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Vaalit lähestyy – asetu ehdolle
Yleistä keskustelua lehtien palstoilla seuraamalla tulee helposti mieleen, että moni kuvittelee met-
siä hakattavan huvin vuoksi, ilman minkäänlaista järkiperäistä syytä. 

Totuushan on toisenlainen, jonka me metsänomistajat tiedämme. Metsänomistaminen on pitkä-
jänteistä työtä, jossa otetaan huomioon myös tulevat sukupolvet. Monelle metsänomistajalle met-
sä tuo taloudellista turvaa ja tuloja. Metsänomistajan näkökulmasta metsä on taloudellinen sijoitus, 
jossa tehtävät metsänhoitotyöt ovat tulevaisuudessa tuloja tuottavia investointeja itselle tai tulevil-
le sukupolville. 

Puukauppa on metsänomistajan tilipäivä. Puunmyynnistä ja hakkuista saatavat tulot muodostavat 
valtaosan metsänomistajan metsistään saamista tuloista. Hakkuita on, jos metsänomistaja niin päät-
tää, mutta hakkuita ei tehdä huvikseen, vaan puuta kaadetaan aina tarpeeseen ja kestävästi metsän-
hoidollinen näkökulma edellä. Suomessa ei metsää hävitetä tai tuhota, niin kuin monissa Euroopan 
ulkopuolissa maissa tehdään. Lisäksi Suomessa hakkuut painottuvat harvennushakkuisiin ja vain 
pieni osa on uudistushakkuita vuosittain. Näillekin uudistushakkuualoille tulee uusi metsä, joko 
luontaisesti siemenpuiden kautta, siemenistä kylväen tai taimia istuttaen. 

Tänä syksynä on jälleen metsänhoitoyhdistyksissä valtuustovaalit ja yhdistysten hallintoon olisi 
hyvä saada kattava läpileikkaus metsänomistajista. Vaaleihin tarvitaan ehdokkaita monipuolisesti 
ikään, sukupuoleen, metsätilan kokoon ja asuinpaikkaan katsomatta. Jäsenten päätösvaltaa käyttävät 
jäsenten vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston. Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan valtuustoon valitaan 25 valtuutettua ja 12 varavaltuutettua. Ehdokkaaksi valtuustovaa-
leihin voi asettua 30.9.2020 saakka. Vaalit käydään posti- ja sähköisinä vaaleina 4.-25.11.2020. Vaali-
en tulokset ja valtuuston kokoonpano julkaistaan 8.12.2020. 

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa on aito mahdollisuus vaikuttaa metsänhoitoyhdistyksen asi-
oihin. Metsänhoitoyhdistyksissä valtuuston jäsenet ovat paljon vartijoina. Mhy Pohjois-Pirkassa jo-
kainen valtuutettu edustaa noin 200 metsänomistajajäsentä. Valtuusto päättää toiminnan suurista 
suuntaviivoista kuten edunvalvonnasta, palveluvalikoiman laajuudesta, jäsenmaksusta sekä talou-
denpidosta.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan palveluja on monipuolistettu metsänomistajien tarpeita kuun-
nellen. Edunvalvonta on tärkein toimintamme yhdistyksessämme. Kaikki muu toiminta perustuu 
siihen, että pidämme metsänomistajan puolta. Metsänomistajien etujen valvonnalle on tarvetta, kos-

ka toimivillakin puumarkkinoilla ostajien ja puunmyyjien tarpeet ovat 
usein erilaiset. Myöskin maankäytön edunvalvontaa tarvitaan, sillä en-
tistä useammin eteen tuntuu tulevan tilanteita, joissa joku tai jotkut int-
ressiryhmät haluavat kertoa metsän tai pellon omistajille, mitä toimin-
taa kyseisillä alueilla saa harjoittaa. Tärkeää on, että me metsänhoitoyh-
distyksen hallinnossa toimivat henkilöt sekä yksittäiset jäsenetkin pi-
dämme silmät ja korvat auki ja olemme kiinnostuneita oman alueemme 
maankäytölle suunnitelluista rajoituksista. Oikea-aikainen ja oikean tie-
don kulku turvaa parhaiten mahdollisuuden vaikuttaa. Meidän luotta-
mushenkilöiden tehtävä on miettiä, mikä on sitä parasta ja tarpeellista 
edunvalvontaa. Metsänomistajista välittäviä ja heidän asioitaan ajavia 
tarvitaan juuri nyt. Asetu ehdolle ja käytä ääntäsi vaaleissa!

Hyvää syksyä kaikille!

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

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Metsäyhtiö UPM-Kymmene julkis-
ti 26.8. suunnitelman Jämsässä sijait-
sevan Kaipolan paperitehtaan sulke-
misesta ja mittavista muista säästö-
toimista. Huonot uutiset eivät tulleet 
täysin yllätyksenä, mutta aikataulu on 
nopea, kun tehtaan kaikki kolme pa-
perikonetta on määrä sulkea jo kulu-
van vuoden loppuun mennessä. 

UPM perustelee sulkusuunnitelmaa 
pidempään jatkuneella paino- ja kirjoi-
tuspaperien kysynnän laskulla ja maa-
ilman talouden näkymien heikenty-
misellä. Viimeinen niitti kuitenkin oli 
koronan aiheuttama nopea kysynnän 
lasku. Paperilehtien levikki laski dra-
maattisesti, kun maailma siirtyi älypu-
helimiin ja digiaikaan.

Koronan vaikutukset eri metsäte-
ollisuustuotteiden kysyntään ja vien-
tiin ovat olleet varsin erilaisia. Sellulla 
ja kartongilla vientinäkymät ovat pa-
remmat ja vakaammat. Sellua käyte-
tään kasvaneeseen pehmopaperin tuo-
tantoon ja verkkokaupan kasvu lisää 
pakkausmateriaalien tarvetta. 

Sahatavaramarkkinoiden tilanne on 
normaalista poikkeava, kun Kiinan 
kysyntä ja rakentaminen tärkeimmis-

sä Euroopan maissa ovat vähentyneet. 
Sahatavaramarkkinoiden arvioidaan-
kin olevan kansainvälisesti pitkään 
sekaisin, kun Kiina suurena asiakkaa-
na ei ole päässyt vielä vauhtiin koro-
nan aiheuttamasta alkuvuoden pysäh-
dyksestä. Arabimaiden sahatavaran 
kysyntää on heikentänyt öljynhinnan 
lasku, kun näiden maiden öljystä saa-
mat vientitulot ovat laskeneet. Lisäksi 
mittavien Euroopan metsätuhojen hal-
pa tukki täyttää markkinoita ja tästä 
seurannut ylituotanto on painanut sa-
hatavaran hintatasoa alaspäin. 

Toimintamme koronan aikana

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirk-
ka ei järjestä yleisötilaisuuksia tänä 
syksynä epävarman koronatilanteen 
vuoksi. Työt metsissä kuitenkin jat-
kuvat normaalisti ja metsäasiantun-
tijamme ovat tarjoamassa palvelui-
ta kaikille metsänomistajille. Toivom-
me metsänomistajien yhteydenotto-
ja pääsääntöisesti puhelimitse ja säh-
köpostilla, mutta mitään estettä ei ole 
maastokäynneille. Jos toimistokäyn-
ti on välttämätön, niin asioidaan ai-

Koronan vaikutukset vaihtelevat 

noastaan terveenä sekä huolehditaan 
käsihygieniasta ja vältetään lähikon-
takteja. 

Metsänomistajana voit olla huolet-
ta yhteydessä omaan metsäasiantun-
tijaasi. Hän selvittää sinulle metsäsi 
hoito- ja hakkuumahdollisuudet sekä 
tuntee ja tietää myös puumarkkinati-
lanteen ja sen käyttäytymisen. Ota yh-
teyttä omaan metsäasiantuntijaasi kai-
kissa metsääsi liittyvissä asioissa.

Hyvää syksyä ja 
pysytään terveinä!

Saappaat jalkaan ja metsään... 
Miten metsä on kasvanut? Pitäisikö siellä tehdä jotain?  
Onko tullut tuhoja? Mistä voisin myydä puuta ja miten?

Meiltä saat metsäasiantuntijan maksutta mukaasi metsään. Metsäkäynnillä 
saat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä sekä puunmyyntimahdollisuuk-
sista. Maksuttoman metsäkäynnin voit tilata myös etänä ja sopia yhteydenpi-
dosta.

Soita ja sovi metsäkäynnistä oman metsäasiantuntijan kanssa.       

Yhteystiedot löydät tämän lehden sivuilta 24 - 25 tai  
www.mhy.fi/pohjois-pirkka tai soittamalla toimistoomme p. 03 4864 551.

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.
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kaan toimintaan ja hakkaakin puita hakkuukoneella Ju-
hanin huolehtiessa puut tienvarteen.

Kalustona Laukkasilla on Nisulan N5 hakkuukone ja 
Valmetin 840 ajokone. Hakkuukone on hieman tavalli-
suudesta poikkeava, sillä se rikkoo perinteistä keltaisten 
ja vihreiden koneiden rintamaa. Pienen kokonsa ansiosta 
Nisulan N5 hakkuukone soveltuukin erityisesti ensihar-
vennuksille sekä harvennushakkuille.

Laukkaset hakkaavat ympäri vuoden erilaisilla leimi-

Puunkorjuuta 
Vaskivedeltä

Juhani ja Mikko Laukkanen ovat hakanneet 
metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun 
työmaita Virroilla ja Kurussa jo muutaman 
vuoden ajan. Tässäkin yrityksessä on metsäalalta 
tuttu tapa, että ammatti periytyy isältä pojalle. 
Laukkasen miesten toimesta puut hakataan ja 
tuodaan tievarteen isä Juhanin ja poika Mikon 
voimin.

Kerkko Koro l Kuljetus- ja korjuuesimies

Juhani Laukkanen aloitti koneellisen puunkorjuun vuon-
na 2008 aluksi omissa metsissään ja talvesta 2010 - 2011 
hakkuita on tehty metsänhoitoyhdistyksen leimikoilla. 
Aluksi kalusto oli maataloustraktoreihin perustuvia met-
säkoneita, mutta vuonna 2016 Laukkaset päättivät pa-
nostaa enemmän puunkorjuuseen ja investoivat nykyai-
kaiseen korjuukalustoon. Puunkorjuu ja yhteistyö Mhy 
Pohjois-Pirkan kanssa kasvoi tämän jälkeen ympärivuo-
tiseksi toiminnaksi. Samaan aikaan poika Mikko tuli mu-

Mikko Laukkanen

Nisula N5 hakkuukone
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koilla. Mikko mainitseekin, että hakkuukoneenkuljettajan 
näkökulmasta hyvä harvennusleimikko on oikeaoppises-
ti ennakkoraivattu ja työmaa on korjuuolosuhteiltaan kor-
juuajankohtaan soveltuva. Työssä onkin hienoa leimikoi-
den vaihtelevuus ja oman työjäljen näkeminen välittömäs-
ti työtä suorittaessa. Tyytyväinen maanomistaja on kuiten-
kin työssä parasta.

Kulunut vuosi on ollut erikoinen puunkorjuun kannal-
ta, sillä huono talvi, metsäteollisuuden lakot sekä viimei-

senä tälläkin hetkellä vallitseva Korona-pandemia ovat ai-
heuttaneet kaikki vaikeuksia myös Laukkasten toimintaan. 
Edellä mainitut ongelmat näkyvät selkeimmin puunkor-
juussa työn epätasaisuutena. Välillä on hiljaista ja välillä 
taas hakataan puuta lähes ympäri vuorokauden. 

Laukkasen miehet pysyvät kuitenkin positiivisina ja roh-
kaisevatkin kaikkia metsäomistajia katsomaan tulevaisuu-
teen. Nyt on aika käydä tarkastamassa metsät ja huolehtia 
rästityöt ajan tasalle. 
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Mimmin metsäkoulu eli tuttavalli-
semmin Vaskiveden koulu tutustui 
elokuussa metsäasioihin Metsänhoi-
toyhdistys Pohjois-Pirkan, Metsäkes-
kuksen, 4H-yhdistyksen sekä Pirkan 
kylät ry:n kanssa yhteistyössä järjes-
tetyssä metsäpäivässä. Metsäpäiväs-
sä oppilaat tutustuivat puiden kasva-
miseen, luontokohteisiin ja metsäeläi-
miin sekä niiden tunnistamiseen. Näy-
tillä oli myös metsäkone hakkuutyös-
sä sekä metsuri suorittamassa metsän-
hoitotöitä. 

Oppilaat pääsivät myös samalla tu-
tustumaan Vaskiveden koulun vuon-
na 2017 istuttaman Suomi100-vuotta 
juhlakuusikon kehittymiseen. Muka-
na olikin vielä oppilaita, jotka olivat 

Mimmin metsäkoulu tutustui 
metsäasioihin
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olleet istuttamassa tuota kuusikkoa. 
Nyt he saivatkin ihailla työnsä jäljen 
kehittymistä.

Vaskiveden koulun oppilaille met-
säasiat ovatkin tuttuja ja niiden opet-
tamista vaalitaan vuosittain. Vaskive-
den koulu on Suomen ainoa koulu, 
jolla on omistuksessaan metsää. Tä-
tä metsää hyödynnetään monipuoli-
sesti opetuksessa mm. metsäretkien 
avulla. Tämä onkin tärkeä asia, jolla 
saadaan opetettua metsäasioita moni-
puolisesti.

Mainittakoon, että Mhy Pohjois-
Pirkan Virtain toimiston henkilöstös-
tä kolmella metsäammattilaisella on 
oppimisen pohjat luotu nimenomaan 
Vaskiveden koulun metsäretkillä.

Kerkko Koro 
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Yksityismetsien hakkuumäärät eivät 
ole kasvaneet, mutta yhtiöiden ja val-
tion metsissä hakkuut lisääntyivät ke-
sällä, ja puun tuonti on ollut kasvussa. 
Puukaupan valopilkkuina ovat jatka-
neet kuusitukin ja energiapuun hyvä 
kysyntä. Koronatilanne arvioitiin met-
säsektorille kokonaisuutena kahtiaja-
koiseksi. Osa tuotteista hyötyy ja osa 
kärsii. Paperiteollisuus on pahimman 
kärsijän roolissa, kun kysyntä on ro-
mahtanut päämarkkina-alueilla. Myös 
kartongin ja sellun hinnat ovat kään-
tyneet uudelleen laskuun. Paperituot-
teet muodostavat yhä ison osan met-
säsektorin kokonaisuudesta ja ovat 
tärkeitä vientituotteita. Näiden tuot-
teiden kysynnän heikkous vaikuttaa 
metsänomistajien puukauppaan, kun 
selluntarve paperin valmistamiseen 

laskee. Sahatavaran kysyntä on ollut 
ennakoitua vahvempi, vaikka näky-
mät ovat edelleen epävarmat. 

Lopputuotteiden 
kysyntämuutokset jyrkkiä

Puun ostot kirivät keväällä kesä-
korjuukohteiden kaupan viriämisen 
myötä, mutta kesällä puukauppa hii-
pui. Puun kevään hienoinen hinnan-
nousu tyssäsi vähäisen kysynnän ai-
kaan pieniin ostomääriin. Vaikka ke-
sälomakausi on yleisestikin heikkoa 
puukauppa-aikaa, niin silti kannat-
taa seurata tarkkana millaiselle puul-
le on markkinoilla kysyntää. Kuusitu-
kin hyvä menekki on yllättänyt ja uu-
simmat tilastot näyttävätkin sahatava-
rakaupan piristyneen edelleen kesän 
aikana. Sahat pitivät normaaleja huol-
toseisokkeja heinäkuussa, mutta hak-
kuiden ja puun toimitusten odotetaan 
viriävän tehtaille jälleen. 

Kemiallisen metsäteollisuuden osal-
ta lopputuotteiden hinnat kääntyivät 
kesän aikana uudelleen jyrkkään las-
kuun. Koronakriisi näyttääkin jatka-
van edelleen kemiallisen metsäteol-
lisuuden suhdanneluisua. Tämä nä-
kyy raadollisimmin paperituotteiden 
kysynnän romahduksena. Tehtaiden 

tuotannon muutostöitä ei voida to-
teuttaa hetkessä ja koronatilanteen 
tuomaa paperin kysynnän romah-
dusta ei pystytä paikkaamaan hetkes-
sä. Paperin tuotannonmenetykset ovat 
niin suuria, että ne tulevat vaikutta-
maan myös syksyn puuntarpeeseen. 
Kuitupuun kysyntä tulee laskemaan. 
Toisaalta tätä ennakoitiin jo PTT:n ja 
LUKE:n ennusteissa aiemmin. 

Puukauppa vaatii paikallista 
tietämystä

Tällaisessa markkinatilanteessa on tär-
keää, että tarjotaan myyntiin sellaista 
puuta, jolle on kysyntää. Paikkakunta-
kohtaiset erot eri puutavaralajien osal-
ta voivat olla suuria. Metsänomistajan 
kannattaa kysyä neuvoa puukaupan 
mahdollisuuksista omasta metsänhoi-
toyhdistyksestään. Ne tarjoavat asian-
tuntija-apua puukauppaan kilpailut-
tamalla ja vertailemalla leimikot ja to-
teuttamalla korjuun valvonnan. 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta 
ja metsäteollisuudesta sekä viimeisim-
mät PTT:n ennusteet, metsänhoitoyh-
distysten valtakirjakauppojen hintati-
lastot ja Luonnonvarakeskuksen puu-
kaupan viikkotilastot löydät osoittees-
ta https://www.mtk.fi/puumarkkinat 
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Puukauppa ja hakkuut odottavissa 
tunnelmissa 
– paperiteollisuuden kriisi heijastuu puun tarpeeseen

Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö I MTK ry

Puukauppa on kesän aikana 
jäänyt odotuksia hiljaisemmaksi 
kevään hyvän kirin jälkeen. Ko-
ronan vaikutus metsäsektoril-
le on kaksijakoinen. Paperituot-
teiden kysyntä on romahtanut, 
mutta sahatavaralla on ollut yl-
lättävänkin hyvin kysyntää. 
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Tampereen Sähkölaitos tuottaa kauko-
lämpöä vuosittain merkittävän mää-
rän puuperäisillä polttoaineilla, puul-
la, hakkeella ja pelletillä. Puuhakkeen 
valmistus on paikallista työtä, ja Pir-
kanmaalla sitä tuottavat yksityisten 
omistajien metsistä esimerkiksi met-
sänhoitoyhdistykset.

– Puuaineksen hankinnassa suurin 
työ tehdään itse asiassa ennen kuin 
päästään risuja ja rankoja hakemaan. 
Koska suurin osa materiaalista tulee 
yksityisiltä metsänomistajilta, tarvi-
taan monta yhteydenottoa eri tahoil-
le, ennen kuin ollaan siinä vaiheessa, 
että päästään koneella työhön, kertoo 
Ilkka Rantala Metsänhoitoyhdistys 
Roineesta.

Metsäneuvoja Rantalan työnä on 
huolehtia siitä, että puuhaketta toimi-
tetaan Tampereen Sähkölaitokselle ja 
muille yhdistyksen lämmöntuotannon 
asiakkaille sovitusti ympäri vuoden. 

– Toimitamme valmista puuhaketta, 
joka menee sellaisenaan energianläh-
teeksi. Puuhakkeen tie metsästä voi-
malaitokselle alkaa sen jälkeen, kun 
ensin tukit ja kuitupuu on otettu teol-
lisuuden tarpeisiin. Jäljelle jäävät risut 
kuivataan ja kuljetetaan tien varteen, 
haketetaan siinä ja kuljetetaan autolla 
voimalaitokselle.

Puuhaketta tehdään myös rangois-
ta, jotka korjataan nuorten tai pitkään 
hoitamatta olleiden vanhojen metsien 
kunnostuksen yhteydessä. Tampereen 

Lähde | Tampereen Sähkölaitos Kuvat | Sami Helenius

Täältä lähtee kaukolämpöä koteihin

Pälkäneläisellä murskankuljettaja Antti Haapaniemellä on kuudes talvi takana metsähakkeen teossa. Muut vuodenajat hän tekee 
maatilansa töitä. 99 prosenttia Haapaniemen talven töistä liittyy metsäenergiaan. 

Tampereen Naistenlahden 
voimalaitoksessa tehdään 
kaukolämpöä pirkanmaalaisista 
metsistä kerättävistä risuista ja 
muista puunjalostusteollisuuteen 
kelpaamattomista puunosista. 
Metsähakkeen toimitus 
metsästä voimalaitoksen 
kattilaan on pitkä ketju, joka 
työllistää satoja Pirkanmaalla. 
Tampereen Sähkölaitoksen 
kaukolämpöverkko ulottuu 
Tampereen lisäksi Pirkkalaan ja 
Ylöjärvelle.  
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kaupunkiseudulla tulee jonkin verran 
myös rakentamisen alta poistettua 
puuaineista, josta tehdään haketta. 

Lamminrahkan tulevalla asuinalueella 
Kangasalla, aivan Tampereen rajalla, on 
rakentamisen alta kaadettu metsää. Kan-
not ja juurakot päätyvät hakkeena kau-
kolämmön lähteeksi. Kalusto viedään 
metsään ja hake tehdään suoraan kuor-
ma-auton lavalle. 

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan suomalaiset lämpö- ja voimalaitokset käyttivät vuonna 2018 sähkön ja lämmön tuotan-
toon 7,5 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta. Metsähakkeen käyttö Suomessa perustuu erityisesti teolliseen puunjalostukseen kel-
paamattomiin rungon osiin.  

Puuenergiaketju työllistää

Suomessa on satoja koneyrittäjiä, joille 
energiapuun osto sekä käsittely puun-
korjuussa, haketuksessa ja murska-
uksessa tai hakkeen kuljetuksessa on 
merkittävää liiketoimintaa. Kauko-
lämmön tuotantoketjussa työllistyy 
Pirkanmaallakin useiden ammatti-
ryhmien edustajia, kuten puun han-
kinnasta vastaavia, kuljetus- ja kone-
alan edustajia. 

Työ on suurimmaksi osaksi paikal-
lista. Haketta tuotetaan läheltä Pir-
kanmaalta, jolloin se on myös kannat-
tavinta. Kaikki alan raha pyörii Suo-
men rajojen sisäpuolella, polttoaineen 
ja joidenkin koneiden osien hankintaa 
lukuun ottamatta.

Tampereen Sähkölaitos ei 
käytä kivihiiltä kaukolämmön 
tuotannossa

Päinvastoin kuin monissa muissa Suo-
men suurissa kaupungeissa, Tampe-
reen Sähkölaitoksen kaukolämmön 

tuotannossa ei käytetä lainkaan kivi-
hiiltä. 

”Energian tuottaminen puuperäisil-
lä raaka-aineilla on kestävä ratkaisu, 
jossa puihin sitoutunut hiili kiertää ja 
sitoutuu polttamisen jälkeen takaisin 
metsään. Metsien järkevällä hoidol-
la voidaan edistää metsien kasvua ja 
hyödyntää paikallista energiaa entis-
tä tehokkaammin”, sanoo yritysasi-
akkuuksista vastaava päällikkö Pek-
ka Leinonen Tampereen Sähkölaitok-
selta.

Uusiutuvien polttoaineiden määrä 
kasvaa entisestään, kun Naistenlah-
ti 3 -voimalaitosyksikkö aloittaa toi-
mintansa vuoden 2022 lopulla. Uu-
della voimalaitoksella on merkittävä 
rooli Tampereen Sähkölaitoksen toi-
missa ilmastonmuutoksen hidasta-
miseksi. Vuonna 2030 peräti 90 pro-
senttia energiasta tuotetaan uusiutu-
villa polttoaineilla, ja Tampereen Säh-
kölaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 
95 prosenttia pienemmät kuin vuon-
na 2010. 
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tänyt tarpeeksi töitä. Aikansa saman-
aikaisesti myyntimiehenä toimittuaan 
hän kuitenkin vakiinnutti asemansa, ja 
toimeentulo oli taattu pelkästään tie-
hommista. 

Tero Laurila on tyytyväinen itsenäi-
seen työhönsä, jota voi hoitaa kotitoi-
mistosta käsin. Kokoukset ja neuvotte-
lut vievät miestä ihmisten pariin ja se 
on hänestä paljon mukavampaa kuin 
lehmien kanssa seurustelu.

Miten teitä isännöidään? 

Tieisännöitsijät tarjoavat palvelujaan 
tiekunnille. Tehtäviin kuuluu järjes-
tää yksityistien hallinto ja tarvittaessa 
myös huolehtia tienpidosta. Tyypilli-
siä hallintotehtäviä ovat kirjanpito, 
yksikkölaskelmien päivitys, talousar-
vion laatiminen, vuosikokouksen val-
mistelu, tiemaksujen maksuunpano-
luettelon laatiminen, maksujen lasku-
tus, avustushakemuksien tekeminen 
ja viranomaisilmoitukset. 

Yksityistielain mukaan vuosikokous 
on pidettävä 1-4 vuoden välein. Pie-
nemmät tiekunnat voivat kokoustaa 
joka toinen vuosi ja pelkillä metsäau-
toteillä pärjätään kokouksella kerran 
neljässä vuodessa.

Tienhoidosta isännöitsijä voi järjes-
tää kunnossapidon esim. aurauksen ja 

sorituksen, huolehtia tienpitoon kuu-
luvista sopimuksista ja suunnitella 
perusparannuksia. Ne kannattaa teh-
dä ajoissa. Ja nykyisin niihin saa hy-
vin valtion avustuksia Ely-keskuksen 
kautta, vinkkaa Laurila.  

Uusi yksityistielaki lisäsi Laurilan 
mukaan byrokratiaa ja tiekuntien teh-
täviä. Erilaisia ilmoituksia pitää tehdä 
mm. Ely-keskukseen ja päivittää tie-
toja Digiroad-palveluun. Kokouksissa 
käsiteltävien asioiden määrä lisääntyi 
ja tiekunnat voivat nykyisin järjestää 
kokouksia sähköisesti, jos niin päät-
tävät. Tämä helpottaa osallistumista, 
mutta toisaalta yhteyksien säätäminen 
tuo lisätyötä.

Teitä, töitä ja haasteita riittää

Tero Laurilan hoidossa on kymme-
nittäin yksityisteitä. Niiden pituudet 
vaihtelevat 200 metristä 15:een kilo-
metriin ja osakkaiden määrä muuta-
masta henkilöstä 180 osakkaaseen.

Viime vuonna hänet valittiin vuo-
den 2019 Tieisännöitsijäksi. Asemaan 
valitaan esimerkillinen ja vaikuttava 
tieisännöitsijä, osallistumista tieisän-
nöinnin kehittämiseen pidetään plus-
sana.  

– Kymmenien tiekuntien asioiden 
hoitoon menee aikaa, enkä aina ehdi 
vastaamaan kaikkiin neuvontakyse-
lyihin. Onneksi on olemassa tieasioi-
den neuvontapuhelin 0200 34520, jo-
hon voi soittaa. Tietoa löytyy myös 
Tieyhdistyksen sivuilta www.tieyh-
distys.fi  Maanmittauslaitoksen sivuil-
ta www.maanmittauslaitos.fi ja Metsä-
keskuksen sivuilta www.tienhoito.fi.

Tieisännöinnin ja luottamustehtävien 
lisäksi Tero Laurilalta jää aikaa myös 
harrastuksiin. Jääkiekon tuoma jänni-
tys ja metsästys omien dreevereiden 
kanssa on mieluisaa. Myös rokkikeikat, 
festarit ja matkustelu kuuluvat Lauri-
loiden elämään. Koronan vaikutukses-
ta veneily Längelmävedellä lisääntyi ja 
osoittautui upeaksi hommaksi, johon 
voisi panostaa enemmänkin.  

Vuoden 2019 tieisännöitsijällä 
riittää teitä ja töitä
Heli Mutkala I kenttäpäällikkö I MTK metsälinja

Tero Laurilan 1,5-vuotias Tapsu-dreeveri 
osallistui elokuussa ensimmäiseen näyt-
telyynsä ja pärjäsi varsin hyvin ensikerta-
laiseksi. Siinä olisi jälleen tarjolla yksi uusi 
kiinnostava harrastus kiireiselle miehelle. 

Tero Laurila Kangasalan Sahalahdelta on tieisännöitsijä, 
metsänomistaja, metsänhoitoyhdistyksen valtuuston jäsen 
ja Suomen tieisännöitsijöiden hallituksen jäsen. Töitä riittää 
ja aktiivinen isäntä satsaisi enemmän harrastuksiin, ellei aika 
olisi niin kortilla.

Kun ajelee pitkät pätkät sorateitä Lau-
rilan tilalle, ymmärtää, miksi tieasiat 
ovat kiinnostaneet isäntää. Aloittaes-
saan 1996 joulukuussa tilanpidon lyp-
sykarjan hoidolla Tero Laurila tuskin 
itsekään arvasi, miten erilaiseksi ura 
muotoutuisi.

– Navettaa suunniteltiin laajennet-
tavaksi, mutta allergia onneksi pelasti 
minut, vitsailee Tero Laurila. 

– Yritysideoita oli useampia. Moni-
en toteutumattomien suunnitelmien 
jälkeen ratkaisu oli helppo. Kuulin v. 
2002 Suomen Tieyhdistyksen koulut-
tavan tieisännöitsijöitä. Tiesin heti, et-
tä tuonne haluan ja 2004 valmistuin. 

 Tieisännöinti oli tuolloin vielä mel-
ko uusi asia, eikä Laurilakaan heti löy-
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Pakurikääpä on koivuja lahottava sie-
ni, joka kasvaa pohjoisella havumetsä-
vyöhykkeellä ympäri maapalloa. Sen 
itiöt iskeytyvät rikkoutuneisiin koh-
tiin koivun ja muiden lehtipuiden run-
goissa kuten haavaumiin, oksanarpiin 
ja pakkashalkeamiin.

Sieni lahottaa ensin sydänpuuta ja 
muutamien vuosien kuluttua kääpä al-
kaa muodostaa elävään pintapuuhun 
mustia epämääräisiä patteja, eli paku-
reita. Näyttää kuin puun sisältä pursu-
aisi mustaa jähmettyvää nestettä.

Pakurin keruu ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin, vaikka sienestä onkin ky-
symys. Se on kiinni rungossa ja irrot-
taminen kuoren ja puuaineksen välis-
tä vahingoittaa runkoa. 

Viljely pystypuihin ymppäämällä

Outi ja Juha-Pekka Petterssonin met-
sään Kangasalle perustettiin elokuun 
puolivälissä pakurikääpäviljelmä. 
He solmivat kumppanuusviljelysopi-
muksen KääpäForest-yhtiön kanssa. 
Kumppanuuteen kuuluvat laaduk-
kaat ympit, niiden istutus runkoihin, 
75 %:n onnistumistakuu ja kääpien os-
tositoumus. 

Noin hehtaarin koivikossa 500 run-
koon porattiin neljä pakuriymppiä ku-
hunkin. Ympit ovat pieniä neljän sen-
tin pituisia, halkaisijaltaan reilun sen-
tin puutappeja, joissa on pakurin iti-
öitä. 

Petterssonien koivikossa on tarkoi-
tus kasvattaa myös tukkipuuta ja kää-

Porakoneen erikoisteräl-
lä tehdään puuhun reiät, 
mielellään pohjoisen suun-
taan. Ympit laitetaan rei-
kiin tiiviisti puuvasaral-
la ja suojaksi hiukan oksa-
vahaa.

Pakurikääpä 
koivikon sivu- vai 
päätuote tulevaisuudessa

Valmis ymppäys ei rungosta juurikaan 
erotu.

pää istutettiin harvennuksissa poistet-
taviin puihin. Pakurin sadonkorjuiden 
jälkeen isäntäpuista saa vielä energia-
puuta ja latvaosasta mahdollisesti kui-
tuakin.   

KääpäForestin metsäpalvelujohta-
ja Henri Lokki kertoi viljelyn ja so-
pimusviljelmien olevan tarpeen, kos-
ka kuivaa pakuria tarvittaisiin 70 000 
kg vuodessa. Tällä hetkellä kilohinta 
on 30 euroa. Viljelmän perustamiskus-
tannus on noin 5000 euroa/hehtaari. 
Kahdeksan vuoden kuluttua odotet-
tavasta ensimmäisestä sadonkorjuus-
ta Lokki lupaili 12 000 euroa verotet-

tavaa tuloa hehtaarilta. Vielä tosin yh-
delläkään viljelmällä ei ole päästy kor-
juuseen, koska toiminta on niin uutta.

Pakuria on käytetty kansanlääkin-
nässä jo 1500-1600 -luvuilta lähtien, 
erityisesti Venäjällä, Puolassa ja Balti-
an maissa. Pakurista on tunnistettu yli 
200 erilaista yhdistettä ja monia anti-
oksidantteja. Nykyisin sitä käytetään 
lisäravinteena ja markkinat maailmal-
la ovat suuret. Pakurikäävän jalostus 
tuotteeksi on tarkkaa työtä. Keräämi-
sessä, kuivaamisessa, jauhamisessa ja 
uuttamisessa pitää noudattaa elintar-
vikelainsäädäntöä.
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Jaakko Toijala
Hankintapäällikkö

1. Leimikoita on ollut tarjolla kohtuul-
lisesti, mutta toivomme lisää tarjon-
taa syksyn mittaan. Pystymme osta-
maan myös jonkin verran kuusituk-
kivaltaisia talvileimikoita. 

2. Sahaamme kuusta, joten kuusituk-
ki on meille tärkein puutavaralaji. 
Harvennushakkuita pystymme os-
tamaan rajallisesti.

3. Haasteellinen, menekki on taantu-
nut kaikkialla. Viruspandemia hait-
taa kaikkia markkinoita. Keski-Eu-
roopan hyönteistuhojen takia mark-
kinoille tulee paljon halpaa sahata-
varaa.

4. Toivomme runsaasti tarjontaa, tällä 
hetkellä ollaan huomattavasti viime 
vuosien puukauppavauhtia peräs-
sä. Korjuukohteiden suunnittelussa 
kannattaa miettiä, saisiko jonkin lei-
mikon kesäkorjuukelpoiseksi pienil-
lä toimenpiteillä.

Juho Honkela
Metsäjohtaja

1. Puukauppa on Luvian sahan osto-
alueella lomien jälkeen vielä varsin 
hiljaisella tasolla. Alueellisia ero-
ja on, jossain päin hankinta-aluet-
tamme toiminta on hyvinkin vireää 
ja jossain päin vielä erittäin vaisua. 
Me kyllä ostamme tukkileimikoita 

vielä loppuvuoden korjuuseen. Jos 
metsänomistaja haluaa leimikkon-
sa hakkuuseen vielä tämän vuoden 
puolella, niin nyt alkaa olla viimei-
nen hetki tehdä kauppaa.

2. Me ostamme tukkivaltaisia kohtei-
ta, pääosin päätehakkuuleimikoi-
ta. Olemme kiinnostuneet niin kuu-
sesta kuin männystäkin, mutta kuu-
si on sahallamme pääpuulaji. Luon-
nollisesti tässä vaiheessa vuotta ha-
kusessa on kohteet, mitkä kestävät 
rekkakuljetusta syyssateillakin.  Tal-
vileimikoita emme pysty tässä vai-
heessa ostamaan. Edellinen talvi oli 
umpisurkea ja varantoa jäi tulevaan 
talveen, eikä talven pituudesta us-
kalla enää ennustaa yhtään mitään. 
Niitä ostetaan sitten kun nähdään 
tuleeko talvea vai ei ja mahtuuko 
niitä ylipäätänsä varantoon minkä 
verran. Jos talvileimikko on tien ta-
kia pakko korjata talvella, niin met-
sänomistajan kannattaa kyllä pohtia 
tien kunnostamista kesäkelpoiseksi. 
Kunnon talvia ei näytä enää juuri tu-
levan Länsirannikolle.

3. Sumuinen, hintapaine sahatavaral-
la on kova. Keski-Euroopasta tulee 
edelleen markkinoille kirjanpaina-
jatuhon myötä hakattua ja sahattua 
tavaraa. Se on luonut markkinoil-
le ylitarjontaa ja epidemia ei näytä 
olevan vieläkään päättymässä. Hin-
tataso on laskenut edelliskvarttaalis-
ta. Sama suunta jatkunee myös vii-
meisen kolmanneksen.

4. Metsänomistajan ei kannata tuijot-
taa puukauppatarjouksissa vain yk-
sikköhintoja. Meillä on yhteinen int-
ressi metsänomistajan kanssa, py-
rimme maksimoimaan aina leimi-
kon tukkisaannon. Ostamme myös 
pikkutukkia hyvin pieneen läpimit-
taan. Eri toimijoiden tukkisaannois-
sa on isoja eroja.

Kalle Ikonen
Piiripäällikkö

1. Perinteisen kesälomakauden rau-
hallisemman jakson jälkeen on näh-
tävillä selvästi piristymistä puu-
kaupassa. Kauppaa on toki käyty 
läpi kesän ja syksystä odotamme 
tulevan varsin vilkkaan. COVID-
19-pandemiasta huolimatta käym-
me puukauppa normaalisti.

2. Tällä hetkellä etsimme aktiivisesti 
etenkin harvennusleimikoita ja kuu-
situkkivaltaisia uudistuskohteita ke-
sä- ja kelirikkokorjuuseen. 

3. Havuvanerin päämarkkinoiden ky-
synnän odotetaan jatkuvan vahva-
na. Koivuvanerin kysyntä on nor-
maalia alhaisempaa. Sellumarkki-
naan loppuvuonna vaikuttavat ke-
vätkaudelta laajalti loppuvuoteen 
siirtyneet kunnossapitoseisokit ja 
muut julkistetut tuotannonrajoituk-
set. Paino- ja kirjoituspaperintuotan-
non elpyminen vahvistaa sellun ky-
syntää toteutuessaan. Sahatavaran 
kysynnän odotetaan parantuvan 
kausiluonteisesti syksyn aikana. 

Metsä Boardin kartonkitoimitus-
ten arvioidaan vuoden kolmannel-
la neljänneksellä laskevan hieman 
vuoden 2020 toisen neljänneksen 
tasosta. Taivekartongin ja valkoisen 
kraftlainerin markkinahintojen pai-
kallisissa valuutoissa odotetaan py-
syvän vakaina. Pehmopaperituottei-
den kysynnän odotetaan kasvavan 
edellyttäen, että COVID-19-pande-
mian vuoksi asetettujen rajoitusten 
purkua kyetään jatkamaan. Tiivispa-
pereiden kysynnän odotetaan jatka-
van lievää kasvuaan.

Ostajien puheenvuoro 
– puumarkkinatilanne nyt

Pirkanmaalta puuta ostavilta metsäyhtiöltä kysyttiin: 
1.      Millainen on puukauppatilanne?
2.      Millaiset leimikot ja puutavaralajit ovat kysytyimpiä?
3.      Millainen näkymä on lopputuotemarkkinoilla?
4.      Mitä muuta tulisi puumarkkinoilla huomioida?

Kysyimme Pirkanmaalta puuta ostavilta 
metsäyhtiöiltä puumarkkinatilanteesta 
alla olevilla kysymyksillä ja saimme vasta-
ukset lähes kaikilta yhtiöiden edustajilta. 
Kyselyn toteutti ja vastaukset kokosi Har-
ri Katajamäki, Mhy Pohjois-Pirkan johtaja.
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4. Viime talvi oli niin Pirkanmaalla 
kuin laajasti muuallakin Suomes-
sa haastava korjuukelien suhteen. 
Myös Metsä Groupille jäi talviva-
rantoja korjaamatta jonkun verran, 
joita on onneksi saatu korjattua osin 
erittäin kuivan alkukesän ansiosta. 
Tästä syystä keskitymme talvileimi-
koiden ostoon vasta myöhemmin 
syksyllä, talviharvennusten osalta 
keskitämme ostomahdollisuutem-
me etenkin sopimusasiakkaisiim-
me. Viime vuosina tehdyt suuret in-
vestoinnit ovat kuitenkin nostaneet 
puunkäyttömääriä Suomessa, joten 
puulla on kysyntää jatkossakin.

Antti Suvinen
Etelä-Suomen aluejohtaja

1. Puukauppatilanne on hyvä, mutta 
vielä odottava. Kesän jälkeinen ti-
lanne puumarkkinoilla ei ole vielä 
vilkkaimmillaan, mutta uskomme 
aktiiviseen puukauppasyksyyn.

2. Kaikilla tavaralajeilla ja  hakkuuta-
voilla on hyvä kysyntä. Heikon tal-
ven vuoksi talvileimikoiden osto-
mahdollisuuksissa on paikallisia 
eroja.

3. Koronan vaikutuksia on jonkin ver-
ran. Papereiden kysyntä on heiken-
tynyt, mutta vastaavasti kartonki-
puolella on tullut kasvua. Sahatava-
ramarkkinoilla lasku on ainakin py-
sähtynyt. Selvää piristymistä ei ole 
vielä näkyvissä, mutta joitain posi-
tiivisia merkkejä on havaittavissa.

4. Koronatilanteessakin turvallinen 
puukauppa on mahdollista, kun 
huomioidaan turvaetäisyydet ja hy-
gienia.

Lauri Salonen
Metsäasiakaspäällikkö

1. Puukauppatilanne alkaa kesän lo-
majakson jälkeen selkeästi piristy-
mään, josta merkkinä hakkuuaiko-
muksien määrän nouseminen viime 
viikkoina.

2. Viime talven haastavista korjuu-

olosuhteista johtuen kovin tarve on 
tällä hetkellä sulanmaan kohteille. 
Mennyt talvi on herättänyt monia 
metsänomistajia esimerkiksi oman 
metsäautotien parantamiseen, jotta 
korjuukelpoisuus on saatu muutet-
tua talvelta sulanmaan aikana teh-
täväksi. Kaikille puutavaralajeille 
on tasainen kysyntä, mutta tietysti 
Pirkanmaalla meidän kannaltamme 
erityisen haluttuja eriä ovat hyvä-
laatuiset mäntytukkileimikot, joita 
saamme jalostettavaksi Korkeakos-
ken sahalle.

3. Yleisesti voidaan todeta, että CO-
VID-19 pandemia aiheuttaa edel-
leen epävarmuutta lähitulevaisuu-
teen. Sellun pitkän aikavälin näky-
mät ovat hyvät, maailmanlaajuisten 
megatrendien tukemana.

Paperiliiketoiminnassa COVID-19 
pandemia ja sen aiheuttamat sulku-
toimet ovat vaikuttaneet graafisten 
papereiden kysyntään heikentäväs-
ti, mutta toisaalta tarrojen ja erikois-
papereiden kysyntä on samaan ai-
kaan vahvistunut. Sahatavaramark-
kinoilla on hyvä kysyntä tulevil-
le kuukausille ja laadukkaalle raa-
ka-aineelle on tarve sekä kuusi-, et-
tä mäntysahatavaran jalostamiseksi.

4. COVID-19 pandemia on kevään ai-
kana tuonut omat haasteensa myös 
puukauppaneuvotteluihin. Sähköis-
ten työkalujen avulla on kuitenkin 
voitu turvallisesti pitää puukaup-
pa käynnissä myös poikkeusolois-
sa. Pidetään jatkossakin huolta tur-
vallisuudesta sekä asiakastapaami-
sissa että korjuutyömailla vierail-
taessa. Jatketaan kiihtyvällä tahdil-
la puukauppojen tekemistä loppu-
vuonna ja hyödynnetään edelleen 
sähköisiä palveluita!

Jussi Torpo
Metsäjohtaja

1. Puukaupallisesti vuosi on ollut 
poikkeuksellisen kaksijakoinen. Al-
kuvuodesta talvileimikkokauppaa 
tehtiin hyvin niukasti, koska talvi 
jäi tulematta kokonaan. Huhtikuus-
ta alkaen kauppaa on tehty muka-
vaan tahtiin - toki kesälomakausi 
rauhoitti tilanteen hetkellisesti. Täl-
lä hetkellä tarjontamäärät ovat kas-
vussa ja esim. Kuution kautta tullei-
den tarjouspyyntöjen ja suorien yh-

teydenottojen määrä on lisääntynyt 
merkittävästi. 

2. Versowood on sahayhtiö, joten mei-
tä kiinnostavat lähinnä sekä kuusi- 
että mäntytukkivaltaiset kesä- ja ke-
lirikkoleimikot. Myös mäntypylväil-
lä on tällä hetkellä hyvä kysyntä. Os-
tamme puita suunnitellun mukai-
sesti, kaikilla kauppamuodoilla.

3. Loppuvuoden osalta sahatavara-
markkinoilla on paljon epävar-
muutta, mitä koronan toinen aalto 
lisää entisestään. Kukaan ei oikein 
tiedä vielä, miten markkinat tulevat 
lähikuukausina kehittymään. Pi-
demmällä tähtäimellä sahatavaralla 
on hyvä tulevaisuus, koska kysees-
sä on uusiutuva, ekologinen mate-
riaali, joka ympäristöarvoiltaan on 
ylivertainen muihin materiaaleihin 
verrattuna.

4. Versowood on aina turvallinen va-
linta tukkileimikoita myytäessä, 
koska me maksimoimme tukki-
osuuden hakkuussa, mikä on samal-
la myös myyjien etu. Puun hinta on 
pysynyt jo pitkään vakaasti korke-
alla tasolla, eikä isoja muutoksia ole 
lähiaikoina näköpiirissä. Nyt on hy-
vä aika puukaupan tekemiselle.

Juha Mäki
Metsäjohtaja

1. Rauhallisen alkuvuoden jälkeen tou-
ko- ja kesäkuu toivat reilun tarjon-
nan. Tavallisesti kaupan käynti py-
sähtyy juhannukseen, mutta nyt 
kaupankäyntiä on selkeästi jatkettu 
sen jälkeenkin. Elokuu on avautu-
nut pirteästi. Näyttääkin siltä kaup-
pa jatkuu pirteänä heti näin lomien 
jälkeen.  

2. Isoa määrää mänty- ja kuusitukkia 
haetaan markkinoilta.   

3. Loppuvuosi näyttää siltä, että saho-
ja ajatetaan normaalisti.   

4. Etelä-Suomessa on nähtävillä kirjan-
painajan kuivattamia metsiä. Met-
sänomistajin tulisi toimia ripeästi, 
että tuho ei leviäisi. Osa sahattavas-
ta tukkipuusta voi tulla myös lah-
den takaa Ruotsista, jossa on merkit-
tävä ylitarjonta kuusitukista. Kirjan-
painaja tuhoaa myös naapurimaan 
metsiä.
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Lukuisat kansainväliset politiikkaprosessit vaikuttavat 
joko suoraan tai epäsuoraan metsiin ja niiden kestävän 
hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Vaikka kansainväliset 
asiat saattavat tuntua Suomessa sijaitsevien metsien osalta 
kaukaisilta, ne näkyvät kuitenkin usein ennen pitkää myös 
suomalaisen metsänomistajan arjessa. 

pasta vuoteen 2050 mennessä maail-
man ensimmäinen ilmastoneutraali 
maanosa ja osoittaa EU:n johtajuutta 
luonnon monimuotoisuuden turvaa-
misessa. 

Suomalaiselle vastuulliselle metsä-
taloudelle Green Dealin luulisi ole-
van mahdollisuus ottaa vahva edel-

läkävijän asema. Toisin uhkaa kui-
tenkin käydä. Kestävään luonnonva-
rojen käyttöön perustuvan biotalou-
den merkitystä yhteiskunnallisen hy-
vinvoinnin tuottamisessa tai kestävän 
kehityksen ja Green Dealin kunnianhi-
moisten tavoitteiden saavuttamisessa 
ei tunnisteta riittävästi. Edunvalvon-
taa tarvitaan uhkien kääntämisessä 
mahdollisuuksiksi.

EU:n uusi biodiversiteettistrategia 
antaa aihetta huoleen 

Osana Green Dealin toimeenpanoa 
komissio julkaisi toukokuussa 2020 
uuden EU:n biodiversiteettistrategi-
an. Sillä pyritään pysäyttämään luon-
non monimuotoisuuden köyhtymi-
nen EU:n alueella. Tärkeästä päämää-
rästä huolimatta strategian sisältö on 
suomalaisen metsänomistajan kannal-
ta huolestuttava. Kestävän metsätalo-
uden ja uusiutuviin luonnonvaroihin 
perustuvan metsäbiotalouden mah-
dollisuudet unohdettiin ja maanomis-
tajien rooli jäi maininnaksi. Nämä en-
nakoivat rajoitelähtöiselle strategialle 
haasteellista toimeenpanoa. On välttä-
mätöntä, että metsänomistajat kokevat 
strategian ja siitä seuraavat toimenpi-
teet hyväksyttäviksi ja oikeudenmu-
kaisiksi. Jos tarjolla on keppiä pork-
kanan sijaan, asetelma ei ole helppo.

Uusi strategia on kunnianhimoinen, 
mutta siitä puuttuu realismia ja koko-
naiskuvan tasapainoa. Strategia ra-
kentuu vahvasti suojeltujen alueiden 
lisäämisen ja ennallistamisen varaan. 
Monet kirjaukset ovat Suomelle haas-
teellisia. Turvemaiden tiukka suojelu 
on suomalaisen metsätalouden kan-
nalta merkittävä uhka, koska niiden 
osuus metsämaasta on meillä noin 
neljännes. Turvemailla on myös noin 
neljännes puuston kokonaistilavuu-
desta ja sen kasvusta. Komissio tavoit-
telee lisäksi kaikkien vanhojen metsi-
en tiukkaa suojelua sekä ”luonnonlä-

Metsämme osana kansainvälistä 
ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa 
– uhka vai mahdollisuus?

Lakimies Anna-Rosa Asikainen edusti suomalaisia metsänomistajia YK:n biodiversi-
teettikokouksessa Egyptissä vuoden 2018 marraskuussa.

Anna-Rosa Asikainen I Lakimies I MTK ry

Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpo-
litiikkaa, monilla EU:ssa päätettävillä 
asioilla on yhteys metsiin. Ajankohtai-
nen esimerkki tästä on ilmasto- ja ym-
päristöasioita ohjaava vihreän kehi-
tyksen ohjelma eli Green Deal. Joulu-
kuussa 2019 julkaistun ohjelman kes-
keisenä tavoitteena on tehdä Euroo-

14  Metsäpirkka 3/2020



heisen metsätalouden” käyttöönottoa 
ohjeistuksilla ja metsäsuunnitelmilla. 
Nämä ovat toimenpiteitä, joihin liittyy 
riskejä epätäsmällisyydestä ja metsien 
talouskäyttöön kytkeytyvistä vaiku-
tuksista johtuen. 

Luonto on EU:n jäsenmaissa hyvin 
vaihtelevaa, joten strategian toimeen-
panon tarkemman suunnittelun ja to-
teutuksen tulisi tapahtua jäsenmaiden 
tasolla. Näin varmistettaisiin toimen-
piteiden tarkoituksenmukainen koh-
dentaminen ja priorisointi, kustan-
nustehokkuus sekä maanomistajien 
oikeuksien kunnioittaminen. Velvoit-
teiden on jakauduttava eri jäsenmaille 
oikeudenmukaisesti, eikä Suomi met-
säisenä maana saa joutua muiden vas-
tuiden kantajaksi. 

Komission strategiassa tekemät lin-
jaukset ja niiden vaikutukset eivät 
näy metsänomistajalle käytännön ta-
solla heti, vaan edessä on toimeenpa-
non pitkä tie sekä EU-tasolla että kan-
sallisesti. Myös Euroopan parlamentti 
ja neuvosto ottavat komission esityk-
seen kantaa. Kun keskusteluja käy-
dään, Suomen on valtiona puolustet-
tava metsiin liittyvää kansallista pää-
täntävaltaa. 

On myös syytä muistaa, että Suo-
mi on monessa asiassa edelläkävijä jo 
nyt. Yli puolet Euroopan tiukasti suo-
jelluista metsistä sijaitsee Suomessa, 
minkä lisäksi meillä on vapaaehtoi-
suuteen perustuvat METSO- ja Hel-
mi-ohjelmat. Luonnon monimuotoi-
suuden edistämistä on Suomessa jat-
kettava samoin kuin aiemminkin eli 
maanomistajalähtöisesti vapaaehtoi-
suuteen perustuen ja kaikki eri näkö-
kohdat huomioiden. Monet EU-maat 
voisivat ottaa Suomen toimivista käy-
tännöistä mallia.

Kansainväliset strategiat 
vaikuttavat Suomessakin

Luonnon monimuotoisuuden köyhty-
minen on maailmanlaajuinen ongel-
ma, jota pyritään ratkaisemaan mo-
nin erilaisin ohjauskeinoin. Ylätason 
työkaluja ovat strategiat, joita laadi-
taan ainakin yksittäisten valtioiden, 
EU:n ja YK:n tasoilla. EU:n jäsenvaltio-
na ja YK:n luonnon monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen sopijaosa-
puolena Suomi sitoutuu osaltaan nii-
den tavoitteisiin.

MTK:n uusi monimuotoisuusohjelma
MTK julkaisi maaliskuussa 2020 luonnon monimuotoisuutta koskevan 
ohjelman. Siinä linjataan maa- ja metsätalouden toimintaa ja kehittä-
mistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisek-
si. Ohjelma rakentuu kolmen osa-alueen varaan: tarvitaan hyviä viljely- 
ja metsänhoitokäytäntöjä, kohdennettua luonnonhoitoa ja ennallista-
mista sekä maanomistajalähtöistä vapaaehtoista suojelua.

Tutustu ohjelmaan netissä: https://www.mtk.fi/-/luonnon-monimuo-
toisuusohjelma

Oma kansallinen strategiamme poh-
jautuu siihen, mitä kansainvälisillä 
areenoilla on päätetty. Suomi ja siten 
myös suomalainen metsätalous ovat 
osa isompaa kokonaisuutta, ja maail-
man tuulia on edunvalvonnassa seu-
rattava tarkasti. Tehtävämme on muis-
tuttaa, että vaikka luonnon monimuo-

toisuuden köyhtyminen on maailman-
laajuinen ongelma ja monet negatiivi-
sen kehityksen osatekijät samoja eri 
alueilla, vaihtelevat toimivat ratkai-
sut maittain ja alueittain. Vaikuttavim-
mat toimenpiteet tehdään käytännön 
toiminnassa.
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Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuu-
toksen hillinnässä. Ne sitovat hiilidi-
oksidia ilmakehästä ja toimivat näin 
merkittävinä hiilinieluina. Hallitus-
ohjelman tavoitteena on lisätä metsi-
en hiilensidontaa. Yksi keino tähän on 
metsäpinta-alan lisääminen.

Viime keväänä valmisteltiin puut-
tomien, joutokäytössä olevien aluei-
den metsitystukea. Tavoitteena on, et-
tä vuodesta 2021 lähtien maanomista-
jat voisivat saada tietyin ehdoin tukea 
joutokäytössä olevien alueiden metsi-
tykseen.

Lakiesitys eduskuntaan syksyllä

- Luonnos hallituksen esitykseksi met-
sitystuesta oli lausunnolla 6.7. saakka. 
Maa- ja metsätalousministeriö valmis-

telee parhaillaan yhteenvetoa lausun-
noista. Eduskunnalle lakiesitys anne-
taan syksyllä budjettiesityksen yhte-
ydessä, kertoi metsäasiantuntija Lea 
Jylhä MTK:sta elokuun puolivälissä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan en-
si vuoden alusta ja tukea haettaisiin 
metsäkeskukselta. . Hallituksen esi-
tyksen mukaan tukea myönnettäisiin 
maatalouskäytön ulkopuolelle jäänei-
den peltolohkojen ja entisten turvetuo-
tantoalueiden metsittämiseen, ei aktii-
viviljelyssä oleville pelloille. Metsitys-
tuen saamisen ehtona olisi, että pelto 
ei ole saanut maatalouden tukia vuo-
den 2019 jälkeen. Tukea ei myönnet-
täisi ympäristö- ja luontoarvoiltaan 
merkittävien alueiden, kuten niittyjen, 
ahojen, ketojen tai hakamaiden metsit-
tämiseen. Tuki muodostuisi kiinteäs-

Taimiteolla syntyi SiiliForest 
Punkalaitumen Isosuolle

Joutoalueiden metsitystuella lisää 
metsiä Suomeen

4H:laiset Rita Tähtinen ja Minja Kankaanpää (kuvassa selin) olivat mukana Taimiteko-
kampanjassa nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta.

Kalle Rintala | metsäasiantuntija | Mhy Punkalaidun

tä kustannuskorvauksesta ja hoito-
palkkiosta. Metsitettyjä alueita koski-
si hoitovelvoite ja 10 vuoden metsä-
maana säilyttämisvelvoite.

Metsitystuen valmisteluun liittyen 
laadittiin alkuvuodesta 2020 selvitys, 
jossa arvioitiin metsitettävien jouto-
alueiden potentiaalia Suomessa. Sen 
pohjalta niiden pinta-alan arvioitiin 
olevan vajaa 120 000 hehtaaria. 

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parka-
non toiminnanjohtaja Aki Haapanie-
mi suhtautuu hieman skeptisesti met-
sitystukeen. Hän pelkää, että jos tuen 
määrä lasketaan keskimääräisten met-
sityskustannusten perusteella, jää tuki 
vaikeimmilla alueilla pieneksi ja koko-
naan käyttämättä. 

Keväällä 2020 Punkalaitumen Isosuolle, Vapon käytöstä pois  
jääneelle turvekentälle, perustettiin hiilensidontametsikkö.  
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Taimien juurelle ripoteltiin kauhallinen ra-
keista tuhkalannoitetta. Se neutraloi kas-
vualustaa ja vapauttaa ravinteita, erityi-
sesti turpeen luontaisesti sisältämää typ-
peä puuston käyttöön.

26 Punkalaitumen 4H:laista istutti taimet 
kahdessa viikossa. Töitä tehtiin kahdes-
sa vuorossa. Porukalla tulee valmista ja 
homma on hauskaa.

Turvekenttä on helppoa istutusmaastoa, 
mutta mättäät tehtiin pintakasvillisuu-
den kilpailun vähentämiseksi.

Tapahtuman oli operoinut 4H-lii-
ton Taimiteko-kampanja. Sen periaat-
teena on, että yritykset ja nuoret voi-
vat osallistua konkreettisesti ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen.

Tässä tapauksessa Isosuolle istutet-
tiin 30 000 tainta.

Käytöstä poistettu kenttä oli jäänyt 
turpeen noston loputtua niille sijoil-
leen. Nyt alue muokattiin mätästämäl-
lä ja sinne istutettiin kuusen ja män-
nyn taimia. 

IT-yhtiö Siili Solutions Oyj on päät-
tänyt istuttaa puita korvatakseen jo-
kaisen 700 työntekijänsä laskennalliset 
hiilipäästöt. Yhden suomalaisen vuo-
tuisten hiilipäästöjen on laskettu ole-
van 10 000 kg hiilidioksidia (co2). Lu-
ken tutkimusten mukaan 43 puun is-
tuttaminen korvaa tämän. Näin ollen 
yhtiön pitää vastata 30 000 taimen is-
tuttamisesta vuosittain. 

Metsänhoitoyhdistys Punkalaidun 
osallistui osaltaan projektiin toimitta-
malla männyn ja kuusen taimia viljel-
mälle.
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Läntisen sertifiointialueen tämän vuo-
den tarkastus alkoi kesäkuun puolivä-
lissä. Silloin käytiin läpi sitoutuneilta 
toimijoilta kerätyt tiedot, jotka vai-
kuttavat sertifiointikriteerien toteu-
tumiseen alueella. Toimijakohtaiset ja 
maastotarkastukset alueella alkavat 
syyskuun loppupuolella.

Pirkanmaalla tarkastuksen kohtei-
na ovat metsänhoitoyhdistykset Poh-
jois-Pirkka ja Roine, MetsäGroup, Ete-
lä-Pirkanmaan Metsänhoito Oy ja Mi-
kon Metsäpalvelu. 

Tarkastusten tuloksista saadaan lo-
pullinen raportti marraskuun alkupäi-
vinä. Sen jälkeen mietitään toimenpi-
teitä, joilla sertifioinnin vastaisesta 
toiminnasta päästäisiin eroon ja laa-

ditaan ns. korjaavien toimenpiteiden 
suunnitelma. 

Uusi standardi tekeillä

Tällä hetkellä voimassa oleva PEFC 
FI 2014 -standardisarja otettiin käyt-
töön vuonna 2016. Sen mukainen ser-
tifiointikausi on alun perin määritelty 
kestäväksi vuoden 2020 loppuun. Nyt 
käynnissä oleva standardin uudista-
mistyö tuottaa uudet vaatimukset, 
jotka tulevat arviolta voimaan vuon-
na vasta 2022-2023. Vanha standar-
di ja ilmoittautumiset ovat voimassa, 
kunnes uusi päivitetty standardi as-
tuu voimaan. Tarkka ajankohta täs-
mentyy myöhemmin, sillä työ tarvit-

PEFC-sertifiointia vuodesta toiseen 
ja kausi kaudelta
Heli Mutkala | puheenjohtaja | Läntinen metsäsertifiointitoimikunta

Sertifioinnin tarkastukset etenevät tietyssä aikataulussa. Vaiheet toistuvat samassa 
järjestyksessä vuosi toisensa jälkeen. Sertifiointikaudet taas vaihtuvat noin viiden vuoden 
välein. Kausi vaihtuu, kun uudet päivitetyt ja hyväksytyt vaatimukset otetaan käyttöön. 
Nykyinen kausi ja sertifikaattien voimassaolo jatkunevat vuoden 2022 loppuun asti, eikä 
sertifiointiin sitoutuneilta vaadita erityisiä toimenpiteitä.

see vielä mm. kansainvälisen hyväk-
synnän.

Nykyinen sertifiointikausi jatkuu 
arviolta vuoden 2022 loppuun as-
ti. Sertifiointiin ilmoittautumiset ja 
sitoutumiset ovat voimassa ilman 
erityisiä toimenpiteitä kauden lop-
puun. Siirtymäaikana metsänomista-
jien ja yrittäjien ilmoittautumisia ote-
taan vastaan normaalisti.

Toimijoiden ilmoittautumisia uu-
den standardin mukaiseen sertifioin-
tiin aletaan kerätä vasta kun uusi se 
on saanut hyväksynnän, todennäköi-
sesti kesäkuun 2022 jälkeen. Standar-
dityön etenemistä voi seurata PEFC-
Suomen sivuilta: https://pefc.fi/stan-
dardityo/

Keväisten 
istutusten tarkastus
Viime kevät oli varsin lämmin ja vä-
häsateinen. Aikaisin keväällä istutetut 
taimet joutuivat paikoittain alttiiksi 
varsin pitkälle kuivuusjaksolle. Alku-
syksy onkin varsin hyvää aikaa käydä 
tarkastamassa kuinka taimet ovat läh-
teneet kasvuun.  Syksy on vielä hyvää 
aikaa paikata kevään istutuksia, mikä-
li vajetta on tullut.

Aiemmin perintö- ja lahjaverotuk-
sen oikaisuaika oli vain vuosi hen-
kilön kuolemasta tai lahjan saami-
sesta. Verottajan nykyisen ohjeistuk-
sen mukaan perintö- ja lahjaverotus-
ta voi oikaista 3–4 vuoden ajan. Ve-
rovuosia 2015 ja 2016 oikaisuaika on 
vieläkin pitempi, eli 5–6 vuotta.

Jos perilliset harkitsevat metsäti-
lan myyntiä ja sen arvo on määri-
tetty alakanttiin perukirjassa, kan-
nattaa oikaisu tehdä. Näin he voivat 
välttää korkean luovutusvoittove-
ron ja säästää tuhansia euroja. 

Luovutusvoittovero on huomat-
tavasti lähisukulaisen perintöveroa 
ankarampi vero. Metsätilan myyn-
nistä tulevan luovutusvoiton vero 
on 30–34 prosenttia ja lähisukulai-
sen perintövero 0–19 prosenttia pe-

rinnön arvosta. Perintöveron voi oi-
kaista vastaamaan tilan todellista 
myyntihintaa. Näin tilan myynnis-
tä ei kerry luovutusvoittoa, eikä sii-
tä silloin myöskään tarvitse maksaa 
veroa. Pidentynyt oikaisumahdol-
lisuus koskee perintöverotuksen li-
säksi myös lahjaverotusta. 

Perintö- ja lahjaveroa voi oikaista 
myös alaspäin. Viime vuosina maa-
seudun ja taantuvien alueiden asuin-
rakennusten ja muiden kiinteistöjen 
kauppahinnat ovat laskeneet huo-
mattavasti. Jos tällaisen asuinkiin-
teistön myyntihinta jää alemmak-
si kuin sen perintö- ja lahjaveroar-
vo, niin oikaisulla voi saada jo mak-
settuja veroja takaisin. Tällöin raken-
nukset täytyy myydä eteenpäin tie-
tyissä aikarajoissa. 

Verottaja pidensi perintö- ja 
lahjaverotuksen oikaisuaikoja
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– Metsänomistajat-brändin rakentami-
nen ja projektin vetäminen kymmenen 
vuoden ajan oli ehdottomasti metsän-
omistajien luottamushenkilönä tärkein 
saavutukseni. Hyviä muistoja, luotta-
musta, yhteistyötä ja hyvää tekemistä. 

Annukka Kimmosta tuli metsänomis-
taja jo 9-vuotiaana. Heidän perheessään 
on aina puhuttu metsäasioista ja siihen 
hän haluaa kannustaa muitakin. 

– Puhukaa metsänhoidosta, hoitakaa 
metsää ja tehkää puukauppoja yhdes-
sä. On tärkeää, että seuraava sukupol-
vi oppii metsäasioista mahdollisimman 
paljon, ettei sitten mene sormi suuhun, 

kun yhtäkkiä on perintömetsätilan pa-
perit ja raivaussahat kädessä.

Annukka tunnustaa olevansa järjes-
töihminen. Hänelle on aina ollut tärke-
ää olla mukana ja vaikuttaa, joten oli 
luontevaa lähteä mukaan myös met-
sänomistajien edunvalvontaan ja kehit-
tämään omaa yhdistystä. Mhy-vaikut-
tajan ura alkoi v. 2005 Mhy Kymenlaak-
son valtuustosta. Sieltä tie jatkui yhdis-
tyksen ja Järvi-Suomen metsänomista-
jien liiton hallitukseen. 

Sittemmin Annukka keräsi koko pa-
ketin metsäedunvalvontaa. Erilaisia 
luottamustoimia kertyi MTK:n metsä-

johtokunnan jäsenyyden ja kakkospu-
heenjohtajuuden myötä paljon metsä-
alan järjestöissä ja säätiöissä. 

– Tekemistä riitti ja päivät venyivät 
pitkiksi, mutta koen päässeeni vaikut-
tamaan niin järjestön kehitykseen kuin 
koko metsäalan toimijoiden yhdessä te-
kemiseen, toteaa Kimmo.

– Avoimin mielin lähdin aina uuteen 
mukaan ja ainakin olen päässyt ajan-
kohtaisen metsätiedon äärelle ja tavan-
nut metsäasioille erittäin omistautunei-
ta ihmisiä.

Annukka Kimmo kannustaa kaik-
kia metsänomistajia olemaan kiinnos-
tuneita yhdistyksestään ja lähtemään 
mukaan hallintoon. Valtuutettuna ole-
minen ei vaadi mitään ennakkotietoja. 
Riittää että on kiinnostunut metsäasi-
oista ja yhdistystoiminnasta tai haluaa 
vaikkapa vaan kokoontua silloin tällöin 
samanhenkiseen seuraan.

Mhy-vaalien ehdokasasettelu on 
käynnissä. Ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa mhy.fi/vaalit

Metsänomistajajärjestö 
vei mukanaan ja antoi paljon
Anne Rauhamäki l viestinnän suunnittelija l MTK

Aina kun näen Metsänomistajat-paidan 
tai -pipon jonkun päällä, rinnassa 
läikähtää lämpimästi, tunnustaa 
metsänhoitoyhdistysvaikuttajana pitkän 
uran tehnyt Annukka Kimmo, joka nykyisten 
työtehtäviensä vuoksi jätti luottamustoimet.
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UUSIUTUVAA 
ENERGIAA 203090 % 

Tampereen Sähkölaitos panostaa edelläkävijänä uusiutuviin 
energialähteisiin ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 
Tänään jo puolet tuotannostamme on uusiutuvaa energiaa. 
Vuonna 2030 peräti 90 %.

Ratkaisuja
ilmastonmuutokseen

sahkolaitos.fi

jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu

1  Tilaa netissä osoitteessa  
aarrelehti.fi/jasenetu

2  Soita numeroon  
020 413 2277 

Asiakaspalvelu palvelee arkisin 
klo 8–21. Mainitse tilaustunnus 
AAM0025. Puhelun hinta on 8,35 
snt/puhelu + 16,69 snt/min.

KATSO KESTOTILAAJAN EDUT OSOITTEESTAaarrelehti.fi/ edut

Tilaa Aarre 
etuhintaan!

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä voit tilata ja tutus-
tua Aarteeseen etuhintaan. 
Saat kestotilauksen 1. jakson 
11 lehteä (12 kk) vain 89 € 
(norm 109,80 €). Lisäksi saat 
kaupan päälle Ankara savotta 
-kirjan, jonka arvo on 25 €.

Aarteen tilausmaksu 

on metsä verotuksessa 

vähennyskelpoinen!
Psst...

11 lehteä (12 kk) 
jäsenetu hintaan

89,00
VAIN

VALITSE HELPOIN 
TILAUSTAPA

metsänhoitoyhdistys
Arvonnan säännöt: aarrelehti.fi/arvonta

Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti  
ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

 

sanovat että raha 
ei kasva puissa.

olemme eri mieltä.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

TUOTAMME LUKIJOILLEMME KESKIMÄÄRIN 3968 € PAREMPANA TUOTTONA METSÄSTÄ.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai numerosta 09 315 49 840.
Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.
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Perinteikäs Tapion Malja -metsätaito-
kilpailu pidettiin Hämeenkyrön Mah-
nalassa elokuun 27. päivänä. Kilpailu 
oli samalla metsänhoitoyhdistys Pir-
kanmaan ja Pohjois-Pirkan jäsenten 
mestaruuskilpailu sekä kilpailuun 
osallistuneiden metsänhoitoyhdistys-
ten välinen joukkuekilpailu.

Kilpailun järjestysvastuussa oli tänä 
vuonna metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maa, joka oli vienyt kilpailun toissa 
vuoden tapaan komeisiin maisemiin 
ja toimiviin puitteisiin Yrjölän mar-
jatilalle Maisematien varrelle Mahna-
laan. Kauniissa elokuun illassa pidet-
tyihin kilpailuihin osallistui 64 kilpai-
lijaa ja he edustivat 14 eri metsänhoi-
toyhdistystä. Yrjölän marjatilan lähel-
le laaditun monipuolisen ja haasteel-
lisenkin radan laadinnasta vastasi ra-
tamestarina toiminut kokenut ammat-
tilainen Jukka Pohjonen.

Kilpailun voitti Veijo Vainoniemi 
Mhy Pirkanmaalta ja toiseksi tuli Juk-
ka Sianoja Mhy Pirkanmaalta ja kol-
manneksi Raimo Laitinen Mhy Män-
ty-Saimaalta.

Naisten sarjan voiton otti Mhy Poh-
jois-Pirkan Katja Kangasmäki ja toi-
seksi tuli Mhy Pirkanmaan Paula Lin-
nainmaa. Kolmantena oli Mhy Pirkan-
maan Seija Levonoja.

Mhy Pirkanmaan Heikki Linnain-
maa voitti nuorten sarjan ja toiseksi 
tuli Mhy Pohjois-Pirkan Iida Kangas-
mäki. Joukkuekilpailu Tapion maljan 
voitti toisen kerran peräkkäin Metsän-
hoitoyhdistys Pirkanmaa.

Metsätaitomestaruudet ratkottiin 
Hämeenkyrössä

Mhy Pohjois-Pirkan mestaruusmitalistit vas. Raimo Rauhalammi, Eero Kotisaari, Juhani 
Löyttyniemi, Seija Havanka, Sirkku Tuomola, Katja Kangasmäki ja Iida Kangasmäki

Veijo Vainoniemi sai voiton lisäksi palkin-
noksi moottorisahan

TULOKSET TAPION-MALJA 27.8.2020   
 MIEHET    Leimaus tehtävä yht.
1 Vainoniemi Veijo Mhy Pirkanmaa 55 111 166
2 Sianoja Jukka Mhy Pirkanmaa 57 106 163
3 Laitinen Raimo Mhy Mänty-Saimaa 62 100 162
9 Rauhalammi Raimo Mhy Pohjois-Pirkka 59 99 158
12 Kotisaari Eero Mhy Pohjois-Pirkka 56 101 157
26 Löyttyniemi Juhani Mhy Pohjois-Pirkka 63 86 149
31 Kivilahti Mikko  Mhy Pohjois-Pirkka 56 91 147
38 Tuomola Aki Mhy Pohjois-Pirkka 56 87 143
41 Rauhalammi Juhani Mhy Pohjois-Pirkka 59 82 141
48 Järvenpää Aimo Mhy Pohjois-Pirkka 55 79 134
49 Havanka Pentti Mhy Pohjois-Pirkka 52 81 133
53 Vakkila Asko Mhy Pohjois-Pirkka 57 50 107     
 NAISET    
1 Kangasmäki Katja  Mhy Pohjois-Pirkka 61 89 150
2 Linnainmaa Paula Mhy Pirkanmaa 56 86 142
3 Levonoja Seija Mhy Pirkanmaa 55 84 139
4 Havanka Seija Mhy Pohjois-Pirkka 53 80 133
5 Tuomola Sirkku Mhy Pohjois-Pirkka 57 76 133
6 Rauhalammi Marja Mhy Pohjois-Pirkka 57 71 128
8 Keskinen Auli Mhy Pohjois-Pirkka 39 54 93     
 NUORET    
1 Linnainmaa Heikki Mhy Pirkanmaa 58 87 145
2 Kangasmäki Iida Mhy Pohjois-Pirkka 56 77 133     
 TAPION-MALJA JOUKKUEKISA    
1 Mhy Pirkanmmaa    491
2 Mhy Pohjois-Pirkka    465
3 Mhy Auranmaa    464
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Metsäasiantuntija 
Eero Peltola 
044 776 4557

4

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

14

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Elina Kotilainen
044 776 4552

7

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

12

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

10

Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

13Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

11

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

2 5Metsäasiantuntija
Rasmus 
Nokelainen
044 776 4554

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
044  580 1042 

3Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

9
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

8

14
127

5

9
10

11

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

Johto ja hallinto

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
044 580 1046 
Eteläinen alue

Hankkeiden toteutus

Metsänhoitoesimies 
Tommi Suoranta 
044 568 8545
Pohjoinen alue

Kuljetus- ja korjuuesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi
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– Kesäharjoittelu on mennyt suunnil-
leen samalla tavalla kuin edellisenä-
kin kesänä. Erona oikeastaan se, että 
vaikka kroppa tuntuu nyt väsyneel-
tä, se ei jännitä niin paljon kuin viime 
vuonna. Nyt on rasitettu ja seuraavak-
si palautellaan, Metsänomistajat-ket-
jun kummihiihtäjä Perttu Hyvärinen 

kertoo tunnelmistaan elokuun alussa. 
”Palautteluun” kuuluu haastattelu-
jen antamista, videokuvauksia, muut-
to Joensuusta Kuopioon ja kaikenlais-
ta ”asioiden hoitamista”, mikä ei kuu-
losta aivan laakereillaan lepäämiseltä.

– Kyllä tässä olisi tarkoitus myös ka-
laan ehtiä ja elää vähän ns. normaali-
elämää, Perttu nauraa.

Hyvärisen kesä kului pääosin Vuo-
katissa harjoitellessa, sekä itsekseen 
että maajoukkueen kanssa. Syksyn 
ulkomaanleirit ovat vielä suuri kysy-
mysmerkki, joten voi olla, että Vuoka-
tissa jatketaan myös syksyllä.

Myös talven kisakalenteri elää koro-
natilanteen mukaan. Vaihtoehtoja on 
lähtien siitä, että maailmancup ja ar-
vokisat hiihdetään normaalisti siihen, 
että hiihdetään vain kansallisia kisoja 
kotimaassa ilman yleisöä. 

Hyvärisen tavoitteena on kuiten-
kin olla parhaassa iskussa Oberstdor-

Hiihtäjä Perttu Hyvärinen 
menestyksennälkäisenä uuteen kisakauteen
Anne Rauhamäki

fin 2021 MM-hiihdoissa ja oletus on, 
että ne järjestetään. – Poikien kesken 
yhteinen tavoite on viestin arvokisa-
mitali. Kaikissa kolmissa seuraavissa 
arvokisoissa hiihdetään mitalista, ker-
too Perttu tavoitteekseen. - Iän puoles-
ta tässä eletään maastohiihtäjän unel-
mavuosia, ja satsataan niihin täysillä. 
Viime talvi antoi osviittaa, että menes-
tyksestä kannattaa haaveilla, Hyväri-
nen tunnustaa.

Metsätieteiden opiskelu Joensuun 
yliopistossa on tällä hetkellä tauolla. – 
Ei ole enää tällä tasolla realistista vie-
dä eteenpäin kahta työtä. Jatkan opin-
toja sitten urheilu-uran jälkeen. Se tiet-
ty pihkan tuoksu kuitenkin odottaa ja 
on hyvä tietää, että opintojen jälkeen 
on joku tuki ja turva. 

Metsäasiat kuitenkin kiinnostavat 
ja Hyvärinen kertoo, että metsäalaa ja 
politiikkaa tulee seurattua koko ajan. 
Ja toki metsänomistajana ihan käytän-
nönkin metsänhoitoasiat kiinnostavat. 

– Moottorisahahommat olen kuiten-
kin nyt ihan tapaturmariskinkin vuok-
si toistaiseksi jättänyt.

Korona-aika on ollut Hyväriselle aika lailla tavanomaista 
urheilijaelämää. Tulevan hiihtokauden kisakalenteri on vielä 
avoinna, mutta tilanteen mukaan mennään.

Metsänhoitoyhdistykset satsaavat 
sähköisiin palveluihin
Monen metsänomistajan älypuhelimes-
sa on Metsäselain, joka sai suuren suo-
sion helppokäyttöisyydessään ja sel-
keydessään. Nyt metsänhoitoyhdis-
tykset satsaavat uutta teknologiaa hyö-
dyntävään sähköiseen metsänomistaja-
palveluun. Palvelu tukee edelleen myös 
luonnossa tapahtuvia harrastuksia ku-
ten retkeilyä, sienestystä, marjastusta 
jne. Metsäselaimesta tuttuun ja hyväk-
si havaittuun tapaan.  

Verkkopalvelun kehittäminen on jo 
käynnissä. Palvelua tullaan laajenta-
maan vuoden 2021 aikana siten, että 
kaikki tutut metsänhoitoyhdistysten 
palvelut tulevat sähköisesti saataville. 
Vaiheistetusti julkaistava palvelukoko-
naisuus tukee metsän-omistajien toi-

mintaa tarjoamalla runsaasti työkalu-
ja. Palvelussa on ajankohtaisia sisältö-
jä, lisämateriaalia metsäomaisuuden 
hallintaan, työkaluja metsänhoidon ja 
puukaupan toimenpiteiden ja tarjous-
ten käsittelyyn. Myöhemmissä vaiheis-
sa palveluun tulee apuvälineet työmai-
den ja sopimusten hallintaan sekä ar-
kistointiin ja veropalveluihin.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon 
metsäasiantuntija Miia Suhonen kertoo 
palvelusta, että sillä voi löytää metsän-
sä ja metsäasiantuntijansa uudella ta-
valla. ”Olipa sinulle tärkeää painottaa 
metsän tehokasta taloudellista käyttöä, 
monimuotoisuutta tai riistanhoitoa, nä-
mä kaikki asiat voimme toteuttaa uu-
dessa palvelussamme. Toki metsänhoi-

toyhdistyksistä saa palvelua henkilö-
kohtaisella tasolla jatkossakin kaikilla 
n. 250 toimistolla.”

Palvelua voi käyttää sujuvasti eri 
päätelaitteilla mukaanluettuna älypu-
helimet ja tablettitietokoneet. Palvelun 
tuottaa Bitcomp Oy. 
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Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6,  
35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomon
omista tuotteista

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

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

   

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

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

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

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

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

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

LISÄTIEDOT
Asko Ämmälä, p. 040 830 2177, asko.ammala@sedu.fi

METSÄALAN 
KOULUTUKSET 

ÄHTÄRISSÄ
METSÄALAN AMMATTITUTKINTO | monimuotokoulutus 
■ metsuri
■ metsäkoneenkuljettaja
■ metsäpalvelu- ja metsätalousyrittäjä
■ bioenergia-alan osaamisala

METSÄALAN PERUSTUTKINTO | monimuotokoulutus
■ metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 
■ metsätalouden osaamisala

Katso: sedu.f i /metsa
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Nyt saat metsänhoitoyhdistyksestä Nyt saat metsänhoitoyhdistyksestä 
apua tiekunnan hallintoonapua tiekunnan hallintoon
		 tiekunnan kokouksen järjestäminentiekunnan kokouksen järjestäminen
		 yksikkölaskelmien teko ja päivittäminenyksikkölaskelmien teko ja päivittäminen
		 tiemaksujen perintätiemaksujen perintä
		 tiekunnan kirjanpitotiekunnan kirjanpito

Kaipaako tie kunnostustaKaipaako tie kunnostusta
Metsänhoitoyhdistys tarjoaa kohteeseen Metsänhoitoyhdistys tarjoaa kohteeseen 
parhaan kunnostusvaihtoehdon. parhaan kunnostusvaihtoehdon. 
Ota yhteyttä kun pohdit Ota yhteyttä kun pohdit 
mitä tielle pitäisi tehdä.mitä tielle pitäisi tehdä.

Tiesitkö että metsätien 
kunnostamiseen saa 

valtiontukea 50%

Metsänparannusesimies Jari Hemminki 
puh. 044 7764 549 
jari.hemminki@mhy.fi


