuvaurioita” huokailee korjuuyrittä-
jä Juha-Pekka Mattila Kalvola Fores-
tista ja jatkaa: ”Poimintahakkuussa osa 
puista on aina suuria ja ne vaativat vä-
hintään keskikokoisen hakkuukoneen. 
Maan pitäisi olla jäässä korjuuaikaan, 
mutta pakkanenkin särkee taimia. Met-
sänomistajan toiveet ovat välillä haas-
teellisia täyttää”.

Hakkuun jälkeen alkaa seurantavai-
he. ”Jos uusia taimia ei poimintaha-
katulla alueella tai pienaukoissa näy, 
odottaisin korkeintaan viitisen vuotta. 
Heinikko voi vallata alueen ja kuusen 
siemenvuosissa on suurta vaihtelua. Jos 
luontainen uudistus ei onnistu, on otet-
tava toiset keinot käyttöön”, kehottaa 
Leo Kinnunen Tampereen Teiskosta.
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Metsänomistajia ihmetyttää ja 
ärsyttää FSC-sertifioinnin vaiku-
tukset metsätalouteen, vaikka 
he eivät ole missään tekemisis-
sä kyseisen järjestelmän kanssa. 
Viimeksi esillä on olleet ostajien 
”salaiset” HCV-kartat.

Metsäteollisuusyritykset, jotka myy-
vät tuotteita FSC:tä edellyttäville 
markkinoille, pyrkivät lisäämään FSC-
sertifioidun puun osuutta puunhan-
kinnassaan. FSC-puuta on Suomessa 
ja lähialueilla tarjolla vain rajallises-
ti. Yhtiöiden on mahdollista käyttää 
tuotteissa myös FSC Mix -merkintää, 
jos raaka-aineesta suurin osa on FSC-
sertifioitua ja enintään 30 prosenttia 
peräisin FSC-kontrolloidusta lähtees-
tä.

Useimmilla suomalaisten metsäteol-
lisuustuotteiden, esimerkiksi sahata-
varan markkinoilla PEFC-sertifikaatti 
riittää hyvin, lähinnä sellussa ja pape-
rissa vaaditaan FSC:tä.

Kontrolloidun puun standardit 
FSC:ssä uudistettiin alkuvuodesta ja 
osa kriteereistä tiukentui. Puu ei saa 

olla lähtöisin alueelta, joissa metsän-
käyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja. 
Korkean suojeluarvon alueen (HCV) 
tunnusmerkkejä ovat mm. lahopuun 
ja vanhan puun määrä sekä turve-
maan luonnontilaisuus.

Mahdolliset HCV-alueet 
digikartoilla

Metsäteollisuus ry on teettänyt Tapio 
Oy:llä kartat mahdollisista HCV-alu-
eista. Nämä digitaaliset kartat ovat 
siirrettävissä metsällisten toimijoi-
den tietojärjestelmiin, mutta julkisesti 
ne eivät ole esillä. Kaukokartoituksen 
ja paikkatiedon avulla laaditut kar-
tat eivät suoraan määritä HCV-aluei-
ta, vaan osoittavat mahdolliset alueet. 

Ostajan velvollisuus on tarkastaa 
maastossa tai toimistotyönä, täyttävät-
kö leimikon puut Kontrolloidun puun 
kriteerit. Jos suojeluarvoja löytyy, ne 
on huomioitava leimikon suunnitte-
lussa. Suomen suurimmat puunostajat 
ovat mukana FSC Alkuperäketjun ser-
tifioinnissa (Chain of Custody) ja nou-
dattavat FSC:n Kontrolloidun puun 
standardeja puunhankinnassaan.

Ristiriitainen tilanne  
hämmentää

Lähes kaikki yksityiset metsänomis-
tajat kuuluvat PEFC-sertifiointiin ja 
noudattavat metsälakia. He kokevat 
tilanteen ristiriitaisena ja painostava-
na.Jos ostajalla on FSC Alkuperäketjun 
sertifikaatti, vaaditaan että PEFC-met-
sän leimikonkin pitää täyttää Kont-
rolloidun puun standardit. FSC:lle ei 
PEFC merkitse mitään. 

Metsänomistaja ei saa mistään auto-
maattisesti selville, onko hänen met-
sätilallaan merkintöjä HCV-kartois-
sa. Tietoja voi kysyä puunostajilta tai 
metsänhoitoyhdistyksistä. Mutta ku-
ka korvaa menetykset, jos leimikko ei 
käykään kaupaksi tai se voidaan haka-
ta vain osittain? Metsänomistajan pi-
täisi saada korvausta siitä, että hänen 
leimikkonsa täyttää Kontrolloidun 
puun kriteerit.

Seuraamme FSC:n Kontrolloidun 
puun vaikutuksia metsänomistajiin ja 
puumarkkinoihin tarkasti. Olkaa yh-
teydessä metsänhoitoyhdistykseen tai 
MTK:n metsäasiantuntijoihin, jos teille 
tulee ongelmia asiassa.

Heli Mutkala 

FSC-sertifioinnin vyöryttäminen 
ärsyttää metsänomistajia
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Kanadan ja Venäjän metsissä 
palaa vuosittain valtavia pinta-
aloja. Amazonin sademetsissä 
roihuavat kymmenet tuhannet 
palot. Suomessa taas metsiä ku-
lotetaan hiiltyneen puuainek-
sen aikaansaamiseksi.

Suomessa on metsää reilu 20 miljoo-
naa hehtaaria. Venäjän metsiä on tänä 
kesänä palanut 13 miljoonaa hehtaa-
ria. Siellä metsää palaa joka vuosi, ja 
nyt tehdään ennätys.

Suomen metsät toimivat voimak-
kaana hiilinieluna: metsien kasvu on 
hakkuita ja puiden luonnollista kuole-
maa suurempaa. Metsämme sitovat jo-
pa puolet kaikkien sektoreiden kasvi-
huonekaasupäästöistä. Viime vuoden 
kokonaispäästöt olivat 56 milj. tonnia.

Voi olla yllätys, mutta valtavan Ka-
nadan metsät eivät ole hiilinielu. Ilmas-
tonmuutoksen tuomat pitkät, kuumat 
kesät heikentävät puiden puolustusky-
kyä. Kaarnakuoriaisten tappamia met-
siä onkin kymmeniä miljoonia hehtaa-
reja. Kun kuivuutta ja kuollutta puuta 
riittää, on homma enää salamaa, nuo-
tiota tai tupakantumppia vaille valmis. 
Metsäpalojen myötä Kanadan metsät 
ovat olleet noin 200 miljoonan hiilidi-
oksiditonnin vuotuisia päästöjä.

Amazon

Eniten maailmaa ravistelevat pääosin 
Brasiliassa sijaitsevan Amazonin sa-
demetsän palot. Osa paloista syttyy 
luonnollisesti kuivalla kaudella, mut-
ta tuhojen kiihtyminen on täysin ih-
misten ansiota. Metsää jopa kannus-
tetaan polttamaan, jotta saataisiin lai-

dunta pihvikarjalle ja peltoa soijanvil-
jelyyn. Maaperä on usein niin köyhää, 
että uutta peltoa on raivattava muuta-
man vuoden välein. Hieno kierre.

Ilmastonmuutoksen hillinnän suh-
teen on syytä olla todella huolissaan. 
Neljäsosa maailman metsien hiiliva-
rastosta on sitoutunut Brasilian sade-
metsiin. 

Myös luonnon monimuotoisuus on 
Amazonilla rikkaimmillaan. Arvioi-
den mukaan tässä Länsi-Euroopan ko-
koisessa sademetsässä elää 15 % kai-
kista maailman kasvi- ja eläinlajeista. 
Palojen myötä häviää jatkuvasti lajeja, 
joita ei ole vielä edes löydetty.

Amazonista on nyt tuhoutunut jopa 
17 %. Jos tuho laajenee vielä muuta-
man prosentin, eivät vanhat sademet-
sät enää kykene uudistumaan. Ilmas-
tonmuutos kiihtyy, aavikoituminen 
etenee ja sateet vähenevät koko Etelä-
Amerikassa. Vaikutuksia mm. ruuan-
tuotantoon voi arvailla.

Suomi

Suomessa metsää palaa vuosittain 
vain noin 500 hehtaaria. Pientä määrää 
selittää jonkin verran viileä ja kosteah-
ko ilmasto, palontorjunta on selkeäm-
pi selitys. Palot havaitaan ja sammutus 
aloitetaan nopeasti tehokkaan valvon-
nan ja tiheän metsätieverkon ansiosta.

Tärkein selitys vähäisiin metsäpa-
loihin löytyy kuitenkin metsänomis-

tuksen rakenteesta. 620 000 yksityis-
tä metsäomistajaa tarkoittaa pieni-
piirteistä erilaisten metsien mosaiik-
kia. Kun metsillä ja niiden tuottamal-
la puulla on omistajalleen taloudellis-
ta, maisemallista tai suojelullista ar-
voa, on hänellä myös kannustin hoi-
taa metsiään. Metsiä tuhotaan lähin-
nä siellä, missä omistusoikeuksia ei 
ole selkeästi määritelty, eikä metsillä 
ole arvoa.

Globaalien metsäpalouutisten rin-
nalla kuulostaa hurjalta, mutta Suo-
messa metsää palaa jopa liian vähän. 
Merkittävin metsistämme puuttuva 
rakennepiirre on lukuisille uhanalai-
sille eliölajeille elinympäristön tarjoa-
va hiiltynyt puuaines. Siksi metsiä ku-
lotetaan luontoarvojen parantamisek-
si ja perinteisesti myös metsänuudis-
tuksen edistämiseksi. Hallittu tuli on 
edelleen hyvä renki. Maanomistaja on 
isäntä.

Ilmastonmuutosta ei hillitä rajoit-
tamalla hakkuita Suomessa. Sitä voi-
daan hillitä viemällä suomalaista met-
sänhoidon ja palontorjunnan osaa-
mista maailmalle. Yksityiselle met-
sänomistajalle helpointa on panostaa 
nielujen kasvattamiseen entisestään. 
Taimikot ja ensiharvennukset ajoissa 
kuntoon. 

Palava metsä ei ole hiilinielu
Markus Nissinen I ympäristöpäällikkö I MTK metsälinja
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Puukauppojen kilpailuttaminen on 
tärkeää kaikissa markkinatilanteissa. 
Muuten myyjä ei voi varmistua siitä, 
että kauppakumppaniksi valikoituu 
kulloisenkin tilanteen paras vaihtoeh-
to. Tarjousten vertailussa ostajien erot 
muodostuvat hinnan lisäksi tukin kat-
konnasta, ennakkorahoituksesta sekä 
muista puukauppasopimuksen eh-
doista.  On erittäin tärkeää pyytää os-
totarjousten liitteeksi mitta- ja laatu-
vaatimusten lisäksi nyt myös yhtiöi-
den yleiset sopimusehdot.  

Saako ostaja jättää osan 
leimikosta korjaamatta?

Hakkuusopimuksen kääntöpuolella 
määritellään yleisissä sopimusehdois-

sa ns. ” puukaupan yleiset pelisään-
nöt”. Varsin pitkään nämä perustekstit 
olivat eri yhtiöillä samankaltaisia otta-
en huomioon sekä myyjän että ostajan 
näkökulmaa. Noista ajoista tilanne on 
olennaisesti muuttunut. Ostajien välil-
lä on erittäin merkittäviä eroja yleisis-
sä sopimusehdoissa.

Keskeiset erot muodostuvat siitä, 
kuka kantaa leimikkoon ja hakkuu-
seen liittyvät riskit sekä yleisestä pe-
riaatteesta, miten osapuolten allekir-
joittamaa hakkuusopimusta voidaan 
muuttaa. Varaako ostaja vain itsel-
leen oikeuden muutoksiin vai tuleeko 
muutokset tehdä ostajan ja myyjän yh-
dessä sopien. Lisäksi merkittävä näkö-
kulma on siinä, kuka sopimusehtojen 
mukaan kantaa vastuun korjuun on-

nistumisesta. Tuntuisi aika luonnol-
liselta, turvalliselta ja reilultakin, että 
sopimuksen muuttaminen on mahdol-
lista vain yhdessä sopien, ja että kor-
juun onnistumisen vastuu on yksise-
litteisesti ostajalla, joka aina päättää 
korjuun ajoituksesta ja toteutuksesta. 

Lähtökohtaisesti kaikki hakkuuso-
pimuksen ehdot ovat aina neuvotel-
tavissa, mutta sopii vain kysyä, mi-
ten helposti ostaja on halukas muut-
tamaan vakiosopimusehtojaan ja onko 
yksittäisellä ostohenkilöllä siihen aina 
valtuuksiakaan.  Ehdottomasti turval-
lisin tie puukaupassa on tarkistaa ylei-
set sopimusehdot jo tarjousten vertai-
luvaiheessa.  Jos tämä tuntuu vaikeal-
ta, voi aina käyttää oman metsänhoi-
toyhdistyksen ammattilaista.

Timo Leskinen I kenttäjohtaja I MTK metsälinja

Puukaupan yleiset 
sopimusehdot elävät

Nykyinen kestävän metsätalouden 
rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voi-
maan v. 2015. Sen jälkeen on tullut pa-
ri kertaa muutoksia. Juurikäävän tor-
junnan tuki on poistunut, terveyslan-
noituksen tukea on rajattu ja tiettyjen 
työlajien tukitasoja alennettu.

Taimikon varhaishoidon ja nuoren 
metsän hoitotöiden toteutusaika on 
lyhentynyt. Nyt ne on toteutettava 12 
kuukauden kuluessa tuen myöntämi-
sestä. Toteutusilmoitus tehdystä työs-
tä on toimitettava Suomen metsäkes-
kukseen kahden kuukauden kuluessa 
työ loppuun tekemisestä.

Metsäteiden tukitasot

Metsäteiden rakentamiseen ja perus-
parannuksiin suunnattujen Kemera-
tukien taso laski välillä, mutta on nyt 
taas vuoden 2015 tasolla. Yksityistei-
den perusparannuksen tuki on eteläi-

sessä ja keskisessä Suomessa 50 pro-
senttia tiehankkeiden kokonaiskus-
tannuksista. Uusien teiden tuki on ete-
läisessä Suomessa 30 prosenttia ja kes-
kisessä Suomessa 40 prosenttia tien ra-
kentamisen kokonaiskustannuksista.

Automaattista päätöksentekoa

Tammikuussa 2019 tuli mahdollisek-
si automaattinen päätöksenteko, joka 
koskee taimikon varhaishoidon, nuo-
ren metsän hoidon ja terveyslannoi-
tuksen tukea yksiselitteisissä tapauk-
sissa. On arvioitu, että noin kolmasosa 
kaikista Kemera-hakemuksista hyväk-
syttäisiin jatkossa automaattisesti. 

Uusi kannustejärjestelmä

Maa- ja metsätalousministeriö on aset-
tanut työryhmän laatimaan esiselvi-
tyksen metsätalouden kannustejärjes-

Kemerasta metsätalouden 
kannustejärjestelmään

telmästä 2020-luvulla. Sen toimikausi 
jatkuu ensi vuoden loppuun. Työryh-
mässä on edustettuna laajasti metsäta-
louden sidosryhmät. Metsänomistajien 
näkökulmasta ryhmässä pitää huolta 
metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.

Hallitusohjelmassa todetaan, että 
kestävän metsätalouden rahoitusjär-
jestelmä uudistetaan painottaen aktii-
vista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja 
luonnonhoitotoimia sekä ottaen huo-
mioon hiilensidonnan kasvattaminen 
ja luonnon monimuotoisuuden paran-
taminen. Järjestelmään sisältyy metsä-
tieverkon ylläpito.
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Mhy Pirkanmaan valtuuston puheen-
johtaja Markku Sianoja Sastamalan 
Sammaljoelta katselee hirviasioita mo-
nelta eri kantilta. Metsurina vuosikym-
meniä toiminut Sianoja on myös Sasta-
malan riistanhoitoyhdistyksen edusta-

ja riistavahinkojen maastokatselmuk-
sissa ja metsästyksenvalvoja.

Omakohtaisia kokemuksia hirviva-
hingoista Sianojalla ei siitä yksinkertai-
sesta syystä ole, että silloin kun hänen 
metsässään oli taimikkoa, hirvikanta oli 
vain vajaan kolmanneksen nykyisestä.

Sekä harrastusten että työn merkeis-
sä jatkuvasti pitkin metsiä kulkeva Si-
anoja on nähnyt paljon hirvituhoja. 
Paikallisia eroja on hänen mukaansa 
vaikea määritellä, mutta vahinkokoh-
taisesti eroja on.

– Jossain tuho on 10 prosenttia, jos-
sain 60 tai ei ollenkaan. Pahimmassa 
tapauksessa taimikko menee koko-
naan uudelleen uudistukseen.

Metsänomistajan ääni ei kuulu

Markku Sianoja on pitänyt hirviasioi-
ta esillä oman metsänhoitoyhdistyk-

sensä valtuustossa. Hänen mielestään 
järjestön edunvalvonta riista-asioissa 
on erittäin tärkeää metsänomistajille. 
Tällä hetkellä metsänomistajan ääni ei 
kuulu riittävästi.

Parhaat konstit hirvituhojen estämi-
seksi ovat riittävän pienet hirvikannat 
ja varhaisperkausten hoito oikeaan ai-
kaan eli tarpeeksi ajoissa.

Jos kuitenkin hirvivahinkoja met-
sään syntyy, kannattaa ilman muuta 
hakea korvausta. Korvausten laskenta- 
ja arviointiperusteet ovat muuttuneet. 

Miten sitten päästäisiin pienempiin 
hirvikantoihin? Mitkä ovat pahimmat 
ristiriidat metsänomistajien ja metsäs-
täjien välillä? 

– Metsästäjät eivät näe riittävästi asi-
oita metsänomistajan näkökulmasta, 
vaan katselevat niitä metsästäjän kan-
nalta, toteaa Markku Sianoja ykskan-
taan.

Paras konsti hirvituhojen 
estämiseen on pieni hirvikanta
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Heli Mutkala

Metsäkeskuksen metsäneuvoja Vesa-
Matti Virtanen tekee hirvivahinkoar-
vioita lähes koko Pirkanmaan alueel-
la. Hän kehottaa hakemaan korvaus-
ta tuoreesta syöntikohteesta. Tuhoja 
saa olla syntynyt useampana vuonna 
peräkkäin, kolmea vuotta vanhempia 
ei kuitenkaan huomioida. Hakemuk-
sia joudutaan hylkäämään myös, jos 
syöntikohteet ovat pistemäisiä tai lii-
an vähäisiä. 

Hirvivahinkohakemus kannattaa 
toimittaa viimeistään syyskuussa. Sil-
loin on mahdollista, että maastotarkas-
tukset ehditään tekemään tänä vuonna 
ja korvausrahat tulevat keväällä.

– Ei kannata ruveta raivaamaan tai 
täydennysistuttamaan heti hirvituhon 
löydettyään, ensin pitää tehdä vahinko-
arvio. Tuhojen pitää näkyä vielä maas-
totarkastushetkellä, neuvoo Virtanen.

– Pienin korvaus on 170 €, siihen 
vaikuttavat vahinkoluokka, pinta-ala, 
valtapituus ja maapohja. Tärkeää on 
muistaa, että taimikon tulee olla kas-
vatuskelpoinen ennen vahinkoa.

Hae hirvivahinkokorvausta tuoreeltaan
Enintään metrin päässä syödystä 

taimesta voi löytyä metsänhoitosuo-
situsten mukainen korvaava taimi. 
Kuusi mustikkatyypin maalla laskee 
korvaustasoa usein männyn taimikos-
sa. Turvemaiden hieskoivut korvaavi-
na taimina aiheuttavat kuitenkin eni-
ten päänvaivaa Virtasen mukaan.   

Hirvivahinkohakemuksia tehdään 
Pirkanmaalla vuosittain reilu pari-
kymmentä. Puheiden perusteella ha-
kemuksia luulisi kertyvän enemmän-
kin. Joka toinen metsänomistaja on 
mukana maastotarkastuksessa, riis-
tanhoitoyhdistyksen edustajat aika-
taulujensa salliessa.

– Pienin arviointikustannus on 150 €, 
jonka voi joutua maksamaan, vaikka ei 
saisi korvausta. Vielä ei ole tarvinnut 
lähettää turhia laskuja metsänomistajil-
le, käytämme harkintaa jo ennen maas-
toon lähtöä, sanoo Vesa-Matti Virtanen 
ja kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyt-
tä Metsään.fi tai metsäkeskuksen net-
tisivujen kautta hirvivahinkoasioissa.

Anita Vilén-Hemilä
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Esitimme jälleen muutaman metsällisen kysymyksen muu-
tamalle pirkanmaalaiselle kansanedustajalle. Ikävä kyllä 
kaikilta emme saaneet vastauksia. Tarkoituksena oli saa-
da laajempi kirjo puolueita ja edustajia esille. Ehkäpä sit-
ten ensi numeroon löytyy innokkaampia vastaajia. Kiitok-
set Anna Kontula ja Arto Satonen!

Kysymykset:

1. Minkälainen on mielimetsäsi?
2. Onko sinun mielestäsi Suomessa tarvetta rajoittaa vai 

lisätä metsien hakkuita? Jos on, niin miten sitä pitäisi 
edistää?

3. Pitäisikö metsien suojelua lisätä? Miten?

Metsällinen gallup-kysely 
kansanedustajille
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Arto Satosen vastaukset:
1) Hyvin hoidettu metsä, josta oikeaan aikaan puuta har-

vennetaan, hakataan ja uutta istutetaan. 
2) Yksityisen maanomistajan metsähakkuita ei voi rajoit-

taa. Valtio voi päättää vain omien metsiensä käytöstä. 
Metsänhakkuita voidaan maltillisesti ja kestävästi lisä-
tä, koska metsävarat kasvavat koko ajan. Kansantalou-
dellisesti on tärkeää mahdollistaa isot metsäteollisuuden 
investoinnit. 

3) Suojelumäärärahat on kohdallaan. 

Anna Kontulan vastaukset:
1) Riippuu kengistä: Pidän sekä pururatojen halkomista 

puistomaisista kaupunkimetsistä (lenkkarit) että vai-
keakulkuisista luonnonvaraisista metsistä (vaellusken-
gät).

2) Suomen hiilinieluja tulee vahvistaa lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä, ja Suomen metsäpolitiikan pitää tukea tätä 
tavoitetta. Yksi mahdollinen keino olisi luoda metsän-
omistajille kannustinjärjestelmä, joka houkuttelee kas-
vattamaan puut nykyistä vanhemmiksi ennen hakkuita. 

3) Pitäisi. Tarvitaan sekä yksityismetsien vapaaehtoista 
suojelua esimerkiksi Metso-ohjelman kautta että valtion 
suojelualueiden lisäämistä. Hallitusohjelmassa onkin so-
vittu luonnonsuojelun rahoituksen tasokorotuksesta ja 
kansallispuistoverkoston laajentamisesta. Suomi on si-
toutunut suojelemaan 17 % elinympäristöistä ensi vuo-
teen mennessä, ja tästä ollaan vielä todella kaukana. Pir-
kanmaalla metsistä on suojeltu reilut 3,5 prosenttia. Suo-
jelun lisäksi tulee huolehtia luonnon monimuotoisuu-
den vahvistamisesta talouskäytössä olevissa metsissä.
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Emma-Ilona Tervonen I metsäasiantuntija I Mhy Pirkanmaa

Juoksu on aerobisesti kehittävä harrastus, joka vahvistaa erityisesti kestävyyttä. Tavalliseen kaduilla 
ja pururadoilla juoksemiseen saa haastetta, kun vaihtaakin juoksureitin metsäisiin maisemiin. Viime 
vuosien aikana polkujuoksun suosio on kasvanut merkittävästi. 

Polku on tie metsän sydämeen, 
hyvään kuntoon ja arjesta 
palautumiseen

Polkujuoksu on liikuntamuoto, jossa 
kestävyyden lisäksi kehittyvät myös 
ketteryys, tasapaino ja koordinaa-
tio. Metsässä juoksemisella on myös 
muita kuin kuntoa kohottavia posi-
tiivisia vaikutuksia. Metsäinen ym-
päristö alentaa tutkitusti verenpainet-

ta ja auttaa palautumaan työpäivästä. 
Metsäympäristö myös vähentää stres-
siä huomattavasti kaupunkiympäris-
töä tehokkaammin, ja näin ollen ko-
hottaa mielialaa. 

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan 
logistiikkaesimies Asko Hämäläinen 

aloitti polkujuoksuharrastuksen noin 
kymmenen vuotta sitten. Tuolloin la-
jia kutsuttiin vielä ainoastaan juoksuk-
si. Asko vertaa kadulla ja polulla juok-
sua keskenään: ”Asfaltilla juoksu voi 
olla koko ajan hyvin samanlaista. Pol-
kujuoksussa jokainen askel on erilai-
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Asko Hämäläinen aloitti polkujuoksun jo ennen kuin lajista tuli trendikäs. Vaihtelevat maisemat ja haastavat maastot tuovat 
oman suolansa treenaamiseen. 
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nen. Alusta on pehmeytensä vuoksi 
katua armollisempi”. 

Maisemanmuutos tuo 
vaihtelevuutta lajiin 

Jokamiehen oikeuksien mukaan pol-
kujuoksua voi harrastaa lähes missä 
tahansa metsässä, niin omassa kuin 
naapurinkin. Vaellus- ja retkeilyreitit 
sopivat polkujuoksuun, sillä ne ovat 
useimmiten opastettuja eikä suur-
ta eksymisen vaaraa ole. Puhelimeen 
voi myös ladata karttasovelluksen, jos 
haluaa laajentaa reittimahdollisuuksia 
eksymättä. Harrastuksen voi kuiten-
kin aloittaa esimerkiksi oman kodin 
lähimaastossa tai poikkeamalla met-
sään tutulta pururadalta. Katseen tu-
lisi juostessa pysyä ylhäällä, sillä ken-
kiin tuijottaminen tekee juoksemises-
ta kömpelöä. 

Harrastuksena polkujuoksu on 
vaihteleva, sillä reittien vaativuutta, 
maisemaa ja juoksuvauhtia voi hel-
posti muuttaa. Polkujuoksu on yksi-
lölaji, joten vauhdista ja pysähdyksis-
tä voi päättää itse. Syksy on hyvää ai-

kaa polkujuoksulle, kun ruska muut-
taa maisemaa ja energiaa voi tankata 
suoraan puolukkamättäistä. 

Askosta lajissa haastavinta on se, et-
tä jokaiseen askeleeseen tulee keskit-
tyä. Kivet, juuret ja maastonkorkeu-
den vaihtelut luovat omat haasteensa 
juoksemiseen. Nyrjähdyksiä saattaa 
alussa tulla, joten harrastus kannat-
taa aloittaa helposta ja mahdollisesti 
myös tutusta maastosta. Myös vauh-
ti vaikuttaa tapaturmien sattumiseen, 
joten aluksi nopeus kannattaa pitää 
kohtuullisena. 

”Polkujuoksu tarjoaa uuden tavan 
tutustua paikkoihin. Voi vain nousta 
autosta ja pistää kengät jalkaan. Aika 
kuluu polulla nopeasti”, Asko kuvai-
lee lajin parhaita puolia.

Aloittamiseen riittävät vain  
polku ja kengät

Polkujuoksun aloittamisen kynnys on 
matala, sillä se vaatii juoksuvarustei-
den lisäksi ainoastaan polun. Aloitte-
leva polkujuoksija voi tutustua lajiin 
ohjatun ryhmän mukana. Lajin ympä-

rille on muodostunut yhteisöjä, joista 
saa opastusta harrastukseen sekä lenk-
kiseuraa. 

Harrastuksen voi aloittaa tavallisilla 
lenkkikengillä. Kenkiin kannattaa kui-
tenkin satsata mikäli harrastuksesta 
innostuu, sillä tavalliset lenkkarit voi-
vat olla maastossa liukkaat. Maastoon 
tarkoitetuissa juoksukengissä on pa-
rempi pito. Vesi ei myöskään jää ken-
gän pohjalle sen kastuessa. Pidemmil-
lä poluilla tulee huolehtia nesteytyk-
sestä, joten juomareppu on hyvä olla 
mukana. Reppuun saa myös vaihto-
vaatteita sekä lisäenergiaa, jos puhti 
pääsee loppumaan kesken reitin. 

”Polkujuoksutapahtumiin kannat-
taa osallistua, jos haluaa kehittyä ja 
haastaa itseään”, kannustaa Asko. Ta-
pahtumasta tai kisasta saa lisämoti-
vaatiota harjoitteluun. Tapahtumia on 
suunnattu niin kilpa- kuin kuntojuok-
sijoillekin, ja niissä on erilaisia sarjo-
ja sukupuolen, iän ja reitin pituuden 
mukaan. Reittien pituudet vaihtelevat 
muutamasta kilometristä jopa 160 ki-
lometriin. ”Mahdollisuuksia on loput-
tomasti.”

Polkujuoksutapahtuman järjestä-
miseen kysytään aina maanomistajan 
lupa. Tapahtumien osallistujamäärät 
vaihtelevat kymmenistä jopa tuhan-
siin osallistujiin. Juoksu tapahtuu po-
luilla, joten aluskasvillisuudelle ei ai-
heudu suurta haittaa. Opasteet kerä-
tään tapahtumien päätyttyä pois, ja li-
säksi jo olemassa olevat polut vahvis-
tuvat. Suuret polkujuoksutapahtumat 
järjestetään yleensä kansallispuistois-
sa ja muilla valtion omistamilla alueil-
la, joissa on valmiiksi hyvät polkuver-
kostot.

Hämeenkyrössä järjestettyyn Hämeenkyrö Trail Cupiin olivat tervetulleita nuoremmat-
kin lajista innostuneet. 
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Ohjeet aloittelijalle:
1. Lähde rohkeasti kokeilemaan juok-

semista metsään. Polulle voi poiketa 
vaikka normaalilta kävelylenkiltä. 

2. Kun innostut, panosta kenkiin. Näin 
saat pitoa ja mukavuutta juoksemi-
seen. 

3. Juoksuseuraa löydät helposti polku-
juoksutapahtumista ja -yhteisöistä!

Lenkkiseuraa voi Pirkanmaalla etsiä 
Tampere Trail Running -yhteisöstä fa-
cebookissa. 

Polkujuoksutapahtuma Pirkan hölkkä 
järjestetään 6.10. Valkeakoskella. Muita 
polkujuoksutapahtumia voi tarkastella 
osoitteista www.juoksija-lehti.fi/juoksu-
kalenteri/ sekä www.trailrunning.fi/kil-
pailukalenteri-2019/
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(norm. 152,00)
Etusi 67,00

JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

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

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

Polku omaan metsään. 

Tapahtumakalenteri metsänomistajille
Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjät Lisätietoja

Syyskuu/ajankohta  
tarkentuu myöhemmin 

Avoimet ovet Kihniön  
lämpölaitoksella

Suutarinkatu, Kihniö Mhy Kihniö-Parkano ja  
Hakeosuuskunta

www.mhy.fi/kihnio-parkano/ 
tapahtumat

17.9. klo 10-13 Energiapuun korjuunäytös Talvisillantie, Kuru Mhy Pohjois-Pirkka www.mhy.fi/pohjois-pirkka/ 
tapahtumat

18.9. klo 17 Syyskuun metsäkävely -eri hak-
kuutavat

Suodenniemi Mhy Pirkanmaa 040 5850267

19.9. klo 10–13 Metsätien perusparannusnäytös Kurjenkylä, Salmilammin  
metsätie, Virrat

Mhy Pohjois-Pirkka www.mhy.fi/pohjois-pirkka/ 
tapahtumat

20.9. klo 7.30 alkaen Naisten metsäretki Kohteet Oriveden ja  
Jämsän suunnalla

Mhy Pohjois-Pirkka ja  
Mhy Pirkanmaa

040 5850267

La 21.9.2019 Hakkuunäytös Topinraitin ja Haukkalantien risteys  
Parkanossa, Mäntypirtiltä n. 200 
metriä Kuruun päin

Mhy Kihniö-Parkanon Green 
Economy hanke

www.mhy.fi/kihnio-parkano/ 
tapahtumat

Syys-lokakuu/ajankohta  
tarkentuu myöhemmin

Retki Lauhavuoren kansallispuistoon Lauhavuoren kansallispuisto Mhy Kihniö-Parkanon Green 
Economy hanke

www.mhy.fi/kihnio-parkano/ 
tapahtumat

16.10.klo 16.30 Lokakuun metsäkävely  
-energiapuun korjuu

Lempäälä Mhy Pirkanmaa 040 5850267

31.10. klo 18 Ilmastotekoja metsänhoidolla Maa- ja metsätalo Tampere Mhy Pirkanmaa ja  
Metsäkeskus Pirkanmaa

040 5850267

6.11. klo 18 Metsävaratietoilta Maa- ja metsätalo Tampere Mhy Pirkanmaa 040 5850267
13.11. klo 16 Kranssityöpaja Linnainmaan lammastila Sastamala Mhy Pirkanmaa 040 5850267
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METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
www.metsasaatio.fi

Metsäsäätiömaksulla annat lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden innostua metsä-
elinkeinosta koulussa ja vapaa-ajalla.
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Kuningasmetsuri, lappajärve-
läisen Jaakko Pessisen elämä-
kerta, on kunnianosoitus harvi-
naisen sitkeälle metsurille ja sa-
malla koko suomalaiselle met-
surikunnalle. 

Viimeiset 22 vuotta työurastaan Pes-
sinen toimi metsänhoitoyhdistyksen 
metsurina, loppuajan Metsänhoitoyh-
distys Keskipohjan palveluksessa.

Vuonna 1949 syntyneen Pessisen 
metsätyöura hakee vertaistaan. Siirto-
karjalaisen sotaveteraanin poika aloit-
ti metsätyöt jo lapsena pokasahalla ja 
kirveellä ja jatkoi ammattimetsurina 
70-vuotiaaksi. 

Työuransa aikana Pessinen ehti ha-
kata reilusti yli sata tuhatta mottia 
puuta ilman ainuttakaan sairauspois-
saoloa tai sahaushaaveria. Erimerkki-
siä moottorisahoja hän ajoi loppuun 
peräti 80. 

Vain 76-kiloinen Pessinen pääsi 
90-luvun alussa Guinnessin Ennätys-
ten kirjaan autonkaadon maailmanen-
nätyksellä, ja vielä ikämiehenäkin hän 
pärjäsi isojen voimamiesten mittelöis-
sä. Pessinen ei ole koskaan kaihtanut 
haasteita: 70-luvulla Lappajärven luo-
mumetsuri osallistui kylmiltään jopa 
kehonrakennuksen SM-kisoihin!

Halvaantuneen äitinsä omaishoita-
jana toiminut Pessinen ei koskaan löy-
tänyt omaa elämänkumppania. Miksi 
ei? Sitäkin kirjassa pohditaan.

Lahjaksi metsämiehelle

”Suomalaiset metsurit ovat uurasta-
neet uskomattoman raskaassa työssä 
ja vaikeissa oloissa koko Suomen hy-
väksi. Heitä ei näy Linnan juhlissa, ja 
heidän arvostuksensa on ollut vähäis-
tä. Mutta kun katsoo vaikkapa Jaakon 
uraa, huomaa, millainen ihmemies tä-
mäkin maan hiljainen on”, sanoo Ku-

Metsuri Jaakko Pessisen elämäkerta 
on kirjasyksyn 2019 merkkitapaus
Mari Ikonen I Aarre-lehti

Mhy-metsuri Jaakko Pessisen metsätyöura hakee vertaistaan.

Ku
va

:  R
is

to
 Ju

ss
ila

ningasmetsurin kirjoittaja, kauhava-
lainen Risto Jussila, joka on tuntenut 
Pessisen vuosien ajan ja tehnyt hänes-
tä metsälehti Aarteeseen lukuisia leh-
tijuttuja.

Jussilan kuvaamat videot, joissa 
hakkuuguru Pessinen turinoi ja tekee 
töitä metsässä, ovat keränneet YouTu-
bessa ja Aarteen verkkosivuilla reilus-
ti yli 400 000 katselukertaa. Pessisel-
lä on oma vannoutunut fanikuntansa.

Kuningasmetsuri-kirjan kohderyh-
mää ovat kaikki metsätöistä kiinnos-
tuneet sekä metsämiehille lahjakirjaa 
etsivät. Suuria ikäluokkia edustavan 
Jaakko Pessisen elämänvaiheet kiin-
nostavat myös hänen ikätovereitaan. 
Kirja on antoisa kuvaus Suomen lähi-
historiasta ja maaseudusta.

Viestilehdet Oy:n kustantama kirja 
ilmestyy syyskuussa 2019. Kuningas-
metsuri on myynnissä hyvin varus-
telluissa kirjakaupoissa sekä useissa 
verkkokirjakaupoissa.
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Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 
Toimisto avoinna 7.30 - 15.00
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
etunimi.sukunimi@mhy.fi
pohjois-pirkka@mhy.fi

MTK:n jäsenedut - ota käyttöön

KAIKKI EDUT METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENILLE

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

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

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

JÄSENILLE

Rahoitus ja vakuutus

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

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

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

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

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

Energia

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

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

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

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

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

Viestintä ja tietopalvelut

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

Maaseudun Tulevaisuus  
Metsänomistaja-numero (4 krt/vuosi) 

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

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

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

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

Ramirent  
etuhinnat konevuokrauksista löytyvät Repusta.

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

Grolssilta  
työvaatteet ja varusteet 
 
Isku
10% alennus kaikista Iskun tuotteista

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

Neuvonta ja lakiapu

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Tapion Malja metsätaitokilpailut 2019 tulokset    
  
Miehet:     
 Nimi: Mhy: Leimaus Tehtävät Yhteensä
1 Karlsson Jukka Pirkanmaa 60 99 159
2 Hietalahti Aapo Keskipohja 61 97 158
3 Niemelä Henry Etelä-Pohjanmaa 60 94 154
12 Rauhalammi Raimo Pohjois-Pirkka 60 78 138
14 Löyttyniemi Juhani Pohjois-Pirkka 59 77 136
17 Kivilahti Mikko Pohjois-Pirkka 56 79 135
18 Pöllänen Ahti Pohjois-Pirkka 57 77 134
20 Kähkönen Tapio Pohjois-Pirkka 53 80 133
Naiset:     
1 Tuomola Sirkku Pohjois-Pirkka 55 84 139
2 Kangasmäki Katja Pohjois-Pirkka 61 75 136
3 Mehtälä Liisa TaSeMo 57 61 118
4 Havanka Seija Pohjois-Pirkka 55 60 115

Mhy Pohjois-Pirkan metsätaitoilun 
mestaruuskilpailut ja metsänhoitoyh-
distysten välinen joukkuekilpailu Ta-
pion malja järjestettiin Ruovedellä elo-
kuun 14. päivänä. Ruoveden Urheilu-
talo toimi kilpailukeskuksena ja tehtä-
värata oli sijoitettu Räminkiin. Moni-
puolisen ja vaihtelevan radan laadin-
nasta vastasi ratamestarina toimi ko-

kenut ammattilainen Erkki Siitonen.  
Miesten sarjassa oltiin vieraskorei-

ta ja kilpailun voitti Jukka Karlsson 
Mhy Pirkanmaasta Kilpailun toiseksi 
tuli Aapo Hietalahti Mhy Keskipoh-
jasta ja kolmanneksi Henry Niemelä 
Mhy Etelä-Pohjanmaalta.  

Naisten sarjan voiton ja Mhy Poh-
jois-Pirkan mestaruuden otti Mhy 

Pohjois-Pirkan Sirkku Tuomola. Toi-
seksi tuli Katja Kangasmäki Mhy 
Pohjois-Pirkasta ja kolmanneksi Lii-
sa Mehtälä Tampereen Seudun Met-
sänomistajista. Joukkuekilpailu Tapi-
on Maljan voitti Metsänhoitoyhdistys 
Pirkanmaa. 

Metsätaitomestaruudet ratkottiin Ruovedellä

Mhy Pohjois-Pirkan naistensarjan kolme parasta vas. Katja Kangasmäki (2.), voittaja ja 
Mhy Pohjois-Pirkan mestari Sirkku Tuomola ja Seija Havanka (3.)
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

15

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

4

Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

14

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Kimmo Olkinuora
044 776 4554

7

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

12

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

10

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka Heikkilä 
044 776 4550

13
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

11

Metsäasiantuntija
Arto Hallamäki
0400 131 340

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

2 5Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
044  580 1042 

3Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

9

28  Metsäpirkka 3/2019



3

4

14

© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

9

15
1110

7

8
13

12

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

Päätoimisto Ruovesi, Kuruntie 12, 
34600 Ruovesi, avoinna 7.30 - 15.00

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Operaatioesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 11–15

Hankkeiden toteutus

Kuljetus- ja  
operaatioesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–4

Operaatioesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 5–10

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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ASENNETTA JA OSAAMISTA

sedu.fi 
hakijapalvelut@sedu.fi 
p. 040 830 2275

Katso tarkemmat tiedot ja hakeudu: 
SEDU.FI/metsaala

• Maatila bioenergiatuottajaksi/ bioenergia-alan AT, 16.09., 
   Ilmajoki
• Metsäalan AT, metsuri, Ähtäri
• Metsäalan AT, metsäkoneenkuljettaja, Ähtäri ja Rengonharju
  Myös työvoimakoulutuksena 30.9.
• Metsäalan AT, metsäpalvelu- ja metsätalousyrittäjä, Ähtäri
• Metsäalan ammattitutkinto, bioenergia-alan osaamisala, 
   16.09., Ähtäri
• Metsäalan PT, metsäkoneenkuljetuksen tai metsätalouden 
   osaamisala, Ähtäri
• Puiden poisto kiipeillen kurssi 28.10.-31.10., Ähtäri

PT=perustutkinto  AT=ammattitutkinto. Osa koulutuksista on monimuo-
to-opiskelua, joten ne sopivat työnohessa opiskeluun.

Jäsenten lakipalvelut 
uusiin puihin
Pitkään metsänhoitoyhdistysten lakimiehenä toiminut 
Tuomo Pesälä jää osa-aikaeläkkeelle ja jättää metsänomis-
tajien lakineuvonnan. 

Metsänhoitoyhdistysten jäseniä metsän omistukseen 
liittyvissä lakikysymyksissä palvelevat jatkossa MTK:n 
lakimiehet tai Maanomistajien Arviointikeskus. Jäsenyys 
tarkistetaan yhteydenottosi aluksi jäsennumerolla, joka 
on jäsenkortissa. 

Ensimmäinen yhteydenotto Arviointikeskukseen on 
Mhy:n jäsenetuna maksuton. MTK:n lakimiesten yhte-
ystiedot, toimintaperiaatteet ja vastuualueet osoitteesta: 
www.mtk.fi/-/lakipalvelut

Pääkaupunkiseudulla omistuksenvaihdoksissa metsän-
omistajia palvelee toimitusjohtaja, kaupanvahvistaja Jou-
ni Tiainen. Ajanvaraus sähköpostitse palvelutoimisto@
mhy.fi  tai puh. 040 720 3160 tai 040 580 3981. 

§

www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Huomaatko eron? 
Oikea taimivalinta voi nostaa metsäsi arvoa 24%

Olemme jalostaneet taimia jo puolen vuosisadan ajan, minkä ansiosta voimme 
tarjota jopa 24% paremman kasvun. Ota yhteyttä, niin saat parhaat mahdolliset 
taimet ja suurimman kasvupotentiaalin juuri sinun metsääsi. Saat sekä varmuutta 
että vaurautta.

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

Nyt jo toisen jalostusasteen kuusen siemeniä saatavana 
Suomessa!
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Näkyvät vaatteet metsätyömaalle
Metsätyömaan käynnistyminen omas-
sa metsässä on odotettu hetki ja sen 
edistymistä on mielenkiintoista seura-
ta. Työmaalla voi vierailla, kun muis-
taa turvallisuuteen liittyvät asiat.

Ilmoita ennakkoon tulostasi ja soi-
ta ensin metsätyömaan kyltin kerto-
maan koneenkuljettajan puhelinnu-

meroon. Pue kirkkaanväriset vaatteet 
ja huomioliivi päällesi, niin erotut pa-
remmin maastossa. Myöskin kypärä ja 
suojalasit on hyvä olla, sillä pystypuis-
ta voi tippua oksia hakkuun jäljiltä tai 
risut voivat iskeä silmään. 

Muista turvaetäisyydet. Pysähdy 
vähintään 90 metrin päähän koneesta 
niin pitkäksi aikaa, että kuljettaja on 
huomannut sinut, sammuttanut ko-
neen moottorin, laskenut kouran maa-
han ja avannut koneeen oven. Mini-
mietäisyys työskentelevään hakkuu-
koneeseen on 90 metriä, muihin työ-
koneisiin ja kuormaavaan puutavara-
autoon 20 metriä. Työskentelevää met-
suria voit lähestyä vasta, kun sinut on 
havaittu ja työskentely on keskeytetty.

Koneen kuljettajat ja metsurit ker-
tovat mielellään työmaasta, mutta an-
na tämän jälkeen heille työrauha, sillä 
metsätyö vaatii kaiken huomion.

 
 

Metsävakuutus turvaa tuottosi. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja 
metsätuhot tulevat aina yllätyksenä, mutta niiden aiheuttamiin
taloudellisiin tappioihin voi varautua.

Lue lisää ja hanki vakuutus: op.fi/metsa.

Vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy

Metsänomistaja,
älä jätä metsää
luonnon armoille.

facebook.com/opruovesi

010 256 2901
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Tutustumme erilaisiin retkikohteisiin ja keskustelemme 
metsäomaisuudesta naismetsänomistajan näkökulmasta.
Tapahtuma on jäsenille maksuton. Omakustanteisen lounaan hinta 
on 10 €, joka kerätään käteisellä bussissa.

Perjantaina 20.9.2019
Bussiaikataulu   Retkiohjelma 
7.30 Kauppakeskus Elo, Ylöjärvi      • Niinijärven arboretum, Kalle Ouni
7.45 ABC Kolmenkulma, Nokia        
8.00 ABC Lahdesjärvi, Tampere  
8.15 Shell Ruutana, Kangasala           
8.30 ABC Oritupa, Orivesi
16.30 Paluu Kauppakeskus Elo        

• Lounas Arranmaan tilalla
• "Naismetsänomistajan sudenkuopat"      

-luento, Miika Bucktman ja Erkko Koi-
vurinne

• Vanhan metsän Metso-kohde

Kuljemme yhteisbussilla, joka poimii osallistujat aamulla kyytiin. 
Mukaan mahtuu 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset soittamalla numeroon 03 4864 551. 

TERVETULOA!

https://www.mhy.fi/pohjois-pirkka/tapahtuma/naisten-metsapaiva

Naisten metsäpäivä Pe
  20.9.

KLO

SYYS-
KUUTA

19.
1 0-13.

Metsätien perusparannusnäytös pidetään torstaina 19.9.2019         
klo 10-13 Virroilla Kurjenkylässä. Kohde sijaitsee n. 850 m 
Järvisuomentieltä (Vt 23) Leppäsentietä pitkin ja käännytään 
oikealle Salmilammin metsätielle. Opastus Järvisuomentieltä. 
Kohteessa esitellään metsätien perusparannusta ja muuta 
metsänhoitoyhdistyksen toimintaa.
Tarjolla on kahvia ja makkaraa! 
Lisätietoja: www.mhy.fi/pohjois-pirkka/tapahtumat

TERVETULOA!

METSÄTIEN 
PERUSPARANNUS-
NÄYTÖS

KLO

SYYS- 
KUUTA

17.
10-13.

Energiapuun korjuunäytös pidetään tiistaina 17.9.2019  klo 10-13 
Kurussa. Kohde sijaitsee Kurusta 7,5 km Luoteentietä Parkanoon 
päin ja käännytään oikealle Talvisillantielle, jota mennään n. 2,5 
km. Opastus Luoteentieltä.
Kohteessa esitellään energiapuun korjuuta giljotiinikouralla.

Tarjolla on kahvia ja makkaraa! 
Lisätietoja: www.mhy.fi/pohjois-pirkka/tapahtumat

TERVETULOA!

ENERGIAPUUN
KORJUUNÄYTÖS


